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KRISLAI
Nuodų srautas
Ir mokyklos nebe saugios 
Šis sekmadienis?
Bus ar nebus?
Aidiečių koncertas

A. BIMBA
Pikta ir koktu skaityti 

reakcinėje spaudoje pradėtą 
pikčiausią nuodų propagandą 
prieš išsilaisvinusią Kambo- 
dijos liaudį. Ji vaizduojama 
amžinai sulaukinėjusi. Kam- 
bodijiečiai komunistai tūk
stančiais skerdžią savo tau
tiečius. Spauda žino, jog tai 
melas, bet ji įkaitusi propa
guoja.

Mat, mūsų fordai ir kisin- 
geriai turi kuo nors pateisinti 
savobiaurias pranašystes, 
kad jeigu liaudiečiai laimėtų, 
tai Kambodijoje būtų suruoš
ta baisi “kraujo pirtis”. Da
bar jie sako: Matote, mes 
taip sakėme, mūsų pranašys
tė išsipildo.

Melavo tada, meluoja da
bar. Negali palikti ramybėje 
laimėjusios darbo liaudies. 
Turi jai kenkti, turi prieš ją 
kurstyti Amerikos ir viso 
kapitalistinio pasaulio žmonių 
opiniją, kad kituose kraštuo
se žmonės bijotų eiti pažan
gos keliu į naują ateiti .

Lj
Šiandien lygiai tokia pat 

pikto melo propaganda jau 
pradėta prieš Pietų Vietnamo 
link pergalės drąsiai žygiuo
jančią darbo liaudį. Ir dar kas 
ją pradėjo: prezidento Fordo 
kabinete sėdintis gynybos 
sekretorius Jonas Schlesin- 
geris. Jis jau savo nešvarią 
burną plačiausiai atidarė.

Prieš kelias dienas jis spau
dai pareiškė, kad jis tikrai 
žinąs, jog jeigu Pietų Vietna
mą paimtų komunistai, tai jie 
su pirma pergalės diena išžu
dytų 200,000 savo tautiečių 
vietnamiečių! Ir netenka abe
joti, kad jo melu patikės ne 
vienas amerikietis. Pamanys: 
Juk kalba vienas iš mūsų 
krašto vadų. Jis negali tokių 
dalykų "iš piršto išlaužti”.

Lj
Pagaliau kriminalizmas ir 

chuliganizmas jau užkariavo 
mūsų ir mokyklas. Mokyklų 
salėsi ir koridoriuose nebe- 
saugu nė mokytojams. Antai, 
ti^ per vienerius paskutinius 
metus buvo chuliganų užpul
ta ir rimtai sužeista daugiau 
kaip 70,000 mokytojų! Ir šie 
mokslo metai nežada būti 
šiuo pažiūru geresniais.

Lj
Lietuvių Namo Bendrovės 

dalininkai jau žinote, kad šį 
sekmadienį įvyks mūsų meti
nis susirinkimas. Reikia rim
tai pasitarti reikalais namo, 
kuriame prisiglaudę ne tik 
laikraštis “Laisvė”, bet taip 
pat LLD, LDS, Aido Choras 
ir Moterų Klubas. Todėl ne
pamirškime ir nepatingėkime 
jame dalyvauti.

,. LJ
Mūsų lietuviškoji reakcinė 

spauda labai susirūpinusiai 
kalba apie įvykius Portugali
joje, kurioje šį savaitgalį 
įvyks seimo rinkimai. Chica- 
gos marijonų organas savuo
sius užtikrina, kad ir po šių 
rinkimų Portugalija dar ne
būsianti komunistinė. Taip 
esąs pasauliui užtikrinęs vie
nas aukštas Portugalijos ge
nerolas.

Žinoma, klausimas labai 
įdomus ir svarbus. Dabar 
sunku pasakyti, kuriuo keliu 
Portugalija pasuks po šių 
rinkimų. Mes, žinoma, linki
me, kad Portugalijos darbo 
liaudis visą galią paimtų į 
savo rankas ir krašto ekono
miką ir visą gyvenimą pasuk- 
tu link socializmo.

PIRMOJI GEGUŽĖS -TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO DIENA
WlLI)OSI)©§

Žibios
VVashingtonas. - Buvęs 

Centrinės Žvalgybos Agentū
ros (ČIA) direktorius Richard 
Bissell pripažino, kad prezi
dento Kennedy administraci
jos laikais žvalgyba svarstė 
nužudymą Kubos premjero 
Fidel Castro.

•
VVashingtonas. - Valstybės 

sekretorius Kissingeris ati
dėjo kelionę į Lotynų Ameri
ką “dėl krizės P. Vietname”. 
Turėjo išvykti praeitą antra
dienį.

•
VVashingtonas. - Justicijos 

Departamentas planuoja ne
taikyti imigracijos taisyklių 
pabėgėliams iš Indokinijos. O 
tokių Kambodijos ir Pietų 
Vietnamo senųjų fašistinių 
režimų šalininkų ir kolabo
rantų su Amerikos ginkluoto
mis jėgomis, kurie nori pa
bėgti, būsią apie 130,000. Jau 
dabar jie Amerikos lėktuvais 
gabenami į Jungtines Valsti
jas bei kitas kapitalistines 
šalis.

Darbo Departamentas turi 
naują būda žmonėms raminti 
kainų klausimu. Pripažįsta, 
kad per kovo mėnesį kainos 
vėl pakilo, bet, girdi, mažiau
siu kiekiu per paskutinius 20 
mėnesių. Per kovo mėn. jos 
pakilusios tiktai vieno pro
cento trečdaliu. Bet vis tiek 
pakilo. O žmonės juk nori ir 
reikalauja, kad kainos būtų 
atvarytos atgal, tai yra nu
muštos.

•
Iš Indokinijos pranešama, 

kad Pietų Vietnamo Laikinoji 
Revoliucinė Vyriausybė, ku
rios ginkluotos jėgos baigia 
pasiekti Saigoną, reikalauja, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stijos ne tik visas savo jėgas 
ištrauktų, bet kad tuoj sulai
kytų visokią paramą Saigono 
režimui. Kitaip taikos negalį 
būti. I

Roma. - Per septynierius 
metus Italijos seimas disku- 
savo klausimą suteikti žmo
noms lygias teises su jų vy
rais, bet tiktai dabar priimtas 
toks įstatymas. Nuo dabar 
prieš įstatymus, tame ir nuo
savybės bei paveldėjimo rei
kaluose, jos bus lygios pilie
tės.

Tačiau gali taip ir neįvykti. 
Portugalijoje reakcijos jėgos 
dar labai tvirtos. Labai galin
ga katalikų bažnyčios vado
vybė, sakoma, desperatiškai 
kovoja, kad darbo liaudis ne
laimėtų. Girdi, gąsdina pra
garo kančiomis visiems tikin
tiesiems, kurie balsuos už 
komunistų kandidatus. . .

Lj
Ne be už kalnų kalnelių ir 

pavasarinis mūsų aidiečių 
koncertas. Kas šeštadienį po
piet matau ir girdžiu, kaip jie 
rūpestingai ir atsidavusiai 
ruošiasi savo koncerte gra
žiausiai pasirodyti su puikio
mis melodijomis. Jų mokyto
ja ir vadovė Mildred Stensler 
nesigaili jokių pastangų juos 
koncertui prirengti.

Aidiečiai tikisi savo paren
gime gegužės 4 dieną matyti 
visus šios plačioj apylinkės 
lietuviškos dainos mylėtojus 
ir patriotus. Ruoškimės 
skaitlingai dalyvauti.

Nuoširdžiausi sveikinimai mūsų 
mieliems skaitytojams ir rėmėjams

Tegyvuoja kova prieš nedarbą ir infliaciją!
Tegyvuoja pasaulinė taikai

Paneigia melus 
apie keršijimą

Hong Kong. - Per radiją iš 
Pietų Vietnamo Laikinoji Re
voliucinė Vyriausybė griežtai 
paneigė ir pasmerkė Jungti
nėse Amerikos Valstijose lei 
džiamus melus, kad išlaisvin
tose vietose liaudies vyriau
sybė keršijanti buvusios vai 
džios tarnautojams. Kaip tik 
priešingai: revoliucinė vy- 
ryiausybė ragina juos pasilik
ti savo pareigose. Jokių masi
nių žudynių niekur nėra ir 
niekas jų neplanuoja.

PRIEŠ BRANDUOLINIŲ 
GINKLŲ PLĖTIMĄ

Romą. - Italijos parlamento 
atstovų butas pagaliau ratifi
kavo dar 1968 metais pasira
šytą sutartį prieš branduoli
nio ginklavimosi plėtimą į 
Italiją ir kitus kraštus. Tai 
taikos jėgų žymus laimėj i 
mas.

Tarybinio jaunimo 
delegacija

Montgomery, Ala., bal. 21 
d. - Daugelio amerikiečių 
nuostabai, pas Alabamos gu
bernatorių George Wallace 
lankėsi ir buvo šiltai priimta 
Tarybų Sąjungos jaunimo de
legacija, kuri susideda iš 19 
narių ir kuriai vadovauja Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas. Pokalbis su gu
bernatoriumi tęsėsi beveik i 
valandą laiko.

Įdomus gub. Wallace šis 
pasakymas: “Jeigu valstybių 
ir tautų vadai susėdę apie 
stalą, kaip mes čionai, kalbė
tųsi, tai karų pasaulyje nebū
tų”. Šiuo klausimu su juo 
galima sutikti.

Išteisintas
VVashingtonas. - Džiūrė 

pripažino buvusį prez. Nixo- 
no kabineto narį iždo sekreto
rių John B. Connally nekaltu. 
Jam buvo primetamas ėmi
mas kyšių už paveikimą val
džios, kad ji leistų pieno 
trustui pakelti pieno kainą.

John B. Connally

MARCH ON WASHINGTON
Saturday, April 26th

Millions of us are out of work . . . millions more are 
afraid we'll lose our jobs . . . all of us are being robbed 
by inflation . . . it's time for the President and Congress 

to act!

Pranas Buknys

Po ilgos ir sunkias ligos praeitą pirmadienį, bal. 21 d., 
ligoninėje mirė mūšų senas veikėjas ir ilgametis buvęs 
“Laisvės” administratorius Pranas Buknys. Mirė sulaukęs 
87 metų amžiaus. Paliko liūdinčius jo gyvenimo draugę, taip 
pat žymia pažangietę Nastę ir daugybę jį pažinusių ir kartu 
su juo veikusių ir dalyvavusių pažangiajame Amerikos 
lietuvių judėjime jo artimųjų.

Pranas Buknys buvo gimęs 1888 metais Lietuvoje 
Tryškiuose. Kaip beveik visi Amerikos senosios kartos 
lietuviai, taip velionis Pranas į Jungtines Amerikos 
Valstijas atvyko dar jaunas būdamas, vos sulaukęs 19 metų 
amžiaus. Ir čia visą laiką pragyvenimą darė savo darbu. 
Svarbu, kad Pranas beveik nuo pirmos dienos čionai susirišo 
su pažangiuoju judėjimu ir visą laiką, kol tik sveikata leido, 
išbuvo jo veikliu nariu, vienu iš jo vadų bei organizatorių ir 
propagandistų. Priklausė visose mūsų organizacijose, akty- 
viškai rūpinosi spaudos išlaikymu, per daug kartų apvažiavo 
visas lietuvių kolonijas su prakalbomis.

Bet daugiausia laiko ir jėgų Pranas paaukojo laikraščio 
“Laisvė” išleidimui ir išlaikymui. Net per 43 metus, nuo 
1924 iki 1967 m., jis ėjo jos administratoriaus pareigas. Ir iš 
tos labai atsakingos vietos Pranas pasitraukė tiktai jo 
sveikatai labai sušlubavus. Bet iki pat mirties, su kuo jis tik 
kalbėdavosi, nepamiršdavo prisiminti “Laisvės” reikalų ir 
prie jos išleidimo dirbančių draugų.

Ketvirtadienį balandžio 24 d. Prano palaikai buvo 
sudeginti. Bet apie iškilmingas laidotuves bus sekamame 
“Laisvės” numeryje.

Mūsų giliausia užuojauta velionio Prano liūdinčiai gyveni
mo draugei Nastei.

Kad geruoju pasiduotų, ar kad 
būtų ginklų jėga priversti?

VVashingtonas. - Šiuo laiku > 
prezidento Fordo valdžios ra
teliuose einą karšti ginčai, 
kaip geriau būtų mūsų “Ame
rikos interesams”: ar kad 
Saigono režimas sudėtų gink
lus ir pasiduotų, kaip padarė 
Kambodijos valdžia, ar kad 
liaudies karo jėgos ginklais 
paimtų Saigoną? Valstybės 
sekretorius atsisako šį klausi
mą viešai svarstyti. Jis nori 
slaptai su savo kolegoms pa- 
diskusuoti ir nustatyti gai
res.

Pateikiami tokie argumen
tai prieš ir už: Sudėjimas 

ginklų ir pasidavimas geruo
ju sutaupytų daug gyvybių, 
tiesa, bet, girdi, į laimėjusios 
Vietnamo liaudies rankas pa
tektų kalnai amerikoniškų 
ginklų ir tuo būdu Vietnamas 
taptų geniausiai ginkluota ša
lis. O jeigu būtų jėgomis 
persiimta, tai tie ginklai būtų 
sunaikinti mūšiuose, arba bė
gančių Saigono režimo šali
ninkų.

Manoma, kad valstybės 
sekretorius yra linkęs įsakyti 
Saigono režimui geruoju jo
kių būdu nepasiduoti.

Indokinijoje istorinės per
galės ir išsilaisvinimo dienos

AMERIKIEČIAI MASINIAI EVAKUOJAMI 
IŠ PIETŲ VIETNAMO

Kambodijos sostinė Phnom 
Penh jau pergalingų liaudies 
jėgų rankose. Nors sakoma, 
kad kai kuriose vietose seno
jo Lon Nol režimo fašistinės 
jėgos tebesispardo ir prieši
nasi, bet faktinai visa Kam- 
bodija jau išsilaisvinus.

Šios savaitės pradžioje dar 
nebuvo paskelbtas naujos vy
riausybės sąstatas, taip pat 
dar anksti kalbėti apie naują 
konstituciją ir pilną progra
mą sugriautam kraštui atsta
tyti. Bet kai kurie šalies 
naujieji vadai jau pareiškė, 
kad tarptautiniuose santy
kiuose išsilaisvinusi Kambo- 
dija laikysis neutrališkos po
litikos, tai yra - nepriklausys 
nė vienam militariniam val
stybių blokui - nei NATO, nei 
Varšuvos Sutarties Sąjungai.

Taip pat galima sakyti, kad 
ir Pietų Vietnamas jau pilnos 
pergalės išvakarėse. Praeitą 
pirmadienį diktatorius Thieu 
rezignavo ir Saigono režimo 
vairą pavedė jo paties paskir
tiems įpėdiniams. Thieu vietą 
pavesta viceprezidentui Tran 
Van Ilueng su tuo supratimu, 
kad jis sieks paliaubų ir susi
tarimo su Laikinąja Revoliu

Garbingi svečiai Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje
Vilnius, IV. 8. [ELTA]. 

Šiandien į Tarybų Lietuvą 
atvyko TSRS Aukščiausio
sios Tarybos kvietimu Tary
bų Sąjungoje viešinti Norve
gijos stortingo (parlamento) 
delegacija, vadovaujama 
stortingo pirmininko G. Han
seno.

Vilniaus aerouoste svečius 
sutiko Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas A. Barkauskas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojai J. Kuzminskis, 
J. Vildžiūnas, respublikos už
sienio reikalų ministro pava
duotojas V. Zenkevičius, kiti 
atsakingi tarybiniai darbuo
tojai.

Tą pačią dieną nuoširdus 
susitikimas su Norvegijos 
stortingo delegacija įvyko 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiume.

Delegacijos vadovas G. 
Hansenas padėkojo už gali
mybę aplankyti Tarybų Lie
tuvą, pareiškė pasitenkinimą 
nuolat stiprėjančiais Tarybų 
šalies ir Norvegijos ekonomi
niais bei kultūriniais ryšiais.

Susitikime dalyvavo Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojai J. Kuzminskis, 
J. Vildžiūnas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoja, respublikos už
sienio reikalų ministrė L. 
Diržinskaitė, Lietuvos TSR 
kultūros ministras L. Šepe
tys, Lietuvos TSR Valstybi
nės plano komisijos pirminin
ko pirmasis pavaduotojas A. 
Brazauskas, kiti vadovaujan
tys darbuotojai.

Los Angeles, Cal. - Buvęs 
prezidentas Nixonas savo 
prezidentavimo dokumentas 
aukoja Californijos universi
tetui, o universitetas žada 
įsteigti “Nixono biblioteką”. 

cine Vyriausybe dėl pervedi
mo jai šalies vairo. Bet pra
džioje savaitės dar nebuvo 
aišku, kaip į tą pasikeitimą 
Saigono režime pažiūrės liau
diečiai. Gal jie nesutiks eiti į 
jokias sutartis su Thieu pa
skirtaisiais. Gal jie sieks pil
nos militarinės pergalės ir 
pilnos, besąlyginės senojo re
žimo kapitaliacijos. Kaip ten 
bebūtų, šiuos žodžius rašant, 
visų tikimasi ir laukiama bile 
dieną, net bile valandą pa
skelbimo, kad Saigonas paim
tas ir kad visas Pietų Vietna
mas pagaliau išlaisvintas.

Tuo tarpu skubinamas Pie
tų Vietname tebesančių ame
rikiečių iškraustymas. Spėja
ma, kad pavyks juos evakuoti 
be jokio jiems pavojaus ir kad 
nereikės jokios militarinės 
jiems apsaugos.

Taip pat kartu su jais eva
kuojami tie vietnamiečiai, 
kurie artimai kooperavo su 
amerikiečiais ir padėjo jiems 
ir Thieu režimui per daugiau 
kaip dešimt metų vesti nepa
teisinamą pavergimo karą. 
Kiek tokių elementų bus spė
ta, ar numatoma iškraustyti, 
niekur neskelbiama.

New Yorkas. - Miesto Uni
versiteto viršininkai reika
lauja, kad Miesto Taryba ne
verstų juos vykdyti įstaty
mą, kuris reikalauja, kad visi 
miesto tarnautojai, kurių al
gos siekia $25,000 ir daugiau, 
turi atidengti savo dar ir 
kitas pajamas. Ko jie bijo? 
Bijo parodyti savo turtus.

Kambodija 
bus bešališka

Chau Seng

Paryžius. - Kambodijos ko
munistų vadas Chau Seng, 
kuris šiomis dienomis čionai 
lankėsi, spaudos korespon
dentams išdėstė išlaisvintos 
jo šalies užsieninę politiką. 
Seng pareiškė, kad ateityje 
Kambodija tarptautiniuose 
santykiuose būsianti neprisi
jungusi prie jokio karinio blo
ko valstybė. Tai reiškia, kad 
Kambodija neprisijungs nei 
prie Jungtinių Valstijų vado
vaujamo NATO, nei prie 
Varšuvos Pakto sambūrio, 
kuriam vadovauja Tarybų 
Sąjunga.

Bet, žinoma, ateityje ji sa
vo nusistatymą gali pakeisti.
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Gegužės Pirmoji šiemet
Jau čia pat Gegužės Pirmoji - Tarptautinė Darbo Žmonių 

Šventė. Viso pasaulio dirbantieji ruošiasi ją iškilmingai 
švęsti po kovingų šūkių vėliava. Neatsiliks ir Amerikos 
darbininkai. Juk pati idėja Pirmąją Gegužės paskelbti 
tarptautine darbo žmonių švente gimė kaip tik šioje šalyje. 
Tai garbinga tradicija. Ja nuoširdžiausiai didžiuojasi kiek
vienas klasiniai susipratęs šios šalies darbininkas. Didmies
čiuose įvyks susirinkimai bei masinės demonstracijos.

Šiemet čia Amerikoje ir visame kapitalistiniame pasaulyje 
Šukiai bus tokie pat, kaip ir pernai - kova, nuolatinė, 

1 nenuilstanti, viską nulemianti kova prieš infliaciją, prieš 
nedarbą, prieš kainų kilimą, prieš skurdo plitimą!

Kitokia, griežtai skirtinga prasme Gegužės Pirmoji bus 
švenčiama socialistiniame pasaulyje. Ten šūkiai siesis su 
pasiektais praeitais metais darbo liaudies laimėjimais visose 
veiklos ir gyvenimo srityse, su padidėjusiu naujojo sociali
nio gyvenimo klestėjimu. Socialistiniame pasaulyje, kuriam 
priklauso ir mūsų arba mūsų tėvų gimtasis kraštas Tarybų 
Lietuva, darbo žmonėms infliacija, kainų kilimas, depresija, 
nedarbas nežinomos sąvokos.

Bet lygiai abiejuose pasauliuose - kapitalistiniame ir 
socialistiniame - visose demonstracijose, visuose dirbančių
jų sambūriuose Pirmosios Gegužės proga, lygiai garsiai 
skambės šūkis: Tegyvuoja pasaulinė taika!

Tegyvuoja Gegužės Pirmoji - Tarptautinė Darbo žmonių 
Solidarumo Šventė!

Istorinė pergalė!
Kambodija išlaisvinta. Skaudus smūgis imperialistų už

mačioms. Baigtas rašyti, iš vienos pusės, vienas kruviniau
sių, iš kitos pusės - vienas didvyriškiausių liaudies kovų ir 
laimėjimų istorijoje lapų.

Istorinė kova truko net 5 metus. Ji buvo atnešta ir 
' užkarta ant ramios ir jau pusėtinai išsivysčiusios palyginti 

nedidelės šalies iš lauko pusės. Kaip žinoma, ją atnešė ir 
užkorė mūsų Jungtinių Amerikos Valstijų imperialistiniai 
interesai, kai jie nuvertė princo Nordomo Sihanouko 
vadovaujamą vyriausybę, kai jis oficialiu pakvietimu Mask
voje tarėsi su tarybine vyriausybe dėl sumezgimo tarpe 
abiejų šalių draugystės ir bendradarbiavimo ryšių, ir 
Saigone sukūrė fašistinį, militarinį režimą su generolu Lon 
Nol priešakyje. Per ištisus penkerius metus Kambodijos 
liaudis šioms užmačioms priešinosi. Toje didvyriškoje 
kovoje tūkstančiai jų paklojo savo galvas.

Per penkerius metus Amerikos ginklais buvo verčiami į 
griuvėsius ir pelenus jų miestai ir kaimai. Bet jie 
nepasidavė, nė valandėlei nenuleido rankų. Ir šiandien visa 
šalis su sostine Phnom Penh jau jų rankose. Diktatorius Lon 
Nol, imperialistų įrankis, laiku susiprato ir išnešė savo kailį, ' 
neapturėjęs pilnai užsitarnautos aštriausios bausmės. Jo 
likusieji kolegos pasidavė. Sudaroma nauja vyriausybė. 
Laukiama Nordomo Sihanouk sugrįžtant.

Mūsų prezidentas Fordas ir valstybės sekretorius nesigė- 
dina viešai ašaras lieti dėl įvykių Kambodijoje. Juos vadina 
tragiškais įvykiais. Jiems fašistinio Lon Nol režimo nuverti
mas ir valstybės galios perėjimas į liaudies rankas esanti 
didžiausia tragedija. Jie už tą “tragediją” bando kaltinti 
Kongresą, kad jis nedavė jiems galios ir dolerių skubintis su 
militarine pagalba Lon Nol režimui. Šiuo argumentu jie žada 
gražiai pasipelnyti 1976 metų rinkimuose. Palauksime ir 

• pamatysime. . .
Tuo tarpu mes su visais pasaulio pažangiais žmonėmis 

siunčiame Kambodijos laimėjusiai liaudžiai nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkime didžiausios sėkmės jos pastangose 
atstatyti nuniokotą, sugriautą kraštą. Tas pareikalaus iš jos 
daug laiko ir neišsemiamos energijos.

Krizės tolesnio gilėjimo ženklai
Prekybos Departamentas paskelbė duomenis apie šių 

metų pirmųjų trijų mėnesių pasiekimus šalies pramoninėje 
gamyboje, kuriais džiaugtis negalima. Jie uždaro burną 
visiems pranašams ir ramintojams, kurie užtikrino, kad mes 
jau esame ekonominės resecijos pabaigos išvakarėse. 
Pasirodo, kad per šių metų pirmąjį ketvirtį šalies pramoninė 
gamyba toliau gerokai sumažėjo. Tas reiškia, kad užsidarė 
daug fabrikų ir įmonių, kad tūkstančiais padidėjo bedarbių 
armija. Kitais žodžiais, tai reiškia, kad ekonominė resecija, 
ekonominė krizė dar nė nežada trauktis, nė nežada liautis 
mus smaugus.

Kaip jai užkirsti kelią, ją nugalėti, iš jos išeiti?.
Nei planų, nei rimtų pasiūlymų nėra pateikusios nei 

vyriausybė, nei didžiosios valdančiosios partijos. Prieš 
, kelias dienas tarp prezidento ir Kongreso ėjo karšti ginčai 

dėl piliečiams mokesčių sugrąžinimo kiekio, kaipo svarbiau
sio įrankio kovai prieš depresiją. Dabar ir apie tai nieko 
nebesigirdi. Tarytum žmogus gavęs atgal dolerį kitą 
mokesčių, jį pasigrobęs tuoj bėgs į krautuvę ir jį prapirks. 
Taip ištuštės prekių lentynos, taip iškils proga gamybos 
mašinai suktis, taip aštuoni milijonai bedarbių sugrįš prie 
savo senų darbų, ir, pagaliau, taip bus “goodbye” depresijai! 
Na, tai ir laukime tų saldžių stebuklų, kurie turės įvykti 
anksti gegužės mėnesį, kai tie valdžios sugražinami 
mokesčių doleriai pradės gausiai riedėti į mūsų, konsiume- 
rių, jau gerokai patuštėjusias kišenes. . . Skaudžiai nusivils 
tie, kurie tokiais stebuklais tiki ir jų kantriai laukia.

DEMOKRATAI PUOLA 
FORDĄ IR KISSINGERĮ

Washingtonas. - Trys de
mokratai, kurie nori būti sa
vo partijos kandidatais į pre
zidentus 1976 metų rinki
muose, labai aštriai smerkia 
prezidento Fordo ir sekreto
riaus Kissingerio užsieninės 
politikos gaires. Pav., jie nu
rodo, kad jiedu nuo Amerikos

Canada, Lat. Amer., per year, >10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months >5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >6.50

žmonių laikė paslėpę vyriau
sybės padarytą slaptą sutartį 
su Pietų Vietnamo diktato
riumi Thieu. Taip pat jie esą 
padarę kokias ten slaptas 
sutartis ir strateginių ginklų 
apribojimo klausimu.

Šie jų argumentai bus var- 
tojimi prieš Fordą ir 1976 m. 
rinkimuose. Su jais jie tikisi 
laimėti piliečius savo kandi
datūrai.

LAISVE

Kas ką rašo it sako
UŽ MOTERS TEISES
IR ATSAKOMYBĘ] VISUR

Iki šiol didžiosiose šios ša
lies partijose (demokratų ir 
republikonų) moteris buvo 
tik “viešnia” jų vadovybėje, 
jų aukštosiose įstaigose. 
“Taip toliau nebeturi būti ir 
nebebus”, aną dieną griežtai 
pareiškė kongresmanė Bell 
Abzug New Yorko valstijos 
demokračių moterų konfe
rencijoje. Jos pareiškimą 
karštai pasveikino penki šim
tai konferencijos dalyvių.

Mrs. Bella Abzug savo 
skunde prieš partijos vado
vybę pabrėžė didelį ir augan
tį moterų nepasitenkinimą 
tokia partijoje padėtimi. Gir
di, mes nebegalime pasiten
kinti būti tiktai “viešniomis”, 
tiktai sekretorėmis mūsų ly
derių!

Valstijos gubernatorius Ca
rey pažadėjo įtraukti daugiau 
moterų į atsakingas valdžioje 
vietas.

Tas tik parodo, kad moterų 
išsilaisvinimo judėjimas pra
deda įsisiūbuoti ir politinėse 
partijose.

VISI MOKOSI,
VISIEMS REIKALINGA 
MOKYTIS

Mus labai pavėluotai pasie
kusioje “Valstiečių Laikraš
tis” sausio 28 d. laidoje skai
tome straipsnelį “Žemdirbiai 
mokosi ekonomikos”. Jį rašo 
Žemės ūkio ekonomikos insti
tuto direktoriaus pavaduoto
jas B. Grabauskas. Iš jo 
sužinome, kaip rimtai šian
dien Lietuvoje yra ruošiami 
žemės ūkiui darbuotojai. Į 
žemdirbį nebežiūrima tik 
kaip į fizinio darbo atlikėją. 
Siekiama, kad jis būtų visa
pusiškai susipažinęs su žemės 
ūkio reikalais.

B. Grabauskas, tarp kitko, 
pasakoja:

“Panevėžio rajono ūkių 
partinės organizacijos rimtą 
dėmesį skiria viduriniosios 
valdymo grandies darbuotojų 
ekonominiam švietimui. Šios 
grandies darbuotojai pagal 
tipinę programą trečius me
tus nagrinėja žemės ūkio ga
mybos ir valdymo pagrindus.

Šiais mokslo metais užsiė
mimai organizuojami zonomis 
pagal iš anksto paruoštą gra
fiką. Rajono ūkiai suskirstyti 
į keturias zonas. Visos zonos 
ūkių kursantai sukviečiami 
2-3 dienų užsiėmimams, ku
riems vadovauja rajono že
mės ūkio valdybos specialis
tai.

Užsiėmimuose nagrinėjami 
teoriniai programos klausi
mai, aptariami klausytojų pa
ruošti referatai. Antai gruo
džio pabaigoje įvyko Liberiš- 
kio zonos ūkių vidurinės 
grandies vadovų užsiėmimai.

Paskaitas skaitė rajono že
mės ūkio valdybos planavi- 
mo-finansų skyriaus viršinin
kas S. Naruševičius, Ežerėnų 
kolūkio ekonomistas A. Vasi
liauskas, kiti patyrę specia
listai.

O rajono ūkių vadovai ir 
vyriausieji specialistai moko
si liaudies universiteto žemės 
ūkio ekonomikos fakultete.”

TAI KAS PER VIENI 
TIE JŲ DRAUGAI 
IR PRIEŠAI?

Pasaulinių įvykių arenoje 
viso pasaulio dėmesys šian
dien nukreiptas į Pietų Viet
namą ir ten verdančias ko
vas. Natūralu, kad tuo klau
simu yra susidomėjęs ir Chi
cagos menševikų laikraštis. 
Taip pat, žinoma, kaip ir visi 
kiti “griešni” žmonės, taip ir 
mūsų broliai lietuviški men
ševikai negali nuo svieto pa
slėpti savo veido ir simpatijų.

Tai kurioje kovojančių jėgų 
pusėjų yra jų širdis ir simpa
tijos?

Kam dar klausti: fašistinės 
Thieu vadovaujamos klikos 
pusėje, žinoma. Laikinosios 
Revoliucinės Vyriausybės, 
kovojančios liaudies jėgos, 
jiems yra jų priešai! Antai, 
bal. 15 d. didelėmis raidėmis 
pirmajame puslapyje antraš
tė: “Pietų Vietname priešas 
ruošiasi naujam puolimui Sai
gono link”.

Arba, štai kiek džiaugsmo: 
“Pietų Vietnamo kariuome
nės 18-ta divizija puikiai pasi
rodė prie Xuan Loc miesto, 
kurį komunistai buvo pri
versti palikti”. Deja, džiaugs
mas buvo tik labai trumpas. 
Xuan Loc miestą liaudies jė
gos paėmė ir pergalingai pa
traukė link Saigono.

TRAGEDIJA, KAM?
Chicagos kunigų organas 

ašaroja:
“Pietų Vietnamo ir Kambo

dijos likimas politiniu ir kari
niu požiūriu išspręstas. Abie
jų šalių karinės pajėgos gavo 
panašų smūgį, kokį II pasau
linio karo pradžioje gavo bri
tai prie Duenkircheno. . . Ta
čiau Vietnamo ir Kambodijos 
tragedija nėra vien tų dviejų 
didžiulių šalių tragedija. Pra
laimėjimas komunistams In
dokinijoje yra ne vien tiktai 
vietinių gyventojų nesėkmė 
bet kartu ir Amerikos, o taip 
pat ir viso laisvojo pasaulio 
tragedija. . . Pralaimėjusi 
karą Amerika greičiausia 
praras savo ligšiolaikinį pir
mavimą pasaulyje. . .” (“D.”, 
bal. 16 d.).

Šios kunigiškos ašaros yra 
suktos ir veidmainingos. Nu
vertimas fašistinių režimų 
Kambodijoje ir Pietų Vietna
me yra nesėkmė, nelaimė ir 
tragedija ne jų vietinių gy
ventojų ir ne Amerikos, kai
po šalies ir tautos, bet pasau
linių imperialistinių, plėšikiš
kų interesų. Kaip žinia, jų 
vietiniai gyventojai - žmonės, 
liaudis, darbininkai ir valstie
čiai - per metų metus kovojo 
ir mirė kovoje prieš pavergė
jus prancūzus. Juos supliekė, 
išmušė, iš jų priespaudos išsi
laisvino, bet prancūzų vietą 
užėmė Amerikos imperialis
tai. Ir iš naujo prasidėjo 
Indokinijos liaudies kova 
prieš pavergėjus, ir ta didvy
riška kova tęsėsi per apie 12 
metų.

Niekas negali nė apsakyti, 
kiek šioje jų didvyriškoje 
kovoje jie paklojo gyvybių, 
kiek kraujo išliejo. Pasaulio 
istorija mažai tėra mačiusi 
tokios pasiaukojančios, to
kios šlovingos kovos, kokią 
vedė Kambodijos ir Vietna
mo žmonės.

Jie pagaliau laimėjo. Ame
rikos ginklais jiems užkarti ir 
palaikyti fašistiniai režimai 
nuversti.

Prancūzų imperialistų vie
tas buvo užėmę amerikiečiai 
imperialistai. Reikia tikėtis, 
kad nebebus kam šių vietą 
užimti.

PAGALIAU IR JIE 
PRIPAŽĮSTA

Smetonininkų laikraštis 
(“D.”, bal. 11 d.), savo apdū
mojimus apie įvykius ir situa
ciją Indokinijoje baigė:

“Dėl viso to suvedant laiki
ną balansą galima sutikti kad 
JAV suklydo įsivėlusios į In
dokiniją, dar blogiau, kad 
joms nepasisekė garbingai 

ELENA RAPKAUSKIENĖ
GRUZIJOS PRISILIETIMAS

Kiekviena diena pilna tavęs, 
nuostabioji Gruzija.
Kiekvienas egzotiškas augalas 
kvėpuoja tavimi, 
kiekvienos akys regi tave: 
karštą, energingą ir judrią, 
su vilnijančiomis juodų plaukų sruogomis, 
glostančiais žvilgsniais ir ugnimi, 
besiliejančia tavo valkų veiduose, 
ju kiekvienoje gysloje, 
leisk tave apkabinti, šalie nuostabioji, 
prie tavęs prisiglausti trumpai valandėlei 
ir pajusti pietietišką karštj, paninis 
j raudonai pražydusius krūmus granatų, 
apsmilksta! oleandrų kvapais ir alyvų. 
Kaip nedaug aš galiu prie tavęs prisiliesti: 
kaip trumpai tebendrausiu, deja, su tavim, 
o tačiau manyje jau nuo šiol tu gyvensi, 
juk manęs niekuomet neapleido joks gėris, 
su kuriuo kada nors artimai susidūriau. 
Mineraliniai vandenys tavo gaivino: 
jie ir glostė dosniai, ir nardino man kūną, 
o drėgnoji kaitra tarsi augalą girdė, 
puoselėjo ir lepino kvepiančiom lankom. 
Mielai su tavim aš dar likčiau, žavioji, 
pakol gurguliuojantis srūva Rionis, 
kol tarpsta kuplių kiparisų alėjos, 
kol šoka prieš saulę apsvaigę platanai, 
iš džiaugsmo kiekvienu lapti leipdami, 
bet pamojo jau Baltijos baltai pavydūs. 
Man negaila, kad grįšiu ne tokia balta: 
Tavo saulė manęs juk nebuvo aplenkus 
it jspaudė kaktoj savo bučinio žymę. 
Aš laiminga, nes Gruzija mane mylėjo. 
Kaip labai tavo meilės llgėsiuos, brangioji.

pasitraukti. Pasitraukimas 
primena paskutinių dienų 
įvykiai, yra pati sunkiausia 
karinė ir politinė operacija.”

Ir dar kaip klydo - baisiai, 
kruvinai klydo! Toji klaida, 
mums Amerikos žmonėms, 
kaip žinia, kaštavo apie 
50,000 jaunų gyvybių ir apie 
300 bilijonų dolerių.

Iš pat pradžios mes sakė
me, kad tai yra neleistina, 
baisi klaida šiam kraštui kiš
tis į Indokinijos reikalus, ir 
kartu su visais pažangiais 
amerikiečiais reikalavom tą 
avantiūrą nutraukti ir iš In
dokinijos išsikraustyti. O ką 
darė smetonininkų “Dirva” ir 
visa “veiksnių” spauda? Tą 
avantiūrą, tą klaidą šimtu 
procentų rėmė, palaikė, teisi
no, gynė. Ir tiktai dabar, 
tiktai po dvylikos metų, tik
tai kai Indokinijos liaudis lai
mėjo ir įsiveržėlius supliekė 
ir išgrūdo iš savo krašto, 
lietuviški reakcininkai pripa
žįsta, kad tai buvo klaida!

MENAS, DAILĖ 
LIETUVOS DARBO 
ŽMOGAUS TURTINIMUI

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 12 
d.) skaitome Jono Jovaišos 
straipsnelį arba praneši
mą “Šiandien prasideda dai
lės dienos”. Skaitome ir kar
tu su autoriumi didžiuoja
mės. Štai kaip mūsų gimtaja
me krašte dailė ir menas 
naudojami Lietuvos darbo 
žmogaus gyvenimui įvairinti, 
paturtinti!

Jonas Jovaiša rašo-prane- 
ša:

“Šiandien grupė vilniečių 
dailininkų išvyko į Druskinin
kus, kur bus atidaryta dailės 
darbų paroda. Vakare “Drau
gystės” sanatorijoje įvyks su
sitikimas su miesto darbo 
žmonėmis.

Rytoj Vilniaus Parodų rū
muose sostinės visuomenė 
susitiks su žymiausiais respu
blikos dailininkais. Šiame su
sitikime dalyvaus ir broliško
sios Baltarusijos dailininkai.

Tokia visasąjunginių Dailės 
dienų pradžia mūsų respubli
koje. Šiomis dienomis grupės 
dailininkų išvyksta ir į kitus 
Lietuvos miestus bei rajonus, 
Įmonėse, kolūkiuose, mokyk
lose, parodų salėse ir dailės 
muziejuose specialiai sureng
tose parodose, ties paveiks
lais, skaidrėmis dailininkai 
aiškins, pasakos apie kūrybi
nį procesą, meno kūrinio su
vokimą, apie dailės uždavi
nius ir vietą gyvenime.

. . .Dailės dienų tikslas - 
plačiau supažindinti darbinin
kus, kolūkiečius, inteligenti
ją, jaunimą su daile, su dailės 
kūrėjais. Jeigu pernykščių 
Dailės dienų metu dominavo 
susitikimai su žemdirbių ko
lektyvais, tai šiemet - dau
giau pasisukta veidu į darbi
ninkiją. Šimtai dailininkų tie
siogiai ir netiesiogiai (savo 
kūriniais) bendraus, kalbėsis, 
ginčysis su Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir kitų 
miestų įmonių darbininkais, 
profesinių technikos mokyklų 
moksleiviais.

Laisvi rinkimai?
Visi gerai žinome, kad J. V. 

valdo išrinkti Republikonų 
arba Demokratų partijos at
stovai. Taipgi nuolat prime
nama, kad gali laisvai siektis 
atstovybės per rinkimus bile 
kokia kita politine partija.

Bet ar taip iš tikrųjų yra? 
Štai 1972 metų rinkimuose 
dalyvavo paskilbęs Dr. Ben
jamin Spock, sudaręs koalici
nę partiją vardu Peoples Par
ty. Šios partijos darbuotojai 
patyrė, kad visos mūsų val
stijos turi įvairiausias taisyk
les tam, kad kliudytų naujai 
partijai patekti ant rinkimų 
baloto. Ir dėl to, nežiūrint jų 
pastangų ir išleistų pinigų, 
vos ne vos pavyko jos kandi
datus išstatyti tiktai dešim
tyje valstijų, būtent - Califor
nia, Colorado, Idaho, India
na, Kentucky, Minnesota, 
New Jersey, Vermont, Wa
shington ir Wisconsin.

Rinkimų sistema taip su
taisyta, kad faktinai pasirin
kimas visos šalies piliečiams 
liekasi tarpe Republikonų bei 
Demokratų.

Pavyzdžiui, Utah valstijoje 
reikalaujama 500 piliečių pa
rašų ant peticijos naujai par
tijai išstatyti kandidatą. At
rodo gana lengva, bet pride
dama, kad reikia atlaikyti 
visos valstijos papėde kon
venciją, o prieš tai dar reika
linga atlaikyti bent dešimtį 
pavietavų (“Counties”) kon
ferencijų. Dargi reikia su
rinkti po bent dešimtį piliečių 
parašų iš kiekvieno pavieto 
toje valstijoje. Visi šie para
šai turi būti patikrinti pavie
to ir valstijos raštininkų, ku

Laiškai
Gerb. Redakcija,

Visų pirma noriu padėkoti 
už “Laisvę”, kurią, tarpinin
kaujant mano dėdei, Bovinui 
Vincui, neseniai pradėjau 
gauti. Tuo pačiu dėkinga 
Jums už pastangas, ją pa- 
siunčiant.

Kadangi mano mielam dė
dei Bovinui Vincui, gyv. Flo
ridoje, Miami, netrukus 
(IV.23) sukaks 85 metai, to
dėl labai prašyčiau mano šei
mos vardu pasveikinti jį gim
tadienio proga per “Laisvę”.

Jus gerbianti
O. Packevičienė

Kapsukas
Nuo Redakcijos: Mes irgi 

nuoširdžiausiai sveikiname 
mūsų seną veikėją, ilgametį 
“Laisvės” bendradarbį Vincą 
su šia garbinga 85-ojo gimta
dienio sukaktimi. Linkime 
laimės, sveikatos ir daug 
daug saulėtų dienų.

Mieli draugai
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Gegužės pirmosios švenčių 
proga “Laisvės” ir “Šviesos” 
redaktorius, bendradarbius, 
platintojus, rėmėjus, skaity
tojus, spaustuvės darbuoto
jus. Visiems linkiu laimės, 
sveikatos, o redaktoriams ir 
bendradarbiams dar ir kūry
binių laimėjimų kilniame 
spaudos darbe.

Vandalinas Junevičius 
Kaunas
1975. IV.17 

rie gali, remiantis bile maž
možiu, atmesti dalį parašų, 
kas ir dažnai atsitinka. Reiš
kia, gali turėti 500 parašų 
toje valstijoje, bet jei neturi 
kiekviename paviete po de
šimtį priimtinų - tai taisyklė 
500 parašų liekasi bereikšme.

Kitas pavyzdys. Pennsylva
nia valstijoje uždėti naują 
partiją ant baloto, reikalinga 
surinkti parašų vieną procen
tą užsiregistravusių piliečių - 
išeitų apie 10,500 parašų. 
Tačiau iš praktikos patirta, 
kad dalis parašų bus atmesta, 
todėl nė neik į valstijos rašti
nę be bent 15,000 parašų! 
Dargi, nors rinkimai įvyksta 
lapkričio mėnesyje, bet nau
jieji kandidatai savo peticijas 
turi pristatyti viduryje vasa
rio mėnesio.

New Yorko valstijoje neuž
tenka partijai surinkti reikia
mą skaičių parašų. Kiekvie
nas atskiras kandidatas turi 
turėti savo peticiją (nežiū
rint, kad yra tos pačios parti
jos kandidatu). Susidaro pa
dėtis, kad jeigu nauja partija 
stato visą sąrašą kandidatų, 
ji turi surinkti milionus para
šų padengimui visų skirtingų 
kandidatų.

Kiekviena valstija ir pavie
tas turi eiles savotiškų pink
lių. O ką jau bekalbėti apie 
Komunistų partiją, kuri pa
neigta ir pasmerkta per kapi
talistinę spaudą.

Pasirodo, kad ne taip jau 
laisvai mes J. V. piliečiai 
galime pasirinkti savo atsto
vybę prie dabartinės siste
mos.

E. N. Jeskevičiutė

Gerb. drauge Antanai,
Sveikiname Jus ir visą 

“Laisvės” laikraščio kolekty
vą su Tarptautine darbininkų 
solidarumo švente - Gegužės 
1-ąja. Linkime ir toliau sėk
mingai kovoti už taiką ir 
darbo žmonių reikalus.

“Tiesos” kolektyvo vardu 
A. Levinavičius

Mieli laisviečiai!
Sveikinu Jus su Tarptauti

ne Darbo žmonių solidarumo 
švente - Gegužės 1 -ja ir linkiu 
Jums viso geriausios sėkmės 
Jūsų kultūriniame visuome
niniame darbe. Vytas Rainys

APIE “STEBUKLĄ”
Nedideliame Šveicarijos 

kaime Konei žaibu pasklido 
žinia apie “stebuklą”. Medinė 
statula, priklausanti vieti
niam katalikų kunigui, laiko
ma viename iš kaimo namų, 
pradėjo mirksėti kairiąja aki
mi. . .

Susirinkę prie namo tikin
tieji buvo labai nustebinti. 
Tačiau, iš arti apžiūrėjus, 
pasirodė, kad iš statulos 
akies ruošiasi išlįsti “dievo 
karvutės” lėliukė, kuri buvo 
įsitaisiusi tenai gyventi.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinės Tautos nutarė sa
vo taikos jėgų laikymą Vidu
rio Rytuose prailginti dar 
trimis mėnesiais. Bijoma, 
kad jas ištraukus, tarp Izrae
lio ir arabų vėl užliepsnotų 
karas.
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TARYBŲ LIETUVOS 
KULTŪROS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMO MINTYS
F. KAUZONAS

(Tęsinys iš praeito numerio)

Susitiko kultūrinio fronto veteranai - personalinė pensinin
kė Michalina Meškauskienė [kairėje] ir Mokslų Akademijos 
prezidentas Juozas Matulis G. Fišerio nuotr.

Kad Kaunas būtų 
arčiau. . .Vilniaus

Jeigu netoliese yra du dide
li miestai, jie dažnai kuo nors 
nepasidalija. Dažniausiai pra
našumu. Vienas pasistato 
daugiaaukštį namą, kitas, 
žiūrėk, kad ir vienu aukštu, o 
vis tiek didesnį išsibudavojo. 
Pasistato vienas aukštą tele
vizijos anteną, kitas - dar 
pusmetrį priduria. Surenčia 
vienas mandrą restoraną, ki
tame, žiūrėk, dar mandresnis 
atsirado.

Kartais ir visai nejuokais 
vienas miestas ant kito su
pyksta. Tai, žiūrėk, sporti
ninku, tai kokiu artistu ima ir 
nepasidalija: viename mieste 
gimęs ir augęs, kitame mokę
sis ir garsenybe tapęs - ir 
žinok, kad gudrus, Vilniaus 
jis, sakysime, ar Kauno.

Ir dar - jeigu viešėsite 
Tarybų Lietuvoje, nesakyki
te vilniečiui, kad Kaunas la
biau patikęs už Vilnių, o 
kauniečiui - priešingai. Ge
riau jau nutylėkite tuos pra
našumus.

Žinoma, tokie “nesutari
mai” turi daugiau jumoristinę 
spalvą. Kai reikalas rimtas - 
visi nesutarimai dingsta. 
Kauniečiai nė kiek nemažiau 
už vilniečius džiaugės, kai 
Vilniaus operos solistas V. 
Daunoras Tulūzos Tarptauti
niame vokalistų konkurse 
skynė laurus, o vilniečiai ne
tverdavo džiaugsmu, maty
dami televizijos ekranuose 
Tarybų Sąjungos krepšinio 
rinktinės kapitoną Modestą 
Paulauską, lipantį ant įvairių 
tarptautinių turnyrų pakylų.

Šiandien Vilnius ir Kaunas 
- miestai bičiuliai. Apie šią 
bičiulystę iš suvažiavimo tri
būnos kalbėjo Partijos Kauno 
miesto komiteto sekretorius 
Algimantas Brazaitis.

Suvažiavimo delegatai iš jo 
pasisakymo sužinojo, kad ta 
bičiulystė įgauna vis naujų, 
vis konkretesnių formų. Per
nai įvykusioje Kauno miesto 
dainų šventėje skambėjo ir 
Vilniaus choristų balsai. Kau
no žiūrovai žavėjosi vilniečių 
koncertais, surengtais ge
riausiose Kauno salėse, Vil
niaus saviveiklininkų dienų 
Kaune proga. Dabar Kauno 
saviveiklininkai ruošiasi atsa
komajam vizitui.

Plačiai kauniečiams duris 
atvėrė naujieji Vilniaus ope
ros rūmai, į kuriuos patekti 
iki šiol ne taip lengva, nes 
norinčiųjų - begalės. Kaune 
veikia kasa, kuriai atiduoda
ma ketvirtadalis visų bilietų. 
Taigi, kiekvieną vakarą keli 
šimtai kauniečių praleidžia 
šiame nuostabiame kultūros 
židinyje.

Atstumas tarp šių miestų, 
pasirodo, didesnės reikšmės 
neturi ir dar mažiau turės 
netolimoj ateity, užbaigus 
geležinkelio “Vilnius-Kau
nas” elektrifikavimą.

Menas ateina pats. . .
Tarybų Lietuvos skaitytojo 

nebenustebinsi, pranešęs, 
kad, sakysim, Virgilijus No
reika nuvyko kur nors į Skuo

do rajono kolūkį, kur kultū
ros namuose susitiko su kolū
kiečiais, davė jiems koncertą. 
Nieko čia nuostabaus. Į kolū
kius, gamyklos cechus važi
nėja ištisi teatrai, Valstybi
nės Filharmonijos orkestrai, 
atskiri atlikėjai. Kai kurios 
gamyklos, ūkiai yra pasirašę 
su meno kolektyvais nuolati
nio bendradarbiavimo sutar
tis.

Todėl visai nenuostabu, 
kad apie tokį bendradarbiavi
mą suvažiavime buvo kalba
ma itin daug.

Suvažiavimo delegatė, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatė Aldona Kava
liauskaitė papasakojo, kokios 
bendradarbiavimo formos ri
ša jos Panevėžio “Ekrano” 
gamyklą ir šio miesto dramos 
teatrą.

♦ * *
Gamyklos cechai, broga- 

dos, kiti gamybiniai kolekty
vai yra nuolatiniai teatro lan
kytojai ir gerbėjai. Jei daug 
kas ir nusiskundžia, kad ne
lengva gauti bilietų į garsųjį 
Panevėžio teatrą, kur žiūro
vai iš visos Tarybų Sąjungos 
veržte veržiasi, tai mūsų dar
bininkai visada laukiami šia
me teatre. Vien tik praėju
siais metais organizavome 
156 kolektyvines išvykas į 
teatrą, kurių metu spektak
lius žiūrėjo 6,000 gamyklos 
dirbančiųjų. Po spektaklių 
dažnai susitinkame su reži
sieriais, aktoriais. Tokie susi
tikimai, mums, darbinin
kams, padeda geriau suvokti 
meną, tikrąsias žmogiškas 
vertybes.

Teatralai dažni svečiai ir 
mūsų gamykloje. Jie bend
rauja su gamyklos meno savi
veiklos kolektyvais, padeda 
rengti koncertus ir 1.1. Tokie 
gražūs ryšiai mus skatina 
domėtis, padeda pamilti ne 
tik teatrą, bet ir literatūrą, 
dailę, muziką, kitas meno 
šakas.

Išeivijos indėlis
Suvažiavime nebuvo pa

miršta ir lietuvių išeivija. 
Kalbėdamas apie jos ryšius 
su gimtuoju kraštu, jos indėlį 
į kultūros išsivystymą, savo 
pranešime suvažiavimui kul
tūros ministras L. Šepetys 
pasakė:

— Mūsų menas užsienyje 
privalo vis ryškiau demon
struoti tarybinių tautų laimė
jimus, mūsų žmogaus gyveni
mo būdo pranašumus. Mūsų 
kultūra -. tai ne tik gražus 
ornamentas margatautinėje- 
margaspalvėje juostoje, bet 
ir kovinė vėliava.

Beje, šitaip suprastą Tary
bų Lietuvos kultūrą priima ir 
skleidžia mūsų draugai užsie
nyje, pažangioji išeivijos da
lis. Mes neesam abejingi jų 
pastangoms pažinti, propa
guoti, gausinti lietuvių tary
binės kultūros ir meno laimė
jimus.

Mūsuose išleidžiamos išei
vių knygos, surengiamos jų 
darbų parodos, priimamos ir 
eksponuojamos kultūros ver
tybės. Vis daugiau tenykštės 

inteligentijos supranta, jog 
geranoriškai šliedamiesi prie 
kultūros procesų Tarybų Lie
tuvoje, jie neištrina savęs iš 
tautos istorijos metraščio.

Įdėmiai sekdami išeivijos 
kūrybinės inteligentijos san
tykių su socialistine Lietuva 
raidą, skatindami pažangius 
reiškinius, mes, A. Sniečkaus 
žodžiais, pasakytais pirmaja
me kultūros darbuotojų suva
žiavime, “duodame ryžtingą 
atkirtį mėginimams per bur
žuazinius kanalus siūlyti 
mums svetimą gyvenimo bū
dą ir pasaulėjautą, skleisti 
nacionalizmą, antitarybišku- 
mą ir antikomunizmą, tarybi
nių tautų draugystės skaldy
mo nuodus”.

Lietuvos kinas - nuo 
suvažiavimo iki suvažiavimo

“Savaitės ekranas” - laik
raštis, leidžiamas respubliki
nės kinofilmų nuomojimo 
kontoros, kuri rūpinasi kino 
filmų demonstravimu, jų pro
pagavimu, reklama ir t. t. 
Išeidamas kiekvieną savaitę, 

„jis praneša skaitytojams ne 
vien pavadinimus filmų, ku
riuos galės netrukus pamaty
ti. Laikraštyje spausdinama 
kino kritika, istorijos pusla
piai, pasakojama, kaip buvo 
statomas vienas ar kitas fil
mas, pristatomi populiariausi 
kino artistai ir t. t.

Suvažiavimo proga buvo iš
leistas specialus šiai progai 
“Savaitės ekrano” numeris, 
ištisai skirtas lietuviškos ki
nematografijos reikalams. 
Štai keletas faktų, įvykusių 
per šešerius metus nuo pir
mojo kultūros darbuotojų su
važiavimo, paskelbtų šiame 
“Savaitės ekrano” numeryje:

Per praėjusį nuo pirmojo 
suvažiavimo laikotarpį pa
gausėjo respublikos filmų 
fondas. Jeigu 1969 m. 2049 
meniniams filmams turėjome 
19562 kopijas, tai šiais metais 
2635 meniniams filmams - 
26850 kopijų. 1969 m. 2677 
dokumentiniams filmams, tu
rėjome 26123 kopijas, o da
bar 5045 filmams - 39000 
kopijų.

Žymiai daugiau filmų de- 
monstruojąma respublikos 
ekranuose: 1969 m. kino įren
giniams buvo išduota 170215 
meninių filmų programų, ir 
40480 programų dokumenti
nių, o 1974 m. jau 197208 
filmų programų ir 75049 do
kumentinių.

1970-1974 metais pastatyti 
6 nauji kino teatrai: Vilniuje 
— 600 vietų “Lazdynai”, Pa
kruojyje - 318 vietų “Svaja”, 
Kaune - 400 vietų “Vilnis” ir 
“Dainava”, Birštone - 300 
vietų Birštonas” ir 318 vietų 
kino teatras Kaišiadoryje.

Pagausėjo ir plačiaforma- 
čių kino teatrų: Klaipėdoje 
pastatytas 835 vietų “Vaidi
la”, į plačiaformatį rekons
truota “Vaiva”. Kapsuke at
vėrė duris pirmasis plačiafor- 
matis kino teatras rajone - 
600 vietų “Kapsukas”.

♦ * *
Padidėjo kino žiūrovų skai

čius (1969-44622 žiūrovai, 
1974 - 47257 žiūrovai). Res
publikos kino teatruose pa
gausėjo dokumentinių filmų 
seansų (1969 m. - 130549, 
1974 m -185236). Ypač dide
lis dėmesys buvo skirtas že
mės ūkio filmų propagavi
mui. Jeigu 1969 m. buvo 
46637 žemėjs ūkio filmų sean
sai, tai 1974 m. - 78773.

Kino studija sukūrė 16 me
ninių filmų, 85 dokumenti
nes, mokslo populiarinimo 
bei užsakytines juostas, 220 
kino periodikos numerių. Da
lis jų yra laimėję sąjunginių 
ir tarptautinių kino festivalių 
prizus bei diplomus, dalis 
kino darbuotojų buvo apdo
vanota ordinais ir medaliais.

VIII Tarptautiniame Mask
vos kino festivalyje V. Žala- 
kevičiaus filmas “Tas saldus 
žodis - laisvė!” apdovanotas 
Aukso prizu.

IV Sąjunginiame sportinių 
filmų festivalyje V. Starošo ir - 
R. Šilinio dokumentinė juosta 
“Kur karalienės auksas” pel
nė aukso medalį.

XXV Tarptautiniame spor- , 
tinių filmų festivalyje Kerti
ną d’Ampecco Ši juosta iško
vojo sidabro medalį.

Varnoje vykusiame XI

LAI SVĖ

Tarptautiniame architektų 
kongrese V. Imbraso doku
mentiniam filmui “Vandens ir 
vėjo fuga” paskirtas specia
lus prizas ir tarptautinės ar
chitektų sąjungos diplomas.

Tarptautiniame festivalyje 
Ostravoje L. Lazėno doku
mentinė juosta “Pasaulis po 
saule” laimėjo Gran Pri. Gar
bės diplomu šis filmas apdo
vanotas ir Tarptautiniame 
žemės ūkio filmų festivalyje 
Brno.

VI Sąjunginiame kino festi
valyje M. Giedrio meninis 
filmas “Herkus Mantas” ap
dovanotas antrąja premija.

Tame pačiame festivalyje 
antroji premija paskirta ir L. 
Lazėno dokumentinei juostai 
“Noriu būti. . .”

V Sąjunginiame kino festi
valyje diplomu ir pirmąja 
premija buvo atžymėtas 1971 
m. kino žurnalas “Tarybų 
Lietuva” Nr. 36.

Tame pačiame festivalyje 
diplomu ir antrąja premija 
apdovanotas R. Verbos fil
mas “Šventėn”.

II Sąjunginiame sportinių 
filmų festivalyje V. Starošo 
dokumentinė juosta “Du kėli
niai” laimėjo antrą prizą ir 
antrojo laipsnio diplomą.

II Sąjunginiame mokymo 
filmų festivalyje trečioji pre
mija paskirta A. Digimo fil
mui “Lietuvos reljefas”.

V sportinių filmų festivaly
je Z. Putilovo juosta “Amžius 
Ž ne riba” pažymėtas prizu ir 
diplomu.

Zoniniame kino festivalyje 
Minske R. Verbos filmas 
“Ciutyta rūta” apdovanotas 
pagrindiniu prizu kaip ge
riausia dokumentinė apybrai
ža.
Dar keletas skaičių, pasakytų 

iš suvažiavimo tribūnos
. . .Mūsų kultūros įstaigo

se dabar veikia daugiau kaip 
15,000 meno saviveiklos ko
lektyvų.

. . .1974 metais muziejų 
lankytojų skaičius siekė be
veik pusantro milijono.

Dar keletas skaičių, pasakytų 
iš suvažiavimo tribūnos

. . 7 Mūsų kultūros įstaigo
se dabar veikia daugiau kaip 
15,000 meno saviveiklos ko
lektyvų.

... 1974 metais muziejų 
lankytojų skaičius siekė be
veik pusantro milijono.
... Per 35 tarybinės sant

varkos metus mūsuose išleis
ta apie 50 tūkstančių pavadi
nimų knygų bendru beveik 
400 milijonų egzempliorių ti
ražu.

. . . 1959 metais aukštąjį, 
vidurinį ir nepilną vidurinį 
mokslo cenzą turėjo 511 tūk
stančių respublikos gyvento
jų, o 1975 metų pradžioje - 
jau 1236 tūkstančiai.

. . . Pagal specialiųjų vidu
rinių mokyklų mokinių skai
čių 10,000 gyventojų Lietuva 
šiuo metu užima pirmąją vie
tą kitų tarybinių respublikų 
tarpe, pagal studentų skaičių
— ketvirtąją.

Cologne, Vokietija. - Prieš 
kelias dienas Rhine upėje 
užsidegė ir nuskendo ekskur
sinis laivas su 100 keleivių. 
Nelaimėje žuvę apie 30 žmo
nių.

JONAS ORINT AS

Tu grįžai
Vėl grįžai po daugel metų, 
Meile degdama.
Ranką padavei nedrąsiai, 
Meiliai klausdama:

— Ar dar laukei, ar atleisi 
Klaidą praeities?
Ir žydris akis nuleidus 
Svirai ant peties.

Lūpos rausvos tartum gėlės 
Lietė taip švelniai. . .
Man sielą sužavėjo 
Meilės bučiniai.

Tave artimą vėl mielą 
Glaudžiu prie širdįes, 
Neminėsim sielos skausmo 
Liūdnos praeities. . .

' t

Kad grįžai po daugel metų, 
Gal ir laimė grįš. . .
Meilė vėl skaisti kaip saulė 
Širdį atgaivins. . .

Karikatūristo akimis - jie Kambodijos ir Pietų Vietnamo 
vaikų “kidneperiai”

Turtingos bibliotekos 
Vilniuje - kultūros 

augimo rodiklis
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje

Vilnius - senas kultūros 
miestas. Jis, kaip kultūros, 
švietimo židinys buvo žino
mas ir prieš kelis šimtmečius. 
Aš pats gyvenau Vilniuje 
(baltųjų lenkų valdymo lai
kais) keturiolika metų. Gerai 
prisimenu, kad lenkai tuo 
laiku Vilnių laikė savo išplės
tos valstybės, su daugybe 
mažumų, tik “pakraščių 
miestu”. Jie mažai skyrė dė
mesio kultūros įstaigoms Vil
niuje plėsti, naujoms kurti. 
Nebuvo žymesnių leidyklų, 
bibliotekų tinklas nebuvo di
delis, dailės parodos buvo 
rengiamos retai. Anais lai
kais, man atrodo, pats gy
viausias tebuvo teatrinis gy
venimas. Tiesa, nebuvo ope
ros, baleto teatro, bet su 
dramos teatrai, drauge ir 
operetė, buvo rodę veržlumo, 
iniciatyvos, naujų bandymų.

356 bibliotekos Vilniuje
Vilnius virto įsidėmėtinu 

kultūros, meno centru tary
binės santvarkos metais. Jau 
esu rašęs apie naujus laimėji
mus teatro, muzikos, litera
tūros srityse. Bet ir Vilniuje 
esančios bibliotekos yra svar
bus veiksnys, stambus rodik
lis, kuris liudija apie kultūros 
kilimą Vilniuje.

Čia veikia tiek daug biblio
tekų, kiek nebuvo per ištisus 
šimtmečius. Sakoma, kad 
Vilnius - tai tikras bibliotekų 
miestas. Juk pagal šių metų 
pradžios duomenis, Vilniuje 
dabar veikia 356 įvairaus tipo 
bibliotekos, o jų fonduose 
sukrautas didelis turtas, net 
15 su puse milijono knygų, 
laikraščių ir žurnalų komp
lektų, plokštelių (records) ir 
kt. Tais turtais (knygomis ir 
kt.) Vilniaus bibliotekose 
kasmet naudojasi 338,000 vil
niečių. Praėjusiais metais gy; 
ventojams Vilniuje buvo pa
skolinta daugiau kaip 15 mili
jonų leidinių (knygų, žurna
lų). O kas metai tie fondai 
bibliotekose pasipildo beveik 
puse milijono naujų" leidinių.
Trys labai svarbios, žinomos 

bibliotekos
Lietuvos sostinėje veikia 

trys bibliotekos, kurių fondai 
yra ir labai gausūs, ir svar
būs, reikšmingi. Pirmoji jų, 
tai Vilniaus universiteto bib
lioteka, turinti 400 metų arm 
žiaus. Jos fonduose yra dau
giau kaip 3 milijonai įvai
rių spausdinių. Jau 11 metų 
veikia Vilniuje respublikinė 
biblioteka, įsikūrusi gražiuo
se, erdviuose rūmuose Leni
no prospekte, visai netoli 
Žvėryno tilto. Joje įvairių 
leidinių rasime keturis milijo
nus. Pagaliau, trečioji biblio
teka, centrinė Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos bibliote
ka netrukus sulauks 30 metų. 
Jos fondai siekia daugiau 
kaip 2 su puse milijono leidi
nių.

Visos trys bibliotekos turi 

savitą pobūdį, visos jos turi ir 
specifinius, “savus" skaityto- 
jus-lankytojus, visos jos gali 
pasididžiuoti turinčios labai 
retų, unikalinių spaudos lei
dinių, knygų, rankraščių.

Kaip plačiai vykdomas in
formacinis darbas biblioteko
se, liudija kad ir tai, kad jose 
yra daugiau šimto įvairių val
stybių enciklopedijų, išleistų 
seniau ir paskutiniais laikais. 
Vilniaus bibliotekose gali ras
ti reguliariai siunčiamus lei
dinius “Who is who” ir pana
šius. Be to, jos nuolat gauna 
skubią informaciją apie nau
jus išradimus, apie dar neuž
baigtus mokslo darbus . . . 
Respublikinė biblioteka turi 
įsivedusi specialų telefoną ir 
juo paskambinęs tuoj galėsi 
patirti, kokios naujienos, 
naujos knygos gautos. Atski
rai gali sužinoti apie visuome
ninę - politinę literatūrą, apie 
tiksliųjų mokslų bei techni
kos leidinius arba apie muzi
kinės literatūros naujienas.

2 milijonai straipsnių 
aprašymų

Ne vieną kartą esu pasi
naudojęs Respublikinės bib
liotekos katalogais ir kitais 
patarnavimais. Mane stebino 
katalogai, kur gali rasti kor
teles apie tarybinės spaudos 
straipsnius iš įvairiausių sri
čių. Tokių kortelių yra dau
giau kaip 2 milijonai. Jei 
skaitytojas nori patirti, ką 
spauda (kada, kokiame laik
raštyje. . .) rašė apie R. 
Nixono kelionę į Maskvą, 
apie Kissingerio keliones, 
apie senatorių Jacksoną ar 
(kalbant nekukliai), ką V. 
Alseika kalbėjo spaudos kon
ferencijoje Vilniuje 1972 me
tų rudenį, - viskas randama 
tose tvarkingai sudėtose kor
telėse.

O jei nori smulkiai žinoti, 
kas buvo parašyta apie kurį 
nors lietuvį rašytoją arba ką 
jis pats parašė, tai lituanisti
kos skyriuje ištrauksi norimą 
“stalčių” su keliais šimtais 
kortelių. Reikalinga žinoti tik 
tau rūpimo rašytojo ar kito 
kūrėjo pavardę, pvz. E. Mie
želaitis, J. Baltušis, V. Siri
jos Gira ir pan.

7 milijonų patentų rinkinys 
Vilniuje

Be minėtų, Vilniuje dar 
veikia paskirų specialybių bi
bliotekos. Štai 20 metų su
kaktį šiais metais mini centri
nė mokslo-technikos bibliote
ka, kurioje sukaupta netoli 
450 tūkstančių tik techniki
nės literatūros leidinių. Joje 
saugomas vienintelis respub
likoje patentų rinkinys (7,5 
milij. vienetų. . .)

31 metų įsteigimo sukaktį 
jau minėjo respublikinė 
mokslinė-medicinos bibliote
ka, o jos fondai, tik medicinos 
srities, turi apie 400,000 vie
netų.

Visos bibliotekos ne tik

3-ias pu si apis 

informuoja apie savo leidi 
nius telefonu, asmeniškai, 
bet leidžia ir įvairius informa
cinius leidinius, (vienas to 
kių, tai “Naujų užsienio kny 
gų biuletenis"). Neseniai pa 
sirodė katalogas gautų Lieti! 
voje knygų elektroninės 
technikos klausimais - ateity 
jis bus leidžiamas pastoviai.

Bibliotekos Vilniuje palaiko 
glaudžius ryšius ne tik su 
bibliotekomis Tarybų Sąjun 
goję, bet ir su keliasdešimt 
bibliotekų užsieny. Jos turi 
gausius retų spaudinių mik 
rofilmus, be to, mikrofilmų 
technika naudojama ir lanky
tojams prašant.

Pradėtas statyti 
bokštas

Vilniuje, tarp Lazdynų ir 
Karoliniškių, ant aukštokos 
kalvos pradėtas statyti aukš
čiausias mūsų respublikos 
statinys - televizijos perdavi
mo stotis su 326 metrų aukš
čio bokštu. Bokštą stato Vil
niaus antrojo statybos tresto 
antroji valdyba. Naujoji sto
tis galės transliuoti tris tele
vizijos ir keturias radijo pro 
gramas. Platesnė taps televi , 
zijos laidų tiesioginio priėmė 
mo zona. Bokšte taip pat bus 
įrengta radiotelefono stotis - 
telefono abonentai galės pa
laikyti ryšį su judančiais ob
jektais: automobiliais, lėktu
vais, traukiniais. Didžiausia 
me respublikos statinyje įsi 
kurs ir automatizuotas me
teorologinių stebėjimų punk 
tas. Jis rengs meteorologijos 
prognozes liaudies ūkiui bei 
paties bokšto eksploatavimo 
tarnybai. Bokšte bus stebėji
mo aikštelė, į kurią lankyto
jus pakels greitasis liftas.

K. Žakavičienė

Debesėliai
Vėl rūkas kyla vakaruos 
Ir debesėliai niaukias, 
Gal ir perkūnijo sutrenks, 
Nors niekas to nelaukia.

Skaistūs saulėtekiai rytų 
Apšvies visą padangę, 
Ir debesėliai vakarų 
Nubluks jų išsigandę.

Greit skaisti saulė patekės 
Atneš ji laimę, džiaugsmą, 
Taika pasauly suklestės; 
Ne bus žmonijai skausmo.



4-tas puslapis

Visada rikiuotėje

Karo audra užklupo Oną 
Idzelienę ankstyvą birželio 
22-osios rytą. Kartu su tūk
stančiais kitų ji patraukė j 
Tarybų šalies gilumą. Po kiek 
laiko atsidūrė Gorkio srityje, 
kur formavosi 16-oji Lietu
viškoji divizija.

Su ja ir pradėjo kelią atgal į 
Lietuvą ryšininkė Ona Idze- 
lienė, Kalinino, Centrinis, 
Oriolo frontas. . . Tūkstan
čiai kilometrų, šimtai atakų, 
dveji metai apkasuose. Reto
mis poilsio valandėlėmis sva
jojo apie tai, ką veiks po 
pergalės.

Kartu su pirmaisiais dali
niais ji įžengė į Tarybų Lietu
vą. O kai Lietuva buvo galu
tinai išvaduota, O. Idzelienė 
sugrįžo į gimtąjį Žemaičių 
Naumiesčio miestelį.

Nelengvi buvo pokario me
tai Lietuvoje, ir kartais atro

Laiškas iš Lietuvos sostinės
Mielieji Laisviečiai!

Šiomis dienomis susilaukė
me tikrai pavasariško oro po 
tokios keistos žiemos, kurios 
metu nebuvo nei didesnių 
šalčių, o ir sniegas buvo 
retenybė. Malonu būtų pasi
vaikščioti, bet kažkaip nemo
ku taip sutvarkyti savo laiko, 
kad jo atliktų tokiam malonu
mui. Daugiausiai sėdžiu na
mie, ką nors rašau arba skai
tau, o jei išeinu, tai tik 
reikalų verčiamas. Bet pa
skutinėmis dienomis teko kai 
kur pabuvoti ir ne darbo 
reikalais, bet vis iš pareigos 
visuomenės atžvilgiu.

Labai įdomus literatūros 
vakaras

Štai balandžio 4 d. vakarą 
praleidau Centriniuose Pro
fesinių sąjungų (unijų) rūmų 
salėje. Ten įvyko gabaus ir 
simpatiško rašytojo Alekso 
Baltrūno literatūros vakaras. 
Prozos vakarus ruošti sun
kiau, negu poezijos, kada 
skaitomi daugiausiai trumpi 
eilėraščiai. Tačiau šis vaka
ras buvo įdomus. Poetas E. 
Matuzevičius įdomiai pristatė 
autorių, apibūdino jo asmenį 
ir kūrybą. Aktorė J. Valan- 
čienė mintinai pasakė du 
trumpus apsakymus, paskui 
A. Baltrūnas paskaitė du 
vaizdelius, o po to įdomiai ir 
turiningai pakalbėjo apie pro
zą, ypač apie savo kūrybą.

Pas telšiečius vakaronėje
Balandžio 5 d. mudu su M. 

Gedvilu, kaipo seni žemaičiai, 
dalyvavome telšiečių vakaro
nėje Ateizmo muziejaus pa
talpose. Čia trumpą oficialią 
dalį atidarė muziejaus direk
torius A. Martinonis, paskui 
Telšių Rajono partinio komi
teto sekretorius V. Duoba 
papasakojo apie Telšius, ku
rie esą įkurti trimis metais 
anksčiau už Vilnių, nes jie jau 
1320 metais paminėti kroni
koje. Paskui man teko kiek 
pakalbėti ne vien apie Telšius 
ir žemaičius, bet apie visų 
lietuviškų genčių susiliejimą į 
vieningą lietuvių tautą, da
bar jau tapusią socialistine 
nacija.

Koncerte dalyvavo Anulė- 
nų tarybinio ūkio r.pela, ku
riai pritariant, “Masčio” ga
myklos vyrų ansamblis sudai
navo eilę dainų. Vakaronę 
labai paįvairino žinomojo 
kompozitoriaus Jurgio Gai
žausko šeimos orkestras, atli
kęs jo paties kūrinius, o 
solistė Laurynaitytė sudaina
vo jo komponuotas dainas. 
Žodžiu, tai buvo įvairus ir 
įdomus koncertas, kurį papil
dė Eigirdžių agitbrigados 
grupes suvaidintas aktualijų 
montažas.

dydavo, kad čia dar sunkiau, 
negu fronte. Tačiau Ona ne
pabūgo. Ėjo į kaimus, pasa
kojo moterims apie naują 
gyvenimą, apie tai, kad rei
kia šviestis, siekti mokslo.

Nuo 1949 metų komunistė 
Ona Idzelienė - Žemaičių 
Naumiesčio Tarybos vykdo
mojo komiteto pirmininkė. 
Išauginusi keturis vaikus, iš
gyvenusi karo ir pokario me
tų baisumus, pakėlusi visus 
sunkumus, ši moteris ir to
liau darbuojasi savo poste. 
Žemaičių Naumiesčio gyven
tojai myli ir gerbia savo 
pirmininkę. Ji to nusipelnė 
savo darbu, savo atsidavimu 
liaudies reikalui.

Nuotraukoje: Ona Idzelie- 
nė - dažna viešnia Žemaičių 
Naumiesčio vidurinėje moky
kloje.

A. Palionio nuotrauka

Tą patį vakarą dar teko 
būti Akademiniame dramos 
teatre, kur suvaidinta atnau
jinta B. Dauguviečio komedi
ja “Žaldokynė”, pastatyta re
žisierės K. Kymantaitės, kuri 
prieš uždangai pakylant pa
kalbėjo apie B. Dauguvietį, 
atžymėdama 90-sias jo gimi
mo metines.

Nepaprastame parengime
Balandžio 7 d. buvau įdo

miame Mataičių (vyro ir žmo
nos) suburto etnografinio an
samblio vakare tame pačiame 
teatre. Pirmoje dalyje įvai
raus sąstato dainininkai bei 
skudutininkai ir dūdoriai atli
ko eilę sutartinių. Antroje 
dalyje parodytas XIX am
žiaus pabaigos ir XX amžiaus 
pradžios folkoras su miesto 
kultūros įtaka. Koncerte 
daug sąmojingų liaudies kū
rybos įtarpų įvairiomis tar
mėmis.

Meno mokslų daktarė kon
servatorijos profesorė Jad
vyga Čiurlionytė apie tą an 
samblį, pradėjusį veikti 1968 
metais, rašė:

“Pagaliau susilaukėme gy
vo mūsų praeities liaudies 
meno atkūrimo. Išvydome jį 
ne knygose, ne užrašytą na
tomis, išgirdome ne stilizuo
tai atliekamą išprususių cho
rų - suskambo jis tarsi gyvas 
dėka mažo būrelio entuzias1 
tų. . . Pilnai atskleisti senojo 
meno esmę, atkurti sutarti
nių dainavimo ir choreografi
jos specifiką yra nelengva. 
Tačiau mažas P. Mataičio 
sukurtas kolektyvas įrodė, 
kad didelė meilė ir pasiryži
mas suranda kelius įgyven
dinti net sunkų sumanymą.”
Jų mirtis - didelis nuostolis
Tą pačią dieną laidojome 

mūsų Žurnalistų sąjungos 
pirmininką, mieląjį draugą 
Joną Karosą. Tai buvo vienas 
senų vilniečių, čia gimęs, il
gai gyvenęs, nuo jaunų dienų 
įsijungęs į revoliucinę kovą 
prieš poniškąją lenkų valdžią.

Kaune šiomis dienomis mi
rė du įžymūs dramos artistai 
— Kazys Jurašūnas ir Bronė 
Kurmytė-Monkevičienė.
Žymiojo kovotojo atminimui

Balandžio 9 d. Revoliucijos 
muziejaus salėje įvyko susi
rinkimas, skirtas įžymaus re
voliucijos veikėjo Liudo Ado- 
mausko gimimo 95-rių metų 
sukakčiai paminėti. Praneši
mą apie jo gyvenimą padarė 
istorikas V. Kancevičius. Jis 
pasakojo apie nepaprastą L. 
Adomausko kelią, nes jis ne 
tik baigė seminariją, bet ir 18 
metų buvo kunigu, tačiau jau 
nuo 1917 metų persiėmė so
cializmo idėjomis, o 1918-

1919 m. padėjo darbininkams 
Lietuvoje kurti vietos Tary
bų valdžios organus. Metes 
kunigystę 1921 m. jis tapo 
aktyviu revoliucionieriumi ir 
11 metų praleido buržuazi
niuose kalėjimuose, o 1927 
metais buvo teisiamas ir pa
smerktas mirti, bet toji baus
mė pakeista 15 metų kalėji
mu. Tačiau jis susilaukė so
cializmo pergalės, ir buvo 
vienas aktyvių Tarybų Lietu
vos kūrėjų 1940 metais.

B. Baranauskas ir A. Kli- 
čius pasakojo epizodus iš ka
lėjimo, kada jie ten kalėjo 
drauge su L. Adomausku, 
kurs visose aplinkybėse buvo 
optimistiškai nusiteikęs ir 
mėgo humorą, užjausdavo ir 
guosdavo nusiminusius, pa
dėdavo draugams kuo galė
damas.

Savo pasisakyme aš apibū
dinau L. Adoinauską kaipo 
Liaudies vyriausybės narį, 
1940 metais buvusį Valstybės 
kontrolieriumi, pirmajame 
Liaudies Seimo posėdyje iš
rinktas jo pirmininku. Jam, 
kadaise kūrusiam pirmąsias 
darbininkų Tarybas, buvo 
lemta pasirašyti Liaudies 
Seimo istorines deklaracijas 
apie Tarybų Lietuvos paskel
bimą, jos įėjimą į Tarybų 
Sąjungos sąstatą ir kitas, 
padėjusias pagrindą atkurtai 
tarybinei santvarkai Lietuvo
je.

1941 m. L. Adomauskas 
išrinktas Aukščiausiojo Teis
mo nariu ir priimtas Lietuvos 
Komunistų Partijos nariu. 
Pirmaisiais hitlerinės okupa
cijos mėnesiais hitlerininkai 
drauge su buržuaziniais na
cionalistais sušaudė tą taurų 
ir šviesų žmogų, taip troškusį 
laimės ir gerovės savo liau
džiai, kovojusį dėl jos.

Poetų susitikime su 
mokslininkais

Tą pačią dieną dar buvau 
Rašytojų sąjungos klube, kur 
įvyko poetų susitikimas su 
mokslininkais pasikalbėji
mui. Jo tema - karas ir 
žmogus. Čia kalbėjomės apie 
karų sukeltą žalą žmonijai, 
apie galimybę išgelbėti žmo
niją iš karų pavojaus. Įdomu, 
kad buvo skaitomi ne tik 
poetų, bet ir kai kurių moks
lininkų eilėraščiai.

Taigi, gana marga savaitė 
man šį kartą pasitaikė. Ir 
tokių savaičių pasitaiko gana 
dažnai.

Be abejo, ir pas Jus, kurie 
esate įsitraukę į visuomenės 
darbą, gyvenate ne vien as
meniškais, bet ir visuomeniš
kais interesais, būna tokių 
savaičių.

Siunčiu Jums visiems ge
riausius linkėjimus.

Justas Paleckis

Ir jis reakcininkų 
stovykloje

Albert Shanker

Reakcinių demokratų par
tijos veikėjų koalicija, suside
danti iš 31 asmens, išleido 
pareiškimą dėl šios šalies 
ginklavimosi reikalų. Jie ne 
tik nereikalauja ginklavimosi 
sumažinimo ir nukirtimo gy
nybos biudžeto, bet dar gi 
kritikuoja dabartinę prez. 
Fordo vyriausybę, kad ji ne
sirūpinanti ginklavimosi pa
didinimu.

Šioje reakcininkų koalicijo
je skamba pavardės ir kai 
kurių darbo unijų lyderių. Jų 
tarpe aukštai figūruoja New 
Yorko Mokytojų Federacijos 
prezidentas Albert Shanker. 
Tai didžiausia mokytojams 
'gėdą tokį sutvėrimą laikyti 
savo unijos vadu.

LAISVĖ

Interviu su bibliotekininke - G. Raguotiene

Vilniaus Universiteto biblioteka seniausia Tarybų Sąjungoj. Vidury Genovaitė
Raguotiene, dešinėje H. Feiferienė. S. Narkėliūnaitės nuotr.

i Jungtinėse Tautose pas Dag Hammarskjold vardo bibliotekos [kairėje] direktorę 
Nataliją Tiuliną. Jos kabinete sieną puošia Vilniaus Universiteto bibliotekos nuotraukos, 
kurios? ten yra nuo tų laikų, kai Levas Vladimirovas buvo bibliotekos direktorium.

Kovo devintą dieną į Jung
tines Amerikos Valstijas at
vyko viešnia iš Tarybų Lietu
vos, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto docentė-biblio- 
tekininkystės ir mokslų infor
macijų katedros dėstytoja 
Genovaitė Raguotiene, kuri 
apsistojo pas Ilzę ir Antaną 
Bimbas, New Yorke. Vėliau 
vyko į St. Petersburg, Flori
da, San Francisco, California, 
ir Chicago, Illinois. Visur su
sitiko su lietuviais, susipaži
no su pažangiųjų lietuvių 
veikla. Gana plačiai pamatė 
mūsų šalį, kultūrines įstai
gas, patyrė mūsų papročius 
ir gyvenimo eigą.

Paprašius pasidalinti savo 
įspūdžiais iš viešnagės po 
Amerika, viešnia mielai su
tiko.

Atsakymas: Amžinas žmo- 
mintimįs vykote į Ameriką ir 
koks buvo pirmas įspūdis 
New Yorke?

Atsakymas: Ažinas žmo
gaus nerimas, matyt, yra tas 
svarbiausias variklis, vilio
jantis iš gimtų namų, skati
nantis kuo daugiau pažinti ir 
sužinoti, pamatyti ir pajaus
ti. Kelionės visad teikia 
džiaugsmo. O Amerika toks 
prieštaringas kontinentas!

Koks gi iš tikrųjų šis kraš
tas, pagarsėję pasakiškais 
turtais, moderniausia techni
ka ir neįtikėtinais socialiniais 
kontrastais.

Kiekvienas žmogus pasaulį 
mato savaip. Bandžiau suras
ti ir aš “savąją” Ameriką.

Lietuvos žmogui Amerika 
įdomi dar ir tuo, kad čia žinai 
surasiąs Lietuvos dalelę. . . . 
Sunkūs pokario metai. Ir dos
niai ištiesta Amerikos lietu
vio ranka, dalijanti mums 
vaikams šiltus rūbelius ir 
apavą. Dar mokyklos suole 
skaityti P. Cvirkos “Franko 
Kruko” puslapiai vaizduotėje 
sukūrė savotišką Ameriką. 
Vėliau Rojaus Mizaros roma
nai pasakojo ir atskleidė lie
tuvio emigranto gyvenimo 
bėdas ir džiaugsmus. Antano 
Bimbos knygos, skatinusios 
gilintis ir domėtis politinėmis 
problemomis. Švieži “Lais
vės” numeriai, pagaliau Juo
zo Baltušio, Alberto Laurin- 
Čiuko, Vacio Reimerio, Genri- 
ko Zimano knygos - akmenu
kai, iš kurių lipdėsi lietuviš
kosios Amerikos mozaika.

Rūpėjo pamatyti ir šio 
krašto kultūros įstaigas, ypač 
bibliotekas.

Atskridome į New Yorką 
naktį. Kenedžio aerodromas 
iš tikrųjų, anot J. Baltušio, 
atrodė tarsi ugnies jūra. Ta
čiau buvo truputį liūdna, kad 
Amerika “nepribloškė” nei 
dangoraižiais, nei automobi
lių tvanu, nei ryškiaspalve 
publika. Viskas atrodė tarsi 
kažkur jau matyta. Gal būt, 
“kaltos” XX amžiaus komuni
kacijos, besistengiančios, kad 
pasaulyje būtų kuo mažiau 
paslapčių, gal būt, mačiusių
jų vaizdingi pasakojimai?

Klausimas: — Apsilankius 
Jungtinėse Tautose, Jums, 
kaip bibliotekininkei, žinoma, 
buvo įdomu pamatyti ten 
esančią turtingą, keturis 
aukštus užimančią biblioteką, 
kurioje per kelis metus ėjo 
direktoriaus pareigas biblio
tekininkas Levas Vladimiro

vas? Kokių naujovių pamatė
te?

Atsakymas: — Taip jau 
susiklostė likimas, kad su šia 
biblioteka susijęs ir Lietuvos 
vardas. Šešerius metus jai 
vadovavo buvęs mano dėsty
tojas, o vėliau katedros vedė
jas docentas L. Vladimiro
vas. Todėl apsilankius D. 
Hameršeldo bibliotekoje, ne
jučiomis ieškai lietuviškų 
pėdsakų. Maloniai nustebino 
direktorės N. Tiulinos kabi
nete kabančios Vilniaus Uni
versiteto nuotraukos.

Gražus ir modernus biblio
tekos pastatas. Daug erdvės, 
šviesos, ko paprastai stinga 
senesniems panašios paskir
ties pastatams. Tai nėra vie
ša biblioteka, todėl skaityto
jų joje negausu; knygomis, 
periodika, dokumentais, mik- 
rokopijomis pirmoje eilėje 
aprūpinami Jungtinių Tautų 
aparato darbuotojai.

Gerai sutvarkyta bibliote
kos informacinė tarnyba. 
Turtingas enciklopedijų, re
feratų, bibliografijos leidinių 
fondas. Skaitytojas čia gauna 
atsakymą į įvairiausius klau
simus. Įdomu, kad biblioteka 
pradėjo rengti kursus, ku
riuose supažindina darbuoto
jus su teikiamų paslaugų rū
šimis, moko naudotis infor
maciniais leidiniais.

Didelių patogumų skaityto
jui teikia kopijavimo techni
ka. Jei reikia kokio nors 
straipsnio, netenka vargti 
persirašinėjant - jį greitai 
nukopijuoja mašinos. Pana
šias paslaugas jau teikia dau
gelis pasaulio bibliotekų, jų 
tarpe ir mokslinės Lietuvos 
bibliotekos.

Klausimas: Ar teko ir kitur 
aplankyti bibliotekas bei 
mokslo įstaigas? Koks Jūsų 
įspūdis palyginant matytas 
JAV bibliotekas su Vilniaus 
V. Kapsuko biblioteka?

Atsakymas: Lankiausi vie
noje koledžo ir New Yorko 
viešojoje bibliotekose. Pasta
roji labai turtinga, viena iš 
didžiausių pasaulyje (ji įeina į 
didžiausiųjų pasaulio biblio
tekų dešimtukų skaičių).

Bet Vilniaus universiteto 
biblioteka, lyginant su maty
tomis, yra žymiai senesnė. 
Jai šįmet sukaks 405 metai! 
Tai viena iš seniausių ir tur
tingiausių bibliotekų Rytų 
Europoje (apie 3, 5 milijono 
leidinių). Jų tarpe 307 inku- 
nabulai (knygos, atspausdin
tos iki 1500 m.) Nuo kitų 
bibliotekų ji skiriasi taip pat 
didžiausiu pasaulyje lietuviš
kų spaudinių ir lituanistikos 
rinkinių. Jame - pirmoji lietu
viška knyga - M. Mažvydo 
katekizmas (1547 m.) Garsus 
visoje Europoje kartografijos 
rinkinys. Mūsų biblioteka 
įžymi dar ir tuo, kad ji yra 
Jungtinių Tautų ir Jujnesko 
depozitaras, t. y. biblioteka 
gauna visus šių tarptautinių 
organizacijų išleidžiamus lei
dinius. Kadangi ji Vilniaus 
universiteto žinioje, tai stu
dentų mokymuisi gausiau, 
nei kitose bibliotekose, 
komplektuojami vadovėliai ir 
kitos studijoms skirtos kny
gos bei leidiniai.

Nepamirškime, kad ši gar
binga biblioteka įsikūrusi se
nuosiuose universiteto rū
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muose. Garsiosios Smuglevi
čiaus (XVI a.), Lelevelio 
(VVII a.) salės, observatori
jos pastatas (XVIII a.) labai 
pabrėžia jos amžiaus garbin
gumą.

Klausimas: Jūs paskelbė
te mokslinių straipsnių ir 
knygų apie vaikų literatūrą. 
Kaip atrodo mūsų šalies vai
kams skirta literatūra?

Atsakymas: Nedrįstu pla
čiau kalbėti apie JAV vaikų 
literatūrą, ypač dabartinę ka
dangi neteko kiek giliau su ja 
susipažinti. Galiu tik pasaky
ti, kad klasikiniai Amerikos 
vaikų rašytojų kūriniai mū
suose gausiai leidžiami ir 
skaitomi. Būdama paauglė, o 
vėliau kartu su savo vaikais 
žavėjausi Marko Twaino “To
mo Sojerio nuotykiais”, F. 
Bret Harto “Prerijų rastinu- 
ku”, pasakojančiais apie ne
nuoramos berniuko nuoty
kius, aukso ieškotojų klajo
nes negyvenamos Kaliforni
jos prerijomis. Nėra paau
glio, kuris po kelis kartus 
nebūtų skaitęs D. F. Kuperio 
klasikinių nuotykių knygų 
“Medžiotojas”, “Paskutinis 
Mohikanas”, “Pėdsekys” ir 
kt.), aprašančių aršią ir žiau
rią anglų ir prancūzų kolonis
tų bei vietinių indėnų kovą, 
vykusią XVIII a. vidury. Mė
giama giliai žmogiška Džeko 
Londono kūryba (“Smokas 
Belju”, “Martynas Idnas” ir 
kt.). Keletos leidimų susilau
kė H. Bičer-Stou “Dėdės To
mo trobelė”. Tai bene vienas 
pirmųjų socialinių romanų 
Amerikoje, parašytas dar 
1851 m., žavintis jauną jį 
skaitytoją tyru humanizmu. 
Turime į lietuvių kalbą iš
verstą Dž. Kervudo “Pilkąją 
vilkę”, “Siaurės klajūną” ir 
kitų rašytojų kūrinius. Dau
guma šių knygų sudaro mūsų 
priaugančiosios kartos vadi
namąjį “aukso fondą”.

Lankantis JAV knygynuo
se į akis krito gražiai išleistos 
vaikų knygos, jų formų įvai
rovė, įdomiai parengti enci
klopediniai leidiniai. Tačiau 
vaikų, kaip ir suaugusiųjų, 
knygos labai brangios. Susi
darė įspūdis, kad tai praban
gos prekė. Ir keisčiausia, kad 
prie gražiai išdėstytų ir puoš
nių knygelių nemačiau pačių 
vaikų.

Tiesa, centus kainuoja ko
miksai, mirgėte mirgantys 
piešiniais. Daugelyje jų vy
rauja brutalios jėgos ir žiau
rumo kultas. Leidžiami ko
miksai didžiuliais tiražais. Si 
lektūra negali nežaloti vaiko 
emocijų ir proto. Neveltui 
viename užsienio mieste kabo 
plakatas; “Komiksai! Pavo
jinga gyvybei!”

Klausimas: Šešios savaitės 
Amerikoje prabėgo labai 
greitai. Kaip Jus nuteikė 
viešnagė ir kas ypatingai su
domino stebint mūsų kultūri
nį ir kasdieninį gyvenimą?

Atsakymas: Iš tiesų, nė 
nepasijutau, kaip lėkte pralė
kė viešnagės dienos. Jos ma
ne labai praturtino, praplėtė 
akiratį, atnaujino senas ir 
apdalino naujomis pažinti
mis. Sunku iš karto gausius 
kelionės įspūdžius pasverti ir 
įvertinti.

Daugiausia bendravau su 
pažangiaisiais Amerikos lie- 
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j tuviais, iš arčiau stebėjau jų 
veiklą. Mane visą laiką stebi
no ir stebins Šių žmonių pa
siaukojama veikla, idėjinis 
tvirtumas, didžiulė energija, 
nepasiduodanti metams, be
galinė meilė gimtajai žemei - 
Tarybų Lietuvai. Aktyviai į 
visuomeninę veiklą įsijungu
sios moterys. Jos ir oratorės, 
ir virtuvės darbininkės, ir 
žurnalistės, ir kovotojos (ži- 

į nomos pasauliniu mastu), o 
kartu paprastos draugės ir 
žmonos.

Ačiū Jums už viską, bran- 
I giosios draugės ir draugai.

Nuoširdžiausią padėką leiski
te pareikšti mieliesiems Ilzei 
ir Antanui Bimboms.

* * *
Tuo metu, kai Genovaitė 

Raguotiene viešėjo Ameriko
je, jos vyras, Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto docen
tas, Bronius Raguotis, kuris 
taip pat viešėjo Amerikoje 
1970 metų pabaigoje, - nese
niai dalyvavo Maskvos Mi
chailo Lomonosovo universi
tete įvykusioje visasąjungi
nėje mokslinėje konferencijo
je, kurioje buvo gvildenama 
“JAV literatūra ir žurnalisti
ka”. Pirmą kartą Maskvoje 
buvo surengta tokio pobūdžio 
ir masto konferencija.

Be abejo, sugrįžus abiem iš 
kelionių į namus, Genovaitė 
ir Bronius Raguočiai parsiveš 
daug įspūdžių, susijusių su 
tais pačiais klausimais ir pa
tyrimais. Tikime, kad šiuo 
atveju, jie pasidalins minti
mis ir per spaudą.

Dėkoju Genovaitei Raguo- 
tienei už pokalbį.

H. FEIFERIENĖ

Drąsus veikėjas 
ir kovotojas

Re v. Ralph Abernathy
Tik retas kuris iš dvasinin

kų suranda savyje drąsos ir 
ryžto įsitraukti į paprastosios 
liaudies kovas už žmonišku
mą ir šviesesnį rytojų. Rev. 
(Kun.) Ralph Abernathy yra 
vienas iš tokių dvasininkų. 
Jis yra vienas iš atsidavusių 
juodųjų žmonių vadų. Šian
dien jis yra giliai įsitraukęs į 
Amerikos liaudies kovas 
prieš infliaciją ir nedarbą. Jis 
yra vienas iš ruošėjų Nacio
nalinės konferencijos už dras
tišką numušimą militari- 
niams reikalams lėšų.

Konferencija įvyks Chica- 
goje balandžio 5-6 dienomis. 
Joje tikimasi turėti atstovų iš 
visų šalies kampų ir nuo 
įvairiausių luomų žmonių bei 
jų organizacijų.

Naujas delegacijos 
pirmininkas

Daniel P. Moynihan
United Nations, N. Y. - 

Gautas pranešimas iš Wa- 
shingtono, kad prezidentas 
Ford pakeitė šios delegacijos 
Jungtinėse Tautose pirminin
ką. Vietoje John A. Scali, 
paskirtas Daniel P. Moyni-’ 
han, buvęs Amerikos amba
sadorius Indijoje.
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LAISVĖ 5-tas puslapis

St. Petersburg, Fla.
maisto, ir visiems už prisidė-Balandžio 5 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimą 
pravedė kuopos pirmininkė 
Adelė Pakalniškienė. Sekė 
valdybos raportai. Pirminin
kė raportavo, kad praeitą 
mėnesį įvykę kuopos paren
gimai buvo pasekmingi.

Tarptautinės Moters Die
nos atžymėjimas pavyko ge
rai. Turėjome daug publikos. 
Taipgi pranešė, kad Motinos 
Dieną minėsime gegužės 3 d. 
Turėsime menine programą. 
Taipgi moterims narėms pie
tūs bus duodami nemokamai.

Ir bendrai paėmus, mūsų 
kuopa gerai gyvuoją. Mes 
gauname naujų narių.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
raportą. Iždininkas p. Alekna 
sutiko su sąskaita. Iš paren
gimu raportą pateikė p. Moc- 
kapetris ir P. Alekna.

Visi raportai buvo priimti.
Buvo apdiskusuoti “Lais

vės” ir “Vilnies” suvažiavi
mai.

Susirinkimas nutarė laik
raščių suvažiavimus pasvei
kinti nuo 45 kuopos sekamai į 
“Laisvę” su $300, o “Vilnį” su 
$400. Buvo plačiai aptartas 
spaudos klausimas. Nutarta, 
kad kp. valdyba parašytų 
“Vilniai” laišką su pasiūlymu 
laikraščio gerovei.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų buvo šokiai-žaidimai iki 
vėlumos.

GIMTADIENIS
Balandžio 5 d. pavakary 

Helena Vaitkienė sukvietė di
delį kurį svečių į savo puošnią 
rezidenciją, kad atšvęsti savo 
vyro Prano Vaitkaus 83-čią 
gimtadienį. Stalas buvo ap
krautas įvairiais valgiais bei 
gėrimais. Svečiai geroje nuo
taikoje vaišinosi, Šoko daina 
vo. Kiek vėliau buvo supiaus- 
tytas gimtadienio tortas. 
Svečiai išgėrė po taurę šam
pano ir padainavo Pranui “Il
giausių metų”, linkėjo jam 
sulaukti dar daug gimtadie
nių linksmų. Vaitkai yra 45 
kp. ir klubo nariai ir mūsų 
pobūvių lankytojai.

KLUBO VEIKLA
Balandžio 12 d. Klubo salė

je įvyko LSC Klubo mėnesi
nis susirinkimas. Jį pravedė 
Klubo prez. V. Bunkus. Val
dybos raportai: V. Bunkus 
pateikė raportą iš Klubo 
veiklos. Praėjusį mėnesį Klu
bo pobūviai buvo pasekmin
gi. Dėkojo Adelei Pakalniš
kienei už prirengimą choro 
klubo koncertui. Nuo paren
gimų liko Klubui paramos. 
Dėkojo šeimininkei M. Raš- 
tauskienei už pagaminimą

jimą su darbu, kad koncertas 
būtų pasekmingas. Tačiau 
reikia pasakyti, kad klubas 
turėjo ir nenumatytų išlaidų, 
nes reikėjo kaip kuriuos daly
kus prie namo sutvarkyti.

Finansų sekr. T. Lukienė 
pateikė smulkmenišką Klubo 
finansų raportą. Iždininkas 
Jonas Rūbas suliko raportu. 
Iš parengimų raportą pateikė 
Povilas Alekna ir Petras 
Mockapetris. Visi raportai 
buvo priimti.

Susirinkimą pabaigus turė
jome pietus. Po pietų buvo 
šokiai. Visi draugiškai pralei
dome popietę.

Pranešimas
Balandžio 26 d. Klubo pa

rengimas pietus 12 vai.
Gegužės 3 d. LLD 45 kp. 

susirinkimas - pradžia 10:30 
vai. ryto, pietus - 12 vai. Po 
pietų įvyks Motinos pagerbi
mo diena su menine progra
ma.

Gegužės 10 d. Klubo susi
rinkimas - pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs - 12 vai. Vieta: 
314 15th Avė. South.

Prašome visus įsitėmyti.
V. Bunkienė

Foxboro, Mass.
IR VĖL NETEKOME 
VIENO “LAISVĖS" 
SKAITYTOJO

Balandžio 9 d. mirė Juozas 
Sinkevičius, sulaukęs 86 me
tų amžiaus, ilgiausia gyvenęs 
So. Bostone, kur jisai pri
klausė prie Lietuvių Litera
tūros Draugijos 2 kuopos ir 
Piliečių Klubo. Sveikas būda
mas daug pagelbėdavo pri
žiūrėti Klubo svetainę.

Paskutinius ketverius me
tus velionis gyveno pas brolio 
dukterį Aldoną Novak Fox
boro mieste. Čia ir mirė. 
Buvo pašarvotas Kasparo 
šermeninėje, palaidotas ba
landžio 12 dieną New Calvary 
kapinėse.

Velionis buvo pavienys. 
Liūdi jo brolio trys dukterys. 
Anna Pignati ir Aldona No
vak gyvena Foxboro, o Mari
ja - So. Bostone. Taipgi liūdi 
brolio sūnūs Antanas Vytau
tas ir Albinas Sinkevičiai.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į Piliečių Klubą, kur 
buvo tinkamai pavaišinti.

Tebūna jam amžina ramy
bė, o užuojauta jo artimie
siems. S. Rainard

Washingtonas. - Tyrinėji
mai parodo, kad tarp 1971 ir 
1973 metų šios šalies 49 did
miesčiuose viešosiose mokyk
lose moksleivių skaičius su
mažėjo daugiau puse milijo
no.

f
Brockton, Mass.
Balandžio 13 dieną įvyko 

“House Warming Party” Sta
siui Rainardui, kuris tik gavo 
valdžios senų žmonių namuo
se apartmentą. Ją surengė 
draugės Anna Markevičienė, 
Lena Smith ir Rožė Wallan. 
Širdingiausiai joms ačiū už 
pasidarbavimą. Sukvietė ke
letą draugų ir draugių. Vi
siems ačiū už atsilankymą.

Valgant pietus draugas Ka
stantas Kaluošis iš Alefax 
sako: “Mes čia linksminamės, 
bet reikia pasveikinti “Lais
vės” bendrovės šėrininkų su
važiavimą, kuris šiandien lai
komas New Yorke”.

Visi su tuo sutiko. Sveiki
no: Alfonsas Skirmont su 
$10, K. Kaluošis - $5, Marijo
na Gutauskienė - $5, Charles 
Ustupas - $5, Kazimiera Che- 
raška - 5, S. Rainard - $5, 
LLD 6 kuopa - $8, Anna 
Markevičienė - $3, Vera Bel- 
kus - $2, Katrina Butkus - $1, 
ir Vera Cherkasienė - $1. 
Viso $50.

Ir visi vėlina, kad “Laisvė” 
dar ilgai gyvuotų.

SERGA
Pranas Cheraška jau seniai 

sirginėja. Dabar jo sveikata 
yra smarkiai sumažėjusi. Iki 
šiol jį prižiūrėjo joj žmona. 
Bet kadangi ir ji pati jau labai 
netvirta, tai ligonį turėjo pa
dėti į Norfolk Nursing Home, 
94 Prospect St., Stoughton, 

" Mass. S. Rainard

Philadelphia, Pa.
MITINGAS - POBŪVIS

LLD 10 kuopos nariai spe
cialiai kviečiami atvykti į 
svarbų susirinkimą gegužės 3 
dieną, antrą vai. po pietų, 
521 Luray St. Svarba tame, 
kad šiame susirinkime turėsi
me viską sutvarkyti-paruošti 
mūsų rengiamam meniniam 
bei kultūriniam pobūviui bir
želio 8 d., salėje 6024 Wayne 
Ave. Bus rodomi įdomius fil
mai iš Lietuvos, ir svečiai bus 
vaišinami skaniais užkan
džiais.

Si kilnų sambūrį ruošia 
LLD 10 kp. veikėjai, norėda
mi patenkinti daugelio paren
gimų lankytojų prašymą su
ruošti kokį nors pobūvi.

Todėl ilgamečiai kuopos 
veikėjai ir deda visas pastan
gas, kad šis parengimas būtų 
prideramai įvertintas mūsų 
gerbiamu parengimų lanky
tojų su pasitenkinimu. . . 
Prašome visu šių žinučių 
skaitytojų pasakyti kitiems 
savo draugams ir pažįsta
miems apie ši pobūvį.

“L.” Reporteris

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyks geg. 1 d., 1 vai. 
popiet, ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti.

Po susirinkimo turėsime 
vaišes, ir draugai Kuzmins
kai palinksmins mus su dai
nelėmis, o jų sūnus Donald 
pagros akordeonu. Šie drau
gai dalyvavo moterų bankete 
ir labai sužavėjo mūsų publi
ką:

ĮSPŪDŽIAI IŠ MOTERŲ 
POSĖDŽIO IR BANKETO, 
KURIS ĮVYKO BAL. 10 D.

Draugė Palton pavyzdingai 
vedė posėdį, dalyvaujant 
gražiam būriui narių ir sve
čių. Klubas gerai gyvuoja. 
Pirmininkė prašė narius užsi
mokėti duokles už 1975 mė- 
tus ir stoti darban padidinti ir 
pagerinti Klubo veiklą.

Buvo raportuota, kad Mar
garet Martin sunkiai serga. 
Dabar randasi namie: 4146 
West 57th St. Laiko turėda
mi, atlankykite ir palinks
minkite draugę.

Gegužės mėnesio susirinki
me klubietės atšvęs Moterų 
Dieną ir gale mėnesio apvai
nikuos mirusių narių kapus, o 
jų atminčiai paskelbs jų var
dus.

Beny parinko “Vilnies” su
važiavimui sveikinimų ir 
Kuzmickai - Stasys ir Violet, 
akompanuojami Donaldo 
akordeonu, sudainavo keletą 
dainelių Pirmiausia - “Happy 
Birthday” Veronikai Mack ir 
svečiui A. Karson, ir gale 
visai publikai dainuojant, 
puikiai išpildyta: “Kur dingo 
tie laikai”, “Jau pražydo obe
lis ir kriaušė”, ir užbaigta su 
“Tumba tumba”. Bus vietoje 
pridėti, kad Stasys ir Violet 
turi gerai išlavintus balsus, ir 
kai uždainavo, it visa svetai
nė būtų pašokus nuo pagrin
dų. . . Malonu ir garbė cleve- 
landiečiams turėti tokius 
smarkius dainininkus. Do
nald mus dar ilgai linksmino 
po pietų. . .

Nepamirškite atsilankyti į 
LDS posėdį geg. 1 d. ir 
Moterų Klubo Moters’ Day 
banketą - gegužės 8 dieną.

Jūsų P.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge- 
ris neslepia savo didelio susi
rūpinimo padėtimi Portugali
joje. Jis sako, kad Portugali
ja tik už vienerių trumpų 
metų jau bus pilnai komunis
tinė, arba tarptautiniuose 
santykiuose bešališka po di
dele komunistų įtaka. Ar 
vienaip ar kitaip, ponui sek
retoriui labai nepatinka. . .

DARBŠČIOS RANKOS, GEROS
ŠIRDYS - DIDIS TURTAS

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatė, Kauno dirbti
nio pluošto gamyklos sukėja 
Birutė Makūnienė.

Kaišiadorių rajono rajoninės 
bibliotekos vedėja Danutė 
Grincevičienė.

Klaipėdos rajono tarybinio 
ūkio-technikumo karvių mel
žėja Akvilina Mockienė.

Ch. Levino nuotraukos

Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto televizijos in
formacijos laidų vyresnioji 
redaktorė Irena Serapinaitė.

. taitė.

Siuvimo Įmonių susivienijimo 
“Lelijos” fabriko darbininkė 
Alfreda Kalinovskaja.

Socialistinio Darbo Didvyrė 
Vilniaus “Aušros” fabriko di
rektorė Jadvyga Varnienė.

Pranešimas
Brockton, Mass. - Pavasa

rine LLD 7-sios apskrities ir 
Moterų Sąryšio konferencija 
įvyks gegužės 4 dieną, 11 vai. 
ryto, pas Charles Ustupą, 27 
Cleveland Ave. Visos LLD 
kuopos pasirūpinkite išrinkti 
delegatus, kad galėtumėme 
aptarti mūsų vasarinę veiklą. 
Mūsų darbščiosios moterys 
pagamins užkandžių ne tik 
delegatams, bet ir svečiams.

Tad, iki pasimatymo konfe
rencijoje. S. Rainard

Binghamton, N.Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Balandžio 7 d. Sokol salėje, 
įvyko LDS 6 kuopos susirin
kimas. Nedaug narių, dalyva
vo. Tačiau kuopos valdybos 
nariai visi dalyvavo. Dalyva
vo ir kuopos pirmininkė po 
kelių dienų sirguliavimo. Bu
vo linksma matyti ją sveiką.

Perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir finansi
nė atskaita, ir priimti kaip 
skaityti..,

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad šiuo tarpu 
kuopa neturi tokių svarbių 
reikalų, apie kuriuos reiktų 
raportuoti.

Iždininkė J. Brown prane
šė, kad kuopos finansiniai 
reikalai gerai vedami.

Mary Lynn perskaitė iš 
LDS Centro gautą laišką su 
nurodimais apie naują pa
tvarkymą. Su šių (1955) metų 
pradžia LDS įvedė naujas 
apdraudos duokles ir kviečia 
visus narius dėti pastangas 
kiek galint pasidarbuoti vaju
je. Taip pat buvo skaitytas ir 
antras laiškas, tai iš LDS 
Bowling komiteto, prašant 
finansinės paramos jųjų spor
to veiklos darbui. Abudu laiš
kai priimti, ir rimtai apkalbė
ti. Tačiau, kad pareikštų suti
kimą - norą darbuotis kaip 
vajininkas, tai nepasirodė nei 
vienas. O apie bolininkams 
paramą, tai nutarta skirti iš 
kuopos iždo $5. Ir po $1 
aukojo: M. Lynn, J. Brown, 
O. Wellus ir A. Žemaitiene. 
Viso - $9.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks gegužes 5 dieną 
Sokol salėje, 226 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Prašo
me visus kuopos narius daly
vauti ir naujų narių atsivesti. 
Lauksime.

Ona Wellus,
Kp. sekr.

TIKRAI YRA KUO
PASIDIDŽIUOTI

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 27 
d.) Zonė Šulienė rašo:

“Šį mėnesį specialiųjų vidų-
rinių mokyklų absolventai 
gavo diplomus, ir netrukus 
jaunieji agronomai, felčeriai, 
technikai, kultūros darbuoto
jai įsilies į darbo kolektyvus. 
Kaip tik šiemet mūsų respub
likoje įteikta 200,000-oji dip
loma.

Tarybų valdžios metais jau 
parengta du šimtai tūkstan
čių viduriniosios grandies 
specialistų. Verta prisiminti, 
kad iš buržuazinės Lietuvos 

, paveldėjome jų tik keturioli
ka tūkstančių. Dabar kasme- 
tiną laida viršija šį skaičių. Į 
specialiąsias vidurines mo
kyklas kasmet įstoja 21 tūks
tantis moksleivių. Respubli
kos jaunuoliai ir merginos 
gali pasirinkti vieną iš 170 
specialybių technikumuose, 
politechnikumuose, mokyk
lose.

200,000-asis diplomas nu
keliavo į Panevėžį, į A. Do
maševičiaus medicinos mo
kyklą. Jis buvo įteiktas šios 
mokyklos auklėtinei, būsimai 
felčerei Daliai Ganiprauskai- 
tei”.

• DAR VIENAS 
muziejus

Čekoslovakijoje, garsiame me
ninio stiklo ir bižuterijos gamy
bos centre Jablonece, neseniai 
pradėjo veikti savotiškas muzie
jus. Čia eksponuojamos tik... sa
gos: pusantro milijono Įvairių 
epochų sagų iš viso pasaulio. Sa
gos keisčiausių formų, iš stiklo, 
sidabro, porceliano, keramikos, 
dramblio kaulo. Kai kurios — tikri 

•L juvelyriniai dirbiniai.

Bet jam pačiam nėra nei 
krizės, nei nedarbo

FRANK FITZSIMMONS

Balandžio 12 dieną Wa
shingtone įvyko Sunkvežimių 
Vairuotojų Unijos (Interna
tional Brotherhood of Teams
ters) konferencija aptarimui 
depresijos ir nedarbo proble
mų. Si unija turi 2,250,000, 
narių. Tai skaitlingiausia uni
ja šioje šalyje. Jos prezidentu 
yra senas, ištikimas buvusio 
prezidento Nixono draugas 
Frank E. Fitzsimmons, taipgi 
bene aukščiausiai apmoka
mas iš vių darbo unijų aukš
tųjų vadų.

Konferencijoje dalyvavo 
700 delegatai. Jų pranešimai 
parodė, kad krizė ir nedarbas 
skaudžiai plaka ir sunkveži
mių vairuotojus. Pats prezi
dentas Fitzsimmons savo kal
boje plačiai kalbėjo apie nū
dienę šioje šalyje padėtį. Jau 
daugiau kaip dešimt milijonų 
turime bedarbių. Daugeliui 
jų alkis stėri į akis. Daugelis 
jų jau alkanauja. O jeigu 
pridėsime, jis sakė, amerikie
čius, gyvenančius iš valdiš
kos pašalpos, tai turėsime 
daugiau kaip divdešimt mili
jonų skurdžių.

Bet kaip su patimi Fitzsim
mons? - klausia “Daily 
World” kolumnistas George 
Morris. Pasirodo, kad jis turi 
net savo privatišką lėktuvą, 
kuriuo tuoj po konferencijos 
iš Washington© nuskrido į 
Carlsbad, Cal., inspektuoti 
jam statomus paločius, kurių 
vertė - $270,000! Net ne visi 
milijonieriai gali didžiuotis 
tokiais palociais arba priva- 
tiškais lėktuvais.

Tame ir bėda su daugeliu 
mūsų darbo unijų. Jų vadai 
yra tapę turtuoliais-biuro- 
kratais. Jie moka gražiai pa
kalbėti apie darbininkų reika
lus, bet jų organizuotos įta
kos ir jėgos nepanaudoja 
tiems reikalams ginti. Antai, 
iki šiol nei sunkvežimių vai
ruotojų galinga unija, nei 
plieno darbininkų unija, nei 
automobilistų unija su milijo
nais narių dar neparodė jokio 
būtinai reikalingo aktyvumo 
prieš infliaciją, kainų kilimą, 
nedarbą.

Unijos vadas 
ragina demokratus 
susivienyt

Detroit, Mich. - Kalbėda 
mas Michigano valstijos de
mokratų parengime, Jungti
nės Automobilistų Unijos 
prezidentas Leonard Wood
cock ragino demokratus susi
vienyti už vieną kandidatą į 
prezidentus 1976 m. rinki 
muose. Jis kritikavo prezi
dento Fordo administracijos 
Vietnamo klausimu politiką ir 
bendrai vidinę jos ekonominę 
politiką. Jis sakė, kad Fordas 
netinkamas būti prezidentu. 
Demokratai turį jį pakeisti 
savo žmogumi.

SAN FRANCISCO, CAL.

Sveikinu
Su Gegužės Pirmos Švente visus draugus ir drauges 

Amerikoje ir Lietuvoje.

VALĖ SUTKIENĖ

MIAMI, FLORIDA
SU gegužes pirmaja-tarptautinEs darbo 
ŽMONIŲ SOLIDARUMO DIENOS IR PERGALES

DIENOS - GEGUŽES DEVINTĄJĄ -
Sveikinu gerbiamus “Laisvės” kolektyvo dar

buotojus!
Visiems linkiu laimės, tvirtos sveikatos, sėk

mės kultūros darbe ir apšvietos skleidime čia 
JAV. Taip pat sveikinu Lietuvos TSR vadovybę, 
mokslo, kultūros ir apšvietos veikėjus ir visus 
teisingus ir sąžiningus darbo žmones, kovojan
čius už vlsę tautu taiką, už ramybę, pažangą ir 

! laisvę visame pasaulyje.
; JONAS SMALENSKAS
wwvvvwwvvwwwvwwvwvwvwmamwwmaMI

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
mirė 

1962 m. balandžio 27 d.

Jau 13 metų kai negailestinga mirtis atskyrė mūsų 
mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona
HELEN, dukra
WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Antaninai Chuladienei
Liūdime netekę taurios lietuvės, pažangių organiza

cijų ir spaudos rėmėjos.
A. N. Valaitis
F. D. Machulis
J. M. Kamarauskas
V. U. Burda
J. M. Mozuraitis
J. K. Karosas
F. Balčiūnas
C. Mugianis
M. Baltolionytė
A. Mugianis

Telda King 
Josephine Anscott 
V. Sutkus 
R. Machulis 
A. Norkus 
Alice Yonik 
Z. Martinoff 
R. Orloff 
Dena Beers

San Francisco, Oakland ir Hayward, California Draugai



6-tas puslapis

į Gegužės Pirmosios demonstraciją!
Tradicinė New \ orko darbo žmonių Gegužės Pirmosios demonstracija įvyks Union 

Square aikštėje ant kampo 17lh St. ir Eroadway Manhat tane. Maršavimas į aikštę 
prasidės 2:30 vai. po pietų nuo kampo 7th Avė. ir 38th St. Demonstraciją rengia iš 
įvairiausių darbo unijų ir kitų liaudiškų organizacijų susidaręs Gegužės Pirmosios 
Komitetas.

Aikštėje bus visa eilė žymių kalbėtojų ir plati muzikinė programa. Demonstracijos 
Šukiai:

Tegyvuoja kova prieš nedarbą ir infliacija!
Tegyvuoja pasaulio darbo žmonių vienybė ir solidarumas!
Tegyvuoja pasaulinė taika, tautų ir valstybių taikus sugyvenimas!

Žymus veikėjas

ir žurnalistas

New Yorkas. - Jis yra 
senas pažangus žurnalistas ir 
veikėjas, dienraščio “Daily 
World” štabo narys. Šiomis 
dienomis, laikraščio praneša
ma, Art buvo smarkiai susir
gęs ir pergyveno sunkią ope
raciją. Dabar jau taip yra 
susveikęs, kad tapo paleistas 
iš ligoninės.

Demagogas!

SEN.HENRY JACKSON

New Yorkas. - Čia jis kalba 
žydų reakcininkų (sionistų) 
suruoštoje demonstracijoje 
bal. 13 dieną prieš Tarybų 
Sąjungą. Pasakė biauriai 
kurstančią kalbą.

Jis sako, kad detentės (tai
kaus sugyvenimo) politika, 
kurią taip energingai propa
guoja socialistinis pasaulis, 
yra šaltinis visų šiandieninių 
šios šalies ir viso kapitalisti
nio pasaulio nelaimių ir sun-

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. Taipgi prašome visų atsivežti su savim šėrus 
(certifikatus).

Po suvažiavimo bus pasivaišinimas.

NEW YORK CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Stanislavas Paulauskas
mirė

1950 m. balandžio 28 d.

Jis atsiskyrė iš šio pasaulio prieš 25 metus, vos 
sulaukęs 63 metų amžiaus.

Stanlislavas gimė Telšių apskrityje, Luokės valsčiu
je. Jis buvo ilgametis pažangiųjų draugijų narys ir 
uolus "Laisvės” rėmėjas.

Jojo draugai jo niekad nepamiršta.

Ilgiausią metą 
Marytei

Tamelienei
Balandžio 28 d. M. Tame

lienei sukaks 90 metų. Gaila, 
kad negalėsime sueiti su ja ir 
palinkėti jai asmeniniai il
giausių metų. Tad, nors per 
laikraštį prašome Marytę 
priimti visų mūsų linkėjimus 
sveikatos, džiaugsmo ir dar 
ilgai gyventi.

Apie M. Tamelienę galėtu
me daug ką parašyti. Juk ji 
mūsų judėjimo veteranė. Ma
žai buvo pobūvių bei susirin
kimų, kad ji nedalyvautu, 
kuomet sveikata jai leido. 
Per pastaruosius metus, dėl 
nesveikatos, jau Maryte ma
žiau matome, bet žinome, 
kad ji sieloje su mumis.

Ieva Mizarienė

IS NEW YORKO QUEENS 
RAJONO 10 BUŠŲ I 
WASHINGTON^

Jamaica, Queens. -Queens 
Rajono Susivienijimas Prieš 
Nedarbą ir Infliaciją yra pa
samdęs net 10 autobusų vy
kimui bal. 26 dieną į Wa- 
shingtoną. Manoma, kad apie 
1,000 šio priemiesčio žmonių 
įvyks ten istorinėn demon- 
stracijon Washingtone.

Svarbu ir tas, kad šį žygį į 
Washingtoną yra užgyre ne 
tik įvairios liaudiškos organi
zacijos bei darbo unijos, bet 
ir priemiesčio prezidentas 
Donald Manes. Taip pat šia
me maršavimui į sostinę pri
taria Jamaica Councilmanas 
Archie Spigner.

kūmų. Ypatingai jis smerkia 
gerinimą santykių tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos.

Senatorius Jacksonas šian
dien yra bene žymiausias vi
sų šios šalies reakcinių jėgų 
vadas. Jis į savo reakcinį ! 
vežimą yra įsikinkęs Ameri- ; 
kos Darbo Federacijos-In- i 
dustrinių Organizacijų Kong- j 
reso (AFL-CIO) vadovybę su I 
George Meany priešakyje, j 
Jis nuduoda darbo žmonių 
draugu, bet sušilęs darbuoja
si stambiojo kapitalo intere
sams.

DIREKTORIAI

W YORKO
NA U J IENOS

Pranešama, kad dar šį pa
vasarį į New Yorko didįjį 
Kennedy aerodromą bus pri
statyta labai pavojingų "plu
tonium oxide” dujų. Kilo di
delis susirūpinimas. Pasiro
do, kad ir mažiausio jų kiekio 
įtraukimas į plaučius gali 
plaučiuose sukelti vėžį. Kon- 
gresmanas Fred Richmond 
reikalauja, kad valdžia griež
tai uždraustų šiuos nuodus 
gabenti į New Yorką arba per 
New Yorką. Miesto ir valsti
jos valdžios turi teisę tokį 
uždraudimą padaryti.

o

Vėl kilo susikirtimas tarp 
majoro Beame ir policistų 
organizacijos Patrolmen’s 
Benevolent Association va
dų. Pastarieji atsisako pildyti 
padarytą sutartį su miesto 
valdžia, kad penkias dienas į 
metus kiekvienas policinin
kas dirba be algos. Tuo buvo 
siekiama išgelbėti nuo atlei
dimo arba išmetimo iš darbo 
510 policistų.

Majoras pareiškė, kad jei
gu teismas užgirs policistų 
orgąnizacijos vadų atsisaky
mą vykdyti sutartį, tai jam 
kitos išeities nebebus, jis tu
rės atleisti iš darbo 510 poli
cistų.

o

Buvo pradėta plačiai kalbė
ti apie neišvengiamumą atei
nantį rudenį miesto viešųjų 
mokyklų mokytojų streiko. 
Bet dabar Mokytojų Federa
cijos pirmininkas Albert 
Shanker persergėjo mokyto
jus nuo tokio žygio. Jis sako, 
kad streikas nebūtų sėkmin
gas, nes mes turime labai 
daug mokytojų bedarbių. Jie, 
girdi, tik laukia progos užimti 
streikuojančių mokytojų vie
tas. JKai kurie bedarbiai mo
kytojai turi šeimas ir randasi 
beveik desperatiškoje padė
tyje.

Ne, visi šio miesto ir visos 
New Yorko valstijos piliečiai 
žino, kad yra toks įstatymas, 
kuris griežtai draudžia valdi
ninkams suteikti užsiregis
travusių balsuoti piliečių pa
vardes ir adresus įvairioms 
biznio įstaigoms arba organi
zacijoms. Tačiau, žinoma, 
sukčiai moka įstatymą apeiti 
ir už kyšius suteikia biznie
riams piliečių adresus. Kiek
vienas pilietis dažnai gauna į 
namus įvairius garsinimus ir 
galvoja: kaip jiems mano ad
resas pateko?

o

Praeitą sekmadienį Ameri
kos graikai surengė protesto 
demonstraciją Manhattane. 
Jie protestavo prieš Kirpo 
saloje turkų išvietinimą grai
kų gyventojų. Manoma, kad 
išvietintų skaičius pasiekė 
200,000. Demonstracijoje da
lyvavo apie 1,000 graikų kil
mės niujorkiečių.

Miesto majoras Beame pa
skelbė, kad iš darbo bus 
atleista 3,975, miesto darbi
ninkai, jų tarpe 525 policinin
kai, 332 ugniagesiai ir 791 iš 
sani t arijos departmento. 
Taip pat būsią uždaryta net 
43 mokyklos!

o

GAISRE ŽUVO 4 
ŠEIMOS NARIAI

Brooklyne praeitą sekma
dienį gaisre žuvo keturi šei
mos nariai. Jų namui ant 410 
Harmon St. užsidegus, nega
lėjo išsigelbėti Curtis Noack, 
jo dukrytė vienuolikos metų 
Linda, penkerių metų sūnelis 
Timothy ir jo žmonos motina 
Francis Smith. Gaisrą gesi
nant vienas ugniagesys su
žeistas.

LAISVE

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

> •

Koncerte dainuos Aido Choras ir solistai: N. Ventienė, V. Bekeris, V. Beker Jr., - 
duetas: T. Stočkienė ir N. Ventienė.

Programą papildys solistė iš Waterbury, Connecticut, Gertruda Račkauskienė.
Po programos bus vaišės - pietūs. Auka: $5.
Mielai kviečiame visus atsilankyti

: z*-g x -
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Aido Choras, po vadovybe Mildred Stensler

Suskambės musų dainos
Musų Aido Choras ir solistai mokosi' naujų dainų, stropiai 

rengiasi prie savo pavasarinio koncerto. Parinktas geras 
dainų repertuaras maloniai nuteiks klausovus. Nuskambės 
lietuvių liaudies dainos ir šių dienų Tarybų Lietuvos 
kompozitorių kuriniai.

Koncerto programoje išgirsime dvi dainininkes iš Connec
ticut valstijos: Eleną Brazauskienę iš Hartford ir Gertrūdą 
Račkauskienę iš Waterbury. Mielai laukiame jų atsilankant.

Aido Choro koncertas įvyks Laisvės salėje gegužės 4 
dieną, 2 vai. popiet. Po koncerto bus šilti pietūs. Auka $5.

Lauksime visų atsilankant. Valdyba

Iš Moterų Klubo susirinkimo
Įvykęs Moterų Klubo susi

rinkimas balandžio 16 diena 
buvo ypatingas tuo, kad mus 
aplankė trys viešnios: V. But
kienė iš San Francisco, Cali
fornia, Marytė Lašinskienė 
(V. Sutkienės dukterėčia) - 
viešnia iš Lietuvos, Šiaulių 
rajono, ir bibliotekininkė Ge
novaitė Raguotienė.

Susirinkimą pravedė L Mi
zarienė, primindama, kad 
šiemet plačiai paminimas 
Pergalės trisdešimtmetis, 
kuomet buvo sutriuškintas 
fašizmas ir išvaduotos oku
puotos šalys. Šia proga LLD 
ruošia parengimą Laisvės sa
lėje, prie kurio Moterų Klu
bas turėtų prisidėti. Nutarta, 
kad vaidyba dalyvautų pa
rengimo komisijoje, kaip sėk
mingiau pravesti šią žymią 
sukaktį.

Ryšium su minėtu trisde
šimtmečiu, kalbėjo Ilzė Bim 
bienė apie rengiamą masinį 
mitingą New Yorke, Carne
gie Hall, kuris įvyks gegužės 
13 dieną. Ji priminė, kad 
mitinge bus paliesta paskuti
nysis karo laikotarpis, kuo
met buvo nugalėtas nežmo
niškas nacizmas. Kalbose bus 
sugrįžta prie anų dienų doku
mentų. Kas nori dalyvauti 
šiame mitinge, gali kreiptis 
pas Ilzę dėl bilietų. Progra
moje dalyvaus žymūs Ameri
kos aktoriai ir Bolšoi baleto 
rinktinės žvaigždės.

Įsirašė į Klubą dvi naujos 
narės: Juanna Bold ir Marytė 
I aišinskienė, užsimokėdamos 
po $5. Jos palieka Klubo 
nuolatinėmis narėmis.

Mūsų sergančios narės: M. 
Tamelienė, K. Caikauskienė, 
A. Rainienė, A. Lupševičie- 
nė. Anna Cibulsky dar vis 
toje pačioje padėtyje, dar vis 
ligoninėje. Linkime visoms 
draugėms greit pasveikti.

Dovanų atnešė M. Sukai- 
tienė ir O. Dobilienė. Aukų 
gauta nuo V. Sutkienės iš

Ruoškimės dalyvauti parengime
Jau visi skaitytojai žinote, kad New Yorke gegužės 13 

dieną įvyks labai svarbus istorinis parengimas su turtinga 
menine programa. Ji ruošia Nacionalinė Amerikos-Tarybų 
Sąjungos Draugiškumo Taryba garsiojoje Carnegie salėje 
Manhatane. Prasidės 8 vai. vakare.

Parengimo tikslas paminėti trisdešimt metų sukaktį nuo 
nugalėjimo fašizmo ir paremti pasaulinės taikos reikalus.

Aido Choras
rengia

Koncertą
Gegužės 4 dieną [sekmadienį] - 2 vai. p. p.

1* *1Į gp
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San Francisco, Cal. - $25, W. 
Baltrušaičio - $10. Po $5 
aukojo: F. Kavaliūnas, O. K., 
Bevardis ir II. Zukienė iš 
Binghamton, N. Y. Dėkoja
me už dovanas ir aukas.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” dalininkų suvažiavimą 
su $50.

Marytė Lašinskienė išbuvo 
Amerikoje 45 dienas. Viešint 
pas tetą V. Sutkienę, jai teko 
pabendrauti su pažangiaisiais 
lietuviais. Jai patiko, kad 
pažangieji taip energingai 
darbuojasi, kovoja už geres
nę buitį, kad palaiko ryšius 
su Tarybų Lietuva. Jinai dir
ba Šiaulių rajono kolūkyje 
"Naujas Gyvenimas", kuria
me ji yra pieno punkto vedė
ja. Jau 20 metų, kai skaito 
"Laisvę". Kolūkio pirminin
kas taip pat gauna “Laisvę". 
Jos vyras Juozas yra kolūkio 
traktoristas. Marytė sveikino 
nuo kolūkio ir linkėjo geriau
sių sėkmių.

Tą patį vakarą, Marytė 
Lašinskienė išskrido Aeroflot 
lėktuvu atgal į tėvynę.

Laikas bėga labai greitai. 
Baigiasi ir Genovaitės Raguo- 
tienės viešnagė Amerikoje. 
Ji pareiškė esanti kupina įs
pūdžių, apie kuriuos reiks 
gerai pagalvoti, ir, sugrįžus 
tėvynėn, suvesti posmus iš 
45 dienų viešėjimo mūsų ša
lyje. Kur tik lankėsi, ji pajuto 
didelę meilę Tarybų Lietuvai 
ir jai pačiai, kaipo gimtojo 
krašto sesei.

Valė Butkienė pasveikino 
nares su geriausiais linkėji
mais, o mes dėkojame už 
atsilankymą ir pažintį su jos 
dukterėčia Maryte Lašinskie- 
ne.

Po susirinkimo vaišes pa
gamino H. Siaurienė. Dėko
jame, jai už triūsą ir už 
skanius varškėčius.

Sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės 21 dieną. Iki 
pasimatymo! H. F.

Penktadienis,

Valdyba

Apie Aido Chorą
Serga buvęs Aido Choro 

ilgametis pirmininkas Jonas 
Grybas. O mūsų mieloji so
pranas Adelė Lupševičienė 
pergyveno sėkmingą operaci
ją ir sveiksta namuose. Linki
me abiem aidiečiam greit pa
sveikti ir dalyvauti su mumis 
Aido Choro koncerte.

$ * if: $

Aido Choras sveikina “Vil
nies” dalininku suvažiavimą 
su $25, ir linki laikraščio 
kolektyvui geriausių sėkmių. 
Pravartu pasakyti, kad “Vil
nis” dažnai pacituoja iš "Lais
vės” apie Aido Choro veiklą.

Namo Bendrovės suvažia
vime, kuris įvyks balandžio 
26 d., Aido Chorą atstovaus 
Ona Babarskienė.

Bevardis paaukojo Aido 
Chorui $10. Dėkojame.

Mirė aidiečio Juozo Babars- 
ko sesutė Marytė Žagunis, 
kuri gyveno Philadelphia, 
Pa. Velionė bus palaidota 
Mahanoy City, Pa.

Aidiečiai reiškia gilią užuo
jautą Juozui ir Onai Babars- 
kam, jų giminėm ir draugam.

Valdyba

Sveikinimai 
vilniečiams

Per šią savaitę prisidėjo su 
sveikinimais "Vilnies" dali
ninkų suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 4 d.: 
Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubas .............$50.00

Aido Choras, Ozone
Park, N.Y................ 25.00

Walter ir Bronė Ker- 
šuliai ...................... 25.00

Ieva Mizarienė........... 10.00
J. ir K. Rušinskai ... 10.00
J. Siurba.................... 10.00
J. ir O. Babarskai . . . . 5.00
Valė Butkienė, San
Francisco, Cal........... 5.00

Anne Yakstis............. 5.00
P. ir N. Ventai........... 5.00
W. A. Malin............... 5.00

Po $1.00: V. Balkus ir H. 
Siaurienė.

Viso jau surinkome $177 
aukomis.

Laikas trumpas, prašome 
paskubėti, kas nori prisidėti 
dar su sveikinimu.

Ieva Mizarienė

KLAIDOS “LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMO 
SVEIKINIMUOSE

Iš Detroito, S. Masytės 
prisiųstoje skaitlinėje, apleis
tas "Simon Kuncaitis, wind- 
sorietis $1.00 auka". Taipgi 
sutraukoje parašyta “Viso 
aukų $376, o turėjo būti $375.

Per suvažiavimą priduotam 
sąraše aukotojų apleistas 
vardas Ievos Mizarienės $10 
auka. Administracija

Balandžio (April) 25, 1975 
•••••♦••• ————— 
Pramogų kalendorius 
——————————
GEGUŽĖS 18 D.

Hartfordo Laisvės Choro 
pavasarinis koncertas, 1 vai. 
po pietų, 159 Hungerford St., 
Hart lord, 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.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, balandžio 29 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.Y. Adm.

One of a few - 
Salomėja Nėris
Very few people in any 

field have reached the great
ness of the Lithuanian poet
ess Salomėja Nėris. Her 
works have been translated 
into many languages. Just 
the other day I read an 
article about her in an Esto
nian paper.

Salomėja Nėris was a true 
daughter of Lithuanian peo
ple and she lives on in the 
hearts and minds of the peo
ple. And not only the Lithua
nian people, she was known 
in many other countries.

Salomėja Nėris was born in 
a farmer’s family. Her child
hood was spent in the coun
try. Later she attended the 
school in the city. After gra
duating from Kaunas Univer
sity she worked as a teacher 
in a high school. She started 
to write poetry at an early 
age. Iler first poems were 
published in 1924. Three 
years later another and big
ger volume of her poems was 
published.

Salomėja Nėris’ best works 
were written during the 
struggle of the Lithuanian 
people against their inva
ders.

When the working people 
came to power in Lithuania in 
1940 Salomėja wrote two of 
her very well known poems - 
“The Road of Bolshevik” and 
"Snake Queen Egle.”

During the war she wrote 
“Sing, Heart of Life” in Lith
uanian language and 
"Through the Bullet Rain” in 
Russian language.

I ler great love for her 
homeland and to the fighters 
and protectors of Lithuania 
reflected in poems “Mother, 
Where Are You?” and “City 
in Ruins".

When Salomėja’s last poem 
“Nightingale Can’t Stop 
Singin” was published she 
was very ill and she died on 
the 7th of July, 1945, at the 
age of 41. Her life was short 
but her accomplishments 
were monumental. Her 
works reached the greatness 
of a very few. Dsc

Manila. - Išsigandus liau
dies jėgų laimėjimo Kambo
džoje, Filipinų vyriausybė 
siūlo tuojau sušaukti Pietry
tinių Azijos Salių Sąjungos 
susirinkimą aptarimui kapi
talistiniam pasauliui “pavo
jingos situacijos”.




