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A. BIMBA
Visus korespondentus ir 

bendradarbius prašau dėme
sio. Būkite tokie gerai, kad 
kai rašote apie gerus, nusi
pelniusius žmones, lietuvius 
ar nelietuvius, apie veikėjus 
arba veikėjas, apie mirusius 
arba sergančius draugus ir 
drauges, pasistenkite gauti 
jų nuotraukas ir prisiųskite. 
Jas panaudosime laikraštyje. 
Kartais nuotrauka daugiau 
pasako apie žmogų arba įvy
kį, negu ištisa skiltis pačių 
gražiausių žodžių.

Šiandien sunku besurasti 
tokį laikraštį, kuriame nebū
tų gausu įvairiausių nuotrau
kų. “Laisvė” nenori atsilikti 
šioje gražioje madoje.

Sekmadienį, gegužės 1 die
ną, toje pačioje Laisvės salė
je vėl turėsime gražų paren
gimą, kurio pelnas skiriamas 
mūsų laikraščiui. Aš turiu 
mintyje garbingą gimtadienį, 
kurį ruošia jo mylimoji žmona 
Sofija mūsų senam, veikliam, 
tauriam laisviečiui Jurgiui 
Stasiukaičiui. Visi būsime 
gražiai pavaišinti ir pagerbsi
me pilnai nusipelniusį seną 
kovotoją už šviesesnį ir gra
žesnį rytojų visai žmonijai.

Kaip padarėme labai sėk
mingu su “Laisvei” gražia pa
rama metinį dalininkų suva
žiavimą praeitą sekmadienį, 
taip pat pasistenkime pada
ryti labai pasekmingu ir šį 
busimąjį renginį.

Šiuo laiku tiek valdžioje, 
tiek žmonėse plačiai disku
tuojamas importuojamiems 
drabužiams muitų pakėlimo 
klausimas. Nurodoma, kad 
įvežimas daug pigesnių dra
bužių iš užsienių kenkia dra
bužių gamybai čionai ir didi
na nedarbą tarp siuvėjų ir 
audėjų.

Muitų pakėlimo idėjai pri
taria ne tik rūbų gamybos 
savininkai, bet ir jos darbi
ninkai, kurie yra tvirtai orga
nizuoti į uniją.

Bet yra rimtas argumentas 
ir prieš muitų kėlimą. Jį pa
teikia pažangiųjų amerikiečių 
dienraštis “Daily World” sa
vo vedamajame “Foreign Im
ports.” Bal. 13 d. dienraštis 
sako:

“Kai viena šalis sudaro pre
kybai užtvarą, kitos šalys jai 
keršija. Kiek prekių Jungti
nės Valstijos galės parduoti 
užsienyje, jeigu jos užtrenks 
duris importams iš užsienio? 
Siaurinimas rinkos tiktai ma
žina darbus ir kelia kainas.

Jungtinių Valstijų darbi
ninkai—ne tik rūbų, bet plie
no ir kitose pramonėse—susi
duria su labai rimta proble
ma. Bet atsakymas į žemų 
algų, nedarbo, kraustymosi 
įmonių bei eksportavimo dar
bų į užsienį problema yra čia 
šioje šalyje, o ne nauji užtva
rai prekybai.”

■' n

Leidinyje “Foundation 
News” panelė Lenore Parker 
rašo apie imigrantus iš Tary
bų Sąjungos, kurių 1973 ir 
1976 m. laikotarpyje buvę 
apie 10,000 ir kurie beveik 
visi yra žydų kilmės žmonės.

(Tęsiama 4 pusi.)

TARYBINIS KAPITONAS 
FEDERALINIAME TEISME

Bostonas. —Bal. 15 dieną 
čionai federaliniame distrikto 
teisme buvo klausinėtas 
Amerikos Pakraščių Sargy
bos suimto žvejybinio laivo 
“Taras Ševčenko” laivo kapi
tonas Aleksandr Gupalov. Jį 
teisman patraukė Justicijos 
Departamentas. Jis kaltina
mas, kad žvejojo uždraustoje 
200 mylių zonoje.

IŠ TARYBŲ LIETUVOS
PAMINĖTAS “TIESOS” 
ŠEŠIAS DEŠIMTMETIS

Vilnius, bal. 12 d.—Suėjo 
60 metų, kai Petrograde išėjo 
pirmasis “Tiesos” laikraščio 
numeris. Paminėti šiai gra
žiai sukakčiai buvo skirtas 
iškilmingas susirinkimas, ku
ris įvyko Meno darbuotojų 
rūmuose. Jame dalyvavo Lie
tuvos Komunistų Partijos ir 
respublikos vyriausybės va-* 
dovai, mokslo, kultūros vei
kėjai, žurnalistai.

Lietuvos KP Centro komi
teto sekretorius Lionginas 
Šepetys perskaitė Lietuvos 
KP Centro Komiteto, Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo, 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos sveikinimą “Tiesos” laik
raščio šešiasdešimtmečio 
proga.

Pranešimą apie “Tiesos” 
ryšius su skaitytojais, apie

Reakcininkų 
užpuolimas 
atlaikytas

Paul Soglin
Madison, Wis.—Balandžio 

11 d. įvykusius miesto mero 
rinkimus galima laikyti dide
le liaudies pergale prieš visų 
reakcinių jėgų bendrą frontą. 
Rinkimus vėl laimėjo dabarti
nis meras Paul Soglin. Jis 
surinko net 64 procentus bal
sų. Iš 22 aldermaninių dis- 
trikų jis laimėjo 20. Tai gana 
retas atsitikimas, kad tas 
pats meras butų išrinktas 
trečiam dvejų metų terminui. 
Tiktai trys tokie atsitikimui 
tebuvo šiame mieste per pas
kutinius 121 metus!

Prieš gana pažangų merą 
Soglin reakcija vedė pačią 
šlykščiausią kampanija. Jis 
buvo vadinamas “raudonuo
ju,” nes net dvejas atostogas 
praleido Kuboje.- ‘ Kadangi 
Paul Soglin yra žydų kilmės, 
tai prieš jį buvo pavartotas 
pats biauriausias antisemitiz
mas. Per rinkiminę kampani
ją susirinkimuose, kuriuose 
kalėjo meras, hitleriniai gai
valai šaukdavo: “Lai gyvuoja 
Hitleris,” arba “Mirtis žydui 
merui”!

Iš savo pusės, meras laikėsi 
labai šaltai ir nekreipė dėme
sio į tokius bjauriaus reakci
ninkų išpuolius.

Teismo nuosprendis dar 
nežinomas. Kapitonas Gupa
lov gali būti nubaustas kalėji
mu, o tarybinis laivas konfis
kuojamas.

Kaip žinia, Maskvoje Tary
binė vyriausybė išleido įsaky
mą visiems žvejybos laivų 
kapitonams griežtai laikytis 
Amerikos nustatytos 200 my
lių zonos.

uždavinius vykdant TSKP 
XXV suvažiavimo nutari
mus, padarė laikraščio redak
torius Respublikos nusipel
nęs žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas.

Apie “Tiesą” — ištikimą 
partijos pagalbininkę kovose 
už darbo liaudies laisvę ir 
laimę, šiandien kviečiančią į 
socialistinio darbo pergales— 
kalbėjo Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos visuomenės 
mokslų skyriaus akademikas, 
sekretorius Vladas Niunka, 
Partijos Istorijos Instituto di
rektorius Romas Šarmaitis, 
“Komunisto” žurnalo vyriau
sias redaktorius Henrikas Zi
manas, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje veteranas, Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
docentas F. Kraštinis.

JUBILIEJINĖ MUZIKOS 
ŠVENTĖ

Valstybinėje Filharmonijo
je įvykusiu kamerinės muzi
kos koncertu balandžio 12 
dieną Tarybų Lietuvoje pra
sidėjo TSRS tautų meno 
šventė, skirta spalio šešias
dešimtosioms metinėms.

Jubiliejinė meno šventė 
truks iki balandžio pabaigos. 
Numatyta surengti apie 100 
koncertų. Visų Respublikos 
miestų salėse, daugelio rajo
nų kultūros namuose skam
bės tarybinių tautų klasikinė 
muzika. Darbo žmonės susi
tiks su žinomais Tarybų Lie
tuvos ir broliškų respublikų 
dainininkais bei muzikantais, 
kompozitoriais, savo meis
triškumą demonstruos apie 
30 meno kolektyvų.

Meno šventę praturtins du 
dideli muzikiniai renginiai. 
Klaipėdoje vyks antrasis mu
zikos pavasaris, Vilniuje— 
lietuviškos muzikos festiva
lis. V. Petkevičienė

Teismas patvarkė, kad Algirdas 
Bražinskas turi būti deportuotas!

Praeitą sekmadienį, balan
džio 17 dieną, “The New 
York Times” pranešime sako
ma:

“Algirdas Bražinskas, ku
ris dabar gyvena Worcester, 
Mass., buvo apklausinėtas 
Imigracijos teisme Bostone. 
Teismas įsakė jį deportuoti. 
Jo tėvas Pranas, kuris gyve
na New Yorko mieste, turi 
Imigracijos teisme pasirodyti 
šį ketvirtadienį (bal. 21 d.).”

Toliau pabrėžiama, kad 
Bostono teisėjas atmetė Al
girdo Bražinsko prašymą po-i 
litinės prieglaudos.

Kaip žinoma, tėvas ir sūnus 
Bražinskai 1970 metais už
grobė tarybinį lėktuvą, nušo
vė stiuverdesę ir pavojingai 
sužeidė lėktuvo vairuotoją ir 
privertė skristi į Turkija. Iš

Brežnevas ragina 
nesikišti į zaires 
vidinius reikalus

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Leoni
das Brežnevas kreipėsi į vi
sas šalis su raginimu nesikišti 
į Zairės vidinius reikalus. Jis 
pareiškė, kad tos šalys, ku
rios į tuos reikalus maišysis, 
užsitrauks ant savęs visą at
sakomybę už visus ten tragiš
kas įvykius. Dar daugiau. Jis 
sąko:

“Jeigu Afrikos centre iškils 
naujų įtempimų šaltinis, visa 
atsakomybė kris ant tų, kurie 
ląužo pamatinius tarpvalsty
binių santykių principus— 
principus nesikišimo į kitų 
kraštų vidinius reikalus.”

Bus legalizuota ir 
Meksiko K. Partija!

Mexico City.—Prezidentas 
Jose Lopez Portillo įsakė pra
vesti apklausinėjimus dėl su
teikimo Meksikos Komunistų 
Partijai teisės viešai darbuo
tis. Numatomas legalizavi- 
pias ir kelių kitų politinių 
grupuočių. Dabar laukiama 
tų apklausinėjimų rezultatų. 
Paskelbimas gali pasirodyti 
už dienos kitos.

Komunistų Partijos legali
zavimas reikštų didelį Meksi
koje demokratijos laimėjimą.

Ispanijoje parla
mento rinkimai

Madridas.—Karalius Car
los nutarė, kad Ispanijos par
lamento rinkimai įvyks birže
lio 15 dieną. Tai bus pirmi 
tokie rinkimai nuo pabaigos 
civilinio karo. Per 40 metų 
kraštą valdė brutališkas gen. 
Franco fašistinis režimas. 
Kaip žinia, Ispanijos Komu
nistų Partija tapo legalizuota 
ir galės rinkimuose dalyvauti 
su savo kandidatais.

ten buvo nusidavę į Pietų 
Ameriką, o iš ten suktais 
būdais atsidūrė čia Jungtinė
se Valstijose.

Šiuos lėktuvo grobikus ir 
žmogžudžius priglaudė ir glo
boja ALTa, VLIKas ir 
BALFas.

Smerkia rodymą 
antitarybinių filmų

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministe
rija įteikė Jungtinių Valstijų 
ambasadai protestą prieš jos 
narių demonstravimą tokių 
antitarybinių filmų kaip “Zhi
vago” ir “The Girl from Pe- 
trovsk.” Ambasados žmonių 
užsiėmimas tokia antitarybi
ne propaganda yra nepateisi
namas.

Prezidento Carterio energijos taupymo ir 
vystymo programa “išvengimui katastrofos”

Plačiai populiarinta prezi
dento Carterio energijos tau
pymo ir vystymo programa 
trečiadienį tapo įteikta Kon
gresui. Sakoma, kad ji susi
laukia plataus pritarimo ir 
gal būsianti Kongreso priim
ta.

Bet prieš tai, pirmadienį, 
prezidentas savo programą 
aiškino ir teisino per televizi
ją ir radiją. Nereikia nė kal
bėti—jo kalbos klausėsi dau
guma šios šalies žmonių. Pre
zidentas storai pabrėžė, kad 
jo pateiktoji programa būti
nai reikalinga išvengimui 
“katastrofos.” Jeigu jau da
bar nebūsią imamasi reikalin
gų žygių taupymui ir vysty
mui energijos, už dešimties 
metų ši šalis atsidursianti di
džiausioje krizėje. Jis pakar
totinai kaltino amerikiečius 
dideliu, nereikalingu energi
jos eikvojimu, kuriam reikią 
tuoj padaryti galą.

Kas liečia energijos taupy
mą, prezidentas daugiausia 
dėmesio ' pridavė gazolinui, 
kuriniam aliejui ir natūrali
nėms dujoms. Jų šaltiniai esą 
apriboti ir pradedą išsisemti. 
Prezidentas siūlo šių energi
jos šaltinių vartojimą suma
žinti 10 procentų. Jis savo 
programoje siūlo padidinti 
anglies vartojimą, kaip be
veik neišsemiamo energijos 
šaltinio, bilijonu tonų per me
tus. Jis siūlo importuojamą iš 
užsienio naftą (aliejų) suma
žinti nuo 16 milijonų statinių 
iki 6 milijonų.

Savo kalboje prezidentas 
Carteris ragino visus ameri
kiečius būti pasirengusiems 
šiose energijos taupymo ir 
vystymo pastangose dideliam 
pasiaukojimui.

Šią žinią rašant, prezidento 
įteiktos Kongresui progra
mos smulkmenos dar nepa
skelbtos ir mums nežinomos. 
Bet vienas dalykas jau tikrai 
aiškus, būtent, kad energi
jos, ypač gazolino ir dujų 
kaina smarkiai pabrangs. Ir 
tai palies kiekvieną amerikie
tį. Tą, matyt, turėjo galvoje 
ir prezidentas, ragindamas

Auga ir garsėja 
Sūduvos sostinė

Kapsukas. —Kovo 31-oji at
nešė kapsukiečiams džiugią 
naujieną. Susidomėję spau
doje skaitėme LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo įsaką, kad rajono paval
dumo miestas Kapsukas per
tvarkomas į respublikos pa
valdumo miestą.

Auga ir turtėja Sūduvos 
centras. Kur neseniai plytėjo 
laukai, išaugo daugiaaukščiai 
namai, įsikūrė naujos pramo
nės įmonės, kurių produkcija 
keliauja į daugelį pasaulio ša
lių, pasiekia tolimiausius že
mynus.

Ir gyvenimas vėl žengia į 
pliekį: pramoniniame rajone 
baigia įsikurti trys stambios 
gamyklos. Prie Šešupės šie
met pradėtas statyti naujas 
Tarpučių mikrorajonas. Ten 
šiuolaikiniuose naujo tipo 
daugiaaukščiuose namuose 
gyvens apie šešis tūkstančius 
žmonių.

Kur bepažvelgsi, naujos 
gatvės, nauji namai toli nužy
giavo už buvusios Marijam
polės pakraščių.

Prezidentas Jimmy Carter
būti pasirengusiems dide
liam pasiaukojimui. Bet aiš
ku, kad energijos kainos pa
kilimas skaudžiausia palies 
paprastąją liaudį. Turčiams, 
kurių kišenės pilnos, kurie 
darosi rekordinius pelnus,

Prez. Carter aplan
kys Washingtono 
protėvių gimtinę

Londonas.—Gegužės mė
nesi prezidentas jimmy Car
ter lankysis Anglijoje ir ki
tuose Europos kraštuose. Sa
koma, kad Anglijoje apsilan
kymo proga jis būtinai aplan
kysiąs šiaurrytinėje Anglijos 
dalyje miestą, kuriame gyve
no pirmojo Amerikos prezi
dento George Washingtono 
protėviai tarp 12-to ir 17-to 
šimtmečių. Tas miestas vadi
namas Newcastle.

Luksusinis viešbu
tis Philadelphijai

Philadelphija.—Jau gautas 
miesto valdžios leidimas ir 
dar šią vasarą bus pradėtas 
statyti milžiniškas 26 aukštų 
ir 286 kambarių viešbutis. Jo 
konstrukcija kainuosianti 
$46,300,000! Nedaug tokių 
šaunių viešbučių esą visame 
pasaulyje.

Šis viešbutis iškils pačiame 
miesto viduryje Franklin 
aikštėje. Jį statys dvi kapita
listinės kompanijos—Phila- 
delphijos Franklin Town Cor
poration ir New Yorko Peter 
Pettison Associates.

Washingtonas. — Gynybos 
Departamentas atidengė, 
kad iš armijos sandėlių daug 
defektingos, netinkamos 
amunicijos esą parduota Iz
raeliui ir 12 kitų kraštų. Ne
sakoma, kiek daug tokios 
amunicijos buvo parduota.

“Laisvės” dalininkų susirinki
mas puikiausiai pavyko

Džiugu pranešti laikraščio skaitytojams, kad Lietuvių 
Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės, kuri leidžia laikraštį 
“Laisvė,” dalininkų metinis susirinkimas praeitą sekmadie
nį, balandžio 17 dieną, puikiai pavyko. Tiesa, jis nebuvo 
labai skaitlingais dalyviais, bet labai buvo draugiškas, 
konstruktyvus. Sveikinimų formoje jis davė laikraščiui virš 
keturis tūkstančius dolerių. Tai didelė <rraži parama.

Apie susirinkimo eigą plačiau bu& sekamame laikraščio 
numeryje. Jau ir šiame numeryje rasite susirinkimo priimtą 
rezoliuciją ir redaktoriaus pranešimą.

doleris kitas daugiau už gazo
liną arba dujas, nieko nereiš
kia. Bet kainų pakilimas bus 
labai skaudus smūgis tiems 
milijonams amerikiečių, ku
rie jau ir dabar vos galą su 
galu besuduria.

Prez. Carter matąs 
“Pakankamai lanks
tumo" susitarimui

Washingtonas. —Preziden
tas Carteris praeitą šeštadie
nį pareiškė, kad iš visų šiomis 
dienomis diplomatinių susi
siekimų su Tarybų Sąjungos 
vadais priėjęs išvados, kad 
esą “pakankamai lankstumo” 
pasiekimui susitarimo dėl 
strateginių ginklų apriboji
mo. Tai laikoma prezidento 
pasiryžimu busimosiose de
rybose daryti reikalingų susi
tarimui nusileidimų.

Bonn. —Ir Vakarų Vokieti
jos valdžia pasiskubino su pa
galba Zairės fašistiniam reži
mui, prieš kurį eina liaudies 
sukilimas.

Tel Aviv.— Praeitą sekma
dienį prasidėjo buvusio Izrae
lio premjero žmonos Lea teis
mas. Ji kaltinama, kad ji spe
kuliuoja užsienio valiuta.

Žingsnis link 
normalizavimo 
santykių

Washingtonas.—Vyriausy
bė praneša, kad Jungtinių 
Valstijų ir Vietnamo Socialis
tinės Respublikos atstovai 
susirinks Paryžiuje gegužės 3 
dieną ir tarsis dėl normaliza
vimo santykių tarpe šių šalių. 
Amerikai derybose atstovaus 
Rytinės Azijos ir Pacifiko rei
kalų sekretorius Mr. Richard 
Holbrooke. Koks veikėjas at
stovas Vietnamui, dar neži
noma.
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Iš “Laisvės” redaktoriaus pranešimo 
spaudos bendrovės dalininkų 

suvažiavimui bal. 17 dieną
Draugės ir draugai!

Ir vėl mes susirinkome pasitarti ir pasikeisti nuomonėmis 
mūsų laikraščio “Laisvė” reikalais. Nėra jokia paslaptis, kad 
mūsų pažangiosios spaudos palaikymas—dėl retėjimo seno
sios kartos lietuvių, apleidusių savo gimtąjį kraštą dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą bei po jo* per smetoninio fašizmo 
siautėjimą Lietuvoje laikotarpį, kasmet darosi vis sudėtin
gesnis ir sunkesnis. Antai, neseniai sustojo ėjęs populiarus 
kanadiečių savaitraštis “Liaudies Balsas.” Tai skaudus 
smūgis visam mūsų pažangiajam judėjimui ir jo spaudai 
lietuviškoje išeivijoje. Daugelis mūsų to nesitikėjome. Kaip 
žinia, kanadiečių lietuvių senoji karta, daugumoje suside
danti iš jau po Pirmojo pasaulinio karo atvykusių vyrų ir 
moterų, desėtku kitu metų jaunesni už mus, todėl mums nfe 
į galvą neatėjo mintis, jog jie pirmiau, negu mes. nebepa
jėgs laikraščio išlaikyti. Mums laisviečiams, žinoma, labai 
džiugu, kad Kanados pažangieji lietuviai pasirinko “Laisvę” 
savo organu, kurioje, kaip matote, jie turi įsivedę savo 
skyrių.

“Laisvės” ekonominius reikalus plačiai nušvietė savo 
raporte administratorė. Jie reikalingi visų mūsų susirūpini
mo ir didžiausio dėmesio. Turėkime galvoje, kad ir ateityje 
laikraščio išleidimas ne lengvės, bet dar sunkės, nes 
nesimato, kad infliacija liautųsi siautėjus, arba kainos 
pradėtų kristi žemyn.

Mano, kaipo redaktoriaus, užduotis su jumis, draugės ir 
draugai , pasidalyti nuomonėmis apie mūsų laikraščio turi
nį. Jūs esate ne tik “Laisvės” leidėjai, bet ir skaitytojai, 
beveik visi seni, įgudę, prityrę kovotojai už liaudies 
reikalus. Jūs puikiai suprantate, kokį vaidmenį šioje gady
nėje turi vaidint pažangus laikraštis. Nuoširdžiai esate 
prašomi nesigailėti pastabų bei patarimų ir kritikos. Į tai 
atkreips rimčiausią dėmesį ne tik redaktorius, bet, tikiu, ir 
bendradarbiai. Juk visų mūsų bendras tikslas ir troškimas 
laikraštį padaryti kuo įdomiausiu, kuo įvairiausiu ir patrau
kliausiu.

Draugės ir draugai, mes gyvename nepaprastai įdomius ir 
audringus laikus. Tik pažvelkime į padėtį šioje šalyje. 
Turime naują prezidentą ir jo sudarytą naują administraci
ją. Nors liaudies priežodyje sakoma, kad “nauja šluota 
geriau šluoja,” bet neatrodo, kad toji mūsų “naujoji šluota” 
taip būtų padariusi, arba bent rimtai stengtųsi padaryti. 
Per rinkimus Jimmy Carterio iškilmingai sudėti pažadai 
vienas po kito jau pamiršti. Ir infliacija kas mėnuo tebeau
ga, ir kainos tebekyla, ir nedarbas nemažėja, ir kriminaliz- 
mas miestuose ir miesteliuose tebesiplečia. Prieš preziden
to Carterio savo pažadų atsižadėjimą arba nepaisymą jau 
protestuoja ir konservatyviški darbo unijų vadai, kurie taip 
energingai ir uoliai mobilizavo organizuotų darbininkų 
mases padėti jam laimėti rinkimus. Niekam nėra jokia 
paslaptis, kad tiktai ta darbo unijų pagalba Carteris laimėjo.

Vienas iš Carterio pažadų buvo sumažinti militarizmo 
reikalams lėšas. Bet jis pasielgė kaip tik priešingai. Jis ne 
tik tų lėšų nesumažino, bet dar visais 10 bilijonų dolerių 
padidino! Taip pat jis jau atšaukė savo pažadėjimą smul
kiems mokesčių mokėtojams sugrąžinti po $50 mokesčių.

Ne geriau su reikalais ir pasaulinėje arenoje. Naujosios 
vyriausybės kursas santykiuose su Tarybų Sąjunga ir visu 
socialistiniu pasauliu kupinas didžiausių pavojų. Neva var
dan žmogaus teisių, mūsų vyriausybė atvirai pradėjo kištis į 
socialistinių šalių grynai vidinius reikalus. Iš kitos pusės, su 
vienpusiškais pasiūlymais strateginių-branduolinių ginklų 
apribojimo klausimu Maskvos derybose padarė neįmanomu 
pasiekti susitarimą ir atidarė duris į naujas ginklavimosi 
varžybas. Jeigu dar pridėsime šiomis dienomis suėmimą 
dviejų tarybinių žvejybos laivų, pamatysime, kaip labai yra 
pablogėję ir žemai nupuolę santykiai tarp Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Tiesa, gegužės mėnesį vėl 
įvyks pasitarimas tarpe mūsų Valstybės sekretoriaus Vance 
ir Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministro Gromykos tuo 
pačiu įtempimo mažinimo klausimu ir ieškojimu susitarimo 
ginklavimosi varžyboms užkirsti kelią, bet jeigu iš mūsų 
vyriausybės pusės nebus pakeistas kursas, mažai tėra 
vilties pasiekti susitarimą ir naujuose pasitarimuose.

Kaip žinoma, šiomis dienomis staiga susidarė naujo 
ginkluoto susikirtimo židinys Afrikos kontinente. Jau ir 
mūsų vyriausybė nusiskubino į pagalbą fašistiniam Zairės 
režimui, prieš kurį yra sukilusi liaudis. Pradžioje šios 
savaitės buvo pranešta iš Washingtono, kad vyriausybė jau 
pasiuntė į Z airę keliolikos milijonų dolerių vertės militari- 
nės pagalbos. Šis civilinis karas Zairėje gali įtraukti ne tik ir 
kitus Afrikos kraštus, bet taip pat ir Vakarų Europos šalis ir 
mūsų Jungtines Valstijas ir virsti nauju Vietnamu.

Taip pat ir Vidurio Rytuose pastoviai taikai perspektyvos 
nėra pagerėjusios.

Visus šiuos ir kitus naminius ir pasaulinius klausimus 
“Laisvė” stengiasi kuo plačiausiai nušviesti savo skaityto
jams. Atsimenate, draugės ir draugai, kaip pakartotinai 
“Laisvėje” buvo įspėta neturėti jokių iliuzijų, kad šalies 
vairo perėjimas iš vienos kapitalistinės partijos rankų į kitos 
kapitalistinės partijos rankas atvers naują, daug šviesesnį 
puslapį šios šalies santykiuose su Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis šalimis ir plačiai atidarys duris į sumažinimą 
įtempimo, į nusiginklavimą. Mūsų įspėjimas pildosi.

Žodis kitas apie nuo^aę padėtį lietuviškame pasaulyje— 
Čia lietuviškoje išeivijoje ir mūsų gimtajame krašte Lietuvo
je.

Mes laisviečiai ir visi pažangieji lietuviai išeivijoje di-

ru-

I 
džiuojamės mūsų santykiais ir plačiu kultūriniu bendradar
biavimu su gimtuoju kraštu. Tarybų Lietuvos pažanga ir 
puikūs laimėjimai visose srityse—(pramonėje, žemės ūkyje, 
apšvietoje, meno, žurnalistikoje, literatūroje giliai džiugina 
kiekvieną savo šauniąją tautą mylintį lietuvį, kur jis bebūtų, 
kur jis begyventų. Tarybų Lietuvos menininkai ir moksli
ninkai jau garsėja visame pasaulyje.

Laikraštis “Laisvė” didžiuojasi savo bendradarbiais ir 
korespondentais Lietuvoje. Jų yrą daug, todėl nė nebandy
siu čionai juos suminėti. Aš manaii, kad “Laisvėje” nūdienis 
Tarybų Lietuvos gyvenimas su visais jo pasiekimais ir 
laimėjimais, taip pat su dar pasitaikančiais sunkumais bei 
iškylančiomis problemomis yra plačiai, teisingai ir visapu
siškai apibūdinamas bei nušviečiamas. Iš joje pateikiamos 
informacijos visi laisviečiai yra susidarę teisingą dabartinės 
Lietuvos vaizdą. Tą patvirtins kiekvienas šios šalies ir 
Kanados lietuvis, kuris lankėsi Lietuvoje ir asmeniškai 
susipažino su tenykšte padėtimi.

Iš kitos pusės, kaip tiktai šitie Tarybų Lietuvos liaudies 
laimėjimai ir pasiekimai tiesiog desperacijon varo lietuvių 
tautos atplaišas, apsimaskavusius “vaduotojais” ir “veiks
niais”—visokius bobelius, valiūnuį, kviklius, gudelius, briz
gius, gečius ir prunskius. Savo spaudoje ir organizacijose 
kaip niekados pirmiau, jie pradėjo niekinti, šmeižti, su 
tiesiog sunkiai beįvaizduojamu įtūžimu pulti savo gimtąjį 
kraštą—jo liaudį, jo partinius ir vyriausybinius veikėjus, 
menininkus, mokslininkus, švietėjus, ypač tuos, kurie apsi
lanko užsieniuose. Visi jiems jie' “Maskvos agentai, 
sams parsidavėliai.”

Kaip žinia, reakcininkai nebepasitenkina Lietuvos ir jos 
veikėjų šmeižimais tiktai lietuviškoje išeivijoje. Jie jau 
pradėjo kurti net specialius tokius pats piktos, šmeižiškos 
propagandos prieš Lietuvą ir jos veikėjus įrankius kitatau- 
tiškoje visuomenėje, valdžios organuose bei įstaigose. Jie 
yra sumezgę ryšius su pačiais kraštutiniausiais Amerikos ir 
kitų šalių reakcininkais. Jie nuėjo taip toli, jog savo globon 
paėmė karo kriminalistus ir lėktuvo grobikus ir žmogžu
džius.

Džiugu, kad kaip tiktai šitas “Vaduotojų” išsigimimas ir 
įsiutimas pradėjo atidaryti akis daugeliui jų eilinių pasekė
jų, jų spaudos skaitytojų, kurie nebenori tikėti jų šmeižtais 
ir melais apie gimtojo krašto žmones ir gyvenimą, ir vis 
didesniu skaičiumi lankosi Lietuvoje ir ieško kultūrinių 
ryšių su gimtuoju kraštu. Kaip tik tas bedidėjantis eilinių 
žmonių sukilimas Valiūnuose ir bobeliuose pagimdė pasidali
jimą ir aštriausius ginčus. Tą puįkiai pavaizdavo Chicagoje 
“vaduotojuose” kilusi vaina dėl parodymo Jaunimo centre 
Tarybų Lietuvoje suktų kultūrinių bei dokumentinių filmų.

Mes žinome, kad reakcininkuose desperaciją didina ir 
beviltiškumas. Jie žino, kad jie neturi jokios ateities. Jie 
žino, kad jų “vadavimo” raketui ateina galas. Jų per virš 30 
metų puoselėtos viltys, kad iš Amerikos ir kitų kapitalo 
kraštų ginkluotos jėgos Lietuvą “išlaisvins,” yra sužlugu
sios, tuo tarpu, kaip sakyta, mūsų gimtasis kraštas nesulai
komai žygiuoja vis pirmyn ir pirmyn, vis į dar gražesnį ir 
šviesesnį rytojų. Tai kas tiems nelaimingiems “vaduoto
jams” beliko? Tik desperacija ir tąsymasis tarpusavyje už 
gerklių.

Mes sveikiname tuos pokarinės imigracijos Lietuvos 
sūnus ir dukras, kurie pradeda atsidaryti akis ir atsisako 
tikėti bobelių, valiūnų, gudelių, 
apie savo gimtąjį kraštą Lietuvą. Mes sakome: Kurie dar 
tebeabejojate bei svyruojate, šią vasarą nuvykite į Lietuvą 
ir patys susipažinkite su jos pažanga. O ypač padėkite savo 
sūnums ir dukroms pamatyti savo gimtąjį kraštą. Džiaugsi
tės tai padarę.

sondų šmeižtais ir melais

REZOLIUCIJA
PRIIMTA LIETUVIŲ KOOPERATYVINĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIME 1977 METŲ 
BALANDŽIO 17 DIENĄ, OZONE PARK, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administrato
rės ir Redaktoriaus pranešimus, mes darome šiuos nutari
mus:
1. Mes pilnai užgiriame “Laisvėš” politinę liniją visais šios 

šalies ir pasaulio pagrindiniai^ klausimais.
2. Mes laikome praėjusį “Laisvės” vajų gerai pavykusiu ir 

širdingai dėkojame vajininkapis ir visiems laisviečiams, 
kurie kuo nors prisidėjote prie jo pravedimo. Mes pata
riame Direktorių Tarybai per šių metų rudeninį vajų vėl 
sukelti laikraščio išlaikymui $15,000 fondą.

3. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” korespondentams ir 
bendradarbiams šioje šalyje, Kanadoje ir Lietuvoje ir 
nuoširdžiai prašome savo raštais mūsų laikraščiui padėti 
šiais metais. Kaip žinia, už jūsų gražią ir pasiaukojančią 
talka mes tegalime jums atsilyginti tiktai nuoširdžiausiu 
ačiū.

4. Mes žemai nulenkiame gaivūs prieš praėjusiais metais 
mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą 
liūdintiems jų artimiesiems.

5. Mes kviečiame ir karštai raginame visus laisviečius dar 
tvirčiau suglausti gretas aįjie savo laikraštį ir dar 
energingiau jį remti, kad jis dar ilgai gyvuotų.

Lai gyvuoja ir klesti mūsų “Laisvė”!

To Prez. Jimmy Carter, 
White House, 
1600 Pennsylvania Ave. 
Washington, D. C.

. At the annual meeting of the shareholders of the 
Lithuanian Cooperative Publishing Society, Inc. held on 
April 17th at 102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y., it was 
decided:

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

your campaign promises ofWe also urge You to hold to 
eliminating all nuclear weaponr^.

U. S. Immigration & Naturalization Service h
Department of Justice
Washington, D. C.

At the annual meeting of the shareholders of the

Kas ką rašo ir sako
PASTABA LIETUVIŠKOS 
REAKCINĖS SPAUDOS 
REDAKTORIAMS

Tik dabar mus pasiekė Va
karų Vokietijoje leidžiamo 
žurnalo “Nemuno kraštas” 
1977 m. pirmas numeris. 
Tarp kitų straipsnių, mūsų 
dėmesį atkreipė A. Morkūno 
straipsnelyje “Etika—kur 
ji?” pastabos “vaduotojų” 
spaudos redaktoriams. Pa
brėždamas toje spaudoje ne
paisymą žurnalistinės etikos, 
Morkūnas sako:

“Ta pasibaisėtina, etikai 
peiliu į nugarą smeigianti 
yra—tendencija, su kuria di
džioji dauguma mūsų laikraš
čių pateikia žinias iš Lietu
vos. Daugelį metų laužau sau 
galvą ir negaliu suprasti: ar 
čia redaktoriai tokie nesupra
tingi etikos reikaluose, ar tie
siog ieško sąmoningai aklų 
žuvelių tarp savo nuolatinių 
skaitytojų, stendamiesi ati
tikti jų skonį. O tą skonį, be 
kita ko, jie susiformavo, be
skaitydami šituos pačius lei
dinius.

Rodos, kas būtų lengviau, 
kai nusirašoma žinutė iš So
vietinės Lietuvos spaudos: ir 
amen. Tačiau kaip mūsų re
daktoriai iškęs be savo pro
pagandos. Nesvarbu, kad ji 
išlaužta iš kojos nykščio, šim
tąkart nuspardyta ir nudėvė
ta. Jeigu rašys apie studentų 
vasarą, tai būtinai turi pra
džioje pirštu parodyti: žiūrė
kite, Lietuvoje yra vergų. 
Gelbėkime!

0 gelbėti visų pirma reikė
tų mūsų redaktorius nuo 
skysto proto. Jeigu keli šim
tai ar, sakysime, keli tūks
tančiai Lietuvos studentų va
sarą po dvi savaites pasi
mankština prie kokios staty
bos—tai ar čia tokia baisi 
tragedija? Visų pirma, kaip 
informuoti (ne iš mūsų laik
raščių, deja) tautiečiai teigia, 
ta mažytė dalis studentų—vi
si važiuoja savanoriškai. Ir 
ne dėl vargo, ne dėl papildo
mo pinigo, kaip pas mus, o 
dėl to, kad smagu, kad ro
mantiška, kad jaunatviška. 
Mūsų nusaususiems redakto
riams tokių dalykų nebeišne- 
ša galvos. Tai jie ieško vergi
jos.

O patys vergai, kaip pasa
koja tie, kas turi Lietuvoje 
giminių studentų, juokias ir 
nekeikia sovietų valdžios. 
Verčiau, sako jie, atsiųsk, 
dėde, mums amerikoniškų, 
kaip jie vadina, džinsų—bai
siai dabar madinga ir labai 
dera prie plytų ir cemento. 
Mūsiškiai, sako, perdaug plo
ni ir poniški.

Neturiu savo giminėje stu
dijuojančių, tai negaliu pasa
kyti, kaip iš tisų su studentų 
kelnėmis—gal mūsiškės stip
resnės. Bet kad mūsų redak
torių galvos nestiprios—ne
reikia nė taip toli siekti. Už
tenka paskaityti kad ir tokį 
sakinį, neva patarimą sovie
tams.

‘Kožkodėl niekam neateina 
į galvą mintis į tokias talkas 
įjungti kompartijos propa
gandistų armiją, neproduk
tingai eikvojančią laiką žem
dirbiams nereikalingų patari
mu, skelbimu spaudoje, sta
tistinių duomenų teikimu. 
Jiems labiau už studentus bū
tų pravartu susipažinti su 
praktikiniu darbu Lietuvos 
laukuose ir soduose’.

Jeigu mūsų redaktoriai gal
voja, kad šiuo patarimu jie

parodo didelę išmintį, tai gali 
džiaugtis—kiek teko girdėti, 
Lietuvoje propagandistas be 
praktiško išmanymo laiko
mas nuliu. Taigi jų patarimas 
ir raginimas įgyvendintas. O 
jeigu jie nori tik pasijuokti, 
tai pasijuokia tik iš savo ne
supratimo ir nežinojimo. O 
gal dar aršiau? Gal tik iš savo 
skaitytojų, iš savo kasdieni
nių duondavių, jie tyčiojasi?

Tai va, apie etiką. Būtų dar 
labai daug ką pridurti. Tik 
šitam kartui gal užteks. Dar 
redaktorius užrūstinsiu . . .”

GERAS SOCIALISTINĖS 
DEMOKRATIJOS 
PAVYZDYS

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 7 
d.) korespondencijoje “Parti
nė drausmė privaloma vi
siems” Vytautas Stankevi
čius rašo:

“Noriu papasakoti apie dar
bininkų principingumą, apie 
komunistų reiklią pažiūrą į 
gamybos reikalus, dargi į kai 
kurių vadovų elgesį. Turiu 
galvoje buvusį cecho viršinin
ką Juozą Kauną. Atsirado 
ceche jo numylėtinių, kurie 
dirbo labai mažai, tačiau gau
davo tokias pačias premijas, 
kaip ir tikri pirmūnai. Kai 
partinė organizacija ėmė 
svarstyti drausmės klausi
mus, cecho viršininkas pra
dėjo ginti nuo kritikos žmo
nes, kurie jam meilesni. 0 kai 
pateko į blaivyklą jo giminai
tes ir cecho komjaunuoliai pa
spirgino jį komjaunimo pro
žektoriumi, viršininkas visai 
įtūžo. Žodžiu, ceche susidarė 
nesveika aplinka, atsirado 
dvi drausmės: viena—eili
niams, kita—cecho viršininko 
globotiniams.

Cecho komunistai negalėjo 
su tuo sutikti. Kritikavome 
viršininką ir mažesnėse, ir 
aukštesnėse tribūnose. Eili
niai darbininkai iškėlė klausi
mą, kad cecho viršininkas 
neatitinka užimamoms parei
goms. Mūsų pareiškimą ap
svarstė gamyklos partinis ko
mitetas, išnagrinėjo adminis
tracija. Jie pripažino, kad 
darbininkai teisūs. Cecho vir
šininkas buvo perkeltas į ki
tą, mažiau atsakingą darbą.

Manyčiau, kad tai yra ge
ras socialistinės demokratijos 
pavyzdys—darbininkai nepa
būgo kritikuoti savo tiesiogi
nį viršininką ir įrodė, kad jis 
neteisus. Šiuo atveju tai pa
kėlė eilinių komunistų autori
tetą, praskaidrino aplinką ce
che. Manau, kad tai turės 
nemažą poveikį ir kitiems ce
chams.”

Tie, kurie esame dirbę 
Amerikos fabrikuose, žino
me, jog tokių teisių darbinin
kai čia neturi. Boso (skyriaus 
vedėjo arba prižiūrėtojo) žo
dis nulemia viską. Pildyk jo 
visas instrukcijas arba neš
dinkis laukan.

GRAŽUS ISPANIJOS 
LIAUDIES LAIMĖJIMAS

Tokią išvadą daro “Daily 
World” (bal. 12 d.) iš praneši
mo, kad Ispanijos valdžia pa
galiau legalizavo Komunistų 
Partiją. Dienraštis sako:

“Milžinas galingai juda. Is
panijos darbininkai ir liaudies 
masės vienas po kito laužo 
frankojizmo retežius. Dabar 
masių spaudimas privertė 
valdžią legalizuoti Ispanijos 
Komunistų Partiją. Seks ki
tos pergalės.

Komunistų Partijos legali-

Lithuanian Publishing Society, Inc., held on April 17th at 
102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y., it was resolved:

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

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

žavimas yra pergalė visoms 
demokratinėms jėgoms Ispa
nijoje ir visam pasaulyje ir 
didelis smūgis pasaulinei 
reakcijai.

Bėgyje beveik 40 metų šim
tai tūkstančių geriausių Ispa
nijos liaudies sūnų ir dukterų 
paaukojo savo gyvybę civili
niame kare ir Franco bruta- 
liškoje diktatūroje. Bet ir 
baisiausios Franco represijos 
negalėjo užgesinti laisvės 
troškimo liaudyje. (Nemažas, 
kreditas priklauso ir tarptau
tinės darbininkų klasės, ypa
tingai socialistinės stovyklos 
solidarumui, kuris labai pa
drąsino Ispanijos demokrati
nes jėgas.

Kova už demokratiją Ispa
nijoje, žinoma, dar tebereika- 
linga tarptautinio solidaru
mo. Net ir šiuo laiku, kai 
Komunistų Partija yra legali
zuojama, policija triuškina 
baskiečius patriotus šiaurinė
je Ispanijos dalyje. Daugelis 
antifašistinių organizacijų te
bėra uždraustos ir daugelis 
antifrankistinių kovotojų te
bėra uždaryti kalėjimuose.

Birželio rinkimai bus svar
bus demokratinėms jėgoms 
išbandymas. Dar turi būti 
sudarytas parlamentas, kuris 
panaikins Franko įstatymus, 
kurie tebeveikia, ir duos Is
panijai naują konstituciją. Is
panijoje reakcija, su parama 
iš užsienio, ypač iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, tebėra la
bai galinga. Kaip tik dabar 
reikia sustiprinti solidarumą 
su Ispanijos demokratinėmis 
jėgomis.”

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas Antanai:

Praeitą kartą rašiau iš ligo
nio palatos. Dabar jau esu 
namie ir gydo mane spindu
liavimu (Radiation Therapy). 
Bet pagerėjimas sveikatos 
nežymus. Tačiau tikiuosi, 
kad ji pasitaisys.

Gavau daug užuojautos 
laiškų nuo vietinių ir tų, ku
riuos gerai pažįstu. Bet ga
vau labai jautringų laiškų ir 
nuo tų, kuriuos esu tik vieną 
ar porą kartų susitikęs kaip 
tai, nuo Šalčiaus iš Brooklyno 
ir Deveikienės iš Canados. 
Norėtųsi kiekvienam padėką 
parašyti. Bet dabar dar svei
kata neleidžia. Todėl per 
“Laisvę” iš gilumos širdies 
visiems dėkavoju.

Kiek girdžiu dar lovoje gu
lėdamas, tai musų Klubą sle
gia visu savo svoriu senatvės 
bėdų našta. Jonas Koch, ilga
metis Klubo iždininkas, serga 
cukrine liga, kuri pasidarė 
pavojinga jo atminčiai, Kazys 
Aimontas, vyras kaip ąžuo
las, irgi serga cukrine liga— 
didžiausia nelaimė, jam net 
koją nupjovė! Sofija Maiso- 
nienė, ilgametė LLD kuopos 
iždininkė, irgi artrito sura
kinta. Ir jai vieną koją ampu
tavo. Dabar randasi pas 
draugę namuose. Jos vyras 
Antanas irgi gyvena apskri
ties Nursing Home. Jonas 
Stevensonas, senas miamie- 
tis, irgi pergyveno sunkią 
operaciją, bet dabar namuose 
slaugės prižiūrimas. Jo žmo
na Rozalija irgi serga artritu.

Prieš aušrą visuomet tam
siausia. Mūsų viltis dar pa
sveikti ir vėl stoti į socialės 
veilos rikiuotę. Mes laimingi 
kad turime dar jaunesnio am
žiaus žmonių kaip tai: Klubo 
pirmininkas Ješmanta ir jo 
veikli žmonelė, Culkis jo žmo
na, ir broliai Nevinsai. Jie 
klubą tvarkys. Linkiu jiems 
ištvermės, iki sergantieji pa
sveiks ir vėl jiems padės.

Ačiū, Antanai, ir jūsų žmo
nai už jūsų, man susirgus 
užuojautą. Ji man daug reiš
kia. A. P. Gabrėnas

* Vien tik į JAV iš besivys
tančiųjų šalių nuo 1962 iki 
1970 metų atvyko daugiau 
kaip 6.5 tūkstančio moksli
ninkų, apie 13 tūkstančių 
gydytojų, daugiau kaip 19,3 
tūkstančio inžinierių.
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Vaizdai iš Karl - Marks-Š tad to. Dešinėje— Karlo Markso 
paminklas, sukurtas Tarybinio skulptoriaus Levo Kerbelio.

DEMOKRATINĖS VOKIETIJOS KELIAIS
Jau ketvirta savaitė eina 

kaip esu Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje. Atvyki
mas į šią šalį sutapo su džiu
giu reiškiniu—kaip tik iš 
spaudos išėjo “Verlag der 
nation” leidyklos paskelbtoji 
mano atsiminimų knyga 
“Dviejuose pasauliuose.” Į 
vokiečių kalbą ją išvertė 
Hans-Joachim Grimm. Ry
šium su tuo leidykla prašė 
mane padalyvauti susitiki
muose su skaitytojais Berly
ne, o taip pat kai kuriuose 
kituose miestuose. Pasiūlyto
je programoje numatyta 10 
susitikimų. Jei visą tą pro
gramą išpildysiu, teks už
traukti iki balandžio pabai
gos.

Kadangi atvykau ne vien 
susitikimams su skaitytojais, 
bet noriu čia parašyti skyrių 
apie Vokietijos Demokratinę 
Respubliką antrajai “Kelio
nių knygai,” tad turiu nema
žai darbo. Susitikimai nau
dingi tuo, kad turiu progą 
pabendrauti su platesne vi
suomene, pažinti socialistiniu 
keliu nuėjusios vokiečių tau
tos dalies reikalus ir žmonių 
nuotaikas.

Kovo 31 d. buvau išvykęs į 
KarLMarks-Stadtą, esantį 
VDR pietų dalyje, už Drezde
no. Seniau tas miestas vadi
nosi Chemnic ir garsėjo kaip 
įžymus pramonės miestas. 
Dabar pramonė dar labiau 
praplitusi. Čia visa eilė įvai
rių, ypač tekstilės mašinų ga
myklų, elektroninių skaičia
vimo mašinų, buhalterinių 
aparatų, dviračių, automobi
lių, cheminių riebalų, teksti
lės ir įvairios kitos gamyklos. 
“Malimo” tekstilės mašinų li
cenzijos įgytos įvairiose šaly
se, jų tarpe ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Karl- 
Marks-Stadto pramonės ga
miniai eksportuojami į 100 
užsienio šalių.

Karo metu miestas labai 
nukentėjo. Kaip ir eile kitų 
Vokietijos pramonės miestų, 
jis buvo anglų ir amerikiečių 
aviacijos smarkiai subombar
duotas neužilgo prieš karo 
pabaigą. Tas bombardavimas 
neturėjo jokios karinės pras
mės, nes hitlerinės Vokietijos 
sutriuškinimas jau buvo iš
spręstas. Tuos beprasmius 
miestų bombardavimus ir 
pramonės sugriovimą galima 
aiškinti tik JAV ir Anglijos 
vadovų siekimu sudaryti surC 
kūmų srityse, kurios buvo 
numatytos perleisti Tarybų 
Sąjungos okupacijai.

Jei senasis Chemnicas buvo 
niūrus ir nejaukus miestas, 
tai dabartinis Karl-Marks- 
Štadtas, pakilęs iš griuvėsių, 
yra žymiai pasikeitęs. Jo cen
tras su aukštais šviesiais na
mais, gėlynais apsodintos 
aikštės ir plačios gatvės su
daro jaukų įspūdį. Miesto 
centre iškilęs 26 aukštų vieš

[Laiškas iš Berlyno!
butis “Kongress,” o netoli jo 
stovi naujasis miesto simbo
lis—didžiojo socializmo teo
retiko ir darbo žmonijos vado 
Karlo Markso paminklas, 
vaizduojąs jo didelę galvą. 
Paminklo autorius—tarybi
nis skulptorius L. Kerbelis, 
sukūręs K. Markso paminklą 
ir Maskvoje.

Susitikimas su skaitytojais 
įvyko Mezgimo mašinų ga
myklos brigadoje, kuriai 
“Verlag der Nation” leidykla 
šefuoja. Susirinkusiems 
draugams iš gamyklos vado
vybės, inžinierių bei technikų 
personalui ir darbininkams 
vokiečių kalba papasakojau 
apie knygos turinį o ypač apie 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
kelią į gyvenimą socialistinė
se sąlygose, laimėjimus kul
tūros ir kitose srityse. Paskui 
atsakinėjau į eilę klausimų, o 
užbaigoje autografavau savo 
knygų jas įsigijusiems. Kai 
kas jau buvo skaitęs, ir tie
siog turėjau stebėtis kaip įdė
miai knyga įsavinta. Apie tai 
galėjau spręsti iš klausimų, 
siekusių patikslinti kai ku
riuos patiektus faktus.

Turėdamas kiek laiko, susi
pažinau su Karl-Marks-Stad- 
to įžymybėmis, aplankiau čia 
gimusio vokiečių revoliucio
nieriaus Frico Hekerto mu
ziejų. Jis buvo vienas Vokie
tijos Komunistų partijos kū
rėjų ir vadovų bei Komunisti
nio III Internacionalo Vykdo
mojo komiteto nariu. F. He- 
kertas (gimęs 1884 m.), mirė 
Maskvoje 1936 m., o urna su 

Vokiečių skulptoriaus Ernsto Barlacmo sukurta paminklinė 
grupė 1914-1918 metų pasaulinio karo aukoms pagerbti, 
pastatyta Magdeburgo katedros [Dom] viduje.

jo palaikais įmūryta Krem
liaus sienoje. Viena šio mies
to įžymybių—eilė suakmenė
jusių medžių, kurių amžius 
siekias net 250 milijonų me
tų.

Grįždamas į Berlyną dar 
užsukau į garsųjį meno mies
tą Drezdeną, kurį jau esu 
keletą kartų lankęs, bet vis 
įdomu jame pabuvoti, vis ką 
nors naujo pamatyti. Džiugu, 
kad šis miestas, taip pat be
prasmingai buvęs subombar
duotas 1945 m. vasario 13- 
14 d. d. naktį, dabar jau 
puikiai atstatytas. Remon
tuojami operos rūmai, bet 
buvusieji Saksonijos! (kurį 
laiką ir Lenkijos-Lietuvos) 
karalių rūmai tebestovi su
griauti, tačiau numatoma ir 
juos atstatyti. Pakeliui dar 
apžiūrėjome buvusią karališ
kąją Moricburgo pilį.

Šiomis dienomis dar teko 
nuvažiuoti į Magdeburgą, 
esantį į vakarus nuo Berlyno. 
Čia susitikimas su skaityto
jais įvyko Vokiečių-Tarybų 
Sąjungos draugystės rūmuo
se, dalyvaujant daugiausiai 
inteligentijos atstovams. Ir 
šis, įžymus pramonės miestas 
buvęs subombarduotas karo 
paskutiniais menesiais, bet 
dabar atstatytas dar gražes
nis ir didingesnis.

Gražus naujas pavasaris 
aušta. Džiugu matyti socialis
tinės vokiečių respublikos 
gyvenimą, jokių krizių ir 
nedarbo vargų nesutrukdytą.

Justas Paleckis 
Berlynas, 1977.IV.8

3-IaS PUSLAPIS

Šiuolaikinis Lietuvos miestas: jo privalumai ir problemos
1971-1975 metais Tarybų 

Lietuvoje pastatyta naujų 
namų, kurių bendras plotas 
sudaro apie 10 milijonų kva
dratinių metrų. Butų sąlygos 
pagerino maždaug 850 tūks
tančių žmonių—daugiau kaip 
ketvirtadalis visų respubli
kos gyventojų. Naujojo penk
mečio metais gyvenamųjų 
namų statyba Lietuvoje ple
čiama delėtėjančiais tempais. 
Apie tai, kuo džiaugiasi ir dėl 
ko susirūpinę Lietuvos archi
tektai ir statybininkai, pasa
koja Lietuvos TSR Miestų 
statybos projektavimo insti
tuto vyriausiasis architektas, 
Lenino premijos laureatas 
Vytautas Balčiūnas.

Devintojo penkmečio metai 
Lietuvos architektams ir sta
tybininkams buvo ypač reikš
mingi—-už Lazdynų gyvena
mąjį rajoną Lietuvos sostinė
je Vilniuje 1974 metais jie 
buvo apdovanoti Lenino 
premija.

Lazdynai—tai naujas lietu
vių architektų žodis, reikš
mingas ne vien Tarybų Lietu
vai. Suprojektuodami ir pa
statydami šį rajoną, architek
tai ir statybininkai įtikinamai 
įrodė, kad ir stambiaplokštės 
industrinės statybos sąlygo-. 
mis galima kurti vertingus 
architektūrinius ansamblius, 
atitinkančius ne tik utilitari
nius mūsų dienų žmogaus po
reikius, bet ir estetinius rei
kalavimus.

Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose praėjusio penkme
čio metais pastatyta daug 
naujų gyvenamųjų rajonų, 
kurie pasižymi savo stiliumi. 
Įvairių miestų statybininkai 
ir architektai stengiasi iš
vengti serijinių standartų, 
rasti originalius sprendimus, 
atitinkančius esamą vieto
vaizdį, praeityje sukurtus pa
status, tradicijas. Tačiau visi 
jie statomi pagal vieningą so
cialistinį miestų statybos 
principą. Visų projektų dė
mesio centre—žmogus ir jo 
poreikiai. Ir ne tik mūsų die
nų žmogus, bet ir ateinanti 
karta.

Kuriant naujų gyvenamųjų 
masyvų projektus, pirmiau
sia galvojama apie visą pato
gumų ir komforto kompleksą. 
Architektai yra tos nuomo
nės, kad naujuose rajonuose 
turi būti tyku ir jauku, o 
kartu patogu iš jų nuvykti į 
darbą, į kitus miesto rajonus. 
Žmogui turi būti lengvai pa
siekiami buitinio ir kultūrinio 
aptarnavimo centrai, taip pat 
trumpalaikio ir ilgalaikio poil
sio vietos. Visi naujieji respu
blikos miestų gyvenamieji ra
jonai atitinka šiuos reikalavi
mus.

Sėkmingai plėtoti miestų 
statybą ir architektų kūrybi
nę veiklą, kurti vertingus ar
chitektūrinius ansamblius ir 
sudaryti geras gyvenimo są
lygas, visapusiškai padeda 
socialistinė santvarka. Svar
biausias sėkmingos tarybinių 
miestų statytojų veiklos lai
das—planinis liaudies ūkio 
ugdymas ir tai, kad žemė 
nėra privati nuosavybė, jos 
negalima nei pirkti, nei par
duoti. Be to, gyvenamųjų na
mų statybos tikslas Tarybų 
šalyje—ne gauti pelno, o ge
rinti žmogaus buitį. Štai ko
dėl nėra konfliktų tarp archi
tektų, statybininkų, adminis
tracinės valdžios atstovų. At
virkščiai. Juos vienija bend
ras tikslas—gerinti visų gy
ventų butų ir buities sąlygas.

“Mokestis už butą ir komu
nalines paslaugas nepadengia 
nė trečdalio išlaidų šiems 
tikslams,—pasakė L. Brežne
vas susitikime su Maskvos 
Lichačiovo automobilių ga
myklos darbininkais,—Todėl 
valstybė kasmet skiria apie 5 
milijardus rublių butų ir ko
munalinio ūkio tvarkymui. 
Mes ir ateityje nemažinsime 
tokių išlaidų.”

Tokia Komunistų partijos

Vilnius. Gedimino pilies bokštas ir nauji Žirmūnų mikrorajono pastatai.
A. Palionio nuotrauka

politika užtikrina sėkmingą 
miestų statybos plėtojimą 
Tarybų Sąjungoje. Lietuvos 
pavyzdys ryškiai liudija, kiek 
daug galima pasiekti trumpu 
laiku, statant miestus ir gy
venvietes, gerinant žmonių 
gyvenimo sąlygas. Pavyz
džiui, vien Vilniuje du trečda
liai visų žmonių gyvena na
muose, pastatytuose pokario 
metais. Sėkmingai įgyvendi
nama mokslininkų sudaryta 
generalinė gamybinių jėgų iš
dėstymo ir miestų plėtojimo 
schema. Sis planas apskai
čiuotas iki 1980 metų. Pagal 
jį, greta penkių senų Lietu
vos miestų (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiau
lių), sparčiai plėtojami dar 
penki nauji pramonės ir kul
tūros centrai, tolygiai išdės
tyti visoje respublikos terito
rijoje. Šie nauji regionų cent
rai statomi ten, kur yra pa
lankios gamtos sąlygos. Toks 
planingas respublikos miestų 
ugdymas leidžia pasirūpinti, 
kad jų gyventojai galėtų kuo

Vietnamo Tėvynės Frontas ir jo 
programa statymui naujo gyvenimo

Hašimino mieste sausio 31 
vasario 4 dienomis vyko Viet
namo Tėvynės fronto steigia
masis suvažiavimas. Jo daly
viai pritarė Vietnamo Tėvy
nės fronto Pietų Vietnamo 
Nacionalinio išsivadavimo 
fronto, Vietname Nacionali
nių demokratinių ir taikingų
jų jėgų sąjungos susiliejimui į 
vieningąjį visos Vietnamo 
liaudies frontą — Vietnamo 
Tėvynės frontą. Suvažiavime 
buvo priimta fronto politinė 
programa ir įstatai, išrinktas 
VTF Centro komitetas.

Į VTF Centro komitetą įėjo 
trijų šalies susivienijusių pa
triotinių frontų, visų politinių 
partijų ir masinių organizaci
jų vadovai, visų 38 respubli
kos provincijų ir miestų at
stovai. Tėvynės fronto gar
bės pirmininku tapo Tom 
Dyk Thangas—Vietnamo So
cialistinės respublikos prezi
dentas, VTF Prezidiumo pir
mininku—įžymus politinis vi
suomenės veikėjas—Hoan- 
gas Kyok Vietas.

Vietnamo Tėvynės fronto, 
turinčio naują politinę pro
gramą, naujus įstatus, naują 
Centro komitetą, įkūrimas, 
pažymi Hanojaus laikraštis 
“Nian zan,” buvo svarbus po
litinis šalies gyvenimo įvykis 
naujame, taikiame jos vysty
mosi etape, sutriuškinus 
Amerikos agresiją ir susivie
nijus visam Vietnamu! į vieną 
valstybę. Kaip pabrėžiama 
programoje, svarbiausias 
VTF tikslas—telkti visą liau
dį taikaus, nepriklausomo, 
vieningo socialistinio Vietna
mo kūrimo vardan.

VTF stengsis stiprinti ko
lektyvinę darbo žmonių val
džią, kuriant proletariato 
diktatūros valstybę ir vyk
dant revoliucinius pertvarky

patogiau dirbti, gyventi, ilsė
tis. Kartu šis planas padeda 
spręsti ypač svarbų socializ
mo uždavinį—priartinti kai
mo gyvenimo sąlygas prie 
miesto sąlygų.

Dešimtojo penkmečio me
tais vien Lietuvos sostinėje 
Vilniuje planuojama pastaty
ti namų, kurių bendras plotas 
bus 1,5 milijono kvadratinių 
metrų. Nauji rajonai, tiki
mės, bus dar gražesni ir pato
gesni už Lazdynus.

Aišku, Vilniuje tebėra 
daug sudėtingų problemų, 
kurias turi išspręsti miesto 
šeimininkai. Kadangi senojo
je miesto dalyje siauros gat
vės neatitinka šiuolaikinio 
transporto srauto, sukurti 
naujų magistralių ir tiltų pro
jektai, kurie padės šią pro
blemą išspręsti. Vilniuje dar 
tebėra nemaža medinių namų 
be šiuolaikinių komunalinių 
patogumų. Numatoma arti
miausiais metais šiuos namus 
nugriauti, o gyventojus per
kelti į šiuolaikinius namus.

mus gamybiniuose santy
kiuose, sudaryti palankias są
lygas plačiam visų piliečių 
dalyvavimui valstybės, eko
nomikos valdyme, visuome
niniame gyvenime. Frontas 
mobilizuos visą liaudį kovai 
už neturtingumo ir atsilikimo 
likvidavimą, už smulkiapre- 
kės gamybos pertvarkymą į 
stambią socialistinę. Jis pla
čiai populiarins abiejų šalies 
dalių gyventojų tarpe mark
sizmo-leninizmo idėjas, Viet
namo Komunistų partijos 
kursą ir politiką.

Tarptautinėje veikloje, sa
koma programoje, frontas 
stoja už tai, kad būtų toliau 
stiprinamas Vietnamo liau

Šis tas apie nūdienę Ariją.
Aukščiausioji pasaulio viršukalnė Molunorna (NEPALE) 

iki 1953 m. buvo neįveikta. O dabar drąsuolių, norinčių 
įkopti į 8845 metrų aukštį, tiek, kad užsirašyti ęalima tik 
1980 metams.

Žemės ūkio produkcija sudaro 60 procentų TURKIJOS 
bendrojo eksporto.

PAKISTANE apie 2 milijonus šeimų gyvena miestų lūš
nų rajonuose. Karačyje tokiuose kvartaluose susilctkęs ket
virtadalis didžiausiojo šalies miesto gyventojų

Amerikos spaudos duomenimis, IZRAELIO erm’joje šiuo 
metu yra 158,5 tūkstančio žmonių. Dar 450 tūksfanči i yra re
zervistai, kuriuos mobilizuoti galima per dvi diennf

SAUDO ARABIJA iš JAV jau įsigijo karines' echnikos 
už 6 milijardus dolerių.

Dvi JAPONIJOS firmos „Tojota" ir ,,Nison", gaminan
čios ir pardavinėjančios automobilius Europoje, gerokai ap
lenkė firmas ,,Folksvagen" (VFR) ir „Reno" (P»arcūrija). Per
nai Japonija Vakarų Europai pardavė 370 tūk«Car ' ių auto
mobilių, o iš jos pirko tik 26 tūkstančius.

20—30 procentų žemės ūkio kultūrų derinus IRANE su
genda dėl nepakankamai išvystytos transporto si'. nos ir 
šaldytuvų bei sandėlių stokos.

JAPONIJOJE gyvena daugiau kaip 112 m'lijonų žmonių.
KATARE šalies vyriausybės žinion perėjo |!ku<! 40-tie$ 

procentų dalis, buvusi „Katar petroleum kgmpani" ir ketu
rių užsienio naftos firmų kapitale; jos visos eksploatuoja 
Dukhano naftos versloves.

KUVEITO valstybė* /Haliniai įdėjimai užsienyje viršija 
12 milijardų dolerių. Pajamos už juos per pastaruosius metus 
viršijo 850 milijonų dolerių.

+ 1979 m. numatoma atiduoti eksploatacijon aliuminio 
kompleksą DIBAJUJE. Pradinis įmonės pajėgumas — 20 tūks
tančių tonų metalo per metus. 1981 m. jo planuojama gauti 
iki 135 tūkstančių tonų.

Sį penkmetį dar daugiau 
statysime mokyklų ir vaikų 
darželių, Ir svarbiausia—jie 
bus visai arti gyvenamųjų 
namų. Tai labai patogu tiek 
tėvams, tiek vaikams. Dabar 
prie mokyklų statomas išti
sas sporto kompleksas—žai
dimų aikštelės, sporto salės, 
plaukimo baseinai ir t. t. Jau
nimui sudaromos kuo palan
kiausios sąlygos sportuoti ir 
po pamokų.

Senasis Vilniaus centras 
jau nebeatitinka keliskart 
išaugusio miesto poreikių. 
Todėl numatoma statyti ad
ministracinių pastatų kom
pleksus ir kultūrinio bei bui
tinio aptarnavimo centrus ki
tur. Šie nauji architektūriniai 
ansambliai ne tik pagerins 
valstybinių įstaigų, aukštųjų 
mokyklų veiklą, užtikrins ge
rą kultūrinį ir buitinį gyven
tojų aptarnavimą bet ir pa
puoš Vilnių.

Kalbėjosi
V7. Mikuličius

dies kovinis solidarumas ir 
bendradarbiavimas sų broliš
kų socialistinių šalių tauto
mis, su broliškomis Laoso ir 
Kampučijos tautomis, besi
vystančių ir kitų šalių tauto
mis, remia pasaulio tautų ko
vą prieš imperializmą, senąjį 
ir naująjį kolonializmą.

VTF suvažiavimas pade
monstravo Vietnamo liaudies 
nacionalinės vienybės ir susi
telkimo stiprėjimą, jos sieki
mą. Komunistų partijos va
dovaujami kurti socialistinę 
visuomenę, įgyvendinti praė
jusių metų pabaigoje įvyku
sio Vietnamo Komunistų par
tijos IV suvažiavimo nutari
mus. M. Jakutis
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Dailingo Leonardo Kazoko 
jubiliejus

DANUTE VAILIONYTE-NARKEVICIENE

JAUNI, GRAŽŪS IR SMARKŪS

[Pabaiga iš praeito numerio]
Tačiau, didžiausią įkvėpi

mą, visgi, duoda savojo kraš
to gamta ii ps niuansai. Grį
žęs iš kelionių, dailininkas 
nutapo eilę darbų, alsuojan
čių mūsų pajūrio grožiu ir 
romantika. Čia ir “Laivai Ni
doje” kur melsvi-žalsvi tonai 
suteikia paveikslui ypatingą 
nuotaiką ir raiškumą. Ir "Lai
vai audringame pajūryje,” ir 
"Rytas žvejų uoste,” ir "Re
ginys į marias,” rodo, jog dai
lininką įkvepia tos patamsė- 
jusios žvejų būręs, bylojan
čios apie sunkią kovą su sti
chija ir amžiną veržlumą pir
myn. Tačiau, tuo pačiu laiko
tarpiu, mūsų dailė praturtėja 
tokiais peizažais, kaip "Pava
saris Karkazų kaime,” "Tur
gus Židikuose.” "Varnių kai
mas,” kur A. Saviūko žo- 
džiais tariant "nesudėtingi, kūrybinių jėgų 
uždari, imtymūs kaimo vieto-
vių motyvai tapomi sodriai, 
nuotaikingai gerai pertei
kiant lyriškus vaizdo frag
mentus.” Šiuo laikotarpiu iš
ryškėja vienas iš vedančių 
bruožų dailii nko Kazoko ta
pyboje, tai kc atrastų dekora
tyvinių dėir’ų pamėgimas, 
tačiau nuvedęs dailininko į 
spalvos fetišizavimą. Spalva 
dailininkui organiškai susiju
si su gamtos motyvu, jos 
nuotaika. Tiek kompozicijos, 
tiek spalvos atžvilgiu daili
ninkas neieško ypatingo efek
to. Spalva jo peizažuose ne 
savitikslė, o priemonė per
teikti nuotaikai ir mintims, 
kurias sukėlė pažliugusi že
mė, pavasariu dvelkianti me
džių viršūnių žaluma ar aki
nantis sniego blizgesys.

1940-tuosius metus jubi
liatas pasitinka ypač pakilia 
nuotaika. Piešia plakatus, va
dovauja miesto apiforminimo 
komisijai, pradėjęs dirbti 
Dailės institute, vadovauja 
jos profsąjungai. O to laiko
tarpio drobėse ima reikštis 
žanrinės kompozicijos, ku
rios, deja netapo pagrindinia 
užduotim. Žmonių figūros, 
tai lyg peizažo komponentas, 
besistengiąs sustiprinti pei
zažo emocionalumą.

Pokario metais L. Kazokas 
vadovauja piešimo katedrai 
Dailės institute, dalyvauja su 
pranešimais dėstytojų konfe
rencijose. 1948 m. konferen
cijoje skaitytas pranešimas 
apie perędvižninkų įtaką so
cialistinio realizmo vystymui
si, susilaukė teigiamo spau
dos įvertinimo ir išryškimo 
dailininko estetines pozicijas.

Šalia pedagoginio darbo 
gimsta tokie paveikslai, kaip 
“Ruduo,” “Pilkoji diena,” ro
dantys peizažo meistro gilų 
subrendimą ir eilė drobių 
darbo tematika: "Darbyme
tis,” "Tarybiniame kolūky
je,” "Klojimas.’’ Plečiasi dia
pazonas industrinio peizažo. 
Čia ir "Petrašiūnai” ir vaizdai 
iš Kauno HES statybos.

Tačiau, geriausiai sekasi 
save dailininkui išreikšti per
teikiant drobėje žiemos ir pa
vasario kovą. Tirpstantis 
sniegas, kai kur pažliugusi 
žemė, tas vos juntamas pava

L. Kazokas. Kaunas žiemą. 1964

sario dvelkimas dar nuogose 
medžių šakose—tai lyg sim
boliai amžinos gyvybės; besi
veržiančios iš žemės. Ją ma
tome mes "Kove,” "Sniegas 
tirpsta,” "Paskutinis snie
gas,” kurie savo nuotaika ar
timi "Žiemai miške,” "Žiemai 
pamiškėje” ar "Gražiai žie
mužei.” Ir gili dailininko žie
ma nėra niūri. Ji pilna opti
mizmo savo žaismingais sida
briniais tonais, apie kuriuos 
Vienožinskis savo laiku rašė, 
jog "Kazokas sidabro pilkoje 
gamtoje duoda jautrų vaiz
dą.” Žiemos sidabriniai tonai 
kartais nudažomi ryškiu dan
gaus vaiskumu, kas suteikia 
žiemai dar optimiškesnį 
skambėjimą. Tai lyg Betho
veno Džiaugsmas, lyg perga
lė prieš gyvenimo negandus.

Paskui atėjo liga. Pačiame 
subrendime.

Liga, kuri ne tik ilgam pri
kaustė prie lovos, bet kuri 
bandė žmogiškąsias jėgas ko
vojant tarp gyvybės ir mir
ties. Liga dailininkui atėmė 
dešinę ranką. O tada prasidė
jo žūtbūtinė kova už gyveni
mą ar merdėjimą, už kūrybi
nio pakilimo minutes ar bevil
tiškos depresijos monotoniją. 
Ir tos kovos, kuri tęsėsi ilgus 
mėnesius išdavoje, drobėje 
gimė dailininko motinos por
tretas. Jis buvo nutapytas 
kairiąja ranka. Po to, drobė 
pražydo. “Bijūnais” nutapy
tais 1962-siais. Jie nutapyti 
drąsiai, gal kiek dramatiškai. 
Kompozicija gan paprasta, 
tačiau drąsus potepis nuosta
biai perteikia tą gėlių sodru
mą, tą žavėjimąsi pasauliu, 
grįžimą į gyvenimą. Po to 
seka tokie paveikslai, kaip 
"Vaizdas pro meno langą”. 
Arba Kaunas žiemą (1964), 
įeinąs į geriausių mūsų urba
nistinių paveikslų galeriją.

Ypatingą vietą dailininko 
kūryboje užima portretai. 
Sukurti gerą portretą šalia 
talento ir darbo reikia ir psi
chologinių žinių ar nuojautos. 
Tokie portretai, kaip režisie
riaus Miltinio, įėjo į auksinį 
mūsų paveikslų fondą, o šalia 
jo—ištisa galerija žmonių 
dailininko bendraamžių, bi
čiulių, kurie įdomūs savo lai
ko dvasia, meile žmogui, no
riu parodyti žmogų, koks jis 
yra dailininko akimis.

O dailininko autoportretai 
tai lyg nueito gyvenimo apy- 
braža. Štai vienas iš pirmųjų, 
pieštas 1927 m. Į mus žvelgia 
3-čiojo dešimtmečio jaunuo
lis. Truputį dendiškas, gal 
kiek manieringas, pirštinėta 
ranka, galantiškai užkišta už 
švarko atlapo.

Visai kitoks po kelių metų 
autoportretas su palete. Įdo
mi kompozicija, liesame vei
de susimąstymas ir veržlu
mas.

“Autoportrete su kaili
niais,” potepis visai kitas. 
Tamsus paveikslo koloritas 
teikia bruožams mįslingumo. 
Šviesa, krintanti tik ant vei
do, rodos, visą aplinką daro 
bereikšmę. Tai rūsčiųjų 
1943-čiųjų metų žmogus. 0 
autoportreto 1971-siais kom-

A. Šukštulis J. Braginas K. Krištopaitis Č. Lomovskis R. Sausaitis P. Urbantas

Vilnius.— Balandžio 10 dieną Vingio parke įvyko finalinės dienraščio 
“Tiesos” ruošiamos bėgikų lenktynės. Šioje traukoje matome varžy

bos laimėjusius jaunuolius-les. Šlovė jiems! Mūsų jiems nuoširdžiausi 
sveikinimai! Ch. lev.no nuotr.

pozicijoj ir knygos, ir žvaki
dė, ir ramus kiek susimąstęs 
veidas, rodos kalba ąpie gy
venimo patirtį.

Dailininkas mėgsta tapyti 
natiurmortus, ieškodamas 
šiame žanre minties gilumo. 
Jei kai kurie jų yra lyg žais
mas, lyg atokvėpis tarp 
įtempto darbo valandų, tai 
"Vasaros1 gėlės,” jau minėti 
“Bijūnai” arba “Alyvos” 
(1932) savo potepiu, kompo
zicija, kai tokie, rodos, pa
prasti ir kontrastingi daiktai 
pajungiami bendrai minčiai, 
puikiai išreiškia savo laimečio 
dvasią.

Dailininkas mėgsta kalbėti 
apie meną, mėgsta prisiminti 
epizodus iš bendravimo su 
savo amžininkais. Išstudija
vęs daug literatūros, pats su
rinkęs įdomią ir vertingą bi
blioteką, dailininkas be per
stojo skaito. Šūsniai laikraš
čių ir žurnalų ant jo stalelio 
byloja apie tamprų ryšį su 
gyvenimu, o jo sąmojaus ir 
įdomaus pašnekovo talento 
galėtų pavydėti satyrikas ar 
humoristas.

Kadaise mes su Vizgirda 
buvome vadinami modernis
tais”—mėgsta prisiminti sa
vo draugus dailininkas Kazo
kas. "O dabar šioje srityje 
jau daug kas mus pralenkė.”

Buvo karšta vasaros diena. 
Sėdėjau su dailininku sode. 
Gyvai šnekučiavom, tačiau 
dailininko akys krypo į šoną, 
lyg matydamas kažką įdo
maus. Darželyje žydėjo fliok
sai. Saulė slinko žemyn, šešė
liai keitėsi ir rodėsi, jog nei 
vienas saulės spindulių ir še
šėlių žaismas negali praeiti 
dailininko nepastebėtas. Ro
dės, jog akys stengiasi užfik
suoti tas spalvas atmintyje, 
kad tai, ko negalima įkūnyti 
čia pat drobėje, kada nors 
kūrybos momente išplauktų 
iš atminties, kaip gilus gam
tos žaismo pažinimas.

Įvairenybės
• Dinas Ramsis iš Aberdino 

(Anglija) paprašė sumažinti 
jam mokestį už radijo imtu
vą. "Neseniai apkurtau viena 
ausimi, todėl ir radijo progra
mas girdžiu tik viena puse,” 
— skundėsi jis.

• Keturias paras Rio de 
Žanere vyko tradicinis kas
metinis karnavalas^ kuriame 
dalyvavo miesto gyventojai 

ečių, tarp 
turistų, 

p triukš-

ir 300 tūkstančių sv 
jų 12 tūkstančių 
Šventė praėjo tai 
mingai, kad 118 jos dalyvių 
žuvo, o 10,728 sužeisti pateko 
į ligonines.

• Du dešimtmečiai žvejai iš 
Teksaso valstijos (JAV) su
gavo metro ilgumd ryklį. Sį 
retą laimikį jie sučiupo . . . 
bevardžiame upelyje, įtekan
čiame į Arlington© ežerą, kur 
ligi tol niekas niekada nėra 
girdėjęs apie rykli u s.

TAIKA IR HUMANIZMAS
V. BOVINAS

Šiuo metu, kai visuomenėje 
vyksta aktyvus sąjūdis už 
ginklavimosi varžybų nutrau
kimą ir taiką pasaulyje, JAV 
prezidentas Carteris iškilo su 
šūkiu—"human rights.” De
ja, jis pradėjo žmogaus teises 
ginti ne ten, kur jos neigia
mos. Prezidentas šalies, ku
rioje per du šimtmečius metų 
trempiamos savųjų ir kitų 
tautų humanistinės teisės, su 
“teisių vėliava” pradėjo 
briautis į socialistinių šalių 
vidinius reikalus, kuriose mi
lijonai darbo žmonių jau nuo 
Spalio revoliucijos laisvai ku
ria pranašesnį ir gražesnį so
cialistinį gyvenimą. Tai žino
ma ir suprantama kad, kad 
prezidento Carterio "teisių” 
pamokslai neturi pagrindo 
socializmo šalyse. Tai manda
giai ir teisingai pastebi L. 
Brežnevas:

"Tuo tarpu Vašingtono pre
tenzijų mokyti kitus, kaip 
reikia gyventi, negali, kaip aš 
manau, priimti nė viena su- 
veneri valstybė, jau nekal
bant apie tai, kad tokioms 
pretenzijoms neduoda pa
grindo nei padėtis pačiose 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, nei jų veiksmai ir politi
ka užsienyje.”

Aišku, Carteris gina teises 
senojo carizmo liekanų, tų 
"disidentų,” kurie nusikaltę 
savo tautai ir liaudžiai, kaip 
Solženycinas, Bukovskis, Sa
kharovas, lietuviški krimina
listai Bražinskai ir kiti kapi
talo samdiniai. Juk tie atplai
šos kovoja ne už humanizmą, 
bet už senąją santvarką, kuri 
darbo žmogų pavergia.

Tenka pastebėti ir tai, kad 
tie "disidentai,” neturėdami 
įtakos, nei judėjimo savose 
šalyse, veik tuo pačiu laiku ir 
balsu pradėjo skambėti kapi
talizmo spaudoje už “žmogiš
kumo teises” Tarybų Sąjun
goje, Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Jugoslavijoje, Rumuni
joje ir kitur. Žinoma, tas 
“triukšmas” yra Vakarų im
perializmo, ypač Amerikos 
ČIA žvalgybos, planuotas ir 
organizuotas reakcinių giedo- 
rių choras.

Taip šį išpuolį nušviečia ir 
amerikietis Vietnamo karo 
veteranas Thomas Johnson, 
kuris šiuo metu gyvena užsie
nyje, nes savoje šalyje jis 
neturi laisvės. Antra vertus, 
ir kam čia prezidentui Carte- 
riui reikėjo įsivelti į keleto 
socializmo šalių nusikaltėlių 
disidentų “laisvinimą,” kuo
met kapitalizmo pasaulyje 
yra milijonai tikrųjų disiden
tų, kovojančių už žmogišku
mo teises Italijoje, Ispanijo
je, Prancūzijoje, Portugalijo
je, Vakaru Vokietijoje, An 
glijoje ir Amerikoje. Vadina 

si, tai pigus bandymas suras
ti antisocialistinį argumentą 
užmaskavimui vis didėjančios 
kapitalizmo krizes.

Be to, tūkstančiai yra ame
rikiečių, kurie savo šalyje ne
turi žmoniškumo ir civilių tei
sių tik todėl, kad jų sąžinė 
diktavo nežudyti Vietnamo 
žmonių. Jų teises ir laisvę 
gina organizuotas judėjimas. 
Juk Vietnamo karo tikrieji 
kaltininkai yra Amerikos im
perializmo agresoriai, kurie 
turėtų būti ir teisiami. Taigi, 
prezidentas Carteris pir
miausia turi įgyvendinti žmo
niškumo teises savoje šalyje. 
To reikalauja JAV piliečiai. 
Štai kunigas Chavis iš kalėji
mo rašo prezidentui:

"Kaip vienas iš daugelio 
piliečių, neteisingai nuteistas 
kalėjiman ne už kriminališką 
veiklą, bet už aktyvų dalyva
vimą JAV žmoniškumo ir ci
vilių teisių gynimo judėjime, 
aš kreipiuosi į jus, Prezidente 
Carteri, pirmiausia skirkite 
pirmybę savo šaliai, išlaisvin
ti visus JAV politinius kali
nius.” Šis dvasiškis pastebi, 
kad jis yra vienas iš dešim
ties tų nuteistųjų už kovą 
prieš rasizmą ir politinę re
presiją.

Žinoma, kova už žmogaus 
teises ir laisvę turi ilgą istori
ją—ji vyko prieš vergiją, feo
dalizmą ir vyksta prieš kapi
talizmą. Pati kapitalizmo 
struktūra pagrįstą privatinės 
nuosavybės principu, kurioje 
žmogus žmogų išnaudoja. O 
kapitalizmas imperializmo ir 
militarizmo stadijoje, paver
gia žmoniškumo teises ir tau
tas. Vadinasi, apginti huma
nizmą, reikia kovoti už taiką, 
prieš didžiausią humanizmo 
priešą—karą.

Šiuo metu, kai branduolinio 
karo pavojus gresia žmonijai, 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių taikos progra
ma— yra visam pasauliui 
išeities alternatyva. Tad ir 
kapitalistinio pasaulio spau
doje kartais suspindi intelek
tualus ir išmintingas tiesos 
žodis. Čia norime paminėti 
Donald Kaufmano laišką ka
pitalistinio dienraščio, “Mia
mi Herald,” redaktoriui (ko
vo 3, 1977). Laiško autorius 
su sarkazmo atspindžiu pa
naudoja mitologinius įvaiz
džius šių dienų kapitalizmo 
šalių vadeivų adresu. Pir
miausia jis pastebi, kad į tai
kos klausimą dar vis atsako
ma:

"Mes tarsimės tik iš jėgos 
pozicijų.” Žinoma,—jėga
prieš jėgą,—į šią kategoriją 
jis stato JAV ir Tarybų Są
jungą, kurios jėga, kaip žino
ma, skiriama tik apsigynimo 
tikslais. Autorius pastebi? 

kad šiuo ginklavimosi metu: 
“Mes nuodijame orą, kurį 
kvėpuojame, vandenį, kurį 
geriame ir žemę, kuri maitina 
mus.” Kaufmanas kreipia dė
mesį į tai, kad mokslininkai 
mus įspėja, jog šiuo metu jau 
yra tiek “branduolinių bom
bų, kuriomis 23 kartus gali
ma sunaikinti šią nedidelę 
mūsų sferą.” Tačiau ir šian
dien “klaidingi musų mesijai 
ir moderniški Liliputai dar 
stato Frankensteinus, ku
riems išleidžiami nesuskaito
mi bilijonai dolerių.”

O kas tų milžiniškų miltari- 
nių išlaidų kaltininkas? Su 
kandžia pašaipa laiško auto
rius rašo: “Prezidentai ateina 
ir prezidentai išeina, kong- 
resmanai ateina, kongresma- 
nai išeina, bet Achillo kulnas 
mūsų demokratijoje, Penta
gonas, visuomet pasilieka ir 
veikia.” Jo veikla, sakoma, 
vis "saugumo” vardan.

Skaudų žodį randa ir tie, 
kurie kalba apie kapitalistinį 
humanizmą. Kaufmanas pa
brėžia, kad JAV valdžia atlie
ka kriminalį nusikaltimą, kai 
ji išmoka milijonus dolerių 
neva “farmeriams,” kurie 
neaugina kviečių ir kitos 
maistinės produkcijos, kuo
met du trečdaliai pasaulio 
žmonių gyvena pusbadžiai. O 
tarptautinės politikos aspek
tu jo laiške skaitome:

“JAV padėjo įstatyti fašis
tines valdžias Ispanijoje, 
Portugalijoje, Graikijoje, Do
mininko Respublikoje, Filipi
nuose, Pietų Korėjoje, Čilėje 
ir kitose Lotynų Amerikos 
šalyse.”

Jis primena, kad tos “fašis
tinės šalys ištraukė iš mūs 
bilijonus dolerių ir nieko at
gal nedavė.” Todėl mes ken
čiame infliaciją.

Laiško autorius komentuo
ja, kad JAV vyriausybė ir 
Pentagonas taip jau yra “gy- 
nybiškai” susiorientavę, kad 
“taika” tapo nepriimtinu (ob
scene) žodžiu. Tačiau savo 
laišką Kaufmanas baigia su 
optimizmo gaida. Jo many
mu, tikrai būtų gražus ir ge
ras šis pasaulis, jeigu kaip 
nors pavyktų sukombinuoti 
Vakarų valstybių, ypač JAV, 
didžias produkcijos jėgas su 
socialistinėmis šalimis į tei
singesnę padalijimo sistemą, 
tai turėtume tikrą, ne išgal
votą, bet šiandienišką “utopi
ją.” Bet tai reikalauja, kad 
Amerikos visuomenė atida
rytų akis ir ausis, pasuktų 
šalies vairą į teisingos tėk
mės srovę.

Kaip matome, cituotas laiš
kas rodo, kad ir buržuazinėje 
visuomenėje yra inteligenti
jos, kuri sugeba realistiškai 
galvoti—tai gerai. Taika pa
saulyje, bendradarbiavimas 
tarp socialistinių ir kapitalis
tinių šalių yra galimas ir abi
pusiai naudingas. Kitokio 
mėjimo nėra.

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 pusi.]

Labai didelė jų dauguma yra 
profesionalai. Jie veržėsi 
Amerikon, nes tikėjosi čionai 
surasti tikrąjį žemės rojų. 
Deja, jo nesurado, labai dau
geliui tiesiog net neįmanoma 
įsidarbinti, dėl skirtingų čia 
sąlygų bei nemokėjimo kal
bos.

Dabar jie yra nusivylę, 
skundžiasi ir dejuoja, padarę 
didelę klaidą, 

r 
Ld

Kanados karde liečiu laik
raštyje bal. 6 d. koks ten J. 
Kelmas iš Toronto kliedą:

“Dabar lietuvis tėvynėje 
tik mažą laiko dalį tedirba 
sau. Todėl lietuvių tautos pa
žanga nekyla, kaip kitose 
laisvose šalyse.”

Tos kitos Kelmo šalys, žino
ma, yra kapitalistinės šalys.

Kaip žinoma, kelmas yra 
negalvojantis padaras. Tokiu 
yra ir šis mūsų torontietis 
Kelmas.

Ar jis paduoda nors vieną 
pavyzdį, kuri taip baisiai ka
ro sunaikinta šalis yra pra
lenkus mūsų Lietuvą savo 
pažanga visose gyvenimo sri 
tyse? Ne, nepaduoda, nes ne
turi, nes nėra.

Švelniausiai pasakius, šis 
mūsų Kelmas tikrai kelmiš- 
kai plepa nesąmones.

Šios šalies ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrew 
Young yra, matyt, labai kai 
bus ir rūpestingas žmogus. 
Bet kaip tiktai jis kiek plačiau 
kuriuo nors klausimu atidaro 
savo burną, į ją visomis ketu
riomis sugužą visi jo oponen
tai. Aną dieną sugrįžęs iš 
Europos jis pasakė, kad šios 
šalies tūluose žmonėse klesti 
tiesiog liguistas įsivaizdavi
mas apie komunizmo pavojų 
Afrikoje. Vaje, kaip skau
džiai jis užgavo antikomunis 
tus!

Dabar vėl jis išsitarė, kad 
Pietų Afrikos rasistinis bal
tųjų režimas yra ne vietoj, 
priešingas tos šalies milžiniš
kos žmonių daugumos intere
sams. Ir vėl alasas, vėl 
triukšmas prieš jį. Net reika 
laujama jį nubausti, išmetant 
iš tos labai atsakingos vietos.

Neišleidžia nė po 
užstatu [Kaucija]

Wilmington, N. C.— Fede 
ralinis teisėjas Russell Lanier 
atmetė reikalavimą išleisti 
“Wilmingtono 10,” nekaltai 
nubaustus ilgų metų kalėji
mu, iš kalėjimo po užstatu. 
Kaip žinoma, jų tarpe yra ir 
garsusis dvasiškis Ben Cha
vis. Neseniai jis apeliavo į 
prezidentą Carterį, kuris taip 
daug kalba apie žmogaus tei
ses, kad jis juos užtartų. Bet 
prezidentas net nedavė atsa

lai- j kymo Chavis labai sen ti- 
< ? utalu laišką.

/
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KANADOS ŽINIOS
MONTREAL, QUEBEC

Gausiai remia spaudą
Didelį indėlį spaudos bare 

paliks, per daugelį metų skai
tydamas ir gausiai paremda
mas pažangią spaudą šios ko
lonijos senosios kartos tautie
tis—Domininkas Norvaiša- 
Norwich. Nors jau baigia de
vintą dešimtį savo amžiaus 
metų, bet spaudos reikalai 
jam visuomet stovi pirmoje 
eilėje. Ypač jis labai įvertina 
ir gausiai remia “Laisvę.” 
Dar nepraėjo nė metų laiko, o 
jau į “Laisvės” fondą yra 
paaukavęs $288.00, tai bū
tent: Pereitą to laikraščio va
jų parėmė su čiela šimtine, o 
šiuo laiku, pastebėjęs “Lais
vėje,” kad yra šaukiamas 
laikraščio dalininkų suvažia
vimas, pasveikino su šimtine. 
Tai graži sumelė, tai graži 
parama laikraščiui, tai gražus 
pavyzdys. D. Norvaiša nėra 
koks turtuolis, bet savo sun
kiu prakaitu užsidirbo pragy
venimą, kaip ir daugelis mū
sų.

Drg. D. Norvaiša dar gana 
jaunuose metuose panūdo pa
likti Gimtinę ir vykti į Jungti
nes Amerikos valstijas, pas 
ten anksčiau nuvykusį savo 
tėvą, bet į Ameriką jo neišlei
do. Patarė vykti į Angliją, ką 
jis ir padarė. Bet Anglijoj 
jam labai nepatiko ir po 
trumpo laiko atvyko į Kana
dą, kur buvo iš anksto pada
ręs metams kontraktą už la
bai mizerną atlyginimą. Jo 
laimei, atvykus į Montrealą, 
stotyje susitiko su tautie
čiais, kurie jį parsivedė ir 
apgyvendino lietuviškoje šei
moje, kur gyveno ir daugiau 
tautiečių. Tuoj vienas tautie
tis, tuo laiku dirbęs tabako 
dirbtuvėje, nesivedė į darbą. 
Bet kadangi ten reikalavo sti
prių muskulingų vyrų, tai jo 
nepriėmė. Sekančią dieną ki
tas tautietis, kuris dirbo vie
noje geležinkelio—C. P. R. 
dirbtuvėje, nusivedė ir ten 
gavo darbą, kuriame išdirbo

IS LLD CK RASTINES
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Draugas J. Užunaris, 
Windsor, Ont., kartu su nari
niais mokesčiais atsiuntė 
aukų apšvietos fondui $7.50.

Draugas L. Kisielis, Mon- 
trealo kuopos finansų sekre
torius, su nariniais mokes
čiais atsiuntė ir aukų. Aukojo 
sekančiai: J. Čičinskas $5, K. 
Ąžuolaitis prieš mirtį aukojo 
$4.15, L. Kisielis, A. Sadaus
kas, J. Urbanavičius po $2, 
F. Petrauskas $2.50, F. Spai- 
čys ir J . Stukas po $1.

J. Kuodis, Windsor, Ont., 
$2.50.

A. Maldeikienė, Sprinford, 
Ont., $2.50.

Draugė J. Svirplienė su 
vvindsoriečių nariniais mo
kesčiais atsiuntė ir aukų. 
Aukojo sekančiai: L. Svir
plys, J. Morkūnas, W. Savic
kas ir Ch. Stankus po $2.65.

Draugas J. Aršauskas su 
hamiltoniečių nariniais mo
kesčiais atsiuntė aukų sekan
čiai: B. Kubilius, F. Vaivila, 
J. Aršauskas, A. Doveika 
aukojo po $3.

Toronto kuopos nariai su 
duoklėmis per draugą T. 
Rimdžių aukojo sekančiai: A. 
Maigis $23.00, S. Repšys 
(London) $10, P. Bepirštis 
$5, K. Morkūnas, Pt. Pajuo
dis, M. Subačius, P. Daugėla 
ir M. Paužienė po $2.85. V. 
Strazevičius, P. Pajuodis 
(London), J. Grigaliūnas po 
$2.45. J. Rudzevičius, P. Kiš
kis, V. Masienė, M. Šimkū
nas, P. Alksnis, J. Morkū
nas, J. Žulys, A. Karosas, J. 
Kuktaras, K. Pudimaitis, S.

Domininkas Norvaiša

45 metus. Iš karto dirbo pa
prastu darbininku, o vėliau 
kaip mašinistas.

Į Montrealą atvyko 1907 
metais. Kaip tik tais pačiais 
metais čia kūrėsi “Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto” klubas, į kurio darbą 
greit ir Norvaiša įsitraukė. 
Per ilgą laiką buvo to klubo 
“board” direktorius ir šiaip 
aktyvus klubo narys, kol klu
bas nepateko į vadovybę vė
lesnės kartos tautiečiams, 
kurie tą puikią lietuvišką įs
taigą jau palaidojo.

Savo gyvenime turėjo ma
lonių pergyvenimų ir skau
džių valandų. Pergyveno 
žmonos netekimą, tragišką 
žento mirtį ir pagaliau neteko 
savo vienturtės mylimos du
krelės. Apart čia gyvenančio 
brolio, jokių kitų artimųjų 
neturi. Gyvena vienišas. La
bai pasigenda artimo žmo
gaus, su kuriuo galėtų pasi
dalinti mintimis, pasiguosti. 
Nors sulaukęs gražaus * am
žiaus metų, bet dar gana jau
nuoliškai atrodo ir nusitei
kęs. Dar gana vikrus, dažnai 
eina pasivaikščioti.

Linkiu šiam tauriam tautie
čiui dar ilgų gyvenimo metų!

P. K-ė

Poškus, J. Šinkūnas, po $1, 
O. Vilkelienė $3, N. Berškie- 
nė $3, J. Indriūnas $3, A. 
Puzara (London) $2, A. Juo
zaitis $2, B. Žukauskas $1, J. 
Barčas (Wasaga Beach) 45 c. 
J. Žukauskas 85 c. A. Byrąs 
(London) 45 centus. A. Berš- 
kis 45 c. B. Žukauskas $1.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

Jau laikas užsimokėti nari
nius mokesčius, kurie dar 
neužsimokėję.

Kur nėra užtektinai narių, 
kuopai išlaikyti, galite prigu
lėti pavieniais.

J. Yla
KLLD CK Sekretorius

Sėkmingos 
“Krikštynos”

Toronto.—Balandžio 2 die
ną įvyko Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubo (Ine.) 
“krikštynos”—banketas ir 
šokiai. Parengimas buvo la
bai sėkmingas. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė, kuriuos 
šeimininkės pavaišino labai 
skania vakariene. Buvo ir 
kietesnių gėrimų. O po vaišių 
sekė šokiai, kuriems grojo 
orkestras. Visi labai gražiai 
praleido vakarą.

Reikia pridėti, kad šio pa
rengimo rengėjų dalį, taipgi 
ir nemažą dalį svečių, sudarė 
jaunesniosios kartos atsto
vai. Kaip seniai, taip ir jau
nesnieji, labai gražiai koope
ravo. Reikia tikėtis, kad ši 
dviejų kartų kooperacija di
dės. A

Reikia tarti didelį ačiū 
draugėms šeimininkėms, ku
rios per dvi dienas darbavosi,

Naujos knygos 
Lietuvoje

Lazdynų Pelėda Klajūnas 
(240 psl.). Rinktinėje sudėta 
dviejų seserų—^ofijos Pšibi
liauskienės ir Marijos Las
tauskienės, pasirašinėjusių 
Lazdynų Pelėdos slapyvarde, 
apysakos ir apsakymai. (“Ir 
pražuvo kaip sapnas,” “Motu
lė paviliojo,” “Klajūnas,” 
“Pirmoji tarnystė” ir kt.). 
Pakartotinis leidimas.

Vladas Dautartas Ieškau 
mylimo veido (406 psl.). Ra
šytojo apsakymų rinktinė, 
sudaryta iš penkių skyrių. 
Pirmajame spausdinami 
nauji kūriniai, o kituose—ge
riausi apsakymai iš ankstes
nių rinkinių. Juose vyrauja 
kaimo tematika.

Jonas Dovydaitis Žydrieji 
ežerai, skaudi šviesa (524 
psl.). Šioje knygoje spausdi
nami du romanai, susieti ben
dra tema—apie Lietuvos 
energetikų darbus.

Romualdas Lankauskas 
Prisiminimai po vidurnakčio 
(144 psl.). Naujas autoriaus 
romanas apie morališkai puo
lusio žmogaus dvasines kan
čias, jo pastangas prisikelti.

Juozas Glinskis Po svarsty
klių ženklu (58 psl.). Drama 
apie įžymųjį lietuvių dailinin
ką ir kompozitorių M. K. 
Čiurlionį.

Henrikas Cigriejus Nedy- 
lanti lauko delčia (94 psl.). 
Antroji šio autoriaus eilėraš
čių knygelė. Joje poetas dau
giausiai posmų skiria kaimui, 
žemdirbiui, jo gyvybingiems 
saitams su gamta, taurinan
čia jo dvasią.

Petras Raščius Kokia dan
gaus spalva (116 psl.). Naujas 
poeto lyrinių eilėraščių rinki
nys. Šalia posmų, apdainuo
jančių darbą, Tėvynės meilę, 
žmogaus artumą gamtai, jos 
grožiui, atskirą pluoštą suda
ro eilėraščiai, paremti vienu 
įvykiu ir turintys epinio pasa
kojimo intonacijų.

Petras Palilionis Akistatos 
(106 psl.). Antroji poeto eilė
raščių knygelė. Joje teigiama 
žmogaus ištikimybė kilniems 
visuomeniniams idealams, iš
juokiamas miesčioniškas uti
litarizmas.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

• PILIULĖS NUO NĖŠTUMO 
PAVOJINGOS

JAV Maisto kokybės ir me
dikamentų valdyba numato 
apriboti ar net visiškai už
drausti estrogeninius ir pro- 
gesteroninius preparatus nuo 
nėštumo. Tai susiję su vis dau
gėjančiais moksliniais duome
nimis, kad minėtųjų preparatų 
vartojimas gausina susirgimus 
krūties ir gimdos vėžiu, taip 
pat širdies ir kraujo ligomis. 
Be to, manoma, kad tokių 
preparatų vartojimas gali at
siliepti būsimiems tokių mo
terų vaikams. Pažymima, kad 
dėl piliulių nuo nėštumo var
tojimo JAV kasmet miršta apie 
400 moterų.

ruošdamos maistą. Joms tai 
tikrai neteko laiko pasilinks
minti ir pasidžiaugti.

Ant rytojaus įvyko Sūnų ir 
Dukterų Draugijos Toronto 
kuopos ir Toronto lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimai. 
Abudu praėjo labai sklan
džiai. Moterų klubas, tarp 
kitko, paaukojo $100 Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubui, kuriam priešakyje 
stovi dideli darbai įrengti sa
lę, kad būtų patogiau ne tik 
šeimininkėms, bet ir visiems 
nariams būtų maloniau pra
leisti laiką. Moterims už tai 
klubo direktorių taryba šir
dingai dėkoja.

SDD kuopos pirmininkas J. 
Morkūnas pasidžiaugė, kad 
per praėjusį mėnesį niekas iš 
narių nemirė.

Paaiškėjo, kad yra narių, 
kurie dar nemokėję narinių 
mokesčių. Jeigu jie greitai 
neužsimokės, tai jie susispen- 
duos. Kurie dar nemokėję 
turėtų niekį nelaukdami už
simokėti. J. Yla

DETROIT, MICII.

SVEIKINU

Joną Klimavičių
Gimtadienio Proga

Balandžio 23 dieną Jonui Klimavičiui sueina 90 
metų amžiaus. Jis gimė 1887 metais balandžio 23 
d. Jurkšų kaime prie Pilviškių miestelio, Lietuvoje.

Nuoširdžiai sveikinu savo mylimą vyrą jo gimta
dienio proga, linkėdama Jam geros sveikatos, ener
gijos ir ilgai nepalikti manęs vienos.

Žmona ADELĖ

ST. PETERSBURG, FLA.
Balandžio 2 d. Lietuvių Pi

liečių klubo salėje LLD 45 kp. 
įvyko , mėnesinis "susirinki
mas. Jį pravedė kuopos pirm. 
Jonas Mileris.

Kuopos valdyba pateikė ra
portus, J. Mileris pranešė, 
kad kovo mėnesį kuopos ren
giniai buvo sėkmingi. Mūsų 
moterys, minėdamos Tarp
tautinę Moters Dieną, labai 
vykusiai pasirodė su kalbo
mis eilėraščiais ir daina. Gar
bė moterims! Taip pat Mileris 
priminė, gegužės I-ją dieną 
darbo žmonių šventę. Mes 
pažangiečiai taipgi privalome 
prisidėti prie šios šventės. 
Finansų sekr. Julė Andriulie
nė pateikė išsamų raportą 
apie finansų bei narių stovį. 
Iždininkas Povilas Alekna su
tiko su jos raportu.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė P. Mockape- 
tris ir P. Alekna. Raportai 
buvo priimti.

Prie baro P. Aleknai pagel
bėdavo Elizabeth Shnerpu- 
nienė. Ji dabar atsisakė nuo 
to darbo. Jos vieton sutiko 
dirbti Juozas Keleris.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Kauno nuo gydytojų. Angelės 
ir Boleslovo Pikčių. Jie dėko
ja kuopos nariams už siunti
nėjimą laikraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” ir medicinos žurna
lo.

Susirinkimas nutarė gegu
žės mėnesį pagerbti mirusius 
kuopos narius per “Vilnį” ir 
“Laisvę” abiem laikraščiam 
paskyrė paramos po $30. 
Taip pat nutarė pasveikinti 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mą su $250. Susirinkimą pa
baigus, šeimininkės jau buvo 
pagaminusios pietus ir visus 
pavaišino. Po pietų turėjome 
dainų programą. Pirmiausia

Pilnai pasitenkinęs

Arkivyskupas
Joseph L. Bernardin

Jis yra Amerikos katalikų 
bažnyčios vyskupų konferen
cijos pirmininkas. Jis sako, 
kad nepaisant “tūlų nesusi-, 
pratimų,” katalikų bažnyčia 
yra visiškai geroje padėtyje. 
Jos prestižas pasaulio katali
kuose esą gana aukštame 
stovyje.

Ginčai arba nesusipratimai 
esą kilę dviemis klausimais. 
Vienas grynai politinio pobū
džio, būtent, dėl dvasiškuos 
dalyvavimo praėjusiuose pre
zidentiniuose rinkimuose. Ki
tas ginčas eina dėl moterų 
veržimoji į kunigystę.

Tillė ir Juozas Lukai padaina
vo duetą. Po to Dainos Mylė
toju choras, vadovybėje Ade
lės Pakalniškienės padainavo 
kelias dainas. Pijaninu akom- 
ponavo Helena Janulis.

Sekė šokiai.

KLUBO VEIKLA
Balandžio 9 d. Lietuvių Pi

liečių Klubo salėje įvyko klu
bo mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė klubo prez. V. Bun- 
kus.

Valdyba pateikė raportus. 
V. Bunkus priminė, kad iki 
šio laiko mūsų renginiai buvo 
pasekmingi. Visuomet susi
rinkdavo skaitlinga publika. 
Tačiau vasaros metu mūsų 
renginiai bus mažesni, nes 
daug iš mūsų galvoja vasarą 
praleisti šaltesniam krašte.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai užgyrė 
V. Bunkaus raportą. Finansų 
sekr. Ad. Pakalniškienė pa
teikė platų klubo finansų sto
vio raportą. Iždininkas Juo
zas Dobrow sutiko su ata
skaita. Taip pat iš renginių 
komisijos raportą pateikė P. 
Alekna ir P. Mockapetris. 
Raportai buvo priimti.

Susirinkimas nutarė gegu
žės mėnesį pagerbti mirusius 
klubo narius per “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir paskyrė laikraš
čiams paramos po $25. Pabai
gus susirinkimą, šeimininkės 
pavaišino visus skaniais pie- 
tais. Po pietų buvo išpildyta 
dainų programa. Solistas 
Larry Strack padainavo pa
vasario dainas. Dainos Mylė
tojų choristai buvo pavasariš
kai pasipuošę. Vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės padai
navo kelias dainas. Chorui 
dainuojant, Stasys Kuzmic
kas protarpiais įterpė solo. 
Programa Adelės Pakalniš
kienės pastangomis buvo vy
kusiai sutvarkyta. Pijaninu 
akomponavo Walteris Žukas.

Siame pobūvyje publikos 
buvo prisipildžiusi pilna klu
bo salė. Ji gausiai plojo pro
gramos pildytojams. V. Bun
kus dėkojo A. Pakalniškienei 
už priruošimą gražios progra
mos, pijanistui W. Žukui, šei
mininkams M. ir A. Raškaus
kams ir jų pagalbininkams už 
skanius pietus, publikai už 
skaitlingą atsilankymą. To
liau sekė šokiai ir draugiški 
pokalbiai.

MŪSŲ LIGONIAI
Jau seniai serga geri orga

nizacijų veikėjai Paulina ir 
Jonas Blaškiai. Jie abu ran
dasi slaugymo namuose. Lili- 
jen Novak buvo ligoninėje 
patikrinti sveikatą, jau gryžo 
į namus ir sveiksta gydytojo 
priežiūroje.

Mūsų pobūvių pijanistė He
lena Janulytė rimtai susirgo, 
paguldyta į H. Rutland ligo
ninę, 49 St. at 58th Ave. 
North.

Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai susveikti.

PRANEŠIMAI
Balandžio 23 d. klubo pobū

vis—pietūs 12 vai., po pietų 
šokiai. Balandžio 30 d. taip 
pat klubo pobūvis—pietūs 12 
vai. šokiai ir žaidimai.

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

MIRĖ SENA LIETUVOS KULTŪRININKĖ

Paskutiniai padėkos žodžiai
Balandžio 4 d. mirė Vil

niaus lietuvių kultūrinio dar
bo veteranė, personalinė 
pensininkė Marija Piaseckai- 
tė-Šlapelienė. 1880 metų bir
želio 5 d. gimusi Vilniuje, čia 
išgyveno beveik 97 metus. 
Ne be pagrindo ji save laikė 
seniausia Vilniaus gyventoja.

Išmokusi lietuvių kalbą, M. 
Šlapelienė anksti įsijungė į 
kultūrinį gyvenimą, kuris 
ypač suaktyvėjo, 1904 m. pa
naikinus lietuvių spaudos 
draudimą. Ji buvo daugelio 
reikšmingų lietuvių kultūri
nių įvykių liudininkė ir daly
vė, vadovavo pirmajam lietu
viškam “Vilniaus žinių” kny
gynui. 1906 m. Marija ir jos 
vyras Jurgis Šlapelis (žino
mas kalbininkas) atidarė savo 
knygyną, kuris veikė iki 1946 
m. Jame lankydavosi G. Pet- 
kevičaitė-Bitė, Vaižgantas, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda ir 
daugelis kitų.

M. Šlapelienės lietuviškas 
knygynas ne tik išplėtė lietu
viškų ir lituanistinių leidinių 
prekybą, bet ėmėsi ir leidybi
nio darbo—pasirodo keliolika 
knygų—K. Donelaičio “Raš
tai,” J. Šlapelio žodynas, D. 
Defo “Robinzono gyvenimas 
ir jo nelaimės” ir kt. Knygy
nas aprūpindavo knygomis 
lietuviškas mokyklas, jame 
buvo ir revoliucinės literatū
ros, ypač 1918-1919 metų lei
dinių.

M. Šlapelienė įėjo į mūsų 
kultūros istoriją ir kaip sceni
nio meno veikėja. Ji dainavo 
Vilniaus lietuvių chore (jo va
dovu kurį laiką buvo M. K. 
Čiurlionis), taip pat atliko 
Agotos vaidmenį A. Vilkutai- 
čio-Keturakio spektaklyje 
“Amerika pirtyje” ir Tek
lės—M. Petrausko operetėje

Mirė

Shirley Graham DuBois
Iš Pekino pranešama, kad 

ten balandžio 4 dieną mirė 
žymi rašytoja ir veikėja Shir
ley Graham DuBois. Ji buvo 
našlė garsaus istoriko ir ko
votojo Dr. DuBois, vieno Na
cionalinio Susivienijimo už 
Spalvotų Žmonių Pažangą įs
teigėjų. Velionė buvo 69 me
tų. Jos gyvenimo draugas mi
rė 1963 metais.

Shirley Graham DuBois, 
kaip ir jos gyvenimo draugas, 
buvo šios šalies valdžios žiau
riai persekiojama. 1971 m. 
jai nebuvo neleidžiama su
grįžti į Ameriką. Justicijos 
Departmentas teigė, kad 
Mrs. Dubois palaiko ryšius 
net su 30 organizacijų, ku
rios valstybės prokuroro yra

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 13 metų kai negailestinga mirtis atskyrė 

mano mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona 
HELEN, dukra
WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

Marija Piaseckaitė-Šlapelienė 
“Kaminkrėtys ir malūninin
kas.” Praėjusių metų pabai
goje, Akademiniam operos ir 
baleto teatrui švenčiant lietu
viškos operos 70-mėtį., girdė
jome pirmosios Birutės (M. 
Petrausko operoje “Birutė”) 
—M. Šlapelienės sveikinimo 
žodžius.

Reikšmingas M. Šlapelie
nės įnašas į lietuvių memua
rinę literatūrą. Savo kultūri
nį darbą, susitikimus su žmo
nėmis ji aprašė atsiminimuo
se apie Žemaitę, platesniame 
rašinyje “M. Piaseckaitės- 
Slapelienės lietuvių knygy
nas Vilniuje,” atsiminimų 
fragmentuose, paskelbtuose 
“Tarybiniame mokytojuje.” 
Iki paskutiniųjų gyvenimo 
metų M. Šlapelienė turėjo 

.gerą atmintį ir buvo gyvas 
praėjusių dienų liudininkas. 
Ji turėjo ir kolekcionieriaus 
polinkių—paliko vertingą lie
tuviškų knygų, atvirukų ir 
kitų leidinių rinkinį, išsaugo
jo nemaža vertingų J. Šlape
lio ir kitų autorių rankraščių 
bei laiškų. Už visą triūsą, 
sukauptą kultūrinį turtą pa
skutinį kartą Marijai Šlape
lienei tariame gilios padėkos 
žodžius. Vladas Žukas 

paskelbtos subersyviškomis. 
Bet prieš tokį vyriausybės 
žygį kilo toks masinis protes
tas, jog ji turėjo pakeisti nu
sistatymą ir davė Mrs. 
DuBois vizą.

Lietuvoje svečiai 
iš tolimų kraštų

Vilnius, III, 28. (ELTA). 
Tarybų Lietuvoje vieši TSRS 
profsąjungų XVI suvažiavi
mo svečių grupė —Gvinėjos, 
Kamerūno, Malio. Nigerio, 
Senegalo, Togo profsąjungų 
delegacijos.

Svečiai pabuvojo Druski
ninkų sanatorijose ir gydyk
lose, domėjosi sveikatos ap
saugos organizavimu respub
likoje, Kauno rajono Mičiuri- 
no kolūkyje susipažino su 
žemdirbių gyvenimu.

Šiandien Afrikos profsą
jungų veikėjus priėmė Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė. 
Ji papasakojo apie Lietuvos 
laimėjimus Tarybų valdžios 
metais, darbo žmonių dalyva
vimą valstybės valdyme.

Viešnagės respublikoje me
tu numatytas svečių susitiki
mas su Respublikinės Profsą
jungų Tarybos vadovais.

* Kasdien Jungtinėse Val
stijose nuo gamybinių trau
mų ir profesinių susirgimų 
žūva 315 žmonių.
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SVEČIAI IŠ LIETUVOS “LAISVĖS” REIKALAI Iškilmingai pagerbsi II e Pramogų kalendorius

Algirdas Vileikis, Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų 
Vykdomojo Komiteto pirmininkas ir Vladislovas Mikučiaus- 
kas; apie jų apsilankymą New Yorke buvo trumpai praeita
me “Laisvės” numeryje. Jiedu jau sugrįžo į Lietuvą.

S. Narkėliūnaitės nuotr.

Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui
Gerbiami “Laisvės” dalininkai:

Džiugu, kad vis susirenkate aptarti “Laisvės” reikalus. 
Linkiu iš širdies, kad suvažiavimas būtų sėkmingas. Pasita
ręs su draugais ir draugėmis vilniečiais ir parinkęs kiek 
kuris išgali, siunčiu $275, sveikinimais $266, ir vieną

seną taurų veikėją

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kp. laikė savo mė

nesinį susirinkimą. Tiesa pa
sakius, susirinkimas nebuvo 
nariais skaitlingas, bet tie, 
kurie yra veiklūs ir dažnai 
susirinkimus lanko, ryžtingai 
rūpinasi, organizacijos reika
lais ir jos ugdymu. Ypatingai 
dedama daug pastangų gavi
mui naujų narių.

Atlikus susirinkimo forma
lumus, nusitarta turėti taip 
vadinamą “Lietuviška gegu
žinę. Parengimėlis įvyks 1- 
mą dieną gegužės Lietuvių 
svetainėje '07 Lafayette St. 
Pietūs bus duodami 1:30 vai. 
dieną. Auka y patai $3. Valgis 
bus įvairus ir skoningas.

Esate nuoširdžiai kviečiami 
kaip nariai, taip ir nenariai, 
geros valios lietuviai. Būsite 
visi maloni priimti ir pavai
šinti. Laukiame svečių kaip 
vietinių, taip ir iš tolemesnių 
lietuvių kolonijų. Galėsime 
visi linksmai, draugiškai pa
bendrauti, pasidalinti minti
mis, pajuokauti ir tuo pat 
sykiu atžymėti tą didelės 
svarbos viso pasaulio darbo 
liaudies šventę pirmąją gegu
žės. Šidlavos Žemaitis

Mirė
Kovo 26 d. savo namuose 

nuo širdies smūgio, sulaukęs 
75 metus, mirė Alfonsas Sir- 
gėda. Palaidotas kovo 30 d. 
St. Charles kapinėse, Far
mingdale, L. L

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Utenoje. Į Ameriką at
vyko 1920 m. Visą laiką gyve
no Brooklyne, 79 Barbey St. 
1932 metais vedė Eleną Sir- 
gelytę iš los pačios Utenos 
apylinkės.

Nuo pat atvykimo į Ameri
ką Alfonsas dirbo didelėse 
įstaigose sargu naktimis, tai 
mažai galė jo ateiti į parengi
mus. Velionis buvo draugiš
kas žmogus, buvo “Laisvės”

skaitytojas, turėjo daug 
draugų ir pažįstamų.

1972 metais buvo nuvykęs į 
Tarybų Lietuvą. Sugrįžęs la
bai gerai kalbėjo apie dabar
tinį Lietuvos žmonių gerą gy
venimą.

Alfonsas Sirgela paliko di
deliame liūdesyje žmoną ir 
Eleną ir sūnų Edwardą, daug 
giminių ir draugų.

Mūsų nuoširdžiausia užuo
jauta velionio šeimai ir arti
miesiems. P. Venta

Brooklyn, N. Y.—Sulaikyti 
ir teisiami du vyrai. Jie kalti
nami užgrobimu sunkvežimio 
su 300 maišų su kavinėmis 
pupelėmis, vertės $200,000. 
Sunkvežimio grobikai—Ce
sar Contino ir Arthur McCar
thy.

Labai dideli gaisro 
nuostoliai

Cherry Hill, N. J.—Balan
džio 14 d. čia dienos metu 
laike arklių lenktynių Garden 
State Park klube kilo gais
ras. Buvo 9,700 žiūrovų ir 800 
darbininkų-tarnautojų. Du 
žmonės žuvo, o 22 tapo su
žeisti, keturi iš jų pavojingai.! 
Medžiaginių nuostolių parkui 
esą padaryta už apie 20 mili
jonų dolerių. Gaisro kilimo 
priežastis nežinoma.

Konfiskavo silkes, 
o laivą paleido

Bostonas. —Pakraščių Sar
gyba konfiskavo 16 tonų sil-j 
kių nuo tarybinio laivo “An
tanas Sniečkus,” o patį laivą 
su įgula paleido. Kaip žinia, 
šis laivas yra fabrikas: jis 
pats žuvų negaudo, o tiktai 
kitų žvejybinių laivų pagau
tas žuvis išvalo ir sušaldo, 
kad jos nesugestų.

Bet laivas “Taras Ševčenl- 
ko” dar vis nepaleidžiamas.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranas Buknys
mirė 1975 m. balandžio 21 d.

Ilsėkis brangusis Gimtojoje žemėj tarp ošiančių 
Tėviškės berželių. Aš su giliu liūdesiu visuomet 
Tave prisiminsiu.

ŽMONA NASTE BUKNIENĖ

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

prenumeratą $9.
Aukojo: Senukas................................................... $25

George Montvila..................................15.00
Vito Pajaujis........................................10.00
Alvina ir John Strich.......................... 10.00
J. K. Stalioraitis..................................10.00
K. Danyla................... 10.00
LLD 19 kp., Chicago, Ill...................... 10.00
A. Andrijauskas (Tony Boy).............. 10.00
Antonette Gerdus ir U. Gvergždienė 10.00 
N. DeSchaaf..........................................10.00
ALMK Draugija....................... 10.00
Albertina Jenkins................................10.00
J. Mažeika................................... 10.00
C. J. Sisevičiai......................................10.00
Viktoras Preikšą..................................10.00
B. Gelgota............................................. 6.00
S. O. Jokubkos......................................5.00
Mae Butko..............................................5.00
Minnie Kancerienė................................5.00
Mary Michasonok..................................5.00
Mary Grager..........................................5.00
V. Yuden................................................5.00
A. Litvinas..............................................5.00
A. Kaukas..............................................5.00
Juozas Balčaitis......................................5.00
Helen Trusk............................................5.00
A. Andrijaitis........................................5.00
P. Vaitkus..............................................5.00
L. Morkevičius......................................5.00
St. Zolpis................................................5.00
D. Rymša................................................5.00
A. Katela................................................5.00
Anelė Dočkienė......................................3.00
Antanina Butkis....................................3.00
Frank ir Jessie Vesely.......................... 3.00
Turtingas......... ......................................1.00

JURGIS STASIUKAITIS
Sekmadienį, gegužės 1 dieną pagerbimas mūsų seno 

pažangaus veikėjo Jurgio Stasiukaičio, jo 84-jo gimtadienio 
proga, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 1 vai. popiet. Bus dideli pietūs su šauniomis 
vaišėmis, taipgi graži meninė programa, kurią išpildys Aido 
Choras, solistė Amelia Young ir muzikas Bražinskas. Auka 
$7.

Visus New Yorko ir apylinkės lietuvius kviečiame daly
vauti.

AIDO CHORO JUBILIEJINĖ
65 METU ŠVENTĖ

J. Mažeika
Chicago, Ill.

* * *
LLD 153 kuopa, San Francisco, Cal., ir saujelė skaitytojų 

linkime, kad “Laisvė” gyvuotų dar ilgus metus. Siunčiame
paramos $141.
Aukojo: LLD 153 kp..........................................$75.00

ValėSutkienė......................................25.00
Marie Baltulionytė..............................20.00
Aldona Fitzgibbons ............................ 10.00
M. J. Ginaičiai........................................5.00
A. Misevičienė........................................3.00
J. Roland................................................3.00

Valė Sutkienė* * *
Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą. 

Linkiu, kad mūsų mylimas laikraštis dar ilgai gyvuotų ir 
neštų teisingas žinias taip kaip iki šiol. Paramos siunčiu $50.

MARY DEMENTIS,
Redlands, Cal.* * *

“Laisvės” Bendrovės suvažiavimui:
Sveikiname visus dalyvius ir linkime, kad šis suvažiavi

mas būtų gausus ir sėkmingas. Linkime “Laisvei” dar ilgai 
gyvuoti. Siunčiame $50.

LLD 198 KP. VALDYBA ir NARIAI
Oakland, Cal.

per Ks. B. Karosienę* * *
Gerbiami draugai:

Sveikinu jus susirinkusius aptarti “Laisvės” reikalus. 
Linkiu, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų skleisdama darbo 
žmonėms šviesą ir tiesą. Taipgi sveikinu visus laikraščio 
leidėjus, ypač seną veteraną redaktorių A. Bimbą. Siunčiu 
$30 paramos.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ
Westwood, Mass.* * *

Sveikiname su linkėjimais, kad “Laisvė” dar ilgai lankytų 
mūsų namus. Siunčiame $20.

L. BUTKEVIČIENĖ ir E. BRAZAUSKIENĖ
Hartford, Conn.* * *

Gerbiami Draugai:
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimo dalyvius, laikraščio 

kolektyvą, skaitytojus ir rėmėjus. Linkime, kad suvažiavi
mas būtų pasekmingas, kad padarytumėt sėkmingus tari
mus ir linkime, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų ir skleistų 
teisingas žinias.

Linkime visiems geros sveikatos ir tvirtos energijos. 
Auka $20.

LLD 145 KP. ir NARIAI
I Los Angeles, Cal.

per A. Bemat* * *
Čia rasite $10 auką. Tai sveikinimas “Laisvės” suvažiavi

mui su linkėjimais nutiesti tinkamus planus dar ilgam 
gyvavimui laikraščio. Sveikinu “Laisvės” visą personalą ir 
visus darbuotojus, kurie širdingai dirba “Laisvės” išlaiky
mui.

ALIS Ė JONIKIENĖ
Kingston, N. Y.* * *

Brangūs Draugai ir Draugės:
Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvaž’avimo dalyvius. Nuo-

Žmogus sulaukęs 65 metų, 
dažniausia išeina į pensiją, 
bet Aido Choras sulaukęs 65 
metų, yra nusistatęs dar ilgai 
dainuoti ir linksminti publiką

J i bus pagerbta

Dorothy Robinson
Ši ilgametė veikėja ir pa

žangiečių dienraščio “Daily 
World” administratorė bus 
pagerbta balandžio 24 d. pa
rengime, kuris įvyks News
paper Guild unijos salėje, 133 
West 44th St., Manhattane. 
Programa prasidės 2 vai. po 
pietų. Įėjimas $3.

lietuviška daina. Aido Choras 
per tuos 65 metus yra atlikęs 
daug didelių darbų: surengęs 
daug koncertų, pastatęs ope
rečių, dalyvavęs tarptauti
niuose parengimuose.

Dabartinis Aido Choras ne 
toks didelis, koks būdavo se
niau, bet visvien atlieka dide
lį ir svarbų kultūrinį darbą.

Aido Choras per tuos 65 
metus turėjo daug mokytojų. 
Jo dabartinė mokytoja Mild
red Stensler atlieka sunkų ir 
gražų darbą.

Aido Choras turi choristų, 
kurie su mažomis pertrauko
mis dainuoja per 50 m., 40 m. 
ir 30 metų. Visų tų choristų 
yra didelis pasiaukojimas ir 
pasiryžimas išlaikyti chorą ir 
lietuvišką dainą pažangiųjų 
lietuvių judėjime.

Aido Choras prašo visų lie
tuviškos dainos mylėtojų at
silankyti į tą garbingą 65 
metų jubiliejinę šventę—pa
vasarinį koncertą, kuris 
įvyks gegužės 15 dieną, 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $6. P. Venta

Kvietimas į Gegužės Pirmosios 
demonstraciją Union Square aikštėje
New Yorko mieste yra susidarę iš darbo unijų ir šiaip 

liaudiškų organizacijų platus komitetas suruošimui šiemet 
Gegužės Pirmosios demonstracijos. Jis išleido atsišaukimą į 
visus amerikiečius komiteto ruošiamoje masinėje demon
stracijoje dalyvauti.

Demonstracija įvyks šeštadienį, balandžio 30 dieną po
piet, garsiojoje Union Square aikštėje Manhattane. Apart 
žymių kalbėjų iš įvairių organizacijų, bus, kaip ir visados, ir 
muzikos-dainų programa.

Raginame šio didmiesčio lietuvius skaitlingai dalyvauti.

širdžiai linkiu padaryti gerus tarimus dėl “Laisvės” labo, 
kad laikraštis gyvuotų per daug, daug metų. Auka $10.

J. K. MAŽUKNA,
Pittsburgh, Pa.

A. ir J. Klimaviciai, Detroit, Mich., per S. Masytę .. .$35.00 
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa................ ..................20.00
J. Jordan, Three Bridge, N.J..................... 10.00
S. Karvelis, Toronto, Ont., Canada................................ 10.00
Antanas Pilkauskas, Worcester, Mass. . .. .................... 10.00
Olga Večkys, Haverhill, Mass.......... . ............. 5.00
F. Paliliunas, Timmons, Ont., Can., per P. Kaspareitį. .5.00 
Pranas Naginė, Keene, N. H........................:....................3.00
Rose Sholis, Girardville, Pa............................................... 2.00* * *

Viso iki balandžio 13 d. sveikinimais įplaukė $2,265.48. 
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

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.

Ir dvasininkija 
žada padėti

New Yorkas. — Šiuo laiku 
miesto meras Beame stengia
si Manhattano Times Square 
apylinkę apvalyti nuo porno
grafijos ir prostitučių. Visų 
miesto religijų aukštieji dva
sininkai pažadėjo talkavimą 
jo pastangose. Aišku, kad 
meras tuo labai patenkintas.

Women in the News
Ksavera Kaross is now the 

head of the American-Soviet 
Friendship Society in San 
Francisco. Their leader Dr. 
Holland Roberts passed away 
and since Ksavera was the 
Vice-President she had to 
take over. They have a lot 
more work there now, be
cause they have recently

Ksavera Kaross
opened Holland Roberts Cen
ter of the American Russian 
Institute—as they call it. Or
ganizing activity around it is 
enormous work.

American-Russian Insti
tute in San Francisco is the 
oldest organization in the 
United States which had 
peaceful co-existence pro
gram even before United 
States recognized Soviet 
Union—that was in 1932. 
Now besides the book center 
they have this other center 
where they can hold meet
ings and receive Soviet del
ations, etc. This month there 
was a tourist group or dele
gation there. Among the 
group of 17 there were two 
from Lithuania also.

♦ * *
Svetlana Peters, 50, 

daughter of Joseph Stalin, 
lives in Southern California 
and calls herself Lana Peters 
now.

* ♦ *
I have seen it in the papers 

i that Dolores Ibarruri, an al
most legendary figure in the 
Spanish Civil War who was 
called “La Pasionaria,” will 
return home from almost 40 
years of exile. She is 82-years 
old now. “La Pasionaria” is 
best remembered for inspi
ring the Republican defense 
of Madrid during the war, 
with the cry that general 
Franco’s troops “shall not 
pass.” Use




