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KRISLAI
Pasveikinkime vilniečius 
Iškilmingas jubiliejus 
Kuo baigsis?
Tai jie mus beveik sušaldė! 
Dar vienas “naujagimis”

A. BIMBA ,
Chicagos vilniečiai mūsų 

laikraščio metinį dalininkų 
susirinkimą gražiai ir nuošir
džiai pasveikino. Mes, lais- 
viečiai, turime ir galime atsi
lyginti jiems tuo patimi. Jų 
laikraščio “Vilnis” dalininkų 
metinis suvažiavimas įvyks 
gegužės 15 dieną. Nepašykš- 
tėkime jiems pasveikinimų su 
parama. Tiktai savaitė bepa
liko. Paskubėkime.

□
O čia, New Yorke, tą pačią 

gegužės 15 dieną įvyks iškil
mingas mūsų Aido Choro ju
biliejinis koncertas. Choras 
dainomis, muzika ir vaišėmis 
atžymės savo 65-ąjį gimtadie
nį.

Nesuvilkime šauniųjų 
aidiečių. Jie tikisi svečių iš 
visos plačios apylinkės.

Dabartinės įkaitusios dis
kusijos dėl prez. Carterio 
energijos programos savo 
kulminaciją pasieks Kongre
se, kai jis pradės programą 
lukštenti. Viskas rodo, kad 
programai opozicija bus dide
lė.

Šiuo svarbiu klausimu dar 
nėra prabilusios mūsų darbo 
unijos. Jos suvaidino didelį 
vaidmenį prezidentiniuose 
rinkimuose. Neturėtų tylėti 
ir dabar.

Šiais energijos klausimu 
debatais domisi žmonės ir ki
tose šalyse. Visas energijos 
ketvirtdalis yra importuoja
mas iš užsienio. Todėl vie
noks ar kitoks klausimo iš
sprendimas palies daugelio 
šalių interesus.

Duokite mūsų lietuviš
kiems menševikams išrasti 
naujus tiems vargšams ru
sams kaltinimus. Vakar jiems 
rusai buvo nemokšos ir atsili
kėliai, kurie nemoką nei su 
moderniška technika susido
roti ir ją panaudoti, nei kaip 
kviečių išsiauginti ir duoną 
išsikepti. O šiandien! O šian
dien, jie jau tokie galvočiai, 
išminčiai ir mokslinčiai, jog, 
klausykite ir drebėkite, gali 
ir orą sukontroliuoti, ir jo 
pagalba mus visus baisiai nu
bausti. Tokių stebuklų dar 
jokie kiti žmonės nėra sugal
voję ir parodę!

Nesijuokite, jūs, mano bro
liai ir seserys, ale ištempę 
ausis klausykite:

“Amerikos ir Kanados 
mokslininkai įsitikinę, kad 
sovietų daromi eksperimen
tai su oro kontroliavimu yra 
kalti ir atsakingi dėl žiauriai 
šaltos praėjusios žiemos 
JAV-bėse.

Abiejų kraštų ekspertai 
mano, kad sovietų rusai pa
naudoja galingus radio signa
lus, siekdami suardyti žemės 
magnetinį lauką, kad pakeis
tų srovinių vėjų kryptį ir 
šaltas Arktikos oro mases nu
neštų giliai į Jungtines Val
stybes.

Rusų tikslas: atšildyti savo 
agrikultūros sritis, pailginti 
savo javų brandos sezoną ir 
padidinti žieminių kviečių 
derlių.”

{“Naujienos/’ bal. 18 d.]
Jeigu jie jau gali net už 

tūkstančių mylių mūsų orą
[Pabaiga 6 pusi.]

GEGUŽĖS PIRMOJI—TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO ŠVENTĖ
Kainos ir infliacija 
tebekyla

Washingtonas.—Jau pa
skelbtas Darbo Departamen
to apskaičiavimas apie inflia
ciją ir kainas kovo mėnesį. 
Departamentas pripažįsta, 
kad infliacija kilo ir per praei
tą mėnesį, bet, girdi, gerokai 
lėčiau, negu per vasarį, kai 
jos pakilo net 2 procentais. 
Kainos tepakilusios .6 pro
cento. Jeigu tokiu pat laips
niu kainos kils ir per likusius 
šių metų 9 mėnesius, tai šiais 
metais kainos bus pakilusios 
7 procentais.

Tai vis tiek juk labai didelis 
pakilimas. Bet Darbo Depar
tamentas ragina mus net 
džiaugtis, jog 1976 metais vi
sokios kainos pakilusios gero
kai aukščiau.

Kinijos vadai kalba 
apie atominį karą

Kinijos dienraštis “Hsin- 
hua” rašo, kad dabartiniai 
Kinijos vadai yra tos nuomo
nės, jog Trečias pasaulinis 
karas yra neišvengiamas. Jis 
būsiąs pagimdytas ginklavi
mosi lenktynių tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos. Todėl jie ragina Kiniją 
skubiai vystyti savo pramonę 
ir stiprinti savo “socialistinę 
valstybę.”

Pietinėje Korėjoje 
masiniai areštai

Seoul. —Pietų Korėjos pre
zidento Park fašistinis reži
mas, kuris pasilaiko Ameri
kos ginklais ir militarine pa
galba, veda masinius politi
nių oponentų areštus. Savo 
terorą prezidentas teisina 
tuo, kad būk esąs užtiktas 
“komunistų sąmokslas” jį nu
versti. Tarpe areštuojamų 
yra daug studentų, mokyto
jų, rašytojų, net ir dvasinin
kų.

Vienas prieš suimtuosius 
kaltinimas yra, kad jie pasi
rašę “manifestą, kuriame rei
kalaujama sugražinti žodžio, 
susirinkimų ir tikėjimo lais
vę, ir nutraukti policijos tero- 
rą.”

Londonas. — Šiuo laiku 
daug gabių, talentingų anglų 
apleidžia Angliją ir ieško lai
mės svetur. Kaltas žemas 
pragyvenimo standartas ir 
atlyginimas. Taip praneša 
Overseas Recruitment Serv
ices agentūra.

Washingtonas. —Preziden
to Carterio pasimojimas pa
naikinti 1975 metais išleistą 
uždraudimą ginklus parduoti 
Turkijai, susilaukia Kongre
se tvirtos opozicijos. Toks 
prezidento žygis skaitomas 
pavojingu Graikijai.

Derybos su Kuba
Kalbama, kad greitu laiku 

prezidentas Carteris siųs į 
Kubą Valstybės sekretoriaus 
padėjėjų diplomatą Terence 
A. Todman. Jo misija bus 
atnaujinti derybas su Kuba 
dėl žvejybos teisių. Tai pir
mas diplomatinis ryšis su so
cialistine Kuba, su kuria di
plomatiniai santykiai buvo 
nutraukti 1961 metais. Nuo 
to laiko visi šios šalies reika
lai Kuboje buvo vedami per 
Švedijos ambasadą.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Santykiai tarp Kinijos ir Tar. 
Sąjungos dar vis nesitaiso

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

Kodėl prezidentas Carteris 
nereikalauja pasiaukojimo 

iš energijos kompanijų?
Washingtonas.—Tokį klau

simą prezidentui Carteriui 
griežtai stato kongresmanas 
John Conyers iš Michigano.

“Energijos kompanijos nė
ra padariusios jokio pasiau
kojimo,” pareiškė kongres
manas, “ir iš jų nereikalauja
ma jokio. Tai stebėtina, atsi
menant, kaip jis tiksliai su
mažino energijos gamybą per 
didžiuosius šalčius.”

Toliau Conyers sako: 
“Aukštesnės energijos kainos 
daugiau padidins liaudyje 
skurdą, negu sutaupys ener
giją. Toks ėjimas nepriimti
nas darbo žmonėms.

Prezidento siūloma progra
ma yra nereikalingai infliaci
nė. Aukštesnės nepaskatins 
žmonių taupyti energiją, 
ypač gazoliną ir apšildomąjį 
aliejų. Aukštesnės kainos 
mažai tepadės padidinimui 
energijos gamybos, arba vi
siškai nepadės.”

Kongresmanas Conyers, 
kaip ir daugelis kitų rinitai 
galvojančių amerikiečių, rei
kalauja nacionalinės kainų 
kontrolės ant visų prekių.

Manoma, kad panašaus 
energijos klausimu nusistaty-

AMERIKOS BIZNIERIŲ
DELEGACIJA KUBOJE

Kubos komunistų vadas premjeras Fidel Castro susitinka ir 
šnekasi su nepaprastais svečiais iš Jungtinių Valstijų.

Havana. — Be veik visą 
praeitą savaitę socialistinėje 
Kuboje viešėjo net iš 52 narių 
Amerikos biznierių delegaci
ja. Ją sudarė ir pasiuntė Min
nesota valstijos biznieriai.

Delegacijos misija: už- 
megsti prekybos ryšius. Per 
keturias dienas amerikiečiai 
tarėsi su Kubos vyriausybe.

Kol Jungtinių Valstijų vy
riausybė neatšaukia prieš 
Kubą ekonominio boikoto, 
tol, žinoma, kokie nors pla
tesni prekybos ryšiai tarp šių

REP. JOHN CONYERS
mo yra daug kitų kongresma- 
nų. Jie ruošiasi prezidento 
programai griežtai priešintis, 
kai jinai bus Atstovų Rūmuo
se svarstoma. Ar jiems pa
vyks ją atmesti arba iš jos 
išmesti siūlymą energijos 
kainas pakelti, jau kitas klau
simas. Tai dar negreitai suži
nosime, nes diskusijos Kon
grese gali gana ilgai užsitęsti.

šalių neįmanomi. Manoma, 
kad šis skaitlingos biznierių 
delegacijos apsilankymas pa
skatins prezidentą Carterį 
greitoje ateityje tą boikotą 
atšaukti.

Biznieriai sugrįžo iš Kubos 
labai patenkinti savo vizitu.

Islamabad. — Pakistane kilo 
toks platus masinis reikalavi
mas, kad premjeras Ali Bhut
to rezignuotų, jog valdžia pa
skelbė nepaprastą padėtį vi
suose didmiesčiuose.

Labai ilgos 
bevaisės derybos

Jau kelinta savaitė Wa
shingtone vedamos derybos 
tarp Anglijos ir šios šalies dėl 
sudarymo oro transportu 
naujos sutarties. Ir joms dar 
vis nesimato galo. Derybos 
gegužės mėnesį bus perkel
tos į Londoną.

Anglijos delegacijos lyderis 
Mr. Patrick Shovelton sako, 
kad “nesusipratimas” dėl lėk
tuvo “Concorde” nusileidimo 
teisės Kennedy aerodrome 
gali neprileisti prie jokios su
tarties. O “Concorde lėktuvui 
neleidžiama naudotis New 
Yorko apylinkėje aerodrome 
dėl jo sukeliamo labai dide
lio triukšmo, nepakenčiamo 
šimtams tūkstančių gyvento
ju-

Anglijos ir Prancūzijos ka
pitalistai į šio viršgarsinio 
greičio lėktuvo išvystymą ir 
pagaminimą yra sukišę šim
tus milijonų dolerių. Negalė
jimas Amerikos lėktuvu sto
timis naudotis kenkia jų biz
niui. Jie daro didžiausią spau
dimą į savo valdžias priversti 
Ameriką atidaryti jiems savo 
stotis.

Apribojimas ligo
ninių plėšikavimo

Šiandien šios šalies ligoni
nėse už vienos dienos patar
navimą vidutinis mokestis 
jau apie $200! Todėl prezi
dentas Carteris praeitą pir
madienį pasiūlė, kad būtų įs
tatymu įvestas patarnavimo 
branginimo apribojimas. Dė
lei nesvietiško brangumo mi
lijonams amerikiečių ligoninė 
nebeprieinama. Daugelis dėl 
to turi pirma laiko išsiskirti iš 
gyvųjų tarpo.

Pagal prezidento pasiūly
mą, 1978 metais būtų už
drausta ligoninėms mokestį 
už patarnavimą pakelti ne 
daugiau kaip 9 procentais. 
Manoma, kad Kongresas pre
zidento pasiūlymą užgirs.

W ashingtonas. — V aisty - 
bės Departamentas praneša, 
kad prezidentas Carteris yra 
užkvietęs Moroko karalių 
Hassan su oficialiu vizitu. 
Mūsų prezidentui labai patin
ka, kad Moroko karalius pa
siuntė armiją į Z airę malšini
mui liaudies sukilimo. Jis, 
matyt, dabar nori karaliui 
asmeniškai už tai padėkoti.

Vandens kokybė 
žymiai pablogėjusi

Washingtonas. — Naudoja
mojo vandens ekspertai sura
do, kad Tolimuosiuose ir Vi
duriniuose Vakaruose ilgai 
siautėjanti sausra smarkiai 
apgadino vandenį. Jie esą su
sirūpinę. Su laiku žema van
dens kokybė gali neigiamai 
paveikti gyvulių ir žmonių 
sveikatą.

Maskva. —Balandžio 22 
dieną Kremliaus Kongresų 
rūmuose įvyko iškilmingas 
paminėjimas Lenino 107-ojo 
gimtadienio. Ta proga tarp
tautiniais klausimais kalbėjo 
Komunistų Partijos sekreto
rius Mikhail V. Zimyanin. Jis 
pabrėžė, kad santykiai tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
nuo Mao Tse-tungo mirties 
praeitą rugsėjį nei kiek nėra 
pasitaisę.

“Pekine tebetęsiamos pa
stangos,” pasakė Zimyanin, 
“didinti įtempimą. Kurstoma 
antitarybinė propaganda.”

Savo valandos kalboje Zi
myanin, žinoma, palietė ir 
santykius su Jungtinėmis 
Valstijomis. Jis ragino Ame
rikos vyriausybę daugiau dė

Tai kur buvo tų inžinierių galvos 
kad nenumatė pavojaus?

Šiaurės Jūroje, netoli Nor
vegijos, balandžio 22 dieną 
įvyko didelė, pavojinga nelai
mė. Kaip nors, kur nors pra
kiuro ar praplyšo aparatas, 
kuris ištraukia naftą iš labai 
gilaus šaltinio. Didele srove 
šviežia nafta pradėjo veržtis 
ar purkšti. O kaip tik pasitai
kė, kad ir oras labai subiuro, 
užėjo smarkūs vėjai, ir suras
ti nelaimės vietą buvo neįma
noma per kelias dienas. Tuo 
tarpu dieną ir naktį šimtais 
tūkstančių nafta liejasi į jūros 
vandenį, ir galinga srove ar
tinasi prie kranto. Viena, ji 
užteršia jūros vandenį, ant
ra—bijoma, kad ji gali užsi
degti!

Iš Amerikos ir kitų šalių 
specialistai—inžinieriai su
skubo į pavojaus vietą ieškoti 
būdų naftos liejimuisi sulai
kyti. Šią žinią rašant, visos 
pastangos pašalinti pavojų 
dar pavykusios. O jau dau
giau kaip milijonas galionų 
naftos yra apdengęs milžiniš

DARBO UNIJŲ VADAI 
IR MUITŲ KLAUSIMAS

Iš Kairės: George Meany, AFL-CIO prezidentas, Sol 
Chaikin, Tarptautinės Moteriškų Drabužių Siuvėjų Unijos 
prezidentas, ir Murray Finley. Vyriškų Drabužių ir Tekstil- 
ninkų Unijos prezidentas.

Washingtonas. —Prieš kelias dienas šitie trys unijų vadai 
lankėsi pas prezidentą Carterį pasitarti muitų pakėlimo ant 
importuojamų iš užsienio drabužių reikalais. Pasitarimo 
rezultatai neskelbiami. Kiek žinoma, prezidentas yra paža
dėjęs muitus žymiai pakelti. Kaip tik to nori ir šie darbo 
unijų vadai. Jie mano, kad nedarbas tarpe drabužių pramo
nės darbininkų sumažėtų, jeigu būtų smarkiai suvaržytas 
įvežimas drabužių iš Japonijos ir kitų šalių.

mesio kreipti į “politinį rea
lizmą.” Kalbėtojas pakartojo 
Brežnevo ir Gromykos kalti
nimus Amerikai, kad jinai su 
savo “nepasiekiama linija” 
derybose Maskvoje dėl stra
teginių ginklų apribojimo už
kirto kelią pasiekimui susita
rimo. Iš savo pusės, pasakė 
Zimyanin, “Tarybų Sąjunga 
yra pasirengus nenuilstan
čioms pastangoms surasti 
abiem pusėms priimtinas su
sitarimui sąlygas.

“Santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos,” pasakė Zimyanin, “gali 
būti pagrįsti tik lygybe ir 
lygiu abiems pusėms saugu
mu, griežtai prisilaikant nesi
kišimo į viena kitos vidinius 
reikalus principo.” 

kus vandens plotus.
Kas bus, jeigu nepavyks 

nelaimę surasti ir naftą sulai
kyti?

Kur buvo inžinieriai, kai 
giliai po vandeniu žemėje bu
vo užtikta nafta ir gręžiama 
kelių šimtų metrų skylė jai 
ištraukti, kad nenumatė kaip 
tik tokio pavtįjaus ir nepasi
ruošė su juo kovoti?

Reikia žinoti, kad šis labai 
didelis naftos šaltinis Siaurės 
Jūroje yra operuojamas ame
rikinės Phillips Petroleum 
kompanijos. Jai, kaip ir vi
soms kapitalistinėms kompa
nijoms, žinoma, pirmoje vie
toje buvo pelnas, o ne atspė
jimas galimo panašaus tragiš
ko pavojaus . . .

Paryžius.— Rastas negyvas 
parlamento jauniausias narys 
Alymeric Simon-Loriere, dar 
tik 33 metų amžiaus. Sako
ma, kad jis nusižudė. Buvo 
degaulistinių politinių pažiū
rų.
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Tiesa, ar melas ir apgavystė?
Mūsų prezidentas Jimmy Carter bene tik bus į trejetą 

mėnesių padaręs dar vieną rekordą: per vieną praeitą 
savaitę tiktai vienu klausimu jis pasirodė televizijoje net 
tris kartus. Pirmadienį jie kalbėjo apie jo planavimą už 
poros dienų pasiūlyti Kongresui plačią programą kovai su 
energijos krize. Trečiadienį jis sušaukė abudu Kongreso 
butus į bendrą sesiją ir ten plačiai išdėstė jam siūlomą tą 
energijos klausimu programą. O penktadienį surengė spau
dos konferenciją ir atsakinėjo į reporterių bei koresponden
tų klausimus tuo pačiu energijos reikalu.

Niekas neatsimena, kad kuris kitas prezidentas būtų tiek 
daug kartų ^pasirodęs su savo gana ilgomis kalbomis 
televizijoje tiktai per vieną savaitę. Taip pat vargiai kada 
yra buvę sukelta tiek diskusijų ir ginčų visoje šalyje, kiek 
sukėlė ši prezidento Carterio programa. Jau geras laikas, 
kaip atrodo, kad nei čia namie, nei pasaulinėje arenoje 
nebėra kito dėmesio vertės klausimo. Visa spauda tiesiog 
užkimšta diskusijomis.

Kai kas net pradeda manyti, kad mūsų prezidentas tyčia 
energijos stokos klausimu taip energingai gąsdina visuome
nę su tikslu jos dėmesį nukreipti nuo daugybės kitų labai 
svarbių problemų.

Kaip gi iš tikrųjų yra su ta prezidento peršama Kongresui 
ir žmonėms energijos programa?

Kai ką sužinojome iš praeitą penktadienį televizuotos 
visos valandos diskusijų programos. Jose dalyvavo atstovai 
iš naftos, natūralinių dujų ir anglies pramonių, taip pat 
komercijos atstovas ir žymusis konsiūmerių (vartotojų) 
reikalų gynėjas Ralph Nader. Pastarasis storiausiai pabrė
žė, kad mes turime dar ilgiems metams tiesiog neišsemia
mus energijos šaltinius. 0 ką jau bekalbėti apie naujus 
šaltinius, kaip saulės spinduliai ir vandenys. Tik jau esamus 
šaltinius reikia geriau ir energingiau panaudoti ir naujus 
vystyti. Deja, tuos šaltinius ir gamybos priemones turi 
pagrobusios monopolijos, milžiniški trustai. Bet mūsų vy
riausybė, mūsų prezidentas nenori ar nedrįsta nė ranką 
pakelti prieš juos. Tai jie atsakingi už energijos krizę. 
Vardan savo pelnų jie tyčia siaurina energijos gamybą, kad 
priverstų valdžią duoti jiems laisvas rankas, panaikintų, 
atšauktų tam tikrus iš jų reikalavimus prisilaikyti tam tikrų 
įstatymų ir t. t. Ir, kaip atrodo, mūsų prezidentas su šia 
savo programa, sako Nader, kaip tiktai jiems padeda šį 
tikslą atsiekti.

Ir, reikia pasakyti, kad diskusijose dalyvavę naftos, dujų 
ir anglies interesų atstovai visu šimtu procentų patvirtino 
Naderio išvedžiojimus. Vienas po kito jie sakė, kad nebūtų 
energijos stokos, jeigu valdžia nuimtų nuo jų įvairius 
“Varžtus,” kaip, pav., jos reikalavimo neteršti aplinkos. 
Jie faktinai pripažino, kad ši energijos krizė yra jų padaras, 
jų sąmokslas.

Taigi, mūsų prezidentas su šia savo programa kovoja 
prieš energijos stoką neimdamas už pakarpos šių pramonių 
monopolijų, bet visą krizės naštą siekdamas suversti ant 
liaudies pečių. Juk jo siūlymas kasmet pakelti net po penkis 
centus mokesčiu ant galiono gazolino skaudžiai paliečia 
plačiausias mases. Tas pats su pakėlimu mokesčių ant dujų 
ir aliejaus, vartojamo, apšildymui namų, suduotų skau
džiausi smūgį visai liaudžiai. Nukentėtų privatiškų mažų 
namų savininkai, o didžiųjų apartmentinių namų savininkai 
pakeltą kuro kainą suverstų ant nuomininkų. Tai turėtų būti 
aišku kiekvienam amerikiečiui.

Tačiau, žinoma, mūsų prezidentas labai vietoje su savo 
energingu raginimu mus visus taupyti energiją. Jis teisus, 
kai jis sako, kad amerikiečiai per daug išeikvoja energijos. 
Ypatingai jį galima tiktai nuoširdžiai pasveikinti už reikala
vimą, kad automobilių pramonė gamintų automobilius ir 
sunkvežius, kuriems operuoti reikia kuo mažiausia gazolino. 
Jis teisus, kai jis ragina laikyti lengvesnius ir mažesnius 
automobilius, kuriems operuoti reikia mažiau energijos, 
mažiau kuro.

Ką Kongresas padarys su šia prezidento Carterio jam 
pasiūlyta energijos programa? Kaip visuomenėje, taip 
Kongrese esama gana aštraus pasidalijimo. Ypatingai prezi
dento siūlymas aukštai pakelti mokestį ant gazolino ir dujų 
susilaukia opozicijos iš kongresmanų ir senatorių. Aišku, 
kad dauguma demokratų parems prezidento programą. Bet, 
kaip atrodo, dauguma republikonų bus nusistatę prieš. Mat, 
jie šiuo klausimu turi dar išrokavimą demokratui preziden
tui priešintis, kad politiniai laimėtų prieš demokratus. Jie 
jaučia platų žmonėse nepasitenkinimą prezidento programa 
ir stengsis jį išnaudoti savo partijos įtakos pakėlimui.

Vyriausybė negali pasiteisinti
Pažangiečių dienraštis “Daily World” labai teisingai aš

triausiai kritikuoja vyriausybę už neįsileidimą Tarybų Są
jungos profsąjungų broliškos delegacijos į Jūrininkų ir 
sandėlininkų unijos suvažiavimą. Teisingai dienraštis atme
ta Valstybės departamento bandymą nusiplauti rankas nuo 
atsakomybės, visą kaltę suversdamas ant AFL-CIO (Ameri
can Federation of Labor—Congress of Industrial Organiza
tions) prezidento George Meany. Toks, girdi, buvęs mūsų 
darbo unijų lyderio pageidavimas ir reikalavimas. Mat, kaip 
žinia, George Meany yra nepagydomas reakcininkas, amži
nas priešas gerinimui Amerikos liaudies santykių su socia
listinių šalių liaudimi. Ypatingai jis nenori jokių santykių 
tarp darbo unijų šios šalies ir Tarybų Sąjungos.

Bet George Meany visų neišduoda. Jas išduoda vyriausy
bė, Valstybės departamentas.

“Valstybės departamentas ir Carterio administracija skai-

IR NENUTRŪKSTA JŲ 
PUOLIMAI TŲ 
LITUANISTIKOS KURSU 
VILNIUJE

Jau ir kanadietiškieji mūsų 
Tarybų Lietuvos “vaduoto
jai” pradėjo pačiomis sun
kiausiomis kanuolėmis štur
muoti garsiuosius Vilniaus 
Universiteto teikiamus išei
vijos jaunimui lituaniskos 
kursus. Prieš juos “Tėviškės 
Žiburiuose” ilgiausiu straips
niu prabilo koks ten Jonas 
Aušra. Jis sakosi turįs po 
ranka 1976 metų vasaros kur
sų programą, kuri susideda iš 
šių paskaitų:

“Lietuvių kalbos kilmė”— 
prof. V. Mažiulis, “Lietuvių 
kalbos turtingumas ir grožis” 
—doc. J. Pikčilingis, “Seno
sios lietuvių literatūros bruo
žai”—doc. A. Jovaišas, “Lie
tuviškų knygų istorijos bruo
žai”—doc. G. Raguotienė, 
“Lietuvos gamtos paminklai” 
—prof. C. Kudaba (atšauk
ta), “Lietuvių vardyno tyri
nėjimai” “—filol. m. kand. A. 
Vanagas, “Baltų kalbų tyri
nėjimai”—doc. J. Kabelka, 
“Lietuvių tautosakos savitu
mas ir meninė vertė”—prof. 
D. Sauka, “Lietuvių kalbos 
akcentologija”—doc. A. Pup
kis, “Lietuvių kalbos dialek
tologija”—prof. Z. Zinkevi
čius, “Lietuvių kalbotyros 
laimėjimai”—prof. Z. Zinke
vičius, “Lietuvių kalbos sin
taksė”— doc. J. Žukauskai
tė, “Naujoji lietuvių, drama
turgija”—filol. m. daktaras
J. Lankutis, “Vilniaus sena
miesčio architektūra”—doc. 
R. Batūra, “Lietuvių kalbos 
morfologija”—vyr. dėst. K. 
Ambrasas, “Lietuvių kalbos 
istorijos bruožai”—prof. J. 
Palionis, “Lietuvių kalbos ty
rinėjimai Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute”—Moks
lų Akademijos narys koresp.
K. Ulvydas, “Lietuvių kalbos 
leksika”—doc. E. Jakaitienė, 
“Dabartinė lietuvių proza” 
doc. E. Bukelienė ir kt.

Ką prieš šią programą būtų 
galima pasakyti. Ogi nieko. 
Tą pripažysta ir Aušra:

“Iš suminėtų paskaitų bei 
dėstytojų matyti, kad kur
sams parinkti rimtai pasiruo
šę asmenys. Pasiklausyti jų 
būtų labai naudinga ne tik 
išeivijos jaunimui, bet ir vi
siems, kurių lietuvių kalbos 
mokėjimas ir žinojimas yra 
labai riboto lygio. Jei visos 
Vilniaus kursų paskaitos bū
tų tokios, ir ką tik suminėtos, 
nebūtų priekaištų, nes jos 
ribojasi grynai lituanistika, 
kurios išeivijos jaunimui la
biausiai reikia.”

Bet, girdi, buvo pateiktos 
paskaitos ir kitomis temo
mis. Pav., K. Tumėnas skaitė 
paskaitą “Religijos ir bažny
čios padėtis Tarybų Lietuvo
je,” doc. E. Meškauskas davė 
paskaitą temoje “Filosofijos 
mokslas Tarybų Lietuvoje,” 
J. Merkis—“Lietuvių tautos 
kova už socialinę ir nacionali
nę laisvę,” J. Jurginis—Lie
tuvos feodalinės valstybės 
bruožai,” V. Kazakevičius— 
“Kultūriniai Tarybų Lietuvos 
ryšiai su užsienio lietuviais” 
ir Robertas Žiugžda—“1940 
metais Lietuvoje.” Čia tai 
esanti gryna “sovietinė pro
paganda.”

Bet dar baisiau ir blogiau, 
sako nelaimingasis Aušra, 
kada:

“Šalia tų paskaitų buvo vi
sa eilė renginių bei susitiki
mų, skirtu tam pačiam tiks
lui. Pvz. susitikimas “Kultū
ros Barų” žurnalo redakcijoje 
(šis susitikimas vėliau buvo

tosi su George Meany norais tiktai tada,” sako “Daily 
World,” “kai tas jiems patinka. Šiuo savo ėjimu Valstybės 
departamentas sulaužė Helsinkio susitarimus, nes jis neno
ri, kad šios šalies darbininkai sužinotų tiesą apie tarybinius 
darbininkus . . . Šioje situacijoje George Meany vaidmuo 
yra begėdiškas, bet didžioji atsakomybė priklauso Carterio 
administracijai už paneigimą žmogaus ir demokratinių 
Jungtinių Valstijų darbininkų teisių.”

LAISVĖ

atšauktas), popietė užsienio 
reikalų “ministerijoje,” rody- 
,mas kino filmų, ekskursija į 
kolūkį, popietė rašytojų są
jungoje, “Tarybinės Moters” 
žurnalo redakcijoje, švietimo 
“ministerijoje,” susitikimas 
su “Tėviškės” draugijos ir 
“Gimtojo Krašto” darbuoto
jais. Visa tai dvelkia ta pačia 
sovietine propaganda.”

Ir viso to rezultatai? Tie
siog “katastrofiški,” šaukia 
Aušra. Kai kurie sugrįžę kur
santai tiesiog sako: “Mums 
tėvai melavo—radome kito
kią Lietuvą.” Mat, kai kurie 
tėvai savo vaikams pasakojo, 
kad Tarybų Lietuva yra ap- 
driskus, išalkus, nuskurus, 
apgriauta šalis, o jie ją rado 
ir savo akimis pamatė, ir 
puikiai apsirengusią, ir sočiai 
pavalgiusią, ir pasipuošusią 
naujais, gražiais pastatais!

Ar begali būti mūsų “va
duotojoms,” tiems amžiniems 
Tarybų Lietuvos šmeižikams 
ir niekintojams, kas nors ka- 
tastrofiškiau, kai, pasak J. 
Aušros:

“Iš pokalbių su buvusiais 
Vilniaus kursantais teko pa
tirti, kad jiems padėjo ne tiek 
patys kursai, kiek kontaktas 
su Lietuva ir jos žmonėmis. 
Po šešių savaičių esą lieka 
malonus, gaivinantis įspūdis, 
ir Lietuva pasidaro gyva šir
dies gelmėse.”

Juk tokie kursantų įgyti ir 
parsivežti iš Lietuvos įspū
džiai, iš tikrųjų, gali Kanados 
“Tėviškės Žiburių” ir “Nepri
klausomos Lietuvos,” o mūsų 
“Draugo,” “Naujienų,” Kelei
vio”, “Darbininko” arba “Dir
vos” redaktorius ir bendra
darbius tiesiog iš proto išva
ryti. Ar girdėjote: kursan
tams “Lietuva pasidarė gyva 
širdies gelmėse!”

Štai kodėl jie visi vienu 
balsu patiyaijk.ę šaukia: Griež
tai draugiame Kanados ir 
Jungtinių valstijų lietuvių 
sūnams ir dukroms lankyti 
Vilniaus Universiteto teikia
mus lituanistikos kursus!

SMERKIA DAILININKĄ, 
KAD JIS NEKEIKIA 
LIETUVOS

Žymusis dailininkas Vyt. 
K. Jonynas užsitraukė “va
duotojų” rūstybę. Mat, jis 
lankėsi Tarybų Lietuvoje, su
sipažino su Lietuvos dailinin
kais ir jų gyvenimu ir sugrį
žęs jos neniekina, nekeikia.

Chicagos kunigų “Drauge” 
(bal. 14 d.) vedamojo “Gran
dinė ir kaulai” autorius Al. 
B., paskelbęs, kad Lietuvos 
dailininkai neturį kūrybinės 
laisvės, traukia:

“Tačiau, lyg to viso nebūtų 
žinojęs, kovo 26 d. komunisti
niam “Literatūroj ir Mene” 
pasisako dail.. Vyt. K. Jony
nas. Jo pareiškimus užrašė 
žurnalistas Jonas Lukoševi
čius. Su komunistiniais ko
respondentais pasitaiko vi
saip. Kartais komunistiniai 
laikraščiai išspausdina ir tai, 
ko asmuo nesakė, bet net ir 
su rezervais priimtas dail. 
V. K. Jonyno teigimas nutei
kia nelabai linksmai. Straips
nyje “Čia gyvenimas sun
kus,” dailininkas, pasidžiau
gęs savo prasimušimu, tei
gia: “Lietuvos meno gyveni
mą seku, kiek tik leidžia gali
mybės. Neturėčiau sakyti, 
kad pavyzdžiu kolegoms Lie
tuvoje, tačiau atvirai,—taip. 
Jie turi sąlygas dirbti, gali 
tam skirti save ir savo laiką.”

Be to, dailininkas Jonynas 
tarė žodelį ir apie savo gyve
nimą ir kūrybą čia, Ameriko

je. Jis “Gimtojo krašto” ko
respondentui pasakė:

“Teoriškai atrodo, kad tu 
esi laisvas ir gali daryti ką 
nori. Tačiau tai visai neteisy
bė. Tu gali daryti ką nori, bet 
iš ko tada gyvensi? Čia daili
ninko gyvenimas labai sun
kus.”

“Draugo” redaktorius pik
tai dailininkui trenkia:

“Tenka sutikti, kad gyveni
mas sunkus, bet kam čia tada 
kentėti ir vargti, jeigu šaukia 
amžinoji Maskva. Ji visada 
priima. Juo labiau, kad dail. 
Jonynas sakosi norįs susitau
pyti laiko: “O aš jo noriu 
susitaupyti, būtinai nuva
žiuoti į Lietuvą, gal ten pa
dirbėti, pabūti dailininku be 
pareigų.” Ir taip norisi pa
klausti, o kas gi laiko ,?”

Dailininkas Jonynas kalba 
apie savo gimtąjį kraštą, apie 
Lietuvą, kurioje jis norėtų 
ilgiau pabuvoti ir gal padirbė
ti, o kunigų organo vedamojo 
autorius A. B., siunčia jį į 
Maskvą. Ponui Al. B., matyt, 
galvoje gaideliai gieda.

TIE PATYS SUNKUMAI 
SMAUGIA IR 
ARGENTINIEČIŲ S

Savaitraštyje “Argentinos 
Lietuvių Balsas” (bal. 1 d.) 
skaitome didelėmis raidėmis: 
“Argentinoje vėl viskas labai 
pabrango.” Rašoma:

“Nors Argentinos ekonomi
jos ministras ne kartą tvirti
no, kad nuo kovo mėn. 1977 
metų, pradės viskas eiti ge
riau, ir gyvenimas pradės at
pigti. Bet tai buvo tik gražus 
gyventojų nuraminimas.

Nuo balandžio pradžios pa
laipsniui viskas smarkiai pa
brango. Speciali nafta pa
brango beveik 100%. Pagal 
energetikos kainas viskas 
smarkiu šuoliu pabrango. Do
leris ilgai kainavęs 280 pezus 
pašoko iki 336, oficialiai. Neo
ficialiai, juodoje biržoje mo
kama daug daugiau/

Darbininkams pakėlimai 
dar tik svarstomi, ir masivi- 
nio pakėlimo, kaip pareiškė 
ministras—nebus. Yra pakė
limai atskirose šakose ir 
atskiriems darbininkams, ku
rie pasižymi darbe.”

Visame pasaulyje nėra to
kio kapitalistinio krašto, ku
rio žmonės nebūtų smaugia
mi kainų kilimo, infliacijos ir 
nedarbo. Argentina, kurioje, 
kaip žinia, yra nemaža ir lie
tuvių kolonija, nėra išimtis.

Tiktai socialistiniuose kraš
tuose ši liga yra nežinoma.

Gerai pasirodė

Berkeley, Cal.—Balandžio 
19 dienos Miesto Tarybos rin
kimuose Komunistų Partija 
turėjo savo kandidatą. Juomi 
buyo žymus partijos veikėjas 
ir “Daily World” bendradar
bis Mark Allen. Buvo renka
mi keturi nariai. Tiesa, ko
munistų kandidatas nebuvo 
išrinktas, bet gavo 9,134 bal
sus. Tokiame mažame mieste 
toks skaičius balsų už revo
liucinį veikėją skaitoma nepa
prastai geru pasirodymu.
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KODĖL ORO PIRATAI LAISVI!
Išduoti Tarybų Sąjungai 

oro piratus — tėvą ir sūnų 
Bražinskus iš JAV valdžios 
pareikalavo lėktuvo ‘AN-24’ 
įgulos nariai. Prieš septyne
rius metus šiame lėktuve 
Bražinskai įvykdė sunkų 
baudžiamąjį nusikaltimą. 
Panaudoję šaunamąjį gink
lą, užgrobė lėktuvą, skridu- 
sį Batumio-Suchumio reisu, 
nužudė lėktuvo palydovę, 
sužeidė lakūnus ir privertė 
įgulą nusileisti Turkijoje.

Iš Turkijos persikėlę į 
Jungtines Valstijas, dabar 
yra laisvėje.

Buvęs lėktuvo “AN-24” 
antrasis pilotas S. Šavidzė 
ir bortmechanikas O. Baba- 
janas kovo 28 d. nusiuntė 
Amerikos ambasadai Mask
voje laišką, kuriame krei
piasi į naująjį JAV prezi
dentą J. Carterį. “Mes žino
me, visas pasaulis smerkia 
piratiškus veiksmus ore, 
juos smerkiate ir jūs, — ra
šo lakūnai, — tačiau vien žo
džiais smerkti maža. Reikia 
bausti piktadarius ir pira
tus. Dėl to mes įsakmiai pra
šome jus panaudoti savo, 
kaip prezidento, autoritetą 
ir padėti grąžinti iš JAV į 
Tarybų Sąjungą Bražins
kus, kurie turi atsakyti 
prieš tarybinį įstatymą. 
Laukiame jūsų sprendimo 
ir atsakymo”.

Bražinskų auka tapo ne 
tik lėktuvo palydovė N. Kur- 
čenka, žuvusi nuo jų ran
kos. Sunkiai sužeistas, anks
čiau laiko turėjo išeiti į pen
siją lėktuvo vadas G. Cach- 
raxija. Invalidu tapo buvęs 
šturmanas V. Fadejevas. 
U. Uabajaną iki šiol kamuo
ja žaizda, padaryta šauna
muoju ginklu.

“Kreiptis į JAV preziden
tą laišku mus paskatino ne 
tik mūsų žaizdos ir mūsų 
širdžių skausmas, — pasakė 
žurnalistams pilotas S. Ša
vidzė. — Mus stebina, kodėl 
Jungtinėse Valstijose ne
baudžiamai laisvėje jie gy
vena. Jie gyvena šalyje, ku
rios politiniai veikėjai ne 
kartą ragino “padaryti ga
lą”, “likviduoti”, “imtis ryž
tingų priemonių” prieš tuos, 
kurie “plėšikiškai užpuldi
nėja ore”.

Iki šiol, pasakė S. Šavidzė, 
akyse regiu oro piratus, 
praradusius žmogišką vei
dą. Visi dorieji žmonės karš-

Madridas. —Ispanijos val
džia išleido patvarkymą, kad 
militariniai vadai neprivalo 
užsiimti politika ir negali įeiti 
į valdžią. Mat, taip vadinama 
Armijos aukščiausia taryba 
priešinasi legalizavimui Ispa
nijos Komunistų Partijos. 

tai remia dar praėjusių me
tų liepos mėnesį paskelbtą 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pareiškimą, kuriame sa
koma, kad “nusikaltėliai 
Bražinskai, kur jie bebūtų, 
turi būti išduoti Tarybų Są
jungai”, o jų slėpimas laiko
mas “nedraugišku Tarybų 
Sąjungai aktu”.

(Iš “Tiesos”)

IŠ LAIŠKŲ
Miela Ievute,

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Tave ir per Tave visus mūsų 
draugus šviesiečius ir laisvie- 
čius Tarptautinės darbo žmo
nių šventės—Gegužės 1-osios 
proga, linkiu visiems Jums 
tvirtos, tvirtos sveikatos it 
didelės sėkmės kilniame, pa
žangiame Jūsų darbe ir kovo
ja už taiką, demokratiją, už 
mūsų šalių draugystę.

Jūsų,
Feliksas Bieliauskas 

Vilnius
•

Didžiai gerbiamas mielas 
redaktoriau!

Sveikinu Jus visus su artė
jančia darbo žmonių solida
rumo švente—Gegužės Pir
mąja. Linkiu Jums ir visiems 
laisviečiams geros sveikatos 
ir sėkmės.

Jūsų
G. Gučiūnietis 

Nareikiškės
•

Mieli laisviečiai
Sveikinu visus su Gegužės 

pirmąja, linkiu daug energi
jos ir džiaugsmingų valandų 
darbe ir visame gyvenime, o 
daugiausia stiprios sveikatos.

Vandalinas Junevičius 
Kaunas

Didžiai gerbiamas 
visas “Laisvės” personalas!

Brangūs “laisviečiai,”
Leiskite pasveikinti Jus vi

sus su pavasario šventėmis— 
Gegužės pirmąją. Linkiu kuo 
daugiausiai sveikatos ir iš
tvermės Jūsų kūrybiniame 
darbe. Taip pat mano gimi
naitei Lukauskui-Teresatei, 
kuri man jau kelinti metai 
išrašo “Laisvę.” Tardamas 
daugelį kartų ačiū su ilgesio 
meile,

Jūsų pasiilgęs
Vladas Marcinonis 

Druskininkai

Mieli laisviečiai!
Nuoširdžiai sveikinu Gegu

žes Pirmosios švenčių proga. 
Linkiu Jums visiems gero
vės, sveikatos, sėkmės visuo
menės darbuose, ypač “Lais
vės” išlaikyme ir stiprinime.

Justas Paleckis 
Berlynas, 
1977.IV.8
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Klaipėdos laivų statyklos kolektyvas pastatė Kubos respu
blikai naują modernų doką, kurio keliamoji galia—450 tonų.

B. Aleknavičiaus nuotr.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Brolių Petrauskų muziejuje
[Korespondencija iš Kauno] 

JUSTAS PALECKIS
Vyresniosios kartos kau

niečiams tas namas buvo ge
rai pažįstamas, kaip ir jo gar
sus bei mylimas šeimininkas 
Kipras Petrauskas. Tas na
mas, esąs Ąžuolyno pakraš
tyje, Kipro Petrausko vardu 
pavadintoje gatvėje, dabar 
vėl traukia į save ne tiktai 
kauniečių, bet ir Kauno sve
čių dėmesį. Namas atjaunė
jęs, neseniai atremontuotas, 
gražiai baltai nudažytas. Tad 
ir aš, šiomis dienomis pate
kęs į Kauną, negalėjau jo 
neaplankyti.

Apie šio namo naują pa
skirtį liudija iškaba ant durų, 
skelbianti, kad jame įkurtas 
dviejų įžymių brolių Petraus
kų—Kipro ir Miko—muzie
jus. Sienoje lenta su jų abiejų 
bareljefiniais atvaizdais. Joje 
įrašyta: “Šiame name gyveno 
1928-1937 kompozitorius Mi
kas Petrauskas, 1925-1968 
TSRS liaudies artistas Kip
ras Petrauskas.

Įeinu į muziejų, kuris atida
rytas šių metų sausio 31 d. 
Esu čia buvęs seniau, kai 
gyvno Kipras Petrauskas su 
žmona, žinoma dramos artis
te Elena Žalinkevičaite-Pe- 
trauskiene ir šeima. Ypač at
simenu atsilankymą pas K. 
Petrauską pokariniais 1946 
metais, kada kalbėjomės apie 
jo kandidatūrą į TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tus. Vėliau jis kartu su Val
stybiniu operos ir baleto teat
ru persikėlė į Vilnių. Čia gy
veno savo paskutinius 20 me
tų—ligi 1968 metų, kada jis 
mirė susilaukęs 82 amžiaus. 
Jis palaidotas Rasų kapinėse 
greta su broliu Miku, kurio 
kūnas čion perkeltas iš Dus- 
menų.

Dabar muziejaus ekspozici
ja užima pirmojo ir antrojo 
aukštų kairiąsias puses. Dalis 
eksponatų skirta Miko Pe
trausko gyvenimui ir veiklai, 
kurios dalis praėjo Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Dau
gelis nuotraukų vaizduoja jį 
grupėse su jo vadovautų 
Amerikos lietuvių chorų da
lyviais. Ekspozicijos centre— 
dirigento lazdelė (batuta), 
kurią Mikui padovanojo 
Amerikos lietuviai. Kiti eks
ponatai skirti Miko darbui 
Lietuvoje.

Didžioji dalis eksponatų 
skirta Kipro Petrausko ilgam 
ir kūrybinės veiklos kupinam 
gyvenimui. Pirmieji stendai 
atvaizduoja Kipro pirmuosius 
žingsnius į didįjį dainos meno 
kelią. Čia jo daly vavimas Mi
ko Petrausko operetėse ir 
pirmoje lietuviškoje operoje 
“Ęirutė” 1905-1907 metais, 
Peterburgo laikotarpis, kada 
jis ėjo muzikos mokslus kon
servatorijoje. Eilė išstatytų 
programų liudija apie jo daly
vavimą lietuviškuose koncer
tuose. Toliau eina jo pirmieji 
debiutai didelėse scenose— 
pirma Peterburgo konserva
torijos spektakliuose, paskui 
Maskvos Didžiajame teatre 
(Romeo vaidmenyje operoje 
“Romeo ir Džuljeta”), o vė
liau—Peterburgo Marijos 
teatre.

Visa eilė nuotraukų bei 
programų atvaizduoja Kipro 
bendravimą su įžymiaisiais 
rusų operos korifėjais, kaip 
garsiuoju F. Šaliapinu, L. 
Sovinovu, A. Neždanova, D. 
Smirnovu, kurie buvo jo 
partneriais įvairiose operose, 
taip pat su dirigentu E. Na- 
pravniku. To bendravimo įta
koje Kipras išėjo didelę mo
kyklą, persiėmė realistinėmis 
rusų operos meno tradicijo
mis.

Tolimesnė ekspozicija pa
rodo Kipro Petrausko veiklą, 
vėl Lietuvoje. Istorinis nuo
pelnas Lietuvos menui yra jo 
dalyvavimas nacionalinės 
operos kūrime drauge su J. 
Talat-Kelpša, A. Kačanausku 
ir kitais muzikais. Su pakiliu 
jausmu ir pagarba žiūri į nuo
traukas, atvaizduojančias 
1920 m. gruodžio 31 d. pirmą 
kartą vaidintąją “Traviatą” 
bei kitus pirmuosius sunkius 
pasiryžėlių—operos entuzias
tų žygius. Juk opera buvo 
kuriama savanoriškais, vi
suomeniškais pagrindais, nes 
vyriausybė neteikė jokios pa
ramos. Tik operos meniniam 
kolektyvui subrendus ir įro
džius savo gajumą, ji 1922 m. 
buvo įteisinta kaipo valstybi
nė.

Su Lietuvos operos raida 
susijęs visas tolimesnis Kipro 
Petrausko gyvenimas ir jo 
sceninė veikla. Matome jį at
vaizduotą daugybėje operų, 
kuriose savo nepaprastai 
švelniu ir stipriu balsu bei 
puikia vaidyba žavėjo mus, jį 
mačiusius ir girdėjusius. Štai 
jis Radamesas “Aidoje,” Ger
manas “Pikų damoje,” Kava- 
radosis “Toskoje,” Tanhoize- 
ris, Otelas arba Dimitrijus 
“Borise Godunove” ir kituose 
vaidmenyse. O čia jis lietu
viškose operose “Eglė,” 
“Gražina,” “Radvila Perkū
nas.”

Įdomus stendas, kuriame 
parodytos K. Petrausko gas
trolės užsienyje—afišos, nuo
traukos iš Rio de Ženeiro, 
Buenos Aires, Havanos, 
Montevideo, San Paulo, Mi
lano (“La Skala” operos sce
noje), Maskvoje, Rygoje, Ta
line. Apie seną Kipro drau
gystę su F. Šaliapinu prime
na nuotraukos iš bendrų ga
strolių Vokietijos ir Ispanijos 
miestuose, Paryžiuje, o taip 
pat Kaune, kur Šaliapinas 
buvo atvykęs.

Antrame aukšte ekspona
tai apima tarybinį Kipro Pe
trausko laikotarpį. 1940 me
tais jis dainuoja Grigorijaus 
Melechovo partiją operoje 
“Tykusis Donas.” Stebina jo 
veikla pokariniais metais, nes 
1945 m. jis jau turėjo 60 
metų, tačiau dainuoja eilėje 
operų, o 1951 m. už Dmitri- 
jaus vaidmenį operoje “Bori
sas Godunovas” jam priski
riama TSRS Valstybinė pre
mija. Toliau seka eksponatai 
apie Kipro pedagoginę veiklą 
Lietuvos TSR konservatori
joje, kur dėstė nuo 1949 ligi 
1967 metų. Jo auklėtinių tar
pe matome E. Saulevičiūtę, 
V. Noreiką, V. Adamkevičių,

L. Murašką, ir kitus, išaugu
sius į pirmaeilius operos so
listus.

Daugelis eksponatų ilius
truoja K. Petrausko visuo
meninę veiklą. Liudijimai ir 
diplomai rodo jį kaip įvairių 
visuomenės organizacijų da
lyvį. Deputato knygelės pri
mena jį buvus TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos dviejų 
šaukimų deputatu —1946- 
1950 ir 1954-1958 metais—ir 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu 1959- 
1963 metais. Eilė ordinų, me
dalių, garbės raštų liudija 
apie didžiojo artisto pagerbi
mą tiek respublikos, tiek vi
sos Tarybų Sąjungos mastu. 
Jis buvo Lietuvos TSR ir 
TSRS liaudies artistas.

Eksponatų tarpe ne tik 
nuotraukos ir dokumentai, 
bet ir daug artistinių kostiu
mų, dekoracijų eskizų, afišų 
ir kitokių atributų iš sceninės 
veiklos. Keliuose stenduose 
matome Kiprą jaunystėje, 
savo šeimoje bei poilsio metu 
Palangoje ir kitur. Atskiras 
stendas skirtas jam kaipo 
medžioklės ir žūklės mėgėjui, 
sporto rėmėjui.

Antrojo aukšto dešinėje 
pusėje keletą kambarių su 
baldais palikti tokie, kokie 
buvo K. Petrauskui gyve
nant. Čia matyti trys pa
veikslai, vaizduoją patį Kip
rą, jo žmoną Eleną (dailinin
ko Janulio darbas) ir Miko 
pirmąją žmoną Stanislavą 
(dail. A. Varno darbas). Beje, 
Miko antroji žmona Ona yra 
gyva.

Muziejaus rūmuose pasital- 
pino Lietuvos kompozitorių 
sąjungos Kauno filialo valdy
ba, o greta yra salė kameri
niams koncertams. Muzie
jaus atidarymo dieną kalbėjo 
Kauno Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas J. 
Jaruševičius ir kompozitorius 
G. Kuprevičius. Ta proga su
ruoštame koncerte dalyvavo 
TSRS liaudies artistas V. 
Noreika, LTSR liaudies ar
tistė E. Saulevičiūtė, nusi
pelnęs artistas L. Muraška, 
akomponavo nusipelniusi ar
tistė Ž. Noreikienė. Iš mag
netofono juostos skambėjo 
paties Kipro balsas. Dalyva
vo respublikos kultūros mi
nistras J. Bielinis. Buvo at
vykusi Kipro našlė LTSR nu
sipelniusi artistė E. Žalinke- 
vičaitė-Petrauskienė, kuri 
dabar redaguoja ir ruošia 
spaudai Kipro atsiminimus, 
pavadintus “Mano gyvenimo 
daina.” Atvyko ir Petrauskų 
duktė Aušra.

Taigi, prie daugelio muzie
jų, kuriais pagerbti daugelis 
lietuvių tautos kultūros ir 
meno darbuotojų, prisidėjo 
dar naujas, kurį galima ver
tinti kaip vieną įžymiausiųjų.

PANEVĖŽIO NAUJIENOS

Kuo garsus “Ekranas”?
Ne vien gerais kineskopais, 

kurių beveik pusę išperka pa
saulyje plačiai pagarsėjusios 
užsienio televizorių firmos, 
dabar žinoma didžiausia įmo
nė mieste prie Nevėžio— 
Darbo raudonosios vėliavos 
ordino “Ekrano” gamykla. Ją 
išgarsino ir prieš penkerius 
metus įkurto plataus vartoji
mo gaminių baro produkci
ja—skambūs ir dailūs krišto
lo indai.

Pirmaisiais metais buvo pa
gaminti tik dviejų pavadini
mų indai. O dabar jų gamina
ma 32, ir greitu laiku šis 
skaičius dar padidės.

Statybų miestas
— Panevėžys ne veltui lai

komas statybų miestu,—sako 
miesto vykdomojo komiteto 
kapitalinės statybos skyriaus 
viršininkas A. Vaitelis. — 
Vien pramoninei statybai šia
me penkmetyje skirta 136 
milijonai rublių. Už šias lėšas 
bus pastatyta Lengvųjų auto
mobilių kapitalinio remonto 
įmonė, didžiulis konservų 
kombinatas, kuris gamins 
konservus vaikams, užbaigta 
Autokompresorių gamyklos 
statyba, rekonstruotas Linų 
fabrikas, Grūdų produktų, 
Mėsos kombinatai ir kitos se
nesnės miesto įmonės.

Kasmet panevėžiečiams 
perduodama vidutiniškai po 
50 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. To
liau auga naujasis Klaipėdos 
gatvės gyvenamųjų namų ra
jonas, nusidriekęs kairiajame 
Nevėžio upės krante, pakelė
je į Šiaulius. Ilgainiui jame 
apsigyvens per 40 tūkstančių 
panevėžiečių. Čia jau pradė
tas statyti visuomeninis bui
ties ir prekybos centras, try
liktoji miesto vidurinė moky
kla.

Per šį penkmetį Panevėžy
je iškils kino tėat/is, 6 vaikų 
lopšeliai-darželiai, daug par
duotuvių, sporto įrenginių ir 
kitokių pastatų.

tiktas ir gerai įvertintas.
Tai jau trečioji Lėlių liau

dies teatro kolektyvo išvyka į 
užsienį. Prieš tai du kartus 
panevėžiečiai lankėsi Jugo
slavijoje, o pernai Panevėžy
je įvykusiame tarptautiniame 
lėlių teatrų festivalyje daly
vavo ir jų draugai čekoslova- 
kai.
Nauji A. Masiulio vaidmenys

Panevėžio dramos teatro 
studijos auklėtinis, dabar 
plačiai visoje Tarybų Sąjun
goje žinomas kino aktorius, 
Lietuvos TSR nusipelnęs ar
tistas Algimantas Masiulis 
sukūrė dešimtis įsimintinų 
vaidmenų. Štai ir dabar jis ką 
tik grįžo iš Minsko, kur daly
vavo Baltarusijos kino studi
jos sukurto kino filmo “Sek
madienio naktis” premjeroje. 
A. Masiulis jame vaidina mo
kytoją Krinicą.

Prieš kiek laiko panevėžie
tis aktorius baigė filmuotis 
A. Dovženkos kino studijoje, 
kur buvo statoma kino juosta 
“Karpatai, Karpatai,” pasa
kojanti apie legendinį parti
zanų vadą, vokiečių okupantų 
siaubą Kovpaką.

— Darbų ir planų begalės, 
—sako aktorius.—Po kelių 
dienų išvykstu į Maskvą, M. 
Gorkio kino studijoje suka
mas nuotykių filmas “Gink
luotas ir labai pavojingas.”

Naują meninį filmą “Mai
nai” Lietuvos kino studijoje 
stato režisierius R. Vabalas. 
“Mosfilmo” kino studijoje re
žisierius V. Žalakevičius pa
gal savo scenarijų šiemet 
pradės kurti dviejų dalių me
ninę juostą “Kentaurai.” 
Šiuose, taip pat dar keliuose 
“Belorusfilmo,” M. Gorkio, 
Latvijos kino studijų suka
muose filmuose pakviestas 
vaidinti ir panevėžietis akto
rius A. Masiulis.

A. Ambraška

S.GRIMALAUSKAS
Lėlės grįžo iš Čekoslovakijos

Iš dešimties dienų truku-
sios kelionės po Čekoslovaki
ją sugrįžo Lėlių liaudies teat
ras, vadovaujamas režisie
rės, LTSR nusipelniusios ar
tistės J. Stepankienės ir dai
lininko A. Stepankos. Ostra- 
vos mieste šis saviveiklinis 
kolektyvas, kuriame dau
giausia vaidina miesto viduri
niųjų mokyklų mokiniai, jau
ni darbininkai ir tarnautojai, 
parodė savo naująjį pastaty
mą—M. Kuderauskaitės pje
sę “Gintaro legenda” pagal 
Maironio baladę “Jūratė ir 
Kastytis.” Panevėžiečių pasi
rodymas buvo labai šiltai su-

ŠLOVĖ ŠAUNIOSIOMS LIETUVOS GYDYTOJOMS!

Pakėlę mane gyvenimui
Buvau atsidūręs prie visiš

kos tamsos ribos—grėsė apa
kimas. Prieš keliolika metų 
mane operavo puiki specialis
tė J. Saliklytė-Jautakienė. 
Jos padaryta sėkminga ope
racija išgelbėjo mane nuo ne
regio likimo. Akių skausmo 
prispirtas ne kartą buvau pri
verstas kreiptis į medicinos 
mokslų daktarę profesorę E. 
Daktaravičienę. Ji, nepagai
lėjusi brangaus laiko, atvyko 
manęs pakonsultuoti į Vil
niaus rajoną. Net du kartus 
profesorė pasiuntė gydytis į 
Kauno klinikas.

Mano ilgametė globėja bu
vo ir Vilniaus rajono Vyžulio- 
nių Kaulų tuberkuliozinės sa
natorijos vyriausioji gydyto
ja I. Rečiūnienė. Tik jos moti
niškos širdies rūpesčio dėka 
pasiekiau Odesą, apsilankiau 
Filatovo akių institute, mane 
konsultavo garsūs okulistai. 
Ši chirurgė šimtams padėjo 
sugrįžti į gyvenimą, šeimą.

Ištikus dar vienai nelaimei, 
patekau į respublikinę Kulau

tuvos Tuberkuliozinę sanato
riją. Čia irgi sutikau žmonių, 
kurie irgi suprato mane, at
jautė, buvo pasiruošę padėti. 
Patekau urologinio skyriaus 
vedėjos J. Šuliokienės glo
bom Ji—ne tik puiki specia
liste, bet ir geras žmogus. 
Visus klausimus sprendžia 
jautriai, kartu principingai, 
reikliai. Mes, ligoniai, jaučia
me, kaip gydytoja pergyvena 
dėl mūsų sveikatos ar negala
vimų.

Neretai man į pagalbą atei
na sanatorijos okulistas F. 
Rugys, kiti specialistai.

Gydytojai man tapo arti
miausiais draugais ir bičiu
liais. Jie padeda man gyven
ti, mokytis.

Jonas Trijonas
VVU studentas

Tel Aviv.—Balandžio 21 d. 
Izraelio ekskursinis laivas 
nuskendo ir žuvo 12 žmonių. 
Viso laive buvo 50 žmonių. 
Laivas turėjo leidimą vežioti 
tik 20 žmonių.

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Konferencijos dalyviai pasižymi įdomesnes mintis.

Kas trugdo žmogaus
as II enybės formavi

Pas mus, o turbūt ir visame 
pasaulyje, vyksta didelė 
kampanija prieš rūkymą, be
saikį naudojimą alkoholinių 
gėrimų. Todėl šia prasme bu
vo labai įdomi rajoninė moks
leivių tėvų konferencija, įvy
kusi neseniai Kapsuko penk
tojoje vidurinėje mokykloje.

Pagrindinį pranešimą pa
darė mūsų senas bičiulis 
LTSR Sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausias neu- 
ropatologas C. Grizickas, pla
čiai, turiningai išanalizavęs 
neigiamus gyvenimo reiški
nius, ypač rūkymą ir gėrimą, 
kurie žaloja žmogų, kaip as
menybę, kaip visuomenės na
rys davė daug, mums dar 
nežinomų pavyzdžiu ir iš už
sienio šalių ir net iš mūsų 
rajono gyvenimo. Švedijoje 
daugiausiai nesantuokinių 
vaikų—15%. Tuo tarpu tokių 
vaikų Anglijoje yra 9, o Pran
cūzijoje 8 procentai. Todėl 
švedai buvo priversti išleisti 
programą, kurioje nurodo
ma, kad seksualinių klausimų 
nušvietimas turi būti glau
džiai susijęs su moralinių nor
mų diegimu. Tuo jie priartėjo

Netekus nerimstančios sielos menininko
ŠVIETĘS ILGUS 
DEŠIMTMEČIUS

Vilnius. —Daug talentingų 
žmonių išugdė mūsų tėviškės 
žemė, jų tarpe—ir pakaunės 
Armoniškių kaimo berniu
kas, mažažemio Motiejaus 
Petrausko sūnus Jurgis. Šių 
metų balandžio šeštą jam bū
tų suėję 91-eri, deja, diena 
anksčiau jo netekome.

Likimas nelepino Jurgio— 
augo, tetų globojamas, iš 
pradžių Maskvoje, vėliau 
Kaukaze. 1905 m. į Baku at
vyko S. Glazunenkovos vado
vaujama ukrainiečių operetės
trupė, kuri ir paskatino jau
nuolį susieti likimą su teat
ru. S. Glazunenka teigiamai 
įvertino sodrų Jurgio barito
ną ir pasiūlė stoti į savo 
trupę. Gera klausa ir tartis, 
puiki atmintis, judesių lais
vumas leidžia jam greit ir 
gerai paruošti operečių parti
jas. Dramos ir operečių spek
takliuose J. Petrauskas sukū
rė per 60 vaidmenų, daugiau
sia pagrindinių.

1921 m. rugsėjo 8 d. Kauno 
Valstybės teatro direktorius 
Liudas Gira apsidžiaugė, ga
lėdamas papildyti savo ne
gausią trupę dviem akto
riais—vienas jų buvo Jurgis 
Petrauskas. Čia pat jam buvo 
paskirtas Kirmio vaidmuo V. 
Mykolaičio-Putino dramoje 
“Valdovas.” Iki premjeros te
buvo 10 dienų! Pagelbėjo 16 
metų patyrimas—vaidmenį 
aktorius sukūrė be priekaiš
tų.

L. Gira pasiūlė J. Petraus
kui pastatyti F. Šilerio “Klas
tą ir meilę.” Veikalo premje
ra įvyko 1922.IV.8. J. Pe
trauskas vaidino Milerio 
vaidmenį, o vėliau—Prezi
dento ir Hofmaršalo. Veika
las išsilaikė repertuare 30

II ąsį?
prie mūsų socialistinių šalių, 
kur į šį dalyką griežtai žiūri
ma.

Negeras dalykas yra besai
kis alkoholinių gėrimų naudo
jimas. Išgėrimo atžvilgiu Pa
baltijo respublikose pirmą 
vietą užima estai, o mes . . . 
tik antroje vietoje.

Kalba gyd. C. Grizickas
Bene svarbiausia amoralu

mo priežastis mūsų krašte— 
alkoholizmas. Net jaunuolių 
tarpe. Laikoma gero tono po
žymiu į šokius ateiti “išme
tus” “ant drąsos.” Viešai ne
pagalvoja jauni žmonės, kad 
su tokiu partneriu tikrai ne
malonu šokti. Jaunas orga
nizmas gana greitai pažei-
džiamas, chronišku alkoholi
ku galima tapti per vienerius-

Jurgis Petrauskas
metų. Velionis pastatė pir
mąsias operetes lietuvių kal
ba—1924 m. “Geišą,” o vėliau 
“Haremo paslaptis.” x

Dramos spektakliuose res
publikos nusipelnęs artistas 
J. Petrauskas yra sukūręs 
apie pusantro šimto vaidme
nų, atskleisdamas nepakarto
jamą komedinį talentą ir gilų 
gyvenimo pažinimą. Tai Ar
kadijuj Sčiastlivcevas, Figa
ras, Jusovas, Tartiufas (kuris 
buvo suvaidintas, minint ar
tisto 90 metų sukaktį), Har- 
pagonas, Trufaldinas, Perči- 
chinas, Osipas, Ringelė, Po- 
lonijus, Abraomas Vulfsonas 
ir visa galerija kitų sodrių, 
įtaigių, susirūpinusių savo 
gyvenimo bėdomis veikėjų.

Plačiai žinomas ir iki šiol 
minimas “Linksmųjų brolių” 
trio, kurio narys buvo ir J. 
Petrauskas.

Išėjęs į pensiją, aktorius 
daug metų dalyvavo filhar
monijos renginiuose, kol 
sveikata leido, aktyviai rem
davo saviveiklos kolektyvus.

Mus paliko nerimstančios 
sielos menininkas, visą savo 
ilgą gyvenimą ir didelį talen
tą paaukojęs teatrui.

Antanas Mackevičius

dvejus metus. Nuo to vis di
dėjantis mirtingumo nuošim
tis. Per pastaruosius metus 
mirtingumas nuo alkoholio 
padidėjo 10 kartų.

Kita blogybė —rūkymas. 
Kas keisčiausiai svarbiausia, 
kad moterys, ypač jaunos 
merginos, ima smarkiai lenk
ti vyrus. O rūkymas—viena 
didžiausių moters senėjimo 
priežasčių. Kai kuriose šaly
se, ypač Čekoslovakijoje, 
smarkiai su tuo kovojama. 
Čia į aukštąsias mokyklas 
priimama tik su pasižadėjimu 
nerūkyti.

Daug ir įdomių pavyzdžiu
davė gerb. prelegentas tiek 
iš savo darbo praktikos, tiek 
iš spaudos. Jį papildė ir kiti 
kalbėjusieji.

Štai tos dvi blogybės, ypač 
pirmoji, trukdanti vispusiš
kam žmogaus asmenybės for
mavimuisi.

Konferencija praėjo tikrai 
įdomiai ir nenuobodžiai.

V. Gulmanas

Kas žmonėse gimdo 
alkoholizmą?

Washingtonas. — Ir vėl gal 
žiurkės padės mokslininkams 
atidengti alkoholizmo paslap
tį. Kodėl kai kurie žmonės nei 
iš šio, nei iš to pradeda pa
mėgti svaiginančius gėrimus 
ir tampa alkoholikais? Esą 
pavykę mokslininkams suras
ti gyvulio kūne tam tikrą 
medžiagą, kad jos įleidus į 
žiurkės smegenis, žiurkė pra
deda per daug gerti. Tokia 
pat medžiaga gal padaro ir 
žmogų alkoholiku. Ji kažin 
kaip, matyt, atsiranda kai 
kurių žmonių smegenyse.

To objekto ir pavadinimas 
keistas—“tetrahydropapave- 
roline”arba “THP.”



4-TAS PUSLAPIS

SPALIO REVOLIUCIJOS 60-METĮ PASITINKANT

Kultūros renginių derlius
I

S. GRIMALAUSKAS

TARYBŲ LIETUVA JAU GALI

Dvidešimto amžiaus pra
džioje Petrograde (dabar Le
ningradas) kreisero “Aurora” 
salvės paskelbė naujo—socia
listinio pasaulio gimimą. Spa
lio socialistinė revoliucija nu
galėjo! Nuo tų istorinių dienų 
prabėgo gana daug laiko. 
Greitai bus 60 metų. Tai gar
bingas jubiliejus. Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
Centro Komitetas priėmė 
šiuo klausimu specialų nuta
rimą “Dėl Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 
60-ųjų metinių.” Jau dabar 
visa šalis ruošiasi pažymėti 
šią datą.

Vieni pirmųjų gausiais ir 
įdomiais renginiais šventę 
pasitinka šalies kultūros 
fronto darbuotojai.

Kultūrinių renginių
Programa Lietuvoje

Lietuvos Kultūros ministe
rija paruošė priemonių ir ren
ginių, skirtų Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
60-tosioms metinėms pažy
mėti planą. Čia šiek tiek su
rašyta kas, kada ir kur bus 
ruošiama jubiliejaus garbei.

Visų renginių neišvardinsi. 
Jų gana apstu.

Paminėsime pagrindinį iš 
esmės apjungiantį visus kul
tūros gyvenimo įvykius ir 
renginius. Tai pirmasis są
junginis darbo žmonių meno 
saviveiklos festivalis, skirtas 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-osioms metinėms pažy
mėti. (Reikia gerbiamiems 
skaitytojams paaiškinti, kad 
čia beveik bus visur kalbama 
apie meno saviveiklą t. y. 
tuos muzikantus, šokėjus, 
dainininkus, kurie laisvu nuo 
darbo metu savo malonumui 
susirenka draugėn pabend
rauti ir kitus pradžiuginti 
skambia daina ir linksmu šo
kiu).

Respublikos vyriausybė 
šiam festivaliui surengti su
darė specialų organizacinį ko
mitetą. Jo pirmininkas Lietu
vos TSR Ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas 
drg. A. Cesnavičius.

Neseniai įvyko šio komiteto 
posėdis. Jo metu pažymėta, 
kad dalis Pirmojo sąjunginio 
darbo žmonių meno saviveik
los festivalio renginių jau įvy
ko. Tai dainos ir muzikos apie 
darbą, tarybinių tautų drau
gystę šventės, pučiamųjų or
kestrų maršai-paradai, kovi- 
nės-patriotinės dainos ir mu
zikos, jaunimo dainos vaka
rai. Organizuotas respubliki
nis meninių agitbrigadų kon
kursas “Tiesos” redakcijos 
prizams laimėti. S. Nėries ir 
P. Cvirkos skaitovų konkur
sas, saviveiklinių cirko kolek
tyvų apžiūra, pavyzdinių cho
reografinių kolektyvų apžiū
ra, estradinių kolektyvų kon
kursas, etnografinių ansam
blių ir individualių atlikėjų 
apžiūra “Oi žiba žiburėlis,” 
dramos kolektyvų konkursas 
“Dobilėlis penkialapis,” solis
tų—vokalistų ir vokalinių an
samblių konkursas “Sidabri
niai balsai,” liaudies teatrų 
konkursas.

Pasibaigė Kaimo zoninių 
kultūros namų koncertinių 
programų konkursas “Suba- 
tos vakarėlį.” Neužilgo vyks 
mišrių chorų konkursas “Dai
nuoja darbo Lietuva,” pra
moginių šokių kolektyvų tu
ras, meno saviveiklos dekada 
“Vainikas Spaliui” ir 1.1.

Vasarą įvairiuose Tarybų 
Sąjungos miestuose įvyks 
Pirmo sąjunginio darbo žmo
nių meno saviveiklos festiva
lio atskirų žanrų baigiamo
sios šventės.

Vilniuje liepos mėnesį bus 
surengta didelė baigiamoji 
dainų ir šokių liaudies ansam
blių šventė, kurioje dalyvaus 
ir visų broliškų respublikų šio 

žanro kolektyvai, svečiai iš 
užsienio.

Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 60-ųjų meti
nių išvakarėse bus surengti 
festivalio laureatų koncertai.

Ir teatrai ruošiasi 
iškilmingam jubiliejui

Naujais, įdomiais spektak
liais ir koncertais sutiks jubi
liejų respublikos teatrai bei 
koncertinės organizacijos. 
Numatyta surengti Lietuvos 
teatrų menininkų, dramatur
gų, teatro kritikų pasitarimą 
kaip tai geriau padaryti, ko
kius spektaklius skirti šven
tei. Šia proga bus surengta 
Pabaltijo respublikų uosta
miesčių festivalis Rygoje. Pa
baltijo respublikų ir Baltaru
sijos lėlių teatrų festivalis 
Vilniuje, TSRS tautų drama
turgijos festivalis Panevėžy
je ir kiti renginiai.

Naujais muzikos kūriniais 
bus nudžiuginti ir muzikos 
gerbėjai. Kultūros ministeri
jos muzikos skyrius bendra
darbiaudamas su kompozito
riais numato pateikti daug 
naujų muzikos kūrinių, skirtų' 
Spalio revoliucijos šešiasde
šimtmečiui. Dauguma jų pir
mą kartą bus atlikti jubilie
jaus minėjime. Iš įdomesnių 
renginių reikėtų pažymėti 
šiuos—respublikos muziki
niai teatrai dalyvaus sąjungi
niame naujų sceninių veikalų 
sukūrimo bei pastatymo kon
kurse. Vilniaus valstybinė fil
harmonija ir Valstybinis aka
deminis dainų ir šokių liau
dies ansamblis “Lietuva”— 
profesinių meninių kolektyvų 
apžiūroje-konkurse. Filhar
monija taip pat dalyvaus są
junginiame vargonų muzikos 
festivalyje.

Artimiausiomis dienomis 
Vilniuje įvyks lietuviškos 
tarybinės estradinės dainos 
konkursas “Vilniaus bokštai” 
kiek vėliau Palangoje—estra
dinės muzikos festivalis “Pa
langos vasara,” dainos kon
kursas patriotine tema, mar
šų pučiamiesiems orkestrams 
konkursas, pučiamųjų orkes
trų sąskrydis Šiauliuose ir 
1.1.

Neatsilieka ir muziejai
Ruošiasi sutikti garbingą 

jubiliejų ir respublikos mu
ziejai. Nauja medžiaga pasi
pildys visų muziejų ekspozici
jų skyriai, skirti jubiliejui ir 
kovai už Tarybų valdžią Lie
tuvoje 1918-1919 metais.

Bus surengtos stacionari
nės ir kilnojamos parodos 
“Didžiajam Spaliui—60,” 
“Tarybų Lietuva socializmo 
keliu,” “Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos 60-me- 
tis,” “Didysis Spalis” ir 1.1.

Lietuvos dailės muziejus 
surengs gausią Respublikinę 
dailės kūrinių parodą,

Visuose respublikos muzie
juose bus rengiamos paskai
tos, literatūriniai vakarai, su
sitikimai su revoliucinio judė
jimo dalyviais, žymiais žmo
nėmis, bus suruošti iškilmin
gi ceremonialai karių kapuo
se, lietuvių liaudies revoliuci
nio judėjimo, partizaninės 
kovos ir Didžiojo Tėvynės 
karo reikšmingose vietose.

Čia buvo pažymėti tik res
publikiniai renginiai ir šven
tės. Suprantama, kad pana 
šūs renginiai skirti Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60 metinėms pažymėti 
vyks visuose klubuose, kultū
ros namuose, bibliotekose, 
įmonėse ir organizacijose, 
miestuose ir rajonuose.

S. Grimalauskas

Washingtonas. — Senato 
užsieninių reikalų komitetą 
užgyrė buvusio demokratų 
frakcijos lyderio Mike Mans
field kandidatūrą į ambasado
rius Kinijoj.

DIDŽIUOTIS IR SAVO KELIAIS

Tai naujoji Vilniaus—Ukmergės magistralė

LIETUVOS KUNIGO PASTABOS APIE
ŽMOGAUS TEISES IR ASMENINES LAISVES

SIŪLOMA PREKĖ PIGI
Ne vien didžiosios pasaulio 

sankryžos, bet ir nedideli bū
reliai bei pavieniai asmenys, 
jau kuris laikas vis karščiau 
kalba apie “žmogaus teises, 
asmenybės laisves.” Romoje 
Šv. Tomo Akviniečio—tur
būt Domininkonų—universi
tete neseniai vyko tų asmens 
teisių apžiūra—suvažiavi
mas. Būtų labai įdomu gauti 
jų išvadas, nes tai turėtų būti 
protingi sprendimai, atseit fi
losofiniai.

Vatikano radijas, pranešęs 
apie tą susibūrimą Tomo uni
versitete, pasakė, kad pasau
lyje yra 60 kraštų, kur žmo
gaus asmens laisvės nėra. 
Tačiau tų kraštų 60 neišvar
dijo, tik apsistojo prie vieno 
krašto—Tarybų Sąjungos. 
Kad čia tos laisvės nėra, aš 
negaliu tvirtinti, o jie tvirti
na, atseit, mes turbūt turime 
įvairų supratimą apie tą lais
vę.

Prieš porą metų teko tru
putį pakalbėti su vienu išei
viu, Amerikos piliečiu (Aloy
zu J.). Jis trumpai ir papras
tai pasakė tai, kad ten kalba
ma: Lietuvos žmonės neturi 
pagrindinių asmens teisių. 
Šis paprastas žmogus, man 
paklausus, paaiškino;

— Iš Lietuvos negali žmo
nės laisvai išvažiuoti, kaip 
mes kad išvažiuojame kur no
rime. O atvažiavus į Lietuvą, 
negalima nuvažiuoti pas gi
mines, kur ir yra svarbiausia.

Aš:
— O vis dėlto N. Metus 

sutikote kaip tik pas gimines 
ir ne Vilniuje?

Jis:
— Bet tai ne visiems, gal 

... tik kai kuriems.
Aš:
— O jei mama savo jaunos 

dukrelės neleidžia į šokius iki 
išnaktų . . .

Labai lengvai sutikome, 
kad ne visiems ir ne visur 
galima, bet tai nereiškia, kad 
neturi asmens laisvės. Jei to 
nesuprastų šešiolikmetė, tai 
puikiai supras, kai ji savo 
ruožtu bus motina.

Visuose kraštuose yra kalė
jimų, lagerių. Ten irgi žmo
nės, kurie galvoja apie žmo
gaus teises, asmens laisvę. 
Bet bandykite visiems duoti 
tą asmens laisvę! Ne tik sau
giai neišeisi iš namų, bet ir 
namuose; vieni kurs, statys, 
kiti griaus. Vieni norės pra
vesti kelią, kitas pasakys ne: 
aš čia gyvenu. Mano nuomo
ne, politinių kalinių galėtų 
nebūti. Tačiau tie politiniai 
neretai tampa tikrais krimi
nalais. Skaičiau ir daug gal
vojau apie Solženiciną, nekal
bant jau apie Bražinskus.

Daug kas puola mus už 
“geležinę užuolaidą.” Aš čia 
nesakau, kad ji kaip tokia yra 
ar būtina, bet gali ir naudin
ga būti. Kadais, vienam ma
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KĄ PARODĖPODGORNO VIZITAS AFRIKOJE

Draugystės ir 
bendradarbiavimo keliu

ne puolančiam pakako pri
minti:—Aš turiu savo kiemą 
ir nenoriu, kad mano vištos 
akėtų kaimyno braškes ir kai
myno kiaulės išknistų mano 
alpinariumus: užtat apsitve
ręs. Jei nori užeiti, užeik per 
vartelius; ir aš per juos 
vaikščioju. Aloyzui ir dauge
liui į jį panašių turbūt kaip tik 
tie varteliai nepatinka. Kas 
dedasi už svetimų užuolaidų 
gal ir žingeidu, bet ne kuklu. 
O tie, kurie tą kuklumą pra
randa, yra pamokomi.

Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad jei vieną dieną. T. Sąjun
ga “kilstelėtų” tą uždangą, 
tai įvyktų, kas įvyksta su 
bitėmis, kai joms laikinai už
daromos laktelės. Išlekia 
mandulys, apsidairo-paskrai- 
do ir kuo veikiausiai grįžta į 
avilį. Tai ( patvirtina ir iš T. 
Sąjungos išvykę žydai. Avi
lys neliktų tuščias: su valiuta 
šičia nesisvaidoma, idant ne- 
patirt kitus kraštus smau
giančių infliacijų, o be pinigo 
niekur nieks nelaukia. Valiū
nai ir Rudienės globos tik 
Bražinskus.

Grįžtu ir klausiu pats sa
vęs: tai kas yra ta asmens 
laisvė, tas žmogaus orumas? 
Argi tik galėjimas nuvažiuoti 
į Ameriką, Prancūziją . . . 
pažioplinėti ir nieko nepešus 
sugrįžti atgal? Pagal Aloyzų 
nuomonę, išeitų, jog taip. Ta
čiau Romos Universitete ma
nau, kad tuo neapsistojo, gili
nosi į tą žmogaus orumą. Jie 
juk filosofai, dirstelėjo giliau 
į realų žmogų. Sakau į realų, 
ne į tą idealistinį žmogų, ku
rio visai nėra. Tas orusis 
idealistas juk turėtų būti be 
ydų, be aistrų, be blogų po
linkių. Juk jie ten Romoje 
prieš akis turi šaunių pavyz
džių. Turi tuos, kuriuos Baž
nyčia yra parinkusi kaip žmo
giško orumo pavyzdžius, bet 
jau jie ne realūs, jie jau su
statyti ant altorių. Tačiau ten 
turi ir labai daug gyvų pavyz
džių žmogaus laisvių bei žmo
gaus orumo išniekinimo: Kas
dieninės gatvėse eisenos ir 
peštynės; Cerčka daužos vi
trinos, dega šaligatviuose 
automobiliai; valkiojasi strei
kuojančiųjų minios ir prižiū
ri, kad nieks neitų į darbą; 
pasigrobia turtingesnės šei
mos narį ir negrąžina, kol 
neišveržia milijonus. O tos 
nuskriaustos šeimos pirmoje 
vietoje kreipiasi į policiją, 
kad nesikištų: jie patys susi
tars per telefoną, kur prista
tyti sumą . . .

Ir man buvo užduotas klau- 
vės, nes čia nėra streikų nei 
protesto eisenų. O juk visi 
patenkinti negali būti.

Man nesunku atsakyti į tą 
užmetimą:—Mes patys, liau
dis tvarkomės, o prieš save 
juk nieks neprotestuoja. . . 
Aloyzams norėtųsi, kad ir 

pas mus maištaujančių ne
trūktų, kad užsienis tų “lais
vių” į siuntinius įdėti galėtų. 
O ką per eterį pasiunčia, su
jaudina tik orą, ne ausis! Pa
gal jų tą “laisvę” visi mes 
turėtume lipti ant bačkų ir 
postringauti, kaip valdžia 
privalo sutvarkyti kraštą, 
kaip algas mokėti, kaip 
priimti svečią . . .

O jei ne ant statinių, tai 
kiekvienas atskirai—kad leis
tume po laikraštį ir piautume 
kiekvieną, kuris tik kitaip 
galvoja. Mes žinom, kad žmo
gus jau toks yra, kad su 
tokiom laisvėm vienoje pas
togėje galvos nesutampa, tai 
plačioje valstybėje dar la
biau: guot capita, tot senten- 
tiae—kiek galvų, tiek nuomo
nių.

Jei Vakaruose taip yra ir 
taip patinka, tai skonio reika
las: dėl skonio nesiginčijama. 
Tikrumoje, tai dar tų “lais
vių” daug mums stinga, ap
gailėki!: mes be pornografi
jos! Kiek jiems pelno sugadi- 
ta tvora geležinė! Norėdami 
sušelpti mus—siūlo savas 
ydas. Apgailėki!, mums šitos 
laisvės nė visai nereikia.

Mano giliu įsitikinimu, 
žmogui laisvę apriboja ir pats 
gyvenimas, pareigos. Jose 
žmogus—kaip pakinkytas 
arklys. Arba veši, ar gausi 
botagų. Kad Krylovo vežimą 
netampytų į visas puses, tas 
botagas buvo reikalingas vi
sada, nes apriboja laisvę 
nuo chaoso. Ar ne tuo chaosu 
nori pasidalinti su T. Sąjunga 
plyšaujantieji kaimynai? 
Kaip turėtų būti saldi nelais
vė į ardomąjį blogį! Žmogus 
tada dirba, kuria ir ramiai 
išsimiega.

Gal ir yra patogu kai kam 
neskirti laisvės nuo palaidu
mo. Tai prancūzų libertė ir 
libertinage. Visi tie laisvės 
pasiūlymai ir atsiduoda tuo 
libertinage. Nieko piktesnio 
neišrasi, nemėgstamam kerš
tui, kaip pasiūlyti sąmyšius, 
streikus ir protesto eisenos. 
Aišku, viskas eis asmens lais
vės ir žmogaus teisių vardan.

Myliu savo Tėvynę Lietu
vą. Kai kas man joje ir dabar 
turpuį nepatinka, bet skaitau 
didele laime, kad mes be sa
vitarpio rietenų. Jei nori būt 
geru, dirbk, kurk—į šitą lais
vės nestinga.

Kun. J. G-tis
Lietuva

• PO 400 METŲ
Škotijos pakrantėje dirbda

mi narai pastebėjo jūros dug
ne viduramžių Ispanų laivo li
kučius. Jie guli 25 m gylyje 
po storu dumblo sluoksniu. 
Laivas nuskendo prie Angli
jos krantų 1588 m., dėl spro
gimo parako sandėlyje. Pir
moji žinia apie tai sukėlė 
daug kalbų, ir Anglijoje, ir 
svetur svarstoma apie didžiu
lį lobį, kurį, kaip manoma, 
gabeno tas laivas.

Plačius atgarsius pasaulyje 
sukėlė TSKP CK Politinio 
biuro nario, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko N. Podgorno ke
lionė į Afriką. Per trylika 
dienų Afrikos žemyne jis su 
oficialiais vizitais aplankė 
Jungtinę Tanzanijos respub
liką, Zambijos respubliką ir 
Mozambiko Liaudies respub
liką. Grįždamas atgal, N. 
Podgornas trumpam sustojo 
Somalyje.

Tarybų Sąjunga, ir tai dar 
kartą patvirtina kelionės re
zultatai, plečia savo santy
kius su jaunomis “juodojo že
myno” valstybėmis principin
gu ir ilgalaikiu pagrindu. 
Draugystės ir bendradarbia
vimo su Afrikos tautomis plė
timas yra Tarybų Sąjungos 
užsienio politikos kurso, ku
ris buvo patvirtintas TSKP 
XXV suvažiavime, sudėtinė 
dalis.

Šią Tarybų Sąjungos pozi
ciją gerai supranta Afrikos 
šalių vadovai ir ją remia. 
Bendruose TSRS ir Tanzani
jos, TSRS' ir Zambijos, 
TSRS ir Mozambiko pareiški
muose buvo aukštai įvertinta 
Afrikos šalims, pabrėžta pa
siryžimas stiprinti draugystę 
ir visapusišką bendradarbia

Platus Lietuvos “Vartai” 
į pasaulį

Daugiau kaip du tūkstan
čius laivų iš 25 pasaulio val
stybių šiais metais pakraus ir 
iškraus Klaipėdos jūrų pre
kybos nuostas. Jis aprūpin
tas naujausiais mechaniz
mais, kad be rankų darbo 
būtų galima pakrauti ir iš
krauti į šilumlaivius ir garlai
vius įvairiausias importuoja
mas ir eksportuojamas pre
kes.

Dalį tobulų mechanizmų, 
kurie Klaipėdoje pakrauna ir 
iškrauna laivus, padarė Tary
bų šalies įmonės, o kiti įsigyti 
užsienyje. Mechanizuodami 
nedideles, bet sudėtingas 
transportavimo operacijas, 
gražiai pasidarbavo uosto no
vatoriai ir išradėjai. Jie su
galvojo ir padarė įrengimus, 
kurie leidžia mechanizuotai 
perkelti iš vagono į laivo triu
mą didelio diametro vamz
džius ir juostinį plieną, Su
manūs klaipėdiečiai sukon
stravo mašiną anglies liku
čiams pašalinti iš pusvagonių 
ir pritaikė daug kitų naujo
vių. Kai kurios iš jų plačiai 
paplito ir kituose Tarybų ša
lies uostuose.

Trys ketvirtadaliai pernai 
Klaipėdoje pabuvojusių laivų 
buvo pakrauti bei iškrauti 
anksčiau numatyto laiko. Me
chanizuota 95 procentai visų 
krovimo darbų. Klaipėdos 
uostas dabar yra vienas iš 
tobuliausiai įrengtų Tarybų 
Sąjungoje.

Plačiai mechanizavus dar
bus, uoste visiškai išnyko se
noji krovėjo specialybė. Da
bartiniai krovėjai—tai me
chanizatoriai, kurie valdo su

Romutė SKUČAITĖ

Nieko, tik sninga
Jau skausmas — balto sniego sauja, 
Neamžina. Visai nenauja.
Svariai švariai laukai apkloti 
Atskleidžia tikrą žemės plotį.

Taip viskas paprasta ir greita, — 
Jau daug prabūta, daug kur eita. .. 
Nuo juoko — nuo raudos — užkimus, 
Iš kur tas jausmas —
Ką tik gimus?

Baltumas — jaunajai papuošti. — 
Išdžiūvęs krūmas — irgi puokštė! 
Iš kur tas jausmas, 
Kad laiminga?
Dėkoti? — Kam? — kai šitaip sninga?

vimą. I naują pakopą pakilo 
Tarybų Sąjungos ir Mozam
biko santykiai Maputu mieste 
pasirašius TSRS ir Mozambi
ko Liaudies respublikos drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sutartį.

Dar es Salame, Lusakoje ir 
Maputu įvykusiose derybose 
buvo pabrėžta pažiūrų vieny
bė ir įvairiais tarptautiniais 
klausimais, daug dėmesio bu
vo skiriama padėčiai Afrikos 
pietuose, kur rasistiniai Pie
tų Afrikos respublikos ir Ro- 
dezijos režimai žiauriai engia 
vietinius gyventojus afrikie
čius. Tarybų Sąjunga ir trys 
Afrikos šalys griežtai pa
smerkė rasizmą ir jį remian
čias imperialistines valsty
bes, pareiškė, kad jos yra 
pasiryžusios ir ateityje remti 
Zimbabvės, Namibijos ir Pie
tų Afrikos respublikos pa
triotus.

Afrikoje su dideliu pasiten
kinimu sutikti Tarybų Sąjun
gos ir Afrikos aukščiausiojo 
lygio derybų rezultatai. N. 
Podgorno vizitai į Tanzaniją, 
Zambiją ir Mozambiką, pažy
mėjo savo laidoje Mozambiko 
radijas, dar kartą parodė, 
kad Tarybų Sąjunga yra pati
kima nepriklausomų Afrikos 
valstybių rėmėja.

B. Fomičius

dėtingus kranus, elektrinius 
ir autokrautuvus, kitas nau
jausias mašinas. Todėl Klai
pėdoje, kur labai trūksta dar
bo rankų, nedidinant žmonių 
skaičiaus, nuolat didėja kro
vinių apyvarta.

Klaipėdos jūrų prekybos 
uoste plečia savo darbo maus 
tu ir didžiausioji Pabaltijyje 
naftos perpylimo bazė. Pei 
metus ji skystu kuru pripildė 
trečdalį visų Baltijos tarybi 
niuose uostuose aptarnauja 
mų tanklaivų.

Klaipėdoje—Lietuvos jūn 
laivininkystės bazėje—yra 31 
sausakrūviai šilumlaiviai ii 
garlaiviai. Jie veža įvairiau 
sius krovinius, kuriais keičia 
si Baltijos baseino—Vakari 
Europos ir Siaurės Afriko; 
valstybės.

Labai pakitęs Klaipėdos 
uostas sudomino daugelį už 
sienio laivininkystės kompa 
nijų. Per jį eina pastov 
TSRS ir Vakarų Vokietijo 
jūrų transporto linija. Viena 
iš senų “jūros vilkų,” Vakari 
Vokietijos laivo “Bremei 
Norden” kapitonas E. Švob 
manas, pokario metais pabu 
vojęs mūsų uostamiestyj' 
daugiau kaip šimtą kartų, pa 
reiškė esąs nustebintas dide 
lėmis socialinėmis permainc 
mis; naujais senojo uosto gy 
venamaisiais kvartalais, lai 
mingais miestiečių veidais 
kultūra. “Senojo uosto, sene 
sios Klaipėdos nebėr,—sak 
šis kapitonas iš Vakarų Ve 
kietijos.—Europoje yra nav 
jas, jaunas, puikiai techniški 
įrengtas uostas, puikus mies 
tas.” A. Pipirą
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
SERGA

F. Nakienė netikėtai pasly
do ir susilaužė dešiną koją. 
Buvo nuvežta į Jean-Talon 
ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.

Kraivaitienė, 90 m. Paliko 
nuliūdime keturias dukras, 
sūnų, sesutę, anūkus ir pro
anūkius.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionėms lai būna leng
va Kanados žemelė. J-na

LAISVĖ

“LAISVĖS” REIKALAI
Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui

Stefanija Masytė ir jos mama Teofilė atvykdamos į 
suvažiavimą atvežė iš Detroito $425 aukomis nuo sekamų 
rėmėjų:
Stefanija ir Teofile Masis

5 TAS PUSLAPIS

IŠVYKO-ATVYKO
V. J. Kietai su šeima buvo 

išvykę į JAV aplankyti sesu
tę ir pažįstamus.

J. Vilkelis išvyko į Quebec 
į konferenciją siūvėjų unijos 
darbo reikalais.

Pas S. H. Virbalus, švenčių 
proga, atvyko visi sūnūs su 
šeimomis iš JAV aplankyti 
tėvelius ir draugus.

Visiems gero pasisekimo.

MIRĖ
Balandžio 14 d. mirė Ona 

Starkauskienė [Popieraity- 
tė], 87 m. Paliko nuliūdime 
tris dukras, tris sūnus, sesu
tę ir daug anūkėlių.

Balandžio 17 d. mirė Mary

Pranešimas
M. L. Sūnų ir Dukterų 

pašalpinės draugijos paskuti
nis susirinkimas prieš vasa
ros atostogas įvyks Gegužės 
14 d., 1 vai. 30 min., 3447 St. 
Laurient St. Nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti ir at
siimti pašalpas, nes susirinki
mu per vasarą nebus.

Po atostogų pirmas susirin
kimas įvyks rugsėjo 10 d. toji 
pačioje vietoje ir tuo pačiu 
laiku.

Pirmas draugijos išvažiavi
mas įvyks birželio 26 d. Gra
žioje V. Vekterienės vasar
vietėje.

Kviečiame visus dalyvauti 
ir paremti draugiją. Valdyba

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Kazimierui Zienui

1977 m. balandžio 1 d.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Emilijai, sūnui 

Raimontui su šeima ir artimiesiems. Mes taip pat 
liūdime netekę mielo ir artimo draugo.

J. J. Vilkeliai
J. V. Knistautai
L. P. Kisieliai
K. A. Juškai

J. P. Skripkai 
A. A. Mikuliai
A. E. Morkevičiai 
J. N. Brakniai
J. P. Teleniai 
S. H. Virbalai 
S. J. Čičinskai 
J. N. Naruševičiai 
J. N. Kaušylai 
V. A. Verbylai 
J. E. Urbonavičiai 
J. P. Taruškai
B. M. Salčiūnai 
A. V. Morkevičiai

E. A. Matiukai 
J. E. Petrauskai 
M. Tamkevičienė 
V. Vekterienfe
E. Vilkis
I. Skripka
M. Cekaitienė
N. Venskaitienė
J. Mickūnas
J. Tamosonienė 
J. Tumas
J. Stukas
A. Veršinskienė
B. Kvietinskas 
V. Verbylienė
K. Jurgutienė 
M. Matusevičienė 
V. Vaitiekūnienė
F. Jotkus

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAI PRISIMENU TAVE

Robert B rower
Mirė 1972 m. gegužės 4 d.

Prabėgo penkeri metai kaip negailestingoji mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą brangų 
gyvenimo draugą—vyrą Robert Bruwer. Nėra tos 
dienos, kad neprisiminčiau Tavęs. Man ilgu gyventi 
vienai. Su meile minėsiu Tave, kol pas Tave ateisiu.

Ilsėkis ramiai mylimasis.

Žmona-ALMA BRUWER

$111.00
.100.00

Vincas Kirvela...................................................................50.00
Ben ir Adele Wardo.........................................................25.00
Anna Kairaitis, varde jos mirusio draugo J. K. Alvino. 20.00
Anna Daukus............................... 15.00
George Kuodis (Windsor, Ont.)..................................... 10.00
Frank Nakas.....................................................................10.00
Anna Dočkus (Baltimore, Md.)....................................... 10.00
Frank Ulinskas......................................................  10.00
John ir Adelė Klimavičia........................................  10.00
Frank Yoshonis................................. 5.00
Tony ir Millie Vasaris.........................................................5.00
Alphone ir Emma Rye...................................................   . 5.00
Albert ir Alice Stacey........................................................5.00
Charles Mack...................................................................... 5.00
Jack Užunaris (Windsor, Ont.).........................................5.00
Servit ir Ruth Gugas .........................................................5.00
Peter Rudy (Windsor, Ont.)..........................................   .5.00
Mike ir Pat Stunskas.........................................................5.00
George ir Sophie Nausėda .................................................2.00
Louis ir Ann Turzak................... 2.00
Stanley ir Josephine Patyk............................. 2.00
John ir Pat Stack well.........................................................2.00
George Janonis ................................................................... 1.00

F. Mažilienė, Brooklyn, N.Y............................................10.00
Beatrice Bready (Briedienė), Park Ridge, N.J.............10.00
Nastė Buknienė, Brooklyn, N.Y................... 10.00
Koste Rušinskienė, Brooklyn, N.Y.................................10.00
Julia Lazauskienė, So. Ozone Park, N.Y....................... 10.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y............. .................. 10.00
Vera Urban, Brooklyn, N.Y.............................................10.00
P. Zline Žilinskas, Sun City, Cal.......................................5.00
M. Barnett, Hartford, Conn. . . ......................................5.00
K. ir P. Meškėnai, Richmond Hill, N. Y............................ 5.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę........5.00
Rose Behmer, Philadelphia, Pa........................................ 5.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N.Y...........................5.00
Al Merkis, Philadelphia, Pa.............................................. 5.00
Adelė Petraitienė, Little Neck, N. Y.................................5.00
Julia Marazienė, Chicago, Ill. ..................  2.00
Charles Markūnas, Methuen, Mass........................ 1.00

* * *
Į šį sąrašą įeina sveikinimai prisiųsti iki balandžio 14 d. ir 

tie, kurie suvažiavime aukoti. Viso iki pabaigos suvažiavimo 
(balandžio 17 d.) įplaukė $4,198.48. Aišku, dar turime 
prisiųstų aukų, kurios mus pasiekė po suvažiavimo. Šias 
aukas paskelbsime kitoje laidoje.

* * *
Širdingai dėkojame.

Administracija

OAKLAND, CAL.

Viso $425.00

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir visus 
darbuotojus. Linkime, kad “Laisvė” gyvuotų per ilgus 
metus.

Siunčiame aukų sekamai:
A. ir V. Taraškai, San Leandro, Cal..............................$10.00
S. Grublin, Foster City, Cal............................................... 5.00

S. Grublin taipgi užsimoka už prenumeratą $10, tad viso 
$25.

V. TARASKIENĖ 
San Leandro, Cal.

* * *
Gerbiami Draugai ir Draugės:

Siunčiu geriausius linkėjimus “Laisvės” dalininkų suva
žiavimui. Linkiu dalininkams išdirbti planus, kad “Laisvė” 
dar neštų per daugelį metų teisingas žinias iš viso pasaulio, 
o ypatingai iš mūsų gimtinės—Tarybų Lietuvos.

Linkiu geriausios sveikatos “Laisvės” leidėjams, visiems 
skaitytojams ir rėmėjams. Sykiu siunčiu auką $20.

M. Stokoff,
Windsor, Canada

* * *
Bronė ir Walteris Keršuliai, Brooklyn, N. Y.-v-aŲ 
n minčiai Bronės tėvelio Augustino Zmitrošy . .. - 

kuris gimė šį mėnesį prieš 100 metų.$100.00
Jonas Smalenskas, Miami, Fla........................ 100.00
Domininkas Norwich-Norveiša, Montreal, Can., per

P. Kisielienę..............;.................. 100.00
Antanas ir Ilse Bimbai, Richmond Hill, N. Y............... 100.00
Amelia ir Walter Yuskovic, Stamford, Conn............... 100.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį .... 100.00 
Lietuvių Namo Bendrovė, Ozone Park, N. Y., per

W. Keršulį ......................................................... 100.00
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, Ozone Park, New

York, per N. Ventienę ......................................100.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., per Nellie Grigalūnas .. 50.00 
Ona Jozėnienė, Briarwood, N. Y..................................... 50.00
Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa.................................50.00

(Ji pirmiau prisiuntė $100)
Elena N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y....................... 30.00
Valys ir Verutė Bunkai, St. Petersburg, Fla..................25.00
Elzbieta Repšienė, Dorchester, Mass............................. 25.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y.............25.00
Nellie Shumbris, Bayside, N. Y....................................... 25.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa..............................................20.00
Karl Bender, Richmond Hill, N. Y.................  20.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y.............................   . .20.00
F. Klaston, Huntington, N. Y.................. 20.00
Jonas Siurba, Ozone Park, N. Y.....................................20.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y................................20.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y...........................20.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y...................................20.00
Frank Kontenis, St. Petersburg, Fla., per V. Bunkų .. 10.00 
V. Kazlau, Wethersfield, Conn.......................................10.00
P. Alksnis, Toronto, Can., per J. Ylą............................ 10.00
Servit ir Ruth Gugas, Detroit, Mich. .............................10.00
M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn. .............................10.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N.Y.................................... 10.00
Arthur Petrick, Miller Place, N.Y.................................. 10.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N.Y.......................................10.00
F. Walent, Philadelphia, Pa............................................. 10.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N. Y........................,.......... 10.00
“L.” Reporteris, Philadelphia, Pa....................................10.00

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Katie Vaicekauskienės
Mane* mylimos draugės Katie Vaicekauskienės 

gimtadienio sukaktuvės bus balandžio 30 d. Jai jau 
būtų suėję 76 metai, o jau 4 metai ir 6 mėnesiai kaip 
ilsisi amžinai. Štai jau pavasaris, viskas atgijo, iš 
naujo viskas žaliuoja, medžiai lapoja. Gėlės puošia 
tavo kapą, paukščiai čiulba linksmai. O Tu ramiai 
sau miegi ir negirdi.

JONAS VAICEKAUSKAS, 
ir šeima

LLD 198 mėnesiniame su
sirinkime narių nutarta pa
sveikinti metinius suvažiavi
mus laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” po 50 dolerių. Taip
gi paskirta 25 dol. pažangiam 
anglų kalba laikraščiui “Peo
ple’s World.”

Neužmirštamas prisimini
mas ir mirusių narių,—tam 
skirta “Lais \'s” ir “Vilnies” 
laikraščiuose , o 10 dol. ap
mokami prisiminimai.

Skaitytas laiškas nuo LDS 
kėglio komiteto, prašant fi
nansiniai dalyvauti šioje 
veikloje. Kuopos nariai, kaip 
ir kitais metais, paskyrė iš 
kuopos iždo 10 dol.

V. Taraškienė pranešė, kad 
prof. A. Žukauskas iš Tarybų 
Lietuvos skaitė paskaitą Cali- 
fornijos Universiteto profe

Cleveland, Ohio
White Motors Co. lokalo 32 

darbininkai buvo; sustreika* 
vę, bet streikas baigėsi į sa
vaitę laiko. Darbininkai 1,235 
balsais prieš 42 nubalsavo 
grįžti darban, laimėję visus 
reikalavimus. Kompanija, 
lipdama iš ekonominės kri
zės, nusileido, mat, turi daug 
užsakymų, tai nenorėjo pro
dukciją sustabdyti ilgam lai
kui.

Brook Park (Clevelando 
priemiestyje) policistai ir ug
niagesiai taipgi laimėjo strei
ką. Miestelio valdyba sutiko 
išpildyti streikierių reikalavi
mus.

Lakewood viešų darbų 
AFSME lokalo nariai (180) 
sustreikavo. Reikalauja ge
resnių sąlygų ir 50 centų dau
giau algos už darbo valandą. 
Bet miestas sutinka pridėti 
tiktai 25 centus, todėl strei
kas tęsiasi.

Prie šių gerų žinių reikia 
pridėti ir blogų. Vietos elekt
ros kompanija uždaro elektrą 
tiems, kurie negali užsimokė
ti savo bilų. Jau nukirto elek
trą 4,000 namų!

Blogai ir su dujų teikimo 
kompanija. East Ohio jau su
stabdė dujas 300 namų.

Mūsų politikieriai sako da
lyką svarstą, o žmonės vargs
ta be elektros ir dujų!

* * *
Trys tūkstančiai rūbsiuvių 

unijistų demonstravo Public 
Square aikštėje, reikalauda
mi, kad prez. Carter sustab
dytų importavimą drabužių ir 
batų iš užsienio. J. Petraus

Trenton, N. J.—Čia 19 me
tų studentė tapo nėščia ir 
nutarė vaisių sunaikinti pa
galba aborcijos. Sužinojęs jos 
vaikinas, užprotestavo ir 
kreipėsi į teismą, kad už
draustų merginai “kūdikį” 
sunaikinti. Teismas vaikino 
reikalavimui pritarė ir pa
siuntė įsakymą aborcijos ne
daryti. Deja, teismo įsaky
mas ligoninę pasiekė jau po 
aborcijos!

sorių susirinkime. Klausyto
jų tarpe girdėjosi geri įverti
nimai paskaitos turinio.

Ruošiant šį žygį, Leokadija 
Diržinskaitė nepamiršo įteik
ti dovanėlės atvežti Karosam 
ir Taraškam. Karosai tuo lai
ku buvo išvažiavę atostogų 
Hawaii salose, tai Taraškai 
priėmė dovanėles.

Prof, buvo labai užsiėmęs 
paskaitų misija, ant rytojaus 
skrido į Oklahomos valstiją, 
Illinois valstiją ir toliau, teko 
tik porą valandų pasikalbėti, 
pavakareniauti. Nors trumpu 
laiku, bet malonumu, drau
giškumu jis mus apdovanojo.
MIRĖ VINCAS BURDA

Bal. 17 dieną bepietaujant 
pažangiųjų darbininkų sve
tainėje LLD 153 kuopos pa
rengtoje sueigoje gavome ži
nią, kad Vincas Burda išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo.

Prieš ketvertą savaičių jo 
visas kūnas buvo suparaly
žiuotas ir taip mirė neatgavus 
sąmonės.

Buvo ilgametis ir LD Susi
vienijimo narys. Jis rūpinosi 
abiejų draugijų reikalais. Kas 
metai užsakydavo kelias pre
numeratas mūsų laikraščių į 
Lietuvą. Anais laikais daug 
veikė gynime politinių kali
nių.

Buvo plaukų kirpėjas ir 
veikliai dalyvavo savo specia
lybės profesijinėje sąjungoje. 
Finansiniai rūpinosi anglų 
kalba leidžiamu laikraščių 
“People’s World.”

Draugė Burdienė nesidi- 
džiuoja savo sveikata, o vyro 
mirtis jai irgi pagelbės.

Reiškiame gilią užuojautą 
draugei Burdienei, poduk
roms, žentams, anūkams, 
proanūkiams.
MOTINŲ DIENOS 
PARENGIMAS

Oaklando LLD 198 kuopos 
vyrai kiekvieną metą suruo
šia parengimą pagerbimui 
mūsų moterų, nes mūsų veik
la sukasi apie maistą—mo
ters specialybę.

Tačiau turime ir vyrų, mo
kančių pagaminti valgius ir 
atlikti kitas virtuvės pareL 
gas, kad tą dieną mūsų drau
gėm nereikia dirbti.

Pokylis vyks pažangiųjų 
darbininkų centrinėję svetai
nėje (buvusioje Finnish Hall), 
1819 10th St., Berkeley, Cal., 
pirmą vai. dieną, gegužės 8 
dieną. A. Taraška

Philadelphia, Pa.
DARBININKAI KOVOJA

Turtingiausioje šalyje pa
saulyje darbo žmonės nesu
stoja kovoję už didesnį kąsnį 
duonos. Jeigu vieni šiek tiek 
laimėję nurimsta, tai kiti pra
deda. Ir kovoms už būvį nesi
mato galo. Jau ketvirta sa
vaitė, kai miesto transporto 
profsąjungos vietinio sky
riaus 234 darbininkai strei
kuoja. Jie reikalauja pakėli
mo 60 c. mokęsties į vai. ir 
kitokių smulkių pagerinimų.

Transporto kompanija 
“Septa” pasiūlė 30 c. ir kit
ką .. . Unijos vadovybė suti
ko su komp. pasiulymu ir 
padavė darbininkams balsa
vimu užgirti sutartį. Tačiau 
darbininkai tik labai maža di
džiuma atmetė pasiūlymą, 
dar pridėdami visą eilę dau
giau reikalavimų. Dabartinė 
autobusų vairuotojų užmo
kestis $6,40, kiti gauna $6.60 
už valandos darbą. Tadgi pa
žvelgus į fabrikų darbininkų 
uždarbį, išryškėja, kad trans
porto darbininkai apmokami 
neblogai. “L” Reporteris

“Pirmoji leidė” 
sutikta su protesto 
demonstracija

Mrs. Rosalynn Carter
Viskas rodo, kad preziden

to žmona Rosalynn Carter 
gali pasirodyti tokia pat vi
suomeninė veikėja, kokia bu
vo Rooseveltienė. Prieš du 
mėnesius jos paskatintas pre
zidentas sudarė Prezidentinę 
protinės sveikatos komisiją iš 
20 narių. Prieš porą savaičių 
ta komisija laikė pirmąjį savo 
susirinkimą Chicagoje. Jame 
dalyvavo ir “Pirmoji leidė.”

Bet kai Mrs. Rosalynn Car 
ter išlipo iš čarteriuoto auto
buso, ją pasitiko Northwes
tern medicinos mokyklos stu
dentų grupė su šūkiu ant 
plakato: “Mrs. Carter, we 
will improve mental health 
care if we ever get the

< chance!”
Studentai demonstravo 

prieš labai aukštą mokestį už 
mokslą.

Watergate skandalo 
dalyvių apeliacija

Iš sostinės pranešama, kad 
praeitą savaitę Aukščiausia
sis Teismas laikė uždarą susi
rinkimą ir svarstė trijų Wa
tergate byloje nubaustų daly
vių apeliaciją. Jie reikalaują 
jų nubaudimą iš naujo ap
svarstyti. Apeliantais yra 
John N. Mitchell, H. R. Hal
deman ir John D. Ehrlich- 
man. Jie aiškinasi, kad jie 
tiktai vykdė prezidento Nixo- 
no patvarkymus ir įsakymus.

Miami, Fla
Sveikinu gerbiamus “Laisvės” kolektyvo darbuo

tojus su “Gegužės Pirmąja—Tarptautine darbo 
diena ir su Pergalės diena—gegužės devintąja.

Visiems linkiu tvirtos sveikatos, laimės ir pasise
kimo apšvietos ir kultūros darbuose JAV. Taipgi 
sveikinu Lietuvos TSR Vyriausybę mokslo, kultū
ros ir apšvietos veikėjus ir visą liaudį kovojančią už 
taiką ir ramybę visame pasaulyje.

JONAS SMALENSKAS
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“Laisvės” dalininkų suvažia
vimas šiais metais

MINĖKIME PIRMĄJĄ GEGUŽES -TARPTAUTINĘ DARBO DIENĄ 
SU LAISVIECIAIS Pramogų kalendorius

Rodosi seniai jau beturėjo
me tokį entuziastišką, kon
struktyvi bei draugišką suva
žiavimą, koks buvo šiais me
tais Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės suvažia
vimas balandžio 17 dieną.

Gal daug prisidėjo prie pa
kėlimo mūsų visų ūpo vieš
nios iš tolimo Detroito. Tai 
buvo advokatė Stefanija Ma- 
sytė ir jos mamytė Teofilė 
Masienė, kurios atvykdamos 
atvežė sveikinimais iš geriųjų 
“Laisvės” rėmėjų Detroite 
$425.

Direktorių pirmininkas Po
vilas Venta atidarė suvažiavi
mą. Tvarkos vedėja išrinkta 
gabioji Stefanija Masytė, ku
ri tikrai puikiai pravedė su
važiavimą. Jos padėjėju iš
rinktas Jurgis Stasiukaitis, o 
sekretore K. Petrikienė.

Už direktorių tarybą rapor
tavo Povilas Venta. Prie jo 
raporto dar žodį kitą pridėjo 
sekretorė Adelė Rainienė ir 
iždininkas Walteris Keršulis.

Administracijos raportas 
taipgi buvo entuziastiškas, 
nes praėjusiais metais mūsų 
skaitytojai paaugo gana 
skaitlingai kuomet perėmėm 
“Liaudies Balso” skaitytojus. 
Finansiniai šiais metais išėjo- 

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 pusi.] 

nebepakenčiamai sušaldyti, I 
tai juk dar lengviau jiems yra 
jį raudonai įkaitinti ir mus 
visus, beveik tris šimtus mili
jonų amerikiečių, dar šią va
sarą spirgučiais paversti!

Nors ne tais žodžiais, bet 
faktinai Chicagos kunigų 
“Drauge” (bal. 13 d.) sakoma: 
Salin Maižiešius ir Kristus, 
nes atėjo Solženicynas, mūsų 
naujas išganytojas!

Lietuviškų klerikalų greto
se pripažintas didžiausiu 
autoritetu Jurgis Gliaudą di
džiuojasi:

“Mes—aš ir mano bičiulis 
Algirdas Gustaitis ir mūsų 
žmonos—atvykstame į Mari
na del Rey dalyvauti steigia- ; 
majame įdomios draugijos 
posėdyje. Tai įkūnijimas su
manymo įsteigti Aleksandro 
Solženicyno vardo draugijos 
laisvei ir teisėtumui ginti 
skyrių. Savotiška alegorija: 
įnešti truputėlį šviesos į juo
dą politinės detentės tamsą.

Į detentės tamsą! Taip 
mums atrodo ta detentės 
dvasia, apie kurią vis taip 
sodriai dar kalbama, kuriai 
anuomet slegiant garsusis 
nobelininkas rado jam užra
kintas Baltųjų rūmų duris.”

Ir tokia Solženicyno vardu 
draugija tapusi Algirdo 
Gaustaičio, taip pat “vaduo
tojų” vadų laikomo dideliu 
autoritetu, ir Jurgio Gliaudos 
pastangomis sukurta.

Tai kokiems galams berei
kia Maižiešiaus arba Kristaus, 
“Draugo” ir visos “vaduoto
jų” spaudos skaitytojams, 
jeigu taip pat barzdotas, kaip 
ir anie, rusas Aleksandras 
Solženicynas juos išves iš 
“tamsos į šviesą”?! Anų se
niai nebėra šioje ašarų pakal
nėje, o Solženicynas štai čia, 
tarpe mūsų ir su mumis!

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

me apie taip pat kaip ir praė
jusiais, be nuostolių. Vajus 
ėjo gerai, užbaigėme į tris 
mėnesius, taip kaip buvo nu
statyta, sukeldami virš 
$15,000 išlaikymui laikraščio. 
Administratorė dėkojo vi
siems vajininkams ir rėmė
jams.

Redaktoriaus raportas til
po praėjusioje “Laisvės” lai
doje ir tikiu, kad visi skaitė
te.

Po raportų, diskusijose 
ėmė balsą P. Venta, A. Mi
tchell, G. Wareson, S. Masy
tė, Ieva Mizarienė, G. Stasiu
kaitis, K. Petrikienė, F. 
Klaston, A. Rainienė ir I. 
Bimbienė.

A. Bimba atsakė į redakci
jai pakeltus klausimus.

Raportai buvo užgirti vien
balsiai.

Sveikinimus skaitė Ieva 
Mizarienė ir Sofija Stasiukai
tienė, kuri dabartiniu laiku 
taip puikiai talkininkauja ad
ministracijai. Aukomis įplau
kė apie $4.600.

Rezoliucijų komisija (Nastė 
Buknienė, Elena Jeskevičiū- 
tė ir Amelia Yuskovic) per
skaitė rezoliuciją susumuo
jant suvažiavimo tarimus; 
taipgi pasiūlė priimti dvi tele
gramas—vieną prezidentui 
amnestijos klausimu, o antrą 
imigracijos departmentui pi
ratų ir žudiku Bražinskų 
klausimu. Rezoliucijos priim
tos (jos taipgi tilpo praėjusia
me “Laisvės” numeryje).

Į direktorius šiems metams 
rezoliucijų komisija pasiūlė, o 
suvažiavimo dalyviai vienbal
siai užgyrė sekamus: P. Ven
tą, N. Ventienę, W. Keršulį, 
B. Keršulienę, Ievą Mizarie- 
nę, Adele Rainienę, N. Buk- 
nienę, G. Waresoną, A. Mi
tchell, G. Stasiukaitį, S. Sta
siukaitienę, O. Babarskienę, 
J. Grybą ir K. Benderį. Al- 
ternatai: M. Stukienė ir J. 
Lazauskienė.

Džiugu buvo matyti atvy
kusią visą mašiną philadel- 
phiečių—R. Merkį, Al. Mer
kį, R. Behmer, Kazlauską ir 
F. Walent.

Reikia tikrai mums pasidi
džiuoti, kad per visą suvažia
vimą ne vieno nebuvo prieš
taringo balso. Kaip sveikini
muose, taip ir suvažiavime 
visi kaip vienas stojome, kad 
“Laisvė” dar ilgai, ilgai gy
vuotų.

Beje, pabaigoje B. Keršu- 
lienė pranešė skaičių dalyvių 
suvažiavime.

* * *
Po suvažiavimo atsilankė 

dar didesnis būrys “Laisvės” 
rėmėjų ir visi prie skaniai 
padarytų vaišių, geroje nuo
taikoje, turėjome puikius pie
tus. Juos pagamino Nelė 
Ventienė, Julytė Lazauskie
nė ir Ona Babarskienė. Už 
visą maistą ir vaišes sumokė
jo Sovija ir Jurgis Stasiukai- 
čiai. Patarnautojos prie stalų 
buvo Nastė Buknienė ir Sofi
ja Stasiukaitienė. Kitus dar
bus atliko Povilas Venta ir 
Kari Benderis. Bilietus par
davinėjo Bronė Keršulienė.

Visiems prisidėjusiems 
bent kiek prie padarymo šio 
suvažiavimo ir banketo taip 
sėkmingo, tariame širdingą 
ačiū. Ieva Mizarienė

Sekmadienį visi susirinkime Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 1 vai. pagerbti mūsų pažangaus judėjimo veteraną Jurgį Stasiukaitį proga jo 
84-jo gimtadienio ir tuo pačiu sykiu paminėti Gegužės Pirmąją. Bus meninė 
programa, kurią išpildys Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler, solistė Amelia 
Young ir Stasiukaičių sūnus Frank Bražinskas su jo šeima. Visus pietus apmoka 
Jurgio žmona Sofija, o pelną skiria “Laisvei”. Maistas ir vaišės bus kuo puikiausi ir 
skaniausi. Auka $7. Kviečia “Laisvės” Direktoriai

AIDO CHORO JUBILIEJINIS Niujorko Pažangiųjų Lietuvių

Aido Choro metiniame kon
certe minėsime tuos praėju
sius laikus ir pagerbsime jo 
ilgamečius dainininkus. Iš šio 
choro eilių iškilo žymių solis
tų ir chorvedžių. Viena tokia 
solistė, tai Aldona Klimiutė- 
DeVetsco.

Aldona savo jaunystę pra
leido New Yorke, dainavo 
Aido Chore ir mokėsi pas 
Bronę Salinaitę-Sukackienę. 
Tuoj ji pradėjo vaidinti solis
tės roles koncertuose ir ope
retėse, kaip tai: “Tamyla,” 
“Kornevilio Varpai,” “Kovos 
Kantata,” ir vėliau pati tapo 
mokytoja Elizabetho Bangos 
Choro ir Great Necko Pirmyn 
Choro.

Po Antrojo pasaulinio karo 
ji susituokė ir išvažiavimo 
gyventi į Ohio valstiją. Tenai 
ji tobulino savo balsą ir reiš
kėsi įvairiuose muzikos klu
buose Clevelande. Šiuo metu 
ji vadovauja dainininkų gru
pei, pasivadinusiai “Fellow
ship Singers.”

Aldona turi gražų lyrinį so
prano balsą. Tai tikrai bus 
malonu ją vėl išgirsti New 
Yorke Aido Choro koncerte 
gegužės 15 dieną.

Aldona Žilinskaitė-Anderson
Taipgi šiame mūsų koncer

te aktyviai dalyvaus kita bu
vusi aidietė ir 1941-1945 m. 
Aido Choro mokytoja Aldona 
Žilinskaitė-Anderson. Ji 
akompanuos solistams ir pa
čiam Aido Chorui. Nors Aldo
na dabar gyvena Kanadoje, 
bet ji atvyksta į kiekvieną 
svarbų parengimą ir mums 
talkininkauja.

Amelia Jeskevičiūtė-Y oung
Na, ir, žinoma, su mumis 

sukaktuviniame koncerte bus 
ir solistė Amelia Jeskevičiūtė 
Young, kuri taipgi daug metų 
yra dainavusi Aido Chore.

Kaip džiugu būtų šiame po
būvyje matyti ir sutikti ir 
visus kitus senus aidiečius 
bei aidietes. Aš kviečiu jus 
visus į Aido Choro jubiliejų. 
Sykiu pakelkime taurelę “už 
jaunas dieneles”!

Mildred Stensler

KONCERTAS Moterų Klubo veikla

Binghamton, N. Y.
SEKANTIS 
SUSIRINKIMAS

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas įvyks gegužės 7 die
ną toje pačioje vietoje. Pra
džia 1 vai. Tai bus svarbus 
susirinkimas. Turėsime ap
tarti, kur ateityje laikysime 
susirinkimus. Dabartinė vie
ta užsidaro ir mums prisieina 
susirinkimams vietą susirasti 
kitur.

Be to, yra rengiamas pikni
kas, prie kurio irgi reikia 
pradėti ruoštis, kad jis būtų 
pasekmingas. Laikas greitai 
bėga ir nė nepamatysime, 
kaip birželio ar liepos mėnuo 
bus su mumis.

Kviečiame kuo daugiausia 
šiame susirinkime dalyvauti.

Sekr. M. Lynn

Montpelier, Vt.—Vermon- 
to valstijos seimelis priėmė 
bilių, legalizuojantį visokios 
lioterijas. Gubernatorius Ri
chard Snelling žada bilių pa
sirašyti ir padaryti įstatymu. 
Valdžia tikisi iš gemblerystės 
gražaus pelno.

Serga
Mikolas Liepa ir vėl randa

si ligoninėje—Long Island 
Jewish Hospital, kur pergy
veno sunkią operaciją praėju
sį pirmadienį. Rašant šią ži
nią, dar nesužinojome apie 
pasekmes. Linkime mielam 
draugui Liepai greit pasveik
ti.

* * *
Praėjusią savaitę ir man 

teko pasirgti. Prieš kelias sa
vaites buvau užsigavus! kojos 
blauzdą, į kurią įsigyveno in
fekcija. Reikėjo kreiptis pas 
gydytoją, ir negalėjau išeiti 
iš namų per visą savaitę. 
Džiugu, kad šią savaitę jau 
galiu atvykti į darbą, nors 
dar vis esu gydytojo priežiū
roje.

Labai prašau skaitytojų ir 
rėmėjų turėti kantrybės, jei
gu šiek tiek pavėluosime su 
kvitomis bei atsakymu į laiš
kus. Ieva Mizarienė

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.

Klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 15 dieną Laisvės 
salėje. Klubo pirmininkei 
Ievai Mizarienei susirgus ir 
negalint dalyvauti, susirinki
mą pradėjo vicepirmininkė 
Marija Stukienė. Susirinki
mą gabiai pravedė Nastė 
Buknienė. Klubo veteranės 
sekretorės Bronės Keršulie- 
nės užrašus visos narės ati
džiai išklausė. Finansų sekre
torė Ann Jakštis labai užim
ta, tai susirinkime nedalyva
vo.

Iždininkė Nelė Ventienė iš
davė raportą iš Klubo iždo 
stovio.

Dovanų komisija Nastė 
Buknienė ir Julia Lazauskie
nė gerai pasidarbavo ir pada
rė Klubui nemažai pelno. Iš 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimo delegatės Onos Babars- 
kienės raportas išklausytas ir 
užgirtas.

Nastė Buknienė pranešė, 
kad ji gavo laišką iš Lietuvos 
nuo žurnalo “Tarybinė Mote
ris” redaktorės Birutės Ba- 
raišienės, kuri per ją siunčia 
klubietėms gerus linkėjimus. 
Buvo malonu ir linksma, kad 
mūsų sesės Lietuvoje mūsų 
nepamiršta.

Ilzė Bimbienė skaitė laišką 
nuo komiteto, kuris ruošia 
Gegužės Pirmosios demon
straciją balandžio 30 d., šeš
tadienį, po pietų Union 
Square aikštėje New Yorke. 
Kviečia dalyvauti ir prisidėti 
prie lėšų padengimo. Klubas

N. Y. miesto valdžios siūlomas 
biudžetas $13,909,000,000!

Prieš keletą dienų mūsų 
didmiesčio meras Abraham 
Beame pateikė miesto tary
bai apsvarstyti 1977-1978 
metams, kurie prasidės su 
liepos 1 diena, finansinį biud- 

Meras Abraham Beame
O

nutarė prisidėti su $25.
Julia Lazauskienė pranešė, 

kad buvusi ilgametė Klubo 
šeimininkė Kazimiera Čei
kauskienė jau nebe ligoninė
je, bet padėta į slaugymo 
namus (Nursing Home).

Klubas nutarė visoms na
rėms nusifotografuoti. Palik
ta valdybai, kur ir kada tas 
bus padaryta.

Neapsiėjome ir be vaišių. 
Kaip ir visuomet, jas paruošė 
Marija Stukienė ir Julia Šim
kienė. Ačiū joms.

Laike vaišių sužinota, kad 
šį mėnesį pripuola Onos Če
pulienės gimtadienis. Jai su
dainuota “Ilgiausių metų.” 
Prie vaišių prisidėjo Ona Če
pulienė ir Ona Malinauskie
nė. Ačiū joms.

Kitame susirinkime vaišes 
paruošti apsiėmė Ona Ba
barskienė ir Paulina Kalen
da.

Kadangi Julios Lazauskie
nės nebuvo susirinkime, tai 
Nelė Ventienė pasiūlė nuva
žiuoti ją aplankyti ir pamaty
ti josios gėlyną. Nuvažiavu
sios sužinojome priežastį jos 
nebuvimo susirinkime. Mat, 
turėjo laukti iš elektros kom
panijos žmogaus, kuris turėjo 
ateiti ir ką ten pataisyti. O 
mes tik dairomės ir džiaugia
mės pavasario gražumu. Tų 
obeų, kriaušių ir vyšnių žy
dėjimas! Ir daugybė įvairiau
sių žydinčių gėlių!

Ačiū Julytei už vaišes.
Adelė Rainienė

žeta. Jis labai didelis—susi
deda iš 13 bilijonų ir devynių 
šimtų milijonų dolerių. Tai 
bene tik bus didžiausias biu
džetas šio miesto istorijoje.

Tarp kitko, jame siūloma 
sumažinti miesto valdžios fi
nansuojamų projektų darbi
ninkų skaičių 3,500—dabar jų 
yra 229,500, o palikti tiktai 
226,000, bet padidinti įvairių 
komunalinių tarnautojų skai
čių 9,400. Pav., policininkų 
skaičius būtų padidintas 
1,372, parkų prižiūrėtojų 
1,700 ir 1.1.

Biudžete siūloma miesto li
goninėms pridėti 24 milijo
nus, kitaip keletą jų reikėtų 
uždaryti.

Savo pranešime apie siūlo
mą biudžetą meras Beame 
kalba labai optimistiškai apie 
miesto nūdienę padėtį. Jis 
sako, kad New Yorkas paga
liau pradeda atsistoti ant 
tvirtų kojų.

Miesto taryboje tikimasi il
gų ir karštų diskusijų ' bei 
ginčių įvairiais biudžeto klau
simais.

Reikia žinoti, kad šiemet 
bus miesto mero rinkimai. 
Abraham Beame su savo biu
džetu irgi apie tai galvoja. 
Aišku, kad jis kandidatuos 
antram terminui. Bet tai 
aukštai vietai jau yra ir dau
giau kandidatų. Birželio mė
nesi įvyks demokratų partijo
je nominacijos. Prieš Beame 
kandidatuos ne tik Manhat
tan pavieto prezidentas Sut- 
tan, bet ir New Yorko valsti
jos sekretorius Como.

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.

Albany, N. Y.—Valstijos 
asamblėjoje yra pasiūlytas 
bilius dėl praplėtimo mirties 
bausmės apimties. Siūloma 
mirtimi bausti ir tuos, kurie 
papildo žmogžudystę per api
plėšimą arba išsprogdindami 
bombą.

Brooklyn, N. Y.—Šiame 
mieste yra įsteigtas centras 
gydymui narkotikų vartoto
jų. Miesto valdžia kasmet 
jam skirdavo po $740,000. 
Dabar pranešta, kad centras 
iš miesto tos pagalbos nebe
gaus ir turės užsidaryti.

BRIEFS
Ukrainian—American He

ritage Society presents Uk
rainian Night at 85 East 4th 
Street, New York, Saturday, 
May 7, 1977, 8 P. M. There 
will be Ukrainian Exhibit, 
Ukrainian Food and Ukraini
an-Russian Ballroom Danc
ing. Everyone welcome! Do
nation $5.00.

* * *
The New York City Dep. of 

Health, citing what is called 
“ghastly” sanitary conditions 
at three health facilities or 
clinics and they were ordered 
to close.

“They are a horror,” the 
health Commissioner had 
said as he walked from one 
clinic to the next, serving 
their administrators docu
ments that detailed Health 
Code violations. All three cli
nics are in East Harlem.

* * *
Moscow is preparing for 

the 1980 Olympic games. 
More than 500 architects and 
engineers from all over the 
Soviet Union have participa
ted in designing the new 
complexes. Some of the plans 
are already under way.

Lord Killanin, president of 
the International Olympic 
Committee, had said that he 
believed that representatives 
of 130 or more ”National 
Olympic Committees would 
take part in the 1980 Summer 
Olympic Games. Use

Vira Bryndzei, World’s fast
est speed skater from Kiev. 
She became an Olympic 
Champion at the last Olympic 
Games.




