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KRISLAI
Nuoširdžiausiai sveikinu 
Štai jau prie ko priėjome 
Nauja politika
Spiria apsiginklavimą didinti 
Kur link nueis V. Vokietija? 
Dar nepakeitė nusistatymo

A. BIMBA
Rokiškis, Panemunėlis, 

Kamajai, Salos, Kupiškis— 
koks gražus Lietuvos kampe
lis, kaip arti jis man prie 
širdies! Tai jame praleidžiau 
savo vaikystę ir dalį jaunys
tės. Dažnai apie jį ir šiandien 
“pasapnuoju”.

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 2 
d.) skaitau iš jo šią žinutę ir 
didžiuojuosi:

“Rokiškio rajono Salų že
mės ūkio kadrų kvalifikacijos | 
kėlimo mokykloje pasitobuli
no ar įsigijo žemdirbiškas 
profesijas beveik puspenkto 
šimto žmonių.

Šiomis dienomis čia pa
ruošta pirmoji žolės miltų 
agregatų mašinistų grupė, 
kuri buvo sukomplektuota iš 
Akmenės, Kelmės, Kupiškio 
ir Utenos rajonų žemdirbių. 
Bus paruoštos dar trys tokių 
specialistų grupės.

Salose ruošiami įvairių 
specialybių darbuotojai: kai
mo mechanizatoriai, gyvuli
ninkystės fermų operatoriai, 
ūkių melioracijos įrenginių 
remontininkai, taip pat gilina 
žinias meist rai - reguliuotojai, 
elektromonteriai traktorinin- 
kai-mašinistai.”

Nuoširdžiausiai sveikinu 
darbščiuosius žemdirbius ir 
mokyklos kolektyvą!

Skaitau du pranešimus iš 
skirtingų šios plačiosios ša
lies regionų—vieną iš Mys
tic, Connecticut, kitą iš Chi
cago, Illinois. Abu vienas 
kitam panašūs ir labai skir
tingi.

Mystic: Čia lygiai prieš 111 
metų tapo įsteigta kurčiams 
mokyti mokykla ir per visą 
tą ilgą laikotarpį veikė be 
trumpiausios pertraukos. Ji 
puikiai atliko, ir šiandien 
tebeatlieka, didelį, labai nau
dingą darbą. Bet valdžia sa
ko, kad reikia mažinti moky
klų reikalams lėšas, ir pasi- 
mojo ją likviduoti, uždaryti. 
Ji per brangiai atsieinanti. 
Per metus jį “suėdanti” $1.4 
milijono!

Chicago: Mokyklų Taryba ! 
nutarė mokyklų biudžetą su- i 
mažinti $100 milijonų. Siūlo j 
visiškai uždaryti net 22 mo
kyklas! 2,700 mokytojų atsi
durtų bedarbių eilėse. O ką Į 
jau bekalbėti apie vaikams ir 
jų tėvams skriaudą . . .

L ..

Meksikos vyriausybė nuta
rė žymiai praplėsti prekybą 
su socialistiniais kraštais. 
Neseniai pasiuntė Europon 
prekybos delegaciją, kuri 
lankėsi Vokiečių Demokrati
nėje Respublikoje, Vengrijo
je, Lenkijoje ir Cechoslova- 
kijoje, ir su jomis padarė 
visą eilę prekybinių sutarčių, 
kurių vertė—$5,2 bilijono!

Meksika keičia užsieninę 
politiką, mažina atsidėjimą 
ant prekybos vien su Jungti
nėmis Valstijomis.

U .
Prezidentas Carteris ir vėl 

reikalauja šios šalies talki
ninkus tuojau smarkiai padi- 
dinti-sustiprinti savo karines 
jėgas Europoje ir būti pasi
rengusiems bet kurią dieną

[Tąsa 2-ram pusi.]

Prezidentas prašo stambiojo 
kapitalo magnatus susilaikyti
nuo per aukšto kainų kėlimo

Washingtonas. — Kovo 11 dieną prezidentas Carteris 
susikvietė į Baltąjį Namą stambiuosius chemiškos pramo
nės korporacijų magnatus su tikslu juos įtikinti, kad jie 
savanoriškai susilaikytų nuo per aukšto kainų kėlimo. Šioje 
nuotraukoje jo kairėje sėdi Harold A. Sareanti, Arco 
Chemical korporacijos prezidentas: dešinėje—John M. 
Henske. Olim Corporation prezidentas, ir Warner C. 
Brown, Hercules Ine. prezidentas.

Sakoma, kad po konferencijos visa eilė magnatų 
reporteriams sakė, kad jie atsisako prezidento raginimą bei 
prašymą patenkinti—užšaldyti kainų pakėlimą arba suma
žinti suplanuot pakėlimą.

Apdovanota 
ir pagerbta

Vilnius. — Už didelius 
nuopelnus, mokant ir komu
nistiškai auklėjant mokslei
vius. Šiai Skuodo Rajono 
Lenkimų ■ rajono vidurinės 
mokyklos mokytojai Bronei 
Slevinskienei suteiktas So
cialistinio Darbo Didvyrės 
vardas, įteikiant Lenino or
diną bei “Pjautuvo ir kūjo” 
aukso medalį.

Pasarga automobiliu 
ir sunkvežimię 
vairuotojams

Washingtonas. — Structu
ral Systems Research įstaiga 
kreipia visų automobilių ir 
sunkvežimių (trokų) vairuo
tojų dėmesį į tiltus. Per juos 
važiuodami būkite dvigubai 
atsargūs. Jie labai nesaugūs, 
ant jų kasmet avarijose žųs- 
ta virš 1,100 žmonių. Šian
dien šioje šalyje yra 564,000 
tiltų. Net 75 procentai jų yra 
labai “pasenę”, statyti dar 
prieš 1935 metus. Be to, jie 
yra blogai išplanuoti. Jų pa
taisymas arba rekonstrukcija 
pareikalautų daugiau kaip 
$100 bilijonų. O tokios sumos 
lėšų nesą iš ko paimti ir 
niekas tuo nesirūpina.

Ji kandidatuoja 
į Kongresų

New Yorkas. — Žymi pa
žangi veikėja Joelle Fishman 
pranešė, kad jinai Trečiaja
me Distrikte kandidatuoja į 
Kongresą. Ją nominavo Ko
munistų Partija. Šiame dis
trikte piliečiai turės progą 
savo balsus atiduoti už darbo 
liaudies atstovę.

Kova prieš policijos 
brutaiiskumq

Los Angeles, Cal. — Šiuo 
laiku mieste eina plati kam
panija už įkūrimą piliečių 
tarybos, kuri kontroliuotų 
miesto Policijos Departa
mentą. Kovo 21 ir 22 dieno
mis šalies Kongrese praves
tuose apklausinėjimuose iš
kelta aikštėn nepateisinamas 
policijos brutališkumas poel
gyje su žmonėmis.

Net 80 įvairių miesto žmo
nių organizacijų įteikė val
džiai reikalavimą, kad jinai 
leistų piliečiams balsavimu 
pareikšti savo nuomonę to
kios piliečių tarybos steigimo 
klausimu.

KOVA UŽ DARBUS
Chicago, III. — Kaip žino

ma, kovo 28 dieną be prane
šimo iš anksto Wisconsin 
Steel Co. uždarė imonę ir 
4,100 plieno darbininkų iš
metė į bedarbių gretas. Dar
bininkai priklauso Progres
sive Steel Workers unijos 
lokalui. Unija reikalauja, kad 
valdžia darbininkus aprūpin
tų darbais. Visi geros valios 
žmones linki jai sėkmės . . .

SMARKIAI BAUS
Manila. — Filipinų prezi

dentas Ferdinand Marcos pa
skelbė patvarkymą, kad mir
timi bus baudžiami tie, kurie 
nuo dabar papildys kokia 
nors apgavystę, susietą su 
bankais.

Advokatų seminaras
Havana, Kuba. — Prieš 

porą savaičių Kubos ir Jung
tinių Valstijų advokatai buvo 
sušaukę konferenciją. Joje 
dalyvavo Kubos, Jungtinių 
Valstijų, Granados, Jamai- 
cos, Kanados ir Virgin Is
land advokatų atstovai.

Konferencija pasisakė už 
rėmimą Salvadoro liaudies 
kovos prieš fašistinį režimą 
ir pasmerkė Jungtinių Val
stijų imperializmą. Priimtoje 
rezoliucijoje pasisakoma už 
rėmimą kovos už taiką ir 
pažangą, pasmerkiamas už- 
blokadavimas Kubos.

Labai įtempta parašų 
rinkimo kampanija

Boston, Mass. — Šiuo lai
ku Massachusetts valstijoje 
eina labai įtempta pažangie
čių veikėjų piliečių parašų 
rinkimo kampanija uždėjimui 
ant baloto Komunistų Parti
jos prezidentinių kandidatų 
Gus Hali ir Angela Davis. 
Mass, valstijos įstatymai rei
kalauja, kad dar prieš gegu
žės 6 dieną net 29,000 pilie
čių parašų būtų įteikta val
stijos sekretoriui. Tai milži
niškas, didelių jėgų ir pa
stangų reikalaujantis darbas.

Prieš kelias dienas į Bosto
ną buvo atvykusi komunistų 
kandidatė į viceprezidentes 
Angela Davis tose pastango
se padėti parašų rinkėjams. 
Balandžio 11 d. Arlington 
Street Church salėje įvyko 
sėkmingas susirinkimas. Ku
riame jinai entuziastiškai pa
kalbėjo apie šių prezidenti
nių svarbą, reikšmę ir pro
blemas. Svarbu, ji sakė, kad
Mass, valstijos piliečiai turė
tų progą pasirinkti tarp ka
pitalistinių partijų—demo
kratų ir republikonų, iš vie
nos pusės ir liaudies parti
jos—iš kitos.

Viskas rodo, kad komunis
tų veikėjams pavyks laiku 
surinkti ir įteikti valstijos 
sekretoriui reikalingą parašų 
skaičių ir kad jų kandidatai 
bus Mass, valstijoje uždėti 
ant baloto.

Rytinis Bėdinas. — Tary
bų Sąjunga ir Vokiečių De
mokratinė Respublika (Ryti
ne Vokietija) pasirašė sutar
tį, pagal kurią pirmoji padės 
antrajai pastatyti didžiulę 
branduolinę jėgainę Stendai 
apylinkėje.

Ginkluotų jėgų 
susikirtimas Lebane

Susikirtimas įvyko 
ATIRI apylinkėje.

Beirut, Lebanas. — Balan
džio 11 dieną pietinėje Leba- 
no dalyje įvyko gana aštrus 
susikirtimas tarp ten vei
kiančių Jungtinių Tautų tai
kai palaikyti jėgų ir į Lebaną 
prieš kelias dienas įsiveržu
sių Izraelio militarinių jėgų, 
ir izraeliečių remiamos 
Krikščionių milicijos. Prane
šime nieko nesakoma apie 
susikirtimo rezultatus.

New Delhi. — Indijoje su 
oficialių vizitų šešias dienas 
lankėsi Vietnamo Liaudies 
Respublikos premjeras 
Pham Von Dong. Jis čia 
tarėsi su premjere Indira 
Gandhi ir kitais aukštais In
dijos pareigūnais dėl praplė
timo santykių tarp Indijos ir 
Vietnamo.

Angela Davis

Ir Kanada 
neatsilieka 
nuo ginklavimosi

Ottawa. — Kanados val
džia paskelbė, kad ji sustip
rinimui karinių oro jėgų nu
tarė iš Jungtinių Valstijų 
McDonnell Douglas Corpora
tion pirkti džetinį karinį 
lėktuvą “F-18”. Įsigijimas šio 
vėliausios mados karo pabū
klo atsieisiąs net $2,500,000,- 
000!

Kaip žinia, Jungtinių Val
stijų valdžia jau seniai yra 
pareikalavus, kad visos kapi
talistinės valstybės žymiai 
sustiprintų savo karines-mi- 
litarines jėgas. Kanados val
džia dabar pildo tą reikalavi
mą.

Darbininku laimėjo 
unijos pripažinimų

Newport News, Virginija. 
— Čia veikia didžiausia šios 
šalies laivų statymo ir taisy
mo įmonė. Ji priklauso Ten- 
neco’s Newport News Ship
building & Dry Dock Compa
ny. įmonėje dirba 15,000 
darbininkų.

Per pastaruosius trejus 
metus ėjo įtempta darbinin
kų kova už jų unijos United 
Steel Workers pripažinimą ir 
pagerinimą darbo sąlygų. 
Tiktai dabar kompanija nusi
leido ir pripažino uniją.

Darbininkai laimėjo ne tik 
unijos pripažinimą, bet taip
gi algų pakėlimą 10 procentų 
ir darbo sąlygų pagerinimą.

Tokyo. — Japonijos Už
sienio Reikalų Ministerija 
pranešė, kad Japonija pripa
žįsta Palestinos Išsilaisvini
mo Organizaciją vienintele 
teisinga palestiniečių atsto
ve. Ji taipgi pripažįsta jiems 
teisę į savo nepriklausomą 
valstybę.

Statoma 
kolūkinė įmonė

Klaipėda. — Pietinėje 
Klaipėdos dalyje pradėta 
statyti “Baltijos” žvejų kolū
kio žuvies apdorojimo įmonė. 
Ją sudarys 1500 tonų talpos 
šaltyvuas, gamybinis ir bui
tinis administracinis korpu
sai, vandens valymo įrengi
mai.

Gamybiniame pastate bus 
sumontuotos modernios 
technologinės linijos, kurios 
per melus galės paruošti 
1200 tonų karšto rūkymo 
žuvies, beveik tris milijonus 
sutartinių dėžučių šprotų ir 
pašteto, nemažai baltyminio 
faršo respublikos gyvulinin
kystės fermoms. ELTA

Prezidentui pavyko priversti 
atletus nedalyvauti

olimpiniuose žaidimuoseII

Colorado Springs, Col. — 
Kokias dideles pastangas 
prezidentas Carteris dėjo 
priversti Amerikos atletus 
nedalyvauti šią vasarą Mask
voje įvyksiančiuose olimpi
niuose žaidimuose, parodo ir 
tas, jog jis į Olimpinių Žaidi
mų Komiteto susirinkimą, 
čia įvykusį prieš kelias die
nas, buvo pasiuntęs vicepre
zidentą Mondale pagąsdinti 
susirinkimo dalyvius skau
džiausiomis jiems pasėkomis, 
jeigu jie nutartų žaidimuose 
dalyvauti. Be to, susirinkimo 
išvakarėse pats prezidentas 
viešai pagrūmojo imtis prieš 
atletus “legališkų žygių”, jei
gu jie drįstų pasipriešinti jo 
paskelbtam žaidimų boikota- 
vimui.

Na, ir dauguma Komiteto 
narių neišdrįso prezidentui 
pasipriešinti, jam pasidavė ir 
nutarė Maskvos olimpiniuose 
žaidimuose nebedalyvauti. 
Prez. Carteris gali didžiuotis 
jo “dideliu” laimėjimu!

Aukščiausias teismas 
panaikino bausmę

New Delhi. — Prie seno
sios, valdžios, Janata partijos 
kontroliuojamos, dabartinės 
Indijos Premjerės Indira 
Gandhi sūnus Sanjay Gand
hi, taipgi veiklus politikas, 
buvo apkaltintas pavogimu ir 
sunaikinimu filmo, kuriame 
jo motina buvo šmeižiama, ir 
nubaustas dviejų metų įkali
nimu. Dabar, šalyje pasikei
tus situacijai. Aukščiausias 
teismas jį išteisino ir bausmę 
panaikino.

Darbininkai laimėjo streiką ir
skubiai sugrįžo į darbą

Unijos lokalo prezidentas John E. Lawe, [kairėje], kuris 
derybose atstovavo darbininkams, ir Richard Ravitch, 
M. T. A. pirmininkas, kuris su unija vedė derybvas, 
sveikinasi ir džiaugiasi savo pastangų rezultatais.

New York, N. Y. - Šio 
didmiesčio 31,000 subvių ir 
autobusų vairuotojų strei
kas, kuris tęsėsi 11 dienų ir 
pusėtinai privargino gyven
tojus, baigėsi praeito šešta
dienio, bal. 11 d. pavakaryje 
ir darbininkai skubiai sugrįžo 
į darbą. Sutartis, padaryta 
tarp Transit Workers Unijos 
ir Metropolitan Transporta
tion Authority, kuri tvarko 
miesto transportacijos siste
mą. Naują sutartį dar turės 
nariai referendumu nubal
suoti. Balsavimas paimsiąs 
apie porą savaičių. Jeigu 
dauguma narių, kurių daug, 
sakoma, sutarčiai priešingi, 
sutartį atmestų, streikas bū

Prezidentas 
nesiskaitė 
su jy protestu

Washingtonas. — Balan 
džio 9 diena Jungtinių Valsti
jų jų Laikraščių Redaktorių 
Draugija pasiuntė aštrų pro
testą prieš prezidento Carte- 
rio boikotavimą olimpinių 
žaidynių Maskvoje ir reikala
vo boikotą atšaukti. Bet, 
kaip žinia, Carteris nesiskai
tė su jokiais šios draugijos 
bei atletų protestais ir di
džiausiu spaudimu bei gąsdi
nimu privertė Jungtinių Val
stijų Olimpinį Komitetą nu
tarti atsisakyti žaidimuose 
dalyvauti.

Nikaragvos sutartis 
su Čechoslovakija

Neseniai socialistinėje Ce- 
choslovakijoje su oficialiu vi
zitu lankėsi Nikaragvos val
džios delegacija. Ji ten pasi
rašė labai svarbią, plačią 
prekybinio, kultūrinio ir 
mokslinio bendradarbiavimo 
sutartį. Kiek anksčiau Ka- 
sagvos delegacija lankėsi Vo
kiečių Demokratinėje Respu
blikoje ir Tarybų Sąjungoje 
ir pasirašė su tomis šalimis 
tokio pat pobūdžio sutartį.

Bendrame Nikaragvos ir 
Cechoslovakijos komunikate 
(pareiškime) aštriai pasmer
kiama ginklavimosi lenkty
nės, dislokavimas Vakarų 
Europoje branduolinių rake
tų, ir pasisakoma už detentę 
ir mažinimą įtampos tarptau
tiniuose santykiuose.

tų atnaujintas.
Darbininkai laimėjo algų 

pakėlimą 17 procentų. Pir
maisiais sutarties metais al
gos bus pakeltos 9 proc., o 
antraisiais—8 proc. Be to, 
bus pridėta apie 3.7 procento 
kainų pakilimui atsverti.

Baigėsi ir Long Island 
Railroad darbininkų streikas 
panašiu darbininkų laimėji
mu.

Miesto meras Koch sutar
timi nepatenkintas. Jis sako, 
kad Metropolitan Transpor
tation Authority subvių ir 
autobusų vairuotojams pada
rė per dideles koncesijas. 
Miesto žmonės esą nu
skriausti . . .
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Amerikos mokslininkų 
pareiškimas ir kreipimasis į 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų
Sąjungos prezidentus

Prez. Jimmy Carter Prez. Leonid Brezhnev

Kanados kardeliečių orga
nas “Nepriklausoma Lietu
va” (kovo 7 d.) paskelbė:

“Valstybės Departamento 
Pabaltijo skyriaus vedėjas 
Thomas Longo vasario 13 d. 
buvo pasikvietęs Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių Komi
teto reikalų vedėją Janis 
Bolsteins ir Lietuvių Bend
ruomenės Washingtone at
stovą Algimantą Gurecką, 
kuriems pareiškė, kad Val
stybės Departamentui pavy
ko užtikrinti neribotam lai
kui Lietuvos Atstovybės 
Washingtone ir kitų Lietu
vos diplomatinių ir konsula- 
rinių misijų finansavimą.

Ponas Longo pasakė, kad 
pasitarimai dėl Lietuvos dip
lomatinių misijų finansavimo 
vykę beveik ištisus metus. 
Šis reikalas buvo plačiai iš
diskutuotas Valstybės De
partamente tarp Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių Komi
teto atstovų ir Valstybės 
Departamento ir kitų JAV 
valdžios žinybų atstovų dele
gacijos, vadovaujamos Val
stybės pasekretoriaus Euro
pos reikalams Robert L. Bar
ry.

Kovo 21 dieną Amerikos medicinos, mokslo darbuotojai, 
dalyvavę Cambridge, Mass., įvykusiame simpoziume, 
nagrinėjusiame, kokių padalinių gali sukelti termobranduo
linis karas, paskelbė “The New York Times” pareiškimą, 
kuriuo kreipiamasi į Jungtinių Valstijų prezidentą Jimmy 
Carter ir Tarybų Sąjungos prezidentą Leonid Brežnev.

Pareiškime, pavadintame “Pavojus: branduolinis karas”, 
sakoma: kaip gydytojai, mokslininkai ir suinteresuoti 
piliečiai, kuriems kelia nerimą tarptautinėje arenoje 
susidariusi politinė padėtis, kai branduolinis karas vis 
dažniau įsivaizduojamas kaip “įmanoma” galimybė, mes, 
remdamiesi medicininėmis ir mokslinėmis analizėmis, 
priversti vėl įspėti, kad,branduoliniame, kąępr.jpjgų,1jį^yųeę 
būtų “ribotas”, žus, bus..sužeista arbą’^ųą^gs, t<fyol0ą. 
neregėta daugybė žmonių, kaip dar niekada žmonijos 
istorijoje. Po visą pasauli pasklidusios radioaktyvios 
nuosėdos, pažymima pareiškime, užnuodys didesnę Žemės 
rutulio dalį ilgiems daugelio kartų gyvenimo metams ir 
atmosferiniai poveikiai padarys didžiulę žalą viskam, kas 
gyva.

Dėl to, siekdami apginti žmonijos gyvybę, mes raginame 
jus
1. Sumažinti dabartini įtempimą mūsų šalių santykiuose.
2. Uždrausti naudoti visų rūšių branduolinį ginklą.

Sutvarkant Lietuvos pa
siuntinybės ir kitų misijų 
finansavimą, derybų šalimis 
yra buvę Valstybės Departa
mentas su Pabaltijo valsty
bių diplomatinių misijų vado
vais.

Finansavimas Lietuvos di
plomatinėms misijoms užtik
rintas neribotam laikui todėl, 
kad iš suorganizuotų naujų 
kapitalų, Lietuvos diploma
tams ir konsulams išlaikyti 
'’užteks, tik, tų kapitalų paltu 
kanų ir nebus liečiamos pa
grindinės sumos. Kaip šis 
reikalas buvo konkrečiai su
tvarkytas, pasilieka diploma
tinėmis paslaptimis.”

Vadinasi, tos piktos lietu
vių tautos atmatos pasivadi
nusios Lietuvos diplomatais 
yra finansuojamos šios šalies 
Valstybės Departamento.

3. Pripažinti, kad yra grėsmingas pats abiejų šalių 
didžiulių branduolinių arsenalų buvimas, ir pradėti juos 
likviduoti.

Sį pareiškimą, pabrėžia jo autoriai, padiktavo supratimas 
to, kokius pragaištingus padarinius sukels branduoliniai 
sprogimai, jeigu prasidės branduolinis karas, tiek žmo
nėms, esantiems sprogimo rajone, tiek daug toliau nuo jo, 
nes radioaktyvūs krituliai užnuodys žemę, bus padarytas 
griaunamas poveikis planetos temperatūrai, ją supančiam 
ozono sluoksniui ir atitinkamai visoms organinės gyvybės 
formoms.

Pareiškimo autoriai baigia ji raginimu:
Mes turime tuojau pat pradėti veikti, kad būtų užkirstas 

kelias trečiajam pasauliniam karui.
Dalyvaukite demokratiniame procese, kad jau dabar 

būtų užkirstas kelias branduoliniam karui!
Sį pareiškimą pasirašė 654 žymūs Amerikos mokslo ir 

medicinos veikėjai.

APIE MENINIŲ 
AGITBRIGADŲ VAISINGĄ 
VEIKLĄ LIETUVOJE

Dienraščio “Tiesa” kovo 30 
d. vedamajame “Meninės 
agitbrigados” skaitome:

“Žiūrovai visada nekantriai 
laukia savo kolektyvų meno 
saviveiklos entuziastų pasi
rodymų. Ne vien todėl, kad 
scenoje mato darbo draugus, 
bičiulius, pažįstamus. Meno 
saviveiklininkai daina, muzi
ka, šokiu pagerbia gamybos 
ir mokslo pirmūnus, įvairio
mis progomis sveikina savo 
bendradarbius, padovanoja 

Tarybų Sąjungos prezidento 
atsakymas Amerikos 
mokslininkams

Gerbiami ponai!
Aš susipažinau su jūsų pareiškimu “Pavojus: branduoli

nis karas” ir visiškai suprantu jūsų kaip mokslininkų 
susirūpinimą žmonijos likimu dėl branduolinio karo grės
mės. Nuo to laiko, kai atomo energija pirmą kartą buvo 
panaudota kariniais tikslais. Tarybų Sąjunga nuosekliai 
stoja už šio ir visų kitų rūšių masinio griovimo ir naikinimo 
ginklo uždraudimą.

Amerikos mokslininkai gali įnešti svarų indėli, aiškinda
mi, kokiu pragaištingų padarinių žmonijai turėtų JAV ir 
TSRS branduolinis konfliktas, kuris neišvengiamai įgautų 
globalinį pobūdį. Toks aiškinimas padės stiprinti ryžtą ir 
didinti aktyvumą tu, kurie kovoja už ginklavimosi varžybų 
nutraukimą, už normalių santykių palaikymą tarp visų 
šalių, suprantama, taip pat tarp JAV ir TSRS.

Galite būti tikri, kad jūsų humaniška ir kilni veikla kuria 
siekiama užkirsti kelią branduoliniam karui, bus suprasta 
ir paremta Tarybų Sąjungoje.

Linkiu geriausios sėkmes. L. Brežnevas
Mūsų pastaba
Žmonija laukė ir prezidento Carterio atsakymo į - šį 

istorinį šios šalies mokslinininku kreipimąsi. Bet jis tyli, 
juos ignoruoja!

jiems geros nuotaikos aki
mirkas.

Mūsų respublikos meno sa
viveiklininkų gretose yra 
apie 720 agitbrigadų. Jų są
jūdis jau skaičiuoja trečią 

t gyvavimo dešimtmetį. Daug 
metų žiūrovus džiugina Aly
taus ir Kapsuko rajoninių 
kultūros namų, Kauno 
2-osios klinikinės ligoninės ir 
Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto, Trakų rajono Vie
vio ir Jurbarko rajono “Ge- 

i gūžės pirmosios” kolūkio zo
ninių kultūros namų, taip pat 
Pasvalio rajono Mikoliškio 
paukštininkystės tarybinio 
ūkio kultūros namų bei kitų 
vietovių meninės agitbriga
dos. Keturioms jų suteiktas 
liaudies kolektyvo vardas, o 
Alytaus “Sprigtas” gana sėk
mingai yra pasirodęs ir są
junginiame darbo žmonių 
meno saviveiklos festivalyje 
Ufoje bei TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodoje Maskvo
je ... Visi tie laimėjimai— 
didelis minėtų kolektyvų me

no vadovų, jų talkininkų 
nuopelnas.

! Vertingos yra meno savi
veiklininkų pastangos savo 
kūrybinius sumanymus sieti 
su gyvenimu, atsiliepti į jo 
aktualijas. Pasireikšti su to
kiomis koncertinėmis pro
gramomis ypač dėkingą gali
mybę turi meninės agitbriga
dos.

Meninės agitbrigados pasi
telkiamos puolimui prieš gy
venimo piktžaizdes, prieš 
žmonių ydas, prieš kliūtis, 
kurios trukdo mūsų žings
niams į šviesesnį rytojų. 
Joms į rankas įduodamas 
galingas satyros ir jumoro 
ginklas, ir reikia, kad jis 
būtų operatyviai ir tiksliai 
nukreiptas į taikinį. Neatsi
tiktinai meno saviveiklos 
žanras vadinamas kovinguo
ju. Juokas, kaip teigė A. 
Lunačiarskis, yra ne tik jė
gos požymis, bet ir pati—jė
ga. Toji jėga—patikimas pa
galbininkas kolektyvų vado
vams, partinėms, profsąjun
gų, komjaunimo organizaci
joms, keliant kritikos ir savi- 
kritikos vaidmenį. Todėl 
svarbu palaikyti meninių bri
gadų užimamą aktyvią pozi
ciją. Reikia jas visokeriopai 
puoselėti ir skatinti, padėti 
joms ruošiant savo pasirody
mus visuomenei.

Kritikos žodis, nuskambė
jęs iš scenos, turi būti veiks
mingas. Geri atsiliepimai ly
di tas menines agitbrigadas, 
kurios savo programoms 
drąsiai ima svarbias temas, 
atsakingai parenka ir 
kruopščiai patikrina faktus, 
kurios sugeba įžvelgti nege
rovių priežastis ir aiškiai nu
rodyti jų kaltininkus. Kritika 
turi būti aštri, bet geranoriš
ka. Nepateisinamas grubu
mas, įžeidinėjimas ar šaipy
masis vardan šaipymosi. Tai 
turi žinoti visos agitbriga
dos, pasišovusios prabilti į 
mases.”

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Nusikaltėlio gynėjai 
Būsim dailiai aprėdyti

Buvęs Irano šachas pasi
naudojo Egipto prezidento 
Sadato kvietimu ir atvyko į 
Kairą. Kaip pranešė Egipto 
vyriausybė, buvęs monar
chas nutarė apsistoti Caire 
nuolatiniai.

Niekas neabejoja, kad Ira
no šacho apsaugą, jo perva
žiavimą iš vienos valstybės į 
kitą remia Washingtonas. 
Parama šachui ir jo šeimos 
nariams yra garantuota ir 
teikiama visapusiškai. Di
džioji Amerikos spauda nese
niai paskelbė dokumentą iš 
devynių dalių, kuriose pa
tvirtintos visos Amerikos pa
ramos ir saugumo garantijos 
buvusiam Irano šachui ir jo 
šeimos nariams. Štai ir jo 
pervežimas iš Panamos į 
Egiptą juk buvo įvykdytas 
ne tik Amerikos pagalba, bet 
ir Jungtinių Valstijų lėktu
vu. Matyti, Washingtonas 
jau seniai saugo buvusio mo
narcho likimą, jeigu net pre
zidento patarėjas saugumo 
reikalams Zbignevas Bže- 
zinskis pareiškė, kad Ameri- 

I ka ir negalvojo išduoti šacho 
Irano valdžiai, ir vien dėl to, 
kad, privertus jį prabilti, 
būtų pakenkta daugelio įžy
mių amerikiečių karjerai. Ne 
eilinį vaidmenį, remdami mo
narchą, atlieka ir Amerikos 
bankininkai. Chase Manhat
tan Bank prezidentas David 
Rockefeller ir šio banko kon
sultantas Henry Kissinger 
kaltinami tuo, kad jie drauge 
su prezidentu Carteriu įsilei
do Irano liaudžiai nusikaltusį 
ir ją apiplėšusį šachą į Ame
riką, sukurstė situaciją, kad 
Teherane būtų suimti Ame

LIETUVOS TSR 
AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS SESIJA

Balandžio 9-10 dienomis 
! Vilniuje įvyko dešimtojo šau
kimo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirmoji 
sesija. Į ją susirinko deputa
tai, išrinkti šių metų vasario 
24 dieną.

Sesiją pradėjo vienas se
niausių deputatu Kazimieras 
Liaudis. Jis pasveikino 
Aukščiausiosios Tarybos de- 

j putatus, pradėjusius eiti gar- 
; bingas liaudies atstovų pa
reigas ir palinkėjo sėkmės jų 
atsakingoje veikloje.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku iš
rinktas deputatas, Lietuvos 
KP CK sekretorius Ringau
das Bronislovas Songaila, 
pirmininko pavaduotojais— 
deputatai “Kauno audinių” 
fabriko audėja Elena Marke
vičienė, LTSR kompozitorių 
sąjungos valdybos pirminin
kas Vytautas Laurušas, Kė
dainių rajono “Varpos” kolū
kio vyriausioji agronome 
Vanda Mikalčienė ir Partijos 
Trakų rajono komiteto pir
masis sekretorius Janusas 
Fedorovičius.

Lietuvos KP CK Pirmajam 
sekretoriui, deputatui Petrui 
Griškevičiui, kalbėjusiam 
Lietuvos KP Centro Komite
to pavedimu, pasiūlius Aukš
čiausioji Taryba, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininku 
išrinko deputatą Antaną 
Barkauską. Prezidiumo pir
mininko pavaduotojais iš
rinkti deputatai Leokadija 
Diržinskaitė ir Lietuvos TSR 
Liaudies poetas Eduardas 
Mieželaitis.

Aukščiausioji Taryba Lie
tuvos TSR ministrų tarybos 
.pirmininku paskyrė deputatą 
Juozą Maniušį. Vėliau jo 
pasiūlymu patvirtino Lietu
vos TSR vyriausybės sudėtį. 
Ministrų tarybos pirmininko 

rikos įkaitai. Kilus problemai 
Irano ir Amerikos santykiuo
se, Chase Manhattan suge
bėjo išsaugoti monarcho pri
sigrobtus milijardus nuo jų 
grąžinimo Teheranui.

Žinoma, tai nėra pagrindi
nė priežastis. Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyriausy
bė nepatenkinta, kad Irano 
liaudis nuvertė monarchą* 
kuris taip ištikimai tarnavo 
Vakarų kapitalui, buvo Ame
rikos imperializmo politikos 
tarnu ir vykdytoju Persų 
įlankoje. Washingtone dabar 
bandoma rodyti gerą nuotai
ką ir teigiama, kad Amerika 
Iranui niekuo nebeskolinga. 
Tačiau pačiame Irane vyrau
ja kita nuomonė.

Kaip žinoma, Irano vyriau
sybė reikalavo atiduoti šachą 
liaudies teismui ir prisipažin
ti kuo kaltos pačios Jungti
nės Valstijos, rėmusios mo
narcho režimą. Islamo revo
liucinės tarybos atstovas Ha- 
bibis pareiškė, kad Amerikos 
organizuotas šacho atvyki
mas į Cairą rodo, jog Wa
shingtonas nevykdo tarptau
tinių susitarimų, toliau kišasi 
į Irano vidaus reikalus. Juk 
prezidentas Bani Sadr nu
siuntė Panamos vyriausybei 
atitinkamus paliudijimus, 
kad suteiks reikiamą infor
maciją šachui išduoti, kad šis 
būtų teisiamas už padarytus 
nusikaltimus prieš liaudį. Pa
namos vyriausybė pagal 
tarptautinę teisę privalėjo 
patenkinti Irano vyriausybės 
prašymą. Tačiau buvo pada
ryta kitaip. Be abejo, ne be 
Jungtinių Valstijų spaudimo.

Pasipiktinimo banga Wa- 

pirmuoju pavaduotoju pa
tvirtintas Ksaveras Kairys, 
pavaduotojais—Aleksandras 
Česnavičius, Aleksandras 
Drobnys, Antanas Kazanavi- 
čius, Jurijus Rusenka, Vy
tautas Vazalinskas.

Sesija apsvarstė ir priėmė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos reglamentą, pa
keitimus ir papildymus Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos nuolatinių komisijų 
nuostatuose. Apsvarstyti 
taip pat svarbiausi šių metų 
ūkio uždaviniai.
PAMINĖJO “VILNIES” 
JUBILIEJŲ

Balandžio 7 dieną susirinkę 
į meno darbuotojų rūmūs 
Tarybų Lietuvos žurnalistai, 
rašytojai, visuomenės veikė
jai iškilmingai paminėjo pa
žangiųjų lietuvių laikraščio 
“Vilnies” 60 metų jubiliejų.

Iškilmingą susirinkimą 
pradėjo “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas Pranas Petro
nis.

Pranešimą padarė Lietu
vos TSR žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, “Tiesos” laik
raščio redaktorius Albertas 
Laurinčiukas.

Apie “Vilnies” nuopelnus 
telkiant pažangiuosius JAV 
lietuvius, skleidžiant tiesos 
žodį apie Tarybų šalį, Tary
bų Lietuvą, kovojant už pa
žangą ir taiką žemėje susi
rinkime kalbėjo “Komjauni
mo Tiesos” laikraščio redak
torius Vilnius Chadzevičius, 
Eltos direktoriaus pavaduo
tojas Apolinaras Sinkevičius, 
“Tarybinės Moters” žurnalo 
redaktorė Birutė Boreišienė, 
“Gimtojo Krašto” laikraščio 
redaktoriaus pavaduotojas 
Juozas Kuckailis.

Iškilmingo posėdžio daly
viai pasiuntė “Vilnies” laik
raščiui, jo redaktoriui Stani
slovui Jonui Jokubkai sveiki
nimo telegramą.

V. Petkevičienė

shingtono veiksmais, globo
jančiais buvusį Irano šachą, 
apėmė tiek šalies visuomenę, 
tiek kitas musulmonų šalis. 
Demonstracijose reiškiamas 
pasipiktinimas Jungtinių 
Valstijų politika, todėl reikia 
manyti, kad tariamasis Bal
tųjų rūmų raminimasis, jog 
dabar palengvės įkaitų pro
blemos sprendimas, yra ne
pagrįstas. Kita vertus, Ame
rika toliau stiprina savo kari
nes pajėgas Persų įlankoje, 
atvirai grasindama Iranui ir 
kitoms šiame rajone esan
čioms valstybėms. Čia dabar 
jau sutelkta didžiausia istori
joje armada, susidedanti iš 
trisdešimties karinių laivų, 
įskaitant du lėktuvnešius su 
150 lėktuvų, atitinkamomis 
kariuomenės dalimis. Atvirai 
kalbama, kad ši jėga gali 
būti panaudota bet kuriuo 
metu, jeigu tik kokia šalis 
sugalvos nepaklausyti Wa- 
shingtono politikos. Kaip tei
gia Baltųjų Rūmų oficialūs 
atstovai, Carterio adminis
tracija įsikūrusi čia nuolati
nai.

Užtat visuomenės pasipik
tinimo banga, kurią Irane 
sukėlė buvusio Irano šacho 
persikėlimas į Cairą, liečia 
ne tik nusikaltėlio globą, 
kuria užimtos tam tikros 
Amerikos jėgos, bet ir visą 
grasinimo ir šantažo politiką, 
kurią Irano atžvilgiu vykdo 
Jungtinės Valstijos.

Apolinaras Sinkevičius

Užprenumeruokite

"Laisvę"

savo draugams

Gyventi, reiškia siekti kil
numo, laimės ne tik sau, bet 
visiems.

Gyvenimas—tai klaidžioji
mas, ieškant tikro gyvenimo 
kelio, didžiojo tikslo.

Gyvename vieną kartą. 
Tad tebus tas gyvenimas 
pavyzdžiu visiems.

Gyvename, kad surastume 
tai, ko kiti nerado.

Gyvenimas—tai blaškyma
sis tarp gėrio ir blogio.

Amžiaus gyvena tie, kurie 
kovoja dėl teisybės.

Ne visi gyvenimo saulėly
dyje gali pasakyti: “Padariau 
viską, ką galėjau”.

Amžiais nemiršta tie, ku
riu gyvenimo idealas buvo 
laisvė.

Tautos atmintyje amžinai 
gyvi tie, kurie savo kalbą 
laikė šventa.

Už tiesą kovoja tik dvasios 
stipruoliai.

Gyvenkime taip, kad savo 
vardą įrašytume į žmonijos 
istoriją.

Visi gyvena, bet dauguma 
greit miršta. Nemiršta tik 
patys šviesieji.-

Gyvenimas bus džiugus ta
da, kai jausi, kad gerą darai 
visuomenei.

Gyventi reikia ne vien šią 
diena.

Darbas—laimės šaltinis. 
Tik ne visi tuo šaltiniu nau
dojasi.

Gyvenkime ne mirčiai, bet 
gyvenimui.

Gyvena visi, bet ne visi 
suvokia gyvenimo prasmę.

Gyvenimas gražus. Tik 
kartais, patys žmonės jį su
bjauroja. Kęstutis Balčiūnas

Užsakykite Laisvą 

savo giminėms

Lietuvoje

KRISLAI
1

[Tąsa iš 1 pusi.]
jas panaudoti. Ypatingą savo 
dėmesį jis skiria Vakarų Vo
kietijai—Vokiečių Federaty
vinei Respublikai. Jis ją va
dina stipriausia ir šiuo laiku 
pasitikimiausia Amerikos 
talkininke!

Daugelis užsieninių diplo
matų numato galimybę Va
karų Vokietijoje žymių pa
kaitų. Šiandien, kaip žinoma, 
ją valdo Socialdemokratų 
partija su premjeru Helmut 
Schmidt priešakyje. Bet 
ateinantį spalio mėnesį įvyks 
naujo parlamento rinkimai. 
Sakoma, kad juose gali lai
mėti Krikščionys Demokra
tai su Franz Josef Strauss 
priešakyje.

Jeigu Krikščionys Demo
kratai laimėtų rinkimus ir 
šalies vairą paimtų į savo 
rankas, nežinia, kur link jie 
pasuktų Vokiečių Federaty
vinės Respublikos užsieninę 
politiką. Būtų klaidinga ir 
pavojinga tikėtis, kad jie ją 
vestų pasaulinei taikai nau
dingu keliu.

Ateina vasara, neužilgo 
prasidės ekskursijų į Lietuvą 
sezonas. Lietuviški reakci- 
ninkai-vaduotojai šiuo klausi
mu nepakeitė savo nusista
tymo. Jie tebedraudžia savo 
pasekėjams, ypač čia gimu- 
siems ir daugusiems tautie
čiams naudotis šia proga ir 
vykti į savo tėvų gimtinę, 
susipažinti su jos nūdieniu 
gyvenimu, su jos dideliais, 
puikiais laimėjimais bei pa
siekimais visose srityse.

Džiugu, kad vis daugiau 
suvedžiotų tautiečių atsidaro 
akis, nebesiskaito su savo 
vadais ir aplanko Tarybų 
Lietuvą. Mes pažangiečiai 
juos šiltai sveikiname!



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 18, 1980 3-IAS PUSLAPIS

ŽMOGIŠKA ŠILUMA
Šiandien (1979 m. gruodžio nius, verčia prozą ir pjeses. • 

Labai šiltai skaitytojų buvo I 
sutikta rašytojo apsakymų ■

24 d.—Red.) įžymiajam mū
sų rašytojui, dramaturgui, v v __ . —
satyrikui, pripažintam humo- . knygą “Žmonės” (1960 m.). I 
ro akademikui Augustinui Šitas rinkinys susilaukęs la- j 
Griciui būtų 80 metų. Bet bai palankių kritikos atsilie- i 
rašytojo nebėra gyvųjų tar
pe, užtat jis savo gyvenimą 
pratęsė savo knygose. Gyvas 
prisiminimas apie talentingą iš jau tarybiniais metais pa- ! 
plunksnos meistrą ir šviesų, 
gražų žmogų jo skaitytojų, o 
taip pat jį pažinojusių žmo
nių širdyse.

Augustinas Gricius gimė
1899 m. gruodžio 25 d. Šių- išsiskiria apysaka “Kada jie 
pyliuose, Šiaulių rajone, la
bai smagaus ir linksmo kai- ; 
mo siuvėjo šeimoje. Savo I 
memuarų knygoje “Keliai ! 
keleliai” rašytojas pažymi tė- ; 
vą “dainininką, prasimany- . 
mų kupiną, didelės vaizduo- ; 
tės žmogų, buvus”. Daug1 
šiltų vaikystės prisiminimų | 
yra susiję ne tik su tėvu ir į 
motina ("Atsiminimai apie 
tėvą”, “Goda apie motiną”), 
bet ir su savo mokytojais i 
Jonu Murka ir Stasiu Matijo- 
šaičiu-Esmaičiu, šviesiais pa- j 
žangiais žmonėmis, kurių dė- j 
ka busimasis rašytojas anks- • 
ti susipažino su lietuvių rašy- ; 
tojų raštais, o taip pat su 
Gogolio, Čechovo, Tolsto- 1 
jaus, Gorkio kūryba. Savo! 
autobiografijoje Augustinas i 
Gricius šiltais žodžiais atsi- Į 
liepė apie savo mokytojus: 
“Tie du mokytojai tartum 
atspėjo mano gyvenimo kelią I 
ir pakreipė mane juo iš pat , 
vaikystės”. Dar 1913 metais ; 
pradėjęs savo kūrybinę veik- j 
lą korespondencijomis į laik- j “Pamokslai idėjos broliams”, 
raštį, A. Gricius ilgainiui j Augustino Griciaus drama- i 
eme rašyti humoreskas, ; turgija_ištisas .. ____ '
linksmus apsakymus, feljeto- . reikšmingas mūsų dramatur-

Į gijos etapas. Dar buržuazi- 
j nėję Lietuvoje B. Dauguvie- 
! tis Kauno Valstybiniame 
■ teatre pastatė A. Griciaus 
! komediją “Palanga”, grin- 
i džiamą farso situacijomis, 
' kurioje, anot autoriaus, jis 
i “išjuokęs pasipūtusią poni- 
! ją”. Pokario metais Augusti
nas Gricius atsidėjęs drama
turgijai, parašė komediją 
“Skeveldros” (1948 m.), vė
liau—“Liepto galą” (1950 
m.), skirtą paskutiniams 
buržuazijos valdymo Lietu
voje metams pavaizduoti. 
Šiame kūrinyje dramaturgas 
aštriai satyriškai pliekia liep
to galą priėjusią Lietuvos 
buržuaziją, pavaizduodamas 
politinį ir moralinį šitos vi
suomenės žlugimą. Perdir
bęs šią komediją A. Gricius 
1952 metais jos motyvais tuoju gerumo, žmogiškumo 
sukūrė pjesę “Išvakarių” pa- talentu.
vadinimu, kuri tapo reikš- Jokūbas Skliutauskas

pimų, sudarytas ne tik iš , 
seniau parašytų ir 
perredaguotų kūrinių, bet ir I

naujaiI

rašytų kūrinių, kaip “Įvykis | 
vagone”, “Pergalė”, “Kelyje” : 
ir kt. Iš šios knygos kūrinių ■ 
dideliu socialiniu skambėji- ; 
mu, sukrečiančiu tragizmu

pamato žmogų”, demaskuo- , 
janti prietarų tamsybes, ku- : 
pino senojo Lietuvos kaimo 
gyvenimą. i

A. Gricius buvo labai ta
lentingas rašytojas prozinin
kas: jo proza įdomi, drama
tiška, įvairi savo gyvenimo 
medžiaga, ji pasižymi įdo
miai sukurtais charakteriais, 
tiesiog plėšte išplėštais iš 
gyvenimo, sumaniu siužeto 
konstruavimu, nuotaikinga 
pasakojimo maniera, gyva, 
turtinga, vaizdais prisodrin
ta kalba.

Atatinkamą nemažą duoklę 
humorui ir satyrai A. Gricius i 
atidavė ir tarybiniais metais. 
Tai trys humoreskų, feljeto
nų, linksmų istorijų rinkinių, . 
išėjusių dar jam gyvam ’ 
esant. O po mirties patys ! 
brandžiausi ir talentingiausi 
kūrinėliai iš visų trijų poka- i 
rio metais pasirodžiusių rin- Į 
kinių įėjo į neseniai, rašytojo į 
80-mečio išvakarėse išėjusią I 
jo humoro ir satyros rinktinę

ir labai 1

“LAISVĖ”

tam vyrui Baltajame Name pasakyk, kad žmogausTu 
teisės prasideda namie ir kad aš turiu teisę į darbą!

Kauno darbininkai 1905-1907 
metų revoliucijoje 

1
Sukako 75 metai, kai prasi- j įvykio paveikti pradėjo strei- 

dėjo 1905-1907 metų revoliu- Į kuoti ir tie darbininkai bei 
ciia. No’-s savo objektyviu j tarnautojai, kurie iki tol lai- 
turiniu ji buvo buržuazinė Į kėši pasyviai.
demokratinė revoliucija, bet Kuo toliau, tuo darbininkai 
drauge turėjo ir proletarinės , reiškėsi drąsiau. Spalio 6 d. 
valstietiškos revoliucijos; prasidėjusios Kauno darbo 
bruožų. žmonių demonstracijos po 11

Pradžia buvo tokia: 1905 dienų peraugo į visuotinį 
m. sausio 9 (22) d. apie politinį streiką ir tęsėsi iki 
140,000 darbininkų ėjo pas į spalio 20 dienos. Streikavo 
carą su peticija. Joje reika- ne vien geležinkelininkai, 

; lauta amnestijos, pilietinių metalininkai, bet ir mokiniai.
Visos pramonės ir prekybos 
įmonės buvo uždarytos. Spa
lio 17 d. Rotušės aikštėje 
įvyko didžiulis mitingas, ku
riame streiko vadovai ragino 
stoti į dar ryžtingesnę kovą 
prieš caro vienvaldystę. Kitą 
dieną demonstracijoje daly
vavo daugiau kaip 5,000 
žmonių. Spalio 19 d. keli 
šimtai demonstrantų apsupo 
gubernijos kalėjimą ir išva
davo dalį politinių kalinių. 
Streikui vadovavo socialde-

laisvių, didesnio darbo užmo
kesčio, laipsniško žemės per
davimo valstiečiams, lygių 
rinkimų teisių.

Caro vyriausybė įsakė su
tikti darbininkus švinu ir 
durtuvais. Visas miestas bu
vo padalytas i karines nuova
das, visur buvo išstatyta 
policija, kazokai ir kariuome
nė. Ginkluoti caro gynėjai, 
ėjusius į miestą darbininkus, 
pradėjo šaudyti prie užtva
rų. Vis dėlto gana daug

' darbininkų priėjo Žiemos rū- mokratų jungtinis komitetas, 
mus. Sužvėrėję caro budeliai Nors caro valdžia visokiais 

i iššaudė ne tik priartėjusius būdais kovojo su darbinin- 
! prie rūmų taikius darbinin- Į kais, bet nepajėgė sumažinti 
1 kus, bet ir vaikus, sulipusius revoliucijos užmojo ir ati- 

.... . . „ . .... i, . 1 ,.x , _ . . ! į medžius pasižiūrėti šios traukti liaudies masės nuoVilniuje Vagos leidykla ■ lavo intensyvus literatūrinis , eisenos. Tą dieną daugiau , revoliucinjo kelio. visuotinio 
! kaip tūkstantis darbininkų

LABAI SVARBUS NAUJAS LEIDINYS

• minga socialine drama apie! 
i klasių kovą buržuazinėje Lie- 
į tuvoje.

Vienas įžymiausiųjų poka- i 
rio metų tarybinės lietuvių. 
dramaturgijos kūrinių buvo' 
A. Griciaus pjesė “Karšta 
vasara” (1954 m.), kurią net 
trys respublikos teatrai pa
statė. Pjesės centre aštrus, 
ideologinis konfliktas, kova 
už žmogų sudėtingomis, isto
rinėmis aplinkybėmis. Beje, = 
įdomiausias, įsimenantis yra 
Motiejaus Virpšos, svajojan
čio Smarsvos purvo gydyklą 
sukurti gydytojo, humanisto, 
žmogaus, siekiančio dorai 
tarnauti savo liaudžiai pa
veikslas. Šioje pjesėje1 
Augustinui Griciui pavyko i 
giliai ir ryškiai atskleisti se-. 
nos inteligentijos idėjinę 
evoliuciją naujo, socialistinio 
gyvenimo sąlygomis.

Svarbų vaidmenį pliekiant 
dar mūsų gyvenime pasitai
kančias negeroves, demas
kuojant įvairaus plauko kar-; 
jeristus, veltėdžius, sukčius, ■ 
biurokratus—suvaidino rašy-! 
tojo komedijos “Sėja ir pjū- j 
tis” (1962 m.) ir “Buvo buvo 
kaip nebuvo . . .”

Norisi dar keletą žodžių _
pasakyti apie tai, kad Vadovas po literatūros lobyną 
Augustinas Gricius toli gražu : 
ne visa, ką turėjo gero ir 
gražaus paliko, tik knygose, išleido pirmojo bibliografinio i gyvenimas. Geriausi lietuvių 
Jo literatūrinį talentą labai į žodyno “Lietuvių rašytojai”! rašytojų kūriniai, išversti į 
papildė jo žmogiška šiluma, į pirmąjį tomą, 
tas vadinamas kasdieninis! 
gerumas, kuris tikrumoje i 
nėra toks menkas nuopelnas. I 
Priešingai, tai didelė žmo- j 
giška vertybė, savotiškas ta- į 
lentas būti reikalingu kitam. 
Visada labai taktiškas ir jau
trus, draugiškas, kitam sku
bąs į pagalbą toks Augusti
nas Gricius įsiminė visiems, 
kas jį pažinojo, o ypač poka
rio metais į literatūrą atėju
siems. Visada šviesiai, gied-

I riai nusiteikęs, geranoriškas, 
i žmogiškos šilumos sklidinas 
j Augustinas Gricius įsiminė 
| mums, ne vienam iš mūsų 
i įaugo į širdį. Ir todėl ne 
I vienas šiandien su dėkingu- 
| mu prisimena savo kūrinio, 
I pateikto rašytojo teismui, 
; paraštėse rašytojo pabrėžtas 
pastabas, o taip pat išgirstą 
draugišką kritiką.

Augustinas Gricius mokėjo 
i džiaugtis savo plunksnos 
i draugo pavykusiu kūriniu, 
pjese, i

i paties kūriniu. Ir visa tai ne 1 kūrinių leidimai bei jų verti- 
I tik todėl, kad jis nuolat sirgo ! mai, literatūra apie rašyto- 
| visos literatūros augimo rū- 
| pesčiais, bet gi pirmiausia 
: dėl to, kad jis buvo labai 
! nuoširdus, gera linkintis 
Į žmogus, apdovanotas šven-

Šiame žodyne į vieną vietą 
sukauptos žinios apie lietu
vių rašytojus ir jų kūrybą, 
pateikiama esmingiausia bio
grafinė ir bibliografinė me
džiaga. Žodyną sudarys ke- j 

I turi tomai. Į jį įtraukti ikita-! 
| rybinio ir tarybinio laikotar-! 
pio rašytojai ir literatūros i 
kritikai nuo Mažvydo laikų, į 
kurie vienaip ar kitaip prisi- j 
dėjo prie lietuvių literatūros' 
raidos. Pateikiamos žinios ir 
apie svetur gyvenusius ar 
gyvenančius rašytojus, visų 
pirma apie tuos, kurių kūry
ba buvo gausiau skelbta Lie
tuvos spaudoje.

Leidinyje duodama kiek
vieno rašytojo trumpa bio
grafija, nurodomi periodikos 
leidiniai, kuriuose rašytojai 
bendradarbiavo, svarbiausi 
kūrinių pastatymai teatruo- 

' se, inscenizacijos ir ekraniza- j 
i cijos, autorių pseudonimai ir I 
kriptonimai. Bibliografinėje ; 

nemažiau negu savo j dalyje suregistruoti rašytojų i 
t • i • 1 _ . - . - _ - . _ i

nūs, ikitarybiniais laikais iš
leido keturius feljetono rinki
nius, kuriuose pašiepė mies
čioniškumą, įvairius" buržua
zinės Lietuvos buities ir mo
ralės reiškinius. Kritiškas 
rašytojo požiūris į buržuazi
nę tikrovę, kurią jis gerai 
pažinojo, padėjo jam apsi
spręsti, teisingai įvertinti is
torinius pakitimus lietuvių 
tautos gyvenime. Augusti- i 
nas Gricius nuo pat pirmųjų i 
Tarybų Lietuvos atkūrimo j 
dienų, energingai įsijungė į; 
kūrybinį darbą, dirba “Tie- j 
sos” redakcijoje. Didžiojo ! 
Tėvynės karo metai A. Gri- : 
cius dirba Maskvoje, o taip 
pat Perejaslavlyje, sename i 
istoriniais įvykiais ir pamin-; 
klais turtingame mieste. Čia j 
kuriami LTSR Meno ansam- i 
bliai: “Nuošalus ir tylus! 
miestas, kurio senose kroni- : 
koše lietuvių vardas daug i 
kartų įvairiais atvejais pami- į 
nėtas, tapo ramia prieplauka ! 
karo audros iš savo tėvynės | 
laikinai išblokštai lietuvių ! 
kultūrai”. —1943 metais rašė j 
Augustinas Gricius. Pagal jo blausiai mažųjų skaitytojų 
sukurtą libretą ansambliuose i laukiamas renginys. Į tokią 
buvo pastatytas muzikinis šventę Vytauto parke ma- 
montažas “Iš rytų šalelės žuosius kauniečius pakvietė 
saulelė tekėjo”, (rež. K. Ky- miesto knygos bičiulių sky- 
mantaitė), spektaklio prem- ! riaus valdyba. Malonu buvo ' 
jera įvyko 1943 m. rugpjūčio ; išgirsti gyvą A. Matučio, R. i 
15 d. Maskvos Kameriniame Keturakio, A. Dabulskio žo- ' 
teatre, o paskui spektaklis ; dį. Visus sudomino V. Spi- ' 
buvo perduotas per radiją į. trio pasakojimas apie didžią- | 
laikinai hitlerininkų okupuo- 1 sias pasaulio bibliotekas. 1 

^etuv4- Anykščių mokiniai plojo
Nepaprastas buvo tas |liaudies rašytojui j. Baltu.

spektaklis savo skambėjimu, , šiuj> poetams E. Matuzevi. 
savo emocingumu, savo po-1 čiui> A Drilingai> M. Vaini- 
velkio jėga. Tai buvo didelis 1 laičiui 0 gaki rajono mok ! 
Kazim.eros. Kymantaitės,, klQse )ankėsi raš tojas v. 
kaip režisieres, visų grupių , Petkevičius.
vadovų, visų ansambliečių i .v. . •
bendras ir kiekvieno ansam- , Knygos bičiulių draugijos , 
bliečio paskirai laimėjimas, j nuveiktą darbą propaguojant 
vertingas atpildas už labai | va^ų. knygas, apibendrino 
sunkų kelių mėnesių darbą, i Įspūdinga antroji respubliki- 
Galima sakyti—visos lietuvių j nė vaikū knYgos šventė “Už 
tautos laimėjimas”,—po dau- i lamingą „vaikystę taikiame 
gelio metų savo memuaruose : pasaulyje , vykusi Panevė- 
(“Keliai keleliai”) rašė i
Augustinas Gricius. Nuo mokslo metų pradžios

Pokario metai—beje, pats I jaunieji panevėžiečiai akty- ! 
kūrybiškiausias ir brandžiau- | viai dalyvavo rašinio “Laiš-1 
sias rašytojo darbo laikotar- Į kas tolimam draugui”, pieši- į 
pis. Jis rašo apsakymus, į nio “1 
apysakas, pjeses, memua- I šaly”, skaitovų “Mes—atei- l LKP CK mokslo ir mokymo skulptūrų memorialą, padėjo 
rus, publicistinius straips-1 ties kūrėjai” konkursuose, i įstaigų skyriaus vedėjo pava-i gėlių.

j jus ir jų kūrybą. Platus 
i literatūros apie rašytojus 
skyrius, kuriame suregis
truotos monografijos, diser
tacijų autoreferatai, literatū- 

I ros mokslo ir kritikos rinki- 
i niai, straipsniai periodikoje.

Leisti tokį žodyną pareika-

Iš Dainų šventės mieste prie Nevėžio
Knygos šventės—bene la- i

Mes gyvenam taikos i.

duotoja G. Manzurovą, LKP 
CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus instruktorių J. Ča
pliką, rašytojus A. Matutį, 
M. Vainilaitį, J. Nekrošių,

J. Dilio nuotraukoje: poetas A. Matutis su Panevėžio 
2-osios vidurinės mokyklos jaunaisiais knygos bičiuliais, 
literatūrinėje viktorinoje.
Per šventės uždarymą nuga
lėtojai buvo apdovanoti kny
gomis bei suvenyrinėmis 
skarelėmis.

Šventiškai pasipuošęs Pa- \ E. Selelionį, I. Pikturną, E. 
nevėžys su duona ir druska Lietugę, R. Girkontaitę, kri- 
sutiko svečius —Lietuvos tiką V. Aurylą, dailininkus I. 
TSR Aukščiausiosios Tary-' Geniušienę, V. Armalą, gau- 
bos Prezidiumo pirmininko sų būrį aktorių. Svečiai ap- 
pavaduotoją L. Diržinskaitę, I žiūrėjo Staniūnų liaudies

A. Kalvėnaitė

tarybinių tautų ir užsienio 
kalbas, pasklido po platųjį 
pasaulį. Apie lietuvių rašyto
jus ir jų kūrybą susikaupė 
labai gausi medžiaga. Ji iš
blaškyta įvairiuose bibliogra
finiuose šaltiniuose, o žymi 
dalis ikitarybinio laikotarpio 
visai nebibliografuota. Tad ir 
kilo sumanymas visą šią me
džiagą sukaupti viename lei
dinyje.

Apie dabartinį lietuvių li
teratūros paplitimą pateiksi-

pobūdžio streikai vedė prie 
buvo užmušta ir virš dviejų į ginkluoto sukilimo. Lapkričio 
x.-.i—x — xi.. r\----  viduryje Kauno ginkluotų

darbininkų savigynos būrys, 
veikdamas kaip liaudies mili-

. tūkstančių sužeista. Daug 
žuvo ir bolševikų, ėjusių 
drauge su darbininkais. Šias 
skerdynes žmonės pavadino ' cija, apvalė miestą nuo juo- 
“Kruvinuoju sekmadieniu”. ; dašimčių ir kitų chuliganiškų

Bolševikai paragino darbi- i elementų, kuriuos caro val- 
ninkus atsakyti į carizmo ! džia buvo užverbavusi daryti 
piktadarybes savo ginklu.
Daugianacionalinis Rusijos Gruodžio 6 d. brolių Šmidtų 
proletariatas parėmė Peter
burgo darbininkus masiniais 
streikais ir demonstracijo-! 
mis. Prie peterburgiečių pri
sidėjo ir Lietuvos darbo žmo-

progromus ir provokacijas.

metalo fabrike vėl prasidėjo 
streikas. Cechose pasirodė 

: darbininkų ant staklių užra
šyti šūkiai: “Tegyvuoja revo
liucijai”, “Šalin carizmą!” 
Virš fabriko vartų iškilo rau
donos vėliavos. Policija pa
reikalavo jas nuimti, bet 
darbininkai įsakymo nevyg-

V i y, 1 V . ... v I nės. Kaune pirmieji pradėjo 
žody "c. Bene plačiausiai is streikuotimetalininkai_bro- 
tarybimų lietuvių klasikų pa- Tilm brolių gmidtų> 
nhrn nocnnnrin l-*nTv»z\ t vinlmo Į ~

. i Rekašo, Suvalovo metalo ap
dirbimo įmonių darbininkai, dė. Tada caro pataikūnai iš 
Prie jų greit prisidėjo gele- pabūklų vėliavas numušė, 
žinkelių dirbtuvių, miesto 
elektrinės, visų spaustuvių, 
alaus daryklų ir kitų įmonių 
bei dirbtuvių darbininkai. 
Sustojo miesto transportas,

i užsidarė parduotuvės.
į Kauno darbininkai reikąla- 
vo sutrumpinti darbo dieną, 
padidinti darbo užmokestį, 

į leisti įmonėse rinkti darbi- 
i ninku 
I (24) d. 
' didelė 
I dienų,
i demonstracijai, einąs Kauno 
gubernatoriaus pareigas Ve- 
riovkinas kreipėsi į darbinin
kus ir prašė nutraukti strei
ką, žadėdamas patenkinti jų j mieji būsią šaudomi be teis- 
reikalavimus. Bet darbinin- mo ir tardymo”. Gatvėse 
kai jam nepatikėjo, visą sa- buvo išstatytos patrankos ir 
vaitį nėjo į darbą. Platintuo- j kulkosvaidžiai, įsakyta karei- 
se revoliuciniuose lapeliuose [ viams šaudyti į demonstraci-

Į kviesti visi darbininkai vie-1 jas ir mitingus. Tačiau ir po 
I nytis, raginta toliau strei- į to Kauno darbo žmonės mi- 
1 kuoti ir rengti demonstraci- ■ tingavo ir demonstravo.

i 1905-1907 metų revoliucija 
Į darbovietes streiklaužių.! nepasiekė užsibrėžto tikslo. 
! Streikuojantiems darbinin- J Pagrindinės pralaimėjimo 
kams reikalaujant, sausio 13 priežastys buvo tos, kad gai- 
(26) d. buvo uždarytos mo- vališkai susidariusios revo- 
kyklos. Septintą streiko die-; liucijos stovyklos proletaria- 
ną prie brolių Tilmansų fa-, to ir valstiečių sąjunga buvo 
briko įvyko kelių šimtų strei- > nepakankamai tvirta ir orga- 
kuojančių darbininkų krūvi- nizuota, kad ryžtingiausi 
nas susirėmimas su užpuolu- darbininkai, valstiečiai ir ka
siais juos dragūnais, Tik po reiviai veikė ne vienu metu, 
to, kai buvo pažadėta padi- Vis dėlto darbininkai iško- 
dinti darbo užmokestį ir su- vojo kiek geresnes gyvenimo 
trumpinti darbo dieną Kauno sąlygas, trumpesnę darbo 

; darbininkai nutarė streiką dieną, valstiečiams buvo pa- 
j nutraukti. naikinti išperkamieji mokes-
i Kai kurių fabrikų savinin- Čiai už žemę, paspartinta že- 
kai išlaikė savo žodį: padidi- ■ mės reforma. Caro valdžia 

Vatikanas at- : no atlyginimą arba sutrumpi- buvo priversta panaikinti

plito pasaulyje Petro Cvirkos ■ 
romanai, novelės, apybrai- ’ 
žos. Daugiau kaip pusantro 
šimto vertimų paskelbta tris
dešimt penkiomis tarybinių 
ir užsienio tautų kalbomis. 
Sąjunginėse tarybinėse res
publikose, užsienyje daug 
kartų išėjo Lenino premijos | 
laureato Jono Avyžiaus, liau- • 
dies rašytojų Juozo Baltušio, • 
Juozo Paukštelio ir daugelio 
kitų dabartinių rašytojų kny-

! gos. Įvairiomis kalbomis apie [ 
į jų kūrybą parašyta daugybė I 
j kritikos straipsnių, recenzi- I 
j jų. Visa tai randa atspindį i 
bibliografiniame žodyne.

Pirmasis žodyno tomas 
apima A-J raides imtinai. 
Jame suregistruoti duome
nys nuo XVI amžiaus iki

| 1973 metų. Intensyviai ruo-‘ 
Į šiami antrasis ir trečiasis 
i žodyno tomai. Taip pat nu
matyta išleisti papildomą, 
ketvirtąjį tomą, į kurį bus j 
įtraukta naujausia medžiaga, 1 
pavardžių ir grožinių kūrinių ■ 
antraščių rodyklės, pirmųjų j ‘“ZiŠFi I
tomų papildymai. i i

Ruošti šį stambų leidinį, I 
■ kurio pirmasis tomas sudaro i 
! beveik 800 puslapių ir teikia ! 
! žinių apie 175 rašytojus, i 
' ėmėsi Lietuvos TSR Valsty- I 
I binės bibliotekos bibliografi- ! 
[jos skyriaus darbuotojai.! 
I Jiems aktyviai talkina Lietu- i 
I vos TSR Knygų rūmų, res- ' 
! publikos Mokslų akademijos, 
| Vilniaus V. Kapsuko univer- 
siteto mokslinių bibliotekų i

į bibliografai. J. Žukauskas <

atstovus. Sausio 11 
apie vidudienį įvyko 
demonstracija. Kitą 
pasikartojus masinei

Susirėmimo metu buvo su
žeistų.

Masiniai mitingai, demon
stracijos ir visuotinis politi
nis streikas vyko ir gruodžio 
mėnesį. Streikavo pramonės 
ir prekybos įmonių darbinin
kai, moksleiviai, kai kurių 
įstaigų tarnautojai. Streiki
ninkai, nešdami savo vėlia
vas ir dainuodami revoliuci
nes dainas, žygiavo centrinė
mis Kauno gatvėmis.

Šių masinių demonstracijų 
įbaugintas, Kauno tvirtovės 
komendantas paskelbė, kad 
miestas perduotas karinei 
valdžiai ir kad visi “įtaria-

ĮSAKYMAS KATALIKŲ 
SEMINARIJOMS

Roma.
spausdino ir visoms Katalikų i no darbo laiką. Tačiau darbi- Lietuvoje įstatymą, ribojantį
Bažnyčios seminarijoms iš-, ninku bruzdėjimas toliau valstiečių teisę pirkti žemę, 
siuntinėjo brošiūrą, kurioje I augo, plėtėsi streikai. , lietuviams leista mokytojauti 

Birželio 12 d. Kaune vyko j visoje Lietuvoje ir dėstyti 
darbininkų demonstracija, i lietuvių kalbą mokyklose.

Susidarius palankesnėms są
lygoms, Lietuvoje pradėjo 
kurtis įvairios kultūrinės 
draugijos, ėmė sparčiau vys
tytis lietuvių nacionalinė kul-

sakoma, kad netinkamas ap- ! 
sirengimas labai kenkia kuni- i 
gų darbui. Pavyzdžiui, kuni- Į 
gas turi nešioti atbulą kalnie- 

i rių. Kuris to nedaro, kenkia 
j savo darbui. Tai turi būti į 
' galvą įkalta kiekvienam se
minarijos studentui, busi
mam kunigui.

Ją malšindami dragūnai už
mušė keletą darbininkų. 
Darbo žmonės nepaprastai 
pasipiktino. Žuvusiųjų laido
tuvės tapo galinga politine
demonstracija, kurioje daly- tūra. 
vavo daugybė kauniečių. Tol Vandalinas Junevičius
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PR. KARLONO UŽRAŠAI: PO LIETUVĄ

SVEIKAS BIRŠTONE
Žemaitiškas patriotizmas

PROF. J. PETRAITIS

Jeigu tau, gerasis žmogau, 
tektų pabūti Prienuose, tai 
tikiu, kad neatsisakytumei 
užsukti ir į Birštoną. Gražus 
šis miestelis ir, kaip man 
atrodo, jis greitai auga, vis 
gražėdamas. Todėl dabar 
kviečiu tave pasivaikščioti po 
šį Lietuvos miestą-kurortą, 
susitikti su keletą jo žmonių. į 
Manau, kad tai visiems bus Į 
naudinga ir smagu.

Dabar Lietuvoje jau sau- ' 
sis. Girgžda po kojomis snie
gas. Praėjo tik savaitė po 
Naujų Metų šventės ir buvę 
lig tol apyšilčiai, daugiau 
rudenį primenantys orai, da- 
bar atšalę. Sveika žiemuže! 
Sveikas, baltas žiemoje Birš
tone!

Pas Oną Šiaulinskienę
Moteris atidžiai pasižiūri į 

sėdintį svečią, paskui, nieko 
nepasakiusi, užsidaro už šo
ninio kabineto durų. Aš gi 
ramus, vis sėdžiu, laukda
mas, kuomet kas nors pasi
rodys iš vadovų. Čia, Prienų 
miesto vykdomojo komiteto 
patalpose, šilta. Tad gera 
sėdėti, gera laukti. Tik maši
ninkė laibučiais pirštais kala 
į rašomosios mašinėlės klavi
šus ir ši neramiai čiauška.

— Tai ji. Tai pirmininko 
pavaduotoja, —parodo maši
ninkė į ką tik užsidariusias 
kabineto duris.

— Pavaduotoja?—lyg ir blika savo mintimis, 
nepatikiu. Ne taip seniai čia _ Žodžiu, per šiuos rūmus
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Naujų gyvenamųjų namų kvartalas Birštone
rūmai. Taip, dabar Lietuvoje niekuomet negalėjo tikėtis, 
tokių, tikrai ištaigių pastatų kad jiems bus parodytas toks 

Kultūros na- nemažas žmonių dėmesys. O 
jų paskirtis jeigu taip, jeigu toks dėme

sys tikrai yra, tai reikia kilti 
į paviršių ir eiti pas žmones.

Iš Birštono miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotojos globos mane 
pasiėmė Valentinas Lukoše
vičius. Tai dar jaunas vyras. 
Nelabai norėjau tikėti, kad 
jau vadovauja. Bet argi kam 
svarbu: nori—tikėk, nori— 
netikėk! Valentinas Lukoše
vičius tik šypteli ir, plačiai 
atidaręs savo kabineto duris, 
sodina prie stalo, atneša po-

yra nemažai, 
mai! Ką gi, 
savotiškai įpareigoja planuo
tojus ir statytojus išreikšti ir 
juose kultūros pasiekimus. O 
gal per daug drąsiai pasaky
ta? Gal pirmiau reikėtų ak
centuoti tą turinį, kuris pasi
reiškia žmonių kultūriniu gy
venimu po tokios paskirties 
namų stogais.

— Gražūs namai,—rodai 
per langą.

— Tai rūmai.—pataiso ma
ne O. Siaulinskienė ir paša-' 
koja, kad juose dažnai prii
mami respublikos profesio
nalūs meno kolektyvai, gar
sių vardų kultūrininkai. Čia 
koncertuoja, vaidina, dainuo- 

' ja, pasakoja, dalinasi su pu-

1919-1921 m. m. dirbau 
Gomelio srities, Počepo ap
skričio, IX ruožo matininku. 
Ruožą sudarė 2 valsčiai: 
Krasno—Rogo ir Vorobei- 
nės. Pagrindiniai žemėtvar
kos darbai (žemės apskaita) 
vyko Krasno-Rogo valsčiuje, 
gi į Vorobeinę nuvažiuoda- 

i vau tik 3-4 kartus per metus 
! 2-4 dienoms iš karto bėga
miesiems smulkiems dar
bams atlikti. Kartą 1920 m. 

, vasarą į Vorobeinę nuvykau 
drauge su matininku Kap- 
lanskiu. Nuo ankstyvo ryto 

Į iki pusvakariu intensyviai 
dirbome, pavargome, išalko
me ir užėjome į valgyklėlę— 
karčemėlę pasistiprinti. Mus 
aptarnavo mažytė mergytė 
metų 7-8, kurios mamytė už 
atdaro lango ravėjo daržą. 
Kalbėjome rusiškai. Paval
gę, paklausėme mergytės, 
kiek mokėti. Mažytė per 
atdarą langą gryną žemaičių 
tarmę paklausė motinos:

— "Mamyte, kiek paimti iš 
tų ponų”?

jam anksčiau aprašytą. Jo 
parėdymu, abiems moterims 
ir mažytei buvo leista grįžti 
tėviškėn, ir 1921 metų vasa
rą drauge grįžome Lietuvon.

Atėjus mūsų traukiniui į 
Obelių gelžkelio stotį, gelž- 
keliečiai pasakė, kad atvažia
vome į Lietuvą ir liepė vi
siems tremtiniams su savo 
daiktais lipti iš vagonų lauk. 
Išlipę iš vagono tremtinių 
dauguma krito ant žemės ir 
bučiavo gimtosios tėviškės 
žemelę; pačios pirmosios 
pradėjo bučiuoti minėtos 2 
plungiškės moterys ir Rachi
lė. Tą pastebėjęs, važiavęs dirbti ir mokintis. Be to 
mūsų vagone metų 35 am
žiaus vyriškis (užsimaskavęs 
kunigas) tarė: “Tai kvailos 
bobos bučiuoja žemę”.—Jam 
atsakė važiavusi mūsų vago
ne kumietė iš Biržų Bakienė: 
“Bučiuoja tą, kas brangu 
prie širdies . . . Darbo žmo
gui kas gali būti brangesnio 
už gimtąją tėvynės žeme 
lę? . . . Tėvynės meilė mus 
sugražino Lietuvon. Bet kam

nelegalūs literatūros; nors 
per kratą nieko nerado, bet 
jos tetulę areštavo ir išvežė; 
arešte tetula mirė. Ją paė
męs globoti tolimas mamytės 
tėvo giminaitis Rylius, kurio 
šeimoje gyvenanti iki šioliai. 
Baigusi gimnaziją, įstojusi į 
Vytauto Didžiojo universite
to Humanitarinių mokslų fa
kultetą. Į mano pastabą, kad 
ji gali stoti į grožio konkur
są, tapti mis-Europa ir ište
kėti už turtingo pramoninko 
Rachilė atsakė, kad mokintis 
ir dalyvauti grožio konkurse 
bei vilioti vyrus gali tik 
turtuolių dukterys, kurios 
viskuo aprūpintos; gi ji pati 
turi rūpintis duonos kąsniu, 
tam neturi laiko: turi tik

"Lietuvės nejieško, kaip 
bangos Dubysos, 

Sau meilės už kalnų ir girių 
tamsių.

Bet meilę ir širdį sau randa 
ne visos,

Nes bėga lietuvės
nuo jų . . .”

Tuo metu įėjęs į kambarį 
jaunuolis ir pasisveikinęs, ta
rė gavęs visoms bilietus, ir, 
atsisveikinę, studentės išėjo 

Ilgą laiką negirdėjęs nei grįžai, jeigu Tamstai nebran- su juo, o mudu su p. Ševelia 
vieno lietuviško žodžio ir 
staiga išgirdęs, aš, susijaudi
nau, pamanęs, jog čia gyve-

Vėl sutikau Rachilę 1980 
metais Kaune. Taip pasikei
tusi, pasenusi, kad atrodė ne 
68 metų moteriškė, bet bent 
90 metų. Nebūčiau pažinęs, 
jeigu ji nebūtų užkalbinusi. 
Ji papasakojo, kad keli metai 
atgal ji labai skaudžiai per
gyvenusi žentų sumanymą 
ieškoti naujos tėvynės—iš
važiuoti į Izraelį. Laimė, kad 
jos abi dukterys griežtai at
sisakė sekti vyrų pavyzdį. 
Jos iš karto pasakė, kad iš 
Lietuvos niekur nevažiuos, 
kartodamos lietuvių dainiaus 
žodžius:
"Mylėk, žemaiti, tą brangią 

žemę,
Kurioj per amžius tėvai 

gyvena.
Mylėk jos kalbą ir seną 

būdą,
Kurs išauklėjo tautos 

galiūnus . . .
Po ilgų svarstymų, ginčų, 

kovos žentai nusileido ir atsi
sakė važiuoti. Bet kiek tas 
kainavo jai su dukterimis 
labai daug nervų sveika
tos .. . Kad visi žydai būtų 
tokie patriotai, kaip žemaičių 
žydai—amatininkai, nei vie
nas Lietuvos žydas nebūtų 
išvažiavęs pas Izraelio sionis
tus”,—baigė Rachilė.gi Lietuvos žemelė?”—"Bol

ševike”. . .—tarė kunigas.
1922.1924 ir 1925 m. m. aš 

rą butelių "Vytauto” ir “Bi- • na lietuvių, su kurių vaikais dirbau matininku ir kasmet 
rutės”, rodo savo vaišingu žaizdama, mažytė išmoko lie- lankiau plungiškes pažįsta- 

tuviškai. Todėl balsiai pa- ■ mas. Abi dirbo siuvėjomis, o 
j Rachilė mokinosi pradžios 
, mokykloje, ir paskui—gim- 
! nazijoje. 1927 metų pavasarį 
i atvažiavęs aplankyti, nera- 
< dau nei vienos moters; jų 
trobelė buvo nugriauta.

■ Klausinėjau kaimynų, bet 
i niekas nieko nepasakė . . . 
j Praėjo keleri metai. Kaune 
[ aš aplankiau prekybininką 
; Ševelevičių, atstovavusį Ber- 
I lyno firmą “Hauptner”. Per 
' p. Ševelevičių Žemės ūkio 
; mokykla pirkdavo mokslo 
; priemones, o žemaitukų žir- i 
i gynas—veterinarinius ir zoo- ;
!- techninius įrankius. Mums ! 
i su p. Ševelevičium vartant:

mą.
Neseniai, tik dvejus metus : klausiau lietuviškai: 

viršininko pareigose dirba 
V. Lukoševičius. Prieš tai mokė lietuviškai? 
darbavosi mechaniku Kauno klausimas lyg apstulbino 

buvau ir gerai prisimenu i labai suartėjome su, pasaky- alaus susivienijime, kuriam, mergytę, bet ne ilgam. Grei
čiau, didžiosios kultūros pa- beje, ir priklauso Birštono : tai ji kreipėsi per langą že- 
siekimais. Kita vertus, ir pa- i mineralinio vandens pilsty- ! 
tys birštoniečiai po jų pašto- mo įmonė. Džiaugiasi, kad į 
ge turi 15 įvairaus žanro ; štai dabar prieš mane žmo- ; žemaitia” ... Už poros mi 
saviveiklos kolektyvų, ku-

; riuose apie 150 žmonių.
Aš, regis, tikrai suprantu, 

ką reiškia turėti tokius na
mus, — atsiprašau! — rūmus, 
kurie vienu metu tik žiūrovų

Mažyte, kas Tave iš-
Mano

pavaduotoją buvus ne mote
rį, o vyrą. Betgi, jei sa
ko! . . . Netrukus, kaip ir 
paprastai tokiais atvejais, 
prisistatau ir kalbu, kad no
riu per "Laisvę” ar "Vilnį” 
papasakoti Amerikos lietu
viams, ką čia, Lietuvoje, 
turime, kaip gyvename. Ta
čiau neužmirštu ir įspėti, kad 
nereikėtų stengtis viską pa- • salėje sutalpina 640 žmonių, 
pasakoti—mat, man reikia, 
kad būtų laisva kitiems susi
tikimams, kitiems žmonėms,

maitiškai: "Mamyte ak šin 
šin ... pas mus sveitia

kur atskiros patalpos savi
veiklinių kolektyvų repetici-

’ joms. Bet visgi, ne kartą

gus, iš kurio netenka trauktiĮ nučių prieš mane stovėjo 
žodžio po žodžio. ’Mažytė ir jos mamytė su

— Greit prasigyvensime I pilnomis akimis džiaugsmo 
net keliskart,—sako jis.

— Net keliskart? Kaip su- išbėgo ir tuojau grįžo su kita
prasti?—teiravausi, bet jis moterimi irgi su pilnomis 
jau sakė: i džiaugsmo ašarų akimis.

— Sename įmonės pastate j Kiek visiems aprimus, "Ma- 
turėjome tik vieną liniją, ku- mytė” papaskojo sekantį, 
ri per valandą pripildavo 600

ašarų. Po kiek laiko Mažytė

Prieš karą jos gyvenę Plun

vičiumi likome tvarkyti 
mokslo priemonių užsakymą.

1960 metais Rachilę suti
kau Palangoje. Nors jai buvo 
jau 48 metai, bet iš išvaizdos

i atrodė metų 30. Buvo labai į 
gerai išsilaikiusi. Ji papasa- j 
kojo, kad studijuodama Uni- į 

! versitete ji svajojo tapti lie
tuvių kalbos mokytoja. Bet I 
kai baigė Vytauto Didžiojo i 
universitetą mokytojauti lie- ' 
tuvikškose mokyklose jos ne- ' 
priėmė, kaip žydės, o žydiš- I 
koše—kaip perdaug sulietu- , 
vėjusios. Todėl iki karo ji 
dirbusi sąskaitininke (fakti- j 
nai-tarnaite) pas turtingus 
pirklius. Karą praleidusi į 
Šiaulių apygardos matininko- 
revizoriaus Daugėlos dvare
lyje, kaip tarnaitė: atlikusi , 
namų ruošą, melžusi karves, i

( auginusi veršius, šėrusi kiau- i 
mokslo priemonių katalogą, į! les, ravėjusi daržą, grėbusi i

* * *

Tėvui
Menu aš tėvo veidą gerą 
Ir plaukus padengtus šama 
(Iš kelio grįžus, kaip ir dera, 
Neslėgė niekad vienuma).

Dažnai palinkęs jis keliavo 
Sunkiais gyvenimo keliais, 
O visa, visa, kas tik sava 
Mylėti mokė. Neapleist!

Jis rodė kelią mums į šviesą, 
Mylėti žemę mokė mus, 
Pamilti didžią tikrą tiesą, * 
Mylėti protėvius savus.

Išmokė jis mylėt tėvynę 
Ir garsint vardą Lietuvos, 
Mylėti tuos, kur liaudį gynė

butelių vandens. Kitame gi,jų pasakojimams. pagalvoju, ar visuomet, ar 
visur tokios puikios darbui . naujame pastate, veiks dvi 
sąlygos atitinka kultūros ; linijos. Pirmoji per valandą 
darbuotojų pastangas, jų už- j pripils 12,000, antroji — 
mojus ir, pasakysiu, jų įniršį 
kultūriniame darbe —ple
čiant jį, keliant jį, galvojant 
apie jo rytdieną?

Pirmininko pavaduotoja 
pasakė:

— Apie tai mes irgi galvo
jame. Ir neretai su tam tikru 
rūpesčiu.

"Vytautas” ir "Birutė”
Onos Šiaulinskienės kabi

nete sužinojau ir daugiau
~ x. .. . . . (dalykų. Pavyzdžiui, kad
Ona Siauhnskiene praėjusiais metais -Spaly.

— Pasveikinkite Amerikos je”—šiame sanatorinių-ku-
lietuvius ir nuo birštoniš- į rortinių įstaigų susivienijime 
kių,—paprašo Ona Siaulins- ; poilsiavo ir gydėsi 11,535 
kienė ir ant stalo padeda ! ligoniai, apie pustrečio tūks- 
raudonų obuolių. — Ragauki- J tančio jų priėmė žemės ūkio 
te,—ragina ji, o netrukus, darbuotojų sanatorija "Vers- 
įsijautusi į savo pareigas ir mė”. Vienok, kaip anksčiau 
neužmiršusi, kad ji visgi pasakyta, nenorėdamas vis- 
miesto vykdomojo komiteto ko išgirsti iš vieno žmogaus 
pirmininko pavaduotoja, jau: lūpų, va, jau einu toliau, 
paklausia oficialesniu. Siek Argi, sakysime, pasakojimą 
tiek atšalusiu balsu:—Ko iš apie “Vytautą” ir "Birutę” 
mūsų, drauge, norėtute iš- neįdomiau išgirsti ten, kur 
girsti? į

— Papasakokite, kuo Birš- i 
tonas praturtėjo paskutiniai-; 
siais metais?—paprašau jos.

— Kuo? Gal svarbiausia, 
kad gavome gamtines dujas i 
tiesiai iš dujotiekio. Pastatė- j 
me priestatą mokyklai, kuris , 
tris kartus didesnis už pačią i 
mokyklą. Įsirengėme 10000 
kvadratinių metrų gėlėms 
auginti šiltnamį, 146 vietų j 
profilaktoriumą—sanatoriją, Į 
puošnius kultūros rūmus, į 
gyvenamuosius namus, | 
įrengtas 1000 kubinių metrų ' 
geramo vandens rezervua- ; 
ras . . .

Per didelį, platų kabineto 
langą man gerai matosi mo
dernus, plačiai ant žemės pa
statytas, architektūriškai 
puošniai išdabintas pastatas. ' 
Suprantu, kad tai kultūros I V. Lukoševičius prie naujai statomos Įmonės

jiedu uždarinėjami į bonkas 
ir taip išvežiojami plačiai po 
respubliką, o neretai—ir dar 
toliau.

Jūs, skaitytojau, teisingai 
spėjate—“Vytautas” ir "Bi
rutė” yra mineraliniai Birš
tono vandenys. Tik jų rūmai 
giliai po žeme, ir, matyt,

gėje. Tėvas buvęs kaimo 
siuvėjas ir išmokinęs to ama
to dukteris. 1910 metais ji 
ištekėjusi už batsiuvio, o 

18,000 butelių. į dviem metais jaunesne už ją
"Vytauto” ir "Birutės” rū-! sesuo—už siuvėjo. 1912 me- 

mai yra 50-60 metrų požemy-1 tais gimusi jos duktė Rachi- 
je. Būtent iš tokio gylio: lė. Gyvenusios abi šeimos 
paimamas mineralinis Biršto-i tėvo mažučiame namelyje, 
no vanduo, ir—dėmesio— Vyrai buvę geri amatininkai, 
vien tik "Vytautas”. Iš jo i daug uždirbdavo ir visi gyve- 
padaroma ir "Birutė”. Terei- nę gerai. Prasidėjus karui, 
kia tik perpus "Vytautą” abiejų vyrus mobilizavo į 
atskiesti gėlu vandeniu. kariuomenę ir iki šiol nei 

Nedidelis Birštono minera-1 apie vieną neturinčios jokių 
linio vandens pilstymo įmo- į žinių. Karo valdžios įsakymu 
nės kolektyvas—apie 80 j drauge su kitų žydų amati- 
žmonių. Tačiau jos išleidžia- ninku šeimomis jos buvę 
ma produkcija gal kaip jokia ištremtos į Rusiją. Čia per 
kita tinka prie miesto—ku- žydų pogromą žuvęs senas jų 
rorto veido. Tiesa, čia atvy- tėvas, dokumentai, turto žy- 
kau ne geriausiu laiku, nes mi dalis (pripuolamai likusi 
įmonė, kaip ir kasmet, buvo tik sesers vyro siuvamoji 
vienam mėnesiui sustabdyta' mašina, su kurią dabar siu- 
kapitaliniam remontui. Ma
čiau, kaip moterys užsiėmi- 
nėjo kitais darbais—pilstė į 
maišelius vanilinį cukrų. Tai- parašė tam rabinui. Rabinas 
gi, kaip “Vytautas” su "Biru- ■ kreipėsi į Valstybės Dūmos ; 
te” ateina iš savo rūmų į atstovą Vinaverį, kuris išrū- i 
bonkas, man pamatyti nete- pina leidimą joms gyventi j 
ko. Aha, čia galima dar i Vorobeinėje. Žemaičio (lietu- : 
atsigerti ir mineralinio van-1 vio) valsčiuje nėra nei vieno. ' 
dens “Druskininkai”, tik jis j Kad neužmiršti žemaičių kai- • 
čia ne vietinis, o atvežtas iš į bos, jos tarpusavy kalbasi į 
kito miesto-kurorto, iš Drus-. žemaitiškai. Kad dukrelė ne- • 
kininkų. Birštone jis tik su- ; nutautėtų, iš pat mažens ’ 
pilstomas į bonkas. nuolat kalbama su ja žemai- ’

Ir už vandenį, ir už paša-j tiškai ir žydiškai. Jos labai į 
kojimą, ir už statybų parody- ‘ džiaugiasi po penkių metų i 
mą, ačiū! , sutikę tautietį žemaitį ... ir j

j vėl džiaugsmo ašaros . . .
1921 metų pavasary Uėva- | 

’ kas (Počepo apskrities vyk- 
i domojo komiteto evakuacijos 
I skyrius) pradėjo surašinėti 
norinčius grįžti Lietuvon 
tremtinius, bet nepriėmė pa- ; 
reiškimų minėtų plungiškių | 
moterų: jos ne lietuvės ir 
neturėjo dokumentų, įrodan
čių, kad iki karo gyveno 
Lietuvoje. Tuomet aš krei
piausi į apskrities Vykdomo
jo komiteto pirmininką drg. 
Chobodko ir papasakojau

kambarį įėjo kelios studen-1 
tės, kurių viena pažino mane į 
(Ji buvo nepaprastai graži). ■ 
Tai buvo Rachilė. Ji papasa- , 
kojo, kad 1926 metais plau- i 
čių uždegimu mirusi jos ma- • 
mytė, o 1927 metais jų na- i 
melyje policija padariusi la-! 
bai nuodugnią kratą; ieškojo;

šieną, rišusi rugius, minusi ; 
vežimus ir t. t. Po karo i 
sėkmingai dirbanti mokytoja i 
vidurinėje mokykloje. Po ka- j 
ro ištekėjusi už inžinieriaus; ' 
auginanti dukteris—dvynės i 
labai gražios ir gabios. Tik 
viena bėda: ją traukia kai- ' 
mas, o vyrą—miestas.

Nuo ponų priespaudos, 
klastos.

Menu aš tėvo veidą ramų,
Džiaugsmu liepsnojančios 

akis
Kada grįžau į gimtą namą, 
Suradęs kelią ateities.

Kęstutis Balčiūnas

Į Vladas KARVELIS

vanti sesuo). Sesers vyro 
tolimas giminaitis esąs vieti
nis rabinas. , Iš Rosijos jos

1980 metų kovo 28 d., ei
damas 78-uosius metus, mirė 
Lietuvos TSR nusipelnęs kul
tūros veikėjas, dimisijos ge
nerolas majoras, TSKP na
rys nuo 1943 metų Vladas 
Karvelis.

Vladas Karvelis gimė 1902 
metų balandžio 11 d. Šiau
liuose. Visą savo gyvenimą 
jis paskyrė karinei tarnybai, 
nuėjo kelią nuo eilinio ka
reivio iki generolo majoro. 
Jau tarnaudamas buržuazi
nėje armijoje, V. Karvelis 
išsiskyrė pažangiomis pažiū
romis. Nuvertus 1940 me
tais buržuazinę santvarką 
Lietuvoje, jis perėjo j liau
dies valdžios pusę ir kartu 
su kitais antifašistiškai nusi
teikusiais karininkais nuvei
kė dideli darbą, organizuo
jant teritorinį Raudonosios 
Armijos korpusą. 1940 metų 
gruodžio mėnesį TSRS liau
dies komisarų tarybos nuta
rimu jam suteikiamas gene
rolo majoro laipsnis, jis pa
skiriamas 184-osios šaulių 
divizijos vadu.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais V. Karvelis pasireiškė 
kaip ištvermingas ir sumanus 
Tarybinės Armijos vadas, iš
tikimas mūsų socialistinės 
Tėvynės patriotas. Jis atida
vė daug, jėgų, formuojant 
16-ąją Lietuviškąją šaulių

diviziją, ruošiant ją kovos 
veiksmams, vadovavo jun
giniui mūšiuose Oriolo-Kurs- 
ko lanke, Baltarusijoje, kau
tynėse prie Šiaulių. 1944 me
tų vasario mėnesį jis buvo 
paskirtas 118-ojo korpuso

vado pavaduotoju ir dalyva
vo kovose su hitlerininkais 
Pirmojo Ukrainos fronto su
dėtyje.

Pokario metais V. Karve
lis vadovavo Vilniaus vals
tybinio V. Kapsuko univer
siteto karinei katedrai, buvo 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirminin
ku, buvo renkamas Tarybi

nio karo veteranų komiteto 
nariu ir Vilniaus sekcijos 
prezidiumo nariu, taip pat 
16-osios Lietuviškosios Rau
donosios vėliavos ordino 
Klaipėdos šaulių divizijos ve
teranų tarybos pirmininku.

Vladas Karvelis daug jėgų 
ir energijos atidavė kūrybi
niam darbui, dalyvavo ruo
šiant eilę Didžiojo Tėvynės 
karo istorijos leidinių, yra 
parašęs knygą ,,Tarybų Lie
tuvos išvadavimas". Jis ak
tyviai dalyvavo visuomeni
niame gyvenime, skaitė pra
nešimus ir paskaitas darbo 
kolektyvuose, jaunimui, pa
sakojo apie tarybinių žmonių 
didvyriškumą kovoje su hit
leriniais okupantais.

Už didelius nuopelnus Ta
rybų valstybei Vladas Kar
velis apdovanotas dviem 
Raudonosios vėliavos ordi
nais, Aleksandro Nevskio ir 
Darbo raudonosios vėliavos 
ordinais, medaliais, Tarybi
nio karo veteranų komiteto 
garbės ženklu. Jis buvo 
Šiaulių miesto garbės pilie
tis.

Generolo Vlado Karvelio, 
tauraus žmogaus, ištikimo 
Komunistų partijos ir tary
binės liaudies sūnaus, atmi
nimas visiems laikams išliks 
mūsų širdyse.

P. GRIŠKEVIČIUS, A. BARKAUSKAS, J. MANIUSIS, N. DYBENKA, A. BARAUSKAS, 
A. BRAZAUSKAS, A. FERENSAS, K. KAIRYS, V. SAKALAUSKAS, R. SONGAILA, L. ŠE
PETYS, V. ASTRAUSKAS, V. BALTRŪNAS, V. MIKUČIAUSKAS, J. PETKEVIČIUS, L. 
DIRZINSKAITE, E. MIEŽELAITIS, A. DROBNYS, A CESNAVICIUS, V. KAZANAVlClUS, 
J. RUSENKA, V. VAZALINSKAS, F. BIELIAUSKAS, A. BUILIS, K. GAURYLIUS, M. GED
VILAS, V. IGNATOVAS, J. KUBILIUS, K. LOGVINOVSKIS, J. LUKAUSKAS, V. LUNIA, 
J. MACIJAUSKAS, J. MATULIS, A. MICKEVIČIUS, P. PETRONIS, S. STALAUSKAS, A. 
STANISLOVAVICIUS, I. SCERBINA, M. SUMAUSKAS, L. TIMINAS, A. VALAVINAS, 
G. ZIMANAS \
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MONTREAL, QUEBEC
IR MOTERYS MOKA 
ORGANIZUOTIS

Šiuo laiku Quebeco provin
cijoj eina smarki referandu- 
mo kampanija. Separatistų 
partija agituoja balsuoti už 
“Jes”, kas reiškia už Quebe
co atsiskyrimą nuo Kanados, 
o Liberalų partija stoja prieš 
atsiskyrimą ir agituoja bal
suoti už “No”. Neseniai sepa
ratistai turėjo labai pasek
mingą mitingą. Tuo labai 
susirūpino ir moterys. Ypa
tingai jas užpykino išsireiš
kimas Quebeco sociales mo
terų padėties ministerė Lise 
Payette, kai ji pavadino libe
ralų lyderio žmoną Claude 
Ryan “Yvette”, kas, trumpai 
pasakius, reiškia, kad mote
ris pasilieka vyro verge ir 
jos vieta virtuvėje ir prie 
vaikų. Jos pradėjo organi
zuotis prieš separatistų ve
damą kampaniją “jes”. Pirmi 
jų žingsniai buvo pradėti 
Quebeco mieste prieš savaitę 
laiko. Tikėjosi suorganizuoti 
bent keletą desėtkų moterų, 
bet rengėjų nuostabai, atsi
lankė virš 1,700! Tas pažadi
no ir montrealietes organi
zuotis ir į savaitę laiko, į 
šauktą balandžio 7 d. mitin
gą, atsilankė virš 15 tūkstan
čių)! Tai buvo vienas iš 
entuziastiškiausių ir didžiau
sių moterų susibūrimų, kokie 
yra buvę Kanadoje. Moterys 
suvažiavo iš įvairių Quebeco 
miestų, miestelių ir apylin
kių, automašinomis, autobu
sais, traukiniais. Buvo visa 
eile gerų kalbėtojų. Visos 
pasisakė balsuosiančios už 
“No”. Kai kurios iš jų prie

I

! kaktų, dėl pajuokos Lise 
Payette, turėjo prisisegusios 

i reklamą “Yvette”. Šis jų 
žygis paskatins jas daugiau 
organizuotis ir veikti ir poli
tikos srityje.
MIRTYS-LIGONIAI

Kovo 27 d. mirė viena iš 
seniausių tautiečių, tai Mari- 

i joną Verbickienė, sulaukusi 
j 96 metų amžiaus. Paliko 9 
vaikus, daug anūkėlių ir 
proanūkių.

Balandžio 4 d. ant gatves 
rado mažai gyvybės rodantį 
tautietį Bronių Katilių, ku
ris, bevežant į ligoninę, mi
rė. Buvo apie 76 metų 
amžiaus. Buvo viengungis. Į 
Kanadą atvyko po Antrojo 
pasaulinio karo. Į laidotuves 
buvo atvykęs velionio brolis 
iš J. A. V., kuris ir rūpinosi 
jo laidotuvėmis.

Abiejų velionių artimie
siems gili užuojauta.
LIGONĖS

Staigiai susirgo Elenutė 
Petrauskienė. Paguldyta į 
Royal Victorijos ligoninę, 
kur šiuos žodžius rašant, ji 
laukia operacijos.

Buvo sunkiai susirgusi 
plaučių uždegimu Julė Ado
maityte. Gydėsi St. Gabiny 
Ligoninėje.

GERESNĖS NAUJIENOS
Danutė Vekteryte susižie

davo su anglų tautybes vai
kinu ir jų vestuves įvyks 
gegužes 17 d. Po vestuvių 
jaunieji apsigyvens Šveicari
joj.

Lilia Urbanavičiūtė savaitę 
laiko praleido Floridoje. P.

MONTREAL, QUE., CANADA

PADĖKA
Sausio 22 d., negailestinga mirtis išplėšė iš mano 

rankų mano mylimą žmoną ir dukters motinėlę. 
Nancy Narusevičienę (Norris). Pergretai ir netikė
tai mus nuliūdime paliko.

Norėtume padėkoti visiems, kurie lankė šerme
nyse, išreiškė užuojautas per spaudą, prisiuntę 
gėles ir palydėjo į amžiną poilsio vietą; taip pat 
visoms šeimininkėms, kurios suruošė po šermenų 
pietus daugybei žmonių. Dar kartą širdingas 
Ačiū, kad padėjote mums pernešti tokį didelį ir 
netikėtą skausmą.

Tu Brangioji ilsėkis ramiai,*- mes tavęs niekad 
nepamiršime nes palikai labai tuščią ir skaudančia 
vietą.

Vyras-JUOZAS 
Dukra-NANCY 
Žentas BENĮ ir anūkėliai 

ir visi giminės.

Namai brangus turtas
Ak, namai, jūs mano brangūs
Duodat daug džiaugsmo dienų,

Kur keliauju, kur nakvoju
Nesu linksmas be namų.

Ar po dienos sunkaus darbo,
Ar kelionių toliųjų,

Poilsį, ramybę sielai
Randu prie savo namų.

Ar tai hotely gražiausiam,
Ar palociuos turtinguos,

Nesijaučiu tiek laimingu
Kaip jaučiuos savo namuos.

Ak, namai, jūs mano brangūs
Nemainyčiau ant turtų,

Kur viešėčiau, kur nakvočiau
Namie turtingas esu.

Jonas Šutas
Grimsby, Ont.

“LAISVĖ”

i “LAISVĖS” REIKALAI |
I

Šitoje ataskaitoje, kuri įima laikotarpį nuo vasario 6 d.' 
iki balandžio 14 d., šių metų, skelbiame aukas, kurios ; 
nebuvo pažymėtos, kad tai sveikinimai suvažiavimui.

* * *
Nellie H. Woelfle, Prano Varaškos dukra, Woodhaven, i 

N. Y., pervedė “Laisvei” mirusio tėvelio sekamus šėrus: 
Namo Bendrovės—2 šėrus, vertės $50, “Laisvės” Bendro- ; 
vės—2 šėrus, vertės....................................................... ...$10 j

Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. aukojo Namo ! 
Bendrovės—2 šėrus—vertės........................................... $50 s

* * *
Kitos aukos:

S. Karvelis, Scarborough, Ont., Canada................... $100.00 ■
Margaret Mozuraitis, San Leandro, Cal., prisimini-

\mui mirusio vyro Zigmo, per V. Taraškienę...... 100.00

; Povilas ir Teklė Nukai, Ashfield, Mass., proga jų 
66-tos vedybinės sukakties............. 100.00

Mary Ann Burgett (M. A. Janukaitytė), Novato, 
Cal., prisiminimui tėvelio, Mikolo Janukai- 
čio, kuris mirė 1979 spalio 30 d., sulaukęs 
98-to gimtadienio.......................... 100.00

Jonas Skiragis, sunūs, prisiminimui tėvo Jono, ku
ris mirė vasario 23 d. Jam suėjo 87 m. vasa
rio 14 diena.............................................87.00 i

Juozas Vinikaitis-White, Clearwater, Fla., prisimi
nimui mirusios žmonos Stefanijos, per J. P. 
Miller...................................................... 80.00

John Vasil, Hartford, Connecticut................................. 50.00
Raymond Machulis, proga jo gimtadienio, kovo 25

diena, per V. Taraškienę, San Leandro, Cal. ..50.00 
Emily Krupski, Englishtown, N. J., prisiminimui

mirusio tėvelio, M. Klimo.................................. 50.00
V. Dubendris, St. Petersburg, Fla., proga jo 93 m.

gimtadienio, per V. Bunkienę............................50.00
J. Čičinskas, Montreal, Que., Canada, proga jo 83

metu gimtadienio, per P. Kisielienę................ 43.00
V. Paulauskas, Gulfport, Fla., prisiminimui miru

sios žmonos Marijonos....................................... 40.00
Per S. Masytė, St. Clair Shores, Mich., Juozo Ra

čiūno dukrelės aukojo, prisiminimui tėvelio, 
kuris mirė sausio 20 d.........................................40.00

Mary Martuza, Racine, Wisconsin................................30.00
Patricia Janiūnas, Deland, Fla., prisiminimui vyro

Povilo, kuris mirė 1958, vasario 11 d................25.00
Paul Vaškevičius, Hayter, Alta, Canada.......................25.00
Detroito Moterų Pažangos Klubo Tarptautinės Mo

ters Dienos minėjime, vardai aukotojų tilpo 
“L” su korespondencija, per S. Masytę............25.00

L. J. Bagdonas, Pittsfield, Mass........ . ......................... 23.00
Vincas Paulauskas, Gulfport, Fla.................................. 20.00
V. Pranaitienė, Whitestone, N. Y.................................20.00
F. Imbrose, Thunder Bay, Ont., Canada...................... 18.00
A. Bel, Brooklyn, New York.........................  ..18.00
S. J. Thomson, Miami, Fla.............................................13.00
Mary Zeikus, Rockville, Md........................................... 13.00
Aldona Williamsen, prisiminimui motinos E. Bulz-

gienės, per A. Ylienę, Willowdale, Ont., Ca- !
nada....................................................................... 12.50

Antanas ir Antanina Jočiai, Clearwater, Florida,
per P. Alekną.....................................................10.00

Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla., prisiminimui
mirusio vyro Roberto, per P. Alekną........................10.00

P. Alksnis, Downsview, Ont., Canada.......................... 10.00
Aldona ir Andy Anderson, Marmora, Ont., Canada....10.00 
Malvina Bručas, Richmond Hill, N. Y........................... 10.00
J. Sheporaitis, Regina, Sask., Canada.......................... 10.00
Ona Raskevich, Ottawa. Ont.. Canada.......................... 10.00
Julia Yovis, Pittsfield, Massachusetts.............................8.00
Pranas Ramanauskas, Dorchester, Mass........................ 8.00
N. Dudonis, Aston, Pennsylvania.................................... 8.00
S. Alukonis, Paterson, N. J.............................................. 8.00
Elzbieta Klimas, Manchester, Conn., prisiminimui

mirusio vyro Alekso...................................................... 5.00
Frank Yencys, Toronto, Ont.. Canada.............................5.00
Petras Kuosa, London, Ont., Canada, per J. Brogą..... 5.00
Margaret Ciabotti, Wilkes-Barre, Pa., per A. Gri

gaitienę....................................... ................................. 5.00
L. S. Pukelevičienė, West Wyoming, Pa.........................5.00
J. Balaišis, Montreal, Que., Canada.................................5.00
M. Grayson, Summit, N. J................................................5.00
Elzbieta Jusienė, West Boylston, Mass........................... 5.00
A. Karch, Brooklyn, N. Y., per G. Waresoną................5.00
B. Tamošaitis, Longueuil, Que., Canada...................... ..5.00
A. Noreika, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę..... 5.00
Eleonora Sungaila, Oceanside, New York........................5.00
G. Kyla, Montreal, Que., Canada.................................... 5.00
N. Gaycus, Hot Springs, Ark.................... 5.00
S. Mekonis, Kingston, Pa................................................. 3.00
J. Pupis, Pasadena, Cal.....................................................3.00
Joseph Budris, Chicago, Ill.............. ............................. ...3.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn..................................3.00
K. Mačiūnas, Philadelphia, Pa......................................... 3.00
Marcella Balukonis, Wilkes-Barre, Pa.............................3.00
Margaret Alexander, So. Sudbury, Mass........................3.00
Anna C. Shay, Hudson, Mass., per C. Urban................. 3.00
K. Cizauskas, Chicago, Ill................................................. 3.00
Anna S. Kulaitis, Easton, Pa., per J. Katinį.................. 3.00

A. Yuzilaitis, Verdun, Que., Canada, per J. Urba
navičių........................................................2.00

Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y...................... ..2.00
Charles Morkūnas, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..2.00 
Uršulė Matis, Manitoba, Canada......................... 1.00
J. Vasil, Valrico, Florida.................... 1-00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y........................ 1.00
Teresa Simas, Tallahassee, Florida.................................. 1.00
J. Katinis, Easton, Pa........................................................1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

5 TAS PUSLAPIS

Sveikina “Laisvės” bendrovės 
dalininkų suvažiavimą

Tarybų
Lietuvos 
naujienos

[Miestų ir rajonų laikraščius 
pasklai džius]

Gamtos mėgėjams
Vis daugiau poilsiautojų ir 

gamtos mėgėjų sutraukia Ig
nalinos apylinkėse įsteigtas 
respublikos Nacionalinis par
kas. Per penketą metų, pa
sakoja “Naujoje vagoje” par
ko vyr. mokslinė bendradar
bė I. Ceponienė, čia nemažai 
padaryta, kad atvykstantys 
turėtų kur patogiai apsistoti 
ir kuo pasigrožėti.

Liaudies menininkai pa
puošė stogastulpiais botaninį 
pažintinį taką palei Lūšių 
ežero pakrantę. Sutvarkyta 
Ledakalnio teritorija.

Stripeikiuose sukaupta ne
mažai senovinės bitininkys
tės eksponatų. Užbaigti dar
bai Gaveikėnuose ir pradeda- 

: mi Ginučiuose, pritaikant se- 
j nūs malūnus kultūriniams 
i renginiams ir poilsiui.

Vyrai pučia dūdą
Pasvalio melioratoriai, seni 

ir jauni, dažnai renkasi repe
ticijoms į savo pačių ranko
mis gražiai įrengtą dūdorių 
klubą, informuoja “Darbas”. 
Jie rūpestingai ruošiasi šių 
metų Respublikinei dainų 
šventei.

Pasvaliečiai muzikantai 
pripažinti ir respublikoje. 
Jau prieš dešimtį metų jie 
tapo respublikinės kaimo 
meno saviveiklos apžiūros 
laureatais, o pirmajame są
junginiame darbo žmonių 
meno saviveiklos festivalyje 
1977 metais pelnė respubliki
nio turo “Gaudžia trimitai” 
diplomą.

Parinko A. Petrauskas

ĮVAIRIOS
i ŽINIOS
I

GAL IR VĖL BUS 
PAKELTA NAFTOS 
KAINA

Taip, Saudi Arabija. — 
Gegužės 7 dieną čia įvyks 
Naftą eksportuojančių šalių 
organizacijos susirinkimas. 
Šiai organizacijai, kaip žino
ma, priklauso 13 šalių, kurių, 
tarpe randasi ir Iranas. Ma
noma, kad susirinkimas nu
tars vėl žymiai pakelti naftos 

I kainą toms šalims, kurios iš 
i jų naftą importuoja. Prie tų 

šalių priklauso ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

PREZ. SADATO VIZITAS
Washingtonas. — Prieš 

kelias dienas Jungtinėse Val
stijose lankėsi Egipto prezi
dentas Sadatas ir tarėsi su 
prez. Carter palestiniečių 
reikalais. Prez. Carteris pa
sitarimą vadina konstrukty- 
višku. Jis juomi esąs paten
kintas. Dabar už dienos kitos 
šioje šalyje lankysis Izraelio 
premjeras Beginąs ir tarsis 
su prez. Carteriu tuo pačiu 
klausimu. Jis tikisi, kad bū
sią prieita prie kokio nors 
konkretaus susitarimo.

NAUJA STOTIS 
ZARASUOSE

Zarasai. — Tūkstančius 
keleivių jau aptarnavo nauja 
autobusų stotis Zarasuose. Ji 
pastatyta pagal vilnietės ar
chitektės A. Dabulskienės 
projektą. Keleivių patogu
mui—erdvi laukimo salė, pa
talpos tėvams su vaikais, 
bufetas.

Zarasų stotis—aštuntoji 
mūsų respublikoje, pastatyta 
šio penkmečio metais. Ji 
kasdien galės aptarnauti apie 
keturis tūkstančius keleivių.

Eltos koresp.

Čia skelbiame aukas gautas su sveikinimais iki balandžio 
14 d. Sveikinimai bus skaitomi suvažiavime.
J. Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę.............$2,100.00
A. ir J. Skirmontai, Brockton, Mass........................... 134.00
LDS 35 kp., Los Angeles, Cal., per Pranę Saka-

kalienė....................................................  100.00
Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę.100.00 > 
Violet ir Stasys Kuzmickai, St. Petersburg, Fla.........50.00
LLD 75 kp., Miami, Fla., per N. lešmantienę.............. 50.00
Apolonija Bečienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę...50.00 
J. ir M. Daujotai, Benld, Ill............................................50.00
M. Baltulionytė, Redlands, Cal.......................................25.00
LLD 145 kp., Los Angeles, Cal., per A. Bemat.......... 25.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..................... ’........... ,.25.00
LLD kuopa, Montreal, Que., Canada per P. Ki

sielienę.........................................................  25.00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y., (sveiki- 

na-suvažiavimą su $10 ir Povilą Ventą su $10).20.00
Helena ir Robertas Feiferiai, Kenneth City, Fla.......... 20.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., per E. Repšienę......... .15.00
Marytė Raila, Whittier, Cal., per A. Bemat................ 10.00

N. Grigaliūnienė, Watertown, Mass., per E. Repšienę. 10.00
P. Žukauskienė, Westwood, Mass., per E. Repšienę... 10.00 
E. Repšienė, Dorchester, Mass....................   10.00
P. Šlajus, Chester, Pa.......................................................10.00
Stella Danis, Miami, Fla., per N. lešmantienę............. 10.00
Josephine Augutienė, Lauderdale Lakes, Fla., per

N. lešmantienę................................................. 10.00
Alfonsas Švėgžda, Miami, Fla., per N. lešmantienę.... 10.00 
Frank ir Helen Mankauskai, Miami, Fla., per N.

lešmantienę.......................................................... 10.00
Julė Lazauskienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę.... 10.00 
Augustas ir Natalie Iešmantai, Lauderdale

Lakes, Fla....................... 10.00
S. Bimbienė, Hawthorne, N. J., prisiminimui mi

rusio gyvenimo draugo J. Bimbos, svei
kina suvažiavimą.....................................10.00

A. Jonikienė, Kingston, N. Y., sveikina suvažia
vimą ir Povilą Ventą.............................. 10.00

Mary Adams, Lake Ronkonkoma, N. Y., per N.
Ventienę......................................  10.00

A. Janus, Canton, Mass., per E. Repšienę.....................5.00
G. V. Kvetkai, Dorchester, Mass., per E. Repšienę..... 5.00
E. Fremontienė, Somerville, Mass., per E. Repšienę...5.00
B. Macikaitė, Dorchester, Mass., per E. Repšienę------5.00
John Andrus, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... 5.00
Mary Bružienė, Miami, Fla., per N. lešmantienę.......... 5.00

Viso $2,959.00
* * *

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJALIETUVIŠKAS KRIŠTOLAS

V. Kapočiaus nuotraukoje: graviruotoją Vida Šidlauskienė.

Mažojoje lietuviškojoje ta
rybinėje enciklopedijoje, iš
leistoje 1966-1971 metais, 
nerasime jokių užuominų 
apie lietuvišką krištolą. Ir tai 
natūralu, nes tuo metu Lie
tuva savo krištolo neturėjo ir 
niekada nebuvo turėjusi.

O štai 1979 metų lapkričio 
mėnesio Panevėžio “Ekrano” 
gamyklos daugiatiražio laik
raščio “Ekranietis” numeryje 
skaitome: “Gamyklą pasiekė 
džiugi žinia: šakinės pramo
nės ministerijos konkurse 
naujų kultūrinės buitinės pa
skirties gaminių iš stiklo ir 
krištolo sukūrimui “Ekranui” 
paskirta pirmoji vieta ir 2000 
rub. premija. Šią premiją 
pelnė taurelių komplektas 
“Veronika” ir dekoratyvinė 
vaza “Proginė”. Taigi gimė 
lietuviškas krištolas. Ir ne 
tik gimė. Kaip toje dainoje: 
“trijų dienų jau vaikščiojo”.

LietuViško krištolo gimimo 
diena laikoma 1972 metų 
lapkričio 14-oji. Tą dieną 
Panevėžio “Ekrano” gamyk
loje buvo užkurta eksperi
mentinė krištolo lydymo 
krosnelė.

Krištolo gamybos entuzias
tams teko lankytis Gusevo,

Višniavoločioko krištolo fa
brikuose. Bet didžiausią pa
galbą ir paramą teikė ir 
dabar tebeteikia bendradar
biavimas su Baltarusijos 
“Nemano” stiklo fabriku.

“Ekrano” krištolas demon
struojamas respublikinėse ir 
sąjunginėse mugėse, gero 
įvertinimo susilaukė parodo
je “Elektronika-79”. O kiek 
gerų, šiltų įrašų lankytojai 
paliko atsiliepimų knygoje, 
aplankę Panevėžio parodų 
rūmuose pirmąją graviruoto- 
jos Marinos Liutkevičienės 
darbų parodą.

Cecho viršininko Gedimino 
Puodžiūno kabinete gėrimės 
nuostabiomis vazomis gė
lėms, kurias sukūrė gamyk
los dailininkė A. Šlegel, 
kompoto servizu “Aiva” (dai
lininkė D.’ Panelienė).

Sunku įsivaizduoti, kad vi
sa tai—iš baltojo Anykščių 
smėlio, kuris prie 1460 laips
nių temperatūros pavirsta 
skysta mase, o komponen
tai—įvairūs cheminiai ele
mentai suteikia jam skaidru
mo, blizgesio. Toliau jau įgu
dusių pūtėjų, graviruotojų, 
šlifuotojų menas.

E. Balaišis
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Busim dailiai aprėdyti DETROIT, MICHIGAN Tarp lietuvi., “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMAS
LIETUVOJE JAU UOLIAI 
RUOŠIMĄSI DAINŲ IR 
ŠOKIU ŠVENTEI

Vilnius. — Artėja Jubilie
jinė respublikinė 1980 metų 
dainų ir šokių šventė. Darbi
ninkų, kolūkiečių kultūros 
namuose ir klubuose, viduri
nių ir aukštųjų mokyklų salė
se vakarais jau beveik nenu
tyla daina. Choristai tobulina 
šventinį repertuarą, siekia, 
kad kiekvienas posmas, kiek
viena nata skambėtų darniai, 
išraiškingai. Trepsi šokėjai 
iki devynių prakaitų, jiems 
nenusileidžia muzikantai. Ir 
chorvedžiai, ir šokių bei or
kestrų vadovai jau visai ne
beturi poilsio. Skuba į repe
ticijas, savo šventinių kūri
nių likimu rūpinasi poetai, 
kompozitoriai, choreografai.

Šventei ruošiasi ne vien tik 
jos dalyviai. Nerasime visoje 
Lietuvoje audimo ar siuvimo 
fabriko, vietinės pramonės 
cecho, “Dailės” kombinato, i 
kurio meistrai nevykdytų ' 
specialių užsakymų Respub- i 
likinei dainų ir šokių šventei. ' 
Tekstilininkai audžia audi- , 
nius šokėjų tautiniams kos- 
ti ūmams, a v ai y nininkai 
jiems siuva batus, dailiųjų 
amatų meistrai veria karo
lius, tempia skrybėles, pina

tiumai—įdomesni, ištaigin- 
gesni, turi daugiau įvairių 
detalių, spalvinių variantų. 
Štai, pavyzdžiui, Klaipėdos 
krašto šokėjų kostiumuose 
dominuoja intensyvi mėlyna 
spalva. Sijonai—išilginių mė
lynų ir juodų dryžių, prijuos
tė—-juodų ir žalių, liemenė — 
vėl gi sodriai mėlyna, pa
puošta dekoratyviniu kaspi
nėliu. Ant baltos palaidinu
kės—mėlyni karoliai. Suval
kietės kostiumas jau visai 
kitos nuotaikos: violetinių, 
baltų, rudų dryžių sijonas, 
raudonų-rudų-žalių tulpelių 
raštais išrašyta prijuostė, 
prailginta violetinė liemenė, 
plati, puošni juosta. Ypatin
gai originalūs vyrų drabu
žiai. Štai, šokėjai iš Aukštai
čių krašto pasipuoš ruda vil
none eilute. Siaurokos, juo
dai padryžuotos kelnės, įleis
tos į aulinius batus, skrybėlė 
su juosta ir su povo plunks
nele, ilgokas, juoda juostele 
apdailintas švarkelis sudaro 
tikro aukštaitiško šaunumo 
įspūdį.

Dailininkės G. Fledžinskie- 
nė ir A. Purienė sukūrė 
nuotaikingus kostiumus dū- 
doriams.

Pramoginiai šokiai gilesnių 
tradicijų Lietuvoje neturi,

Juozas ir Juzė Pluščiaus- 
kai, seni Woodhaveno gy
ventojai, pardavė namą ir 
išsikraustė gyventi į Haw
ley, Pa.

Onutė Yozėnienė pranešė, 
kad telefonu kalbėjo su Juo
zu ir sužinojo, kad Juzę 
ištiko širdies smūgis ir ji 
dabar randasi ligoninėje toje 
apylinkėje.

Linkime mūsų draugams 
sėkmės naujoje vietoje, 
draugei Juzei greit sustiprėti 
ir grįžti į namus iš ligoninės.

Dėkojame Onutei Yozėnie- 
nei už šios žinios pranešimą.* * *

Nors mums rūpi “Laisvės”

IR BANKETAS
Sekmadienį, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 

Bendrovės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. ''

* * *
Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 

menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorių 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus ir 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

Aido Choro žinios
Šiais metais Aido Choras mokytoja Mildred Stensler 

minės 68 metų sukakties deda visas pasangas, kad 
savo gyvavimo jubiliejų. Pa- Choras gerai išmoktų dainas

7

Viešnios detroitietės Stefan

VIENA BĖDA, 
NE BĖDA . . .

Kaip jau buvome rašę, 
Teofilė Masienė per J. Uma
ro jubiliejų kovo 29 d. smar
kiai susižalojo kairiosios ran
kos riešulį. Jos ranka dar ir 
dabar sugipsuota.

Jos mieloji dukra Stefanija 
ją prižiūri. Bet praėjusį sek
madienį, balandžio 6 d. ir 
Stefanija turėjo pasiduoti li
goninėn. Džiugu, kad ji grįžo 
į namus antradienį, balan
džio 8 d.

a Masyte ir Teofilia Masienė

Stefanija senokai jautė, 
kad randasi krūtinėje augu- 
lys, bet gydymąsi vis atidė
jo, nes, kaip ji sako, turėjo 
daug kitų reikalų—visuome
ninių ir mamos prižiūrėjimą.

Labai smagu, kad gydyto
jai nerado nieko piktybinio ir 
mūsų Stefanija linksma grįžo 
namo į savo taip svarbius 
darbus.

Mes, “Laisvės” kolekty
vas, linkime abiem draugėm, 
Teofilei ir Stefanijai, sveika
tos, energijos ir sėkmės.

Ieva Mizarienė

suvažiavimas, bet taip pat 
negalime pamiršti “Vilnies” 
suvažiavimo, kuris įvyks ba
landžio 27 d.

Jau buvome pranešę per 
“Laisvę”, kad galite sveikini
mus siųsti vilniečiams per 
“Laisvės” administraciją. Iki 
šiol atsiliepė tik Antanas ir 
Ilse Bimbai su $20 auka.

* * *
Labai džiugi žinia! Į “Lais

vės” suvažiavimą atvyksta iš 
Floridos mūsų ilgametis va- 
jininkas Povilas Alekna. 
Laukiame.

Ieva

minėjimai tos sukakties Cho
ras suruoš tradicinį pavasari
nį koncertą gegužės 18 d. 
Bus gera dainų programa, 
turėsime svečių dainininkų.

Po dainų programos bus 
geri pietūs.

Pokariniais metais Choras 
buvo didelis, skaitlingas, tu
rėjo daug gerų dainininkų. 
Aidas būdavo kviečiamas į 
lietuviais apgyventas koloni
jas ir į tarptautinius parengi
mus atlikti’,dainų programą.

Per tuos ilgus 68 metus 
Aido Choras atliko didelį 
kultūrinį darbą Amerikos 
lietuvių tarpe.

pavasariniam koncertui.
Chore įsigyveno gera tra

dicija, kad moterys choris
tės, ateidamos į pamokas, 
atsineša užkandžių, po pamo
kų išverda kavos, susėdę 
prie stalų išgeriame po tau
relę, užkandžiaudami. Drau
giškai pasikalbam, aptariame 
Choro reikalus.

Mokytoja gavo laišką iš 
Vilniaus, kad Aido Choro 
bendravardis; Vilniaus vyrų 
Aido Choras minės 25 metu 
jubiliejų. Aidas nutarė pa
siųsti pasveikinimą savo ben
dravardžiui.

Aido Choro mokytoja M.
------------ ;------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- Dabartinis Aido Choro ko- 1 Stensler ir solistas V. Becke-

j uostas.
Grupė respublikos dailinin

kų Dainų ir šokių šventės 
dalyviams sukūrė daugiau 
kaip 30 kostiumų modelių, ir 
pagal Vilniaus modelių namų 
paruoštą dokumentaciją pra
monė dabar gamina visa, kas 
reikalinga jiems įgyvendin
ti— net sagas, net kaspinė
lius.

Naujais, dailiais drabu
žiais pasipuoš visi Šokių die
nos programos dalyviai,— 
pasakoja vienas kostiumų 
autorių, Dailės fondo vyriau
siasis dailininkas Vytautas 
Vincevičius.—Tautinių šokių 
atlikėjams sukurta 13, pra
moginių šokių—keturi, pu
čiamųjų orkestrų daly
viams— aštuonių kostiumų 
modeliai. Be to skirtingais 
drabužiais puošis darželinu
kai, pionieriai bei mokslei
viai, profesinių technikos 
mokyklų moksleiviai, šokių 
kolektyvų vadovai.

Kaip ankstesnių, taip ir 
šios šokių šventės pagrin
das—tautiniai šokiai. Tad ir 
kostiumus šių šokių atlikė
jams buvo patikėta sukurti 
žymiausiems šios srities spe
cialistams, Dailės instituto 
profesoriui Juozui Balčiko
niui ir jo žmonai—respubli
kos nusipelniusiai meno vei
kėjai Reginai Songailaitei- 
Balčikonienei. Jų kostiumai 
išspręsti panoramiškai, savo 
spalvų sąskambiais, silue
tais, atitinka choreografų kū
rybinius sumanymus, tar
nauja bendram šventės įspū
džiui.

Nauji šokėjų tautiniai kos-

tad ir kostiumus jų atlikė
jams sukurti buvo tikriausiai 
nelengva? — klausiame mes 
drg. V. Vinvevičiaus, kuris 
drauge su dailininke Ona 
Vinvevičiene pateikė šventei 
šių kostiumų projektus.

— Čia mes irgi siekėme 
visumos, iš anksto stengė
mės įsivaizduoti, kaip atro
dys vejoje mūsų kostiumais 
pasipuošę šimtai šokėjų. 
Kaip pramoginiai šokiai savo 
charakteriu skiriasi nuo tra
dicinių tautinių šokių, taip 
turi skirtis ir jų atlikėjų 
kostiumai, netgi audiniai. 
Tautiniai kostiumai siuvami 
iš natūralių pluoštų audi
nio—vilnos, lino, pramoginių 
šokių—iš sintetikos. Jauno
sios šokėjos pasidabins leng
vais, plevėsuojančiais oranži
nės, violetinės, baltos ir rau
donos spalvos derinių kostiu
mais. Vyrai dėvės kombinę- 

i zono tipo (be rankovių) kos
tiumus iš juodo sintetinio 
elastinio audinio. Marškinių 
ir kaklaskarių spalvos derin
sis su mėginu kostiumėlių 
spalvomis. Vaikai pramogi
nius šokius šoks apsirėdę 
raudonų ir bordo spalvų dra
bužiais.

Iš viso šokių dienai bus 
pagaminta daugiau kaip 16 
tūkstančių įvairių šventinių 
drabužių komplektų. 0 kad 
jie visi būtų dailūs, kad kuo 
tiksliausiai atitiktų eskizą, jų 
kūrėjai dailininkai daug laiko 
praleidžia siuvimo fabrikuo
se. Negaila nei laiko, nei 
jėgų—kad tik šventė iš tik
rųjų būtų tokia, kokios dar 
nebuvo! Vida Petrauskaitė

ALGIMANTAS BALTAKIS

Iš anksto . . .
Kaip gera iš anksto žinoti, 
Kur pateka saulė, 

kur leidžias,
Kur sniegas pirmiausia 

ištirpsta
• Ir ima žibuoklės žydėt.

Kaip gera žinoti iš anksto, 
Kur suka lizdelį dagilis. 
Kur žemuogės sirpsta 

saldžiausios, 
Kur noksta rausvi riešutai.

Kaip gera iš anksto žinoti, 
Kada prasidės šienapjūtė, 
Kada rugiapjūtė, ką dirbsim 
Šiandieną, ką veiksim rytoj.

Kaip gera žinoti iš anksto, 
! Kur veda keliai ir takeliai.
Ir ką pamatysiu, užkopęs 
Ant šito kalnelio stataus.

i
i Kaip gera iš anksto žinoti,
• Koks veidas, prie stiklo

prilipęs,
Baltuoja iš tolo . . .

Kas kitas
i Taip kantriai prie lango 

sėdės?
I I
į Ir gera žinoti iš anksto,
| Kad, viską palikęs, išeisiu
Į platų pasaulį, kur niekas 

j Nežino iš anksto, kas bus.
I

'Oi dūzgia 
bitelė . . .
Oi dūzgia, dūzgia bitelė, 

' Oi triūsia, triūsia pilkoji, 
Žalian rūtų darželin

OLYMPIC NEWSLETTER

The Opening and Closing 
Ceremony of the Games

The preparations for the 
forthcoming Games of the 
22nd Olympiad are coming to
an end. The organizers have 
evolved and submitted to the 
International Olympic Com-

inflag, which was kept 
Montreal for four years, to 
the delegation of Moscow. A
runner with the Olympic 
torch will appear on the 
stadium’s track, and the
Olympic Flame, brought 
from the scene of the first

lektyvas sudarytas iš jau ris vyks į Chicagą, į “Vilnies” 
gerai pagyvenusių žmonių. 60 metų sukakties minėjimą.
Tuos žmones būrin sutelkia Aidas nutarė vilniečius pa
ne tik bendras darbas, bet ir sveikinti su $25, prisidėjo ir 
bendra meilė dainai. Jie tę-; pora choristų.
šia toliau tą didelį kultūrinį Dabartiniu laiku Chorui 
darbą. aukojo Eva Mizarienė $10,

Kas šeštadieni Choras su- : Mečislovas Hacinkevičius 
sirenka į repeticijas. Choro i $10. A. Ch.

BRIEFS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

Prano Buknio
Mirė 1975 m. balandžio 21 d.

NASTĖ BUKNIENĖ-žmona
Brooklyn, N. Y.

Medaus rinkti lakioja.

Oi verkia, verkia dukrelė,
Oi rauda, rauda jaunoji, 

Laidokėlis bernelis 
Lauko arti nejojo.

Oi bėgsiu, bėgsiu kalnelin,
Oi lėksiu, lėksiu aukštajin, 

Kur motušė širdelė 
Guli kape šaltajam.

Kam leidai, leidai, motuše,
Kam skyrei, skyrei, 

brangioji,

mittee the scenarios of the 
Olympic opening and closing 
ceremonies which will be > Olympic Games by a relay of

I staged in the Large Arena of ■ runners, will be lighted in 
; the Lenin Central Stadium in ' the bowl. The Olympic oath 

Luzhniki in Moscow. The are-, will then be taken on behalf
j na has a seating capacity of j of all the athletes, judges 
rover. 100,000. The bowl for I and officials, and the partici- 
i the Olympic Flame was in- pants in the parade will 
stalled, seats were equipped ? leave the arena to get set for 
and a new lighting system the competitions. Some exhi- 
necessary for color telecas- ; bitions of art and other

! ting was put into service . events will follow the official 
I during the arena’s moderni- i 
i zation.

The opening and closing 
i ceremonies of the Games are i 
envisaged by the Olympic i 

i protocol and staged in con 
, formity with the IOC rules 
! On July 19, at 4:00 P. M. ! 
! Moscow time, a fanfare of 
trumpets will be sounded 
and Leonid Brezhnev and 
Lord Killanin, President of 
the IOC, accompanied by the 
Chief of IOC Protocol and by 
the Chairman of the Olympi- 
ad-80 Organizing Commit
tee, will proceed to the box 
in the stand of honor, placed 
opposite the stand with the 
bowl of,the Olympic Flame.

The official parade of com
petitors will be opened by a 
group of young men and 
wQmen wearing clothes of dancers of the’Bolshoi Thea-

ter and the best Soviet :
circus artists are expected to ; The National Restaurant As- ‘ differences in languages di
participate. sociation-report reveals that minish. Use

i According to the Olympic
1 Charter, the decoration of gularly. 
the stadium, the equipment, 
and the information supplied

President Carter has [ Members of the New York 
■ signed proclamations desig- Aido Chorus are learning 
' nating May 8 as Senior new songs for the chorus’ 
, Citizens Day, the month of Spring concert May 20. Cho- 
; May as Older Americans į rus was smaller than usual 
Month and the week of at the last practice. We were 
October 5 as National Consu- ; very sorry to hear that Ona

1 mer Education Week. 
; * * *

Taxpayers are facing an- 
' other big tax blow, accord- 
' ing to economy experts who 
: predict that state taxes will 

geant is" expected to take Tise by up to $1.5 billion 
about 
nutes.

The
mony of the Games will start 

; at 8:30 P. M. Moscow time 
ion August 3. According to 
protocol, the flags of Greece, 

i of the host country and of 
the country selected to orga
nize the Games of the 23rd 
Olympiad will be hoisted on 

; the flagpoles near the flag- 
| pole with the Olympic flag.
After the speech of the IOC 

1 President, who will declare 
the closing of the Games, the 
Olympic flame will be extin
guished and a salute will be 
fired. The official ceremony 
will be followed by a specta
cular program, in which the

ceremony. The entire pa

an hour and 20 mi-:later this year-
* * *

official closing cere-

i bration.
Chorus concert is only a 

month away and let us hope 
' that all the remaining re- 
į hearsals will be attended by

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

Už tinginio bernužio, 
Kur lauko art nejojo? . .

Neverk, neverki, dukrele,
Vai neraudoki, kantrioji,

Paveik tingų bernelį
Ašarėlių dunojum . . .

Lai tirpdo, tirpdo vargelį,
Lai plauna jį ašarėlės,

Pavirs tau jos, dukrele,
Skaidriaisiais

deimantėliais . . .
J. S.

ancient Greece with the 
Olympic emblems on them. 
The national delegations will 
parade in alphabetical order 
according to the Russian 
alphabet. After a speech by 
the IOC President, the head 
of the Soviet state will de
clare the Games of the 22nd i to spectators will not be of a anniversary of the assassina- 
Olympiad open. After that political, religious or adver- tion of the Rev. Dr. Martin 
the delegation from Canada Using nature. ' Luther King Jr. Mrs. King,
will hand the official Olympic ; Novosti Press Agency ■ president of the Martin

j? Luther King Center for So-J cial Change, said that it was 
t, continuing the work begun 
J i by her husband to challenge J I “the forces of war, racism 
♦1 and poverty.”
♦ ' “We will not turn around,”
♦ she said, “until there is a job 
11 at a decent wage for every
♦ person who wants one. We Ji will not turn around until 
J skin color and gender have 
Ji nothing to do with economic

Ekskursija į Lietuvą
Pirmoji šių metų “Laisvės” direktorių ruošiama 

ekskursija į Lietuvą išvyks liepos 2 d. iš Kennedy 
aeroporto ir grįš liepos 17 d. Ši grupė bus 
Lietuvoje per dainų šventę.

Kaina—$1,279. Agentas: American Travel Serv
ice Bureau, 9727 South Western Ave., Chicago, 
Ill., 60643. Bet visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

i Babarskas and Adele Lup- 
■ shevicz had to miss practice 
because of illness. Our lead- 

i er Mildred Stensler wasn’t 
i feeling up to par either but 
: she came anyway, worrying 
about chorus missing next 

: two rehearsals—Saturday 
I before “Laisve’s” convention 
| and Saturday after that

I An alarming 14 percent of i when Mildred and Victor are 
laboratory tests performed į going to Chicago to partici- 

I for patients in America give ! pate in “Vilnis’ ” 60th cele- 
incorrect results and health 

, officials say it has been 
• worse in the sixties—50 per- 
■ cent improvement on the 
error rate since then.

I Dr. Joseph Boutwell, de- ! all of our members, 
puty director of the Bureau i * * *

of Laboratories at the Cen- ; Regular cultural contacts 
ter of Disease Control in ' between the USSR and the 

į Atlanta, Ga., said a recent'USA began in 1958, when 
i survey of common lab tests 1 the first intergovernmental 
; brought the situation to ' agreement in the areas of 

light. science, technology, educa-
* * * ! tion and culture was signed

' in Washington.
Americans skip breakfast' When people meet and 

more than any other meal, exchange cultural values, 
according to a recęnt survey. : friendship grows and the

sociation- report reveals that minish. 
nearly one out of every four 
adults misses breakfast re-

* ■■ * *
Good Friday was the 12th

Mezzo-soprano Yelena Ob
raztsova, People’s Artist of 
the USSR was one of Cultu
ral exchange artists visiting 
United States.




