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KRISLAI
Didžiojo džiaugsmo dienų 

sukaktis
Kaip dabar su Vietnamais? 
Turėtų pasitraukti 
Tai grynas hitlerizmas 
Matyt, blaivosi

A. BIMBA
Tai buvo lygiai prieš tris

dešimt metų. Tai buvo 1945 
metų Gegužės Devintoji. At
simenu kaip šiandien. Atsi
menate visi. Žaibo greitumu 
apskrido visų pasaulį žįpia: 
Naciai supliekti! Naciai pasi
davė! Karas baigtas!. Baigta 
žmonijos istorijoje didžiausia 
žmonių skerdynė!

Koks džiaugsmas! Koks 
neapsakomas džiaugsmas!

Valio! Šlovė nugalėtojams. 
Šlovė Jungtinių Valstijų, Ta
rybų Sąjungos ir Didžiosios 
Britanijos bendram frontui ir 
bendrai, didvyriškai kovai 
prieš fašizmą-hitlerizmą! 
Tautos išgelbėtos. Tautos iš
laisvintos.

Išvaduotas mūsų gimtasis 
kraštas! Išvaduota Tarybų 
Lietuva! Išgelbėta lietuvių 
tauta nuo sunaikinimo, nuo 
pavertimo jos naciškos Vo
kietijos trąšą. Šlovė Lietuvos 
sūnums ir dukroms, kurie 
šioje kovoje galvas paguldė! 
Lietuvių tauta jų niekados 
nepamirš.

Šlovė ir Amerikos lietu
viams, kurie nors maža dalele 
aktyviškai prisidėjome prie 
šios istorinės kovos prieš hit- 
lerizmą laimėjimo, aktyviškai 
remdami Amerikos ir visų 
sąjungininkų karo pastangas, 
nors palyginti mažytę pagal
bą tose audringose dienose 
suteikdami kovojančiai lietu
vių tautai.

Taip, draugės ir draugai, 
visi puikiai atsimename to 
neapsakomo džiaugsmo die
nas ir valandas.

(Apie tai šios dienos “Lais
vėje” randate plačiau).

*
Juk vietnamiečių tauta, 

vietnamiečių šalis buvo dirb
tinai perskelta - padalyta į 
dvi dalis. Buvo Šiaurės Viet
namas su sostine Hanoi ir 
Pietų Vietnamas su sostine 
Saigon. Dabar abidvi dalys 
yra komunistų vadovybėje.

Kaip dabar bus? Tuoj abu
du Vietnamai susivienys į 
vieną, ar bent kol kas, bent 
laikinai, bus palikti abudu 
gyvuoti?

Apie tai pranešimuose tyli
ma. Ką apie tai galvoja ir 
planuoja Pietų Vietnamo Lai
kinoji Revoliucinė Vyriausy
bė ir Šiaurės Vietnamo vy
riausybė?

Greitoje ateityje turėtų pa
sirodyti atsakymas į šiuos 
svarbius klausimus.

♦

"The N. Y. Times” kolum- 
nistas Anthony Lewis reika
lauja, kad valstybės sekreto
rius Henry Kissingeris kuo 

'greičiausia iš tos vietos pasi- 
.trauktų, arba būtų pašalin
tas. Jis netinkamas šios ša

lies užsieninei politikai vai
ruoti. Jo užsispyrimas Thieu 
ir Lon Nol režimus remti ir 
šerti pridarė be galo daug 
žalos, nesvietiškai daug kai
navo. Jis aktyviškai padėjo 
Nixonui ir Fordui diriguoti ir 
vykdyti pragaištingą, nepa
teisinamą politiką Indokini
joje.

♦

Žydai nacionalistai-sionis- 
tai tebetriukšmauja dėl tary
binėje spaudoje pasirodžiusio 
Boriso Antonovo straipsnio 
apie Izraelį. Tai vadina kur
stymu prieš žydus, kaip to
kius. Tai vadina kurstymu 
antisemitizmo.

30 M. NUO SUMUŠIMO FAŠIZMO IR TARYBŲ LIETUVOS IŠVADAVIMO
Mirė buvęs 
Senatorius 

Keating

Kenneth B. Keating

Kenneth B. Keating, JAV 
ambasadorius Izraelyje, bu
vęs senatorius iš New Yorko 
buvęs ambasadorium Indijo
je mirė gegužės 5 d., sulau
kęs 74 metų amžiaus.

Keating tarnavo senate 
nuo 1959 iki 1965. Jis buvo 
išrinktas New Yorke republi- 
konų partijos. 1965 metais jis 
pralaimėjo rinkimus, ir jo 
vieton buvo išrinktas Robert 
F. Kennedy.

SAIGONE SVETIMŠALIAI 
GERAI TRAKTUOJAMI

Prancūzijos užsienio minis
terija pranešė, kad Saigonas 
gerai traktuoja užsieniečius. 
Svetimšaliai, įskaitant 38 
žurnalistus, turi pilną laisvę.

Bet pasirodo, kad Antono
vas cituoja ir kritikuoja Iz
raelio Švietimo Ministerijos 
išleistus mokykloms vadovė
lius, kuriuose esama tokių 
“žemčiūgų: “Izraelio tauta 
yra išrinktoji pagal rasę ir 
išsiauklėjimą’’, Izraelis ki
toms tautoms - tarsi širdis 
žmogaus kūnui’’, “žydams 
duota rečiausia galimybė pa
siekti didžiausios galybės ir 
pripažinimo” ir t. t.

Juk čia turime gryniausią 
hitlerizmą. Juk lygiai taip 
Hitleris sapaliojo apie vokie
čius ir vokiečių tautą.

Antonovo straipsnis kursto 
ne antisemitizmą, bet antihit- 
lerizmą.

*
“Vaduotojų” spaudoje vėl 

užvirė įkaitusios peštynės. 
Pešasi dėl dolerių, dėl politi
kos, dėl vadovybės Bendruo
menėje, VLIKe, ALToje. 
Ypač menševikai nesirenka 
žodžių savo “oponentams” 
pliekti kaili.

Kame tų ginčų ir peštynių 
tikras pagrindas?

Man atrodo, kad tikruoju 
pagrindu yra eilinių “dipu
kų” blaivėjimas visu Lietuvos 
klausimu. Jie pradeda įmaty- 
ti, kaip jų lyderiai juos pada
rė Lietuvos ir lietuvių tautos 
priešais. Jie pradeda įmatyti, 
kaip jų sudėti doleriai panau
dojami piktai propagandai 
prieš jų gimtąjį kraštą.

Jie pradeda zurzėti ir bruz
dėti prieš tokią politiką. Tas 
pradeda paveikti kai kuriuos 
lyderius. Kai kurie jau nebe- 
vengia užuominų, kad tokios 
politikos reikėtų atsisakyti, 
kad reikėtų kokioje nors for
moje pradėti su Tarybų Lie
tuva bendradarbiauti ir t. t. 
Tai jie ir gauna pylos iš savo 
kolegų, kurie nori tą politiką 
prieš Lietuvą dar paaštrinti 
ir praplėsti.

Štai, kame, man atrodo, tų 
tarpsavinių peštynių “vaduo
tojų šeimoje” tikrasis pagrin
das.

Amerikos lietuviai ir Lietuvos išvadavimas 
(Lietuvos išvadavimo 30-metio proga)

Amerikos Demokratinių Lietuvių 
suvažiavimas ir Lietuva

1943 metų gruodžio 18-19 dienomis New Yorke įvyko 
Amerikos Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas, suside
dąs iš 322 atstovų nuo 186 organizacijų. Suvažiavimas 
priėmė sekamą rezoliuciją “dėl Lietuvos šelpimo ir atsta
tymo” :

Visoje sunkioje Lietuvos žmonių daugiau kaip pusės šimt
mečio kovoje už tautinę ir demokratinę laisvę Amerikos lietuviai 
jiems teikėme visokeriopą pagalbą. Kaip ilgoje, nelygioje kovoje 
su carizmu, taip dvidešimties penkių metų didvyriškose liaudies 
pastangose nusikratyti savųjų prispaudėjų ir išnaudotojų, demo
kratinė Amerikos lietuvių visuomenė rengėme juos ir padėjome 
jiems dvasiniai ir medžiaginiai.

Dabar Lietuvos žmonės pavergti amžinojo lietuvių tautos 
priešo—vokiškojo kryžioko. Tik mažai jų dalelei pavyko pasi
traukti Sovietų Sąjungos gilumon ir nepatekti po žiauriuoju oku
panto jungu. Lietuvių tauta vėl šaukiasi mūsų pagalbos. Mes vėl 
neprivalome pamiršt savo pareigų.

Suvažiavimas pabrėžia, kad pačioje pradžioje karo suorgani
zavimas Lietuvių Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti, to Komiteto 
puikus pasidarbavimas teikime paramos Sovietų Sąjungos žmo
nėms, vėliau suorganizavimas Pundelių Komiteto ir to Komiteto 
jau atliktas didelis darbas pasiuntime net dviejų siuntinių ame
rikiečių dovanų lietuviams raudonarmiečiams ir lietuviams vai
kučiams Sovietų Sąjungoje, taipgi masinis rinkimas raudonar
miečiams pasveikinimų,—yra svarbi tiesioginė parama Lietuvos 
išsilaisvinimo reikalui. Suvažiavimas pilnai užgiria visas tas pa
stangas ir toliau pabrėžia, kad tolimesnis teikimas visokios pa
ramos Sovietų Sąjungos gilumon pasitraukusiems bei evakuo
tiems lietuviams, ypatingai didvyriškiesiems lietuvių tautos sū
nums Raudonosios Armijos eilėse, lietuviams vaikams, lietuviš
koms mokykloms bei prieglaudos namams, tolygiai garbingie
siems Lietuvos partizanams, ne tik neturi sumažėti, bet dar šim
teriopai padidėti.

Suvažiavimas, toliau, numato, kad prieš mus amerikiečius jau 
atsistoja ir kiti neatidėliojami darbai Lietuvos reikalais. Mes ti
kime, kad neužilgo Lietuva bus išlaisvinta. Bet mes puikiai ži
nome. kad Lietuvos žmones bus žiaurusis okupantas baisiai nu
varginęs ir apiplėšęs. Lietuva prašys ir tikėsis iš amerikiečių di
delės moralinės ir medžiaginės pagalbos. Mes turime būti gerai 
susiorganizavę ir pilnai pasiruošę jiems tą pagalbą suteikti. Mes
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Čia 1945 metų, gegužės 8 dienos “Laisvės” pirmoji puslapio viršutinė dalis.

Dirbo, kas ką galėjo
Antrojo pasaulinio karo 

metais pažangūs Amerikos 
lietuviai teikė įvairiopą pa
galbą hitlerininkų užpultiems 
savo broliams tėvynėje. Jie 
rėmė JAV karines pastan
gas, pirko karo bonas, aukojo 
pinigus Raudonajam kryžiui. 
1943 m. Niujorke buvo su
šauktas didžiulis pažangių 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mas, kurio išrinkta taryba 
sudarė Lietuvai pagalbos tei
kimo komitetą. Šio komiteto 
pirmininkas buvo Antanas 
Bimba.

Komitetas organizavo savo 
skyrius įvairiuose miestuose, 
telkė į darbą veiklesnius žmo
nes. Viso darbo centras buvo 

Brukline. Čia buvo renkami 
pinigai, dovanos, ruošiami 
siuntiniai.

Už surinktus pinigus, - rašė 
Antanas Petriką, - buvo per
kami nauji drabužiai, apavas, 
rūbams medžiaga, maistas ir 
t. t. Iš nupirktų ar paaukotų 
medžiagų lietuviai siuvėjai 
siuvo (be atlyginimo) rūbus, 
iš siūlų moterys mezgė piršti
nes, kojines, šalikus, megztu
kus ir siuntė Lietuviškosios 
divizijos kariams. Tūlos mo
terys buvo tikros megzimo 
čempionės: numezgė po 40 ir 
daugiau megztinių.

Viskas buvo daroma Tėvy
nės karo laimėjimui. Dirbo, 
kas ką galėjo. Daugelis lietu

[Tąsa 2 psk]

vių davė savo kraujo sužeistų 
karių gydymui.”

Išvadavus Lietuvą, Ameri
kos lietuviai siuntė įvairias 
dovanas karo išvargintiems 
tėviškės žmonėms. 10-ties 
siuntų vertė buvo apie 
229,000 dolerių. 11-ji kainavo 
30,000 dolerių. 1946 m. Ame
rikos lietuviai nupirko ir at
siuntė įrengimus Vilniuje 
steigiamam Eksperimentinės 
medicinos mokslinio tyrimo 
institutui.

“Gimtasis Kraštas”

Los Angeles, Cat - Kalifor
nijos oficialai turi bėdų su 

I motoristais, kurie sumokėjo 
po $35 arba daugiau už prie
taisą prie automobilių kon
troliavimui dūmų (smog). Tai 
buvo valstijos įstatymas, o 
.dabar atšauktas.

Taikus sugyvenimas 
arba susinaikinimas

1945 metų gegužės devintoji diena laikoma Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos diena. Tai diena, kai hitlerinė 
Vokietija padėjo ginklus ir pasidavė talkininkams. Nuo to 
laiko jau prabėgo trisdešimt metų. Tai gan gražus 
laikotarpis. Ši istorinė sukaktis šiemet yra įvairiose formose 
iškilingai atžymima visame pasaulyje. Ypatingai plačiai ji 
yra atžymima socialistiniame pasaulyje, o ypač plačiai ir 
iškilmingai Tarybų Sąjungoje. Tam yra ir priežastis. Nė 
viena kare dalyvavusių didžiųjų valstybių (kraštų) tiek daug 
nepaaukojo ir tiek daug nenukentėjo kaip Tarybų Sąjunga. 
Jau nekalbant apie baisiausius sunaikinimus, apskaitoma, 
kad šiame kare Tarybų Sąjunga neteko daugiau kaip 
dvidešimt milijonų gyvybių. Tai baisus skaičius! Nieko 
panašaus visoje žmonijos istorijoje jokia šalis jokiame kare 
nebuvo pergyvenus.

Šios istorinės sukakties reikšmę padidina dar ir tas, kad 
šiuo tarpu, kada šiandien visame pasaulyje viešpatauja 
taika, niekur nesiranda tarp valstybių ginkluoto susikirti
mo. Šios sukakties išvakarėse net ir Indokinijoje nustojo 
patrankos baubti ir upeliais kraujas lietis! Kambodijoje ir 
Vietname fašistiniai režimai likviduoti, liaudies rankose visa 
valdžios galia.

Taigi, minint Antrojo pasaulio karo pabaigos 30 metų 
sukaktį, taip pat yra švenčiama Indokinijos liaudies pergalė 
prieš fašizmą ir imperializmą.

Bet minint Antrojo pasaulio karo pabaigos sukaktį ir 
Indokinijos liaudies išsilaisvinimą, nė valandėlei negalima 
paskęsti iliuzijose, jog ginkluotų konfliktų tarp tautų ir 
valstybių pavojus jau yra praslinkęs visiems laikams. Dar 
labai, labai toli nuo to! Jau nekalbant apie tai, kad bet dieną, 
bet valandą vėl ginklai gali prabilti Vidurio Rytuose, dar toli 
gražu nėra pasišalinęs naujo pasaulinio ginkluoto konflikto 
pavojus. Ypač šiandien tas pavojus tebėra didelis, kai 
kapitalistiniame pasaulyje siautėjanti ekonominė krizė gali 
paakstinti jį griebtis desperatiškos išeities būtent - naują 
pasaulinį karą uždegti. O naujas pasaulinis karas užtikrintai 
būtų branduolinis karas. O toks karas žmonijai reikštų 
susinaikinimą.

Štai kodėl žymint Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
30-metines, taip aukštai visame socialistiniame pasaulyje, o 
ypač Tarybų Sąjungoje yra keliamas šūkis už valstybių ir 
tautų taikų sugyvenimą ir bendradarbiavimą, už energin
giausią pravedimą detentės politikos, už visuotinį ir pilną 
nusiginklavimą! Štai kodėl Amerikos pažangieji žmonės taip 
aštriai kritikuoja vyriausybės ginklavimosi didinimo politi
ką, skyrimą šimto bilijonų dolerių militarizmo ir karo 
reikalams, ir griežtai reikalauja, kad užsieniuose militarinės 
bazės būtų panaikintos, kad užsieninė šios šalies politika 
būtų pagrįsta siekimu taikaus sugyvenimo ir bendradarbia
vimo.

Tegu gyvuoja pasaulinė taika!

McGovern 
išvyko į Cubą

Senatorius George McGov
ern, buvęs demokratų parti
jos kandidatas į prezidentus, 
pirmadienį išvyio į Kubą. Jis 
sako, kad jau laikas rasti 
bendrus ryšius sugyventi su 
kubiečiais ir jis bus labai 
dėkingas, jeigu galės pasima
tyti su Fidel Castro.

Prieš išvyksiant jis pareiš
kė, kad visi iš Vietnamo 
atvežti žmones turėtų būti 
sugrąžinti į Vietnamą mūsų 
valdžios finansais, jeigu jie 
nori grįžti.

EXXON KOMPANIJA 
PRALENKĖ GENERAL 
MOTORS

“Fortune” žurnalas paskel
bė sarašą didžiausių korpora
cijų. Atrodo, kad aliejaus 
korporacijos užima pirmą 
vietą.

Per daugelį metų General 
Motors automobilių korpora
cija buvo pirmoji, o dabar 
pralenkė ją prekiavimo įplau
komis Exxon. Iš pirmųjų 20 
korporacijų, dešimts yra alie
jaus korporacijos.

Tegucigalpa, Honduras. - 
Čia militaristai užgrobė val
džios vairą, bet jie sako, kad 
jie steigs demokratiją. Bet to 
pasiekimui reikėsią nuo pen- 
kerių iki dešimties metu .

Washington. - Šią savaitę 
jau pradėta siuntinėti taksų 
bonai visiems, kurie moka 
taksus.

FORDAS REIKALAUJA 
507 MILIJONUS DOLERIU 
VIETNAMO 
PABĖGĖLIAMS.

Prezidentas Ford reikalau
ja kongreso paskirti 507 mili
jonus dolerių apgyvendinti 
150,000 pabėgėlių iš Vietna
mo per sekančius 28 mėne
sius.

Administracija jau pirmiau 
paskyrė 98 milijonus dolerių 
pervežimui pabėgėlių.

Kaip bus nutarta, sunku 
pasakyti, nes nemažas skai
čius kongresmanų priešinasi, 
nenori kišti daugiau pinigų į 
Vietnamo reikalus.

Peking. - Gegužės 4 d. 
Cambodijos princas Sihanouk 
palaidojo savo motiną kara
lienę Sisowath Kossamak, 
kuri mirė sulaukusi 71 metų 
amžiaus.

Pulitzer laimfijimai
Dvi priešginingos biografi

jos laimėjo 1975 Pulitzer do
vanas. Tai R. A. Caro už 
kontroversinę biografiją apie 
Robert Moses ir Dumas Ma
lone užįpirmuosius penkis to
mus apie Jeffersoną. Durnas 
yra seniausias žmogus, lai
mėjęs Pulitzer dovaną, jam 
dabar 83 metai amžiaus.

Dramos dovana duota Ed
ward Albee už filosofinę ko
mediją “Seascape”.

Žurnalizmo dovana, auksi
nis medalis už visuomeninį 

į patarnavimą, paskirta “The 
į Boston Globe”.
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Kad Vietnamo istorija 
nepasikartuotu Pietų Korėjoje

Senate demokratų frakcijos vadas Mike Mansfield pilniau
siai teisus, kai jis kelia klausimą apie Amerikos ginkluotų 
jėgų iškraustymą iš Pietų Korėjos. Jis labai teisingai bijo, 
kad ir ten gali pasikartoti kruvinoji Pietų Vietnamo istorija.

Ir pasikartos, jeigu ten pasiliks šios šalies didžiulės 
ginkluotos jėgos.

Korėjos padėtis analogiška buvusiai padėčiai Vietname. 
Korėja taipgi suskaldyta, padalyta į dvi dalis - Šiaurės 
Korėją ir Pietų Korėją. Ten irgi Šiaurės Korėjai vadovauja 
komunistai, o Pietų Korėjai fašistai su diktatoriumi Park 
priešakyje. Ten irgi fašistinis Parko režimas pasilaiko tiktai 
Amerikos ginklais ir doleriais. Ten irgi kunkuliuoja didžiau
sias liaudies nepasitenkinimas, ten irgi kalėjimai užkimšti 
fašistinio režimo priešais, kurių tarpe randasi keletas net 
katalikų bažnyčios kunigų.

Kaip ilgai tokia padėtis galės tęstis po liaudies pergalės 
Pietų Vietname? Korėjos liaudis šiuo laimėjimu bus 
padrąsinta kilti į atvirą kovą už išsilaisvinimą. Ir niekas jos 
nuo to nesulaikys. Prasidės civilinis karas. Jame, kaip Pietų 
Vietname, Amerikos ginkluotos jėgos imsis ginti Parko 
režimą. Kraujas liesis korėjiečių ir amerikiečių.

Tik paskutinis bukaprotis gali nenumatyti tokio konflikto 
rezultatų.

Nejaugi bus leista Fordui ir Kissingeriui pakartoti 
Vietnamo istoriją? Tuoj turėtų prabilti visas Kongresas 
prieš šiam kraštui ir Pietų Korėjai ruošiamą pavojų. Jiems 
turėtų būti įsakyta be delsimo, dabar, tuojau visas 
Amerikos ginkluotas jėgas iškraustyti iš Pietų Korėjos.

Taip pat neturėtų ilgiau tylėti ir tokią padėtį toleruoti 
Jungtinės Tautos. Tuoj turėtų veikti Saugumo Taryba. Ji 
turi teisę. Daugiau negu teisę: ji turi pareigą prieš visą 
žmoniją pareikalauti, kad Amerikos ginkluotos jėgos būtų 
tuoj ištrauktos iš Pietų Korėjos, nes jos, kaip žinia, ten 
pasiųstos ir operuoja po Jungtinių Tautų vėliava.

PUBLICISTIKA, NEPRARADUSI AKTUALUMO

Apie II ūsų žymaus veikėjo
Leono Joniko raštų rinkinį

Neseniai Tarybų Lietuvoje 
tapo išleista nauja, įdomi 
knyga - Leono Joniko ‘‘Mes - 
už naują pasaulį”. Joje su
rinkta dalis gausaus kūrybi
nio palikimo, kurį daugiau 
kaip per 50 aktyvios žurnalis-1 
tinės veiklos metų sukaupė! 
žymus pažangių Amerikosi 
lietuvių veikėjas Leonas Jo
nikas.

Sunkų, bet turiningą gyve
nimą pragyveno knygos auto
rius. 1911 m. devyniolikame
tis jaunuolis išvyksta į JAV 
laimės ieškoti. Plieno liejyk
lose, anglies kasyklose, auto
mobilių fabrikuose brendo ir 
grūdinosi proletarinis Joniko 
sąmoningumas, tobulėjo bei 
vystėsi jo publicistinis talen
tas. 1931 metais, jau būda
mas žinomu korespondentu, 
jis pakviečiamas į Čikagoje 
leidžiamą pažangų Amerikos 
lietuvių laikraštį “Vilnis”, ku
riame nenuilstamai dirbo iki 
pat mirties (1969 m.).

L. Jonikas buvo plataus 
akiračio žmogus. Knygoje iš 
laikraščio “Vilnis” bei jos lei
džiamų kalendorių surinktuo
se jo straipsniuose, reporta
žuose, komentaruose, feljeto
nuose randa vietos viso pa
saulio visuomeninio politinio 
gyvenimo tuometinės aktua
lijos. Didelis dėmesys skiria
mas pažangiam užsienio lie
tuvių judėjimui bei reakcin
gos lietuvių išeivijos spau
dos, jų vadeivų kritikai, kuri 
ypač suaktyvėjo, kai Didžiojo 
Tėvynės karo pabaigoje į 
Ameriką pradėjo rinktis įvai
rios lietuvių tautos atplaišos - 
buržuaziniai nacionalistai, 
hitlerininkų talkininkai bei 
kiti liaudies priešai. Jie pra
dėjo plačią šmeižikišką kam
paniją prieš Tarybų Lietuvą, 
jos žmones, broliškų tautų 
šeimoje kuriančius socializ
mą. L. Jonikas, stojęs į be- 
•kompromisinę ideologinę ko
vą su reakcingais dipukais, 
logiškai, argumentuotai, 
šmaikščia satyrine plunksna 
atskleidžia jų menkus, sava
naudiškus tikslus, politinį ( 
amoralumą. |

“Ak, kaip jie norėtų matyti ’ 
sprogstančias atomines bom
bas. . . Jas “išbandyti” ne

Čikagoje, Niujorke, Vašing
tone ar Detroite, o Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose ar Klaipė
doje. Pavojingi pamišėliai!” - 
duoda autorius atkirtį karo 
kurstytojams, brandinan
tiems planus ginklu ir smurtu 
sustabdyti pažangos procesą.

Knygoje ryški autoriaus 
antiklerikalinė pozicija. Pole
mizuodamas su kunigais, 
reakcingoje spaudoje bruta-i 
liai puldinėjančiais “Vilnį” ir 
“Laisvę”, L. Jonikas vertina 
klerikalų veiklą iš marksisti
nių pozicijų.

L. Joniko publicistika, ko
vojanti už tiesą, už demokra
tiją ir socializmą, nepatiko 
įvairaus plauko reakcionie
riams. Priešai nuolat grasino 
ir šantažavo jį, kartais priei
dami net prie chuliganiškų 
veiksmų. 1951 metais rasistai 
nuniokojo Jonikų butą dėl to, 
kad jie laikinai priėmė gy
venti negrą. L. Jonikas, ko
mentuodamas šį reakcijos iš
puolį, duoda jam politinį įver
tinimą: “Šį kartą užpulta ma
no šeima ir dienraštis “Vil
nis”. Bet jokiu būdu to nelai
kau asmenišku “sąskaitų su
vedinėjimu”. Lygiai tokias 
pačias kovos priemones var
tojo Musolinio fašistų, Hitle
rio nacių gaujos ir smetoni- 
niniai “geležiniai vilkai” Lie
tuvoje. Tiesa, jūs galite iš
daužyti langus, galite sužalo
ti mane ir mano šeimos na
rius - net ir nužudyti - tai 
jūsų kovos būdas. Bet pažan
gos tuo nesulaikysite”.

Kaip alternatyvą žiauriai 
kapitalistinei tikrovei L. Jo
nikas plačiai propaguoja so
cialistinės Lietuvos laimėji
mus. Ypač šilti jo pasakoji
mai iš kelionių po Tarybų 
Lietuvą. “Ji pagražėjo sužy
do. Ir neabejoju - žydės amži
nai”, - rašo jis apie gimtąją 
žemę.

Šilalės rajono Apvaršuvos 
kaime - L. Joniko gimtinėje - 
stovi jam paminklinis akmuo. 
Ši knyga - tai dar vienas 
gražus paminklas Leonui Jo
nikui - ištikimam Lietuvos 
sūnui, komunistui, iki pasku
tinio atodūsio kovojusiam už 
šviesius žmonijos idealus.

Vytautas Žeimantas

KODĖL KILO TRIUKŠMAS?
Pastaruoju metu ‘‘veiks- I 

nių-vaduotojų” pašiūrė buvo 
apsnūdusi: jokių išskirtinų 
įvykių. Tarpusavio rietenos 
ir peštynės-dalykas toks pats 
nenaujas, kaip ir pati jų 
“veikla”, ką nors kito išrasti 
jie jau tiesiog bejėgiai. Ta
čiau iš dangaus nukrito mana 
— t. y. mintis pašūkauti labai 
sena tema: dera ar ne Jungti
nėms Valstijoms pripažinti 
Tarybų Lietuvą ir apskritai 
visą Tarybinį Pabaltijį? Min
tis, kaip matote, su tikrai 
labai ilga barzda, bet vis tik 
mintis. Tiesa, patys “veiks
niai” tą klausimą jau buvo 
visiškai užmiršę, bet jį išskai
tė viename Chicagos laikraš
tyje (nelietuviškame!), ir ap
sidžiaugė, lyg pinigėlį radę.

Beje, tas palyginimas ne 
toks jau tolimas ar atsietas 
nuo temos: iš karto buvo 
subrusta įsteigti naują fondą, 
taigi, pastarasis bruzdulys su 
pinigėlio radimu turi tiesiogi
nį ryšį. Tai ir suprantama - 
juk dabar yra tiek visokių 
intensijų pinigų kaulyjimui, 
kad patys kaulytojai supran- 
ta-nebeoriginalu kaulyti!

Kaip visada “veiksniuose” 
būna, naujo triukšmo proga 
visi panūdo pasigarsinti, tap
ti matomais. Prasidėjo laiš
kų, telegramų rašymas žino
miems krašto žmonėms.

Naujojo bruzdulio organi
zatoriai gerai žino, kaip Ame
rikos lietuviams visa tai yra 
atsibodę, todėl paslaugūs dė
dulės netgi gatavai paruošė 
tekstus, užrašė adresus. Tik 
pasiuntei savo vokelį tiems 
dėdulėms, ir jau viskas, jau 
kovoja už Lietuvos “nepripa
žinimą”. Suprantama, ta “ko
va” dar apčiuopiamesnė, jei į 
vokelį įdėsi pinigų - juk tam 
įsteigtas visiškai naujas fon
das.

Patys vyriausi to bruzdulio 
organizatoriai, tie, kurie iš jo 
daugiausiai tikisi, net buvo 
susirinkę Chicagon, kur tarė
si. . .įtin triukšmingai. Kaip 
“veiksniams” jau įprasta, 
kiekvienas “patriotinis” ren
ginys yra ir gera proga su
vesti tarpusavio sąskaitas-są- 
skaitėles. Ne išimtis buvo ir 
pastarasis “veiksnių” susibu
vimas. Apie juos Brooklyno 
“Darbininkas” (prieš tai ne
paprastai išgyręs nepapras
tosios konferencijos “nuopel
nus”) atsargiai pastebėjo:

“Negalima, deja, nepami
nėti kai kurių faktų bei įvy
kių, kurie lemtingai palietė 
rūpestingai paruoštą konfe
rencijos darbą.

Pasiskelbusios reorganiza
cinės Lietuvių Bendruome
nės vadovaujantieji asmenys 
pasišovė kalbamą nepaprastą 
Lietuvos laisvinimo darbo

konferenciją panaudoti savo 
organizaciniam tikslam pro
paguoti. Atvykę be konferen
cijos rengėjų žinios, remiami 
ALTos pirmininko ir kelių 
kitų jos valdybos narių, jie 
nelauktai sudarė padėtį, kuri 
grėsė konferencijos pairimu. 
Kol padėtis buvo išlyginta, 
sugaišta daug brangaus lai
ko, ir konferencijos išvados 
dėl to labai nukentėjo. . .Dar 
per anksti šią konferenciją 
vertinti, tačiau linkėtina, kad 
iš laiko perspektyvos žiūrint, 
ji būtų teigiama lietuvių 
bendro darbo ir vieningumo 
išraiška”.

Kokia jau ten laiko per
spektyva - jeigu tame pat 
straipsnyje labai jau aiškiai 
pasakyta: konferencija baigė
si įprastu pšššš. Beje, apie tą 
daug ir su dideliu malonumu 
rašė Chicagos “Naujienos”, 
rašė, aišku, ne- todėl, kad 
staiga būtų praregėjusios ir 
supratusios “veiklos” bepras
miškumą, bet todėl, kad jos 
nepraleido progos suniekinti 
savo priešus iš Lietuvių 
Bendruomenės-anos, seno
sios. Ta proga jos šį kartą 
teisingai pastebėjo, kad vel
tui buvo išmesti visuomenes 
pinigai.

Ar pirmą kartą? Ir ar pas
kutinį kartą? Žodžiu, pasijuo
kė puodas, kad katilas juo
das, ir viskas.

Bet kodėl už tą juoką turi 
mokėti mulkinami žmonės 
tiek iš ALTos, tiek iš Bend
ruomenės, taip ir lieka ne 
aišku. Tuo labiau, kad mokėti 
toli gražu ne paskutinį kartą: 
juk Lietuvos “vadavimo” ak
cija tęsiasi.

Tiesa, pačių “veiksnių” tar
pe jau girdisi ir aimanų- 
tiems, kurie jie skiria savo 
griaudžius laiškus, tie laiškai 
atsibodo, ir pastarieji papra
šė nebegadinti daugiau po
pieriaus. Valdžia atpoškino 
trafaretinį atsakymą, ir pro
tingiems žmonėms turėtų to 
pakakti. Bet ne “veiks
niams”. Jie, matyt, dabar dar 
graudžiau ašaros į visuome
nę: girdi, jei būtume turėję 
daugiau tų grašių, akcija bū
tų žymiai sėkmingesnė, būtų 
atsiradę dar trys amerikoniš
ki dėdės, kurie dar gražesnio 
pažadų smėliuko būtų pa
barstę į akis.

Pats naujas - iš esmės - 
labai jau senas - “vadavimo” 
vajus yra pačių “vaduotojų” 
reikalas, teisingiau, jų bizne- 
lis. Pinigus duodančių reika
las yra irgi jų reikalas. Tik 
dorus Amerikos lietuvius 
piktina kas kita: kodėl pinigų 
melžime iš patiklių žmonių, 
nešvariose tarpusavio pešty
nėse valkiojamas Lietuvos 
vardas?! Senas Žvalgas • ’ • • .. . ... •• • * I

Mieli draugai Jonai ir Henry 
Juškos:

Nuoširdžiausiai sveikiname 
su Gegužės Pirmosios ir Per
galės šventėmis. Linkime 
jums ir šeimai geriausios 
sveikatos, geros sėkmės dar
buose, daug laimės ir 
džiaugsmo.

Ilgai nerašiau, nes gulėjau 
ligoninėje ir tik prieš šventes 
parvykau į namus. Labai, 
labai dėkoju už jūsų man 
išrašytą “Laisvę”, kurią mie
lai skaitau ir, kurią skaitė 
man ligoninėje mano draugė. 
Jau 15 metų, kaip jūs man 
išrašote “Laisvę”, kuri pri
mena mūsų draugystę, jūsų 
pirmąją turistinę kelionę Lie
tuvon, kur jūs buvote antro
sios grupės vadovu. Per tą 
laiką Tarybų Lietuva pasikei
tė, pagražėjo, tapo industri
nė valstybė su išvystytu že
mės ūkiu ir aukšta kultūra 
pralenkiančia daugelį Euro
pos kraštų. Dar kartą linkime 
geriausios sėkmės.

Elena ir Vytautas Pečiūros 
Vilnius

Didžiai Gerbiamiems 
“Laisvės” redaktoriui, dar
buotojams, rėmėjams, plat- 
tintojams ir skaitytojams. 
Mieli draugai,

Širdingai sveikiname jus 
visus su Gegužės 1-osios - 
darbo žmonių tarptautinio so
lidarumo diena, linkime vi
siems geriausios sveikatos, 
laimės ir sėkmės jūsų kilnia
me darbe kovoje už taiką, 
demokratiją ir socializmą.

Testiprėja pasaulio darbo 
žmonių tarptautinis solidoru- 
mas, tegyvuoja taika ir socia
lizmas!

Laisvę reakcijos kaliniams!
A. Gučiūnietis, 

P. K au šaky s,
J. Petrulis,
K. Petrulis, 

Pr. Šokas.
t

Artėja rinkimai
Šių metų birželio 15 d. 

Lietuvoje paskelbti rinkimai į 
respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą, taip pat į miestų, 
rajonų, apylinkių bei gyven
viečių Darbo žmonių deputa
tų tarybas.

Šiam svarbiam politiniam 
įvykiui vyksta didelis pasi
ruošimas. Sudaromos komisi
jos, kurios organizuos rinki
mus, tikslinami rinkėjų sąra
šai, darbo žmonėms skaito
mos paskaitos ir pranešimai 
apie tarybinę rinkimų siste
mą, apie jų teises ir pareigas.

Rinkimams į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą šiemet 
sudaryta 320 apygardų - 20 
daugiau, negu jų buvo prieš 
ketverius metus.

PIRMASIS 1944 M. IŠLEISTAS:

Pareiškimas Dėl Teikimo 
Pagalbos Lietuvai

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

Amerikos lietuviai ir Lietuvos išvadavimas
[Pabaiga iš 1 psl.]

turime turėti aparatą ir ištekliaus pasiųsti išlaisvinton Lietuvon 
didelį daugį maisto, drapanų, medikamentų ir kitų reikmenų, kad 
išgelbėjus dar likusius gyvais žmones nuo alkio, šalčio ir ligų.

Todėl Suvažiavimas nutaria, kad be jokio delsimo būtų suor
ganizuotas platus aparatas formoje Nacionalio Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Komiteto Lietuvai Gelbėti su skyriais visose 
lietuvių kolonijose. To Komiteto užduotis bus teikti Lietuvos žmo
nėms pašalpą nepaisant Lietuvos vidujinės ekonominės bei socia
linės santvarkos. Didžiausios pastangos turi būti dedamos prie 
šio garbingo darbo pritraukti visus nuoširdžius lietuvius be skir
tumo jų pažiūrų bei įsitikinimų, arba politinių bei grupinių afi- 
lijacijų.

Suvažiavimas, toliau, mano, jog jau laikas amerikiečiams su
sirūpinti ir Lietuvos pokariniu atstatymu. Mes amerikiečiai ypa
tingai galėsime ir turėsime prisidėti prie Lietuvos kultūrinio at
statymo. Atsteigimas sunaikintų mokyklų, bibliotekų, skaityklų, 
muziejų ir kitų meno bei kultūros centrų ir įstaigų bus tikrai 
gigantiškas darbas ir reikalaus didžiausių pastangų. Reikia tuč
tuojau susisiekti su Lietuvos vyriausybe Sovietų Sąjungoje ir tartis 
dėlei planų ir priemonių, kuriomis amerikiečiai galėtume prisi
dėti prie to darbo.

Mes, šis istorinis Suvažiavimas, karščiausiai raginame visus 
Amerikos lietuvius be skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų, dar kartą 
ateiti lietuvių tautai pagelbon: gelbėti Lietuvos žmones nuo alkio, 
šalčio ir ligų, ir padėti jiems iš naujo susikurti kultūrišką, laisvą 
ir gerbūvingą gyvenimą.

Tuojau po suvažiavimo Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Taryba dvasioje tos rezoliucijos suorganizavo Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komitetų, kurio pirmas atsišau
kimas pasirodė spaudoje 1944 metų sausio 7 dienų.

Amerikos Demokratinių Lietuvių Taryba nutarė be jokio 
delsimo pravesti gyveniman suvažiavimo nutarimus Lietu
vos reikalais. Ji suorganizavo Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą. Dabar šis komitetas darome į Amerikos lietuvių 
visuomenę pirmą atsišaukimą bei pareiškimą. Prašome 
kiekvieno patriotingo ir nuoširdaus lietuvio dėmesio. ,

Amerikos demokratiniai lietuviai jau nemažai yra pasidar
bavę suteikimui pagalbos Lietuvos žmonėms, nukentėju- 
siems nuo šio karo. Tai buvo atžymėta Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime. Gautoji nuo Lietuvos partizanų, 
Lietuviškųjų Raudonosios Armijos Pulkų ir lietuvių vaiku-' 
čių padėka amerikiečiams už pasiųstą jiems pagalbą parodo, 
kaip aukštai Lietuvos žmonės įvertina tas mūsų pastangas. 
Bet suvažiavimas pareiškė, kad tos mūsų pastangos “ne tik 
neturi sumažėti, bet dar šimteriopai padidėti.

Be to, suvažiavimas pasakė, “kad prieš mus amerikiečius 
jau atsistojo ir kiti neatidėliojami darbai Lietuvos reika
lais. . . neužilgo Lietuva bus išlaisvinta. . .Lietuva prašys ir 
tikėsis iš amerikiečių didelės moralinės ir medžiaginės 
pagalbos. Mes turime būti gerai susiorganizavę ir pilnai 
pasiruošę jiems tą pagelbą suteikti. Mes turime turėti 
aparatą ir ištekliaus pasiųsti išlaisvinton Lietuvon didelį 
daugį maisto, drapanų, medikamentų ir kitų reikmenų, kad 
išgelbėjus dar likusius gyvais žmones nuo alkio, šalčio ir 
ligų-

Raudonosios Armijos laimėjimai rytuose ir Amerikos ir . 
Anglijos numatomas greitoje ateityje puolimas ant mirtino
jo priešo iš vakarų, dar aukščiau pakelia suvažiavimo 
pareikštą viltį, kad Lietuvos išlaisvinimo valanda -nebetoli.

Todėl mes turime imtis už darbo. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas imasi už to didelio darbo ir šaukia visus 
lietuvius, be skirtumo pažiūrų ir įsitikinimų, garbingon 
talkon.

Štai mūsų visų svarbiausi ir skubiausi darbai:
Aparato suorganizavimas: Kol kolonijose dar nėra įsikū

rusių Amerikos Demokratinių Lietuvių Tarybos skyrių, 
kurie, be abejo, vienu iš savo svarbiųjų darbų statys 
teikimą Lietuvai pagalbos, tuo svarbiu darbu turi rūpintis 
gyvuojantieji bendrieji pažangijųjų organizacijų komitetai. 
Kur tokių komitetų nėra, reikia pasistengti sudaryti 
laikinus komitetus iš organizacijų valdybų bei veikėjų.

Tokie komitetai, žinoma, nepaliuosuoja organizacijų nuo 
atsakomybės. Kiekviena draugija, klubas bei kuopa, prita
riu tai idėjai, turi įsitraukti į Lietuvai pagalbos teikimo 
darbą.

Trečio siuntinio ruošimas: Suprantama, kad šis Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas perima Pundelių Vajaus 
Komiteto darbą. Mes tuojau pradedame ruošti trečią 
siuntinį reikmenų Lietuvos partizanams, Lietuviškiems 
Raudonosios Armijos pulkams ir lietuviams vaikučiams bei 
jų mokykloms Sovietų Sąjungos gilumoje. Mes tikime, kad 
su nuoširdžia ir greita parama visų kolonijų, visų lietuvių, 
mes galėsime trečią didžiulį siuntinį sudaryti dar vasario 
mėnesį ir išsiųsti.

Mes prašome visus, kaip galima greičiau siųsti Komitetui 
mezginius, gatavai sudarytų dovanų pundelius bei aukas 
nupirkimui dovanų. Kreipkitės į prietelingus lietuviškus ir 
kitatautiškus krautuvninkus ir prašykite jų paaukoti tam 
tikslui reikmenų - kenuoto maisto, prezervų, muilo, 
cigaretų, tabako, drapanų, avalų ir t. t.

Drapanų rinkimas: Iki šiol demokratiniai lietuviai dėjo ir 
rinko padėvėtas ir naujas drapanas ir teikė Russian War 
Relief dėl pasiuntimo Sovietų Sąjungos žmonėms abelnai. 
Labai daug tokių drapanų surinkta ir pasiųsta. Atliktas 
labai gražus darbas. Bet yra nemažai tokių, kurie laukia 
progos, kada drapanos bus renkamos ir siunčiamos Lietuvos 
žmonėms. Mes tikime, kad neužilgo bus galima siųsti tiesiai 
į laisvą Lietuvą. Bet kad tuč-tuojau pasiųsti didelį kiekį 
drapanų, tai reikia turėti jas surinkus ir sutvarkius 
pasiuntimui.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas nutarė tuojau 
pradėti vajų senų-padėvėtų drapanų rinkimą Lietuvos 
žmonėms. Be tolimesnio delsimo lietuviai visose kolonijose 
imkitės už darbo. Patys aukokite drapanas ir rinkite nuo 
kitų.

Bet siuntimas tiesiog surinktų drapanų į centrą, tų 
drapanų neišvalius ir nesutaisius, užverstų komitetą dar
bais ir vargiai mes pajėgtume sumobilizuoti tokį skaičių 
savanorių tų drapanų paruošimui dėl siuntimo. Todėl mes 
patariame visose didesnėse kolonijose ant vietos įsteigti 
vietas, kur būtų drapanos sunešamos, o ten išvalomos, 
sutvarkomos, tada siunčiamos Brooklynan į centrą. Žinoma, 
visai mažų kolonijų lietuviai, bei ūkininkai, arba gyveną 
pavieniais, gali ir yra prašomi aukoti ir siųsti drapanas 
tiesiai į centrą. Komitetas pasirūpins jų paruošimu dėl 
siuntimo.

Tai šie yra mūsų greitieji darbai. Mes esame giliai 
įsitikinę, kad visi lietuviai visose kolonijose imsis tų darbų 
su didžiausiu pasišventimu.

Organizacijų valdybos ir veikėjai prašomos vaduotis šiuo 
atsišaukimu ir savo organizacijose Lietuvai pagalbos sutei
kimo reikalus apsvarstyti. Mes bandysime į organizacijas 
kreiptis ir laiškais, bet, viena - tatai ims laiko, antra - 
neturime visų organizacijų adresų, todėl visoms laiškų nė 
negalėsime parašyti.

Visais reikalais kreipkitės sekamu adresu:
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 149 Lorimer St..

Brooklyn, N. Y. 11206.
Tuo pačiu adresu siųskite drapanas bei pundelius.
Money orderius bei čekius išrašykite iždin. Frances 

Pakalniškienės vardu ir siųskite Komitetui:
LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMITETAS:

A. Bimba, pirmininkas
V. Čepulis, protokolų rašt.
Lillian Kavaliauskaitė, finansų rašt.
Frances Pakalniškienė, iždininkė
K. Petrikienė
N. Buknienė
Jurgis Varisonas 
Jurgis Kuraitis 
V. Bunkus

Redakcijos pastaba: Vėliau Komitetas buvo praplėstas ir 
iš Pundelių Vajaus Komiteto įtraukti Ona Yakštys, Beatrice 
Kalakauskaitė ir Mary Sinkevičiūtė, taip pat pridėti J. W. 
Thompsonas ir Motiejus Klimas.
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Lietuvių tauta didvyriškose kovose 

prieš hitlerizmąuž išsilaisvinimą
Lietuvių tautos dalyvavimas tose milžiniško masto 

grumtynėse, kuriose buvo sprendžiamas ne vien Euro
pos, bet ir viso pasaulio tautų likimas, neapsiribojo tik 
Lietuviškosios divizijos kovomis. Tūkstančiai lietuvių 
tautos sūnų stojo į kitų Tarybinės Armijos junginių 
gretas.

Tarybų Lietuvos kariai kovojo su fašistiniais grobi
kais, vaduojant Lenkiją, šturmuojant Karaliaučių, mušė 
fašistus prie Budapešto ir Vienos, dalyvavo kautynėse 
prie Oderio ir šturmuojant Berlyną, vaduojant iš vokiečių 
jungo broliškąją Čekoslovakiją. Pergalingai užbaigę sa
vo žygius Europoje, nemaža Lietuvos sūnų dalyvavo pas
kutinėse antrojo karo kovose, triuškinant imperialistinės 
Japonijos Kvantuno armiją Tolimuosiuose Rytuose.

Lietuvos liaudis pagrįstai didžiuojasi, kad jos sūnūs ir 
dukros petys į petį su kitų Tarybų Sąjungos tautų sū
numis ir dukromis drauge žygiavo įvairiais šio didžiau
sio žmonijos istorijoje karo keliais, su gilia pagarba ir 
dėkingumu ji minės tuos, kurie už mūsų didžiosios Tary
binės Tėvynės laisvę ir didybę, o taip pat ir kitų tautų 
laisvę, užmokėjo brangiausiuoju turtu — savo gyvybe.

Lietuvių tauta ypač didžiuojasi tais savo sūnumis ir 
dukromis, kurie narsiai kovojo 16 Lietuviškosios šaulių 
divizijos gretose. Ji niekad nepamirš indėlio, kurį divizi
ja įnešė vaduojant Lietuvą iš vokiečių jungo, ir visada 
su pagarba minės tuos, kurie įkvėpė mūsų karius didie
siems žygdarbiams, kurie nukreipė ir organizavo jų ko
vinę veiklą visu karo metu — divizijos politinių darbuo
tojų, komunistų ir komjaunuolių.

Komunistai ir komjaunuoliai būdavo pavojingiausio
se vietose kautynių metu. Savo didvyriškais žygdarbiais, 
gyvu pavyzdžiu ir liepsningu žodžiu komunistai ir kom
jaunuoliai įkvėpdavo nepartinius karius, auklėjo juos 
bebaimiais Tarybinės Tėvynės gynėjais.

Atsakingi partinio-politinio aparato darbuotojai, ku
riems nuo pat pirmųjų divizijos susikūrimo dienų vado
vavo gen. Macijauskas*, lankė divizijos karius apkasuo
se, tikrino jų pasirengimą būsimoms kautynėms. Visuose 
daliniuose buvo organizuojami pokalbiai, pasitarimai, 
pranešimai apie fronto padėtį ir būsimas kautynes ir da
lių bei dalinių uždavinius. Buvo leidžiami kovos lapeliai 
ir biuleteniai. Juose buvo aptariama atskirų kovotojų 
veikla ir patyrimas ankstesnėse kautynėse, skelbiami di
vizijos karių žygdarbiai.

Didelį vaidmenį karių auklėjimo darbe suvaidino di
vizijos laikraštis „Tėvynė šaukia“. Laikraščio atsakingo 
redaktoriaus J. Pajaujo (vėliau — I. Karlino) ir visų re
dakcijos darbuotojų operatyvumo dėka, laikraštis buvo 
įdomus, populiarus karių tarpe, jų mėgiamas bei lau
kiamas.

Visose dalyse ir daliniuose buvo sukurtos pirminės 
partinės ir komjaunimo organizacijos, agitatorių kolek- 

• tyvai.
Jau pirmose divizijos kautynėse su priešu 1943 me

tais vasario—kovo mėnesiais pasižymėjo daugelis komu
nistų ir komjaunuolių.

.. .Seržantas, komunistas R. Smilga išritino savo pa
būklą į atvirą poziciją ir, nepaisydamas didelio pavojaus, 
tiesioginiu taikymu naikino priešo ugnies taškus. Keliais 
taikliais šūviais Smilgos pabūklas nuslopino priešo kul
kosvaidžius *ir užtikrino mūsų pėstininkams sėkmingą 
puolimą.

.. .Komunistas Macys ir komjaunuolis Astrauskas 
puolė savo dalinio priekyje. Verždamasis per gilų snie
gą, nepaisydamas smarkios priešo ugnies, jų dalinys ata
kavo ir sunaikino daug fašistų. Jų pavyzdžiu pasekė 
ir kitų dalinių kariai.

...Pulko vado pavaduotojas politinėje srityje kapito
nas P. Gužauskas pirmųjų divizijos kautynių metu pakė
lė kuopą į ataką ir karių priešakyje puolė priešą. Kapi
tonas P. Gužauskas žuvo prie spygliuotų vielų užtvaros, 
bet kuopa savo uždavinį įvykdė.

.. .Senas revoliucionierius, komunistas, politinis dar
buotojas kapitonas G. Sipavičius visada būdavo pirmose 
svarbesnėse vietose, savo drąsa, ryžtingumu, asmeniniu 
pavyzdžiu veikęs visus dalinio karius. Jis žuvo didvyrio 
mirtimi, su granatomis puldamas priešą.

Pasižymėjo savo drąsa bei sumanumu komjaunuolės. 
Kulkosvaidininkės Danutės Stanelienes taiklios kulko
svaidžio kulkos guldė hitlerininkus Oriolo, Baltarusijos 
ir Lietuvos laukuose. Būdama sužeista, ji neišleido kul
kosvaidžio iš savo rankų ir taiklia ugnimi skynė kelią 
mūsų kovotojams. Danutė Stanelienė (dabar Markauskie
nė.— V. K.) viena iš nedaugelio Tarybų Sąjungos moterų 
apdovanota už savo žygdarbius visų trijų laipsnių „Šlo
vės" ordinais.

Ryšininkė Birutė Karosienė sužeista nepasitraukė iš 
savo posto. Pamačiusi, kad dėl sustiprėjusios hitlerininkų 
ugnies dalinio karių puolimas susilpnėjo, Birutė pirmoji 
puolė vokiečių apkasus. Jos pavyzdžio paveikti, pakilo 
ir kiti kovotojai. Nors antroji priešo kulka mirtinai per
vėrė narsią komjaunuolę, bet dalinys uždavinį įvykdė.

Ryšininkė Aldona Paškevičiūtė — nepaprastai kukli 
mergina, bet kartu didelės drąsos ir ištvermės kovotoja. 
Vykstant kautynėms, ji sutaisė priešo sviedinių suardytą 
telefono ryšį, bet begrįždama atgal buvo sužeista ir žuvo 
didvyrės mirtimi.

Negalima pamiršti pirmųjų divizijoje Tarybų Sąjun
gos Didvyrių... Leitenantas Vaclovas Bernotėnas 1943 
metų birželio 25 d. prie Oriolo su savo žvalgais įsiveržė 
į priešo tranšėjas. Skindami sau kelią granatomis ir dur
tuvais, žvalgai paėmė belaisvį („liežuvį") ir dokumentus. 
V. Bernotėnas ir partorgas A. Kudla traukėsi pas savuo
sius paskutinieji. Kudla buvo nukautas, o Bernotėnas, 
sužeistas priešo minos skeveldros, liko gulėti neutralioje 
zonoje. Septynias paras sužeistas Bernotėnas šliaužė tarp 
mūsų ir priešo apkasų. Tiktai naktį į aštuntąją parą 
mūsų kariai rado jį be sąmonės ir partempė į savo 
tranšėjas. V. Bernotėnui, pirmajam 16-je Lietuviškoje 
šaulių divizijoje, suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio 
vardas.

Komjaunuolis ryšininkas Viktoras Jacenevičius, kon
tūzytas ir sužeistas kautynėse prie Oriolo 1943 metų lie
pos 5 d., be sąmonės atsidūrė priešo nelaisvėje. Fašisti
niai banditai tardė jį, kankino, tyčiojosi iš jo. Tačiau

* Senas revoliucionierius, 1918—1919 metais kovojęs dėl Tarybų 
valdžios sukūrimo Lietuvoje, patyręs politinis darbuotojas, pulki
ninkas, vėliau generolas majoras J. Macijauskas 1940 metais vasa
rą įdėjo daug energijos ir sumanumo formuojant Lietuvos Liaudies 
Kariuomenę, būdamas Liaudies Kariuomenės vyresniuoju politvado- 
vu, o tų pat metų rudenį —- formuojant 29-jį teritorinį šaulių Lie
tuviškąjį korpusą. Iki karo pabaigos—16-sios Liet, šaulių divizi
jos vado pavaduotojas politinėje srityje.
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Partizanų paimti į nelaisvę hitlerininkai.
Vilnius, 1944 m. liepos 13 d.

Viktoras neišdavė karinės paslapties. Tuomet fašistai nu
kirto jam vieną, paskui kitą ranką, pakorė galva žemyn 
ir pagaliau sudegino jį. V. Jacenevičiui po mirties buvo 
suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas.

Nenutrūkstamas partinis-politinis ir auklėjamasis va
dų, politinių darbuotojų, partinių ir komjaunimo organi
zacijų darbas karių tarpe suvaidino nepaprastai didelį 
vaidmenį užtikrinant sėkmingą kovinių uždavinių vyk
dymą.

Divizijos kariai, daliniai ir dalys sutartinai ir darniai 
puldavo, o gynyboje atkakliai laikydavosi, neužleisdami 
priešui nė vienos pėdos savo pozicijų, ir padarydavo jam 
daug nuostolių.

, Partiniame-politiniame ir auklėjamajame darbe akty- 
I viai dalyvavo atsakingi politiniai darbuotojai draugai 
i F. Bieliauskas, V. Dilmanas, P. Gužauskas, B. Dlugovs- 
i kis, J. Jadogalvis, B. Mažeika, A. Mičiūda, V. Petraitis, 
I A. Randakevičius, V. Tolkevičius. Šie politiniai darbuo- 
| tojai kasdien bendravo su kareiviais, seržantais. Dažnai 
jie būdavo pavojingose kautynių vietose, kur aplin
kybės reikalavo asmeniniu pavyzdžiu įkvėpti karius.

Darniai veikė divizijos štabo darbuotojai, vadovauja
mi pulkininko A. Urbšo, kuris nuo 1944 metų rugsėjo ant
ros pusės, gavus generolui majorui V. Karveliui kitą 
paskyrimą, vadovavo divizijai, jau turėdamas generolo 

į majoro laipsnį. Č
; Su pagarba reikia paminėti pirmąjį 16-sios Lietuviš

kosios divizijos vadą generolą majorą F. Žemaitį, pilieti
nio karo dalyvį, 1918—1919 metais kovojusį už Tarybų 
valdžią Lietuvoje, o 1940 metais vasarą įdėjusį daug pa
stangų formuojant Lietuvos Liaudies kariuomenę, kurios 
vadu jis buvo, ir formuojant 29-jį teritorinį šaulių Lietu
viškąjį korpusą; 1943 metų pavasarį jis vadovavo 16-jai 
Lietuviškajai šaulių divizijai pirmosiose jos kautynėse 
Oriolo žemėje; pulkininką, vėliau generolą majorą, 
J. Žiburkų, taip pat 1918—1919 metais kovojusį kartu su 
F. Žemaičiu, pirmąjį divizijos artilerijos vadą, sėkmingai 
vadovavusį divizijos artilerijai kautynėse Kursko lanke; 
pulkininką (dabar generolą majorą) P. Petronį; J. Žibur- 
kui išvykus į kitas pareigas, jis sumaniai vadovavo di
vizijos artilerijai po kautynių Kursko lanke iki karo pa
baigos; pulkininką, vėliau generolą majorą, J. Bartašiū- 
ną, atsakingą divizijos vadovybės darbuotoją, pulkininką 
A. Šurkų —249-jo šaulių pulko vadą, vėliau divizijos 
vado pavaduotoją; pulkininką V. Kiršiną, mirusį 1943 
metais pavasarį fronte; 156-jo šaulių pulko vadą papul
kininkį A. Keselį, žuvusį kautynėse prie Polocko, ir dau
gelį kitų.

Sėkmingai triuškino vokiečius bei jų „ferdinandus", 
„tigrus" ir „panteras" papulkininkio P. Simonaičio arti
lerijos pulko artileristai. Deja, gegužės pirmomis dieno
mis, prieš pat karo pabaigą, beeinant minų lauku, drą
siam ir sumaniam pulko vadui Simonaičiui priešo minos 
nutraukė abi kojas.

Divizijos tarnybų ir ūkio darbuotojai dėjo visas pa- 
I stangas, kad divizija laiku ir pakankamai būtų aprūpin

ta šaudmenimis, maistu, apranga, karo technikos reik
menimis., Šioje srityje darbavosi karininkai Maslovas, 
V. Augustinaitis, Barauskas, K. Ramanauskas, A. Miku
tis, Steponaitis, G. Rajeckas, V. Lukoševičius, Končiū- 
nas ir kiti.

Ryšių viršininkas majoras K. Jurgaitis ir jį vėliau pa
keitęs V. Apeikis sumaniai ir greitai tvarkė divizijos ry
šius tarp dalių, su kaimynais ir su aukštesne vadovybe.

Daug pasišventimo ir meilės mūsų kariams fronte ro
dė divizijos medicinos darbuotojai, vadovaujami divizi
jos gydytojo papulkininkio E. Kušnerio. Gydytojai, fel
čeriai, medicinos seserys, sanitarai, sanitarės, nepaisyda
mi nuovargio, dėjo visas pastangas tinkamai gydyti, 
operuoti ir slaugyti sužeistuosius karius. Iš jų ypač pa
minėtini medicinos-sanitarijos bataliono vadai Šenber- 
gas, Michailišokas, Kibarskis, gydytojai — Januškevi
čius, Januškevičienė, nenuilstantis chirurgas Ptašekas, 
Lazutka, Rabinavičius, Kuzminskis, Sobolis, Vytėnas, Ro
binzonas, divizijos medicinos tiekimo tarnybos viršinin
kas Eišvydis ir daug kitų; medicinos felčeriai — Lipnic- 
kas, Aronštamas, Džiautas, Vigelis; medicinos seserys — 
Ptašekienė, Stelmokaitė, Rutkevičiūtė, Lastauskaitė ir ki
tos. Sanitarė Zosė Dieninaitė tik per dvi dienas išnešė iš 
kautynių lauko šešiasdešimt sužeistų karių. Priešo kulka 
pervėrė jaunos merginos krūtinę. Ji žuvo pačiomis pir
momis divizijos kovų dienomis. Sanitarų ir sanitarių, per 
didžiausius pavojus išnešusių sužeistuosius iš priešo smar
kiai apšaudomų linijų, buvo daugybė.

Nemažai pasidarbavo divizijos užnugario, ūkio ir 
transporto tarnybų darbuotojai, savo pasiaukojamu dar
bu padėję divizijai sėkmingai vykdyti kautynių užda
vinius.

Lietuviškosios divizijos eilėse aiškiai pasireiškė nesu
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griaunama tarybinių tautų draugystė. Greta lietuvių čia 
narsiai kovojo ir kitų tarybinių tautų kariai; rusai, ukrai
niečiai, baltarusiai, žydai, lenkai ir kt. Visi jie siekė to 
paties tikslo — greičiau išvyti iš Tarybinės žemės vo
kiškuosius grobikus ir juos sutriuškinti.

Tėvynės kare apie 14 tūkstančių divizijos karių ap
dovanoti ordinais ir medaliais, o dvylikai buvo suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas.

Lietuviškąja divizija rūpinosi, ją globojo Lietuvos Ko
munistų partijos vadovai ir Lietuvos TSR vyriausybės na
riai, tiek divizijai besiformuojant, tiek jai besikaunant 
su priešu. Draugai A. Sniečkus, J. Paleckis, M. Gedvilas 
dažnai lankėsi divizijoje ir jos dalinių priešakinėse pozi
cijose, rūpinosi karių gyvenimu, darė pranešimus, ugdė 
karių tarpe politinį susipratimą ir meilę Tėvynei. Jie gy
veno divizijos vargais ir džiaugsmais.

Ilgą laiką divizijoje dirbo žymūs Lietuvos Komunistų 
partijos veikėjai bei vyriausybės nariai: pirmieji divizi
jos politinio skyriaus viršininkai M. Šumauskas ir F. Bie
liauskas, M. Junčas-Kučinskas, K. Preikšas ir kiti. Dažnai 
diviziją lankė ir kiti partijos CK ir vyriausybės nariai: 
V. Niunka, G. Zimanas, J. Žiugžda ir kiti. Divizijoje ap
silankydavo ir mūsų poetai, rašytojai bei meno darbuo
tojai: L. Gira, Jonas Marcinkevičius (išbuvo divizijoje 
visą laiką nuo pat jos susiformavimo), K. Korsakas, 
E. Mieželaitis, S. Nėris, J. Šimkus, A. Venclova, V. Rei- 
meris, A. Staskevičiūtė, R. Marijošius, V. Pečiūra ir kt., 
o taip pat LTSR valstybinis dainų ir šokių ansamblis.

Negalima pamiršti atkaklios ir nenuilstamos mūsų 
partizanų ir pogrindininkų veiklos, jų pasišventimo ir ko
vų vaduojant Lietuvą nuo hitlerinių okupantų.

Jau pirmaisiais karo mėnesiais Lietuvoje pradėjo veik
ti pirmieji partizanų būriai. Komunistai pirmomis karo 
dienomis pradėjo kurti pogrindines organizacijas, kurios 
vadovavo antifašistiniam judėjimui. Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kituose didesniuose miestuose pra
dėjo veikti pogrindinės partinės ir komjaunimo organi
zacijos.

1942 m. kovo mėn. lėktuvais į Lietuvą buvo permes
tos dvi LKP CK operatyvinės grupės. Abiem grupėms 
vadovavo LKP CK sekretorius I. Meskupas-Adomas. Jos 
turėjo suorganizuoti partizaninio ir pogrindinio darbo 
centrą Lietuvoje. Beveik visi šių grupių dalyviai netru
kus žuvo.

1942 metų lapkričio 26 d. buvo sudarytas Lietuviška
sis partizanų štabas, vadovaujamas Lietuvos Komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus.

Šis štabas, kuriame dirbo P. Baltruška, B. Baranaus
kas, E. Bilevičius, E. Cesnokovas, S. Filipavičius, J. Gri
galavičius, D. Šupikovas ir kt., vadovavo visai Lietuvos 
partizanų veiklai, rengė naujus partizanų kadrus, derino 
jų kovos veiksmus, aprūpindavo partizanus ginklais, ra
dijo ryšių ir kitomis priemonėmis.

1943 metais balandžio mėn. į priešo užnugarį buvo 
nusiųsta Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto 
nauja operatyvinė grupė. Vėliau iš jos susikūrė Lietuvos 
Komunistų partijos pogrindiniai srities komitetai — Šiau
rės (pirmasis sekretorius M. Šumauskas) ir Pietų (pirma
sis sekretorius G. Zimanas).

Partizanai daug padėjo Tarybinei Armijai kovoje su 
okupantais. Liaudies keršytojai glaudžiai bendradarbiavo 
su mūsų kariuomene, jai artėjant ir atvykus į Lietuvą. 
Vien tik vaduojant Vilnių, išvien su mūsų kovotojais be
tarpiškai dalyvavo vienuolika partizanų būrių.

Lietuvos darbo žmonės visokeriopai rėmė partizanus 
ir pogrindininkus — aprūpindavo juos maistu ir rūbais, 
slėpė ir slaugė sužeistuosius, rinko žinias apie priešą.

Partinės ir komjaunimo pogrindinės organizacijos dir
bo platų aiškinamąjį darbą gyventojų tarpe, atskleisda- 
mos tikrąjį fašistų veidą ir jų grobuoniškus tikslus. Žy
mų vaidmenį suvaidino laikraščiai „Tiesa", „Už Tarybų 
Lietuvą", o taip pat atsišaukimai, agitaciniai lapeliai, „Sov- 
informbiuro" santraukos bei Maskvos radijo pranešimai 
lietuvių kalba.

1941—1944 metais Lietuvoje veikė 92 partizanų bū
riai ir daug patriotinių organizacijų, kurių sudėtyje bu
vo daugiau kaip dešimt tūkstančių žmonių. Daugelis lie
tuvių kovojo Baltarusijos ir Ukrainos partizanų gretose.

Partizanai nuvertė nuo bėgių 577 priešo ešelonus su 
kariuomene, šaudmenimis ir apranga, sugadino beveik 
400 garvežių ir daugiau kaip 3000 vagonų, sunaikino 125 
tiltus, 48 kareivines, sutriuškino 18 hitlerinių įgulų, iš
ardė daug kilometrų ryšių linijų, nukovė daugiau kaip 
14 000 hitlerinių kareivių ir karininkų bei jų talkininkų. 
Iš bendro įregistruotų partizanų skaičiaus 62,5 procento 
sudarė lietuviai, o likusieji — rusai, žydai, lenkai, ukrai
niečiai, baltarusiai ir kitų TSRS tautų atstovai. Beveik 
22 procentus Lietuvos partizanų sudarė tarybiniai kariai, 
atsidūrę apsupime arba pabėgę iš nelaisvės. Moterys įvai
riu metu sudarė nuo 18,8 iki 26,8 procento bendro parti
zanų skaičiaus. Žuvo daugiau kaip 1400 partizanų (Maž. 
liet, tarybinė enciklopedija, II t., p. 771, 774).

Pažymint Lietuvos partizanų ir pogrindininkų nuopel
nus, Tarybinė vyriausybė apdovanojo 1800 žmonių ordi
nais ir medaliais, o septyniems jų — Marytei Melnikai- 
tei, Hubertui Borisai, Alfonsui Čeponiui, Juozui Alekso- 
niui, Juozui Vitui, Stasiui Apyvalai, Broniui Urbonavičiui 
buvo suteiktas Tarybų Sąjungos Didvyrio vardas.

Dėkinga Lietuvos liaudis niekad nepamirš narsiųjų 
savo sūnų ir dukrų — tarybinių partizanų — žygdarbių, 
žymiai padėjusių Tarybinei Armijai išvaduoti Lietuvą iš 
okupantų.

* * *
Ne tik Didžiojo Tėvynės karo frontuose, ne tik atkak

liose grumtynėse su ginklu rankose buvo sprendžiamas 
Tarybų Lietuvos likimas 1941—1945 metais.

Minėdami šimtus ir tūkstančius geriausių tarybinių 
kovotojų, kurie paaukojo gyvybę už šviesią mūsų ateitį, 
už būsimų kartų laimę ir gerovę, šimtus ir tūkstančius tų, 
kurie vadavo mūsų kraštą ir žuvo Lietuvoje — prie Šiau
lių, prie Vilniaus, Kauno, prie Nemuno, Neries ir Duby
sos, Aukštaitijoje/ Žemaitijoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje, 
prie ošiančios Baltijos, prie Birutės kalno, prie Klaipėdos 
uosto,— niekad neturime užmiršti tų milijonų žmonių — 
nuo mažo iki seno,— kurie kalė pergalę Tarybų šalies 
gilumoje, tolimame Tarybinės Armijos užnugaryje. Juk 
tai jie, tie milijonai paprastų tarybinių žmonių, dažnai 
be poilsio, su didžiausiu pasišventimu gamino savo ar
mijai visa, kas reikalinga pasiekti pergalei.

Miestų, gyvenviečių centruose, aikštėse iškyla padė
kos paminklai žuvusiems kariams, kovojusiems dėl Lietu
vos išvadavimo iš hitlerinių okupantų. Niekada nenuvys
ta gėlės prie šių didingų r iminklų ir niekada neužžels 
takai į broliškus karių kapu

[Iš Vlado Karvelio knygos “Lietuvos TSR Išvadavimas ’]

Menas - irgi 
ginklas

1975-ieji - Pergalės metai. 
Tarybų Lietuvos spauda, ra
dijas, televizija daug rodo, 
rašo, kalba apie 1945-ųjų pa
vasarį, drauge su pergale 
žmonijai atnešusį taiką?

Daug kas šiandien mintimis 
sugrįžta į 1945 metus. Su
grįžta ir prisimeifh, kai link 
Berlyno artėjo tarybiniai ka
riai. Kariai-pėstininkai, ka- 
riai-lakūnai, kariai-tankistai, ' 
kariai-menininkai. Taip, ir 
menininkai. Jų muzika, eilė
raštis, daina. Artėjo, uždeg
dami karių širdis dar karštes
ne meile tėvynei, dar didesne 
neapykanta fašizmui, karui. 
Artėjo, naikindami priešą ne 
švinu, o talentu, širdies ugni
mi. Ne vienas jų buvo apdo
vanoti koviniais ordinais ir 
medaliais, kaip ir tie, kurie 
su ginklu rankose kovėsi 
prieš fašizmą.

Ir šiandien, didžiosios per
galės sukakties metais, tarp 
pačių aistringiausių kovotojų, 
už taiką - menininkai. Ir kaip 
ir prieš trisdešimt metų jie 
pirmosiose gretose. Jų žodis, 
daina, kovos už taiką atakon' 
kelia milijonus.

Tarptautinės Moters Die
nos išvakarėse Maskvoje Ta
rybų Sąjungos Taikos gyni
mo komitete buvo apdovano
ta grupė tarybinių moterų - 
aktyviausiųjų kovotojų už 
taiką. Medaliu “Kovotojui už 
taiką” buvo apdovanota ir 
Lietuvos TSR Operos ir bale
to solistė Irena Jasiūnaitė.

L Jasiūnaitės ginklas kovo
je už taiką - jos menas, jos 
koncertinis repertuaras, ku
riame tiek daug kūrinių, nu
kreiptų prieš karą, prieš 
žmonių naikinimą, kūrinių, 
apdainuojančių taiką, jos ne
šamą laimę.

Apdovanojimo ceremoniale 
dalyvavo ir nemaža užsienio 
moterų, žinomų kovotojų už 
taiką. Prieš apdovanojimą 
susirinkusiems kalbą pasakė 
garsi amerikiečių kino artistė 
Jane Fonda.

I. Fišerio nuotraukoje Irena 
Jasūnaitė naujuosiuose ope
ros rūmuose.

LIETUVIŠKOMS 
STAKLĖMS - AUKSO 
MEDALIS

Kaunas. Džiugi žinia pasie
kė Garbės ženklo ordino F. 
Dzeržinskio staklių gamyklos 
kolektyvą. Kauniečių paga
mintos elektroerozinės stak
lės 4D722B Leipcigo pavasa
rio mugėje susilaukė didelio 
vartotojų susidomėjimo ir' 
įvertintos aukso medaliu.

— Serijomis gaminamomis 
elektroerozinėmis staklėmis, 
— pasakoja įmonės vyriau
siasis inžinierius A. Masiliū
nas, - išėsdinimo būdu galima 
apdoroti sunkiai prieinamus 
detalių, mazgų vidinius pa
viršius. Jomis galima padary
ti keturkampes, apvalias ir 
įvairių kitų konfigūracijų 
kiaurymes ne tik užgrūdin
tuose metaluose, bet ir kiet- 
lydinio plokštelėse.



4-tas puslapis

Amerikos kapitalas įsiveržė įII

Prancūzijos filmus, spaudą
VYT. ALSEIKA 

mūsų bendradarbis Vilniuje

Jau rašėme apie Europoje 
pastaruoju laiku susidomėji
mą sukėlusį klausimą: kaip 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
sluoksniai stengiasi pavergti, 
paveikti savo naudai ne tik 
vakarų Europos, bet ir “tre
čiojo pasaulio” gyventojų 
protus, galvoseną. Tiesa, toji 
politika lengviau pasiekiama 
Afrikos, Azijos šalyse ar Pie
tų Amerikos valstybėse. Jai 
sekasi sunkiau labiau išsivys
čiusiose kapitalistinėse šaly
se.

Todėl, tokioje Prancūzijoje 
amerikiečiai jau naudoja kito
kius metodus. Stengiasi gy
ventojus veikti labiau subti
liomis, švelnesnėmis priemo
nėmis. 0 juk siekiama, kad 
prancūzai, italai, vakarų vo
kiečiai ar britai ne tik įsisa
vintų “American way of life”, 
bet ir visą JAV žmogaus 
galvojimą. Prancūzų savait
raštis "Le Point” rašė, kad 
amerikiečiai savo tikslų sie
kia panaudodami dvi priemo-. 
nes: investuodami JAV kapi
talą į Prancūzijos informaciją 
ir pramogas (“show busi
ness”), antra, atsiranda ir 
prancūzai, kurie patys skel
bia JAV siekiamą “way of 
life”.

Kaip jie užvaldė filmų 
pramonę Prancūzijoje

Kaip veikia JAV kapitalas 
vak. Europoje, gerai pavaiz
duoja padėtis prancūzų filmų 
pramonėje. Tik paskutiniam 
karui pasibaigus, kai šalis 
gydėsi nuo karo nuostolių, 
JAV pristatė į Prancūziją net 
5 metų filmų produkciją. Vė
liau prancūzai turėjo pasira
šyti sutartį, pagal kurią 
Prancūzija buvo priversta 
kas metai importuoti iš JAV 
mažiausia 120 filmų, o impor
tą iš kitų valstybių sumažinti 
iki 65.

JAV kapitalas veikia ne tik 
filmų bendrovėse Prancūzijo
je, bet ir filmų platinimo 
(distribution) bendrovėse. 
Taigi, pinigas milijonais fran
kų išvežamas iš šalies. Pa
vyzdžiui, 1974 metais iš 11 
filmų, kurie davė daugiau 
kaip 5 milijonus frankų paja
mų, aštuonius platino JAV 

• keturios firmos, kaip Cinema 
International Corp., Warner- 
Columbia ir kitos.

' JAV firmos net kišasi ne 
tik į filmų platinimą, bet ir į 
naujų filmų turinį. Jos dažnai 
reikalauja pakeitimų filmų 
scenarijuose, jos siekia, kad 
filminis produktas būtų la
biau “tarptautinis” ir jei pa
stebi daugiau prancūzų “na
cionalinį bruožą”, nutaria jį 
išbraukti.

O kaip JAV įtaka veikia į 
prancūzų spaudą?

Amerikiečiai atvirai su sa
vo įtaka skverbiasi į informa
ciją, į pramogų sritį. Jiems 
sunkiau su spauda, bet ir joje 
pastebima aiški, nors ir iš 
paviršiaus paslėpta įtaka. 
Tiesa, dar 1944 metų dekre
tu, visi Prancūzijos laikraš- 
čiui-leidėjai, savininkai, akci
ninkai turi būti prancūzų pi
liečiais. O kas gi pasirodo?

Net ir patys prancūzai ko
pijuoja, lyg beždžionės, ame
rikiečių žurnalus (magazinus) 
ar savaitraščius. Tokie bez- 
džionavimo geriausi pavyz
džiai, tai “L’Express” ir “Le 
Nouvel Observateur”, kurių 
sekamas modelis, tai JAV 
magazinas “Time”, o mote
rims skirtas “Eile” atrodo 
visai panašus į amerikiečių 
“Harper’s Bazaar”, na, o 
“L'Expansion” išvaizda visai 
panaši kaip JAV biznio 
sluoksnių leidžiamas “For
tune”. Ir tai dar ne viskas. 
Antai prancūzams patiko 
JAV leidžiamas, daugiau vy
rams skiriamas “Playboy” ir 
jį pasekė prancūziškas “Lui”, 
o dabar ir amerikiečiai nutarė 
“nepasiduoti” ir Prancūzijoje 
leidžia savo "Playboy” laidą,* 
prancūzų kalba.

“Le Monde Diplomatique” 
savaitraštis įdėjo prancūzo 

profesoriaus Henri Gobard 
straipsnį apie tai, kaip ameri
kiečiai stengiasi užvaldyti, 
daryti įtaką prancūzų biznio 
sferoms. Prancūzas pripažįs
ta, kad amerikiečių įtaka ūkio 
gyvenime, ypač biznio 
sluoksniuose tikrai pastebi
ma ir ji - nemaža.

Patys prancūzai štai ką 
rašė apie naujoviško jų kraš
to businesmano tipą: “Jis turi 
būti dinamiškas, baigęs JAV 
business mokyklą. Tai turi 
būti žmogus, kuris veikia 
tarptautinėje plotmėje, toks, 
kurį galima surasti “Interna
tional Herald Tribune” garsi
nimuose. Jis apsirengęs kon
servatyviai bet - elegantiš
kai, jis visada matomas Orly 
aeroporte arba stotyje, kur 
greit ateis Tee traukinys 
(transeuropinis ekspresas). 
Tai prancūzas, kuris būtinai 
skaito du dienraščius (būti
nai, šalia prancūzų, ir “Int. 
Herald Tribune”. Tai milijo
nai europiečių, kurie “gerai 
informuoti”, tie kurie negali 
apsieiti be informacijos, ku
rią sukuria ir atitinkamai pa
ruošia New Yorkas”.

Tie naujieji vergai, tai žmo
nės, kurių smegenys jau vir
šininkų Madison Avenue vi
siškai pertvarkyti, perplauti.

Darbininku 
sveikatos 
nepaisymas

Dažnai skaitome kaip 
smarkiai vystosi mūsų indus- 
trialinė teknika ypač chemi
jos srityje. Sykiu matome, 
kad priviso galybės visokių 
kenksmingų chemikalų ir du
jų, ir kompanijos, visai neiš- 
bandžiusios jų naudojimo pa
sėkų, paleidžia darban.

Neseniai skaitėme apie 
chemikalą “Vinyl Chloride”, 
kuris plačiai naudojamas iš- 
dirbimui įvairių įvairiausių 
plastikinių daigtų, ir kad tos 
dujos, įsigėrusios į darbinin
ko organizmą, išvysto kepe
nų vėžį. Bėda, kad ima ilga 
laika, kol toji liga paguldo 
darbininką, o dar ilgiau ima 
įrodyti, kad ligos priežastis - 
tosios “Ninyl” dujos. Aišku, 
kad kompanijos to užsigina o 
jų samdyti gydytojai bando 
tatai užslėpti.

Štai Philadelphijoje yra 
Rohn & Haas dirbtuvė, kur 
naudojamas chemikalas 
(BCME), įkvėpuojamas į dar
bininko plaučius, ir to pasėka 
plaučių vėžys. Dar 1967 me
tais pastebėta, kad to fabriko 
darbininkų daugelis ėmė 
sirgti plaučių vėžiu.

Ilgai kompanija užsiginčijo 
jog taip yra ir bandė visa tai 
slėpti nuo savo darbininkų. 
Tačiau pradėjus likusioms 
našlėms kelti šį klausimą ir 
reikalauti kompensacijos - 
galų gale 1974 m. pripažinta, 
kad tasai chemikalas yra 
priežastimi plaučių vėžio li
gos ten dirbančiųjų tarpe, ir 
pradėta įvesti tam tikros ap
saugos nuo tų dujų.

Į reporterio klausimą, ko
dėl kompanija anksčiau ne
persergėjo apie šį pavojų 
darbininkams - ji atsakė: 
“Nenorėjome nugązdinti dar
bininkų”. Viena našlė pasakė: 
- “Taip, jūs nenorėjot žmogų 
nugązdinti - jus leidote jam 
numirti vėžio liga”.

E. N. Jeskevičiutė

GASTROLIŲ Į LENKIJĄ
Vilnius, IV. 16. Į Lenkijos 

Liaudies Respubliką dalyvau
ti TSRS kultūros dienų rengi
niuose šiandien išvyko Tary
bų Lietuvos nusipelnęs ko
lektyvas - Valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras.

Kartu su orkestru išvyko jo 
vyriausiasis dirigentas, res
publikos liaudies artistas J. 
Domarkas, dirigentė M. Dva
rionaitė ir solistai - smuiki
ninkas R. Katilius bei pianis
tas P. Stravinskas.

LAISVĖ

Viršilos R. Adomaičio pabūklo tarnyba

Lietuviai kovoje už
Oriolo miesto išvadavimą

A. GUČIŪNIETIS
Žvanga ginklai, skamba plienas 
Mūs divizijos šaunios, 
Karo žygiui traukė vyrai 
Iš Tarybų Lietuvos.

1943 metų liepos 12 d. 
rytas buvo ūkanotas. Lijo 
smulkus lietus. Dar rūkui 
nepakilus ir saulutei nepasi
rodžius, staiga sugriaudė ne
pasirodžius, staiga sugriaudė 
Raudonosios Armijos artile
rija. Danguje pasirodė daug 
tarybinių bombonešių, kurie 
sėjo tūkstančius bombų ant 
priešo. 5 valandos 40 minučių 
prasidėjo Raudonosios Armi
jos koncentruotas puolimas 
Oriolo kryptim. Hitlerinė ka
riuomenė, turėdama - giliai 
ešelonuotas gynybos pozici
jas, atkakliai priešinosi, bet 
vistiek buvo priversta bėgti.

1943 m. rugpiūčio 5 d., po 
atkaklių mūšių, narsioji Rau
donoji Armija išlaisvino Orio
lo miestą ir sritį.

Priešas katastrofiškai pra- 
baimėjo ir šiame fronto bare.

Įžymi kulkosvaidininkė 
D. Stanelienė

Raudonarmiečių nepaprasta 
drąsa ir didvyriškumas

Mūšiuose prieš fašistinius 
okupantus Raudonoji Armi
ja, jos sąstate ii* Lietuviško
sios divizijos kariai rodė ne
paprastą sumanumą, drąsą ir 
didvyriškumą.,

Štai ryšininkas, komjau
nuolis Viktoras Jacenevičius 
mūšio metu palaikęs batalio
no ryšius su pulku, priešo 
sviedinio skeveldros buvo 
sunkiai sužeistas, bet jis te
belaikė rankose telefoną.

— Rus, sdavajsia! (Rusai, 
pasiduok!)

Jacenevičius greitai sugrie
bė automatą, paleido seriją 
šūvių, nuo kurių krito keletas 
fašistų.

Priešai metė į žeminę gra
natą. Jacenevičius apsiliejo 
krauju, iš jo rankų iškrito 
automatas.

— Dar gyvas, - pasakė 
fašistų majoras. Priverskite, 
kad jis viską pasakytų. Duo
kit jam vandens, tegu prade
da kalbėti.

Kai Jacenevičius pramerkė 
akis, prie jo prišoko karinin
kas, spyrė koja ir sušuko: - 
Kurio pulko? Kas pulko va
das? Kiek patrankų?

Tačiau ryšininkas vis tylė
jo. Hitlerininkai nurengė jį ir 
pradėjo žiauriai mušti. Sakyk 
kur išsidėsčiusios baterijos? 
Kiek minosvaidžių? Jacenevi
čius ištarė tik vieną žodį: 
“nepriversite”. Fašistai įnir
šę nukirto jam ranką, o kai 
atsigavo, tai nukirto ir antrą 
ranką, paskui ir abi kojas. Po 
to pakorė jį - galva žemyn 
tarp stulpų ir pakūrė po juo 
laužą. Tačiau iš ryšininko 
komjaunuolio Viktoro Jace- 
nevičiaus hitlerininkai nieko 
neišgavo.

Staiga suūžė tarybiniai tan
kai. Kelk rankas aukštyn! 
budelis majoras buvo paim
tas į nelaisvę ir turėjo papa
sakoti apie V. Jacenevičiaus 
nužudymą.

Tarybų Sąjungos Didvyris 
Viktoras Jacenevičius 

[nuotrauka padaryta jam mo
kantis amatų mokykloje]

Lietuviškosios divizijos ka
riai narsiai atmušė visas prie
šo atakas 1$|43 m. liepos 5-7 
dienomis, o liepos 23 d. iki 
rugpiūčio 12 d. dalyvavo Di
džiajame Raudonosios Armi
jos puolime Oriolo kryptimi, 
narsiai kaudamiesi ir stumda
mi priešą jie šiame fronte 
nuėjo 120 km., sunkaus karo 
kelio, išvadavo daugiau kaip - 
60 stambių gyvenviečių, paė
mė daug belaisvių, amunici
jos ir kitokio karinio turto.

Už sėkmingus kovos veiks
mus, išvaduojant Oriolą, 
daug Lietuviškosios divizijos 
karių buvo apdovanoti ordi
nais ir medaliais, o labiausiai 
pasižymėjusiems kariams 
Vaclovui Bernotėnui ir Vikto
rui Jacenevičiui buvb suteik
tas Tarybų Sąjungos Didvy
rio vardas.

Prie Oriolo išvadavimo did
vyriškai žuvo: Silvestras Žal- 
neris, S. Vaznelis, Jonas Ju
revičius, Pranas Gužauskas, 
Birutė Karosienė, Adolfas 
Klevinskas, Alfonsas Kudla, 
Pranas Kanišauskas, Anta
nas Reliškis, Stasys Sipavi
čius ir daug kitų.

Raudonosios Armijos per
galė prie Oriolo turėjo labai 
didelę reikšmę, nes hitleri
ninkų sutriuškinimas šiame 
fronte galutinai palaidojo Vo
kiečių planą pasiekti Maskvą.

Mūšis prie Oriolo pastatė 
fašistinę kariuomenę prieš 
katastrofą.

Oriolo išvadavimas, tai bu
vo vartai į Tarybų Lietuvos 
išvadavimą iš fašistinės vo
kiečių okupacinės priespau
dos.

Užrašai ant fabrikų ir įmonių nesudaro jokio pagrindo 
optimizmui. Vėliausi pranešimai tebekalba apie nedarbo 
padidėjimą. “Labor”

Penktadienis. Gegužio (May) 9, 1975

“MANO KRAŠTAS
LIETUVA VADINAS. . .”

“Apie ją, rodos, galėčiau 
kalbėti be galo ir vistiek 
negalėčiau visko išsakyti. . .

Be jos mano mintys taptų 
tuščiomis ir nesvariomis, 
kaip traukos jėgą praradusio 
meteorito betikslės klajo- 

• >>nes. . .
Šiais Tėvynei skirtais žo

džiais prasideda nauja knyga 
apie Lietuvą. Knygos auto
rius žinomas rašytojas Vy
tautas Petkevičius ją pavadi
no “Mano kraštas Lietuva 
vadinas”. Knygą rusų kalba 
išleido Maskvos leidykla, lei
džianti literatūrą vaikams ir 
jaunimui. Tiražas - 100 000 
(!). Vadinasi, šitoks skaičius 
jaunų žmonių Tadžikijoje, 
Armėnijoje, Estijoje, Balta
rusijoje ir kitose tarybinėse 
republikose vienu metu galės 
sužinoti pačių įdomiausių da
lykų apie mažutį, tačiau labai 
turtingą istoriniais įvykiais, 
galingą kultūros, mokslo eko
nomikos išsivystymu kraštą, 
Lietuva vadinamą.

Lietuva. . .“Šito vardo kil
mės, - rašo V. Petkevičius, - 
filologai ieško upių, vietovių 
pavadinimuose, atskiruose 
lietuviškuose žodžiuose ir 
dainose, sakmių herojų var
duose. Versijų daug. Sunku 
dabar nustatyti, kuri iš jų 
teisinga. Tačiau esu tikras, 
nė vienas lietuvis ir nė vienas 
mūsų svečias nesiginčys: pui
kų vardą mūsų bočiai davė 
savo kraštui - Lietuva. Ge
resnio vardo nesugalvosi. . .”

Autorius skaitytoją vedžio
ja pačiais įdomiausiais Lietu
vos istorijos labirintais - pas
kui Kęstutį, Gediminą, kitus 
kunigaikščius, vedžioja šio 
amžiaus karų keliais, išmin
džiotais kaizerio ir Hitlerio 
kariaunų, veda demonstran
tų ar streikuojančių darbinin
kų gretose. Pasakoja apie 
pokario metus, kai už dažno 
medžio ar krūmo daug ko (ir 
paties rašytojo) tykojo bandi
to šūvis.

Tačiau bene daugiausia vie
tos skiriama Lietuvos šian
dienai - derlingiems laukams, 
mėlynoms vingiuotoms 
upėms, ežerams, girioms su 
jų žvėrim ir žvėreliais, fabri
kams ir gamykloms, garsi
nančioms savo produkcija tą 
vardą - Lietuva - po šalis 
plačiausias, šalis tolimiau
sias.

V. Petkevičiaus knyga nėra 
vien pasakojimas apie Lietu
vos istoriją. Skaitytojas turi 
progos susipažinti ir su jos 
geografija; keliaudamas 
“knygos puslapiais vos ne per 
visą Lietuvą - skersai išilgai. 
Jis susipažįsta su visomis 
Lietuvos sostinėmis seno
siomis - Kernave, prie kurios 
piliakalnių išgirsi pačių įdo
miausių legendų, Trakus, ap
suptais gražiausių ežerų, lai- 
kinąja-Kaunu, kur V. Petke
vičius, dar mažutis berniu
kas, verkė drauge su visu 
Kaunu, nesulaukusiu Atlanto 
nugalėtojų Dariaus ir Girėno, 
ir galų gale šiandienine - 
Vilniumi, su jo legendomis, 
pilimi, tapusia visos Lietuvos 
simboliu, su dainomis, sklin
dančiomis iš dešimčių tūk
stančių dainų švenčių dalyvių 
krūtinių, su Lazdynais,” tarsi 
pasakų pilys, žiūrinčiais į ta
ve tūkstančiais šviesių lan
gų”, ir garsiuoju Universite
tu, ir dar aidinčiais kažkur 
Pilies skersgatvyje ar Gedi

mino aikštėje Adomo Micke
vičiaus, Simono Daukanto, 
Simono Stanevičiaus, Antano 
Strazdelio, Felikso Dzeržins
kio, Vinco Mickevičiaus - 
Kapsuko žingsniais.

Žmonės kalba, kad už jūrą 
gražiau gali atrodyti tiktai 
kalnai, o už kalnus - jūra. V. 
Petkevičius teigia, kad savo 
grožiu, savo gilumu su jūra 
gali varžytis tik dangus, ir 
veda skaitytoją prie gražio
sios Baltijos, prie gintarais 
nubarstytų auksinių kopų. 
Veda ir pasakoja legendą 
apie milžinų Neringos ir Nag
lio meilę, jų grumtynes su 
jūros stichijomis. Tai jie tik
riausiai ir supylė unikalų, 
Kuršių Nerija vadinamą, 
gamtos stebuklą, prie kurio 
šiandien traukia šimtų šim
tai. Čia skaitytojas gali pasi
rinkti gintarų - sudaužytų 
Jūratės rėmų nuolaužų. . . 
Paskui jis atklys prie Birutės 
paminklo ir padės prie jo 
lauko gėlytę.

O gal skaitytojas nori iš
siaiškinti, kuo skiriasi, saky
sime, žemaitis nuo aukštaičio 
ar suvalkietis nuo dzūko? 
Prašau, V. Petkevičius ne tik 
papasakoja, kaip kurie taria 
vieną ar kitą lietuvišką žodį, 
bet ir, pasitelkęs pagalbon 
liaudišką anekdotą apie že
maitį, aukštaitį, suvalkietį ir 
dzūką, aitvaro sugrūstus į 
vieną maišą, išaiškina ir kiek
vieno jų charakterio savybes.

Keliaudamas drauge su 
autorium po Lietuvą skaity
tojas gali susipažinti su pa
čiais geriausiais, pačiais įdo
miausiais respublikos meni
ninkais, poetais, kolūkiečiais, 
darbininkais, žodžiu, žmo
nėmis, kuriais Lietuva di
džiuojasi.

Perskaitysi šią knygą ir dar 
geriau suprasi, kiek daug 
lietuvis pergyveno ir iškentė
jo. Ir kiek daug gyvenime 
pasiekė savo atkaklumo, 
darbštumo bei gruzino, lat
vio, ruso, kitų bičililių pagal
bos dėka.

“Mano kraštas Lietuva va
dinas” turės neabejotiną pa
sisekimą ne tik jaunimo, bet 
ir vyresniosios kartos žmonių 
tarpe.

Jau rašant šią recenziją, 
teko sužinoti, kad praplėstą 
šios knygos variantą lietuvių 
kalba rašytojas pateikė Vil
niaus “Vagos” leidyklai. Ti
kėkimės, kad netrukus, 
“Laisvės” skaitytojai iš savo 
giminių, artimųjų, bičiulių 
gaus šią tikrai vertingą dova
ną. Ferdinandas Kauzonas

KIEK PASAULYJE 
MUZIEJŲ?

Lygiai 25 tūkstančius mu
ziejų Žemės rutulyje suskai
čiavo Londono leidykloje 
“Makmilan” išėjusio “Muzie
jų žinyno” autoriai. Stotoje 
Keneto Hadsono ir Enos Ni- 
kols knygoje, 864 puslapiuo
se, informuojama apie 155 
pasaulio šalių muziejus. Tarp 
jų yra vieninteliai tokios rū
šies, pavyzdžiui, motociklų 
muziejus Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje ir 
paukščių narvelių muziejus 
VFR. Vyno muziejų daugiau
sia Šveicarijoje, o Suomijoje 
dauguma muziejų įrengti po 
atviru dangumi.

Pašto muziejai yra beveik 
visose šalyse, bet pats origi
naliausias jų - Malavyje: jis 
įsikūręs lūšnoje, kurią seno
vės pasiuntiniai naudojo poil
siui.. Australai, atrodo, la
biausiai mėgsta rinkti bute
lius, nes kiekviename vieti
niame muziejuje yra butelių 
kolekcija. Olandijoje yra mo
kesčių muziejus, kuriame su
rinkta daugybė anekdotų 
apie mokesčius. O Austrijoje 
daugiausia garsių muzikantų 
namų-muziejų, šioje šalyje 
taip pat pilniausios kankini
mo įrankių kolekcijos.

Austrijoje pradėti gaminti 
specialūs akiniai daltoni
kams. Nešiojantys juos leng
vai galės skirti žalią ir raudo
ną spalvą.

Nauji Lietuvos 
rašytoju sąjungos 

nariai

Ona Baliukonytė - poetė. 
Gimė 1948 m. birželio 1 d. 
Alytaus rajone, Kančėnų kai
me valstiečių šeimoje. 1970 
m. baigė Vilniaus Valstybinį 
V. Kapsuko universitetą, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Šiuo metu dirba 
“Moksleivio” redakcijoje. 
Pirmieji eilėraščiai respubli
kinėje spaudoje pasirodė 
1968 m. “Vaga” išleido O. 
Baliukonytės eilėraščių kny
gą “Laukinės vaivorykštės 
(1971 m.)

Petras Bražėnas - literatū
ros kritikas. Gimė 1941 m. 
sausio 1 d. Molėtų rajone, 
Mažeikių kaime, valstiečių 
šeimoje. 1965 m. baigė Vil
niaus V. Kapsuko universite
tą, kur studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą. 1967-1970 m. 
dirbo Molėtų vidurinės inter
natinės mokyklos direkto
riaus pavaduotoju- mokymo 
reikalams. Nuo 1970 m. - 
LKP CK kultūros skyriaus 
instruktorius. Pirmieji 
straipsniai respublikinėje 
spaudoje išspausdinti 1968 
metais. 1974 m. išėjo P. 
Bražėno literatūros kritikos 
knyga “Ties dešimtmečių ri
ba”.

Irena Gansiniauskaitė - 
prozininkė. Gimė 1950 m. 
gegužės 28 d. Utenos rajone, 
Gedimino kaime, darbininkų 
šeimoje. 1967 m. baigė Ute
nos II vidurinę mokyklą. Dir
bo Utenos rajono Pakalnių 
aštuonmetėje mokykloje, Vil
niaus Respublikinėje mokyk
lų bibliotekoje, “Valstiečių 
laikraštyje”. Dabar - “Žemės 
ūkio” žurnalo jaunesnioji re
daktorė. Studijuoja neaki
vaizdiniu būdu lietuvių kalbą 
ir literatūrą. Pirmasis apsa
kymas respublikinėje spau
doje pasirodė 1967 metais. 
1974 m. išėjo L Gansiniau- 
skaitės prozos knyga “Tie 
patys”.

Aldona Puišytė - poetė. 
Gimė 1930 m. sausio 4 d. 
Jurbarko rajone, Jurgeliškių 
kaime, valstiečių šeimoje. 
1952 m. baigė Kauno VII 
vidurinę, o 1955 m. - Kauno 
medicinos mokyklą. Iki 1969 
m. dirbo įvairiose Kauno 
vaistinėse. Šiuo metu - LTSR 
Literatūros muziejaus vyres
nioji mokslinė bendradarbė. 
Pirmieji eilėraščiai respubli
kinėje spaudoje paskelbti 
1966 m. “Vaga” 1970 m. 
išleido A. Puišytės poezijos 
rinkinį “Žalvario raktas”, o 
1974 m. išėjo eilėraščių kny
ga vaikams “Ledo mergelės”.
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LAISVĖ 5-tas puslapis

St. Petersburg, Fla.
Gražiai Atžymėta 
Svarbi Sukaktis

Balandžio 19 d. L. S. C. 
salėje L. L. D. 45 kuopos 
nariai atžymėjo šios draugi
jos 60 metų gyvavimo jubilie
jų.

Publika užpildė erdvę klu
bo salę.

Mūsų rūpestingos šeimi
ninkės pagamino skanius pie
tus ir visus šios kultūros-ap- 
švietos organizacijos jubilie
jaus dalyvius pavaišino.

Papietavus kuopos pirmi
ninkė Adelė Pakalniškienė 
paprašė publiką nusiraminti, 
nes prasidės šios dienos pro
grama. pažymėjo, kad 
šiandien mes atžymėsime 
L. L. D-jos 60 metų jubiliejų. 
Mūsų kuopa yra didžiausia 
šioje organizacijoje. Ji buvo 
suorganizuota 1947 metais. 
Pirmieji jos organizatoriai 
(jau mirę) K. J. Toskalis, Dr. 
J. N. Saimonas ir kiti. Mūsų 
kuopa veikliausia ir skaitlin
giausia nariais.

Po to pirmininkė pristatė 
kalbėtojus. Pirmiausia kalbė
jo Jonas Mileris. Jis apibūdi
no šios garbingos organizaci
jos nuopelnus. Ši organizacija 
per savo išleistas knygas mus 
ateivius lietuvius suvienijo, 
mes tapome organizuoti. Ši 
organizacija pasiekė kiekvie
ną klasiniai susipratusį lietu
vį. Mes visi prisidėjome prie 
šio garbingo darbo, išlaikyti 
organizaciją ir išleisti knygas 
bei laikraščius. Linkiu, kad

Kalbėjo Juozas Lukas. Sa
kė: “Aš džiaugiuosiu su visais ' šokiai, 
pažangiečiais, sulaukęs] 
L. L. D. 60 metų jubiliejaus”. South. 
Jis 1916 metais gyveno Rum
ford, Me., ir veikė su pažan
giečiais lietuviais. Buvo, 
L. L. D. 34 kp. sekretorius. 
Draugija darė įtekmę į lietu
vius ateivius. Jos raštai supa
žindino su darbo žmogaus 
gyvenimu.

Po to kalbėjo Juozas Šar- 
kiūnas, buvęs čikagietis. Sa
kė, kad L. L. D-ja Chicagoje 
turėjo apie penkias kuopas. 
Draugijos veikla buvo labai 
plati 1915 metais. J. Šarkiū- 
nas tapo L. L. D. narni ir iki 
šios dienos neprasišalino iš 
šios organizacijos. Literatū
ros Draugijos vardu jis ap
lankė daug lietuvių kolonijų 
su prakalbomis.

Ši organizacija per savo 
raštus suvienijo daug lietuvių 
į vieną organizuotą šeimą. 
Žurnalas “Šviesa” yra didelis 
ir svarbus kultūros baras. 
Linkiu šiai apšvietos draugi
jai dar ilgai gyvuoti.

Aldona Aleknienė sveikino 
draugijos narius su 60 metų 
organizacijos jubiliejum. Lin
kėjo, kad ši kultūros - apšvie
tos draugija gyvuotų dar 
daug metų ir kad palaikytų ' 
ryšius su Tarybų Lietuva.

Juozas Bakšys savo kalboje 
priminė apie draugijos veiklą

zacijoje sužinojau, kad Leo
nas Prūseika buvo pirmas 
L. L. D. organizatorius. Jis 
su kitų draugų pagalba suor
ganizavo 1-mąją kuopą. Tuo
met jis gyveno New Yorke ir 
buvo “Laisvės” redaktorius”.

Po kalbų Dainos Mylėtojų 
Choras, A. Pakalniškienės 
vadovybėje, išpildė gražią 
dainų programą. Po to buvo 
šokiai, žaidimai ir draugiški 
pasikalbėjimai su svečiais.

KLUBO VEIKLA
Balandžio 26 d. LSC klubas 

nuosavoje salėje turėjo gražų 
pobūvį. Salė užsipildė klubie- 
čiais ir svečiais, kurie buvo 
atvykę iš tolimesnių vietų. 
Turėjome skanius pietus. 
J Uos pagamino mūsų gabi 
šeimininkė M. Raškauskienė 
su savo pagalbininkais.

Pobūvio dalyviams pietau
jant, Aldona Aleknienė palin
kėjo skanaus apetito, pasvei
kino iš toliau atvykusius sve
čius ir paprašė juos pasirody
ti mūsų publikai.

Klubo prez. V. Bunkus pa
sveikino pobūvio dalyvius, 
dėkojo už atsilankymą, kvie
tė dažniau atvykti į mūsų 
salę. Čia kiekvieną šeštadienį 
12 vai. turime pietus, o po 
pietų vyksta šokiai. Dar ne
sančius klubo nariais prašė 
įsirašyti į klubą. Būkite šio 
namo ir šios gražios 
savininkai, sakė jis.

salės

PRANEŠIMAS
Gegužės 17 d., 45 kuopos 

pobūvis - pietūs 12 vai.
Gegužės 24 d., klubo pobū

vis, pietūs 12 vai. Po pietų

Vieta: 314 15th Ave

prašome visus atsilankyti į 
mūsų pobūvius. V. Bunkienė

Baltimore, Md.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 25 kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 48 
kuopų susirinkimai įvyko ba
landžio 29 dieną. Narių susi
rinko mažas būrys. Jokių 
naujų tarimų nepadaryta. 
Tik linksma, kad LDS kuopo
je sergančių narių nesiranda. 
Taipgi svarbu pažymėti, kad 
abiejų kuopų nariai pilnai 
užsimokėję duokles už 1975 
metus.

Apgailestauta mirtis pa
žangaus judėjimo veterano 
draugo Prano Buknio. Nutar
ta kuopos vardu pasiųsti 
užuojautą jo gyvenimo drau
gei Nastutei ir artimiesiems. 
Nenorėdami nuskriausti kuo
pos iždo, asmeniškai aukojo: 
J. S. Deltuvos $10, O. Ku- 
čiauskaitė $3 ir J. J. Staniai 
$2. Kp. Sekretorė

MŪSŲ “SLAUNIAUSI 
MIESTAI”

Nacionalinė Municipalitetų 
Lyga apdovanojo garbės me
daliu sekamus miestus, kaip

Worcester, Mass. Draugijos geriausiai if pavyzdingiausiai 
tvarkomus:

Allentown, Pa.; Excelsior 
Springs, Mo.; Fall River, 
Mass.; Gardner, Mass.; 
Grand Prairie, Tex.; Norfolk, 
Neb.; Pontiac, Michigan; 
Raleigh, N. C.; South El 
Monte, Cal.; Spencer, W. 
Va.; Spokane, Wash., and 
Wooster, Ohio.

veikla buvo pasekminga. 
Ruošdavo pobūvius, pikni
kus^ Tuomet buvome jauni, ir 
veikimas ėjo gerai. Į parengi
mus suvažiuodavo šimtai 
žmonių. Nuo parengimų lik
davo pelno. Siųsdavome pa
ramos L. L. D-jos centrui 
išleidimui knygų ir laikraščių 
palaikymui.

Povilas Aleka buvo pasku
tinis kalbėtojas. Sakė: “Šian
dien mes atžymime L. L. 
D-jos 60 metų jubiliejų. Aš 
džiaugiuosiu, kad esu jos na-

; nu. Man gyvenant Lietuvoje 
teko skaityti draugijos išleis
tas knygas. Atvykęs į New 
Yorką įstojau į 1-mą kuopą.
Tuomet pradėjau gauti dau- skirta Pabaltijo karinės apy- 

’ giau žinių apie šios organiza
cijos veiklą. Būdamas organi-

SDAALR Kauno automobi
listų mokykla pripažinta 1974 
metų tarprespublikinio socia
listinio lenktyniavimo nuga
lėtoja. Už nuopelnus, patrio
tiškai auklėjant jaunąja kar
tą, gerą mokymo proceso 
organizavimą, mokyklai pa

gardos pereinamoji Raudo
noji vėliava.

BROOKLYN, N. Y. 
Mirus

Pranui Bukniui
Reiškiame gilią užuojautą jo gyvenimo draugei Na-* 

stutei, jų artimiems giminėms ir draugams.
Jo darbai kaip buvusio “Laisvės” administratoriaus' 

dar ir šiandien didžiai įvertinami.

LLD 25 KUOPA 
Baltimore, Md.

HARTFORD, CONN.

Laisvės (Ji oro Pavasarinis 
Koncertas ir Pietūs 

įvyks
Sekmadieni, gegužės 18 d., 1 vai. po pietų 

159 Hungerford St., Hartford, Conn.
Pietūs bus duodami 1 vai.

lb

Aido Choras, po vadovybe Mildred Stensler
Programą, po pietų, išpildys vietinis Laisvės Cho

ras, vadovybėje Wilma Hollis, ir New Yorko Aido 
Choras, vadovybėje Mildred Stensler.

Auka $4.50

Hartford, Conn.
Apie Laisvės Chorą Ir Jo Koncertą

Hartfordo Laisvės Choras H. L. Choras mokosi gražių 
kiekvieną mėnesį turi susi- dainų. Visi choro nariai lanko 
rinkimą aptarti mėnesio įei- , repeticijas.
gas ir išlaidas. Tas būna L. Choras atšvęs 48 metų 
paskutinį trečiadienį po repe- j savo gyvavimo sukaktį. Ta 
ticijų. | proga Onutė Šilkienė padai-

: nuos solo.
Choras prašo nepamiršti 

ateinančio koncerto, kuris 
įvyks gegužės 18 d., 157

Sekretorė Helen Carlson 
priminė apie dabartinę L. 
Choro pirmininkę. Ji daug
klube prisidėjo, daug pageri- Hungerford St., Hartford,
no. Paaukojo dažų vidų išda
žyti. Malonu nuėjus į klubą 
praleisti porą valandų. Taipgi kiekvi L choro narį 
yra įrašius nemažai žmonių į 
chorą garbės nariais. Tai yra 
mūsų Jerry De Čarli. Ji sakė, 
kad netolimoje ateityje jos 
pagamins mums skanius pie
tus. Kviečia publiką kuo-! 
skaitlingiausiai dalyvauti nei 
tik iš Connecticut, bet ir iš’ 
kitų valstijų.

Iš New Yorko atvažiuos. — -r- — ------ ---------
Aido Choras su savo solo'choro vicepirmininkė Anna; 
dainininkais ir choro vedėja Žalis.
Mildred Stensler. Iki pasimato. E. B. Į

Conn. Pradžia 1 vai. popiet.
Bilietų galima gauti pas

Gausite skanius pietus. Pa- 
i siklausysite gražių dainų. Ga
lėsite ir pasišokti, kiek tik 
norėsite. John Martin pagros 

’ porą valandų įvairių šokių. 
I L. Choras dėkingas iždinin- 
. kei Louise Butkevich už do- 
i vaną klubui. Per daug laiko ji 
’ pagamindavo užkandžius ir | 
. kavą. Jos vietą dabar užėmė *

Iki pasimato.

Iš Brazilijos 
Lietuvių gyvenimo

Į Braziliją daugiausia lietu- šistinis žvėris, kurie sudegi- 
vių imigravo, negu į bilę no Pirčiupio kaimą ir sušaudė 
kurią Pietų Amerikos valsty- jo gyventojus. Kaip gali tilpti 
bę. Dauguma jų susispietė 
Sao Paulo valstijos sostinėje. 
Sao Paulo mieste. Tačiau da
bartiniu laiku visuomeniška 
ir kultūrinė veikla niekuo 
nepasižymi. Neišvengiamas 
dvasinis skurdas, nutautėji
mas baigia ardyti ir naikinti 
lietuviškus papročius ir di
desnės sueigos, susirinkimai 
reti reiškiniai, jei prisiminsi
me kaip kad būdavo 30 metų 
anksčiau.

Po karo į Braziliją atvažia
vo visokio plauko dipukų, 
laisvintojų, jų tarpe, paskuti
niu laiku - apie du tuzinai 
jėzuitų. Visi švaistosi po 
miestą ir priemiesčius dole
rius į kruzeirus keisdami ir 
turtingai įsikūrę gyvenamuo
se namuose. Jėzuitai net pa- 
locių įsigyjo.

Retos ir mažo skaičiaus 
tautiečių sueigos pasitaiko ir 
įvyksta Mookos mokykloje, 
bažnyčioje ar jėzuitų “asme
ninėje parapinėje” salėje. To
se sueigose aiškus “dipukų” 
įžūlumas, jaučiamas dvel
kiantis “vadavimo” raugas. 
Tautiečiai vengia tokių suei
gų, maloniai ir kultūringai 
pabuvoja šeimyniškuose bū
reliuose.

Teisina nacius žudikus.
Jėzuitai leidžia savaitinį 

laikraštuką, biuletinį. Jame 
mažai ką randa skaitytojas 
kultūringo ir naudingo. Kiek
vieną savaitę spausdinamos 
“vadavimo informacijos”, at
siųstos iš vyriausio štabo iš 
Šiaurės Amerikos. Skaitant 
jėzuitų leidžiamą “Mūsų Lie
tuvą” koktu darosi. Lietuviai 
komentuoja, kaip jėzuitas ga
li būti toks veidmainingas ir 
kerštingas, juk jis turi mo
kinti žmogų gero, o ne blogo, 
skleisdamas neapykantą, už
tardamas žmogžudžius.

Paskiausiu laiku jėzuitai 
užsimanė (“M. L. No. 12.75 
m.) teisinti vokiškuosius fa-• * *

jėzuitų redaktorių galvose, 
kad naciai nekalti. Juk nacius 
visas pasaulis pasmerkė, sy
kiu ir Amerika ir Brazilija. 
Gerai sako moterys Lietuvos, 
kad “veidmainiauti” ir meluo
ti jėzuitai “mokslus ėjo”.

DIDĖJA ATŠALIMAS 
TARP JAV IR INDIJOS

New Delhi, Indija. - Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
William Saxbe pripažįsta, 
kad tarp Indijos ir Jungtinių 
Valstijų santykiai darosi šal
tesni. Indijos vyriausybė ne
pritaria Amerikos užsieninei 
politikai, o Jungtinių Valstijų 
vyriausybė neslepia savo nu
sivylimo Indijos politika Pa
kistano ir Pietų Vietnamo 
klausimais. Ambasadorius la
bai nepatenkintas Indijos 
spaudos kritikavimu Ameri
kos politikos.

Prašo rašyti apie lietuvių 
laisvamanių veiklą Ameriko
je

Oakland, Cal
Amerikos lietuviai laisva

maniai, ateistai, pakartotinai 
yra kviečiami atsiųsti atsimi
nimus apie jų veiklą Ameri
koje, pridedant, jei galima, 
nuotraukas. LTSR Ateizmo 
Muziejuje Vilniuje šiuo metu 
rengiamas Amerikos lietuvių 
laisvamanių skyrius.

Muziejaus direktorius A. 
Martinionis rašo:

“Muziejaus uždavinys-rin
“Muziejaus uždaviny s-rink- 

ti tas religines, istorines ver
tybes, kurios reikalingos is
torijai, ateinančioms kar
toms: išsaugoti, surinkti 
mokslui reikalingą medžiagą. 
Muziejaus darbuotojai nuose
kliai dirba mokslinį-tiriamąjį 
darbą, pateikdami išdavas 
rimtoj mokslinėj spaudoj. 
Ateizmo Muziejuje renkama 
medžiaga atvaizduodanti baž
nyčių, ateistinės minties Lie
tuvoj vystimasi. TSRS kol- 
kas tėra tik du tokie muzie
jai: Maskvoje, kitas - Vilniuje 
čia prieš 290 metų jėzuitams zi 
pastatytoje bu v. Sv. Kaži- • 
miero bažnyčioj. Kiek rimtai j 
muziejus vertinamas rodo vis ; 
augantis lankytojų - dvasi- j 
ninku, “tebesergančių fana
tizmu”, skaičius”. Lietuviško j 
ateizmo muziejaus direkto
rius Martinionis toliau rašo: ‘ 
“Muziejui laisvamanybės ir 
ateizmo medžiaga gali būti . 
siunčiama anglų kalba. Issi- Į 
versime. Būtų malonu, jei i 
Amerikoje gyvenantys lais- i 
vamaniai, ypač senieji, gal ■ 
dar dr. J. Šliūpo bendraam- I 
žiai, rastų galimu mums pa- • 
rašyti,atsiųsti nuotraukų,do- i 
kumentu , nes kaip tik dabar : 
ruošiame skyrių apie Ameri- i 
kos laisvamanius, dr. J. Šliū- 
pą ir kitus.”

Taipgi, Ateistų Muziejaus 
direktorius Vilniuje kviečia 
Lietuvon atvykstančius lais
vamanius, ateistus atsilanky
ti jo vadovaujamam Muzie
juj. Jis randasi, šalia LTSR 
Dailės Muziejaus, dabartinėj 
Gorkio gatvėj.

Muziejaus pastato istorija 
įdomi. 1812 metais Napoleo
no prancūzai kareiviai - kata
likai joj įsirengė armijos san
dėlius, po 1831 metų, buvo 
perduota provoslavams, 1915 
kaizerinė armija padarė kir- 
che. Prie Pilsudskio ją atgavo 
jėzuitai, - nacių okupacijos 
metais, čikagiškis arch. Mu- 
lokas ant bažnyčios kuoro 
užmovė karūną - girdi, Kazi
miero, karalaičio būta! [alm]
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Kaip žinia, Jungtinės Tautos 1975 metus paskelbė Moterų 
Metais. Balandžio 22 dieną čionai įvyko didžiulė kovingų 
moterų protesto demonstracija. Jos protestavo prieš 
statymą pavojingos branduolinės įmonės, taip vadinamos 
“Nuclear Plant”. Moterys buvo gražiausiose visokių spalvų 
uniformose. Vaizdas buvo nepaprastai gražus ir įspūdingas.

Jos žygiavo prie Miesto Rotušės (City Hali) ir matėsi su 
majoru John Reading ir kouncilmanu John Sutter, kuris jas 
labai šiltai sutiko. Jis linkėjo moterims geriausio pasisekimo 

j ir dėkojo už tokį žygį kovoje už visos žmonijos laimę ir 
j gerbūvį. Moterys jo kalbą priėmė su garsiais aplodismen- 
j tais. Tada jos žygiavo centrinėmis gatvėmis.

Ig. Kamarauskas

Vroclavo miesto centre, 
Laisvės aikštėje, dažnai ren
kasi šachmatų mėgėjai. Čia 
ant asfalto išpiešta didžiulė 
šachmatų lenta, kurioje žai
džiama metro aukščio figūro
mis. Neįprastų varžybų ste
bėtojai — miestą lankantys 
turistai.

Sparčiai daugėjant Švedijoje fal
sifikatų, išduodami vairuotojo pa
žymėjimai ir daugalis kitų doku
mentų pažymimi radioaktyviais 
izotopais. Jų panaudojimo mastas, 
irimo laikas ir išspinduliuojamų 
dalelių tipas yra griežta paslap
tis.

O kaip išvengti apšvitinimo? 
Siūloma asmeninius dokumentus 
laikyti plastmasiniuose futliaruose.

Opens on May 14 th

BIJOU THEATRE

Tel.: 869-1537

NEW YORK PREMIERE

DOSTOYEVSKY’S

ARTKINO presents
m Russian Dialogue
with English Subtitles

CRIME >4ND 
PUNISHMENT

Starring G.Taratorkin
I. Smoktunovsky T. Bedova
Also, Victoria Fyodorova
Directed by Lev Kulijanov
A Gorky Studio Production

45th St West of B way

TO THE ATTENTION 
of senders of GIFTS to 
relatives in the USSR

susekė 
nariai

krokodilų
VAGYS

Singapūro policija 
vagių gaują, kurios
ilgą laiką vogdavo. . . kroko
dilus.

Per pusmetį jie išvežė į 
užsienį apie 100 krokodilų, i 
Pagrobtieji krokodilai būda-! 
vo išvežami specialiai įreng- ] 
tuose automobilių konteine
riuose. Ir štai kas nuostabu: 
nė vienas iš nusikaltėlių nė 
karto nenukentėjo nuo aštrių 
krokodilo dantų, nežiūrint to, 
jog plėšrūnai būdavo išimami 
iš akvariumų be ypatingo 
atsargumo.

PODAROGIFTS, INC.
is the only firm in the USA that sends GIFT 
CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG with 
the unlimited amount of transfers without any 
intermediates, banks, etc.

o PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA ;
i that produces evidence of delivery in accordance with ;
> its agreement with VNESHPOSYLTORG for a wide ;

!! selection of gifts including Automobiles of the follow- ;
]! ing models:

REFUGEES'

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 - Station Wagon
ZHIGULI VAZ-2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE
MOSKVITCH 412 - IE
MOSKVITCH Station Wagon - 426, 427
ZAPOROZHETS-ZAZ 968

also 11
11

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 1!
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, ]
FURNITURE, SEWING MACHINES ]

Also: Clothing, materials, furs, watches, food pro 
ducts and COOPERATIVE APARTMENTS.

For our customers convenience orders can be placed 
with any of our affiliates.
Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Package Express & Travel Agy, 1776 B’way, New York, N.Y. 10019 
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y., N.Y. 10022

or directly with our Main Office:

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

Telephone: 212-685-4537
Open Daily, Except Sunday, Till 5 P.M.
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Sėkmingas Aido Choro Koncertas

Bendras Aido Choro Koncerto Vaizdas

Mūsų Aido Choras puoselė
ja lietuvišką dainą per 63 
metus. Suvaidino daugelį ne
pamirštamų operečių, rengia 
kasmetinius pavasarinius 
koncertus. Per paskutiniuo
sius 35 metus, dažniausia 
dainuoja Tarybų Lietuvos 
kompozitorių kūrinius, lietu
vių liaudies dainas, taip pat 
papildo savo repertuarą su 
amerikietiškomis liaudies ko
vingomis dainomis.

Įvykęs Aido Choro koncer
tas gegužės 4 dieną, Laisvės 
salėje, buvo labai sėkmingas. 
Nors dabar Choras kiek su
mažėjęs, bet gali pasididžiuo
ti savo kokybe.

Aido Choras atidarė kon
certo programą, atlikdamas: 
“Mergužėle lelijėle“ - J. Ben- 
doriaus, “Gromatėlę para
šiau” - V. Juozapaičio, "Sie- 
napiūtės naktį” - K. Kavecko 
ir ištrauką iš A. Bražinsko 
naujos kantatos, su kuria bus 
šią vasarą atidaryta Dainų 
šventė Vilniuje - “Brolių mil
žinų šaly". Choras atliko dai
nas pagirtinai, su nuansais, o 
pirmu kartu sudainuota kan
tata nuskambėjo drąsiai - 
didingai. Aido Chorą dirigavo 
vadovė Mildred Stensler.

Ir vėl pasigerėjome Victor 
Becker Jr. atliktomis, iš 
dviejų operų, arijomis. Jis 
parodė savo menišką subren
dimą atlikdamas: “Come back 
to Sorrento” - E. DeCurtis ir 
“Eri Tu” - G. Verdi.

Maloniai nuteikė mūsų mie
loji solistė Nellie Ventienė, 
atlikdama “Toli laimė vilioja” 
- V. DiChiara. Nellies švel
nus lyrinis balsas visuomet 
.sužavi klausovus.

Harmoningai sudainavo 
Nellie Ventienė ir Tessie 
Stočkienė duetą “Ten mano 
širdį vilioja” - K. Kinderio.

Duetas: N. Ventienė ir 
S. Stočkienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MŪSŲ MIELOS SESUTĖS

Lili jos Kavaliauskaites-Belte

Gegužės 12 d. sukaks dvieji metai nuo jos mirties, o- 
gegužės 17 d. ji būtų sulaukusi 65 metų amžiaus.

Mes, likusios jos sesutės, niekad nepamiršiame 
mūsų mielos Lilijos.

HELEN KUDIRKIENĖ 
AGNFS JUREVIČIENĖ 

ir šeimos

Bėdinas. - Vakarų Berlino 
majoru pasilieka socialdemo
kratas Klaus Schultz trečiam 
terminui, nors rinkimuose 
Socialdemokratų Partija ne
begavo balsų daugumos. 
Mat, ir jokia kita partija 
negavo daugumos balsų.

Šauniai atliko Victor Beck
er ir Victor Becker Jr. duetą 
“Mylėjau mergelę” - V. Beck
er. O Nelies Ventienės ir 
Victor Becker balsai skam
biai nuaidėjo duete “Gegužės 
daina”.

Duetas: V. Becker, Jr., 
ir V. Becker

Kaip visuomet, gaiviai nu
skambėjo solisto Victor Beck
er atliktos dainos: “If I could 
tell you” - I. Firestone ir 
“Neskųsk, drauguži, Tu barz
dos” - V. Juozapaičio.

Aido Chorui ir visiems so
listams, pianu akompanavo 
mūsų veteranė muzikė Bronė 
Šalinaitė.

Ypatingai pagyvino kon
certo programą atvykusi iš 
Waterbury, Conn., solistė 
Gertruda Raškauskienė. Su
žavėjo publiką jos stiprus 
lyrinis sopranas ir gabumas 
mokėti valdyti balsą. Mieloji 
solistė atliko: “Klajūnui” - S. 
Gailevičiaus, “Juodarys mė
nulis” - S. Gailevičiaus, “Ma
no rožė” - A. Kačanausko, 
“Villanelle” (kregždės) - E. 
Dell’acqua ir “And this is my 
beloved” (iš Kismet) - Wright 
& Forrest.

Anot programos vedėjo Po
vilo Ventos pasakymo, klau
sėmės Gertrūdos dainavi
mo, kaip lakštingalos čiulbė
jimo pavasarį. Aplodismen
tais vėl iššaukta, ji dar atliko: 
“Kur bakūžė samanota” - St. 
Šimkaus ir “I’ll see you 
again” iš operetės “Bitter & 
Sweet”.

Koncerte pasigedome 
“Laisvės” redaktoriaus Anta
no Bimbos. Jo žmona Ilzė 
pranešė, kad Antanas pasida
vė ligoninėn patikrinti svei
katą. Tikimės, kad jis ten 
ilgai nebus. Linkime jam kuo 
geriausios sveikatos ir lau

kiame sugrįžtant į taip svar
bias savo pareigas.

Ieva Mizarienė pranešė 
apie įvyksiantį parengimą ge
gužės 25 dieną, Laisvės salė
je, kuriame bus atžymėta 
Pergalės prieš fašizmą 30- 
metis ir LLD 60 metų jubilie
jus.

VIEŠNIŲ KALBOS
Į koncertą atsilankė Ameri

koje viešinti menininkė, Vin
co Kapsuko dukra - Lena 
Mickevičiūtė. Pakviesta tarti 
žodį, pareiškė kaip jai malonu 
apsilankyti krašte, kur prieš 
50 metų gyveno ir dirbo jos 
tėvelis Vincas Mickevičius-
Kapsukas. Kur tik ji viešėjo, 
kur lankėsi, visur girdėjo 
pažangiųjų lietuvių prisimini
mus iš jos tėvelio veiklos. 
Atvykus į Ameriką, ji pagili
no žinias apie jo praeitį. 
Sugrįžus į Lietuvą, ji žadėjo 
papasakoti savo broliui Vin
cui ir sesutei Jūrai, žadėjo 
pasidalinti mintimis ir per 
spaudą.

Žurnalistė Banga Lukoše
vičienė pasveikino koncerto 
dalyvius, užakcentuodama 
mūsų nuostabų entuziazmą 
dainos mene. Sveikino ir lin
kėjo energijos, kad dar ilgai 
skambėtų Aido Choras.

GERTRUDA 
RAŠKAUSKIENĖ

Norisi tarti žodį kitą, apie 
solistę Gertrūdą Ulinskaitę- 
Raškauskienę. Gertruda gi
musi Amerikoje. Dar jauna 
būdama, pradėjo mokytis 
dainuoti ir mokė - vadovavo 
Waterbury, Conn., buvusi 
“Vilijos” chorą. Šiandien ji 
ten žinoma ir plačiai pagarsė
jusi dainininkė. 1946 metais
dalyvavo didžiame LMS fes
tivalyje, Chicago, Ill.

mesio. Aido Choras dėkoja 
visiems už atsilankymą.

Prie piano B. Šalinaitė, solistė G. Rašfcauskienė
J. Siurbos nuotraukos

AUKOS AIDO CHORUI
J. Zaveckas paaukojo Aido 

Chorui Namo Bendrovės ak
ciją $25 vertės ir dar pridėjo 
$5. Viso $30.

Po $10 aukojo: M. Simana
vičius ir M. & H. Hacinkevi- 
čiai.

Po $5 aukojo: O. Dobilienė,
P. Meškėnas, Elenor Sungai-
lienė, A. Vaznienė ir J. Slė
nis.

Aido Choras širdingai dė
koja. Valdyba

PREZIDENTAS PRIEŠ 
VARTOTOJŲ INTERESUS

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pareiškė, kad jis 
yra priešingas į Kongresą 
įneštam pasiūlymui įkurti 
valdžioje specialų vartotojų 
reikalais rūpintis biurą. Jis 
manąs, kad kiti valdžios de
partamentai gali pilnai aprū
pinti prekių vartotojų reika
lus. O kaip žinia, iki šiol 
mažai kas tais reikalais tesi
rūpino, pav., nieko nėra pa
daryta prieš nesvietišką kai
nų kilimą, prekių kokybės 
smukimą ir t. t. * 

dainuoja Waterbury apylin
kės skirtingų tautų ir įsitiki
nimų įvairiuose renginiuose, 
bažnyčiose, sinagogose. Dai
nuoja solo su orkestrais ir 
oratorijose.

Jos vyras Leonas yra pa
žangiųjų lietuvių Andriaus ir 
Monikos Raškauskų, gyve
nančių St. Petersburg, Flori
da, sūnus. Leonas gimė Bue
nos Aires mieste, Argentino
je. Dar jaunas būdamas, jau 
buvo įsitraukęs į ten buvusią 
vietinių argentiniečių draugi
ją “Confederacion Argentina 
Democratica” (Argentinos 
Demokratų partija), kurios 
tikslas buvo šelpti Il-ojo Pa
saulinio karo laikotarpyje 
kenčiančius Tarybų Sąjungos 
gyventojus. Jis ėjo tos drau
gijos sekretoriaus pareigas. ♦

Iš Argentinos atvyko į Wa
terbury, Conn. 1944 metų 
pradžioje ir tuojau įstojo į 
“Vilijos” chorą, kur susidrau
gavo su Gertruda ir susituo
kė. Koks įdomus ir gražus 
susitikimas dviejų lietuvių, 
gimusių skirtinguose Ameri
kos kontinentuose!

Linkime draugams Raš
kauskams daug laimės ir dė
kojame talentingąjai Gertrū
dai už dalyvavimą Aido Cho
ro koncerte ir už tokį meist
rišką programos dalies atliki
mą.

VAIŠĖS
Po koncerto programos bu

vo skanios vaišės. Visi choris
tai rūpestingai talkininkavo. 
Dėkojame aidiečiams, bei 
Helen Siaurienei ir Jurgiui 
Bernotai už pasidarbavimą.

Salę puošė gėlės nuo Ame
lijos Juškevičienės, Julės La
zauskienės ir Bronės Keršu- 
lienės.

Džiugu, koncertas buvo 
sėkmingas ir susilaukė dide
lio, nuoširdaus publikos dė-

KLAIDOS ATITAISYMAS
Balandžio 25 d. “Laisvėje” 

draugės Helen Feiferienės 
“Interviu su bibliotekininke 
G. Raguotiene” įvykusi klai
da pačioje pasikalbėjimo pra
džioje. Vietoje klausimo įdėta 
“atsakymas”, ir sukeistos 
eilutės. Interviu turėjo prasi
dėti šitaip:

Klausimas: Su kokiomis 
mintimis vykote į Ameriką ir 
koks buvo pirmas įspūdis 
New Yorke?

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

Toliau jau teisingai skam
ba.

Labai atsiprašome mieląją 
Heleną už tokią nemalonią 
klaida,. Redakcija

Jungtinės Tautos, N. Y. - 
Ekonomijos ir Socialis komi
tetas nutarė prašyti generalį 
sekretorių Kurt Waldheim, 
kad kviestų Vietnamo Revo
liucinę Vyriausybę į Jungti
nių Tautų konferenciją birže
lio mėnesį Meksikoje, kur 

•bus Tarptautinių Moterų Me
tų atžymėjimas.

Tik Jungtinių Valstijų dele
gatas buvo tam priešingas.

Išlydėjome Leną
Mickevičiūtę

Lena Mickevičiūtė kalba 
Aido Choro koncerte.

J. Siurbus "nuotrauka

Praėjusį trečiadienio vaka
rą Kennedy aerodrome susi
rinko gražus būrys draugų 
atsisveikinti su modelininke- 
dailininke Lena Mickevičiūte, 
kuri Čia paviešėjo pusantro 
mėnesio. Ji išskrido į Maskvą 
Aerofloto lėktuvu.

Lena, atvykusi į JAV, pa
buvojo New Yorke savaitę 
laiko ir po to skrido į Kalifor
niją. Ten ji plačiai pavažinė
jo. Buvo nuvykusi net į Los 
Angeles iš San Leandro, kur 
ji buvo Juozo ir Ksaveros 
Karosų viešnia. Grįždama ji 
buvo sustojusi Chicagoje pas 
S. J. ir Oną Jokubkas Ten ji 
sutiko pusbrolį, kurio nebuvo 
pirmiau mačiusi. Na, iš ten ji 
sugrįžo į New Yorką dviem 
savaitėm. Tiesa, dar keliom 
dienom buvo nuvykusi iš 
New Yorko į Bostoną.

Lena New Yorke suėjo sa
vo amato žmonių, buvo nuvy
kusi į modelių-dailininkų mo
kyklą, buvo muziejuose, 
Jungtinėse Tautose. Beje, ji 
dalyvavo mūsų pobūviuose 
New Yorke (Aido Choro) 
koncerte, taipgi ir Kaliforni
joje.

Atsisveikindama, Lena 
prašė jos vardu padėkoti vi
siems, kurie prisidėjo prie 
padarymo jos viešnagės ma
lonesne bei įdomesne.

Ieva Mizarienė

JOIN US!
RALLY FOR DETENTE 
AND WORLD PEACE
Dear Friends:

The end of the war in 
Vietnam is a victory of major 
proportions in the world
wide struggles for detente 
and the winning of an en
during peace. The triggering 
of a third world war, a 
nuclear holocaust, was a con
stant threat, made most real 
when the nuclear warheads 
were removed only as recent
ly as last month from Viet
nam.

The people of the Unitec 
States have reason to rejoice 
and those in the metropolitan 
area will have an opportunity 
to do so by their presence at 
the Rally for Detente anc 
World Peace to be held in 
Carnegie Hall on Tuesday, 
May 13th in marking the 30th 
Anniversary of the Alliec 
Victory over Fascism in 
Europe.

The end of the war in 
Vietnam and Cambodia is a 
decisive victory over the neo- 
fascists and neo-colonialist 
forces. It is a decisive blow 
against racism.

The drive to make detente 
between the US and the 
USSR a permanent feature in 
international relations can be 
strengthened at this great 
moment in world history by 
an overflow crowd at Carne
gie Hall.

In the light of this new 
victory, let us all redouble 
our efforts to build the Rally 
for Detente and World 
Peace.
American-Soviet Friendship
Richard Morford
Executive Director
National Council of 
American-Soviet Friendship 
Jessica Smith
Editor
New World Review

Notice: You can get tickets 
from Use Bimba.

NE It YORKO 
NAUJIENOS. 
Bijou Teatre, kuris randasi 

Manhattane, 209 West 45th 
Street, bus rodomas rusų 
filmas, su angliška paantraš
te, Dostojevsko “Crime and 
Punishment”, nuo gegužės 14 
d. ir tęsis per keletą savaičių.

Vėliau bus rodomi “Dėdė 
Vanya”, “Karalius Lear”, 
“Princas Igor” ir “Žuvėdra”. 
Šiems veikalams rodymo da
tos dar nepaskelbtos.

•
Demonstracija Pirmąją Ge

gužės New Yorke buvo labai 
efektinga, nepaisant, kad per 
visą laiką lynojo, o kartais 
net ir smarkiai. Teko sutikti 
keletą mūsų lietuvių, kurie 
kiekvienais metais dalyvau
ja.

Su didžiausiu entuziazmu 
buvo priimtos dvi rezoliuci
jos: viena reikalaujanti mies
to, valstijos ir valstybės val
džių ieškoti priemonių gavi
mui darbo milijonui bedarbių 
New Yorko valstijoje, o antra 
rezoliucija sveikina Vietnamo 
liaudį, jų revoliucinę valdžią 
ir, ypatingai, žmones naujai 
išlaisvinto Ho Chi Minh mies
to.

•
Nuo gegužės 5 d. pravažia

vimas mašinoms (automobi
liais) per New Yorko tiltus 
pakeltas nuo $1.00 iki $1.50.

•
Trys vyrai ir viena moteris 

užpuolė Tarybų Sąjungos 
darbuotojų vaikučius, reika
laudami iš jų pinigų. Vaiku
čiai buvo savo rezidencijos 
darželyje Riverdale srityje. 
Kiti vaikai pabėgo, bet vieną 
9 metų mergaitę grobikai 
paėmė, pririšo prie medžio 
ir sunkiai apmušė, todėl, kac 
pas ją nerado pinigų. M-nė.

Padėka
Mirus mano brangiam gy

venimo draugui Pranui Buk- 
niui, reiškiu gilią padėką 
“Laisvės” administratorei 
Ievai Mizarienei. Ji pirmoji 
man ištiesė pagalbos ranką, 
padėjo, rūpinosi visais susiju
siais šermenų bei laidotuvių 
reikalais.

Padėką reiškiu draugams 
už prisiųstas gėles, kurios 
puošė velionio karstą. Taip 
pat dėkoju už man atsiųstus 
užuojautos atvirukus bei laiš
kus, kurių gavau labai daug.

Padėkos žodį tariu solis
tams: Nelei Ventienei ir Vik- 
toriui Bekeriui už atliktas, 
labai jausmingai pritaikintas 
momentui giesmes.

Taipgi reiškiu gilią padėką 
Lietuvos draugams už pri
siųstas užuojautos telegra
mas. ■ Tas tik parodė, kac 
neveltui velionis Pranas visą 
savo gyvenimą mylėjo savo 
gimtąjį kraštą iki paskutinio 
savo atodūsio ir todėl, jis 
įsigijo daug draugų - bičiulių, 
kurie jį šiltai prisimena.

Dėkinga esu kalbėtojams, 
kurie pasakė daug šiltų žo
džių apie velionį. Dėkoju už 
paskelbtas “Laisvėje” man ir 
Prano sesutei Ievai Cerkasie- 
nei užuojautas.

Ačiū Ievai Mizarienei už 
aprašymą šermenų, V. Belec
kui už polaidotuvinius pietus, 
Salomėjai Narkėliūnaitei už 
padarytas nuotraukas, Garš
vos Haven Hill šermeninės 
vedėjams už puikią tvarką ir 
visiems draugams, kurie da
lyvavo šermenyse bei bent 
kuo prisidėjo palengvinti 
man pergyventi tas labai sun
kias valandas.

Dėkoju už viską.
Nastė Buknienė

Trys vietinės LLD kuopos ir Moterų Klubas 
minės

LLD 60-MECIO JUBILIEJŲ IR 30 METŲ 
PERGALĖS PRIEŠ FAŠIZMĄ SUKAKTĮ 

Sekmadienį, gegužės 25 d., 2 vai. po pietų
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Bus trumpa meninė programa. 
Po programos bus pilni pietūs.

Auka $4.00

Pramogų kalendorius

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.

People leaving 
the United States

Many Americans in recent 
years have left the United 
States to seek better life 
elsewhere. One of the main 
reasons is to get away from 
crime and the fear of crime. 
Some left to escape filth and 
pollution, and some for dif
ferent reasons.

Reports from foreign con
sulates in the United States 
indicate that many Ameri
cans are planning to move 
because their economies have 
slowed down.

The Spanish consulate in 
New York reported that in 
the last six months it has 
received 600 inquiries about 
setting up permanent resi
dence in Spain.

The British consulate re
ported that it was receiving 
45 emigration inquiries a 
week for the last six months. 
The Canadian consulate re
ported that the number of 
Americans moving north of 
the border has increased ve
ry much. Aldona and Andy 
Anderson from up state New 
York moved to Toronto, Ca
nada, May 4th of this year.

Four-and-a-half years ago 
Stuart Troup, then a 36-year- 
old widower with two young 
children, decided to become 
an expatriate. He sold his 
house, his car and most of his 
possessions in Huntington, 
L. I. His goal: “Something a 
little more humane” in his 
life.

He went to Italy first and 
then to France, where he 
settled. He has “no regrets - 
absolutely not” about his de
cision.

“Our lives are a little fuller 
and more pleasant in 
Europe”, Mr. Troup said. 
“The kids definitely like it 
here.” (Based on an article in 
The New York Times)

Use

BALANDŽIŲ ODA 
REGI?

Tyrinėjant balandžių regėjimą, 
išaiškinta, kad 3—4 savaičių ba- 
landžiukal reaguoja j šviesą, nors 
dar yra akli. Penkių sekundžių 
šviesos žybsnys vertė net aklus 
paukščiukus pakelti galvą Ir ją 
linguoti j šonus, plasnoti sparnais, 
Ištiesti kojas ir cypsėti. Uždengus 
paukščio galvą nepermatomu 
gaubtu, kad šviesa nepatektų j 
tinklainę, reakcijos pasikartojo. 
Uždengus paukščio kūną neper
matomu apdangalu ir apšvietus 
galvą su nereginčiomis akimis, 
reakcijų nebuvo. Visais atvejais 
paukščiai buvo rūpestingiausiai 
saugomi nuo apšvietimui naudo
tos S0 vatų lemputės šilumos.

Tyrinėtojai daro išvadą, kad 
balandžių odoje esama kažkokio 
j šviesą reaguojančio mechaniz
mo. Jis gali būti susijęs su paukš
čių gebėjimu rasti kelią j namus 
net iš labai toli. Šia savybe pasi
žymi ir tie balandžiai, kurių re
gėjimas smarkiai pažeistas. Gali
mas dalykas, kad tada jiems pa
deda odos refleksai.




