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KRISLAI
Turėtų būti Antradienį čigonas pasidavė - P. Vietnamas išlaisvintas!
Nepripažinimų istorija 
“Vargas tam. .
Biaurus melas.

A. BIMBA
Įžymusis c<Long Island 

Press” kolumnistas Norman 
Cousins siūlo ir reikalauja, 
kad Kongresas greičiausia iš
tirtų, kodėl prieš penkerius 
metus Kambodijos valdžia, 
princo Sihanouk vadovauja
ma, buvo nuversta ir kodėl 
mūsų, Amerikos vyriausybė, 
jos nuvertime dalyvavo? Ką, 
girdi, mūsų vyriausybė tuo 
norėjo atsiekti?

Norman Cousins nurodo, 
kokie baisūs nuostoliai tam 
kraštui ir jo žmonėms per 
penkerius metus karo buvo 
padaryta. Sugriauti miestai 
ir kaimai. Penkiasdešimt 
tūkstančių vietnamiečių išžu
dyta. Keli šimtai tūkstančių 
žmonių paversta benamiais.

Cousinso siūlymas labai 
vietoje. Kongresas tai turėtų 
kuo greičiausiai ištirti ir vie
šai paskelbti savo atradimus.

☆
Mūsų lietuviški “vaduoto

jai" neapsakomai džiaugiasi, 
kad šios šalies valdžia jiems 
dar kartą pažadėjusi nepripa
žinti Lietuvos įstojimo į Ta
rybų Sąjungos tautų šeimą ir 
kad ji nieko bendro, jokių 
ryšių nuturėsianti su Tarybų 
Lietuva.

Galimas daiktas, kad For
das ir Kissingeris dar vis tos 
kvailos politikos laikysis. Bet 
kas čia tokio? Ir be tokio 
visos eilės kapitalistinių kraš
tų pripažinimo Tarybų Lietu
va gyvavo ir gyvuos, žygiavo 
vis pirmyn ir pirmyn, ir 
žygiuos.

Bet tų Amerikos nepripaži
nimų istorija visgi labai įdo
mi. Kaip žinia, po 1917 metų 
didžiosios socialistinės revo
liucijos ir susikūrimo Tarybų 
Sąjungos, per ištisus šešioli- 
ką metų Amerika jos nepri
pažino. Bet ar Tarybų Sąjun
ga dėl to subyrėjo? Ne!

Per apie dvidešimt metų iki 
šios dienos Amerika nepripa
žino Kinijos Liaudies Res
publikos. Taip pat Amerika 
dar nėra pripažinus socialisti
nės Kubos. Ar tos dvi šalys 
išsilaikė? Išsilaikė labai gra
žiai. Jau kalbama, kad Wa- 
shingtonas trumpoje ateityje 
tos kvailos politikos atsisakys 
ir su tomis šalimis sumegs 
diplomatinius ryšius.

Lygiai taip bus ir su nepri
pažinimu Tarybų Lietuvos, 
pamatysite.

☆
Savo ilgame straipsnyje 

“Lietuvių veiksnių politinė 
krizė” menševikų galvočius 
V. Karosas bara “veiksnius” 
už tarpusavinį nuolatinį rieji- 
mąsi, už frakcines peštynes, 
už spiaudymąsi ant vieni kitų. 
Ir išdidžiai, tiesiog grūmojan
čiai savo pamoksle Karosas 
sušunka: “Istorija teisei į 
dantis nežiūri ir rieda savais 
keliais. Vargas tik tam, kam 
nežinomi ir nesuprantami is
torijos keliai”.

Bet juk ta pačia ignoracijos 
liga sunkiai serga ir pats 
pamokslininkas V. Karosas. 
Jis irgi kaip tie, kuriuos jis 
bara, tebesapnuoja apie su
grąžinimą į Lietuvą senosios 
santvarkos su išnaudotojais, 
ponais ir ubagais. Jis irgi 
nesupranta ir negali įsivaiz
duoti, kad praeitis nebesu- Niekur
grįš, kad Lietuva pasirinko 
socialistinį kelią į naują ateitį 
ir iš jo jokios visų “veiksnių” 
pastangos jos neišstums.

Chicagos kunigų “Draugas” 
(bal. 22 d.) vedamajame “Mū-

Smerkia majoro Beame 
paskelbtą programą

Iškilmingai atžymėtas
Lenino gimtadienis

Komunistų Partijos New 
Yorko valstijos organizacija 
išleido pareiškimą dėl New 
Yorko miesto majoro Abra
ham Beame paskelbtos pro
gramos “taupymui lėšų”.

“Majoro Beame vėliausias 
pasiūlymas išsprendimui 
New Yorko finansinės krizės, 
išmetant iš darbo 4,000 muni
cipalinių darbininkų, užda
rant 43 mokyklas, nuo 8 iki 10 
bibliotekų (knygynų) ir 4 li
gonines yra didžiausia krimi- 
nalystė prieš New Yorko 
miesto darbo žmones,” sako
ma komunistų pareiškime. 
Tiktai įsivaizduokime, ką 
reikštų miesto socialinei ir 
ekonominei gerovei staigus 
išmetimas iš darbo 4,000 dar
bininkų į bedarbių eiles ir 
pašalpgavių sarašą.”

Komunistai savo pareiški
me taipgi pabrėžia, kad majo
ro Beame programa dargi yra 
ir rasistinio pobūdžio, nes 
numatomų atleidimui darbi
ninkų didelę daugumą sudaro 
negrai ir portorikiečiai ir už
darymui siūlomos mokyklos 
beveik visos randasi juodųjų 
žmonių ir portorikiečių apgy
ventuose rajonuose.

Jie sako, kad majoro ban
dymas “visą New Yorko 
miesto biudžeto problemų 
naštą sukrauti ant darbo 
žmonių pečių, tuo tarpu di-

Mirė žymus 
Prancūzijos 
Komunistų vadas

Paryžius. - Po ilgos inkstų 
ligos mirė Prancūzijos Komu
nistų Partijos vadas Jacques 
Duclos. Mirė sulaukęs 78 me
tų amžiaus. Ypatingai Duclos 
atsižymėjo pasaulinio karo 
metu, organizuodamas vokie
čiams rezistenciją. 1969 me
tais buvo Komunistų Partijos 
kandidatu į Prancūzijos pre
zidentus.

Tuoj po karo Duclos buvo 
nariu Prancūzijos Konsultati- 
nės Tarybos, kuri atsteigė 
Prancūzijos respubliką.

sis už derlių” pliekia:
Sovietinių laikraščių pir

mieji puslapiai vis pilni ragi
nimų, šaukimų neatsilikti, 
laimėti mūšį už sėją, už išve
žimą, kūlimą ir galų gale už 
visko Maskvai pristatymą”.

Bet žodžiai “ir galų gale už 
visko Maskvai pristatymą” 
yra piktas, biaurus melas.

tarybinėje spaudoje 
nėra agituojama, sakoma, ar- nis veidas.
ba reikalaujama “viską pri
statyti Maskvai”.

Šitaip begėdiškai meluoti ir' 
savo skaitytojus mulkinti 
netgi kunigams, rodosi, turė
tų būti negražu. 

džiosios korporacijos ir ban
kai paliekami nepajudinti, tu
ri būti absoliutiškai atmes
tas”.

Komunistai sako: “Nė vie
nas miesto darbininkas netu
ri būti išmestas iš darbo! 
Neturi būti jokio siaurinimo 
viešojo aptarnavimo paslau
gose! Nė vienam kūdikiui 
neturi būti atimta proga pasi
naudoti apšvietos ir bibliote
kos patarnavimu! Nei vienam 
vyrui, nei vienai moteriai, nei 
vienam kūdikiui neturi būti 
atimtas medicininis patarna
vimas. Kodėl bankams, kurie 
per eiles metų apiplėšinėjo šį 
miestą, turėtų būti palikta tą 
apiplėšimą tęsti, kai darbo 
žmonės yra varomi į ekono
minį skurdą ir nedarbą?”

Taip, neturėtų taip būti! 
Komunistai sako tiesą. New 
Yorko darbo žmonės turi ne
leisti miesto majorui šios sa
vo programos įgyvendinti.

Unijos siūlymas 
bedarbiams mokėti 
75 proc. ju algos

Washingtonas. - Jungtinė 
Automobilistų Unija reika
lauja, kad Kongresas įvestų 
visos šalies mastu bedar
biams atlyginimo sistemą, 
pagal kurią kiekvienas bedar
bis kas savaitė gautų mokes
tį, kuris lygintųsi 75 procen
tams jo algos. Ir tas mokėji
mas neturi būti nutrauktas 
už kelių ar keliokos savaičių. 
Jį turi darbininkas gauti taip 
ilgai, kaip ilgai jis negali 
gauti darbo. Juk jis ir jo 
šeima turi gyventi. Juk jis 
nekaltas, kad savininkas fab
riką uždarė ir jį išmetė iš 
darbo!

Pasirodo, kad šis unijos 
planas buvo įteiktas Kongre
so Atstovų Butui balandžio 
15 dieną. Bet apie jo likimą 
nieko dar negirdėt. Kitos 
darbo unijos šį praktišką 
automobilių unijos sumany
mą parems ir darys spaudi
mą į Kongresą, kad jis būtų 
priimtas.

Teroristai ir tikri 
kovotojai?

Praeitą savaitę Švedijos 
sostinėje Stockholme įvyko 
didelė tragedija. Keletas Va
karų Vokietijos vokiečių įsi
veržė į Vokietijos ambasadą, 
ją okupavo, suėmė keletą 
žmonių įkaitomis ir pareika
lavo, kad Vakarų Vokietijos 
vyriausybė paleistų iš kalėji
mo 26 jų “draugus”. Kai ta 
vyriausybė atsisakė jų reika
lavimą išpildyti, įsiveržėliai 
vieną ambasados darbuotoją 
mirtinai sužeidė, o vieną įkai- 
ton paimtą žmogų nušovė. 
Bet ir jie neteko vieno žmo
gaus.

Dabar dar neaišku, kas per 
vieni tie įsiveržėliai? Ar jie iš 
tikrųjų yra kovotojai už liau
dies reikalus, ar paprasti te
roristai? Amerikos spauda 
jos vadina “anarchistais”. Su 
laiku turės paaiškėti jų politi-

Manila. - Filipinų preziden
tas Marcos sako, kad jis 
sutinka tartis su Jungtinėmis 
Valstijomis ateities santykių 
reikalais.

Balandžio 29-oji istorinė diena. Saigono režimas besąlygi
niai pasidavė Laikinosios Revoliucinės Vyriausybės [Viet-
kongo] jėgoms ir tapo likviduotas. Visas Pietų Vietnamas 
išlaisvintas. Visi amerikiečiai ir vietnamiečiai bėgliai sėk
mingai evakuoti. Baigėsi vienas iš ilgiausių ir kruviniausių 
karų žmonijos istorijoje. Viso pasaulio geros valios žmonių 
einą nuoširdžiausi sveikinimai Vietnamo liaudžiai!

Jie giliausiai nusivylę ir susirūpinę Pietų Vietnamo Įvykiais. 
Subliūško jo viltis išgelbėti Saigono režimą Amerikos 
ginkluotomis jėgomis.

Viso pasaulio troškimas
Šie žodžiai rašomi pradžio

je savaitės. Kai šis laikraščio 
numeris jus pasieks, situacija 
Pietų Vietname gal vėl bus 
griežtai pasikeitusi.

Niekas neabejoja, kad Pie
tų Vietnamo Laikinosios Re
voliucinės Vyriausybės jė
gos, kurios jau yra Saigoną 
apsupusios, bet kurią dieną 
galėtų sostinę paimti. Bet 
kodėl neima? Kodėl delsia? 
Ko laukia?

Vienas tėra išaiškinimas, 
tai tas, kad liaudiečių vyriau
sybė nori, kaip tik galima, 
išvengti kraujo praliejimo.

Visi girdime, kad pačiame 
Saigone vyksta tam tikri pa
sikeitimai. Pranešama, kad 
pabėgusio Thieu paskirtasis 
prezidentas Tran Van Huong 
taip pat rezignavo. Jo vietą 
užėmė generolas Minh, kuris, 
sakoma, yra tuo žmogumi, su 

Washingtonas. - Praėjusį šeštadienį, bal. 26 d. sostinėje 
įvykusi darbininkų demonstracija prieš infliaciją ir nedarbą 
buvo tikrai milžiniška. Iš visų Amerikos kampų suplaukė 
daugiau kaip 75,000 darbininkų. Šią demonstraciją suruošė 
darbo unijos. Tikimasi, kad ji paveiks valdžią ir Kongresą 
daugiau rūpintis kova su infliaciia ir nedarbu.

kuriuo liaudiečiai sutinka tar
tis dėl likvidavimo senojo 
režimo ir visos valdžios galios 
perėmimo į savo rankas.

Jeigu šitokia transakcija 
įvyktų, jeigu be persiėmimo 
jėgomis, be kraujo praliejimo 
būtų galima fašistinį Saigono 
režimą likviduoti, tai juk pui
kiausiai apsimokėtų delsimas 
ir kelių dienų laukimas.

Kaip tik to linki ir trokšta 
visa žmonija. Užtenkamai 
kraujo pralieta, užtenkamai 
gyvybių karo dievaičiui 
suaukota. Jeigu tik galima be 
padidinimo to aukų skaičiaus 
pasiekti tą patį garbingą tiks
lą, tai taip ir reikia jo siekti. 
Ir garbė Laikinosios Revoliu
cinės Vyriausybės vadovy
bei, kad ji stengiasi tuo keliu 
baigti viso Pietinio Vietnamo 
išlaisvinimą.

Vilnius, balandžio 22 d. - 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės iškilmingai pažymi Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos organizatoriaus ir pir
mosios pasaulyje socialistinės 
valstybės įkūrėjo V. Lenino 
gimimo 105-ąsias metines.

Vakar, balandžio 21 d., Vil
niuje, Lietuvos TSR Valsty
binės filharmonijos salėje, 
įvyko respublikos sostinės 
partinių, tarybinių ir visuo
meninių organizacijų atstovų 
iškilmingas posėdis, skirtas 
įžymiosioms metinėms.

Prezidiume - draugai A. 
Barauskas, A. Barkauskas, 
V. Charazovas, A. Ferensas, 
P. Griškevičius, K. Kairys, 
K. Mackevičius,'J. Maniušis, 
R. Songaila, V. Astrauskas, 
V. Sakalauskas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas J. Vildžiūnas, 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojai L. Diržinskaitė, 
A. Drobnys, V. Vazalinskas, 
kiti vadovaujantys, partiniai, 
tarybiniai, profsąjungų, kom
jaunimo darbuotojai, revoliu
cinio judėjimo dalyviai, Di
džiojo Tėvynės karo vetera
nai, gamybos pirmūnai, kul
tūros veikėjai.

Posėdį pradėjo Lietuvos 
KP Vilniaus miesto komiteto 
pirmasis sekretorius V. Sa
kalauskas.

Pranešimą, skirtą didžiojo 
proletariato vado V. Lenino 

| gimimo 105-osioms meti
nėms, padarė Lietuvos KP
CK sekretorius A. Barkaus
kas.

Po oficialiosios dalies meno 
meistrai surengė didelį kon
certą. ELTA

Kambodijos liaudis 
džiaugiasi pergale 
Phnom Penh. - Balandžio 

24 dieną naujoji Kambodijos 
vyriausybė paskelbė trijų 
dienų šventę atžymėjimui 
liaudies pergalės prieš fašis
tines jėgas. Bet ne vien tik 
džiaugsmo dienas gyvena 
Kambodija. Kovoje už laisvę 
krito tūkstančiai geriausių 
tautos sūnų ir dukrų. Tai irgi 
būtina atžymėti. Todėl vy
riausybė paskelbė ištisą sa
vaitę liūdesio savaite.

Salyje įvyko susirinkimai, 
demonstracijos, eisenos. 
Kambodijiečių tauta nieka
dos nepamirš šių istorinių 
dienų jos gyvenime.

SUAREŠTUOTA DEŠIMT 
SĄMOKSLININKŲ

Shelton, Conn. - Kovo mė
nesį čia buvo susprogdintas 
didžiulis gumos fabrikas. 
Nuostolių padaryta dešimt 
milijonų dolerių. Devyni šim
tai darbininkų neteko darbo.

Bombos ar dinamito padėji
mas iš pat pradžios buvo 
labai įtartinas kaip piktada
rių darbas. Dabar policija 
sulaikė dešimt žmonių ir juos 
kaltina to pikto darbo atliki
mu.. Sulaikytų tarpe yra vie
nas kunigas iš Memphis, 
Tenn.

Taipgi suareštuotas fabriko 
savininkas. Sakoma, kad jis 
sumanė fabriką susprogdinti, 
kad galėtų išsikolektuoti ap- 
draudą. Į tą kriminalystę jis 
įtraukė ir kitus kelis žmones, 
veikiausia jiems gerai apmo
kėdamas.

Wiausios

Paryžius. - Gautas praneši
mas, kad Kambodijos valdžia 
isakė išsikraustyti užsienie
čiams, kurie buvo “pasislėpę” 
įvairiose ambasadose nuo tos 
dienos, kai Thieu režimas 
tapo likviduotas.

Johannesburg. - Prieš kele
tą dienų Izraelio konsulate 
vienas sargas, taip pat žydas, 
matyt, netekęs lygsvaros, 
pradėjo šaudyti į žmones 
konsulate ir gatvėje. Nušauti 
keturi žmonės - du konsulate 
ir du gatvėje.

•
Maskva. - Amerikos astro

nautai apžiūrėjo Tarybų Są
jungos erdvėlaivių ir satelitų 
stotį, kuri randasi centralinė- 
je Azijoje. Tai pirmieji ame
rikiečiai šią stotį pamatyti.

•
Washingtonas. - Pulkinin

kas L. Fletcher Prouty, vie
nas iš Centrinės Žvalgybos 
(ČIA) darbuotojų, sako, kad 
1959 metų pabaigoje ar 1960 
metų pradžioje Žvalgyba bu
vo pasiuntus du agentus į 
Kubą nužudyti Fidel Castro. 
Bet jiems misija nepavykus.

Fairies, Pa. - United Steel 
Corporation čionai atleido iš 
darbo 500 darbininkų.

Cleveland, Ohio. - White 
Motor Corporation išmetė iš 
darbo 200.

Lisbon. - Jau žinomi į Por
tugalijos seimą įvykusių rin
kimų rezultatai. Daugiausia 
vietų laimėjo socialistai. Jie 
surinko 37.3 procento visų 
paduotų balsų. Juos seka de
mokratai. Už jų atstovus pa
duota 26.3 procento balsų. Už 
komunistų kandidatus paduo
ta 12.5 procento. Daugelio 
stebėtojų buvo pranašauta 
komunistų kandidatams ge
rokai didesnis balsų procen
tas.

•
Athens. - Graikijos ir Jung

tiniu Valstijų valdžios susita
rė, kad Amerikos 6-sis laivy
nas nebenaudos Graikijos 
uosto Eleusis ir kad Ameri
kos bazė Atėnų aerodrome 
bus uždaryta. To griežtai 
Graikija reikalavo.

Viena, Austrija. - Čionai 
įvyko Kipro turkų ir graikų 
.pasitarimas. Jame dalyvavo 
ir Jungtinių Tautų sekreto
rius Waldheim. Sudarytas 
komitetas dėl sudarymo Kip
rui naujos valdžios.

•
Maskva. - Čia atvyko pasi

tarimui palestiniečių vadas 
Yasir Arafat.

Washingtonas. - Ir vėl at
vyko Jordano karalius Hus
sein. Jį aerodrome sutiko 
valstybės sekretorius Kissin
geris.

Valdžia sulaikė visus siun
tinius į Pietų Vietnamą.

•
Washingtonas. - Visus pa

bėgėlius iš Pietų Vietnamo 
ruošiama Amerikoje apgy
vendinti militarinėse bazėse.
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Tai kaip su pabėgėliais iš Vietnamo?
Šiandien visa šios šalies spauda užpildyta žiniomis, 

propaganda ir pikta agitacija apie pabėgėlius iš Pietų 
Vietnamo. Prasidėjo su vaikais ir kūdikiais. Buvo šaukiama, 
kad “vardan žmoniškumo”, tūkstančius ir tūkstančius 
vietnamiečių našlaičių reikia mums pasiimti ir atsivežti. Na, 
ir desėtkas kitas jų buvo atgabenta ir televizijoje parodyta. 
Bet pasirodė, kad tie “našlaičiai” daugumoje nėra jokiais 
našlaičiais. Jie pasakoja palikę namie tėvelius ir mamytes, 
kurių jau labai jie esą išsiilgę. Šiandien apie tuos 
“našlaičius” ir jų gabenimą Amerikon jau nieko nebesigirdi.

Paskui propaganda apie Pietų Vietname (ar Saigone) 
esančius kelis tūkstančius amerikiečių. Prezidentas pareika
lavo didelės sumos pinigų jų evakuavimui iš Saigono. 
Grūmojo panaudojimu karinių jėgų jų “apsaugai”. Bet 
pasirodė, kad niekas jų evakuavimui Vietname nesipriešina. 
Dargi Pietų Vietnamo Laikinoji Revoliucinė Vyriausybė 
(Vietkongas) ir Šiaurės Vietnamo vyriausybė pareikalavo, 
kad amerikiečiai kuo greičiausiai išsikraustytų. Jokia jėga 
nereikalinga. Visos durys ir visi vartai jiems išsikraustyti 
atdari.

Po to pradėta triukšmauti apie vietnamiečius, kurie norį 
iš Pietų Vietnamo pabėgti. Tuoj buvo apskaičiuota ir kiek jų 
veržiasi pabėgti, girdi, apie 130,000! Dabar beveik tik apie 
juos ir tekalbama.

Ar yra norinčių pabėgti iš Pietų Vietnamo? Aišku, kad 
yra. Tai pirmoje vietoje buvusio senojo Fašistinio režimo 
aktyvistai, kurie jaučiasi smarkiai nusikaltę prieš savo šalį 
ir tautą. Paskui nesijaučia gerai, ir tie, kurie artimai 
koląbaravo su amerikiečiais. Bet daug yra piktos propagan
dos paveiktų žmonių. Thieu režimo pasekėjai ir amerikiečiai 
per metų metus gazdino žmones, kad komunistai ateis ir 
visus be jokių ceremonijų išžudys. Kokia biauri šios 
gązdinimo rūšies propaganda Pietų Vietnamo žmonės buvo 
maitinami, pavyzdį davė mūsų gynybos sekretorius Schles- 
ingeris. Aną dieną jis pareiškė, kad jis ir jo kolegos esą 
gerai apskaičiavę, jog Vietnamo komunistai esą jau pa
smerkę nužudymui daugiau kaip du šimtus tūkstančių savo 
tautiečių vietnamiečių!. Argi prezidentas Fordas ir sekreto
rius Kissingeris, reikalaudami iš Kongreso greitos militari- 
nės pagalbos Thieu režimui, nesakė, kad jeigu Vietnamo 
komunistai laimės, tai jie suruoš vietnamiečiams tokią 
“kraujo pirtį”, kokios pasaulis dar nebuvo matęs.

Tai negalima stebėtis, kad šitokia propaganda, amerikie
čių per kelis metus vedama pačiame Vietname, daugelį visai 
nekaltų, gerų žmonių paskatino bėgti pirma, negu tie 
komunistai juos “užklups!”

Tai iš tikrųjų didelė, be galo didelė tragedija. Ne tik kad 
mūsų ginklais ir milžiniškomis moderniškai, ginkluotomis į 
Vietnamą pasiųstomis armijomis ta nelaiminga šalis buvo ■ 
griaunama ir jos nekalti žmonės žudomi, bet dabar 
tūkstančiais jie plėšiami iš savo gimtojo krašto ir vežami už 
tūkstančių mylių į svetimus kraštus. Neapsakomas nuosto
lis vietnamiečių tautai ir kraštui.

Jie nieko nepasimokė
Iš Washingtono pranešama, kad mūsų prezidentas ir 

valstybės sekretorius labai susirūpinę šios šalies įtakos 
kritimu Azijoje. Netekimą viešpataujančios pozicijos Indo
kinijoje jie laiko tai įtakai didžiausiu smūgiu. Sakoma, kad 
jie dabar visą viltį deda ant mūsų talkininkių Japonijos, 
Pietinės Korėjos ir Filipinų. Artimiausioje ateityje būsianti 
šaukta jų konferencija ir stengiamasi jas užtikrinti, kad 
Amerika šimtu procentų yra ir amžinai pasiliks jų reikalų 
sargyboje visomis šios šalies militarine ir ekonomine 
jėgomis.

Tai bus lygiai taip, kaip buvo su užtikrinimais Pietų 
Vietnamo ir Kambodijos režimams. Mūsų prezidentas ir 
sekretorius nieko nepasimokė iš Indokinijos istorijos su tais 
pažadais. Jie, kaip žinia, mūsų kraštui kainavo begalo daug 
krauju, gyvybėmis ir doleriais. Juk jau į pasaulį sklinda 
žinios iš Filipinų, kad ten kasdien didėja liaudies nepasiten
kinimas savo padėtimi. Rodosi, jau vystosi platus partizani
nis judėjimas. Krašte siautėja represijos. Gal nebe už kalnų 
darbo liaudies sukilimas prieš dabartinį režimą. Gal neužilgo 
išgirsime, kad mūsų vyriausybė jau pasiuntė į tą tolimą 
kraštą savo "patarėjus”, paskui karo laivyną ir armijos 
dalinius tiems “patarėjams” apsaugoti. Bus iškepta ir taip 
vadinama “Tompkins rezoliucija”, kaip Kongreso įgalioji
mas vyriausybei visais būdais Filipinuose ginti “mūsų 
interesus”.

Labai, labai gali Indokinijos tragedija būti pakartota. . .

PRANAS RAŠClUS

Sėjėjo gyvenimas
Beria pavasarį grūdą sėjėjas — 
viltį žemelėn beria.
Dirvos suspindi rausvom adatėlėm — 
dygsta viltis ir džiaugsmas.

Dienos - lyg kalvėje žaizdrą kas pūstų. . . —
Degina rūpestis širdį.
Bet akylioji gamta motinėlė
jį lietumi užgesina.

Žalias aksomas vėl šlama ir vilnija — 
auga viltis ir džiaugsmas.
Kalvos ir slėniai bronza žėruoja — 
bręsta viltis ir džiaugsmas.

Ir tuo metu atgrūmėjusi vėtra 
niokoja džiaugsmą ir viltį. . . 
Ir jau ne rūpestis - skausmas lyg žaibas 
aižo sėjėjo krūtinę.

Bet gyvybingojo grūdo galybės
vėtra priveikt negali.
Varpas vėl iškelia suplaktas javas — 
kelias viltis ir džiaugsmas.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50
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Kas ką rašo ir sako
BAISUS ClA DAIKTAS

Lietuviškoje reakcinėje 
spaudoje beveik kasdien 
linksniuojama buvusio Tary
bų Sąjungos Politinio Biuro 
nario Aleksandro Šelepino 
pavardė. Kam, girdi, jis buvo 
atleistas, pašalintas arba ne
beišrinktas į Biurą? Kas nors 
esą labai bloga su visa parti
ja.

Tikrai keista tos spaudos 
redaktorių galvosena. Kiek
viena pasaulyje kita partija, 
įskaitant ir mūsų Amerikos 
didžiąsias ir mažąsias parti
jas, keičia savo vadovaujan
čių komitetų bei biurų sąsta-. 
tus vienų nebeišrenkant, ki
tus pašalinant ir į vietas 
pastatant kitus, bet toje 
spaudoje apie tai nė žodelio. 
Bet tegu tik Tarybų Sąjungos 
vadovaujančiuose organuose 
įvyks kokia nors pakaita, jau 
“svieto pabaiga”!

TIKINČIŲJŲ KURSTYMAS 
PRIES LIETUVĄ

Ir ko tie rakciniai “vaduoto
jai” nebesugalvoja pakur- 
stymui Amerikos lietuvių 
prieš Lietuvą! Antai, koks 
ten Jonas Kreivėnas Chica- 
gos menševikų laikraštyje 
(bal. 17) sapalioja:

“O kas liečia moralinį klau
simą ir vaikų auklėjimą, tai 
galiu pasakyti tiek: Mielos 
vaikų motinos, kurios turite 
gerus paklusnius tėvams vai
kus ir tikinčius į Dievą, tai aš 
asmeniškai nei vienai motinai 
ar tėvui nepatarčiau siųsti į 
mūsų mylimą Lietuvą savo 
vaikų vadinamam “lietuvių 
kalbos tobulinimuisi”. Bus 
pirmiausia vaikams pastaty
tas klausimas, ar jie lanko 
bažnyčią ir tiki į Dievą. Pir

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Vaisingi ketveri taikos 
programos metai

Praėjo ketveri metai, kai 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos XXIV suvažiavimas 
paskelbė Taikos programą, 
kuri tapo iš tikrųjų pasauli
nės istorinės reikšmės doku
mentu. Šioje programoje bu
vo tiksliai numatyti kovos už 
taiką ir visų tautų saugumą, 
už karo židinių likvidavimą, 
už ginklavimosi varžybų nu
traukimą ir platų skirtingos 
visuomeninės santvarkos val
stybių bendradarbiavimo už
daviniai.

Dideli pakitimai
Taikus puolimas, kurį pra

dėjo Tarybų šalis kartu su 
kitomis socialistinės sandrau
gos valstybėmis, jau davė 
svarbių teigiamų rezultatų.- 
Per praėjusius ketverius me
tus labai pasikeitė tarptauti
nių santykių klimatas, išryš
kėjo įtempimo mažinimo ten
dencija, buvo pradėtos spręs
ti problemos, kurios ilgą laiką 
atrodė neišsprendžiamos.

Labai svarbu, kad pagerėjo 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų - dviejų 
didžiausių valstybių - santy
kiai. Per keturius Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos aukš
čiausiojo lygio susitikimus 
buvo numatytas kursas plėsti 
dvišalius santykius ir prisidė
ti prie ginčijamų tarptautinių 
klausimų sprendimo visų ša
lių, tiek didelių, tiek ir mažų, 
interesais.

Dabar Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos veda derybas dėl strategi
nės ginkluotės apribojimo. 
Tai toks apribojimas, kuris 
nedarytų žalos nė vienos ša
lies saugumui. Svarstomos ir 
kitos abi šalis dominančios 
politikos, ekonomikos ir 
mokslo bei technikos proble
mos.

Bendradarbiavimas ir su 
kitomis šalimis

Per šiuos metus nemaža 
buvo padaryta, plečiant 
TSRS savitarpiškai naudingą 
bendradarbiavimą su Angli
ja, Prancūzija, Vokietijos Fe
deratyvine Respublika, Itali
ja ir kitomis kapitalistinėmis 
valstybėmis. Pasiekta pažan

LAISVĖ
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ma pamoka bus dėstoma, kad 
nėra jokio Dievo, kad nerei
kia jis garbinti ir nereikia eiti 
į bažnyčią, nes nėra jokio 
Dievo, ir nereikia klausyti, 
ką tėvai ar mokytojai jums 
pasakoja apie tikėjimą ir Die
vą. Tai grynas melas”.

Mes, žinoma, labai abejoja
me, kad Vilniaus universiteto 
ruošiamuose lituanistikos pa
sitobulinimo kursuose iš tik
rųjų pati pirmoji pamoka bū
na apie tikėjimą ir dievą. 
Kreivėno sapaliojimai bus jo 
paties išgalvoti pakurstymui 
Amerikos lietuvių prieš Lie
tuvą.

Kaip žinia, nelaimingus 
“vaduotojus labai nervina 
puikūs apie kursus pasisaky
mai tų Amerikos jaunų lietu
vių, kurie juos lankė ir labai 
džiaugiasi tomis garbingomis 
Vilniaus universiteto paslau
gomis pasinaudoję.

POPIEŽIUS VĖL 
AMERIKOJE

Kunigų “Draugas” prane
ša:

“Tikimasi, kad kitais me
tais, kai Amerika švęs 200 
metų sukaktį, ir Philadelphi- 
joj bus 41-as tarptautinis 
Aucharistinis kongresas, at
vyks ir popiežius Paulius VI. 
Kongresas bus nuo rugpiūčio 
1 iki 8 dienos. Vizitas būtų 
Amerikai pirmas, nes 1965 
Paulius VI atvyko į Jungtines 
Tautas, ne į Jungtines Valsti
jas. Atvykti nori popiežius, 
bet tvirto pažado negali duo
ti, tai priklauso nuo sveika
tos.

Tarptautinis Eucharistinis 
kongresas Philadelphijoj bus 
antras Amerikoj. Pirmas bu
vo 1926 Chicagoje.” 

ga, normalizuojant kitų socia
listinės sandraugos šalių san
tykius su Vakarų šalimis. Tai 
rodo 60 su viršum sutarčių, 
susitarimų ir kitų dokumen
tų, kurie buvo pasirašyti per 
šiuos metus.

Artėja prie sėkmingos pa
baigos socialistinių šalių ini
ciatyva sušaukto saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimo darbas. Sudary
tos palankesnės sąlygos Piet
ryčių Azijos tautoms kovoti 
už laisvę ir nepriklausomybę, 
prieš užsienio kišimąsi į jų 
vidaus reikalus. Tikriausiai 
greitai atnaujins savo darbą 
Ženevos taikos konferencija 
Artimųjų Rytų klausimu.

Tačiau būtų klaidinga ma
nyti, kad visi šie ginčijami 
klausimai, paveldėti iš “šalto
jo karo” laikotarpio, gali būti 
greitai ir lengvai išspręsti. 
Juo labiau, kad įtempimo 
mažinimas turi ne tik šalinin
kų, bet ir priešininkų, kurie 
nepaprastai aktyvūs, pasi
ruošę viskam, kad tik nege
rėtų tarptautinė padėtis, neį
sigalėtų taikaus sambūvio 
principai.

Sugyvenimo trukdytojai
Tai pirmiausia Jungtinių 

Amerikos Valstijų karo pra
monės komplekso atstovai, 
kurie gauna milijardus pelno, 
toliau varydami ginklavimosi 
varžybas. Tai imperialistiniai 
sluoksniai, kurie nenori 
taikstytis su ankstesnių pozi
cijų netekimu ir kadaise jų 
įkurtos gėdingos kolonijinės 
sistemos žlugimu. Tai taip 
pat tos reakcijos jėgos, ku
rios buvo Sutriuškintos prieš 
30 metų pasibaigusiame an
trajame pasauliniame kare ir 
kurių likučiai iki šiol neatsisa
kė revanšo. Tai, pagaliau, 
dabartiniai Pekino lyderiai, 
kurie pasiryžę sudaryti są
jungą su bet kuo, kad tik 
pakenktų socialistinei san
draugai ir jos vykdomai tai
kingai politikai.

Todėl už taikos programos 
įgyvendinimą, už prasidėju
sio įtempimo mažėjimo pa
vertimą tikrai negrįžtamu 
procesu, būtina ryžtingai,

Įžymusis lietuviu kalbos tuktintojas -

Prof. Juozas Balčikonis
Profesorius Juozas Balčiko

nis, kuriam šiandien sukaktu 
90 metų, ilgai ir vaisingai 
darbavosi mokslo, kultūros ir 
kalbos turtinimo baruose. 
Baigęs Panevėžio realinę 
gimnaziją, jis Peterburgo 
universitete studijavo slavų 
filologiją ir kartu pradėjo 
domėtis lietuvių kalbos 
mokslu.

Peterburgo universiteto 
aplinka, ten vyravusios pa
žangios lingvistinės idėjos 
padėjo susiformuoti demo
kratinėms J. Balčikonio pa
žiūroms. Vėliau tokias jo vi
suomenines ir lingvistines 
pažūras dar labiau sustiprino 
bendravimas su žymiuoju lie
tuvių kalbininku J. Jablons
kiu. J. Balčikoniui, kaip ir J. 
Jablonskiui, svarbiausias 
dvasinių vertybių kūrėjas ir 
puoselėtojas buvo papras
tas liaudies žmogus, o liau
dies kūryba, jos kalba - bran 
giausias tautos turtas.

Lietuvių kalbos mokslo is
torijoje prof. J. Balčikonis 
daugiausia žinomas kaip lek
sikografijos veikalą - akade
minį “Lietuvių kalbos žo
dyną” paruošęs.

Kitas svarbus darbas, prie 
kurio J. Balčikonis daug pri
sidėjo, buvo “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas”. Čia jis 
stengėsi realizuoti literatūri
nės kalbos leksikos normini- 
mo principus - žodžių taisyk
lingumą (tikslingumą), ku
riais visą laiką rėmėsi kalbos 
kultūros darbe.

Domėtis kalbos praktika jį 
paskatino pats gyvenimas - 
dalyvavimas spaudoje, peda
gogo ir vertėjo darbas. Daug 
rašė apie vietovardžių normi- 
nimą, vertimų kalbą. Atsidė
jęs žodynui, irgi nepamiršo 
kalbos praktikos, tik dabar 
daugiausia svarstė atskirų 
žodžių vartojimą bei kirčiavi
mą.

Ypač didelį darbą šioje sri
tyje prof. J. Balčikonis dirbo 
tarybiniais metais, pradėjęs 
dėstyti Vilniaus universitete.

Prof. Juozas Balčikonis

nuosekliai, nenuilstamai ko
voti.

Tarybiniai žmonės, jų są
jungininkai broliškose socia
listinėse šalyse, pažangiosios 
jėgos Vakaruose, tautų na
cionalinio išsivadavimo judė
jimo kovotojai vienijasi, kad 
visiškai ir galutinai būtų iš
spręsti uždaviniai, kuriuos 
,numatė Taikos programa.

A. Krasėnas 

'Tuomet skelbtuose straips
niuose J. Balčikonis daugiau 
nagrinėjo sudėtingesnes sin
taksinių konstrukcijų vartoji
mo, žodžių darybos, kirčiavi
mo problemas. Jo siūlymai ir 

'taisymai turėjo didelę reikš
mę. Daugelis jų tvirtai prigi
jo literatūrinėje kalboje.

J. Balčikonis mokė, kad 
kalba netelpa į gramatikos ar 
logikos taisykles, kad reikia 
jausti ir kalbos dvasią. Jis 
labai vertino gimtosios kal
bos jausmą ir, svarbiausia, 
mokėjo jį žadinti bei puoselė
ti.

Svarbi prof. J. Balčikonio 
pedagoginė veikla, kuriai jis 
paskyrė apie trisdešimt me
tų. Ypač vaisingas jo darbas 
Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko universitete. Iš čia 
šimtai J. Balčikonio mokinių 
išėjo i respublikos mokyklas, 
redakcijas, įstaigas. Pokario 
metais profesorius buvo 
svarbiausias naujosios kalbi
ninkų kartos ugdytojas ir 
mokytojas. Didžiuma dabar
tinių Tarybų Lietuvos kalbi
ninkų yra išėję prof. J. Balči
konio mokyklą, dešimt jo va
dovaujami apgynė kandidato 
disertacijas.

Su pedagogine veikla susiję 
ir J. Balčikonio vertimai. No
rėdamas parūpinti mokyklai 
lektūros, parašytos .taisyk
linga kalba, jis vienas ir su 
savo mokiniais išvertė Gri
mų, Anderseno, Haufo, Pero, 
arabų pasakų. Dž. Svifto, Ž. 
Verno kūrinių, iš kurių gra
žios kalbos ir dabar mokosi 
vaikai ir suaugę.

Pranas Kniūkšta, 
Vytautas Vitkauskas 

Filologijos mokslų kandidatai

KAIP IŠLEIDŽIAMI 
MOKESČIAI

Baltajame name buvo nu
samdyti du dailidės, kad jie 
sudėtų į frėmus prez. Fordui 
ir jo štabui paveikslus. Jie 
apirėmino 7,500 paveikslų. Ir 
už tai jiems buvo sumokėta 
$92,000.

***
Gynybos Departamentas 

išleidžia arti 14 milijonų dole
rių kasmet palaikymui gera
me stovyje 300 golfo laukų, 
kur mūsų militaristai gali 
pažaisti. Iš tų laukų 19 yra 
svetimose šalyse.

**♦
“RAUDONASIS PAVOJUS”

Kuomet Menominee indė
nai vedė kovą už savo teises 
ir buvo užėmę apleistą vie
nuolyną Wisconsino valstijo
je, Shawano miestelyje, tai 
vienas to miesto vadas šaukė: 
“Jie yra gengsteriai. Juos čia 
atsiuntė Rusija, kad jie su
keltų mumyse pasidalijimą ir 
sužalotų mūsų šalies moralę”.

E. N. J.

Nicosia, Kipras. - Kipro 
prezidentas Makarios sutinka 
ir tarsis su Jungtinių Valstijų 
prezidentu Fordu Washing
tone gegužės 5 dieną. Taip 
čia paskelbta.

Penktadienis, Gegužio (May) 2, 1975

KRAŠTOTYROS 
BARUOSE

Ir prizai, ir premijos
Lietuvos TSR Paminklų 

apsaugos ir kraštotyros drau
gijos Centro tarybos prezi
diumas susumavo respubli
kos kraštotyrininkų 1974 me
tų socialistinio lenktyniavimo 
rezultatus. Antrus metus iš 
eilės nugalėtojais tapo Kap
suko rajono kraštotyrininkai, 
antroji vieta atiteko kaišiado
riečiams, trečioji - lazdijie- 
čiams. Nugalėtojams įteikti 
pereinamieji prizai, premi
jos. Veikliausia pirmine orga
nizacija pripažintas V. Kap
suko universiteto kraštotyri
ninkų klubas, pernai suren
gęs kompleksinę ekspediciją 
Joniškėlyje, o darbščiausiu 
kraštotyrininku - Pakruojo 
rajono Žeimelio vidurinės 
mokyklos mokytojas J. Šlia- 
vas.

Šiemetiniuose respublikos 
kraštotyrininkų planuose - 
visuomeninių darbo šlovės 
muziejų veiklos konkursas, 
medžiagos, susijusios su ta-
rybinės liaudies žygdarbiais 
Didžiajame Tėvynės kare, 
kaupimas, paminklų tvarky
mo mėnuo, skirtas Pergalės 
30-mečiui, respublikinė eks
pedicija 1935-1936 metų val
stiečių kovai Lietuvoje tyri
nėti ir kiti darbai.

PAMINKLŲ APSAUGOS 
FONDUI

Pastaraisiais metais akty
viausiai LTSR Paminklų ap
saugos fondą rėmė Šilalės, 
Kapsuko ir Šilutės rajonų 
kolektyvai bei gyventojai. 
Viso fondui sukaupta 215 
tūkstančių rublių. Visuome
ninės lėšos panaudotos D. 
Poškos Baublio apsauginiams 
gaubtams įrengti, buvusios 
Dimitravo priverčiamųjų 
darbų stovyklos konservavi
mui, liaudies architektūros 
paminklų tvarkymui.

INY«M
Jonas Avyžius. Žmogus lie

ka žmogumi [506 psl.]. šia 
knyga pradedama leisti rašy
tojo kūrinių serija. Į ją sudė
ta apysakos “Palikimas”, 
“Žmogus lieka žmogumi” bei 
geriausi apsakymai. Juose 
gvildenamos kolūkinio kaimo 
problemos.

Vincas Žinionis. Atsisakom 
nuo senojo svieto [564 psl.]. 
Istorinis romanas apie 1905- 
1907 metų revoliucijos įvy
kius Suvalkijoje. Tai pakar
totinas leidimas, skiriamas 
1905 metų revoliucijos sep
tyniasdešimtmečiui.

Paulius Drevinis. Veidai ir 
vardai [66 psl.]. Poeto pasku
tiniųjų metų eilėraščių rinki
nys, susidedąs iš dviejų sky
relių. Pirmajame apdainuoja
mas žemaičių kraštas, gražu
sis pamarys, antrajame - pos
mai skirti mylimiems žmo
nėms, su kuriais poetas susi
tiko gyvenimo kelyje.

Dailė, 18 [194 psl.]. Eilinė 
neperiodinio tęstinio leidinic 
knyga, kurioje apžvelgiama 
1973 metų Pabaltijo respubli
kų dailėn paroda Maskvoje, 
1973 m. Vilniaus Dailės paro
dų rūmuose vykusi plakato 
paroda ir kitos meninio pa
saulio aktualijos. Be to, leidi
nyje apstu dailininkų darbų 
reprodukcijų.

Jovita Skolevičienė, Leo
nas Jasiulis. Napoleonas Pet
rulis [104 psl.]. Leidinys apie 
vyresnės kartos LTSR liau 
dies dailininko, skulptoriaus 
N. Petrulio gyvenimo kelią, 
iliustruotas dailininko kūrinu 
reprodukcijomis.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Washingtonas. - Vyriausy
bė įteikė Kongresui padarytą 
sutartį su Rumunija apsvar
styti. Kaip žinia, panašią su
tartį su Tarybų Sąjunga 
Kongreso dauguma atmetė. 
Tikimasi ginčų ir dėl šios 
sutarties.
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Kaip ir kiekvienais metais, pirmieji baigia vasarinių javų 
sėją pietinių Lietuvos rajonų ūkiai.

Nuotraukoje: Varėnos rajono “Nemuno” kolūkio mechani
zatoriai sėja vasarojų.

G. Svitojaus nuotrauka

SENŲ ĮVYKIŲ LIETUVOJE

SKAUDI TIESA
PROF. J. PETRAITIS

Tas buvo 1907 metais. 
Anksti rytą, prieš auštant, 
pas mus į Dvarnikus atvažia
vo dėdė Adomaitis iš Tarno 
šiškių kaimo (nuo Šaukoto) su 
nepažįstamu jaunu vyriškiu. 
Abu atvažiavusieji tuojau už
sidarė su tėvu kameroje, išsi
kvietė dėdę Ambrozą ir nei
šėjo iš ten visą dieną, - apie 
ką tai tarėsi. Vakare dėdė 
Ambrozas išsivedė nepažįsta
mąjį, o dėdė Adomaitis išva
žiavo namo. Vėliau sužinojo
me, kad jie tarėsi štai kokiu 
reikalu.

XIX amžiaus pabaigoje ir 
XX pradžioje prie Šaukoto 
(dabar Radviliškio rajono) 
buvo barono Rickodvaras. Jo 
savininkas, kaip ir daugelis 
tų laikų dvarininkų, buvo 
didelis donžuanas. Bėdų buvo 
tai šeimai, iš kurios mergaitė 
ar moteris patikdavo baro
nui.

XIX amžiaus gale Šaukoto 
apylinkėse buvo apsigyvenęs 
mažų ūkių nuomininkas Va- 
sylius. Išnuomavęs jis buvo iš 
pusės kokios tai našlės labai 
prastą mažą ūkį. Iš kur jis 
atsidanginęs, niekas nežino
jo. Nežinojo ir jo tikros pa
vardės: vieni vadino Silves
tru, kiti - Silvestravičiumi, 
tretieji - Vasiliu, dar kiti - 
Vasiliausku. Jis buvęs sąmo
ningas lietuvis. Lietuvių 
spaudos draudimo laikais jis 
platinęs Zaiginiškio knygne
šio Karabino gabenamas iš 
Rytprūsių lietuviškas kny
gas. Turėjęs jis ir rusiškų 
nelegalų laikraščių, rašiusių 
prieš carą ir įvairių prokla
macijų. Jam talkininkavęs jo 
sūnus - tada dar mažas Ka
ziukas.

Pirmosios rusų revoliucijos 
išvakarėse Vasiliauskas mirė 
per tardymą - buvo užkankin
tas caro policijos. Paliko sū
naus Kazimiero globai našlę 
žmoną ir mažą dukrelę Zose
lę, kuri, nežiūrint vargo ir 
skurdo, augo ir vystėsi ne 
sulig metais, ir greitai tapo 
Šaukoto gražuole: liekna gra
ži figūra, dailus taisyklingas 
veidelis, ilgos geltonos kasos. 
Apie jos grožį sužinojo baro
nas ir, sugalvojęs reikalą, 
atjojo pasižiūrėti. Pamatęs, 
pavartė raudonas akis, demo
niškai nusišypsojo ir išjojo.

Paminklas proletariato dainiui

Vilnietis skulptorius, LTSR nusipelnęs meno veikėjas, 
profesorius Konstantinas Bogdanas sukūrė poeto Juliaus 
Janonio skulptūrą. Šis 12 metrų aukščio monumentas 
šiemet bus pastatytas poeto gimtinėje Biržuose.

M. Baranausko nuotr.

Vieną šienapiūtės vidudienį 
bandaganiai toli išgirdę ploną 
moterišką balselį, šaukiantį 
pagalbos. Po kiek laike ban
daganiai pamatė prajojantį 
baroną ir, grįžus papietavu
siam skerdžiui, viską jam 
papasakojo. Skerdžius nu
skubėjo į šauksmo vietą ir 
rado kruviną, su sudrasky
tais rūbais, užrišta burna be 
sąmonės gulinčią Zoselę, ku
rią tuojau parnešė namo. 
Brolis parvežė Šaukoto kle
boną, kuris išklausė Zoselės 
išpažinties ir suteikė paskuti
nį patepimą. Po kelių dienų 
Zoselė pasveiko. Į kaimynų 
klausimus, kas atsitiko, Zose
lė atsakė, kad klebonas per 
išpažintį uždraudęs jai bet ką 
pasakyti. Bet klebono už
draudimas buvo pavėluotas: 
atgavusi sąmonę mergaitė 
suskubo papasakoti viską 
motinai ir broliui iki parve
ža n t kunigą. O pasaka labai 
liūdna. •

Grėbiant šieną, iš krūmų 
iššokęs baronas ir parbloškęs 
ją ant žemės. Ji pradėjusi 
šaukti pagalbos. Tuomet ba
ronas drožęs jai per galvą, ir 
ji netekusi sąmonės; daugiau 
nieko nebeprisiminė. Nors 
greitai pasitaisė Zoselė, bet 
liko nuliūdusi, nerami, ner
vinga. Vieną vasaros dieną su 
visais kaimo vyrais Kazimie
ras išvažiavo zuperio. Motina 
sirgo. Zoselė išnešė pieme
nims pietus ir nebegrįžo. Po 
dienos-kitos jos palaikai buvo 
rasti ežere-pelkėse. Oficiali 
kvota parodžiusi, kad ji prisi- 
girdžiusi. Bet brolis tam neti
kėjo. Zoselė buvusi ganėtinai 
raštinga ir prieš nusižudymą 
būtų parašiusi. Be to, sužino
jęs, kad Zoselė atsigavo ir 
taisosi, baronas ne kartą tei
ravosi apie ją. Asmeniškai 
pažinęs Vasiliauskų šeimą, 
dalyvavęs prie Zoselės palai
kų apžiūrėjimo felčeris Kuz- 
minskis (gimęs ir augęs Mat- 
kaičių kaime prie Radviliš
kio), kalbėdamas su Kazimie
ru, pasakęs:

“Tavo sesuo nužudyta ir po 
to įmesta į vandenį. Pradžio
je tą pripažino ir apžiūrėjęs 
palaikus apygardos teismo 
atsiųstas gydytojas. Bet tar
dytojas pasakęs jam nekom
plikuosiąs reikalo, nes galėtų 

prisieiti traukti atsakovu ba
roną, o tai būtų galas ir 
gydytojo ir tardytojo karje
rai, nes baroną palaikytų ir 
prokuroras, ir apygardos 
teismo pirmininkas ir net 
pats gubernatorius. Neieško 
kite teisybės ten, kur jos 
negali būti. Tai ciesoriaus 
valdininkų žodžiai - sakęs 
felčeris Kuzminskis. Bet. . . 
revoliucija vėl būsianti. Ji 
nušluosianti ciesoriaus vai 
džią. . . Tuomet rasis teisybė 
ir ant barono galvos. Aš 
būsiu liudininku. . . Bus liu
dininku ir kunigiukas, kuris 
klausė tavo sesers išpažintį , 
sekmadienį prieš jos mirtį. 
Jis žino visą, ką padarė baro
nas su tavo seserimi.” 1

Vasiliauskas jam atsakęs, 
kad išpažinties paslaptis ne
leidžianti kunigui pasakyti 
bent ką, išgirstą per išpažin
tį. Bet felčeris Kuzminskis 
atsakęs: “Eilė kunigų prane
ša policijai apie girdėtus per 
išpažintį žmonių prisipažini
mus, juos apibendrina ir in
formuoja policiją apie žmonių 
nuotaikas. Žinoma, kunigai 
su urėdninku ir stražniku 
reikalų neturi, - jie praneša 
aukštesniems. O kunigiukas 
po revoliucijos išpažinties pa
slaptį panaudosiąs teisybei 
ginti”.

Ar sulaukė revoliucijos fel
čeris Kuzminskis, aš nežinau, 
bet baronas jos nesulaukė: 
kokia tai proga vakare Šau
kote susirinko jaunimas; ba
ronas atėjo pasirinkti sekan
čios aukos. Kazimieras palau
kė su basliu už durų. Kai 
baronas išėjo lauk, Kazimie
ras ir skėlė jam basliu per 
galvą. Baronas nuvirto nei 
žodžio nesurikęs. Laidojo ba
roną labai iškilmingai. Suva 
žiavo visi didikai ir kelių 
parapijų klebonai. Atvažia
vęs net pats Kėdainių kanau
ninkas, kuris lenkiškai pasa
kęs labai graudų pamoks
lą. . .

Nors Šaukoto klebonas la
bai gerai žinojo Zoselės mir
ties visas aplinkybes, bet 
kaipo ‘savižudės’ į kapines jos 
nepriėmė ir kunigiukui už
draudė atlaikyti mišias už jos 
vėlę bei atlikti kitas katalikiš
kas apeigas. Neleido klebo
nas atlikti ir Vasiliauskienės 
paskutinės valios, - palaidoti 
jos palaikus greta dukters 
palaikų (išgirdusi apie duk
ters ‘savižudybę” Vasiliaus
kienė staiga mirė). Klebonas 
pasakė:

“Negalima laidoti katalikės 
greta “savižudės” palaikų.”

Zoselės tragedija buvo pa- i 
siekusi ne tik Šaukoto, Šiau
lėnų ir Pašušvio parapijas, 
bet ir Tytuvėnų, Žaiginio, 
Šiluvos, Pakapės, Radviliškio 
ir kitas. Jos laidotuvėse daly
vavo daugybė žmonių. Tai 
buvo tyli, bet galinga demon
stracija prieš ponus, kunigus 
ir jų sauvalę. Vasiliauskaitės 
tragedija - tai vienas iš dau
gelio kurmių, knisusių cieso
riaus valdžios ir katalikų baž
nyčios pamatus.

Nepraėjo ir mėnesio po 
Kazimiero Vasiliausko atva
žiavimo į mūsų kaimą, kaip 
sakydamas “graudų” pa
mokslą Šiaulėnų klebonas 
Antanas Čepas iš ambono 
paskelbė policijos pranešimą, 
kad pabėgęs žmogžudys Va
siliauskas, ir ragino žinančius 
jo gyvenamąją vietą pranešti 
policijai. Bet tuo metu kaime 
šnipų nebuvo, ir niekas ne
pranešė. Be to, mes priklau
sėme ne Šiaulėnų parapijai, o 
Polekėlės filijai; gi Polekėlės 
klebonas tokio policijos pra 
nešimo neskaitė.

Po dviejų metų Kazimieras 
Vasiliauskas iš valsčiaus .vir
šaičio gavo pasą, išsikėlė gy
venti į Kužių apylinkę, apsi
vedė ir ramiai gyveno, kol 
senatvėje pasimirė.

Kapsukas. - Nuolat auganti 
Kapsuko pramonė dabar di-. 
džiuojasi, savo rikiuotėje 
jausdama galingą, šiuolaikinę 
putliųjų verpalų įmonę. Pa
siekus projektinį pajėgumą, 
kapsukiečiai per metus paga
mins 4000 tonų putliųjų ver
palų. Šiemet užsibrėžta su
verpti 1310 tonų. Jaunas fab
riko kolektyvas pasiryžęs 
dirbti iš visų jėgų.

LAI SVE

Mus visur,
•Kur buvom, kur viešėjom,
Supo marios džiaugsmo ir žiedų.
Ir po juostų arkom,
Kaip alėjom
Su draugais mes ėjome kartu.

Jaukūs žvilgsniai kelio dulkes plovė 
Ir dainų skambėjimas ramus, 
Na, o čia !
Rūsti žila senovė
Pro vokus primerktus sekė mus.

Mums kalbėjo,
Kad į šitą pilį 1
Daugkart dužo riteriai pikti.
Kunigaikščių niaurūs rūsiai tyli, 
Kiek jie kraujo matė praeity.

Liejos kraujas
Priešų ir saviškių,
Graudžiai raudo Trakų ežerai.
Gal todėl dangaus padangę ryškią 
Atkartoja Galvė taip žydrai?

Ir poetų eilės
Lygu dainos
Skamba neaprėpiamai plačiai, — 
Lyg kokioj legendoj spalvos mainos, 
Vos tik mes praeiname —
Svečiai.

Trakai pasitinka
Mus - baltarusius,
Kloja šeimininkai
Ra n k š 1 u osč i u s š v i esi u s.

Išvertė Petras Keidošius

“IKI NAUJŲ SUSITIKIMŲ, BIČIULIAI!”

Juozas Vaičkus Amerikoje
MININT 90-ĄSIAS GIMIMO METINES 

Valdas Pruskus

M. KALAČINSKIS Į

Prie T raku
Niekur šitaip nesutiko mūsų, 
(O viešnagių būta įvairių!
Kaip čionai, prie daugiaamžių mūrų, 
Prie saulėtų Trakų ežerų.

Laiškas iš Lietuvos sostinės

Vilnius — Vytautas Paleckis, gimęs prieš 50 metų - 1925 
balandžio 15 d., žuvo 1944 m. gegužės 5 d. Apdovanotas 
Tėvynės karo II laipsnio ordinu.

Juozui Vaičkui tenka iš
skirtinė vieta mūsų teatrinės 
kultūros istorijoje. Išaugęs 
lietuvių mėgėjiško ir rusų 
profesinio teatro dirvoje, sa
vo asmenybe jis tarsi sujun
gia du mūsų nacionalinio 
teatro etapus - lietuviškų 
vakarų sceną su profesiniu 
teatru. Jo įsteigtoje teatrinė
je studijoje sceninio meno 
paslaptis pažino pirmieji lie 
tuvių aktoriai profesionalai. 
O senesnės kartos Amerikos 
lietuviai ir šiandien pu pagar
ba ir dėkingumu ? mini jo 
ryžtą, kuriant mėgėjiškas 
trupes išeivių kolonijose. ,

Praskyręs pirmuosius pro- 
fęęinįo teatro takus Lietuvo
je, parengęs ir išugdęs pir
muosius aktorius profesiona
lus, 1923 m. J. Vaičkus vyks
ta į JAV, tikėdamasis sukurti 
čia pastovų lietuvių profesinį 
teatrą. Sudaręs trupę, pra
džiai J. Vaičkus pasirenka T. 
Ščepkinos-Kupernik pjesę 
“Per laurus į širdį”. 1924 m. ji 
buvo suvaidinta Brukline ir 
susilaukė gan palankių atsi 
liepimų. Paruošusi rimtą re 
pertuarą (A. Asnyko “Kęstu 
tį”, II. Hejermanso “Du ke 
liūs”, J. Slovackio “Mindau 
gą" ir k t.), J. Vaičkaus orga 
nizuota mėgėjų trupė išvyks 
ta į lietuvių kolonijas.

Tuo metu su dideliu pasise
kimu JAV gastroliavo lietu
vių estradinė trupė “Dzimdzi 
drimdzi”, kurią sudarė keturi 
gabūs aktoriai: A. Vanagai
tis, J. Olšauskas, V. Dineika 
ir J. Dikinis. Šmaikščiomis 
dainuškomis, išradingomis 
vodevilinėmis scenelėmis, 
bufonada jie sugebėjo sudo
minti ir patraukti “salūnus” 
mėgstančius Amerikos lietu
vius. O J. Vaičkaus trupės 
programa vietiniam žiūrovui, 
linkusiam į pramoginį reper
tuarą, buvo perdaug rimta ir 
sunkiai suprantama.

Tuomet apmokęs jaunimą 
savarankiškai dirbti scenoje, 
J. Vaičkus apleidžia lietuvių 
kolonijas ir išvyksta į Holivu
dą, kur savo jėgas bando kino 
mene. Čia jis suvaidina dvie
juose filmuose “Taip jaunas, 
kaip jautiesi” ir “Šnipas”. Jo 
sukurtus vaidmenis gan pa
lankiai įvertino ano meto 
Amerikos spauda.

1932 m. grįžta į tėvynę, vėl 
rūpinasi teatru.

Šiandien, džiaugdamiesi 
lietuvių teatrinės kultūros 
suklestėjimu, su meile ir dė- 

|kingumu prisimename žmo
gų, kuris visą neilgą, bet 
prasmingą gyvenimą atidavė 
vienintelei savo jaunystės 
svajonei - teatrui.

Mielas drauge Antanai ir 
visi lais v iečiai!

Rašau šį laišką besiklausy
damas ir bežiūrėdamas tele
vizijoj transliuojamo Lenino 
105 metinėms skirtojo susi
rinkimo eigą iš Kremliaus 
didžiųjų Suvažiavimų rūmų 
salės. Ką tik baigė kalbėti 
TSKP CK sekretorius M. 
Suslovas. Jo didelis praneši
mas - nuodugni atskaita apie 
tai, kaip vyksta Lenino įkur
tosios Tarybų Sąjungos gy
venimas, kas pasiekta per 
pastaruosius metus šalies ir 
tarptautiniu mastu, kokie 
nauji uždaviniai iškyla tary
binei liaudžiai, siekiant toli
mesnio suklestėjimo, ir taikos 
stiprinimo darbe. Apie įtem
pimo mažinimą tarptautiniu 
mastu jis pasakė:

“Įtempimo mažinimas (de
tente, jūsiškai tariant) - įnir
tingas politinės ir idėjinės 
kovos objektas. Įtempimo 
mažinimo procesą ir jo per
spektyvas mes vertiname le- 
niniškai, realistiškai, ir kaip 
tik todėl šis vertinimas kupi
nas istorinio optimizmo. Juk 
įtempimo mažinimo pagrindą 
sudaro esminis jėgų pasikei
timas pasaulio arenoje taikos 
ir socializmo naudai. O tai 
nuolatinis veiksnys, tikrai 
nenykstančios reikšmės 
veiksnys.”

Po M. Suslovo kalbos prasi
dėjo didelis šventinis koncer
tas, kuriame dalyvavo artis
tai iš visų tarybinių respubli
kų. Mūsų respublikai šiame 
reikšmingame koncerte at
stovavo žinomasis ir populia
rusis mūsų dainininkas, 
TSRS Liaudies artistas Vir
gilijus Noreika, lydimas lie
tuvių liaudies instrumentų - 
kanklių ir birbynių - muzikos. 
Jis sudainavo B. Dvariono 
sukurtą dainą “Žvaigždutę” 
ir liaudies dainą “Saulelė nu
sileido”, kurios buvo sutiktos 
audringais plojimais.

Netekome įžymaus 
menininko

Kalbėdamas apie kitus da
lykus, negaliu neprisiminti 
naujo liūdno įvykio - įžymaus 
menininko ir gero draugo 
Petro Olekos mirties. Kaip 
tik užvakar, balandžio 20 d. 
atsisveikinome su juo, pašar
votu mūsų Valstybinėje kon
servatorijoje. Čion atėjo jo 
darbo draugai, jų tarpe Anta
nas Sodeika, J. Karosas, J. 
Gaudrimas, A. Kučingis, P. 
Girdzijauskienė, artistė E. 
Žalinkevičaitė-Petrauskienė 
ir daugelis kitų.

Žiūrėdamas į sustingusį ve- 
lionies veidą, prisiminiau mū
sų bendtai praleistas dienas 
ligoninėje, kur pernai mums 
pasitaikė būti kaimynais. 
Koks jis žvalus ir kalbus buvo 
tuomet, kaip daug pasakojo 
iš praeities laikų. Ypač vaiz
dingai jis kalbėjo apie rusų
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dainininko F. Šaliapino pas
kutinį atsilankymą Kaune 
1934 metais. Mus aplankyti 
buvo atėjusi niujorkietė Mar
garet Petrikienė, kuri atlydė
jo savo vyrą Antaną ir dažnai 
užeidavo į ligoninę jo aplan
kyti. Atėjusi pas mus, Mar
garet žiūrėjo į mano pristaty
tą Petrą Oleką ir sakė sutiku
si jį Amerikoje, kur jis prieš 
daugelį metų buvo nuvykęs 
gastrolių.

Atsisveikinimo žodžius prie 
karsto pasakė Konservatori
jos rektorius J. Karna vilius 
ir buvęs P. Olekos mokinys, 
įžymus dainininkas J. Stasiū
nas. Paskui išlydėjomę kars
tą, bet tik ligi laidotuvių 
mašinos, stovėjusios Konser
vatorijos kieme. Pagal velio- 
nies pageidavimą jis buvo 
nuvežtas laidoti į jo tėviškės 
apylinkę - Gražiškių kapines, 
ties Barzdais, Šakių rajone.

Liko P. Olekos našlė, ilga
metė Operos ir baleto teatro 
artistė balerina J. Jovaišaitė- 
Olekienė ir sūnus Vikis. De
ja, prieš keletą metų Olekų 
šeima pergyveno skaudų 
smūgį - tragiškai žuvo, nu
skendo antrasis šūnus Ru
gys.

Liūdna sukaktis
Liūdnas sukaktuves turėjo

me savo šeimoje. Neseniai, 
balandžio 15 d. sukako 50 
metų kaip gimė Rygoje mūsų 
pirmasis sūnus - Vilnius-Vy- 
tautas. Kaip žinote, jis žuvo 
1944 m. gegužės 5 d., sulau
kęs vos 19 metų. Jo pelenus 
perkėlėme iš Maskvos į Vil
nių - Antakalnio kapines, 
greta mano motinos Onos.

Dabar esame išvakarėse 
Gegužės Pirmosios, o netru
kus Pergalės Dieną - gegužės 
9 d. - minėsime 30-metį di
džiosios Pergalės prieš hitle
rinę Vokietiją. Tos šventės 
supuola su jau prasidėjusia 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos ir vietos Tarybų 
rinkimų kampanija. Rinkimai 
įvyks birželio 15 d.

Būkite sveiki, linkiu sėk
mės ir gerovės.

Justas Paleckis

Petras Oleka

l



4-tas puslapis

Valdžios apgavingos statistikos 
apie bedarbių skaičių

— iš “Chicago Federation News”
Federalinės valdžios Darbo Departamentas skelbia, kad 

Uandien šioje šalyje tėra šeši ir pusė milijono bedarbių, bet 
faktinei yra beveik devyni milijonai. Mat, jisai nebeskaito 
bedarbiais tų, kurie po ilgo ieškojimo iš nusivylimo liovėse 
ieškoję darbo. Taip pat, matyt, Darbo Departamentas 
nebeskaito bedarbiais tų bedarbių, kurių nedarbo apdrau- 
doe benefitai išsibaigė.

KAIP “KULTŪRINIS
IMPERIALIZMAS” DIRBA
VAK. EUROPOJE

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Jungtinės Amerikos Valsti
jos vykdo imperialistinę poli
tiką ir kultūros srityje - štai 
žinoma tiesa, apie kurią dar 
tuo laiku, kai gyvenau Cleve- 
lande, Los Angeles, Chicago- 
je ar New Yorke, iš tikrųjų 
retai susidurdavau JAV 
spaudoje ar televizijoje. Man 
nebuvo jokia paslaptis, kad 
amerikiečiai su savo spauda, 
filmais, televizija, reklamos 
(publicity) agentūromis - sie
kia daryti įtaką kapitalisti
niuose kraštuose, be to, vadi
namame “trečiame pasauly
je”, taigi visoje eilėje Afrikos 
ar Azijos šalių.

Bet tokios temos JAV 
spaudoje, man atrodo, buvę - 
“tabu”, atseit, tokios, apie 
kurias kalbėti nereikia. 0 
dabar, kai jau pustrečių metų 
išgyvenau Lietuvoje, sostinė
je Vilniuje, ir pavartau visos 
Europos spaudą, joje dažnai 
randu atviresnių pasisakymų 

'apie Amerikos politiką, jos 
kryptis.

Walt Disney rūpi ne tik 
pramogos

. Gyvendamas Europoje pa
stebėjau, kad ypatingai 
Prancūzijos laikraščiai, sa
vaitraščiai nesivaržo iškelti 
amerikinio imperializmo po
būdžio, bet jis labai veiklus ir 
kultūros srityje. Prisimenu, 
kai prieš keletą metų ir patys 
amerikiečiai susidomėjo Šrei- 
berio labai populiaria knyga, 
išleista Prancūzijoje, apie 
JAV ekonomini imperializ
mą.

0 apie kultūrinį imperializ
mą neseniai plačiai rašė Pa
ryžiuje leidžiamas “Le Monde 
Diplomatique”. Ir ne tik rašė, 
bet šiam klausimui paskyrė 
ištisą priedą. Pirmą straipsnį 
parašė ne prancūzas, bet 
amerikietis, Californijos uni
versiteto profesorius ir auto- 

. rids knygos “The Mind Mana
gers” (arba Proto menadže- 
riąi) Herbert I. Schiller.

Schiller iškelia mintį, kad 
JĄV įstaigos, į pasaulį siųs
damos savo filmus, knygas, 
straipsnius, televizijos filmus 
siekia i vieną katilą sukišti ir 
pramogas (show business), 
biinį ir . . . ideologiją. Profe
sorius pasakojo, kad čia ge
ras pavyzdys, tai firma “Walt 
Disney Productions”, kuriai 
rūpi ir pramogos ir ideologi
ja.

Antai ta bendrovė prieš 
kelerius metus paskelbė, kad 
“visam pasauly 240 milijonų 
žmonių pamatė bęnt vieną 
Disney filmą, 100 milijonų 
kas savaitę pamato TV Dis- 
nejr serial, 800 milijonų per
skaitė Disney knygą ar ma
gaziną, 150 milijonų pamatė 
Disney comics, o du Disney 
pramoginius parkus, Califor- 

nijoje ir Floridoje, 1971-1972 
metais aplankė 20 milijonų 
žmonių.

Kuo pasižymi ta plati Dis
ney Productions publicity? O 
štai, kaip taria Schiller, kur 
slypi visa jos paslaptis: “Ma
no pasaulis nepažįsta jokių 
socialinių konfliktų”.

Iš tikrųjų, daug kam malo
nu pasinerti į pasakų karalys
tę. Kai gyvenau Californijo- 
je, beveik pusę dienos mielai 
praleidau Anaheime, kur 
įrengti Disney parkai. Bet, 
mieli skaitytojai, kaip keistai 
skamba tie žodžiai, kad “pas 
mus nėra socialinių konflik
tų” kaip tik dabar, 1975 metų 
pradžioje, kai tūkstantinės 
auto pramonės bedarbių de
monstracijos vyksta Wa
shingtone.

JAV “public relations” biurai 
įsigali Vak. Europoje

Europiečiai pastebėjo įdo
mų dalyką: kai tik Vakarų 
Europos šalyse pradeda veik
ti stambios JAV firmos (daž
niausia JV pramonės atsto
vės), pradeda savo gamybą, 
tai žiūrėk, atsiranda bema
tant ir public relations sky
riai, net įstaigos, be to, ir 
įvairūs institutai, kurių tiks
las - ištirti viešąją opiniją. 
Visos tos firmos nustumia į 
šalį europietines reklamas, 
publicity firmas - tai dabar 
pastebima visose vakarų 
Europos valstybėse.

Štai koks dabar vaizdas 
toje Europos dalyje: apie 12 
JAV reklaminių agentūrų jau 
užvaldė pasaulio “marketing” 
areną. Jos aktyviai kontro
liuoja didesnę dalį informaci
nio aparato vak. Europoje ir 
kitose šalyse, kur tik yra 
įsigalėjęs JAV kapitalas. Štai 
ir pavyzdžiai: JV reklamos 
agentūra J. Walter Thomp
son 1971 metais savo visų 
pajamų 45 nuošimčius gavo iš 
užsienio, Young and Rubicam 
— 37 nuoš., o McCann - 
Erickson - net 60 nuošim
čių. . .

Net ir kaimynė Kanada 
susirūpino, kaip užkirsti kelią 
JAV reklaminių firmų įsiga
lėjimui, jų vykdomai finansi
nei pajamų kontrolei. ., ,■ ., .

Informacija, jie sako, “turi 
būti laisva. . .”

Amerikiečiai viešai skelbia, 
kad “informacija visur priva
lo būti laisvai skleidžiama”. 0 
tie, TV ar spaudos galiūnai 
Amerikoje, tai laiko dėsniu, 
kurio tiesiog negalima kriti
kuoti, nes jis - “nepajudina
mas”. Štai CBS, galingos TV 
bendrovės direktorius Frank ’ 
Stanton neseniai pareiškė: 
“Negaliu sau įsivaizduoti, 
kad mūsų konstitucijos švie
soje mūsų valdžia sudarytų 

sutarti, kuri uždraustų ame
rikiečiams kalbėti ką tik jie 
nori ir kam tik nori”. Mato
me, kad misteris Stanton 
labai lengvai sujungia JV 
piliečių garantuotas konstitu
cijoje laisves su privatinių 
firmų, bendrovių teisėmis. 
Už tokią laisvą “informaciją” 
1946 metais, kai dar buvo 
šaltojo karo laikai, buvo pasi
sakęs ir buvęs valst. sekreto
rius John Foster Dulles.

Kodėl tokią “laisvos infor
macijos” pažiūrą remia net 
žymūs žmonės Amerikoje? 
Ar jie nemato čia ryšio su 
siekimais dar labai įsigalėti 
užsienyje JV stambioms pra
monės firmoms?

Juk yra aišku, kad tos 
informacijos, dažnai labai 
menkos kokybės, skleidimas 
padaro tai, kad ją lengva 
“pasotinti“ tokiu turiniu, 
ideologija, koks pageidauja
mas firmų vadovybėms. O jei 
kas Europoje nėra tiek tur
tingas, kaip tos JAV bendro
vės, neturi tokių įtakingų 
“public relations” skyrių, kas 
belieka jiems?

Maža to, jei vak. Europos 
šalys kalba apie jų “suvere
numo” gerbimą, tai tokios 
pažiūros pavadinamos “pase
nusiomis, atsilikusiomis“. 
Juk ima baimė, kad nebūtų 
pasipriešinta tam JAV globa
liniam dominavimui, ypatin
gai informacijos sektoriuje.

FIDEL CASTRO

KUBOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA

Havana. - Paskelbta, kad 
ateinančio gruodžio mėnesį 
įvyks Kubos Komunistų Par
tijos kongresas. Tai bus taip 
pat paminėjimas 14 metų su
kakties nuo Kubos liaudies 
pergalės prieš savo reakcinę 
valdančiąją klasę ir Jungtinių 
Valstijų imperializmą. Per vi
sus keturioliką metų plačiau
sias Jungtinių Valstijų eko
nominis ir politinis bei diplo
matinis boikotas nepalaužė 
Kubos liaudies, vadovauja
mos Kubos komunistų Parti
jos, valios susikurti naują 
gyvenimą. Kuba drąsiai žy
giuoja pirmyn į naujus socia
lizmo statyboje laimėjimus.

Už tuos nuopelnus ir pasi
sekimus didžiausia garbė pri
klauso Kubos komunistų va
dovybei, pirmoje vietoje Ko
munistų Partijos pirmajam 
sekretoriui Fidel Castro.

Kubiečiai turi kuo pasidi
džiuoti. Šiandien jau eina 
kalbos, kad neužilgo socialis
tinę Kubą jau pripažins ir 
Jugtinės valstijos. Kalbama 
apie nutraukimą prieš Kubą 
ekonominio ir diplomatinio 
boikoto.

Aivaro Cunhal
Portugalijos Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
sako, kad komunistai nesie
kia nacionalizuoti smulkių 
valstiečių žemes, bet jie siūlo 
iš dvarininkų žemes atimti ir 
jas išdalyti bežemiams ir 
smulkiems žemdirbiams.

LAISVĖ Penktadienis, Gegužio (May) 2, 1975
LAIŠKAS IŠ KAPSUKO V. Gulmanas

Dienos, kupinos muzikos.
Pavasario saulė nušvito meiliai, 
Ir juokiasi, širdį vilioja, 
Į dangų pakilę aukštai vyturiai 
Cyrena, sparneliais plasnoja!”

Pietų Vietnamo išlaisvintoje Quang Tri išlaisvintos provin
cijos vaikų priežiūros centre. Jie puikiai prižiūrimi. Jie 
neprašo, kad juos amerikiečiai rinktų ir gabentų Amerikon.

V. Petkevičienė

<Jurbarkiečių vakaronė

Senomis kultūrinėmis tra
dicijomis garsėja Jurbarko 
apylinkės. Savo laiku čia gy
veno ir kūrė poetai K. Zabi- 
tis-Nezabitauskas ir J. Bal
trušaitis, skulptorius V. Gry
bas, iš čia yra kilę rašytojas 
P. Cvirka, vienas lietuviško 
teatro kūrėjų K. Glinskis, 
įžymus kultūros veikėjas J. 
Banaitis, Vilniaus universite
to rektorius J. Kubilius, kiti 
žinomi veikėjai. Pro Jurbar
ką iš Vokietijos į Rusijos 
gilumą iki pirmojo pasaulinio 
karo buvo transportuojama 
nelegali revoliucinė literatū
ra, tame tarpe ir lenininė 
“Iskra”.

Dabar rajone kultūrinė ma
sinė veikla koncentruojasi 26 
kultūros namuose, 56 biblio
tekose, 22 rajono meno savi
veiklos kolektyvai ruošiasi 
dalyvauti šių metų respubli
kinėje Dainų šventėje Vilniu
je. Platų kultūrinio darbo 
barą išvarė vienas seniausių 
respublikoje Jurbarko liau
dies teatras, dabar ruošiantis 
K. Binkio dramą “Generalinė 
repeticija”.

Vieną vasario šeštadienį, 
Vilniuje, Ateizmo muziejuje 
įvyko Jurbarko rajono savi
veiklininkų etnografinė vaka
ronė. Vilniečių šiltai sutikti, 
čia koncertavo L. Matusevi- 
čienės vadovaujamas Veliuo
nos etnografinis ansamblis ir 
Eržvilko etnografinė kaimo 
kapela. Jurbarkiečiai atliko 
tautosakininko Antano Juš
kos užrašytas Panemunės 
liaudies dainas, šio krašto 
šokius ir žaidimus.

Teatro mėnuo Klaipėdoje
Pirmasis pavasario mėnuo - 

kovas Tarybų Lietuvos uos
tamiestyje pagal tradiciją yra 
tapęs teatro mėnesiu. Šiemet 
jis prasidėjo B. Sruogos 
spektakliu “Milžino paunks- 
mė”, kurį parodė miesto dra
mos teatras.

Mėnesio metu teatras įmo
nėms, kolūkiams ir mokyk
loms, o šie - teatrui dar 
plačiau atveria duris. Teatro 
aktoriai susitinka su žvejais, 
įmonių dirbančiaisiais, moks
leiviais, Klaipėdos rajono ko- 
lėkiečiais.

Muzikos savaitė moterims
Šiauliuose buvo surengta 

muzikos savaitė, skirta visa
me pasaulyje pažymimiems 
Tarptautiniams moterų me
tams. K. Preikšo Pedagogi
nio instituto salėje šiaulietės 
klausėsi muzikos, poeto M. 
Martinaičio eilių, kurias skai
tė Akademinio teatro akto
rius, respublikos nusipelnęs 
artistas L. Noreika, r <

Muzikos žventės dienomis
. , .i. . ,miesto visuomene turėjo pro

gos susitikti su Lietuvos TSR 
Valstybinės filharmonijos ir 
vietos pajėgusiais atlikėjais. 
Respublikos nusipelnęs ko
lektyvas - Lietuvos kameri
nis orkestras, vadovaujamas 
Lietuvių liaudies artisto S. 
Sondeckio, atliko M. K. Čiur
lionio, B. Dvariono, Vakarų 
klasikų kūrinius. Įvyko res
publikos nusipelniusio meno 
veikėjo kompozitoriaus R. Ži~> 
gaičio autorinis, Šiaulių Pe
dagoginio ir muzikos mokyk
los auklėtinių bei dėstytojų, 
kamerinio choro ir kitų savi
veiklinių kolektyvų koncer
tai.

Spalvotos televizijos laidos
Tarybų Lietuvos televizija 

pradėjo rodyti spalvotos lai
das. Šiuo metu demonstruo
jami kino filmai. Gegužės 
mėnesį bus organizuotos tie
sioginės transliacijos iš įvy
kių vietos, o metų pabaigoje, 
kai bus atiduoti eksploatuoti 
nauji pavilijonai, spalvotos 
laidos bus perduodamos iš 
studijų - koncertai, progra
mos vaikams ir t. t.

Prieš pradedant ruošti 
spalvotas laidas, daug Lietu
vos televizijos technikos spe
cialistų, kūrybinių darbuoto
jų pabuvojo Maskvoje, Le
ningrade, kur studijavo spal
votosios televizijos principus 
ir specifiką.

Televizija seniai nebe nau
jiena tiek Lietuvos mieste, 
tiek ir kaime. Statistikos 
duomenimis, Lietuvoje 100 
šeimų tenka vidutiniškai 70 
televizorių.

“Gintaro krašto saulė”
Leningrade, TSRS Tautų 

etnografiniame muziejuje 
veikia Tarybų Lietuvos liau
dies meno paroda “Gintaro 
krašto saulė”, skirta pergalės 
Didžiajame Tėvynės kare 30- 
mečiui ir Tarybų Lietuvos 
35-osioms metinėms.

Ši paroda - trečioji, atsto
vaujanti Leningrade lietuvių 
liaudies menui. Ekspozicijoje 
— daugiau kaip pusė tūks
tančio kūrinių. Nacionaliniai 
kostiumai, margi audimų raš
tai įvairiaspalvės dekoratyvi
nės juostos, buto interjerui 
skirti mezginiai byloje apie 
darbščias Nemuno krašto 
audėjas bei mezgėjas. Jubi
liejinė tematika atsispindi ta
pybos darbuose ir medžio 
drožiniuose. Viena muziejaus 
salė skirta gintaro grožy
bėms. Liaudies meno tradici
jas, išmonę atspindi įvairūs 
suvenyrai.

Parodos salėse skamba M. 
K. Čiurlionio muzika, rodomi 
dokumentiniai filmai apie Ab- 
lingos ansamblį, liaudies 
meistrų renginius: amatų 
dienas, muges, parodas.

i 

Kinematografininkų darbai
Vilniuje, Lietuvos kino 

teatre įvyko dviejų naujų 
lietuviškų kino filmų “Per
skeltas dangus” ir “Velnio 
nuotaka” premjeros.

“Perskeltas dangus” sukur
tas pagal V. Bubnio romaną 
“Po vasaros dangum”, - aukš
to meninio idėjinio lygio kūri
nys, praturtinantis interna
cionalinę temą lietuviškame 
kinematografe. Filme at
skleidžiami nauji tarybinių 
žmonių tarpusavio santykiai, 
nauji jų charakterio bruožai. 
Šią psichologinę dramą pa
statė režisierius M. Giedrys. 
Jis drauge su R. Gudaičiu 
parašė ir filmo scenarijų. 
Operatorius - J. Tomaševi- 
čius. Greta žymių lietuvių 
aktorių, filme vaidina ir bro
liškų respublikų kino meis
trai.

“Velnio nuotaka” - spalvo
ta, muzikinė kino legenda, 
patraukianti savo fantazija, 
išmone, skoniu. Literatūrinį! 
šio kino kūrinio pagrindą su
daro žinomo lietuvių rašytojo 
K. Borutos apysaka “Baltara- 
gio malūnas”.

“Velnio nuotaką” režisavo 
A. Žebriūnas, muziką sukūrė 
V. Ganelinas.

Pavasario saulė po imtynių 
su žiema, kuri šiemet buvo 
gana netvirta, taip gražiai ir 
dosniai ėmė savo spindulius 
dalinti žmonėms ir kitiems 
gyviems padarams, kad pri
siėjo jau savo skrandas pasi
dėti ir lįsti į lengvesnį apda
rą. Lauke gražu, šviesu, pasi
taiko, tiesa, viena kita apniu
kusi dienelė, bet tokių jau 
nedaug. Su pirmaisiais pava
sario spinduliais į Lietuvą, o 
drauge ir į Sūduvą atkeliavo 
didžioji muzika; baltarusių 
meno dekada ir muzikos sa
vaitė, kuri jau antri metai 
virsta gražia tradicija.

Literatūros ir meno deka
dos, taip praktikuojamos Ta
rybų Sąjungoje, yra labai 
sveikintinos ir naudingos, 
nes jos leidžia geriau pažinti 
įvairias mūsų daugianaciona
linės Tėvynės tautas, jų me
ną, muziką, šokius, dainas, 
literatūrą. O tai labai svarbu 
formuojant jaunos kartos es
tetinį skonį, vidinę, dvasinę 
kultūrą.

Baltarusija prieš Spalio re
voliuciją savo profesionalios 
muzikos, meno kaip ir netu
rėjo. Tiesa, atskiri kompozi
toriai domėjosi baltarusių 
menu, taikė jų motyvus ir 
savo kūryboje, kaip pav. M. 
Glinka savo nebaigtoje simfo
nijoje, M. Musorgskis karčia- 
mos scenoje operoje “Borisas 
Godunovas”, A. Glazunovas 
savo IV simfonijoje. Domėjo
si baltarusių liaudies kūryba 
ir mūsiškis komp. J. Tallat- 
Kelpša, užrašęs ir suharmo
nizavęs nemažą skaičių balta
rusių dainų. Bet tai buvo tik 
atskiri vienetai. Neigiamos 
įtakos baltarusių liaudies me
no vystymuisi turėjo ir 1920 
metų Rygos sutartis, kuria 
Baltarusija buvo padalinta į 
rytinę ir vakarinę. Jei rytinė, 
būdama prie Tarybų Sąjun
gos, turėjo visas galimybes 
vystytis, tai to negalima pa
sakyti apie vakarinę dalį, 
atsidūrusią ponų Lenkijos 
valdžioje. Tokia nenormali 
padėtis truko iki 1939 metų.

Baltarusijos TSR profesinis 
menas pilna ta žodžio prasme 
suklestėjo tik tarybinės san
tvarkos metais, kai atsirado 
daug talentingo jaunimo, pa
siryžusio išgarsinti savo Tė
vynę. Tai kompozitoriai Ka
minskis, Tikockis, Zolotaria- 
vas, Bogatyriovas, Aladovas, 
Pukstas ir kiti. Kai kurie iš jų

Baltarusiai su savo mediniais pūčiamaisiais instrumentais

JKSB,

Baltarusės ci» • • b oli s tė s

KARČEMA EKSPORTUI

Kai kuriuose Europos miestuo- 
se — Milane, Leipcige, Halėje, 
Frankfurte prie Oderio — atidary
ti restoranai, stilizuoti pagal senę 
lenkų pakelis karčemę. Jie apsta
tyti Lenkijos mieste Slupske ga
mintais baldais Ir kitais įrengimais. 
„Slupsko karčemos" rakandai

padaryti liaudies meistrų. Ži
noma, Ir patiekalai lenkų nacio
nalinis virtuvės.

Dabar rengiamasi „Slupsko kar
čemas" atidaryti Maskvoje ir Či
kagoje. Per artimiausius dvejus 
metus jvairlose šalyse bus pa
statyta 15 tokių restoranų.

Maironis 
būdami kiek vyresnio am
žiaus, baigę mokslus dar cari
niais laikais, aktyviai, koja 
kojon žengė su gyvenimu, 
jaunimu, puoselėdami liau
dies meną, kurdami naujus 
kūrinius.

Kapsuke mes susipažino
me su trim kolektyvais: Bal
tarusijos TSR valst. liaudies 
instrumentų orkestru, liau
dies šokių ansambliu ir popu
liariu estradiniu kolektyvu 
“Orbita-67".

Kalbant apie svečių ansam
blius, norisi juos palyginti su 
mūsų “Lietuvos” liaudies dai
nų ir šokių ansambliu. Balta
rusiai tokio neturi. Pas juos 
atskirai šokių, liaudies in
strumentų ir liaudies dainų 
ansambliai.

Baltarusių liaudies instru
mentų orkestras yra jau se
nas kolektyvas, neseniai at
šventęs savo 50-metį. Jo įs
teigėjas buvo neseniai miręs 
BTSR liaudies artistas prof. 
I. Žinovičius, didelis liaudies 
meno mėgėjas, patobulinęs 
liaudies instrumentus, para
šęs nemažai kūrinių savo “kū
dikiui”. Pas mus svečiai atli
ko ir kelias lietuviškas pje
ses.

•• Liaudies šokių ansamblis 
yra jau žymiai jaunesnis, jam 
tik 15 metų, bet nežiūrint to, 
palieka neužmirštamą įspūdį. 
Visi numeriai techniškai iš
baigti, drąsūs šuoliai, suki
niai ir pan. Tuo stebėtis nėra 
reikalo, nes visi ansamblie
čiai yra baigę Minsko choreo
grafijos mokyklą, na, o jei 
atsiranda talentas iš liaudies, 
jį taip pat nukreipia į mokyk
lą “apsišlifuoti”.

Estradinis ansamblis “Or
bita-67”, kaip rodo pats pava
dinimas, yra jauniausias iš 
visų. Sąstatas tradicinis, kad 
būtų išgaunama daugiau 
spalvų, niuansų, į sudėtį yra 
įvesti fleita ir smuikas, kas 
priduoda tam tikro švelnu
mo, lyriškumo. Su etradine 
grupe koncertavo BTSR nūs. 
artistas V. Kučinskis, kelių 
tarptautinių konkursų lau
reatas, palikęs gana neblogą 
įspūdį.

Kaip tik menas, muzika, 
daina turi būti tas nepajudi
namas pagrindas, ant kurio 
išauga dideli ir gražūs taikos, 
draugystės tarp tautų rūmai. 
Jie neturi būti uždaryti, bet 
prieinami visiems.

f
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San Francisco. Cal.
Tarptautinių Moterų Metų 

Minėjimas ir Viešnios
Kovo 30 dieną Suomių salė

je, Berkeley, CaL, įvyko kul
tūringa tarptautinės Moters 
Dienos bei metų atžymėji- 
mas. Ši įdomi sueiga buvo 
nepaprasta, nes dalyvių atsi
lankė apsčiai ir dalyvavo dvi 
malonios viešnios iš Tarybų 
Lietuvos. Tai modelininkė- 
dailininkė Lena Mickevičiūtė 
iš Vilniaus, kuri buvo viešnia 
Juozo ir Ksaveros Karosų, ir 
Marytė Lašinskienė iš Šiaulių 
rajono kolūkio “Naujas gyve
nimas“. Marytės Lašinskie- 
nės specialybė - pieno sky
riaus vedėja. Marytė viešnia 
Valerijos Sutkienės.

Po gerų užkandžių Ksavera 
Karosienė atliko pirmininkės 
pareigas. Ji pristatė viešnią 
Leną Mickevičiūtę. Priminti- 
na, kad Lena yra Vinco Mic
kevičiaus-Kapsuko maloni 
dukra. Viešnia šiltai pasvei
kino pobūvio dalyvius ir per
davė linkėjimus nuo Lietuvos 
ir savo šeimos. Paskui pirmi
ninke iškvietė antrą malonią 
viešnią - Marytę Lašinskienę, 
kuri jausmingai pasakė du 
eilėraščius - “Marytė Melni- 
kaite” ir “Lietuva”. O mieloji 
chicagietė Alisė Jonikienė, 
kuri žiemavojo Kalifornijoje, 
pateikė brandžią kalbą Tarp
tautiniu Moterų Metų klausi
mu. Alekas Taraška puikiai 
pademonstravo spalvingą Ta
rybų Sąjungoje gamintą fil
mą, kuris vaizdavo moterų 
veiklą ir apie tas moteris, 
kurios darbuojasi įvairiose 
specialybėse.

Šioje įspūdingoje sueigoje 
radosi ir Jubiliatų, kuriems 
buvo palinkėta daug sėkmės 
ir viso gero. Tai Raymondui 
Machuliui, Ig. Kamarauskui 
ir F. Fitzgibbons. Tuo ir 
baigėsi ši kultūringa Tarp
tautinių Moterų Metų pami
nėjimo popiete.

Trijų Viešnių 
iš Lietuvos susitikime

Balandžio 6 dieną Juozo ir 
Ksaveros Karosų jaukioje pa
stogėje pavyko proga daly
vauti susitikime ir trečios 
mielosios viešnios iš Tarybų 
Lietuvos. Tai buvo iš Vil
niaus V. Kapsuko Universite
to bibliotekininkė ir mokslų 
dėstytoja Genovaitė Raguo- 
tienė, kuri atvyko iš Floridos 
nors trumpai pažvelgti į San 
Francisco. Šioje sueigoje da
lyvavo ir aukščiau paminėtos 
iš Tarybų Lietuvos viešnios - 
Lena Mickevičiūtė ir Marytė 
Lašinskienė.

Begaliniai buvo malonu ir 
miela pasiklausyti šių viešnių 
pasakojimų apie Tarybų Lie
tuvos žmonių gyvenimą, apie 
jų kultūrą, meną ir bendrai. 
O ypač Genovaitė Raguotie- 
nė, savo švelniu balsu ir 
gražia lietuvių kalba sveikino 
moteris už jų pažangos veiklą 
ir teikė joms komplimentų, 
taipgi Genovaitė šiltai dėkojo 
mieliems šeimininkams už jų 
nuoširdų, šiltą svetingumą ir 
vaišingumą.

Dailininkė Lena Mickevi
čiūtė sveikino ir dėkojo šei
mininkams už jai suteiktą 
progą pamatyti Amerikos 
nuostabią šalį. Šauni Marytė 
Lašinskienė sveikino šios 
kuklios sueigos dalyvius ir 
mielus šeimininkus. Prie to, 
Marytė su džiaugsmu dėkojo 
savo tetai Valerijai Sutkienei 
už jai suteiktą progą paviešė
ti pas ją San Franciske. O, be 
to, šios trys malonios vieš
nios puikiai sudainavo kelias 
ir labai gražias Lietuvos liau
dies daineles, kuriomis buvo
me sužavėti. ;
Balandžio 13 Dienos Pobūvis

San Francisco LLD 153 
kuopos pobūvis, kuris įvyko
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□'
Sveikiname

su Gegužės Pirmosios Švente

visus Lietuvių Literatūros Draugijos narius ir šiaip 
visus pažangiuosius draugus. *

LLD 153 KUOPA
San Francisco, Cal.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Suomių salėje Berkeley, Cal., 
buvo sėkmingas. Svečių atsi
lankė nemažas būrys ir dar 
mūsų dvi viešnios tebebuvo 
kartu su mumis. Tik Geno
vaitė Raguotienė jau buvo 
toli nuo mūsų. Viešnios Lena 
ir Marytė pagražino bei pa
daugino mūsų pobūvių nuola
tinę lankytojų šeimą.

Apie mūsų pobūvių vaišių 
gerumą nevertėtų nei minėti, 
nes jos visada būna puikios. 
Pirmininkė Ks. Karosienė 
pristatė viešnias ką nors pa
pasakoti apie jų specialybes. 
Marytė Lašinskienė nuosek
liai pasakojo apie savo Šiaulių 
rajoną bei kolūkį “Naujas 
gyvenimas“, kuris, - ji sakė, - 
sparčiai žygiuoja pirmyn. 
Taipgi Marytė sakė, kad ko
lūkis “Naujas gyvenimas’’, 
visko turįs ir savo produktus 
siunčiąs į kitas valstybes. 
Lena Mickevičiūtė sakė, kad 
Vilnius greitai vejasi Paryžių 
madomis. Be to, abi viešnios 
puikiai palinksmino Šio pobū
vio dalyvius su gražiomis Lie
tuvos liaudies dainelėmis.

Alisė Jonikienė jausmingai 
pasakė du eilėraščius - “Elge
ta” ir “Nuliūdus paukštytė”.

Taipgi buvo iškviestas Ar
thur Norkus, kuris gražiai 
sudainavo anglų kalba dainą. 
A. Norkus yra mūsų Agotos 
Norkienės sūnus ir puikus 
muzikantas.

Taipgi primintina, kad savo 
viešnios Marytės šį mėnesį 
supuolusio gimtadienio pro- - 
ga. V. Sutkienė sumokėjo šio 
pobūvio su pietumis visas 
išlaidas.

Beje, viešniai Marytei jos 
gimtadienio proga buvo pa
linkėta daug sėkmės ir viso 
geriausio. Balandžio 16 d. 
išvyko į New Yorką ir Lietu
vą, kur jos laukia šeima ir 
draugai. O mes nuoširdžiai 
linkime Marytei laimingiau
sios kelionės į Lietuvą.

Ir Į Los Angeles, Cal.
Balandžio 14 dieną, pagei

daujant dailininkei Lenai 
Mickevičiūtei dar pažvelgti į 
pietinę Kaliforniją bei Los 
Angelio miestą, mes abi su 
Ksavera ją ir nulydėjome. 
Pasiekusios metropolį su na
kvyne nesirūpinome, nes ir 
anksčiau Onutės ir Jurgio 
Bernotų pastogėje esame na- 
kvojusios. Mūsų nuostabai 
čia radome laukiant viešnios 
Lenos. Tai buvo Walteris 
Raila su žmona Marytė ir 
Elizabeth Keibalienė.

Sekančią dieną W. Raila su 
savo greitąją mašina viešniai 
parodė Los Angelio miesto 
dangoraižius, Hollywoodo fil
mų žvaigždžių pėdas, meno 
patalpas ir vėl kitą dieną 
viešnia buvo Railų lydima 
pasižvalgymui po nuostabų 
“Disneyland”.

Varde viešnios Lenos, Ksa
veros ir mano nuoširdžiausia 
padėka svetingiems W. ir M. 
Raitam už didelę paslaugą. 
Taipgi didi padėka O. ir J. 
Bernotams už šiltą viešnių 
priėmimą. O mielajai L. Mic
kevičiūtei įsigyti dar daugiau 
įspūdžių Chicagoje, New 
Yorke, ir laimingos, laimin
gos kelionės atgal į Tarybų 
Lietuvą. M. D-tė

PROTESTUOJA PRIEŠ 
DISKRIMINACIJĄ

Washingtonas. - Net kelios 
juodųjų žmonių grupės pa
reiškė griežtą protestą prieš 
įstaigas, kurios užsiima įsūni- 
nimu iš Vietnamo atvežtų 
vaikų. Jos sako, kad tos 
įstaigos vartoja diskriminaci
ją prieš juodas šeimas, kurios 
norėtų paimti auklėjimui 
vietnamiečių vaikų, kurių tė
vai yra juodi amerikiečiai.

LAISVĖ

HARTFORD, CONN.

Laisves Choro Pavasarinis 
Koncertas ir Pietūs 

įvyks

Sekmadienį, gegužės 18 d., 1 vai. po pietų

159 Hungerford St., Hartford, Conn.

Pietūs bus duodami 1 vai.

Programą, po pietų, išpildys vietinis Laisvės Cho-
ras, vadovybėje Wilma Hollis, ir New Yorko Aido 
Choras, vadovybėje Mildred Stensler.

Auka $4.50

Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo kovo 31 d. iki 
balandžio 24;d.:

Po “Laisvės“ dalininkų suvažiavimo, dar suplaukė sveiki
nimais $137'įiūo sekamų:
Per S. Rainard, Brockton, Mass. - surinkta per jam 

suruoštą “namų atidarymo” pobūvį....... $50.00
Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Klubas, per Ade

lę Wardo ...................................................
Jos. Budris, Chicago, Ill.................................................
Paul J. Blieka, Canby, Oregon.....................................
Ignas Kamarauskas, Oakland, Cal................................
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y.............................
LDS 35 kuopos nariai, Los Angeles, California, per

A. Bemat............................................................
Anna Dočkus, St. Clair Shores, Michigan, per Adelę

Wardo............................... ..................................
B. ir A. Wardo, Detroit, Mich.......................................

* * *
Beatrice Bready (Briedienė), Brooklyn, N. Y., aukojo 

“Laisvei” tris Namo Bendrovės šėrus (vieną savo ir du 
mirusio vyro Klemenso), vertės $75.00.

* * *

10.00

5.00
5.00

Kitos aukos:
LLD 28 kp., Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę 

nuo kovo 16 d. pobūvio..........
Adelė Klimavičienė, Detroit, Mich., per S 

vyro Jono gimtadienio proga.
Ignas Kamarauskas, Oakland, California, gimtadienio 

proga........... ..............................................
O. Quater, New York, N.Y................................... .
P. Skuja, Bothwell, Ont., Canada...............................
Maria Zeikus, Silver Springs, Md.................................
Wm. Chesnik, Saltzburg, Pa.........................................
Kazys Welbasis, Chicago, Ill..........................................
B. Minett, Toronto, Ont., Canada...............................
Richard ir Irene Janulis, Palmer, Mass. ...................
R. Chuberkienė, Middletown, N.J.................................
Bronius Gelgotas, Chicago, Ill. ....................................
A. Balaika, Brooklyn, N. Y............................................
Politas Kuliackas, Gardper, Mass.................................
Geo. Pavilionis, Sudbury, Ont., Canada.....................
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y............ ......................... . .
Mrs. M. Jurevich, Brooklyn, N. Y................................
L. Bikulčius, Woodhaven, N. Y.....................................
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada.....................
Po$1.00: C. Pempė, Hollywood, Fla.; Adam Vinickas, 

Gt. Neck, N. Y.; A. Benson, Detroit, MičE?> 
Anna Krunkaitis, Cleveland, Ohio; A. Pagiega- 
la, Chenango Falls, N. Y.; Victor Preikšą, De
lavan, Wis.; C. Markūnas, Lawrence, Mass.; J. 
Kireilis, Johnson City, N. Y. 

* * * \
Dėkojame visiems. Administracija

Roslindale, Mass Brockton, Mass
Vasario 11 dieną mirė Pra

nas Ivan (Ivanauskas), gyve
nęs 48 Rosecliff St. Buvo 
pašarvotas Liubino šermeni
nėje So. Bostone. Palaidotas 
vasario 14 d. Forest Hill 
kapinėse. Liūdi jo žmona Ta- 
filia, sūnūs Stanley ir Fran
ka, duktė Ruth Allen, Conn, 
valstijoje, ir brolis Petras 
Lietuvoje.

Pranas Ivanauskas buvo 
pažangus, apsišvietęs žmo
gus, skaitė “Laisvę” nuo jos 
pirmo numerio. Iš amato bu
vo duonkepys, per daug metų 
užlaikė duonke'pyklą Dor
chester, Mass., kurią ir da-‘ 
bar sūnus .tebelaiko.

Balandžio 23 dieną aplan
kiau velionio žmoną. Ji atsi
naujino “Laisvės” prenume
ratą ir pagerbimui savo mirų-- 
šio vyro paaukojo $11 laikraš
čiui palaikyti.

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

25.00
11.00
11.00
10.00
10.00

............$50.00
Masytę, 
........... 50.00

20.00
15.00
15.00
11.00
11.00
10.00
10.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
4.00
4.00
2.00
2.00

Balandžio 19 dieną po ilgos 
ir sunkios ligos mirė senas 
Brocktono gyventojas Pranas 
Cheraska. Mirė sulaukęs 88 
metus. Gyveno 170 Melrose 
St. Buvo pašarvotas Yakuvo
nio šermeninėje, kur daug 
gyvų gėlių nuo jo giminių ir 
draugų puošė jo karstą. Pa
laidotas balandžio 22 d. Mel
rose Kapinėse. S. Rainardas 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
šermeninėje ir kapinėse, nu- 
piešdamas jo nueitą gyveni
mo kelią. Velionis Pranas 

BROOKLYN, N. Y.
Mirus

Pranui Bukniui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Nastei, sesutei 

Ievai Cerkasienei, visiems artimiesiems ir draugams.

ANTANAS ir ILSE BIMBAI
Richmond Hill, N. Y.

BROOKLYN, N. Y

Minis

Pranui Bukniui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Nastei, sesu

tei Ievai Cerkasienei, visiems artimiesiems bei drau 
1 gams.

JURGIS ir SOPHIE STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

gimė Lietuvoje Jurbarko 
apylinkėje, dar visai jaunas 
atvyko į šią šalį. Maine valsti
joje pagyvenęs persikėle gy
venti į Montello, Mass., ir čia 
išgyveno 65 metus. Dirbo 
avalų išdirbystėje, kol išėjo į, 
pensiją.

Čia atvykęs Pranas susipa
žino su progresyviais lietu
viais, kurių tais laikais veiki
mas buvo didelis. Tai ir Pra
nas į jį įsijungė. Įstojo į 
pažangiąsias draugijas, kaip 
tai - LLD kuopą, Tautiško 
Namo Bendrovę, prenumera
vo ir skaitė “Laisvę“ ir “Vil
nį” ir jas finansiniai rėmė. 
Labai mylėjo gamtą ir dailę, 
dainavo chore, kol choras 
gyvavo. Visur atliko savo 
užduotį pilna to žodžio pras
me.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįžti į Yakuvonio 
įstaigą ir tinkamai pavaišinti.

Tebūna jam amžina ramy
bė, o užuojauta jo gyvenimo 
draugei žmonai Kazimerai, 
artimiems giminėms ir drau
gams. S. Rainard

Helen Gecevich 
0. Andrutis 
Josephine Skirmont 
Elz. Stepanauskienė 
Lena Smith 
John Gutauskas 
Charles Ustapas 
Katherine Butkus 
Antose Masteikienė 
Ada White 
Anna Ustapienė 
S. Rudis
Stephanie Sauka

11

Worcester,Mass.
Iš LLD 11 Kp. susirinkimo
Susirinkimas įvyko bal. 22 

d. Narių dalyvavo mažai. Visi 
skundžiasi sveikata.

Kuopos komitetas pateikė 
raportą iš praeitų metų veik
los. Raportavo, kad buvo su
rengta vietoje pikniko pietūs. 
Parengimas finansiškai pasi
sekė. Šiemet Lietuvių Litera
tūros Draugijai sukanka 60 
metų. Nutarta šią garbingą 
sukaktį atžymėti, surengiant 
pietus Olympijos parke 
“Laisvei” ir LLD liepos 20 d. 
Apskrities suvažiavimas 
įvyks gegužės 4 dieną. Tai 
rengsimės prie surenginąo 
banketo. Į suvažiavimą išrin
kome du delegatus, o gal jų 
bus ir daugiau.

Aptartas “Vilnies“ dalinin
kų suvažiavimas. Nutarta su- j 
važiavimo pasveikinimui ant 
vietos parinkti aukų. Viso 
pasiunčiame $55.

♦**
Noriu pabrėžti, kad prieš 

velykas apie Į8 vietos lietu
vių buvo nuvykę į Lietuvą ir 
ten išbuvo 7 dienas. Ir sugrį
žo visi sveiki. Su kuriais teko 
susitikti ir kalbėtis, tai nė 
vienas nešmeižia Lietuvos. 
Visi pasimatė su giminėmis ir 
parsivežė gerų nuomonių.

Jaskevičius

TSR

SUGRĮŽO IŠ PLAČIŲ 
GASTROLIŲ

Vilnius. - Lietuvos 
liaudies artistas, prof. Euge
nijus Paulauskas ir LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas 
Dainius Trinkūnas populiari
na lietuvių kompozitorių mu
ziką. Per pastaruosius dvejus 
metus jie išvažinėjo kone visą 
šalį, - koncertavo Archan
gelske, Murmanske, Petro- 
zavodske, Sibire, Vidurinėje 
Azijoje, Užkaukazės respub
likose.

Neseniai muzikantai grįžo 
iš Ukrainos. Odesoje, Zapo
rožėje, Nikolajeve, Chersone 
ir Melitopolyje sonatų vaka
ruose jie atliko J. Gruodžio, 
B. Dvariono, J. Juzeliūno ir 
V. Laurušo sonatas.

NAUJAS skandalas 
IZRAELYJE

Jeruzalė. - Aukšti Izraelio 
valdžios pareigūnai įvelti į 
didžiulį korupcijos skandalą. 
Jiems primetama, kad jie 
daro šmugelį su ginklų gami
nimo kontraktoriais. Dėlei to 
yisjajpe krašte didžiausias su
sijaudinimas. Spauda kaltina, 
kad valdininkai suktais bū
dais į kišenes susižėrė šimtus 
milijonų dolerų. Gal vyriau
sybė bus priversta rezignuo
ti.

5-tas puslapis
......... .....

BROCKTON, MASS.

Mirus

Pranui Cheraskai
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai Kazi- 

' mierai, brolvaikiams Edwardui ir Frank Bush, pusse
serėms Frances Sherry ir Helen Marcotte.

F. Cheraska 
P. Orentienė 
Al. Skirmont
R. Wallen
S. Rainard
Anna Markevičienė
Rose Moore ; •.
.Marijona Gutauskienė' 
Bronė Ambrose ( . ,
Robert-Anna Persson ; • 
B. Navitskienė > • / 
Elsie Zaletsky 
Benny Sauka

WOODBURY, CONN.

PAGERBIMUI

Amelijos J. Dudienės
mirusios 

1975 m. sausio25d.
Aukojame laikraščiui “Laisvė” $100.
Liūdime netekę mielos žmonos, motinos, močiutės.
Reiškiame didelę padėką Waterburio draugėms ir 

draugams už lankymą Amelijos ligoninėje ir už 
atsilankymą šermeninėje. " >

WALTER J. DŪDA, vyras 
ir sūnus, duktė, anūkai ir anūkės

PHILADELPHIA, PA.

POVILAS ir NELĖ VENTAI

Reiškiame gilią užuojautą broliui Juozui Babarskui 
ir jo šeimai, taipgi seserėčiai Valentinai Nevins ir jos 
šeimai.

Minis

Marytei Žagunis

Mirus

Antaninai Chuladienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės dukrai, šūnūmš, 

žentui, marčioms, anūkams ir proanūkiams, giminėms 
ir draugams. Liūdna netekus geros draugės.

» ■: *

LLD 198 KUOPOS NARIAI
Oakland, Cal.

BROOKLYN, N. Y.

Minis

Pranui Bukniui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Nastei, sesutei 

Ievai Cerkasienei, visiems artimiesiems bei draugams.

BROOKLYN, N. Y.
Minis

Pranui Bukniui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Nastei, sesutei 

Ievai Cerkasienei, visiems artimiesiems ir draugams.

JUOZAS ir ONA B ABARSKAI
Richmond Hill, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Nastei, sesutei 

Ievai Cerkasienei, visiems artimiesiems bei draugams.

WALTERIS ir BRONE KERŠULIAI
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Sveikina "Vilnies” suvažiavimą
Šiandien (pirmadienį, balandžio 28 d.) pasiunčiau “Vil

nies” dalininkų suvažiavimui, kuris įvyks gegužės 4 d., aukų 
su sveikinimais $363 ir vieną prenumeratą $10, tad viso 
$373.

Pirmiau jau buvo garsinti tų aukotojų vardai ir pavardės, 
kurie sudėjo $177.

Dar prisidėjo sekami:
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y., per

W. Keršulį ....................................................... $100.00
20.00 
20.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00

Ieva Mizarienė

Gerai pavyko 
dalininkų 
susirinkimas

Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn. . 
Frank Varaška, Richmond Hill, N. Y. 
R. H. Feiferiai, Woodhaven, N. Y. . . 
K. Petrikienė, Rocky Point, N.Y. . . 
J. Bernotą, Woodhaven, N.Y............
Geo. Waresonas, Brooklyn, N. Y. . . 
Karl Benderis, Richmond Hill, N. Y. 
Juozas Weiss, Brooklyn, N.Y............
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y. ... 
M. Stukienė, Brooklyn, N.Y..............

Dėkoju visiems.

Praeitą šeštadienį, balan
džio 26 dieną, Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų metinis 
susirinkimas labai gražiai pa
vyko. Tiesa, jis buvo gana 
kuklus savo skaičiumi, bet 
tarimais ir diskusijomis buvo 
labai konstruktyvus.

Plačiai pasikalbėta šios įs
taigos reikalais. Iš direktorių 
raporto paaiškėjo, kad iki šiol 
namo reikalai buvo vedami ir 
tvarkomi labai draugiškai, 
sutartinai.

Bet plačiau apie susirinki
mą turėsime sekamame 
“Laisvės” numeryje.

rengia

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

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

Pramogų kalendorius
. ..............................m—
GEGUŽĖS 18 D.

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

GEGUŽĖS 25 D.
Vietinės LLD kuopos ir 

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

Užuojautos telegramos iš Lietuvos
Mirus žymiam Jungtinių Amerikos Valstijų pažangiųjų 

lietuvių veikėjui, ilgamečiam “Laisvės” laikraščio darbuoto
jui ir ištikimam Tarybų Lietuvos draugui Pranui Bukniui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Nastę, visus artimuosius ir 
bendražygius.

LEOKADIJA DIRŽINSKAITĖ 
VYTAUTAS IR MARYTĖ ZENKEVlClAI 

* * *
Mieli bičiuliai, liūdime kartu su jumis sužinoję, jog mirė 

pažangaus JAV lietuvių judėjimo dalyvis, buvęs ilgametis 
“Laisvės” laikraščio administratorius Pranas Buknys.

GIMTOJO KRAŠTO REDAKCIJA 
♦ * *

Liūdime drauge su jumis, drauge Naste ir laisviečiai, 
netekę ištikimo Tarybų Lietuvos bičiulio, kovotojo, žurna
listo Prano Buknio.

V. KAZAKEVIČIUS
F. KAUZONAS

* * *
Netekus mylimo vyro ir bendražygio, užjaučiame Nastę 

Buknienę ir visus laisviečius.
ZINAIDA ir APOLINARAS SINKEVIČIAI

♦ * *
Priimkite mūsų nuoširdžią užuojautą dėl bendražygio ir 

mylimo vyro Prano Buknio mirties.

Gimtojo Krašto kolektyvo vardu, 
VACYS REIMERIS 

VILIUS BALTRĖNAS 
JUOZAS KUCKAILIS 

* * *
Nuoširdžiausiai užjaučiame mirus Pranui. Liūdime kartu 

su Jumis.
ONUTĖ ir ROBERTAS ŽIUGŽDAI 

* * *
Mus pasiekė skaudi žinia apie žymaus pažangiųjų Ameri

kos Lietuvių veikėjo, nuoširdaus Tarybų Lietuvos draugo ir 
bičiulio, darbštaus “Laisvės” bendradarbio Prano Buknio 
mirtį. "Tiesos” redakcijos kolektyvo vardu, reiškiu nuošir
džią užuojautą Nastei Buknienei ir visam “Laisvės” kolekty
vui.

A. LAURINClUKAS 
“Tiesos” Redaktorius

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Nastei, 

ir;utei Ievai Cerkasienei, 
iugams.

visiems artimiesiems

H. Siaurienė F. Yakštis
W. B. Keršuliai J. J. Lazauskai
Amelia Juškevičienė J. Siurba
Walter Juškevičius O. Čepulienė
W. Misiūnas J. Meškienė
P. N. Ventai H. Juška
G. Waresonas J. Juška

' M. Ramečionis M. Simon
R. H. Feiferiai B. N. Skubliskai
T. Stočkienė W. A. Malin
A. Mitchell K. Benderis
M. Stensler E. N. Jeskevičiutė
V. Becker A. Jeskevičiūtė-Young
Anne Yakstis S. Narkeliūnaitė
Ieva Mizarienė M. Petrikienė
M. Stukienė J. Weiss
V. Urbonas J. Mikaila
Ruth Bell A. Vaznis
V. Gasiūnienė B. Bready
J. Bernotą F. Varaška
J. O. Babarskai L. M. Jakštas
0. Zaidienė S. Diržuvaitis
J. K. Rušinskai F. Maželienė
K. P. Meškėnai J. Šimkienė
M. Martutis J. Danilevičienė

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Nastei, sesu

tei Ievai Cerkasienęi, visiems artimiesiems bei drau
gams.

MIKOLAS ir EMILIJA LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

VFR YORKO 
NAUJIENOS
Bronxo kolegijos viršinin

kai paskelbė, kad jie turi 90 
vietų jauniems vyrams ir mo
terims, kurie yra kvalifikuoti 
ir norėtų padėti (apmokamai, 
žinoma) atsiliekantiems stu
dentams mokytis. Tuoj atsi
liepė daugiau kaip 1,000. Tas 
tik parodo, kokia šiame mies
te padėtis su darbais.

Miesto majoras Abraham 
Beame pareiškė, kad, dėl 
finansų stokos, jis ruošiasi 
uždaryti 43 viešąsias mokyk
las. Miesto Apšvietos Tary
bos prezidentas James Regan 
prieš tai griežtai užprotesta
vo ir reikalavo surasti kitus 
būdus miesto lėšoms taupyti. 
Paskui abudu su savo patarė
jais susėdo apie stalą ir pra
dėjo tartis suradimui bendros 
išeities. Ir, sakoma, surado. 
Jie nutarė kiekvieną siūlomą 
uždaryti mokyklą apsvarstyti 
atskirai, pasitarus su mokyk
los vedėjais ir jos vaikų tė
vais, ir tiktai tada nutarti, ją 
palaikyti, ar uždaryti.

Atrodo, kad tai protinga 
išvada. Žinoma, būtų geriau, 
kad nė viena mokykla nebūtų 
uždaryta. Gėda miestui, kad 
vietoje apšvietos ir mokslo 
įstaigų tinklą plėsti ir tobu
linti, jos skurdinamos arba 
net visiškai uždaromos. . .

□
Balandžio 25 dieną su didė

lėmis iškilmėmis tapo atida
rytas protininėms ligoms gy
dyti centras. Tai pirma tokia 
įstaiga šiame mieste.

*
Šiandien New Yorko mies

te nedarbo lygis jau yra 
pasiekęs 11.5 procento visų 
darbo jėgų. Tik per vieną 
kovo mėnesį bedarbių skai
čius paaugo 40,300. Dabar čia 
turime 372,000 bedarbių.

KARPOVAS NORI 
PERSIIMTI SU FISCHERIU

Maskva. - Pasaulio čempio
nas šachmatininkas Anatoly 
Karpovas pareiškė, kad jis 
norėtų persiimti su amerikie
čiu šachmatininku Fischeriu. 
Jis sako, kad toks persiėmi- 
mas ir savo oponento nugalė
jimas duotų jam didelį mora
linį pasitenkinimą. Kaip žino
ma, jis tapo pasaulio čempio
nu, kai buvęs čempionas 
Fischeris atsisakė lošti, nes 
jam nepatinka Pasaulinės 
Šachmatininkų Federacijos 
nustatytos lošimo taisyklės. 
Tai Federacija iš jo tą titulą 
atėmė ir atidavė tarybiniam 
čempionui Karpovui.

KRITIKUOJA AREŠTUS 
BRAZILIJOJE

Rio de Janeiro, Brazilija. - 
Jau net ir katalikų bažnyčios 
dvasininkija pradėjo viešai 
kritikuoti vyriausybės vidinę 
politiką. Savo pareiškime ji 
nurodo, kad tik pirmaisiais 
šių metų trimis mėnesiais 
vyriausybė suareštavo dau
giau kaip 100 savo politinių 
oponentų. Suimtieji kaltina
mi priklausyme prie nelega- 
liškos Komunistų Partijos. 
Bet pasirodo, kad sulaikytojų 
tarpe yra keletas ir katalikų 
veikėjų.

San Francisco. - Irgi nau
jiena: čionai už 1905 metų 
gamybos prancūziško vyno 

(kvortą gauta $850!

Niujorkiečiams

Solistė
N. Ventienė

Solistas
V. Bekeris

Akompanistė
B. Šalinai tė

Koncerte dainuos Aido Choras ir solistais: N. Ventienė, V. Bekeris, V. Beker, J r 
duetas: T. Stočkienė ir N. Ventienė.

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

Prano Buknio laidotuvės
Pranas Buknys būtų sulau

kęs 87 metų amžiaus gegužės 
27 d. Deja, jis mirė balandžio 
21 d. Lutheran Ligoninėje, 
Brooklyn, N. Y., po

Pranas pradėjo 
prieš apie 7 su 
ir laipsniškai ėjo 
pergyvendamas

ilgos 
nesi-
puse 
silp- 
eilę

jausti 
metų 
nyn, 
priepuolių.

Pranas dirbo “Laisvėje”, 
eidamas administratoriaus 
pareigas, nuo 1924 metų iki 
pat sunegalavimo 1968 me
tais. Jis gimė Žemaitijoje, 
Biliniškių kaime, tarp Tryš
kių ir Papilės. Jis atvyko į 
JAV sulaukęs vos 19 metų 
amžiaus. Jam teko gyventi 
Massachusetts valstijoje, 
Chicago, Ill., Pittsburgh, 
Pa., o nuo 1924 metų Brook - 
lyne. Jis įsitraukė į pažangie
čių veikimą veik nuo pat 
pirmų dienų atvykimo į mūsų 
šalį, ir ištikimai tame judėji
me darbavosi per visą laiką.

Trečiadienio vakarą gedulo 
programa man teko atidary
ti. Vėliau kalbėjo nuo “Lais
vės” kolektyvo direktorių 
pirmininkas Povilas Venta, 
nuo LDS Centro sekretorė 
Anne Yakštis; taipgi kalbėjo 
Elena Jeskevičiutė ir J. Va-

laitis. Gedulo giesmes jaut
riai pagiedojo Aido Choro 
solistai Viktoras Bekeris - 
“Negrįši pas mus” ir Nelė 
Ventienė - “Neverkit pas ka
pą”. Visi kalbėtojai, prisimi
nė Prano veiklą mūsų judėji
me, jo gerą būdą.

Ketvirtadienio rytą, prieš 
išlydint iš Garšvos Haven 
Hill koplyčios į krematoriu
mą, pakviesta solistė Nelė 
Ventienė labai jautriai pagie
dojo Jovario “Ko liūdi, berže
li”. Paskiau kalbėjo žurnalis
tas Jonas Lukoševičius, kuris 
eina pareigas kaip “Moscow 
News” korespondentas Jung
tinėse Tautose New Yorke. 
Jis prisiminė Prano rašymus 
apie draugus, jo Lietuvoje 
išleistą knygelę Pasakojimai 
“Apie Draugus”, ir tai, kad 
Pranui buvo suteiktas garbės 
Žurnalisto vardas Lietuvoje.

Krematoriume kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius Anta
nas Bimba, ir buvo perskaity
tos užuojautos telegramos, 
kurias jau spėjome gauti iš 
Lietuvos. (Jos telpa šiame 
numeryje).

Prano palaikai buvo sukre- 
muoti (sudeginti). Po apeigų 
Nastė Buknienė dalyvius pa

kvietė į Vytauto Belecko 
Winter Garden restoraną, 
kur buvome pavaišinti ska
niais pietumis. Taip ir atsi
sveikinome su mielu Pranu, 
kurį veik kiekvienas pažino
jome per virš 50 metų.

Prano karstas buvo apsup
tas gėlių puokštėmis nuo 
žmonos Nastės, sesutės ir jo 
draugų.

Be žmonos Nastės, liko 
Prano sesutė Ieva Ceraskie- 
nė, kuri gyvena Brockton, 
Mass. Gaila, kad ji negalėjo 
dalyvauti savo mielo brolio 
laidotuvėse dėl sunkios ligos, 
kuri ją kankina jau per eilę 
metų.

Viso “Laisvės” kolektyvo ir 
visų laisviečių vardu noriu 
tarti giliausią užuojautą žmo
nai Nastei, sesutei Ievai Ce- 
raskienei ir kitiems artimie
siems. Ieva Mizarienė

JORDANO IR SYR1JOS 
BENDRA KOMANDA

Iš Vidurio Rytų praneša
ma, kad Jordano ir Syrijos 
vyriausybės susitarė sudary
ti bendrą militarinę koman
dą. Bendromis jėgomis ir pa
stangomis geriau atsilaikys 
prieš Izraelį. Iki šiol tarp šių 
dviejų arabiškų šalių santy
kiai buvo nedraugiški.

Atsisveikinime su Pranu Bukniu vadovauja - kalba Ieva Mizarienė.
S. Narkėliūnaitės nuotrauka

RALLY FOR DETENTE 
AND WORLD PEACE

ON THE 30TH ANNIVERSARY OF V-E DAY

proga
Šiuo tarpu New Yorke lan

kosi garsusis tarybinis Bolšoj 
Baletas. Puiki proga niujor 
kiečiams jo pastatymus Met 
ropolitan Opera House, Man 
hattane, pamatyti. Kasdien 
didžiulė Opera House užpil 
dyta žiūrovais, baletinio me
no entuziastais.

Skelbiama, kad čionai Bol 
šoj Baleto pastatymai tęsis 
visą mėnesį. New Yorko šo
kių meną mylintys lietuviai 
turėtų pasinaudota šia tikrai 
nepaprasta proga. Rep.

Natalija Bessmertnova ir
Yuri Vladimirov 

veikale “Jonas Baisusis”

New Yorkas. - Stambusis 
Chase Manhattan bankas 
praneša, kad jis uždarė savo 
skyrių Pietų Vietnamo sosti
nėje Saigone.

Fragments
Some one writes in the 

Daily News Voice Of The 
People column: “1 sat out the 
draft in college and endured 
the indignation of those who 
thought I should “defend my 
country”. I have heartfelt 
sympathy for those good sol 
diers who suffered needless
ly, but 1 have my life and a 
clear conscience, never 
having killed my fellow man 
at the whimsical orders of an 
uncertain government”.

Crime seems to be oversha 
dowing everything else these 
days in the United States. 
The other day I noticed in the1 
paper that a certain group of 
crimes which they call 
white-collar crime is costing 
Americans billions of dollars 
more per year than street
crime.

Despite public attention 
given in recent years to high 
level officials, corruption, 
massive stock frauds and 
other illegal activities, fede
ral agencies concerned with 
crime are making few at
tempts to study white-collar 
crime, its magnitude or ef
fects.

Estimates of the cost of 
crime of all types range as 
high as $50 billion a year and 
the offenses loosely grouped 
in the white collar category • 
account for perhaps four- 
fifths. Use




