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KRISLAI
Prašome pagalvoti ir 

ruoštis
Labai efektingas būdas 
O gal jis pabūgo?
Kai demokratai pešasi

A. BIMBA
Šiemet Laisvės Bendrovės 

dalininkų (šėrininkų) metinis 
suvažiavimas arba susirinki
mas įvyks balandžio 17 dieną. 
Laikas pradėti apie jį galvoti 
ir prie jo ruoštis.

Mūsų metinių susirinkimų 
svarba puikiai žinoma vi
siems “Laisvės” skaitytojams 
ir rėmėjams. Mes juose ne tik 
pasitariame laikraščio reika
lais, bet taipgi per juos 
sukeliame gražios laikraščiui 
medžiaginės paramos.

Svarbu juose dalyvauti vi
siems dalininkams, kuriems 
tik sąlygos bei sveikata lei
džia. Bet taipgi prie jų pasi
sekimo gali prisidėti visi skai
tytojai, kad ir toliausia gyve
nantieji, prisiųsdami jiems 
sveikinimus su gerais linkėji
mais ir doleriu kitu aukų.

ū
Prezidentas Jimmy Carter 

panaudojo naują, rodos, kitų 
prezidentų nebandytą, būdą 
pasiekimui žmonių su idėjo
mis. Jis iš anksto pranešė, 
kad kovo 6 dieną kiekvienas 
amerikietis galės kreiptis į jį 
per radiją su jam rūpimais 
klausimais, o jis į juos atsaki
nės.

Taip ir buvo padaryta. 
Visokio pobūdžio ir turinio 
klausimų buvo daugybė iš 
visų šalies kampų. Preziden
tas atsakė į 42. Milijonai 
žmonių klausėsi su giliausiu 
susidomėjimu.

Prezidentas žadėjo ir atei-. 
tyje laikas nuo laiko duoti 
žmonėms panašią progą su 
juo per radiją pasikalbėti.

Reikia pripažinti, kad tai 
labai, labai efektingas būdas 
prezidentui geriau pajusti 
žmonių troškimus įvairiais 
reikalais ir į juos atsiliepti.

J au net kai kurie ir komer
cinės spaudos kolumnistai 
stebisi tokiuo prezidento Car- 
terio apsivertimu aukštyn 
kojomis Centrinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA) klausimu. 
Kaip žinia, per rinkimus jis 
prisiekė, kad jis netoleruos 
niekur jokios korupcijos, jo
kių slaptų žvalgybos papirki
mų tiek užsieniuose, tiek 
namie, kokie buvo jos prakti
kuojami prie kitų prezidentų.

O dabar jis viešai ne tik 
teisina tokią žvalgybos veik
lą, bet dar ją užgiria ir sako, 
kad tokia jos veikla bus 
neišvengiama ir reikalinga ir 
ateityje!

Iš tikrųjų keista. Bet gal 
prezidentas šitaip daro ne iš 
geros valios? O gal užėmęs 
.prezidento vietą ir pamatęs, 
kaip plačiai tokia veikla yra 
išsišakojusi, kokią jėgą ČIA 
turi savo rankose, jis pabūgo 
jai priešintis?

□
Šiemet rudenį turėsime 

New Yorko miesto mero rin
kimus. Demokratų partijoje 
jau prasidėjo karščiausios 
peštynės dėl kandidato šiai 
labai svarbiai vietai. Dabarti
nis meras Beame, aišku, labai 
norėtų dar keletą metų būti 
šio didmiesčio galva. Bet 
atsirado visa eilė ir kitų 
ukvatninkų. Savo kandidatū
rą jau taip pat perša Manhat
tan pavieto prezidentas, įta-

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
BAISŪS NUOSTOLIAI

Kovo 4-ta dieną Europoje įvyko galingas žemės drebėji
mas. Jis buvęs jaučiamas nuo Romos iki Maskvos. 
Daugiausia nukentėjo socialistinė Rumunija. Jos sostinė 
Bucharestas smarkiai apgriauta. Nuostolius sunku ir 
beapskaičiuoti. Manoma, kad bus žuvę net keletas 
tūkstančių žmonių.

Slaugymo namai be pelno!
Amerikos Darbo Federaci- 

jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso Pildomoji Taryba 
apsvarstė ir paskelbė platų 
raportą apie labai nesveiką 
padėtį taip vadinamuose 
“slaugymo namuose” (“nurs
ing homes”). Juose gyvena 
senyvi žmonės. Jie yra bai
siai skriaudžiami — negauna 
nei reikalingos priežiūros, nei 
sveikatos apsaugos, nei paga
liau sveikatai būtinai reika
lingo maisto.

Beveik visi tie slaugymo 
namai yra užlaikomi ir ope
ruojami privatiškų biznierių 
bei kapitalistų, kurie iš jų 
darosi didelius pelnus, 
skriausdami jų įnamius.

Darbo Federacijos Pildo
moji Taryba labai teisingai 
reikalauja slaugymo namus 
atimti iš privatiškų savininkų 
ir valdžiai operuoti. Tik rei
kia palinkėti, kad šis darbo 
unijų judėjimo pasiūlymas 
nepasiliktų ant popierio. Rei
kia daryti spaudimą į valdžią, 
kad jinai jį įvykdytų. To 
reikalauja milijonų juose gy
venančių senų žmonių gero
vė.

Jis tik vienas laimingas!

Praeitą savaitę, kovo 2 dieną, Tower City, Pa., labai giliai 
Kocher Coal Co. kasykloje įvyko nelaimė: tapo užgriūta 10 
angliakasių. Tik vienas jų, tik Ronald Adley, po 4 dienų, 
kovo 6 d. tapo išgelbėtas gyvas. Šioje nuotraukoje jis 
parodamas ligoninėje.

Kiti keturi angliakasiai rasti negyvi. Likusių penkių 
tebeieškoma. Mažai teliko vilties, kad jie tebėra gyvi.

kingas demokratas Sutton, 
kongresmanas Koch ir miesto 
tarybos prezidentas 
0‘Dwyer.

Republikonai džiaugiasi. 
Tegu demokratai pasidalija ir 
susiskaldo, republikonams 
auksinė proga miesto vairą 
paimti į savo rankas.

Kaip tik taip anais metais 
laimėjo republikonas John 
Lindsay.

Nežada trauktis

George Meany
Amerikos Darbo Federaci- 

jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO) prezi
dentas George Meany jau 
atšventė 82-ąjį gimtadienį. 
Jis sako, kad jis jaučiasi labai 
gerai ir nežaga iš unijų 
vadovybės pasitraukti. Kaip 
žinia, Meany yra didelis reak
cininkas ir šaltojo karo šali
ninkas. “

Pavojingi tiltai
Ištirta ir surasta, kad dau

gybė federalinių tiltų, ypač 
žemdirbystės rajonuose, yra 
pasenę, apgedę, reikalingi 
greito remonto. Apskaitoma, 
kad jiems nors šiek tiek 
aptaisyti reikia mažiausia 600 
milijonų dolerių. Washingto- 
no valdžia neturinti tiek pini
gu • • • 1

Šioje šalyje 
nedarbas vėl 
padidėjo

Washingtonas. — Darbo 
departamentas jau paskelbė 
duomenis apie ekonominę pa
dėtį šių metų vasario mėnesį. 
Jie negali džiuginti. Jie paro
do, kad nepaisant visų kalbų 
jr pažadų, kad mūsų ekono
mika vietoj pradėti gerėti, 
jinai tebeblogėja. Per vasario 
mėnesį nedarbas ne tik nesu
mažėjo, bet dar padidėjo — 
nuo 7.3 procento visų darbo 
jėgų pakilo iki 7.5 procento. 
Tai reiškia, kad bedarbių 
armija padidėjo visais 
400,000. Departamento ap
skaičiavimu, šiandien turime 
7,183,000 bedarbių.

Washingtonas. — Federali
nės valdžios įsakymu net 19 
valstijų ir Columbijos Dis- 
trikte yra masiniai naikinami 
naminiai ir laukiniai paukš
čiai. Tai daroma, kad užkirs
tų kelią labai pavojingai ligai, 
siautėjančiai tarp paukščių.

Paryžius. — Prieš kelias 
dienas čionai grupė fanatiškų 
katalikų užgrobė bažnyčią ir 
iki sąmonės netekimo sumušė 
kunigą. Jie reikalauja, kad 
būtų grįžtama prie laikymo 
myšių lotynų kalba.

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai nutarė paskirti 
$300,000 ištyrimui Pietų Ko
rėjos žvalgybos šioje šalyje 
veiklos. Kaip žinia, daug 
kongresmanų >ra kaltinami 
ėmimu kyšių iš tos žvalgybos 
agentų.

Atstovės Holtzman 
pasiūlymas 
kongresui

Washingtonas. — Kongre
so atstovų rūmų narė Eliza
beth Holtzman siūlo priimti 
įstatymą, kuris verstų vy
riausybę suimti visus čia 
gyvenančius nacius karo kri
minalistus ir išdeportuoti į 
tas šalis, kuriose jie nusikal
timus papildė. Sis atstovės 
sumanymas susilaukė plataus 
pritarimo ne tik Kongrese, 
bet ir visuomenėje.

Montpelier, Vt. — Šiomis 
dienomis Vermonto valstijoje 
buvo atlaikyta 35 įvairių 
miestų ir miestelių piliečių 
susirinkimai. Visi jie pasisa
kė prieš leidimą Vermonto 
valstijoje statyti naujas ato
mines įmones. Dabar valstija 
teturi vieną tokį fabriką.

Singapore. ■*- Reakcinė 
valdžia suareštavo 80 veikė
jų . Jiems primetamas daly
vavimas komunistinėje veik
loje.

Afrikos ir arabiškos 
šalys vienijasi

Cairo, Egiptas. — Šios 
savaitės pradžioje čia įvyko 
Afrikos ir arabiškų kraštų 
konferencija. Joje dalyvavo 
net 59 šalių atstovai. Jos 
visos yra besivystančios ša
lys. Konferencijoje tartasi 
bendrais reikalais. Daug 
svarbos priduodama ir tam, 
kad konferencijoje dalyvavo 
Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacija. Tai reiškia, kad 
šios visos šalys pripažįsta 
palestiniečiams teisę į nepri
klausomybę ir sayo valstybę.

IKomunistų Partijos sekr. Hali
ragina Carter pakviest Corvalaną

Iš Amerikos Komunistų 
Partijos raštinės New Yorke 
pranešama spaudai, kad kovo 
5 dieną sekretorius Gus Hali 
pasiuntė prezidentui Carte- 
riui į Washingtoną šią tele
gramą:

“Tvirtai raginu, kad jūs 
pakviestumėte buvusį Čilės 
senatorių Luis Corvalaną į 
Baltuosius rūmus apdiskuta- 
vimui žmogaus teisų padėties 
Čilėje po Pincheto juntos

Kam tos militarinės 
bazės Filippinuose?

Ferdinand F. Marcos
Manila. — Prezidentas 

Ferdinand E. Marcos reika
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos mokėtų tam tikrą nusta
tytą metinę nuomą Filippi- 
nams už ten esamas didžiules 
militarinės bazes. Iki šiol, 
pasirodo, buvo atsilyginama 
militarine pagalba. Nuo 1973 
metų esą suteikta 35 milijonų 
dolerių vertės ginklų.

Jungtinės Valstijos Filippi
nuose turi dvi didžiules ba
zes. Jose laikoma 15,500 gin
kluotų kareivių ir apie 30 
tūkstančių civilinių žmonių. 
Tos militarinės bazės ten 
palaikomos grynai Amerikos 
imperialistiniams reikalams. 
Jos nereikalingos jokiam Fi- 
lippinų saugumui, nes iš nie
kur niekas jiems jokio pavo
jaus nesudaro.

Detroit, Mich. — 1972 me
tais lėktuvo nelaimėje žuvo 
Robert Lutes, palikdamas 
našlę su dviem mažais vai
kais. Našlė patraukė lėktuvo 
kompaniją teisman. Ji įrodė, 
kad nelaimė įvyko dėl defek
tų lėktuve ir vairuotojo neat
sargumo. Teismas nuteisė 
kompaniją sumokėti našlei ir 
vaikams milijoną dolerių.

Amerikos komisija 
vyks į Vietnamą

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas pranešė, 
kad prezidentas Carteris pa
skyrė iš. penkių narių komisi
ją ir pasiųs į Vietnamo Socia
listinę Respubliką. Komisijos 
pirmininku yra Jungtinės 
Automobilistų Unijos prezi
dentas Leonard Woodcock.

Komisija turėsianti dvejo
pą misiją: pasiteirauti apie be 
žinios laike karo dingusius 
amerikiečius ir pasitarti dėl 
santykių tarp abiejų šalių.

Valstybės Departamentas 
pabrėžia, kad esą galvojama 
apie panašios komisijos su 
panašiomis misijomis pasiun- 
tinimą ir į Laosą.

Addis Ababa. — Vasario 25 
d. fašistai įsiveržė į Etiopijos 
darbo unijų buveinę ir nušo
vė jų prezidentą.

režimu.
Louis Corvalan, kaip jums 

neabejotinai yra žinoma, yra 
Čilės Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius ir buvęs 
Čilės Senato narys iki milita- 
ristų sukilimo 1973 metais, 
nužudymo legališkai išrinkto 
prezidento Salvados Allen
des, uždarymo visų politinių 
partijų, visiško sunaikinimo 
visų darbo unijų ir bendrų 
demokratinių procesų. Luis 
Corvalan buvo koncentraci
jos stovyklose ir kalėjimuose 
nuo 1973 metais militaristų 
nuvertimo Allendės valdžios 
iki 1976 m. gruodžio mėnesio, 
kada buvo paleistas.

Mes kviečiame Corvalaną į 
Jungtines Valstijos su pra
kalbų maršutu ir tikime, kad 
Valstybės departamentas su
teiks. jam reikalingą vizą. 
Taipgi yra daug unijistų in 
kitų veikėjų, kurie nori iš
girsti iš Corvalano apie jo ir 
kitų politinių kalinių Čilėje 
patyrimus.

Jūsų jo pakvietimas labai 
palengvintų suruošti tokius 
susitiktus.”

Laukiama prezidento Car- 
terio atsakymo į šią Komu
nistų Partijos sekretoriaus 
telegramą ir paraginimą. 
Prezidentas Carteris giriasi, 
kad jam labai rūpi žmogaus 
teisės kitose šalyse, ir, kaip 
žinia, jau buvo pas save 

VETERANŲ REIKALŲ 
ADMINISTRATORIUS

Max Cleland yra dar tiktai 34 metų amžiaus. Jį 
prezidentas Carteris paskyrė Amerikos Veteranų reikalų 
administratoriumi. Pats Mr. Max Cleland yr Vietnamo 
karo veteranas. Jis amžinas invalidas. Kare jis rarado abi 
kojas ir dešinę ranką. Prezidentas Carter r apkabinęs 
sveikina.

Lietuvių Kooperaty vines 
Bendrovės su važia vilnas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šeri,'akų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 17 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., >' : one Park 
N Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai., bus pietūs, į kuriuos k iečiame ir 
visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $6.

A. RAINIENĖ, sekretorė

pasikvietęs tarybinį disiden 
tą Bukovskį. Įdomu bus iš
girsti, kaip jis sutiks Gus Hali 
paraginimą pasikviesti šį žy 
mųjį čilietį disidentą Luis 
Corvalaną . . .

Visi suvaržymai 
panaikinti

Idi Amin
Washingtonas — Iš Ugan

dos prezidento Idi Amin gau
tas pranešimas, kad jokių 
suvaržymų nebėia, kad visi 
amerikiečiai gali laisvai ap
leisti Ugandą, kada tiktai jie 
nori. O ten esą apie 250 
amerikiečių. Sake na, kad ne 
visi jie nori Ugnndą apleisti.

I
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Kova su korupcija valdžioje
Gerai, kad naujasis Kongresas tuo.klausimu susirūpino ir 

jau padarė vieną praktišką ėjimą. Atstovų rūmai 344 balsais 
prieš 79 priėmė taip vadinamus etinius nuostatus, kuriais 
nuo dabar turėsią ne tik kongresmanai ir senatoriai, bet taip 
pat ir kiti aukštieji valdžios pareigūnai vadovautis. Apart 
kitų taisyklių, juose bene šios dvi bus svarbiausios, būtent, 
viena, kad visi pareigūnai turi viešai atidengti ir visuomenei 
parodyti savo turtinį stovį, ir kita, kad jie gali pašaliai, 
apart savo gražios iš valdžios gaunamos algos, užsidirbti ne 
daugiau kaip 15 procentų savo algos. Paėmus vidutinę 
kongresmanų algą, tai reiškia, kad jie gali pašaliniu darbu 
arba profesija dar pasidaryti nuo dviejų iki trijų tūkstančių 
dolerių per metus.

Kiek šitie etiniai nuostatai padės iš Kongreso ir kitų 
valdžios organų bei įstaigų pašalinti iki šiol viešpatavusią 
korupciją, sunku pasakyti. Juk papirkimai, kyšių ėmimai, 
parsidavimai ir pardavinėjimai aukštose vietose sėdinčių 
įtakos, yra atliekami slaptai. Pav., tik dabar thpo iškelta 
aikštėn, kad ne vienas kuris, bet šešiasdešimt penki 
kongresmanai buvo Pietų Korėjos fašistinio režimo slaptai 
papirkti ir jam tarnavo. Jie puikiai žinojo, kad nusikalsta 
įstatymams, visokiai etikai, bet ar tas jiems kenkė savo 
įtaką parduoti net svetimos valstybės interesams? Kur 
garantija, kad jie nuo dabar pasidarys dorais žmonėmis ir 
nesuklups prieš jokią dolerinę pagundą? Nėra jokios.

Bet, žinoma, vedamos diskusijos apie kovą su korupcija 
valdžioje, prezidento Carterio įspėjimai, kad jis nedaleis ir 
netoleruos jokios korupcijos nei savo kabinete, nei kitose 
aukštose vietose yra geras dalykas ir padeda kovai su 
korupcija. Juo daugiau tokių diskusijų ir įspėjimų, tuo 
geriau.

Kuriuo keliu Indija?
Po Kinijos Indija yra antroji skaitlingiausia šalis 

pasaulyje. Bet ji yra viena iš dar neišsivysčiusių, dar 
tebesivystančių šalių. Ji priklauso taip vadinamom “trečia
jam pasauliui,’’ daugumoje susidedančiam iš nepriklausan
čių nei Šiaurės Atlanto Sutarties (NATO) militarinei 
sąjungai, nei Varšuvos Pakto sąjungai. Indijos vaidmuo ne 
tik Azijos kontinente, bet ir pasaulinėje arenoje kasmet 
darosi svarbesnis. Jos santykiai su socialistiniais kraštais 
yra draugiški. ' , ■ ?

Per pastaruosius šešerius metus Indijos vyriausybė yra 
Kongreso Partijos rankose. Tiek vyriausybei, tiek šiai 
partijai labai energingai vadovauja premjerė Indira Gandhi. 
Jos vairuojamos šalies kursas tiek naminėje, tiek tarptauti
nėje politikoje labai nepatinka ne tik naminėms, bet ir 
užsieninėms reakcinėms jėgoms. Jos buvo bepradėjusios 
smarkiai tam kursui priešintis. Rezultatas: 1975 metais 
vyriausybė buvo priversta šalyje įvesti nepaprastą padėtį, 
žymiai apkarpant piliečiams tam tikras konstitucines teises. 
Kai kurie dešinieji aktyvistai atsidūrė už grotų.

Ir štai šioje labai neramioje situacijoje paskelbiami 
parlamentiniai rinkimai. Jie įvyks jau kovo 16 dieną. Jiems 
po šūkiu “Laisvė ar vergija, demokratija ar diktatūra!” 
susivienijo visos dešiniosios opozicinės partijos į vieną 
Janata Partiją. Kai kurie net ir pačios Kongreso Partijos 
nepasitenkinę vadovybės politika dešinieji elementai persi
metė į opozicijos sudarytą rinkiminę koaliciją.

Nereikia nė kalbėti apie šių rinkimų svarbą ne tik Indijai, 
bet ir visam pasauliui. Mūsų Amerikos komercinėje 
spaudoje atvirai reiškiamas linkėjimas Janata Partijai 
laimėti rinkimus.

Premjerė Indira Gandhi nenusimena. Ji tikisi laimėti, 
nors gal ir netokia dauguma, kokią ji turėjo paleistajame 
parlamente.

Visas pasaulis stebės ir su dideliu nekantrumu lauks 
rinkimų rezultatų. Jie parodys, kurį kelią Indija pasirinko į 
savo ateitį.

Janata Partijos laimėjimas būtų neapsakomai didelis 
laimėjimas visoms pasaulinėms reakcinėms jėgoms.

Jūros ir jų turtai
Iš didžiųjų kraštų Jungtinės Valstijos buvo pirmutinės 

paskelbti, kad visi aplink jas vandenys per du šimtus mylių 
priklauso mums ir draudžiama kitų šalių žvejams juose 
žvejoti be specifiško mūsų leidimo. Jų pavyzdį jau pasekė 
Brazilija, Peru, Meksika, Canada, Čilė, Ekvadoras, Icelan- 
dija ir Tarybų Sąjunga. Tą padarysianti ir Kuba. Aišku, kad 
greitai tokius patvarkymus išleis ir likusios šalys, kurios 
randasi prie jūrų.

Jau keletas metų Jungtinės Tautos stengiasi suvesti 
tokius kraštus į kokį nors susitarimą dėl bendrų taisyklių, 
kad jūros butų išnaudojamos visos žmonijos, o ne tik kelių 
šalių naudai. Deja, kol kas tos pastangos jokio susitarimo 
nedavė. Todėl kiekviena šalis elgiasi taip, kaip jos interesai 
diktuoja. Kadais jūrų vandenys tik per tris mylius buvo 
laikomi prie jūrų gulinčių šalių nuosavybe, paskui buvo 
pradėta savintis plotus per dvyliką mylių, o šiandien jau net 
per du šimtus mylių! ■

Žuvis nėra vienintelis jūrų tuftas. Jau žinoma, kad giliai 
po jūrų vandeniu randasi didžiuliai aliejaus — naftos 
šaltiniai. Jūrų dugne esama įvairiausių mineralų. Kam šitie 
turtai priklauso? Kas jais turi teisę naudętis? Ar ir jie 
priklauso tik toms šalims, kurios prieina prie vandenų ir 
savinasi sau vandenis per du šimtus mylių nuo kų krantų?

Tai vis klausimai, kurie tebereikalauja atsakymo. Iš 
tikrųjų, reikia ne atsakymo, bet susitarimo. O susitarimui 
kelias turi eiti per Jungtines Tautas. Kodėl ypač didžiųjų 
kraštų diplomatai nesirūpina rimtai paieškoti susitarimo, 

. kuris būtų naudingas visai žmonijai?

KAIP TAR. LIETUVOJE 
GLOBOJAMOS 
KULTŪRINES VERTYBĖS

Vasario 24 d. savaitraštyje 
“Gimtasis kraštas” skaitome:

“Vilniaus universiteto 
Mokslinės bibliotekos fotola
boratorijoje pagamintais fon
duose saugomų kultūros ver
tybių — rankraščių, retų 
spaudinių, ikonografinės me
džiagos mikrofilmais, fotoko
pijomis plačiai naudojasi ne 
tik Vilniaus universiteto, res
publikos bei šalies mokslinin
kai. Kone kasdien pašto siun
tos su reprodukcijomis iške
liauja į įvairiausias pasaulio 
šalis, pasiekia JAV, Kanadą, 
Australiją, Afrikos ir Azijos 
valstybes. Mokslinės biblio
tekos fotolaboratorijos pa
dauginta medžiaga neretai 
naudojasi ir svetur gyvenan
tys lietuvių kilmės mokslinin
kai.

Universiteto centriniuose 
rūmuose surengta didelė fo
tolaboratorijoje gaminamos 
produkcijos pavyzdžių paro
da, susilaukusi nemažo lan
kytojų dėmesio. Joje ekspo
nuojama keliasdešimt retų 
senųjų lietuviškų knygų, pra
dedant 1547 m. M. Mažvydo 
“Katekizmu” ir baigiant 1913 
m. išspausdintos A. Vienuo- 
lio-Žukausko apysakos “Pa
skenduolė” titulinių lapų re
produkcijomis.

Atskirame skyriuje yra 
XIV—XV a. pergamentinių 
rankraštinių natų, S. Dau
kanto, J. Tumo-Vaižganto, 
V. Kapsuko-Mickevičiaus, B. 
Sruogos faksimilių fotografi
jos, senųjų žemėlapių, retų 
XIX a. Lietuvą vaizduojančių 
graviūrų kopijų, o taip pat 
dokumentinių fotografijų iš 
Viniaus universiteto praei
ties.”

KAM TAS TRIUKŠMAS 
“DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ”?

Jis yra atkreiptas prieš so
cialistinius kraštus, pirmoje 
vietoje, žinoma, prieš Tarybų 
Sąjungą.

Tam yra dvi pagrindinės 
priežastys, būtent: iš vienos 
pusės — socializmo dideli 
pasiekimai visose srityse, iš 
kitos — kapitalizmo nepajė- 
gimas pakilti iš siautėjančios 
krizės visose srityse. Tarybų 
Sąjungos didysis dienraštis 
“Pravda” savo vedamajame 
“Kam sukeltas triukšmas dėl 
žmogaus teisių” sako:

“Milijonai darbo žmonių vi
suose planetos kampeliuose 
sveikina socialistinių šalių 
tautų laimėjimus, juos džiu
gina ir laimėjimai stiprinant 
visuotinę taiką.

Tuo tarpu taikos ir pažan
gos priešininkai niršta. “Šal
tojo” ir “karštojo” karo rite
riai vis aktyviau mėgina su
stabdyti įtempimo mažinimo 
procesą, pasukti jį atgal.

Bijodami ramaus taikaus 
vystymosi įtempimo mažėji
mo sąlygomis, laikos priešai 
stengiasi aštrinti padėtį, šū
kauja apie “Tarybų Sąjungos 
grėsmę,” šiuo pretekstu di
dindami karinius biudžetus, 
stiprindami ginklavimosi var
žybas.

Kartu jie vis aktyviau nau
doja politines priemones, kad 
susilpnintų socializmą. Po 
“žmogaus teisių gynimo” dū
mų uždanga jie pradeda tai
kai socialinei pažangai ir so
cializmui priešiškas propa
gandines kampanijas, mėgina 
kištis į TSRS ir kitų socialis
tinių šalių vidaus reikalus.

Būdinga, kad esant dabar
tiniam jėgų santykiui, sąly
gomis, kai kapitalizmas ne
tenka vienos pozicijos po 
kitos, lenktyniaudamas ir ko
vodamas su socializmu eko
nomikos, socialinio-politinio 
gyvenimo ir kultūros sferoje, 
vis labiau akcentuojamos ko
vos prieš realųjį socializmą 
ideologinės priemonės.

Reakciniai imperialistiniai
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sluoksniai ir jiems tarnaujan
čios masinės informacijos 
priemonės nenori taikytis su 
nūdienos realybėmis, su vie
ninteliu protingu ir visoms 
tautoms priimtinu įtempimo 
mažinimo, taikaus sambūvio 
ir bendradarbiavimo kursu, 
kurį vykdo socialistinės val
stybės. Reakcija šį kursą 
laiko pirmiausia pavojumi, 
kad kapitalizmas ir toliau 
neteks savo pozicijų, jų tarpe 
ir idėjinių.

Kartu idėjinių kapitalizmo 
pozicijų silpnėjimas, dvasinių 
ir moralinių buržuazinės vi
suomenės vertybių infliacija, 
nesugebėjimas mokslinio so
cializmo teorijai priešpasta
tyti bent kiek vientisą, mases 
patraukiančią socialinę teori
ją verčia buržuazinius ideolo
gus ir propagandistus, ginant 
ir pateisinant buržuazinę san
tvarką, vis dažniau naudotis 
grynai šmeižikiškais socializ
mo “neigimo” būdais, smar
kiau jį pulti, griebtis tiesiogi
nės ideologinės diversijos ir 
provokacijų metodų.

Įtempimo mažinimo prieši
ninkų arsenale ypač akcen
tuojama vadinamoji “Tarybų 
Sąjungos grėsmė.” Ir tai ne 
nauja. Kai kurių autoritetin
gų Vakarų veikėjų ir spaudos 
liudijimu kiekvieną kartą, kai 
sprendžiamas klausimas dėl 
naujų karinių biudžetų Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
kitose NATO šalyse, ten 
pradedama triukšminga vi
suomenės spaudimo ir baugi
nimo kampanija, kad būtų 
galima gauti iš valstybės iždo 
vis naujų milijardų ginklams, 
o kartu ir neleisti realizuoti 
konstruktyvių pasiūlymų ir 
iniciatyvų ginklavimosi var
žybų apribojimo, ginkluotųjų 
pajėgų ir ginkluotės mažini
mo srityje.

Kai dėl .tikrųjų žmogaus 
teisių, tai istorijoj patyrimas 
parodė, kad šias teises gali 
užtikrinti tik socialistinė san
tvarka. Teisė į darbą, į 
mokslą, į socialinį aprūpini
mą, teisė rinkti ir būti išrink
tu į valdžios ir visų lygių 
valdymo organus, kritikuoti 
ir kontroliuoti jų darbą, teisė 
dalyvauti svarstant ir prii
mant nutarimus, jų tarpe ir 
valstybinės reikšmės, — to
kia mūsų socialistinė demo
kratija tikrovėje, praktiko- 
• » je.

AR JAU RAGINA 
MOKYTIS IŠ RUSŲ?

Kaip žinia, mūsų lietuviš
kieji reakcininkai griežčiau
siai draudžia savo eiliniams 
pasekėjams kokius nors ry
šius turėti su Tarybų Lietuva 
ir jos žmonėmis. Ypatingai 
jie jiems draudžia su ekskur
sijomis arba pavieniai lanky
tis Lietuvoje. Lietuvių tautos 
išdavikais paskelbia tuos, ku
rie jų to draudimo neprisilai
ko. Bet taip pat mes matome, 
kad kasmet fe vis daugiau ir 
daugiau tų suvedžiotų žmo
nių nusispjauna ant to reakci
nių vadų draudimo ir lankosi 
savo gimtajame,krašte.

Atrodo, kad jžtu bent reak
cininkai iš klerikalinio fronto 
yra linkę keisti šiuo klausimu 
taktiką. Antai, kunigų 
“Draugo” redaktorius Kvik
lys jau beveik atvirai rodo 
prištu į taip vadinamus rusus 
“disidentus” ir pataria iš jų 
mokytis. Vasario 28 dieną 
savo laikraštyje su neslepia
mu jų taktikai pritarimu Kvi
klys sako:

“Rusų disidentai — emi
grantai nuolat pabrėžia, kad 
labai svarbu išlaikyti rusų 
gimtąjį žodį ir rusų kultūrą 
Rusijoje ir išeivijoje . . .

Disidentai skatina Vakarų 
kraštuose gyvenančius rusus 
susirašinėti su tėvynėje esan
čiais tautiečiais, juos lankyti 
kad ir Sovietų nustatyta 
turistine tvarka, vykti į Rusi
ją mokslininkų pasikeitimo 

skalėje ir stengtis kitais bū
dais patekti. Labai didelį 
materialinį ir moralinį vaid- 
menę lošią siuntiniai. Abipu
siškas ryšys, kad ir valdžios 
varžomas, esąs ženklas, kad 
ir vienoje ir kitoje pusėje 
gyveną tie patys broliai — 
sesės.”

Kunigų organo redaktoriui 
dar, matyt, trūko drąsos 
atvirai patarti “vaduotojams” 
keisti taktiką dėl ryšių su 
gimtuoju kraštų klausimu.

IS LAIŠKŲ
Gerb. Redaktoriau!

“Laisvę” gaunu pastoviai, 
už ką tariu nuoširdų ačiū. 
Kartais būna ir kurjozų. Štai, 
gruodžio menesį atėjo net 
1975 metų keli numeriai. Tai 
bent atliko kelionę, kol mane 
surado. Turiu atsiprašyti, 
kad taip ilgai užtrukau, bet 
reikalas tas, kad susirgo vie
na mokytoja ir aš ją turėjau 
pavaduoti. Tuo būdu apie 
porą mėnesių dirbau nuo ryto 
iki vakaro. O vidurinėje mo
kykloje (gimnazijoje) darbas 
labai sunkus. Ypač pastarai
siais metais pasunkėjo. Mer
gaitės dar nieko, bet berniu- 
kai-daugeliu atvejų net neži
nau ką besakyti. Kartais 
sunku pradėti darbą, kol 
vieno kito nenusominu. Na, 
kai pamatė, kad nejuokai, 
suprato, kad muzika taip pat 
mokslas. Jei pas buvusius 
mokytojus ėjo ketvertais ir 
penketais, tai pas mane iš 
trejetų neišsikapsto. O mano 
pagrindinis tikslas, kad jie 
sugebėtų protauti, pažintų 
tikrąją muziką.

Naujienų, renginių buvo 
gana nemažai, bet dėl didelio 
krūvio negalėjau nieko doro 
suregsti.

Žinoma, oficialaus mūsų 
miesto jubiliejaus nebus, nes 
sutampa su Spalio 60-mečiu. 
Prieš vėją nepapūsi.

Neseniai gražiai išleidom 
pedagoginės mokyklos moks
leivius į ištisinę praktiką, 
dabar vizituojam, stebim, 
kaip jiems sekasi dirbti su 
mokinukais, koks skonis mo
kytojo duonos.

Jei būtų galimybė, norė
čiau gauti atliekamą “Vilnies” 
ir “Tiesos” numerį. Norėčiau 
taip pat žinoti, ar perdavėt 
“Laisvės” chorui mūsų moky
tojo K. Knoro dainas, kurias 
pernai išsiunčiau. Autorius 
labai norėtų žinoti. Jei tiks, 
jis galės dar kai ką parašyti. 
Bet svarbiausia žinoti, pasie
kė natos adresatą ar ne. 
Parašykit bent trumpai į 
laikraštį.

Tiek tuo tarpu.
Artėjančios kovo 8 dienos 

proga noriu pasveikinti visą 
“Laisvės” kolektyvą moteriš
ką dalį ir tas laisvietes, ypač 
choristes, kurių dar nepažįs
tu ir norėčiau susipažinti.

Jūsų
V. Gulmanas 

Kapsukas

KAZYS INČIŪRA
Balandžių daina
Antai tenai kalnai 
Vilioja, šaukia, žavi mus. 
Jaunų dienų sapnai!.. 
Balandžių pats burkavimas!

Tyliu keliu gėlių
Į kalnus mudu ėjome 
Anų jaunų dienų —• 
Pavasario žydėjime.

Tyliu keliu gėlių
Beieškant mums kalnynuose, 
Anų jaunų dienų 
Širdis širdim svaiginosi.

Tyliu keliu gėlių 
Išbarstėm puokštę gražiąją 
Anų faunų dienų 
Namelyje. Prie ežero.

Tyliu keliu gėlių
Kiti eis mūsų vietoje 
Anų jaunų dienų 
Palaimoje žadėtoje.

Lydės balandžiai juos 
Pro mūsų sodą žaliąjį. 
Pilkuos ūkuos burkuos 
Anų dienų namelyje.
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Atominių raketų gaminimui ir tobulinimui nebėra jokių 
ribų.

RELIGIJA ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE

VATIKANO “NAUJOJI
RYTU POLITIKA”

Nuo XIX a. vidurio, kas
met socializmas iš utopijos 
virto moksline teorija, katali
kų bažnyčios vadovybė yra 
vienas aršiausių konservaty
vaus antikomunizmo būrių. 
Vatikano antikomunistinė 
orientacija ypač išryškėjo 
įvykus Didžiajai Spalio revo
liucijai ir susikūrus pirmajai 
pasaulyje socialistinei valsty
bei. Nekartą Romos popiežiai 
šaukė į kryžiaus žygius prieš 
komunizmą. Net hitlerizmo 
siautėjimo laikotarpiu, kai 
fašistinio teroro aukomis ta
po daug katalikų ir dargi 
dvasininkų, tuometinis po
piežius Pijus XII, vertinda
mas hitlerinę Vokietiją kaip 
smogiamąją antikomunizmo 
jėgą, nepakėlė protesto balso 
prieš fašizmą. Tai pripažįsta 
ir kai kurie katalikai autoriai.

Tarybinės liaudies žygdar
bis II Pasauliniame kare, kitų 
šalių liaudies kova sužlugdė 
Vatikano laiminamo fašistinio 
antikomunizmo pragaištin
gus planus. Nedavė Vatika
nui laukiamų rezultatų ir jo 
sąjunga su agresyviausiais 
imperialistinių valstybių 
sluoksniais “šaltojo karo” me
tais. Atvirkščiai, profašisti
nė, proimperialistinė Vatika
no politika dar labiau atstū
mė milijonus darbo žmonių 
nuo bažnyčios ir sukėlė jos 
gilią krizę.

Jėgų santykio pasikeitimas 
pasaulyje taikos, demokrati
jos bei socialinės pažangos 
šalininkų naudai padvelkė 
naujais vėjais ir už bronzinių 
Vatikano vartų. “Adžerno- 
mento” kurso šalininkai, su
vokdami vienpusiškos proka- 
pitalistinės Vatikano orienta
cijos pragaištingumą pačiai 
bažnyčiai, laipsniškai pradėjo 
siekti santykių su socialisti
nėmis šalimis normalizavimo. 
Tai vadinama Vatikano “nau
jąja Rytų politika.”

Normalizuodamas savo 
santykius so socialistinėmis 
valstybėmis, Vatikanas pri
verstas ne tik pripažinti so
cialistinės santvarkos tvirtu
mą, bet ir keisti savo taktiką. 
“Šaltojo karo” metais Vatika
nas atvirai vykdė priešišką 
socializmui veiklą. Dabar 
blaivesni jo vadovai vis la
biau linksta prie nuomonės, 
kad socialistinių šalių katali
kai būtų lojalūs esamai sant
varkai. Jie pripažįsta, kad šis 
kelias katalikų bažnyčiai per
spektyvesnis, negu atvira 
konfrontacija su stiprėjančiu 
socializmu.

Jau yra nemaža konkrečių 
Vatikano “naujosios Rytų po
litikos” apraiškų. Pirmas ofi
cialus šios orientacijos doku
mentas buvo 1964 m. sudary
tas dalinis Vatikano ir Veng

rijos Liaudies Respublikos 
susitarimas. Pagal šį susitari
mą visos šalies vyskupai tu
rėjo prisiekti ištikimybę Ven
grijos Liaudies Respublikai, 
gerbti jos įstatymus. Pasira- 
šydąmas 1966 m. Belgrado 
protokolą, Vatikanas patvir
tino nuostatą, kad katalikų 
bažnyčios veikla turi apsiri
boti religiniais klausimais, 
kad bažnyčia neturi piktnau
džiauti religine funkcija, 
siekdama politinių tikslų.

1970 m. buvo užmegzti 
Jugoslavijos ir Vatikano dip
lomatiniai santykiai. Vokieti
jos Federatyvinei Respubli
kai pasirašius su TSRS ir 
Lenkija sutartis ir normaliza
vus sienų klausimą, Vatika
nas pagaliau pertvarkė baž
nytinę administraciją Lenki
jos vakarų žemėse, šios teri
torijos vyskupijas priskirda
mas prie Lenkijos bažnytinės 
provincijos. Buvo sutvarkyta 
ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos bažnytinė admi
nistracija. Vatikano atstovai 
turėjo nemaža kontaktų ir su 
Tarybų Sąjunga.

Nuo Jono XXIII popiežiavi
mo laikų Vatikanas pasisako 
už taiką, už tarptautinio 
įtempimo mažinimą. Vatika
no atstovas dalyvavo Helsin
kio pasitarime ir pasirašė jo 
Baigiamąjį aktą. Žinoma, va
dovaudamiesi idealistiniu re
liginiu visuomenės reiškinių 
supratimu, bažnyčios veikė
jai neatskleidžia tikrųjų karo 
grėsmės priežasčių, glūdinčių 
išnaudotojiškoje santvarko
je, kaltę už agresyvius karus 
suverčia žmogui apskritai, jo 
neva nekintamai nuodėmin
gai prigimčiai. Vatikano pasi
sakymai prieš karus papras
tai vienodai adresuojami ir 
agresoriui, ir agresijos aukai.

Tam tikri pozityvūs Vati
kano politikos poslinkiai su
daro galimybes pažangioms 
pasaulio jėgoms, tame tarpe 
socialistinėms valstybėms, 
bendradarbiauti su Vatikanu, 
kovojant už taiką.

doc. A. Gaidys 
filosofijos kandidatas

Tikisi Amerikoje 
riaušių!

VVashingtonas. — Naciona
linis Patarėjų Komitetas, ku
rio pirmininku yra N. Jersey 
valstijos gub. Brendon 
Byrne, įteikė federaliniam 
valstybės prokurorui Griffin 
B. Bell raportą su patarimu, 
įsakyti šalies policijoms būtį 
pasiruošusiomis naujomis 
riaušėms. Komitetas sako, 
kad dabartinė ramybė yra 
apgavinga, kad tai ramybė 
prieš audrą. Riaušės galin
čios kilti bet kur ir bet kada.
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LIETUVIŠKOSIOS OPEROS KELIAS

Nuotraukose: K. Petrausko namo-muziejaus bendras vaiz
das; Kipro Petrausko mokiniai (iš kairės į dešinę) TSRS 
liaudies artistas V. Noreika, respublikos liaudies artistai E. 
Saulevičiūtė, L. Muraška muziejuje, prie įžymaus scenos 
meistro biusto. V. Gulevičiaus nuotrauka

Kauno Žaliakalnyje, šimta
mečio Ąžuolyno pakraštyje, 
iš tolo šviečia atjaunėjęs Pe
trauskų namas. Čia, kur gy
veno ir kūrė kompozitorius 
Mikas ir lietuviškosios scenos 
galiūnas Kipras Petrauskai, 
įrengtas muziejus. Jo įrengi
mui Kauno miesto Taryba 
paskyrė per 120 tūkstančių 
rublių.

Jaudinančios buvo šio kul
tūros židinio atidarymo iškil
mės. Atvyko K. Petrausko 
žmona, respublikos nusipel
niusi artistė Elena Žalinkevi- 
čaitė-Petrauskienė, artisto 
dukra Aušra, lietuviškosios 
operos veteranai, Kipro Pe
trausko mokiniai, Kauno kū
rybinė inteligentija. O kai 
muziejaus salėse pasklido 
meno mylėtojai, iš garsiakal
bių pasigirdo nepakartoja
mas Kipro balsas. Skambėjo 
operų arijos, lietuviškos dai
nos.

Muziejaus darbuotojai su
rinko daugiau kaip 8 tūkstan
čius eksponatų. Per K. Pe
trausko gyvenimo ir kūrybos 
kelią jie sugebėjo parodyti 
lietuviškosios operos ištakas: 
svarbiausius jos įkūrimo ir 
brandos momentus.

. . . Visą kambario sieną 
užima panoraminis Rytų Lie
tuvos kaimo vaizdas — Kei- 
zės-Ceikinų kampelis, Pe
trauskų sodyba. Stenduose 
retos nuotraukos, dokumen
tai, spektaklių afišos bei pro
gramos, dekoracijų eskizai, 
artisto kostiumai, jų draugų 
bei bičiulių dovanos.

Ilgametė draugystė Kiprą 
siejo su įžymiuoju rusų ope
ros dainininku Fiodoru Šalia- 
pinu, Ekspozicijose pateikti 
Šaliapino laiškai Petrauskui, 
nuotraukos su jo autografais, 
bendrų Petrausko ir Šaliapi
no spektaklių Kaune ir užsie
nyje programos.

Labai šiltai muziejuje pri
statytas pirmasis Kipro mo
kytojas, jo brolis Mikas. Šia
me skyriuje daug brangių 
relikvijų ir seniesiems mūsų 
išeiviams Amerikoje. Tai 
1924 metais Bostone “Gabi
jos” fondo išleistas M. Pe
trausko operos “Eglė žalčių 
karalienė” klavyras, kurį 
kompozitorius buvo atsiuntęs 
Tumui Vaižgantui. Čia ir M. 
Petrauskui JAV lietuvių do
vanota batuta, nuotraukos, 
kur įžymusis muzikas 1917 
metais įsiamžinęs su Bostono 
lietuvių muzikos mokyklos 
lankytojais, su šio miesto 
“Gabijos” choro dainininkais. 
Eksponuojami taip pat kom
pozitoriaus kūrinių rankraš
čiai, dienoraštis ir kiti daik
tai.

Kipro sceninės veiklos isto

rija užima keletą didelių sa
lių. Čia jis debiutuojantis 
Peterburgo Marijos teatro 
solistas, čia jis pirmųjų lietu
viškosios operos pastatymų 
atlikėjas, o čia jau visame 
pasaulyje žinomas daininin
kas. Apie artisto kūrybinės 
veiklos zenitą pasakoja masy
vus lagaminas, išmargintas 
daugelio šalių viešbučių eti
ketėmis. Nuo 1922 iki 1936 
metų skambus lietuvių daini
ninko balsas aidėjo Milano La 
Skalos, Paryžiaus, Romos, 
Londono, Stokholmo operų, 
Barselonos, Maskvos Didžių
jų ir kitų šalių teatruose. Jam 
plojo Buenos Aires, Rio de 
Žaneiro, San Paulo, Limos ir 
kitų Lotynų Amerikos šalių 
klausytojai. Apie šį laikotarpį 
vaizdžiai pasakoja artisto su
tartys su minėtais teatrais, 
afišos, nuotraukos, reti suve
nyrai. Beveik per 47 sceninės

PRISIMINIMAI IŠ GYVENIMO BRAZILIJOJE

KAVOS LAŠELIS
Andriukas buvo ką tik bai

gęs San Paulo keturmetę 
pradinę mokyklą. Apie toli
mesnį mokymąsi negalėjo bū
ti nė kalbų. Jo tėveliai vos 
pajėgė išmaitinti gausią šei
mą — keturis mažamečius, 
dažnai sergančius vaikus. 
Kasdien užsidarinėjo fabri
kai, dirbtuvės, sustojo staty
bos. Augo minios bedarbių, 
pasmerktų badui, elgetavi
mui. Ši kapitalistinės san
tvarkos rykštė dar negailes
tingiau plakė iš įvairių Euro
pos kraštų atvykusius var
guolius, taigi ir lietuvius.

Į didįjį San Paulą darbo 
ieškoti išėjo ir Andriukas. Jis 
gerą savaitę klajojo miesto 
gatvėmis ir priemiesčiais nu
skuręs, basas, be peso tram
vajumi pavažiuoti. Tiesa, jis 
ir nebūtų galėjęs juo pasinau
doti, nes basiakojui neleisda
vo į tramvajų net įlipti. Savo 
vaikiškas raumenų jėgas jis 
droviai maldaudamas siūlė ir 
automobiliams plauti, ir grin
dims vašku blizginti, ir tele
gramas išnešioti, ir batams 
valyti, ir kitiems darbams. 
Visur jam trumpai atsakyda
vo: “Ne, nereikia.”

Pagaliau po ilgo ieškojimo, 
nusivaręs nuo kojų, peralkęs 
Andriukas buvo priimtas į 
vieną aristokratiško viešbu
čio virtuvę indams plauti, 
daržovėms valyti, pasiunti
niu bėgioti. Šia laime berniu
kas be galo džiaugėsi. Jo 
tėveliai ir sesutės taipogi 
pralinksmėjo: Andriukas da
bar iki soties pavalgys, už

veiklos metus K. Petrauskas 
sukūrė apie 80 įsimintinų 
vaidmenų. Už didelius nuo
pelnus tarybinei kultūrai jam 
buvo suteiktas garbingas 
TSRS liaudies artisto vardas, 
įteiktas Lenino ordinas ir kiti 
vyriausybiniai apdovanoji
mai.

Muziejuje atkurtas auten
tiškas Kipro šeimos butas. 
Asmeniniai artisto daiktai 
pasakoja apie kūrybinius ieš
kojimus, laisvalaikį, plačius 
ryšius su ano meto inteligen
tija. Virš ąžuolinio stalo dai
nininko darbo kambaryje ma
tome K. Sklėriaus akvarelinį 
Tumo Vaižganto portretą, 
didelę Saliapino fotografiją. 
Knygų spintoje — A. Juškos 
surinktų lietuvių liaudies dai
nų tomai, Sruogos, Cvirkos, 
Simonaitytės, Tolstojaus, 
Dostojevskio ir kitų įžymiųjų 
rašytojų kūriniai. Ir meninin
ko bute, ir ekspozicijoje daug 
sportinių ir medžioklės trofė
jų. Kambarius p uošia A. 
Žmuidzinavičiaus, L. Kazo
ko, J. Janulio, K. Šimonio, 
A. Varno, P. Kalpoko ir 
daugelio kitų įžymiųjų lietu
vių dailininkų paveikslai.

Petrauskų namuose nuo 
šiol vėl skambės muzika. Jie 
tampa Kauno miesto muziki
nio gyvenimo centru. Čia 
įsikūrė Kompozitorių sąjun
gos Kauno skyrius, kuriam 
vadovauja jaunas ir energin
gas kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius. Ir Kipro įdaina- 
vimų įrašams, ir naujiems 
miesto kompozitorių kūri
niams perklausyti įrengta ka
merinių koncertų salė.

— K. Petrausko memoria
linis muziejus, — sako jo 
direktorius Bronius Sirutis, 
— tiktai didelio darbo pra
džia. Aleksote baigiamas 
tvarkyti kompozitoriaus S. 
Rimkaus namas, Neries pa
krantėje — kompozitoriaus 
Juozo Gruodžio sodyba. Šie 
K. Petrausko memorialinio 
muziejaus filialai netrukus 
taip pat svetingai sutiks me
no mylėtojus.

H. Labanauskas

dirbs keletą milreisų, miegos 
švarioj lovoj, kartą per mė
nesį parvyks pasimatyti su 
saviškiais.

Praėjo kuris laikas. And
riukas apsiprato su aplinka, 
pamėgo darbą, primiršo savo 
ir šeimos skurdžią dalią. Vyk
damas namo dar parveždavo 
saujelę kitą ryžių, bulvių, 
cukraus, ką jam pasukdavo 
bičiuliškas virėjas Arnoldas.

Viešbutyje veikė ištaiginga 
valgykla, skirta tiktai viešbu
čio gyventojams. O kokių čia 
gyventojų nebuvo! Milijonie
riai iš Šiaurės Amerikos, 
Anglijos; grafai, kunigaikš
čiai iš Italijos, Portugalijos; 
pirkliai, verteivos iš Ispani
jos, Argentinos, Prancūzijos 
. . . Šiuos visus ponus ir 
ponias aptarnaudavo konkur
są praėjęs personalas, mo
kantis užsienio kalbų, turin
tis geras elgesio manieras.

Kartą atsirado tuščia kel
nerio padėjėjo vieta. Padėjė
jais dirbdavo paaugliai. Kel
nerių šefas austrų kilmės 
Gustavas kažkodėl šiai padė
jėjo vietai užimti nusižiūrėjo 
dar nepaauglį Andriuką. Tur 
būt todėl, kad Andriukas 
neprastai atrodė — jis buvo 
didelių žydrų akių, garbano
tas, lieknas blondinukas. 
Gustavas berniuką pasiėmė 
iš virtuvės ir kokią savaitę jis 
visko mokė: kaip serviruoti 
stalą pusryčiams (padėjėjai 
pietums ir vakarienei nepa
tarnaudavo, jie tik nuvalyda
vo stalus), kaip mandagiai 
elgtis su valgyklos lankyto

jais, visad būti jiems klus
niam, viską jiems paduoti 
mikliai, švelniai, vengti ne
reikalingų judesių, tiksliai ir 
trumpai atsakinėti į jų klausi
mus. Andriukas labai pamo
kančiai buvo įspėtas, kad jo 
plaukai visad būtų tvarkingai 
sušukuoti, batai blizgėtų it 
veidrodis, buvo ir kitų profe
sionalių nurodymų.

Pagaliau atėjo rytas, kai 
Andriukas turėjo valgykloje 
pradėti dirbti kelnerio padė
jėju. Jis buvo aprengtas 
kruopščiai išlygintom juodom 
kelnėm, sniego baltumo švar
keliu, po baltų, krakmolytų 
marškinių apykakle sumegz
ta puikavosi juoda “varlikė” 
(brazilai ją vadina borboleta 
— peteliške). Naujokėliui bu
vo įteiktas sidabrinis padė
klas, paauksuoti kavinukas ir 
arbatinukas, kiniško porce
liano indas pienui. Ant kairės 
rankos dilbio jis nešėsi baltu
tėlę servetėlę.

Į erdvią, didelių langų su 
prabangiomis užuolaidomis 
salę rinkosi ką tik nusiskutę, 
išsimaudę, kvepalais apsi- 
šlakstę vyrai, nusidažiusiais 
skruostais, gražiai apsirė- 
džiusios moterys ir merginos. 
Mitriai ėmė suktis padavėjai. 
Andriukas priėjo prie pirmo
jo jam skirto stalo, kur 
sėdėjo dvi damos — senyva 
žila moteriškė ir pagyvenusi 
džiūsna, užsidėjusi storo stik
lo akinius, pro kuriuos nesi
matė akių. Tai buvo motina ir 
senmergė duktė, atvykusios 
iš Portugalijos. Andriukas 
kaip beišmanydamas manda
giau portugališkai pasisveiki- 
-no ir paklausęs ką juodvi 
pageidaujančios, ėmė servi
ruoti nepaprastai skanią bra
zilišką kavą, kepsnius, pyra
gaičius.

Vaikinukas jaudinosi net 
kvapą sulaikydamas, jo ran
kos virpčiojo. Pildamas aki- 
niuotajai, jis lašą, gal porą 
lašelių, kavos prapylė į lėkš
telę. To betrūko! Kad ir 
būdama apžlibusi, senjorita 
džiūsna bemat tai pastebėjo. 
Jos apatinė lūpa ėmė drebėti, 
veidas pajuodo, nepaisant 
storo pudros sluoksnio, apsi
raizgė giliomis raukšlėmis. 
Kaip įgelta pašoko ir isteriš
kai sukliko:

— Tu esi stuobrys, kel
mas! — Ir dar garsiau: — 
Neraliuotas gyvulys!

Į šią pusę sužiuro visi 
pusryčiautojai. Andriukas 
baisiai persigando, paraudo, 
iškart suprakaitavo. Iš jo 
rankų nejučiom iškrito padė
klas, ant kilimo pasipylė ka
va, pienas, sudužo porceliano 
indai. Pribėgo keli padavėjai, 
paskui juos ir šefas Gustavas. 
Šis bandė atsiprašinėti, nura
minti isterijos priepuolio ap
niktą senmergę. Iš to nieko 
neišėjo. Tuoj atsirado susirū
pinęs administratorius senjo
ras Erminijas. Džiūsna nesa
vo balsu griežtai pareikalavo:

— Jei jūs tuoj pat neišvy
site tokių netašytų tarnų, 
mes į jūsų viešbutį kojos 
nebeįkelsime!

Andriukui buvo įsakyta 
tučtuojau palikti kelnerio ap
rangą, pasiimti savo skudu
rus ir nešdintis lauk.

Taip be grašio kišenėje, vėl 
basas, siaubingai prislėgtas 
Andriukas atsidūrė gatvėje 
ir pėsčias vėlai vakare grįžo 
namo toliau vargelį vargti.

Vis per tą nelemtą kavos 
lašelį! Antanas Vaivutskas

Šios šalies 
turtuoliai nemoka 
mokesčių

Washingtonas. — Iždo de
partamentas praneša, kad 
1975 metais šios šalies pačių 
turtingiausių 230 žmonių ne
mokėjo federalinei valdžiai 
jokių mokesčių.

Kodėl valdžia jų nebaudžia 
ir nepriverčia mokėti? Iždo 
departamentas nepaaiškina.

1.Baltų kalbotyros baruose
Vilniaus V. Kapsuko uni

versitetas tarybiniais metais 
išaugo į lietuvių ir kitų baltų 
kalbų mokslo tarptautinį cen
trą. Apie tai pasakoja įžymus 
baltistas — Vilniaus universi
teto baltų filologijos katedros 
vedėjas, Lietuvos TSR Moks
lų akademijos tikrasis narys 
prof. V. Mažiulis.

— Antrojo pasaulinio karo 
audros išbloškė iš gimtojo 
krašto ir žymius lietuvių 
kalbininkus. Po karo Tarybų 
Lietuvai ypač trūko aukštos 
kvalifikacijos kalbotyros spe
cialistų: Lietuvoje be prof. J. 
Balčikonio neliko nė vieno 
kalbininko, turinčio moksli
nius laipsnius ar vadus. Teko 
iš naujo pradėti kalbininkų 
ugdymą. Juos ruošiant ypač 
daug pasidarbavo prof. J. 
Balčikonis, Leningrado uni
versiteto prof. R. Larinas, 
vėliau ir kiti dėstytojai.

Maždaug per dešimt-pen
kiolika pokario metų (iki 1960 
m.) Vilniaus universitete jau 
susidarė aukštos kvalifikaci
jos kalbotyros specialistų 
branduolys. (J. Kruopas, J. 
Palionis, K. Ulvydas, Z. Zen
kevičius, V. Mažiulis, J. Pik- 
čilingis, V. Urbutis, J. Kaz
lauskas, J. Kabelka ir kt.) 
Žymus to laiko mokslinio 
gyvenimo įvykis buvo nuo 
1958 m. pradėtas leisti perio
dinis leidinys “Kalbotyra.” 
Universiteto kalbininkai su
darė ir paruošė lietuvių kal
botyros klasikų — K. Būgos, 
ir J. Jabonskio — rinktinius 
raštus.

Vilniaus universitete šiuo 
metu jau galutinai susiforma
vo vadinamoji Vilniaus uni
versiteto Baltistinė mokykla. 
Lietuvių kalbos katedra nuo 
1973 m. išsiskyrė į Baltų 
filologijos ir Lietuvių kalbūs 
katedras. Iki 1970-jų metų 
užbaigiami stambūs baltisti
kos darbai, apginamos dakta
rų disertacijos. Jų tarpe J. 
Kazlausko “Lietuvių kalbos 
istorinė gramatika,” V. Ma
žiulio “Baltų ir kitų indoeuro
piečių kalbų santykiai,” J. 
Palionio “Lietuvių literatūri
nė kalba XVI-XVII a.,” Z. 
Zinkevičiaus “Lietuvių dia
lektologija” ir kt. Išauga 
jaunesnės kalbos kalbotyros 
specialistai — J. Balkevičius, 
A. Girdenis, V. Labutis, A. 
Piročkinas, A. Pupkis ir kiti.

Universiteto baltistai lei
džia mokslo tyrinėjimus at
skiromis knygomis. Jų 
straipsniai spausdinami Len
kijoje, Vokietijos Demokrati
nėje respublikoje, Švedijoje, 
Italijoje, Japonijoje, taip pat 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir kitur.

Mūsų universitete baltų fi
lologijos kvalifikacijas dabar 
kelia ne tik Tarybų Sąjungos, 
bėt ir užsienio kalbininkai. 
Jame stažavosi Lenkijos, Če
koslovakijos, Suomijos, Nor
vegijos, Anglijos, Italijos ir 
kitų užsienio kraštų moksli
ninkai.

Vilniaus universiteto bal
tistų laimėjimus rodo ir nuo 
1965 metų leidžiamas periodi
nis leidinys “Baltistica.” Savo 
tyrinėjimus lietuvių, baltų, 
rusų, anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis jame skelbia 
Tarybų Sąjungos respublikų 
bei užsienio šalių specialistai. 
Į leidinį rašo pasaulinio garso 
mokslininkai — V. Ivanovas, 
V. Toporovas, O. Trubačio- 
vas (Maskva), J. Ostrembs- 
kis (Lenkija), R. Eckertas 
(Vokietijos Demokratinė res
publika), I. Duridanovas 
(Belgija), Chr. Strongas 
(Norvegija), V. Pisanis (Itali
ja) ir kt. “Baltistikoje” spaus- 
dinasi ir JAV kalbininkai V. 
R. Smalstigas, E. P. Kam
pas.

Universiteto baltistų auto
ritetą ir tarptautinį jų pripa
žinimą liudija ir kiti faktai.

VILNIAUS UNIVERSITETO
400-SIOMS METINĖMS

Pvz., Vilniaus V. Kapsuko 
universitete buvo surengtos 
visos trys sąjunginės baltistų 
konferencijos (1964, 1970, 
1975 m.) Jose dalyvavo įvai
rių pasaulio kraštų moksli
ninkai. Garsioje “Encyclope
dia Britanica” 1974 m. iš
spausdino Vilniaus universi
teto baltistų paruoštą 
straipsnį apie baltų kalbas.

2.JAV lietuvių istorijos 
tyrinėjimai

Pastaraisiais dešimt-pen
kiolika metų Vilniaus uni
versiteto mokslininkai vis ak
tyviau tyrinėja užsienio lietu
vių istorijos klausimus. Hu
manitarinių bei visuomeninių 
mokslų specialistai (L. Kapo
čius, L. Vladimirovas, L. 
Pažūsis, B. Raguotis, R. 
Žiugžda universitete dėstę 
prof. J. Barzdaitis, vyr. dėst. 
A. Kazlauskas ir kt.) atski
rais leidiniais bei straipsniais 
periodikoje paskelbė eilę dar
bų iš JAV lietuvių istorijos. 
Pagrindinis dėmesys telkia
mas į tos šalies lietuvių 
pažangiosios visuomeninės 
kultūrinės minties palikimą ir 
dabartį.

Si mokslinių tyrinėjimų 
kryptis atsispindi ir Vilniaus 
universitete, surengtose 
mokslinėse konferencijose. 
Pvz., pažymint lietuvių masi
nės emigracijos į Ameriką 
100 metines (1969 m.) “Lais
vės” ir “Vilnies” sukaktis 
(1966 m., 1971 m.), Lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gijos (LLD) 60-metį (1975 m.)

Universiteto mokslininkai 
talkininkauja taip pat ruo
šiant spaudai JAV lietuvių 
autorių raštus bei kitus leidi
nius (A. Bimbos, L. Joniko 
knygas, leidinį skirtą LLD 
šešiasdešimtmečiui ir kt.) > * • • > - r • ■ ■ J

Į Universiteto kai kurių 
specialybių mokymo planus 
įtraukti specialūs kursai iš 
JAV lietuvių istorijos. Antai, 
jau apie dešimt metų būsi
miems spaudos darbuotojams 
— žurnalistams dėstomas 
JAV lietuvių periodikos isto
rijos kursas, Lietuvių Litera
tūros, jos kritikos istorijos 
paskaitose taip pat nagrinė
jami užsienio lietuvių auto
riai.

Studentai diplominiams 
darbams pasirenka JAV ir 
kitų šalių lietuvių istorijas 
temas. Žurnalistikos kated
roje apginta netoli 20 tokių 
diplominių darbų. Vieni iš jų 
skirti JAV lietuvių publicistų 
ir veikėjų kūrybai (darbai 
apie J. Baltrušaitį — Mėme- 
lę, L. Prūseiką, K. Vidiką- 
Taurą, L. Jonikienę, K. Pet- 
rikienę) kiti nagrinėja atski
rus spaudos leidinius (J. Šliu
po “Naują gadynę,” “Ap- 
švietą,” “Laisvąją mintį,” so
cialistinius — “Kovą,” “Nau

Nemaža savo gimtojo krašto — Anykščių rašytojų kūrinių 
personažų perkėlė į medį liaudies meistras drožėjas L. 
Tarabilda. Jo kūrinių rasime J. Biliūno tėviškėje Niūronyse, 
Utenos, Panevėžio kraštotyros, Vilniaus dailės bei Ateizmo 
muziejuose.

Vieno šių drožinių [pirmojo iš 
dešinės] autorius L. Tarabil
da. J. Junevičiaus nuotrauka

L. Tarabilda drožia naują 
kūrinėlę.

jąja gadynę,” “Laisvę,” Ame 
rikos lietuvių-moterų perio
diką ir kt.) Diplomantai isto
rikai yra nagrinėję JAV lie
tuvių ateistinės-antiklerikali- 
nės minties palikimą. Biblio
tekininkystės ir bibliografijos 
specialybių studentai sudari
nėja JAV lietuvių periodikos 
bei personalijų bibliografijas. 
Jų jau paruošta per 20.

Vilniaus universitetas di
džiuojasi savo gretose turįs 
istorijos mokslų garbės dak
tarą Antaną Bimbą — žinomą 
JAV istoriką-marksistą; pa
žangiųjų lietuvių veikėją ir 
publicistą. Per viešnages Lie
tuvoje A. Bimba universitete 
yra skaitęs eilę pranešimų ir 
paskaitų JAV politikos, vi
suomenės, kultūros klausi
mais. Jų tarpe iš Amerikos 
Lietuvių istorijos.

3.“Dėl Darbo universiteto 
Vilniuje atidarymo”

— Taip buvo pavadintas 
1919 m. kovo 13 dienos 
Lietuvos ir Baltarusijos TSR 
Liaudies komisarų tarybos 
dekretas, lietęs Vilniaus uni
versiteto atkūrimą. Mat, nuo 
1832 m. universitetas nevei
kė. Caro valdžia, keršydama 
už 1830-31 metų sukilimą 
Lietuvoje ir Lenkijoje, užda
rė šią aukštąją mokyklą.

1918 m. pabaigoje paskel
bus Tarybų valdžią Lietuvo
je, V. Kapsuko Laikinoji 
revoliucinė vyriausybė tuoj 
susirūpino Universiteto liki
mu. Jau 1919 m. pradžioje 
Vilniuje buvo įkurtos kai 
kurios mokslo įstaigos (Eks
perimentinės psichologijos 
institutas), turėjusios suda
ryti atsteigto Universiteto 
pagrindus.

Anksčiau minėtas Tarybų 
valdžios dekretas numatė 
svarbius Universiteto, ap
skritai aukštojo mokslo per
tvarkymus Lietuvoje. Buvo 
paskelbta, kad Universitete 
mokslas nemokamas ir vi
siems prieinamas. Atsteigta- 
me Universitete turėjo būti 
(iš pradžių) du fakultetai: 
socialinis su eile skyrių (poli
tikos, pedagogikos, tarybinės 
statybos) ir gamtos bei tech
nikos mokslų fakultetas su 
medicinos, žemės ūkio ir 
miškininkystės skyriais.

Dėstyti Vilniaus universi
tete pakviesti žinomi moksli
ninkai, jų tarpe vienas iš 
žymiausių lietuvių kalbininkų 
K. Būga ir kt.

Universiteto atkūrimo dar
bai buvo nutraukti 1919 m. 
balandyje, kai Vilnių okupa
vo kontrrevoliuciniai Lenki
jos legionai. Tačiau V. Kap
suko vadovaujama tarybinė 
vyriausybė įrašė gražų pusla
pį į senojo Vilniaus universi
teto istoriją. Neveltui univer
sitetas pavadintas V. Kapsu
ko vardu. L. Antanaitis



4-TAS PUSLAPIS

Memelenderiai repetuoja “Luizos vaidinimą.” Šioje liūdnoje aplinkoje Kapelmeisteris 
Gavėnas [priekyje su smuikeliu] ieško melodijos Donelaičio eilutėms.

Vokiečių teatre:
“LIETUVIŠKI FARTEPIJONAI”

Įspūdis, kurį ką tiktai par
sivežiau iš Drezdeno teatro, 
toksai stiprus, kad noriu apie 
tai užjūrio skaitytojams pa
pasakoti . . . Įsivaizduokite 
pilną sceną suįžūlėjusių, ran
kas aukštyn iššovusių klaipė- 
diečių-memelenderių. Jie 
karčiamoje repetuoja savo 
“karalienės Luizos’’ vaidini
mą. Laikas: 1936 metai. Vie
ta: Klaipėdos kraštas.

Tarpe šitų Hitlerio dvasia 
persigėrusių “kaimynų” pra
stais lino drabužiais apsiren
gęs senas valstietis lietuvis 
ima dainuoti “Kur bėga Šešu
pė, kur Nemunas teka . . .” 
Balsai tyla, visų žvilgsniai 
nukrypsta į senioką . . . Vis 
stipriau jo dainą paremia 
muzika. Šita muzika ne iš 
1936, o iš 1976-1977 metų. 
Muzika nutrūksta vėliak . . . 
Vėl scenoje anie prieškariniai 
laikai Klaipėdos krašte. Vie
nas iš hitlerinihkų užvožia 
senam dainininkui per galvą 
ir tasai sukniumba.

Vokiškame teatre ant El
bės kranto išgirsti lietuvių 
kalba traukiamą “Kur bėga 
Šešupė . . .” — jaudinantis 
dalykas. Bet dar reikšmin
gesnis atsitikimas paties 
spektaklio gimimas. Tatai de
mokratinės Vokietijos viduri
niosios kartos kompozito
riaus Rainerio Kunado “ope
ra aktoriams” (tai yra, ne 
operos dainininkams, o dra
mos artistams), pavadinta 
“Lietuviški fartepijonai.” Su
kurta pagal to paties pavadi
nimo irgi demokratinės Vo
kietijos rašytojo Johaneso 
Bobrovskio romaną.

Romano bei operos turinys 
tas pat ... Tilžėje gyvenąs 
muzikantas-kapelmeisteris 
Gavėnas ir jo bičiulis literatū
ros profesorius Fogtas (vo
kiečiai) susižavi lietuvių būrų 
poeto Kristijono Donelaičio 
asmenybe, jo kūriniu “Me
tais.” Pasiryžta parašyti ope-

Vokiečių kompozitorius Rai- 
neris Kunadas, sukūręs ope
rą “Lietuviški fartepijonai.”

LEONAS STEPANAUSKAS 

rą apie Donelaitį. Kad geriau 
poetą suprastų, važiuoja į 
Klaipėdos kraštą, pas lietuvį 
mokytoją Počką, dainų rinkė-/ 
ją. Ir štai pervažiavę Nemu/ 
,ną susiduria su 1936 metų 
‘tikrove. Vokiečiai-humanis- 
tai pamato “vokiečius” — 20 
amžiaus barbarus . . . Pama
to, kokiu žvėrimi gali virsti 
aklas nacionalizmas. Akivaiz
doje kruvinų įvykių taip ir 
palieka opera nesukurta . . . 
Ją reikės vaikams, vaikų 
vaikams kurti . . . Tokia 
medžiaga mūsų laikų scenoje 
— tai atviras pašnekesys 
apie praeitį, kurios negalima 
pamiršti. Reikia suprasti, 
kad į visa tai įvairaus am-, 
žiaus publika vokiečių teatre 
žiūri sulaikiusi kvapą. Vieni 
dar atmena “Luizos vaidini
mus,” kiti vos gimė tuo lai
ku .. . Tas pat ir su kūrėjų 
amžiumi. J. Bobrovskis gimė 
1917 metais (dėja, ankstyva 
mirtis pakirto jo gyvybę 
prieš 12 metų), o Raineris 
Kunadas gimė . . . tais me
tais, kurie vaizduojami sce
noje. Bet problemos gy
vos . . . Anot J. Bobrovskio, 
“kaltė lieka kalte” (omenyje 
turima daugiaamžė kryžei- 
viška kaltė rytų kaimynų, jų 
tarpe lietuvių tautos atžvil
giu).

. . . Susitariau su Raineriu 
Kunadu daugiau pasikalbėti 
apie tai, kas paskatino para
šyti muziką “Lietuviškiems 
fartepijonams.” Automobilis 
mus veža per visą senąjį 
Drezdeną (jį bombardavimai 
buvo nušlavę paskutinėmis 
karo valandomis), per tiltą 
“Mėlynasis stebuklas,’’ į 
“naujamiestį,” kurio bombos 
1945 m. vasarį pasigailėjo. 
Pagaliau serpentinu kylame į 
kalną. Čia kompozitorius įsi
gijo namelį (“Mieste vis dau
giau triukšmo; pagaliau su 
amžiumi ir jautrumas triukš
mui padidėjęs; kuriant reikia 
labai susikaupti . . .”). Apei
name šią vietą. Sužavi mane 
beržai, aukšti beržai . . . 
(pažiūrėkite, prie berželio ir 
“Lietuviškų fartepijonų” mu
zikos kūrėjo R. Kunado nuo
trauka padaryta).

— Kai kūriau muziką, gy
venau J. Bobrovskio minti
mis. Romaną dramos kūriniu 
pavertė geras libretistas 
Volfgangas Volfas. Be abejo
nės, labai didelis nuopelnas ir 
režisieriaus Klauso Kirs
to .. . — pasakoja R. Kuna
das, — o va, kai dabar matau 
didelį pasisekimą, iš naujo 
svarstau: kas gi patraukė 
teatro žiūrovus?! Donelaitis? 
Bet jį šiaip ar taip mažuma 
pažįsta! 1936 metų proble
mos?! Man rodos, netgi tai- 
pilnai neatsako į klausimą,

kodėl teatro salė pilna . . . 
Neseniai jauni žmonės kalbė
jo: žmoniškumo proble
mai . . . Kokie bebūtų laikai, 
koks istorijos fonas, o mokė

jimas ginti tai, kas vertinga, 
žmogui brangu — štai kas 
nemirštama tema. Tasai 1936 
metų fonas Klaipėdos krašte
— reta medžiaga panašiems 
svarstymams. Pavyzdžiui, 
tasai lietuvis mokytojas Poč- 
ka, viena centrinių figūrų. Jį 
myli vokietaitė . . . Net siau
tėjančiai mirčiai nepavyksta 
sudaužyti šio žmogiško ryšio 
(ir jo dėka, pavyzdžiui, mer
ginai aiškėja daug kas, kas 
šiaip jau nebūtų paaiškėję),
— tatai irgi triumfuojantis 
žmoniškumas.

Raineris Kunadas labai įsi
gilinęs dirbo. Jam, pavyz
džiui, teko rimtai pasinerti į 
lietuvių liaudies dainų loby
ną, į patį Donelaitį, kuris taip 
pat (netiesioginiai) atgyja 
operoje “Lietuviški fartepijo
nai.”

O ką bekalbėti, kokie žmo
nės gyvena demokratinėje 
(rytų) Vokietijoje, jei jiems 
reikia “Lietuviškų fartepijo
nų”; jei tiek žmonių šia opera 
iki ašarų žavisi.

Naujos knygos
Antanas Venclova, Apie 

gyvenimą ir rašytojo darbą 
(684 psl.). Tai dvyliktoji rašy
tojo kūrinių serijos knyga. Ją 
sudaro straipsniai apie litera
tūrą, rašytojo darbą, knygų 
recenzijos.

Lietuviško žodžio atgarsiai 
(501 psl.). Leidinyje sudėti 
trijų dešimtmečių reikšmin
gesni rusų kritikos straips
niai, recenzijos ar jų ištrau
kos, nagrinėjančios lietuvių 
literatūrą.

Alfonsas Bielkauskas, Ro
žės žydi raudonai (382 psl.). 
Rašytojo kūrinių serijos an
troji knyga. Romano veiks
mas vyksta dideliame respu
blikos mieste pokario metais. 
Autorius parodo daugelį to 
meto būdingų gyvenimo 
bruožų, atskleidžia klasių ko
vos konfliktus ir prieštaravi
mus. Pakartotinas leidimas.

Mikas Petrauskas (342 
psl.). Leidinio sudarytoja Jū
ratė Burokaitė parinko apie 
talentingą kompozitorių, pir
mosios lietuviškos operos 
“Birutė” autorių Miką Pe
trauską straipsnių, laiškų, 
amžininkų atsiminimų. Ilius
truota nuotraukomis.

Dailė, XIX (56 psl.) Eilinė 
neperiodinio tęstinio leidinio 
knyga, kurioje šalia straips
nių pateikta daugiau kaip 
šimtas lietuvių tapytojų, gra
fikų, skulptorių, taikomosios 
dekoratyvinės dailės meistrų 
darbų reprodukcijų.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidykla

LAISVĖ

MOKSLINĖ KONFERENCIJA:

“Religija-pasaulėžiūrų ir idėjų kovoje”
Vilnius. — Laikas darbe, 

ieškojimuose, kūryboje bėga 
greit ir nesulaikomai, nu
brėždamas nuveiktų darbų 
vagą. Tai ryškiai atsispindi 
Ateizmo muziejaus mokslinės 
veiklos kronikoje. Dar nese
niai kalbėta apie antrąją 
mokslinę konferenciją, o šių 
metų pradžioje į Vilniaus 
Dailės parodų rūmus rinkosi 
iš visų rajonų lektoriai ateis
tai, šio darbo organizatoriai, 
istorijos mokytojai, muzieji
ninkai, Aukštųjų mokyklų 
dėstytojai ir respublikos 
mokslininkai, besidomintys 
religijos, bažnyčios ir ateiz
mo istorijos, filosofijos pro
blemomis.

Į konferenciją atvyko ir jos 
darbe dalyvavo LTSR Minis
trų Tarybos patarėjas, Moks
linės ateistinės propagandos 
koordinavimo respublikinės 
tarybos prie Lietuvos KP CK 
pirmininko pavaduotojas P. 
Mišutis, Vilniaus miesto LKP 
Tarybų rajono komiteto sek
retorė S. Puč, LKP CK 
•atsakingi darbuotojai S. 
Kraujelis ir R. Kibildis, LKP 
Vilniaus miesto komiteto 
skyriaus vedėjas Tarvydas ir 
kt.

Konferenciją įžanginiu žo
džiu pradėjo Lietuvos TSR 
Ateizmo muziejaus direkto
rius A. Martinionis. Jis pažy
mėjo, kad šių metų muziejaus 
pirmuoju renginiu — trečiąja* 
moksline konferencija — pra
dedama numatyta darbo pla
ne mokslinės ateistinės min
ties propagavimo programa. 
Ji paruošta vadovaujantis 
TSKP XXV ir LKP XVII 
suvažiavimų dokumentais.
Muziejaus mokslinių bendra
darbių kolektyvas, suprasda
mas sayp veikios funkcijas, 
šalia mpksUnio-tiriamojo dar
bo, muziejinių vertybių rinki
mo, užsiima plačia mokslinės- 
ateistinės minties skleidimo 
veikla, siekia padėti ateisti
nės propagandos organizato
riams, partiniams ir tarybi
niams darbuotbjams, kovoja 
už mokslinių pagrindų diegi
mą ateistinėje propagandoje. 
Informavo, kad dėl nenuma
tytų tarybinių komandiruočių 
konferencijoje negalėjo daly
vauti istorijos mokslų dakta
rai J. Jurginis ir J. Aničas.

Pirmasis pranešimą apie 
Lietuvos Komunistų partijos 
veiklą ateistiškai auklėjant 
respublikos darbo žmones iš
vystyto socializmo sąlygomis 
(1959-1975) padarė Partijos 
istorijos instituto prie Lietu
vos KP CK vyresn. m. bend
radarbis, istorijos m. kand. 
J. Jermalavičius.

Toliau pirmąją konferenci
jos dieną pranešimus skaitė 
VVU istorijos fakulteto 
LTSR istorijos katedros pro
fesorė, istorijos m. d-rė prof. 
P. Dundulienė (“Kosmogoni
niai vaizdiniai Vilniaus šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje”), 
Filosofijos, teisės ir sociologi
jos skyriaus prie LTSR MA 
Istorijos instituto vyresn. m. 
bendradarbis, filosofijos m. 
d-ras prof. L. Zaksas (“Žmo
gaus nemirtingumo problema 
ateizmo ir religijos kovoje”), 
to pat skyriaus sektoriaus 
vadovas istorijos m. kand. A. 
Balsys (“Relginės sąmonės 
irimas socializmo sąlygo
mis”), o skyriaus jaunesnysis 
mokslinis bendradarbis B. 
Deksnys skaitė pranešimą 
apie humanizmo problemą 
Lietuvos katalikiškoje visuo
meninėje mintyje (1920- 
1940), Lietuvos TSR Aukšto
jo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerija, filosof. 
m. kand. L. Šnipas (“Nacio
nalinio faktoriaus vertinimo 
kitimas klerikalinėje lietuvių 
emigracijos literatūroje’’). 
Konferencijos pirmosios die
nos darbą užbaigė Kauno 
Antano Sniečkaus politechni

kos instituto Mokslinio komu
nizmo katedros vyresn. dės
tytojas F. Laurinaitis, per
skaitęs pranešimą apie religi
ją Lietuvos fiziokratų veiklo
je.

Antroji konferencijos diena 
prasidėjo įdomiu Filosofijos, 
teisės ir sociologijos skyriaus 
prie Lietuvos TSR MA Istori
jos instituto sektoriaus vado
vo, filosofijos m. kand. doc. 
A. Gaidžio pranešimu “Ateiz
mo interpretacija Lietuvių 
klerikalinės emigracijos lite
ratūroje (po II Pasaulinio 
karo),” po to kalbėjo to pat 
skyriaus aspirantė D.-M. 
Puišytė. Jos pranešimo tema 
— “Neotomizmo ir gamta
mokslinio materializmo idėji
nė kova Lietuvoje (1920- 
1940)”. Vilniaus Aukštosios 
partinės mokyklos vyresn. 
dėstytojas, filosofijos m. 
kand. J. Mačiulis skaitė pra
nešimą “Religijos ir mokslo 
santykio interpretavimas 
Lietuvos katalikų bažnyčio
je,” VVPI Filosofijos kated
ros vyresn. dėstytojas J. 
Stankaitis — “Dorovės ir 
pasaulėžiūros santykio prob
lema Lietuvių katalikiškojoje 
etikoje (1918-1940)”. Istori
niu aspektu religijos ir visuo
menės santykius pasaulėžiū
rų ir idėjų kovoje palietė 
Filosofijos, teisės ir sociologi
jos skyriaus prie Lietuvos 
TSR MA Istorijos instituto 
jaunesnysis mokslinis bend
radarbis V. Raudeliūnas, O 
Kauno Antano Sniečkaus Po-

LAKŠTINGALA NUO DUBYSOS KRANTŲ
Neseniai Lietuvą apskriejo 

džiugi naujiena — Akademi- 
ųįp operos ir baleto teatro 
solistei Nijolei Ambrazaitytei 
suteiktas TSRS liaudies ar
tistės garbės vardas. Tai 
labai reikšmingas tiek pačios 
dainininkės, tiek visų jos 
mokytojų, kurie padėjo ir 
padeda siekti solistei pačių 
didžiausių operos meno aukš
tumų, darbo įvertinimas.

Ta proga aplankėme daini
ninkę jos bute Vilniuje, Vie
nuolio gatvėje.

Jaukioje svetainėje pilna 
gėlių, kurias Nijolei atnešė

(Lietuvos TSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro silistė, TSRS liaudies 
artistė Nijolė Ambrazaitytė.

V. Gulevičiaus nuotr. 

draugai ir jos talento gerbė
jai. Kambario sienas puošia 
gastrolinių kelionių suveny
rai. Bumerangos mena toli
mąją Australiją, indėniška 
kaukė — Peru, sombrero — 
Čilę. Daug dovanų iš Čeko
slovakijos, Rumunijos, Len
kijos, Bulgarijos, Norvegijos.

Bet kalbą pradedame ne 
nuo tolimų kraštų, o nuo 
dainininkės pamiltųjų Rasei
nių, kur prabėgo jos mokyk
liniai metai, nuo sraunosios 
Dubysos pakrančių, kurias 
taip gražiai apdainavo Mairo
nis.

— Besimokydama Rasei
nių vidurinėje mokykloje, — 
pasakoja Ambrazaitytė, —- 
dalyvavau rajono dainų šven
tėje. Greit po to vietiniame 
laikraštyje buvo parašyta, 
kad juodplaukė mergaičiukė
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Nuotraukose: mokslinės konferencijos pranešėjai vyr. 
dėstytojas J. Stankaitis, ist. m. dr. prof. P. Dundulienė, ist. 
m. kand. doc. V. Lauraitis, aspirantė D. —M. Buišytė, 
mokslininkas V. Raudeliūnas; salės vaizdas.

J. Čebio nuotraukos

litechnikos instituto moksli
nio komunizmo katedros vy
resn. dėstytojas istorijos m. 
kandidatas doc. V. Lauraitis 
gvildeno materialistinės pa
saulėžiūros propagavimo 
1905-1907 m. Lietuvos social

iš mokyklos, atseit aš, turė
čiau dainavimo mokslų sem
tis. Tai paskatino mane va
žiuoti į Vilniaus konservatori
ją. Priėmė į parengiamuosius 
kursus.

Ir štai 1964 metų rudenį 
Vilniaus operos ir baleto teat
re scenoje pirmą kartą su
skambo Nijolės Ambrazaity
tės balsas. Ketvirto kurso 
studentė M. Musorgskio ope
roje “Borisas Godunovas” 
dainavo Marinos Mnišek 
partiją. Taip prasidėjo kelias 
į meno aukštumas.

1970 metais Nijolė dalyvau
ja sąjunginiame vokalistų 
festivalyje Minske ir tampa 
jo laureate. Jai leidžiama 
dainuoti tarptautiniame Dž. 
Enesku konkurse Bukarešte. 
Sodrus, spalvingas, nepakar
tojamo grožio mecosopranas 
pakerėjo ne tik publiką, bet 
ir vertinimo komisiją. Iki tol 
Europoje nežinomai daininin
kei paskiriamas sidabro me
dalis.

Dabar Nijolės Ambrazaity
tės repertuare — daugiau 
kaip dvidešimt vaidmenų 
operose, iš kurių, kaip ji 
sako, mieliausias — Karmen. 
Dainininkė įrašė keturias il
gai grojančias plokšteles. La
bai gausus jos autorinių kon
certų bagažas —- lietuvių 
liaudies dainos, klasika, seno
viniai romansai.

Publika labai mėgsta solis
tę. Į spektaklius, kuriuose ji 
dainuoja, visada pritrūksta 
bilietų.

— Kaip jūs “pakeliate” pa
sisekimą? — klausiu daininin
kę.

Nijolė susimąsto.
— Net su trejopu jausmu, 

— aiškina. — Visų pirma, 
jaučiu didelį pasitenkinimą, 
kad suteikiau žmonėms bent 
keletą minučių džiaugsmo. 
Su dėkingumu tiems, kurie 
mane mokė dainavimo pa
slapčių — Konservatorijos 
docentei Elenai Dirsienei, 
TSRS liaudies artistui Virgi
lijui Noreikai, respublikos 
liaudies artistui Sauliui Son- 
deckiui, nusipelniusiam artis
tui Juozui Domarkui. Ir tre
čia — su mintimi, kad galiu 

demokratų spaudoje klausi
mus.

Konferencija praėjo gyvai, 
susilaukė didelio dėmesio, 
apie ją teigiamai atsiliepė 
respublikinė spauda, radijas 
ir televizija. E. Maziliauskas

dainuoti geriau.
Tai matyti ir iš dainininkės 

,dienot v ąrkės:( ke tu r ios - pe n - 
kios valandos prie fortepijono 
kasdien. O vakare — spek
taklis, autorinis koncertas ar 
įrašas.

— Koks jūsų hobis? — 
domiuosi.

Tuo metu iš kito kambario 
pasigirsta balsas:

— Mama, mama, ateik pa
tikrinti pamokų.

— Štai jums ir atsakymas,
— šypsosi Nijolė. — Sūnus 
Augis — antraklasis. Vyras
— inžinierius. Žodžiu — šei
ma.

Atsisveikiname. Seiminin
kė imasi mamos ir mokytojos 
pareigų. O aš, lipdamas laip
tais, prisimenu nenesiai Vil
niuje gastroliavusios ameri
kiečių dainininkės Grace 
Bumbry žodžius:

— Nijolė Ambrazaitytė ga
lėtų su didžiuliu pasisekimu 
dainuoti bet kurioje pasaulio 
scenoje. Ji turi puikų balsą, 
aukštą dainavimo techniką ir 
daug daug žmogiškos šilu
mos. Algimantas Degutis

Įvairumai
• Du draugai iš Floridos 

valstijos (JAV) susilažino, 
katras daugiau išgers alkoho
lio. Bet jie niekada nesužinos, 
kuris tapo nugalėtoju. Po to, 
kai juodu vienu prisėdimu 
išgėrė po du litrus džino, 
vienas išsyk mirė gatvėje. 
Antras, neatgavęs sąmonės, 
mirė namie.
• Kai kurie Vakarų kosmeti

kos salonų specialistai skel
biasi žiną, kiek laiko įvairaus 
amžiaus moterys per dieną 
praleidžia prie veidrodžio. 
Paauglės gražinasi 18 minu
čių, merginos — jau 50 
minučių. Moterys nuo 20 iki 
40 metų veidrodžiu naudojasi 
93 minutes, be to, jos naudo
ja ne tik savo veidrodėlius, 
bet ir vitrinas, įstiklintas 
duris ir beveik viską, kas 
atspindi atvaizdą. Po 60 metų 
moterys tam sugaišta tiek 
laiko ir energijos, kaip ir 6-10 
metų mergaitės — 7 minutes 
per dieną.
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KANADOS ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ

Kai kurie “Laisvės” skaity
tojai skundžiasi, kad mažai 
lietuviškų ir bendrai iš Mont
realio žinių telpa laikraštyje. 
Tiesa, bet iš kur korespon
dentai gali surasti žinių, kuo
met lietuviško veikimo mažai 
tėra? Jei būtų didesnis pa
žangiečių veikimas, tai savai
me tas atspindėtų spaudoje. 
Norint, kad laikraštis būtų 
patrauklus skaityti, būtinai 
reikia jį paįvairinti kolonijos 
veikimu, gauti naujų skaity
tojų ir rėmėjų, be kurių joks 
laikraštis negali išsilaikyti.

* * *
Pirkdami Loto-Canada, ar

ba provincijos loterijos tikie- 
tus, būkite atsargūs su agen
tais, nes jau yra daug vogtų 
tikietų. Tokiu tikietu išlošę 
negausite laimėjimo, dar bus 
nemalonumų, tardyme reikės 
įrodyti, kur pirkote tikietą.* * *

Kvibeke susiorganizavo 
Federal-Canadian draugija, 
kuri ižde jau turinti $20,000 
vedimui propagandos, kad 
laike referendumo žmonės 
balstuotų pasilikti Kanados 
konfederacijos sudėtyje. Na
riais gali tapti tiktai Kvibeke 
gyvenantys žmonės.

* * *
Kvibeko provincijos polici

ja darė tikrinimus firmų ir 
apdraudos ofisuose, ^ako su
radę daug suktybių mokesčių 
mokėjime valdžiai. 

* * *
Bell Canada kels mokestį 

už telefonų naudojimą. Le
vesque pareikalavo, kad 
kompanija duotų smulkų 
paaiškinimą, kokiems tiks
lams reikalinga kompanijai 
135 milijonų dolerių, kuomet 
šiemet jos pelnai didesni, 
negu buvo pdffihi. Pernai už 
šėrą mokėjo 93* "ČėYi’tus, o 
šiemet moka $1.02.

* * *
Sausio 1 dieną Montrealyje 

buvo 12,000 bedarbių, o viso
je provincijoje — 294,000, 
arba 10 ir pusė procento visų 
darbo jėgų. Tiek yra regis
truotų, nedarbo apdraudą 
imančių bedarbių. Į šį skaičių 
neįeina tie, kurių apdrauda 
yra pasibaigus. Tie nebesi
skaito bedarbiais!* * *

Asbestos, Noranda Coo
per, Alos Aluminum ir Dom- 
tar L. T. D. gavo iš pronvici- 
jos Environment ministerijos 
įsakymą įtaisyti dūmtraukius 
ir fenus dulkėm ir dujom 
kontroliuoti. Kompanijos 
grasina uždaryti kasyklas ir 
įmones, nes dūmtraukių ir 
fenų įtaisymus per daug kai
nuosią. Levesque valdžia na
cionalizuos šią industriją ir 
įrodys, kad galima įtaisyti 
darbininkų sveikatai apsau-, 
goti priemones ir dar pelno 
pasidaryti.

* * *
Premjeras Renė Levesque 

pranešė Kvibeko piliečiams, 
kad valdžia paima žuvies 
pramonę. Kompanijoms at
mokės tarp 1 ir 2 milijonų 
dolerių ir 350 darbininkų 
turės darbą. Taip pat iš iždo 
skiria 4 milijonus dolerių 
druskos kasyklų atidarymui 
Magdalen saloje. Jos bus 
Kvibeko provincijos nuosa
vybė ir nereikės druskos 
importuoti, be to, keliais 
tūkstančiais sumažės bedar
bių skaičius.* * *

Praeitais metais Kvibeko 
turistų pramonė davė nuosto
lį. Ateinantiems metams val
džia paskyrė 5 milijonus dole
rių turistų industrijai moder
nizuoti, ir tikisi padaryti 
pelno. ♦ ♦ *

Ateityje automobilių pleitų 
pardavimas bus policijos ran
kose. Iki šiol jų pardavimas 

atvyko Audronė Spaičytė 
(Gudienė) pas dėdę S. F. 
Spaičius į viešnage. Čia pra
leis apie mėnesį laiko.

Linkiu visiems puikiu atos-' 
togų.

buvo pavedamas valdančios 
partijos žmonėms, kurie pasi
darydavo pelno į metus po 
virš $20,000.

* * *
Lavai kalėjimo sukilę kali

niai padarė nuostolių už 
$500,000. Tyrinėjant sukili
mo priežastis, surasta, kad 
susikimšimas kalėjime neap
sakomas, kad padėtis nepa
kenčiama. Tas išvaro kalinius 
iš kantrybės ir jie sukilę daro 
valdžiai nuostolius, nežiūrint, 
kokios pasekmės jiems bus už 
tai.

* * *
Jau šiais metais ant kelių 

užmušta 9 vaikai, lip. . : iš 
mokyklos busų. Dabar naujas 
įstatymas: bus didelės baus
mės pinigais ir kalėjimu 
tiems, kurie lenks stovintį 
busą, arba važiuos virš 20 
mylių į valandą mokyklos 
zonoje.

* * *
Montrealyje seniai yra siū

loma pastatyti naują Disposal 
Plant, kuriame išmatos bus 
paverčiamos į dujas, kurių 
pilnai užtektų kurui dėl dvie
jų cemento fabrikų, operuo
jamų Montrealio ribose. Įmo
nė pilnai apmokėtų pastaty
mą ir duotų pelno miestui, 
plus oras būtų švaresnis 
mieste ir apylinkėse. Jei 
Drapeau būtų vietoje Olim- 
pique įtaisęs Disposal Plant, 
jis būtų tikrai likęs didvyriu 
montrealiečių akyse.

* * *
Rymo katalikų vienuolė M. 

Murphy, 37 metų, pagimdė 
tvirtą ir sveiką kūdikį. Bet 
kad išvengti gėdos, naujagi
miui gerklėn įkišo skudurą ir 
jį uždusino. Teisme jos advo
katas C. Crimi prašė teisėjo, 
kad jis nebaustų z nabagės 
kaipo pirmo laipsnio žmogžu
dės ... B. Kvietinskas

Montrealio kronika
KVIEČIAME PIETUMS

Balandžio3 d., sekmadienį, 
Montrealio Lietuvių Moterų 
Klubas ruošia skanius pietus. 
Įvyks 1 vai., 6546 St. Taurin 
St. Reikia išlipti ant Baban. 
Bus gera muzika ir kitų 
įvairumų. Prašome visus da
lyvauti. Įžanga $5.

Per klaidą kai kurie pakvie
timai buvo parduodami po $4. 
Labai atsiprašome, bet prie 
durų turėsite damokėti po $1, 
kurie turite kvietimus už $4.

Rengėjos
LIGONIAI

P. Jokšys sunkiai serga 
Montreal General ligoninėj.

K. Kiela sirgo Veteranų 
ligoninėj, dabar gydosi na
muose.

J. Matusevičius turėjo ope
raciją ant kojos Žydų ligoni
nėje.

E. Kličienė išvykusi į Flori
dą, staigiai susirgo ir pagul
dyta į ligoninę.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

L. Urbonavičiūtė darbe 
smarkiai susižeidė koją, nu
vežta į Jean Talon ligoninę.

F. Šiuplevičius, kuris jau 
serga per keletą metų, sulau
žė šonkaulį ir operuotas 
Montreal General ligoninėj.

J. Rimkus serga Royal 
Viktorijos ligoninėj.

J. Bakanavičius serga 
Bedforde.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.
IŠVYKO - ATVYKO

B. Kvietinskas su dukrele 
Thelma ir anūkėliu išvyko į 
Bahamas praleisti kiek laiko. 
Gero vėjo.

R. Šiuplevičius su žmona 
išvyko į Meksiką aplankyti 
dėdę ir praleisti atostogas.

Iš T. Lietuvos, Vilniaus,

APSISAUGOKITE
Kurie imate taxį vėlai va

kare, visuomet pasižiūrėkit į 
vidų, kad būtų tik vienas 
teksorius.

Vasario 26 dieną iš lietuvių 
baliaus jaunuolis pasiėmė ta
xi važiuoti į namus Vili 
Lasalle. Užpakalyje mašinos 
gulėjo plėšikas. Jaunuoli be 
galo išgąsdino ir išplėšė pini
gus. Privažiavę Verduną prie 
Kanalo, jį išmetė. Be pinigu, 
ir išsigandęs turėjo tiek kelio 
pareiti pėsčiomis. Grižęs šau
kėsi pas artimus draugus J. 
K. Ambrozus. Nelaimė dar 
laiminga, kitą sykį gali būti 
blogiau, tad mieli tautiečiai 
apsisaugokit su kuo važiuoja
te.
MIRĖ \

Vasario 9 d. po ilgos ligos 
mirė Konstancija Brazeikaitė 
(Drulienė), 73 m. Paliko nu
liūdime vyrą, dukrelę ir ketu- 
rius anūkėlius. Kilusi nuo 
Utenos.

Artimiesiems gili užuojau
tą, o velionei, lai būna leng
va Kanados žemelė.

J. Ambrozienė gavo liūdną 
žinią iš T. Lietuvos. Ten mirė 
jos mylimas brolis, su kuriuo 
teko ne per seniai pasimatyti.

Užuojauta J. K. Ambrozų 
šeimai. J-na

Canada ir JAV 
pasikeičia kaliniais

Washingtonas. — Pradžio
je šio mėnesio čia tapo pasira
šyta tarp Kanados ir Jungti
nių Valstijų sutartis dėl pasi
keitimo kaliniais. Šiuo laiku 
90 kanadiečių yra už vienokį 
ar kitokį nusikaltimą nuteistų 
ir sėdi šios šalies kalėjimuo
se, tuo tarpu net 175 Jungti
nių Valstijų piliečių randasi 
Kanados kalėjimuose.

Prievarta nebus vartoja
ma. Kurie kaliniai nenorės, 
galės pasilikti ten, kur dabar 
randasi.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAI TAVE PRISIMINEU

Jonas Žekonis
Mirė 1965 metais, Miamyje. Praėjo daugiau kai 

dešimts metų nuo Tavo, mielasis, mirties, bet esi ir 
dar gyveni mano prisiminimuose. Liūdesyje esu 
tavo žmona,

H. ŽEKONIENĖ

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau ketveri metai, kai mirė mūsų mylimiausias

Mikas Detroitietis
[MIKE MASYS]

Mirė 1973 Metų Kovo 7 Dieną
Kiekvieną dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame 

šiuos žodžius:
“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis,
Amžinu miegu ramiai užmigai,
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis
Savo mylimą dukrą Stefaniją ir Žmoną Teofilę
Liūdėt palikai...................”

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekad nepamiršime.

Liūdinti dukra STEFANIJA
ir žmona TEOFILĖ

LAISVĖ

KOMENTARAI

Kaip žmogžudys tapo 
“Kovotoju už laisvę”

Neseniai buržuazinė Vaka
rų spauda, radijas ir televizi
ja organizavo eilinę propa
gandinę kampaniją. Jos tiks
las buvo parodyti, kad VFR 
(Vakarų Vokietijos) Eseno 
teisme nagrinėjama žmogžu
džio Vernerio Vaincholdo by
la, tai “kovotojo už laisvę” 
procesas.

Kas gi tas Verneris Vain- 
choldas ir kaip jis, būdamas 
VDR (Rytų Vokietijos) pilie
čiu, atsidūrė VFR teritorijo
je? “Kovotojo už laisvę gyve
nimo kelias toli gražu ne 
idealus. Turėdamas 17 metų, 
jis pirmąkart buvo teisiamas. 
O pradedant 1966 metais, jis 
net keturis kartus padarė 
kriminalinius nusikaltimus ir 
buvo patrauktas į baudžiamą
ją atsakomybę. Paskutinį 
kartą Vaincholdas buvo nu
teistas dviems metams kalė
jimo. Jį paliuosavo prieš ter
miną, tikėdamiesi, kad Vain
choldas pasuks tiesiu keliu. 
Tačiau jis planavo naują nusi
kaltimą. 1975 metų gruodžio 
19 naktį, apsiginklavęs auto
matu, mėgino pereiti VDR 
valstybinę sieną ir nušovė du 
pasienio sargybinius. Nušovė 
išdavikiškai, pastariesiems 
net nepakėlus ginklo.

Atsidūręs Vakarų Vokieti
jos teritorijoje, jis pateko į 
Eseno teismą. Tačiau jau iš 
pat pradžių buvo aišku, kad 
teisėjai, kaip ir buržuaziniai 
žurnalistai, žmogžudyje matė 
“kovotoją už laisvę,” kuris 
šūviais įrodinėjo “savo teisę 
keliauti.” Jis tariamai buvęs 
“priverstas gintis” ir pan. 
Nenuostabu, kad taip moty
vuodamas, Eseno žemės teis
mas priėmė sprendimą — 
Vaincholdą išteisinti.

Kuo rėmėsi teisėjas, priim
damas tokį sakytume “salia
monišką” sprendimą? Pir
miausia, jis panaudojo tezę 
apie taip vadinamą “Vokieti
jos vidaus sieną.” Net gi 
pasirašius sutartį apie santy
kių tarp VDR ir VFR pagrin

dus, konstitucinis Vakarų 
Vokietijos teismas nepripa
žįsta VDR sienos. Ji prilygi
nama sienoms, kurios egzis
tuoja tarp Vakarų Vokietijos 
žemių. Tuo pagrindu Vain
choldo byla atsidūrė Eseno 
žemės teisme. Prasidėjo pro
pagandinis spektaklis, kurio 
metu pasipylė srautas melo ir 
šmeižtų VDR adresu. Teisė
jai už gryną pinigą priėmė 
teisiamojo postringavimus 
apie tariamus piliečių teisių 
pažeidinėjimus VDR, apie 
tai, kad jis neturėjęs kitokio 
kelio prasiveržti į “laisvąjį 
pasaulį” ir t. t. Vaincholdas 
apsigaubė kilnia kovotojo “už 
pavergtųjų savo tautiečių” 
aureole, ją pastoviai propa
gavo buržuaziniai laikrašti
ninkai. Kitaip tariant, buvo 
ruošiama dirva iš anksto 
užplanuotam spektaklio fina
lui.

Vakarų Vokietijos teismo 
nuosprendis sukėlė didžiulę 
pasipiktinimo bangą VDR. 
“Tai ne kas kita, o premija už 
žmogžudystę,” — rašė laik
raštis “Nojes Doičland.” Toks 
Vakarų Vokietijos oficialios 
valdžios pažiūros į aiškų nusi
kaltėlį ir žmogžudį skatina 
naujas provokacijas ir žudy
nes pasienyje. Pagaliau visa 
tai daro neįmanomu santykių 
normalizavimą tarp dviejų 
valstybių. Tačiau, kaip sako
ma, reakcingųjų Vakarų Vo
kietijos sluoksnių tai nejaudi
na. Jie visomis išgalėmis 
stengiasi atgaivinti “šaltojo 
karo” laikų dvasią, primesti 
VDR savo valią. O kad laikai 
pasikeitė, kad tarptautinėje 
atmosferoje jie tampa savo
tiškomis “baltomis varnomis” 
jiems — ne motais.

Kazys Antanaitis

Rapolas
Rasikas

Balandžio 4-ąją sukanka 90 
metų, kai gimė (1887 m.) 
Rapolas Rasikas, revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvis.

1917 m. R. Rasikas įstojo į 
bolševikų partiją. Jis dirbo 
organizacinį darbą tarp Rusi
joje gyvenusių lietuvių: buvo 
vienas iš Lietuvių kareivių 
revoliucinio komiteto organi
zatorių, padėjo surengti an
trąjį Lietuvių kareivių suva
žiavimą, priklausė RKP(b) 
Lietuvių sekcijų Centro biu
rui.

1918-1919 metais Rapolas 
Rasikas gyveno Lietuvoje. 
Jis buvo paskirtas Tarybų 
Lietuvos Karo reikalų liau
dies komisaru, vėliau vado
vavo Vilniaus gubernijos Ka
ro komisariatui. Pirmajame 
Lietuvos Tarybų suvažiavi
me R. Rasikas buvo išrinktas 
į Centro vykdomąjį komitetą.

Nuslopinus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, R. Rasikas išvyko 
į Tarybų Sąjungą. Jis tarna
vo Raudonojoje armijoje, dir
bo Vakarų tautų mažumų 
komunistiniame universitete 
lietuvių sektoriaus vedėju, 
dėstė Maskvos aukštosiose 
mokyklose.

Mirė R. Rasikas 1938 me
tais Maskvoje.

5 TAS PUSLAPIS

Michalina Meškauskienė ir Justas Paleckis

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Šiomis dienomis įvyko 
draugijos “Tėviškė” prezidiu
mo posėdis, kuriame teko ir 
man dalyvauti, kaipo šio pre
zidiumo nariui. Draugijos 
pirmininkas generolas P. Pe
tronis pateikė ir išdėstė šių 
metų veikimo planą. Jame 
numatyta visa eilė priemonių 
dėl ryšių stiprinimo su gyve
nančiais užsienyje tautie
čiais. Laukiama atvykstant 
ne tiktai turistų, kurių kiek
vienais metais atvyksta vis 
daugiau, bet ir eilės delegaci
jų, kuriose bus atstovauja
mos įvairios tautiečių grupės. 
Kaip rodo eilės metų prakti
ka, vis didesnį susidomėjimą 
užsienio tautiečių jaunimo 
tarpe sužadina lietuvių kal
bos kursai prie Vilniaus uni
versiteto. Lietuvą aplankiu
sių tautiečių atsiliepimai 
spaudoje, o taip pat jų atsiun
čiami laiškai liudija, kad vis 
labiau plečiasi ratas nuošir
džių Lietuvos bičiulių, kurių 
tarpe įvairių pažiūrų ir įsiti
kinimų žmonės. Juos visus 
jungia meilė savo senąjai 
Tėvynei, supratimas ir įver
tinimas lietuvių tautos didžių 
laimėjimų visose gyvenimo 
srityse jos naujojo gyvenimo 
kelyje. Nors ir neorganizuoti 
būdami, tie Lietuvos bičiuliai 
prisideda prie išsklaidymo tų 
šmeižto ir melagystės miglų, 
kurias skleidžia subankruta
vę politikieriai, taip daug 
žalos pridarę lietuvių tautai 
ir siekią dar daugiau jos 
pridaryti savo provokaciniais 
darbais ir žygiais.

Greta su darbų plano pa
tvirtinimu prezidiumas išrin
ko draugijos pirmininko pir
muoju pavaduotoju žurnalis
tą P. S. Krivicką. Ligšiolinis 
pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius, dirbęs tame 
poste daugelį metų, pasitrau
kė ir perėjo dirbti į “Gintaro” 
leidyklą.

Vis nemažėja mano visuo
meninių darbų krūvis. Reta 
diena praeina, kad nereikėtų 
kur nors dalyvauti, ką nors 
veikti. Štai ir tą pačią dieną 
kai įvyko “Tėviškės” prezi
diumo posėdis, turėjau susiti
kimą respublikos Centrinia
me archyve, kurio kolektyvo 
susirinkime kalbėjau apie da
lyvavimą Tarpparliamenti- 
nės sąjungos veikloje, o taip 
pat taikos gynimo tema. O 
tos dienos vakare buvau iškil
mingame susirinkime, skirta
me Tarybinės Armijos 59-jų 
metinių šventei.

Šio mėnesio pradžioje svei
kinome vieną seniausių mūsų 
kultūros veikėjų pedagogą 
Antaną Krutulį, susilaukusį 
90 metų amžiaus. Jis dalyva
vo 1905 revoliucijoje, vėliau 
mokytojavo Lietuvoje, 1914 
m. mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę, 1918 m. išrink
tas Vilniaus darbininkų atsto
vų tarybos deputatu nuo 
kairiųjų liaudininkų. Nuo 
1919 ligi 1941 metų A. Krutu
lys mokytojavo Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje, 
mokytojų seminarijoje ir pra- 

spektaklius, vadovavo cho
rui. Nuo 1948 m. dėstė teori- 
nes muzikos disciplinas Vil
niaus Talat-Kelpšos vardo 
muzikos mokykloje, parengė 
“Trumpą muzikos žodyną,” 
surinko medžiagos apie lietu
vių teatrą ir muziką Vilniaus 
krašte.

Vasario viduryje pagerbė
me įžymią kultūros veikėją ir 
revoliucinę kovotoją Michali
ną Meškauskienę, susilauku
sią 70 metų amžiaus. Nuo 
jaunystės ji priklausė “aušri
ninkų” organizacijai, paskui 
Eserų maksimalistų partijai. 
1928 m. už politinę veiklą 
nuteista 16 metų kalėti. Bū
dama kalėjime ji nutraukė 
ryšius su eserais, o išėjusi iš 
kalėjimo 1935 m. įstojo į 
nelegalią komunistų partiją, 
dirbo revoliucinį darbą inteli
gentijos tarpe ir spaudoje, 
aktyviai veikė antifašistinio 
Liaudies fronto organizavi
me. 1940 m. išrinkta į Liau
dies Seimą, paskui vadovavo 
Meno reikalų valdybai, po 
karo dirbo Švietimo ministro 
pavaduotoja, Kinematografi
jos ministre, kultūros minist
ro pavaduotoja, paskui išėjo į 
pensiją. M. Meškauskienė ra
šo atsiminimus, kurių pirmoji 
knyga “Žvelgiu į tolį” išėjo, o 
antroji paruošta spaudai.

Neseniai, pereitų metų pa
baigoje, buvo atžymėta pir
mosios lietuvių operos — 
Miko Petrausko “Birutės” — 
vaidinimo Vilniuje 70-metis. 
Žymėtina, kad Birutės vaid
mens atlikėja — Marija Pia- 
seckaitė-Šlapelienė — šiemet 
baigia 97 metus amžiaus — ji 
gimė 1880 m. birželio 17 d. 
Vilniuje.

Deja, neseniai mirė vienas 
seniausių kultūros veikėjų 
vilniečių — pedagogas, isto
rikas ir kalbininkas Bronius 
Untulis, eidamas 94-sius me
tus.
'Mums, baigiantiems ar jau 

baigusiems 80-sius metus, 
malonu kalbėti apie ilgaam
žius žmones. Tuo labiau apie 
tokius, kaip A. Krutulys, 
kurs į dešimtą dešimtį įeina 
dar tvirtas ir žvalus bei 
darbštus, ko linkėsime jam 
dar ilgus metus.

Ta proga siunčiu Jums, 
mieli draugai, geriausius lin
kėjimus ir labas dienas.

Justas Paleckis
Vilnius

Roma. — Parlamentas nu
tarė sumažinti tautinių šven
čių skaičių septyniomis. Iš 
septyniolikos bepaliko de
šimts. Tai esą daroma dėl 
pakėlimo pramoninės gamy- 
bos1 Darbininkai gaus pride
damai apmokėti už darbą 
tomis dienomis.

Washingtonas. — Kaip ži
nia, neseniai Kongresas savo 
nariams ir federaliniams tei
sėjams gerokai pakėlė algas. 
Bet pagal tą patį nutarimą, 
su spalio 1 diena jiems algos 
vėl pakils nuo $2,800 iki 
$3,700.
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ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 12 d. Lietuvių Pi

liečių klubo salėje įvyko klu
bo mėnesinis susirinkimas. 
Klubo valdyba pateikė rapor
tą. Klubo prez. V. Bunkus 
pranešė, kad sausio mėnesi 
klubo renginiai buvo sėkmin
gi. Žiemos metu visuomet 
susirenka gražios publikos. 
Taipgi atsilanko daug svečių 
iš įvairių vietų.

Pranešė, kad į klubą įstojo 
Bronė ir Juozas Vaitkai. Pri
minė, kad nupirkta klubui 
kėdžių ir sutvarkyti būtini 
reikalai.

Juozas Šarkiūnas pranešė, 
kad klubo finansų knygos 
buvo patikrintos. Knygos ve
damos gera tvarka.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė išsamų ra
portą apie klubo finansų ♦sto
vį. Iždininkas Juozas Dobrow 
sutiko su raportu. Iš renginių 
komisijos pranešimą pateikė 
p. Mockapetris ir p. Alekna. 
Visi raportai priimti. Kaip 
visuomet, 12 vai. šeimininkės 
pavaišino pietumis, o po pie
tų buvo dainų programa.

Dainavo Larry Strack solo 
ir duetą su Adele Pakalniš
kiene. Padainavo gražiai, su
tartinai. Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo keletą dai
nų.

Vadovavo A. Pakalniškie
nė, pijaninu akompanavo He
lena Janulis. Publika daini
ninkams dėkojo gausiais ap
lodismentais.

Kuopos veikla
Vasario 19 d. Lietuvių pi

liečių klubo salėje Dainos 
Mylėtojų choras paminėjo sa
vo 12 metų gyvavimo sukak
tį. Salė prisipildė pilna publi
kos. Jubiliejaus minėjimui 
pirmininkavo Adelė Pakal
niškienė.

Šiame pokylyje dalyvavo 
viešnios Stefanija Masytė su 
savo mamyte iš Detroit, 
Mich.

Stefanija buvo pristatyta 
pakalbėti. Ji pirmiausia per
davė sveikinimus mūsų orga
nizacijų nariams nuo Detroito 
pažangių lietuvių. Po to svei
kino Dainos Mylėtojų chorą ir 
jo vadovę Ad. Pakalniškiene 
su 12 metų jubiliejum.

Linkėjo dar ilgai gyvuoti ir 
dainuoti. Viešnia priminė, 
kad ji su savo mamyte nutarė 
pakeliauti po Ameriką. Buvo 
užsukusios Washington, D.C. 
Ten teko susitikti su Lietu
vos atstovu-diplomatu Rimu 
Mališausku. Besikalbant pri
siminėm, kad pakeliui susto
sim ir St. Petersburge. Ta 
proga R. ir N. Mališauskai 
siunčia geriausius linkėjimus 
mūsų organizacijų nariams. 
Be to, jie per S. Masytę 
įteikė Lietuvių Piliečių Klu
bui įdomų lietuvišką suveny
rą — iš šilko pagamintą 
kalendorių. Klubiečių vardu 
širdingas ačiū geriems R. N. 
Mališauskams. Toliau kalbėjo 
J. Mileris: Šiandien Dainos 
Mylėtojų Choras paminės 12 
metų savo gyvavimo sukaktį. 
Amžiumi jis dar jaunas, bet 
jis susiorganizavęs iš senes
nio amžiaus žmonių. Mes 
turime choristų, jau patyru
sių dainavime. Jų balsai 
skamba gražiai. Choro moky
toja Adelė Pakalniškienė įde
da, pašvenčia darbo, moky
dama ir tobulindama choristų 
balsus. Milleris linkėjo chorui 
gyvuoti dar ilgai. Toliau sekė 
dainos. Dainos Mylėtojų Cho
ras pradėjo programą. Padai
navo šias dainas: “Dainos 
mūs skamba,” ir “Trobelė 
prie upės.” Toliau moterys 
vienos padainavo, ir vyrai 
vieni dainavo.

Šiame choro paminėjime 
turėjome svečią solistą iš 
Miami Joną Zacharką. Jis 
padainavo šias dainas “Sen
bernis,” “Plaukia laivelis” ir 
“Aš sutikau 7 mergaites.”

Reikia pasakyti, kad solis
tas dainavo švelniai, balsą 
valdė meistriškai. Mielai pra

šom aplankyti mus dažniau 
su daina.

Solistui ir chorui pijaninu 
akomponavo Helena Janulis. 
Publika širdingai ir gausiai 
plojo programos pildytojams. 
Vasario 23 d. į LSC salę 
susirinko skaitlinga publika, 
nes Stefanija Masytė pažadė
jo parodyti jos pagamintą 
filmą iš savo kelionės Lietu
voje. Ji su savo mamyte 
plačiai,pakeliavo po T. Lietu
vą, nufilmavo įvairias vietas, 
vaizdus. Filmas buvo įdomus, 
nes kiekvieną vietą ji gražiai 
išaiškino. Širdingas ačiū Ste
fanijai už nuoširdų pasiauko
jimą.

Malonu priminti, kad mūsų 
organizacijos daugėja narių 
skaičiumi. Jau atvyko į St. 
Petersburg Valė ir Stasys 
Kuzmickai iš Cleveland, 
Ohio, įsigijo namelį ir jau 
tvarko savo pastogę. Taip 
pat čikagiečiai Bronė ir Juo
zas Vaitkai apsigyveno Semi
nole. Šioms mieloms šei
moms linkiu geriausios sėk
mės naujoje vietoje.

Pranešimai
Kovo 12 d. klubo mėnesinis 

susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Kovo 26 d. klubo pobūvis 
— pietūs 12 vai., po pietų — 
šokiai ir kiti įvairumai.

Įvyks klubo salėje, 314 — 
15 Avė. South. Kviečiame 
visus dalyvauti. V. Bunkienė

Miami, Fla.
Aido Choras, kaip ir kas 

metai, rengia savo pietus ir 
koncertą. Parengimas įvyks 
sekmadienį, kovo 27 d. 
L. S. K. svetainėj, 2610 
N. W. 119 St.

Programa bus įvairi.
Aido Choras geram ūpe, 

mokinasi naujas dainas, va
dovaujant Marytei Nevins. 
Bus ir duetas ir solistų, ir 
ukrainų choras dalyvaus su 
keliom savo dainom.

Visi žinome, kad M. ir S. 
Nevins visuomet prirengia 
skanius pietus.

Sykiu bus ir paminėjimas 
tarptautinės Moters Dienos.

Tad kviečiam visus Miamio 
ir apylinkės draugus ir sve
čius atsilankyt į parengimą.

Aido Choras laiko pamokas 
penktadieniais 1 vai. p. p. 
Mielai priimsim naujus na
rius, kurie myli dainas ir nori 
dainuot. M. N.

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengiasi prie 
paminėjimo Tarptautinės 
Moters Dienos, kuris įvyks 
kovo 20 dieną 48 Green St. 
svetainėje.

Tikietai jau yra platinami. 
Mes kviečiame į šį parengimą 
visus waterburiečius ir iš 
apylinkės kolonijų lietuvius, 
kaip tai Oakville, Hartford, 
Bridgeport, Naugatuck. 
Taipgi kviečiame ir niujorkie
čius į mūsų parengimą. Atsi
lankykite patys ir kitus žmo
nės pakalbinkite dalyvauti.

Visi, kurie atsilankysite, 
pamatysite gražius filmus iš 
Lietuvos, kuriuos rodys Salo
mėja Narkėliūnaitė iš Brook
lyn, N. Y.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
dieną. Po pietų bus rodomi 
filmai. Prašome visų nepra
leisti šios progos. Visi būsite 
patenkinti. Komisija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Miami, Fla.
LLD 75 KUOPOS VEIKLA

Vasario 23 dieną vyko LLD 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Pirmiausia Marytė Ne
vins visiems dalyviams patei
kė skanius pietus, o vėliau 
vyko kuopos susirinkimas. 
Mūsų kuopos sekretorė M. 
Navickienė gražiai lietuviškai 
skaitė praėjusio susirinkimo 
tarimus. Finansų sekretorius 
J. Paukštaitis darbavosi kuo
pos narių duoklių priėmimu 
už 1977 metus. Tačiau kuopos 
iždininkas J. Zutra šiuo metu 
buvo ligos pažeistas ir nega
lėjo dalyvauti susirinkime. 
Linkėjome jam geros sveika
tos.

Iš kuopos buvusio bazaro 
komisijos išsamų pranešimą 
pateikė M. Navickienė. Kaip 
visuomet, taip ir šių metų 
bazaras davė kuopai gražaus 
pelno. Kuopos susirinkimas 
išreiškė didelę padėką vi
siems, kurių darbu ir auko
mis bazaras buvo sėkmingas.

Toliau buvo aptarta tolesnė 
kuopos veikla. Ypač kovo 
8-tos minėjimas. Kaip žino
ma, kovo 8-ta — tai moterų 
kovos diena už laisvę, lygybę 
ir taiką pasaulyje. Paminėji
mui moterų tarptautinės 
sueigą ruošia Aido choras 
kovo 27 dieną. Numatoma 
moterų veiklos pagarbai ati
tinkama programa — su dai
nomis ir kalbomis.

Šiame LLD kuopos susirin
kime nutarta aukoti 100 dole
rių “Daily world” paramai. 
Taip pat draugė A. Bečienė 
šiam laikraščiui aukojo 10 
dolerių. Laikraštis “Daily 
world” yra veik vienatinis 
anglų kalba darbo žmonių 
dienraštis Amerikoje. Kitaip 
sakant, tai laikraštis, kuris 
propaguoja ir kovoja už so
cialistines idėjas JAV visuo
menėje. “Daily world” de
maskuoja visokius “vaduoto
jus” ir reakcinės spaudos 
melą, kuri šmeižia Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialistines 
šalis.

Dabartiniu laiku vyksta 
“Daily world” finansinis ir 
naujų skaitytojų vajus. Todėl 
ir asmeniškai, žinoma, kurie 
gali, svarbu sava auka pa
remti šį laikraštį. Tai parama 
darbo žmonių kovai už geres
nį gyvenimą, prieš nedarbą ir 
už taiką pasaulyje.

Tad ir vėl primename, kad 
sekantis LLD 75 kuopos susi
rinkimas įvyks kovo 23 dieną. 
Kaip visuomet, turėsime pie
tus, susirinkimą ir kultūrinę 
programą. V. Bovinas

Mirė J oe Tringa
Vasario 24 d. Hollywood, 

Floridoje, mirė Joe Tringa, 
vyras mums, ypatingai niu
jorkiečiams, gerai žinomos 
Sally Cesnavičiūtės, kuri se
niau buvo Aido Choro narė 
per ilgus metus. Sally yra 
sesuo Margaretos Cesnavi
čiūtės Petrikienės.

Joe Tringos palaikai buvo 
atvežti į Commack, N. Y., 
kur gyvena jos sūnus Ri
chard. Apart Richard ir Sal
ly, liko dar vienas sūnus Roy 
ir Tringos seserys AnnA La
cey ir Marie Daleo.

Reiškiame gilią užuojautą
J. Tringos šeimai ir mums 
gerai pažįstamoms Cesnavi- 
čiūtėms, su kuriomis teko 
gana daug dalyvauti meninė
je veikloje. Ieva Mizarienė

GRAŽIAI PRALEISTA POPIETĖ

Iš tarptautinės Moters Dienos 
Minėjimo

Ilgai prisiminsime praeito 
sekmadienio, kovo 6 dienos 
popietę, kurioje dalyvavome 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo suruoštame Tarptauti
nės Moters Dienos minėjime. 
Padėjo ir tą dieną pasitaikęs 
nepaprastai gražus oras. Į 
Laisvės salę susirinko geras 
būrys labai smagiai nusitei
kusios publikos — beveik ant 
pusės vyrų ir moterų.

Ir mūsų mielosios klubietės 
publikos nesuvylė. Davė tai, 
ką parengimo garsinimuose 
žadėjo — gal ir su kaupu. Ir 
pietūs buvo “karališki,” ir 
meninė bei kalbų programa 
buvo labai aukšto lygio.

Parengimą atidarė ir sklan
džiai pravedė Klubo pirmi
ninkė Ieva Mizarienė. Pir
miausia pasiklausėme melo
dingų dainų ir trumpų kalbų 
apie Moters Dienos reikšmę. 
Padainavo, choro mokytojos 
Mildred Stensler vadovybėje 
ir jai pijanu akompanuojant, 
Moterų Choras, solistė Nelė 
Ventienė, solistas Viktoras 
Beckeris ir Aido Choras. 
Kiekviena atlikta daina buvo 
publikos palydėta entuzias
tiškais aplodismentais. Jau
nuolis Darius Lukoševičius 
padeklamavo sentimentališ- 
ką Salomėjos Nėries trumpą 

May Stevens-Baranik Banga Lukoševičienė

U. S. Immigration & Naturalization Service
Dept. of J ustice
Washington, D. C.

At the meeting held on March 6th at 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y., by the American Lithuanian Women’s 
Club in celebration of the International Women’s Day, it 
was unanimously resolved:

To register our protest to giving asylum to hijackers and 
murderers Pranas Bražinskas and son.

These two men, while pretending to be political exiles 
have never been involved in politics but they have spent 
much time in prison for various criminal activities. Their 
last and most serious crime was the killing of a stewardess 
and permanently injuring a pilot while hijacking a plane 
from the Fatherland. We sincerely ask you to abide by the 
international agreement to return hijackers to the country 
where they committed the hijacking.

Eva Mizara
Chairman

AUKOS MOTERŲ KLUBUI
Per Kovo Aštuntosios minėjimą aukų gavome sekamai:

P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y.................................$10.00
Ona Quater, New York City...........................  10.00
V. Paulauskas, New Vernon, N.J....................................10.00
E. Liepienė, Woodhaven, N. Y...........................................5.00
Adelė Petraitienė, Little Neck, N. Y.................................5.00
F. Maželienė, Brooklyn, N. Y............ ................................ 5.00
Margaret Jakštas, Nesconsett, N. Y.............................. .5.00
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y............................5.00
Margaret................................    . .2.00
S. Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y........................................... 2.00* * *

Maistu prisidėjo: S. ir J. Stasiukaičiai, J. Lazauskienė, A. 
Malinauskienė, N. Shumbris. B. ir J. Lukoševičiai aukojo 
lietuviškos “skaniosios.”

Dėkojame.

March 6,1977
Hon. Jimmy Carter, The President
The White House
Washington, D. C.

At the meeting held on March 6th at 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park, N. Y., by the American Lithuanian Women’s 
Club in celebration of the International Women’s Day, it
was unanimously resolved:

To urge President Carter to immediately grant complete 
and unconditional amnesty to all resisters of the unjust 
Vietnam War.

Eva Mizara
Chairman

kūrinėlį. Pirmą kartą mes 
turėjome laimę išgirsti kal
bant žymiąją dailininkę May 
Stevens-Baranik. Ji kalbėjo 
angliškai ir labai trumpai. 
Gerokai ilgesnę kalbą pasakė 
jau nebe pirmą kartą mums 
girdėta žurnalistė Banga Lu
koševičienė. Ji kalbėjo lietu
viškai. Abidvi kalbėtojas pu
blika sutiko ir priėmė labai 
šiltai. Tikėkime, kad šis mū
sų susitikimas su jomis nėra 
paskutinis. Šia proga į rpus 
žodį kitą tarė ir “Laisvės” 
direktorių tarybos pirmini^ 
kas Povilas Venta. Jis kalbė
jo laikraščio'reikalais.

Po to, pirmininkė perskaitė 
keletą klubietėms prisiųstų 
sveikinimų su Tarptautine 
Moters Diena, kuriuos randa
te šios dienos “Laisvėje.” 
Taipgi randate parengimo 
dalyvių vienbalsiai priimtus 
anglų kalba raginimus — 
vieną prezidentui Carteriui, o 
kitą Imigracijos ir natūraliza
cijos tarnybai.

Antroji šios įspūdingos ir 
smagios popietės dalis susi
dėjo iš skanių valgių bei 
vaišių ir draugiškų pokalbių. 
Pastebėjau, kad ir po visko 
publika skirstėsi labai iš lėto.

Svečias

TARP LIETUVIŲ
Užpereitą savaitę New 

Yorke lankėsi Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prezi
dentas Servit Gugas LDS 
reikalais. Kadangi tą šešta
dienį aidieČiai repetavo Lais
vės salėje, buvo proga susi
tikti ir pasikalbėti su maloniu 
Servitu. * * *

Pasigendame Amelijos ir 
Mikolo Liepų mėsų pobūviuo
se, kuriuos jie mažai kada 
praleisdavo. Teko kalbėtis su 
Mikolu telefonu, jis nusiskun
dė, kad jo sveikata dar vis 
nekokia, prašė perduoti nuo 
Amelijos klubietėms Moters 
Dienos proga sveikinimą ir 
aukojo $5 klubiečių pobūviui.* * *

Woodhaveniete Uršulė 
Bernotienė jau grįžo iš ligoni
nės ir gydosi namie. Linkime 
Uršulei greit susveikti. Ieva

Sveikinimai
Nuoširdžiausi sveikinimai 

ir geriausi linkėjimai Tarp
tautinės Moters Dienos pro
ga visoms “Laisvės” skaityto
joms.

Živilė ir Romanas Krivickai
Kaunas

♦ * *
Širdingiausi linkėjimai 

“Laisvės” kolektyvo mote
rims.

V. Gulmanas
Kapsukas

* * *
Miela Drauge Eva!

Jus ir Jūsų visas mielas 
klubietes nuoširdžiai sveiki
name su Tarptautine Moters 
Diena! Linkime geros sveika
tos, nenuilstančios energijos 
Jūsų visuomeniniame darbe 
ir nenuilstamai kovoti, kad 
pasaulyje būtų Taika.

Liudas ir Petrė Kisieliai 
Montreal, Canada
* * *

Ievai — Ilzei — Nastei,
Sveikinu Jūsų asmenyje 

visas mielas gerbiamas mote
ris Tarptautinės Moters Die
nos proga. Viso geriausio.

Justas Paleckis
Vilnius
March 6, 1977

Londonas. — 1976 metais 
Anglijos valdžia išdeportavo 
22 Amerikos piliečius. Jų 
nusikaltimas neskelbiamas.

B R I
President Carter’s two 

hour telephone talk with the 
people last Saturday was 
interesting and something 
new. Like he said himself, 
the questions from the people 
are different from the ones 
he gets at the press conferen
ces. I hope this kind of a 
program, two hour talk to 
the people, will continue once 
a month or so.

I called several times but 
the phone was busy, and I 
don’t think I was the only one 
who didn’t have a chance to 
talk to the President. I 
wanted to ask him the follow
ing:

I am very concerned and 1 
believe millions other Amer
icans are about the B-l 
bomber project. Building of 
B-l bomber will put an 
additional burden on taxpay
ers and should be stopped. 
One of your election promises 
to the American people was 
that you wouldn’t waste tax
payers money on that pro
gram. Do you intend to keep 
this promise?

I didn’t get my question in 
but I sent it to the President 
anyway by mail.

Margaret Trudeau, wife of 
Prime Minister of Canada, 
has enrolled in a two-year 
course in news photography 
and film processing at State 
College in Ottawa. “She does

Pramogų kalendorius

KOVO 20 DIENA
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengia Tarp
tautinės Moters Dienos minė
jimą Lietuvių Klubo svetai
nėje, 48 Green St., Waterbu
ry, Conn.

BALANDŽIO 3
Hartfordo Namo Bendrovė 

rengia kortų partę ir pietus 1 
vai. 157 Hungerford St. Pra
šome visus dalyvauti, ir atsi
neškite savo kortas.
BALANDŽIO 17

“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimas šaukiamas 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Po suvažiavimo, 2 vai. 
bus duodami pietūs.

GEGUŽĖS 22
Hartfordo Laisvės Choras 

ruošia 50 m. jubiliejinį kon
certą ir pietus 1 vai., 157 
Hungerford St. Turėsime 
daug grupių dainininkų ir 
solistų. Dalyvaus Aido Cho
ras iš New Yorko, taipgi 
Irene Janulis iš Palmer, 
Massachusetts.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, kovo 15 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
salėje, 102-92 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukime skaitlingai, 
išgirsime raportą iš kovo 6 d. 
pobūvio. Po susirinkimo bus 
vaišės. Valdyba

LLD 185 KP. NARIAMS
Mūsų kuopos pirmas šių 

metų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo 23 d., Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ir narės prašomi daly
vauti. Laikas už šiuos metus 
pasimokėti duokles ir pasi
tarti apie kuopos veiklą.

Valdyba
[10-11]

Albany. —^New Yorko 
valstijos seim&is buvo nuta
ręs pirminius balsavimus ar
ba kandidatų nominacijas at
kelti į birželio mėnesį. Bet 
gubernatoriui Carey nutari
mas nepatiko ir jis atmetė 
(vetavo).

E F S
not want any special treat
ment,’’ an official said, and 
she intends to eat in the 
school cafeteria like everybo
dy else.

Mrs. Trudeau was in Wa
shington just recently to 
attend the opening of a 
Canadian art exhibit and a 
symposium on 20th-century 
Canadian culture. She also 
was in the White House 
where she had tea with 
American First Lady Rosa- 
lynn Carter.

* * *
Pauline Newman, born in 

Lithuania, is now in her 
eighties and serves as Educa
tion Director of the Ladies’ 
Garment Workers Health 
Center in New York. She 
recently visited with the 
Cornell University Trade 
Union Women's Studies pro
gram and told union women 
how her lifelong devotion to 
the labor movement began.

It was 1901 when she first 
walked into the Triangle 
Shirtwaist Company and 
asked for a job. It was illegal 
to hire her but she was put in 
the corner with other child
ren trimming threads on the 
shirtwaists. She was eight 
years old. For many years 
she worked in that shirtwaist 
company, until the big strike 
of the shirtwaist workers in 
1909, the “Uprising of the 
20,000.’ ’ Use




