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A. BIMBA
Galima nuoširdžiausiai

sidžiaugti labai gražiai pavy
kusiu "Laisvės” dalininkų 
metiniu susirinkimu. Dar 
kartą storiausiai pabrėžta 
laisviečių meilė savo laikraš
čiui ir jų troškimas, kad 
“Laisvė” gyvuotų ilgiausius 

' metus ir nepalūžtų prieš jo
kius sunkumus.

Bet, žinoma, taip pat reikia 
storiausiai pabrėžti, kad 
neužtenka suvažiavimo daly
vių pareikštų gražių troški
mų laikraščiui šiais laikais 
išsilaikyti. Visi laisviečiai pri
valome “Laisvės” reikalais ir 
likimu rūpintis per apskritus 
metus. Ypač vasaros karš
čiuose suliesėja įeigos. Ypač 
vasarą korespondentai ir 
bendradarbiai nori pailsėti. O 
išlaidos pasilieka tos pačios, o 
laikraščio skiltys taip pat turi 
būti užpildytos, o laikraščio 
skaitytojai dar daugiau turi 
laiko laikraštį skaityti ir dar 
labiau išsiilgsta teisingos in
formacijos apie įvykius Ame
rikoje ir visame pasaulyje. 
Tai privalo turėti galvoje 
kiekvienas laisvietis.

Ryšium su tuo yra kitas 
svarbus reikalas. Chicagie- 
čiai, “Vilnies” redaktoriaus 
Jono Mažeikos vadovaujami, 
gražiai su sveikinimais pasi
rodė mūsų dalininkų susirin
kime. Laisviečiai turime vil
niečiams atsilyginti tuo pati
mi.

Vilnies dalininkų susirinki
mas įvyks gegužės 4 dieną. 
Laiko nebedaug bepaliko. 
Nepamirškime juos pasvei
kinti. Lai ir jie džiaugsis savo 
metinio susirinkimo gražiu 
pasisekimu!

Dabar jau kaip diena aišku, 
kad mūsų Amerikos vyriau
sybė su prezidentu Fordu ir 
valstybės sekretoriumi Kis- 
singeriu priešakyje įkaitę 
darbuojasi įvelti šią šalį į 
naują baisų konfliktą Indoki
nijoje. Užsispyrę siūlo ir rei
kalauja, kad Kongresas leistų 
jiems skubintis su militarine 
pagalba Saigono fašistiniam 
režimui. Neva iš mūsų to 
reikalaujanti moralinė obliga
cija. Neva mes turį vardan 
žmoniškumo gelbėti nelai
mingus Vietnamo našlaičius. 
Pagaliau, neva tūkstančiai 
ten esamų amerikiečių esą 
mirtiname pavojuje! Todėl 
kariniai laivai nė Kongreso 
neatsiklausus jau pasiųsti į 
Vietnamo vandenis. Kariniai 
Amerikos lėktuvai jau naudo
jami “maisto pristatymui ba
daujantiems vietnamie
čiams”.

Ir taip kasdien, kas valanda 
didėja naujo karo pavojus!

Kongrese vis daugiau atsi
randa abejojančių ir svyruo
jančių. Gal, girdi, reikėtų 
leisti prezidentui panaudoti 
karines jėgas ištraukimui 
amerikiečių iš Pietų Vietna
mo. Taip pat, "vardan žmo
niškumo”, gaL girdi, reikėtų 
padėti tūkstančiams vietna
miečių pabėgti “nuo komunis
tų” į užsienius.

Tai didžiausia veidmainys
tė ir apgavystė. Niekas ne
trukdo amerikiečiams išsi
kraustyti iš Pietų Vietnamo. 
Visos durys atdaros ir visi 
vartai atkili. Tai sako ir užti
krina Pietų Vietnamo Laiki-

Noriu karščiausiai pasvei
kinti mūsų draugus ir drau
ges Philadelphijos pažangie
čius. Jie praneša, kad jie 
susitarė suruošti didelį, įdo-, 
mų ir gražų pokylį atžymėji- 
mui mūsų didžiosios Lietuvių 
Literatūros Draugijos 60- 
mečio. Tai ar tik jie nebus 
pirmieji tokį pokylį ir tokiam 
garbingam tikslui surengti.

Pokylį ruošia LLD 10-oji 
kuopa. Jis įvyks birželio 8. 
dieną.

Galima jau dabar užtikrin
ti, kad tame jų pokylyje bus 
svečiais ir New Yorko pažan- 

. noji Revoliucinė Vyriausybė. Jgiųjų lietuvių graži grupė.

“Greitas ir didelis pavojus 
JAV ir viso pasaulio 

žmonėms
Amerikos Komunistų Par

tijos generalinis sekretorius 
Gus Hali išleido pareiškimą 
dėl prezidento Gerald Fordo 
padaryto Kongresui praneši
mo apie pasaulinę padėtį ir jo 
griežto reikalavimo, kad jam 
Kongresas leistų tuojau pa
siųsti Saigono režimui beveik 
bilijono dolerių vertės milita
rinės pagalbos. Tai ugningas 
atsišaukimas į Jungtinių Val
stijų visus žmonės prieš nau
jas prezidento ir jo vadovau
jamos vyriausybės pastangas 
šį kraštą įtraukti į nepateisi
namą karą Vietname. Savo 
atsišdukime arba pareiškime 
Gus Hali siūlo, kad Kongre
sas tuoj išneštų apkaltinimą 
prieš prezidentą ir valstybės 
sekretorių Kissingerį su tiks
lu juos pašalinti iš tų aukštų 
vietų, kaip nusikaltėlius prieš 
šios šalies ir visos žmonijos 
interesus.

Gus Hali pareiškime sako
ma:

“Kaip išdėstyta prezidento 
Fordo pranešime Kongresui, 
Fordo ir Kissingerio politika 
sudaro didelį ir greitą pavojų 
Jungtinių Valstijų žmonėms, 
Vietnamo žmonėms, ir viso 
pasaulio žmonėms.

Prezidentas Fordas užsuko 
naują agresiją. Pagal jo pla
ną, mūsų armijos būtų pa
siųstos į Pietų Vietnamą “ap
saugoti ten esančius ameri
kiečius" ir paskui su kiekvie
nu žingsniu naujos jėgos būtų 
siunčiamos apgynimui tų jė
gų, kurios jau ten randasi, 
pasiųstos “apginti” Jungtinių 
Valstijų piliečius. Jeigu Kis- 
singeriui ir Fordui tikrai rū
pėtų Jungtinių Valstijų pilie
čius ir kitus išgabenti iš Viet
namo, tai jie tą padarytų 
tuojau, dabar, kol tas nesu
daro jokios problemos.

Šios šalies žmonių atsiliepi
mas į Fordo ir Kissingerio 
siūlymus turi būti greitas ir 
visam pasauliui girdimas: 
mes turime protestuoti!

Kongresas turi atmesti

Tai garantuoja Siaurės Viet
namo vyriausybė.

Tam nereikia nei karinių 
aivų, nei karinių 
Laiko dar ir yra, 
užtektų keleivinių 
ėktuvų.

□
Niekas nesistebi, kad sena

torius Jacksonas virto šinko- 
riumi biauriausios propagan
dos prieš detentės politiką ir 
Tarybų Sąjungą. Bet dauge- 
is stebisi, pamatę ir išgirdę, 

kad liberalas senatorius 
Humphrey tapo tokiuo pat 
šinkoriumi. O jis kaip tokiuo 
visoje šviesoje pasirodė su 
savo dalyvavimu ir kalba 
New Yorko žydų demonstra
cijoje praeitą sekmadienį 
prieš Tarybų Sąjungą.

lėktuvų, 
ir pilnai 
laivų ir

kiekvieną ir visus pasiūly
mus, kurie atidaro duris į 
naują karą ir naują agresiją!

Darbininkai ir visi šios ša
lies žmonės turime griežčiau
siai reikalauti, kad kongresas 
užkirstų Fordo pasiūlymams 
kelią. Kongresas turi jau da
bar paruošti planą Fordo ir 
Kissingerio apkaltinimui.

Jų siūlymas padaryti ko
kius nors pakeitimus Militari- 
nių Galių Įstatyme (Military 
Powers Act) yra slastai. Šio 
įstatymo pakeitimas reikštų 
atkėlimą vartų Fordui, Kis- 
singeriui ir Pentagonui įvyk
dyti pavojingus militarinės 
agresijos aktus. Tam turi 
būti pastotas kelias tuojau, 
dabar!”

Taip, pavojus didelis ir 
greitas. Prieš jį reikia Ameri
kos žmonėms veikti tuojau, 
dabar, šiandien!

Cape Cod, Mass. - Įeina 
galion įstatymas, draudžian
tis maudytis nuogiems žmo
nėms. O praeityje čionai jū
roje nuogiems maudytis buvo 
labai madoje. Tokie “sportin- 
gai” žada smarkiai užprotes
tuoti prieš tokį “nežmonišką” 
patvarkymą.

Susidegino garsios 
seimos moteris

Penzance, Anglija. - Praei
tą sekmadienį, bal. 13 d., prie 
bažnyčios kieme apsipylė 
benzinu ir susidegino Lady 
Lucy Russell, dar tik 26 metų 
amžiaus. Susidarė klaikus 
vaizdas, kai moteriškė, visa 
paskendusi liepsnoje, bėgo 
gatve. Mirė nuvežta į ligoni
nę.

Nelaimingoji buvo žymaus 
Anglijos filosofo ir matemati
ko Bertrand Russell dukterė
čia. Policija sako, kad savižu
dybės priežastis esanti jai 
nežinoma. O gal žino, 
nenori pasakyti. . .

tik

Nužudytas Chad 
prezidentas

Associated Press 

Ngarta Tombalbaye

Ndjamena, bal. 13 d. - 
Įvykusiame militariniame 
perversme tapo nudėtas 
Chad Respublikos preziden
tas Ngarta Taombalvaye, ku
ris šalį valdė nuo 1960 metų, 
kai Chad pasiskelbė nepri
klausoma nuo prancūzų res
publika. Karininkai sudarė 
naują vyriausybę ir tuoj pa
leido iš kalėjimo keletą kari
ninkų, kurie laukė teismo už 
sąmokslą nuversti valdžią.

Chad yra Afrikos kraštas 
su 495,000 ketvirtainių mylių JSihanouk pakartojo pareiški- 
'žemės plotu ir su apie 
4,000,000 gyventojų. Savo 
teritorija šalis labai didelė - 
užima tokį plotą, kokį sudaro 
Jungtinių Valstijų Texas, 
New Mexico ir Arizonos val
stijas, sudėjus jas į daiktą. 
Bet ekonominiai labai atsili
kusi šalis. Jos gyventojai yra

^juodosios rasės žmones.

OZONE PARK, N. k J

Washingtonas, bal. 15 d. - Prezidentas Fordas reakcingiau- 
sios Amerikos moterų organizacijos Amerikinės Revoliuci
jos Dukterų susirinkime pareiškė, kad apie sumažinimą 
ginklavimosi negalį būti nė kalbos. Sumažinimas šios šalies 
apsiginklavimo, girdi, “susilpnintų pačius detentės pagrin
dus”. Jis reikalauja, kad Kongresas užgirtų jo reikalavimą 
“apsigynimui” net $95,000,000,000! O tuo tarpu jis siūlo 
sumažinti lėšas socialiniams projektams.

Dalininką suvažiavimo protestas
/

(Telegrama)
President Gerald Ford
White House
Washington, D. C.

The shareholders convention of the Lithuanian Coopera
tive Publishing Society held on April 13 at Ozone Park, N.. 
Y., strongly protest against your demand that Congress 
give money and power to send military aid to the Saigon 
regime and involve this country again in a bloody conflict.

K. Petrick
Chairman

Phnom Penh. - Liaudies 
armijos jau pasiekė Kambo
dijos sostinės priemiesčius. 
Kai kurie vienetai jau esą įėję 
ir į patį miestą. Jo pilnas 
paėmimas gali būti tiktai die
nos kitos klausimas.

Saigonas. - Čia gauti prane
šimai rodo, kad liaudiečių 
armijos trys galingos divizi
jos nesulaikomai veržiasi ar
čiau prie miesto. Laukiama 
sprendžiamųjų mūšių už 
miesto paėmimą. Tuo tarpu 
liaudiečių jėgos jau pradėjo 
apšaudyti Thieu režimo dar 
tebevaldomą su 300,000 gy
ventojų miestą Bien Hoa, 
kuris randasi tik už 13 mylių 
nuo Saigono.

Washingtonas. - Sekreto
rius Kissingeris praneša, kad 
esą įsakyta Jungtinių Valsti
jų ambasadai Pietų Vietname 
savo štabą sumažinti iki mini
mumo. Iš apie 6,000 bepalik- 
sią tiktai apie 1,000. Penkis 
tūkstančius manoma evakuo
ti iš P. Vietnamo.

Paryžius. - Prirengiamo
sios derybos dėl tarptautinės 
konferencijos energijos klau
simu pakriko be jokių rezul
tatų. Dalyviai negalėjo prieiti 
prie jokio susitarimo.

Beirut, Lebanonas. - Susi
kirtimuose tarp palestiniečių 
ir dešiniųjų lebanoniečių jau 
žuvo apie 100 žmonių, o su
žeistų yra kelis kartus dau
giau.

Pekinas. - Čia per radiją 
'Kambodijos veikėjas princas 

mą, kad jis pasitrauksiąs iš 
visokios politinės veiklos. Iki 
šiol jis buvo laikomas liaudies 
jėgų vadu prieš Phnom Penh 
režimą.

Maskva. - Vyriausybė pa 
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
siųs maisto į Pietų Vietnamo 
liaudiečių išlaisvintas sritis.

Lisbon. - Portugalijos Re
voliucinės Tarybos vadas ge
nerolas Coutinho sako, kad 
Portugalijos tikslas yra su
kurti šalyje socializmą, ne
paisant, kokie bus balandžio 
25 dienų rinkimų rezultatai.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Kissingeris Loty
nų Amerikoje lankysis balan
džio 23-27 dienomis. Aplan
kys Braziliją. Venezuelą ir 
Argentiną.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas savo kolegų repu- 
blikonų susirinkime pareiškė, 
kad jis tikrai tikisi 1976 me
tais laimėti rinkimus, nes, 
girdi, nėra tokio demokratų, 
kuris su juo susilygintų. . .

Napoeonville, La. - Auto
mobilių avarijoje žuvo šeši 
žmonės.

pasaulio Čempionas

Tarptautinės šachmatų fe
deracijos (FIDE) prezidentas 
Maksas Eivė šiandien paskel
bė Tarybų Sąjungos didmeis
trį Anatolių Karpovą nauju 
pasaulio čempionu.

Dvyliktasis pasaulio šach
matų čempionas Anatolijus 
Karpovas - Leningrado Val
stybinio universiteto ekono
mikos fakulteto ketvirtojo 
kurso studentas, ,f ^Šašąjum 
ginės Lenino. Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos Centro 
Komiteto narys.,' . v • ' ■■

LAISVE—LIBERTY
Sav a it i n i s

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

METAI 64-IEJI

Iš labai gražiai pavykusio 
“Laisvės” dalininkų

suvažiavimo
Praeitą sekmadienį įvykusį 

Lietuvių Kooperatyvinės 
Spaudos Bendroves dalininkų 
suvažiavimą galima laikyti 
gražiausiai pavykusiu. Tiesa, 
dalyviais jis nebuvo vienu iš 
skaitlingiausių, bet praneši
mais, diskusijomis ir nuotai
komis buvo vienas iš pačių 
geriausių. Ypač visus džiug- 
giai nuteikė platus adminis
tratorės, Ievos Mizarienės 
pranešimas apie mūsų laik
raščio praėjusio vajaus šau
nius laimėjimus ir bendrą 

^medžiaginę “Laisvės” padėtį.
Senokai bebuvome turėję to
kį vajų, kad be prailginimo 
išpildytumėme pasibrėžtus 
pasimojimus su geroku kau
pu. O kaip tik toks buvo 
praeitas vajus. Taip pat dis
kusijose dalyvavusių dalinin
kų kalbose nebuvo nė vieno 
pesimistinio nusivylusio bal
so.

Kiekvienas mušė į vieną tą 
pati tašką: “Laisvė” turi gy
vuoti ir gyvuos, nors, dėl 
senosios kartos gretų retėji
mo, tektų susidurti su pačiais 
didžiausiais sunkumais. Visi 
dalyviai pareiškė pilniausią 
pasitenkinimą mūsų laikraš
čio politine linija tiek Jungti
nių Amerikos Valstijų vidi
niais, tiek tarptautiniais ir 
pasauliniais reikalais. Tai vi
sa puikiausiai atsispindi su
važiavimo priimtoje rezoliu
cijoje, kurią rasite šiame 
“Laisvės” numeryje.

Gali būti, kad geriausiai 
laisviečių nuotaikas ir meilę 
savo laikraščiui bei jų nepa
laužiamą ryžtą “Laisvę” išlai
kyti parodo suplaukusi laiš
kais bei vietoje sudėta jai 
finansinė parama. Sveikini
mų formoje sudėta net 
$2,876! Tai tikrai graži, įspū
dinga parama.

Taip pat redaktoriaus A. 
Bimbos trumpas pranešimas 
susilaukė šiltų aplodismentų, 
nes ir jis storiausiai pabrėžė, 
kad mūsų “Laisvė” turi gy
vuoti ir klestėti. Tiesa, jis 
pabrėžė, kad, netekus drau
go Jono Gasiūno, seno, įgu

Dabar galima amerikiečius 
iškraustyti be pavojaus!

Tokį pareiškimą padarė 
Šiaurės Vietnamo Užsienio 
reikalų ministerija. Ji sako, 
kad niekam jokio pavojaus 
nėra, kad nereikalingos jo
kios militarinės-karinės jė
gos.

Sakoma, kad šiandien Pie
tų Vietname randasi nuo pen
kių iki šešių tūkstančių Jung
tinių Valstijų piliečių. Kodėl 
jie ten tebelaikomi? Kodėl jie 
tuojau neiškraustomi? Ko 
laukiama? Kodėl Fordas ir 
Kissingeris kalba ir siūlo tam 
pasiųsti karo laivyną ir mili- 
tarines jėgas?

Šiaurės Vietnamo Užsienio 
reikalų ministerija sako, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė turi iškraustyti savo pilie
čius iš Pietų Vietnamo ir 
sustoti bei sulaikyti visokią 
pagalbą Thieu režimui.

Ministerija taipgi pabrėžia, 
kad kai buvo pasirašyta Pa
ryžiaus sutartis, Jungtinės šalia Saigono didžiulėje amu- 
Valstijos turėjo Pietų Vietna
me 25,000 civiliniai apsiren-i 
guisiuLareiviu^Ar jie dabar 
randasi Saigond'Težimaarmi- 
joje? Ęąaišk^r kad? iįeSeniai 
Pietų Vietnamo liaudies ar
mija suėmus nuo 12 iki 17

dusio kovotojo, veikėjo ii 
žurnalisto, ilgamečio “Lais
vės” redakcijos nario, darbo 
našta labai pasunkėjo, bet tai 
nereiškia, kad mes turėtume 
nuleisti rankas ir paskęsti 
pesimizme bei beviltiškume. 
Jo pranešimą taipgi rasite 
šiame laikraščio numeryje.

Povilas Venta, Direktorių 
Tarybos pirmininkas, pateikė

(Tąsą 3-čiam pusi.)

Vyskupai nerimsta 
savo kailyje

Lisbon. - Portugalijos vys
kupai išleido pareiškimą dėl 
busimųjų rinkimų į seimą 
balandžio 25 dieną. Jie per- 
sergsti tikinčiuosius, kad 
jiems yra draudžiama balsuo
ti už kandidatus tų partijų, 
kurių siekiai ir ideologija 
“neatitinka krikščioniškąjį 
žmogaus ir jo vietos visuome
nėje supratimą”. Aišku, kad 
pirmoje vietoje ir vyriausiai 
jie turi galvoje Portugalijos 
Komunistų Partiją, kuri šian
dieniniuose įvykiuose Portu
galijoje vaidina labai svarbu 
vaidmenį.

VIETNAMIEČIŲ VAIKAI 
VAGIAMI IR GABENAMI 
Į AMERIKĄ

San Francisco, Cal. - Čionai 
į armijos bazę lėktuvais jau 
atgabenta iš Saigono daugiau 
kaip aštuoni šimtai vietna
miečių vaikučių. Kaip žino
ma, Pietų Vietnamo Laikinoji 
Revoliucinė Vyriausybė kal
tina, kad amerikiečiai vietna
miečių vaikus vagia ir gabena 
Amerikon. Jau išaiškinta, 
kad dauguma tų vaikučių nė
ra jokie našlaičiai.

Bloomsburg, Pa. - Naciona
linės Pasauliečių Organizaci
jos pirmininkas Dr. Joseph 
Shenan pasiuntė protestą 
San Diego vyskupui Maher 
už neprileidimą prie komuni
jos už aborcijas stojančių mo
terų. Jis reikalauja, kad 
vysk. Maher savo įsakymą 
kunigams tuojau atšauktų.

Jungtinių Valstijų piliečių ar
mijos uniformose. O pagal 
Paryžiaus sutartį juk nė vie
no Amerikos kareivio nebe
turėtų būti Pietų Vietname.

Aštrus mūšiai už 
Xuan Loc miestą

Saigonas. - Čia gaunami 
pranešimai kalba einančius 
aštriausius susikirtimus už 
dabai svarbų Pietų Vietnamo 
miestą Xuan Loc. Tieu reži
mui ištikima armija atkakliai 
laikosi prieš Laikinosios Re
voliucinės Vyriausybės gink
luotas jėgas. Abiejose pusėse 
nuostoliai esą labai dideli. 
(Kalbama, kad liaudiečiai gau
na naujų savo karo jėgoms 
sustiprinimų ir uoliai ruošiasi 
miestą paimti.

Paėmimas Xuan Loc, pla- 
!čiai atidarytų liaudies armijai 
kelią linkui Saigono.

Tuo tarpu įvyko sprogimas 

nicijos bazėje. Pastatų langai 
{drebėjo visame mieste.
i Thieu sudarė naują kabine
tą ir pavadino jį “militarinės 
vienybės” kabinetu. Bet į jį 
neįeina nė vienos opozicinės 
partijos atstovai.
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Iš "Laisvės” redaktoriaus pranešimo
Spaudos Bendrovės Dalininkų

suvažiavimui bal. 13 dieną
Draugės ir draugai dalininkai!

Mes ir vėl susirinkome pasitarti ir pasidalyti mintimis 
mūsų laikraščio "Laisvė” ir visos įstaigos reikalais. Kaip 
greitai, kaip nesvietiškai greitai prabėgo metai nuo praeito 
mūsų metinio susirinkimo! Taip jau yra: juo sunkesnė metų 
našta gula ant mūsų pečių, tuo, bent jau aš taip jaučiuosi, 
tos dienos, tie mėnesiai, tie metai darosi trumpesni, tuo, 
atrodo, žemė greičiau apskrieja apie saulę. Ir tas mūsų 
senosios kartos gretų retėjimas kasmet smarkėja. Štai ir 
šiame susirinkime nematome dviejų brangių, taurių draugų 
laisviečių, pažangaus Amerikos lietuvių judėjimo ąžuolų - 
draugu Jono Gasiūno ir dr. Antano Petrikos. Jų taip staigus 
netekimas buvo neapsakomas nuostolis ne tik visam judėji
mui, ne tik ypač “Laisvei”, bet daugeliui mūsų ir asmeniškas 
nuostolis. Draugas Gasiūnas buvo nuoširdus veikėjas, 
kovotojas ir įgudęs žurnalistas. Jo mirtis paliko “Laisvės” 
redakcijoje spragą, kurios iki šiol nepajėgėme užtverti, ir, 
kaip atrodo, ją užtverti nebepajėgsime. Ypatingai man 
darbo ir atsakomybės našta labai pasunkėjo. . . ir, žinoma, 
labai, labai nukenčia laikraštis. Aš tą puikiai jaučiu ir 
matau, ir noriu, kad jūs, mielieji draugės ir draugai, tai 
suprastumėte ir atleistumėte už “Laisvės” turinyje karts 
nuo karto pastebėtus tam tikrus trūkumus. Dr. Petriką 
buvo nenuilstantis “Laisvės” ir žurnalo “Šviesa” bendradar
bis. Jo netekimas yra skaudus nuostolis abiems leidiniams.

Per paskutinius dvyliką mėnesių netekome visos eilės 
labai brangių laisviečių visose kolonijose. Juos visus čia ir 
suminėti neįmanoma. Visiems jiems amžina ramybė.

Bet kas, žinpma, mus visus, aš tikiu, labiausiai jaudina, tai 
kad ir ateinantieji dvylika mėnesių šiuo požiūriu nežada būti 
ir nebus geresni. Mūsų senosios Amerikos lietuvių kartos 
gretų retėjimas, ^aigi, ir laisviečių, nė vienai dienai 
nesustos. Priešingai: kasdien darysis dar smarkesnis.

Praeitame mūsų susirinkime, šiuo pačiu klausimu kalbė
damas, aš sakiau:

”Ir kaip tik šitas pavojus, mielieji draugai ir draugės, 
uždeda ant mūsų gyvųjų laisviečių didesnę atsakomybę 
nepulti į pesimizmą ir nenuleisti rankų, dar labiau ryžtis, 
kad mūsų lietuvių pažangioji spauda, kad mūsų pažangiosios 
organizacijos gyvuotų ir tęstų savo garbingą klasinę misiją. 
0 mūsų misija dar toli gražu nebaigta. Tik pažvelkime į šią 
šalį ir pasaulį. Tik pagalvokime, kokios didelės ir sunkios 
problemos stovi prieš Amerikos darbo liaudį, kurios dalimi' 
mes esame ir už kurios didžiuosius reikalus kovai mes 
pašventėme ir atidavėme visą savo sąmoningąjį gyvenimą. 
Tos idėjos, kurias mes puoselėjame, skelbiame ir propaguo
jame laimėjo labai, labai daug, tiesa, bet dar labai, labai toli 
nuo suklestėjimo visame pasaulyje. Tik apsidairykime apie 
save: infliacija, kainų kilimas, suktybių, korupcijos, krimi- 
nalizmo, reakcijos augimas, tiesiog nesuskaitomi milijonai 
žmonių skęsta skurde ir nepritekliuje, pavyzdžiui, tik 
viename mūsų New Yorko mieste net milijonas ir du šimtai 
tūkstančių žmonių turi gyventi iš valdiškos mizernos 
pašalpos! Tai ne gyvenimas, bet skurdas, žmogaus orumo 
pažeminimas ir įžeidimas.”

Aš manau, kad visi sutiksite, jog šie žodžiai, ištarti prieš 
metus laiko, šiandien yra dar aktualesni, negu tada buvo. 
Niekas nepakrypo į geresnę pusę.

Taip pat tebėra pilniausiai aktualūs prieš metus ištarti šie 
žodžiai:

'Nors reikėtų, bet čia neturime laiko ir vietos kiek plačiau 
pasižvalgyti po nūdienę pasaulinę situaciją, kurioje turi 
vaidinti ir vaidina be galo svarbų vaidmenį kiekvienas 
pažangus žmogus, kiekviena pažangi kovinga organizacija, 
ypač kiekvienas pažangus laikraštis. Paimkime tik mūsų 
lietuviškos išeivijos santykius su gimtuoju kraštu. Tik nors 
valandėlei pagalvokime, kaip šiandien šitie reikalai atrody
tų, jeigu nebūtų buvę arba nebūtų mūsų pažangiosios 
spaudos. Tik pagalvokime, kaip visokio plauko lietuviškieji 
reakcininkai, “veiksniai” ir “vaduotojai” turėtų laisvas 
rankas nuodyti Amerikos lietuvių mases šmeižtais, melais, 
prasimanymais apie Tarybų Lietuvą. Kokia baisi nelaimė 
būtų, jeigu nebūtų “Laisvės”, “Vilnies”, “Liaudies Balso”,' 
“Darbo”, “Vagos” Šiaurinėje ir Lotynų Amerikoje tuos 
melus atmušti ir parodyti, kokius puikius, kokius šaunius, 
kokius milžiniškus laimėjimus lietuvių tauta jau yra 
pasiekus visose srityse - pramonėje, žemės ūkyje, moksle, 
apšvietoje, kultūroje, sveikatos apsaugoje!

Taip, draugės ir draugai! Mūsų garbinga misija turi eiti 
pirmyn. Mūsų “Laisvė” mūsų visa pažangioji spauda, mūsų 
visos pažangiosios organizacijos, turi gyvuoti. Pasiryžkime 
ir pasižadėkime nesigailėti jokių jėgų, jokių pastangų, jokio 
pasiaukojimo, kad jos gyvuotų ir tęstų savo garbingą misiją 
dar ilgai, ilgai, kol tik tarnaus mūsų sveikata^’.

Šia proga noriu nuoširdžiausiai padėkoti visiems “Lais
vės” korespondentams ir bendradarbiams šioje šalyje ir 
Lietuvoje už pasiaukojančią mums talką savo raštais. 
Nuoširdžiausiai kviečiu ir prašau mums padėti ir ateityje. 
Kaip jau visiems dalininkams yra žinoma, mes savo 
korespondentams ir bedarbiams jokių honororų nemokame. 
Vienintelis jiems atlyginimas - didelis, nuoširdus ačiū!

Jūs, mieli ji draugės ir draugai, esate ne tik “Laisvės” 
savininkai ir leidėjai, bet jos skaitytojai. Nepašykštėkite 
pastabų ir patarimų, kaip būtų galima mūsų laikraščio turinį 
pagerinti, patobulinti. Bus dedamos visos galimos pastan
gos į jūsų pastabas ir patarimus atkreipti rimčiausią dėmesį 
ateityje.

Tuo tarpu jums, draugės ir draugai, linkiu sveikatos, 
laimės, džiaugsmo ir daug, daug saulėtų, šviesių dienų jūsų 
kasdieniniame gyvenime!

APIE DIDELIO 
PASISEKIMO SUKAKTI

“Gimtajame Krašte” (bal. 3 
d.) straipsnelyje “Knygų rū
mams - trisdešimt” G. Dovy
daitytė rašo:

“Kasdien į Lietuvos Knygų 
rūmus Vilniuje atvežamos 
pašto siuntos su naujausiais 
spaudos leidiniais. Visa, kas 
tik buvo išspausdinta respub
likoje, - pradedant knygomis, 
laikraščiais ir baigiant skelbi
mais, čia užregistruojama, 
aprašoma, o paskui padeda
ma į saugyklų lentynas. Iš 
rūmų gautasis leidinio eg
zempliorius jau niekur neiš
keliaus, apsistoja čia jis vi
sam laikui. Taip sudaromi ir 
saugomi pilni Tarybų Lietu
vos leidinių komplektai.

Valstybinės bibliografijos 
centras šiomis dienomis pa
žymėjo savo trisdešimtmetį. 
Knygų rūmai buvo įkurti dar 
karui tebevykstant, vos tik 
išvadavus Tarybų Lietuvą. 
Pradžioje, direktoriaus A. 
Ulpio žodžiais tariant, buvo 
tik tuščios lentynos. Dabar 
saugyklose jau kaupiamas 
ketvirtasis milijonas spaudos 
leidinių. Didžiulius kamba
rius užima vien katalogų 
spintos su informacinėmis 
kortelėmis.

Pagrindinis Knygų rūmų 
specialistų darbas - naujausių 
ir praeities leidinių bibliogra
fija. Rūpestingai kaupiami 
retesni spaudiniai. Vien tik 
pernai fondai pasipildė kelio
mis dešimtimis Lietuvos Ko
munistų partijos atsišauki
mų, leistų pogrindyje, 1910 
m. periodinio leidinio “Auš
ros žvaigždelės spinduliai” 
numeriais, Seinų leidinio 
“Spindulys” komplektais.

DIDŽIULIS LIETUVOS 
MOKSLININKŲ ĮNAŠAS 
Į BENDRĄJĮ MOKSLĄ

Su pilnai pateisinamu pasi
didžiavimu Vilniaus “Tiesa” 
(bal. 4 d.) savo vedamajame 
“Mokslas - gyvenimo pažan
gai” rašo:

“Skambiu akordu į penk
mečio darbų ir įvykių pynę 
įsilieja TSRS Mokslų akade
mijos 250 metų jubiliejus. 
Jau buvo nemaža įspūdingų, 
neblėstančios reikšmės ren
ginių. Juose mokslininkai 
drauge su partiniais, ūkiniais 
darbuotojais ne tik prisiminė 
istorines datas, šiandieninio 
mokslo ištakas, bet ir gilinosi 
į gyvenimo keliamus uždavi
nius - kaip dar labiau didinti 
mokslinių tyrimų efektyvu
mą, sparčiau įdiegti jų rezul
tatus į praktiką. Tai reikala
vimai, kuriuos mokslui iškėlė 
TSKP XXIV suvažiavimas.

Spalio mėnesį Maskvoje 
įvyks jubiliejinė TSRS Moks
lų akademijos sesija, kuri 
neabejotinai taps reikšminga 
tarybinio mokslo laimėjimų, 
apžiūra, paskatins dar labiau 
sutelkti mokslininkų gretas, 
kad būtų greičiau ir efekty
viau sprendžiamos laikmečiui 
aktualios problemos.

Didžioje tarybinių moksli
ninkų šeimoje prideramą vie
tą užima Tarybų 
Mokslų akademijos 
vas.

Mūsų akademija 
labai jauna - ši mokslo įstaiga 
gimė kartu su Tarybų val
džios Lietuvoje atkūrimu is
toriniais 1940-aisiais. Ji kūrė
si, galima sakyti, ant plyno 
lauko, nes, kaip žinoma, bur
žuazijos valdymo metais res
publikoje mokslinio tyrimo 
institutų iš viso nebuvo.

Jei dabar Mokslų akademi
jos sistemoje dirba daugiau 
kaip trys su puse tūkstančio 
darbuotojų, iš jų beveik 
pusantro tūkstančio - moksli
nių bendradarbių, jei kai ku
rie institutai savo darbais 
išgarsino respubliką ne tik 
šalyje, bet ir plačiajame pa
saulyje, tai gerai žinome, 
kaip visa tai atsirado: į dide
les aukštumas mūsų mokslą 
pakelti padėjo milžiniškas ta
rybinio mokslo sukauptas pa
tyrimas, neįkainojama para
ma, kurią suteikė šalies 
mokslo įstaigos, padėdamos 
paruošti mūsų respublikai 
mokslinius kadrus, sukurti

Lietuvos 
kolekty-

amžiumi

LAISVĖ 
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. pajėgią eksperimentinę bazę. 
Kaip tik todėl buvo įmanoma 
koncentruoti mokslininkų jė
gas matematikos ir kiberneti-j 
kos, puslaidininkių ir šilumi-i 
nės fizikos, elektrolitinio me
talų padengimo bei kitoms 
svarbioms problemoms tyri
nėti. Gauti svarbūs moksli
niai ir praktiniai rezultatai.

Galima vardinti daugelį pa
siekimų, kurie patvirtina mū
sų respublikos Mokslų akade
mijos svorį ir vertę bendra
me šalies moksliniame loby
ne. Vien tik pernai jos insti
tutai ir įstaigos sprendė 36 
kompleksines problemas, na
grinėdamos 443 temas. Šitų 
problemų ratas labai platus - 
nuo kibernetikos, atomo 
branduolio fizikos iki gamti
nės aplinkos formavimo, kal
bos funkcionavimo ir raidos 
dėsningumo”.

“Jono 
sunai-

žymus

PRISIPAŽĮSTA, KAD 
JŲ AKYS BIJO ŠVIESOS

Chicagos kunigų organas 
(balandžio? d.) savo vedama
jam uždėjo antraštę: 
Aničo ugnis išeivijai 
kinti”.

Jonas Aničas yra
Lietuvos istorikas, ateistinė
mis temomis specialistas. 
Kunigų laikraštis jį vadina 
“ateistinės religijos vysku
pu”, kuris, girdi, “kiekvie
nais metais paskelbia spaudo
je ar atskiromis knygelėmis 
išleidžia prieš religiją nu
kreiptus pamfletus”.

Kas per viena toji baisioji 
šio istoriko ugnis, kad tą 
mūsų išeiviją (kunigų orga
nas galvoje turi “dipukus”, 
žinoma) ims ir sunaikins?

Prašome:
“Neužmiršta J. Aničas ir 

lietuviškosios išeivijos, kurią 
jis dažniausia “užsienio bur
žuaziniais nacionalistais” va
dina. Paskutinis mus pasie
kęs J. Aničo iškeptas ateisti
nis blynas yra jo rašinys 
“Lietuvių buržuazinės emi
gracijos klerikalinių sluoks
nių pozicijos karo ir taikos 
klausimais 1945-1973 m.” Jis 
paskelbtas sovietinės Lietu
vos Mokslų akademijos darbo 
4 (49) tome, 1974 metais.

Pamfleto autoriui užkliūva 
daugybė mūsų'veikėjų, ypač 
dvasininkų, kukiuos jis ir iš
koneveikta. Iš. lietuviškosios 
spaudos daugiausia J. Aničas 
cituoja ir linksniuoja “Drau- 

REZOLIUCIJA
Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės dalininkų 

suvažiavimo 1975 metų balandžio 13 dieną, 
Ozone Park, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administraci
jos ir Redaktoriaus raportus, mes darome šias išvadas:

1. Mes užginame ir sveikiname Laisves politinę liniją 
visais šios šalies ir viso pasaulio svarbiaisiais klausimais, 
energingai kovojant prieš reakciją, prieš infliaciją, prieš 
nesvietišką kainų kilimą, prieš korupciją ir suktybes 
valdžios organuose, prieš rasizmą, prieš Vyriausybės 
pastangas šią šalį įtraukti į naują kruviną avantiūrą 
Indokinijoje, už lygias teises moterims visose srityse, už 
tautų draugystę, už pastovią pasaulinę taiką, už pasaulinį 
nusiginklavimą, už tolimesnį ir dar smarkesnį gerinimą 
santykių tarp šios šalies ir Tarybų Sąjungos, už plėtimą 
kultūrinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir lietuviškosios 
išeivijos ir t. t.

2. Mes laikome praėjusį “Laisvės” vajų gražiai pavyku
siu. Širdingai dėkojame vajininkams ir visiems laisviečiams, 
kurie kuo nors prisidėjo prie jo pasisekimo. Mes patariame 
Direktorių Tarybai per šių metų rudeninį vajų vėl siekti 
laikraščio išlaikymui sukelti penkiolikos tūkstančių dolerių 
fondą.

3. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” korespondentams ir 
bendradarbiam čionai ir Lietuvoje, ir prašome savo raštais 
mūsų laikraščiui padėti ir šiais metais. Gaila, kad už jūsų 
tokią gražią, pasiaukojančią talką mes tegalime jums 
atsilyginti tiktai nuoširdžiausiu ačiū.

4. Mes žemai nulenkiame galvas prieš praėjusiais metais 
mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą liūdin
tiems jų artimiesiems.

5. Mes kviečiame ir raginame visus laisviečius dar 
tvirčiau suglausti gretas apie savo laikraštį ir dar energip- 
giau jį remti ir darbuotis, kad jis gyvuotų dar daug daug 
metų.

6. Mes nuoširdžiausiai sveikiname Lietuvių Literatūros 
Draugijos narius, veikėjus ir kuopas jos garbingo 60-mečio 
proga. Karščiausiai raginame visus Amerikos pažangiuosius 
lietuvius, ypač mūsų pažangiosios spaudos skaitytojus bei 
rėmėjus, kurie dar nesat šios garbingos organizacijos nariai, 
jon įstoti ir jos veikloje aktyviškai dalyvauti. Mes giliausiai 
dėkojame Draugijos nariams už rūpinimąsi “Laisvės” 
reikalais ir jos rėmimą.

Rezoliucijų Komisija:
B. Keršulienė
F. Klastoti
A. Juškevičienė

go” dienraštį ir pateikia visą 
eilę trumpesnių ar ilgesnių 
citatų, ypač iš pastarųjų kelių 
metų redakcinių rašinių.”

Vadinasi, toji karštoji ug
nis viso labai tėra iš paties 
“Draugo” ypač vedamųjų pa
teiktos ištraukos (citatos)! 
Juokinga, ar ne?

Visas dalykas, žinoma, tas, 
kad mūsų klerikalai bijo tie
sos, kurią istorikas Aničas 
savo raštuose skelbia apie 
religiją ir josios sutanuotus 
šinkorius. Jau seniai žinoma, 
kad jų akys negali pakęsti 
mokslinės šviesos.

GARBINGI SVEČIAI 
LIETUVOJE

“Eltos” pranešimu iš Vil
niaus balandžio mėnesio pra
džioje Tarybų Lietuvoje lan
kėsi Čilės jaunimo delegacija. 
Delegacijai vadovavo Čilės 
darbininkų ir valstiečių parti
jos - Vieningojo liaudies vei
kimo judėjimo - sekretorius 
darbui su jaunimu Fernandas 
Martinesas. Svečiai susitiko 
su Lietuvos Komjaunimo 
Centro Komiteto sekretoriu
mi V. Baltrūnu ir kitais ko
munistinio jaunimo organiza
cijos darbuotojais.

Pokalbio metu svečiams 
buvo papasakota, kaip Tary
bų Lietuvos jaunimas auklė
jamas tarybinio patriotizmo 
ir proletarinio internaciona
lizmo dvasia.

Čilės jaunimo pasiuntiniai 
pabuvojo V. Kapsuko univer
sitete, kur susipažino su stu
dentų organizacijų darbu. 
Svečiai apžiūrėjo Vilniaus is
torines, revoliucines, archi
tektūrines įžymybes, naują
sias statybas. Statybininkų 
kultūros rūmuose įvyko 
miesto jaunimo draugystės 
vakaras, tapęs nuoširdžios 
draugystės ir proletarinio so
lidarumo su broliška čiliečių 
liaudimi, kenčiančia nuo fa
šistinio teroro, demonstraci
ja.

Jaunimo svečiai toliau susi
pažįsta su respublika. Jie 
pabuvojo Kauno IX forte, 
susitiko su miesto dirban
čiuoju jaunimu.

Aplankė Trakus, Pirčiu- 
pius, Rūdninkų girią, susitiko 
su partizaninio judėjimo Lie
tuvoje dalyviais^ Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos darbuoto
jais.

Visur Lietuvoje garbingieji 
svečiai buvo šiltai, draugiškai 
sutikti.

Penktadienis, Balandžio (April) 18, 1975

DAUGIANACIONALINES kultūros saulėje

KAIMYNAS SU KAIMYNU
STEPAS KAIRYS

ngus svečias

Lietuva vis dažniau tampa 
visasąjunginių ir tarptautinių 
renginių arena. Mūsų respu
blikoje vyksta visasąjungi
niai kamerinės muzikos bei 
vargonų muzikos festivaliai, 
tarprespublikiniai Čiurlionio 
pianistų konkursai, kino fes
tivaliai, įvairūs kūrybiniai su
sitikimai, simpoziumai, kon
ferencijos ir daugybė kitų 
renginių, kuriuose dalyvauja 
lietuviai ir baltarusiai, mol
davai ir ukrainiečiai, latviai ir 
estai, uzbekai ir tadžikai bei 
daugelio kitų respublikų at
stovai.

Tarybų Lietuvos gyvento
jas, neišvykdamas iš savo 
krašto ribų, turi daugybę 
progų susipažinti su daugia
nacionalinės mūsų šalies kul
tūros vertybėmis - paveiks
lais ir skulptūra, liaudies 
amatų dirbiniais, šokiu ir dai
na. Ir atvirkščiai - kiekviena 
šalies respublika turi galimy
bę susipažinti su mūsų kultū
ros lobynu, mūsų dainininkui 
ar šokėjui visada atvira 
Maskvos ar Leningrado, Ki
jevo ar Taškento, Frunzės ar 
Kišiniovo scena. Šiuo požiū
riu ypač svarbios ir reikšmin- 

■ gos yra broliškųjų respublikų 
kultūros dekados ir mėnesiai, 
virstantys tautų draugystės, 
daugianacionalinės kultūros 
šventėmis.

Graži tradicija
Daugelyje tautų yra gražus 

paprotys: b
sutinkamas sd duona ir drus
ka. Tur būtf ši tradicija yra 
tokia pat sena, kaip ir pati 
duona, ir niekas šiandien ne
pasakys, kuri tauta tą gražų 
paprotį pirma sumanė. Ir 
mes broliškose respublikose 
esame sutinkami pagal šį pa
protį, ir taip pasitinkami sve
čiai pas mus. Duona yra pats 
brangiausias turtas - mūsų 
gyvenimo pagrindas, druska 
suteikia jam skonį. Šis simbo
lis ir yra mūsų broliškų tary
binių tautų ryšių pagrindas.

Artimiausius savo kaimy
nus baltarusius su duona ir 
druska, kaip ir jie mus, pasi
tinkame tik ypatingomis pro
gomis. Tačiau palei mūsų 
respublikų sieną, kuri tęsiasi 
724 km, yra toki pat laukai, 
kuriuose auga tokia pati duo
na, ir laukas, kur ji auga, o 
maitina savo vandeniu tos 
pačios upės - Nemunas, Ne
ris, Vilnelė. Ir yra žemėje 
taškas, kuriame susieina trys 
kaimyninės respublikos - Bal
tarusija, Latvija, Lietuva. 
Toje vietoje yra didžiausias 
Lietuvos TSR teritorijoje 
Drūkšių ežeras. 1953 metais 
trys respublikos bendromis 
jėgomis čia pastatė hidroe
lektrinę, kurią pavadino 
“Tautų draugystės” vardu.

Žinoma, dabar, palyginus 
su elektros energijos gigan
tais, kaip mūsų Elektrėnai, 
Kauno HES, Drūkšių elekt
rinė beliko lašas jūroje. Bet 
tada, prieš porą dešimtme
čių, ta elektrinė patikimai 

švietė trijų respublikų val
stiečiams. Dar daugiau ta 
šviesa sušvito mūsų meninin
kų kūriniuose. Ji atsispindėjo 
visų trijų respublikų rašytojų 
ir poetų kūryboje. E. Mieže
laitis parašė “Brolišką poe
mą”. Baltarusių poetas P. 
Brovka sukūrė scenarijų, pa
gal kurį buvo pastatytas me
ninis kino filmas “Kur susilie
ja upės”. Bendras darbo žmo
nių broliškas triūsas suartino 
ir meno žmones. Šiandien ši 
draugystė subujojo naujais, 
neregėto grožio žiedais. Ir 
kai 1974 m. pavasarį Baltaru
sijoje vyko Tarybų Lietuvos 
kultūros dienos, iš šventinės 
tribūnos Lenininės premijos 
laureatas, Baltarusijos liau
dies poetas Petrusis Brovka 
tarė:

Mūs draugystė tyra 
Lyg padangė melsva. 
Lyg seselė gera 
Tu šalia - Lietuva.

Mūsų šventė ir jų šventė
Tomis dienomis broliškoje 

Baltarusijos žemėje buvo 
daug nuoširdžių susitikimų. 
Mūsų meno šventė tapo ir 
broliškos respublikos meno 
švente. Be jų, be tokių kūry
bingų įvairių tautų meno 
žmonių susitikimų, bendro 
darbo, vargu ar įmanomas 
viso tarybinio meno suklestė
jimas. Gi dabar, kovo mėne
sį Lietuvoje vyksta Tarybų 
Baltarusijos kultūros dienos. 
Ir vėl ta pati šiluma.

Taigi, kai baltarusiai ir lie
tuviai ypatingomis progomis 
pasitinka vieni kitus su duona 
ir druska, visada prisimena
me, kad abiejų respublikų 
žemdirbiai tą duoną augina 
padėdami vieni kitiems, vieni 
iš kitų pasimokydami. Žiū
rėk, Baltarusijos žemdirbiai 
sugalvojo kokį naują būdą, 
kaip palengvinti nelengvą 
žemdirbio darbą, lietuviai nu
važiuoja pasižiūrėti ir sugrįžę 
naujovę ima taikyti savo ūky
je. Kai Baltarusijos pasienio 
kolūkių kombainai nukerta 
savo javus, atvažiuoja patal
kininkauti kaimynams lietu
viams.

Mūsų turtas - ne tik gimto
sios respublikos, btt ir visų 
mūsų draugų pasiekimai ir 
laimėjimai. Didžiuodamiesi 
visu tuo, kas nūdieniška, kas 
nauja mūsų tautos kultūrinia
me gyvenime, mes supranta
me, kad tai padaryta per 
istoriškai trumpą laikotarpį 
tik socialistinės santvarkos 
dėka, broliškos, nesavanau
diškos tarybinių tautų dėka. 
Mes kasdien turtėjame savo 
dvasiniais lobiais, ir mes dali
jamės jais su kitomis tauto
mis taip, kaip ir jos dalijami su 
mumis.

Washingtonas. - Beveik vi
si kongresmenai, kurie pra
laimėjo rinkimus pernai, ap
sigyveno čionai. Tokių yra 
103. Jie “pamylėjo” sostinę b 
ją pavertė savo pastoviai 
namais.
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TARYBŲ LIETUVOS 
KULTŪROS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMO MINTYS

I

F. KAUZONAS

Suvažiavimo pertraukos metu priekyje Valstybinės Filhar
monijos direktorius tvarkytojas Mendelsonas skaito TSRS 
kultūros ministro telegramą, kuri pranešė, kad Lietuvos 
TSR valstybinė Filharmonija pripažinta geriausia Tarybų 
Sąjungoje.

Vasario 27-28 dienomis 
gražieji ir jau garsėjantys 
Vilniaus operos rūmai buvo 
atiduoti kultūros darbuoto
jams. Čia šeimininkavo mies
tų ir kaimų kultūros namų bei 
rūmų darbuotojai, biblioteki
ninkai, muziejininkai, krašto
tyrininkai, kinematografinin
kai, artistai, menininkai, ge
riausieji meno saviveiklinin
kai, kiti kultūrinės veiklos 
dalyviai ir entuziastai.

Dvi dienos pranešimų, pa
sisakymų ir diskusijų sekcijo
se, pasikalbėjimų su kolego
mis pertraukų metu išryški
no, kas šiuo metu yra svar
biausia kultūrinės veiklos sri
tyje, kaip dar labiau priartin
ti prie darbo žmogaus meno 
ir kultūros lobius.

Apie suvažiavime keltas 
mintis plačiai rašė Tarybų 
Lietuvos spauda, kalbėjo ir 
rodė radija ir televizija.

“Laisvės” skaitytojams pa
teiksime tik pluoštelį suva
žiavime išgirstų minčių. Tų, 
kurios, mūsų nuomone, la
biausiai domintų išeivijos 
skaitytojus.

Kai jauti ūkio vadovo petį
Alytaus rajono Luksnėnų 

medelyno kultūros namų di
rektorius Raimondas Švabas, 
su kuriuo teko šnekučiuotis 
vienos suvažiavimo pertrau
kų metu, pareiškė, kad ne 
viskas nuo gerų kultūros na
mų darbuotojo norų priklau
so. Kaimo saviveiklos išsi
vystymas nemaža dalimi pri
klauso nuo kolūkio ar tarybi
nio ūkio vadovo požiūrio į 
meno saviveiklą.

Dar prieš penketą metų jį 
likimas suvedė su Lazdijų 
rajono tarybinio ūkio direkto
rium Mindaugu Šatkausku. 
Šio ūkio kultūros namuose R. 
Švabas dirbo direktorium.

— Pajutau, - prisimena 
šiandien Raimondas, - kad su 
tokiu žmogum kaip M. Šat
kauskas galima kalnus nu
versti, nes jis pats buvo 
didelis meno saviveiklos en
tuziastas. Na, ir ėmėme “kal
nus versti”. Ūkio saviveikli
ninkai netrukus tapo vienais 
geriausių Lazdijų rajone. Ta
čiau M. Šatkauskas išvažiavo 
mokytis, o nauja ūkio valdžia 
mažiau skyrė dėmesio kultū
ros namų veiklai. Tačiau gera 
pradžia jau buvo padaryta, ir 
didelės įtakos tai jau nebetu
rėjo. Vėliau, Vaitkūniškio ta
rybinį ūkį prijungus prie kito 
ūkio, mūsų kultūros namai 
liko lyg ir nebereikalingi, nes 
kultūros centras persikėlė į 
kitą vietą.

Tuo metu sužinojau, kad 
M. Šatkauskas, baigęs moks
lus, ėmė vadovauti kaimyni
nio Alytaus rajono Luksnėnų 
medelynui. Atvažiavau į jo 
vadovaujamo ūkio kultūros 
namus.

Dabar jau Luksnėnų savi
veiklininkai garsėja: kur tik 
mes šiandien nekoncertuoja
me! Reta šventė Alytaus ra
jone praeina be Luksnėnų 
kapelos ar kitų saviveiklos 
kolektyvų. Štai neseniai 
Druskininkuose įvykusios 
respublikinės kalvių šventės 
dalyvius linksmino ne ka_ 
nors kitas, o luksnėniškiai. 
Net per televiziją savo kaimo 
vakaronę visai Lietuvai rodė
me. Ir beveik visur su mumis 
būna ir mūsų ūkio direktorius 
Mindaugas Šatkauskas. Tai, 
be abejo, kelia visų mūsų 
saviveiklininkų entuziazmą.

Įvairiuose ūkiuose įvairiai 
yra skatinami saviveiklinin
kai. Vienur jie gauna premi
jas, kitur papildomo laisvalai
kio. Ko tik neprigalvoja ūkio 
vadovai, kad savo žmones į 
meno saviveiklą suburti. Ži- 
nau-viename Lazdijų rajono 
kolūkyje pirmininkas net pa
gąsdino traktorininką, kad 
atimsiąs iš jo traktorių ir jam 
teksią dirbti prikabinėtoju, 
jei jis praleidinės choro repe
ticijas. . . Mums visa tai jau 
juokinga, nes pas mus pati 
saviveikla yra skatinimo 
priemonė. Blogai dirbančiam 
gamyboje neleidžiama daly
vauti meno saviveikloje. . .

Už tai mes, kultūros dar
buotojai, darbo turime per 
akis. Kol nedirbsi, atrodo, 
kad nėra darbo. 0 jeigu jau 
pradėjai, tai spėk suktis. Bet 
pabandyk spėti, kai ūkyje du 
kultūros darbuotojai ir tryli
ka ratelių (kaimo kapela, 
agitmeninės brigados, estra
dinis orkestras, moterų an
samblis, dramos ratelis, dai
liojo skaitymo, sporto, foto 
rateliai, be to, vaikų meno 
saviveiklos kolektyvai). Vi
suose juose savo laisvalaikį 
leidžia 131 ūkio dirbantysis. 
Teko už pinigus, gautus už 
ūkio meno saviveiklos kolek
tyvų koncertus, įsteigti dar 
keletą etatų. Šiandien kultū
ros namuose jau 5 kultūros 
darbuotojai specialistai. To
kiu darbuotojų būriu gali pa
sigirti toli gražu ne kiekvie
nas ūkis.

Šiandien mus daug kas gi
ria už aukštą saviveiklos lygį, 
už jos masiškumą. Ir giria 
dažniausiai mus, kultūros 
darbuotojus. Tačiau ir giria
mi, mes visada primename, 
kad visų pagyrimų labiausiai 
vertas mūsų ūkio direktorius 
Mindaugas ŠAtkauskas, pa
dėjęs mums pačiais pirmai
siais metais savo geru žodžiu 
ir asmėniniu pavyzdžiu.

Kas naujo pas Kupiškėnų 
vestuvininkus

Po kiekvienos suvažiavimo 
darbo pertraukos stengda
vausi, atsisėsti kiton vieton, 
kad galėčiau susipažinti su 
daugiau suvažiavimo delega

tų, patirti daugiau įspūdžių.
Vienas naujų pažįstamų bu

vo Kupiškio rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pava
duotojas Albertas Astikas. 
Ko pirmiausia klausi kupiškė
ną? Žinoma, apie kupiškėnų 
vestuves. . .

♦ * ♦
Daug ką stebina mūsų “Ku

piškėnų vestuvės”. Jau at
švęsti šio populiaraus kolek
tyvo 100-asis, 200-asis spek
takliai. O šių metu jų skaičius 
jau sudaro 299.

Kolektyvas veikia jau be
veik 10 metų. Visi jo “artis
tai” jau seniai pensininkai.

Kai tik susikūrė mūsų 
“Vestuvės”, manėme, kad tai 
trumpalaikio entuziazmo pa
sireiškimas. Manėme, suvai
dins vieną kitą spektaklį ir 
išsiskirstys. Be to, abejojo- 
me, ar patys kupiškėnai, pa
matę vaidinimą vieną kitą 
kartą, benorės ir į tą pusę 
žiūrėti.

Bet kur tau. Visų nustebi
mui “vestuvininkai” pranoko 
visus lūkesčius, išsklaidė vi
sas abejones.

Šiandien net sunku pasaky
ti šio kolektyvo gyvybingumo 
priežastis. Gal didelis popu
liarumas visų Lietuvos gy
ventojų tarpe. Gal tai, kad 
dalyvavimas saviveikloje la
bai trukdo žmogui senti. Ta
čiau “vestuvės” įgavo kažko
kios “traukiamosios” jėgos, 
gundančios ne tik žiūrėti, bet 
ir dalyvauti jose. Per beveik 
dešimtmetį pasikeitė nemaža 
jų dalyvių, tačiau nei kolek
tyvo meninis lygis, nei jo 
populiarumas nuo to nė kiek 
nenukentėjo. Nemaža liko 
dar ir tų, kurie “Vestuvėse” 
nuo jų gimimo. “Jaunoji”, 
apie 80 turinti Kastė Jugulie- 
nė, “pakeitė” porą “jauni
kių”, tačiau iki šiol kaip ir visi 
“vestuvininkai”, energinga ir 
jaunatviška.

Pavojus, kad vestuvės gali 
nusibosti žiūrovams, irgi ne
turėjo pagrindo. Kiekvieną 
dieną gali rodyti spektaklius, 
ir visos Lietuvos miestų ir 
kaimų salės visada bus pil
nos. Jau ne po vieną kartą 
“vestuvininkai” yra vaidinę ir 
Vilniuje bei Kaune. Čia pasi
sekimas visada būdavo ypa
tingai didelis. Didmiesčiuose 
kupiškėnai labiausiai laukia
mi.

Ir nors nėra respublikoje 
rajono ar miesto, kuriame 
dar nekoncertuota, nuolat 
gauname dešimtis kvietimų.

Dabar mūsų “artistai” ruo
šiasi savo 300-ajam spektak
liui, kuris bus rodomas, žino
ma, patiems kupiškėnams, 
“artistų” giminėms, žemie- 
čiams, bičiuliams. Pakviesi
me ir kupiškėnus, gyvenan
čius kituose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose. Šian
dien, čia pat suvažiavime, į 
šias iškilmes pakvietėme ge
rą kupiškėną, ištikimą savo 
gimtosioms apylinkėms Liau
dies rašytoją Juozą Baltušį, 
kuris mielai sutiko atvykti.

Bus daugiau

Joms nedavė 
komunijos

San Diego. - Pildomas ka
talikų bažnyčios vyskupo Ma
her įsakymas neduoti komu
nijos katalikėms moterims, 
kurios pritaria aborcijoms. 
Praeitą sekmadienį, bal. 13 
d., visoje eilėje San Diego 
diocesijoje bažnyčių Naciona
linės Moterų Organizacijos 
narėms buvo neduota komu
nija, ir spėka jos buvo nuva
rytos nuo grotų laike koriiuni- 
jos dalijimo. Taip buvo pa
sielgta su apie 100 moterų. 
Jos ruošiasi protestuoti.

Pataria Arabams 
laikytis vieningai

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
premjeras Aleksei Kosyginas 
pataria arabų tautoms vie
ningiau pasirodyti busimojo
je Ženevos konferencijoje Vi
durio Rytų reikalais. Jis nu
rodo, kad iki šiol arabai nepa
rodė reikalingo vieningumo 
derybose su Izraeliu ir jo 
globotojamis Jungtinėmis 
Valstijomis.

LAI SVE

Tai maujoji “Laisvės” Direktoriui Taryba. Iš kairės į dešinę: 
Povilas Venta, Valteris Keršulis, Jurgis Stasiukaitis [Alter
nates], Bronė Keršulienė, Ieva Mizerienė, Jurgis Wareso- 
nas, Adelė Rainienė, Nelė Ventienė [už jos] Bill Malin 
[alternates], Karl Benderis ir Jurgis Bernote. Nuotraukoje 
nėra Tarybos narių Alex Mitchell, Frank Yakšys ir Jonas 
Lazauskas.

Iš suvažiavimo
(Nuo 1-mo psl.)
raportą direktorių veiklos 
praėjusiais metais. Jis džiau
gėsi, kad visi direktoriai dar
bavosi labai atsidavusiai ir 
vieningai. Prie jo pranešimo 
taip pat entuziastišką žodelį 
pridėjo Direktorių Tarybos 
vicepirmininkas Jurgis Ber
notą ir kiti direktoriai.

Suvažiavimo viršininkais ir 
vedėjais buvo: Katrina Petri- 
kienė - pirmininkė, Valteris 
Keršulis - vicepirmininkas, 
Helen Feiferienė, sekretorė, 
rezoliucijų komisija - Amilija 
Juškevičienė, Bronė Keršu- 
lienė ir F. Klastonas.

Noriu pabrėžti, kad visa 
suvažiavimo eiga buvo sklan
di, konstruktyviška, tiesiog 
pavyzdinga visais požiūriais.

Beje, pabaigoje suvažiavi
mas užgyrė rezoliucijų komi
sijos pateiktą pasiūlymą tele
grama pasiųsti prezidentui 
Fordui griežtą protestą prieš 
jo užsimojimą šią šalį iš naujo 
įtraukti į Indokinijos ginkluo
tą konfliktą. ;

Puikus banketas
Po sėkmingo suvažiavimo 

įvyko tikrai šaunus, vaišin

JAUNŲJŲ LIETUVOS MOKSLININKŲ ŠŪKIS -

DARBŠTUMAS IR 
ATSIDAVIMAS MOKSLUI

I - ; .

L. Sorokos nuotr.
Vilnius. - Nuo laboranto iki laboratorijos vadovo - toks 

Kostanto Kazakevičiaus (nuotr. apačioje) kelias. Dirbdamas 
LTSR Mokslų akademijos Fizikinių techninių energetikos 
problemų institute, Kazakevičius baigė aukštąjį mokslą. Į 
aspirantūrą stojo, turėdamas nemažą mokslinių darbų 
“bagažą”. Jau po metų apgynė kandidatinę disertaciją (beje, 
dar būdamas komjaunuoliško amžiaus). Tokie režultatai, be 
abejo, byloja apie jaunojo mokslininko gabumus. Bet to 
maža. Svarbu ir tinkamai juos išnaudoti. Kazakevičius moka 
dirbti. Matyt, neatsitiktinai jis pirmasis instituto medžiagi- 
ninkų tarpe pradėjo naudoti elektronine skaičiavimo techni
ką.

Ne mažiau įspūdingas ir Kostanto Kazakevičiaus visuome
ninių pareigų sąrašas. Penkis sykius buvo išrinktas į 
instituto komjaunimo komitetą. Vienerius metus buvo 
sekretoriumi. Patyrimas, dirbant su jaunimu, praverčia ir 
dabar, vadovaujant jaunųjų mokslininkų tarybai.

Instituto visuomenininkų gretose sutiksite ir Povilą 
Daujotą, šiluminės fizikos laboratorijos vyresnįjį mokslinį 
bendradarbį (nuotrauka viršuje). Jis - instituto komjaunimo 
komiteto narys. Paklaustas, kokios savybės labiausiai 
praverčia mokslininkui, Daujotas atsakė:

— Darbštumas ir atkaklumas.
Belieka pridurti, kad Daujotui šie bruožai tikrai būdingi. 

Šalia kitų darbų, jaunasis mokslininkas vadovauja grupei, 
kuri ruošia medžiagą tarptautiniam referetaviniam žurna
lui.

Papasakojome apie du iš gausaus instituto jaunimo būrio. 
Belieka palinkėti, kad jaunieji mokslininkai ir toliau 
sėkmingai dirbtų, kad jų pasiekimai padėtų vystyti mūsų 
liaudies ūkį.

V. Petraitienė
LTSR MA Fizikinių techninių energetikos problemų 

instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė

gas banketas arba pietūs. 
Dalyvių buvo beveik dvigu
bai tiek, kiek suvažiavime. 
Labai malonu buvo bankete 
matyti svečius iš Lietuvos. 
Dalyvavo Justinas Rugienis 
ir Genovaitė Raguotienė. 
Abudu, žinoma, iškviesti, į 
mus gražiai pakalbėjo, mus 
pasveikino ir mums laisvie- 
čiams perdavė nuo Lietuvos 
žmonių sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus. Taip pat su 
mumis dalyvavo ir vaišinosi 
jau mums gerai pažįstami 
Lukoševičiai - Jonas, Banga 
ir Darius, kurie taipgi mus 
pasveikino ir palinkėjo sėk
mės visuose pažangiečių dar
buose išlaikyti laikraščius ir 
kitas įstaigas.

Į supirkimą ir paruošimą 
pietums maisto daugiausia 
darbo, kiek mačiau, įdėjo 
mūsų mieloji dainininkė Nelė 
Ventienė, o jai energingai 
pataikavo Bronė Keršulienė, 
Adelė Rainienė ir Ona Čepu
lienė. Su darbu bankete prisi
dėjo Povilas Venta, Jurgis 
Bernotą ir Elena Siaurienė. 
Gal padėjo ir kiti. Visiems 
didelis, nuoširdus ačiū.

Reporteris

KAS IŠ TIKRŲJŲ BUVO PIRMAS 
LIETUVIS BRAZILIJOJE?

LAIŠKAS
STASYS KAŠAUSKAS

Jis nutaria parašyti laišką į| 
Lietuvą ir pagaliau parašyti 
žmonėms, kad esąs visai ne 
Bernardo Grimm, o Bernar
das Gražiulis - juk reikia 
vieną kartą pasakyti pasau
liui teisybę, ir, ką gali žinoti, 
gal kas pasikeis, o jei nepa
sikeis, sieloje bus ramiau. 
Sulaukus beveik aštuonių de
šimčių metų širdis dar plaka 
gerai ir kraujas neramus, bet 
niekada nereikia pamiršti, 
kad penkis kartus buvo su
laužyti jo kaulai, o vieną 
kartą buvo supirkta tai, kas 
reikalinga pomirtinei kelio
nei. Juk jau seniai išmirė 
broliai ir seserys, kurių buvo 
labai daug, iš jo paties septy
niolikos vaikų beliko vienuoli
ka, bet jie nežino kas jie yra, 
o juk ir jį patį įvairiaspalviai 
brazilai vadina tai portugalu, 
tai vokiečiu, tai lituano, kurių 
šiame krašte nemaža.

Visi mano, kad pats pirma
sis į Braziliją iš lietuvių išsi
trenkė aušrininkas-lietuvi- 
ninkas Andrius Jonas Vište- 
liaus-Vištelius - 1886 metais, 
tačiau pora metų anksčiau 
ten pateko Bernardo Gražiu- 
lio tėvas. Pirmasis buvo poe
tas ir poetiškai paskaičiavo 
pralobsiąs kolibrių prekyba. 
Atėjo diena, kai jis savo 
gyvastyje nieko daugiau ne
norėjo turėti, kaip tris svarus 
kolibrių. Remdamasis gamti
ninko Jumdzilo raštais, Viš
telis paskaičiavo, kad vienu 
svaru galima pasverti 843 
tuos mažus paukštelius, trys 
svarai - 2559 paukšteliukai, o 
senojoje Europoje kolibris 
kainavo 100 frankų, taigi už 
tris svarus - 255.900 frankų! 
Senasis Gražiulis kolibriais 
netikėjo, jam reikėjo žemės, 
daug žemės, kurią įsivaizda
vo tokią pat, kokia buvo 
Pajevonyje. Bet pakanka 
mums juokauti apie prekybą 
kolibriais, nors tą faktą visa
da verta prisiminti jau vien 
todėl, kad ne ką gudresnių 
ketinimų vejami išvyko ten 
dešimtys tūkstančių kitų mū
sų kaimo vaikų.

Taigi tas Bernardas Gra
žiulis nutarė parašyti laišką, 
bet jis net nežinojo, ką jame 
reikia pasakyti. Jis pasitiėsė 
ant stalo liniuotą mokyklinį 
sąsiuvinį, popierius, žinoma, 
bus geras, nes ant tokio 
paties rašo žinutes į braziliš
kus laikraščius ir šie mielai 
atspausdina didesnėmis rai
dėmis iškeisdami jo pavardę 
“Bernardo Grimm”. Tik tas, 
kurio kaulai buvo sulaužyti 
penkis kartus ir vieną kartą 
buvo supirkta tai, kas reika
linga kelionei, gali suprasti, 
kaip nelengva rašyti.

Pirmiausiai reikia parašyti 
apie tėvą, nes jis buvo šven
tas žmogus. Bernardas jau 
buvo gimęs, kai tėvai išėjo į 
džiungles nežinodami, kad 
ten teks išgyventi 20 metų. 
Bet, kažin, ar ten, Lietuvoje, 
kas nors žino kas yra Brazili
jos džiunglės? Jose gali gy
venti indėnai, galintys valgy
ti šaknis, gyvates, driežus ir 
visokią kitokią biaurastį, bet 
ne žmogus, kurio visa giminė 
paeina nuo Pajavonio. Vieną 
dieną jų lūšnoje beliko suvar
gęs arklys ir ožka, kad tėvas 
raitas iškeliavo maždaug ton 
pusėn, iš kur buvo atėjęs, 
ieškoti žmonių ir maisto. 
Antrą kelionės dieną susirgo 
arklys, tad paliko jį miške, o 
grįždamas berado kaulus. 
Žmogus, šį tą gavo nuo žmo
nių, šį tą nusipirko ir basas, 
pervargęs, sužeistas aštrių 
medžių su sunkia našta sugrį
žo pas vaikus, kurie buvo jau 
visai pageltę.

Bernardas gerai prisimena 
šiek tiek vyresnį savo brolį, 
kuris šaudė laukinius karve
lius ir tuo padėjo maitinti 
šeimą. Jie turėjo vieną ožką, 
tad galima suprasti kiek pie
no tekdavo kiekvienai alkanai 
burnai . . . Taip buvo išgy
venta 20 metų. Žinoma, rei
kia parašyti laiške, kaip Ber
nardas Grim pasiliko lietuviu 
ir kaip išmoko rašyti bei 
skaityti. Žinoma, tėvų kalbą
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išmoko iš tėvų, nes kitą kalbą 
retai girdėjo. Paskui iš kaž
kur atsirado vokiečių misio
nieriai, kurie matyt, vertė į 
europietišką tikėjimą nepa
klusnius indėnus, taigi Ber
nardas pramoko gerai vokiš
kai, nes visą laiką trynėsi 
tarp misionierių, o jaunystėje 
kalbą išmokti nesunku. Dar 
ir dabar jis taip gerai kalba 
vokiškai, kad vokiečių emi
grantai linkę jį laikyti savu.

O rašto jis išmoko iš senos 
maldaknygės, kurią tėvas at
sivežė iš Lietuvos ir kuriai 
dabar maždaug 200 metų. Jis 
išplėšė kelis relikvijos raštus 
ir atsiuntė pasižiūrėti žmo
nėms į Lietuvą. Maldos sura
šytos tokia kalba, kuria jau 
niekas neberašė praeito šimt
mečio viduryje. Ir Bernardo 
Gražulio laiškas parašytas ta 
pačia kalba. . .

Dar reikia pasakyti, kad 
tėvas į Braziliją atvažiavo iš 
Anglijos, kur buvo pabėgęs 
nuo rekrūtų, kad jis nešiojo 
didelę barzdą - su ta barzda ir1 
pasimirė. Tėvas buvo didelis 
pranašas, ir tai, kas dabar 
dedasi pasaulyje, Bernardui 
jau buvo žinoma vaikystėje iš 
tėvo pasakojimų. Tėvas sakė, 
kad žmonės išmoks suvaldyti 
ugnį, kad jie skraidys ore ir 
ore galės miegoti, kad ateis 
diena, kai žmonės nusigręš 
nuo dievo. Ir dar sakė, kad 
mergos ir bobos vaikščios 
pusplikės. Taigi visi tėvo žo
džiai išsipildė.

Bernardas Gražulis nieka
da nematė Lietuvos ir jau, 
tur būt, niekada jos nebepa
matys, bet gauna Lietuvoje 
išeinantį laikraštį, džiaugiasi 
gražiais žmonėmis, gražiu 
gyvenimu, ir kartais jam at
rodo, kad jis pats tėvų žemė
je gyvena . . .

Bet negi viską surašysi į 
vieną laišką, rašyti ir kalbėti 
daug lengviau vokiškai ir 
portugališkai, nei lietuviškai, 
tad linkime pabaigti jam šį 
laišką, palinkint daug laimės 
Lietuvai ir pagarbinti visus 
jus iš visos širdies bei leisti 
pasirašyti:

Bernardo Grim-Grasulis

Vincas Giedra

DVIKOVA
Nirtingai kaunas 
gėris su blogiu, 
ir gėrio žaizdos 
niekaip neužgyja. . .

Mes apginklavom 
gėrį teisumu.
O gal įduokim 
visgi kalaviją?

☆ ☆ ☆
Fizike, suskaldęs atomą, 
išnaršęs tą visą 
kraupiai mažytį pasaulį, 
kaip tu jautiesi, 
fizike, 
negalėdamas jo pamatyt?

PASLAPTIES LAUKIMAS
Kada išskubėjai kelionėn, 
ta upė atrodė bekraštė, 
o laikas jai perplaukti 

skirtas, — 
mažne amžinybė visa. . . 
Vos trečdalis kelio beliko. 
Žvalgaisi nuo denio

suglumęs: 
juk vakar, tik vakar užbėgai 
svetingai nuleistu trapu!

’Žaibavo ir daužėsi vėtros. . . 
Ir šiandien žaibuoja vienodai. 
Žėravo ir džiugino saulė. . . 
It šiandien ji šviečia taip pat. 
Siaurėja už borto ruoželis, 
ir nerimas nusmelkia širdį: 
nejaugi tatai, kas

svarbiausia, 
praslydo kažkaip pro akis? . .

Na, ką čia tai širdžiai 
padarius, 

kad ji kuo ilgiau neąuprastų. 
jog viskas ir buvo

• svarbiausia,
kaip grandys grandinėj

vienoj?
Koks siauras ruoželis beliktų 
lig pilko saulėlaidos kranto, 
privalo jinai patikėti, 

jog paslapčiai vietos užteks!
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Lietuvos pasididžiavimas YPAČ SVARBU TIEMS, KURIE ŽADATE ŠIĄ
VASARĄ LANKYTIS LIETUVOJE

KAD VILNIAUS GATVĖS
NEGĄSDINTŲ

Neretai girdime iš savo bičiulių, skaitome spaudoje, o kar
tais ir patys papriekaištaujame mūsų draugams Tarybų Lie
tuvoje, kad Vilniaus gatvėmis labai neatsargiai važinėja 
automobiliai, sukeldami išgąstį ar ir pavojų ne tik vilnie
čiams, bet ir sostinės svečiams iš užsienio.

Tokius priekaištus mūsų korespondentas Vilniuje “nune
šė” į Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos Automobilių 
inspekciją.

Ir štai ką jis pasakoja:

“Keliolika jaunų stygininkų susirinkome, trokšdami vieno - 
muzikuoti, groti nepakartojamo grožio kūrinius, kuriuos 
prieš šimtmečius parašė tokie muzikos galiūnai, kaip 
Bachas, Hendelis, Vivaldis, Korelis, Mocartas. . .” - taip 
respublikos liaudies artistas Saulius Sondeckis pasakoja 
apie Lietuvos kamerinio orkestro įsikūrimą prieš penkiolika 
metų.

Ar jis pats ir jo kolegos tąsyk galvojo apie plačią 
koncertinę veiklą - pasirodymus Vilniuje, Kaune ir daugely
je kitų Lietuvos miestų, gastroles Maskvoje, Leningrade, 
beveik visose sąjunginėse respublikos - Kaukaze ir Urale, 
Vidurinėje Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose, išvykas į 
daugelį užsienio šalių, apie koncertus per radiją ir televiziją, 
įrašus į juostą ir plokšteles?

APIE PAVYZDINGĄ NEIŠSEMIAMOS ENERGIJOS 
LIETUVOS DUKRĄ

IŠ TAKELIO Į 
DIDELĮ KELIĄ

ALINA JANUŠAUSKIENĖ

Pirmiausia gerus žodžius 
apie melžėja Zeną Lukšienę 
išgirdau pernai, po Lietuvos 
komjaunimo XVIII suvažiavi
mo. Ši jauna Vilkaviškio rajo
no Šilupės kolūkio darbininkė 
nuoširdžiu pasakojimu apie 
savo darbą sujaudino suva
žiavimo delegatus. 26 metų 
Zeną 1973 m. primelžė iš 
karvės daugiau kaip po 5000 
kg pieno ir iškovojo geriau
sios Vilkaviškio rajono melžė
jos vardą. Ji - LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tė, Lenino ordininke. Tuo 
pačiu ji - trijų vaikų motina ir 
mokosi. . . IX klasėje. Nega
lėjai nesižavėti jaunosios mo
ters energija.

. . . Sėdime jaukiame Ze
nos Lukšienės kambaryje. Ir 
kuo toliau ji pasakoja apie 
savo gyvenimą, tuo labiau 
ryškėja viena: kad moteris 
turi valią, labai darbšti ir 
sugeba nugalėti visus sunku
mus. Kai Zeną pradėjo lan
kyti pradžios mokyklą, ėmė 
sirginėti jos mama. Gydėsi 
ligoninėse, sanatorijose. Aš- 
tuonių vaikų šeima skaudžiai 
pajuto, kad nėra namuose 
motinos. Vienas po kito pali
ko Malinauskų vaikai gimtąjį 
Ragaišių kaimą Pajevonio ta
rybiniame ūkyje. Kas pas 
gimines, kas pas svetimus 
dirbti padėjo ir mokėsi. Vis 
tikėjosi - pagis mama, vėl visi 
į namus sugrįš. Deja, į namus 
vaikai susirinko tik palaidoti 
motinos. . .

Šešiolikametė Zeną, Rau
dondvaryje baigusi aštuon
metę mokyklą, atvyko į Šilu
pės kolūkį pas dėdę ir pradė
jo dirbti karvių farmoje pa
mainininke. O po pusmečio 
jau tapo nuolatine melžėja. Ir 
melžti tada jų farma ėmė 
aparatais. Štai taip ir prasi
dėjo prieš 12 metų komjau
nuolės Zenos darbinė biografi
ja. Ji mėgo savo darbą, ir jai 
sekėsi. Džiugino ją ir darbas, 
ir kolūkio vadovybės geri 
žodžiai bei paskatinimas.

Lena Lukšienė laisvalaikio metu su dukromis Regina ir
Dona bei sūneliu Remigijum.

Alg. Brazaičio nuotrauka

Zeną susidraugavo su lau
kininkystės darbininku Jonu 
Lukša. Ištekėjo, pagimdė tris 
vaikus. Ir kada taip viskas 
sekėsi, smarkiai susirgo jos 
vyras. Teko jam gultis į 
ligoninę, paskui ilgiems me
tams važiuoti į sanatoriją.

Kaip atkakliai ir didvyriš
kai ši jauna moteris nešė savo 
negandų naštą, kalba jos or
dinai ir medaliai. 1970 metais 
Zeną gauna komunistinio 
darbo spartuolės pažymėji
mą, 1971 metais - “Garbės 
ženklo” ordiną, 1975 metais, 
tapusi geriausia rajono mel
žėja, ji apdovanojama Lenino 
ordinu. Ir į Aukščiausiosios 
Tarybos sesijas važinėja, ir 
rajono darbo pirmūnų są
skrydžiuose dalyvauja, karš
tu žodžiu ragindama visus 
nepasiduoti pirmiesiems ne
pasisekimams.

Ir iš tikrųjų - prieš tvirtą 
valią visos bėdos traukiasi iš 
kelio. Gydytojai sugrąžino 
jos vyrui sveikatą, gyvena 
dabar visa šeima atskirame 
dailiame mūriniame name, 
kurį Lukšiams pastatė kolū
kis naujoje gyvenvietėje. 
Dukrelė Regina mokosi II 
klasėje, šiemet rudenį pradės 
lankyti mokyklą ir Remigi
jus. Tik raudonskruostė pen
kiametė Ilona dar vis tebežai
džia su lėlytėmis.

— Koks dabar jūsų svar
biausias rūpestis? - klausiu 
atkakliosios melžėjos.

— Svarbiausia dabar įvyk
dyti savo pasižadėjimą, kurį 
daviau, prisiimant Šakių ir 
Vilkaviškio rajonų žemės 
ūkio darbuotojų socialistinio 
lenktyniavimo sutartį. Įsipa
reigojau iki lapkričio mėnesio 
primelžti iš karvės po 5100 
kg pieno, - ir komunistė Zeną 
Lukšienė ima pasakoti, kaip 
smarkiai dabar pasitempė jų 
kolūkyje dauguma melžėjų.

Didelė ateitis laukia kolū
kio, kurio paprastų darbinin
kų toks platus požiūris į savo 
darbą.

Išaiškinau, kokiu tikslu at
vykau ir buvau nukreiptas 
pas Inspekcijos viršininko pa
vaduotoją Vaclovą Vaitasių.

Gana jaunas, kokių ketu
riasdešimties metų, ne pagal 
amžių pražilęs papulkininkis 
(antpečiai irgi aiškiai ne pa
gal amžių. . .) mano “atneš
tą” priekaištą išklausė su 
šypsenėle ir užuot aiškintis, 
tepaklausė:

— Ar galėtumėt man pasa
kyti bent vieno nukentėjusio 
tautiečio pavardę?

— Ne, - sakau, ir pasijuntu 
gana nejaukiai, nes iŠ tiesų 
nežinau nė vieno tautiečio, 
kurį bent švelniausiai būtų 
užgavęs gatvėje automobilis.

— Tai, va, - sako papulki
ninkis, - įsivaizduokite, kad ir 
aš nežinau. Nors pastoviai 
gaunu naujausią informaciją 
apie kiekvieną eismo nelaimę 
ne tik Vilniuje, bet ir visoje 
respublikoje.

Supratau, kad interviu, ku
riam tiek ruošiausi, lyg ir 
baigtas. O aš taip entuzias
tingai ketinau užpulti parei
gūnus už tą grėsmę, kiekvie
noje Vilniaus sankryžoje ty
kojančią kokio nors “ameri
kono”. . .

Gelbėdamas taip greit besi
baigiantį interviu, bandau iš 
naujo regzti pokalbį. . .

Korespondentas. O vis dėl
to, kodėl gi Vilniaus eismas

Vaclovas Vaitasius
V. Vaitasius. Man pačiam 

sunkiai suprantama. Kiek te
ko pastebėti, mūsų sostinės 
svečiai gatvėse labai atsar
gūs (kaip ir kiekvienas nauja
me mieste . . .). Ir jeigu 
jiems pasirodo, kad mūsų 
miestuose neatsargiai važinė
jama, tai tikriausiai todėl, 
kad, sakysime, Vilniaus, o 
ypač jo senamiesčio gatvelės, 
palyginus, labai siaurutės, o 
tokiose ir lėtai važiuojantis 
automobilis daro pašėlusiai 
lekiančio įspūdį. Ir kuo siau
resnė gatvelė, tuo greitis 
atrodo didesnis. Ypač kai į 
jas patenki iš New Yorko ar 
Chicagos Stritų . . .

Galiu garantuoti, kad joks 
pavojus svečiui iš užsienio 
pas mus negrės, jei jis laiky
sis bent pačių minimaliausių 
eismo saugumo reikalavimų.

Korespondentas. O kada 
galėsite garantuoti ne tik 
užsieniečių, bet ir vilniečių 
saugumą Vilniaus gatvė
se? . . Juk panašius prie
kaištus irgi kartais reiš
kia. . .

V. Vaitasius. Šiandien ir 
visada! Jeigu, žinoma, jie 
laikysis tų pačių minimalių 
reikalavimų.

Korespondentas. Sakykite, 
o kas tie stebuklingieji mini
malūs reikalavimai?

V. Vaitasius. Jokių stebuk
lų čia nėra. Tas minimumas - 
tai reikalavimas, kad pėsty
sis per gatvę eitų, kur galima 
ir kai galima.

Labai jau retai nelaimingas 
atsitikimas įvyksta sąnkryžo- 
je - čia paprastai vairuotojai 
labai atsargūs, o ir pėstieji 
čia paprastai laikosi eismo 
saugumo reikalavimų. Dau
guma nelaimingų atsitikimų
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nutinka gatvės tiesiojoje, kur 
pėstysis eina per gatvę kur 
papuola, o vairuotojas šito 
visai nesitiki.

Korespondentas. Papras
tai, nelaimės atveju vairuoto
jai kaltina pėsčiuosius, pės
tieji vairuotojus. O jūs . . .

V. Vaitasius. Iš tiesų, kai 
sėdi už vairo, labiau krinta į 
akis nedrausmingi pėstieji, o 
kai eini pėsčias, tave labiau 
šokiruoja, kad ir mažiausias 
vairuotojo netaktas. Aš as
meniškai būnu ir pėsčiojo 
vaidmeny ir vairuotojo. Ta
čiau man tenka būti objekty
viu - kaltinti kaltuosius.

Korespondentas. - Kurių 
tarpe, vis dėlto daugiau būna 
kaltųjų?

Štai vien tik dėl pėsčiųjų 
kaltės šiais metais jau užre
gistruoti 185 nelaimingi atsi
tikimai.

V. Vaitasius. Be abejo, pės
čiųjų. Mašina numeriuota ir 
nusikaltęs, niekur nepabėgsi. 
O pėstysis perbėgo per gatvę 
neleistinoje vietoje, spruko 
kur nors tarpuvartėn ir tiek 
jį tematysi.

Korespondentas. Ar nusta
tyta kokie žmonės labiausiai 
linkę nesilaikyti eismo reika
lavimų - jaunimas ar pagyve
nę, miestiečiai ar kaimiečiai, 
darbininkai ar inteligentai?

V. Vaitasius' Šis klausimas 
mus taip pat labai domino.

Tuo tikslu miestuose esame 
darę specialias pėsčiųjų ap
klausas. Mums talkininkavo 
studentai, , visuomeniniai 
autoinspektoriai, kurie lais
valaikiu padeda etatiniams 
milicijos darbuotojams tvar
kyti miestų ir kaimų keliuose 
eismą. Išsiaiškinome kiekvie
no pėsčiojo, nusižengusio eis
mo taisyklėms, išsilavinimą, 
profesiją, amžių. Ko tik ne
buvo tarp šių nedrausmingų
jų - ir gydytojų, ir pedagogų, 
ir inžinierių, ir buhalterių. 
Žodžiu, įsitikinome, kad pro
fesija čia nieko nereiškia. 
Visi, jie, pasirodo, geriausiai 
žino eismo taisykles. Pasiro
do, kad visų nusižengimų 
priežastis - skubėjimas. Negi 
suksi 10 metrų aplink, kai tau 
reikalinga parduotuvė ar ki
no teatras čia pat, antroje 
gatvės pusėje. Na, ir pila 
pačiu tiesiausiu keliu.

Tur būt daugiausia tarp 
nusižengusiųjų ir nukentėju
sių - vyresnio amžiaus žmo
nės. Jie kažkaip nesugeba 
įvertinti išaugusių technikos 
galimybių ir tos grėsmės, 
kurią gali sukelti jo neatsar
gumas.

Ypač didelių bėdų mums 
pridaro tas nelemtas lietuviš
kas vaišingumas - nemažą 
nukentėjusiųjų ir nusikaltu
siųjų procentą sudaro tie, kas 
nelaimėn pateko neblaivūs.

Korespondentas. Susidaro 
įspūdis, kad santykiai tarp 
pėsčiųjų ir sėdinčiųjų už vai
ro nėra itin šilti. . . Mūsų 
pokalbis pastoviai sukasi apie 
pėsčiųjų ir važiuojančiųjų 
konfliktą, kartais pasibai
giantį gana tragiškai.

V. Vaitasius. Taip, didele 
šiluma tie santykiai dar nepa
sižymi, tačiau nekurį atšilimą 
jau pajutome. Jei prieš porą 
metų būtum nustebęs, pama
tęs, kad vairuotojas sustoja 
prie jpėsčiųjų perėjos ir tave 
praleidžia, tai šiandien tokie 
gestai jau nieko nebestebina. 
Atsiradus žymiai daugiau 
privataus transporto, padau
gėjo tokių žmonių, kurie kar
tais būna vairuotojais, kar
tais pėsčiaisiais. O su tokiais, 
žinia, lengviau rasti bendrą 
kalbą. Jie, kaip taisyklė, ge
riau supranta vairuotojus, 
būdami pėsčiaisiais, ir pės
čiuosius, sėdėdami už vairo.

Korespondentas. Sakykite, 
o kas Lietuvoje daroma, kad 
gatvėje žmogus jaustųsi sau
giau?

V. Vaitasius. Žinoma, nu
veikta jau gana daug ir kas
met dėmesys eismo saugu
mui auga. Kad žmogus geriau 
suprastų eismo nelaimių prie
žastis, kad stengtųsi jų iš
vengti, rengiamos televizi
jos, radijo laidos, labai plačiai 
šie klausimai nagrinėjami 
spaudoje, darbininkų ir tar
nautojų susirinkimuose. Lie
tuvos kino studija ir respubli
kos kino mėgėjų draugija yra 
susukusi dokumentinių filmų 
apie esimo nelaimes ir jų 
priežastis.

Vilniuje prie pagrindinių 
sankryžų įrengėme stendus, 
truputį nerimą keliančių, tru
putį gąsdinančių - juose pačių 
paskutiniųjų eismo nelaimių 
statistiką.

Pradėjome statyti naujus, 
specialiai pėstiesiems skirtus 
šviesaforus, kuriems “lei
dus”, galima be jokio dairy- 
mosi ir mažiausios rizikos eiti 
į kitą gatvės pusę. Didžiuo
siuose miestuose jau yra po
žeminių gatvės perėjų. Išlei
dome nemaža plakatų, įspė
jančių žmones, kas laukia tų, 
kurie abejingi eismo taisyk
lėms.

Korespondentas. O kaip su 
pačiais mažiausiais eismo da
lyviais - vaikais, moksleiviais 
ir pan.?,

V. Vaitasius. Kaip bebūtų 
keista, tačiau, kuo mažesnis 
eismo dalyvis, tuo mažiau 
bėdų . . .

Kas žmogui diegiama nuo 
mažų dienų, tas lieka visam 
gyvenimui. Šią išmintį pasi
telkėme darbe su mažaisiais 
eismo dalyviais. Siekdami, 
kad darželinukas, žengdamas 
pirmuosius žingsnius, juos
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žengtų teisingai ne tik medi
kų, bet ir mūsų, eismo saugu
mo darbuotojų, požiūriu, vai
kų darželiuose-lopšeliuose re
komendavome įrengti specia
lias klases, kampelius, kur 
yra kelio ženklai, milicininkų 
manekenai, gatvių maketai ir 
pan. Iš pradžių vaikai mokosi 
eismo reikalavimų klasėse - 
kur pieštomis gatvėmis važi
nėja mašinomis-žaisliukais, 
reguliuojamais milicininkų- 
lėlyčių. Vaikai čia net išlaiko 
specialius egzaminus ir gauna 
atitinkamą pažymėjimą. Tik 
su tokiu pažymėjimu leidžia
ma eiti tobulinti žinių, važi
nėjant vaikiškais automobi
liais “gatvėmis” ir “aikštė
mis”, padarytomis čia pat, 
darželio teritorijoje. Esimą 
čia reguliuoja tikri šviesafo- 
rai arba “milicininkai” - ge
riausiai eismo egzaminus iš
laikę vaikai.

Neseniai pas mus viešėjo 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos eismo saugumo 
tarnybos delegacija, kurią 
mes buvome nuvedę vaikų 
darželin. Svečiai buvo gero
kai nustebinti mūsų vaikų 
žiniomis.

Kai kurių vaikų darželių 
auklėtojai seka, kaip sekasi 
buvusiems auklėtiniams vė
liau, mokykloje. Visų mūsų 
maloniam nustebimui, nė vie
nas vaikas, praėjęs darželyje 
savotiškus kursus, nėra pa
kliuvęs į nelaimingą atsitiki
mą.

Mokykloje irgi daug pada
ryta, skiepijant mokslei
viams eismo drausmės įgū
džius. Drauge su Švietimo 
ministerija skelbiame kon
kursus, išaiškinančius, kurio
se mokyklose šiuo klausimu 
daugiausia nuveikta. Išlei
džiame daug patrauklios lite
ratūros, plakatų, linksmai, 
populiariai ir įtaigiai aiški-

Nužudyto CšBės Prezidento Žmona

■vairios žinios
Los Angeles, Cal. - Balan

džio 15 d. čionai mirė žymus 
filmų aktorius Frederic 
March. Buvo 77 metų am
žiaus. Mirė nuo vėžio.

Beirut. - Lebanono fašisti
niai gaivalai bal. 13 d. užpuo
lė autobusą, kuriame važiavo 
palestiniečiai, ir 22 iš jų ant 
vietos užmušė.

Woonsocket, R. L - Suareš
tuoti 24 žmonės ir kaltinami 
pardavinėjime narkotikų. Jų 
tarpe yra penki nepilname
čiai jaunuoliai ir dvi moterys.

Little Rock, Ark. - Valsti
joj 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.

VIETNAMIEČIAI 
SMERKIA VAIKŲ 
IŠVEŽIMUS

Hanoi. - Šiaurės Vietnamo 
premjeras Pham Van Dong 
pareiškė, kad Amerikos pla
nas iš Vietnamo išvežti į 
užsienius tūkstančius vietna
miečių vaikų yra kriminališ- 
kas nusikaltimas. Jis sako: 
“Amerikinis planas yra ne
sveikas ir biaurus. Jame nėra 
nieko žmoniško. Tai papras
čiausia ironija”.

JOHN CONNALLY 
UŽSIGINA

Washingtonas. - Teisiama
sis John B. Connally, buvęs 
Texas valstijos gubernato
rius ir vėliau Nixono kabinete 
iždininkas, griežtai paneigia 
jam daromą kaltinimą, kad 
jis paėmęs nuo pieno trusto 
$10,000 kyšį už pažadėjimą 
paveikti vyriausybę, kad leis

Prieš keletą dieniu fašistų nužudyto prezidento AUendės 
žmona Hortensia kalbėjo didžiojo Harvardo Universiteto 
Teisės Mokyklos studentams. Pasakė karštą kalbą apie 
kruvinąjį fašistinį perversmą Čilės respublikoje ir apibūdino 
Jungtinių Valstijų Centrinės Žvalgybos Agentūros [ČIA] 
vaidmenį perversmo paruošime ir pravedime. Jos kalbos 
atidžiausiai klausėsi devyni šimtai studentų.
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nančių eismo saugumą, jo 
reikšmę kasdieniniame gyve
nime. Mums talkininkauja 
Vilniaus dailininkai, dailės in
stitutas, dailės kombinatas ir 
pan.

Imamės ir kitokių saugumo 
priemonių. Pirmokučiams, 
sakykim, paruošėme specia
lius ryškius kaklaraiščius, 
kuriuos pamatęs vairuotojas 
imasi visų atsargumo priemo
nių, nes žino, kad per gatvę 
eina žmogus dar labai mažai 
nutuokiantis eismo reikaluo
se. Be to, suaugę praeiviai, 
pamatę vaikus su šiais kakla
raiščiais, mielai padeda jiems 
pereiti gatvę.

Taigi, užsiauginę naują eis
mo dalyvių kartą, būsime 
tikri, kad gatvių nelaimių 
skaičius smarkia? sumažės.

Mūsų pokalbis įgauna opti
mistinės pabaigos prieskonio 
— būtų pats laikas jį užbaig
ti, tačiau man knieti dar 
kartą sugrįžti prie draugų ir 
Vilniaus eismo įbaugintų tau
tiečių.

— Draugas Vaitasiau, tau
tiečiai šią vasarą į dainų 
šventę sulėks iš visų pasaulio 
kampelių. Ką daryti, kad jie 
nebijotų Vilniaus gatvių . . .

Ir vėl papulkininkis šypso
si:

— Perduokite jiems, kad 
sostinės eismo tarnyba neleis 
sugesti jų viešnagės nuotai
kai - joks pavojus jiems ne
grės. O kad būtų tikriau, 
galiu pažadėti, kad patys 
mielai juos pakonsultuosime, 
kaip elgtis mūsų sostinės gat
vėse, kad būtų ramūs ir jie, ir 
jų globėjai . . .

Beliko atsiprašyti už sugai
šintą taip reikalingą laiką, 
padėkoti už interviu ir gražų 
pažadą, ir ramiai drožti namo 
jokio pavojaus nekeliančiam 
Vilniaus gatvėm.

tų trustui pieno kainą pakel
ti. Už jo “gerą charakterį” 
teisme liūdyjo, apart kitų, ir 
evangelistas Billy Graham. 
Taip pat už jį liūdyjo buvusio 
prezidento Lyndon Johnsono 
našlė.

Columbus, Ohio. - Balan
džio 11 d. žuvo penki ugnia
gesiai, ir žuvo skubinantis 
gaisrą gesinti, kai juos vežan
tis gaisravežimis nusirito nuo 
kelio.
AMERIKOS 
ASTRONAUTAI 
PRIBUVO Į MASKVĄ

Maskva. - Balandžio 13 d. 
čia buvo Amerikos astronau
tai Ronald E. Evans, Jack R. 
Lousma ir Alan L. Bean. Jie 
čia su tarybiniais kosmonau
tais tęs pasiruošimus į žygį 
erdvėn kuris įvyks liepos mė
nesį. Kaip žinia, neseniai su 
tokia pat misija Amerikoje 
lankėsi trys tarybiniai kos
monautai.
JUODIEJI STUDENTAI 
NEĮLEISTI Į BAŽNYČIĄ

Tuscallusa, Ala., bal. 13 d.
— Alabamos Universiteto 
grupė iš 30 juodų studentų 
bandė įeiti į baltųjų Albertos 
Baptistų bažnyčią, bet sargai 
jų neįsileido. Jie pareiškė, 
kad čia negrų nepriima, kad 
jie turi eiti į vien tik negrų 
bažnyčią, kuri randasi tik už 
gatvės nuo šios baltųjų baž
nyčios.

K 
Kambodijos 
režimas prieSinsis

Phnom Penh. - Prezidentui 
Lon Nol pabėgus į užsienį, 
susidarė militarinė Kambodi
jos vyriausybė. Nepaisant, 
kad liaudies jėgos laiko apsu
pusios Phnom Penh, iš visų 
pusių naujoji valdžia neketi
na pasiduoti. Ji kovosianti 
iki “paskutinio žmogaus”, ir 
reikalauja paliaubų (mūšių 
nutraukimo) bei derybų.

Kaip žinia, Amerikos am- 
1 basada čia jau uždaryta ir visi 
embasados tarnautojai jau iš
sikraustė iš Kambodijos., Vi
sų stebėtojų čionai yra viena 
nuomonė, kad militaristinio 
režimo spardymasis yra be
viltiškas ir greitoje ateityje 
turės pasiduoti. Liaudies jė
gos kasdien turi naujų laimė
jimų ir bet kurią dieną jėga 
.užims sostinę.
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Balandžio 26 dieną žygis į Washingtoną nedarbą ir Gerald 
Fordo ir George Meany vėl įvelti šią šalį į kruviną Vietnamo 
karą.
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Lawrence, Mass
MIRĖ ANTANINA CHULADIENĖ- KUDRENAVlClUTĖ

Lawrenco ir apylinkių pa- 
, žangiesiems lietuviams pla- 
; čiai žinoma Antanina Chula- 

dienė, sulaukusi 86 metų, 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo ba
landžio 8 dieną. Nuo pat 
jaunų metų velionė buvo pa
milus pažangiųjų lietuvių vei
kimą, jų organizacijas. Įsikū
rus ALDL Draugijai, Mass. 
Moterų Darbininkių Sąjun 
gai, LDS, visur buvo veikli 
narė iki mirties.

Atvažiavusi į Ameriką 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
Antanina susipažino su Bal
tru Chulada ir sukūrė šeimy
nišką gyvenimą. Užaugino 
dukrę Violet ir du sūnus - 
Joną ir Edmundą. Sūnus Jo 
nas jaunų dienų laikais veikė 
lietuvių imigrantų tarpe, 
ypač meninėje dirvoje. Bet 
sukūrę šeimyniškus gyveni
mus, jie rūpinosi tik šeimyni
niais reikalais. Dukra Violet 
Taraškienė nuo jaunųjų die
nų įstojo į visas mūsų draugi
jas ir išsivystė į pirmaeilę 
veikėją ne tik lokaliniuose 
veikimuose, bet ir Mass. Lie
tuvių Darbininkių Sąjungoje 
sekretoriaudama, teikė pa
galbą darbininkėms organi
zuotis. Persikėlus gyventi į 
Calif, valstiją, ten, kur lietu
vių rečiau gyvena, ji pamėgo 
lietuvių laikraščių platinimą 
ir lokalinį veikimą.

Velionė A. Chuladienė, po 
vyro mirties, per porą metų 
gyveno viena. Sūnus Jonas 
arti gyveno ir suteikė jai 
reikalingą pagalbą. Bet dėl 
vyro mirties sukrėtimo ir 
senyvo amžiaus nepajėgė il
giau taip gyventi. Sūnus Jo
nas atvežė ją į Californiją pas 
dukrą ir žentą gyventi. Po su 
virš trejų metų jos sveikata 
sušlubavo taip, kad naktį ir 
dieną buvo jai reikalinga 
priežiūra.

Velionė dar sveika būdama 
prašė, kad jai mirus, būtų 
palaidota šalia vyro Baltro, 
mirusio prieš septynerius 
metus, Bellevue kapinėse,1 
Lawrence, Mass. Tad jos 
sveikatai visiškai pašlijus, 
Naujų Metų švenčių proga 
sūnus Edmundas atskrido ir 
išsivežė ją į New Hampshire 
valstiją (šalia Mass, valsti
jos). '

Ten ji ir gyveno iki mirties. I 
• Ten dar turėjo progą pasima-1 
tyti su savo šeimos žmonėmis Į 
prieš mirtį.

Liko liūdėti: Dukra Violet 1 
Taraškienė, sūnūs Jonas ir 
Edmundas, keturi anūkai ir 
dvi anūkės, dvi proanūkes ir 
du proanūkai, taipgi žentas ir 
dvi marčios. Liūdi Lietuvoje 
gyvenaičios seserys-Levose, 
Vladžia, Viktė ir jų šeimos.

Velioniai Baltrus ir Antani - 
na Chuladai visą savo gyveni 
ma praleido Lowelly ir Law
rence, Mass, valstijoje. Čia 
užaugino vaikus, juos apvez- 
dino ir čia susilaukė anūkų/ 
proanūkų.

Jie patys gyveno pavyzdin-

gai, pavyzdingai sugyveno su 
savo šeima. Buvo populiarus 
pažangiųjų lietuvių tarpe. 
Apsčiai finansiniai rėmė pa
žangiuosius laikraščius, drau
gystes, knygas. Buvo nariais 
pažangiųjų draugijų ir visada 
ne tik patys noriai veikė, bet 
ir kitus ragino veikti, kad 
Lietuva liktų tokia, kokia 
dabar yra.

Veik pusę savo gyvenimo 
praleido valgomųjų prekių 
krautuvėlėje. Kol jaunesni 
buvo, sveikata tarnavo, abu 
dirbo nuo aušros iki nakties 
tamsumos, po šešias dienas į 
savaitę ir sekmadieniais iki 
dvyliktos valandos. Nors ir 
ilgas valandas dirbo, vienok 
nepamiršo visuomeninių rei
kalu. Antaniną, kai jaunesnė 
buvo, dažnai matėme visuo- 
meniuose parengimuose su 
savo vaikučiais dirbančią vir
tuvėje ir kitokiose pareigose. 
Mokino mažus vaikučius lie
tuviškai deklamuoti, teatruo
se vaizdinti, tą ir pati darė. 
Baltrus lankydavo draugijų 
susirinkimus, parengimus ir 
Mass, apskričių konferenci
jas.

Taip Chuladai ir vertėsi, iki 
didžiaturčiai su galingomis 
krūvomis pinigų atidarė di
džiuosius “super manketus” 
ir “nušlavė” mažiukus parda
vėjus.

Antaninos ilgas gyvenimo 
kelias nebuvo nuklotas gėlė
mis. Ji tą suprato dar jauna 
būdama ir žengė drąsiai vi
suomeniniu keliu.

Užuojauta suminėtiems ve
lionės giminėms ir visiems ją 
pažinusiems. A. Taraška
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Philadelphia, Pa
MINĖSIME LLD 60 METŲ SUKAKTI

1916 metų pradžioje čionai 
susiorganizavo Amerikos 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 10-oji kuopa. Tai vidutinis 
žmogaus amžius. Netenka 
stebėtis, kad iš pirmiausia 
prisirašiusių narių 10 kuopoje 
beliko tik vienas R. Merkis. 
Kitur gyvenančių dar žinome 
sekamus: Ksaverą Karosie- 
nę, Juozą Karosą, Vincą Bo- 
viną ir Petrą ir Dominiką 
Šolomskus.

Apie Lietuvių Literatūros 
Draugijos taip svarbu nu
veiktą, atliktą darbą, aš ma
nau, parašys Centro valdyba. 
Man norisi pasididžiuoti tik 
tuo, kad vargiai kur yra kita 
kuopa, turėjusi taip garbingų 
narių, kaip mūsų dešimtoji 
kuopa. Vincas Kapsukas ir 
Kazimieras Giedrys, daug 
kam žinomi veikėjai, buvo 
pirmieji 10 kp. nariai. 1917 
m. balandžio pradžioje drg. 
V. Kapsukas išskubėjo gelbė
ti Rusijos revoliucijai. Kartu 
su juomi išvyko penki 10 kp. 
nariai. Trys buvo “sibiriokai” 
(pabėgę iš Sibiro) - J. Kuli
kauskas, J. Jasaitis, B. Kra
sauskas ir B. Skibirdis. Apie 
jų likimą žinių neturime. Gal 
jie žuvo kovoje su kolčakais, 
nes jie vyko kovoti.

Kiek vėliau išvyko P. Kur- 
kulis su žmona J. Drižiute ir 
Stalioraitis, abudu dirbę “Ko
voje”. Senas Vincas ir Simo
nas Janulis taipgi buvo 10 kp. 
nariai.

1920 metais išlydėjome dar 
porą draugų. Tai J. Petkevi
čių su žmona. Draugai Petke- 
vičiai buvo už mus visus 
vyresni. Mažai kas žinojo, 
kad jų būta dalyviais revoliu
cinėje veikloje dar prieš 1905 
metų sukilimus. Drauge Ro
zalija Petkevičienė buvo An
tano Baranausko (Edukevi- 
čiaus) sesutė. Jie du laukė 
žinios iš A. Baranausko bro
lio. Kai sužinojo, kad jis 
gyvas, tuoj ir išsiskubino į 
Maskvą. Su Petkevičiais teko 
susirašinėti iki Antrojo" pa
saulinio karo. Įdomu, kad 
nors jiedu jau buvo pagyvenę 
žmonės, bet dar aktyviškai 
dalyvavo Spalio revoliucijoje. 
Dėka to, kad jie gerai mokėjo 
net šešias kalbas - anglų, 
vokiečių, žydų ir kelias sla
viškas.

Philadelphijos 10-oji kuopa 
susilpnėjo veikloje dėl savo 
narių per didelio išsibarsty
mo. Mūsų prieauglis daugu
moje apsigyveno toli prie
miesčiuose. Senesniems be 
automobilių neįmanoma pa
siekti didmiestį.

Nusitarėme turėti LLD ju
biliejinį pokylį sekmadienį, 
birželio 8 d. Tai bus svarbių 
praeities įvykių prisimini
mas. Turėsime kino filmų iš 
Lietuvos rodymą, kuri atliks 
Arthuras Petriką iš New 
Yorko. Bus tolimų svečių ir 
kalbėtojų. Taipgi duosime

.skanius pietus. Tas įvyks 
daugeliui gerai žinomoje vie
ptoje — 6024 Wayne Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Bus ir naujenybė - šiame 
pokylyje darbuosis daugiau
sia mūsų jaunosios kartos 
veikėjai-veikėjos. Apie tai 
pranešime vėliau.

Prašome visus pažangie
čius pagalbos parengimo die
nos ir vietos išgarsinimu. 
Mums tikrai sunkios sąlygos 
svečius sukviesti. O mūsų 
didelis noras susitikti su se
nais prieteliais.

Dar kartą prašome pažan
giečius garsinti birželio 8 die
nos pokylį.

Su giliausia pagarba,
R. M.

5-tas puslapis

MUZIKOS SAVAITĖ - 75 Lietuvos

Antanina Chuladienė 
[ Kudr enavičiutė ]

[Gyveno San Leandro, Cal., Lawrence, Mass., 
Derry, N. H.]

Mirė 1975 m. balandžio 8 dieną, sulaukusi 86 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje Mečiūnų kaime, netoli 
Paparčių.

Amerikoje išgyveno apie 70 metų. Buvo pažangių 
pažiūriu moteris, skaitė ir rėmė laikraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Iki sveikata leido priklausė prie LLD 198-tos 
kuopos San Leandro, Cal. Prieš tai priklausė LLD . 
kuopose Lowell ir Lawrence, Mass, per daugelį metų. 
Buvo LDS narė iki mirties.

Laidotuvės (privatiškos) įvyko ketvirtadienį, balan
džio 10 dieną Boles Memorial Funeral Home, 184 
Jackson St., Lawrence, Mass. Iš koplyčios buvo 
išlydėta į Bellevue kapines, Lawrence, Mass.

Liko nuliūdime dukra Violet Taraškienė ir jos vyras 
Alekas Taraška, sūnus John Chulada ir jo žmona 
Bertha, sūnus Edmundas Chulada ir jo žmona Barba
ra, keturi anūkai ir dvi anūkes: dvi proanūkes ir du 
proanūkai.

Liūdi Lietuvoje gyvenančios seserys - Levosė, 
Vladzia, Viktė ir jų šeimos, bei kiti draugai ir 
pažistami.

Nuliūdę liekame -

DUKTERĖ, SŪNŪS ir GIMINĖS.

Hartford, Conn.
Jau tik keletas savaičių 

pasiliko iki ateinančio Lais
vės Choro pavasarinio kon
certo. Jam rengiamės gana 
gerai. Visi choristai pagirti
nai reguliariai lanko repetici
jas. Taipgi prašome naujų 
Chorui narių, kurie mėgstate 
dainuoti. Ateikite ir dainuo
kite su mumis. Daina atgaivi
na žmogų.

Pasigedome V. Kazlau. Ti
kime, kad jam sloga jau praė
jo. Linkime abiem jiems ge
ros sveikatos.

Iš New Yorko atvažiuos 
Aido Choras su savo solistais 
ir išpildys dalį programos. 
Aidiečiams vadovauja Mil
dred Stensler. Ypač bus 
linksma išgirsti tą dainą, kuri 
bus dainuojama Vilniuje Vin
gio Parke per Dainų Šventę, 
kurios klausys 200,000 žmo
nių.

Kaip pavasario gamta šyp
sosi, taip mūsų Louise Butke
vičienė su šypsą veide vaikš
čioja, lyg į saulę žiūrėdama, 
džiaugdamosi ^erėjančia sa
vo sveikata. Ji yra labai 
laiminga važiuoti į tą didelę 
Dainų Šventę-Festivalį Vil
niuje. Ji ten girdės ir matys 
visus didžiuosius meninius 
talentus - dainininkus ir dai
nininkes, šokėjus ir šokėjas. 
Louizai linkiiYie geriausios 
sėkmės nuvežti nuo mūsų 
Laisvės Choro Tėvynei mei
lės bučkį!

Per daug metų iškankintas 
ligos, sugrįžo Joe Kazlaus
kas, buvęs ilgametis daini
ninkas. Džiugu, kad dabar 
pasveiko. Prieš porą savaičių 
jis atšventė savo gimtadienį. 
Choras sudainavo “Ilgiausių 
metų” ir palinkėjo būti stip
riam, dainuoti dar daug me
tų.

Mano teta Anastasia labai 
susirgo, buvo ligoninėje, vė
liau buvo nuvežta į Nursing 
Home sustiprėti. Brangiai te
tai linkime geros sveikatos ir 
greitai sugrįžti namo.

Gegužės 11 d. Mrs. Sauru- 
saitis atšvęs savo 90-ąjį gim
tadienį. Bus privatiška “pa- 
riukė”.

Dar kartą prašome nepa
miršti būti gegužės 18 d., 1 
vai. po pietų, 159 Hungerford 
St. salėje.

Pietus paruoš Gerry ir 
Helen su pagalbininkais. ,

Elena Brazauskienė

Pusšimtis
cirko mėg&jų

Alytus. - Prieš penkerius 
metus Alytaus mašinų ga
mykloje susibūrė negausus 
cirko mėgėjų kolektyvas, va
dovaujamas L. Bakano. Po 
daugelio treniruočių, repeti- 

■ cijų saviveiklinio cirko artis
tai surengė pirmuosius pasi- 

įrodymus.
f 1972 metais respublikinėje 
apžiūroje alytiškių kolekty
vas iškovojo pirmojo laipsnio 
diplomą ir teisę vykti į kitus 

Įrespublikos miestus bei rajo- 
| nūs. Kolektyvą į daugelį rajo
nų ir ūkių kvietėsi žemdir
biai, kultūros darbuotojai, 
pramonės įmonių dirbantieji.

Kolektyve dabar pusšimtis 
cirko mėgėjų - darbininkai, 
.tarnautojai, moksleiviai.

V. GULMANAS

k

C B

£'7-Vi.' j-. ■ i 

■

U"'.'

// . v/'.'

Dainuoja Kapsuko vaiku muzikos mokyklos choristai

A:
v.

Šoka jauniausi šokėjai iš Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos

ninku ansamblio.
Siame koncerte dalyvavo 

arti 400 atlikėjų, kurie buvo 
susibūrę j įvairius ansam
blius, pasirodė solo ir t. t.

Žinoma, mūsų rajono meno 
saviveiklos armija taip pat 
yra gausi ir pajėgi. Štai kele
tas duomenų, liečiančių mok
sleivius: 44 chorai, 13 vokali-

padangėje
pusantro Šimto 
jkurtuviu

Plungė. Gražius, patogius 
namus besikeliantiems į gy
venvietę žemdirbiams stato < 
“Socialistinio kelio” kolūkis. 
Šiemet juose įsikurs keturio
lika šeimų.

Rajono kolūkiuose ir tary-/ 
biniuose ūkiuose 1975-aisiais 
numatoma pastatyti 155 indi
vidualius gyvenamuosius na
mus. Ypač gausu įkurtuvių 
bus Aleksandravo, “Bangos”, 
“Pergalės” kolūkių ir Milašai
čių tarybinio ūkio gyvenvie
tėse. O “Kovo aštuntosios” 
kolūkio centro - Tverų - gy
ventojai šiais metais gaus ir 
vandentiekį.

APIE MOKSLO
IR TECHNIKOS 
NAUJOVES

Panevėžys. Miesto gyven
tojai jau įprato, kad kas 
mėnesį “Panevėžio tiesoje” 
pasirodo informacijos, kvie
čiančios įmonių darbininkus, 

j novatorius, išradėjus atvykti 
į kino teatrą “Menas”. Čia 
demonstruojami dokumenti
niai filmai apie mokslo ir 
technikos pasiekimus, ekono
mines žinias, mokymo naujo
ves.

Per praėjusius metus Lie
tuvos mokslinės techninės in
formacijos ir techninės eko
nominės analizės mokslinio 
tyrimo instituto Panevėžio 
filialas surengė apie pusšimtį 
tokių peržiūrų.

Jau antri metai Tarybų 
Sąjungoje puoselėjama nau
ja, graži tradicija, muzikos 
savaitė. Ji vyksta pirmą pa 
vasario, kovo mėnesį. Šiemet 
nutarta savaitę rengti mok
sleivių pavasario atostogų 
metu. Muzikinės savaitės 
tikslas yra plačiau supažin
dinti moksleivius su tikrąja
muzika, apsikeisti tarp mo- j nių, 9 pučiamieji orkestrai, 4 
kyklų koncertais, pasižiūrėti Į skudučių ansambliai, 2 estra- 
muzikinių filmų ir t. t.

Kapsuke muzikinė savai- toliai, 6 dramos kolektyvai. Į 
tė-75 prasidėjo iškilmingu 
koncertu kultūros namuose š. 
m. kovo 22 d. Kadangi šis 
renginys sutapo su baltarusių 
liaudies meno dienomis musų 
rajone, todėl ir visokių žanrų 
muzikos buvo per akis.

Ir taip vėl prie muzikinės 
savaitės atidarymo koncertu. 
Pirmiausiai pasirodė Kapsu
ko vaikų muzikos mokyklos 
choras, vadovaujamas mok. 
J. Marcinkevičiūtės, padai
navęs kelias dainas, jų tarpe 
ir populiarią J. S. Bacho 
“Žiemą”. Kolektyvas yra dar 
jaunas, bet lankstus, gražus, 
išlyginti balsai. Todėl nieko 
nuostabaus, kad kolektyvas, 
patekęs į energingos dirigen 
tės rankas, paliko tikrai gerą 
įspūdį.

Jablonskietė R. Simniskytė 
nuotaikingai paskaitė E. Mie
želaičio “Kareivišką dieno
raštį”.

Tikrai gerą įspūdį paliko ir 
šokių kolektyvai, iš kurių 
norėčiau išskirti Kapsuko V 
vid. mokyklos šokėjus (vad. 
mok. A. Ramanauskas), tik
rai nuotaikingai pašokusius 
jumoristinį senovišką latvių 
šokį.

Numeriai keitė numerius. 
Atlikėjų gana daug. Sėkmin
gai ir gerai pagrojo J. Ja
blonskio ir II vid. mokyklų 
pučiamieji (vad. mok. A. 
Marcinkevičius ir S. Sinkevi
čius), vaikų muzikos mokyk
los smuikininkų ir akordeo
nistų ansambliai (vad. mok. 
R. Žukas ir A. Kiverienė), 
vėl šokiai ir pabaigai iškil
mingas maršas.

Kaip pastebėjot, visą pro
gramą atliko saviveiklinin
kai, ne profesionalai, ir visas 
renginys neatsibodo, jo gali
ma būtų klausytis dar koletą 
kartų, ypač jaunųjų smuiki-

DRAUGAUJA 
KINGISEPAS - 
DRUSKININKAI

Jau daugelį metų draugau
ja Estijos TSR Kingisepo ir 
Druskininkų vakarinės mo
kyklos. Neseniai druskinin
kiečiai lankėsi Kingisepe. Čia 
jie pasidalijo darbo patirtimi, 
aptarė sesijinio mokymosi 
problemas. Estai svečiams 
suruošė ekskursiją po Sare- 
mos salą, papasakojo apie 
respublikos ekonominius ir 
kultūrinius laimėjimus.

Pavasarį į Druskininkus at
vyks Kingisepo vakarinės 
mokyklos mokytojai ir moki
niai.

diniai orkestrai, 66 šokių ra-

’ Viso 4355 dalyviai. Iš jų apie 
1500 dalyvaus respublikinėje 
dainų šventėje Vilniuje. To
dėl darbas įvairiuose meno 
saviveiklos kolektyvuose 
juos taip pat verčia pasitemp-

Žiuri j šiuos jaunuolius ir 
galvoji, kad jie turi žymiai 
daugiau galimybių pasirody
ti, atskleisti savo gabumus, 
talentų, negu tais laikais, kai 
mes mokėmės.

PRIES RASINĖ 
SEGREGACIJĄ ,ARBO 
UNIJOSE

New Orleans, - Federalinis 
distrikto teismas patvarkė, 
kad jūreivių unijos negali 
turėti atskirus lokalus bal
tiems ir juodiems nariams. 
VisĮi jų unijos lokalai turi būti 
pilnai rasiniai integruoti.

Reikia manyti, kad ir kitos 
šios šalies darbo unijos, ku
rios turi segreguotus lokalus, 
bus priverstos juos integruo-

TŪKSTANČIAI PASKAITŲ
Šiauliai. “Žinijos” draugijos 

miesto organizacijoje yra 
daugiau kaip 1000 narių. 
1972-1974 metais jie perskai
tė 15,750 paskaitų. Per ata
skaitinį laikotarpį draugijos 
eilės pasipildė 358 naujais’ 
nariais.

Šiaulių miesto kolektyvuo
se pabuvojo 62 lektoriai iš 
Maskvos, Vilniaus, Kauno ir 
kitų miestų. Visuose paskai- 
tinės propagandos renginiuo
se dalyvavo daugiau kaip vie
nas milijonas žmonių.

Tokie skaičiai buvo pateikti 
“Žinijos” draugijos Šiaulių 
miesto organizacijos šeštoje 
konferencijoje. Pranešimą 
apie organizacijos veiklą per 
ataskaitinį laikotarpį padarė 
draugijos miesto organizaci
jos valdybos pirmininkas V. 
Bendikas.

Grupė aktyviausių lektorių 
apdovanoti LTSR “Žinijos” 
draugijos respublikinės val
dybos padėkos raštais, LKP 
miesto komiteto ir miesto 
Tarybos vykdomojo komiteto 
Garbės raštais.

t
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ADELE KLIMAVIČIENĖ, Žmona

DETROIT, MICH.

SVEIKINIMAS

Jonui Klimavičiui
Šių metų balandžio 23 d. Jonui Klimavičiui sukaks 88 

metai nuo jo gimimo dienos. Jis gimė 1887 metais, 
balandžio 23 d., JurkfšųL kaime, prie Pilviškių mieste
lio, Lietuvoje.

Kiekvieną dieną gyvenu tik dėl jo, nes jis mano 
mylimas vyras, su kuriuo praleidome jau 45 metus 
vedybiniame gyvenime.

Aš sveikinu jį jo gimtadienio proga ir linkiu jam 
geros sveikatos, energijos, ir laimingai gyventi dar 
daug, daug metų.

Šia proga skiriu “Laisvei”, mūsų mylimam laikraš
čiui, $50.

v t
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Sveikina "Laisvės” suvažiavimą
Miami, Fla.: Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavi

mą! Linkime laikraščiui ir jo skaitytojams ilgiausių metų ir 
geriausios sveikatos. Čia yra ir mūsų $74 materialinė 
parama:

F. ir H. Mankauskai$10.00
P. Gudelis.............. 5.00
E. Vitartienė.......... 5.00
J. M. Paukštaičiai. . 5.00
Ch. Aimontai.......... 5.00
S. Grublin.............. 5.00
J. Smalenskas........ 5.00
C. Pempė ......... 5.00
J. Augutienė.......... 5.00
A. Bečienė . .. ......... 5.00
A. Švėgžda............ 5.00
W. Mikulėnas........ 5.00
J. Balčiūnas............ 5.00
J.M.Koch.............. 2.00
S. Kanapė ........ 1.00
A. P. Gabrėnas .... 1.00

* * ♦
Iš Bostono sveikiname laisviečių suvažiavimą. Gaila, kad 

pas mus nebeliko tvirtuolių, kurie drįstų į Jūsų didmiestį 
važiuoti. Siunčiame čekį $50 vertės ir linkime jums visiems, 
gerame darbe, didelės ištvermės. Aukojo:

LLD 2-ra apskritis.................. $25.00
Elizabeth Repshis.................. 10.00
Anna Jalauskienė................... 5.00
Louise Plutienė.....................   . 5.00
Helen Žekonienė. .................... 3.00
Alekas Kandraška  .............   . 2.00

♦ ♦ *
Tikiu, kad “Laisvės” Spaudos Kooperatyvo dalyviai iš

dirbsite kuogeriausius planus laikraščio ateičiai, kad laik
raštis lankytų mus tol, kol bus skaitytojų. Prisidedu su ma
ža auka - $20. Vincas Kartonas

Jensen Beach, Fla.
♦ * *

Julia Gittzus, Bedford, Mass. Sveikina su $15.
* * ♦

Paul Šlajus, Chester, Pa. - Sveikina su $10.
♦ ♦ ♦

Margaret Cowl-Kavaliauskaitės ir Lilijos Belte-Kava- 
liauskaitės sesutės - Agnes Jurevičienė iš St. Petersburg, 
Fla., ir Helen Kudirkienė iš Linden, N. J., prisiminimui 
savo sesučių, sveikina “Laisvės” suvažiavimą su $30.

♦ * ♦
Linkiu “Laisvei” daug, daug metų sėkmingai gyvuoti. 

Taipgi sveikinu visą kolektyvą, linkėdama ryžto išlaikyti 
laikraštį. Aukoju $10. Ona Stelmokaitė

Lake Worth, Florida
♦ * ♦

Sveikiname suvažiavusius dalyvius ir aukojame “Laisvei” 
$10. F. ir J. Kontenai

Rochester, N. Y.
* * *

Sveikinu suvažiavusius dalyvius su $5 auka “Laisvei”.
Helen Žakienė

Binghamton, N. Y.
* * *

Gerb. Draugai:
Čia rasite čekį sumoje $375 iš Detroito, nuo Detroito ir 

Windsoro draugų, kurie sveikina “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą. Greitosioms, tik tiek tegalėjau surinkti, bet 
tik gaila, kad niekas iš Detroito negalės suvažiavime 
dalyvauti.

Sveikiname “Laisves” personalą ir visus draugus ir 
drauges, kurie dalyvaus suvažiavime. Linkime, kad “Lais
vė” gyvuotų dar daug metų, ir mes visi Detroite bandysime 
Jums pagelbėti, kiek galėsime.

Su geriausiais linkėjimais, ir varde visų aukotojų.
ST. MASYTĖ 

Aukoja:
J. U...................................................................................$125.00
St. Masytė ir Teofile Masys........ ................................. 105.00
Vincas Kirvela............................................................... 51.00
Servit ir Ruth Gugas ................................................... 10.00
Anna Daukus................................................................. 10.00
Pranas Ulinskas ........................................................... 10.00
Jonas ir Adele Klimaviče............................................. 10.00
George ir Sophie Nausėda........................................... 6.50
Frank ir Eliz. Yoshonis ............................................... 5.00
George Janonis............................................................. 5.00
Alfons ir Emma Rye..................................................... 5.00
Anthony ir Millie Vasaris............................................. 5.00
John Urban................................................................... 5.00
Frank Nakas.........................  5.00
George Kuodis (Windsor, Canada)............................. 5.00
Elizabeth Ulinskas.............................................  2.50
Jack Užunaris (Windsor, Canada).................. 2.00
Alex Utka....................................................................... 2.00
Antanas Gegžna (Windsor)......................................... 1.00
L. ir J. Svirplys (Windsor) ........ 1.00
Stanley Baltulis (Windsor) ......................................... 1.00
Ruby Jeske .........  1.00
JoeLipsky..................................................................... 1.00
Viso iš Detroit, Mich.............................  $376.00

♦ * ♦
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimo delegatus ir 

linkime, kad sėkmingai paruoštų ateičiai planus, kad 
laikraštis ilgai mus lankytų ir teiktų teisingas žinias iš mūsų 
gimtinės Lietuvos, stiprinant lietuvių ryšius su Tėvyne-Ta- 
rybų Lietuva.

Taipgi linkime geros sveikatos ir energijos laikraščio 
kolektyvui darbuotojams, rėmėjams vajininkams ir skaity
tojams.

Prisidedame su auką $300 nuo LLD 45 kp.
L.L.D. 45 kp. Valdyba ir nariai

St. Petersburg, Fla.
* * *

Nuoširdžiai sveikiname Laisvės spaudos dalininkų suva
žiavimo delegatus. Linkime vykusiai nuspręsti laikraščio 
ateities gyvavimo planus, kad “Laisvė” ilgai dar gyvuotų ir 
skleistų pažangias idėjas.

Linkime laikraščio kolektyvui, rėmėjams, skaitytojams ir 
visiems darbuotojams stiprios sveikatos, energijos, ryžo 
taip reikšmingame darbe - vaišingoje veikloje.

Suvažiavimą sveikiname su $40 auka.
Paul ir Aldona Aleknai

St. Petersburg, Fla.

LAISVĖ
Gerb.
P. S. Rasite čekį $300 nuo LLD 45 kp. ir P. A. Aleknų $40. 
Viso $340.

Ačiū. P. Alekna
* * *

Leiskite Jus visus pasveikinti ir palinkėti, kad šis Jūsų 
suvažiavimas būtų turiningas gerais tarimais, užtikrinan
čiais Jūsų laikraščiui “Laisvei” gyvuoti dar ilgus ilgus 
metus.

Mes, “Vilnies” darbuotojai, labai gerai žinome, kaip yra 
sunku darbo liaudies laikraščiams eiti šio brangmečio 
sąlygomis, ir kai JAV pažangiosios lietuvių visuomenės 
veikėjus ir dirbančius laikraščiams slegia nepavydėtina 
krūva amžiaus metų. Tačiau dėka ištikimybės jaunose 
dienose įsisavintų pažangių įdėjų, kaip matome, krutame ir 
nepasiduodame. Darykime viską nenuleisti rankų iki esame 
ir būsime.

Kad šie sveikinimo žodžiai iš širdies būtų svaresni, įdedu 
daiktinį finansinį sveikinimą $262, sudėtus Jūsų laikraščio 
“Laisvės” bičiulių.

Dar kartą, su geriausiais visiems linkėjimais,
“Vilnies” redaktorius

J. Mažeika
* * *

Sveikiname “Laisvės” bendrovės 65-ąjį dalininkų suvažia- 
Į vimą, taipgi “Laisvės kolektyvą, visus rėmėjus bei skaityto- 
I jus. Linkime sėkmingai pravesti gerus tarimus, kad 
“Laisvė” ir toliau galėtų lankyti kiekvieno kultūringo 
lietuvio namus ir teiktų teisingus žinias iš viso pasaulio.

Siunčiame paramos “Laisvei” $25. Su draugiškais linkėji
mais, Valys ir Verutė Bunkai
St. Petersburg, Fla.

* * *
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimo dalyvius ir siunčiame 

$25 auką palaikymui laikraščio.
J. M. Strižauskai

Bridgeport, Conn.* * *
Iš Bridgeport parvežė N. Ventienė “Laisvės” suvažiavi

mui sveikinimų nuo:
A. M. Mureikų .................... $22.00
M. Valatkienės.................... 5.00
Chas. Yuknio....................... 2.00

* * *
Sveikinu Jus visus ir linkiu sėkmės visuose svarstymuose 

“Laisvės” palaikymui. Dėlei pašlijusios sveikatos negaliu šį 
sykį su Jumis dalyvauti. Priimkite auką - $25.

ELENA N. JESKEVlClŪTĖ
Whitestone, N. Y.

* * *
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimo dalyvius su $25 auka.

BEN DARIN, 
j Cleveland, Ohio 

* * *
Priduota per suvažiavimą:
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas per N. Ventienę.. $100.00 
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y., per

Keršulį......................................................... 100.00
Amelia ir Walter Juškevičiai, Stamford, Conn..........100.00
Antanas ir Ilse Bimbai, Richmond Hill, N. Y........... 50.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį . . . 50.00
J. J. Daujotas, Benld, III.............................................. 25.00
Walteris ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y.............. 25.00
Ona Quater, New York City....................................... 25.00
LLD 185 kuopa, Ozone Park, New York, per J.

Bernotą......................................................... 25.00
Bevardis, Woodhaven, N. Y........................................ 20.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.................................. 20.00
Karl Bender, Richmond Hill, N. Y.............................. 20.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.................................... 20.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y....................  20.00
Anne Yakštis, Richmond Hill, N. Y............................ 20.00
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y.......... ....................... 20.00
Alisė Jonikienė, San Leandro, Cal......................  10.00
Margaret Petrikienė, Woodhaven, N. Y.................... 10.00
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y................................... 10.00
K. Petrikienė, Rocky Point, L. I.............. ................... 10.00
Arthur Petrick, Miller Place, L. 1............................... 10.00
F. Klastow, Huntington Sta., L. 1............................... 10.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, L. 1........... 10.00
Geo. Stasiukaitis, Fairview, N.J................................ 10.00
Eliz. Laurenkus, Brooklyn, N. Y................................. 10.00
Helen Siaurienė, Woodhaven, N.Y............................ 10.00
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y.................................. 10.00
J. K. Rušinskai, Brooklyn, N. Y........................ 10.00
G. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y................................ 10.00
W. Paulauskas, Elizabeth, N.J................................... 10.00
M. Simon, Brooklyn, N.Y............................................ 10.00
Ig. Beeis, Union, N.J.................................................... 10.00
Jonas Grybas, Brooklyn, N.Y........................................ 5.00
Anna Jones, Brooklyn, N.Y......................................   5.00
Wm. A. Malin, Richmond Hill, N. Y........................... 5.00
F. Mažilienė, Brooklyn, N. Y....................................... 5.00
Adelė Petraitienė, Brooklyn, N.Y.............................. 5.00
Frances Pakai, Chicago Heights, Ill............................ 5.00
Bessie ir Juozas Pavilioniai, Chicago, Ill.................... 5.00

* * *
Viso suvažiavimui su sveikinimais aukų gavome $2,876. 

Širdingai dėkojame visiems.
* * *

Atsiprašome: John Vasil, Hartford, Conn., aukojo $11 ir tai 
turėjo tilpti ataskaitoje balandžio 4 d., bet buvo spaustuvė 
praleista. į

< Administracija

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

SVEIKINAME

Mano mylimą tetutę

Julia Meškienę
Sykiu su visais jos draugais ir pažįstamais, linkiu 

tetutei ilgiausių metų jos gimtadienio proga - balan
džio 18 d.

ANTOSE MEŠKYTĖ

Penktadienis,

Kvietimas
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 
išspręsti.

Po suvažiavimo bus pasivaišinimas.

DIREKTORIAI

Balandžio (April) 18,19751

Paremkime “Vilni”<
“Vilnies” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks gegu

žės 4 d. Cikagiečiai labai gražiai ir gausiai pasveikino mūsų 
suvažiavimą su aukomis. Padarykime tą pat ir mes. Galite 
prisiųsti arba perduoti aukas per mane “Laisvės” adminis
tracijoje.

Pirmas su sveikinimu prisidėjo Jonas Grybas. Jis sveikina 
su $5 ir atnaujina “Vilnį”. Antroji, tai Ona Čepulienė - 
pridavė $5. Taipgi prisidėjo Antanas ir Ilse Bimbai su $10. 
Laukiame daugiau. Ieva Mizarienė

Aido Choras 
kviečia

Visi dainos bičiuliai kviečia
mi atsilankyti į Aido Choro 
rengiamą pavasarinį koncer
tą, kuris įvyks Laisvės salėje 
gegužės 4 dieną, 2 vai. p. p.

Koncerto programa bus 
įvairi, susidedanti iš liaudies 
dainų ir Tarybų Lietuvos 
kompozitorių kūrinių. Pro
grama bus papildoma svečių 
menininkų iš Connecticut val
stijos. Pasigėrėsime jų talen
tais.

Aido choro mokytoja 
Mildred Stensler

Po programos bus karšti 
pietūs. Kadangi pavasarį die
nos daug ilgesnės, tad užteks 
laiko ir pabendrauti. Auka: 
$5. Valdyba

Atsiprašome
Balandžio 4 d. tilpusiam M. 

Stakovo iš Windsor, Canada, 
“Laisvės” suvažiavimui svei
kinimui, auka turėjo būti $20 
vietoje $15. Atsiprašome 
draugo Stakovo.

Administracija

New Yorkas. - Čia negrų 
apgyventoje miesto dalyje 
Harleme praeitą pirmadienį 
kilo keturių aukštų name 
gaisras. Moteriškė, Annie 
Mae Horden, 22 m., įsikibo į 
gaisragesį, kuris virve leidosi 
iš 4-to aukšto, ir bandė išsi
gelbėti. Bet nuo gaisragesio 
atitruko ir krisdama užsimu
šė. Dauguma pastatų labai 
seni ir neturi tinkamos ap
saugos nuo gaisro.

BANDĖ PASIVOGT LABAI 
DAUG AUKSO

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
diktatorius Thieu slaptai ban
dė išvežti į Šveicarijos ban
kus $73,000,000 vertės aukso 
plytelių. Dalis to aukso pri
klauso ir Kambodijos buvu
siam diktatoriui Lon Nok Bet 
lėktuvų linija Balair, kuri 
priklauso šveicarų firmai, at
sisakė auksą priimti ir prista
tyti į Šveicariją. Tas parodo, 
kad Thieu nebesitiki ilgai 
išsilaikyti ir ruošiasi bėgda
mas dar Vietnamą apiplėšti.

PIRMAS SU DVIEMIS 
ŠIRDIMIS PASAULYJE ,

Cape Town, bal. 13 d. - Po 
keturių mėnesių operacijos 
ligoninėje mirė Ivan Taylor. 
Jis turėjo chirurgų įdėtas dvi 
dirbtinas širdis. Kai pirmoji 
jam įdėta širdis po kiek laiko 
pasirodė per silpna, jam įdėjo 
antrąją pagelbėti pirmajai. 
Kaip sakyta, po antrosios 
operacijos nelaimingasis 
beišgyveno keturis mėne
sius.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Su gegužės 5 diena perva
žiavimo per didžiąsias upes 
tuneliais ir tiltais kaina bus 
pakelta 50 procentų - vietoje 
$1 į abi puses, reikės mokėti 
1.50. Automobilių klubas ir 
kitos organizacijos protestuo
ja prieš šį fėro pakėlimą ir 
kreipiasi į federalinę valdžią, 
kad ji taip daryti neleistų. Ji 
turinti galią neleisti, nes per
važiavimas per Hudsono upę 
liečia tarpvalstijinius reika
lus - New Yorką ir New 
Jersey valstijas.

o

Miesto valdžia savo ranko
se turi apsčiai žemės sklypų 
bei pastatų, kurie buvo paim
ti iš savininkų už mokesčių 
(taksų) nesumokėjimą. Buvo 
planuota šiemet dalį jų par
duoti, už kuriuos buvo tikėta
si gauti 15 milijonų dolerių. 
Bet perdavimas labai nesise
ka, mažai atsiranda pirkikų 
su pinigais. Todėl būsią gauta 
tik pusė tos sumos.

o
Bayside Hills kaimelyje, 

Queens rajone, gyventojai 
pritrūko kantrybės ir protes
tuoja. Per paskutinius pen
kerius metus religiniai fanati
kai susirenka du kartu į sa
vaitę melstis šalia vietinės 
bažnyčios. Susirenka jų 
daug, atvyksta net iš labai 
tolimų vietovių.

Tai fanatikų sekta, kurią 
sukūrė Veronika Lueken, ku
ri sakosi, kad jai vieną dieną 
anais metais naktį pasiro
džiusi “panelė švenčiausia”. 
Atsirado jai tikinčių tamsuo
lių. Susirinkę prie bažnyčios 
jie garsiai meldžiasi, triukš
mauja, priteršia visą apylin
kę. Gyventojai nebegali pa
kęsti ir reikalauja, kad būtų 
uždrausta tiems fanatikams 
susirinkti.

o

Miesto valdžia pagrūmojo 
miesto policistams, kad jie 
nereikalautų didesnių algų už 
gaisrageSių algas. Miestas 
neturi pinigų. Pakėlimas 
jiems algų priverstų daug 
policistų paleisti iš darbo.

Rockaway, N. Y. - Kas 
nors iš žydų sinagogos pavo
gė “Torah” (žydų “bibliją”), 
kurios vertė siekianti visą 
$1,000. Mat, leidinys labai 
senas.

Pramogų kalendorius

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.

GEGUŽĖS 18 D.
Hartfordo Laisvės Choro 

pavasarinis koncertas, 1 vai. 
po pietų, 159 Hungerford St., 
Hartford, Conn. Pietūs bus 
duodami 1 vai. Auka $4.50. 
Dalyvaus, apart vietinių, 
Aido Choras iš New Yorko, 
vadovybėje M. Stensler.

GEGUŽĖS 25 D.
Vietinės LLD kuopos ir 

Moterų Klubas minės 30 me
tų pergalės prieš fašizmą su
kaktį, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų.

Pranas Buknys
Draugas Pranas Buknys 

dar vis sunkiai serga ir gydy
tojai prašo, kad kol kas nieks * 
nelankytų jo. Jis randasi 
Lutheran Hospital, Brookly- 
ne. I. M.

Fragments
ANOTHER FAMOUS OLGA

Olga Morozova
An exceptionally talented 

young Soviet gymnasist Kor
but not long ago won the 
hearts of Americans with her 
performances here. Now we 
have another Olga - the ten
nis star Olga Marozova from 
the U.S.S.R.

According to the newspa
pers, she has been winning 
tennis matches in many cities 
here and also peoples’ hearts 
with her delightful personali
ty.

Save May 13th 
for Carnegie Hall 
ON THE 30TH ANNI
VERSARY OF V-EDAY

The American — Soviet 
Friendship organization to
gether with all nationality 
groups is organizing a big 
affair at Carnegie Hall, May 
13, 8 P. M. There will be a 
very interesting and beauti
ful program - a special dele
gation from the U.S.S.R. 
made up of Boris Polevoy, 
author, Mikhail Ulyanov, 
film star, Leading Stars of 
the Bolshoi Ballet and others.

For tickets you may regis
ter with Use Bimba or get 
them from V-E Day Anniver
sary Committee, 156 Fifth 
Ave., Suite 308, N. Y. 
zip code 10010, tel.CH 3-0666

* * *
Our young workers are on 

the march! Under the banner 
of Youth United for Jobs, 
great numbers of militant 
youth are joining in a united 
front of organizations being 
mobilized to struggle for the 
right to work.* * ♦

The New York Academy’s 
four day Conference on Occu
pational Cancer recently 
brought together over 600 
medical and scientific specia
lists to discuss the possiblity 
that over 85 percent of can
cer cases in the U. S. are 
related to environmental and 
occupational causes.

♦ * ♦
Most workers think the 

only way to collect unemploy
ment insurance benefits in 
New York State is to be laid 
off. This is not so. Workers 
who have left their jobs for 
other reasons may also be 
eligible.

♦ * *
People’s victory in Viet

nam would mark a new day - 
a new era - for all people, 
including the American peo
ple, who want peace, democ
racy and social progress.

♦ * ♦
In 1916, when workmen 

were tunneling to build the 
Seventh Avenue subway, the 
construction-gang foreman 
was James A. Kelly. A some
time vaudeville singer, he 
wore, even underground, a 
three-piece suit with a 
watch-chain across his vest.

Ilse




