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A. BIMBA
Jau šį sekmadienį (bal. 17 

d.) metinis mūsų laikraščio 
dalininkų suvažiavimas, o 
tuoj po jo šaunūs pietūs, į 
kuriuos kviečiami ir nedali- 
ninkai. Susieisime, draugiš
kai pasitarsime “Laisvės” rei
kalais ir labai gražiai praleisi
me visą popietę. Tikimės da
lyvių net iš taip toli, kaip 
Detroitas. Džiugu girdėti, 
kad žada atvykti graži lais- 
viečių grupė iš Philadelphi- 
jos. Tikiu, kad turėsime dali
ninkų ir svečių iš Connecti
cut.

Bet, žinoma, šio didmiesčio 
ir jo plačios apylinkės mūsų 
spaudos skaitytojai ir rėmė
jai savo dalyvavimu pagrindi
niai nulems suvažiavimo pasi
sekimą. Jiems labai lengva 
Laisvės salę pasiekti.

Užgrobimas Tarybų Sąjun
gos žvejybinio laivo su visa jo 
įgula sudavė dar vieną smūgį 
jau ir taip gana pablogėju- 
siems santykiams tarp socia
listinio krašto ir šios šalies. 
Pakraščių sargybai laivą 
suimti buvę įsakyta paties 
prezidento Carterio.

Sis nedraugiškas žygis tei
sinamas tuo, kad tarybinis 
laivas gaudęs silkes tiktai už 
160 mylių nuo mūsų krantų, 
kuomet, kaip žinoma, mūsų 
vyriausybės prieš šešias sa
vaites buvo įsakyta užsienie
čių žvejams nepasirodyti vi
soje 200 mylių zonoje.

Koks tas pasiteisinimas be
būtų, šis žygis toliau pablo
gins santykius su Tarybų Są
junga ir labai pakenks pasau
linei taikai bei geros valios 
žmonėms siekti strateginių 
ginklų apribojimo ir pilno nu
siginklavimo, kaipo vienati
nio efektingo kelio pašalini
mui atominio karo pavojaus.

Vakarų Vokietijos hitleri
niams gaivalams baisiai nepa
tinka, kad per pastaruosius 
porą metų socialdemokratinė 
Vokiečių Federalinės Respu
blikos vyriausybė ėmėsi kai 
kurių žygių pagerinimui san
tykių su Tarybų Sąjunga ir 
kitais socialistiniais kraštais. 
Prieš tokią politiką jie pradė
jo smarkiai alasavoti parla
mente. Jie pradėjo staugti, 
kad socialistiniai kraštai nesi
laiką Helsinkio sutarties, ne- 
gerbią žmogaus teisių.

Įdomu, kad šitie gaivalai 
smerkė ir keikė vyriausybę, 
kam ji dalyvavo Helsinkio su
sirinkime ir pasirašė jo nuta
rimus, o dabar primeta ki
tiems jų nesilaikymą.

Bet, žinoma, būtų kvaila 
tikėtis iš hitlerininkų logikos 
ir nuoširdumo.

Brook lyno pranciškonų 
laikraštis praneša, kad jo re
dakcijoje šiomis dienomis ap
silankęs australietis Jonas 
Kedys ir kietai užtikrinęs, 
kad “Tarybų Sąjungoje revo
liucija neišvengiama.” “Disi
dentų” ir “pogrindininkų” 
ryžtinga veikla parodanti, 
kad toji revoliucija jau esanti 
nebe už kalnų.

Seniau ši pranašystė būda
vo labai plačiai puoselėjama 
visoje lietuviškoje reakcinėje 
spaudoje. Bet vėlesniais lai-

Siūlo unijai kovoti už 
30 valandų darbo savaitę

Amerikos Pakraščių Sargyba suėmė 
kitą Tarybų Sąjungos žvejybinį laivą Ir katalikų kunigai už 

teisę moterims kunigauti!
Detroit, Mich.—Jungtinės 

automobilistų unijos lokalo 
76 pildomoji taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad busimoji unijos 
konvencija nutartų su plieno 
kompanijoms dėl naujo kon
trakto iškelti reikalavimą de
rybose 30 valandų darbo sa
vaitės, nenumušant dabarti-

Fidel Castro
Kubos premjeras lankėsi 

Tarybų Sąjungoje ir turėjo 
plačius pasitarimus su tarybi
niais vadais. Tai buvo jo ofi
cialus vizitas. Fidel Castro 
sugrįžo iš Maskvos labai pa
tenkintas šia viešnage.

Pavojingo konflikto 
židinys Afrikoje

Pranešama, kad Morokas 
jau pasiuntė didelį savo armi
jos vienetą į Zairės respubli
ką gelbėti fašistinį režimą, 
prieš kurį eina liaudies sukili
mas. Prancūzijos valdžia taip 
pat skubiai pasiuntė didelį 
kiekį Zairės režimui moder
niškų ginklų. Ji jau taipgi 
esanti pasiuntusi karininkus, 
kurie apmokina morokiečius, 
kaip tuos moderniškus gink
lus vartoti.

kais ji buvo beveik visiškai 
pamiršta, nes, matyt, tos 
spaudos redaktoriai buvo 
priėję išvados, kad net ir jų 
apmulkinti nelaimingi skaity
tojai tokia pranašyste netiki.

Argi šis “pranašo” Kedžio 
pasirodymas reiškia vėl bent 
jau “Darbininke” iš naujo 
pradėti ieškoti savo skaityto
juose durnių šia pranašyste 
apie revoliuciją Tarybų Są
jungoje patikėti?

O mūsų brolis Bostono 
menševikų laikraščio redak
torius Sonda pasikvietė tal
kon buvusį Kauno teatro re
žisierių Joną Jurašą įtikinti 
jo skaitytojus, kad komunis
tinė galvosena arba ideologi
ja esanti visiškai svetima, ne 
tik jiems, bet ir mūsų visam 
lietuviškajam pasauliui ir rei
kią jos iš tolo saugotis.

Tai kokia gi galvosena arba 
ideologija mums lietuviams 
yra “sava”? Kapitalistinė, ži
noma, su savo žmogaus iš
naudojimo žmogumi, su kru
viniausiais karais, su krimi- 
nalizmo siautėjimu, su be
dugnėmis tarp skurdo ir tur
to. Ot kokia ideologija yra 
sava mūsų Sondai ir Jurašui. 
Jas jiedu šile persą ir savo 
skaitytojams ir pasekėjams. 

nių darbininkams algų. Taip 
pat turi būti reikalaujama 
dvigubo mokesčio už viršlai
kius. Dabar darbininkai dirba 
40 valandų savaitėje.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad su pagalba labai ištobulė- 
jusios technikos dabartinis 
darbininkų skaičius pagami
na daug daugiau, negu praei
tyje. Tuo būdu plieno pramo
nėje daug darbininkų vaikšti
nėja be darbo, o samdytojai 
kraunasi net rekordinius pel
nus. Tiktai darbo savaitės 
sutrumpinimas yra efektin
gas būdas kovai su nedarbo 
siautėjimu plieno pramonėje.

Šiandien Jungtinė plieno 
darbininkų unija yra didelė 
organizuota jėga. Jai priklau
so 1,750,000 automobilistų. 
Jos ryžtinga kova už darbo 
valandų sutrumpinimą būtų 
didelis paskatinimas kitų pra
monių organizuotiems darbi
ninkams daryti tą patį.

Bonn, V. Vokietija.—Ba
landžio 8 dieną koks nors 
teroristas nudėjo valstybės 
prokurorą Siegfried Buback. 
Teroro tikslas esąs politinis.

Buvęs Carter 
rėmėjas, dabar 
jį pasmerkia
^Amerikos Darbo Federaci- 

jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO) sekre- 
torius-iždininkas Lane Kirk- 
land viešai kritikuoja prezi
dentą Carterį ir kaltina jį 
išsižadėjimu per rinkimus pa
darytų pasižadėjimų. Kirk
land sako, kad Carteris sukū
rė bizniškos orientacijos ad
ministraciją. Ją ^dominuoja 
stambiojo biznio interesai. 
Organizuoti darbininkai esą 
nusivylę.

Prezidentą Carterį pasmer
kė ir siuvėjų ir tekstilninkų 
unijos sekretorius-iždininkas 
Jacob Sheinkman, kam jis 
atmetė sumanymą pakelti 
muitus ant iš užsienio impor
tuojamų batų. Tai esąs jo 
žiaurius pasityčiojimas iš 
170,000 siuvėjų ir tekstilnin- 

tk«.

Unijistės ir smarkios veikėjos

Ola Kennedy

Chicago, Ill.—Jungtinės 
plieno darbininkų unijos Mo
terų kokusas yra pasiryžęs 
iškovoti šioje pramonėje mo
terims geresnes sąlygas. Pir
miausia, jos skundžiasi, kad 
prieš ^moteris yra vedama 
diskriminacija. Jos mažiau 
apmokamos ir neprileidžia- 
mos prie geresnių darbų. Ko
kusas taipgi reikalauja, kad 
moterims būtų duodama dau
giau progų plieno pramonėje

Tarybinis laivas “Antanas Sniečkus” Pakraščių Sargybos 
suimtas ir atlydintas į Bostono uostą

Kaip žinia, praeitą šeštadienį, balandžio 9 dieną, Ameri
kos Pakraščių Sargyba, prezidento Carterio įsakymu, suė
mė Tarybų Sąjungos žvejybinį laivą “Taras Ševčenko” su 93 
žmonių įgula, o šį pirmadienį, bal. 11 d., taip pat suėmė 
laivą “Antanas Sniečkus” su visa 60 žmonių įgula. Abiejuose 
atvejuose kaltinimas tas pats: tarybiniai laivai būk sulaužę 
patvarkymą, draudžiantį užsienio žvejams žvejoti 200 mylių 
zonoje. Toks mūsų vyriausybės patvarkymas buvo išleistas 
prieš apie porą mėnesių.

Šią žinią rašant dar nebuvo žinoma nei suimtų laivų 
kapitonų, nei Tarybų Sąjungos vyriausybės interpretacija 
šio Amerikos vyriausybės pasielgimo, nei atsakymai į jos 
daromus tarybiniams laivams kaltinimus.

Tačiau vienas dalykas jau labai aiškus, būtent, kad šis 
Jungtinių Valstijų žygis labai, labai pakenks santykiams 
tarp šių didžiųjų šalių, nuo kurių tiek daug priklauso visas 
pasaulinės taikos reikalas!

Tarybų Lietuva neteko 
žymaus aktoriaus

Vilnius.—Kovo28 d., eida
mas šešiasdešimt septintuo
sius metus, mirė įžymus lie
tuvių tarybinis aktorius, Lie
tuvos TSR liaudies artistas 
Stepas Jukna.

S. Jukna gimė 1910 m. 
rugsėjo 2 d. Raseiniuose, 
tarnautojo šeimoje. Mokėsi 
Raseinių, vėliau Alytaus gim
nazijoje. 1928 m. S. Jukna 
atvyksta į Kauną ir priima
mas į valstybės teatro vaidy
bos studiją, mokosi pas įžy

Robertą Woods 
dirbti. Jų dabar esą per ma-v • zai.

Plieno pramonės darbinin
kės unijistės reikalauja, kad 
joms būtų nenutrauktos al
gos laike nėštumo ir gimdy
mo laikotarpiu. Jos taipgi rei
kalauja, kad unijoje butų įs
teigtas Moterų departamen
tas.

Moterų kokusui vadovauja 
lokalo 65 narė Roberta Wood 
ir lokalo 1273 narė Ola Ken
nedy.

mius lietuvių teatro meistrus 
K. Glinskį, A. Sutkų, A. Ole- 
ką-Žilinską, B. Dauguvietį.

Baigęs studiją, S. Jukna 
1931 m. drauge su kitais 
jaunais aktoriais paskiriamas 
į Šiaulių Dramos teatrą. Vė
liau dirba Klaipėdos ir Kauno 
teatruose, o nuo 1940 m. iki 
pat paskutiniųjų dienų — 
LTSR Valstybiniame akade
miniame dramos teatre.

Ryški S. Juknos kūrybinė 
individualybė atsiskleidė, at
kūrus Lietuvoje Tarybų vai- 
džią. Jis giliau susipažįsta su 
K. Stanislavskio ir V. Nemi- 
rovičiaus-Dančenkos veika
lais, įsisavina pažangias rusų 
realistinio meno tradicijas, 
nuolat tobulina savo aktorinį 
meistriškumą.

Tarybinė vyriausybė aukš
tai įvertino S. Juknos ilgame
tę aktorinę veiklą, ugdant 
lietuvių tarybinį teatro me
ną. 1954 m. jam buvo suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniu
sio artisto, o 1970 m.—Lie
tuvos TSR liaudies artisto 
garbės vardas.

Šviesus talentingo lietuvių 
scenos menininko ir tauraus 
žmogaus atminimas visada iš
liks mūsų širdyse.

GERAS PASIŪLYMAS 
KONGRESUI

Šešiolika kongresmanų siū
lo Kongresui uždrausti įvai
rioms žvalgybos agentūroms 
užsiimti politiniais žmonių 
persekiojimais. Taip pat 
Kongresas turi žvalgyboms 
apriboti teisę raustis į žmonių 
privatiškus reikalus.

Šių kongresmanų sumany
mas yra geras ir Kongresas 
turėtų jį padaryti įstatymu.

Louisville, Ky.—Čia kovo 
24 dieną įvyko Romos Katali
kų Kunigų Tarybų Nacionali
nės Federacijos suvažiavi
mas. Jame buvo atstovauta 
113 vietinių tarybų. Dalyva
vo du šimtai kunigų. Svar
biausias suvažiavime klausi
mas: duoti moterims teisę 
kunigauti. Daugelio nuosta
bai, kunigų suvažiavimas be
veik vienbalsiai pasisakė už 
tokios teisės moterims sutei
kimą.

Dar daugiau: suvažiavimas 
reikalavo, kad popiežius Po
vilas VI atšauktų savo nese
niai paskelbtą pareiškimą 
prieš suteikimą moterims tei
sės būti kunigėmis, nes, gir
di, Kristus buvo vyras, todėl 
moteris negali būti jojo atsto
vu žemėje!

Kodėl apie šį Amerikos ka
talikų bažnyčios eilinių kuni
gų sukilimą prieš hierarchiją

Sušilę ieško 
naujo šaldytuvo

Sakoma, kad šiandien viso
je šalyje nėra tokios laborato
rijos, kurioje patys gudriausi 
mokslininkai sušilę neieškotų 
naujo dirbtino šaldytuvo. 
Kaip žinia, federalinė Vaistų 
ir Maisto Administracija su
rado, kad sacharinas, kuris 
taip plačiai yra vartojamas 
vietoje cukraus arba medaus, 
yra pavojingas žmonių svei
katai.

Bet taipgi ir cukraus dide
lio kiekio vartojimas kenkia 
žmonių sveikatai. Tai kur iš 
šios dilemos dabar mums išei
tis? Kaip dieną aišku—suras
ti naują cukraus pakaitalą, 
kuris būtų ir labai saldus ir 
sveikas sveikatai! Gal ir pasi
seks . . .

Teheran. —Prieš kelias die
nas įvykusiame žemės drebė
jime žuvo 352 žmonės. Dar 
laimė, kad tai buvo palygina
mai silpnas drebėjimas.

Kubiečiai nugalėjo 
amerikiečius

Havana. —Čia praeitą sa
vaitę buvo atvykusi South 
Dakotos krepšininkų koman
da varžyboms su kubiečiais. 
Jų nelaimei, jie pralaimėjo. 
Tačiau abi pusės varžyboms 
labai pasitenkinusios.

Politinė nauda iš šių varžy
bų ta, kad jos gražiai prisidė- 
siančios prie sunormalizavi- 
mo santykių tarp Kubos ir 
Jungtinių Valstijų.

Gerai, kad rūpinasi 
vaikų imiunizacija

Washington. — Sveikatos, 
apšvietos ir labdaros sekreto
rius Joseph A. Califano sako, 
kad šiandien iš 52 milijonų 
vaikų žemiau 15 metų 20 
milijonų yra nepakankamai 
imiunizuoti nuo daugelio ligų. 
Jo vadovaujamas departa
mentas esąs tuo labai susirū
pinęs. Ta klaida būsianti pa
taisyta.

New Yorkas. — Bal. 5 d. 
miesto dalyje Bronx nukrito 
lėktuvas ir užmušė visus ja
me buvusius šešis žmones. 
Lėktuvas priklausė buvusiam 
stambiam finansieriui Alex
ander L. Gutemara. Užmušti 
jis ir visi kiti jo šeimos penki 
nariai.

nieko nerašo lietuvių kunigų 
organai “Draugas” ir “Darbi
ninkas”? Nejaugi lietuvių 
tarpe nėra nė vieno kunigo, 
kuris pritartų moterų ly
gioms teisėms?

Šaukiasi pasaulio 
pagalbos

Jaime Perez
New Yorkas. — Amerikos 

Komunistų Partija gavo spe
cialų atsišaukimą nuo Urug
vajaus Komunistų Partijos 
sekretoriaus Rodney Aris- 
mendi. Jame prašoma pasau
lio pagalbos išgelbėjimui bu
vusio parlamento nario ir uni
jų vado Jaime Perez, kuris 
yra kalinamas nuo 1974 me
tų. Kalėjime keliais atvejais 
Perez buvo žiauriai kankina
mas. Jo sveikata sužalota. 
Jam gręsia mirtis, jeigu ne
bus paleistas iš kalėjimo ir 
negaus medicininės pagalbos.

IŠ TARYBŲ LIETUVOS

Kapsuko premijų 
laureatai

Lietuvos TSR Žurnalistų 
Sąjungos valdyba paskyrė 
metines Vinco Kapsuko pen
sijas.

Laureatų tarpe—“Švytu
rio” žurnalo skyriaus vedėjas 
Juozas Jurevičius. Švyturyje 
išspausdinti jo straipsniai ko
munistinės dorovės temomis 
susilaukė plataus skaitytojų 
atgarsio, buvo svarstomi dar
bo žmonių kolektyvuose.

Šiemet sukanka 25 metai, 
kai Petras Skodžius dirba 
“Biržiečių žodžio” rajono laik
raščio redakcijoje. Jis daug 
rašo etikos, moralės, teisė
tvarkos, pramonės ir preky
bos, buities temomis, organi
zuoja literatūrinius pusla
pius, vadovauja rajono litera
tams. Paskutinėje iš šešių jo 
knygų—publicistikos rinki
nyje “Biržietiška mozaika,” 
pateikiama plati Biržų gyve
nimo panorama, aprašomi 
įžymūs gimtojo krašto žmo
nės. Už darbo pirmūnų por
tretus šioje knygoje, respu
blikinėje bei rajono spaudoje 
Petrui Skodžiui ir paskirta 
šių metų žurnalistinė premi
ja.

“Tiesos” laikraščio redakci
jos mokyklų skyriaus vedėjas 
Bernardas Šaknys spaudoje 
gvildena liaudies švietimo ir 
jaunimo komunistinio auklė
jimo problemas. Vinco Kap
suko premija pažymėti jo 
straipsniai, kuriuose nušvie
čiama jaunimo komunistinio 
auklėjimo tarybos prie “Tie
sos” redakcijos veikla. Auto
rius ieško populiarių medžia
gos pateikimo formų, sten
giasi, kad jo pokalbis su skai
tytoju būtų kuo nuošridesnis.

V. Petkevičienė
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Tikėkime, kad pasimokė 
iš nesėkmės

Praeitos savaitės pabaigoje žaibo greitumu pasauli ap
skriejo dvi įdomios ir svarbios žinios. Vienoje sakoma, kad 
mūsų valstybės sekretorius Cyrus Vance ir Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Washingtone Dobryninas turėjo “slaptą” 
pasitarimą, kurio tikslas buvo pradėti ruoštis sekretoriaus 
susitikimui su Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministru 
Gromyka strateginių ginklų apribojimo reikalais kada nors 
gegužės mėnesį. Jiedu bandę išlyginti kai kuriuos sukliuvi- 
mus tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos pozicijų 
šiuo klausimu pirma, negu Vance ir Gromyka susirinks 
Ženevoje ir tęs diskusijas, kurios nutrūko Maskvoje be jokio 
susitarimo. Žinoma, Vance ir Dobrynino pasitarimo rezulta
tai neskelbiami.

Bet bene dar svarbesnė antroji žinia, kad prezidentas 
Carteris viešai pasakė palaikąs susisiekimus su Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos generaliniu sekretoriumi 
Brežnevu tuo pačiu strateginių ginklų apribojimo klausimu. 
Mūsų prezidentas sako, kad jis yra pasiryžęs savo nusista
tymą šiek tiek modifikuoti, jeigu pasirodytų būtinai reika
linga pasiekimui susitarimo.

Kam tie šios šalies vadų ėjimai? Kas juos veikia taip 
greitai siekti kontaktų su tarybiniais vadais?

Pagrindinės priežastys, mums atrodo, yra dvi. Viena, tai 
ne tik šioje šalyje, bet ir visame pasaulyje kilusi gana plati 
kritika jų nusistatymui maskviniame pasitarime, siekiant 
vienpusiškai tik Amerikai naudingo susitarimo Tarybų 
Sąjungos sąskaita. Jų tokį vienšališką nusistatymą Maskvos 
derybose dėl strateginių ginklų apribojimo užgyrė ir karštai 
sveikino tik patys akliausi ir kraštutiniausi reakcininkai ir 
šaltojo karo laikų santykiuose su Tarybų Sąjunga sugrąžini
mo šalininkai. Net ir šios šalies komercinėje spaudoje 
Carterio ir Vancės nusistatymas nesusilaukė visuotino 
užgyrimo.

Bet, iš kitos pusės, galgi Maskvos derybų nepasisekimas 
pamokė mūsų prezidentą, kad su tokia politika ir diplomati
ja šių dienų sąlygose, pasaulyje, pasidalijusiame tarpe 
kapitalizmo ir socializmo, niekur negalima nuvažiuoti, kad 
užsimojimas šią šalį ir visą kapitalistinį pasaulį militariniai 
toliau stiprinti, o Tarybų Sąjungą ir visą socialistinį pasaulį 
taip subejėginti, jog nebedrįstų atsisakyti šokti pagal mūsų 
Pentagono muziką. Tegu ir taip, tegu prezidentas ir 
sekretorius savanoriai priėjo tokios išvados. Labai puiku. 
Tikėkime, kad busimosiose tarp Vance ir Gromykos derybo
se Ženevoje tokių klaidų iš mūsų šalies vadovybės pusės 
nebebus daroma, kad nuo dabar bus nuoširdžiai stengiamasi 
susitarti. To reikalauja detente ir geriausi šios šalies, lygiai 
taip, kaip ir Tarybų Sąjungos bei pasaulinės taikos ir visos 
žmonijos interesai. Ginklavimosi ir ginklų tobulinimo varžy
bos visus veda į pražūtį.

Puikus, visų remtinas 
siūlymas Kongresui

Kongreso Atstovų rūmų nariai (kongresmanai) Parren J. 
Mitchell, iš Maryland, Ronald Dellums ir John Burtom iš 
Californijos, Theodore Weiss iš New Yorko ir Richard Nolan 
iš Minnesotos, visi demokratai, siūlo iš Pentagono militari- 
niams reikalams 119 milijonų dolerių biudžeto paimti 18 
bilijonų dolerių ir panaudoti naujiems darbams paruošti. 
Dabar tik reikia, kad šį labai naudingą sumanymą paremtų 
plačiausios žmonių masės.

Reikia žinoti, kad bet kokiam sumažinimui militariniams 
j ’kalams lėšų visomis keturiomis priešinasi ne tik reakci- 
r kai Kongrese, bet ir visoje šalyje. Bet tiek Atstovų 

nuošė, tiek Senate yra daug žmonių, kurie skaitosi su 
Tųjų liaudies masių norais ir pageidavimais. Tiktai

i ia, kad tie norai ir pageidavimai juos pasiektų.
Šiuo labai svarbiu reikalu labai didelį, nusveriamąjį 

vaidmenį galėtų ir turėtų suvaidinti mūsų didžiosios darbo 
unijos, atstovaujančios septyniolikai milijonų organizuotų 
darbininkų. Bet labai gaila ir abejotina, ar mūsų darbo unijų 
aukštoji vadovybė su George Meany priešakyje sutiks arba 
panorės tą istorinį vaidmenį suvaidinti. Gal tiktai vienos 
kitos unijos vadai paragins savo kongresmanus remti 
minėtą sumanymą.

Už žmogaus teises 
mūsų angliakasiams

SUSIRŪPINĘ IR MUSŲ 
SMETONININKAI

Clevelando smetonininkų 
“Dirvos” redaktoriai dejuoja:

“Socialistų-komunistų koa
licija laimėjo daugiau kaip 
pusėje visų didesnių Prancū
zijos miestų savivaldybių rin
kimų. Aplamai imant jie su
rinko 53°/o visų balsų dides
niuose negu 30,000 gyvento
jų miestuose.

Kairiųjų koalicijos labai ge
ras pasirodymas Prancūzijos 
savivaldybių rinkimuose, 
verčia skaitytis su jos laimė
jimu ir ateinančiuose seimo 
rinkimuose.”
TOJE “NELAIMĖJE” JIS 
ĮŽIŪRI truputi
IR “GERO”

Chicagos kunigų “Draugo” 
Gediminas Galva savo liūd
nus apdūmojimus “Prancūzi
jos posūkis į kairę” baigia;

“Prieš rinkimus kairieji net 
trečdalio svarbesniųjų mies
tų nevaldę, po rinkimų jie 
vyraus daugiau kaip 70 proc. 
miestų savivaldybėse.

Savivaldybių rinkimai ne
turi įtakos krašto politikai, 
bet kairiosios sandaros laimė
jimas primena, kad, metams 
praslinkus, komunistai ir so
cialistai gali parlamento rin
kimuose laimėti, vyriausybė
je dalyvauti ir lemti penkto
sios respublikos sunykimą. 
Sunkiai valdomų prancūzų 
laukia didelis politinis išban
dymas. Po jo Prancūzija var
gu beįstengs garsiai kalbėti 
apie jos pirmavimą Europoje. 
Tai būtų prancūziškojo ato
slūgio vienintelė nauda, nes 
iki šiol prancūzai labiausiai 
trukdė Europai susijungti.”

DAUGIAU BALSŲ APIE 
KARO NUSIKALTĖLI 
BRONIŲ KAMINSKĄ

Savaitraštis “Gimtasis 
kraštas” keliuose numeriuose 
paskelbė eilės žmonių, kurie 
gerai pažinojo Bronių Ka
minską ir jo veiklą karo me
tu, pasisakymus. Kovo 31 d. 
laidoje po antrašte “Prie Me- 
žiokalnio Kaminskas šaudė 
vaikus,” skaitome:

Aleksandra Railienė:
Po masinio suaugusių žydų 

šaudymo pasiliko Šiukštos 
kluone vaikai, rabinas ir kele
tas senučių. Čia jie išbuvo 
apie dvi savaites, o paskui 
buvo nuvaryti į Kražių mies
telio pakraštį, prie Medžio
kalnio kalvos, ir sušaudyti.

Aš mačiau, kaip Kaminskas 
drauge su kitais “partizanais” 
žudikais iš kluono žydų vai
kus ir senutes varė į Medžio
kalnio pusę. Vaikų buvo 
daug, bet kiek, nesuskaičia
vau. Vaikai buvo mažyčiai, 
nuo žindomų kūdikių, kuriuos

į 
Į b

Čia, šalia Medžiokalnio, Kaminskas ir kiti “partizanai” 
šaudė vaikus.

Vientik pernai šios šalies angliakasyklose žuvo 141 
angliakasys. Šiemet neseniai vienoje kasykloje tapo uždu
sinta dešimts angliakasių. Pernai mūsų kasyklose buvo 
sužeista 7,000 angliakasių. Kita angliakasių nelaimė, tai 
plaučių liga, kurią jie gauna nuo dulkių kasyklose. 1975 
metais nuo tos ligos be laiko mirė 4,000 angliakasių. Nuo 
šios ligos, kaip žinoma, mirė daug ir lietuvių angliakasių dar 
neaukštame amžiuje.

Mūsų naujosios vyriausybės žmonės daug šneka apie 
žmogaus teises kituose kraštuose, o iki šiol dar nėra nė 
piršto pajudinę apgynimui mūsų angliakasiams žmogaus 
teisių. Jie nė nekalba apie privertimą kasyklų kompanijų 
griežtai vykdyti dar 1969 metais Kongreso priimtą nors ir 
gana silpną Angliakasyklų Sveikatos ir Saugumo Aktą 
(įstatymą). Jo griežtas prisilaikymas sutaupytų šimtus 
gyvybių ir tūkstančius angliakasių nuo belaikės mirties 
plaučių liga.

Tarptautinis nusiginklavimo 
kongresas

Pasaulinės Taikos šaukia tarptautinį kongresą gegužės 
6-11 dienomis liaudies Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Tiki
masi labai plačios atstovybės nuo darbo unijų, politinių 
partijų bei grupuočių, net ir kai kurių šalių valdžioj. Aišku, 
kad sąskrydyje dalyvaus plačios delegacijos iš socialistinių 
kraštų. Iš kapitalistinių šalių, žinoma, pasiųs delegatus 
tiktai pažangiųjų vadovaujamos masinės liaudies organizaci
jos ir politinės partijos. Reikia tikėtis, kad su
be šiame kongrese pasirodys ir mūsų Jungtinių Valstijų ir 
Kanados pažangioji visuomenė.

Kongresas pavadintas Taikos Statytojų Pasaulinė Asam
blėja.

gera at stovy-

LAISVĖ

nešė senutės, iki dvylikame
čių. Visi jie verkė, nenorėjo 
eiti, o “partizanai” žudikai, 
tarp jų ir Kaminskas, mušė 
juos šautuvų buožėmis.

Valerija Rūkienė:
Būdama prie savo namo, 

nuo kur gerai matėsi kluonas, 
kuriame buvo laikomi žydų 
vaikai, aš mačiau, kaip “par
tizanai,” tarp jų ir Kamins
kas, varė vaikus Medžiokal
nio linkui. Vaikai verkė, šau
kė, prašė pasigailėti, tačiau 
žudikai, taip pat ir Kamins
kas, buvo neperkalbami ir 
dirbo savo kruviną darbą.

Jonas Liubista:
Būdamas gatvėje, kuria 

“partizanai” varė sušaudyti 
nekaltus mažamečius vaikus 
ir bejėgius senukus, tarp kitų 
žudikų mačiau ir Bronių Ka
minską. Jis ėjo paskui varo
muosius su paruoštu šautu
vu. Tuo metu, kaip papras
tai, Kaminskas buvo civiliais 
drabužiais, su policininko ke
pure.

Vienas iš “partizanų,” jo 
pavardės dabar neprisimenu, 
pamatęs mane netoli varomų 
žmonių grupės, liepė eiti prie 
Medžiokalnio ir, ten atsisto
jus, neleisti pašalinių žmonių 
prie duobės, kurioje bus šau
domi žydai. Aš nenorėjau eiti 
prie Medžiokalnio, bet minė
tas “partizanas” griežtai man 
įsakė, ir aš nuėjau.

Žydų tautybės piliečių su
šaudymui šalia Medžiokalnio, 
žvyro kalno papėdėje, buvo 
kažkieno iškasta duobė. Sto
vėdamas per 20-25 metrus 
nuo tos duobės, aš aiškiai 
mačiau, kaip “partizanai,” 
tarp jų ir Bronius Kamins
kas, nurenginėjo mirti pa
smerktus žmones, liepė jiems 
lipti į duobę ir ten atsigulti. 
Kai vaikai ir seneliai verkda
mi sulipo į duobę, žudikai 
“partizanai,” kartu su kitais 
ir Kaminskas, stovėdami ant 
duobės krašto, ėmė šaudyti 
duobėje gulinčius žmones. Į 
duobę varė nedidelėmis gru
pėmis, todėl šaudymas tęsėsi 
apie dvi valandas. Kaminskas 
šaudė žmones iš šautuvo.

Vladas Sungaila:
Turiu pasakyti, kad hitleri

nės okupacijos metais Bronių 
Kaminską aš mačiau tik kele
tą kartų, nes prieš karą įsto
jau į komjaunimą ir visą hit
lerinės okupacijos laiką slė
piausi kaime . . .

1941 m., apytikriai rugpiū- 
čio mėnesį, tikslios datos 
neatsimenu, dienos metu atė
jau namo į Kražių miestelį, 
kur mane sučiupo vienas bal
taraištis ir kartu su kitais 5-6 
vyrais nusivarė į Kražių 
miestelio pakraštį, prie Me
džiokalnio. Ten, nedidelio 
kalno papėdėje, jis parodė 

vietą ir liepė kasti duobę. 
Mes iškasėme maždaug 5 me
trų ilgio, 2-3 metrų pločio ir 
daugiau kaip 2 metrų gylio 
duobę. Kai duobė buvo baig
ta, baltaraištis nuvedė mus į 
kitą kalno pusę, iš kur duobės 
nesimatė. Tuo metu spėjome 
pamatyti, kad iš Kražių mies
telio baltaraiščiai atvaro žydų 
tautybės vaikus ir keletą mo
terų.

. . . Sėdėdamas už kalno, 
aš girdėjau, kaip baltaraiščiai 
įsakė žydams nusivilkti pal
tus, švarkus ir gulti į duobę, 
po to pasigirdo šūviai. Kai 
šaudymas nutilo, mums buvo 
įsakyta eiti prie duobės ir 
užmesti žeme sušaudytų 
žmonių lavonus, ką mes ir 
darėme. Tai buvo siaubingas 
vaizdas, ir man pasidarė blo
ga. Kai užkasėme, mus vėl 
baltaraištis nuvarė už kalno, 
o tuo metu nuo Kražių mies
telio pusės varė kitą žydų 
vaikų grupę. Atvarytuosius 
taip pat sušaudė, ir mes už
kasėme jų lavonus.

“DARBAS IR KŪRYBA 
PUOŠIA ŽMOGŲ”

Taip pavadintas Vilniaus 
“Tiesos” bal. 3 dienos veda
masis. Čia, žinoma, kalbama 
apie žmogų ir jo santykius su 
darbu ir kūryba socialistinėje 
santvarkoje. Vedamajame 
tarp kitko sakoma:

“Ne vienas esame girdėję 
ar knygose skaitę vyresniųjų 
kartų skundą—gimiau per 
anksti, nebematysiu, ką duos 
socializmas žmogui. Dar ir 
dabar ateina į redakciją laiš
kai, kuriuos skaitydamas iš
girsti tą patį prisipažinimą: 
“Teko patirti kapitalistinės 
santvarkos išnaudojimą, 
skurdą, beteisę padėtį. Tik 
dabar, prie Tarybų valdžios, 
galime džiaugtis gyvenimu.”

Iš tiesų, mes gyvename lai
mingu, taikos metu, galime 
naudotis išvystytos socialisti
nės visuomenės teikiamomis 
materialinėmis vertybėmis, 
turtėti dvasiškai. O prieš 
akis—didelis tikslas—komu
nistinės visuomenės kūrimas.

Apie tokias sąlygas žmonės 
svajojo daug metų. Šią kilnią 
idėją jie siekė įkūnyti Žemė
je. Už socializmą atidavė gy
vybę tūkstančiai kovotojų, 
patyrė daug vargo, be galo 
sunkiai dirbo, aukojosi. Štai 
kodėl šiandien kiekvienas iš 
mūsų laikas nuo laiko turime 
stabtelti, atsigręžti į nueitą 
kelią, pasitikrinti, ar tvirtu 
žingsniu einame per gyveni
mą, ar neišmėtome veltui sa
vo jėgų ir ar nesusigundome 
pasiimti iš visuomenės dau
giau, negu kad norime jai 
duoti.

Kas lemia, kad mūsų pėdos 
gyvenime būtų ryškios, ir 
kad žengtume plačiai, kad 
dirbdami ir patys jaustume 
pasitenkinimą, ir Tėvynei 
naudą atneštumei

Visi mūsų tarybinės visuo
menės nariai turi sąlygas 
vystyti savo sugebėjimus, 
surasti sritį, kur pilniausiai 
gali atsiskleisti asmenybės 
jėga, galimybės.

Tačiau kaip niekas kitas, 
žmogaus gyvenimiškąją pozi
ciją nulemia jo išsilavinimas, 
pasaulėžiūros brandumas, jo 
pilietinė pozicija.

Mokslo pasiekimų įdiegi
mas į gamybą, plačiosioms 
masėms prieinami socialisti
nės kultūros lobynai tarybi
nio žmogaus gyvenimą daro 
kasdien lengvesnį, šviesesnį. 
Darbe tarybinis žmogus mato 
savo gyvenimo prasmę, čia 
jis patiria tikrą ir pilną gyve
nimo džiaugsmą.” >

Cleveland, Ohio.—Valsti
jos gubernatorius James A. 
Rhodes paskyrė $500,000 
dovanoms tiems, kurie stoja į 
kovą prieš kriminalistų siau
tėjimą Clevelande ir jo apy
linkėje. Šioje apylinkėje esą 
neišaiškintų 220 žmogžudys
čių, 500 išprievartavimų ir 
20,000 apiplėšimų.
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Angliakasiai prezidentui Carteriui: “O kaip su mūsų žmo
gaus teisėmis?”

Pakistanas: reakcija nerimsta
Žinios, gaunamos iš Pakis

tano sostinės, rodo, kad pa
dėtis šioje šalyje, turinčioje 
70 milijonų gyventojų, labai 
įtempta. Opozicinių partijų 
blokas, neseniai patyręs 
skandalingą pralaimėjimą 
per parlamento rinkimus, ne
nori pripažinti kovo pradžioje 
įvykusio visuotinio balsavimo 
rezultatų, pareikšdamas, kad 
jie neva suklastoti. Pakistano 
nacionalinis aljansas, kaip sa
ve vadina ši devynių dešinių
jų partijų grupė, reikalauja 
surengti naujus parlamento 
rinkimus.

Kartu aljansas, naudoda
masis tam tikrų gyventojų 
sluoksnių nepasitenkinimu, 
nuo kovo vidurio organizuoja 
įvairiuose šalies rajonuose 
antivyriausybines manifesta
cijas, kurios paprastai baigia
si siautėjimu ir kurių metu 
gyventojų tarpe būna aukų. 
Didžiausiame šalies centre 
Karačyje netgi pradėta de
ginti gyvenamuosius namus 
ir pramonės įmones, kino tea
trus ir degalų pilstymo stotis, 
privačias ir visuomenines 
transporto priemones, Vy
riausybė buvo priversta nu
siųsti į šiuos miestus kariuo
menės dalis ir paskelbti ko
mendanto valandą, kai tik 
sutemsta. Kruvini įvykiai vy
ko kitame dideliame šalies 
centre Haidarabade, kur žu
vo maždaug 20 žmonių.

Opozicijos reikalavimai pa
kartoti rinkimus į įstatymų 
leidinio organus, pareiškė 
vienas iš vyriausybės narių, 
—ne tik nerealistinis, bet ir 
antikonstitucinis aktas. Svar

D. TERTELIS

Prisirišimas
Pavasario diena. Vaikystė. 
Lyg pabudau iš nebūties. 
Aplinkui pradedu žvalgytis, 
Kiek žvilgsnis vaikiškas pasieks.

Rugienos, viksvos badė kojas, 
Rytais sužvilgusios rasa. 
Man rodėsi, kad už šilojų 
Jau žemė baigėsi visa.

O saulė kyla į zenitą.
Pro debesis, palšus ūkus.
Širdy saulėtekis nušvitęs.
Paliko žvilgsnyje vaiskus.

Svajonės. Jos neduos ramybės 
Dienom, saulėlydžių metu.
Minčių ir žemės plečias ribos— 
Būties erdvė, kur nėr krantų.

Visi čia auga, miršta, gema 
Po saule ir žvaigždėm naktim.
Juk mes prie motinos—šios žemės— 
Trauka ir duona pririšti.

biausias opozicinio aljanso 
tikslas, pabrėžė jis,—bet ko
kia kaina likviduoti pažangius 
pertvarkymus, kuriuos vy
riausybė įvykdė per pasta
ruosius penkerius metus, ir 
priversti šalį vėl eiti keliu, 
kuris užtikrintų klestėjimą 
monopolistiniam kapitalui, 
stambiajai buržuazijai ir dva
rininkams. Jis paragino gy
ventojus atremti opozicinio 
aljanso provokacijas.

Kartu su priemonėmis vie
šajai tvarkai apsaugoti minis
tras pirmininkas ‘. A. Bhutas 
pasiūlė opozicijai apsvarstyti 
už derybų stalo visus skun
dus dėl galimų rinkiminio įs
tatymo pažeidimų, vykstant 
rinkimams. Tačiau aljanso ly
deriai atsisako vesti derybas, 
keldami būtiną sąlygą, kad 
Bhutas atsistatydintų.

“Opozicinės partijos stoja į 
pavojingą kelią, kurio tikslas, 
matyt, sukelti šalyje chaosą, 
—rašo apie padėtį šalyje laik
raštis “Pakistan Times.” Ta
čiau,—nurodo laikraštis,— 
vyriausybė tvirtai pasiryžusi 
nuslopinti bet kokį mėginimą 
suskaldyti Pakistano visuo
menę.” A. Biriukas

Gander, Newfoundland.— 
Čia trumpai apsistojęs grįž
damas iš Maskvos Kubos 
premjeras Fidel Castro pa
reiškė, kad atsteigimas san
tykių tarp jūrų kaimynės 
Kubos ir Jungtinių Valstijų 
priklauso nuo Amerikos vy
riausybės. Pirmiausia turįs 
būti panaikintas ekonominis 
boikotas prieš Kubą.

i



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 15,1977

Garbinga Vilniaus dienraščio
“Tiesa”60 Ii etų sukaktis

Yra dalykų, reiškinių, fak
tų, kurie tarpusavyje būna 
taip susiję, kad Juos visus 
priimame kaip vieną. Taip 
neatsiejamas nuo Lietuvos 
Komunistų partijos, nuo jos 
istorijos yra “Tiesos” laikraš
tis, kurio garbingą 60 metų 
sukaktį minėjo balandžio 12 
d. “Tiesos” įkūrėjai—petro- 
grado lietuviai bolševikai 
skyrė jai suvaidinti lenininės 
“Iskros” vaidmenį, kuriant 
naujo tipo marksistinę-lenini- 
nę partiją, ruošiant lietuvius 
bolševikus, visą Lietuvos 
liaudį socialistinei revoliuci
jai.

Po 1917 metų vasario revo
liucijos Rusijoje daugelis net
gi dorų, gerų žmonių galvojo, 
kad laimėta didžiausia perga
lė. Tik bolševikų spauda blai
viai vertino besusidarančią 
naują situaciją, matė, kad ko
va nebaigta. Taip prabilo ir 
“Tiesa,” savo pirmajame nu
meryje vietoj vedamojo iš
spausdinusi Vaidilos Ainio— 
Juliaus Janonio eilėraštį:

Minėkit ne pragaištį, mirtį, 
kapus,

Bet kovą vien kovą lig galo: 
Geresnio paminklo 

didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

“Tiesa” kiekvienu savo 
nauju numeriu, puslapis po 
puslapio, ugningais Zigmo 
Angariečio, Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko ir kitų, tuo 
metu redakcijoje dirbusių le
niniečių, žodžiais demaskavo 
Laikinosios valdžios ir bur
žuazijos kėslus, plačiai propa
gavo Lenino, bolševikų idė
jas, rodė tikrąjį revoliucijos 
kelią.

Revoliucionieriaus kelias. 
Jis buvo sudėtingas ir ne
lengvas. Drauge su Lietuvos 
Komunistų partija juo ėjo ir 
“Tiesa.” Paskelbus Lietuvoje 
Tarybų valdžią, 1919 metų 
kovo mėnesio 16 d. “Tiesa” 
pradėta eiti Vilniuje. Balta- 
lenkiams okupavus Vilnių, o 
visoje Lietuvoje laimėjus 
kontrrevoliucijai. “Tiesa” 
drauge su partija nueina į 
gilų pogrindį. 1919 metų rug
sėjo pabaigoje ji pasirodo Ra
seiniuose. Čia ją (atkreipkite 
dėmesį į situaciją) legalioje 
spaustuvėje nelegaliai rinko 
M. Poderis, 1920-1922 metais 
“Tiesa,” redaguojama K. Po
žėlos, buvo spausdinama ne
legalioje LKP CK spaustuvė
je “Spartakas.”

1922 metų kovo mėnesį 
žvalgybai pasisekė spaustuvę 
likviduoti. “Tiesa” spausdina
ma Karaliaučiuje, paskiau 
Belshire (Škotijoje). 1923 me
tais “Tiesa”’ visai neišėjo. 
1924 metais ji pradedama 
leisti Smolenske. Nuo 1926 
metų vasario mėnesio ji vėl 
spausdinama nelegalioje 
LKP CK spaustuvėje Kaune. 
Čia ją vėl redaguoja K. Požė
la, renka ir spausdina J. Ga
relis ir E. Šmitaitė . . . 1926 
metais gruodžio 27 dieną K. 
Požėla drauge su kitais Lie
tuvos Komunistų partijos 
veikėjais—R. Carnu, J. Grei- 
fenbergeriu, K. Giedriu su
šaudomas. Bet “Tiesos” leidi
mas nesustoja. 1927-1929 m. 
ją redaguoja Antanas Snieč
kus.

Ir taip metai po metų uja
ma, žvalgybos persekiojama, 
“Tiesa”, kaip Komunistų par
tijos šauklys, kaip revoliuci
nės ugnies kibirkštis, kviečia 
Lietuvos liaudį burtis į kovą 
už Tarybų valdžios atkūrimą, 
už Spalio revoliucijos idėjų 
pergalę.

1940 metų liepos 26 dieną 
“Tiesa” išeina iš pogrindžio.

“Tiesa” savo atviru parti
niu žodžiu daug padėjo Lietu
vos Komunistų partijai telkti 
darbo žmones įtvirtinant res
publikoje Tarybų valdžią, lik

viduojant praūžusio karo pa
likimą, atkuriant pramonę, 
organizuojant pirmuosius ko
lūkius. Nemažas yra jos įna
šas demaskuojant buržuazi
nių nacionalistų ideologiją ir 
ardomąją veiklą sunkiausiais 
klasių kovos metais. Ji nuolat 
stiprina savo ryšius su plačio
siomis darbo masėmis, re
miasi jomis.

Darbo raudonosios vėliavos 
ordinu apdovanota “Tiesa” ir 
Šiandien ištikima partinėms, 
revoliucinėms tradicijoms, 
nuosekliai tarnauja Komunis
tų partijos siekiams ir idea
lams. Ji plačiai aiškina TSKP 
XXV ir LKP XVII suvažiavi
mų nutarimus, padeda respu
blikos partinei organizacijai 
telkti darbo žmones sėkmin
gam dešimtojo penkmečio už
davinių įgyvendinimui, plėsti 
platų socialistinį lenktyniavi
mą ir gražiai pagerbti Spalio 
revoliucijos 60-ąsias metines. 
Kaip visada didžiausią savo 
dėmesį “Tiesa” skiria žmo
gui—jo pasaulėžiūrai, jo kul
tūrai, jo buičiai.

Skaitytojas atsako “Tiesai” 
savo prisirišimu ir pastovu
mu. Šiandieną “Tiesos” tira
žas viršija 270 tūkstančių eg
zempliorių.

Džiaugiamės, kad “Tiesa” 
turi skaitytojų ir užsienyje. 
Savo ruožtu ji stengiasi pla
čiai nušviesti užsienio lietu
vių gyvenimą, ypač pažan
giųjų, jų organizacijų veiklą. 
“Tiesos” puslapiuose skaity
tojas nuolat randa rinkinėlius 
iš “Laisvės,” “Vilnies” ir kitų 
pažangiųjų emigrantų leidi
nių.

Baigiant norisi pasakyti, 
kad savo 60-ąsias metines 
“Tiesa” sutiko tvirtai žengda
ma partijos nubrėžtu keliu. 
Jos kolektyvas gerai supran
ta didžiuosius laiko uždavi
nius ir visomis išgalėmis 
stengiasi ir stengsis pateisin
ti garbingą Lietuvos Komu
nistų partijos darbų ir žygių 
metraštininko, jos Centro 
Komiteto organo vardą.

Alg. Stankevičius
“Tiesos” redaktoriaus 

pavaduotojas

Jaunosios dainininkės sėkmė
Niekam, tur būt, iš jaunųjų 

lietuvių menininkų 1976 me
tai nebuvo tokie sėkmingi ir 
dosnūs, kaip jaunai daininin
kei, Akademinio operos ir ba
leto teatro solistei Aušrai 
Stasiūnaitei, vaisingai tęsian
čiai šeimos vokalinio meno 
tradicijas. Aušros tėvelis— 
žinomas operos solistas, 
TSRS liaudies artistas Jonas 
Stasiūnas.

Jau metų pradžioje, dar 
besimokant konservatorijoje, 
ji buvo priimta soliste į LTSR 
Valstybinį akademinį Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordino 
operos ir baleto teatrą. Pava
sarį sėkmingai dalyvavo per
klausoje, atreųkant jaunuo
sius šalies dainininkus sta
žuotei į Italiją pas garsiuosius 
Milano La Skalos teatro pe
dagogus. Po šios perklausos 
nebuvo net kada dorai atsi
kvėpti—laukė valstybiniai 
egzaminai konservatorijoje. 
Tegu ir tituluotai, turinčiai 
nemažą koncertinę patirtį, 
dainininkei, laimėjusiai lau
reatės vardą sąjunginiame 
M. Glinkos vokalistų konkur
se, teko rimtai ruoštis, norint 
pateisinti sparčiai kylančios 
solistės vardą.

Prabėgo pusmetis nuo kon
servatorijos baigimo, ir Lie
tuvą apskriejo maloni žinia. 
Italijoje, Verčelio mieste, vy
kusiame tarptautiniame kon
kurse Aušra laimėjo pirmąją 
vietą.

Vertinimo komisija ir klau
sytojai ypač gerai įvertino A.

LAISVĖ

Lietuvos Ž. ū. Akademijos bityno vedėjas A. Laurenčikas 
darbo metu.

Ką veikia Kauno bitininkai
Tarybų Lietuvoje vystosi 

dvi bitininkystės formos. 
Daugumą sudaro bitininkai 
mėgėjai. Tai įvairiausių pro
fesijų žmonės, turintys 2-4 ir 
daugiau avilių su bitėmis, 
kurias laiko pagrindinai prie 
savo sodybų bei kolektyvi
niuose soduose. Aktyvesni 
bitininkai priklauso Lietuvos 
Sodininkystės draugijos Bi
tininkų skyriams. Vien tik 
Kauno mieste bei rajone sky
riaus veikloje dalyvauja virš 
tūkstančio narių.

Kauno bitininkų skyrius 
turi poskyrius ir sekcijas. 
Bitininkų — medikų sekcija 
aktyviausia. Joje dalyvauja 
patyrę medicinos darbuotojai 
ir šiaip nusimanantys apie 
bičių produktų reikšmę žmo
gaus sveikatingumui. Iš ak
tyviausių galima paminėti 
provizorių I. Viščius, medici
nos mokslų kandidatai gyd. 
J. Leipus ir doc. A. Baltuške
vičius, gyd. R. Leonavičius ir 
kt.

Gydytojų iniciatyva gydy
mui renkami ir panaudojami 
reti bičių produktai: pienelis, 
pikis, duonelė bei nuodai. 
Bitininkų nuomone medus — 
tai šiaudai, o kiti produktai 
— grūdai, kuriems priklauso 
ateitis. Todėl į retesnius pro
duktus vis daugiau kreipiama* 
dėmesio. Tyrimų rezultatus 
skelbia spaudoje, skaito biti
ninkų susirinkimuose, nes 
kas mėnesį įvyksta susirinki
mai — seminarai bitininkams 
ir šiaip besidomintiems. Į 
susirinkimus pakviečiami 
svečiai iš respublikos bei kitų

Aušra Stasiūnaitė
Stasiūnaitės padainuotas Iza
belės ariją iš Dž. Rosinio ope
ros “Italė Alžyre,” Šarlotės 
sceną su laiškais iš Ž. Masne 
operos “Verteris.” Ir ypač 
visi pamėgo Varvaros dainą 
bei čiastuškas iš R. Ščedrino 
operos “Ne vien tik meilė.”

Dainininkei akomponavu- 
siam LTSR Valstybinės kon
servatorijos vyr. dėstytojui 
Romui Cepinskui paskirtas 
specialus diplomas. Tokio pat 
aukšto įvertinimo susilaukė 
ir leningradietis Jurijus Ma- 
rusinas, užėmęs pirmąją vie
tą vyrų tarpe.

Dabar jaunoji dainininkė 
ruošiasi vykti stažuotei į Mi
laną. Čia ji yra numačiusi 
parengti Rozinos partiją Dž. 
Rosinio operoje “Sevilijos 
kirpėjas,” taip pat Pelenę to 
paties pavadinimo operoje.

V. GuleviČiaus nuotrauka 

Tarybų Sąjungos vietovių su 
įdomiais pranešimais.

Mėgėjų veikla neapsiriboja 
vien respublikoje. Pvz., doc. 
A. Baltuškevičius su kolekty
viniu pranešimu dalyvavo 
1976 m. rugsėjo mėn. Rumu
nijoje, jtur vyko antrasis 
apiterapijos simpozijumas. 
Eilučių autoriui teko daly
vauti Karelijoje bei Maskvo
je, tarptautiniame bičių ge
netikos ir selekcijos simpozi- 
jume. Skyriaus pirmininkas 
ir kiti valdybos nariai buvo 
atstovais Gruzijos bitininkų 

Vilniaus, Šiaulių

kaip aktyviausi,

draugijos dešimtmečio proga 
organizuotoje konferencijoje.

Įvairiapusiška veikla už
siima ir
Panevėžio, Kapsuko, Ukmer
gės ir kitų miestų bei rajonų 
bitininkai. Kauniečiai su vi
sais palaiko bičiuliškus santy
kius, ir 
visiems padeda savo konsul
tacijom^, dalyvauja rengia
mose “bitininkų dienose.” Pa
starosios praeina gan įdo
miai, gaįntoje, tiesiog bity
nuose ar miškų aikštelėse, į 
kurias būna išvežtos bitės.

gan turiningai. Pir-

bei Estijos. Sekan- 
vyksta ekskursijos į 
s rajono mėgėjų bi- 
Kas metai išryški- 

s pavyzdingiausi bi-

bitininkų bitininka- 
inyentorius, seniausi 

reta veikia moder-

Kauno bįtininkai šias dienas 
praveda
mą dienh skaitomi praneši
mai bitininkystės klausimais, 
kuriuos pateikia atstovai ir iš 
Latvijos 
čią dieną 
geriausiu 
tynėlius.
narni try 
tininkai įnėgėjai. Jie premi
juojami ir turi garbės priimti 
ekskursijas. Be to Kauniečiai 
turi bityr ą ir Liaudies muzie
jaus teritorijoje. Čia dviaukš
tėje klėtelėje eksponuojamas 
senovės 
vimo 
aviliai; o
niuose aviliuose bitynas.

Kauno imieste atidaryta bi
tininkų skyriaus originali 
parduotuvė su kioskais, bičių 
produktams ir pačių bitinin
kų išaugintoms gėlėms pla
tinti. Parduotuvės specialia
me kambaryje renkasi valdy
bos nariai pasitarimams ir 
gauna konsultacijas visi biti
ninkai. i

Respublikoje tapo graži 
tradicija kas du metai rengti 
parodas f‘rudens gėrybės.” 
Jas organizuoja Žemės ūkio 
ministerijos Sodininkystės ir 
daržininkystės trestas, bet 
dalyvauja ir mėgėjai. 1976 
metų parodoje tarp sodinin
kų, daržiųinkų ir konditerių, 
dalyvavo 35 bitynų atstovai 
ir keli mėgėjų skyriai. Iš jų 
vienuolika
Tenka pažymėti, kad Kauno 
bitininkų
narys A. Laurenčikas, prižiū
rintis LŽŪA mokomojo ūkio 
120 šeimų bityną, laimėjo 
parodoje pirmąją vietą, už 
kurią gavo piniginę premiją, 
diplomą ir grąžų pereinamą 
prizą. Už pasiekimus renkant 
ir panaudojant bičių produk
tus antrojo laipsnio diplomą 
ir piniginę premiją gavo ir 
pats Kauno bitininkų sky
rius. Akt:
nariai, prisidėjusieji savo 
eksponatais, atžymėti Gar
bės raštais.

buvo premijuota.

skyriaus valdybos

yviausi draugijos

J. Straigis
LSD Kauno bitininkų 

lūs valdybos narysskyri

SVEČIUOSE PAS MOKSLININKĘ
Medicinos mokslų daktarę 

Laimą Griciūtę, parvažiavu
sią atostogoms iš Prancūzijos 
į Lietuvą, surasti buvo visiš
kai nesunku. Vilniaus centre, 
netoli Lenino aikštės, yra ke
turaukštis pilko mūro pasta
tas, kurio fasade prikalta me
morialinė lenta skelbia, jog 
čia gyveno ir kūrė rašytojas 
Augustinas Gricius. Tėvo at
minimą saugo ir vario lente
lėje išgraviruota rašytojo pa
vardė prie pat jų buto durų, 
ketvirtame aukšte.

Rašytojo Griciaus šeima vi
sada garsėjo svetingumu. To
kia ji ir šiandien—nors vy
riausiojo šeimos nario jau ne
bėra. Kiekvienas užėjęs čia 
sutinkamas, kaip mielas ir 
laukiamas svečias. Net ir ta
da, kai tas “mielas svečias”— 
šiuo atveju žurnalistas—atei
na tikrai nelaiku: tiek ilgai 
sesers nematę broliai ir ma
ma, aiškiai, norėtų pabūti 
vieni, siaurame šeimos rate
lyje.

Lietuvių mokslininkė Lai
ma Griciūtė dirba Lione, 
Tarptautiniame vėžio tyrinė
jimų centre. Jai patikėtas at
sakingas aplinkos kanceroge
nų (taip vadinamos vėžį suke
liančios medžiagos) skyriaus 
vedėjos pareigos.

— Vėžys pikta žmonijos 
rykštė, —taria pašnekovė 
taip gerai mums visiems žino
mą fazę ir tuoj pat ją komen
tuoja.—

— Aš visada piktinuosi, 
kai žmonės, neretai ir patys 
medikai, kartoja šiuos žo
džius, kaip kažkokią magiš
ką, užkeiktą formulę. Nors 
pilno vėžio patogenezės vaiz
do šiandien mes dar neturi
me, tačiau apie šią ligą žino
me jau gana daug. Dominuo
ja nuomonė, kad vėžys—mul- 
tifaktorinis reiškinys. Vienas

Skruzdė kūrusi šiandieną
O šia senos Makniūnų sodo 

liepos. Ošia. Ir tarsi girdisi jų 
ošime pasakojimas apie 
praetį, kovingą praeitį . . . 
Jos gi mena kaip iš netolimo 
vienkiemio Balyno Zigmas 
Drekauskas ir daug daug kitų 
1863 metais stojo kovon 
prieš ponų priespaudą. Jie 
pralaimėjo . . . Pralaimėjo 
jėga, o dvasia sukilėlių, dva
sia kovotojų buvo gyva ir 
gyvybinga po šiomis liepomis 
iki laimėjimo—1970 metų.

Liepos tarsi kužda, jog po 
jų šsakų šlamėsiu, jų šaknys 
gėrė tą prakaitą—tų, kurie 
dirbo, atoduriu slopino, ir lie
pų šlamesys pritardavo sva
jonėms Marijos Muiželytės— 
Ardilauskienės, būsimo vei
kėjo ir rašytojo Rojaus Miza- 
ros, kuris čia ne mažai po 
jomis prakaito liejo, kai jau
nas dirbo ... O tos dvaro 
panaitės Marijos šias liepos 
ne vieną sūrią ašarą sugė
rė .. . Tad ir ošia vėjams 
pučiant sodo senos liepos, 
rodos, porina naujoms kar
toms, apie tai ką jos re
gėjo ... /

Marija Muiželytė—Ardi- 
lauskienė buvo marksistinių 
pažiūrų, nors ir dvarininkų 
kilmės buvo. Apie XIX—to 
amžiaus pabaigą, pasimokiusi 
Liepojuje, ji grįžo į Makniūnų 
dvarą ir ištekėjo už medici
nos gydytojo Ardilausko. Ji 
gyventoju tarpe skleidė so
cialistines mintis, neapkentė 
darbo žmonių išnaudoji
mo . . . Stengėsi, kiek galėjo 
darbo žmonėms padėti, kuo 
tik išgalėjo. Prikalbino brolį 
ir seserį įsteigti Makniūnuose 
(dvare) didelį knygyną, kur 
buvo įvairiomis kalbomis 
daug ir gerų knygų. Tai darė, 
kad liaudis skaitytų, šviestų
si ir sąmonėtų. 1907 metais 
įsteigė dvare mokyklą, kur 
apylinkių vaikus nemokamai 
pati ir mokino lietuvių, lenkų 
ir rusų kalbomis. Tai buvo 
pavyzdinga mokykla ir tik jos 

iš šią ligą apsprendžiančių 
veiksnių yra žmogaus aplin
koje esančios kancerogeninės 
medžiagos.

Tarptautiniame vėžio cen
tre Lione mes ir tyrinėjame 
aplinkos veiksnius, kurie gali 
būti įtariami, kaip vėžio su
kėlėjai. Pagal mūsų hipotezę, 
80 procentų visų vėžinių su
sirgimų lemiamą įtaką turi 
būtent aplinkos veiksniai.

Įdomiai Laima Griciūtė pa
sakoja apie epidemiologines 
ekspedicijas Irane, Egipte, 
Rytų Azijoje, apie savo 
mokslinius pranešimus tarp- 
tautiniuse onkologų forumuo
se JAV, Belgijoje, Italijoje, 
apie įtemptą kasdieninį darbą 
Lione ir sekmadienius, pra
leistus Šveicarijos Alpėse .. .

Mums bešnekučiuojant, su
grįžta po darbo ir Laimos 
broliai. Jonas Gricius—ki- 
nooperatorius. Jis, tikriau
siai, darbavosi filmavimo 
aikštelėje, kur drauge su re
žisieriumi Arūnu Žebriūnu 
ekranizuoja centrinei televi
zijai švedų rašytojos A. Lind
gren apysaką “Kalio Bliumk- 
visto nuotykiai.” Antrasis 
brolis Algis-Valstybinės kon
servatorijos docentas, besi
ruošiąs ginti daktaro diserta
ciją “Darbas smuiko klasėje 
ir moksleivio amžius.”

Nesimato tik Kastyčio. “Jis 
—pats svarbiausias,”—trum
pai charakterizuoja sesuo 
jauniausią brolį. Ir patiksli
na:—“Jis—tikras gydytojas, 
ne mokslininkas, tyrinėtojas, 
o toks, kuris—visada prie 
sergančio žmogaus. Dirba 
Vilniaus klinikų urologiniame 
skyriuje”. . . Tikriausiai 
šiandien budi. O gal sunkų 
ligonį atvežė? Kažkas iš žy
mių medikų yra pasakęs, jog 
gydytojui nėra paskutinės 
darbo valandos, jam egzis

brolio Karolio Muiželio išlai
koma. Mokykla gyveno ir ją 
daug vaikų iš šios apylinkės 
lankė, jų tarpe ir Rojus Miza- 
ra. 1908 m. sausio mėnesį 
Merkinės policijos uriadnikas 
ją surado ir uždarė, kartu 
iškeldamas mokyklas moky
tojai ir mokyklos laikytojui 
bylą. Kol buvo Ardilauskie- 
nė Makniūnų dvare apylinkės 
gyventojams teikė nemoka
mai medicininę pagalbą, nes 
jos vyras buvo gydytojas.

Iš Raitininkų kaimo Motie
jus Gudukas ilgus metus 
Makniūnų dvare tarnavo ve
žiku-kurmonu. Tai jam teko 
būti ilgose kelionėse su Mari
ja Muiželyte-Ardilauskiene. 
Arkliais (ketvertu arklių) ka
rieta tekdavo gan toli važiuo
ti. M. Gudukas man pasako
jo, kad pavažiavus kiek Mari
jona ir pradeda pasakoti apie 
žmonių nelygybes. Tos jos 
kalbos M. Gudukui buvo ne
girdėtos, neregėtos ir kartu 
labai įdomios.

Suglaustai vežikas M. Gu
dukas Marijos Ardilauskie
nės mintis taip apipasakoda
vo. Visi žmonės ateina į šį 
pasaulį vienodai nuogi, tai 
kodėl vieni viskuo pertekę, o 
kiti ir duonos kąsnio neturi. 
Mes turime dvarą—sakydavo 
ji—daug žemės, miškų . . . 
Kiti nieko. Argi mes šituos 
turtus sukrovėme? Ne! Tai 
darbo žmonės sukūrė. Žemę 
ne mūsų tėvai padarė—ji bu
vo ir bus. Tai kam mums tiek 
daug jos, o kitiems, kurie ją 
patys dirba, mažai, arba visai 
nėra? Argi tai teisinga? Va
sarą, per rugiapiūtį, karštyje 
moterys mums javus pjautu
vais piauna, o mes, panaitės, 
vaikštome su lietsargiais lie
pų alėjoje pavėsyje. Kur čia 
teisingumas! “Aš apie tai pa
galvojusi negaliu nuryti kąs
nio—sakydavo Marijona.

Šitas kalbas, kaip prisiminė 
Motiejus Gudukas, visada ji 
pasakodavo su ašaromis,
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tuoja tik tokia sąvoka: pasku
tinis ligonis.

Garuoja kava. Jauku. Lai
ma sako, kad taip pat jauku 
būdavo ir erdviame jos bute 
Lione, kai tris mėnesius ten 
viešėjo iš Lietuvos atvykusi 
mama. Kokių lietuviškos vir
tuvės gardumynų prigamin
davo! O kaip gyrė mamos 
kulinarinius sugebėjimus 
Laimos bendradarbiai, kurie 
tais mėnesiais ne kartą buvo į 
vaišes kviečiami.

Liono vėžio centre dirba 
įvairiausių šalių mokslinin
kai—italai, amerikiečiai, bel
gai, japonai, anglai ... Šią 
mokslinę įstaigą, kuri įkurta 
Pasaulinės sveikatos apsau
gos organizacijos (Ženeva) 
nutarimu finansuoja dešimt 
valstybių. Moksliniam darbui 
čia jos siunčia ir savo specia
listus.

— Mums jau pavyko nu
statyti,—pasakoja mokslinin
kė,—kad kai kurių kancero
geninių medžiagų paplitimo 
geografija labai tiksliai atitin
ka vėžio paplitimą. Tačiau 
šimtaprocentinio įrodymo 
kad, būtent, tos mūsų atras
tos medžiagos ir sukelia vėžį 
—dar neturime. Gal tai padės 
išaiškinti naujasis eksperi
mentas? Labai mažomis do
zėmis, bet ilgą laiką ir siste
mingai eksperimentiniams 
gyvuliukams mes duodame 
įvairių kancerogeninių me
džiagų. Tikimės* kad šio eks
perimento išvados ne tik pra
turtins teorinę onkologiją, 
bet ir duos konkretesnių gai
rių vėžio profilaktikai.

Tai—tikrai didelis darbas. 
Jį Laima Griciūtė žada tęsti 
ir Lietuvoje, kai po dvejų 
metų, pasibaigus kontraktui 
su Liono vėžio centru, ji vėl 
grįš į Vilniaus onkologinį in
stitutą. Vida Petrauskaitė 

verkdama. Ji liepdavo savo 
šeimai (o jie buvo našlaičiai) 
žemę atiduoti žmonėms. Tais 
laikais XIX amžiaus pabaigo
je ir XX-to pradžioje šitokios 
kalbos valstiečiui buvo nau
jiena. Matyt, kad Liepojos 
gimnazijoje Marija Maižely- 
te-Ardilauskienė buvo susi
pažinusi su Marso veikalais ir 
tas idėjas norėjo paversti 
realybe nors savo dvare. Dėl 
to čia gal 1905 metais nele
gali revoliucinė literatūra 
buvo platinama, net ir “Is
kra.” Dėl to čia šalo caro 
žandarai jos ieškodami. Šį 
skruzdė kūrė tais laikais jau 
šiandieną, kuri buvo tęsiama 
vietos pažangių žmonių ir 
anapus vandenyno, kaip vi
suomenininko ir rašytojo Ro
jaus Mizaros ir kitų iš čia po 
pasaulį pakrikusių.

Nebėra jau jų. Yra tik jų 
darbų, kovų ir kančių ii- 
siaus nūdienis gražus gy mi
nias. Apie tai ir ošia f >s 
liepos... V. Ulčį

Piktas jos vizito 
tikslas

Mrs. Margaret Thatcher
Pekinas.—Praeitą savaitę 

staiga Kinijoje pasirodė ne
paprasta viešnia—Anglijos 
konservatorių partijos lyderė 
Mrs. Margaret Thatcher. Pa
sitarimuose su dabartiniais 
Kinijos vadais viešnia juos 
smarkiai pagąsdinusi “Rusi
jos pavojumi.”
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Leonardo Kazoko. Sniegas tirpsta. 1954
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Dailininko Leonardo Kazoko 
jubiliejus

DANUTE VAILIONYTĖ-NARKEVlClENĖ

Dailininko gyvenimas—tai 
dalis jo tautos meno istorijos. 
Tuo labiau to, kuri nestovi 
gyvenimo nuošalyje, o savo 
energija, vežlumu ir veikla 
pripildo dienų tėkmę. Šiais 
žodžiais norėčiau pradėti ra
šyti apie LTSR nusipelniusį 
veikėją dailininką Leonardą 
Kazoką, neseniai šventusį sa
vo 70-ties gyvenime ir 50- 
ties kūrybinio darbo metų 
jubiliejų.

O prasidėjo ši kūrybinė bio
grafija, tur būt, dar tada, kai 
dailininko tėvas, Smito meta
lo fabriko darbininkas, kas
dien traukdamas darbo armi
jos gretose Šančių gatvelė
mis, parnešdavo iš fabriko ne 
tik grašius šeimai išmaitinti, 
bet ir tą darbo ir kovos nuo
taiką, brandinusią mūsų pro
letariatą. Tai buvo dar prieš 
pirmą pasaulinį karą. Vėliau 
pradinė mokykla Petrograde, 
kur “per piešimo pamokas 
girdėdavau mokytojo balsą: 
gerai, dirbk”—prisimena dai- 
lininkas. Bet ką dirbti, kaip 
dirbti, nuo ko pradėti? Tada, 
turbūt, ne tai buvo svarbiau
sia. Revoliucija ėjo savo ga
lingu žingsniu. Ji žavėjo jau
nuolius veržlumu, bebaimiais 
kovotojais, savo principais. 
Tai ir buvo universitetai, ku
rie brandimo patirtį ir troški
mus.

Pirmos tapybos pamokos, 
tiesa, prasidėjo ne meno mo
kykloje, o karo nuniokoto 
Kauno, taip netikėtai tapusio 
laikinąja sostine, Mickevi
čiaus gatvėje. Buvo tenai 
Šimkūno fotografija, kurios 
maestrai iš fotografijų dary
davo spalvotus portretus. 
Busimasis dailininkas ir pra
dėjo joje dirbti mokiniu. Ar 
daug tapybos žinių ir įgūdžių 
ši mokykla davė busimajam 
dailininkui, manau ne sunku 
atspėti, tačiau vasaromis, 
kaip sako pats dailininkas, 
Šimkūnas mane veždavosi į 
Belvederį ir ten, susėdę abu 
gamtos prieglobstyjer pieš- 
davome etiudus.

Pirmieji žingsniai
1922 m. Vienažinskis įku

ria Kaune dailės mokyklą, 
kuri pradeda dirbti liaudies 
namuose. Čia prasideda busi
mojo dailininko ilgametė pa
žintis ir bendradarbiavimas 
su mūsų dailės mokyklos kū
rėju, turėjęs didelės įtakos 
Kazoko meninei individualy-

• bei išsivystyti.
“Puikus dailininkas, puikus 

pedagogas”—prisimena savo 
mokytoją L. Kazokas.

Vienažinskio entuziazmas, 
kūrybinė energija randa at
garsį Kazoko sieloje. Busima
sis dailininkas su būriu savo 
bendramokslių “šturmuoja” 
pastatą Maironio gatvėje, 
kur nori perkelti tik susikū
rusią Dailės mokyklą ir suda
ryti geresnes mokymosi sąly
gas, kurių tuolaikinė vyriau
sybė nesugebėjo duoti. Nau
jų patalpų “šturmavimas,” 
aišku, baigiasi nesekme. Mo
kyklos ekonominė padėtis 
sunki. Kazokas mokosi be sti
pendijos.

Vieną dieną Vienažinskis 

pastebi savo mokinio porėmį, 
aptemptą sulopytu maišu. To 
jautriai maestro akiai paka
ko, kad Kazokas taptų moky
klos stipendiatu. Kazoko po
tėpis Vienažinskiui, matyt 
patiko, nes nesigailėdavo pa
drąsinančio žodžio, kartais ir 
pagyrimų.

Prisimena dailininkas vieną 
pamoką, kaip tyčia susikeitė 
su draugu pradėtais darbais. 
“Abu nuėmėm viršutinį 
sluoksnį ir dedame savo spal
vas. Stabtelėjo Vienažinskis 
ir sako draugui:'buvai pada
ręs neblogai, o dabar ką čia 
krevozoji?” Šią pastabą daili
ninkas prisimena, kaip didelį 
komplimentą savo studijų lai
kų darbui. p

Vienažinskis Kazoko dar
buose ypač vertime kuklių 
sidabrinių tonų akordus ir 
sugebėjimą parinkti pačioje 
gamtoje susikomponavusį 
fragmentą.

Dailininkų draugija
Po 1923 m. streiko Dailės 

mokykloje, pažangieji daili
ninkai susiburia į Nepriklau
somųjų dailininkų draugiją, 
kurios veikla yra gan ryškus 
laikotarpis mūsų dailės istori
joje.

“Tai buvo tada,” kaip rašo 
Vienažinskis, “kada oficialu
sis menas visai paskendo ne
gyvų tradicijų sukaustytose 
formose. Tie, kurie drįso sa
vaip pažvelgti į gyvenimo 
reiškinius ir savaip tąjį gyve
nimą vaizduoti, negalėjo tilp
ti vienoje pastogėje su šablo
nišku akademizmu.” Vienu iš 
aktyvesniųjų Nepriklauso
mųjų Draugijos Valdybos na
rių, vėliau jos vicepirmininku 
tampa tik baigęs dailės studi
ją L. Kazokas, įnešęs ištisą 
eilę originalių pasiūlymų, gy
vinančių visą draugijos kūry
binį gyvenimą.

Po kelių parodų, surengtų 
universiteto salėse, draugija 
išsinuomoja Laisvės alėjoje 
28 nr. buvusio kino patalpas, 
kur numato įsteigti galeriją. 
Darbas draugijoje iš dailinin
ko paima nemaža laiko ir pa
stangų, tačiau po antrosios 
Nepriklausomųjų parodos 
Vienažinskis rašo, jog “gal 
daugiausiai Lietuvos gamtos 
dvasiai ir aplamai gamtai ar
timas Kazakevičiaus (Kazo
kas), žymiai sustiprino sąmo
ningą piešinio kalbą, tiksliau 
parinko į visumą susietus 
fragmentus .... turi jau sa
vo pasaulį—ramų, kuklų, be 
mažiausio reklamos noro, o 
tai daug reiškia.

Šiame laikotarpyje daili
ninko jau sukurti tokie pa
veikslai, kaip “Mano kamba
rys,” “Šančių gatvelė,” “Šan
čių elgeta,” “Moters portre- 
tas”-1917 m., “Autoportre
tas”—1927 m. Tai darbai, 
aiškiai įėję į mūsų dailės isto
riją ir byloją apie to laikotar
pio nuotaikas, vyravusias 
mūsų meno pasaulyje—ieš
koti ko tai naujo, gaivaus. 
Tačiau, tas ieškojimas tai nė
ra vien nusistovėjusios aka
deminės tapybos griovimas. 
Tai ieškojimas tiek emociniai, 
tiek socialiai pagrįstų pozici

jų, išeities taškų.
Nepriklausomųjų veikla 

neapsiribojo parodų ruošimu, 
recenzijų rašymu, Nepriklau
somieji stengėsi atsidurti 
tuometinio kultūrinio gyveni
mo centre ir kreipti mūsų 
meninį pasaulį pažangaus 
vystymosi kryptimi. Nepri
klausomųjų veikla sudarė ne
mažą auditoriją išgirsti Justo 
Paleckio, pabuvojusio tuomet 
Tarybų Sąjungoje, įspū
džiams, jų salėje dainuodavo 
grįžę iš užsienio į Lietuvą 
dainininkai. Matydama, jog 
daug meno turtų yra bažnyti
ninkų rankose, draugija net 
ėmėsi iniciatyvos kurti baž
nytinio meno muziejų.

Dailininkas Kazokas prade
da mokytojauti Kauno IlI-je 
gimnazijoje. Bendradarbiavi
mas su mokiniais tai lyg dar 
platesnė dirva pasireikšti jo 
veikliam jaunatviškam cha
rakteriui. O jo tuometinių 
mokinių tarpe randasi tokie 
šiandien žinomi mūsų respub
likos menininkai, kaip Mieže
laitis, Savickas, Veiverytė, 
Mozūraitė-Klemkienė.

Dailininkas Paryžiuje
O vasaromis dailininkas lei

džiasi į Odisėjas-Paryžius ne 
vienai dailininkų kartai buvo 
tapęs išsvajotu miestu. Ta
čiau, vienus jis atbaidė, kitus 
prirakimo visam laikui. Vie
niems jis virto nusigyvenimo 
slenkščiu, kitiems—laurų 
vainiku, o L. Kazokui tai bu7 
vo miestas, kuriame, kaip sa
ko pats dailininkas, slinko jo 
įtempto mokymosi mėnesiai. 
Vienoje iš Paryžiaus gatvių 
buvo dailės atelje “Grande 
Chaumiere” vadinama. Nusi
pirkus talonus, toje “Didelėje 
bakūžėje” buvo galima nau
dotis vieta tapymui, modeliu, 
o užsimokėjus papildomą su
mą, gauti ir konsultacijas. Į 
Chaumierą vasaromis suva
žiuodavo dailininkai iš įvai
riausių pasaulio kraštų.

“Gal ir keista, tačiau viena 
iš įspūdingiausių figūrų Cho- 
miere buvo durininkas”—pri
simena L. Kazokas. Jis leido 
sau skirstyti dailininkus į pa
geidaujamus ir nepageidauja
mus, nurodinėti dailininkams 
vietas prie molbertų, iškvie- 
tinėti juos sekantiems sezo
nams. Tačiau, ne Grande 
Chaumiere turėjo lemiamos 
įtakos dailininko Paryžiaus 
laikotarpiui. Ištisos dienos 
slinko Luvre pHe Mone, Mo- 
ne, Ronuaro, Van Gogo pa
veikslų. Ir tas poveikis būda
vo viduje taip pilna, ir “aš 
verždavausi į užmiestį, kad 
dar tvyrančioje manyje im
presionistų nuotaikoje išreiš
kiau savo požiūrį į aplinką”— 
sako dailininkas. Čia ir gimė 
tokie paveikslai kaip “Sacre- 
Coeur,” “Monmartas,” alsuo
ją gaivumu, oru, spalvų vir
pėjimu. Tačiau, kaip dailinin
kas Savickas rašo “Ši impre
sionistų įtaka, tik pabudino, 
nuskaidrino jo paletę netruk
dydama tapti originaliu, savi
to braižo dailininku.”

Dailininko vasarų odisėjos 
neapsiribodavo Paryžiumi. 
Pabuvota ir Vokietijoje, Bel
gijoj, Norvegijoj, Anglijoj, 
išvažinėta visa Prancūzija. Iš 
viso šio laikotarpio kūrinių 
žavi mus ir “Laivai Karaliau
čiuje,” ir ištisas ciklas Norve
gijos fiordų, jautriai perduo
dantis tą uolingos gamtos 
tuštumą ir jėgą, ir pilnas 
skaidrio nuotaikos “Tiltelis 
Pirėnų kalnuose.” Tai susiža
vėjusia ir ieškančia tiesos 
akimi ir veržlia dvasia tapyti 
darbai iki šiandien alsuoją 
Salomėjos Neries apdainuotu 
laisvės troškimu.

(Bus daugiau)

Landess, Ind.—Čia bal. 8 
d. gaisre žuvo viena visa šei
ma iš penkių narių.

Los Angeles.—Miesto me
ras Tom Bradley, Negras, vėl 
išrinktas ketveriems me
tams. Jis surinko 59 proc. 
balsų.
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KRISLAI “LAISVEI” Buvusiuose Kumečiuose
1. Skirtingi likimai

Spalio 8 d. “Laisvės” Kris
luose A. Bimba rašo: “Pernai 
13.000 jaunų amerikiečių bai
gė žurnalizmo kursus ir gavo 
diplomus. O kiek iš jų darbus 
ir užsiėmimus gavo? Viso 
labo tiktai 2.200. Beveik vie
nuolikai dūkstančių likusių 
tas mokslo metu saldus sap
nas virto siaubu ir desperaci
ja”. Ką bepridėsi prie 
komentaro?!

Iš tiesų, kas gali 
tragiškiau, “kai jaunas 
gus, baigęs mokslus, iškart 
netenka ir gyvenimo per
spektyvos?! Kai jo talentas, 
įgytos žiriios, jo troškimas 
dirbti pasirodo niekam nerei
kalingi?! I 
desperacija. Ypač žinant, kad 
gali būti ir 
žurnalistų 

tokio

būti 
žmo-

š tikro siaubas ir

yra kitoks jaunųjų 
likimas. Apgobtas

dėmesio, rūpesčio, žmogišku
mo. Paimkime Tarybų Sąjun
gos pavyzdį, kurį atspindi ir 
mūsų gimtojo krašto — Lie
tuvos — jaunųjų žurnalistų 
padėtis.

Senajame Vilniaus univer
sitete nuo 1949 metų įkurta 
žurnalistikos specialybė. Tai 
buvo reikšmingas įvykis lie
tuvių spaūdos, apskritai vi
sos naciorjalinės kultūros is
torijoje. Mat, iki tol Lietuvo
je žurnalistai su aukštuoju 
mokslu nebuvo ruošiami. Ta
rybinės vyriausybės nutari
mu nuo 1949 m. Lietuvoje 
pradėti rengti aukštos kvali
fikacijos spaudos darbuoto
jai, kurių pirmoji laida pasi
rodė 1954 m.

Per dvidešimt dvejus me
tus iki šiol jau paruošta 
daugiau kaip 700 tos srities 
specialistų. Kiekvienas, bai
gęs žurnalizmo mokslus die
niniame Universiteto skyriu
je, gauna paskyrimą dirbti į 
laikraščių, radijo ir televizi
jos, leidyklų redakcijas. Da
bar Lietuvoje nėra tokio pe
riodinio leidinio, radijo ir 
televizijos įstaigos, leidyklos, 
kur nedirbtų universiteto 
auklėtiniai — žurnalistai. Jie 
turi darbą, turi kur pritaikyti 
žinias, sugebėjimus, talentą. 
Jie reikalingi visuomenei, 
kultūrai, žmonėms. Palygini
mo išvados aiškios: du pasau
liai — du škirtingi likimai.
2. Vienas - kitas papildymas

Daug įdomios, vertingos, 
naujos medžiagos apie lietu
vių Literatūros draugiją 
(LLD) sukaupta jos jubiliejui 
išleistame 
dešimtmeęiai pažangos ke
liu”. Leidinio įžangoje skaity
tojai prašomi atpažinti nuo
traukose 
nes, patikslinti jų pavardes, 
duomenis ir pan. Toks pagei
davimas, matyt, liečia ir 
teksto dalyvius. Šįkart norė
tume patikslinti vieną-kitą 
bendresni momentą.

Iš pradžįų paliesime ne tiek 
šį leidinį, jkiek kai kuriuos jo 
vertinimo atvejus. Vienoje 
recenzijoje, rašant apie alma
nachą, tar

almanache “Šeši

pavaizduotus žmo-

Si
va Draugijos veik- 
Manome, jog tai iš

kaip tik stengtasi 
parodyti ne pagra- 
agal istorinę tiesą,

dėl vidinių nesuta-

kitko, nurodoma: 
“. . . Leidinyje rasime ir 
mažiau reikšmingų, ne tokių 
aktualių smulkių straipsnių 
(“Vietiniai nesutarimai Pal- 
merio reakcijos metais 
klokos įta 
lai” ir kt.)
principo neteisinga pastaba.

Knygoje 
LLD kelią 
žintai, o p 
koks jis buvo iš tikrųjų. Tai
— vienas iš almanacho priva
lumų. Istorinė tiesa ftokia, 
kad šešių dešimtmečių bėgy
je Draugija pergyveno sti
prių sukrętimų ir sunkumų, 
jų tarpe ir 
rimų pažangiajame judėjime. 
Tokie buvo iš dalies 1919- 
1923 m. 
metai, kurie trumpais bruo
žais knygoje apibūdinami.

Atskleid 
LLD istorijjos momentus, šios 
Draugijos 
nesumenkinami, o atvirkščiai
— jie dar labiau išryškėja. 

ir itin 1931-1935

žiant sudėtingus

nuopelnai ne tik

Įs'itikiname, jog nežiūrint 
įvairių sunkumų, LLD neper
stojo veikti, ji atlaikė viso
kius išbandymus, užsigrūdi
no ir tebegyvuoja iki šiol.

Vienur-kitur šiame almana
che kiek paliečiami ir bend
resni Amerikos lietuvių 
praeities, konkrečiai — jos 
kultūros ir spaudos istorijos 
dalykai. Jų tarpe ir pirmieji 
Amerikos lietuvių laikraščiai 
bei knygos. Kai kurie faktai 
nevisai objektyviai apibūdi
na, pvz., klausimą dėl Ameri
kos lietuvių spaudos pra
džios. Nustatyta, kad pirmoji 
lietuviška knyga Amerikoje 
buvo 1875 metais M. Tvar- 
dausko išleistas anghį-lietu- 
vių ir lietuvių-anglų kalbos 
žodynas “Tlumočius”. Tai 
garbingas leidinys, skirtas 
lietuvių imigrantams, jų po
reikiams ir švietimui.
3. J. GRUŽUI -75 metai

Tarp Lietuvos literatūros 
gyvenimo datų — viena iš 
reikšmingų — Lietuvos TSR 
liaudies rašytojo, įžymaus 
dramaturgo ir prozininko 
Juozo Grušo gimimo 75-osios 
metinės, sukakusios 1976 m. 
lapkričio 29 d.

Iš jų — daugiau kaip 50 
metų (nuo 1925 m.) — pra
leista literatūros kūryboje ir 
veikloje. Iki tarybinio laiko
tarpio J. Grušas buvo žino
mas, kaip apsakymų (“Ponia 
Bertulienė,” 1928 m., “Sunki 
ranka”, 1937 m.) meistras, 
ypač pagarsėjęs romane 
“Karjeristai” (1935 m.) Šia
me kūrinyje rašytojas kritiš
kai pažvelgė į Lietuvos bur
žuazinės visuomenės, aukšto
sios valdininkijos, valdančių
jų sluoksnių gyvenimą, iškėlė 
jų moralinį pakrikimą, karje
rizmą ir politikieriškurrtą.

Tikra stiprybe ir jėga J. 
Grušo talentas išsiskleidė ta
rybiniu laikotarpiu. Per pa
staruosius du dešimtmečius 
rašytojas iškilo į žymiausius 
lietuvių dramaturgus. Tokie 
jo dramos veikalai, kaip “Dū
mai” (1956 m.), “Herkus 
Mantas” (1957 m.), ypač pa
starojo laiko — “Barbora 
Radvilaitė”, “Pijus nebuvo 
protingas”, “Švitrigaila” ir 
kiti—statomi Lietuvos teat
ruose, verčiami į rusų ir kitas 
kalbas, leidžiami atskiromis 
knygomis. Štai ir šios sukak
ties proga pasirodė naujas J. 
Grušo dramaturgijos tomas, 
kur įdėti penki kūriniai, iš 
dalies nauji arba gana gero
kai pataisyti.

Naujais bruožais praturtė
jo ir dabartinė J. Grušo 
kūryba apsakymo srityje. Jo 
naujų novelių rinkinys “Rūs
tybės šviesa” (1969 m.) su
skambėjo mūsų literatūroje 
šviežiai ir savotiškai.

Tiesiog pavydėtini yra Lie
tuvos TSR liaudies, rašytojo 
Juozo Grušo kūrybinis akty
vumas, talento jaunimas. 
Niekaip nepasakysi, kad šis 
rašytojas jau sulaukė tokio 
garbingo amžiaus. Beveik 
kasmet pasirodo nauji jo 
kūriniai, ir metais tarsi ne
didėja. Toks — jaunatviškas 
ir pačiose kūrybos jėgose — 
Juozas Grušas sutiko savo 
5-erių metų sukaktį.

A. Aukštaitis

Plieno darbininkų 
ekskursija į Lenkiją

Pittsburgh, Pa.— Jungtinė, 
plieno darbininkų unija ruo
šia ekskursiją į socialistinę 
Lenkiją. Į abi puses kelionė 
tiktai $490. Patys ekskur
santai turi užsimokėti už val
gį ir nakvynę. Ekskursija tę
sis tris savaites—iš Pittsbur- 
gho išvyks liepos 5 d., o 
sugrįš liepos 27 dieną.

Pranešama, kad šią vasarą 
Anniversary Tours, Inc., 
ruošia plieno darbininkų 
dviejų savaičių ekskursijas į 
Tarybų Sąjungą. Pirmoji 
ekskursija išvyks birželio 19 
ir sugrįš rugsėjo 4 d.

Kolūkio pirmininkas Darbo raudonosios vėliavos ordininkas 
S. Giedraitis.

Alytaus rajono Dainavos 
kolūkio valdyba labai rūpina
si, kad kolūkiečiai gražiai ir 
patogiai gyventų. Kasmet 
ūkyje, kurio gyvenvietė ku
riasi Kumečių kaime, atšven- 
čiama 8-10 įkurtuvių. Ir seną 
kaimo pavadinimą Kumečiai, 
kuris primena vargingą 
praeitį, žemdirbiai pamažu 
pradeda pamiršti. “Mes iš 
Dainavos!”—sako jie su pasi
didžiavimu, nes šis pavadini
mas daug geriau nusako jų 
dabartinį gyvenimą.

Įdomiai ir turiningai žem
dirbiai praleidžia savo laisva
laikį, atšvenčia šventes. Ūkio 
komjaunimo organizacijos 
iniciatyva čia atidarytas Vil

Dainavos kolūkio centrinė sodyba. Pirmame plane —kolūkio 
kultūros namai.

Varšuva.

Lietuva fotografijose 
liaudies Lenkijoje
— Šimtai varšu- meno draugija ka

viečių ir Varšuvos svečių ap
silankė fotoparodoje “Tarybų 
Lietuva šiandien.” Daugelis 
lankytojų nuotraukose ieško
jo jau pažįstamų vaizdų, dau
geliui tai buvo pirmoji pažin
tis su socialistinės respubli
kos šiokiadieniais.

Parodos organizatoriai pa
sirinko vieną lankomiausių 
sostinės vietų—Šiuolaikinio 
meno galeriją, įsikūrusią 
Varšuvos Didžiajame teatre.

Parodoje galima buvo su
tikti žinomus Lenkijos Liau
dies Respublikos fotomeist- 
rus, žurnalistus, kritikus, 
mokslo darbuotojus.

Paroda Varšuvoje jau bai
gė savo darbą. Šiuo metu ji 
eksponuojama Priškove, vė
liau keliaus į Gdanską, Kato- 
vicus, Žešuvą, Suvalkus.

Lietuvos TSR Fotografijos 

niaus Valstybinio jaunimo 
teatro filialas. Dažnas svečias 
kolūkyje žinomas respublikos 
tapytojas vilnietis B. Grušas. 
Jo sukurti pirmūnų portre
tai, peizažai, kompozicijos 
padarė pradžią kolūkio meno 
galerijai.

Ūkis turi ir savo dailininką 
V. Krušną, papuošusį naujus 
kultūros namus originaliais 
vitražais. Labai mėgstami čia 
moterų mišraus choro, kaimo 
kapelos, dramos mėgėjų pasi
rodymai. Neseniai Dainavoje 
atidaryta pirmoji Lietuvoje 
kolūkio vaikų muzikos moky
kla, veikianti visuomeniniais 
pagrindais.

rtu su Lie
tuvos Draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugija įteikė kaimynams 
puikią dovaną: visapusiškai 
supažindinančią juos su Tary
bų Lietuva Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 60- 
jų metinių išvakarėse.

ŽVALGYBAI— 
ŠNIPIJADAI 
BILIJONAI DOLERIŲ

Prezidentas Carteris reika
laująs, kad Kongresas skirtų 
$6,200,000,000 žvalgybos 
reikalams 1978 metų biudže
te. Tai milžiniška, tiesiog ne
girdėta suma. Kaip žinia, 
Žvalgybos Agentūra gauna ir 
išleidžia tokias milžiniškas 
sumas, neduodama niekam 
ataskaitos, kur ir kaip jos yra 
sunaudojamos.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
SERGA

B. Katilius netikėtai puo
lęs, susilaužė koją. Buvo nu
vežtas į St. Luke ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.
PAVASARIO GARNYS

E. M. Tetrealty (Paragytė) 
susilaukė pirmagimės svei
kos ir gražios dukrelės. Tėve
liai ir tėvukai A. M. Paragiai 
labai džiaugiasi ir didžiuojasi 
pirmąja anūkėle.

Linkiu gražiai augti.

PUIKŪS PIETŪS
M. D. Moterų Klubas, va

dovybėj A. Šiuplevičienės, 
surengė skanius ir puikius 
pietus. Nors oras buvo nepa
lankus, bet publikos prisirin
ko nemažai.

Buvo ir iš T. Lietuvos sve
čių—Dr. A. Dumčius ir A. 
Staškevičius, kurie visus pa
sveikino ir pirmininkę apdo
vanojo tėvyškės siuvenyrais. 
0 mes smagiai pasišokome 
prie Jonuko Remeikos muzi
kos. Pasirodo, kad Moterų 
Klubas labai puikiai darbuo
jasi, ir vis pritraukia naujų 
narių. Pirmininkė A. Šiuple- 
vičienė visiems maloniai pa
dėkojo už atsilankymą ir vi
sas aukas.

Linkiu ir toliaus taip gra
žiai darbuotis.

TURIME SVEČIŲ
Jau kaip žinome, Montrea- 

le darbuojasi jaunas malonus 
dr. Arimantas Dumčius, ku
ris dažnai pasirodo mūsų pa
rengimuose.

Išbuvęs Toronte apie mė
nesį laiko, buvo sustojęs 
Montreale iš Vilniaus akade
mikas matematikas Bronius 
Riauba. Tai labai malonus vy- 
ras.

Taip pat Toronto Universi- 
'tete darbuojasi inžinierius, 
popieriaus gamybos katedros 
vedėjas Audvydas Staškevi
čius. Lankėsi Montreale, bu
vo malonu susitikti.

Paskutiniu laiku atvyko fi
zikas Vytautas Bareikis, ku
ris važinėjo po Kanadą tarny
bos reikalais.

Labai didžiuojamės T. Lie
tuvos tokiais puikiais išauklė
tais vyrais.

tarpo net keturius tautiečius. 
Labai smarkiai sukrėtė ne tik 
artimuosius, bet ir pažįsta
mus.

Kovo 29 d. po ilgos ligos 
mirė Bronius Bagdžiūnas, 55 
m. Paliko nuliūdime žmoną 
Nijolę ir brolį. Atvykęs po 
antrojo karo.

Balandžio 1 d. po ilgos, 
sunkios ligos ir didelių kan
čių, mirė Petras Yakšys, 77 
m. Paliko nuliūdime žmoną 
Oną, tris dukreles su šeimo
mis, sesutę M. Barzdenienę 
Montreale, tris sesutes ir vie
na brolį T. Lietuvoje.

Kilęs iš Akmenių kaimo, 
Kupiškio valš., Rokiškio ap
skričio. Į Kanadą atvyko 
1928 m.

Balandžio 1 d. po sunkios 
ligos mirė Kazimieras Zie- 
nius, 70 met. Paliko nuliūdi
me žmoną Emilią, sūnų Rei- 
mantą su šeima, sesutę ir 
brolį T. Lietuvoje, taip pat 
daug giminių J. A. V., kurie 
buvo atvykę į laidotuves. Ve
lionis buvo ramaus būdo, la
bai gražiai sugyveno su vi
sais. Priklausė prie Sūnų ir 
Dukterų Draugijos, L. L. D., 
ir visuomet rėmė lietuvišką 
spaudą.

Kilęs nuo Kauno, į Kanadą 
atvyko 1926 met.

Balandžio 3 d. rastas už
muštas gatvėje Albertas Ši
leris, 67 m. Mirtis nėra aiški. 
Paliko žmoną ir sūnų, dvi 
sesutes ir du brolius. Velionis 
buvo visuomet linksmaus bū
do. Kilęs iš Skardupių Kai
mo, Šakių apksrikčio. Į Kana
dą atvykęs 1925 metais.

Gili užuojauta artimiesiems 
o velioniems lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-na

draugiškoje nuotaikoje ir už
simezga artimos pažintys tar- 
ipe svečių ir susirinkusiųjų.

Narių susirinkimas nutarė, 
kad kadangi jau per vėlu šį 
sezoną suruošti parengimą, 
tai ruoštis pavasariniam pa- 
rengimui-piknikui. Didžiu
mos pageidavimai buvo, kad 
pikniką ruošti draugų Anta
navičių farmoje. Tai labai 
graži vieta. Draugai Antana- 
vičiai yra seni veteranai mū
sų organizacijų ir labai malo
nūs žmonės, o ypatingai 
draugė Antanavičienė yra di
delė gėlių mylėtoja, tai pava
sarį, kuomet gėlės sužydi, 
klevų pavėsyje turėsime 
smagų pobūvį gegužės 22 d.

O balandžio 28 d. įvyks 
kuopos susirinkimas. Būtinai 
atsilankykite, tuiėsime galu
tinai pasiruošti minėtam iš
važiavimui. Vėliau bus paaiš
kinta, kaip privažiuoti. S. K.

LAISVĖ

Nuo balandžio 1 dienos 
Kvibeko justicijos ministeri
ja darys bandymus su krimi- 
nalistais-4-nelaikys kalėji
muose, o pristatys prie dar
bų. Spėjarpa, kad tokia baus
mė padarys juos naudingais 
žmonėmis visuomenei.

***
Teisių ministeris M. A. Be- 

ikino bausmes Kvi- 
o unijoms, kurios

dard pana 
beko darb 
buvo nubaustos, provinciją 
valdant liberalams. Apart va
dų ir aktyvesnių narių nubau
dimo kalėjimu, ęlar buvo už
dėtos piniginės bausmės, sie
kiančios $50 milijonų. Jeigu 
liberalai būtų laimėję rinki
mus, unijas Kvibeko provin
cijoje būtu buvusios palaido
tos . . .

5-TAS PUSLAPIS

NETEKOME TAUTIEČIŲ
Per trumpą laiką negailes

tinga mirtis išplėšė iš gyvųjų

Toronto, Ont.
IŠ KOVO 28 DIENOS 
L. D-JOS NARIŲ 
SUSIRINKIMO

Buvo pageidavimų, kad šį 
žiemos sezoną būtų suruošta 
nors kokia kultūrinė popietė. 
Tokie maži parengimai visuo
met būna pasekmingi, žmo
nės myli tokius kultūrinius 
susitikimus ir praleidžia po
pietę draugiškoje nuotaikoje.

Nors šį sezoną L. D-jos 
kuopa tokių pobūvių neturė
jo, bet lankantis svečiams iš 
Tarybų Lietuvos, L. D. kuo
pos pastangomis yra sušau
kiami jų pasitikimai. Tokie 
susitikimai praeina labai

V

UŽUOJAUTA
Mirus ilgamečiu! L. L. D. Montrealo kp. nariui— 

Kaziui [Charliui] Zieniui, reiškiame gilią užuojautą 
jo žmonai, sūnui su šeima ir visiems artimiesiems, o 
mes apgailestaujame netekę nario.

L. L. D. MONTREALO KP.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Petrui Yakšiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, dukte

rims Aldonai, Ginai ir Bertai, žentams, anūkams, 
sesutei Marcelei Barzdėnienei ir jos šeimai; taipgi 
sesutėms ir broliui gyvenantiems Tarybų Lietuvoje 
ir visiems artimiesiems. Liūdime ir mes netekę gero 
kaimyno ir draugo. O Tau, Petrai, tegu bus lengva 
Kanados žemė ant kurios daug prakaito išliejai.

J. Tumas A. M. Simijonai
J. E. Urbanavičiai E. Vilkis
J.E. Brakniai J. J. Vilkeliai
V. Krupauskas J. Tomasonienė
M. M. Gudai D. E. Skardžiai
S. E. Virbalai T. Bernotas
P. Miškinis A. Z. Yuozilaičiai
B. Kvetinskas Ch. Žekonis
J. E. Petrauskai J. Stukas
B. M. Salčiūnai G. E. Taruškai '
K. S. Sagaičiai A. F. Šuplevičiai
R. Adakauskienė M. O. Martusevičiai
A. Naubarienė J. Graibienė
E. Blažienė F. G. Kušleikai
B. Benžaitienė C. M. Lignugari

Trumpai apie viską
Kvibeko provincijoje žmo

nių gyvenimo lygis (standar
tas) žemiausias, negu kitose 
provincijose. Bet valdininkų 
(civil service tarnautojų) al
gos ir senatvės pencijos aukš
čiausios visoje Kanadoje. 
Pav., ministerių pirmininko 
pensija metams $27,106.10, 
kabineto ministerio 
$30,154,31, seimelio atsto
vų $22,180.84. Pensijon val
dininkas gali išeiti sulaukęs 
35 metų amžiaus ir išbuvęs 
valdžioje 5 metus.***

Michael Carlile, 22 metų, 
lankydamas savo draugus 
protinių ligų ligoninėje (Ca
nadian Mental Health Home), 
pavogė maisto už $4.75. Ta
po sugautas ir teismo nu
baustas dviejų metų kalėji
mu. Teisme advokatas prašė 
Carlile nebausti, o jam duoti 
pragyvenimui šaltinį, nes bu
vęs alkanas, todėl vogęs.***

***
Alean hydroelectric Co. 

1960 metais į įmonę investa
vo $5 milijonus. Dabar uni
jos daro spaudimą, kad 
premjeras Levesque įmonę 
nacionalizuotų. Inžinieriai 
įmonę apkainavo $291 milijo
nų. Bet ko 
ja $345 mi

GAL JIS DABAR
VYKS I KINIJĄ

pirmasis sekretorius J. Lu- 
kauskas ir LLKJS CK narė, 
Lietuvos TSR Valstybines fil
harmonijos solistė R. Maciū
tė.

Tarybų Lietuvos pasiunti
niai dalyvavo iškilmingame 
Debreceno darbo žmonių su
sirinkime, skirtame Vengri
jos išvadavimo 32-osioms 
metinėms, padėjo vainikus 
prie monumento tarybiniams 
kariams išvaduotojams ir 
Vengrijos patriotams.

Svečiai iš Lietuvos aplankė 
Debreceno Rutulinių guolių 
gamyklą, Farmacijos fabriką, 
Prekybos centrą, buvo nuvy
kę į Haidusoboslo kurortinį 
miestą.

JIS UŽ LEIDIMĄ 
“RAMIAI” NUMIRTI

mpanija reikalau- 
lijonų!

***
Tourist ^misterija paskyrė 

pusantro milijono dolerių 
ateinančiai sezonui. Praei
tyje tam tįkslui iš provincijos 
iždo skirdąvo $4 milijonus, ir 
pabaigoje 
milijonus deficito. Rudenyje 
pamatysiie, ar Levesque 
bus geresnis šeimininkas.

***
Anglijoje motina pagimdė 

kūdikį su keturiomis kojomis. 
Po trijų pėnesių Sheffield 
Childrens 
operaciją it nuėmė dvi kojas. 
Pranešime sakoma, kad vai
kas auga sveikas, normalus 
protiniai ir stiprus fiziniai. 
Šis gamtos pavyzdys patvir
tino Darwino teorijos teisin
gumą .

milijono dolerių

metų turėdavo $8

ligoninėje padarė

B. Kvietinskas

Leonard Woodcock
Washingtone. —Kaip žino

ma, neseniai Jungtinės auto
mobilistų unijos prezidentas 
Leonard Woodcock vadovavo 
Amerikos delegacijai į Viet
namą. Matyt, prezidentas 
Carter mano, kad jis ten jam 
paskirtą misiją gerai atliko. 
Dabar prezidentas rimtai 
svarstąs šiam unijos vadui 
pavesti vadovauti kitai pana
šiai delegacijai, kuri bus siun
čiama į Kiniją.

TARYBŲ LIETUVOS 
DELEGACIJA VENGRIJOJ

Vilnius, IV. 4. (ELTA). 
Vengrijos Liaudies Respub
likoje VSDP Haidu Biharo 
srities komiteto kvietimu 
vieši Tarybų Lietuvos parti
nių ir tarybinių darbuotojų 
delegacija, vadovaujama 
LKP CK nario, respublikos 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojo A. Česnavi- 
čiaus. Delegacijoje —LKP 
CK narys, CK Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas J. Bernata
vičius, LKP CK narys, Parti
jos Šiaulių miesto komiteto

ANDREW YOUNG 
ATSIPRAŠĖ ANGLIJOS

United Nations, New York 
—Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
Mr. Andrew Young aną dieną 
per radiją pasakė, kad Angli
ja rasiniais klausimais yra 
‘‘mažas viščiukas.” Aišku, 
kad Anglijos vyriausybė jau
tėsi labai įžeista. Matyt, kad 
nepatiko ir prezidentui Car- 
teriui toks Mr. Young pasa
kymas. Todėl dabar Mr. 
Young oficiališkai ir viešai 
atsiprašė Angliją, prisipažin
damas prie klaidos.

Tarybų Sąjungos “Kosmos” 77 parodaII
Vancouver mieste išstatyta 

didžiausia paroda iš Tarybų 
Sąjungos tyrinėjimų ir pasie
kimų erdvėje. Paroda prasi
dėjo kovo mėnesio 2-rą dieną 
ir tęsėsi ligi balandžio 10-tos 
dienos. Į parodą atvežė še
šiasdešimts (60) tonų įvairių 
įvairiausių erdvei tyrinėti ra
ketų. Vietinės transporto fir
mos paskolino 24 sunkveži
mius ir vairuotojus ir atvežė 
viską, nereikalaudami jokio 
užmokesčio. Kanados kariuo
menės daliniai prižiūrėjo iš
krovimą ir išstatymą “Cen
tennial Museum” patalpose, 
kuris yra gražioje vietoje 
prie jūros pakraščių.

Penkiolika erdvės tyrinėji
mo specialistų, atvykusių iš 
Tarybų Sąjungos, dirbdami 
su muziejaus administracija, 
sutvarkė šią įdomią parodą. 
Čia matomas pirmas pasauly
je dirbtinas Žemės palydo
vas, kurį Tarybų Sąjunga pa
siuntė į erdvę spalio 4 d. 1957 
metais. Taipgi pirmas rake
tas, kuris išnešė Tarybinį pi
lietį Juri Gagarin į erdvę 
balandžio 12-tą 1961 metais. 
Štai vėl erdvės laivas Vosk- 
hod-2, pasiųstas erdvėn kovo 
mėnesį 1965 metais, šalia ku
rio jau išėjo, pasivaikščioti, 
kosmonautas Aleksei A. Leo
nov. Čia taipgi ir laboratorija 
“Luna-16,” kuri buvo pasius
ta į Menulį 1970 metais ir ten 
paėmė Mėnulio paviršiaus 
akmenėlių, ir nerizikuodami 
žmonių gyvybių, parvežė pa
vyzdžius Žemėn.

Apžiūrėjome čia ir tą labo
ratoriją, kuri važinėjo Mėnu
lio paviršiuje lapkričio 17 d. 
1970 metais ir siuntė svarbią 
informaciją Žemėn. Tūkstan
čiai žiūrovų aplankė parodą, 
kiti bent po keletą kartų, nes 
visko apžiūrėti vienu kartu 
neįmanoma.

Vaikščiojant tarpe stebėti
nų laboratorijų ir raketų, kilo 
mintis, jog tai simboliška, 
kad Tarybų Sąjungos žmo-

nės, kurie pirmutiniai pasau
lyje išsiveržė sėkmingai iš 

išnaudojimo, buvo 
ipgi išsiveržti ir iš

Valiukienė, gerai 
ne tik vankuverie- 
ir daugeliui turistų

pirmieji
Žemės traukimo jėgos ir pra
dėti keliones po erdves.

Mūsų ligonės sveiksta
Marytė 

pažįstama 
čiams, bet
iš Lietuvos ir kitų Tarybinių 
šalių, kuriuos visuomet malo
niai priimą, pergyvno sunkią 
operaciją.
savaitė najmie, ir jos sveikata
daug pagerėjusi.

Onutė Matjošaitienė, pail
sėjusi ligo 
čių, taipgi 
sveiksta.

Linkiu ] 
pilnai pasveikti.

Dabar jau kelinta

erinėje keletą savai- 
jau namie ir greitai

igonėms greitai ir

UOLIS

gamtos dovanų

PASKEN
VANDENS BASEINE

Daugeli
naudojasi Vancouver miesto
gyventoja,!: Čia švelnus kli
matas, malonus pajūrio oras, 
aukšti žaliuojanti kalnai, ku
rių viršūnės padengtos snie
gu žiemą ir vasarą. Tarpukal
nėse užtvenkti upeliai sutei
kia švar 
miestui ir 
iš didžiausių užtvankų, vadi
nama “Capilano Dam” (Kapi- 
lano Deni) yra virš jūros ly
gio 450 pėdų (apie 150 me
trų), už kurios susitelkęs 
vanduo sudaro didoką ežerą 
apie 220 pėdų (apie 70 metrų) 
gilumo. Beveik visi turistai 
atvežami čia parodyti įdomią 
užtvanką, iš aukšto puolantį 
vandenį ii' tolimose pakalnėse 
išsiplėtusį miestą.

Ne visi 
gėrėtis gamtos grožybėmis. 
Prieš perą metų kažkokia 
moteris li
kos- į puolantį vandenį, ir 
Capilano upės srovė nunešė 
lavoną į jūrą. Prieš porą sa
vaičių kažkoks vyriškis irgi 
šoko tik 
tiesiog į

ų skanų vandenį 
■ apylinkėms. Viena

žmonės atvyksta čia

ušoko nuo ūžtvan-

ne žemyn į upę, o 
užtvanką. Surasti

lavoną narams nepavyko, 
tuomet buvo atgabentas ma
žas povandeninis laivas, bet 
ir su stiprių prožektorių švie
sa paskenduolio nerado.

Dabar visam miestui pra
dėjo teikti vandenį iš kitos 
ūžtvankos, gi Capilano van
duo išleidžiamas jūron ir lau
kia ligi paskenduolis pats į 
paviršių iškils.

Žmonės teisingai kritikuoja 
miesto administraciją. Juk 
mieste yra virš penkiasde
šimts tūkstančių bedarbių, 
kodėl gi nepasamdyti, kad ir 
keletą sargų ir prižiūrėti, kad 
vandentiekis nebūtų taip už
terštas.

Sugavo dar du narkotikų 
pardavėjus

Per daugelį metų piliečiai 
skundėsi, kad jaunuoliai, pa
tekę į kalėjimą sveiki, atlikę 
bausmę išeina jau narkotikų 
ligoninei. Buvę kalėjime ra
šydavo į laikraščius ir pasa
kodavo per radiją, kad pirkti 
narkotikus būnant kalėjime 
yra saugiau, kaip ant gatvių, 
ir lengviau, nes kai kurie 
sargai parduoda narkotikus 
ant kredito! Valdininkai šių 
nusiskundimų neklausydavo, 
sakydami, “Tai grynas me
las.”

Išrinkus Naujųjų Demo
kratų Partiją (progresyvė 
partija), British Columbia 
provincijoje 1972-rais metais, 
naujas prokuroras Alex 
McDonald subendrino visų 
policijos organų veikimą. Pa
sitarimuose dalyvavo: Kara
liška ir miestų policija, nar
kotikų sekėjai ir teisėjai, nuo 
to ir prasidėjo nuolatiniai im
portuotojų ir pardavėjų suga
vimai. Kovo mėnesio pabai
goje nuteisė du kalėjimo sar
gus, kurie importavo “He
roin” iš Hong Kong, paslėp
dami narkotikus automobilių 
baterijose. Vėliausiai suimtas 
siuntinys buvo aštuonių mili
jonų dolerių vertės.

Algirdas Grinkus

PENSININKŲ UNIJISTŲ 
REIKALAVIMAS

Lansing, Mich.—Kovo 16 
dieną į Michigano valstijos 
seimelio posėdį susirinko sep
tyni šimtai įvairių unijų narių 
pensininkų ir pareikalavo, 
kad seimelis nutartų sunacio- 
nalizuoti (paimti į valdžios 
rankas) valstijos dujų ir elek
tros pramones, taipgi slaugy
mo namus (nursing, homes). 
Tų daiktų kainos tąįp iškilo, 
jog pensininkai jokiu būdu 
nebegali žmoniškai pragy
venti.

Michigano valstijoje yra 
apie 1,100,000 pensininkų. Jų 
balsas daug reiškia. Su juo 
turėtų skaitytis seimelio na
riai.

Michigano valstijoje plačiai 
vystosi ir kitas svarbus judė
jimas. Tai jaunimo judėjimas 
už darbus. Detroite yra susi
darius plati Jaunijimo už 
Darbus Koalicija. Jinai nuta
rė tuo reikalu Detroite gegu
žės 21 d. laikyti didelę de
monstraciją arba paradą. Ma
noma, kad šioje demonstraci
joje dalyvaus didelės darbo 
jaunimo masės.

Dr. Christian Barnard
Sis afrikietis pagarsėjęs 

gydytojas, kuris buvo pirmu
tinis pasekmingai persodinti 
širdį iš vieno žmogaus į kitą, 
sako, kad jis stoja už tai, jog 
būtų nenaudojama dirbtinų 
būdų prailgimu! nepagydoma 
liga sergančio arba gilios se
natvės sulaukusio žmogaus 
gyvybės. Tegu, girdi, jam 
būna leisti numirti “ramybė- 
je.

Dr. Christian Barnard sa
ko, kad taip buvo leista ra
miai numirti jo motinai, su
laukusiai 93 metų amžiaus. 
Dar buvę galima gal metam 
kitiem dirbtinais būdais jos 
gyvybę pratęsti, bet jiedu su 
broliu nutarę tokių būdų 
nenaudoti. . .

ISTORIKŲ 
ORGANIZACIJAI 
VADOVAUS 
MARKSISTAS!

Atlanta, Ga.—Amerikos is
torikų organizacija 70-tame 
metiniam susirinkime prezi
dentu išrinko Rochesterio 
Universiteto profesorių 
Eugene Genovese. Jis esąs 
marksistinių pažiūrų. Kas 
daugelį labai nustebino, tai 
kad rinkimuose jo oponentu 
buvo profesorius Oscar 
Handlin iš Harvardo univer
siteto. Prof. Genovese gavo 
991 balsą, o prof. Handlin 
775.

Washingtonas.— Maisto ir 
Vaistų Administracija įsakė 
visiems gydytojams perser
gėti moteris, kad gimdymo 
kontrolės piliukės yra pavo
jingos jų sveikatai.

k

Krizė Izraelio valdančioje
partijoje

Izraelio premjeras Yitzhak Rabin ir jo žmona Leah.
Tel Aviv.—Iškilus aikštėn, kad Izraelio premjeras su savo 

žmona spekuliuoja užsienio valiutomis, Rabin turėjo pasi
traukti iš to aukšto posto. Naujuoju premjeru numatomas 
tos pačios partijos kitas vadas Mr. Shimon Peres.

Kadangi Rabin buvo ne tik šalies premjeras, bet ir 
valdančiosios Darbo Partijos lyderis, tai ir partijoje kilo 
didelė krizė.

i
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“LAISVĖS” REIKALAI
SVEIKINIMAI “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMUI

Sveikinu “Laisvės” šėrininkų suvažiavusius dalyvius ir 
visą “Laisvės” kolektyvą, taipgi visus nepailstamus darbuo
tojus. Linkiu visiems geros sėkmės jų darbuose, kad 
laikraštis gyvuotų dar daug metų.

Gaila, kad suvažiavime negaliu dalyvauti dėl silpnos 
sveikatos. Laikraščio išlaikymui siunčiu $100.

BRONĖ RAMANAUSKIENĖ
Telford, Pa.

* * *
Sveikindama “Laisvės” Bendrovės suvažiavusius daly

vius, prisiunčiu $50 prisiminimui mano vyro Alex Samuolio 
mirties.

A. Samuolis buvo uolus skaitytojas ir rėmėjas “Liaudies 
Balso” kai gyveno Kanadoje, o paskiau tapo “Laisvės” 
skaitytojas. Jis išrašęs daugeliui giminių Lietuvoje laikraš
tį.

VALERIJA SAMUOLIS
Chicago, BĮ.

* * *
Gerbiami Draugai ir Draugės:

Sveikinu suvažiavusius “Laisvės” Bendrovės šėrininkus ir 
linkiu, kad nutartumėte palaikyti “Laisvę” ir ant toliau, kad 
ji lankytų mūsų namus per daug metų.

Gaila, kad negaliu būti su Jumis. Gyvenu senelių namuose 
(Rest Home). Sveikinu suvažiavimą su $25.

JOKŪBAS JASKEVIČIUS
V Worcester, Mass.

* * *
Gerbiami “Laisvės” Bendrovės dalyviai:

Mes sveikiname Jus linkėdami geros sveikatos ir sėkmės 
tame taip svarbiame laikotarpyje atsilaikyti. Juk mūsų 
veikėjų gretos mažėja ir mes pasigendame korespondencijų 
iš įvairių apylinkės miestų.

Mūsų geriausi linkėjimai nuo Haverhillio, Mass., draugų, 
kurie aukoja suvažiavimui sekamai:

A. ir W. Račkauskai...............$10.00
Antanas Navickas.....................10.00
Mary Sametis............................. 5.00

Viso............................. $25.00♦ * *
Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir linkiu geriau

sio pasisekimo. Siunčiu paramai $20.
K. THOMAS

Endwell, N. Y.
* * *

“Laisvės” Bendrovės dalininkams:
Leiskite man palinkėti jums, suvažiavusiems į Kooperaty

vo suvažiavimą vieningai surasti draugišką bendradarbiavi
mą, kad nutarimai būtų sėkmingi dėl laikraščio išleidimo. 
Lai “Laisvė” gyvuoja dar per ilgus metus, nešdama skaity
tojams apšvietos teisingą žodį, lai ji stovi sargyboje už 
pasaulinę taiką.

Siunčiu auką $20.
IGNAS KAMARAUSKAS,

Oakland, Cal.
* * *

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkime 
gerų sėkmių Jūsų tarimuose ir, kad “Laisvė” lankytų savo 
skaitytojus dar ilgus metus. Siunčiame kuklią dovanelę $10.

A. N. IEŠMANTAI,
Ft. Lauderdale, Fla.

* * *
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, visus nuo

širdžius spaudos rėmėjus, kurie per daug metų rūpinosi, 
kad laikraštis gyvuotų. 0 redakciniams darbuotojams linki
me sveikatos ir ištvermės jų sunkiame darbe. Laikraščio 
paramai siunčiame $10.

VLADAS ir MARYTĖ RAILAI,
Whittier, Cal.* * ♦

Per S. Rainard, Brockton, Mass....................................$67.00
Aukojo: Al ir Josephine Skirmantai.........$20,00

LLD 6 kuopa, Brockton, Mass. . . . 10.00
C. Ustupas............................  10.00
Monica Dawnis ................. 10.00
Elz. Freimont......................................5.00
K. Kaloszes........................................ 5.00
S. Rainard .....................................  5.00
P. Orintienė ........................................2.00

* * *
Ona Quater, New York, N. Y., per N. Ventienę.... $100.00 
Anna Balčiūnas, Miami, Fla., per V. Boviną ............... 50.00
Olga Strapponi, Norwood, Mass., prisiminimui miru
sios motinos Nellie Grybienės, per M. Uždavinį........50.00

Ona Babarskienė, Richmond Hill, N. Y. . . ........30.00
Jonas Stančikas,St.Petersburg,Fla.,per W.Misiūną .25.00 
Ignas Beeis, So. Orange, N.J. ...................................... 24.48
A. Borden, Kenosha, Wis. ............................ 20.00
Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa....................... 20.00
Kazimieras ir Veronika Milenkevičiai,
Brooklyn, New York .............................  15.00

Eleanor Sungailienė, Oceanside, N. Y...........................10.00
Amelia Aimontienė, Hollywood, Fla.......................  .10.00
P. Šlajus, Chester, Pa...................... 10.00
Elz. Klimas, East Hartford, Conn...................................4.00
M. J. Paragis, Montreal, Que., Canada.........................1.00

* * *
Viso iki balandžio 8 d. sveikinimais įplaukė $1,568.48. 

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

KRITIKUOJA ŠIOS ŠALIES NUSISTATYMĄ
Washingtonas. — J ungtinių 

Valstijų ambasadorius Jung
tinėse Tautose Andrew 
Young aštriai kritikuoja šios 
šalies nusistatymą Afrikos 
klausimu. Jis sako, kad Ame

rika pateko į sunkumus Afri
koje dėl to, kad ji Afrikos 
įvykius interpretuoja iš “šal
tojo karo taškaregio,” parem
to “nesveika neapykanta ko
munizmui.”

Hartford, Conn.
Balandžio 3 dieną įvyko 

kortų parė su pietumis. Pie
tus pagamino J. DeCarli, o 
Karia, Linda ir Roberta pa
tarnavo.

Žmonių susirinko geras bū
rys, bet dauguma buvo sve
timtaučiai, Laisvės Choro 
garbės nariai. Šėrininkų bu
vo nedaug. Jie bus nubausti, 
turės pasimokėti pusę kai
nos, tai yra $1.50, už nedaly
vavimą, nes Namo Bendrovei 
reikia įeigų.

Ateinantis pavasarinis kon
certas, Laisvės Choro auksi
nis jubiliejus, rengiamas ga
na smarkiai. Jis įvyks gegu
žės 22 dieną, 1 vai. p. p. 
Kaina $6. Prašome iš anksto 
nusipirkti bilietus. Juos gali
ma gauti pas kiekvieną daini
ninką ir Klube, 157 Hunger
ford St., HTFD. Bus duoda
mi geri pietūs ir puikus kon
certas. Apie programos daly
vius parašys pati choro mo
kytoja Wilma Hollis “Laisvė
je.”

Praeitame mėnesiniame 
susirinkime choro baro dar
buotoja Jerry DeCarli atsisa
kė nuo tų pareigų. Jinai nuo
širdžiai dirbo keletą metų. 
Laisvės Choras apgailestavo, 
bet ką padarysi. Visi susirū
pinę kaip gauti kitą prie baro 
darbininkę. Helen Carlson 
apsiėmė laikinai padirbėti, 
kol gausime nuolatinį baro 
patarnautoją.

Louisė Butkevičienė atsi
šaukė per “Laisvę,” gal kas 
atsirastų ir norėtų atvažiuoti 
į Hartfordą gyventi, galėtų 
butą gauti tame pačiame na
me, arba pas pažįstamus 
kambarį. Valandos trumpos. 
Ši vieta geriausia tiktų pensi
ninkui. Prašome telefonuoti 
-728-0893. Louise jums su
teiks visas informacijas.

Kaip žinia, Louisė Butkevi
čienė buvo ligoninėje, bet da
bar jau namie. Jos sveikata 
gerėja. Laisvės Choras labai 
džiaugiasi, nes ji vėl galės su 
mumis dainuoti. O daininin
kams šiuo laiku negalima ap
leisti nei vienos pamokos, 
ruošiantis prie koncerto.

E. B.

Pats nukrito arba 
buvo nustumtas

Žymus Kinijoje gimęs poe
tas Dr. Wand, tik 45 metų, 
buvo atvykęs į New Yorką 
svarbion Moderniškų kalbų 
susivienijimo konferencijon. 
Buvo apsistojęs Barbizon 
Plaza Hotel. Policija nežino, 
ar jis pats iššoko ar buvo 
išstumtas iš šešto aukšto. 
Bal. 9 d. rytą rastas gatvėje 
nebegyvas.

New Yorkas. —Suareštuoti 
šeši žmonės ir kaltinami ga
minimu falšyvų popierinių pi
nigų. Jie gaminę $20 bumaš- 
kas.

Planuoja didelį streiką

Albany, N. Y.—New Yorko valstijos Civil Service Em
ployees Association vadai prezidentas Theodore Wend 
(kairėje) ir viceprezidentas William McGowan pareiškė, kad 
jeigu. valdžia iki balandžio 18 dienos nepriims unijos 
reikalavimo, bus paskelbtas streikas. Toksai streikas 
supaijalyžuotų visą valdžios aparatą. Valdžios tarnautojų 
vyriausias reikalavimas—algų pakėlimas. Gubernatorius 
Hugh Carey teisinasi, kad valdžia neturinti pinigų tarnauto
jų reikalavimui patenkinti.

Norwood, Mass.
ŠIRDINGA PADĖKA

Jaū prabėgo daugiau negu 
du mėnesiai, kaip sausio 10 d. 
mirė mano mylima ir brangi 
motinėlė, Nellie Grybienė, 
bet aš dar vis nepajėgiu pil
nai nūsiraminti nuo ašarų ir 
širdies skausmo. Atrodo, kad 
dar praeis nemažai laiko, kol 
aš gilėsiu nors dar dalinai 
pamiršti šią skaudžią nelai
mę.

Ačiū visiems draugams ir 
draugėms bei giminėms, ku
rie ją lankėte šermeninėje ir 
palydėjote į Norwoodo mies
to kapines.

Ačiū LDS 3 kuopai, LLD 9 
kuopai, Lietuvių Namo Bend
rovei, taipgi visiems, kurie 
prisiuntėte gėles ir simpati
jos laiškus bei dovanas.

Širdingai ačiū S. Rainardui 
už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą šermeninėje ir kapinė
se. Jis gražiai apibūdino ma
no motinos nueitą nelengvą 
gyvenimo kelią. Nuoširdus 
ačiū šermenų direktoriui 
Paul H. Kraw už jo simpatiš
ką, mandagų patarnavimą.

Kadangi mano motina my
lėjo įkaityti “Laisvę,” skaitė 
per daug metų, ir daug ką 
jinai iš jos išmoko, todėl 
“Laisvės” reikalams $50.

Lai tau, miela Motinėle, 
ramiai ilsėtis šios šalies šalto
je žemėje.

Dukra Olga Strapponi

SVEČIAI IŠ
LIETUVOS
Kaip jau buvo rašyta praė

jusią savaitę “Laisvėje,” grįž
damas iš Meksikos pas mus 
lankėsi LKP Kom. sekreto
rius Algirdas Ferensas. Jis 
išvyko į namus antradienį.

Seknfadienį, balandžio 17 d., Lietuvių 
Kooperatyvinės Bendrovės (“Laisvės”) 
dalininkų suvažiavimas 10 vai. ryto, 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, New York. Po suvažiavi
mo 2 vai. bus pietūs. Kviečiame visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti. Auka $6.

“Laisvės” dalininkų 
suvažiavimo 
reikalais

P. VENTA
Gavome laiškelį nuo 

Quater, kad atvažiuotumėme 
pas ją. Na, ir nuvažiavome. 
Užlipome į ketvirtąjį aukštą 
ir radome Oną besitriūsiančią 
v • cią.

“Gerai, kad atvažiavote,” 
sako Ona. “Žinau, kad įvyks 
‘Laisvės’ dailininkų suvažia
vimas. Noriu jį pasveikinti su 
$100. Aš pati gal negalėsiu 
dalyvauti, mažai begaliu iš 
namų išeiti, o tais traukiniais 
važinėjimas ir laiptais lai
piojimas mano amžiuje nega
limas. O, be to, kojas labai 
skauda.

Labai nuoširdžiai prašau 
visus suvažiavime dalyvau
jančius dalininkus dėti visas 
pastangas, kad ‘Laisvė’ dar 
ilgai gyvuotų. Aš labai ją 
įvertinu ir laukiu ateinant.” 
R. MERKIS RAŠO IŠ 
PHILADELPHIA, PA.
Mielas Drauge:

Žinau, kad esate
užimtas visokiais darbais— 
visokie parengimai, sueigos, 
o dabar štai ‘Laisvės’ dalinin
kų suvažiavimas. Mes keli 
Philadelphijos seniokai ma
nome Jus aplankyti, taip pat 
ir dalyvauti bankete. O kad 
nereiktų stovėti už durų, tai 
malonėk mums palaikyti bent 
penkis bilietukus.

Žinoma, jeigu oras būtų 
blogas, jeigu snigtų ar lytų, 
tai greičiausia nenuvažiuotu- 
mėm.

Būkite sveikučiai. Iki pasi
matymo.

Su pagarba,
R. Merkis 

DRAUGAS J. P. MILLER 
RAŠO IŠ SEMINOLE, FLA.

Manau, kad “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas nutars 
laikraštį leisti taip, kaip lei
džiamas iki šiol.

Man rodosi, kad 
yra gerai vedama, 
įvairių raštų, nes
puslapiuose yra daugiau vie
tos, negu keturiuose.

Laikykitės, draugai!
J. P. Miller

Onos

labai

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 1 D.
Pietūs pagerbimui Jurgio 

Stasiukaičio sulaukusio 84 m. 
amžiaus, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 1 vai. Auka $7.

Pobūvis rengiamas “Lais
vės” direktorių. Pelnas ski
riamas “Laisvės” palaikymui. 
Sofija Stasiukaitienė aukoja 
visą maistą ir vaišes. Bus 
meninė programa.

GEGUŽĖS 15
Aido Choras rengia metinį 

koncertą, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

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.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Alfonsui Sirgedui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Elenai,

sūnui Edvardui ir visiems artintiesiems.
Liūdime ir mes netekę “LaisVjės” rėmėjo ir skaity-

tojo. J
N. P. Ventai M. E. Liepai
M. Šukaitienė lėva Mizarienė

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

Algirdas Ferensas
O šią savaitę turėjome gar

bės sutikti dar du turistus iš 
Lietuvos. Jie atvyko su turis
tine grupe, susidedančia iš 16 
žmonių. Jie lankėsi Los An
geles, Chicagoje, Philadel- 
phijoje, Washingtone, Bosto
ne ir baigdami kelionę, atvy
ko į New Yorką šeštadienį, o 
išvyko į namus ketvirtadienį.

Smagu buvo susitikti ir ar
timiau susipažinti su Kauno 
LKP sekretorium Vladislovu 
Mikučiausku ir su Vilniaus 
miesto darbo žmonių deputa
tų tarybos Vykdomojo Komi
teto pirmininku Algirdu Vi- 
leikiu. Gaila, kad draugai ne
galėjo pratęsti vizito iki atei
nančio sekmadienio ir daly
vauti mūsų Bendrovės ban
kete, kur būtų buvusi proga 
susipažinti su didesniu būriu 
laisviečių. Ieva Mizarienė

Moterų Klubo 
narėms

Antradienį, balandžio 19 d. 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas, 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.Y. Dalyvaukime vi
sos. Valdyba

“Laisvė” 
joje yra 
šešiuose

10 milijonų dolerių 
policininkams

Arbitratorius Edwin Levin 
patvarkė, kad New Yorko 
miesto valdžia turi pakelti 
policininkams algą $441. 
Mieste yra 18,000 policinin
kų. Pakėlimas miestui atsieis 
apie 10 milijonų dolerių.

Šiandien vidutinė miesto 
policininkų metinė alga yra 
$16,470.

Policininkų unijos prezi
dentas Samuel DeMillia yra 
pilnai patenkintas šiuo arbi- 
tratoriaus Levino patvarky
mu.

Dr. Ewart Guinier, Chmn.
H. E. Ricardo Alarcon de Quesada 
Marilyn Bechtel 
Saundra Graham 
Gus Hall
Peggy Lipschutz/Suni Paz 
Jessica Smith 
Pat Tobin
H. E. Oleg Troyanovsky

Contribution $16.50

New Urgency

FOCUS ON DETENTE
New Opportunity

Luncheon for 
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Imperial Ballroom, Hotel Americana

Busy Weeks Ahead 
for Aidas

Chorus is the base of our 
cultural activity. What 
would we do without Aidas? 
Almost every affair we have 
the chorus is the main thing 
in the program. Our “small 
chorus with a big voice” is 
scheduled to sing Sunday, 
May 1, at George Stasiukai- 
tis’ 84th birthday celebra
tion; May 15 we sing at our 
own concert and May 22nd 
at Hartford Laisve’s Chorus’ 
50th anniversary affair. So 
our chorus is very busy be
fore the season is over.

Our last meeting was sup
posed to be “just a good 
rehearsal” but there was a 
surprize treat from Adele 
Lupshevicz, and it turned in 
to a little party. And it’s 
very nice. WE should have 
some refreshments after 
every practice, the chorus is 
willing to pay for food if 
anybody is willing to pre
pare it.

People coming from far 
away have a long stretch 
from the time they leave 
their home till the end of the 
rehearsal, and a little bite 
doesn’t hurt them at all. And 
all the others are enjoying it 
too. Besides, it makes the 
whole thing little more re
laxed and friendlier.

We discussed our concert 
again and it was decided 
that the refreshments will 
be served after the pro
gram, not a big dinner. It is 
a concert after all, not a 
banquet. Our leader Mildred 
Stensler promised to treat a 
glass of champagne to toast 
our chorus for its long years 
of activity and importance. 
We will drink to. that.

Next rehearsal will be 
Friday, April 15. Ilse




