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KRISLAI Majoras remia
Susitiksime
Net trys kartu
Kad gandai nepasitvirtintų! 
Rykštė ir dirbantiesiems 
Vis tiek jis nepalaužiamas 
“Domino” teorija
Už detentę pirmoje vietoje

A. BIMBA
Jau šį sekmadienį “Lais

vės” dalininkų metinis susi
rinkimas ir po jo banketas su 
didelėmis vaišėmis. Proga 
laisviečiams pasitart savo 
laikraščio reikalais ir gražiai 
praleisti popietę. Visi ir visos 
prašomi dalyvauti.

Šiuo tarpu šioje šalyje vieši 
net trys vilniečiai - Genovaitė 
Raguotienė, Lena Mickevi
čiūtė ir Justinas Rugienis. 
Visi trys labai malonūs sve
čiai. Visi jie jau gerokai pava
žinėjo po šios šalies įvairias 
vietoves. Visur jie buvo 
draugiškai sutikti ir priimti.

Jų viešnagės laikas labai 
ribotas. Tuoj su mumis turės 
atsisveikinti. Tikiu, kad jie 
grįš į Vilnių geroje nuotaiko
je su glėbiais šiltų įspūdžių 
apie šios šalies žmones, ypač 
apie savo tautiečius lietuvius.

C
Į pasaulį iš Washingtono 

plinta labai pavojingi gandai. 
Mūsų vyriausybė dar galvo
janti išgelbėti Saigono reži
mą. Kalbama apie vartojimą 
ginkluotų jėgų nors paskuti
nę valandą. Valdančiosios 
klasės rateliuose kalbama 
apie paleidimą darban Ame
rikos lėktuvų prieš Pietų 
Vietnamo išlaisvintas sritis ir 
liaudies jėgas - taip, kaip 
anais metais “be niekur nie
ko" buvo staiga pradėtos iš 
oro bombarduoti liaudiečių 
pozicijos Kambodijoje.

Baisu, kad tie gandai gali 
pavirsti tikrove. Antai, 
praeitą pirmadienį New Yor- 
ko spaudoje antrašte pasiro
dė žinia: “Raportuojama, kad 
Jungtinės Valstijos telkia ka
rinio laivyno jėgas šalia Pietų 
Vietnamo".

Kam tos jėgos ten reikalin
gos? Kad jas būtų galima 
panaudoti, žinoma. Ir panau
doti Saigono režimo gelbėji
mui, žinoma. . .

Nedarbo rykštė plaka ir 
tuos darbininkus, kurie dar 
tebedirba. Tiesa, ne tiesiogi
niai ir ne taip skaudžiai, kaip 
bedarbius, bet vis tiek plaka.

Juk infliacija (kainų kili
mas), algom nekylant, smau
gia visus. 0 beveik nieko 
nesigirdi apie streikus. Tik 
labai retai kur darbininkų 
protestas pasireiškia streiko 
forma.

Organizuoti darbininkai 
abejoja apie streikais laimėji
mą, kai aštuoni milijonai 
vaikštinėja be darbo.

L-j
, O vis tiek norisi senatorių 
Edwardą Kennedy nuošir
džiai pasveikinti. Jis griežtai 
laikosi už mokyklų integraci
ją. Nenusilenkia prieš rasistų 
grūmojimus ir net atvirą te
rorą. Aną dieną Quincy mies
te už kalbą už integraciją net 
tapo chuliganų apstumdytas.

□
Šiomis dienomis diplomati

joje pasidarė labai populiarus 
terminas “domino teorija". 
Mūsų prezidentas Fordas, 
sekretorius Kissingeris, o 
ypatingai apsigynimo sekre
torius Schlesingeris esą tos 
teorijos nepalaužiamais šali
ninkais.

0 ji reiškia: Jeigu pralai
mėsi vieną mūšį, turėsi bėgti 
ir iš kitų. Jeigu oponentui 
prakiši vieną poziciją, jis

žygįsostinėn
Gary, Ind. - Siame plieno 

išdirbystės mieste eina pla
čiausias pasipuošimas marša- 
vimui į Washingtoną balan
džio 26 d. prieš nedarbą ir 
infliaciją. Manoma, kad iš čia 
atstovybė bus labai skaitlin
ga.

Labai svarbu, kad maršavi- 
mui pritaria ir padeda jam 
ruoštis Gary miesto vyriau
sybė su majoru Richard 
Hatcher priešakyje. Miesto 
taryba įsitraukė į mobilizavi
mą kuo plačiausių masių pa
reikšti balandžio 26 dienos 
žygiui pritarimą.

Gary bene bus iki šiol pir
mas ir vienintelis didžiulis 
industrinis miestas balandžio 
26 d. demonstraciją prieš 
nedarbą ir infliaciją oficialiai 
užgirti ir paremti.

Gary piliečiai nepadarė 
klaidos, savo miesto majoru 
išrinkdami kovingą žmogų.

Majoras Richard Hatcher

135,000 jaunų 
bedarbių Detroite

Detroit, Mich. - Per Kong
resinio Pokomitečio apklausi
nėjimą iškelta aikštėn, kad 
ateinančią vasarą šiame in
dustriniame didmiestyje 
135,000 jaunų (žemiau 20 me
tų amžiaus) darbininkų atsi
durs bedarbių gretose. Jau
nimo atstovai komitetui nu
rodė, kad šiame mieste dau
giau kaip 175,000 moksleivių 
ir studentų .vasarą ieškos 
darbo. O valdžios programoje 
numatoma darbo tik 40,000 
jaunuolių.

Ką likusieji 135,000 jaunuo
lių darys?

VVashingtonas. - Net šeši 
miestai lenktyniuoja už lai
mėjimą Republikonų partijos 
konvencijos 1976 metais.

užims ir kitas. Jeigu, pav., 
neteksime Saigono, iš mūsų 
rankų išspruks visa Indokini
ja, ir dar kas daugiau. Tas 
pats su Vidurio Rytais ir 
Izraeliu. Jas pats su Lotynui 
Amerika. \^„ į

Todėl iš niekur neturime j 
trauktis, niekam neturime 
nusileisti, nors čia ir kažin 
kas. . . Štai kodėl jie galį dar 
kokį nors “šposą” iškirsti ir 
Pietų Vietname.

□
Tarybų Sąjunga ir visas 

socialistinis pasaulis šiandien 
tarptautiniuose santykiuose 
pirmoje vietoje laiko detentę, 
tai yra, tautų ir valstybių 
taikų sugyvenimą, išvengimą 
branduolinių konfliktų.

Džiugu, kad šiai protingai 
politikai iki šiol sekėsi nuga
lėti visus sunkumus, atsilai
kyti prieš visokias provokaci
jas, prieš visokius kursty
mus.

Šios politikos laimėjimas 
yra laimėjimas viso pasaulio, 
visos žmonijos, kelias į geres
nį ir šviesesnį rytojų visiems.

Entered an second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

- THE LITHUANIAN WEEKLY
OZONE PABK, N

LAISVE—LIBERTY
S^tv altinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00 j
Kanadoje ...............     $10.00
Kitur užsienyje ................................ 12.00 |
Jungtinėse Valstijose ...................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų j
........ ..... ■........ :------------------- -1

PRICE 10c

PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APBIL) 11, 1975

Jungtinių Valstijų astronautai ir Tarybų Sąjungos kosmonautai jau gerai pasiruošę 
bendrajam žygiui į erdvę šių metų liepos 15 d. Nuotrauka daryta Houston, Tex. Iš kairės 
į dešinę: Deke Slayton, Valery Kubasov, Aleksei Leonov, Tom Stafford ir Vance Brand.

Liepos 15 dieną Amerikos astronautai savo erdvėlaiviu pasikels į erdvę, už penkių 
valandų Tarybų Sąjungos padarys tą patį savo erdvėlaiviu. Aukštai erdvėje jų 
erdvėlaiviai susijungs, ir juose astronautai ir kosmonautai pradės jiems pavestus 
mokslinius tyrinėjimus. Viso pasaulio dėmesys bus sukoncentruotas į juos. Beje, visas 
tas procesas bus televizuojamas.

Spaudoje ir per radiją trum
pai pranešta, kad balandžio 4 
dieną Lietuvoje įvykus tra
giška nelaimė. Keleivinis 
traukinys važiuodamas iš Vil
niaus į Kauną, susidūrė su 
tavoriniu traukiniu, kuris ga
beno kurą. Staiga kilo gais
ras. Žuvę daug žmonių. Bet 
šiuos žodžius rašant, nelai
mės smulkmenos nežinomos. 
Nežinia, nė kiek žmonių žu
vo, nei kaip nelaimė įvyko.

•
VVashingtonas. - Kaip ir 

buvo tikėtasi, prezidento 
Fordo pasiųstas į Saigoną 
ištirti ten esančią padėtį, ge
nerolas Wyend sugrįžo ir siū
lo, kad Jungtinės Valstijos 
tuojau siųstų Saigono režimui 
gelbėti milžinišką militarinę- 
karinę pagalbą. Gen Weyand 
yra armijos štabo viršinin
kas. Jo žodis daug reiškia. 
Jis, žinoma, vykdo preziden
to Fordo įsakymą siūlyti grei
tą militarinę pagalbą Saigo- 
nui. O prezidento tikslas yra 
pagąsdinti Kongresą, kad jis 
pritartų jo planui Saigono 
režimui gelbėti.

Lisbon. - Portugalijos val
džia praneša Amerikos val
džiai, kad ji neleis jai naudoti 
Amerikos militarinę bazę 
Portugalijoje siuntimui mili- 
tarinės pagalbos Izraeliui 
prieš arabus.

United Nations. - Siūloma 
Jungtinių Tautų taikai palai
kyti jėgas Vidurio Rytuose 
dar tris mėnesius. Manoma, 
kad Saugumo Taryba pasiū
lymą užgirs.

Seoul. - P ietinės Korėjos 
fašistinė valdžia, kuri pasilai
ko tiktai Amerikos doleriais 
ir ginklais, sušaudė 8 komu
nistus, primesdama jiems są
mokslą ją nuversti. Preziden
tas Park paskelbė šalyje karo 
stovį. Armija tuoj okupavo 
Korėjos Universitetą.

San Diego, Cal. - Katalikų 
bažnyčios vyskupas Maher 
įsakė kunigams neduoti ko
munijos tiems katalikams, 
kurie pritaria aborcijoms ar
ba priklauso tokiai moterų 
organizacijai, kuri užgiria 
aborcijas.

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
diktatoriaus Thieu vienas la
kūnas numetė bombą ant jo 
palociaus. Thieu laimė, kad 
jis buvo nė nesužeistas.

VVashingtonas. - Sugrįžę iš 
šventinių atostogų demokra
tai senatoriai pradėjo atmušti 
prezidento Fordo kaltinimą, 
kad jie esą kalti už įvykius 
Pietų Vietname. Prieš prezi
dentą ir jo kaltinimą pareiški
mus padarė senatoriai Rob
ert C. Bird, John O. Pastore, 
Jennings Randolph ir Russell 
B. Long. Jie beveik visi pir
miau palaikė prezidento pu
sę. Dabar sukilo prieš jį. Jie 
pareiškė, kad dabar jie griež
tai priešingi davimui militari- 
nės pagalbos Pietų Vietnamo 
režimui.

Phnom Penh. - Kambodijos 
liaudies jėgos jau tiktai už 
keturių ar šelių mylių nuo 
sostinės. Bet kurią dieną lau
kiama Lon Nol režimo pasida
vimo.

Teheran. - Irano valdžia 
sušaudė du irakiečius, kurie 
buvo užgrobę lėktuvą ir pri
vertę iš Irako skristi į Iraną. 
Lėktuve buvo 93 žmonės.

•
VVashingtonas. - Kongres- 

manas Paul E. Tsongas, de
mokratas iš Mass., sušaukė 
susirinkimą mobilizavimui 
paramos gabenimui Pietų 
Vietnamo vaikų į Ameriką. 
Susirinko apie 250 žmonių. 
Bet kai tik prasidėjo tuo 
klausimu diskusijos, pasigir
do daug protesto balsų prieš 
vaikų graibstymą ir lėktuvais 
vežimą Amerikon. To kong- 
resmanas nesitikėjo. Tie bal
sai reikalavo, kad tiems vai
kams turėtų būti suteikta 
priežiūra Vietname pas savo 
žmones. Ypatingai juodieji 
susirinkimo dalyviai protes
tavo prieš vietnamiečių vaikų 
išvežimą iš jų žemės.

Little Rock, Ark. - Valsti
jos aukščiausias teismas pa
tvarkė, kad Arkanso valsti
jos įstatymai, kurie draudžia 
marksistus-komunistus sam
dyti į įvairias įstaigas, yra 
priešingi šalies konstitucijai 
ir turi būti panaikinti. Tai 
didelis demokratinių teisių 
laimėjimas.

Ankara. - Turkijos naujasis 
premjeras Demirel sako, kad 
Turkija nesitrauks iš NATO, 
bet sieks, kad ginklavimosi 
reikalais būtų nepriklausoma 
nuo Jungtinių Valstijų.

Buffalo, N. Y. - Prieš kele
tą dienų čionai degančiame 
name penkių nužudytų senų

Fordas persergsti
J AV talkininkus

San Diego, Cal. - Prieš 
keletą dienų čionai kalbėda
mas prezidentas Fordas drą
sino ir persergėjo visus Ame
rikos talkininkus, kad Viet
namo įvykiuose jie neįmatytų 
Amerikos silpnybės. Jis žada 
laikytis visų Amerikos pada
rytų pasižadėjimų savo talki
ninkams gelbėti ir apginti.

Buenos Aires. - Argentino
je politinis teroras nesiliauja. 
Balandžio 6 dieną tapo nužu
dyti šeši reakcijos priešai. Iki 
šiol pasalomis jau nužudyta 
132 žmonės.

Mirė 
Chiang Kai - Šėkas

Tapei. - Po gana ilgos ligos 
mirė Formozos (Taiwano sa
los) diktatorius generolas 
Chiang Kai-šekas. Jo vietą 
užėmė viceprezidentas Yen. 
Per paskutinius trejus metus 
Chiang Kai-šekas aktyviškai 
nebedalyvavo salos valdyme. 
Jo vardu kiti palaikė fašistinį 
režimą.

Kinijos vadai, išgirdę apie 
Chiang Kai-šeko mirtį, išva
dino jį išdaviku ir užsienio 

'imperialistams (Amerikai) 
i parsidavėliu. Ragina dabar 
formoziečius kovoti už Tai
wano suvienijimą su Kinija.

Tuo tarpu išgirdęs apie 
Chiango Kai-šeko mirtį, 
Jungtinių Valstijų buvęs pre
zidentas Richard Nixonas pa
reiškė: "Iš gyvųjų tarpo pasi
traukė vienas iš mūsų laikų 
istorijos galiūnų". Mat, 
Chiang Kai-šeko režimas tik 
ir pasilaikė Amerikos gink
lais ir doleriais.

METAI 64--IEJI

Kaip buvo tikėtasi, nedar
bas padidėjo ir kovo men.

VVashingtonas. - Pagaliau 
turime valdžios statistikas 
apie darbų padėtį už kovo 
mėnesį. Kaip buvo tikėtasi ir 
pranašaujama, per kovo mė
nesį nedarbas pašoko iki 8.7 
procento visų darbo jėgų ša
lyje. Per vasario mėnesį buvo 
tiktai 8.2 procento.

Per kovo mėnesį darbo ne
teko daugiau 500,000 darbi
ninkų. Tai aukščiausias ne
darbo lygis nuo 1941 metų. 
Tada, prieš pasaulinį karą, 
nedarbas buvo pakilęs iki 9.9 
procento visų darbo jėgų. 
Pranašaujama, kad su šių 
metų pabaiga nedarbas pa
kils iki tokio pat lygio.

Net ir valdžios labai kon- 
servatyvišku apskaičiavimu, 
šiandien Jungtinėse Valstijo
se jau turime aštuonis milijo
nus bedarbių.

Prezidentas Fordas sako, 
kad jis greitu laiku pasiūlys 
Kongresui užgirti nedarbo 
apdraudos išmokėjimu nenu
traukti iki 1976 metų pabai
gos. Kaip žinia, milijonams 
bedarbių išmokėjimai išsi
baigs, jeigu jie nebus prail
ginti. O

Tokyo. - Pietinė Korėja 
prašo iš Japonijos finansinės 
paramos. Tuo reikalu greitu 
laiku įvyksiančios derybos.

Dešimt taisyklių 
išlaisvintoms 
sritims valdytis

Hanoi. - Pietų Vietnamo 
Laikinoji Revoliucinė Vyriau
sybė sudarė ir paskelbė de
šimties punktų taisykles, 
bus valdomos ir turės valdy
tis liaudies jėgų išlaisvintos 
sritys. Tai svarbu visam pa
sauliui žinoti, nes Jungtinėse 
Valstijose ir kitose kapitalis
tinėse šalyse pikčiausia melo 
propaganda yra vedama 
prieš Pietų Vietnamo išlais
vintojus.

Taisyklės maždaug tokios:
1. Visos aptarnavimo įstai

gos turi pasilikti ir veikti. 
Visos politinės organizacijos, 
kurios tarnauja imperialis
tams ir Saigono režimui, turi 
būti paleistos.

2. Demokratinės laisvės 
reiškia sąžinės ir tikėjimo 
laisvę ir lyčių lygybę.

3. Visokia veikla, sėjanti 
nuožiūrą, neapykantą ir pasi
dalijimą yra draudžiama.

4. Kai žmonės turėtų teisę 
dirbti, reikalinga palaikyti 
tvarką ir užtikrinti apsaugą. 
Bet koks sabotažas bus su
draustas.

5. Visoks Saigono režimo 
kontroliuojamas turtas perei
na į Revoliucinės Vyriausy
bės rankas.

6. Pramoninkų ir krautuv- 
ninkų nuosavybė apsaugoma.

7. Nacionalinė pareiga gel
bėti našlaičiams ir visiems 
bejėgiams žmonėms. Kaimo 
gyventojams reikia padėti 
vystyti žemdirbystę, žūklę, 
druskos gaminimą ir miškus.

8. Kultūrinės įstaigos, li
goninės ir mokyklos veiks ir 
toliau liaudies gerovei.

9. Griežtai laikytis įsaky
mų gerai elgtis su kareiviais, 
kurie pabėgo iš Saigono armi
jų. Tie, kurie priešinsis revo
liucijai, bus baudžiami.

10. Užsieniečių gyvybė ir 
nuosavybė yra apsaugomos.

United Nations, N. Y. - 
Sudaryta nauja komisija 
koordinavimui teikimo Indo
kinijai pašalpos.

Lietuvoje mirė 
žymus veikėjas

JONAS KAROSAS
Vilnius, balandžio 4 d. - 

Vakar vakare, eidamas 1'4 
metus, mirė Lietuvos TSR 
Žurnalistų Sąjungos pirmi 
ninkas Respublikos nusipel
nęs kultūros veikėjas Jonas 
Karosas.

Visas Jono Karoso gyveni 
mas buvo susijęs su Vilniumi. 
Čia jis gimė ir augo, mokėsi, 
dalyvavo revoliucinėje veik 
loję, leido pažangiąją spaudą.

Didžiojo Tėvynės karo me 
tais Jonas Karosas tarnavo 
Tarybinėje armijoje. Pasibai 
gus karui, dėstė Vilniaus uni 
versitete žurnalistiką, buvo 
“Komunisto", o pastaruoju 
metu žurnalo "Mokslas ir Gy 
venimas” vyriausias redakto 
rius. Aštuoniolika metų Jo 
nas Karosas atidavė Lietuvos 
TSR Žurnalistų sąjungos 
veiklai, būdamas jos valdy 
bos pirmininku.

Jonas Karosas paskelbė 
straipsnių Vilniaus krašto re
voliucinio judėjimo ir span 
dos istorijos klausimais, išlei 
do knygą "Kalba Vilniaus 
Akmenys”. V. Petkevičienė-'

Smerkia gabenimą 
užsienin Vietnamo 
pabėgėlių

Paryžius. - Pietų Vietnamo 
Laikinosios Revoliucinės V\ 
riausybės Konsultatinės Ta 
rybos (liaudiečių) pirminio 
kas Nguen Hun Tho, kuris čia, 
lankosi, griežčiausiai pa 
smerkė Jungtinių Valstijų 
valdžios elgimąsi su vietna 
miečiais pabėgėliais. Kaip ži 
nia, pabėgėliai iš mūšių lauko 
yra visaip viliojami bėgti iš 
savo šalies - lygiai taip, kaip 
po karo hitlerininkų buvo 
Lietuvoje žmonės gąsdinami 
ir agituojami visais būdais 
apleisti savo pastogę, savo 
šalį ir iš jo kartu su naciais 
bėgti iš Lietuvos. Dar dau
giau: pasirodo, kad Amerikos 
valdžia parūpina lėktuvus ir 
laivus suagituotiems ir išgąs 
dintiems žmonėms bėgti iš 
savo krašto.

Pavyzdžiui, Jungtinėse 
Valstijose varoma propagan
da, kad jeigu liaudies jėgos 
laimės ir užims visą kraštą, 
jos suruoš Pietų Vietnamo 
gyventojams baisią kraujo 
liejimo pirtį ("bloodbath").

Liaudies Vyriausybės, k u 
rios karinės jėgos baigia 
užimti visą Pietų Vietnamą, 
tokį žmonių gąsdinimą ir vi
liojimą bėgti iš savo krašto 
griežtai smerkia. Pietų Viet 
namo žmonės yra liaudies 
armijų išlaisvinami iš fašisti
nės Saigono režimo priespau
dos, o ne ruošiami kokiai nors 
skerdynei bei persekiojimu.
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Už draugystę tarp žmonių
Pernai šios šalies vyriausybė įsteigė diplomatinius ryšius 

su Vokiečių Demokratine Respublika (Rytų Vokietija). Tai 
buvo geras ir protingas žingsnys. Tai buvo detantės 
politikos šaunus laimėjimas. Jį nuoširdžiai sveikino visi 
pažangieji amerikiečiai.

Bet diplomatinių ryšių tarp kapitalistinės ir socialistinės 
šalių neužtenka. Reikia ir draugiškų ryšių tarp abiejų šalių 
žmonių. Kaip tik šiuo svarbiu reikalu šiomis dienomis ir tapo 
susirūpinta. Rezultatas: susikūrė platus Jungtinių Valstijų 
Komitetas dėl Draugystės su Vokiečių Demokratine Res
publika.

Komiteto principų ir tikslų paskelbime pabrėžiama:
“Pirmosios socialistinės valstybės vokiečių žemėje susikū

rimas atitinka geriausias mūsų pačių tradicijas. Dar ne daug 
amerikiečių šiandien žino apie Demokratinės Vokiečių 
Respublikos giliausią antifašistinę ir humanistinę pradžią. 
Svarbu, kad jie su ja susipažintų. VDR steigėjai buvo vieni 
pirmųjų didvyrių, kurie pasipriešino naciškajai tironijai. Jų 
pasiaukojančios pogrindyje kovos labai daug prisidėjo prie 
pergalės prieš fašizmą. Jie šiandien yra VDR dvasiniai 
vadai. . .” .

Komiteto tikslas ir bus plėsti ryšius ir puoselėti draugystę 
tarp Jungtinių Valstijų ir Vokiečių Demokratinės Respubli
kos žmonių.

Mes, žinoma, karščiausiai sveikiname šio komiteto suma
nytojus ir įkūrėjus. Linkime didžiausios sėkmės visuose jų 
darbuose.

pirmajame puslapyje šaukia: 
“Komunistų armijos artėja 
prie Saigono. Beveik visos 
šiaurinės Pietų Vietnamo 
provincijos jau atsidūrė ko
munistų rankose. Kariuome
nė ir gyventojai bėga paniko- • M je .

Ir priduria: “Jau veikia 
komunistų revoliuciniai tri
bunolai, ir buvę Pietų Vietna
mo tarnautojai ir karių šeimų 
nariai šaudomi”.

Čia tai jau kas žodis, tai 
melas. Mes irgi sekame spau
doje, televizijoje ir per radiją 
pranešimus iš Pietų Vietna
mo. Iki šiol nematėme ir

Bet tie režimai buvo nu
versti, nepaisant mūsų para
mos, sako laiško autorius. 
Rezultatas: politinė tištuma. 
“Kadangi”, girdi, “komunis
tai yra geriausiai disciplinuo
ti ir įgudę slaptoje pogrindi
nėje veikloje, jie buvo vienin
telė partija išsilaikyti ir užpil
dyti tą politinę tuštumą”.

Na, ir laiško autorius, ku
ris, matyt, komunistų baisiai 
neapkenčia, moko mūsų val
dančiąją klasę, kaip ateityje 
elgtis, kad komunistai neįsi
galėtų. Tokiuose atsitikimuo
se reikią kuo mažiausia para
mos teikti tokiems fašisti-

rakcijos siautėjimas, nei juos 
inspiruojančios stambiosios 
buržuazijos pasipriešinimas 
nesustabdys pažangos proce
so. “Būtų klaida kalbėti apie 
revoliucijos traukimąsi Loty-' 
nų Amerikoje, apie tai, kad 
ateina “fašizmo valanda” vien 
dėl to, kad kai kuriose šalyse 
yra antiliaudiniai režimai, - 
neseniai, duodamas interviu 
Kubos žurnalui “Boemia”, pa
sakė Urugvajaus Komunistų 
partijos CK pirmasis sekreto
rius R. Arismendis. - Mes 
prarastume perspektyvą, jei
gu tuo pačiu metu nematytu
me nuolat didėjančio Kubos 
vaidmens Lotynų Amerikoje, 
pažangių socialinių ir ekono
minių procesų Peru, Panamo
je, stiprėjančios buržuazinių 
demokratinių vyriausybių 
kovos už savo šalių suverenu- H mą .

Penktadienis, Balandžio (April) 11,1975

DIDELĖ DRAUGYSTĖS IR 
BROLYBĖS ŠVENTĖ

V. PETKEVIČIENĖ

Baltarusijos TSR liaudies poetas, Socialistinio Darbo 
Didvyris Maksimas Tankas [dešinėje] su poetu Justinu 
Marcinkevičiumi ir Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos pirmi- 
ninku Alfonsu Bieliausku. G. Svitojaus nuotrauka

Tai nauja diena, nauja era!
Smarkiai besivystanti ir besikeičianti padėtis Pietyrinė- 

je Azijoje (Indokinijoje) verčia prabilti visų partijų, visų 
politinių grupuočių vadus ir veikėjus. Prieš keletą dienų 
spauda gavo šiuo svarbiu klausimu pareiškimą Amerikos 
Komunistų Partijos generalinio sekretoriaus Gus Hali. Hali 
sako:

“Pietrytinėje Azijoje taikos pasiekimo perspektyvos 
dideliais šuoliais žengia pirmyn kartu su pirmyn maršavimu 
demokratinių Vietnamo jėgų ir smukimu korupcijos suės
tos, brutališkos, supuvusios Thieu Pietų Vietname ir Lon 
Nol Kambodijoje diktatūros jėgų. Visas tas milžiniškas iš 
Jungtinių Valstijų pusės ginklų sukaupimas Saigone, 
sulaužant Paryžiaus Taikos Sutartį, negali atsilaikyti prieš 
Vietnamo herojiškų žmonių kovą už demokratiją ir laisvę. 
Tas milžiniškas ginklų arsenalas dabar, ant laimės, vartoja
mas sutriuškinimui Thieu jėgų. . .

Tai nauja diena, tai nauja era, visiems žmonėms, jų tarpe 
ir Amerikos žmonėms, kurie nori taikos, demokratijos ir 
socialinės pažangos. Čia yra pasisukimo taškas, kokybinis 
pasikeitimas pasaulinėje scenoje. . . Tai yra Jungtinių 
Valstijų imperializmo pralaimėjimas ir Amerikos žmonių 
laimėjimas, kurių 75 procentai, kaip parodo visi apklausinė
jimai ir tyrinėjimai, sako - galas siuntimui »ginklų į 
Pietrytinę Aziją ir Jungtinių Valstijų įsivėlimui, visi fondai 
turi eiti žmonių poreikiams namie!”

Vasara ir mūsų jaunimas
Spaudoje jau pradedama kalbėti apie ateinančią vasarą 

ryšium su nedarbo siautėjimu ir jaunimu. Užsidarys 
mokyklos. Milijonai moksleivių bei studentų atsidurs miestų 
gatvėse. Milijonai jų norės per vasarą padirbėti ir padėti 
savo tėvams bei globotojams didesnį duonos kąsnį užsidirb
ti. Taip visuomet būdavo praeityje.

Ir gerai, ir sveika jaunimui vasarą praleisti su užsiėmimu, 
* konstruktyviškai. Tai padeda jiems išvengti labai pavojingo 

ir žalingo kelio į kriminalizmą.
Bet kaip su tais darbais ir darbeliais šiemet? Tiesa, 

kalbama apie įvairius federalinės valdžios socialininio, 
visuomeninio pobūdžio projektus aprūpinimui jaunų žmonių 
darbais. ,

Bet kaip su milijonais bedarbių? Kaip jie žiūrės į projektą, 
kuriam bus samdomi nauji, jauni darbininkai, o nebus 
duodama darbo jiems?

Vadinasi, rūpinimasis darbais jaunuoliams ir jaunuolėms, 
kurie pasipils į gatves iš mokyklų, negali būti atskirtas nuo 
kovos prieš nedarbą bendrai.

“0 Kongresas ir administracija nė piršto nepajudins už 
bedarbius ir visus darbininkus daugiau, negu bus priversti 
pajudinti,” teisingai pastebi “Daily World.” “Bet milijonai 
darbininkų jau prilipo savo ekonominio liepto galą; milijonai 
jau gyvena alkio sąlygose. . . Jie reikalauja akcijos, greitos, 
skubios, efektingos akcijos prieš nedarbą, akonominę krizę 
ir alkį. Jie reikalauja darbo”.

Jaunieji Amerikos darbininkai ir nedarbas: Kur eiti, ką 
daryti? 

• * -

negirdėjome apie tokius tri
bunolus arba buvusių tarnau
tojų ar karių šeimų narių 
šaudymus.

KAIP KARTUS JIEMS 
TIESOS ŽODIS APIE 
LIETUVĄ

Chicagos menševikų laik
raštis (bal. 2 d.) šaukia visą 
lietuviškąjį pasaulį tuoj pa
skelbti karą Chicagos prie
miestyje Cicero leidžiamam 
anglų kalba laikraščiui “Cice
ro Life”, nes jis savo laidoje 
kovo 28 d. paskelbęs vieno 
lietuvio laišką, kuriame esą 
baisiai meluojama apie mūsų 
Lietuvą. Ir savo vedamajame 
redaktorius paduoda iš to 
laiško ilgoką ištrauką. Mes gi 
tame laiške jokio melo nesu
randame. Jame pasakyta 
švenčiausia tiesa apie nūdienį 
gimtojo krašto gyvenimą ir jo 
žmones.

Nors laiško autorius yra čia 
gimęs, bet, matyt, myli tie
sos žodį apie savo tėvų gimtą
jį kraštą. Mes jį nuoširdžiau
siai sveikiname.

Bet, žinoma, mūsų skaity
tojai paklaus, tai ką tas čia 
gimęs ir augęs lietuvis savo 
laiške sako arba rašo apie 
Lietuvą? Ogi štai ką jis 
rašo:

“Tie vadinami lietuviai 
praktiškai visi yra dypukai 
(D. P.) ir jų nuomonės apie 
tūkstančius senų imigrantų, 
jų sūnų ir dukterų visame 
krašte. Man pasitaikė būti 
lietuvių kilmės, Amerikoje 
gimęs. Dypukai padarė Ku
dirką ne tik tautiniu didvy
riu, bet ir milijonierium, sa
kančiu kalbas JAV ir Kana
doje. Kudirka skleidė klasto
tas žinias apie Lietuvą. Tūks
tančiai lietuvių lanko Lietu
vą, jie neturi jokių sunkumų 
aplankyti gimines bei drau
gus. (Vizos negali gauti tik į 
juodą sąrašą įtrauktieji, ku
rie rėmė Hitlerio režimą). Aš 
žinau, kad siuntiniai ir laiškai 
pasiekia gavėjus, nes aš pats 
juos siunčiau. Giminių atsa
kymai tuojau ateina, dviejų 
savaičių laikotarpyje. Savo 
tvirtinimui įrodyti, aš turiu 
50 laiškų. Man teko kalbėti su 
daugeliu atvažiavusių iš Lie
tuvos, ir jie patenkinti gyve
nimu tokiu, koks jis yra, ir 
negali suprasti, kodėl dypu
kai kelia triukšmą dėl Lietu
vos. Atsilankantieji nesutin
ka su mintimi, kad Lietuva 
būtų pavergta tauta”. (Cicero 
Life, 1975 m. kovo 28 d.).

Vertimas ne mūsų, bet 
“N.” redaktoriaus.

AMERIKA PADEDANTI 
KOMUNISTAMS

Manchesterietis David 
Hochschartner bara ir kaltina 
mūsų Amerikos vyriausybę, 
kad jinai su savo politika 
padedanti komunistų pasise
kimams. Už pavyzdį jis pa
duoda Lotynų Amerikos ša
lis. Savo laiške “The N. Y. 
Times” bal. 3 dieną jis sako:

“Čia irgi kiekviename atsi
tikime, mūsų valdžia teikė 
plačią piniginę ir moralonę 
paramą korupcinėms ir prie-
spaudiškoms diktatūroms 
(Urbico, Perez Jimenez ir 
Batistos režimams). Jiems

niams režimams. “0 jeigu jau 
turime juos palaikyti vardan 
mūsiį tautinių interesų”, jis 
sako, “tai turime panaudoti 
diplomatinį, politinį ir ekono
minį į juos spaudimą, kad jie 
suliberalėtų. Mes turime ak- 
tyviškai paremti visas demo
kratines valdžias, nors jos ir 
būtų kairiojo pobūdžio. Ir, 
ant galo, liaukimės remti to
kias diktatūras, kai jos su
smunka”.
NŪDIENIS LDS STOVIS 
FINANSIŠKAI IR NARIAIS

Vėliausiame Lietuvių Dar
bininkų susivienijimo organe 
“Tiesa” skaitome Centro Val
dybos susirinkimo protokolą 
lietuvių ir anglų kalbomis. Iš 
sekretorės Anne Yakstis pra
nešimo susirinkimui dar kar-( 
tą sužinome, kad LDS gyvuo
ja labai gražiai. Ji reportavo:

“Su 1974 m. gruodžio 31 d. 
mūsų Susivienijimos turtas 
siekė $1,466,457, ir ant inves
tuotų pinigų uždirbome 5.149 
procentą, palyginus su už
dirbtu 4.60i procentu 1973 
metais. Bendrai visų narių 
apdraudos suma siekia 
$1,749,837. Palyginus su 
1973 metais, apdraudos suma 
padidėjus $15,465. Narių 
skaičius sumažėjo tik 109 na
riais 1974 metais, kuomet 
1973 metais sumažėjo 156 
nariais.

Sekretorė raportavo, kad 
pasitarus su investacijos ko
mitetu gruodžio 6, 1974, pa
dėtų pinigų sąskaitos (ac
counts) pakejstos iš 6 procen
to į 7.50 procento sekamose 
vietose: Coast and Southern 
Federal Savings and Loan 
Association $10,000 sumos 
sąskaita; Allstate Savings 
and Loan Association $15,000 
sumos sąskaita, ir Guarantee 
Savings and Loan Associa
tion $15,000 sumos sąskaita. 
Šiose vietose už padėtus pini
gus bus mokama 7,50 proc. 
iki gruodžio mėnesio, 1978 
metų.”

Tiesa, per tą laikotarpį 
LDS nariais nepaaugo, o dar 
virš šimtu sumažėjo, bet atsi
žvelgiant į Amerikos lietuvių 
senosios kartos gretų tokį 
smarkų retėjimą, reikia 
džiaugtis, kad Susivienijimas 
dar ir nariais taip tvirtai 
laikosi.

NIEKAS NESUSTABDYS 
PAŽANGOS LOTYNŲ 
AMERIKOJE

Komentuodamas apie įvy
kius Lotynų Amerikoje, Vil
niaus “Tiesos” apžvalginin
kas Vytautas Žeimantas tei
singai sako:

“Pastaruoju metu mus pa
siekia žinios apie vis labiau 
augantį terorą Lotynų Ame
rikoje. Įtempta padėtis šiame 
žemyne akivaizdžiai rodo, 
kad, gilėjant politinei, ekono
minei bei socialinei kapitaliz
mo krizei, imperializmo jė
gos, siekdamos sustabdyti 
demokratinius pertvarky
mus, nesivaržo panaudoti net 
brutaliausius kovos būdus. 
Reakcijos smurtas nukreip
tas prieš nenuilstančius liau
dies interesų gynėjus - komu-

O MES JAIS 
NUOŠIRDŽIAUSIAI 
DIDŽIUOJAMĖS

Kanados lietuviškų reakci
ninkų laikraštyje begėdiškai 
tyčiojamasi iš Lietuvos fizinio 
darbo darbininkų. Jie neskai
tomi protaujančiais, galvo
jančiais žmonėmis. Antai, 
straipsnyje “Iš TRSR Aukš
čiausios Tarybos sesijos” ra
šoma:

“Žinoma, liaudies “atsto
vai”, melžėjos, šaltkalviai, 
kiaulių šėrikės ir kiti, sesijos 
metu stengiasi kvietėjams 
parodyti rimtus veidus ir nu
duoti, kad su atsidėjimu klau
sosi iki gyvos galvos išrinktų
jų Aukščiausios Tarybos na
rių pranešimų. 0 jei snaudu
lys perdaug nekankina, tai 
“delegatai” dar ir pareigingai 
bei nuožmiai paploja, ar, kaip 
kokie automatai, visi balsavi
mams pakelia ranką”.

(“Nepriklausoma Lietuva”, 
kovo 24 d.).

Mes gi tomis melžėjomis, 
tomis kiaulių šėrikėmis, tais 
šaltkalviais, tais Lietuvos 
laukų artojais ir apsėjėjais, 
žodžiu, visais, visais darbi
ninkais nuoširdžiausiai di
džiuojamės. Jie kartu su 
mokslininkais, su švietėjais, 
su menininkais, su rašytojais 
bei žurnalistais, su žvejais, 
architektais ir inžinieriais, vi
si, visi darbo žmonės, ranka 
rankon, koja kojon, stato 
naują, gražų gyvenimą. Be 
jų, be jų darbo rankų, be jų 
proto ir išminties, nebūtų 
buvę nei Lietuvos, nei lietu
vių tautos. Ir jiems sekasi, ir 
jie atlieka šaunius, milžiniš
kus darbus. Jų pastangomis, 
jų darbu į trumpą laiką mūsų 
gimtasis kraštas visose gyve
nimo, darbo ir veiklos srityse 
spėjo iškilti iki pačių pažan
giausių tautų ir šalių lygio.
' Taip, išsipildė pranašystė 
tų, kurie dainavo: “Kas buvo 
nieks, tas bus viskas”. Ir 
mūsų Lietuva, mūsų lietuvių 
tauta praktikoje įrodėjką gali 
nuveikti ir pasiekti buvę 
“nieks tapę viskas!”

Juoktis, tyčiotis, šaipytis iš 
žemdirbių, į juos žiūrėti kaip 
neprotaujančius sutvėrimus, 
šiandien gali tiktai su visokiu 
padorumu atsisveikinęs na
cionalistas, kokių, matyt, pil
na minėto laikraščio pastogė
je.

ŽŪKLĖS RAJONUOSE - 
SĖKMINGAI

Klaipėda. Dar gyvos at
mintyje iškilmės, kurių metu 
jūrų žvejybos uoste naujam 
transportiniam refrižerato
riui buvo suteiktas Antano 
Sniečkaus vardas, o iš žūklės 
rajono atskriejo laivo kapito
no direktoriaus Sigito Šilerio 
radiograma apie sėkmingai 
užbaigtą pirmąjį reisą.

“Antano Sniečkaus” įgula 
pirma laiko įvykdė pirmojo 
šių metų ketvirčio krovinių 
apyvartos planą. Žuvies pro
dukcijos pervežimo ketvirčio 
užduotis per vieną, mėnesį 
įvykdyta 113,3 procento.

nistus, pažangius profsąjun
gų aktyvistus.

Palaikanti reakcionierius
200 naujų mašinistų

Šį pavasarį respublikos me-
viešpataujant, organizuota, 
aktyvi politinė veikla buvo 
labai suvaržyta; politinės 
partijos susmuko ir išnyko 
arba buvo nuvarytos į po 
grindį. Tokie režimai dauge-

lioratorių šeimą papildys du 
šimtai ekskavatorių mašinis
tų. Šios specialybes darbinin
kai ruošiami Panevėžio me-

buržuazinė propaganda akty
viai skleidžia gandus, esą, 
Lotynų Amerikos šalių kairė
jimo procesas jau “sustabdy
tas”, o pažangiųjų jėgų kova f lioracijos statybos montavi- 
yra “betikslė”. Tačiau neijmo valdyboje.

Pasipuošę sveikinome šū
kiais ir vėliavomis, sutiko 
Tarybų Lietuvos miestai ir 
kaimai brangius svečius - 
Baltarusijos TSR literatūros 
ir meno dienų dalyvius. Praė
jus lygiai metams nuo to 
laiko, kai svetingoj Baltarusi
jos žemėje vyko lietuvių kul
tūros šventė, skambius balta
rusiškų eilėraščių posmus, 
trankų šokį ir svajingą dainą į 
Nemuno kraštą atvežė kai
mynai baltarusiai.

Baltarusija ir Lietuva - ge
ros kaimynės. Bet jas sieja ne 
tik Nemunas ir Neris - upės, 
tekančios per abiejų respubli
kų žemę, ne tik dainų ir 
papročių panašumas. Balta
rusius ir lietuvius jungia se
na, amžiais išmėginta drau
gystė, abiejų tautų likimų 
istorinis bendrumas. Tolimą 
istorinę praeitį siekia balta
rusių ir lietuvių bendra kova 
už savo socialinį ir nacionalinį 
išsivadavimą, jos kartu grū
mėsi už Tarybų valdžią. Ne
paprastai sunkų patikrinimą 
ši draugystė praėjo Didžiojo 
Tėvynės karo metais.

Ypač daug nuoširdžios bal
tarusių ir lietuvių draugystės 
puslapių įrašyta į Vilniaus 
istoriją. Lietuvos sostinė ne 
sykį broliškai dalijosi pastoge 
su demokratine baltarusių 
kultūra ir jos kūrėjais. Čia 
gyveno ir kūrė įžymus balta
rusių poetas Janka Kupala, 
kuris nuoširdžiai draugavo su 
Liudu Gira, Mikalojum-Kon- 
stantinu Čiurlioniu, Stasiu 
Šimkumi. Pirmuosius balta
rusiškų dainų koncertus Vil
niuje pradėjo organizuoti da
bartinis Baltarusijos kompo
zitorių sąjungos pirmininkas, 
TSRS liaudies artistas Grigo
rijus Širma. Artimos ir bran
gios senojo Vilniaus gatvės 
Baltarusijos TSR liaudies 
poetui, Socialistinio Darbo 
Didvyriui Maksimui Tankui, 
kitiems kaimyninės respubli
kos rašytojams, kompozito
riams, dailininkams, kultūros 
ir visuomenės veikėjams.

Dar galingesnis, dar stip
resnis baltarusių ir lietuvių 
bendravimas prasidėjo taikiu 
pokario laikotarpiu. Lietuvos 
ir Baltarusijos respublikos 
jau antrus metus iš eilės 
pasirašo socialistinio lenkty
niavimo sutartį. Lenktyniau
ja tarpusavyje miestai, įmo
nės, ūkiai, kaimyniniai rajo
nai. Tai padeda siekti ne tik 
geresnių ekonominių rodik
lių, bet ir geriau pažinti vie
niems kitus, keistis kultūros 
ir meno lobiais.

Dešimtys lietuvių autorių 
kūrinių išleista baltarusių 
kalba. Vien pastaraisiais me
tais Minske išėjo E. Mieželai
čio, J. Baltušio, K. Donelai
čio, A. Venclovos, S. Nėries, 
M. Sluckio, A. Žukausko 
knygos, lietuvių poetų ir pro
zininkų kūrinių rinkiniai. Su 
nuoširdžiu susidomėjimu se
ka baltarusių literatūros lai
mėjimus lietuvių skaitytojai. 
Pastaraisiais metais lietuviš
kai išleistos J. Kolaso, J. 
Brylio, M. Tanko, P. Brovkos 
ir kitų knygos.

Glaudžiai bendradarbiauja 
muzikai, dailininkai ir archi
tektai. Paminėtinas bendro
mis pastangomis kuriamas 
paminklas lietuvių ir baltaru
sių partizaninės kovos Di
džiojo Tėvynės karo metais 
atminimui. Jis iškils dviejų

broliškų respublikų pasienyje 
prie Minsko-Vilniaus plento. ,

Nuolat vyksta Baltarusijos 
ir Lietuvos kinematografinin
kų susitikimai. Lietuvių teat
ro ir kino aktoriai kviečiami 
filmuotis “Belorusfilm” kino 
studijoje, kuri yra viena di
džiausių Tarybų šalyje.

Apie tautų - kaimynių, tau
tų - sesių draugystę daug 
gražių žodžių buvo pasakyta 
Tarybų Baltarusijos literatū
ros ir meno dienų atidarymo 
iškilmėse, kurios įvyko kovo 
19 d. Vilniuje, Lietuvos TSR 
akademiniame operos ir bale
to teatre.

Didžiulio vilniečių ir res
publikos sostinės svečių susi
domėjimo susilaukė Parodų 
rūmuose veikusios Baltarusi
jos dailės paroda, į kurią 
kaimyninės respublikos meno 
meistrai atsiuntė apie 600 
tapybos, grafikos, skulptū
ros, taikomosios ir dekoraty
vinės dailės kūrinių, taip pat 
baltarusiškų knygų ekspozi
cija.

Kultūros šventės dienomis 
Valstybinio operos ir baleto 
teatro spektakliuose su pasi
sekimu dalyvavo LTSR Di
džiojo operos ir baleto teatro 
solistai. “Lietuvos” kino tea
tre vyko Baltarusijos filmų 
festivalis. Kaip į didžiulę 
šventę buvo susirinkę balta
rusių ir lietuvių rašytojai į 
literatūrinį vakarą, savo at
liktus darbus ir planus atei
čiai svarstė abiejų respublikų 
kompozitoriai, dailininkai, ki
nematografininkai.

Kultūros ir meno dekados 
dienomis Baltarusijos TSR 
meno kolektyvai ir atlikėjai 
Lietuvos miestuose ir rajonų 
centruose, įmonėse, ūkiuose, 
mokyklose surengė daugiau 
kaip 100 koncertų, susitiki
mų. Su dideliu pasisekimu 
koncertavo Baltarusijos TSR 
Valstybinis simfoninis ir 
Minsko kamerinis ork^sfYai. 
Baltarusijos akademine choro 
kapela, liaudies choras, šokių 
ansamblis, sąjunginių ir tarp
tautinių konkursų laureatas 
vokalinis-instrumentinis an
samblis “Pesniary”, Molodeč
no ir Gardino dainų ir šokių 
liaudies ansambliai, kiti pa
garsėję meno kolektyvai ir 
atlikėjai.

Baltarusijos TSR meno 
šventė Lietuvoje padėjo dar 
geriau susipažinti su kaimy
ninės tautos literatūros, dai
lės, muzikos pasiekimais, dar 
iš arčiau palytėti nuoširdžios 
tautų draugystės žiedus.

APDOVANOJIMAI DARBO 
VETERANAMS

Palanga. Bedirbdama svei
katos apsaugos srityje, sana
torinių kurortinių įstaigų su
sivienijimo medicinos sesuo 
Jadvyga Šamova ir pensijos 
sulaukė. Tačiau ji nepalieka 
pamėgto darbo, noriai moko 
jaunesnes savo profesijos 
drauges.

Puikiai pažįsta palangiškiai 
ir statybos remonto valdybos 
stalių Vladą Doškų. Jis ku
rorto statybose pluša dau
giau kaip dvidešimt metų.

Šiedu gerbiami Palangoje 
žmonės apdovanoti “Darbo 
veterano’’ medaliais. Jie 
įteikti ir Palangos buities 
tarnybos pirmūnėms M. Nor
vaišienei ir S. Petronytei, 
dailidei A. Žilinskui, šaltkal
viui J. Vainorui, kitiems.



PcnktrnUrmD, Balandžio (April) 11, 1975

“Ar sveiki gims mūsų vaikai? Ar negresia jiems polinkis 
susirgti viena is tu ligų, kuria serga jų tėvai, seneliai?” su 
tokiais ir panašiais klausimais ateina žmonės į Respublikinį 
medicinim- < v: metikas kabinetą, kuris įkurtas prie Vilniaus 
“Raudonom km datis” ligoninės. Pacientus čia konsultuoja 
biologai genetikai, biochemikai, gydytojai-terapeutai, 
neuropato’nga' psichiatrai, pediatrai, okulistai. Geneologi- 
nė analize, biocheminiai, dermatoglifiniai [odos piešinio] bei 
kitokie tyrimai padeda kabineto bendradarbiams rasti tikslų 
atsakymą t pacientų klausimus.

Pagni L dėm iu bendradarbių paruoštą programą dabar 
atliekami genetiniai tyrimai visiems respublikos naujagi
miams. Kinetiniai testai leidžia iš mažutėlaičio kraujo 
lašelio diagnozuoti kai kurias paveldimas ligas, ir jau nuo 
mažmės numatyti ir taikyti tokiems kūdikiams specialią 
p r o f i 1 a k t i n e p r o gram ą.

Nuotraukoje: respublikinio medicininės genetikos kabine
to vedėjas biologijos mokslų kandidatas V. Kučinskas su 
kabineto g> 3, te ja terapeute I. Vasiliauskiene aptaria chro- 
tnosomu amtuzes išvadas. V. Gulevičiaus nuotrauka

Lelios vagos kultūros
arimuose

B. BUCELIS
Siu met :i žiema Lietuvoje

nu(ik:> t oki ■ i, kad it palyginti,
a t v i r a i k.aidant, nėra nei
kam. at r . -n kuo: niekas ne-
prisimena, nei. pusantro šim-
to motu ra somos orų knygos,
jog, pa'.y.-'džiui. sausyje ne
tai kad m Imtu buvę sniego,
bet ir mv i n k padoresnio
šaltrii ■ v:s. >•. i.a, vis rukai.
Ir \ris pat, saufė,
Šilta.. O -.a-u s vaiskumas
kaip p.b' i j im.e <, idm vasaryje.

Zu;,.. I imp žinia, ne pats
didžiau -du.1- dar by mens. Ypač
kaime. Lai -\ o laiko, aišku, ne
per akis. bet visgi užtektinai.

Kaip iliekad pirmiau
1 rkriaus iai, ir dėl vienos, ir

dėl kito p •nėr.1st ies kaip nio
kada pagy vė y . kultūrinis gy-
veniniais. ! ) ne savaitgalis -
koncertai, n- ■>'. i valiai, vakaro-
nės. Keli: i 'del-ad nebuvo
tušti. K ai rn.:-- 'lemt' i miestą:
čia nauji iteatrų spektakliai,
parodom igarsiu artistų ga
st rolė s > ilės! as važiavo į
kaimą r; įšylujai ten ruošė
literatūros vakarus, žinomi
metro k<d( ’ y vai, tokie, kaip,
sakysime, \ aisty binės filhar-
monijos si m foninis orkestras
ar “Lietiiv os ansamblis ruošė
koncertus,, aukštųjų mokyklų
studentai susitikimus -su
kolūki‘•čia 
t. t.

is, moksleiviais ir

Betgi tolkiam sujudimui bu
vo dar vie na priežastis; arte-
jo kult ūros darbuotojų šuva-
ži avimas. ILapkrityje ir gruo-
dyje visut )se miestuose bei
rajonuose vyko kultūros dar-
buotoju k.< •rLrrnrijos. O pa-
skut inėmb žiemos dienomis -
vasario 27 ir 28 ąją Vilniuje,
naujuose Operos ir baleto
teat ro rutnuošė. įvyko res-
publi kinis sti važiavimas.

Kultu ros darbuotojų
su važiavimas

Tai bu v < > jau ant rasis šuva-
žiavimas. Birmą kartą kultū-
ros darbut >tojai buvo susirin-
kę prieš šešerius metus. Kam 
prireikė tokio suvažiavimo? 
Apie ką jame buvo kalbama? 
Kokiu išvadų, prieita?

Atskyli i šiuos klausimus 
bus lengviau, jeigu bent 
trumpai apžvelgsime pasta
rųjų metų respublikos kultū
rinio gyvenimo panoramą. 
Pradžiai tegul bus leista pa
teikti keletą skaičių, labiau
siai charakterizuojančių mū
sų kultūrą, švietimą, litera
tūros, meno pasiekimus. 
Tuos skaičius savo pranešime 
minėjo Lietuvos TSR kultū
ros ministras Lionginas Še
petys.

Pilnakraujis kultūrinis gy
venimas įmanomas tiktai ta
da, kai tauta raštinga. Pir
mųjų dviejų tarybinės san
tvarkos dešimtmečių visiškai 
užteko, kad butų likviduotas 
neraštingumas. Dabar Lietu

vėje yra daugiau kaip trys 
tūkstančiai bendrojo lavini
mo mokyklų, mokosi kiekvie
nas trečias respublikos gy
ventojas. Turime 13 aukštųjų 

i mokyklų, jas. pokario metais 
yra baigę 362 tūkstančiai 
žmonių. Veikia 11 teatrų, 
kasmet juos aplanko viduti- 

' niškai pusantro milijono žiū
rovų. Respublikos biblioteko
se sukaupta daugiau kaip 60 
milijonų knygų.

Tačiau bene didžiausią šuo
lį kultūros srityje padarė kai
mas. Dabar nėra kolūkio, 
kuris neturėtų kultūros na
mų, turtingos bibliotekos, ki
no teatro. Rajonų centruose 
ir kaimuose veikia 15 tūks
tančių meno saviveiklos ko
lektyvų, 13 tūkstančių dailės, 
kraštotyros, etnografijos ir 
kitokių ratelių. Vien pernai 

i koncertų kaimo kultūros na
muose klausėsi pusantro mili
jono žmonių.

Tai labai įspūdingi skaičiai, 
parodantys, kad esame tur
tingi ne vien pinigais, bet ir 
didelėmis dvasinėmis verty
bėmis. Apie tai, kaip geriau 
jas panaudoti kasdieniniame 
gyvenime, ir buvo kalbama 
suvažiavime.

Sąskrydžio pobūdis
Suvažiavime dalyvavo be

veik tūkstantis delegatų. Tai 
buvo įvairiausių kultūros sri
čių atstovai - kaimo ir miesto 
kultūros namų darbuotojai, 
mokytojai, bibliotekininkai, 
žinomų saviveiklos kolektyvų 
vadovai ir, suprantama, įžy
mūs literatūros, meno, kultū
ros veikėjai - rašytojai, daili
ninkai, kompozitoriai, atlikė
jai, žurnalistai.

Bene daugiausia suvažiavi
me buvo kalbama apie kultū
ros namų paskirtį ir vaidme
nį darbo žmonių ideologinia
me, kultūriniame auklėjime. 
Tuojau po pirmojo kultūros 
darbuotojų suvažiavimo res
publikoje pradėti steigti zoni
niai kultūros namai. Tai reiš
kia, kad vienoje zonoje, pri
lygstančioje maždaug 2-3 iki
kariniams valsčiams, įkuria
mi kultūros namai, kurie šalis 
kasdieninio darbo (pavyz
džiui, nuolatinio ir regulia
raus koncertų rengimo, pa
skaitų organizavimo, etno
grafijos ir kraštotyros) meto
diškai vadovauja visiems li
kusiems kultūros namams. 
Tada buvo sudaryta apie 200 
tokių zonų. Didesnė jų dalis 
dabar jau turi gerai įrengtus 
rūmus, turi, kaip taisyklė, 
didelį būrį kvalifikuotų spe
cialistų - chorvedžių, šokių 
vadovų, metodistų ir t. t. 
Suvažiavimas priėmė reko
mendacijos, kaip toliau ge
rinti šių kultūros namų dar
bą, stiprinti jų ryšius su 
įmonėmis, kolūkiais, tarybi

niais ūkimis, mokyklomis ir 
t. t.

Šiame vajuje, kalbėjo suva
žiavimo delegatai, reikalingi 
gilūs moksliniai tyrinėtojai. 
Todėl, suvažiavimui reko
mendavus, respublikos vy
riausybė nutarė įsteigti kul
tūros mokslinio tyrimo insti
tutą. Institutas bus Vilniuje, 
jo uždavinys - analizuoti ir 
apibendrinti geriausią kultū
rinės veiklos patyrimą.

Dėmesys knygai
Viena iš penkių suvažiavi-

nio sekcijų buvo skirta kny
gai. Jau minėjome, kad res
publikos bibliotekose yra 60 
milijonų knygų (iš viso biblio
tekų - apie 5 tūkstančius). 
Bibliotekos, deja, nėra dide
lės. Dėl šios priežasties kny
ga nevisada randa trumpiau
sią kelią pas skaitytoją, nau
jausi leidiniai (o juk vien 
respublikos leidyklos kasmet 
išleidžia po 15 milijonų kny
gų) paskęsta toje didžiulėje 
jūroje. Trumpai kalbant, bi
bliotekos pradėtos centrali
zuoti. Bibliotekininkystės 
centras rajone (rajonų turime 
44) bus rajoninė biblioteka. 
Visos kitos - jos filialai.

Suvažiavimo delegatai pa
sisakė už tai, kad ir toliau 
būtų stiprinami literatūros ir 
meno ryšiai su gyvenimu. 
Pastaruoju metu šia kryptimi 
respublikoje nuveikta nema
žai. Ypač sustiprėjo kūrybi
nių sąjungų bendradarbiavi
mas su gamybiniais kolekty
vais. Suvažiavime labai gerai 
buvo įvertinta Vilniaus fil
harmonijos iniciatyva steigti 
filialus kolūkiuose, gamyklo
se, Teatro draugijos pasira
šyta sutartis su Molėtų rajo
no Čiulėnų kolūkiu, tradici
niai “Poezijos pavasario“, 
“Muzikinio rudens” renginiai, 
kada pas darbininkus, kolū
kiečius atvažiuoja žinomiausi 
respublikos rašytojai, kom
pozitoriai, artistai. Šiuo keliu 
bus einama ir toliau.

Meno saviveiklos reikalai
Daug diskusijų suvažiavi

me sukėlė meno saviveiklos 
problemos. Jos pasiekimai 
akivaizdūs: meno saviveikla 
daugeliu atvejų pasiekė aukš
to profesinio lygio. Užtenka 
paminėti, kad tradicinėse 
Dainų šventėse, dideliuose 
koncertuose saviveiklininkai 
atlikimo meistriškumu mažai 
tenusileidžia profesionalams. 
Suvažiavimas rekomendavo 
dar labiau išplėsti šį masinį 
sąjūdį. Greta tradicinių for
mų - chorų, liaudies ansam
blių - bus plačiau vystomos 
mėgėjiškos dailės studijos, 
liaudies meistrų kūryba ir 
t. t.

Suvažiavimo dalyvių pasiū
lymai (kalbėjo apie 80 žmo
nių) bus detaliai išnagrinėti 
Kultūros ministerijoje, o po 
to juos apibendrins respubli
kos vyriausybė, kuri priims 
būtinus nutarimus kultūri
niam darbui respublikoje to
liau gerinti. O pagrindines 
mintys užfiksuotos kreipime
si, kurį suvažiavimo dalyviai 
priėmė į visus kultūros dar
buotojus. Tame kreipimesi 
kultūris darbuotojai kviečia
mi plačiau panaudoti komu
nistiniam darbo žmonių auk
lėjimui liaudies ir revoliuci
nes tradicijas, liaudies kūry
bos lobius, muziejų turtus, 
mūsų literatūros, meno kūri
nius.

Suvažiavimas buvo vienas 
reikšmingiausių įvykių pasta
rųjų metų respublikos kultū
riniame gyvenime. Jis davė 
naują impuslą kultūriniam 
darbui toliau plėsti ir vystyti.

Variklių 
plovimo postas

Kretinga. - Kretingos, auto
transporto įmonėse racionali

zatorių K. Dubinsko, B. Pet
kaus, J. Žibinsko ir A. Vai
nausko pastangomis įmonėje, 
mechanizuotos vidaus plovy
klos patalpoje, įrengtas spe
cializuotas automobilių varik
lių plovimo postas.

Naujuoju būdu automobi
liai plaunami specialiu miši
niu, variklių nereikia išimti iš 
automobilių, aplinka neter- 
šiama naftos produktais.

LAI SVĖ

V. Gulevičiaus nuotrauka

Jautri kūrėja, reikli 
pedagogė

Apsilankius dailės parodo
je, netenka ilgai ieškoti aki-, 
mis Sofijos Veiverytės dro
bių. Sodrios, didelio formato, 
savito rudai auksinio kolorito 
- jos traukte traukia žiūrovo 
žvilgsnį. Traukia kažkokia 
nesuvaldoma gaivališka jėga, 
figūrų maštabiškumu: atrodo 
herojams sunku išsitekti 
ankštuose paveikslo rėmuo
se, toje pozoje, kuria juos 
įamžino dailininkės teptukas.

— Mėgstu vaizduoti sti
prius, gražius žmones, - prisi
pažįsta ir pati tapytoja. - 
Būtent tokią įsivaizduoju ir 
noriu matyti mūsų jaunąją 
kartą.

Ko-ne-ko, o stiprybės, fizi
nio tobulumo tikrai nereikia 
skolintis nei “Traktorinin
kams“, nei “Armatūrinin- 
kams”, nei “Merginoms ir 
Drevernos” ar “Fechtuoto
jams”. Ant savo tvirtų pečių 
jie ir atnešė S. Veiverytei 
praėjusių mėtį Respublikinę 
premiją.

Be figūrinių paveikslų, ta
pytoja aktyviai dirba ir por
treto žanre. Čia ji savo hero
jais dažniausiai pasirenka ar
timus, gerai pąžįstamus žmo
nes, o tai padeda ryškiai 
atskleisti jų charakterį. Ne
maža naujausių savo darbų 
dailininkė eksponavo pernai 
veikusiose sąjunginėje ir res
publikinėje portreto parodo
se. Jų tarpe išsiskyrė didelio 
formato grupinis portretas 
“Mūsų chirurgai”, ausilaukęs 
ypač daug gražių dailėtyri
ninkų ir meno mėgėjų atsilie
pimų.

Dar prieš Respublikinės 
premijos paskyrimą draugai------------ y-

IŠ LAIŠKŲ
Šis laiškas yra mūsų solistės 
aidietės Nelės Ventienės tė
velio Kazio Juškos, kuris šio
mis dienomis jau atšventė 
savo 90-ąjį gimtadienį.
Brangieji!

Sveikiname jus su ateinan
čiomis šventėmis ir linkime 
sveikiems jų sulaukti ir links
mai praleisti. Dėkojame už 
laiškus, kuriuos gavome jau 
gana seniai. Padėkokite savo 
vaikams, kad neužmiršo ma
nęs pasveikinti su vardadie
niu. . .

Žiema šiemet pas mus buvo 
šiltesnė kaip Amerikoje. 
Sniego visai nebuvo. Pas jus 
dar pasnigo, o mes iš viso 
sniego nematėme.

Kolūkis per žiemą' mėšlą 
veža laukan. Gal kai reikės 

Čia Kazys Yuška [kairėje] su mūsiškiu Jonu Yuška. Abudu 
kadaise dainavo Gramine vadovaujame chore.

ir pažįstami nuoširdžiai svei
kino Sofiją Veiverytę Lietu
vos TSR nusipelniusios meno 
veikėjos garbės vardo sutei
kimo proga. Taigi 1974-ieji 
dailininkei buvo tikrai sėk
mingi.

— Neužmirškite paminėti 
ir dar vieno mano labai svar
baus įvykio, - primena tapy- 
tyja. - “Dainavos” sanatorijai 
Druskininkuose mano diplo
mantė Angelė Banytė sukūrė 
grafitą “Dainavos šalis”.

Po šių žodžių belieka paaiš
kinti, kad Sofija Veiverytė - 
Valstybinio dailės instituto 
docentė, monumentaliosios 
tapybos studijos vadovė. Di
džiuodamasi ji pasakoja ir 
apie kitus savo auklėtinių 
darbus, papuošusius gamyk
las, visuomeninius pastatus 
Klaipėdoje, Elektrėnuose, 
Naujojoje Vilnioje.

Mūsų pokalbis tylioje An
takalnio gatvelėje eina į pa
baigą ir - pagal seną tradiciją 
- teiraujuosi apie dailininkės 
kūrybinius planus. Užsimoju
si ji, kaip visada, labai daug. 
Dar nespėjo nudžiūti dažai 
nuo išraiškingų dirigento 
Juozo Domarko ir daininin
kės Nijolės Ambrazaitytės 
portretų, o ant dailininkės 
molberto jau nauja didžiulė 
drobė, kurioje ryškėja taip 
gerai pažįstami Donato Ba- 
nionio, Vytauto Žalakevi- 
čiaus, Juozo Budraičio ir Al
gio Masiulio veidai. Naujoji 
figūrinė kompozicija vadinsis 
“Kino studijoje”. Tapytoja 
dirba prie jos su tikram kūrė
jui būdingu užsidegimu ir 
aistra.

T. Gečienė

sėti, oras atšals, kas žino. 
Statybos nenutrūksta per vi
są žiemą. Utena tai jau nebe 
mažas miestas. Trikotažo 
fabrikas sutalpina daugiau 
2,000 žmonių. Stato sker
dyklas, alaus fabriką, pastatė 
naują ligoninę. Siaurąjį gele
žinkelį nuo Švenčionėlių pa
naikino, o pravedė platųjį iki 
Utenos, ir ves toliau iki Pane
vėžio. Tai pas mus trūksta 
darbininkų - ne taip, kaip pas 
jus.

Pasveikink nuo manęs My
kolą Liepų ir Ievą Mizarienę. 
Iš kur paeina Jurgis Bernotą, 
gal iš Meleikių. Aš jį pažįstu 
iš Leningrado laikų.

Daugiau parašys Stasė, ir 
tuo tarpu bus sudiev,

K. Yuška

Lietuvių ir baltarusių 
širdžių draugystė

Laiškas iš Vilniaus

Baigėsi nuostabi tautų 
draugystės švėntė - Baltaru
sijos TSR literatūros ir meno 
dekada Lietuvoje. Dešimt 
dienų skambėjo Lietuvoje 
baltarusių dainos, muzika, 
trinksėjo jų šokiai, jaudino jų 
poetų kūriniai. Ir tai buvo ne 
vien Vilniuje, ne vien stam
besniuose miestuose - Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pane
vėžyje. Baltarusių įvairios 
meno grupės aplankė daugy
bę miestų ir miestelių bei 
kolūkinių kaimų nuo Varėnos 
ligi Palangos ir Skuodo, nuo 
Vilkaviškio ligi Kupiškio. Vi
so apie 120 koncertų ir vaka
rų suruošė svečiai įvairiose 
Lietuvos vietose.

Tai galėjo atlikti todėl, kad 
apie 70lbsatvykusių dekados 
dalyvių pasiskirstę įvairios 
sudėties grupėmis ir ansam
bliais galėjo iš karto pasklisti 
įvairiomis kryptimis. Dides
niuose mietuose įvyko pilno 
sąstato simfoninio orkestro 
koncertai, o kitur chorų arba 
šokėjų grupių su solistais 
arba estradiniai koncertai. Ir 
poetai pasiskirstė grupėmis 
įvairino koncertus savo kūri
niais.

Visur svečiai buvo iškilmin
gai sutinkami ne tik valdžios 
ir visuomenės atstovų, bet ir 
menininkų, kurių dabar taip 
daug kiekviename Lietuvos 
kampelyje. Sutikdavo ne tik 
su duona ir druska, kaip tai 
priprasta, bet ir su chorų 
dainomis, orkestrais. Visur, 
tiek miestuose, tiek kolūki
niuose kultūros namuose sa
lės buvo perpildytos. Apskai
čiuojama, kad tuose draugys
tės susitikimuose dalyvavo 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
žmonių.

Drauge su tais koncertais 
dekados metu vyko baltaru
sių filmų demonstravimus 
Lietuvos kino teatruose. Čia 
kaimynų filmus žiūrėjo apie 
ketvirtis milijono žiūrovų.

Greta baltarusių artistų 
eilėje filmų vaidino lietuviai 
kino artistai - R. Adomaitis, 
B. Babkauskas, J. Budraitis, 
A. Chadaravičius, H. Ku- 
rauskas, A. Šurna. Vilniuje 
dekados proga atidaryta di
delė baltarusių dailininkų kū
rinių paroda. Ta proga buvo 
atvykę į Vilnių keli įžymūs 
baltarusių dailininkai. Jų tar
pe garsusis skulptorius Z. 
Azguras. Ligšiol jau parodą 
aplankė daugiau kaip 20 tūks
tančių žmonių.

Man teko daugiausiai daly
vauti susitikimuose su balta
rusių rašytojais, kuriems va
dovavo geras ir senas pažįs
tamas ir draugas Maksimas 
Tankas [Jevgenijus Skurko]. 
Antrąją dekados dieną įvyko 
literatūros vakaras filharmo
nijos salėje. Jame pakaitomis 
mūsų ir baltarusių poetai 
skaitė eilėraščius. Daugiau
siai tai buvo tarpusaviai ver
timai - mūsiškiai skaitė verti
mus iš baltarusių poezijos, o 
svečiai mūsų poetų kūrinius 
baltarusiškai.

Arčiau su draugais baltaru
sių rašytojais teko pabend
rauti per priėmimą gražiose 
mūsų Rašytojų sąjungos rū
mų patalpose. Čia skambėjo 
daug gražių kalbų, kuriose 
prisiminta bendra abiejų tau
tų praeitis, sunkūs jų keliai į 
tautinės kultūros suklestėji
mą, kurio jos iš tikro pasiekė 
tik tarybinės santvarkos dė
ka. Daug bendra turėjo su 
Vilniumi tokie įžymūs balta
rusių poetai ir tautinio išva
davimo veikėjai, kaip Janka 
Kupala, Jakubas Kolasas, 
poetė Aloiza Paškevič [Ciot- 
ka]. Jie čia gyveno ir dirbo, 
čia pradėjo eiti pirmasis bal
tarusių laikraštis “Naša Ni
va” (“Mūsų dirva”), čia jie 
bendradarbiavo su Liudu Gi
ra ir kitais lietuvių veikėjais.

Beje, Vilniuje tebegyvena 
su baltarusiais bendradarbia
vusi artima Ciotkos draugė 
Marija Piaseckaitė-Šlapelie- 
nė, kuriai birželio 17 d. su
kaks 95 metai. O ir pats 
Maksimas Tankas yra gyve

3-ias puslapis

nęs Vilniuje, kovojęs prieš 
lenkų ponų valdžią ir už tai 
kalintas Lukiškio kalėjime.

Tai buvo įspūdingos, neuž
mirštamos dienos, kurių me
tu plačiausios masės turėjo 
progos tiesioginiai pabend
rauti su broliška kaimyne 
baltarusių tauta. Galėjome 
nuoširdžiai pasidžiaugti jos 
meno laimėjimais, kurie tik 
rai dideli. Nuostabus buvo 
paskutinis dekados uždarymo 
koncertas, įvykęs kovo 28 d. 
didžiulėje Sporto ir meno 
rūmų salėje, kurioje talpa 
apie 4 tūkstančiai žmonių ir 
buvo pilnutėlė. Čia susirinko 
visi dekados dalyviai baltaru
sių menininkai, o taip pat 
mūsiškiai.

Abiejose scenos pusėse - 
kairėj išsirikiavo milžiniškas 
jungtinis baltarusių choras, o 
dešinėje toks pat lietuvių 
choras. Prieš uždangai paky 
lant suskambėjo tradiciniai 
Minsko, Vilniaus ir Maskvos 
radijo signalai. Scenoje irgi1 
didžiulis choras tautiškais 
drabužiais, o priešakyje ilga 
eilė geriausių abiejų operų 
solistų vyrų. Visa ta galinga 
vokalinė jėga, dideliam sim
foniniam orkestrui prita
riant, atliko iškilmingą kan
tatą.
jungiančio abi tautas ir res
publikas Nemuno temai skir
tos dainos - melodingoji N. 
Sokolskio daina [A. Astrei- 
kos žodžiai) “Nioman” ir mū
siškė audringoji B. Dvariono 
[E. Mieželaičio žodžiai) “Kur 
Nemunas teka“. Didžiulę 
aikštę salės viduryje užpil
džiusios šokėjos su veliumi- 
namio, skraistėmis vaizdavo 
banguojantį senelį Nemuną.

Montažą Tėvynės karo te
momis lydėjo kino filmai iš tų 
sunkiųjų kovos metų, kada 
Baltarusija neteko kas ke
tvirto gyventojo, o ir Lietuva 
ne kuo mažiau. Ir taip visas 
koncertas vyko keičiantis 
baltarusių ir lietuvių dai
noms, muzikai, šokiams, eilė
raščiams. Užbaigoje visi su
stojo, ir publika, ir artistai 
ilgai plodami, nuoširdžiai at
sisveikindami ligi kito susiti
kimo būsimose dekadose.

Į dekados užbaigimą buvo 
atvykęs Baltarusijos KP CK I 
sekretorius P. Mašerovas ir 
eilė vadovaujančių respubli
kos darbuotojų. Per bankie 
tą, sekusį po koncerto, kalbė
jo Lietuvos KP CK I sekreto
rius P. Griškevičius, Baltaru
sijos KP CK sekretorius A. 
Aksionovas, dirigentai V. 
Bartusevičius ir S. Sondec
kis. Su nuoširdžiais draugiš
kumo ir padėkos jausmais 
išlydėjome mielus svečius 
baltarusius.

Ta proga priimkite, mieli 
draugai labas dienas ir ge
riausius linkėjimus Jums bei 
visiems skaitytojams.

Justas Paleckis

Noras
Ilgai aš svajojau turėti 
trobelę ant ežero kranto, 
prie meldų siūruojančią valtį 
ir alksnį tai valčiai pririšt. 
Svajojau, 
beauštant pakilęs, 
trobelėj rašyti eiles, 
o baigiantis dienai, išplaukti 
į ežerą pameškerioti.

Bet metai iš metų kapsčiaus 
po marias reikalų — 
svarbių ir ne tiek jau svarbių, 
ir iš viso nereikalingų.
Jie laiką 
be perstogės rijo 
ir išteklius mano kuklius, 
ir vis gyvenau be trobelės, 
be valties ir alksnio. . .

Dabar jau, atrodo, galėčiau 
įkūnyti senąjį norą, — 
ir laiko daugiau atsirado, 
ir išteklių būtų gana.
Bet vėl 
netikėtas keblumas: 
tas noras per daugelį metų 
man artimas tapo kaip brolis, 
ir gaila su juo išsiskirt.

Vincas Giedra
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Buvęs amerikietis dr. Algirdas Margeris Vilniaus ligoninėje 
ir jį aplankęs “Laisvės” bendradarbis Justas Paleckis. Dr. 
Margeris vasario 18 dieną atšventė savo 86-ąjį gimtadienį. 
Nors jau gerokai pavėluotai, siunčiame jubiliatui nuošir
džiausius sveikinimus ir geriausius bnkėjimus.

Redakcija

IR KUR TŲ LIETUVIŲ NĖRA?

Lietuvos artistai, II enininkai
keliauja, pasižy II j ir uz

respublikos ribų
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje

Žiema Lietuvoje - švelni, 
bet kultūros gyvenimas, kaip 
paprastai tokiu metu - ir 
svarus, ir spalvingas, ir įdo
mus. Žinote, kad po emigra
cijos gyvenu Vilniuje jau pus
trečių metų ir. . . vis negaliu 
įveikti, kitais žodžiais - su
skubti aplankyti ne tik teat
rus, bet ir tą gausybę įvairių 

.koncertų, kurie pilasi kaip iš 
gausybės rago.

Visur publikos pilna. Visai 
neseniai Vilniuje viešėjo iš 
Maskvos atvykęs “Ledo bale
tas” su visa eile puikių čiuo
žėjų. Spektaklių buvo net 24. 
Jie vyko Sporto rūmuose, 
kur galėjo kas vakarą sutilpti 
bent po keturis tūkstančius 
žiūrovų. Manote, kad publi
kos nevisuomet buvo pilna? 
Klystate, visi spektakliai bu
vo. . . pilni.

Dabar prisiminiau New 
Yorką ar Chicagą - ir į juos 
kas metai atvyksta “Ice Ca- 
pades” ar “Ice Follies” ir, 
kiek žinau, newyorkieciai ar 
čikagiečiai tegali turėti malo
numą pamatyti čiuožėjos ne 
ilgiau kaip dvi savaites.

Ne tik Vilnius, bet ir 
Kaunas kviečia. . .

Muzikinė Lietuvos gyven
tojų kultūra nepaprastai pa
kilusi ir ypatingai per pasta
ruosius tarybinės santvarkos 
dešimtmečius.

Labai klystų tas, kas many
tų, kad pasaulinio garso me
nininkai solistai, smuikinin
kai, pianistai, vargonininkai, 
žymūs chorai, orkestrai kon
certuoja' tik sostinėje - Vil
niuje. Ne. Jie atvyksta į 
Vilnių, po to vyksta į Kauną, 
ir ten koncertai vyksta Fil
harmonijos filialo salėje, buv. 
teisingumo rūmuose. Publi
kos, mylinčios muziką - pilna 
ir Kaune.

Malonu priminti, kad Vil
niuje ir Kaune jau kelintas 
sezonas iš eilės smuikuoja 
tarptautinių konkursų lau
reatas Gidonas Kremer is, 
kad neseniai skambino JAV 
pianistas Ralf Votapek, iš 
Danijos atvykęs vargoninin
kas G. Krog. Vilniuje ir Kau
ne turėjo koncertus Estijos 
kamerinis senosios muzikos 
ansamblis “Hortus musicus” - 
koncerte išpildyta 12-15 amž. 
autorių kūriniai, skambėjo 
Monteverdi, Palestrinos ir 
kitų madrigalai, motetai. . .

Filharmonijoje vyksta kon
certai ir mažųjų publikai, 
dalyvauja pajėgiausi vaikų 
kolektyvai, pasirodo jauni so
listai.

Lietuviai menininkai už res- 
Respublikos ribų

Virgilijus Noreika, iškilęs 
lietuvių tenoras, per metus 
ne vieną kartą išvyksta dai
nuoti į Maskvą, Leningradą, 
dar ir į visą eilę Europos 
miestų. Sausio mėn. V. No
reika dainavo Leningrado fil
harmonijoje. Koncerto sėk
mė buvo labai didelė. Solistas 
atliko rusų kompozitorių ro
mansus, lietuvių kompozito
rių dainas, Vakarų kūrėjų 
romansus bei arijas iš Vakarų

klasikos operų.
Šių metų pradžioje ypač 

gausu lietuvių atlikėjų kon
certų buvo Maskvoje. Pats 
svarbiausias buvo Balio Dva
riono kūrinių koncertas, skir
tas lietuvių kompozitoriaus 
70 metų sukakčiai. Orkestrui 
dirigavo J. Domarkas, o so
listais buvo muziko vaikai - 
Aldona ir Jurgis Dvarionai. 
Koncertas įvyko Maskvos 
Konservatorijos didžiojoje 
salėje, kur vyksta pačių žy
miausių pasaulio menininkų 
koncertai. Vėliau tas pats J. 
Domarkas toje pačioje salėje 
dirigavo J. Bramso kūrybos 
vakarui. Kitoje salėje pasiro
dė jaunas, gabus smuikinin
kas Raimondas Katilius, 
tarptautinių konkursų Hel
sinkyje ir Montrealy laurea
tas.

Sondeckis ir vėl propagavo 
lietuvių muziką

Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas respubli
kos liaudies artisto Sauliaus 
Sondeckio, zkiekvieneriais 
metais daug koncertų duoda 
ne tik Tarybų Sąjungos mies
tuose, bet ir užsieny.

Šių metų pradžioje to or
kestro koncertai keliose salė
se įvyko Maskvoje. Labai 
plačiai buvo atstovaujama 
lietuvių kūrėjų muzika. Buvo 
išpildyti Čiurlionio preliudai, 
B. Dvariono, F. Bajoro, T. 
Makačino, V. Montvilos, A. 
Rekašiaus kūriniai. Vienas to 
orkestro koncertas buvo išti
sai skirtas muzikai italų kom
pozitorių; Vivaldi, Rossini, 
Boccerini.

Lietuviai muzikai vertina
mi, kviečiami. Antai, žinoma
jame Soči kurorte, prie Juo
dosios jūros, filharmonijoje 
nuolat dirba styginis kvarte
tas Lietuvos muzikų, Vilniuje 
baigusių konservatoriją. 
Kvartetą sudaro R. Šiugždi- 
nis, S. Kiškis, E. Bieliejevas 
ir S. Lipčius. Sis kvartetas 
turėjo gastroles ir. . . Lietu
voje, sausio mėnesį grojęs 
vilniečiams, filharmonijos sa
lėje, van Beethoveno, Barto
ko, Ravelio kūrinius. Jis nesi
tenkino Vilniumi. Kvarteto 
koncertas įvyko ir Panevėžio 
visuomenei.

Tai, mieli skaitytojai, nėra 
jokia ypatinga naujiena. Kon
certai, kuriuose dalyvauja 
Lietuvos, T. Sąjungos ar net 
vakarų šalių meno atlikėjai, 
jau nesitenkina tik Vilniumi 
ar Kaunu. Žiūrėk, smuikinin
kai, chorai, kameriniai or
kestrai ar stiginiai kvartetai 
vyksta į Panevėžį, Klaipėdą, 
Šiaulius, Telšius, Kapsuką 
(buv. Marijampolę), Druski
ninkus, Palangą ir į kitus 
miestus.

Šitaip pakilusi muzikinė 
gyventojų kultūra, ir tai 
man, kaip reemigrantui, ypa
tingai malonu pažymėti.

Lietuviai menininkai 
Amerikoje, Azijoje. . .

Lietuviai menininkai (V. 
Noreika, V. Daunoras, E. 
Kaniava, E. Saulevičiūtė, R. 
Staliliūnaitė ir kt.) lankėsi
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Parodų parodos

Šiuo metu Vilniuje Parodų 
rūmuose tebesitęsia didelė 
dailės paroda “Mūsų kai
mas”. Joje apie keturi šimtai 
paveikslų, grafikos darbų, ki
limų, skulptūrų atvaizduoja 
dabartinį Lietuvos pasikeitu
sį kaimą. Daug žanrinių sce
nų iš kolūkiečių gyvenimo, 
visa eilė naujojo kaimo staty
bų - gyvenamųjų namų, kul
tūros rūmų, o ypač daug 
kolūkinio darbo pirmūnų por
tretų.

Nedidelė, bet gražiai pa
rinkta K. Šimonio paveikslų 
paroda suruošta Ateizmo mu
ziejuje. Jos ten - “Pasakų ir 
legendų pasaulyje’’. Meno 
muziejaus rūmuose veikia 
Gruzijos dailės paroda.

Parodų lankytojai gali įsiti
kinti, koks didelis žanrų ir 
meninių dailininkų individua
lybių įvairumas pasireiškia 
išstatytuose darbuose. Nė iš 
tolo nėra to vienodumo ir 
pilkumo, apie kurį mėgsta 
kalbėti meno vertintojai iš 
užsienio buržuazinių sluoks
nių.

“Pono Tado” pasisekimas 
Lietuvoje

Didelis lietuvių literatūros 
laimėjimas yra pilno Adomo 
Mickevičiaus poemos “Ponas 
Tadas” vertimo išleidimas. 
Galima sakyti, kad lig šiol 
lietuvių tauta nepažino to 
įžymiojo kūrinio Lietuvos 
praeities tema. Buržuazijai 
valdant “Ponas Tadas” pasi
rodė 1924 metais iš karto 
dviem leidimais - vienas K. 
Šakenio, antras - A. Valaičio 
verstas. Bet abiejų vertimų 
poetinis lygis buvo žemas, o 
ir tiražai nedideli. Dabar “Po
nas Tadas” išleistas didele ir 
gražia knyga. Su visomis pa
stabomis joje 480 puslapių. 
Ją puošia M. E. Andrilio 
iliustracijos.

Poemą išvertė du įžymiausi 
lietuvių poetai - V. Mykolai
tis-Putinas (išvertė 4,957 
eilutes) ir Justinas Marcinke
vičius (4,883 eilutes). Knyga 
išleista 20,000 egzempliorių 
tiražu, tačiau trumpu laiku ji 
buvo išpirkta bei išsiuntinėta 
bibliotekoms.
MELAGIŲ MELAGIAI

Lietuvoje dabar dažnai 
rengiamos įvairių amatų 
šventės, į kurias suvažiuoja 
amatininkai iš visos Lietu
vos. Neseniai įvyko tokia kal
vių šventė, kurioje pats praš
matniausias kalvis buvo ap
vainikuotas ir jam suteiktas 
Kalvių kalvio titulas.

O verta būtų suteikti Mela
gių melagio titulą tiems spau
dos gangsteriams, kurie iš 
piršto iščiulpia pačias kvai
liausias melagystes apie Lie
tuvą ir paleidžia jas “Drau
go”, “Naujienų”, “Darbinin
ko” bei kitų šmeižikiškos emi
grantinės spaudos skiltyse. 
Kartais tenka tiesiog nusteb
ti, kiek pačių idiotiškiausių 
melagysčių galima sutalpinti 
net į vieną straipsnį.

Neseniai teko su vienu to
kiu straipsniu susipažinti. Ir 
ko ten nėra! Ten tikinama, 
kad visi agronomai kolūkiuo
se esą rusai, nors iš tikro 
labai retai kur tokį sutiksi - 
gal tik Rytų Lietuvoje. Esą, 
lietuviai gabenami “kažkur į 
šiaurę”, o vieton jų atgabena
mi rusai, nors niekas nieko 
negabena tais sumetimais, 
kokius turi galvoje melagių

Amerikoje, Kanadoje. E. Ka
niava net du kartus buvo 
nuvykęs su koncertais į Aus
tralijos miestus, ir vyks dar 
kartą. V. Noreikos klausėsi 
daugelio Europos miestų pu- 
blika,Nijolė Ambrazaitytė 
dainavo Norvegijoje, “Lietu
vos” ir “Vilniaus” kvartetai 
grojo vakarų Vokietijoje, Ita
lijos miestuose.

O štai muzikas, kompozito
rius, prof. Julius Juzeliūnas 
vasario mėn. lankėsi Azijos 
kontinente - Burmoje, kur 
per dvi savaites susipažino su 
senovine ir nauja Burmos 
muzika. Anksčiau Juzeliūnas 
lankėsi Afrikoje - Nigerijoje.

Kaip sakoma - kur tų lietu
vių nėra?

LAISVĖ

melagiai. Girdi, rusai vykdą 
Vilniaus perplanavimo pro
jektus ir norį nugriauti buvu
sią katedrą. Gi iš tikro kaip 
tik lietuviai jau antrą kartą 
gauna premijas už naujų Vil
niaus rajonų suplanavimą ir 
statybą, lietuviai architektai 
kviečiami į talką Rusijos ir 
kitų respublikų planavimui. 
O buvusioji katedra tarnauja 
ne kokiems kitiems tikslams, 

Ikaip tik lietuvio dainos ir 
muzikos bei kitų tautų ir šalių 
muzikos ir meno propagan
dai. Taip pat iš piršto iščiulp
tos “sensacijos” apie lituanis
tikos mokslus, apie savižudį 
mokslininką Kazlauską ir vi
są kapą panašių ne galo kar
tojamų šmeižikiškų dalykų.

Ypatingai iš kailio neriasi 
atstovai tų organų, kurie 
nuolat kalba apie “krikščio
nišką dorovę”, kurie kartoja, 
kad melagystė yra vienas 
didžiausių nusikaltimų.

J. Paliukonis

Jungtinės valstijos 
kišasi j Vietnamo 
vidinius reikalus
Maskva. - Tarybinė spauda 

kaltina Jungtines valstijas, 
kad jos vis labiau kišasi į 
Vietnamo vidinius reikalus. 
Aštriausios kritikos pasirodė 
dienraštyj “Tarybinė Rusi
ja”. Laikraštyje nurodoma, 
kad kai kurie Jungtinėse 
Valstijose žmonės labai nori 
išgelbėti smunkantį Saigono 
režimą. Tarybinė spauda kal
tina Jungtinių Valstijų vy
riausybę laužyme Paryžiuje 
pasirašytos sutarties, kurioje 
Amerika pasižadėjo pasi
traukti iš Pietų Vietnamo ir 
nebesikišti į jo vidinius reika
lus.

Tarybinė žinių agentūra 
“Tass’ paskelbė sątrauką 
įvairių tarybinių laikraščių 
pasisakymų šiuo klausimu.

Beje, tarybinėje spaudoje 
nurodoma, kad besitraukda- 
mos arba bėgdamas Saigono 
armijos verčia kaimiečius 
bėgti iš savo namų. Štai iš 
kur atsiranda tiek daug pabė
gėlių, kurie neva bėgą nuo 
liaudiečių armijų, besiver
žiančių link Saigono.

STASYS ANGLICKIS

Amžių samčiai
Miškuos, tarp ežerų, 
Gyveno amžiai
Ir sėmė iš akivarų metus 
Egliniais samčiais.
Mažai pasėmė.
Mažai kas nulašėjo —
Ir žalzganas dangus
Iš girių neišėjo.
Ir sėmė amžiai,
Sėmė sėmė,
Eglinį samtį
Saujom paplokščiom apėmę.

Ir metai kažin kur 
Į tolumą lašėjo, 
Bet mėlynas akivaras 
Po samčiais nemažėjo.

Miškuos iš ežerų 
Sukumpę amžiai sėmė, 
Matyt, jie ir mane

Taip kažkada pasėmė — - 
Ir šyptelėjo, 
Gudria akim pamerkė 
Ir numetė, ir nutėškė 
Kažkur į kertę.

Tenai, tarp ežerų, 
Kur eglės dangų remia, 
Zinia, keistuoliai tie 
Ir po šiai dienai semia. 
Po lašą varvina, 
Po lašą —
Ir, rodos, vis dar maža, 
Vis dar maža.

Komunistų Partijos rinkiminis plakatas

Portugalijoje naujojoje vyriausybėj
visos demokratinės partijos

Lisabona. Čia paskelbta, 
kad sudaryta nauja laikinoji 
Portugalijos vyriausybė. Jai, 
kaip ir senajai, vadovauja 
ministras pirmininkas Vaš
kas Gonsalvišas.

Vyriausybėje dalyvauja ke
turių įeinančių į vyriausybinę 
koaliciją politinių partijų - 
Portugalijos Kompartijos, 
Portugalijos demokratinio ju
dėjimo, socialistų partijos ir 
liaudies demokratų partijos - 
atstovai. Kiekviena iš šių 
partijų gavo vyriausybėje po 
dvi vietas. Pirmą kartą į 
vyriausybę įėjo Portugalijos 
demokratinio judėjimo parti
jos atstovai.

Į vyriausybę taip pat įeina 
septyni Ginkluotųjų pajėgų 
sąjūdžio atstovai ir keli ne
partiniai specialistai.

Valstybės ministrais pa
skirti Aivaras Kunjalas 
(Kompartija), Pereira di

Ivanrios žinios
San Francisco. - Dvi laivų 

linijos - American President 
Lines ir State Steamship 
Lines - sulaikė savo laivų 
kursavimą į Pietų Vietnamo 
vandenis. Sako, “per daug 
rizikinga”.

PASAULIS LAUKIA 
PORTUGALIJOJE 
RINKIMŲ REZULTATŲ

Lisbona. - Portugalijoje vi
suotini demokratiniai seimo 
rinkimai įvyks balandžio 25 
dieną. Jų laukia ir juos stebės 
visas pasaulis.

Rinkimuose su savo atsto
vais dalyvauja net dvylika 
partijų. Bus renkamas sei
mas, kuris pagamins naują 
konstituciją ir sudarys pasto
vią civilinę vyriausybę.

Šiuose rinkimuose svar
biausiomis partijomis yra 
trys: komunistų, socialistų ir 
demokratų. Eina labai įtemp
ta, energinga rinkiminė kam
panija.

Dabartinėje militarihių jė
gų sudarytoje vyriausybėje 
svarbiausi vaidmenį vaidina 
kairieji žmonės, kurių tarpe 
ypatingai aktyvūs yra komu
nistai.

Nuo šių rinkimų rezultatų 
daug priklausys Portugalijo
je politinė ir socialinė san
tvarka. Juose komunistai 
ruošiasi tvirtai pasirodyti.

PLIENO TRUST A 
TRAUKIA TEISMAN

Baltimore, Md. - Keturi 
juodieji plieno darbininkai 
teismui apskundė galingąją 
Bethlehem Steel korporaciją. 
Jie kaltina ją vykdyme rasi
nės diskriminacijos prieš juo
duosius darbininkus.

Prieš metus laiko Bethle
hem Steel korporacija priža
dėjo unijai, kad ji savo fabri
kuose panaikins rasinę dis
kriminaciją. Bet tos sutar
ties, pasirodo, praktikoje ne
silaiko. Teismo procesas bus 
svarbus ir įdomus. Šių juodų
jų darbininkų teisme laimėji
mas užduotų didelį smūgį 
rasinei diskriminacijai visoje 
šios šalies pramonėje.

Penktadienis,

Moura (Portugalijos demo
kratinis judėjimas), Marijas 
Soarešas (socialistų partija) 
ir Magaljaišas Mota (liaudies 
demokratų partija).

Užsienio reikalų ministru 
paskirtas Ginkluotųjų-pajėgų 
sąjūdžio atstovas, buvęs val
stybės ministras Melas Antu- 
nišatšio sąjūdžio atstovas ma
joras Antonijas Karlušas Me- 
telas užėmė vidaus reikalų 
ministro postą, kitas sąjūdžio 
atstovas - Silvanas Ribeiras 
liko nacionalinės gynybos mi
nistru, majoras Žozė Inasijas 
da Košta Martinšas - darbo 
ministru.

Kompartijos atstovas Vei- 
ga di Oliveira užima naujoje 
vyriausybėje transporto ir 
ryšių ministro postą.

Portugalijos visuomenė 
reiškia pasitenkinimą tuo, 
kad vyriausybėje dalyvauja 
visos demokratinės partijos.

LAUKIA LABAI AŠTRIOS 
BAUSMĖS

Buffalo. - Džiurė, kuri susi
dėjo iš aštuonių vyrų ir trijų 
moterų, po 25 valandų svar
stymo, pripažino kaltais Atti- 
cos kalėjimo įnamius John 
Hill ir Charles Joseph Perna- 
cilice kaltais. Jie buvo kalti
nami nužudyme 1971 m. Atti- 
cos kalėjimo sargo. Juos lau
kia labai aukšta bausmė.

Apsigynimo advokatai nuo
sprendį smerkia ir duos ape
liaciją į aukštesnius teismus.

BAISIOJE LĖKTUVO 
AVARIJOJE ŽUVO 100 
VIETNAMIEČIŲ VAIKŲ

Saigonas. - Čionai Ameri
kos oro jėgų didžiulis lėktu
vas, tik pasikėlęs į orą, su 305 
žmonių, sprogo ir nukrito. 
Jame dauguma keleivių buvo 
Vietnamo vaikučiai našlai
čiai, gabenami Amerikon. Iš 
jų šimtas vietoje žuvo, kiti 
tapo sužeisti. Taip pat kartu 
žuvo 25 suaugę keleiviai. Ši 
tragedija laikoma bene di
džiausia Amerikos lėktuvų 
istorijoje nelaime.

Pasirodo, kad buvo žinota, 
jog lėktuvas yra nesaugus, 
bet buvo leista jį naudoti 
našlaičių gabenimui Ameri
kon. Kas tokį leidimą sutei
kė?

Eina tyrinėjimas, bet labai 
abejotina, kad toji paslaptis 
būtų kada nors pilnai išaiš
kinta. . .

Buffalo, N. Y. - Prieš kele
tą dienų čionai rasti degan
čiame name penkių nužudytų 
senų žmonių lavonai. Policija 
ieško žmogžudžio ar žmogžu
džių.

STIPRĖJA RYŠIAI TARP 
INDIJOS IR
TAR. SĄJUNGOS

New Delhi. - Tarybų Są
jungos ir Indijos ekonominio 
bendradarbiavimo 20 metų 
jubiliejui skirtas specialus čia 
leidžiamo masinių tiražu žur
nalo “Soviet lend" numeris. 
Jis pradedamas sveikinimais, 
kuriuos žurnalo skaitytojams 
atsiuntė TSRS Ministrų Ta- 
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rybos Pirmininkas A. Kosy
ginas ir Indijos Respublikos 
ministrė pirmininkė Indira 
Gandi.

A. Kosygino sveikinime 
reiškiamas įsitikinimas, kad 
Tarybų Sąjunga ir Indija ir 
ateityje suvienys pastangas 
abiejų šalių tautų pažangos ir 
gerovės vardan, taikos Azijo
je ir visame pasaulyje intere
sais.

Indira Gandi su pasitenki
nimu pažymi, kad plečiamas 
Indijos ir Tarybų Sąjungos 
ekonominis bendradarbiavi
mas, kuris neįkainojamu in
deliu prisideda prie industri
nės bazės sukūrimo Indijoje.

GAL PASITRAUKS IŠ 
PASAULINĖS 
ORGANIZACIJOS

VVashingtonas. - Šios šalies 
Amerikos Darbo-Federacija 
Industrinių Organizacijų 
Kongresas (AFL—CIO) pra
dėjo smarkiai pulti ir smerkti 
Jungtinių Tautų įkurtą ir 
palaikomą Pasaulinę Darbo 
Organizaciją. Pasaulinei or
ganizacijai primetamas su- 
kairėjimas. Amerikinės dar
bo unijų organizacijos prez. 
Meany ir visai vadovybei ne
patinka, kad Europoje pradė
jo bendradarbiavimo ryšiai 
užsimegsti tarp komunistų 
v ad o v a u j a m os D e m ok r at i n ė s 
Darbo Unijų Federacijos ir 
socialdemokratų vadovauja
mos Laisvųjų Darbo Unijų 
Federacijos.

Iš AFL—CIO spaudos pasi
sakymų darosi išvada, kad 
yra ruošiamas kelias pasi
traukimui iš pasaulinės orga 
nizacijos.

ŠTAI KAM DOLERIŲ 
NETRŪKSTA

VVashingtonas. - Preziden
tas Fordas reikalauja $887,- 
000,000 geresniam apginkla
vimui policijos. Kalbama apie 
jos aprūpinimą, ypač did
miesčiuose, mašininėmis pa
trankomis.

Mat, krizei gilėjant ir ne
darbui didėjant, tikimasi “ne
ramių laikų”. . .

San Francisco, Cal. • Gydy
tojai suranda, kad daugelis iš 
Vietnamo atvežtų vaikučių 
yra užsikrėtę visokiomis ligo
mis. Daugelis jų tiesiai iš 
lėktuvų nuskubinti į ligoni- 
nesC

ATSIĖMĖ KURDŲ 
UŽIMTAS ŽEMES PRIE 
IRANO

Kirkuk. - Irako valdžios 
jarmijos užpuolė ir okupavo 
prie Irano sienos žemes, ku
rias prieš metus buvo paėmę 
kurdų sukilėliai. Sakoma, 
kad iš kurdų pusės nebuvo 
jokio ginkluoto pasipriešini
mo.
DAUGUMA 
AUTOMOBILIŲ 
PAVOJINGI

Hartford, Conn. - Per pas
kutinius devynius mėnesius 
valstijos inspektoriai sulaukė 
automobilius kelyje ir juos 
patikrino dėl saugumo. Su
rasta, kad dauguma naudoja
mų automobilių yra su defek
tais ir nesaugūs važinėjimui.
LAIMĖJO ŠEŠTAM 
MAJORO TERMINUI

Richard J. Daley
Chicago, Ill. - Ir vėl jis 

išrinktas šio didmiesčio majo
ru, net 6-terminui. Bene tik 
bus pirmas toks atsitikimas 
miestų istorijoje, kad vienas 
asmuo taip ilgai ištarnautu 
miesto “galva”. Ir Daley lai
mėjo milžiniška balsų daugu
mą, net daugiau kaip 80 
procentų balsų. Jis turi suor
ganizavęs tvirtą demokratų 
partijos mašina. Jis turi savo 
“kišenėje” ir Chicagos orga
nizuotus darbininkus.

■ - . - -
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Justinas Rugienis 
pas Aidiečius

Balandžio 5 dieną aidiečius 
aplankė svetys iš Tarybų Lie
tuvos, nusipelnęs teisininkas 
Justinas Rugienis, mūsų ilga
metės aidietės Kastulės Ru- 
šinskienes sūnėnas.

Prie vaišių stalo išreikšta 
daug gražių minčių apie sve
čio pergyvenimus buržuazi
nės Lietuvos laikotarpiu. 
Kalbėjo: P. Venta, W. Ker- 
šulis, L Mizarienė, A. Bimba, 
M. Stensler, K. Rušinskienė, 
H. Feiferienė ir B. Keršulie- 
nė.

Taipgi, žinoma, kalbėjo ir 
mielasis svečias. Jis trumpai 
papasakoja apie Lietuvą ir 
nuoširdžiai padėkojo Aido 
Chorui už šį jo pagerbimą.

Justinas Rugienis viešėjo 
New Yorke, Chicago, Ill., 
San Francisco, Cal., Miami ir 
St. Petersburg, Fla. Pavaži
nėjęs po lietuvių kolonijas, 
giliau pamatė ir suprato pa
žangiųjų lietuvių reikalus bei 
veiklą.

Pravartu priminti, kad 
Justinas Rugienis atšventė 
savo 66-ąjį gimtadienį St. 
Petersburg, Fla., o mes 
aidiečiai, ta pačia proga, su
dainavome jam “Happy 
Birthday’’ ir “Ilgiausių Me
tų”.

Desėtkai metų sieja Justi
ną Rugienį su Amerikos pa
žangiaisiais lietuviais. Būda
mas buržuazinėje Lietuvoje 
revoliucinio judėjimo dalyvis, 
jis daug nukentėjo. Bet ir 
daugelis metų kalėjimuose 
nepalaužė jo tvirto nusistaty
mo. Apart pogrindinės veik
los, jis rašinėdavo, slapyvar- 
de, JAV laikraščiuose “Lais
vė” ir "Vilnis”.

Tarybų Lietuvoje, prieš 
išeinant į pensiją, jis pasku
tinius devynis metus buvo 
tarpininku tarp bažnyčios ir 
valstybės.

Justinui rūpėjo, kaip atro
do lietuvių pažangioji veikla. 
Viešėdamas klubuose ir lietu
vių Seimuose, jis susidarė 
palankų vaizdą apie mūsų 
gyvenimą ir visuomeninę 
veiklą.

Jis Amerikoje išbuvo be
veik 3 mėnesius, ir šio mėne
sio 14 dieną grįžta atgal į 
tėvynę. Jis parsiveš glėbį 
įspūdžių iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir žiupsnelį prisi
minimų iš Aido Choro pamo
kų.

Linkime Justinui Rugieniui 
laimingos kelionės.

H. Feiferienė

Brockton, Mass.
Kovo 31 dieną staiga nuo 

širdies smūgio mirė Anna 
Kenis, sulaukus 76 metų am
žiaus. Gyveno 63 Coral St. 
Buvo pašarvota Yakuvonio 
šermeninėje, kur jos karstą 
puošė daug gėlių nuo artirpjų 
giminių ir draugų. Palaidota 
laisvai balandžio 2 d. Melrose 
kapinėse. S. Rainardas pasa
kė atsisveikinimo kalbą šer- 
mininėje ir kapinėse, nupieš- 
damas jos gyvenimo kelią, 
kad jinai gimė Lietuvoje, dar 
visai maža atvyko su tėvais į 
Haverhill, Mass. Užaugus ve
lionė dirbo avalų išdirbystė- 
je, kol išėjo į pensiją.

Buvo malonaus būdo ir 
draugiška, su visais draugiš
kai sugyveno. Paliko liūdin
čius savo mylimą gyvenimo 
draugą Joseph, dvi dukteris - 
Jose Bankus, kuri gyvena 
sykiu, ir Anna Roczko, kuri 
gyvena Canton, Mass., taipgi 
6 anūkus ir 14 proanūkių.

Daug jos artimųjų ją paly
dėjo į paskutinę kelionę, į 
kapines. Visi palydovai buvo 
pakviesti sugrįžti į Yakuvo
nio įstaiga, kur buvo tinka
mai pavaišinti.

Tebūna jai amžina ramybė, 
o užuojauta jos artimiesiems.

S. Rainard

So. Boston, Mass.
Kaip kas pavasaris turėda

vome Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-osios apskrities 
kuopų, taip pat kartu ir Mo
terų Sąryšio suvažiavimą, 
taip ir šį pavasarį gegužės 4 
dieną planuojame suvažiuoti 
pas drg. C. Ustupą Montello- 
je. Ypatingai tam reikia mo
terų, kurios paruoštų dėl pa
sitarimo pietus, jei galima.

Iš Worcesterio S. Rainar- 
dui Jaskevičius rašo, kad jie, 
kaip visuomet, gal ir šią 
vasarą pajėgs Olympia parke 
surengti susivažiavimą.

Reikalinga, kad atsilieptu
mėte iš kitų Mass, fniestų 
apie tokį suvažiavimą. Rašy
kite “Laisvėje” arba LLD 
apskrities bile kuriam komi
teto nariui. Net ir telefonu 
galima susisiekti, tas didelų 
iškasčių nesudarys.

A. Kandraška

Itautos laisvę, buvo priešų 
suimta, kankinta ir nužudy
ta. (Gaila, kad eilėraščio nuo
rašo negalima įskaityti, todėl 
atleiskite, kad jo čionai ne
spausdiname. - Red.).

Taip pat Ksavera perstatė 
“Vilnies” redakcijos darbuo
toją Alisę Jonikienę pakalbė
ti apie Moterų Tarptautinius 
Metus. Drg. Jonikienė įdo
miai nušvietė moterų kovos 
už lygiateisiškumą istoriją. 
Be to, ji nurodė, kiek daug 
moterys yra prisidėjusios 
prie kovos už pasaulinę taiką 
ir t. t.

Alex Taraška pademons
travo įdomų filmą iš Tarybų 
Lietuvos.

Šiame pobūvyje buvo nepa
mirštas ir urugvajiečių laik
raštis “Darbas”. Para
mos surinkta $55. Aukojo: L 
Kamarauskas - $20, V. Sut- 
kienė - $5, M. Baltulionytė - 
$5, A. Jonikienė - $5, A. V. 
Taraškai - $5, Ksavera Karo
sienė - $5, F. Balčiūnas - $2, 
U. Burdienė - $2, E. Shuben - 
$2, R. Orloff, A. Fitzgibbons 
ir K. Mugianienė - po $1.

Visiems aukotojams didelis 
ačiū.

Kovo 25 dieną mūsų rezi
dencijoje buvo atžymėtas 
mano72-asis gimtadienis. Ja
me dalyvavo ir V. Sutkienės 
veišnia iš Vilniaus Marijona 
Lašinskienė. Labai malonu 
buvo su ja susipažinti, pa
bendrauti ir pasikalbėti apie 
gimtojo krašto atsiektus di
delius laimėjimus. Bet kas 
įdomiausia, tai kad viešnia 
yra gabi dainininkė. Ji mums 
sudainavo keletą Lietuvos 
liaudies dainelių. O kai dekla
mavo eilutes “Marytė Melni- 
kaitė”, tai iš susijaudinimo 
dalyviams ašaros iš akių ridė
jo. Ig. Kamarauskas

Tai kambodijietė motina su sūneliu. Ji pabėgusi iš mūsų 
srities. Tokių motinų šiandien Indokinijoje yra šimtai 
tūkstančių. Jos sūnelio pilvukas ištinęs nuo stokos tinkamo 
maisto.

St. Petersburg, Fla.

Pittsburgh, Pa. LLD 87 kp. Lietuvių Moterų 
Apšvietos Draugijos, Lietu
vių Kapinių Moterų Draugi
jos. Tose draugijose ji nema
žai prasidėjo su darbu.

Barbora gimė Lietuvoje 
1893 m. gegužes 13 d., Gruz
džių apylinkėje. Į Ameriką 
atvažiavo 1911 m. liepos 4 d.

Ištekėjo už Juozo Šimkaus

Kovo 23 d. mirė Barbora 
Šimienė-Leonaitė, ir kovo 27 
d. buvo palaidota Lietuvių 
draugijos kapinėse; į kapines 
palydėjo daug artimųjų, daug 
gėlių buvo prisiųsta į Pinker* 
tono šermeninę.

Velionė Barbora paliko liū- (
desyje daug giminių: brolį ' 1919 m. Užaugino sūnų Nor- 
Joną Leonaitį ir artimus gi
mines - Mary Chesnut, Bar
borą Bird, John Orman, John 
Peters, Edward Leon, Julius 
Shimket ir jų šeimas. Gimi
nių buvo atvažiavę net iš 
New Yorko, iš Chicagos ir 
kitų vietovių.

Barbora buvo nare šių or- 
yanizaciiu: LDS 160 kp., 
nt 'I ri IIHIHI'

montą, kuris mirė tesulaukęs 
11 metų.

Per savo gražu gyvenimą 
velionė Barbora Šimkienė 
daug pasidarbavo pažangia
jame judėjime.

Ilsėkis dabar ramybėje ša
lia savo gyvenimo1 draugo ir 
sūnaus Lietuvių kapinėse.

J. K. M.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Annai Kenis

Detroit, Mich.
LLD 52 kp. narių dėmesiui
Mūsų LLD 52 kuopos susi

rinkimas įvyks balandžio 15 
d. 10 vai. ryto, 4114 W. 
Vernor Highway, D. L. Klu
bo salėje.

Visus narius kviečiame da
lyvauti, nes ne po ilgam 
prasidės šilta vasara ir turė
sime aptarti, ką veiksime, ką 
surengsime mūsų kuopai ir 
visos organizacijos gerovei.

Gegužės mėnesį įvyks “Vil
nies" dalininkų suvažiavimas. 
Turime pagalvoti su kokia 
suma mūsų kuopa galės suva
žiavimą pasveikinti.

Kuopos Valdyba 
ooo

LDS 21 kuopos nariams
LDS 21 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 13 d., 
Detroito Lietuvių Klubo salė
je, 4114 W. Vernor Highway. 
Pradžia 11:00 vai. ryte. Po 
susirinkimo turėsime progą 
papietauti. Prašome visus 
kuopos narius dalyvauti susi- 

. rinkime. Sekretorė

Oakland, Cal.
Tarptautiniai Moterų Me

tai ir Tarptautinė Moterų 
Diena Kovo 8-oji buvo atžy
mėta kovo 30 d. suomių salė
je, Berkeley, Cal. Ir labai 
gražus, saulėtas oras puikiai 
patarnavo mūsų moterims. 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos nariai sušilę dar
bavosi - vieni stalus puošė 
raudonomis rožėmis, kiti vi- 
rė-kepė, gamino skanius val
gius, dar kiti “trokštančius” 
pagirdė.

Šitas pobūvis buvo labai 
įdomus dar ir tuomi, kad 
jame dalyvavo dvi viešnios iš 
Vilniaus. Tai buvo Lena Mic
kevičiūtė, kuri vieši pas Juo
zą ir Ksaverą Karosus, ir 
Marijona Lašinskienė, kuri 
yra Valerijos Sutkienės vieš
nia. Be to, atvyko pobūvyje 
dalyvauti ir Marytė Baltulio- 
nytė iš Yucaipos, kur ji yra 
apsigyvenusi. Buvo ir dau
giau viešnių bei svečių.

Pirmą valandą prasidėjo 
pietūs ir vaišės. Bevalgant, 
šeimininkės pasirodė su dide
liu tortu, šviesiomis žvakė
mis apsakstytu, ir dalyviai 
sudainavo “Happy Birthday” 
R. Machuliui, F. Fitzgibboriui 
ir L Kamarauskui, ir palinkė
jo jiems sulaukti dar daug 
daug gimtadienų. Be to, Ma- 
chulis ir Kamarauskas daly
vius pavaišino “linksmes
ne”. . .

Po valgių ir vaišių Ksavera 
Karosienė iškvietė viešnias 
pakalbėti. Lena Mickevičiūtė 
džiaugėsi radusi gražų būrelį 
gražiai veikiančių tautiečių ir 
perdavė visiems geriausius 
linkėjimus iš Tarybų Lietu
vos. Marijona Lašinskienė 
pasakė labai jaudinančias 
eilutes apie Maryte Melnikai- 
tę, kuri Antrojo pasaulinio 
karo metu kovojo prieš oku
pantus hitlerininkus už savo

San Francisco, Cal.
Kovo 22 dieną čia įvyko 

didelė prieškarinė demons
tracija ir prakalbos. Į Dolores 
Parką susirinko keliolika šim
tų San Francisco ir apylinkės 
taikos mylėtojų. Paskui visi 
gatvėmis numaršavo į Union 
Square, kur įvyko masinis 
mitingas. Demonstracijoje 
buvo gausu ir jaunimo. Buvo 
pasakyta labai aštrių kalbų. 
Demonstrantai griežtai rei
kalavo sulaikyti visokią para
mą Pietų Vietnamo ir Kam- 
bodijos fašistiniams reži
mams.

Demonstracijoje dalyvavo 
garsi dainininkė Holly Neear, 
kurios talentingas balsas ir 
revoliucinės dainos skambėjo 
po visą San Francisco padan
gę. Dalyvavo ir filmų žvaigž
dė Jane Fonda, kuri smerkė 
prezidento Fordo reikalavi
mą greitos pagalbos Pietų 
Vietnamo valdžiai.

Solidarumo su Čilės liaudi
mi ir demokratija koncertas 
įvyko kovo 30 dieną. Interna
tional Longshoremen’s Uni
jos didžiulė svetainė buvo 
dalyvių užpildyta. Kalbėtojai 
pasmerkė Čilėn įvestą fašisti
nį terorą.

Koncerte dalyvavo septyni 
jauni energingi vyrai iš Loty
nų Amerikos. Jie buvo publi
kos entuziastiškai pasveikin
ti. Koncerto programos pil- 
dytojai publiką žavėjo revo-' 
liucinėmis dainomis. Buvo 
pareikštas solidarumas su Či
lės kovojančia liaudimi. Buvo 
renkamos aukos koncerto iš
laidoms padengti. Visi aukojo 
pagal išgalę. Labai džiugu, 
kad publika daugumoje susi
dėjo iš jaunimo.

Ig. Kamarauskas

Hartford, Conn.
Į Lietuvių Literatūros 

Draugijos Centrą pasiunčiau 
$44.60. Tai pelnas nuo L. M. 
Klubo parengimo, kuris įvy
ko 23 dieną.

Mes, rengėjos, esame labai 
dėkingos Arthurui Petrikai ir 
K. Petrikienei už jų tokį 
pasišventimą prakilniam rei
kalui. Jie neėmė nė kelionės 
lėšų, o parodė labai įvairius ir 
įdomius iš Lietuvos filmus. 
Taipgi mus džiugino visų pri
tarėjų dosnumas. Visiems 
ačiū! V. K.

kad šiandien mūsų pobūvyje 
dalyvauja viešnia iš Tarybų 
Lietuvos.

Manau, jūs atmenate, kuo
met prieš 4 metus St. Peters- 
burge lankėsi mokslininkas 
Bronius Raguotis. O šiandien 
pas mus vieši jo žmona. Vil
niaus V. Kapsuko universite
to bibliotekininkystės ir 
mokslų dėstytoja Genovaitė 
Raguotienė. Viešnia, kuri tik 
pradeda susipažinti su mūsų 
kraštu, žada pakeliauti ir po 
kitus miestus susipažinti su 
Amerikoje gyvenančiais lie
tuviais ir jų veikla. Po to 
paprašė Genovaite mums pa
kalbėti.

Genovaitė sveikino visus su 
geriausiais linkėjimais iš Ta
rybų Lietuvos. O mūsų mote
ris pasveikino, su tarptauti
niais Moterų Metais. Ragino 
moteris veikti vieningai už 
lygiateisiškumą. Toliau vieš
nia kalbėjo:

— Mieli draugai-ės! Jūs 
atvykote čia prieš daugelį 
metų. Jums įJomu pamatyti 
dabartinę T. Lietuvą. Dauge
lis iš jūsų buvote ir matėte 
savo gimtąjį kraštą,suklestė- 
jusį visose gyvenimo srityse. 
Mums įdomu, kaip jūs gyve
nate. Aš atmenu, kad tėvy
nės karo metu mes įgavome 
nuo pažangių Amerikos žmo
nių pagalbos, ir mes esame 
jums labai dėkingi. Aš dėkin
ga draugams, kurie globoja 
mane ir davė progą susipa
žinti su Amerikos pažangiais 
lietuviais.

Baigdama kalbą viešnia pa- ' 
linkėjo visiems geros sveika
tos ir energijos veikloje. 
Taipgi padėkojo už gražų 
priėmimą.

Po Genovaitės kalbos Dai
nos Mylėtojų choras, vadovy
bėje Adelės Pakalniškienės, 
padainavo kelias liaudies dai
nas. Po to buvo šokiai ir 
draugiški pokalbiai.

* * *
Dar keletą žodžių apie mie-' 

lūs svečius iš T. Lietuvos. 
Kadangi Justinas Rugienis ir 
G. Raguotienė tuo pačiu laiku 
viešėjo St. Petersburge, tai 
teko kartu dalyvauti įvairiuo
se priėmimuose.

Vieną gražią dieną viešnia 
ir svetys su būriu draugių-ų 
buvo pakviesti į Prano Moc- 
kapetrio rezidencija.

P. Mockapetris yra gabus 
dailininkas. St. Pete, mažai 
lietuvių, kurių butų nepuoštų 
P. Mockapetrio piešiniai. Jo 
piešiniai puošia ir mūsų klubo 
salę.

Kovo 22 d. LSC klubas 
turėjo gražų pobūvį. Vietiniai 
ir svečiai iš toliau užpildė 
klubo salę. Kaip jau pas mus 
įprasta, pirmiausia šeiminin
kės pateikė pietus. Baigiant 
pietauti, Al. Aleknienė svei
kino iš toliau atvykusius sve
čius ir paprašė susipažinti su 
mūsų publika.

Kalbėjo klubo pirm. V. 
Bunkus. Be kita ko, pranešė,

Tačiau noriu ne vien apie 
piešinius rašyti. Kaip minė
jau, į P. Mockapetrio rezi
dencijoj susirinkę radome 
gražiai papuoštą didelį stalą, 
apkrautą valgiais ir gėrimais. 
Prasidėjo puota. Ne po ilgam 
atvyko Adelė Pakalniškienė, 
nešina didžiulį tortą. O Julija 
Andriulienė - su šampanu. 
Čia jos išdavė paslaptį, kad 
šiandien Justas Rugienis at
švęs savo 66-tąjį gimtadienį. 
Pasakyta gražių linkėjimų ir 
padainuota dainų. J. Rugie
nis už tokią šaunią puotą 
padėkojo.

Puotos išlaidas padengė 
Julius Greblikas. 0 maistą 
pagamino Julija Andriulienė.

Justą Rugienį globojo Juli
ja Andriulienė, O chicagietis 
Stasys Zalpis su savo auto
mašina svetį plačiai pavažinė
jo po Floridos apylinkes. Se
kantį rytą M. ir J. Mileriai 
svetį palydėjo į aerodromą. 
Jis išskrido į New Yorką.

Laimingos jam kelionės!
KONCERTAS

Kovo 29 LSC klubas turėjo 
šaunų koncertą. Svečių prisi
pildė pilnutėlė salė. Vos galė
jome sutalpinti.

Pirmiausia mūsų šeiminin
kės svečius pavaišino ska
niais pietumis. Pietaujant A. 
Aleknienė pasveikino svečius 
ir paprašė pasirodyti mūsų 
publikai.

Klubo prez. V. Bunkus pa
sveikino svečius su gražiu 
pavasariu, dėkojo už gausų 
atsilankymą, pranešė, kad 
šiandien mes turėsime solistų 
iš tolimesnių vietų.

Toliau programą vedė Ade
lė Pakalniškienė.

Programą pradėjo Dainos 
Mylėtojų Choras, vadovybėje 
A. Pakalniškienės.

Pirmiausia padainavo dvi 
dainas - angliškai ir lietuviš
kai - “Kaip pavasaris jau 
šičia”, “Gal kaip kada”, ir- 
vieną lietuviškai dainelę - 
“pinsiu”. Po to buvo pakvies
tas solistas Larry Strack iš 
Treasure Island. Jis dainavo 
angliškai - “O What A Beauti
ful Morning” ir “People will 
say we’re in love”. Helena 
Jelskis dainavo solo - “Tamsų 
vakarą slaptingą”, “Pamylė
jau vakar”, ir vieną angliškai 
—Beautiful Lithuania”.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo dar tris 
dainas. Publikai prašant, už
baigė su “Pensininkų Him
nu".

Solistams ir chorui pijaninu 
akomponavo Walteris Žukas.

Po koncerto buvo šokiai iki 
vėlumos.

PRANEŠIMAI
Balandžio 19 d. įvyks LSD 

60 m. gyvavimo jubiliejus- 
pietūs 12 vai.

Balandžio 26 d. LSC klubo 
parengimas - pietūs 12 vai.

Vieta: 314 - 15 Ave. So. 
Prašom visus dalyvauti.

V. Bunkienė

I

Reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui Joseph, 
dukterims Josie Bankus, Anna Roczko, anūkams 
Eleanor Roczko, Jean Cobezas, Jeannie Carmien, 
Jone Buccilla ir Donald ir Richard Bankus; taipgi 14 
proanūkių.

Anna Janus
Agutė Rezevich
Alex Kandraška
Josephine Neviackas
Olga Zaruba
Marian Gutauskas
Anna Vilimaitis
Adam Rakutis

Karalin Barchus 
Elz. Repshis 
Moncė Trakimavich 
Andrew Zaruba 
Katherine Butkus 
Joseph Kasper 
S. Rainard 
Stella Rakutis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mirė

1970 m. balandžio 13 d.

Jau suėjo penkeri metai; kai mirė mano mylimas 
vyras ir vaikų tėvas. Liūdim mes jo. Ilsėkis ramiai 
mielasis. Mes tavo kapą lankom ir puošiam. Tavo 
liūdinti žmona

JULIA GITTZUS
Vaikai ir anūkai

Bedford, Mass.

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Barborai 
Šimkienei-Leonaitei

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės gimi
nėms ir artimiesiems! Gaila ir liūdna netekus geros 
draugės!

H. Kairienė
E. Vicinienė
S. ir A. Paulauskai
J. ir M. Mažuknai

O. Miliauskienė-Miller
V. Remeika
P. Karsokas
K. ir J. Melniai

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Barborai 
Šimkienei-Leonaitei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems velionės 
giminėms ir artimiesiems. Gaila netekus geros draugi
jų narės!

LDS 160 KP., ir LLD 87 KP.
Komitetas ir nariai
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B BROCKTON, MASS.

n 10 Metų Liūdnas Prisiminimas

| Antanas Orintas
I Mirė

I 1965 m. Balandžio 12

Kelionę atlikęs užmerkei akis,
Amžinu miegu ramiai užmigai.
Nustojo tau plakus pailsusi širdis,
Mylimus savo liūdėti palikai.
Kapai yra vieta paskutinė
Netikėtai tave priglaudė tenai.

Čia ilsisi tavo anūkas Kennie,
Kurio jūs gailėjotės labai,
Dabar ilsėkitės abudu amžinai.

PETRONĖLĖ ORINTIENE, žmona
OTYL1A, duktė 
CHARLES ANDRUTIS, žentas
WAYNE ir KARL, anūkai- . . .  



6-tas puslapis

Scena iš “Bolšoi Teatro” baleto “Gulbių ežeras”.

JAV JUBILIEJINIŲ METŲ IŠVAKARĖSE

Atvyksta Tarybų Sąjungos 
menininkų elitas

“Bolšoi Teatras [Opera ir Baletas] gastroliuos New Yorke ir 
kituose JAV miestų teatruose

HELEN FEIFERIENĖ

Visas teatro pasaulis žino 
“impresario” Sol Hurok. Per 
54 metus, po lozungu - “Sol 
Hurok presents”, Amerikos 
teatro lankytojai pamatė bei 
girdėjo turtingus, gausius 
baletus, klasikines dramas, 
operas, pasaulinio masto so
listus, pianistus ir smuikinin
kus.

Sol. Hurok pastangomis 
Amerikos teatrų lankytojai 
labiau susidomėjo baletu ir 
tokiomis įžymenybėmis, kaip 
Isadora Duncan, Anna Pavlo
va bei “Beryožka” ir “Moi
seyev” šokių ansambliais. Jo 
didžiausias troškimas buvo 
atsikviesti vieną žymiausių 
pasaulyje operos ir baleto 
ansamblį iš Tarybų Sąjungos 
— “Bolšoi Teatrą” (Didysis 
Teatras).

Dėka Sol Hurok, kurį vadi
na Amerikos - Tarybų Sąjun
gos kultūrinių apsikeitimų 
architektu, daug pasauliniu 
mastu pagarsėjusių tarybinių 
menininkų turėjo progą pasi
rodyti JAV teatruose. Taip 
lygiai ir JAV dainininkai-kės, 
baleto grupės, pianistai, 
smuikininkai ir daug orkest
rų grupių, taip pat turėjo 
progų pasirodyti Tarybų Są
jungos teatruose. Kas metai 
šie kultūriniai apsikeitimai 
darosi tampresni.

JAV daug pasauliniai pa
garsėjusių Tarybų Sąjungos 
menininkų buvo didžiausiu 
entuziazmu priimti mūsų 
teatruose, tik trūko vieno - 
“Bolšoi Teatro” - (operos ir 
baleto).

Sol Hurok nebuvo tas žmo
gus, kuris lengvai pasiduotų. 
Nekartą jis bandė šį reikalą 
išspręsti, ir štai, praėjusį 
pavasarį, prieš pat jo mirtį, 
po tiek pastangų, Sol Hurok 
galėjo išdidžiai pareikšti re
porteriams, kad ryšium su 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
200 metų jubiliejumi, atvyks 
garsusis pasaulinio masto, le
gendinis “Bolšoi Teatras” su 
pilnu sąstatu. 1975 metų pa
vasarį ir vasarą, pirmiausiai 
pasirodys New Yorke, o vė
liau kituose miestuose.

Deja, nors Sol Hurok di
džiausias troškimas išsipildė, 
bet jam jau neteks pamatyti 
“Bolšoi Teatrą”. . . Po pasi
sekusių derybų, už keturių 
savaičių, jis staiga mirė. . .

Sol Hurok nebus “Bolšoi 
Teatro” atidaryme, bet prieš 
pasikeliant uždangai, kiek
vienas teatro lankytojas pa
jus dėkingumą didžiajam 
“impresario” ir jo labai popu
liariam lozungui: - “Sol Hur
ok presents”.

Bolšoi baletas
Pirmiausia pasirodys Met

ropolitan Opera House “Bol
šoi Baletas”, susidedantis iš 
250 šokikų. Per penkias sa
vaites, pradedant su balan
džio 22 diena ir baigiant su 
gegužės 24 diena. Ši baleto 
trupė atliks: "The Sleeping 
Beauty” (Miegančioji Gražuo
lė), “Giselle” (Žizel), “Swan 

Lake” (Gulbių ežeras), ir du 
naujus kūrinius - “Ivan The 
Terrible” (Jonas Žiaurusis), 
ir “Spartacus” (Spartakas). 
Režisūra ir choreografija - 
Juri Gregorovich.

JAV jubiliejinių metų 
išvakarėse, atvyksta

T. S. men. elitas 
Gražus kultūrinis 

pasikeitimas
Sol Hurok organizacijos di

rektoriai mato, su šiuo “Bol
šoi Teatro” apsilankymu, dvi
gubą reikšmę: pirma - jie 
mato iš Tarybų Sąjungos vy
riausybės pusės, kad kiekvie
noje srityje galima tęsti to
liau detentę. Antra, ' - jie 
mato pirmą Tarybų Sąjungos 
prisidėjimą prie Jungtinių 
Amerikos Valstijų 200 metų 
Nepriklausomybės Jubilie
jaus, kurią atšvęsime sekan
čiais 1976 metais. Įsidėmėti
na ir tai, kad sekančiais me - 
tais “Bolšoi Teatras” taip pat 
atšvęs savo 200 metų jubilie
jų, kurį, savaime aišku, jie 
norės atšvęsti savoje tėvynė
je.

Be abejonės, galima pasa
kyti, kad Tarybų Sąjungos 
“Bolšoi Teatro” menininkai 
bus taip lygiai, nuoširdžiai ir 
pagarbiai priimti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, .kaip 
mūsų menininkų grupės buvo 
nuoširdžiai, šiltai priimtos 
Tarybų Sąjungoje, jų gastro
lių ir svečiavimosi metu.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Consolidated Edison kom
panijos pirmininkas Luce vie
šai pripažįsta, kad jeigu būtų 
valdžios leista kompanijai pa
kelti elektros $456,000,000 
sumai per metus, tai nuo 
$110,000,000 iki $135,000,000 
iš tos sumos eitų į šėrininkų 
kišenes kaip grynas pelnas.

•
Brooklynb Brownsville sek

cijoje valdiškame namų pro
jekte policija rado nužudytą 
Joseph Burno. Jis gyveno 
vienas. Nužudymo motyvai 
nenustatyti.

e
Dvi didžiulės darbo unijos 

užgyrė žygį į Washingtoną 
prieš infliaciją ir nedarbą. 
Tomis unijomis yra New 
York Typographical Union 
No. 6 ir United Furniture 
Workers of America. Ma
nom, kad jų pavyzdį paseks 
visa eilė kitų darbo unijų.

Apeliacijų teismas Brook- 
lyne patvarkė, kad katalikų 
kunigas turi apsivilkti pasau
lietiškais drabužiais, jeigu 
nori būti advokatu ir teisme 
apginti kaltinamąjį. Teismas 
sako, kad sutana gali neigia
mai paveikti džiūrės nuo
sprendį. Tai bene tik ar ne
bus pirmas toks teismo 
sprendimas, kad advokatas 
teisme negali rengtis taip,

“Bolšoi Teatras” 
[Opera ir Baletas]

Pradedant su birželio 25 
diena, “Bolšoi Teatras” (Ope
ra ir baletas) debiutuos New 
Yorke - Metropolitan Opera 
House, o vėliau gastroliuos 
po kitus JAV miestus. Daly
vaus visos “Bolšoi Teatro” 
žvaigždės, jų tarpe ir Tarybų 
Lietuvos operos solistas Vir
gilijus Noreika.

Pirmajam vakarui paskirta 
Modesto P. Musorgskio su
kurta garsiausia rusų klasiki
nė opera “Boris Godunov”. 
Vėliau seks Čaikovskio 
“Eugene Onegin” ir “Pique 
Dame” (Pikų Dama). Bus 
perstatyta du Prokovievo 
veikalai: “War and Peace” 
(Karas ir taika) ir “The Gam
bler” (Lošėjas). Svarbu pažy
mėti, kad taip pat bus persta
tyta vienas žymus šių laikų 
Tarybų Sąjungos jauno kom
pozitoriaus kūrinys - “The 
Dawns are Quiet Here” (Čia 
aušros tykios). Šio veikalo 
pasaulinė premjera įvyks 
Maskvoje - “Bolšoi Teatre”, 
balandžio mėnesį.

“Bolšoi Teatras” (Opera ir 
Baletas), kuris gastroliuos po 
JAV, susidarys iš 600 meni
ninkų ir meno specialistų. Tai 
milžiniškas sąstatas! Teatro 
vadovybė turės rūpintis kuli
sų (scenarijų), kostiumų ir 
simfoninio orkestro instru
mentų transportacija ne vien 
tik iš Tarybų Sąjungos, bet ir 
čionai, kur gastroliuos. Tai 
monumentalus suorganizavi
mas jėgų, - tiek menininkų, 
tiek įvairių specialistų - tech
nikų!

“Bolšoi Teatro” opera ir 
baletas apsilankys devyniuo
se JAV miestuose, “Bolšoi 
Teatro” baletas aplankys de
šimtį miestų.

kaip jis nori, kad jis negali 
užsidėti atbulo kalnieriaus.

•
Aukštosios Apšvietos Ta

ryba pranešė Miesto Univer
siteto profesoriams ir dėsty
tojams, kad jie turi daugiau 
darbo valandų pašvęsti mo
kymui. Kadangi miestas ne
turi pinigų pasamdyti dau
giau profesorių, tai esantieji 
turi daugeliui padirbėti.

BUSIĄ DARBO DĖL 
20,000 BEDARBIŲ

New Yorkas. - Miesto Sam
dos komisijonierė Lucille 
Rose tvirtina, kad iš federali- 
jos valdžios gaunamų lėšų 
bus galima aprūpinti darbu 
apie 20,000 bedarbių. Bet, 
žinoma, vistiek tai bus tiktai 
lašas šaukšte vandens, kai 
mes čia turime šimtus tūks
tančių bedarbių.

NUŽUDYTŲ VAIKUČIŲ 
LAVONAI

Union City, N. J. - Prieš 
keletą dienų beieškant pavy-i 
ko pelkėje surasti nužudytos, 
11 metų mergaitės lavonas. 
Praeitą sekmadienį toje pa
čioje apylinkėje surastas ir 
jos broliuko, 6 metų, lavonė
lis.

Vaikai buvo pagrobti, 
jiems einant į mokyklą. Mer
gaitė pirma buvo išžaginta, o 
paskui nužudyta. Vaikučių 
tėvai - kubiečiai Mr. ir Mrs. 
Hall.

LAISVĖ
»

Sekmadienį, balandžio 13 d., Lietuvių
Kooperatyvinės Bendrovės [“Laisvės”! dali
ninku suvažiavi II as 10 vai. ryto, Laisvės sa
Įėję, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Po suvažiavi II o 2 vai. bus pietūs. Kviečia

Auka $4.
me visus apylinkės lietuvius dalyvauti

Sveikina "Laisvės” suvažiavimą
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $110:

LLD 153 kp., San Francisco, Cal.............$50.
V. Sutkienė............................................... 25.
M. Baltulionytė......................................... 20.
J. M. Ginaičiai........................................... 5.
T. King...................................................... 5.
D. Beers.................................................... 5.

Linkime geriausios sėkmės. V. SUTKIENĖ
♦ * *

Mes, Liet. Literatūros Draugijos 28 kuopos valdyba ir visi 
nariai, sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir 
aukojame $50 “Laisvei” palaikyti. Linkime visiems šėrinin- 
kams, redaktoriams, administracijai ir bendradarbiams 
geros sveikatos, kad jie pajėgtų ir toliau darbuotis “Laisvę” 
išleisdami, kuri yra taip labai naudinga mums senesnėsės 
kartos lietuviams. LLD 28 KUOPOS VALDYBA* * *

Sveikiname suvažiavusius dalininkus ir linkime Jums 
paruošti planus, kad “Laisvė” dar ilgai lankytų mūsų namus 
ir praneštų teisingas žinias iš darbo žmonių gyvenimo ir 
kovų. Skaitome ir platiname laikraštį “Laisvę” nuo pirmojo 
numerio. Paramai prisiunčiame $25.

J. ir MARĖ DEMENČIAI
Redlands, Cal.* * *

LLD 145 kuopa, Los Angeles, Cal., sveikiname “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimo dalyvius ir mūsų brangaus laikraščio 
personalą. Linkime, kad suvažiavę šėrininkai padarytų 
gerus tarimus kaip geriau palaikyti laikraštį, kad jis 
neišklystų iš teisingo kelio, kad kovotų už darbo žmonių 
reikalus kaip kovojo ikišiol. “Laisvė” per tokį ilgą laiką 
daug padėjo mums ateiviams suprasti kąip reikia organizuo
tis ir kovoti už savo ir visų darbo žmonių reikalus. 
Siunčiame $20 ir linkime, kad laikraštis dar ilgai, ilgai 
gyvuotų. A. BERNAT* * *

Kiti sveikinimai:
J. ir A. Strięh, Kenosha, Wis......................................... $10.00
Marcella Klastow, Scottville, Mich............................... 10.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa...................................... 10.00
K. ir V. Milenkevičiai, Brooklyn, N. Y......................... 10.00
J. M. Kupčinskai, Great Nėck, N. Y............................. 10.00
Povilas ir Nelė Ventai, Jamaica, N. Y..........................  10.00
R. ir M. Stakėnai, Scottville, Mich................................ 6.00
A. Borden, Kenosha, Wis.....................  5.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y....................... 5.00
Leosia Mainionienė, Binghamton, N. Y........................ 5.00
Mary Adams, Great Neck, N.Y.................................... 5.00
Petras ir Marytė Smalsčiai, Ludington, Mich.............. 4.00
A. Gilman,'Jamaica, N. Y............................................... $10.00
J. K. Alvinas, Royal Oak, Mich..................................... 5.00
K. P. Meškėnai, So. Ozone Park, N.Y......................... 5.00

* * *
LLD 198 kuopa, Oakland, 

Cal., sveikina suvažiavimą su 
$50. Linkime sėkmingo, 
skaitlingo ir didžiai kūrybinio 
“Laisvės” suvažiavimo.

KS. KAROSIENĖ,
Sekretorė

* * *
Sveikiname visus “Lais

vės” suvažiavimo dalyvius ir 
personalą ir linkime, kad dar 
galėtumėt ilgai taip atsako- 
mingai darbuotis. Mums se
neliams labai malonu skaityti 
“Laisvę”, kuri perduoda tei
singas žinias.

Su sveikinimu siunčiame 
$10.

PETRAS ir
MARYTĖ SMALSČIAI, 

Ludington, Mich. 
* * *

LLD 75 kuopos, Miami, 
Fla., nariai nutarė pasveikin
ti “Laisvės” kolektyvą ir jos 
dalininkų suvažiavimą su 
$100. Linkime, kad “Laisvė” 
dar gyvuotų daugelį metų.

J. B. ZUTRA,
LLD 75 Kuopos iždininkas

* * *
Sveikinu suvažiavimą su 

$10.
J. JORDAN,

Three Bridges, N. J.

Kvieti as
Lietuvių Namo Bendrovės “(Lithuanian Building

Corp.) šėrininkų suvažiavimas (susirinkimas) įvyks 
balandžio 26 d., 11 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome visus dalininkus dalyvauti iš arti ir iš 
tolesnių kolonijų, nes turime daug svarbių reikalų 

r išspręsti.
Po suvažiavimo bus pasivaišinimas.

DIREKTORIAI

Lai šis puikus savaitinis 
laikraštis “Laisvė” gyvuoja 
amžinai. Tai yra tvirtovė ma
no idealų ir moralų. Lai suva
žiavimo tarimai kaip tik dau
giau pastiprina mūsų “Lais
vę”.

Siunčiu $20 auką.
SUZANA
KAZOKYTĖ JONES,

Frackville, Pa.
* * *

Labai gaila, kad, dėlei pa
šlijusios sveikatos, negalėsiu 
dalyvauti “Laisvės” dalinin
kų suvažiavime. Tad nors 
per šį laiškelį sveikinu “Lais
vės” visus rėmėjus, draugus 
ir drauges, linkėdamas ge
riausių sėkmių.

Prisiunčiu $10 “Laisvės” 
reikalams.

MOTIEJUS KLIMAS,
East Brunswick, N. J.

Aukos Moterų 
klubui

Kovo 14 d. “Laisvėje” 
aukotojų sąraše vardų, kurie 
prisidėjo prie Moters Dienos 
pobūvio, buvo pažymėta, kad 
$10 aukojo V. Petraitienė, o 
tai turėjo būti Veronika Pra
naitienė. Atsiprašome.

Valdyba
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TARP LIETUVIU
Užpereitą ketvirtadienį, 

balandžio 4 d., buvusį ilgame
tį “Laisvės” administratorių 
Praną Buknį ištiko kitas prie
puolis (stroke), tad jo žmonai 
Nastei, pašaukus gydytoją, 
greit reikėjo gabenti Praną į 
Lutheran ligoninę Brooklyne. 
Pranas stipriai suimtas ligos 
ir gydytojai prašo, kad, apart 
šeimos, jo nieks kol kas ne
lankytų.

* * *
Elena Jeskevičiūtė-Esker 

sunegalavo ir turėjo pasiduo
ti į ligoninę apie savaitei 
laiko. Ji dabar gydosi namuo
se.

* * *
Linkime abiem draugam 

greit sustiprėti. Ieva

MOTERŲ KLUBO NARĖMS
Trečiadienį, balandžio 16 

d., įvyks Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas, 
2 vai. po pietų, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

New York. - Amerikos plie
no gamyba per vieną paskuti
nę savaitę sumažėjo 4.1 pro
cento. Tai rekordinis nuo
smukis.

Champion of the People

Muhammad Ali during news conference at the United Na
tions recently.

Muhammad All’s visit to 
the White House and his 
participation in “Muhammad 
Ali Day” activities in New 
York recently, caught the 
attention of Soviet journalist 
Vyacheslav Chernyshov. He 
is a Washington correspon
dent for Tass, and had some 
interesting observations for 
his readers back home, ap
pearing under the headline - 
“Official America Again Re
cognizes Muhammad Ali”.

“The remarkable black 
boxer,” writes the Soviet 
newsman, “who recently re
gained the title of champion 
of the world among profes
sionals, was received in the 
White House. . . .”

As we know Ali refused to 
go to war in Vietnam, as he 
put it, “an unjust war 10,000 
miles away from the U. S. 
shores”.

The world heavyweight 
boxing champion announced 
that 50 cents of every ticket 
sold to watch his March 24 
title fight against Chuck 
Wepner will be given to 
Sahelian relief. That is about 
$500,000, and will be divided 
evenly between the United 
Nations' Fund and Africare, 
the relief agency working in

Pramogų kalendorius
————————

BALANDŽIO 26 D.
Lietuvių Namo Bendrovės 

šėrininkų suvažiavimas 11 
vai. ryto, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park,’N. Y. Po suvažiavimo 
bus vaišės.

GEGUŽĖS 4 DIENA
Aido Choras rengia savo 

metinį koncertą, kuris įvyks 
Laisvės salėje. Programoje 
dalyvaus ir svečiai meninin
kai. Po programos bus pa
tiekti skanūs pietūs. Pradžia 
2 vai. p. p. Auka - $5.

Apie Aido Chorą
Prašome įsidėmėti, kad ge

gužės 4 dieną įvyks Aido 
Choro pavasarinis koncertas.

Aidas mokosi naujų dainų 
ir savo koncertą atidarys su 
ta pačia daina, kurią dainuos 
rinktiniai Tarybų Lietuvos 
chorai atidaryme busimojoje 
Dainų Šventėje Vingio parke 
— Vilniuje.

Programoje dalyvaus bu
vusioji aidietė - hartfordietė 
E. Brazauskienė ir kiti sve
čiai solistai.

******
Aido Choras sveikina 

“Laisvės” suvažiavimą su 
$50. Delegatu išrinktas vice- 
pirm. Juozas Babarskas.

******
Garbės narys W. Baltrušai

tis įteikė $10 auką. Dėkoja
me.

******
Aidiečių surengtame Justi

no Rugienio priėmime, prie 
vaišių prisidėjo: Choras, O. 
Čepulienė, T. Stočkienė, A. 
Lupševičienė, K. Rušinskie- 
nė, B. Keršulienė ir O. Ba- 
barskienė. Virtuvėje dirbo 
N. Ventienė ir O. Babarskie- 
nė. Choras visiems širdingai 
dėkoja. Valdyba 

the countries bordering the 
Sahara where about 100,000 
persons have died and 8 
million are endangered by 
the drought.

A few weeks ago, Ali an
nounced that he would dona
te all profits from future 
fights to minority needy 
groups. The money he was 
donating to Africa, he said, 
was no more than a grain of 
sand. But giving it would 
make him feel less guilty 
when he gets into his new 
Rolls-Royce and drives up to 
his 16-room Chicago man
sion.

Billions more are needed 
for Africa, he said, but it is 
up to the big powers - to 
President Ford, Secretary 
Kissinger and others to help.

“They should tell the far
mers that it is against the law 
to destroy food,” the fighter 
said.

When he was asked about 
his visit to the United Na- 
lions and if that had inspired 
his feelings for poetry, he 
thought for a second and 
said:
“Wars of nations are fought 
to change maps.
But wars on poverty are 
fought to map changes.”

Use




