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Dalininkų susirinkimas 
įdomus leidinys 
Jie tikrai audrą piaus 
Ta pati istorija 
Gali “atsirūgti” 
Jų įkvėpimo šaltinis

A. BIMBA
Jau tik kelios trumpos die

nos bepaliko iki mūsų Spau
dos Bendrovės, kuri leidžia 
“Laisvę”, dalininkų (šėrinin- 
kų) metinio susirinkimo. Aš 
manau, kad nėra reikalo lais- 
viečius įtikinėti, kaip svarbūs 
tie mūsų metiniai susirinki
mai. Reikia tik priminti, kad 
kiekvienas, kuriam ir kuriai 
sąlygos bei sveikata leidžia, 
jame dalyvautų. Ypač vieti
niai ir iš apylinkės draugai ir 
draugės privalo dalyvauti.

Taip pat labai svarbu suva
žiavimą pasveikinti. Čia jau 
galima kiekvienam laisviečiui 
tai padaryti, jei ne asmeniš
kai, dalyvaujant susirinkime, 
tai per laiškus.

***
Štai mano rankose tik šio

mis dienomis iš Lietuvos gau
ta brošiūra “Lithuania To- 
dayll”. Visa pašvęsta M. K. 
Čiurlionio ir jo kūrybos api
būdinimui anglų kalba.

Skaitau aš brošiūrą ir gal
voju: Ot, jeigu būtų galima ją 
įteikti į rankas kiekvienam 
ypač Amerikoje gimusiam ir 
augusiam lietuviui! Ją per
skaitę jie, dar giliau, dar 
šilčiau pamiltų lietuvių tautą, 
kurios sūnais bei dukromis, 
nors amerikiečiais būdami, 
juk iš tiesų tebėra. Dar la
biau jie didžiuotųsi savo tau
tine kilme ir dar labiau jie 
nesigailėtų pastangų tą gražų 
tėvų gimtąjį kraštą kada nors 
aplankyti.

***
Kaip, rodos, ir gerai civili

zuoti, žmonės nesimoko iš 
istorijos, šiandien bene ge
riausią pavyzdį žmonijai duo
da buvusios Anglijos koloni
jos Afrikoje Rodezijos baltų
jų rasistų saujelė. Dantimis 
įsigandę laiko ir nepaleidžia 
tos juodųjų žmonių šalies vai
ro. Dar gi jų vadas Mr. Smith 
nesigėdi visam pasauliui gir- 

. tis, kad 270,000 baltųjų savo 
dantyse laikysią ir valdysią 
šešis miljonus juodųjų žmo
nių visą tūkstantį ateinančių 
metų.

Rasistai audrą sėja. Gal dar 
ne šiandien, bet rytoj tikrai 
tie milijonai sukils ir sukurs 
tiems smithams tokią pirtį, 
apie kokią jie, matyt, šian
dien nenori nė pasapnuoti.

**♦
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba vėl turėjo posėdį Vi
durio Rytų klausimu. Šį kar
tą jos tikslas buvo apsvarsty
ti arabų skundą, kad Izraelis 
veda terorą ir represijas 
prieš arabus gyventojus jo 
okupuotoje teritorijoje į va
karus už Jordano upės. Mūsų 
šalies naujasis ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Mr. 
Scranton tik pakartojo visą 
savo pirmtakūno Mr. Moyni- 
ha.no istoriją. Jis balsavo 
prieš įsileidimą į posėdį Pa
lestiniečių Išsilaisvinimo Or
ganizacijos atstovo. O kai 
susirinkimas, plačiai apsvars
tęs arabų skundą, balsavo už 
rezoliuciją, smerkiančią Iz
raelį už represijas, naujasis 
ambasadorius vetavo (balsa
vo prieš).

Ir vėl ši šalis pasirodė tuo 
klausimu izoliuota. Visos ki
tos Saugumo Tarybos narės, 
keturiolika jų, jų tarpe net

Geras prezidento 
sumanymas visus 
amerikiefcius 
įskiepyti nuo "Flu"

Washingtonas. — Sveika
tos apsaugos specialistai pra
našauja, kad ateinantį rudenį 
ir žiemą šioje šalyje siautės 
dar piktesnės rūšies influen
za, negu šiemet. Yra pavo
jus, kad retas kuris amerikie
tis išliks jos nepaliestas, o 
gali net šimtams tūkstančių 
gali prisieiti dėl jos atsisvei
kinti su gyvybe. Jie primena 
1918 metais “flu” epidemiją, 
kuri sunaikino daug gyvybių.

Prezidentas Fordas siūlo 
Kongresui, kad jis tuojau 
paskirtų 135 milijonus dole
rių iš valstybės iždo, kad 
būtų galima visus amerikie
čius nemokamai įskiepyti nuo 
tos influenzos. Tai puikus, 
praktiškas sumanymas. Kon
gresas turėtų jį be jokio 
svyravimo bei delsimo priim
ti.

Įdomu, kad šį planą ir 
pasiūlymą pilniausiai užgiria 
dr. Salk, dabartinių skiepų 
nuo influenzos išradėjas. Tik 
jis pastebi, kad su antiflu 
skiepijimu nebūtų vilkinimą. 
Rugsėjo bei lapkričio mėnesį 
jau būtų pervėlu. Reikia vi
suotinį skiepijimą atlikti dar 
vasarą. Tai svarbu.

Reikia daryti spaudimą į 
Kongresą, kad jis prezidento 
sumanymą tuojau paremtų 
visu šimtu procentų!

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadat siūlo visoms arabų 
valstybėms sudaryti bendrą 
militarinę jėgą ir pasiųsti į 
Lebaną palaikymui taikos 
tarp krikščionių ir musulmo
nų.

Anglija, Italija ir Prancūzija, 
balsvo už rezoliuciją.

***
Pirmiausia pats preziden

tas Fordas, paskui valstybės 
sekretorius Kissinger, po to 
generolas Haig ir dabar vice
prezidentas Rockefeller rūs
čiai pagąsdino Prancūziją, 
Italiją ir kitas NATO kapita
listines šalis, kad joms būtų 
riestai, jeigu kurios valdžioje 
pasirodytų nors vienas komu
nistas.

To jau per daug net ir 
tokiam “The New York 
Times”. Kovo 23 vedamaja
me dienraštis sako, kad tokia 
politika yra kvaila ir pavojin
ga. Kaip į ją atsilieps tų kraš
tų žmonės? Jie nebeturi tei
sės susidaryti tokių vyriausy
bių, kokių nori?

Jie labai užsirūstins. Rezul
tatai bus priešingi. Supykę 
jie dar greičiau ir labiau 
pakryps link komunistų. To
kia politika mums neskaniai 
atsirūgs!

“The N. Y. Times” prana
šystė turi pagrindo. Nejaugi 
tų šalių žmonės leisis mūsų 
Washingtonui už nosies ve
džioti?

***
Chicagoje gyvuoja senas 

klerikalinės krypties juoda
šimtiškai reakcingas dienraš
tis “Chicago Tribune”. Tai 
mūsų lietuviškų “veiksnių” 
neišsemiamas inspiracijos ir 
informacijos šaltinis. Jei ne
būtų socialistinių šalių, o 
ypač, žinoma, Tarybų Sąjun
gos, jam plūsti, “Tribune” 
būtų tuščias. Taip pat, kaip 
žinoma, būtų tušti ir kunigų 
“Draugas“ ir menševikų 
“Naujienos”.

Lietuvos KP užgyrė XXV suvažiavimo 
nutarimus ir įsipareigojo juos įvykdyti

Vilnius. — 1976 metų kovo 
18 dieną Vilniaus Profsąjun
gų kultūros rūmuose įvyko 
respublikos partinio aktyvo 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
Lietuvos KP CK nariai ir 
kandidatai į CK narius, Lie
tuvos Kompartijos Revizijos 
komisijos nariai, respublikos 
partinės organizacijos dele
gatai TSKP XXV suvažiavi
me, partijos miestų ir rajonų 
komitetų sekretoriai, miestų 
ir rajonų Darbo žmonių depu
tatų tarybų vykdomųjų komi
tetų pirmininkai, rajonų vyk
domųjų komitetų gamybinių 
žemės ūkio valdybų viršinin
kai, miestų ir rajonų liaudies 
kontrolės komitetų pirminin
kai, laikraščių ir žurnalų re
daktoriai, Lietuvos LKJS 
miestų ir rajonų komitetų 
pirmieji sekretoriai, mokslo 
ir kultūros veikėjai, atsakingi 
respublikinių organizacijų 
darbuotojai, grupė pirminių 
partinių organizacijų sekre
torių, įmonių, statybų, kolū
kių ir tarybinių ūkių vadovų.

Šis istorinis susirinkimas

Argentinoje militarinis perversmas, 
Jungt. Valstijos jau pripažino juntq

Kaip buvo kalbama ir tikė
tasi, kad Lotynų Amerikos 
respublikoje Argentinoje mi
litarinis perversmas jau įvy
ko. Prezidentės Peronienės 
vadovaujama vyriausybė nu
versta be didelio susikirtimo, 
ji pati iš Buenos Aires išvežta 
ir padėta po namų areštu. 
Militarinė junta paėmė visą 
valdžios aparatą į savo ran
kas ir jau paskyrė Argentinai 
savo prezidentą. Juo yra ge
nerolas Jorge Rafael Videla.

Kas diplomatijoje įdomu ir 
svarbu, tai kad Jungtinės 
Valstijos šią valdžią beveik tą 
pačią dieną pripažino ir su ja 
sumezgė diplomatinius ry
šius. Tai beveik retas tarp
tautiniuose santykiuose atsi
tikimas. Paprastai, po tokio

Isabel Peron

vienbalsiai priimtoje rezoliu
cijoje užgiria Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos XXV 
suvažiavimo nutarimus ir įsi
pareigoja juos pilnai įvykdyti 
gyvenimam Rezoliucijoje, 
tarp kitko, sakoma:

“Aktyvo susirinkimas re
komenduoja Lietuvos KP 
partiniams komitetams užtik
rinti, kad TSKP XXV suva
žiavimo nutarimai ir doku
mentai būtų plačiai aiškinami 
ir propaguojami, kad juos 
nuodugniai studijuotų res
publikos komunistai, kom
jaunuoliai, visi darbo žmonės 
ir besimokantis jaunimas. 
Šiais tikslais reikia geriau 
panaudoti visas partinio ir 
komjaunimo politinio švieti
mo formas, ekonominio švie
timo sistemą, liaudies univer
sitetus, komunistinio darbo 
mokyklas, specialius lekto
riumus, spaudą, televiziją, 
radiją ir kitas masinės infor
macijos bei auklėjimo prie
mones. Į suvažiavimo me
džiagos aiškinimą įtraukti jo 
delegatus, partinius ir tary

perversmo nors keletas dienų 
palaukiama ir stebima, kaip 
naujam režimui pavyks viso
je šalyje įsitvirtinti. Dauge
liui tarptautinės situacijos 
stebėtojų atrodo, kad šis mi
litarinis perversmas Argenti
noje neįvyko be Jungtinių 
Valstijų iš anksto susitarimo 
su militarinė junta. Gal vė
liau kai kas šiuo klausimu 
paaiškės.

Tuo tarpu pranešiama, kad 
šalyje eina militaristų siautė
jimas. Darbo unijų būstinės 
kareivių okupuojamos ir uni
jų vadai areštuojami ir kali
nami.

Nereikia nė kalbėti, kokio
je padėtyje yra atsidūrę Ar
gentinos pažangieji žmonės.

Gen. Jorge Rafaeil Videla, 
Naujasis 

Argentinos prezidentas

binius darbuotojus, ministe
rijų ir žinybų, įmonių ir įstai
gų, kolūkių ir tarybinių ūkių 
vadovus, mokslininkus, liau
dies ūkio specialistus, propa
gandistus, lektorius, prane
šėjus, politinformatorius ir 
agitatorius. Visas šis darbas 
turi padėti mobilizuoti darbo 
žmones sąmoningai ir akty
viai dalyvauti kovoje už sėk
mingą suvažiavimo priimtų 
nutarimą įvykdymą, turi pa
dėti ugdyti tvirtus tarybinių 
žmonių komunistinius įsitiki
nimus, aukštas jų moralines 
ir politines savybes.

Partinio aktyvo susirinki
mas ragina respublikos ko
munistus ir komjaunuolius, 
darbininkus, kolūkiečius ir 
inteligentiją su dar didesne 
iniciatyva, energija ir organi
zuotumu kovoti už naujas 
darbo pergales, didelį darbo 
efektyvumą ir gerą jo kokybę 
visuose gamybiniuose kolek
tyvuose už garbingą indėlį, 
įgyvendinant partijos nuro
dymus dešimtajam penkme
čiui”.

Viskas žmogaus gerovei
Savo išsamiame susirin

kimui pranešime apie XXV 
suvažiavimo nutarimus ir 
įpareigojimus Lietuvos KP 
pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius pabrėžia, jog tai 
visas daroma pekėlimui Ta
rybų Lietuvos ir visos tarybi
nės šalies žmonių gerovės 
lygio. Jis pasakė:

“Devintajame penkmetyje 
įvykdyta plati programa, ke
liant darbo žmonių materiali
nį ir kultūrinį gyvenimo lygį.

Praėjusio penkmečio me
tais šiuo atžvilgiu nuveikta 
nepalyginamai daugiau, negu 
per bet kurį ankstesnįjį penk
metį. Ir materialinis, ir dva
sinis tarybinių žmonių gyve
nimas pasidarė daug turtin
gesnis ir gražesnis.

Daugiau gaminant materia
linių gerybių, nuolat didėjant 
gyventojų realiosioms paja
moms, iškyla nauji reikalavi
mai paslaugų sferai.

Penkmečio plane bus nu
matyta toliau vykdyti tokias 
socialines priemones, kaip — 
gerinti darbo sąlygas, didinti 
gyventojų pajamas, paten
kinti paklausą liaudies varto
jamoms prekėms, gerinti bu
tų sąlygas, teikti daugiau ir 
įvairesnių paslaugų, kelti 
darbo žmonių bendrojo išsila
vinimo ir kultūrini bei techni
nį lygį, gerinti medicininį 
aptarnavimą ir socialinį aprū
pinimą, stiprinti aplinkos ap
saugą, dar labiau suartinti 

(Tęsinys 5 pusi.)

Tru pesnė darbo savaitė ir
užtikrinimas darbo visiems01

Detroit, Mich. — Prieš dvi 
savaites čia tris dienas tęsėsi 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos konferencija. 
Dalyvavo apie 3,000 delega
tų. Konferencijos tikslas — 
pasitarti dėl reikalavimų 
ateinančiose derybose su 
samdytojais naujam kontrak
tui pasirašyti. Kaip žinoma, 
šią vasarą įvyks derybos su 
General Motors, Ford, 
Chrysler ir American Motors 
kompanijomis. Bus paliesta 
apie 800,000 darbininkų.

Per visas tris dienas disku
sijos sukosi apie du vyriau
sius reikalavimus — kovą už 
trumpesnę darbo savaitę ir 
užtikrinimą darbo kiekvie
nam darbininkui be jokio algų 
sumažinimo.

Tai iš tikrųjų svarbiausi 
klausimai ne tik automobilių 
pramonės darbininkams, bet 
visiems visų pramonių darbi
ninkams. Trumpesnė darbo 
savaitė suteiktų darbo milijo
nams darbininkų.

Šiuo klausimu tarp eilinių 
narių ir unijos vadų konfe-

Sako prezidentas 
turi pasitraukti

Kamai Jumblat
Beirut. — Lebano musul

monų vadas Kamai Jumblat 
reikaluaja, kad prezidentas 
Suleiman Franjieh, kuris yra 
krikščionis, tuoj rezignuotų. 
Kol jis nepasitrauks arba bus 
išmestas, tol Lebane, sako 
Jumblat, nebus paliaubų ir 
nesibaigs civilinis karas.

Aukštas Tarybų 
Lietuvos apdovanojimas

(Telegrama)
Vilnius, kovo 26 d. — Šian

dien įvyko Lietuvos liaudies 
ūkio pirmūnų sąskrydis, ku
riame Lietuvai buvo įteiktas 
garbingas apdovanojimas — 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto, 
Ministrų Tarybos, Visasąjun- 
ginios profesinio sąjungų ko
miteto pereinamoji raudonoji 
vėliava. Šį aukštą apdovano
jimą Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės pelnė už laimėjimus, 
pasiektus Devintojo penkme
čio metais.

Kaip nurodė savo kalboje 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininkas Juozas Maniušis, 
per praėjusį penkmetį Lietu
vos nacionalinės pajamos pa
didėjo 32 procentais, pramo
nės gamyba išaugo 49 pro
centais. Nors buvo nepalan
kios oro sąlygos, išauginti 
nemaži javų derliai, paruošta 
daug gyvulininkystės pro
duktų. Per penkmetį nusau
sinta apie 700 tūkstančių hek

rencijoje nebuvo pasidaliji
mo. Tas reiškia, kad ateinan
čiose derybose dėl naujo kon
trakto jie bus statomi pirmon 
vieton.

Žmonės i kairę, 
o jis i dešine!

Paryžius. — Nestinga 
ženklų, rodančių, kad Pran
cūzijos žmonės krypsta į kai
rę. Juk tai parodė ir vėliau 
šiai įvykę vietinių valdžių 
rinkimai. Bet taip pat viskas 
rodo, kad prezidentas Valery 
Giscard d’Estaing ir jo vado
vaujama vyriausybė savo po
litines gaires kreipia į dešinę. 
Tai parodo paskyrimas prem
jero Jacques Chirac koordi
nuoti veiklą visų sudarančių 
partijų. O Chirac yra žinomas 
dešinysis degaulistas.

Aštriai pasmerkė 
valst. sekretorių

Prieš kiek laiko valstybės 
sekretorius Kissinger pagrū
mojo socialistinei Kubai, kad 
(jinai būsianti smarkiai nu
bausta, jeigu ateityje vėl su
teiksianti pagalbos Afrikos 
arba Azijos kuriai nors tau
tai, kovojančiai prieš kolonia
lizmą, kaip ji padariusi su 
Angola. Kongresmanas 
Charles B. Rangel, demokra
tas iš New Yorko, tokį sekre
toriaus grūmojimą griežčiau
siai pasmerkia. Jisai jį su
pranta, kad tai yra planuoja
mas naujas boikotas prieš 
Kubą, arba gal net militarinis 
užpuolimas.

Tas kaltinimas prieš Kubą 
nėra pagrįstas, sako kongres
manas. Tai tik mūsų vyriau
sybės ieškojimas pasiteisini
mo naujam ėjimui prieš socia
listinę šalį.

Daug amerikiečių yra pasi
piktinę iš mūsų vyriausybės 
pusės bloginimu santykių su 
Kuba. Tokie priekabiavimai 
prie jos daromi kaip tik tuo 
laiku, kuomet visoje šalyje 
vystosi labai platus judėjimas 
už pripažinimą Kubos ir su- 
normalizavimą su ja santy
kių. Kongresmanas Rangel 
yra vienas iš to judėjimo 
veiklių dalyvių.

tarų įmirkusių žemių. Gero
kai pakilo miesto ir kaimo 
žmonių gerovė, suklestėjo 
mokslas ir kultūra.

Visa tai pasiekti padėjo 
ryžtingas ištisų kolektyvų ir 
atskirų žmonių darbas. Gar
bingus sąjunginius apdovano
jimus taip pat pelnė Klaipėda 
ir Šiauliai, Varėnos, Kauno, 
Raseinių ir Skuodo rajonai, 
daugiau kaip 30 įmonių ir 
ūkių kolektyvai. Už puikius 
darbo rezultatus Devintaja
me penkmetyje didelis būrys 
pramonės įmonių darbuotojų, 
žemdirbių, mokslo ir kultūros 
veikėjų apdovanoti TSRS or
dinais ir medaliais, o 17 pir
mūnų suteikti garbingi socia
listinio darbo didvyrių var
dai.

Aukso medaliais apdovano
jimą Respublikos vadovams, 
liaudies ūkio pirmūnams įtei
kė Visasąjunginės profesinių 
sąjungų centro tarybos sek
retorius Steponas Salajevas.

V. Petkevičienė
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Logiška sąjunga
Dvi Amerikos darbo unijos, Amalgamated Clothing 

Workers of America (siuvėjų unija) ir Textile Workers 
Union of America (tekstilės darbininkų unija) nutarė 
susivienyti. Kartu ta jungtinė profesinė sąjunga turės apie 
pusę milijono narių.

Tai dvi senos unijos, kurios turi garbingas, kovingas 
tradicijas. Tas nereiškia, kad jos iki šios dienos būtų 
pažangiečių vadovybėje — kaip dauguma Amerikos unijų, 
oš yra reformistų rankose. Betgi, ne visos senos tradicijos 

ten užgniaužtos. Jos, ypatingai ACW, turi gerai išsivysčiu
sius socialinio saugumo, sveikatos aptarnavimo ir pensijų 
metodus.

Tai taipgi unijos, kuriose imigrantai, ateiviai, lošė svarbią 
rolę. Tautinės kilmės atžvilgiu jos žymiai pasikeitė. Prieš 
penkiasdešimt, šešiasdešimt metų siuvėjų unijos nugarkaulį 
>udarė ateiviai iš Rytų Europos (žydai, lenkai, lietuviai) ir 
imigrantai iš Italijos. Dabar dauguma tų imigrantų siuvėjų 
jau pensininkai arba pasitraukę iš gyvųjų tarpo, ir tik tarp 
pačių seniausių tebedirbančių siuvėjų reiškiasi virš minėtos 
grupės. Dauguma ACW ir tekstilininkų unijos nariai dabar 
imigrantai iš visai kito pasaulio kampo: iš Puerto Rico. 
Taipgi toje pramonėje dirba nemažai Amerikos negrų. 
Siuvyklose pietinėje New Yorko miesto dalyje, kur prieš 
dešimtmečius skambėjo italų, žydų, lenkų ir lietuvių kalbos, 
dabar beveik išimtinai kalbama ispaniškai.

Bet problemos lieka panašios. Darbo valandos trumpes
nės, darbo sąlygos kiek žmoniškesnės, bet jauni vaikinai ir 
merginos iš Puerto Rico, kurie kasryt pripildo siuvyklas 
palei Seventh Avenue New Yorke, dirba už menkas algas, 
palyginant su darbininkais sunkiojoje industrijoje. Panašiai 
ir tekstilės pramonėje.

Tikėkime, kad naujai susijungusi unija pajėgs kovingiau 
atsiliepti į padėtį ir iškovoti geresnį gyvenimą Puerto Rico 
sūnums ir dukroms, kaip ACW dalinai iškovojo kiek geresnį 
gyvenimą daugeliui mūsų, kurie atvykome iš Rytų Europos.

Dailininkai protestuoja
Ateinančio rugpiūčio mėnesį žymiausiame amerikinio 

meno muziejuje, New Yorko Whitney, atsidarys didelė 
paroda: “Amerikos tapybos trys šimtmečiai”. Tai paroda, 
kuri rengiama sąryšium su Amerikos nepriklausomybės 
dviejų šimtmečių sukaktimi: vienas šimtmetis dar iš 
kolonialių laikų, du šimtmečiai po nepriklausomybės.

Anądien beveik šimtas žymiausių Amerikos dailininkų 
pikietavo Whitney muziejų, reikalaudami, kad ta paroda 
nebūtų ruošiama. Ir jie savo protestui turėjo gerą pateisini
mą.

Pasirodė, kad vietoje atsakomingai surinkti tokią parodą 
iš įvairių muziejų po visą šalį, Whitney muziejus prisiprašė, 
kad Rockefelleris (John D. Rockefeller Jr., viceprezidento 
brolis) parodai paskolintų jo privatinę tapybos kolekciją. Tai 
didžiulė kolekcija, bet ji istoriniu atžvilgiu neatstovauja 
Amerikos meno:

1. Nors paroda, sakosi, apimanti tris šimtmečius, joje 
neatstovaujamas nė vienas juodas dailininkas.

2. Nors parodoje bus šimtų dailininkų darbų, jų tarpe tik 
vienos moters, nors meno istorikai žino daug daugiau žymių 
Amerikos dailininkių.

3. Parodoje nebus socialinio protesto meno kūrinių — 
Rockefelleris, aišku, tokių “nekolektavo”.

Kodėl Whitney muziejus taip pasielgė? Muziejaus direkto
rius Thomas Armstrong atvirai aiškina: “Mes neturime 
fondų surinkti tikrai istorinę apžvalgą. Kuratoriai turėtų 
ilgai darbuotis, daug keliauti, transportacija labai brangi 
tuos paveikslus atgabenti. 0 čia Rockefelleris siūlo ne tik 
pilną kolekciją, bet dargi žada apmokėti apdraudą, trans- 
portaciją, katalogų spausdinimą . . . .”

0 kur valdžia? Amerikoje valdžia tokiems dalykams fondų 
neturi. Viskas palikta privatinių mecenatų malonei. Bet 
dailininkai sako: Vietoje feodališkos Rockefellerio kolekci
jos, geriau visai parodos neturėti!”

Libanas ir Sirija
Kuomet Libano ultra-dešinieji falangistai ir kiti reakcinin

kai bandė užgniaužti palestiniečių išsilaisvinimo judėjimo 
junginius, platūs Libano sluoksniai stojo palestiniečiams į 
pagalbą. Libane susidarė kaip ir platus palestiniečių-musul- 
monų kairiečių bendras frontas prieš išdavikiškus falangis- 
tus, kurie atstovauja turtingesniesiems prekybininkams, 
žemvaldžiams, spekuliantams ir krikščioniškai oligarchijai.

Kuomet atrodė, kad reakcijai gali pasisekti užgniaužti 
liaudies jėgas, Sirija žymiai padėjo Libano liaudiečiams: 
leido jos teritorijoje veikiantiems palestiniečiams partiza
nams iš Saika grupės pereiti rubežių ir įsijungti į liaudiečių 
gretas. Sirijos tarpininkai bandė baigti civilinį karą Libane, 
atsiekiant laimėjimų palestiniečių-musulmonų-kairiečių 
frontui.

Bet dabar dalykai kaip ir pasikeitė. Nei iš šio, nei iš to 
Sirijos prezidentas Asadas išsigando, kad Libanas palinks 
perdaug į kairę, Sirijos rolė dabar visai kitokia. Sirijos jėgos 
Libane dabar stengiasi neleisti liaudies frontui pribaigti 
falangistų sukilimo, falangistų vadai net keliauja į Damaską 
ir tariasi su Asadu.

Ir taip Libanas lieka kryžkelėje. Libano armija suiro. 
Vieni juginiai pasiskelbė “Libano arabiškoji armija” ir 
padeda liaudies jėgoms. Kiti junginiai sudarė “krikščioniško 
Libano kariūnus” ir padeda Falangai. Treti junginiai klauso 
Sirijos, ketvirti — Irako.

Libano miestuose ir kaimuose tikras chaosas, gyvenimas 
pasidarė nepakenčiamas. Ir tai vis dėl to, kad privilegijuo
tos Libane klasės negali atsisakyti savo privilegijų ir leisti 
Libanui tapti liaudišk antikolonialistine, arabiška respub
lika.
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Kas ką rašo ir sako
IR TARP JŲ 
PASIDALIJIMAS?

Iš Cleveland© savaitraščio 
“Dirva” kovo 18 d. vedamojo 
“Įžeidinėjimais nieko gero 
nepasieksime” reikia supras
ti, kad mūsų lietuviškuose 
smetonininkuose reiškiasi ne
pasitenkinimas dabartine va
dų politika, be jokios per
traukos šmeižti ir niekinti 
Lietuvą. Ir iš jų tarpo jau ne 
vienas yra buvęs nuvykęs į 
Lietuvą ir pamatęs, kad “Dir
vos” ir kitų “veiksnių” laik
raščių propaganda prieš Ta
rybų Lietuvą, prieš jos val
džią ir žmones, neturi pagrin
do.

Už tą smetonininkuose ne
rimą “Dirva”, žinoma, kaltina 
Lietuvos vyriausybę. Girdi: 
ji “per savo atsiųstus patikė
tinius ieško talkininkų, palan
kių jiems, kad padėtų brautis 
į mūsų spaudos puslapius ir 
jos veidą nejučiomis keistų”.

Nejaugi toks Tarybų Lietu
vos “patikėtinis” jau yra įsi
brovęs ir į “Dirvos” redakci
ją ir nori pakeisti jos veidą? 
Mes netikime, nes tasai vei
das tebėra toks purvinas, 
koks ir buvo per paskutinius 
trejetą desėtkų metų.

Kaip ten bebūtų, dalykas, 
matyt, visai “rimtas” ir keliąs 
bent jau “Dirvos” redakto
riaus galvoje didelį susirūpi
nimą, nes jis net atsiklaupęs 
ant kelių maldauja:

“Aštresniais žodžiais, pasi- 
barimais, priekaištais, įžeidi
nėjimais, nieko nepasieksi
me, o tik labiau pagilinsim 
savitarpio ginčus, kuriais 
naudojasi Lietuvos okupan
tas. 0 taipgi nuvertinsime 
spaudos lygį.”

BET “TAUTA
NESENSTA”

Žurnale “Komunistas” 
(1976.1) V. Burbulis pateikia 
žiupsnelį įdomių įspūdžių iš 
Šiaurės Vietnamo sostinės 
Hanoi korespondencijoje 
“Hanojaus gatvėse’’. Įdo
miausia paskutinė pastraipa, 
kurioje sakoma:

“. . . Toliau už vartų, teka 
Raudonoji upė. Senamiestis 
— už nugaros. Daug užsie
niečių, atvykę į Hanojų, klau
sia: o kur gi karališkoji cita
delė, jos rūmai, sienos ir 
kur gi “uždraustas miestas”, į 
kurį paprastiems žmonėms 
buvo neleidžiama įeiti? Lai
kas negrįžtamai sunaikino vi
sus tuos feodalizmo simbo
lius. Hanojuje dar praėjusia
me amžiuje beveik nieko iš jų 
neliko. Bet senamiestis, na
mai, kuriuose gyveno darbo 
liaudis, kur gatvės pavadin
tos amatų ir prekybinių gildi
jų pavadinimais, išliko. Jis 
gyvuoja ir šiandien. Nauja jo 
gyventojų karta, senųjų 
meistrų ir kareivių palikuo
nys, žengia į socialistinį ryto

jų. Broliška vietnamiečių tau
ta nesensta”.

Vietnamiečių tauta daug 
nukentėjo, daug kraujo ir 
ašarų praliejo, daug sūnų ir 
dukrų paaukojo per daugiau 
kaip dešimt metų trukusį 
karą, pirmą prieš prancūziš
kus, paskui prieš amerikoniš
kus agresorius. Bet šiandien 
ji susivienija ir drąsiai po 
socializmo vėliava žygiuoja 
pirmyn.

TAIKAUS SUGYVENIMO 
POLITIKA LAIMĖJO

“Daily World” kolumnistas 
Conrad Komorowski kreipia 
dėmesį į didelę reikšmę tu
rintį kovo 12 susitarim ą tarp 
Vakarų Vokietijos ir socialis
tinės Lenkijos. Jis teisingai! 
nurodo, kad ši sutartis reiš
kia dar vieną detentės politi
kos laimėjimą.

Vakarų Vokietijos (Federa
tyvinės Vokiečių Respubli
kos) parlamente įvyko labai 
aštri kova dėl šios sutarties. 
Jai atkakliai priešinosi visos 
reakcinės jėgos su dešiniai
siais krikščionimis demokra
tais priešakyje, bet, sako 
Lenkijos Komunistų Partijos 
sekretorius Edward Gierek, 
“realizmas ir sveikas protas 
laimėjo”. Komunistų vadas 
giria socialdemokratą prem
jerą Helmut Schmidt, kad jis 
labai tvirtai gynė sutarties 
užgyrimą.

Pagal šią sutartį, 125,000 
vokiečių iš Lenkijos galės 
sugrįžti į Vakarų Vokietiją 
bėgy ateinančių ketverių me
tų.

Lenkija buvo viena,iš dau
giausia nukentėjusių nuo Hit
lerines Vokietijos šalių ir iki 
šiol tarpe jos ir V. Vokietijos 
santykiai buvo neatsteigti. 
Sutarties pasirašymas svar
bus žingsnis link santykių 
pagerinimo. Todėl sutartį1 
sveikina visi detentės šalinin
kai.

KRITIKA IR 
KRITIKA

Tame pačiame žurnalo nu
meryje Lietuvos KP Ignali
nos rajono komiteto pirmasis 
sekretorius K. Kasnikauskas 
straipsnyje “Kritika ir savi
kritika — mūsų darbo meto
das” labai įdomiai duskutuoja 
kritikos ir savikritikos klausi
mą. Jo išvados labai tinka ne 
tik Tarybų Lietuvoje veikė
jams, bet visur visiems pa
žangiečiams. Jis sako:

“Partinė kritika ir savikri
tika tiek savo turiniu, tiek ir 
forma turi būti draugiška. 
Tačiau draugiškas kritikos 
pobūdis neturi nieko bendro 
su šeimyniškumu ir familia
rumu. Leninas ragino vystyti 
tokią draugišką, teisingą kri
tiką, kuri būtų svetima diplo
matijai ir smulkiems išskai
čiavimams. “Mes, — rašė jis,

— pripažįstame draugiškumo 
pareigą, visų draugų palaiky
mo ir pakantumo jų nuomo
nėms pareigą”. Kritika ir 
savikritika turi tvirtinti 
draugystės ryšius, moraliai 
apginkluoti, o ne silpninti 
komunistų vienybę. Kritika 
turi išaukštinti, o ne paže
minti komunistų savigarbą.

Nedraugiška kritika, žemi
nanti žmogaus orumą, iš
reikšta grubia forma, gali 
pakenkti normaliems tarpu
savio santykiams kolektyve. 
Ji turi būti tokia, kad po jos 
kiltų noras geriau dirbti ir 
gyventi, negimtų pykčio, pa
žeminimo jausmai. Kartu tu
rime suprasti, kad kritika 
visada veiks žmogaus jaus
mus, atsilieps jo nuotaikai. 
Tai jos jėgos pagrindas. To
dėl tikrai komunistiška reak
cija į kritiką turi būti ne 
pirmieji jausmai ir pergyve
nimai, o supratimas to, kad 
draugų reiklumas yra diktuo
jamas bendrų ir teisingų par
tinių, valstybinių interesų.

Bet kuris darbuotojas, atsi
dūręs už kritikos ribų, neten
ka ryšių su masėmis, jį neiš
vengiamai stumia į išpuiki
mą, subiurokratėjimą, socia
listinės drausmės ir teisėtu
mo pažeidimus.”

JUK KALTAS PATS 
AUKLĖTOJAS, AR NE?

Chicagos kunigų “Draugas” 
(kovo 20 d.) straipsnyje 
“Kristaus teisybė tautai ne
patiko” pliekia:

“Ne viską mes žinome, ką 
Kristus yra padaręs ir ką yra 
kalbėjęs. Ką pirmieji krikš
čionys apie Kristų kalbėjo ir 
ką tikėjo, irgi ne viskas 
Evangelijoje yra surašyta. 
Tačiau iš to, kad Evangelijoje 
yra apie Kristų parašyta, 
galima susidaryti šiokį tokį 
vaizdą apie Kristaus žmogiš
ką charakterį, kuris mums 
gali atstovauti paties Dievo 
sąvokai.

Skaitydami Evangeliją, 
randame, kad Jėzus visą lai
ką turėjo kovoti su savo 
tautiečiais. Ta pati Dievo 

, kova su savo tautiečiais. Ta 
pati Dievo kova su savo iš
rinktąja tauta randama Sena
jame Testamente, pradedant 
nuo Abraomo, per visą žydų 
istoriją. Visą laiką Dievas per 
pranašus varžėsi su savo tau
ta, kuri buvo neklusni ir kieto 
sprando. 0 kas gi kaltas, kad 
ji tokia buvo, sunku pasakyti. 
Ji buvo jo tauta, ir jis ją per 
ilgus šimtmečius auklėjo”.

Prastas iš “Draugo” dievo 
buvo auklėtojas, kad per 
šimtmečius nepajėgė išsiau
klėti tautos, kuriai jo teisybė 
būtų patikus ir kuri būtų ją 
priėmus.

Inkvizicijos laikais už tokį 
dievo pažeminimą bei įžeidi
mą žmonės būdavo deginami. 
Laimingi “Draugo” redakto
riai, kad jie gyvena šiais 
laikais, tai išsisuks nuo baus
mės . . .

Lietuvos žmonių sveikatos sargyboje

Vilniaus klinikinėje ligoninėje įrengtas naujas aparatas, 
kuris pakeičia žmogui inkstų funkcijas. Prie jo vienu metu 
gali būti prijungti aštuoni ligoniai.

APIE “TRECIOJO PASAULIO” TAUTAS

NEPAGRĮSTAS MITAS
ANT. ŠIMKŪNAS

Vakarų šalyse jau seniai į 
propagandinę apyvartą pa
leistas mitas apie “turtingą 
Šiaurę” ir “neturtingus Pie
tus”. Šitos “teorijos” kūrėjai 
tokia forma bando paaiškinti 
“trečiojo pasaulio” šalių eko
nominį atsilikimą. Kapitalis
tinių šalių ideologams tai la
bai patogi formulė. Mat, pa
gal ją dėl “trečiojo pasaulio” 
šalių, buvusių kolonijų eko
nominio atsilikimo kaltas ne 
imperializmas, o “turtingoji 
Šiaurė”. Kadangi tai šiaurei 
priklauso ne tiktai kapitalisti
nės, bet ir socialistinės val
stybės, tai pagal šią “teoriją” 
išeina, kad ir pastarosios ša
lys kaltos dėl to, kad šimtai 
milijonų žmonių “trečiajame 
pasaulyje” kenčia badą, skur
dą, ligas ir pan.

Užkraudama “kolektyvinę 
atsakomybę”, Vakarų propa
ganda dargi bando lieti kro
kodilo ašaras dėl tokios tra
giškos padėties. Padėtis iš 
tikrųjų yra tragiška. Ir jos, 
žinoma, negalima pataisyti 
nei apgaulingomis krokodilo 
ašaromis, nei išgalvotais mi
tais, siekiant suversti kaltę 
kitiems. Gerai yra žinoma, 
kodėl Azijos, Afrikos, Loty
nų Amerikos Valstybės nega
li įveikti savo ekonominių ir 
socialinių bėdų.

Kolonializmo palikimas
Tai, visų pirma, imperialis

tinių valstybių politikos, ko
lonializmo palikimas. Antra 
vertus, tai žiaurios ekonomi
nės diskriminacijos, nelygia- 
teisiškumo tarp “trečiojo pa
saulio” šalių ir pramoninių 
kapitalistinių valstybių rezul
tatas. Juk nors kolonializmo 
sistema ir žlugo, nors impe
rialistinės valstybės ir pasi
traukė iš savo kolonijų, ta
čiau jos ir toliau taip pat 
prekiauja, taip pat išnaudoja 
Azijos, Afrikos, Lotynų 
Amerikos valstybes kaip ir 
kolonializmo laikais. “Trečio
jo pasaulio” šalims nenorima 
tiek mokėti už žaliavas, kiek 
jos reikalauja, o tuo tarpu už 
pramoninių kapitalistinių val
stybių prekes buvusios kolo
nijos turi mokėti vis didesnes 
kainas, kurios be perstojo 
auga. Dar daugiau, paaštrė
jus kapitalizmo ekonominei 
krizei, “trečiojo pasaulio” ša
lių padėtis dar labiau pablo
gėjo, mat, sumažėjo jų pre
kių, jų žaliavos paklausa. 
Kaip rašė Peru laikraštis 
“Eksprese”, kapitalistinės 
valstybės ekonominės krizės 
naštą žymia dalimi suvertė 
ant “trečiojo pasaulio” pečių.

Kova su nelygiateisiškumu
Vasario pradžioje Maniloje 

įvyko “trečiojo pasaulio” ša
lių prekybos, finansinių ir 
ekonominių ministrų pasita
rimas. Jie aptarė bendrą 
platformą, su kuria ateis į 
Jungtinių Tautų prekybos ir 
vystymosi konferenciją, ren
giamą Nairobyje šių metų 
gegužės mėnesį. Tai bus 
svarbus forumas, kuriam 
Azijos, Afrikos ir Lotynų

Amerikos valstybės kruopš- ■ 
čiai ruošiasi.

Manilos pasitarime šių val
stybių atstovai vėl patvirtino 
savo pasiryžimą siekti, kad 
pagaliau būtų užkirstas ke
lias pramoninių kapitalistinių 
šalių monopolijoms lobti tre
čiojo pasaulio” sąskaita, kad 
būtų likviduotas nelygiatei- 
siškumas, diskriminacija eko
nominiuose santykiuose. Dėl 
tokio nelygiateisiškumo “tre
čiojo pasaulio” šalys negali 
įgyvendinti savo nacionalinių 
ekonominio vystymosi pro
gramų, įveikti sunkaus k-ol'o- 
nializmo palikimo.

Kasmet auga jų skolos pra
moninėms kapitalistinėms 
valstybėms. Praėjusių metų 
pabaigoje šios skolos pasiekė 
175 milijardus dolerių. Vien, 
procentų už šias paskolas 
išmokėjimui “trečiojo pasau
lio” šalys išleidžia iki 50 pro
centų vadinamos “finansinės 
pagalbos”, gautos iš pramoni
nių kapitalistinių valstybių. 
Štai tau ir “pagalba netur-. 
tingiems Pietums”!

Socializmo šalys ir 
“trečiasis pasaulis”

Tarybų Sąjunga, kitos so
cializmo šalys ne tiktai palai
ko “trečiojo pasaulio” reika- ; 
lavimus, bet ir teikia jam vi- 
sokeriopą nesavanaudišką 
pagalbą. Kaip pareiškė TSRS 
užsienio reikalų ministras A. 
Gromyko SNO Generalinės 
Asamblėjos specialioje VII - 
sesijoje, Tarybų Sąjunga ne
tiktai teoretiškai, bet ir prak
tiškai atmeta tokias koncep
cijas, kurios į vieną vietą 
stato socialistines šalis su • 
buvusiomis kolonijinėmis vai- ' 
stybėmis. Nėra ir negali būti; 
“kolektyvinės atsakomybės” 
už tai, kuo nusikalto imperia1, 
lizmas.

Negalima pamiršti ir to 
momento, kad tokių koncep
cijų išradėjai siekia nuteikti 
“trečiojo pasaulio” šalis prieš 
socializmo sandraugą, pa
kenkti jų stiprėjančiam bend- : 
radarbiavimui.

Plėsdama ekonominius ry- 
šius su besivystančiomis šąli-’- 
mis, Tarybų Sąjunga nesava-'' 
naudiškai padeda joms vysty
ti savo nacionalinę ekonomi
ką, nekeldama jokių išanksti
nių sąlygų, dargi taikydama 
lengvinančias priemones. Jau 
nuo 1965 metų Tarybų Sąjun
ga nebeima muito mokesčių- ‘ 
už prekes, kurios importuoja--• 
mos iš besivystančių šalių. 
Per pastaruosius 3 metus 
TSRS prekių apyvarta su 
tomis šalimis išaugo dvigu
bai. Su 50 besivystančių šalių 
TSRS turi ilgalaikio ekonomi
nio bendradarbiavimo sutar
tis. Per praėjusį penkmetį 
besivystančiose šalyse Tary
bų Sąjungai padedant buvo 
pastatyta 119 pramonės įmo
nių, kitų svarbių objektų, 
turinčių didelę reikšmę jaunų 
valstybių ekonomikai.

Šiame penkmetyje Tarybų 
Sąjunga planuoja dar labiau, 
plėsti šį bendradarbiavimą, 
tarnaujantį taikai ir visuoti-, . 
nei pažangai.
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Kauno dramos teatras —daug talentų, šimtai
vaidini II ų, o žiūrovai netelpa salėse

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Ne visi, net ir pabėgėliai iš 
Lietuvos, dar žino, kad šiuo 
metu Tarybų Lietuvoje vei
kia net 11 (vienuolika) teatrų, 
kad tik sostinėje Vilniuje dir
ba keturi. Tokio gyvo teatri
nės veiklos gyvenimo nėra 
buvę visoje lietuvių tautos 
istorijoje. Teatrams teko 
pergyventi ir sunkesnius lai
kotarpius, bet jie visvien gy
vena, tobulėja. Po ilgų emi
gracijos metų sugrįžęs 1972 
m. į Lietuvą ir šiandien dar 
negaliu atsistebėti: kaip gau
siai lankomi tie teatrai, ir ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune, ir 
Panevėžy ir kituose miestuo
se. Mane džiugina, kai matau 
dideles eiles prie kasų ir 
tūkstančius jaunųjų, teatro 
gerbėjų. Tai vaizdas, kokio 
tikrai nemačiau nei New Yor
ke, nei Chicagoje, nei kitur 
JAV. Apie teatro meno smu
kimą šių dienų Lietuvoje ne
gali būti jokios kalbos.

Priešingai, jie vis labiau 
žydi, traukia žiūrovus. Antai 
Kauno valstybinis dramos 
teatras. Jis savo pradžia lai
ko 1920 metus, o tai reiškia, 
jog jis — seniausias iš mūsų 
teatrų.

Dabar jis vaidina buv.
“Metropolitain” patalpose
Buvę kauniečiai žino, kad 

burž. Lietuvoje tebuvo vie
nas valstybės teatras Kaune 
ir jis, miesto sodely, pakaito
mis duodavo operos, dramos 
ir baleto spektaklius. Tai ne
buvo normalu, nes dramos 
menas, kaip visur pasauly, 
turi turėti savo “šventoves”. 
Bet nei smetoninė, nei kitos 
valdžios prieš tai tuo nesirū
pino. Tik tarybinės santvar
kos metais dramos teatrui 
buvo suteikta tinkama pagar
ba. Jis įkurtas atskirai, buvu
sio kino teatro “Metropoli
tam”, Kauno Laisvės alėjoje, 
patalpose, tarp Daukanto ir 
Maironio gatvių.

Namas buvo pritaikintas 
teatro reikalams ir dabar jis 
daugiau 15 metų tarnauja 
kauniečiams ir tūkstančiams 
žiūrovų iš visų Lietuvos 
kampų.

To teatro istorija būtų gana 
ilga. Tai-ilgos, garbingos tra
dicijos metai, kai dramos 
teatras nuo 1920 m. savo 
kūrėjų eilėse turėjo gerai 
žinomus lietuviškojo teatro 
veikėjus kaip Juozą Vaišką, 
K. Glinskį, A. Sutkų, A. 
Vitkauską, nuo 1922 m. tuose 
rūmuose miesto sode jau vei
kė, drama drauge su opera, 
vėliau su baleto trupe. Net 
ligi karo metų kauniečiai te
galėdavo pamatyti vos — 2 ar 
3 dramos ar komedijos veika
lus, o juk anuo laiku Kaunas 
buvo šalies sostinė ... Na, 
bet Kauno drama lietuvių 
teatrui davė labai daug: čia 
daug metų dirbo žymūs reži
sieriai B. Dauguvietis, A. 
Oleka-Žilinskas, R. Juknevi
čius, A. Jakševičius . . . Pa
statyta dešimtys pasaulio ir 
lietuvių dramaturgijos kūri
nių, teatrui nebuvo svetimas 
nei Shakespeare, nei Schil
ler, nei Gorkis ar Haupt
mann. Drama, sunkiose sąly
gose, dirbo ir vokiečių nacių 
okupacijos metais (1941- 
1944).

Drama pokario metais ir
* kelias tobulėjimo link
Karas 1945 m. jau buvo 

pasibaigęs ir Kauno drama 
atnaujino veiklą, o aktorių 
pagrindą sudarė senosios 
kartos aktoriai. 1952 m. teat
ro branduolys pasikeitė, kai į 
darbą įsiliejo nuo 1947 m. 
Maskvos teatriniame institu
te, Lunačiarskio vardo, dirbę 
lietuviai menininkai. Štai jų 
pavardės: V. Eidukaitis, A. 
Gabrėnas, K. Genys, A. Kup

staitė, A. Mackevičiūtė, 
Laim. Noreika, A. Ragau
skaitė, M. Rasteikaitė, R. 
Tumpa, L. Zelčius ir kt. 
Teatrui tobulėti daug reikš
mės turėjo nuo 1953 m. vyr. 
režisierium buvęs Henr. Van
cevičius, taip pat baigęs mi
nėtą institutą. Teatro trupę 
papildė jaunieji, vaidinę ki
tuose teatruose, o nuo 1960 
m. į aktorių eiles įsijungė 
gabūs jauni aktoriai, baigę 
valst. konservatorijos teatri
nį fakultetą, kaip Rūta Stali
liūnaitė, Regimantas Ado
maitis, V. Tomkus —- šiedu 
vėliau persikėlė į Vilniaus 
dramos teatrą.

Kauno dramos teatras vis 
stiprėjo, jo repertuare buvo 
eilė gerų tarybinių dramatur
gų pastatymų, buvo vaidin
tas ir Henry Miller (“All My 
Sons”), ir R. Rolland ir krei
pė dėmesį Shakespeare vei
kalų pastatymai (“Karalius 
Lyras”, “Antonijus ir Kleo
patra”). Daug dėmesio buvo 
skirta lietuviškąjai drama
turgijai, ypač K. Sajos, J. 
Grušo, K. Inčiūros, D. Urne- 
vičiūtės veikalams, K. Boru
tos apysakų inscenizacijoms.

Nuo 1959 m. teatras jau 
pastoviai dirba naujose patal
pose, buv. “Metropolitam” 
salėje, o nuo 1962 m. jam 
vadovauja aktorius R. Trum
pa — dabartinis direktorius. 
Teatro pastatymai buvo ne
menko lygio ir nestebėtina, 
kad 1967 m. kauniškiai buvo 
pakviesti juos parodyti 
Maskvos scenoje.

Dabar jie negali skųstis 
žiūrovų nesidomėjimu

Būdamas Kaune kalbėjausi 
su direktorium R. Trumpa. 
Jis patvirtino, kad to teatro 
pastatymai vis traukia tūk-. 
stančius žiūrovų, ne tik kau
niečių. Juk į Kauną vyksta ir 
vilniečiai ir šimtai įvairių Lie
tuvos vietovių teatro gerbė
jų. Visiems rūpi pamatyti 
naujus teatro pastatymus, 
susipažinti su naujais laimėji
mais.

O štai 1975 m. pavasarį 
teatras nustebino, atnaujinęs 
(rež. Laucevičius) seną Ketu- 
turakio komediją “Amerika 
pirtyje”, kuri juk buvo lietu
viškojo teatro pradininke. 
Pastatymas, su muzikos įtar- 
pais, su liaudies šventės at
mosfera (šokiai lobby prieš 
vaidinimą, linksma muzika) 
taip patiko žiūrovams, kad 
“Amerika” eina ir eina, ir gal 
bus dabar pasiekianti kokį 
150 spektaklį.

Tas teatras pernai gavo 
naują vyr. režisierių iš Vil
niaus, Vyt. Čibirą ir jo pasta
tymas “Vaidinimas-biografi- 
ja” vėl susilaukė didelės sėk
mės. O tai šveicaro Frisch 
veikalas, pirmasis pastaty
mas visoje Tar. Sąjungoje. 
Tais pačiais metais Čibiras 
pastatė ir kitą, jau istorinę 
Juozo Grušo dramą “Švitri
gaila”.
Vėl nauji veikalai, Čiurlionio 

pagerbimas . . .
R. Tumpa pasakojo apie 

buvusio sezono veikalus, kaip 
K. Sajos “Medinius balan
džius”, ukrainiečių Kolomije- 
co “Žydriuosius elnius”. 1975 
m. rudenį teatras parodė Ar- 
buzovo dviejų žmonių veikalą 
“Senamadišką komediją’’, 
kur du aktoriai (Urbonaitė, 
Zelčius), vaidiną daugiau 60 
m. amž. žmones, parodo, jog 
meilės, jausmų srity, amžius 
— tai jokia kliūtis . . .' O 
Dalios Urnevičiūtės “Pagonė
je” žiūrovai pamatė moters 
gyvenimą, jos rūpesčius. Pa
galiau, teatras pagerbė Čiur
lionį, pastatęs, rež. Vaitkaus 
ir Ignatavičiaus rūpesčiu, 
veikalą apie Čiurlionį. Tai dar 
ne visi pastatymai — ligi 
1976 m. pavasario jų bus dar 
keli.

Tai veikalai, kurie labai 
pavykę. Bet kauniečių bei 
kitų miestų, rajonų žiūrovus 
patraukė ir kiti, seniau pasta
tyti dramos, komedijų veika
lai. Antai reikia paminėti se
niau pastatytą istorinį J. 
Grušo “Herkų Mantą” (rež. 
H. Vancevičius), to paties 
Grušo “Barborą Radvilaitę”, 
H. Ibseno “Norą”, dar — 
“Dilgėlių šilką”, “Baltaragio 
malūną”, pagal K. Borutą ir 
kt. Toks sunkus, klasikinis 
Ibseno veikalas kaip “Nora”, 
Kaune pastatytas 1973 m., 
štai vis rodomas ir Vilniuje ir 
kt. miestuose ir . . . vis žmo
nės plūsta. Ogi svarbiausia 
dėl Rūtos Staliliūnaitės, kuri, 
nepakeičiama . . . vis vaidina 
ir meistriškai Norą. Dėl to ir 
pakalbėkime kiek apie to 
teatro artistus.

Ir Rūta ir Doloresa 
Kazragytė ir Gražina 

Balandytė . . .
Kauno dramos teatras, 

man atrodo, kaip tik tuo 
skiriasi nuo Miltinio vadovau
jamo Panevėžio teatro, kad 
šis — daugiau vyriškas, o 
kauniškis — daugiau šviečiąs 
moteriškais talentais. Tik pa
žvelkime: Rūta Staliliūnaitė, 
šiauliškė, nuo 1963 m. vaidi
nanti Kaune, tai retas talen
tas. Kai kas sako, kad ji — 
verta žinomos aktorės Moni
kos Mironaitės įpėdinė. Jos 
vaidmenys vis patraukia Lie
tuvos žiūrovus. Ji ir dažnai 
“griebiama” vaidinti TV fil
muose.

Kitos gabios to teatro artis
tės, tai Doloresa Kazragytė 
(ji puikiai, pasikeisdama su 
Rūta, suvaidino Blanche rolę 
Tennessee-Williams “A 
streetcar named desire’’), 
Gražina Balandytė, Nijolė 

.Lepeškaitė, A. Mackevičiūtė, 
Varnaitė, Riaubaitė . . .

O iš vyrų išsiskiria jau 
minėti, 1952 m. pradėję čia 
dirbti A. Gabrėnas, K. Ge
nys, L. Zelčius, V. Eidukaitis 
(jis TV filme gerai suvaidino 
Frank Kruk . . .), A. Vošči- 
kas, visaeilė jaunųjų su Ma
tulioniu, Valašinu ir kt. Teat
ras turi jaunųjų prieauglį, 
panašiai ir Vilniaus drama. 
Jie kartais “išveža” visą vai
dinimą. Dėl to Kauno teatras 
drąsiai žvelgia į savo ateitį.

Ir kaip jis nežvelgs, jei jis 
mūša lankomumo rekordus, 
jei sugeba, pvz. gastrolėse 
parodyti ligi 10 ir daugiau 
vaidinimų per savaitę, jei jis 
nuolat važinėja po rajonus?

Pas mus Kaune 
lankomumas — 98 proc.

Direktorius R. Tumpa sa
ko, kad jo vadovaujamo teat
ro lankomumas — 98%, taigi 
salė vis pilna ... Ir iš tikrų
jų, jei iš anksto, žmogau, nesi 
įgijęs bilieto (tikėto), tai kasi
ninkė tau pasakys — ne, 
viskas jau išpirkta ... Ir tai 
bus ne premjera, bet gal net 
50 ar 60-sis vaidinimas . . . 
Girdėjau, kad teatras tai tik
ras rekordistas ... Ar tik
rai? — klausiu Tumpos.

— Na, mes per metus su
vaidiname 400 spektaklių, o 
štai Vilniuje, per metines 
pavasario gastroles per tris 
savaites davėme 60 vaidini
mų . . . (tai labai daug ir pats 
stebėjau, kai per visus spek
taklius buvo vis pilna salė 
teatre Basanavičiaus gatvėje 
— V. A.). Mūsų teatro vaidi
nimus per metus aplanko 
175,000 žmonių, o juk mes 
važiuojame ir į kolūkius, ir 
tolimiausius respublikos 
kampus. Kauno dramos teat
ras lankosi, be didžiųjų mies
tų, visoje eilėje mažesnių — 
kai kuriuos paminėsiu: “No
rą” ir “Medinius balandžius” 
pamatė Linkuva, Radviliškis, 
Pakruojis, Akmenė, Joniš
kis, Telšiai, Raseiniai, Tytu
vėnai, Kelmė, Klovainiai. . .

Sveikiname naujus Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos narius!

Elena Nijolė Bukelienė — 
literatūros kritikė. Gimė 
1934 m. rugpiūčio 14 d. Tel
šių rajone. Kungių kaime, 
valstiečių šeimoje. 1958 m. 
baigė Vilniaus Valstybinį V. 
Kapsuko universitetą, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir li
teratūrą. 1958-1960 m. dirbo 
mokytoja Ubiškės vidurinėje 
mokykloje, Telšių rajone. 
Šiuo metu dėsto lietuvių lite
ratūrą universitete. Filologi
jos kandidatė. 1975 m. išleis
ta jos monografija “Jonas 
Avyžius”. /

Viktorija Daujotytė-Pakerie
nė — literatūros kritikė. Gi
mė 1945 m. spalio 1 d. Telšių 
rajone, Kelniškės kaime, val
stiečių šeimoje. 1968 m. bai
gė Vilniaus Valstybinį V. 
Kapsuko universitetą, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Šiuo metu dėsto 
lietuvių literatūrą universite
te. Filologijos kandidatė. 
1974 m. išspausdinta jos mo
nografija “Jurgis Baltrušai
tis”.

Jonas Šiozinys — poetas. 
Gimė 1915 m. birželio 26 d. 
Utenos rajone, Šiožinių kai
me, valstiečių šeimoje. 1954 
m. baigė Vilniaus biblioteki
ninkystės technikumą. Šiuo 
metu dirba “Lietuvos pionie
riaus” redakcijoje literatūros 
skyriaus vedėju. Spausdinti 
eilėraščius pradėjo 1936 m. 
Yra išleidęs eilėraščių rinkinį 
“Baltos langinės” (1973 m.)

Jonas Kantautas — poetas, 
apybraižininkas. Gimė 1940 
m. spalio 16 d. Vilkaviškio 
rajone, Gulbiniškių kaime, 
valstiečių šeimoje. 1964 m. 
baigė Klaipėdos jūreivystės 
mokyklą, 1971 m. — Vilniaus 
Valstybinį V. Kapsuko uni
versitetą, kur studijavo žur
nalistiką. 1964-1967 m. buvo į 
tolimojo plaukiojimo šturma
nu. Šiuo metu dirba Klaipė
dos savaitraščio “Lietuvos 
žvejys” redakcijoje. Klaipė
dos jaunųjų rašytojų sekcijos 
pirmininkas. Pirmoji poezijos 
knyga “Baltoji banga” išėjo 
1974 m.

Petras Palilionis — poetas. 
Gimė 1940 m. rugsėjo 6 d. 
Pasvalio rajone, Pabuojų kai
me, valstiečių šeimoje. 1961 
m. baigė Panevėžio hidrome- 
lioracijos technikumą, 1969 
m. — Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto teisės 
fakultetą. Šiuo metu dirba 
LTSR Valstybinio televizijos 
ir radijo komiteto Kauno sky
riuje, 1972 m. išėjo pirmasis 
eilėraščių rinkinys “Atolas”.

Vincas Auryla — literatūros 
kritikas. Gimė 1923 m. gruo
džio, 7 d. Lazdijų rajone, Ri- 
cielių kaime, valstiečių šei
moje. 1946 m. baigė Vilniaus 
mokytojų institutą, kuriame 
šiuo metu dirba. Docentas, 
filologijos kandidatas. 1967 
m. išleido knygą “Lietuvių 
vaikų literatūra”.

IS LIETUVOS

Nepaprastas Kultūros Židinys 
prie Dubysos

Butkiškėse, centrinėje Ra
seinių rajono “Tarybinio ar
tojo” kolūkio gyvenvietėje, 
sudaryti nauji kultūros na
mai. Pagal klaipėdiečio archi
tekto P. Lapės individualų 
projektą juos pasistatė patys 
žemdirbiai, talkininkaujant 
Raseinių tarpkolūkinei staty-

Stebiuos teatro darbštu
mu. Juk birželio mėn. jie 
baigė 60 vaidinimų pasirody
mus Vilniuje, o rugpiūčio 
mėn. jau vaidino “Norą*’ ir 
kt. pastatymus Klaipėdoje, 
Palangoje. Galvoji: kada gi 
jie suskuba pailsėti?

O juk tai, kaip pradžioje 
pastebėjau, labai moteriškas 
teatras. Tiesa, ilgus metus 
ten dekoracijas kūrė dail. F. 
Navickas, o nuo bene 1959 m. 
dail. Janina Malinauskaitė. 
Jos darbus matome ir dabar. 
Pats gi teatras jau ruošia 
naujus veikalus ir planuoja 
keliones po visą Lietuvą. Jos 
žmonės myli teatrą.

bos organizacijai. Tai — vie
naaukštis, originalaus išpla
navimo pastatas iš pilko mū
ro ir raudonų plytų su jaukiu 
vidaus kiemeliu. Įrengta 300 
vietų kino ir koncertų, taip 
pat šokių salės, biblioteka, 
svetaine, kambariai meno sa
viveiklos rateliams, adminis
tracinės patalpos, viešbutis.

Butkiškių kultūros namų 
interjerus puošia raudonme
džio bareljefai “Darbas“, 
“Poilsis”, “Motinystė”, “Did
vyrių atminimui”, kiti deko
ratyviniai medžio raižiniai, 
kuriuos sukūrė skulptoriai J. 
Vertulis ir R. Kazlauskas. 
Šokių salėje iškabinta kau
niečio dailininko V. Kasatki- 
no tapybos darbų kolekcija: 
kolūkio gamybos pirmūnų 
portretai. Dubysos krantų 
gamtovaizdžiai.

Atidarymo proga pirmąjį 
koncertą žemdirbiams suren
gė Klaipėdos estradinis an
samblis “Kopų balsai”.

ELTA

3-ias puslapis

Šiuos rankinukus ir kelioninius krepšius gamina Vilniaus 
“Raudonosios žvaigždės” odinės galanterijos fabrikas. Nuo
traukoje matome, kaip juos demonstruoja modeliuotojos K. 
Mažeikaitė ir E. Kvitko. E. Gulevičiaus nuotrauka

Gimtinė pagerbia, savo 
poetą ir mokslininką

P. MARTINKUS

1798-aisiais metais, stud!-, 
juodamas Karaliaučiaus uni
versitete, Liudvikas Rėza ap
lankė savo tėviškę — Karvai
čių kaimą Kuršių nerijoje. 
Pasikeitęs kraštovaizdis jo 
gyviems vaikystės pirsimini- 
mams sudarė tokį kontrastą, 
kad visą poeto širdį užliejo 
skausmas, prasiveržęs giliai 
poetiška rauda “Nugrimzdęs 
kaimas”. “Kas bežinos po 
amžių tavo vietą, žydinti tė
viške, kurioj mano dainos 
skambėjo?” — klausė poetas, 
nesitikėdamas, kad ateis me
tas, kai žmogus laimės kovą 
su smėliu, o poeto tėviškė 
virs nuostabaus grožio kraš
tu, užburiančiu ir svečių, ir 
saviškių širdis. Ir kad į šį 
kraštą ateis nauji žmonės, 
kurie ne tik sukurs čia žydintį 
gyvenimą, bet ir prikels iš 
užmaršties ir liaudžiai ištiki
mo poeto bei mokslininko 
vardą.

Liudviko Rėzos gimimo 
200-ųjų metinių minėjimas 
Kuršių nerijoje virto didele 
šio krašto kultūros švente. 
Iškilmės prasidėjo Juodkran
tėje, buvusiame neturtinga
me žvejų kaimelyje, kurio 
pakraštyje 1798 metais prisi
glaudė paskutinieji Karvaičių 
kaimo gyventojai, palikę 
smėliu užpustytą tėviškę.

Partijos miesto komiteto 
sekretorius A. Vaitiekūnas, 
partijos miesto komiteto in
struktorius H. Baliūnas, at
sakingi Neringos miesto vyk
domojo komiteto darbuoto
jai, žuvininkystės ūkio žve
jai, nerijos miškininkai, vie
tos mokytojai ir moksleiviai, 
kurorto įstaigų darbuotojai 
16 valandą susirinko prie 
Juodkrantės aštuonmetės 
mokyklos: čia įvyko iškilmin
gas ceremonialas.

Pradėdamas ceremonialą, 
Neringos miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas Romanas Kizevičius 
pasakė:

— Nuo Liudviko Rėzos gi
mimo praėjo du šimtai metų, 
bet įžymiojo Kuršių nerijos 
sūnaus vardas gyvas visų 
neringiečių širdyse.

Tarsi patvirtindama tuos 
žodžius, vietos aštuonmetės 
mokyklos mokytoja, poetė 
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia 
skaito Liudvikui Rėzai ir ne
rijai skirtus eilėraščius.

Neringos miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas Juo
zas Stankus, pažymėjęs, kad 
neringiečiai giliai gerbia ir 
brangina savo pirmojo poeto 
ir mokslininko atminimą, pa
skelbia nutarimą Kaimo gat
vę pavadinti Liudviko Rėzos 
vardu. ,

Nukrenta baltas audeklas, 
ir susirinkusieji į ceremonia
lą perskaito: “Liudviko Rėzos 
gatvė”.

Iškilmingas ceremonialas 
baigtas, ir per pavasariška 
nuotaika padvelkusią neriją 
virtinė automašinų važiuoja 
Pervalkos link. Čia, prie Ne
ringos liaudies meistro 
Eduardo Jonušo sukurtos 
Liudviko Rėzos skulptūros,

šventės dalyviai padeda žy
dinčių gėlių puokštes.

Nidoje, “Agilos” kino teat
ro fojė, vietos muziejaus dar
buotojų iniciatyva buvo su
ruošta paroda, skirta moksli
ninko, tautosakininko ir poe
to Liudviko Rėzos atminimui.

O vakare “Agilos“ kino 
teatro salėje gausiai susirin
kę neringiečiai ir jų svečiai 
dalyvavo iškilmingame Liud
viko Rėzos 200-ųjų metinių 
gimimo minėjime kurį pra
dėjo miesto vykdo, jjo komi
teto pirmininkas J. Stankus. 
Turiningą pranešimą apie 
Liudviko Rėzos gyvenimą ir 
kūrybą perskaitė Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto filologijo fakulteto 
prodekanas Albinas Jovai
šas.

Apie Karvaičių kaimo, ku
riame gimė poetas, istoriją 
kalbėjo profesorius, geografi
jos mokslų daktaras Vytau
tas Gudelis.

Poetiškais žodžiais apie ne
riją ir Liudviko Rėzos atmini
mą prabilo neringietė poetė 
Ona Dovidavičiūtė-Pučenia ir 
Nidos vidurinės mokyklos 
moksleivė Irena Norkutė.

Iškilmingas minėjimas bai
gėsi gražiu koncertu, kuria
me skambėjo lietuvių liaudies 
ir lietuvių kompozitorių dai
nos, Liudviko Rėzos eilėraš
čiai bei poetui skirti posmai.

Liudvikui Rėzai skirtame 
koncerte dalyvavo Klaipėdos 
mokytojų namų choras, vado
vaujamas Linos Dumbliaus- 
kaitės. Eiles skaitė Klaipėdos 
dramos teatro aktorius Alek
sandras Šimanskis.

Liudviko Rėzos gimtinė 
gražiai ir prasmingai pagerbė 
savo pirmojo poeto ir moksli
ninko atminimą.

Magaryčios
Kad pirkimas ar mainai 
Eitų sklandžiai ir gerai, 
Abiem pusėm būtinai 
Teko žengti į seklyčią 
Ir išgerti magaryčių.

— Kaip nuo seno esam pratę, 
Mielas kūmai, į sveikatą!
Kad tau klotus daugel metų! 
Jei apgaut kuo nors manyčiau, 
Nestatyčiau magaryčių.

— Kaimynėli, aš tikiu!
Tai matyti iš akių!
Susidaužę iš stiklų
Gerkim gurkšnį midaus bičių 
Atšventimui magaryčių!

Dėkingasis pardavėjas, 
Nuoširdus, dosnus pirkėjas 
Smuklėj draugiškai šnekėjos . . 
Muzikantas traukė smičių, 
Irgi gavęs magaryčių . . .

Paprotys laikų senų, 
Pirkus be klastų painių, 
Laistyt sandėrį vynu 
Dingo su era trinyčių, — 
Negeria nieks magaryčių.

J. S.
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Akademiko T. Ivanausko namas-muziejus M. Navasaičio nuotrauka

TAUTIEČIAI, NEPAMIRŠKITE MŪSŲ
GARSIOSIOS ĮDOMYBĖS

Įžymaus Lietuvos mokslininko profesoriaus 
T. Ivanausko palikimo Obelynė

Netoli Kauno, Kamšos 
miško palaukėje tarp vešlių 
medžių skendi įžymaus Lie
tuvos gamtininko, akademi
ko, profesoriaus Tado Iva
nausko įkurta Obelynės sody
ba. Ji įsikūrusi gražioje vie
toje ant aukšto mišku apau
gusio Nemuno kranto ir pa
tenka į 1958 metais įsteigto 
Kamšos botaninio — zoologi
nio draustinio teritoriją. Iš 
visų pusių sodybą supa gilios 
miškingos Varžupio ir Obely
nės griovos bei Nemuno skar
dis, o vakaruose atsiveria 
Kamšos miško apjuosta lau
kymė.

Šią vietą prof. T. Ivanaus
kas pasirinko norėdamas gy
venti gražioje miško aplinko
je, kaip buvo įpratęs vaikys
tės metais savo tėviškėje Le- 
biodkoje. Pasirinkta vieta 
buvo ne tik graži, bet ir 
patogi, radosi arti Kauno, tad 
po darbo buvo nesunku ją 
pasiekti. Vietovė apsupta 
miško, kiek nuolaidi pietų 
pusėn, taigi paranki svetimų 
kraštų augalams, kuriais pro
fesorius aistringai domėjosi, 
tarpti.

Išties, Obelynei nebaisūs 
vėjai ir žiemos speigai ne tiek 
pražūtingi. Tur būt ir pava
saris su pirmaisiais žiedais 
čia ateina anksčiau, nei kitur.

8 hektarų sklypą T. Iva
nauskas įsigijo išsimokėtinai 
1920 metais. Pradėjo statyti 
namą, veisti sodą, dalį sklypo 
apjuosė eglių alėja, nes tokia 
alėja buvusi Lebiodkoje ir su 
ja siejosi, kaip rašo profeso
rius, malonūs vaikystės ir 
jaunystės prisiminimai. Kar
tu buvo sodinami puošnūs 
kitų kraštų medžiai, kurie 
paįvairino Obelynės aplinką. 
Profesorius ypač mėgo spyg
liuočius medžius, tad sodybo
je įsikūrė nemaža retai Lietu
voje auginamų svetimžemių 
spygliuočių, o kai kurie čia 
pirmą kartą įleido šaknis Lie
tuvos žemėn. Įvairi augalija 
buvo geru prieglobsčiu 
paukščiams, žvėreliams. Kai 
kurie tapo profesoriaus šei
mos globotiniais, teikė nema
ža malonių akimirkų, o kartu 
buvo stebimas ir jų gyvenimo 
būdas.

Obelynės vardas sodybai 
teko nuo griovos pavadinimo. 
Šiai vietovei jis gerai dera. 
Nemuno skardžių medynuo
se, griovose gausu laukinių 
obelų, kriaušių, gudobelių. 
Pavasariais nestinga jų žie
dų. Pačioje sodyboje įveista 
daug vaismedžių, o apylinkė- 
s,e 80 ha teritorijoje įsikūręs 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos mokomojo ūkio vaisme
džių sodas bei sodininkystės- 
daržininkystės katedros vais
medžių ir vaiskrūmių kolekci
ja.

Dabar Obelynės sodyba 
plačiai žinoma ir gausiai lan
koma. Gyvenamajame pasta
te įruoštas profesoriaus T. 

Ivanausko memorialinis mu
ziejus, o teritorijoje auga 
muziejaus darbuotojų ir 
LŽŪA miškų ūkio fakulteto 
studentų prižiūrimi dekora
tyviniai medžiai, krūmai, gė
lės, vaismedžiai.

Vieni pirmųjų Obelynėje 
pasodinti kai kurie vietiniai 
medžiai, o 1921 metais kelio
lika raudonojo bei pelkinio 
ąžuolų medžių, sidabrinis kle
vas. Tuo pačiu metu į papras
tojo ąžuolo medelius įskiepy
tus glaustašakio ąžuolo šake
lės, dabar išaugusios aukš
tais, puošniais medžiais. 
1923-1925 metais pasodinti 
paprastasis kaštanas, raudo
nasis bukas, keletas pensilva- 
ninių uosių ir vakarinių tujų.

Daugelis egzotinių spyg
liuočių, kurie Obelynės rinki
nyje šiandien vertingiausi — 
pilkasis ir sibirinis kėnis, si- 
birinė ir balkaninė pušis, ku- 
rilinis maumedis, kanadinė 
cūta, didžioji tuja, geltonasis 
puskiparisis — buvo pasodin
ti 1930-1937 metais. Daug 
svetimžemių medžių ir krū
mų į Obelynę atvežta pokario 
metais ir kiek vėliau, talki
ninkaujant miškų ūkio fakul
tetui. Tada pasodinti Lietu
voje retai auginami medžiai: 
dviskiautis ginkmedis, meta- 
sekvoja, geltonžiedis tulpme
dis, japoninis puošmedis. 
Obelynėje įsikuria baltoji, 
juodoji, serbinė eglės, dugla- 
so pocūgė, kūgiškoji ir gyvat- 
šakė paprastosios eglės for
mos, kūgiškoji baltosios bei 
melsvaspyglė sibirinės eglės 
formos.

Svetimžemiai augalai į 
Obelynę keliavo iš įvairių 
kraštų. Daugelis pirmųjų in- 
troducentų buvo nupirkti ma
ži medeliai Vokietijos, Suo
mijos, Prancūzijos botanikos 
soduose arba medelynuose. 
Nedideli augalėliai, atžalos, 
sėklos atkeliavo iš Volgos 
deltos, Vidurinės Azijos, Ta- 
lyšo kalnų bei kitų rajonų, 
kuriuose T. Ivanauskas buvo
jo zoologinių ekspedicijų me
tu. Laiškai su sėklomis Obe
lynę pasiekdavo iš tolimų 
pasaulio kampelių.

Obelynės pastatų sienos 
apkibusios vijokliais. Iš se
nesnių pažymėtina didžialapė 
kartuolė, žakmano raganė ir 
jos formos, gelsvoji raganė. 
Tur būt tik Obelynėje galima 
pamatyti vertikaliam dekora
vimui lauke panaudotą vie
nintelį Lietuvoje sumedėjusį 
laipiojantį augalą paprastąją 
gebenę. Tai jautrokas šalčiui, 
labai retas lapuočių ir mišrių 
miškų augalas, išplitęs ir prie 
Obelynės sodybos Varžupio 
griovos šlaite. Profesorius T. 
Ivanauskas perkėlė iš čia ge
benę prie gyvenamojo namo 
šiaurinės pusės, ir dabar ji, 
nors kartais apšąla, jau den
gia beveik visą sieną pakil
dama iki 3 m aukščio. 1972 
metų rudenį ji pražydo. Ir 

dabar jau eilę metų rugsėjo 
mėnesį papuošia geltonais 
žiedais.

Labai vešli tikrojo vynme
džio veislė respublikoje pla
čiai žinoma Ivanausko rasti- 
nuko vardu. Ji atspari šal
čiui, sparčiai auga ir mezga 
daug valgomų uogų. Obely
nėje galima įsitikinti jos ver
tingomis dekoratyvinėmis sa
vybėmis.

Obelynė kasmet turtėja. 
Štai 1975 metų vasarą Lietu
vos Žemės ūkio akademijos 
vadovybės iniciatyva čia iš
kasti tvenkiniai. Juose įsi
kurs įvairių rūšių žuvys, van
dens lelijos, dekoratyviniai 
vandens paukščiai. Kauno 
miesto dailės mokyklos mo- 
kytojo-skulptoriaus P. Bartu
lio vadovaujami moksleiviai 
įruošė medines skulptūrines 
rodykles.

Obelynės lankytojas turi 
progos pamatyti kaip gyve
no, dirbo ir kiek daug žmoni
jai paliko prof. T. Ivanaus
kas. Kiekvieną sudomina 
profesoriaus kelionių nuo
traukos, atvežti ir išpuoselėti 
medžiai galiūnai, jo auginti 
vaismedžiai, žvėreliai ir 
paukščiai, domina vietą, ku
rioje nuo ankstaus ryto pro
fesorius triūsė sode ar darže 
ir kartu sėmėsi jėgų moksli
niams tyrimams, mokslinių 
darbų rašymui. Nemažiau 
lankytoją žavi protingų ran
kų išpuoselėtas gamtos kam
pelis. Čia negirdėti miesto 
triukšmo, nėra kaminų dū
mų, čia nesutiksi gausių 
praeivių. Malonu gėrėtis me
džių ošimu, paukščių balsais,

Skulptūrinė rodyklė Obelynė M. Navasaičio nuotraukos
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retkartėmis Nemunu pra
plaukiančių laivų ūkčiojimu.

Obelynė graži visais metų 
laikais. Dar tirpstant sniegui 
čia pražysta snieguolės ir 
seilės, jas pakeičia žibuoklės, 
rododendronai, žalčialunkiai. 
Gegužės mėnesį Obelynė pa
sipuošia rožiniais grauželinės 
gudobelės raudonžiedės for
mos žiedais, o birželio mėnesį 
sutinka žydėdamos alyvos, 
jazminai, įvairūs kiti augalai.

Rudenį, greta įvairiaspal
vio lapų žaismo, Obelynės 
lankytoją žavi prisirpusių vy
nuogių kekės.

Patogiausia pradėti susipa
žinti su Obelyne, apsilankius 
muziejuje, kurio eksponatus 
kaupia ir ruošia jų ekspoziciją 
T. Ivanausko duktė L. Bal- 
tuškevičienė. Čia lankytojas 
ras beveik visus profesoriaus 
leidinius, rankraščius, mėgia
mus daiktus, reikmenis.

Vestibiulyje svečią pasitin
ka pirmojo stambaus trofėjo- 
briedžio, kurio medžioklę 
profesorius vaizdingai ir 
jausmingai yra aprašęs, gal
vos iškamša. Sofos, poilsio 
kėdės padengtos žvėrių kai
liais: milžiniško dydžio rudo
sios meškos, gepardo, vilko ir 
kitų. Viskas rodo čia gyvenus 
įžvalgaus gamtininko, ais
tringo medžiotojo. Lankytojo 
žvilgsnis sustoja prie eilės 
diplomų ir kitokių apdovano
jimų už dalyvavimą parodo
se: respublikinėse sodinin
kystės, gėlininkystės, gam
tos apsaugos ir kt.

Čia galima pamatyti turbūt 
vienintelę spintą, pagamintą 
iš Lietuvoje užaugusio raudo
nojo ąžuolo medienos. 1960 
metais profesorius parinko 
vieną iš savo sodintų raudo
nojo ąžuolo medžių, augusių 
pernelyg tankioje grupėje, 
nupiovė, paruošė lentas ir 
paprašė staliaus, kad paga
mintų spintą, tinkamą me
džioklių trofėjoms laikyti. 
Profesorius norėjo išbandyti, 
kam verta raudonojo ąžuolo, 
atvežto iš Šiaurės Amerikos 
ir gerai augančio mūsų kraš
te, mediena. Kol mediena 
buvo žalia, stalius sakė, kad 
ji minkštesnė už paprastojo 
ąžuolo. Lentoms porą metų 
padžiūvus ir dirbant spintą, 
staliaus nuomonė jau buvo 
kita.

Didžiulį įspūdį palieka nuo
traukų kolekcija krokodilo 
odos albume apie profeso
riaus šeimą, Obelynės kūri
mąsi, apie kelionę po Brazili
ją ir kitas šalis.

Malonus tautiečiai, būdami 
Lietuvoje prašom nepamiršti 
aplankyti įžymaus mokslinin
ko prof. T. Ivanausko puikų 
palikimą Obelynę.

Docentas A. Nasaitis 
docentas M. Navasaitis

Penktadienis, Balandžio (April] 2,1976

Demokratų lenktynės į prezidentinius kandidatus

MŪSŲ UPĖS BUS SKAIDRIOS

Istorinė kova su Lietuvos upių 
vandens teršimu

Daug dainų sukurta vienai 
didžiausių Lietuvos upių — 
Nevėžiui. Prie jo, Aukštaiti
jos žemėje, tiek gražių vietų, 
kur malonu pailsėti, paplau
kioti, pasimaudyti ir pažvejo
ti. Tačiau jau prieš karą Pa
nevėžio ir Kėdainių cukraus 
fabrikai buvo užteršę vande
nį, išnuodiję žuvis. Pastačius 
chemijos kombinatą Kėdai
niuose ir daug kitų šiuolaiki
nių įmonių Panevėžyje, upei 
vėl iškilo grėsmė, pramonė 
gerokai pakeitė vandens 
spalvą.

Gamyklų pirminio valymo 
įrenginiai nepajėgūs iki galo 
ir mechaniškai išvalyti van
denį. Kaip žinia, tik biologi
nis valymas vandenį gali pa
daryti visiškai nekenksmingą 
nei faunai, nei žmonėms. 0 
tam reikia specialių įrengi
nių. Visiems norisi, kad Ne
vėžis vėl kaip toje dainoje 
būtų “melsvai dažytas”.

Jo likimu susirūpino Lietu
vos vyriausybė. Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba įparei
gojo imtis priemonių Nevėžio 
teršimui sumažinti. 1972 me
tais buvo pradėti statyti nau
ji valymo įrenginiai.

Už kelių kilometrų nuo 
miesto auga ištisas statinių 
kompleksas, kuris užims 17 
ha plotą. Vien tik vandens 
valymo rezervuaras užima 
1.8 ha. Klojami gelžbetoni
niai vamzdžiai septynių kilo
metrų spaudimo linijai, kuria 
kanalizuojamas vanduo ke
liaus į valymo įrenginius. 
Statybos sąmatinė vertė — 
virš 7 milijonų rublių.

Po dviejų metų taip laukia
mi valymo įrenginiai pradės 
veikti. Jie per parą pajėgs 
išvalyti apie 50 tūkstančių 
kubinių metrų kanalizacijos 
bei pramoninio vandens, ki
tokių gamybos atliekų. Visą 
šį sudėtingą ūkį prižiūrės 122 
inžinieriai ir technikai, labo
rantai. Panevėžiečiai ir kitų 
miestų gyventojai nuolat do
misi statybos eiga, su 
džiaugsmu masto apie ateitį. 
Netrukus be jokios dvejonės 
bus galima traukti į Berčiū
nus kad ir visam savaitgaliui, 
linksmiau suklegės vaikų ir 
suaugusių balsai šalia miesto 
įsikūrusiose pionierių stovyk
lose bei įmonių profilaktoriu
muose.

Šios vienos stambiausių ir 
reikšmingiausių Panevėžio 
statybos užsakovas — terito
rine vandentiekio ir kanali
zacijos valdyba. Jos kapitali
nės statybos skyriaus virši
ninkas A. Rasimavičius sako:

— Jau dabar galvojama ir 
apie tolimesnę ateitį. Naujo
sios statybos, skirtos gyven
tojų gerbūviui, pajėgumas 
atitinka šių dienų kanalizuo
jamų vandenų kiekį. O juk 
plečiantis miestui, daugiau 
bus sunaudojama vandens. 
Jam valyti statybininkai ir 
montuotojai, užbaigę pirmą
ją, imsis antrosios valymo 
įrengimų eilės statybos.

Projektas jau ruošiamas. 
Taigi, vargu ar Nevėžiui ties 
Panevėžiu kada nors beiškils 
teršimo pavojus. Kaip mato

me, Aukštaitijos sostinės bei 
upės žemupyje esančių mies
tų gyventojams pasisekė. 
Netrukus jie turės švariausią 
vandenį. Panevėžys pirma
sis, bet ne vienintelis miestas 
kompleksiškai besiruošiantis 
•valyti vandenį. Galingi valy
mo įrenginiai pradėti statyti 
Alytuje, Klaipėdoje, savo 
eilės laukia respublikos sosti
nė. Dešimtąjį penkmetį 
šiems darbams skiriama de
šimtys milijonų rublių. Kai 
bus įgyvendinti šio ir kitų 
penkmečių užmojai, visi 
miestai turės vandens valy
mo kompleksus, didžiosios 
Lietuvos upės bus žymiai 
skaidresnės. Vandens telki
nius matysime tokius, kokie 
jie buvo šio šimtmečio pra
džioje. Simas Vaišky s

KRAŠTOTYROS BARUOSE LIETUVOJE

SU MOKSLININKŲ 
PAGALBA

LTSR Mokslų akademijos 
Istorijos instituto darbuoto
jai pasisiūlė globoti Anykščių 
rajono kraštotyrininkus. 
Mokslininkai apsilankė 
Anykščiuose, aptarė darbo 
gaires. Neilgai trukus, 
anykštėnai surengė savo 
1959-1975 metų geriausių 
darbų istorine tematika paro
dą, kurią recenzavo atvykę 
šefai. Rajono kraštotyrininkų 
vadovė T. Mikeliūnaitė ir 
instituto jaunųjų mokslininkų 
tarybos pirmininkas A. Vi
sockis pasirašė bendradar
biavimo sutartį.

SEMINARAS 
RADVILIŠKYJE

Radviliškio rajono krašto
tyrininkų gretos ūgtelėjo 
įkurtos kolūkiuose, kai kurio
se pramonės įmonėse bei kul
tūros įstaigose, veikia penki 
visuomeniniai muziejai.

Draugijos rajono taryba 
surengė seminarą, kuriame, 
be kraštotyros organizatorių, 
dalyvavo ir rajono įmonių, 
ūkių bei įstaigų pirminių par-

VASARĖLĖ
Liepoms pražydėjus 
Tuoj rugeliai bala, 
Žalią vasarėlę 
Gera, gera, gera. 
Saulei patekėjus 
Kruta kas tik gyvas, 
Žvanga plieno dalgiai 
Nuo ryto ankstyvo. 
Pradalgiai tik gula 
Vienas greta kito, 
Lyg artojo vagos 
Dirvoj suvarytos. 
Kaitina saulutė 
Šienpiūvėlių veidus, 
Lengviau atsidūsta 
Tik jai nusileidus. 
Vos pirma žvaigždelė 
Danguje sušvito, 
Tuoj rasa sidabro 
Ant žolės užkrito.

Bronė Juškienė

Įvairumai
° Los Angeles skyrybų kon

tora siūlo savo paslaugas jau
navedžiams. Tuoj po vestu
vių jie gali įmokėti pinigų, 
kiek reikia skyrybų išlai
doms.

•
° 34 metų kanadietis Clin 

Shaw pasiekė naują pasaulio 
rekordą. Su ratinėmis pačiū
žomis jis čiuožė 179 valandas, 
viršijęs ankstesnį pasiekimą 
32 valandomis.

o

° Netoli New Yorko atidary
tas kurortas šunims, kur tur
tingų šeimininkų “mylimi vai
kai” galės pailsėti nuo didžiu
lio nervinio įtempimo ir su
krėtimų. Kurorte dirba medi
kai, kulinarijos meno meist
rai, apmokytos kambarinės. 
Elito šunų paslaugoms — 
ištaigios palatos, maudymosi 
baseinas, aikštelės žaidi
mams, kuriuos “kurortinin- 
kams” rengia etatiniai masi
nių žaidimų organizatoriai.

tinių organizacijų sekreto
riai. K. Račkauskas

DEŠIMTMEČIUS RINKTA 
IR SAUGOTA.. .

Kapsukiečiai kraštotyrinin
kai pagerbė Lietuvos TSR 
nusipelniusį kultūros veikėją. 
Paminklų apsaugos ir krašto
tyros draugijos garbės narį 
Joną Kirlį jo 85-erių metų 
sukakties proga.

J. Kirlys žinomas ne tik 
kapsukiečiams. Pedagogas ir 
spaudos darbuotojas bei 
uolus spaudos kolekcionierius 
platino ir rėmė pogrindinę 
komunistinę bei pažangią li
teratūrą, ją sistemino ir po
puliarino. Atkūrus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, savo ko
lekciją — 10 tūkstančių įvai
rių spaudos leidinių — jis 
perdavė tada įsteigtai Respu
blikinei bibliotekai. J. Kirlys 
aktyviai reiškėsi kraštotyros 
baruose ir nuo pirmųjų poka
rio metų. Tarybinėje spaudo
je yra paskelbęs straipsnių iš 
spaudos ir švietimo istorijos. 
Partijos istorijos institutui 
prie LKP CK perdavė nema
žai politinės literatūros leidi
nių, iškarpų, fotodokumentų, 
suteikė duomenų.

Alina Bogužaitė

Lankose žiogeliai 
Ant smuikelių groja 
O griežlė rugiuose 
Bosu turavoja. 
Krūmuose lakštutė 
Jurgut, Jurgut šaukia, 
Jaunas mėnesėlis 
Tarp žvaigždelių plaukia. 
Prie beržo mergaitė 
Mylimojo laukia, 
Tik pelėda liepoj 
Klaikiai jai sušaukia: 
“Nerymok, mergaite, 
Prie liekno berželio, 
Jau seniai pas kitą 
Jis surašo kelią.
Tavo ašarėlių

Jis tikrai nevertas — 
Ir nelauk prie beržo 
Tu jo kitą kartą.”
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SUEIGOS, LIGONIAI 
IR KITA VEIKLA

Žieminis sezonas, kai čia 
atvyksta svečiai pasišildyti 
Floridos saule — jau eina 
prie* galo. Tačiau ir pas mus, 
Lietuvių• Socialiu Klubo salė
je, turėjome svečiu iš įvairių 
kolonijų, Kanados ir net iš 
Lietuvos. Ypač svečias Ro
bertas; Verba paliko gražius 
įspūdžius. ’Jis dirba Lietuvoje 
kaip kinematografijos specia
listas": Tad ir mūs kai kurias 
sueigas jis parodys mūsų sū
nėnams Tarybų Lietuvoje.

Mūsų senimo organizacijo
je — LSK. LLD 75 kuopoje, 
Aido chore — gražiai dirba 
Marytė ir Juozas Nevinsai, 
nauja kuopos sekretorė M. 
Navickienė ir kiti. Mes džiau
giamės,. kad į LLD kuopos 
narių eiles įstojo gerai žino
ma buvusi solistė, operečių 
vaidintoją — Margaret Petri- 
kiene-Cesnavičiutė. Gaila, 
kad šiuo metu jai sveikata 1 
dar neleidžia dalyvauti dai- ' 
nos mene. Taip pat kuopos | 
nariais tapo IL Eagan, jo i 
žmona ir abudu Jankauskai. |

Žinoma, svarbu paminėti, 
kad šiuo metu Miamyje vyks
ta ir kita pažangi veikla už 
taiką, prieš militarizmą tarpe 
amerikiečių jaunų žmonių. 
Ypatingai verta moralinės ir 
materialinės paramos antimi- 
1 i ta r i n. ė organizacija: “Ameri
can Friends Service Commit
tee”. Ji atlieka švietimo ir 
propagandos darbą kovoje 
prieš branduolinio karo pavo
jų. Paruošia ir siuntinėja lite
ratūrą, ruošia forumus, dis
kusijas-.protestui prieš milži
niškas išlaidas karui, žmonių 
žudymui. Ypatingai šiuo me
tu ši organizacija veda kam
paniją už: “Stop The B-l

Lietuvos KP užgyrė
[Pabaiga iš 1 pusi. J 

miesto ir kaimo gyventojų 
gerovės , bei kultūros lygį, 
darbo'ir buities sąlygas, iš
spręsti daugelį kitų klausi
mų.

Svarbu plėsti ir stiprinti 
gyventojus aptarnaujančių 
šakų materialinę-techninę 
bazę, techniškai ją tobulinti. 
Reikia išplėsti šiuolaikinių 
universalinių ir specializuotų 
parduotuvių, taip pat pramo
ninių’ministerijų organizuo
jamų firminių parduotuvių 
tinklą. Būtina geriau spręsti 
socialinių ir kultūrinių preky
bos ir buitinių įmonių terito
rinio išdėstymo, kuo ekono- 
miškiaūsio jų tinklo išvysty
mo ir panaudojimo klausi
mus.

Gyventojų aptarnavimo 
klausimais aktyviau turi do
mėtis mokslinio tyrimo įstai
gos. ■ ■

Mes turėsime smarkiai pa
gerinti darbo kokybę preky
boje; buitinio aptarnavimo 
srityje", komunaliniame ūky
je, sveikatos apsaugos ir so
cialinio aprūpinimo įstaigose, 
žodžiu, Visose grandyse, kur 
tenkinami tarybinio žmogaus 
poreikiai. Visur turi būti ke
liama gyventojų aptarnavimo 
kultūra plačiausia šio žodžio 
prasme.

Didelį darbą teks atlikti, 
gerinant kadrų rengimą ir 
įtvirtinant juos, stiprinant 
auklėjamąjį darbą, darbo 
drausmę. Paslaugų sfera —- 
didžiulės politinės ir sociali
nės reikšmės reikalas, ir ja 
mes turime nuolat rūpintis.

“Uždaviniai, susiję su so
cialinio vystymo ir liaudies 
gerovės kėlimo programa, 
apima daug klausimų. Čia 
nėra smulkenų, čia viskas 
svarbu. Nuodugnesnis spren
dimas viso komplekso proble
mų, susijusių su darbo žmo
nių poreikių ir reikmių paten
kinimu, padės didinti jų ga
mybinį ir politinį aktyvumą, 
įvykdyti istorinius partijos 
XXV suvažiavimo nutari
mus.”

Bomber”, kurio gamyba mū
sų šaliai kainuos apie 92 
bilijonus dolerių! Mūsų kuopa 
ir klubas remia tokią veiklą 
— tai veikla prieš katastro-

Į fišką pavojų.
Gražiai Paminėta Kovo 8-ta
Džiugu, kad šį minėjimą 

i šiais metais atliko vietinis 
i Aido choras. Parengimas įvy- 
! ko kovo 17 dieną. Tai buvo 
i trečiadienis — vidurys savai- 
1 tės, darbo diena. Bet šiuo 
metu Miamyje lietuvišką mūs 

i veiklą sudaro jau pensinin- 
;kai. Tad sėkmingos ir skait
lingos mūsų sueigos gali būti 
ne tik sekmadieniais, bet ir 

i šiokiadieniais. Tai įrodė ir 
kovo 17-ta. Sueiga buvo 
skaitlingesnė, negu rengėjai 
tikėjosi. Svarbu —- tai tiks
las, kokią programą mes ruo- 

! šiame. Miamyje ir apylinkėje 
turime dainos meno talentų, 
tik reikia vieningos orientaci
jos, geros iniciatyvos tuos 
talentus sukviesti į mūsų 
sueigų programas. Štai tie 
dainos meno talentai, kurių i 
laukiame estradoje: 0. Stel- 
mokaitė, Mae Gabrėnienė, A. I 
Iešmantas, B. Ramoškaitė, o į 
su laiku gal ir Margaret Čes- | 
navičiutė.

Pagrindinė programa 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimui — buvo koncerti
nė. Aido choro pirmininkė M. 
Navickienė pakvietė į estra- j 
dą Aido chorą, kuriam vado- i 
vauja J. Krasnickas. Sekan- ; 
tis numeris buvo choro mote- [ 
rų grupė. Čia, galima sakyti, į 

[Marytė Nevins debiutavo, ! 
i kaip moterų grupės akompa- 
i nistė ir vadovė. Linkime jai j 
į sėkmės šioje meno srityje. 
Pati Marytė gražiai atliko 
savo numerį su koncertina ir 
savu balsu.

Draugė M. Kancerienė 
j trumpai nušvietė Kovo 8-tos 
> istorinius bruožus. Sekanti 
buvo viešnia kanadietė solis
tė M. Glaveckienė. Ji gražiu, 
maloniu balsu atliko keletą 
dainelių. Taip pat šiame kon- 

j certe, po gana ilgos pertrau
kos, girdėjome ukrainietę so- 

i listę — A. Tamčikienę. Jos 
stiprus balsas skambėjo tarsi 
geriau, negu kada pirmiau. 
Taip ir Julius Krasnickas sa- 

j vo solo dainas, kaip visuo- 
, met, akcentavo stipriu, gra- 
j žiu balsu. Prie solistų prisidė
jo ir H. Mankauskienė, jai 
akompanavo F. Mankauskas.

Programos vedėja į estradą 
pakvietė Ukrainiečių chorą, 
kuriam vadovauja J. Maga- 
rovskis. Pažangieji ukrainie-

I čiai yra dažni svečiai LSK 
i salėje. Jų choras visuomet 
' scenoje pasirodo pasipuošęs 
liaudies kostumais. Tai daro 
gražų įspūdį ne tik klausovui,

i bet ir žiūrovui. Taip ir jų 
■ dainos, visuomet atspindi 
I liaudies aspiracijas.

Tad ir šį koncertą, nors jo 
i atlikėjai jau nejaunuoliai, rei- 
| kia laikyti gerai vykusiu. Ži- 
I noma, menas, sakoma, yra 
i gyvenimo grožis. Jo grožis 
į įsikūnija tada, kai meno kūri
nys būna gerai išmoktas ir 
gerai atliktas. Jeigu solistei 

1 ar solistui estradoje reikia 
žiūrėti į rankoje laikantį kūri- 

į nio tekstą — tada jo dainavi- 
i mo grožis sumenkėja.

Kai Kurie Mūsų 
Ligoniai Sveiksta

Joks mokslas dar neišrado
apdraudą nuo ligų. Jos vis 
užpuola geriausius mūsų na
rius ir veikėjus. Jau nekartą 
mes minėjome, kad mūsų 
organizacijų buvę veikėjai — 
J. Sliekas ir W. Lack tapo 
invalidais. Juos aplanko Olga 
Šimkienė ir Marie Koch. Lė
tai stiprėja ir J. Thomsonas 
— jis iškentėjo ant abiejų 
akių operaciją. Ligoninėje iš
gulėjo apie 9 savaites, pradė
jo stiprėti, grįžo į namus ir 
vėl į ligoninę. Buvo atoslūgis 
ir vėl atosmūgis. Jo žmona, 
kuri taip širdingai rūpinosi 
Jono sveikata, atnaujino

Londonas. — Parodų salė
je, pilnoje žmonių, išmatų 
dėžėje kovo 27 dieną sprogo 
bomba, 80 žmonių sužeista.

Thomsono “Laisvės“ prenu-' 
meratą, dar pridėjo $11 laik
raščio reikalams. Sofija buvo 
nudžiugus, kad Joną Thorn-I 
šoną vėl greit matysime cho
ro veikloje ir mūsų sueigose. 
Bet Sofijos ir mūsų viltys dar 
nerealizuotos. Vėliausios ži
nios vėl rodo, kad Thomsono 
sveikata labai lėtai gerėja. 
Prie to, pati jo gyvenimo 
draugė Sofija Thomsonienė 
irgi nesijaučia geroje sveika
toje. Jos širdis pradėjo silp
nėti. Dabar Jonas namuose, 
žinoma, tai didžiausia prie- i 
žiūra gula ant jos pečių. Šiuo | 
metu S. Thomsonienė labai į 
dėkoja, kad jai ir Jonui taip ■ 
širdingai talkauja jų namuose | 
esanti, iš Conn, valstijos at- ■ 
vykusi Mrs. M. Saimon.

Nesveikata dar vis kankina 
S. ir A. Masonus. Juos dažnai 
lanko kaimynai Sukaičiai, Ga
brėnai. Pats Jeronimas Su- 
kaitis, buvęs LSK pirmininku 
ir sekretorium, atrodo, jau 
pilnai sustiprėjęs, bet į orga
nizacinę veiklą jau nebando 
įeiti. Taip pat gerai susveiko 
P. Gudelis. Jis gyvena LSK 
pastogėje, Marytės ir Juozo 
Nevins priežiūroje, dalyvau
ja sueigose. Taip ir Mitzė 
Bovinienė, pagulėjusi virš 
porą savaičių ligoninėje, jau 
namuose vaikštinėja ir dirbi- I 
nėja, tačiau dar vis gydytojai i 
tikrina ir jos sveikatą. Ji ’ 
dėkoja visiems, kurie laiškais i 
ar žodžiu linkėjo jai sveikatos ' 
Visiems jiems linkime geriau-į 
sios sveikatos.

LSK Nebaigtu Reikalu
Lietuvių Socialio Klubo na- į 

riams yra žinoma, kad LSK 
konstitucija buvo taisyta ir 
priimta specialiam susirinki
me 1972 metų lapkričio 15 
dieną. Floridos valstijoje 
LSK įregistruotas ir inkorpo
ruotas kaip “non-profit orga
nization”. Tad pirmieji išleis
ti vadinami “šėrai” namo įs
teigimui buvo, pagal valstijos i 
įstatymus, nelegališki. Todėl į 
“šėrus“ reikėjo pakeisti į 
“certificates of indebted
ness’. Vadinasi, už senuosius 
“šėrus” LSK nariai gavo nau
juosius certifikatus, kurie 
yra kaip paskola LSK. Tačiau 
pasirodė, kad dar yra narių, 
kurie negrąžino senuosius ir 
negavo naujus, vadinamus 
certifikatais.

Vadinasi, pagal LSK kon
stituciją, LSK nariai, kurie 
neturi “certificate of indeb
tedness’, automatiškai išsi- 
braukia iš LSK narystės. Va
sario susirinkime LSK svars
tė šią problemą ir nutarė 
kreiptis į tuos narius, kurie 
dar neatliko senų “šėrų” gra
žinimą. Prie to, už dabarti
nius certifikatus LSK gali 
mokėti ir tam tikrą nuošimtį. 
Tad prašome visų, kurie turi
te senuosius “šėrus”, priduo- 
kite ar prisiųskite juos LSK 
ir be jokių išlaidų ar nuostolių | 
jums bus išduoti nauji certifi- 
katai. V. Bovinas

St. Petersburg, Fla.
Kovo 6 d. LSC salėje įvyko

Ir vėl su vizitu

Karalius Hussein

Washingtonas. — Vėl šioje 
šalyje lankosi Jordan kara
lius Hussein. Vizito tikslas 
jau žinomas: gauti iš Ameri
kos daugiau militarinės ir 
ekonominės pagalbos.

LLD 45 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkimą pradė
jo kuopos pirm. Adelė Pakal
niškienė. Jį pravedė Jonas 
Mileris.

Valdyba pateikė raportus. 
Adelė Pakalniškienė prane
šė, kad Vasario mėnesį kuopa 
turėjo du pasekmingus pa
rengimus. Buvo filmos rody
mas ir Dainos Mylėtojų choro 
11 metų gyvavimo sukaktis. 
Taipgi pasiūlė, kad šiandien 
susirinkimas nutartų pasvei
kinti nuo kuopos “Laisvės” ir 
“Vilnies” suvažiavimus. 
“Laisvės” suvažiavimas įvyks 
balandžio mėnesį,“Vilnies” — 
gegužės. Susirinkimas pa
skyrė abiem laikraščiam po 
$300.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė finansų bei na
rių stovį. Iždininkas Povilas 
Alekną sutiko su jos raportu. 
Iš renginių komisijos prane
šimą pateikė P. Alekna ir P. 
Mockapetris.

Kuopos finansų knygos bu
vo patikrintos. Juozas Sar- 
kiūnas pranešė, kad finansų 
knygos vedamos tvarkingai.

Visi pranešimai buvo 
priimti. Mirus kuopos narei 
V. Lapatai, nutarta vietoje 
gėlių, pareikšti užuojautą jo 
artimiesiems “Vilniję” ir 
“Laisvėje”.

Po susirinkimo mūsų šeimi
ninkės svečius pavaišino pie
tumis.

Aldona Aleknienė pasveiki
no svečius, kurie buvo papra
šyti susipažinti su mūsų pub
lika.

Apie porą savaičių viešėjo 
Golfporte, Fla., iš Stamford, 
Conn., Amelija ir Walteris 
Juškevičiai ir Amelijos sesu
tė Marytė pas artimus bičiu
lius II. ir J. Dabrow. Jie 
atsilankė į mūsų pobūvius. 
Amelija buvo paprašyta pa
kalbėti. Ji pasveikino Flori
dos pažangius lietuvius. Sa
kė: Mums malonu pasimatyti 
su senais pažįstamais, pasi
grožėti Floridos gamta. Lin
kėjo visiems geros sveikatos 
ir sėkmės veikloje.

Po pietų buvo atžymėta 
Tarptautinė Moters Diena — 
kovo 8-toji.

Programos įvadoje kalbėjo 
Adelė Pakalniškienė. Sako: 
— Šiandien pagerbsime mo
teris kovo aštuntosios proga. 
Tarptautinė Moters Diena 
buvo atžymėta daugelyje pa
saulio šalių. Moterys, švęsda
mos šią diena — primena 
kovas ir atsiektus moterų 
laimėjimus jų kovoje už ly
giateisiškumą ir pastovią tai
ką pasaulyje.

Baigdama kalbą, Adelė pa
kvietė V. Bunkienę, kuri pa
skaitė eileraštį, skirtą “Ma
mytei.

Po to kalbėjo Jonas Mile
ris. Jis priminė tuos laikus, 
kuomet moterys neturėjo tei
sių nei šeimoje, nei visuome 
nėję. Ir bendrai kapitalistinė 
santvarka moters neskaitė 
pilnu žmogumi. Tik daug vė
liau moterys pradėjo galvoti, 
suprasti savo vertę gyveni
me. Ir veiklių moterų paska
tintos pradėjo kovoti už savo 
teises.

Po J. Milerio kalbos, Aldo
na Aleknienė paskaitė S. Ne
ries eilėraštį “Motulė”.

Programa baigėsi su daina. 
Adelės Pakalniškienės vado
vybėje Dainos Mylėtojų Cho
ras padainavo dainas, pritin
kančias kovo 8-tajai. Pianinu 
akomponavo Walteris Žukas.

Ad. Pakalniškienė padėko
jo svečiams už atsilankymą, 
programos pildytojams, šei
mininkėms už pagamintą 
maistą, Walteriui Žukui už 
akomponavimą. Toliau buvo 
šokiai ir draugiški pasikal
bėjimai iki vėlumos.

KLUBO VEIKLA
Šeštadienį, kovo 13 d. LSC 

salėje įvyko klubo mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė klu

bo prez. V. Bunkus. Valdyba 
pateikė raportas. Valys Bun
kus pranešė, kad vasario mė
nesį buvo atvykę iš Sveikatos 
skyriaus inspektorius; viską 
patikrino. Sakė, kad salė yra 
geroje tvarkoje. Valys taip 
pat priminė, kad vasario mė
nesi klubas turėjo du pasek
mingus pobūvius. Publikos 
visuomet prisirenka pilna sa
lė.

Kalbėjo viceprezidentas 
W. Dubendris ir direktoriai 
J. Bakšys ir J. Sarkiūnas. 
Užgyrė V. Bunkaus raportą. 
Sakė, kad klubo reikalai ve
dami geroje tvarkoje.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė smulkmeniš
ką finansų stovį. Iždininkas 
Jonas Rūbas sutiko su jos 
sąskaita. Iš renginių komisi
jos pranešimą pateikė P. 
Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi pranešimai buvo priimti.

Susirinkimą pabaigus turė
jome pietus. Aldona Aleknie
nė sveikino svečius su pava
sario pirmą diena, linkėjo 
linksmai praleisti popietę.

Reikia priminti, kad' šią 
žiemą turėjome daug svečių 
iš visos plačios Amerikos ir iš 
Kanados. Čia atostogavo apie 
porą savaičių kanadiečiai He
lena Juraitienė ir jos dukra 
Danutė su savo šeima. Hele
na buvo pakviesta pakalbėti. 
Ji sakė: aš ir mano šeima 
Floridoje esame pirmą kartą.

Labai įdomus kraštas. Jau 
teko plačiau pakeliauti. Ap
lankėm įdomias vietas. Mums 
malonu būti jūsų pobūvyje ir 
susitikti su senais mūsų bi
čiuliais. Sveikino Floridos pa
žangius lietuvius, palinkėjo 
geros sveikatos ir jaunatviš
kos energijos mūsų veikloje. 
Viešnia iš Miami Mildred Fri- 
berg kovo 20 d., dalyvavo 
mūsų pobūvyje. Ji buvo pa
prašyta tarti keletą žodžių. Ji 
sveikino senus petersburgie- 
čius, linkėjo sėkmės ir ener
gijos pažangioje veikloje.

Helena Siaurienė per trum-

San Francisco, Cal.
UŽ AMERIKOS-TARYBŲ
SĄJUNGOS DETENTĘ, UŽ 
DRAUGYSTE, UŽ 
GERESNIUS SANTYKIUS

Kovo 12, 13, 14 dienomis 
čionai įvyko svarbi Ameri- 
kos-Tarybų Sąjungos Drau
gystės Draugijos konferenci
ja arba kongresas. Delegatų 
buvo iš New Yorko, Los 
Angeles, Washingtono, Chi- 
cagos, Minneapolio ir visos 
eilės kitų miestų.

Pirmiausia, kovo 12 d. bu
vo suruošta Leningrado Vai
kų Dailės kūrinių labai įdomi 
paroda. Tęsėsi nuo 5 vai. po 
pietų iki 8 vai. vakaro. Be to, 
buvo užkandžių, tai žmonės 
draugiškai vaišinosi ir šneku
čiavosi. Buvo ir kalbų. Pir
miausia kalbėjo American- 
Soviet Institute prezidentas 
Holland Roberts. Jis pabrė
žė, kad šis Institutas veikia 
virš 40 metų palaikymui ge
rų, draugiškų santykių tarp 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos. Antras 
kalbėtojas buvo G. Fedosov 
iš Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone. Jis konfe
rencijos dalyvius nuoširdžiai 
pasveikino. Taipgi kalbėjo 
Tarybų Sąjungos generalinis 
konsulas San Francisco mies
te Alexander Zinchun. Tai 
plačiai žinomas labai malo
naus būdo žmogus. Jis irgi 
sveikino delegatus. Taipgi 
buvo trumpa dainų ir muzi
kos programa.

Kovo 13 dieną 10 vai. ryto 
formaliai prasidėjo Draugijos 
nacionalinė konferencija. 
Programai pirmininkavo niu
jorkietis Richard Momford. 
Buvo visa eilė pranešėjų ir 
kalbėtojų. Visi pabrėžė svar
bą palaikyti gerus, draugiš- 

pą laiką pergyveno dvi skau
džias nelaimes. Vasario 29 d. 
gavo žinią, kad Far Rocka
way, N. Y., mirė sesers 
vyras S. Bacevičius. Tik spė
jus sugrįžti į St. Petersbur- 
gą, atėjo kita žinia, kad kovo 
11 d. nuo širdies smūgio mirė 
brolis Kazimieras Sireika, 
Maplewood, N. J. Paliko ser
gančią žmoną ir kitus šeimos 
narius.

Reiškiu gilią užuojautą He
lenai Siaurieni ir kitoms sesu
tėms.
Kauniečiai gydytojai A. ir 

B. Pikčiai per Joną Milerį 
prisiuntė mūsų salei įdomų 
papuošalą — nėrinį (“Mač- 
mare”). Organizacijų vardu, 
širdingas ačiū gydytojams A. 
ir B. Pikčiams.

Iš Cleveland, Ohio, Stasys 
Kuzmickas pasisvečiavo pora 
savaičių Floridoje. Buvo apsi
stojęs pas dailininką Praną 
Mockapetrį Golfport, Fla. 
Stasys, kaip daijiininkas-so- 
listas, kovo 13 ir 20 mūsų 
pobūviuose klubo salėje išpil
dė gražią dainų programą. 
Reikia pasakyti, kad seniai 
esu girdėjus jį dainuojant. 
Tačiau jo balsas nemaž nepa
sikeitė. Jis savo stiprų balsą 
valdo meistriškai.

Padainavo šias dainas: “Lai 
sau rūstūs vėjai ūžia,” 
“Trauk, bėruti, greičiau,” an- 
.gliškai apie Mississippi upę, 
“Prašvito rytas,” “Visur ty
la”, “Štai gražiai šviečia,” ir 
duetą su Adele Pakalniškiene 
“Mergužėle, ateisiu”. Jo dai
navimą publika palydėjo gau
siais aplodismentais. Prašom 
Stasį vėl kuomet nors aplan
kyti mūsų kampelį. Lauksi
me.
PRANEŠIMAI

Balandžio 3 d. LLD 45 
kuopos susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Balandžio 10 d. klubo susi
rinkimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti.

Įvyks klubo salėje, 314 - 
15th Avė., South.

V. Bunkienė

kus santykius tarp Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Nuo gerų tarp šių 
šalių santykių priklauso pa
saulinės taikos likimas. Vaka
re delegatai buvo pakviesti į 
Tarybų Sąjungos konsulatą, 
2790 Green St. ir gerai pavai
šinti.

Sekmadienį, kovo 14 d. 
Amerikos-Tarybų Sąjungos 
Draugystės Draugijos konfe
rencija savo sesijas baigė. 
Prasidėjo 10 vai. ryto ir 
baigėsi 4 vai. po pietų. Taipgi 
buvo visa eilė kalbėtojų bei 
pranešėjų. Buvo pateikta 
įvairių sumanymų ir pasiūly
mų, kaip Amerikos visuome
nę supažindinti su Tarybų 
Sąjungos socialistiniu gyve
nimu ir kaip tarpe šių šaliį 
pagerinti santykius. Taipgi 
buvo apibūdinta šios Ameri
kos-Tarybų Sąjungos Drau
gystės Draugijos veiklos 
svarba.

Paskutinį žodį tarė tarybi
nės ambasados Washingtone 
darbuotojas Fedosov. Jis de
legatams ir svečiams nuošir
džiai padėkojo. Jo kalba buvo 
dalyvių palydėta ilgu rankų 
plojimu. I. Kamarauskas

Brockton, Moss.
Kovo 14 d. Elz. Stepanaus- 

kienė, gyvenanti 79 Harrod 
Ave., savo namuose nupuolė 
laiptais ir labai susižeidė. 
Tapo nuvežta į Cardinal 
Cushing ligoninę.

Linkiu jai greit susveikti.
S. Rainard

New Delhi, Indija. — Bu
šas, pilnas žmonių, nusirito į 
kanalą. Žuvo 44 žmonės.

Rochester, N. Y.
Kaip visur, taip ir pas mus 

siaučia influenza. Kai kurios 
ligoninės skundžiasi, kad turi 
perdaug sergančių “flu”.

Čia prieš kiek laiko turėjo
me dideles audras. Sugadino 
elektrą ir pridarė daug nuo
stolių. Daug šeimų neturėjo 
nei šviesos, nei šilumos. Nu
kentėjo ir pora lietuviškų 
šeimų. Ona Malinauskienė 
sakė, kad jos namuose per 
dvi dienas nebuvo nei švie
sos, nei šilumos. Darbininkai 
dirbo sunkiai, pakol elektrą 
atsteigė. Dirbo per dienas ir 
naktis.

Mūsų ligoniai
Draugės Bekešienė ir Šve

dienė tebėra Priežiūros na
muose.

Frank Kantenas turėjo 
sunkią operaciją. Dabar jau 
namie. Kaip žinoma, Frank 
yra laikraščių vajininkas ir 
rėmjas. Mes jo artimi drau
gai linkime jam greitai susti
prėti.

Prieš porą savaičių palydė
jome į kapus draugę Barzdai- 
tienę. Jinai seniau skaitė mu
sų spaudą ir kai kada ją 
paremdavo. Buvo jau pagy
venusi moteris, ilgai sirgo. 
Didžiausia užuojauta jos arti
miesiems. K. Žemaitienė

Pittsburgh, Pa.
Kovo 15 d. mirė Jonas 

Lekavič, išgyvenęs 91 metus. 
Kovo 17 d. buvo palaidotas 
Lietuvių draugijos kapinėse. 
Buvo pašarvotas Wenslova 
šermeninėje, buvo daug gėlių 
prisiųsta nuo artimųjų. Lai
dotuvių dalyviai buvo už
kviesti pietų ir buvo pavai
šinti skaniu maistu.

Velionis paliko liūdesyje 
dukrą Steven Olexen ir jos 
šeimą, taipgi daug giminių ir 
artimųjų.

Jonas gimė Lietuvoje, Vil
niaus apskrityje. Į Ameriką 
atvažiavo jaunas ir čia išgy
veno 70 "metų, Pittsburgho 
apylinkėje.

Buvo LDS 160 kp., LLD 87 
kp. ir Lietuvių piliečių dr-jos 
narys. Buvo “Laisvės” ir 
“Vilnies” pažangios spaudos 
rėmėjas. Buvo draugiškas su 
visais.

Jonai, lai bus tau ramybė 
ilsėtis Lietuvių kapinėse.

Nuoširdi užuojauta dukte
riai, jos šeimai ir visiems 
artimiesiems. J. K. M.

Jau nori tartis su 
Vietnamu?

Washingtonas. — Fordo 
valdžia pasiuntusi laišką 
Šiaurės Vietnamo valdžiai su 
patarimu arba pageidavimu, 
kad tarp jos ir Amerikos 
vyriausybės būtų pradėti pa
sitarimai užmegsti diplomati
nius ryšius ir normalizavimą 
tarp abiejų šalių santykių. 
Tai sveikintinas ėjimas . . .

Aukščiausias 
deficitas valdžios 
istorijoje

Washingtonas. — Numato
ma, kad federalinės valdžios 
deficitas 1976 rnetais pasieks 
$76,900,000,00186 Tai bus 
aukščiausias šios valdžios is
torijoje. \

Iki šiol aukščiausia^defici- 
tas buvo pasiektas 1943\me- 
tais, kai susidėjo xš 
$54,900,000,000. Bet tai buvo 
karo laikai. Dabar karo nėra, 
bet militariniams reikalams 
skiriama $112,000,000,000!

Kaip su 1977 finansiniais 
metais? Deficitas būsiąs ge
rokai mąžesnis, būtent, tik 
$44,600,000,000. Bet tik spė
jimas.

Seoul. — Aštuoniolika Pie
tų Korėjos fašistinio režimo 
oponentų sulaikyti ir bus tei
siami. Jie kaltinami, kritika
vę šalies konstituciją.
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Worcester, Mass.
ŠIŲ METŲ PIRMI LDS IR 
LLD KUOPŲ MĖNESINIAI 
SUSIRINKIMAI

LDS 57 kuopos susirinkimą 
atidarė pirmininkas. Pir
miausia buvo iššaukta kuopos 
valdyba. Pasirodė, kad visa 
dalyvauja. Ta pati valdyba 
tapo vienbalsiai užgirta ir 
1976 metams.

Šiame susirinkime buvo ap
tartas LDS seimas ir išrink
tas kuopos delegatas. Taipgi 
išrinkta komisija, kuri su
rengs Olympia Parke banke
tą iš seimo sugrįžusiam dele
gatui pasitikti. Jis išduos iš 
seimo raportą.

Šįmet kuopa turi jauną fi
nansų sekretorę Raulušaitę. 
Ji greit ir gabiai priima narių 
duokles. Šios kuopos daug 
narių pripratę mokėti duok
les už visus metus. Tas labai 

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrai Emily 

Krupski, žentui, sūnui Charles ir marčiai, anūkei 
Wandai ir kitiems visiems velionio giminėms, drau
gams ir bičiuliams. Motiejaus mirtis didelis nuostolis 
visam Amerikos lietuvių pažangiajam judėjimui.

L ir A. BIMBAI

PITTSBURGH, PA.
Mirus

Jonui Lekavičiui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukteriai Steven 

Olexen, jos šeimai, ir artimiesiems.

LDS 160 KP. VALDYBA 
ir NARIAI

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
officially informs its numerous clients 

that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.
There is nothing to be paid by the recipient.

The sending of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives for Easter.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: [215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

Tel.: [212] -725-2449
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway
(617)—268-8764
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185 Str.
(216)—486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
HARTFORD, CONN. 06106 
466 Park Str.
(203)—232-1716
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305)-757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E.
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224-0829
NEW YORK, N. Y. 10001 
49 West 29th Str.
(212)—689-2710
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue
(212)—OR4-3930

OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32 Str. 
(402)—731-8577
CLEVELAND. OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Avenue 
(412)—471-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N.E.
(206) —EM3-5556
SOUTH RIVER, N.J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(609)—696-9796
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347
YONKERS, N. Y. 10705 
467‘/z South Broadway 
(914)—969-2564
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)—389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)—422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

palengvina sekretorei darbą.
Taipgi LLD nariai turėjo 11 

kp. reikalais pasitarimą. Sek
retorius Jaskevičius raporta
vo, kad už šiuos metus duok
les baigia išrinkti. Tik keli 
nariai dar tebėra nepasimo
kė ję.

Aptarta kuopos veikla. Ma
žai kas tenuveikta. Tik praei
tais metais buvo surengti 
“Laisvės” naudai pietūs, ku
rie davė ir pelno. Kadangi 
parkas randasi svetimtaučių 
rankose, tai mums sunku ką 
nors surengti. Pasidaro dide
lės išlaidos. Antra, neturime 
kam darbuotis.

Nariai skundžiasi, kad lau
kia ir nesulaukia knygų. Ko
dėl Centras taip vėluoja?

Aptartas pranešimas apie 
pavasarinį apskrities suva
žiavimą, kuris įvyks Brock- 
tone. Stengsimės dalyvauti.

Jaskevičius

“Sniego paukščiai” Floridoje
H. FEIFERIENĖ

Kiekvieną žiemą į Floridą 
suvažiuoja vis daugiau turis
tų iš visų Jungtinių Amerikos 
Valstijų vietovių ir Kanados, 
kuriuos floridiečiai ir St. Pe
tersburg spauda vadina 
“snow birds” (“sniego paukš
čiai”). Turistai palyginami su 
žiemavojančiais paukščiais 
Floridoje, kurių priskrenda 
gana daug. Kiemuose, soduo
se ar laukuose, visur pilna 
visokios rūšies paukščių.

Floridoje turistai pradeda 
pasirodyti spalio, lapkričio 
mėnesiais ir per visą žiemą 
iki balandžio, gegužės mėne
sių. Dauguma turistų atvyks
ta porai savaičių, mėnesiui ar 
ilgesniam laikui, norėdami iš
sprukti iš šiaurės nuo žiemos 
šalčių ir pūgų nors trumpam 
laikui.

Pakalbėkime apie lietuviš
kus “sniego paukščius”, apie 
turistus, kurie atvyksta į St. 
Petersburg miestą praleisti 
žiemą. Jie apsigyvena kur 
nors prie pliažų, šildosi prieš 
saulę, maudosi Meksikos 
įlankoje ir kiekvieną šešta
dienį linksminasi “Lithuanian 
Senior Citizens” klube. Čia 
jie skaniai ir pigiai papietau
ja, pasiklauso meninės pro
gramos, retkarčiais ir kalbų, 
žiūrint kokios pasitaiko pa
rengimų progos, kaip tai — 
paminėjimai, šventės ar atžy- 
mėjimai. Po programos, šo
kių metu tęsiasi naujos pažin
tys, susitikimai, bendravimai 
su draugais.

Pasitaiko ir tokių sutapi
mų, kad susitinki žmogų iš to 
pačio kaimo, iš to pačio Lietu
vos kampelio, kuriame gyve
nai. Tuomet kalboms jau nė
ra galo. Kalbiesi apie buvu
sius kaimynus, apie tuos pa
čius laukus ir pievas, apie 
takus ir kelelius. Prisimeni 
anų laikų vakaruškas,kur 
jaunimas susirinkęs šokdavo, 
o jų tarpe atsirasdavo koks 
paikas smarkuolis, norėda
mas parodyti savo “vyrišku
mą”, daužydavo balkius su 
kriukiu . . . Pasikalbi apie 
buržuazinės Lietuvos moks
leivius, kurie kovojo prieš 
fašizmą ir mokė — lavino 
kaimo jaunimą socialistinio 
supratimo. Tačiau atsirasda
vo kaimynų — brostvininkų, 
kurie tuos moksleivius pas- 
skųsdavo kunigams. Anais 
buržuaziniais laikais, prana
šūs įvykiai kartojosi ne vie
name kaime, bet daugelyje, 
ar tai būtų Suvalkijoje, Dzū
kijoje, Žemaitijoje ar Aukš
taitijoje. Tie drąsus jaunuo
liai buvo didvyriai, revoliuci
nio judėjimo dalyviai, ir šian
dien Tarybų Lietuvoje jie 
užima aukštus postus.

Į Floridą suvažiuoja turis
tai iš įvairių miestų. Kiekvie
nas su savo patyrimais gyve
nime, daugelis susipažinę su 
organizaciniu veikimu. Lietu
vių klube jie randa bendrą 
kalbą apie praeitį ir dabartį. 
Kiekvieną šeštadienį susirin
kę, jie pasisemia lietuviško 
dvasinio peno ir skirstyda
miesi namo — atsisveikinda
mi, pasisako vienas kitam: 
“Iki kito šeštadienio!”

Į “Lithuanian Senior Citi
zens” klubą atvyksta daug 
mūsų pažangiųjų visuomeni
ninkų ir menininkų, kurie 
mielai prisideda parengimų 
programas išpildyti. Čia apsi
lanko svečiai ir iš Tarybų 
Lietuvos, kurie labai mielai 
priimami ir gerbiami.

Šį sezoną, į St. Petersburg 
miestą atvyko ypatingai daug 
turistų iš Kanados. Kiekvie
ną šeštadienį būrelis kana
diečių susėda prie dviejų ar 
trijų stalų (dešimt žmonių 
prie kiekvieno stalo). Susido
mėjus, pasiteiravau pas vie
ną lietuvį — kanadietį, kuris, 
pasirodo, kilęs iš to paties 
kaimo Lietuvoje, kuriame aš 
8 metus gyvenau. Iš jo suži
nojau, kad kanadiečiai turis

tai daugiausia yra pensinin
kai ir keli iš jų yra tabako 
ūkio savininkai, atvykę iš 
Toronto, Hamilton, London, 
Windsor ir kitų mažesnių 
miestelių, Ontario provincijo
je. Taip pat yra iš Montreal, 
Quebec ir iš Kanados sostinės 
— Ottawa.

Beveik visi šie lietuviai yra 
Kanados Lietuvių Literatū
ros draugijos nariai. Jie skai
to “Liaudies Balsą”, “Vilnį” ir 
“Laisvę”. Kai kurie dainavę 
“Jaunimo” chore Montreal, 
Quebec, o kiti dainavo “Ban
gos” chore —- Toronto, Onta
rio. Su kanadiečiais atvažiavo 
ir keletas lietuvių, atvykusių 
į Kanadą po Antrojo pasauli
nio karo. Visi kanadiečiai 
draugiški, linksmi ir paten
kinti sutikę savo bendramin
tį tautietį.

Kam-ne-kam, bet kanadie
čiui tikriausiai pritinka “snie
go paukščio” pavadinimas, 
nes Kanadoje gerokai šalčiau 
negu Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Taigi ne be reika
lo jie atvyksta (tie, kurie 
išgali finansiniai) į Floridą 
pasišildyti.

Gegužės mėnesį mūsų mie
lieji draugai — turistai grįžta 
atgal į šiaurę. Kai kurie žada 
vėl sugrįžti rudeniop, kiti 
žada atvažiuoti ir nuolatiniai 
apsigyventi.

Smagu buvo susipažinti su 
kiekvienu lietuviu, ar tai bū
tų iš Kanados, ar iš kitų JAV 
vietovių. Lauksime jų ir vėl 
atvykstant į Floridą su at
skrenda nčiais žiemavoti 
paukščiais . . .

Cleveland, Ohio
Clevelande sparčiai ruošia

mės prie LDS prezidento 
Servit Gugo atvykimo su jo 
susuktu filmu per jo vizitą 
Lietuvoje. Filme pamatysime 
gražiausias Lietuvos vietas ir 
socialistinės Lietuvos atsta
tytas senovės pilis. Publiką 
sužavės gražiai išaugę ir išsi
statę Lietuvos miestai.

Servit Gugas aplankys mus 
su savo filmu balandžio 4 d., 1 
vai. po pietų. ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave.

Turėsime ir meninę pro
gramą. Stanley ir Violet Kuz
mickai, akordeonu akompa
nuojant jų sūnui Donald, pa
dainuos keletą gražių dainų.

Programai pasibaigus, eisi
me pasivalgyti, pasivaišinti ir 
susitikti su svečiais, kurių 
tikimės turėti atvykusių ir iš 
tolimesnių vietų. Ir viskas 
bus nemokamai.

Visas ir visus kviečiame.
Rengimo Komisija.

Dar 8,257 miesto 
darbininkai bus 
išmesti iš darbo

Dar neužtenka to, kad per 
paskutinius 14 mėnesių majo
ras Beame iš darbo išmetė 
44,000 miesto darbininkų. Jis 
praneša, kad, pagal jo biu
džetą, 8,257 darbininkai dar 
turės būti atleisti. Taip pat, 
žinoma, susiaurės ir miesto 
žmonėms patarnavimai. 
Pav., bus atleista iš darbo 
170 gaisragesių. Tuo tarpu 
jau dabar skundžiamasi, kad 
gaisragesių jėgos permažos, 
todėl tiek daug įvyksta gais
rų su tokiais dideliais nuo
stoliais.

Ir tai dar ne viskas. Majo
ras sako, kad jeigu iš valsti
jos nebus gauta 127 milijonai 
dolerių paramos, reikės dar 
kelis tūkstančius miesto dar- 
bininkų-tarnautojų išmesti iš 
darbo ir toliau sumažinti pa
tarnavimus. Be gaisragesių, 
atleidžiama desėtkai polici
ninkų. Pav., iš darbo atlei
džiama 150 “subvių” (požemi
nių traukinių) sargų-polici- 
ninkų. Tai neigiamai atsilieps 
į saugumą požeminiais trau
kiniais važinėti.

Sekmadienį, balandžio 11 d., Lietuvių 
Kooperatyvinės Bendrovės [“Laisvės”] dali
ninkų suvažiavimas 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Po suvažiavimo 2 vai. bus pietūs. Kvie
čiame visus apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Auka $5.

Mirė Motiejus Klimas iSei°15 
; ligoninės

Po ilgos ir sunkios ligos šių 
metų kovo 26 d. mirė nuošir
dus lietuvių pažangiųjų orga
nizacijų darbuotojas Motiejus 
Klimas.

Per keletą pastarųjų metų 
Motiejus gyveno East Bruns
wick, N.J. Kadangi per dau
gelį metų jis gyveno New 
Yorko apylinkėje, ir kadangi 
jo žmona palaidota Mt. Olivet 
kapinėse, tai velionis buvo 
pašarvotas Garšvos Haven- 
Hill Šermeninėje, 104-38 Ja
maica Ave., Richmond Hill, 
N.Y.

Palaidotas kovo 29 d., Mt. 
Olivet kapinėse, Maspeth, N.

Motiejus buvo 85 metų am
žiaus.

Prieš išlydint šermeninėje 
jausmingą kalbą pasakė 
“Laisvės” direktorių pirmi
ninkas Povilas Venta, pri
mindamas Motiejaus ilgų me
tų veiklą pažangiajame lietu
vių judėjime. Motiejus daly
vavo Lietuvių Literatūros 
Draugijos veikloje. Per eilę 
metų buvo LDS 13 kuopos 
valdyboje. Jis taipgi darba
vosi ir “Laisvės” direktorių 
taryboje.

Šermeninėje Nelė Ventienė 
padainavo “Ko Liūdi, Berže
li?”

Prie kapo Povilas Venta vėl 
pasakė kalbą apie velionį.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti pietums į V. 
Belecko Winter Garden res
toraną.

ALL INCLUSIVE TWO WEEK GROUP TOURS

Lithuania
ITINERARIES INCLUDE 6 DAYS IN VILNIUS 

Balance of days in Minsk and Moscow

DEPARTURE DATES

20 May 15 July
27 May 12 August
17 June 02 September

09 September

COST FROM MONTREAL
May and September Tours $ 919.00

June Tour $1,016.00
July and August Tour $1,030.00 

Including first class hotel accommodation, two persons 
sharing room, full board, all transfers and transporta
tion, sightseeing.

To Guarantee Your Departure . . . “Reserve Now

Contact Us For Detailed Information

GLOBE TOURS
1066 Bloor Street. West 
Toronto, Ontario.
M6H IM6
Tel. (416) 531-3593

Laidotuvėmis rūpinosi ve
lionė duktė Emily Krupski.

Liūdesyje liko velionio duk
tė Emily, jos vyras Joseph ir 
jų dukrelė Wanda; velionio 
sūnus Charles ir jo žmona 
Louise. Daug giminių Motie
jus paliko Lietuvoje. A. J.

Prieštarauja 
konstitucijai

Brooklyn, N. Y. — Iš trijų 
teisėjų susidedantis federali
nis teismas padarė labai svar
bų patvarkymą. Dviem bal
sais prieš vieną teismas nuta
rė, kad N. Y. valstijos konsti
tucija, kurioje sakoma, kad 
teikiant darbą pirmenybę 
duoti reikia piliečiui bei 12 m. 
išgyvenusiam šioje valstijoje 
darbininkui, prieštarauja ša
lies Konstitucijai. Darbai turi 
duodami pagal kvalifikacijas, 
o ne pagal pilietybę.

New Yorkas. — Iškilo aikš
tėn, kad tarp 1960 ir 1966 m. 
čia FBI agentai 92 kartus 
apiplėšė Socialistų Darbinin
kų (trockistų) Partijos būsti
nę ir išvogė įvairius doku
mentus. O New Yorko polici
ja jiems pagelbėjo plėšikauti!

Londonas. — Čia lankyda
masis su vizitu Tarybų Są
jungos užsienio reikalų minis
tras Gromyka griežtai panei
gė kalbas, kad jo šalis esanti 
įvelta į Rodezijoje einančias 
frakcines kovas.

2020 University Street 
Suite 434
Montreal, Quebec.
H3 A 2 A5
Tel. (514) 849-6394

Kaip žinoma, aną dieną 
automobilio avarijoje buvo 
smarkiai sužeisti Tarybų Są
jungos atstovas Jungtinėse 

i Tautose Jacob Malik ir jo 
žmona Valentina. Malikas jau 

| tiek susveikęs, kad paleistas 
iš ligoninės ir gydosi namie, 

i bet jo žmona dar tebeguli 
į ligoninėje. Bet sakoma, kad 

ir jos sveikata gražiai taisosi 
| ir greitai taipgi sugrįš namo.

Women in the News
Adam Sean Walsh Fitzpa

trick was born at 11:22 A. M. 
in the Childbearing Center at 
48 East 92nd Street. At 9:50 
P. M. that evening the jubil
ant parents bundled their 
8-pound son into a taxi for 
the ride home. Ten and a half 
hours after his birth, Adam 
was asleep in the old-fash
ioned rocking cradle next to 
his parents’ bed.

♦ * *

Lena Durnova
Lena Durųova is soloist of 

the amateur dance ensemble, 
‘‘Northern Downs.” The 
group is made up of workers 
at the Cherepovets metallur
gy works in the Volgeda 
region of Siberia. They will 
take part soon in the All- 
Union amateur art festival to 
be held in Moscow.

♦ ♦ ♦
Jane Fonda is making a 

Hollywood movie for the first 
time in seven years. She had 
made films elsewhere — 
“Klute” (Oscar, best actress, 
1970) in New York; “A Doll 
House” in Norway. “The Blue 
Bird” in the Soviet Union. 
But not since “They Shoot 
Horses, Don’t They” has she 
filmed in her own home town. 
Why?

; “Because there were more 
important things I thought I 
should be doing,” said Jane 
Fonda, whose opposition to 
the Vietnam War made her a 
cause celebre.

* * ♦
Elsa de Brun, the 80-year- 

old Swedish-born Manhattan 
artist, was awarded the Roy
al Order of Vasa by the King 
of Sweden, in recognition of 
her work. Her “lyrical ab
stractions” hand at Carnegie 
Hall, at the Bymusbun Mus
eum in Copenhagen and at 
the University of Texas, is 
facint eviction from her East 
Side apartment, whose walls 
are decorated with a number 
of her works. Ilse




