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KRISLAI
ALIEJUOTA POLITIKA 
SUNKI JIEMS KOVA 
SVARSTYS TERORĄ 
PIETŲ KORĖJOJE 
LAIŠKAIS SKYRYBOS

J. Gasiūnas

Sakoma, kad Nixono ad
ministracijos politika yra ge
rai išaliejuota kuro trusto 
naudai.

Kongresmanas Les Aspin 
skelbia, kad 178 aliejaus 
kompanijų 417 viršininkų ir 
direktorių sudėjo Nixono iš
rinkimui $5 milijonus. Taipgi 
žinoma, kad 20 didžiųjų alie
jaus korporacijų pilnai kon
troliuoja 95 proc. visos šalies 
energijos.

Todėl yra pakankamai pa
grindo kaltinti tas korporaci
jas už energijos krizę.
Kartu kaltinama ir Nixono 
administracija, kaip aliejaus 
korporacijų bičiulė.

•
Nepriklausomųjų sunkve

žimių savininkų streikas, su
kėlęs paniką visoje šalyje, yra 
paseka aliejaus korporacijų 
pasimojimo dar daugiau pasi
daryti pelno iš energijos 
krizės ir pasigrobti visą biznį į 
savo kontrolę.

Mažieji sunkvežimių biznie
riai pasijuto prie sienos pri
spausti. Griebėsi streiko 
priemonių apginti savo inte
resus.

Nors šiek tiek jie laimėjo, 
bet jų kova nebaigta. Sunku 
jiems kovoti prieš milžinišką 
aliejaus trustą, kuriam ir 
valdžia padeda.

Laukiame Jungtinių Tautų 
Žmoniškumo Teisių komisijos 
pasisakymo Gilės fašistinio 
teroro klausimu. Šį mėnesį 
komisija turės šį klausimą 
svarstyti.

Barbariškas militarinės 
valdžios susidorojimas su an
tifašistais jau visam pasauliui 
žinomas. Ir Krikščionių de
mokratų partija, padėjusi fa
šistiniam perversmui, dabar 
prieš terorą protestuoja.

Viso pasaulio žmonijos pro
testai gali žymiai padėti Gilės 
liaudžiai nugalėti fašistinį re
žimą.

Prisimename prezidento 
Trumano tvirtinimą, kad jis 
siunčia amerikiečius karius 
tikslu “demokratiją apginti’’ 
Korėjoje.

Prez. Nixonas palaiko Pietų 
Korėjoje desėtkus tūkstančių 
amerikiečių karių taigi neva 
“demokratijai ginti’’.

Bet ten demokratijos nerasi 
nei su žiburiu. Prezidentas 
Parkas yra pilnas diktato
rius. Net už jo konstitucijos 
pakritikavimą šeši dvasinin
kai uždaryti kalėjiman po 15 
metų. Ten jokių demokrati
nių teisių žmonės neturi. 
Kare žuvę amerikiečiai negali 
protestuoti. Bet jų šeimos ir 
arti 6 milijonai Korėjos vete
ranų gali pakelti protesto 
balsą prieš Amerikos palaiko
mą diktatūrą Pietų Korėjoje.

•
Margaret Garrity bus pir

moji moteris divorsavusi su 
savo vyru be teismo, kai 
Anglijoje buvo dabar priim
tas naujas įstatymas, kad 
laiškais galima divorsuotis.

Naujasis įstatymas nusako, 
kad norinti skyrybų pora,

Kongrese bandoma sulaikyti
strateginių ginklų limitacija 

su Tarybų Sąjunga
Washingtonas. Kongrese ir 

Senate eina kova prieš 
termo branduolinių ginklų 
gamybos limitaciją ir tuo 
dausimu susitarimą su Tary
bų Sąjunga. Antitarybiniai 
statymdariai visai nepaiso ir 

prez. Nixono persergėjimo, 
<ad branduolinis karas gali 
sunaikinti milijonus ir milijo
nus žmonių.

Vienatinis juodas senato
rius Ed. Brooke smarkiai 
kovoja prieš tuos, kurie ban
do naudoti atominę taktiką 
prieš TSRS. Taipgi keli kon
gresmenai pasisakė prieš to
kią taktiką, kuri galėtų su
kelti branduolinį karą. Ato
minių ginklų šalininkai bando 
sutrukdyti JAV ir TSRS 
atstovų Genevoje atnaujintus 
pasitarimus strateginių gink
lų klausimu. Jie nenorėtų, 
kad Nixonas ir Kissingeris 
vyktų pasitarimams į Mask
vą.

Jau šiuo metu Jungtinių 
Valstijų militarinėse bazėse 
arti Tarybų Sąjungos yra 
nemaža atominių ginklų. Gy
nybos sekretorius Schlesin- 
geris ir Pentagonas pavojin
gai žaidžia atominiais gink
lais, sako kongresmenas Del- 
lums.

Seattle, Wash. Vasario9 d. 
darbo unijų veteranas Earl 
George atšventė 80-ąjį gim
tadienį. Ta proga buvo jam 
suruošta didžiulė iškilmė.

Earl George unijose ir poli
tinėje veikloje darbuojasi per 
pastaruosius 65 metus. Jis 
yra dokų darbininkų unijos 
sekretorius. Jis taipgi bend
rai veikia su vietiniais mark
sistais.

•
SAN JUAN. Puerto Rico 

mokytojai paskelbė streiką. 
Reikalauja didesnio atlygini
mo ir darbo sąlygų pagerini
mo.

Ispanijos moterys
Madridas. Ispanijos Demo

kratinis Moterų Judėjimas 
savo pareiškime nurodo, kad 
Ispanijoje moterys kenčia po
litinę, ekonominę, kultūrinę 
ir socialinę nelygybę.

Daugiau kaip milijonas Is
panijoje vaikų negali lankyti 
mokyklų daugiausia dėl skur
do.

pagyvenusi porą metų atski
rai ir neturinti vaikų žemiau 
16 metų, gali laišku informuo
ti teisėjui ir viskas tuo 
baigiasi. Nereikia nei teismo, 
nei advokatų, nei jokių išlai
dų.

TSRS ir JAV susi
tarė dėl grudų

Washingtonas. Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valstijos 
susitarė atidėti nupirktų 30 
milijonų bušelių kviečių išve
žimą į Tarybų Sąjungą iki 
liepos 1 d.
Tai buvo padaryta todėl, kad 

pasireiškė šiuo metu grudų 
trūkumas Amerikoje. Todėl 
Tarybų Sąjunga sutiko atidėti 
išvežimą ir net žadėjo savais 
grūdais padėti Amerikai, jei 
dabar jų būtina reikalinga.

•
PARYŽIUS. Europos 

Ekonominė komisija paskelbė 
savo studijas tarp 1968-72 
metų, kad Europos moterų 
darbas maisto, tekstilės ir 
siuvimo pramonėse yra daug 
mažiau apmokamas už vyrų 
darbą tose pačiose pramonė
se.
Nacionalizavo tris 
aliejaus kompanijas

Libija paskelbė trijų Ame
rikos aliejaus kompanijų na
cionalizavimą tuo metu, kai 
Washingtone konferavo alie
jaus importuotojų šalių atsto
vai.

Tripolio radijas pranešė, 
kad nacionalizavimas “sudavė 
skaudų smūgį amerikiečių in
teresams arabų pasaulyje”.

•
TEHERANAS. Iranas 

kaltina Iraką dėl ištikusio ant 
rubežiaus apsišaudymo, ku
riame užmušta 41 Irano ka
reivis ir 81 sužeistas.

Streikas suparaly
žiavo transportą

Bonna. Vakarų Vokietijos 
miestuose vasario H d. 
transportacijos darbininkai 
paskelbė streiką ir visą mies
tų transportaciją suparalyžia
vo.

Streikuoja taipgi ir kiti val
džios tarnautojai. Streikierių 
skaičius siekia daugiau du 
milijonus.

BUFFALO, N. Y. Federa
linis teismas pripažino nekal
tais 153 karo priešus, kurie 
atsisakė kariauti Vietname ir 
buvo persekiojami.

Peronas už Kubą
Buenos Aires. Argentinos 

prezidentas J. Peronas pa
reiškė, kad Jungtinių Valstijų 
palaikoma Kubos blokada yra 
“tragiška klaida”. Kuba “yra 
valstybė”, sako Peronas. 
Todėl gali savo reikalus tvar
kyti, kaip jai patinka.

Mums negalima kištis į 
Kubos reikalus, kad jie turi 
skirtingą politinę sistemą, pa
sakė Peronas. Kuba turi būt 
Lotynų Amerikos šeimos 
narė, kaip pirmiau buvo.

•
DETROITAS. 100,000 Ge

neral Motors buvusių darbi
ninkų, dabar bedarbių klau
sėsi, kai GM prezidentas 
Gerstenberg paskelbė, kad 
1973 m. kompanija padarė 
gryno pelno, po taksų atmo- 
kėjimo, $2.4 bilijono.

Petras Griškevičius - Lietuvos K. P.
Centro Komiteto pirmasis sekretorius

TSRS nupilietino ir ištrėmė 
rašytoją, Solzeniciną užsienin 
kaip savo tėvynės išdaviką

VILNIUS, vas. 18 d. ("ELTA”) - šiandien Įvykusiame 
Lietuvos Komunistu Partijos Centro Komiteto plenume CK 
pirmuoju sekretoriumi išrinktas Petras Griškevičius.

Petras Griškevičius yra kilęs iš Rokiškio rajono Kriaunų 
kaimo, šių metų liepos 19 dieną jam sukaks 50 metų am
žiaus.

Didžiojo Tėvynės karo metais jis tarnavo Raudonojoje 
armijoje, kovojo partizanu junginyje. Po karo mokėsi 
žurnalistu. Jis buvo "Valstiečių Laikraščio” redaktorius, 
"Tiesos” laikraščio redaktoriaus pavaduotojas. Nuo 1956 
metų perėjo i partini darbą. Pastaruoju metu buvo Vil
niaus miesto komiteto pirmasis sekretorius.

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Ministrų 
Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems, pareiškusiems užuo
jautą dėl Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto pir
mojo sekretoriaus Antano Sniečkaus mirties.

Elektronai padeda 
surasti vėžį

Washingtonas. Universi
teto mokslininkas R. V. Da- 
madian surado elektroninę 
priemonę užkirsti vėžiui 
kelią.

Dr. Damadian dabar nau
doja naujausią X-ray išradi
mą, kuris greit gali surasti 
vėžinį auglį branduolinio 
magnetizmo priemone.

•
MINEOLA, N. Y. Tur

tingas dentistas R. F. Neulist 
patrauktas teisman. Kalti
namas savo žmonos užmuši
mu.
Užmušė 9 žemės 
ūkio darbininkus

La Paz. Bolivijos preziden
to Hugo Banzer įsakymu buvo 
apšaudyta žemės ūkio darbi
ninkų protesto demonstraci
ja. Buvo 9 ir 20 buvo sužeistų 
tik vieną dieną.

Banzer pasiuntė kareivių 
burius, tankus ir net karo 
lėktuvus prieš reikalaujan
čius sulaikyti nesvietišką 
maisto kainų kilimą. Jis taip
gi paskelbė karo stovį.

Prez. Nixonui kalbant Miami, Fla., protestuotojai su savo 
šūkiais reikalauja Nixona impyčinti arba pašalinti.

8,400 mokytojų 
tebestreikuoja

Baltimore, Md. Daugiau 
kaip 8,400 mokytojų tebe
streikuoja, nors teismas ir 
uždraudė tęsti streiką.

Mokytojai atsisako grįžti 
darban, iki nebus pasirašyta 
sutartis, pakeltas atlygini
mas, sumažintos klasės.

Raketos Jordanui
Amman. Jordano armija 

gavo nemaža antitankinių ra
ketų iš Jungtinių Valstijų, 
kokių gauna ir Izraelis visą 
laiką.

Tarybų Sąjunga yra davusi 
panašių antitankinių raketų 
Egiptui ir Sirijai.

SEOUL. Pietų Korėjos 
valdžia areštavo du novelis- 
tus ir tris literatūros kritikus. 
Kaltina juos komunistinės 
propagandos skleidimu.

TIJŪNĄ, Meksika. 500 po- 
licistų išmetė iš namų daugiau 
kaip 2,000 benamių, kurie 
buvo apsigyvenę valdžios na
muose be leidimo.

Maskva. Tarybų Sąjunga 
panaikino pilietybę rašytojui 
A. Solženicinui ir tarybiniu 
lėktuvu išvežė jį į Vakarų 
Vokietiją, kur fašistai ir kitos 
reakcinės jėgos jį garbina, 
kaip smarkų kovotoją prieš 
socialistinę santvarką ir im
perializmo rėmėją. Iš Vakarų 
Vokietijos jis nuvyko į Švei
cariją ir veikiausia atvyks į 
Ameriką.

Per desėtkus metų Solženi- 
cinas dirbo reakcijai naudingą 
darbą. Antrojo karo metu jis 
simpatijas reiškė hitlerizmui. 
Jis yra sakęs, kad Jungtinės 
Valstijos padariusius klaidą, 
padėdamos Tarybų Sąjungai 
kariauti prieš Hitlerį. Dabar 
jis taipgi pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos, gerindamos 
santykius ir didindamos pre
kybą su Tarybų Sąjunga, 
daro antrą klaidą: stiprina 
Tarybų Sąjungos politiką pa
saulyje.

Tarybų Sąjunga dabar pri
pažino, kad Solženicinas yra 
savo tėvynės išdavikas ir kaip 
toks buvo išvarytas užsienin, 
kur jo vardu bankuose jau yra 
padėta apie 6 milijonus 
dolerių. Tarybų Sąjungos 
priešai jį viskuo aprūpina.

LONDONAS. Jordano ka
ralius Husseinas skubiai grįžo 
namo, kai gavo žinią, kad jo 
armijoje vystosi sukilimas. 
Kareiviai reikalauja didesnio 
atlyginimo ir premjero Rifai 
atleidimo. Todėl karalius ati
dėjo savo kelionę į Jungtines 
Valstijas.
Čilės krikščionys 
smerkia terorą

Santiago. Gilės Krikščionių 
demokratų partijos vadovybė 
pirmą kartą pasisakė prieš 
fašistinį militaristų valdžios 
terorą. Jie ragina valdžią 
skaitytis su žmoniškumo tei
sėmis ir su darbo žmonių 
reikalais.

Krikščionių demokratų par
tija padėjo fašistams nuversti 
liaudies valdžią.
Kovoja alkoholizmą

Maskva. Tarybų Sąjungos 
spaudoje plačiai rašoma apie 

• alkoholizmą, kuris trukdo so
cialistinę statybą, žaloja mili
jonų žmonių sveikatą.

Alkoholizmas yra socialinė 
problema, paveldėta dar iš 
caristinių laikų, rašo žurnalas 
“Literaturnaja Rosija”. Alko
holizmas yra liga, kuri turi 
but negalėta.

•
Detroitas. Jungtinė Auto

mobilių Darbininkų unija ra
gina sudaryti valdžios demo
kratiniai kontroliuojamos 
energijos departamentą.

Išvyko tyrinėti 
terorą Čilėje

Chicago. lOunijų ir kitų or
ganizacijų vadų vasario 15 d. 
išvyko į Čilę susipažinti su 
bendrą šalies padėtimi ir 
tęsiamu teroru.

Tyrinėjimo komisijai vado
vauja kunigas Gerard Grant. 
Kartu išvyko ir fašistų už
mušto sunaus Frank Terug- 
gio tėvas.

Hearstas bando pa
tenkint kidnaperius

Berkeley, California. Mi
lijonierius laikraštininkas 
Hearstas paskyrė $2 milijo
nus savo turto ir pusę mili
jono kitų šaltinių supirkimui 
maisto ir išdalinimui skur
džiams. Jo dukters Patrici- 
jos kidnaperiai, kurie vadi
nasi Symbionese Liberation 
Army, pradžioj reikalavo 
skirti maistui $230 milijo
nų, bet vėliau sutiko nusi
leisti.

Hearsto dukters balsas, 
įrašytas Į juostelę, porą 
kartų buvo girdėtas, kad ji 
sveika ir tik nori, kad tėvas 
patenkintų kidnaperių reika
lavimą. Patricija sako, kad 
kidnaperiai sau nieko nerei
kalauja, tik nori, kad skur
džiai gautų maisto.

•
Tokijas. Japonijos unijos, 

atstovaujančios daugiau kaip 
10 milijonų narių, reikalauja 
pakelti atlyginimus 30 proc.

Apie 30 proc. pragyvenimo 
kainos pakilo. Todėl ir darbi
ninkų algos ant tiek turi būt 
pakeltos.

Pasirašė sutartį

Associated Press

Vientiane. Laoso liaudies 
fronto atstovas Sot Petrasy 
pasirašė sutartį su karališkos 
valdžios atstovu dėl galutino 
sudarymo koalicinės valdžios.

•
BONNA. Vakarų Vokieti

jos hitlerininkų vadas Adolf 
von Thadden sveikina nove- 
listą Solženiciną už jo antita
rybinius raštus.

Šiaurės Vietnamo 
unijų kongresas

Hanojus. Šiaurės Vietnamo 
Darbo Unijų Federacijos tre
čiajame kongrese dalyvavo 
daugiau kaip 500 delegatų ir 
nemaža fraternalinių delega
tų iš daugelio šalių, bet 
nesimatė atstovų iš Kinijos.

Kongresas aptarė, kaip 
greičiau baigti amerikiečių 
bombomis sugriautą pramo
nę, miestus ir t. t. Kitų šalių, 
ypač Tarybų Sąjungos, fra- 
ternaliniai delegatai pasiža
dėjo teikti pagalbą.

ROMA. Čilės žurnalistų 
susivienijimas skelbia, kad 63 
Čilės žurnalistai yra užmušti 
arba kalėjimuose laikomi be 
jokios žinios.
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Neturėtų būti pamiršti
Jau daugiau kaip metai, kai Vietnamo karas buvo oficialiai 

baigtas. Betgi dar ir šiandien tūkstančiai amerikiečių, kurie 
tam karui priešinosi pabėgdami iš kariuomenės, arba atsisa
kydami pildyti pašaukimų į militarinę tarnybą, arba 
išvykdami į užsienį, negali sugrįžti į savo gimtąjį kraštą ir 
pradėti vesti normalų gyvenimą. Blogiausia, kad ir 
judėjimas už suteikimą jiems amnestijos nūnai yra beveik 
visiškai paliovęs judėti. Tos nepateisinamo ir neteisingo 
karo aukos yra pamirštos.

Kodėl Kongrese niekas nesirūpina amnestijos klausimą 
kelti ? Juk dabartiniame Kongrese yra keletas gana pažan
gių žmonių. Kodėl ir iš jų šiuo reikalu nieko nebesigirdi?

Labai gaila. Tie jauni amerikiečiai, kurie priešinosi 
Vietnamo karui, nusipelno užuojautos ir pagalbos atgauti 
teises į normalų gyvenimą savo gimtajame krašte. Tiesa, 
nemažai jų jau yra pastoviai įsikūrę Kanadoje ar kitoje 
kurioje šalyje ir nebegalvoja grįžti. Bet didelė jų dauguma 
yra išsiilgę savo krašto ir savo artimųjų ir amnestiją 
karščiausiai sveikintų.

Taip vadinamas Urban In
stitute paskelbė savo atradi
mus, kad didelė dauguma 
Amerikos turtų priklauso di
delei mažumai šalies gyven
tojų. Tik 4.4 procento gy
ventojų kontroliuoja 35.6 
procento šalies turtų.

Institutas dar priduria, kad 
tokia padėtis buvo 1969 me
tais. Nuo to laiko reikalai dar 
pablogėjo.

Tie 4.4 procento gyventojų 
tėra 5,000,000 amerikiečių. 
Į šią “laimingujų”’grupę įeina 
tie, kurių turtas siekia 
$60,000 ar daugiau. Institu
tas pabrėžia, kad daugiau 
kaip pusė Amerikos žmonių 
teturi po $3,000 vertės turto.

TAIKOS IR KOMUNIZMO 
LABUI. . .

TAIGI, AMERIKAI 
LINKI GERO

zS LAIŠKŲ

Vienybė - naudinga ir klaidinga
Trylikos kapitalistinių kraštų delegatams Washingtono 

konferencijoje mūsų prezidentas išdrožė labai gąsdinantį 
pamokslą energijos krizės klausimu. “Mes negalime turėti 
tikro saugumo pasaulyje”. Jis pasakė, “nebent mes visi 
būsime saugūs ir nebent mes visi kooperuosime. Jeigu 
kiekviena tauta eis savo keliu ir stos į biznį tik dėl savęs, 
neišvengiama pasėka bus ši: energijos kaina kils, o mūsų 
ekonomika puls, ir mes susiskaldysime”.

Ir jis beveik pirštu rodymas į Prancūzijos delegatą, kuris 
konferencijoje laikėsi skirtingesnės nuomonės, pagrūmojo, 
kad negalima šalims kooperuoti vienoje srityje, o kitoje ne
kooperuoti. Vadinasi, negalima kooperuoti energijos reika
lu arba klausimu, o kitais klausimais kiekvienam eiti atskiru 
keliu.

Vadinasi, visos šios trylika šalių turi vieningai laikytis ir 
veikti ne tik energijos krizės klausimu, bet ir visais kitais 
klausimais.

Vienybė yra geras dalykas, jeigu jos siekiama geram, nau
dingam reikalui. Bet prisibijoma, kad mūsų prezidento 
siūloma vienybė ir kooperavimas ne tiek šių trylikos kraštų 
gerovei pakelti, kiek paspausti arabiškus kraštus, iš kurių 
aliejus yra importuojamas. Taip pat prisibijoma, kad 
grasinimas taikomas ir Prancūzijai, kad ji neišdrįstų 
tarptautinėje politikoje laikytis savo nuo Amerikos nepri
klausomo nusistatymo. Kaip visos kitos Vakarų Europos 
šalys, taip ji, Prancūzija, turi šokti pagal Amerikos 
imperialistinę muziką!

Manoma, kad šis prezidento Nixono pagrūmojimas 
nepakels Amerikos įtakos ne tik Prancūzijoje, bet ir kituose 
kraštuose.

Prieš Brežnevui išvykstant 
iš Kubos, buvo paskelbta ilga 
deklaracija apie pasitarimų 
rezultatus. Juos susumuoja 
deklaracijos paskutinis para
grafas, kuris skamba:

“Tarybų Sąjungos ir Kubos 
draugystė tvirta ir neišardo
ma. Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija ir Kubos Komu
nistų partija, kurias jungia 
tikslų ir pažiūrų vienybė, 
tvirta ištikimybė marksizmui- 
leninizmui ir socialistiniam 
internacionalizmui, ir ateityje 
darys visa, kas būtina, kad 
visapusiškas Tarybų Sąjun
gos ir Kubos bendradarbiavi
mas būtų gilinamas dviejų 
šalių tautų, socialistinės san
draugos, taikos ir komunizmo 
labui”.

Deklaraciją už Tarybų Są
jungą pasirašo L. Brežnevas, 
o už Kubos Komunistų Parti
ją ir vyriausybę Fidel Castro.

ŽEMĖS ŪKYJE KOVA 
SU SEZONIŠKUMU

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius Gudelis 
smarkiai nusidėjo savo nusi
statymui, kai savo vedamaja
me (“N., vas. 6 d.) pripažino, 
kad Maskva patarė “Kubos 
diktatoriui taisyti santykius 
su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis”. Tarpe Kubos 
ir Jungtinių Valstijų santykių 
taisymas yra reikalingas ir 
naudingas abiems kraštams. 
Ir tiktai jiems gero velijantis 
linki gerų santykių.

Bet, žinoma, Gudelis tų 
santykių taisymui priešingas. 
Jam, matyt, gaila vargšų 
mūsų kapitalistų. Girdi, 
“Kastro nusavino visas JAV 
bendroves ir nieko savinin
kams nemokėjo“, nes jis 
“neturėjo pinigų sumokėti 
Amerikos bendrovėms”. 
Matyt, Gudelio supratimu, 
tarp Kubos ir JAV negali būti 
jokių santykių, kol šita 
“skriauda” mūsų kapitalis
tams nėra atitaisyta. . .

Jam labai nepatinka, kad 
Brežnevas buvo atvykęs į 
Kubą ir kad prezidentas 
Nixonas žada ateinančią va
sarą patraukti į Maskvą nau
jiems pasitarimams. Bet ka- 
padaryti dar pirma šios kelio
nės. “Prezidentas Nixonas”, 
sako Gudelis, ’’prieš išvykda
mas į Maskvą turėtų išaiškin
ti, ko Brežnevas vyko į Kubą 
ir ką Kastro jam prižadėjo?

Mes gi manėme, kad Gude
lis tai visa puikiai žino ir 
galėtų prezidentui išaiškinti.

Lietuvių tauta 
neteko žymaus 
mokslininko

I r dar vienas skandalas?
Dar toli gražu neužbaigti reikalai su Watergate skandalu, o 

mūsų Washingtone iškilo aikštėn naujas “nesusiprati
mas”.Išaiškinta, kad militarinis šalies centras, kuris yra 

. vadinamas Pentagonu, nepasitiki valdžios pareigūnais ir juos 
šnipinėja. Pasirodo, kad jis buvo pasiuntęs į Baltuosius 
Rumus jūrininką E. Radfordą vogti iš Saugumo Tarybos 
dokumentus ir jam pristatyti. Na, o Saugumo Tarybai 
vadovauja valstybės sekretorius Kissingeris. Vadinasi, 

, šalies militarizmo galvos jau nebepasitiki naujuoju valstybės 
sekretoriumi, nužiūri jį tarnaujant svetimai valstybei.

Manoma, kad šis įvykis nepraeis be plačiausių atgarsių.

Solženičinas - parsidavėlis kapitalistinio
pasaulio reakcijai ir imperializmui.

Tarybų Lietuvos Žemės 
Ūkio Ministerijos leidžiama
me žurnale “Žemės Ūkis“ 
(1973 m., nr. 12) raginama in
tensyvinti kovą su sezonišku
mu. Tai nelengva kova, bet ji 
labai reikalinga.

Žemės ūkio mokslų kandi
datas Juozas Kunskas savo 
straipsnyje “Sezoniškumas - 
gamybės stabdys” sako:

“Pienas ir jo produktai 
vartotojams vienodai reika
lingi per ištisus metus. Ir 
ūkiai daugiau laimi, išveng
dami pieno gamybos sezoniš
kumo. Pavyzdžiui, žiemą iš- 
milžiams sumažėjus ir iš 
pieninių gaunant mažiau nu
griebto pieno, paršeliams ir 
veršeliams prisieina sušerti 
daugiau nenugriebto. O tai 
jau nuostolinga. Be to,tvar
tiniu laikotarpiu stokojant 
nugriebto pieno, sumažėja 
juo šeriamų kiaulų ir galvijų 
prieauglio priesvoriai. Dėl 
sezoniškumo nukenčia ir tos 
pramonės šakos, kurios nau
doja pieną.”

Ar galima sezoniškumą pa
šalinti? Taip, galima. Juozas 
Kunskas sako:

“Sezoniškumą buvo galima 
toleruoti, kai fermos buvo 
ekstensyviai tvarkomos, kai 
jos stokodavo pašarų, ypač 
žiemą. Dabar karvių šėrimas 
ir produktyvumas pakilo. 
Pieno gamybai suintensyvė
jus, turėetų išnykti ir sezoni- 
niniai gamybos svyravimai”.

Tai, žinoma, ne vienos 
dienos reikalas. Straipsnio 
autorius tą puikiai supranta. 
Jis sako:

“Bet likviduoti pieno ga
mybos sezoniškumą ir pasiek
ti tolygaus karvių veršiavi
mosi neįmanoma per viene
rius metus. Tam prisireiks 
ilgesnio laiko. Todėl, mūsų 
nuomone, jau dabar pribren
do reikalas kiekviename 
ūkyje užsiimti pieno gamybos 
sezoniškumo mažinimu, pa-

Adolfas Jucys

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 5 
d.) buvo pranešta:

Vasario 4 d., eidamas 
70-uosius metus, staiga mirė 
Lietuvos TST Mokslų akade
mijos akademikas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs mokslo vei
kėjas, Respublikinės premi
jos laureatas, fizikos mate
matikos mokslų daktaras, 
profesorius Adolfas Jucys. 
Mirė mokslininkas, išvaręs 
gilią vagą respublikos fizikos 
mokslo baruose, organizato
rius, su kurio vardu nenu
trūkstamai susijęs Tarybų 
Lietuvos mokslo suklestėji
mas, mokymo ir mokslo įstai
gų kūrimasis bei mokslinių 
kadrų ruošimas.

Akademikai A. Jucys buvo 
labai plačių -interesų, gilios 
erudicijos žmogus, aistringas 
mokslo populiarintojas. Už 
didelius nuopelnus, ruošiant 
jaunuosius specialistus, sėk
mingą mokslinį ir pedagoginį 
darbą bei aktyvią visuomeni
nę veiklą jis apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, medaliais.

Respublikos mokslininkų 
šeima neteko vieno žymiausių 
savo atstovų, labai darbš
taus, paprasto ir kuklaus 
žmogaus.

Toks jis ir pasiliks visų jį 
pažinojūsų rėspublikos mok
slo, kultūros, švietimo dar
buotojų atmintyje.

To our good friend 
Anthony Bimba:

The American Committee 
for Protection of Foreign 
Born sends you greetings and 
best wishes. We well know 
the outstanding leadership 
you have given the Lithuani
an people in this country and 
how you supported them in 
their struggles. Then because 
of the courageous policy of 
your paper you had to defend 
yourself. The fight for your 
rights was not only a victory 
for you but for all the foreign 
born. Your interests did not 
stop with defending the peo
ple, but went on to contribute 
to the historical writing of the 
working class of this country.

We are sorry that these 
greetings are delayed but we 
did not know of your celebra
tion so that some of us could 
be present to honor you.

Our best and warmest 
greetings to you from your 
many good friends of the 
American Committee.
Dr. Paul Lehmann, Chairman

Berlynas, 1974 m. sausis

Gerbiamas Tamsta! Mūsų 
brangusis Antanas Bimba!

Mes labai norime, kad štai 
šie žodžiai paliūdytų, jog 
garbingas Jūsų gyvenimo ju
biliejus - 80 nueitų metų - 
nelieka be atgarsio taipgi 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sostinėje - Ber
lyne.

Jums ne naujiena, kad mes 
Jus gana dažnai prisimena
me; su nuoširdumu prisime
name mūsų gyvus pasimaty
mus brangiojoje Lietuvoje, 
per laikraštį “LAISVĖ” ati
džiai sekame Jūsų vaisingą ir 
labai naudingą veiklą.

Mielasis Bičiuli! Matyt, 
kad nė vienas iš mūsų neiš
vengs vis didėjančios metų 
naštos. . . Užtat ACIU Jums 
už gražų pavyzdį, kaip reikia 
šituos metus naudoti, jų 
nepabūgti, šitaip ilgai išlikti 
jaunam ir kūrybingam.

Kartu su Jumis norime 
pasidžiaugti, kad gyvenda
mas ir dirbdamas Jūs jau 
galite pasigėrėti ir savo darbo 
vaisiais. Taip sakydami, mes 
galvojame ne vien apie tuos 
darbus, kurie, kaip sakoma, 
“čia pat po ranka”. Juk bent 
mažyte dalimi Jūs prisidėjote 
prie to, kad visoje žemėje 
atsiranda daugiau pasitikėji
mo ateitimi, rytdiena, kad 
įvairių tautų žmonės tikisi 
savo vaikų gyvenimą matyti 
be karų, baisių sunaikinimų.

Jums kaip vyresnės kartos 
žmogui, aišku, dar daug liūd
nų emocijų sukelia pavadini
mas miesto, iš kur dabar mes 
rašome. Užtat ypač mums 
malonu Jums, Jūsų “LAIS
VEI” pranešinėti apie gerus 
dalykus būtent iš Berlyno. 
Labai gerais dalykais mes 
laikome (ir jaučiame, kad Jūs 
širdyje pritariat!) tą faktą, 
kad demokratiniame Berlyne 
dabar įsižiebia vis daugiau 
ryškių šviesos, tautų drau
gystės, pagarbos kitų tautų 
kultūroms ir liaudies darbui 
židinių. Pati demokratinė 
Vokietija statoma ant naujų - 
socializmo pagrindų.

O tatai svarbi garantija, 
kad vokiečių žemėje niekam 
nebus leista įžiebti naujo karo 
gaisrą, kad čia nebus degina
mos pažangių žmonių knygos. 
. . . Šiuos žodžius rašantiems 
tenka aktyviai dalyvauti Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos baltistų veikloje. 
Tatai reiškia, kad šiame mies
te, šioje valstybėje pagalvo
jama ir apie susipažinimą, 
platinimą Baltijos tautų kul
tūros lobių.

Mes paminėjome tiktai ke- 
etą dalykų, o jau ir iš jų 
matyti, kiek daug bendrų 
dalykų mus sieja ASTUO
NI ASDESIMTAISIAIS Jūsų

šviesaus gyvenimo metais.
Šia proga visų Jūsų draugų 

ir bičiulių berlyniečių vardu 
linkime sveikatos, geros nuo
taikos, kūrybinių jėgų.

Šia proga sveikiname taip 
pat ir “laisviečius“, kurie 
ilgus metus su Jumis kartu 
dirbo.

Mes tikimės, kad dar bus 
nemaža gražių susitikimų, 
bendro darbo ir, aišku, pel
nyto džiaugsmo.

Jūsų -
Profesorius
Viktor FALKENHAN

Žurnalistas
Leonas STEPANAUSKAS

■ •
Gerbiamieji!

Siuomi pranešu, kad mano 
motina, Mrs. Julia Young 
(Vera) mirė 1973 metų lap
kričio 17 dieną. Mirė sulau
kus 95 metus amžiaus. Ji 
buvo Clevelando Lietuvių 
Moterų Klubo narė nuo pat jo 
susiorganizavimo. Ji ir mano 
tėvelis buvo veiklūs lietuviš
kose organizacijose, taipgi ir 
mudvi su sesute Ella Ross. 
Kai niūsų tėveliai buvo gyvi, 
“Laisvė” mūsų namuose bū
davo svarbiausias laikraštis.

Gaila, kad apie mano moti
nos mirtį niekas neparašė į 
“Laisvę”. Būčiau pasiuntus į 
Lietuvą jos seseriai.

Su pagarba, 
MRS. HERBERT DEFUEST

Cleveland, Ohio

Kęstutis GRIŠKEVIČIUS

VERSMĖ
šis šaltinis — skalsus, 
šis šaltinis — vėsus, 
Per pačią kaitrą, — 
Gerk pirmas, 
Praeivi — tai mūsų 
Versmė. 
Akyse įsižiebia 
Tikėjimas. c
— Gerk, praeivi. 
Tai mūsų šaltinis, — 
Sako man miškų 
Mergaitė. Ir jos 
Akys žvilga, 
Kaip tas šaltinio 
Vanduo. Ir jos 
Lūpos vėsios, 
Kaip toji požemių 
Versmė.

vairenybės
• Sotlandijos mieste Dum- 
bartone teritoriją, kur laiko
mas viski, saugo. . .žąsys. 
Sargybą jos atlieka kuo pui
kiausiai. Vos tik i teritori
ją įeina svetimas žmogus, 
žąsys pakelia didžiausią 
triukšmą.

"Jūs klaidinate”, - Angli
ja įspėjo vieną Europos fir
mą, eksportavusią i Brita
niją saldainius. Mat, ant 
saldainio popieriuko buvo 
nupieštas vėžys. Pagal ang
lą papročius ant įpakuoto 
daikto turi būti piešiama, 
kas yra viduje.

•
Varnėnai - labai gabūs 

paukščiai. Tarybinis zoolo
gas V. Strakovas pasakojo 
toki dalyką. Salia jo namu, 
kur buvo radijo reprodukto
rius, gyveno varnėnas. Rytą, 
šeštą valandą, radijas pra
dėdavo programą melodija 
"Ir platus gi kraštas mūs 
gimtasis”. Varnėnas tuojau 
pat išmoko šią melodiją - ją 
traukdavo dar prieš šešias ir 
klaidindavo žmones.

Pasakoja, kad vienas 
prancūzas išmokė varnėną 
švilpauti "Marseljetę”. 
Greitai ją išmoko visi rajo
no varnėnai.

Nepaprastai gerą apetitą 
turi skėriai. Tona sverianti <
skėriu masė per kelias se
kundes gali suryti 10 tonų 
.įvairių žalėsių.

•
Viena žuvis - amūras - 

auga nepaprastai greitai. 
Per dvejus metus ji užauga 
nuo 200-300 gramų iki 10-12 
kilogramų. Per penkei ius 
metus baltasis amūras pa
siekia 1 metrą ir sveria 40- 
tO kilogramų. Žuvis labai 
raji: per parą ji suėda tiek 
žalumynų, kiek pati sveria.

.-i...’.::# b- .
Gan riesta buvo mergi

noms reguliuotojoms, pa
skirtoms budėti judrioje In
dijos miesto Nagpūro gatvių 
sankryžoje: galantiški vai
ruotojai užtvenkdavo gatves, 
siūlydami joms ranką ir šir
dį. Merginas teko perkelti į 
ne toki atsakingą darbą.

TAIP LIETUVOJE KOVOJAMA SU GAMTOS TARŠA

Pavyzdys visam pasauliui
Baltimorės laikraštis “The 

Sun” paskelbė Michael Parko 
straipsnį apie gamtos apsau
gos įstatymus Tarybų Lietu
voje. Autorius sako, kad 
Lietuvoje gamtos teršėjai 
kartais pakliūva net į kalėji
mų. Parksas pasakoja, kad 
Kapsuko cukraus fabrikas 
dirbo nesutvarkęs savo atma
tų filtravimo aparatūros. 
Upės vanduo buvo užterštas, 
kai į jų buvo paleistos atma
tos. Fabriko direktorius 
buvo atleistas ir atiduotas į 

teismų, o fabrikas buvo užda
rytas, kol buvo padaryti rei
kalingi filtrų patvarkymai.

Parksas rašo, kad Lietuva 
turinti griežčiausius įstaty
mus prieš gamtos teršimų ir 
daug inspektorių tiems įsta
tymams vykdyti bei prižiūrė
ti. Per pastaruosius trejus 
metus eilė fabrikų, teršiančių 
orų ir vandenį buvo uždaryti, 
wl susitvarkė. Keli naujų 
abrikų projektai buvo atmes

ti gamtos teršimo sumeti
mais. Plentų ir kelių kryp
tis buvo pakeista, kad nerei
kėtų kirsti senų medžių.

Autorius rašo, kad daug 
lėšų buvo išleista miškų ir 
vandenų gyvūnijai atgaivinti 
ir papildyti. Papildomos 
elnių, stirnų, šernų ir kitų 
nykstančių žvėrių bandos. 
Paskutiniais metais labai pa
daugėjo bebrų ir gulbių. • Di
desni akmenys, susiję su 
senais Lietuvos padavimais, 
vrn nurašomi ir prižiūrimi

kad nebūtų iškelti iš vietos. 
Kai kurie jų yra geologiški 
unikumai. Smėlio pusiasaly
je Nidoje įrengtas parkas, į 
kurį per dienų įleidžiama ne 
daugiau 3 tūkstančių žmonių. 
Jis panašus į Assateague 
National Seashore Maryland 
parkų.

“Gamtos apsauga mums yra 
labai rimtas reikalas”, - pasa
kęs Tarybų Lietuvos Gamtos 
apsaugos komiteto pirminin
kas Kazys Giniūnas.Tas ko
mitetas, kaip rašo Parksas, 
esųs laikomas pavyzdžiu visai 
Tarybų Sųjungai. Pirmas 
Tarybų Sąjungoje įstatymas 
prieš oro ir vandens teršimų, 
gamtai apsaugoti ir kraštui 
pagražinti buvo išleistas Lie
tuvoje. Bet kokie statybos 
projektai turi būti patvirtinti 
komiteto. Visos statybos 
planavimo įstaigos kitais me
tais turės specialius departa
mentus, kurie prižiūrės, kaip 
laikomasi gamtos apsaugos 
taisyklių.

Komitetas turi sprendžia
mų žodį, pavyzdžiui, kai tie
siant kelių reikia kirsti senus 
medžius. “Kartais mes gin
čijamės dėl vieno medžio", - 
pasakęs K. Giniūnas. “Būna 
atvejų, kad kelio kryptis yra 
keičiama, kad tik nereikėtų 
nukirsti seno ąžuolo”.

“Lietuvoje mes labai rimtai 
žiūrim į gamtos apsaugų. Įs
tatymai ir viešoji opinija yra 
mūsų pusėje", - pasakė K. 
Giniūnas.
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Senos bėdos nesibaigia
V. BOVINAS

Pradėdami naujuosius me-1 savo Tėvynės išdaviką Kohle-'
tus tikime, kad jie bus
geresni. Praėjusieji metai 
(1973) davė pasauliui kai 
kurių taikos laimėjimų. 
Bent dalinai baigtas ilgai 
trukęs Vietnamo karas. 
Tarp Arabų-Izraelio karo ug
nis gesinama. Pasaulinė at
mosfera Europoje, Azijoje 
krypsta į taikingesnį bendra
darbiavimą. Socializmo po
zicijos pasaulinėje arenoje 
sustiprėjo. Taikos Kongre
sas, įvykęs Maskvoje, paskel- 
bX taikos programą, pasmer
kė x fašistinį terorą Čilėje. 
Vadinasi, senieji metai davė 
laimėjimų ir pralaimėjimų 
atskiruose pasaulio rajo
nuose.

Tačiau turtingoji mūsų 
Amerika negali pasigirti 
ekonominiais ar politiniais 
laimėjimais. Šalies vyriausy
bėje krizė dar nebaigta. Su 
gėda iš viceprezidento posto 
turėjo pasitraukti Spiro Ag
new. “Watergate” skandalas 
dar vis iškelia naujus prezi
dento Nixono administracijos 
pareigūnų nusikaltimus. 
Valdžios prestižas užsienyje 
ir Amerikos visuomenėje la
bai sumenkėjo. Infliacija di
dėja, o gyvenimo reikmenų 
kainos iškilo į padanges ir dar 
vis kyla, nedarbas padidėjo. 
Milijonus žmonių palietė sto
ka energetikos (aliejaus, ga
zolino) auto mašinų važiuotei, 
namų apšildymui. Kai ku
riuose šalies rajonuose gręsia 
gyventojams susirgimai, mir
ties pavojus. Tačiau didėsės 
kapitalo korporacijos perei
tais metais padarė bilijonus 
dolerių pelno.

Šalyje plitimas narkotikų, 
vagystės, ginkluoti žmonių 
apiplėšimai - nepašalinti.

Tokį “gyvenimo būdą” kas
dien skaitome spaudoje ir 
matome televizoriuje. Pre
zidentas Nixonas savo kalboje 
Kongresui (sausio 30) žadėjo 
negeroves taisyti, bet padėtis 
pasiliko tokia pat.

Dabar iš kapitalizmo tvir
tovės, dirstelkim į socializmo 
pasaulį, kokiomis perspekty
vomis ten buvo sutinkami 
1974 metai. Ir štai, tarsi su 
šypsena, socializmo atstovas 
raportavo:

“Darbo laimėjimai įgalino 
toliau kelti liaudies gerovę. 
O TAI PARTIJA LAIKO 
SAVO SVARBIAUSIU UŽ
DAVINIU. Džiugu, kad mi
lijonams tarybinių žmonių 
šiemet padidėjo darbo užmo
kestis ir pensijos, pagerintos 
darbo ir buities sąlygos. 
Daugiau kaip 11 milijonų 
žmonių 1973 metais atšventė 
įkurtuves. Didėja - ir dar 
plačiau didės - liaudies varto
jamų prekių gamyba” (L. 
Brežnevas).

BANDO PANEIGTI 
SOCIALIZMO 
LAIMĖJIMUS

Tokios žinios iš socialistinio 
pasaulio, žinoma, erzina reak
cinius ideologus, kurie vykdo 
fašistinį terorą - Čilėje ir 
pasaulio rajonuose. Jie ban
do nukreipti Amerikos masių 
dėmesį nuo “Watergate” tyri
muose iškeltų kapitalizmo nu
sikaltimų prieš darbo klasę. 
Tam darbui JAV žvalgyba 
(ČIA) ypatingai ieško socializ
mo išdavikų, veikiančių Tary
bų Sąjungoje ir užsienyje. 
Reakcijos ideologai labai 
brangina tuos “viską žinan
čius intelektualus, kurie vadi
nasi “literatais”.

Štai ir laikraštyje “Miami 
Herald” (sausio 20) vienas 
socializmo “ekspertas”, Roy 
D. Kohler, kadaise buvęs 
JAV ambasadorium Maskvo
je, demonstruoja su Solženi
cyno paveikslu prieš Tarybų 
Sąjungos “represijas”. Tą

' nešė Jungtinių Tautų organi- 
I zacijai, kad tik nuo pereito 
rugsėjo fašistinė-militarinė 
klika, pagrobusi valdžia 
smurtu - jau išžudė Čilėje virš 
80,000 vyrų, moterų ir vai
kų. Kiti tūkstančiai darbi
ninkų, inteligentų kankinami 
kalėjimuose.

Tai tokia kaina fašizmas 
“laisvina” pasaulį iš socializ
mo. Apie tokias fašistines 
represijas buržuaziniai ideo
logai nerašo, nes jos pa
smerkia Xdsą kapitalizmo si
stemą. Todėl jie daug kalba 
apie Solženicyno vėliausią 
knygą “Gulago salynas”, ku
rią Paryžiuje išleido rusai 
baltagvardiečiai, socialistinės 
santvarkos priešai. Tarybinis 
literatūros kritikas “Tiesoje” 
ją komentuoja: “Šią doku- 
mentiškumu užmaskuotą 
knygą būtų galima pavadinti 
liguistos vaizduotės vaisiumi, 
jeigu joje nebūtų kimšte 
prikimšta ciniškos falsifikaci
jos, suregstos įsiteikiant im
perialistinės reakcijos jė
goms. Jeigu kas ir gali nu
stebinti skaitytoją minėtame 
veikale, tai, gal būt, tik 
apnuogintas autodemaskavi- 
mas žmogaus, kuris į naują 
kuriamą visuomenę žvelgia 
akimis tų, kas šaudė ir korė 
komunistus, revoliucinius 
darbininkus ir valstiečius, 
gindamas juodus konterrevo- 
liucijos darbus”.

Suprantama, ne už tikrą 
grožinę literatūrą, bet už so
cialistinės santvarkos prana
šumo šmeižimą, kapitalistinis 
pasaulis 1970 metais Solženi

ris padarė net rašytoju “geni
jum”. O kas gi yra tas 
Aleksandra Solženicynas? 
Kuo jis pelnė Vakaruose 
“genijaus” vardą?

Jis gimė 1918 metais Rusi
jos caro karininko šeimoje. 
Socialistinėje santvarkoje jis 
gavo mokslą ir dabar dar 
gyvena tėvynėje. Bet, ma
tyt, jį veikė senoji buržuazinė 
ideologija, paveldėta iš cariz
mo laikų. Dabar jis jau tapo 
užsienio imperializmo įran
kiu, “vaduotojų” herojum 
prieš Tarybų Sąjungą ir ko
voja prieš visą socialistinį pa
saulį.

Jau II pasaulinio karo laiko
tarpiu Solženicynas pradėjo 
maištauti prieš tarybinę va
dovybę, socializmo princi
pus. Tęsimui to darbo jis 
pasirinko rašytojo karjerą, 
buvo priimtas į tarybinių 
Rašytojų Sąjungą, bet ir čia 
veikė kaip buržuazinės ideo
logijos ramstis. Negavęs ra
šytojų pritarimo, antitarybi
nius savo raštus Solženicynas 
spausdino užsienyje, bendra
vo su carizmo liekanomis. J o 
plunksnos rašyti vėliausias 
“Gulago salynas” - visi antita
rybiniai, užsieniuose platina
mi kaip antisocialistinė pro
paganda.

Apie jo veikalą “Keturiolik
tų rugpiutis”, rašytą pirmojo 
pasaulinio karo tema, litera
tūros kritikas L Solovjovas 
pastebi, jog jame ‘‘aiškiai 
išreikšta Solženicyno, kaip 
dvarininkiškos kapitalistinės 
santvarkos šalininko, kadetų 
ideologijos epigono, pasiren
gusio Tėvynės išdavystės kai
na siekti buržuainės santvar
kos restauravimo, politinė 
platforma” (“Pravda”, 1974, 
sausio 14 d.).

REPRESIJŲ REIKIA IEŠ
KOTI TEN, KUR JOS YRA

Akivaizdoje Tarybų Sąjun
gos gyvenimo gerėjimo, tai
kingos jos politikos stiprėji
mo, kapitalizmo ideologai 
džiugiai naudoja savo samdi
nius, kurie šmeižia socializmo 
pažangą. Kohlerio straips
nyje Solženicynas traktuoja
mas, kaip kovingas “herojus” 
prieš socialistinės santvarkos 
“represijas”.

Tačiau ilgame straipsnyje 
“represijos kankinių” Tarybų 
Sąjungoje autorius surado 
mažiau kai vienos rankos 
pirštų. 0 ir tie įvardinti 
buvo bausti ne už dvasinę jų 
laisvę, bet už pažeidimą tary
binių įstatymų. Juk ir pats 
Solženicynas, aiškus idėjinis 
socializmo priešas - gyvena 
tarybinės šalies laisvėje. Fa
šistinėje kapitalizmo santvar
koje už priešvalstybinę veiklą 
- jis būtų kalėjime.

Solženicyno dabartinė 
veikla simbolizuoja ne tik 
idėjinę kovą tarp dviejų pa
saulių, bet ir kapitalizmo 
ideologijos moralinį nužmogė
jimą. Tas žmogus dabartiniu 
laiku užsienio reakcinėje 
spaudoje tarnauja kapitalui 
šlykščiomis insinuacijomis 
prieš Tarybų Sąjungą. Jis 
pareiškė Vakarų spaudoje, 
būtent, kad jeigu kas atsitik
tų su jo gyvybe, tai už jo mirtį 
bus atsakominga tarybinė vy
riausybė.

ŠTAI KUR TIKROS 
REPRESIJOS

Tiems socializmo “eksper
tams”, kurie gina Solženicyną 
nuo Tarybų Sąjungos “repre
sijų”, reikėtų pasižiūrėti, kur 
yra tos tikros represijos. 
Kodėl jie nutyli tokius baisius 
represijos faktus, kurie vyks
ta Čilėje? Šių metų sausyje 
Tarptautinės Moterų Demok
ratinės Federacijos delegaci
ja, kuri lankėsi Čilė p, pra- 

cyną apdovanojo Nobelio pre
mija.

Tarybų Sąjungos rašytojai 
ilgai toleravo Solženicyno 
svetimą ideologinę veiklą, 
tačiau 1939 metais jis buvo 
pašalintas iš tarybinių Rašy
tojų Sąjungos. Jo idėjinis 
garbintojas, Kohleris, paste
bi, kad tada Solženicynas ir 
A. Sakharovas (1970 m.) 
organizavo Tarybų Sąjungoje 
komitetą kovai prieš “repre
sijas”, bet apgailauja, kad 
dabar: “Tie du intelektualai 
milžinai šiandien stovi tik 
vieni du, belaukdami laisves
nio gyvenimo”.

Vadinasi, ta išgalvota socia
lizmo “represija” - yra tik 
mizerna buržuazinės ideologi
jos propaganda, taikoma eks
portui į užsienį. Juk jeigu 
Solženicynas ir jo sankeleiviai 
gintų tarybinių žmonių teises 
ir laisvę, tai šiandien jis 
nebūtų tik vienas. Jo naujoji 
knyga “Gulago salynas”, žino
ma, greitu laiku bus ir 
Amerikos rinkoje, siūloma 
anglų kalbos skaitytojui. 
Jos leidėjų tikslas, talkauti 
reakcijos kovai prieš socialis
tines idėjas, sutrukdyti darbo 
klasės kovą už socialistinę 
santvarką.

Ši demagogija, žinoma, 
daugelį žmonių suklaidina, 
kurie neturi pakankamo su
vokimo apie socialistinę sant
varką. Tačiau tiesa, anks
čiau ar vėliau, iškyla į viršų. 
Istorinė žmonijos pažanga, 
socializmo iškovoti laimėjimai 
jau negrįžta atgal.

Viename gimtinės pakraštyje

ZARASAI — miestas Lietuvos šiaurės ry
tuose, įsikūręs tarp Zaraso, Zarasaičio, 
Griežtos ežerų. Plotas— 1290 ha, gyven
tojų — 7900. Žymesnės rajono vietos; 
Dusetos, Antalieptė, Salakas, Turmantas, 
Antazavė, Imbradas.

Zarasų gyvenvietė žemėlapiuose užtinkama 
nuo XVI amžiaus vidurio. Iš pradžių čia buvęs 
nedidelis kaimelis Zaraso ežero pakrantėje ir 
bažnyčia bei vienuolynas ežero saloje. Teigia
ma, kad Zarasų vietovardis esąs sėliškos kil
mės: šiame ežeringame krašte gyvenusi baltų 
gentis sėliai. Pasak profesoriaus K. Būgos, Za
rasai seniau buvo vadinami Ezerasais, vėliau 
Azarasais ir galiausiai, kai sėliai vėliau susilie
jo su lietuviais bei latviais, tapo Zarasais. iMa- 
noma, kad iš sėlių paveldėti ir kiti tenykščiai 
vietovardžiai: Antazavė, Svėdasai, Čedasai, 
Smėlynė, Cičirio, Zalvės ežerai, Izitos upelis 
ir kl. Gausus piliakalniai apie Dusetas, Salaką, 
Užpalius ir kitas netolimas vietas liudija čia ka
daise buvus sustiprintas, tarp ežerų, girių ir 
pelkių išsimėčiusias aukštaičių ir sėlių sodybas.

Karo metais Zarasai skaudžiai nukentėjo- 
traukdamiesi hitlerininkai sugriovė du trečda
lius pastatų. Dabar Zarasai — atgimęs ir išgražė- 
jęs miestelis. Mūriniai namai nebeišsitenka 
senojo medinio miesto ribose. !

Ant ežero kranto pastatytas įspūdingas pa
minklas garsiajai partizanei, Tarybų Sąjungos 
Didvyrei Marytei Melnikaitei simbolizuoja šio 
krašto žmonių narsą ir sudėtas aukas kovoje 
prieš hitlerininkus, meilę šiandieniniam gyveni
mui. Dabar Zarasuose dešimteriopai daugiau 
moksleivių, negu prieš trejetą dešimtmečių. Čia 
rengiamos masinės tautų draugystės šventės, 
sportiniai renginiai. Prie Zarasaičio ežero pa
statyta vandens sporto bazė, yra hipodromas. 
Užsimota statyti kultūros įstaigas, didelius tu
ristinės bazės pastatus.

Ne veltui Zarasai vadinami ežerų krašto sos
tine. Jos didžiausias turtas — gamtos grožis. 
Todėl ateity jie bus sveikatos, geros nuotaikos, 
poilsio centras. Visas šis gražus kraštas įjun
giamas į vieną svarbiausių respublikoje poilsio 
zonų, ypač tinkamų aktyviam poilsiui, turiz
mui. sportiniams žygiams, iškyloms. •

Cholera—XX amžiaus 
rykštė vėl Europoje

Karštomis 1973 metųrug- 
piūčio dienomis Italijoje pa
sirodė cholera. Iki rugsėjo 
vidurio buvo užregistruota 
200 susirgimu. 29 ligoniai 
mirė. Beveik 5,000 žmonių 
turėjo kontaktą su susirgu
siais ir pasidarė bacilų ne
šėjais.

Pirmieji susirgimai buvo 
Neapolyje, tačiau po to epi
demija apėmė ir Bario mies
tų, Apulijos, Sardinijos, Si
cilijos, Toskanos provinci
jas ir Romą. Specialistai 
buvo užklupti netikėtumo - 
jau kelis dešimtmečius 
Europoje cholera nebuvo 
lankiusis. Manyta, kad ci
vilizuotuose kraštuose, kur 
yra pakankamai priemonių 
kovoti su infekcijomis, tokio 
pobūdžio ligoms plisti jau 
nėra dirvos, ir vis dėlto. ♦ .

Praėjusi šimtmetį cholera 
ne kartą siautėjo Europoje, 
sėdama mirtį ir suirutę. 
1832 metais epidemija pa
siekė Paryžių, kur nušlavė 2 
procentus miesto gyventojų. 
1848 metais Rusijoje chole
ra mirė milijonas žmonių, 
metais vėliau 150,000 mirė 
Austrijoje, Lietuvoje ir Len
kijoje liga siautėjo 1863 m. 
sukilimo metu. Atkeliavusi 
iš Azijos, cholera Europoje 
nusinešė nemažai aukų. 1866 
metais, Austrijos - Prūsijos 
karo metu, ji nužudė 230,000 
kareivių ir civilių gyventojų. 
Epidemija vėl Įsiliepsnojo 
paskutinį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį.

Savo ekspedicijose Egipte 
ir Indijoje, ligos tėvynėje, 
Robertui Kochui 1883 metais 
pavyko surasti choleros su
kėlėją. Tai pirmą kartą at
vėrė galimybę kovoti su šia 
pavojinga liga, kuri nužudo 
žmogų per 24 valandas. Ta
čiau dėl socialinių priežas
čių epidemijos nebuvo likvi
duotos, žmonijai iki šiol ten
ka kentėti dėl choleros. Pas
kutinė didelė epidemija 
Europoje užgeso tik 1925 
metais.

Pasibaigus 1900 - 1925 
metų epidemijai, cholera pa
sitraukė Į Aziją, kur ji iki 
šiol nėra nugalėta, 1938 me
tais choleros epidemija Įsi
liepsnojo Indonezijoje, Celę- 
beso saloje. Pasirodė, kad 
čia siautėjo ne klasiškasis 
ligos sukėlėjas, o jo atmaina 
El Tor (taip pavadinta pagal 
Egipto vietovę, kur ji buvo 
1906 metais išaiškinta). 
1961 metais ši atmaina per
sikėlė Į Indijos pusiasalį, 
kur iki tol buvo žinomas tik 
klasiškasis choleros sukėlė
jas. Po keleto metų El Tor 
jau skynė gyvybes Irane, Ira
ke ir Afganistane, taip pat

Siaurės Afrikoje. Čia 1970 
metais cholera labai paplito, 
1971 metais ja sirgo 64,000 
žmonių. Tais pačiais metais 
nemažai susirgimų buvo už
registruota Ispanijoje. Ma
noma, kad iš Siaurės Afrikos 
epidemija persimetė ir j Ita
lija.

Choleros lopšys nuo seno 
buvo ir yra Indija. Pasauli
nės sveikatos apsaugos or
ganizacijos statistika rodo, 
kad Indijoje ji kasmet nuva
rydavo Į kapus 300,000 žmo
nių.

Praeityje liga plisdavo 
daugiausia prekybos vieške
liuose, tačiau didžiausiu ži
diniu tapo garsioji Meka, kur 
maldininkų masės gyvena 
pasibaisėtinomis antisanita
rinėmis sąlygomis. Europo
je pastaruoju metu susirgi
mų cholera pasitaikydavo 
retai (kartais ligą atveža 
turistai iš tropinių kraštų ). 
Ir štai - nauja epidemija Ita
lijoje. Ją pagimdė sunkios 
socialinės sąlygos, kuriomis 
gyvena Pietų Italijos gyven
tojai, skurdas, kritiška butų 
stoka, bloga sveikatos ap
saugos sistema.

Drastiškas pavyzdys - aš
tuoniolikos mėnesių Neapo
lio mergaitės istorija. Jos 
tėvas, kriauklių prekiauto
jas, su choleros simptomais 
buvo paguldytas ligoninėje. 
Jo šeimos nariai veltui pra
šėsi priimami i medicinos 
įstaigą patikrinimui. Mer
gaitė net nebuvo skiepijama. 
Sveikatos apsaugos organai 
pasitenkino paviršutiniškai 
Išdezinfekavę butą - seną 
apleistą XVIII amžiaus 
namą, kur susikimšę gyveno 
33 šeimos. Po penkių dienų 
mergaitė mirė.

Pietų Italijoje viešpatauja 
viduramžius primenantis 
tamsumas. Desperacijos 
apimti San Džiordžio a Kre- 
mano gyventojai padegė 
namą,W®kuriame gulėjo du 
seni žmonės - ligoniai. Mi
nia Įtarė, kad jie serga cho
lera. Kunigai atlieka pamal
das, užsimovę dujokaukes 
(užuot visiškai uždraudę 
sambūrius ), tarsi dujokau
kės galėtų apsaugoti nuo už
sikrėtimo cholera. Taip pat 
beprasmis masiškas varto
jimas citrinų, kurias preky
bininkai išreklamavo kaip 
priešnuodį cholerai. Citri
nos dešimteriopai pabrango, 
o prekybininkai pralobo.

•
WASHINGTONAS. Vasa

rio 8 d. keletas šimtų jaunuo
lių iš Delaware, Minnesotos ir 
Pennsylvanijos sudarė piketą 
prie Baltųjų rūmų, reikalau
dami impyčinti Nixoną.

LIETUVOS
PADANGĖJE

PALEISTAS KARTONO 
FABRIKAS

Klaipėdos celiuliozės-po
pieriaus kombinate pradėjo 
veikti didelis kartono fabri
kas. Pasiekęs projektinį ga
lingumą, jis kasmet gamins 
90 tūkstančių tonų kartono 
maisto ir kitų prekių Įpaka
vimui.

Mokytis gaminti naująją 
produkciją klaipėdiečiai 
buvo išvykę Į broliškąsias 
respublikas, taip pat specia
lizavosi Anglijoje.

ELETRIFIKUOJAMAS 
GELEŽINKELIS

Prasidėjo Vilniaus - Kau
no geležinkelio elektrifika
vimo darbai.

Neužilgo patogūs ir greiti 
elektriniai traukiniai skries 
trimis ruožais, kurie su
jungs Vilniaus geležinkelio 
stotį su Kaunu, Trakais, 
Naująja Vilnia. Bendras šių 
linijų ilgis sieks 120 kilo
metrų.

KĄ NUMATĖ MIESTO 
TARYBA

Daug reikšmingų permai
nų atsiras Šiauliuose, Įgy
vendinus 1974 metų vietinio 
ūkio ir kultūros vystymo pla
ną, kurį aptarė savo sesijoje 
ir patvirtino miesto Darbo 
žmonių deputatų taryba.

Šiemet dar daugiau negu 
pernai lėšų mieste skiriama 
statyboms.

Gerokai padidinti asigna
vimai sveikatos apsaugos, 
kultūros bei švietimo reika
lams, taip pat miesto tvar
kymui.

STATYBŲ TEMPAI 
PERIFERIJOJE

ANYKŠČIAI. Važiuoda
mas Anykščių rajono keliais, 
visur pamatysi statybas. 
Statomi žemės ūkio gamybi
niai kompleksai, gyvena
mieji namai naujose gyven
vietėse.

LIETUVOS LAUKŲ 
NAUJAKURIAI

Šiemet Lietuvos žemdir
biai kolūkių ir tarybinių ūkių 
laukuose augins 122 Įvairių 
kultūrų veisles, 45 iš jų iš
vedė mūsų selekcininkai. 
Vien praėjusiais metais jie 
tyrė daugiau kaip 700 veis
lių. Geriausios iš jų buvo 
rajonuotos.

Išeiviui
Lietuvi, ar myli tėvynę 
Visa širdimi atvira? 
Ji laimės vainiką tau pina 
Ir džiaugsmą suteiks visada.

Mylėki, nors toliai ir skiria 
Tave nuo tėvynės brangios, 
Priglaus, kai pajusi nelaimę, 
Priglaus prie krūtinės 

karštos.

Kaip daug mūs Tėvynė 
kentėjo. . .

Matei tu tą viską gerai, 
Kai savo Tėvynę 

apleisdamas,
Ją varge, kraujuos palikai.

Bet šiandien tikrai 
apsidžiaugtum, 

Pamatęs kokia ji graži. 
Kokie josios kaimai ir 

graži.
Kokie josios kaimai ir 

miestai,
Derlingi laukai ir miškai!

O ji vis dar puošias ir laukia 
Parvykstant savųjų vaikų. 
Jei nuoširdžiai myli Tėvynę, 
Tikiuosi, parvyksi ir tu.

K. ŽAKAVICIENE
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Kelionė Juodosios jūros pakraščiais eina 
prie galo - čia pat Turkija, vaikštau 
Adžiarijos ir Abchazijos sostinėse

VYTAUTAS ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje baigia pasakojimą 

apie kelionę aplink Juodąją jūrą

( Tęsinys )

KOLŪKIAI PARDAVINĖJA 
SAVO GAMINIŲ 
PERTEKLIŲ

Ncvisiems žinoma, kad 
anksčiau tokiuose turguose 
savo gaminius, ypač daržo
ves, vaisius, bet ir mošą ar 
pienę pristatydavo kolekty
viniu ūkių (kolūkių) gyven
tojai iš savo sodybinių (pri
vačių ) sklypų - juk antai 
1963 m. tie sklypai sugebė
davo pristatyti net 23.8proc. 
visos šalies žemes ūkio ga
mybos. Tokie sklypai skati
nami ir toliau, bet pastarai
siais laikais vaizdas turguo
se pasikeitė. O svarbiausia 
todėl, kad pačių kolūkių ar 
tarybinių ūkių gamyba žy
miai pakilo - produktų paga
minama tiek, kad jų pakanka 
ne tik valstybei, patiems gy
ventojams aprūpinti ar apsi
rūpinti, bet jų dalis - per
teklius gabenamas į turgus. 
Ir todėl turgai visur gausūs, 
turtingi, nors kainos ir kiek 
aukštesnės. Savo ruožtu, 
jie iš dalies atskleidžia Įvai
rių šalies respublikų, paski
rų sričių gamybos “specia
lybes”, atstovauja tas ar ki
tas daržovių, vaisių ir kt. 
rūšis, pamainas. Turguose 
visu spalvingumu matyti ir 
paskiros ūkininkavimo gali
mybės, o kur dar žmonės, 
jų kalba, papročiai, išvirši
nė išvaizda. Todėl moterys 
ir ne tik jos taip skuba i 
vietos “bazarus”, taip 
smalsiai apžiūrinėja gery
bes, su tokiu malonumu per
ka vynuoges ar arbūzus ar 
tomatus, riešutus.
O GlA JAU - ABCHAZIJOS 
RESPUBLIKA SU SUCHUMI

Laivo kapitonas vėl įs
pėja - 11 vai. naktį laivas 
išplauks į Suchumi. Stebi
me, kai išplaukiant iš Batu
mi laivą lydi stiprūs pro
žektoriai, o ryte 7 valandą 
jau esame kitoje, kaimyninė
je Gruzijos dalyje, kiek i 
šiaurę, Suchumi, Abchazijos 
autonomines respublikos 
sostinėje. Čia mus šildo 
saulė, jokio debesėlio, ro
dos, tik pasinerk į Juodosios 
jūros vandenis. Tai kon
trastas su Batumi palydinus, 
nes, sako, tai lietingiausia, 
gal būt, šalies vieta, nors 
mums ten buvojus, debesys 
vis gązdino, o lietaus kaip ir 
nepajutome.

Suchumi žymiai malones
nė vieta, sakytume, ji užėmė 
trečią vietą, grožio, pa
trauklumo atžvilgiu, po Jal
tos ir Soči. Visur, kur tik 
pažvelgi, gatvėse raudonuoja 
magnolijų žiedai, daug kipa
risų, žymiai puošnesnės pal
mės, mimozos, kiti medžiai. 
Ir žmonės čia linksmesni, 
kioskuose vėl matome - ab
chazų kalba dienraštis, o 
gatvių parašai dviejomis 
kalbomis.

maža Šalis, kur žmones 
PASIEKIA 100 METŲ

Tai mažas kraštas, vos 
3,350 kvadr. mylių dydžio, 
bet nepaprastai įvairus, net 
su keturiomis klimato zono
mis, o du trečdaliai - kalnai. 
Jis pasižymi savo gyventojų 
ilgu amžiumi - tai mums aiš
kino istorijos muziejuje, tai 
kartais pastebime TV pro
gramose, kai pasirodo vyrų 
choras iš Abchazijos, kai 
jauniausias choristas turi 
70-80 m., o vyriausieji apie 
100 ir daugiau metų. Ir kaip 
jie dainuoja, kaip šoka. . .

Seni gyventojai, sena ša
lis, kuri didžiuojasi savo 
praeitimi, istorija, kovomis 
prieš įsiveržėlius, laisvės 
slopintojus. Senovę liudijo 
likučiai miesto sienos - 
mūro, kurie nuo jūros į ša
lies gilumą tiesėsi net apie 
100 mylių, pastatytas 7-8 
šimtmetyje.

KUR GYVENA 
BEŽDŽIONĖS, KUR 
TURTUS KROVĖ 
VIENUOLIAI

Autobusais važiuojam po 
miestą, vėl matome botani
kos sodą (750 akrų), o antai 
parke parodo paminklą jau
nai stiuardesei N. Kurčenko, 
1970 m. lėktuve žuvusiai 
nuo . . . lietuvių Bražinskų 
kulkos. Šoferis tik trumpai 
stabteli, o vadovė patarė ne
lipti ir apžiūrėti paminklą.

Vėl lankomės muziejuje, 
bet kas labiausia traukė, tai 
1972-m.čia įsteigta beždžio
nių auginimo stotis - parkas 
(monkey - breeding sta
tion), kur auginama apie 1,- 
500 beždžionių ir kurios vi
siškai prisitaikė prie klima
to. Jos žaidžia, ar pyksta, 
ar išdykauja ir kiekvienam 
malonu, įdomu jas stebėti.

O visur tik saulė, magnoli
jų žiedai, palmės. Malonu 
ir maudytis Suchumi pajūry, 
kur ir vėl traukiniai lekia 
“po nosimi”. Buvo įdomu 
aplankyti, motoriniu kuteriu, 
netolimą Naujojo Afono vie
nuolyno pastatą - čia gyveno 
vienuoliai, 19 amž. atvykę iš 
Graikijos, Afon vietos, vė
liau, caro laikais, nepapras
tai telkę turtus ir dar vėliau 
turėję savo vienuolyną per
leisti Tarybų šalies darbi
ninkams, kaimo žmonėms, 
kurie čia vyko ilsėtis, kur ir 
dabar vis statomos naujos, 
didelės sanatorijos.

Dar norėtųsi pabūti gra
žiame Suchumi, bet. . .lai
vas vėl kviečia ir telieka su
šukti mintimis - iki pasima
tymo, mieli abchaziečiai, 
savo žemės mylėtojai!
DAR DVI VIETOS IR PRO 
ODESA - Į VILNIŲ

12 valandų laivas plaukia, 
vis į šiaurę, šone palikęs 
Soči ir pasiekiame Novoro- 
sijsko miestą - miestą, kur 
daug pramonės, ypač cemen
to, gyvas laivų judėjimas. 
Miestas, neseniai gavęs Did
vyrio vardą, 1943 m. žymiai 
nukentėjęs, nes čia, vadina
moje “Naujoje žemėje” net 
225 dienas teko herojiškai 
atsispirti prieš fašistus - 
vokiečius. Daug paminklų, 
didvyriškumo įamžinimo, 
bet. . .po pietų gamtos mus 
čia pasitiko kontinentalinis 
ruduo, o pats miestas - ny
kus, liudijąs, ką reiškia ginti 
savo žemę nuo priešo. Tai 
amerikonams nebus lengva 
suprasti. . .

Ir štai laivas daro šuoli 
vėl į Krymą ir aštuonias 
valandas praleidžiame Teo
dosijoje, kur - jaukiau, kur 
vėl pamatome palmes. 
Meno, literatūros mylėtojai 
čia turėjo ką pamatyti, per
gyventi, susižavėti.

Teodosijoje gyveno, mirė 
garsus tapytojas I. A. Aiva- 
zovskis (1817-1900), gale
rijoje stebime jo geriausius 
paveikslus, kur meistriškai 
pavaizduota jūra, bangos ir 
vėl jūra, jūra. Galerija pa
lieka įspūdį ilgam laikui. 
Kiti dar aplanko rašytojo - 

keliautojo Grino memoriali
ni muziejų, ir jau skubame į 
savo laivą. Vėl šuolis išil
gai Juodosios jūros, 17 va
landų plaukimo ir - Odesa, 
arba - galas mūsų jūros ke
lionei.

KELIONĖ KURIA BUS 
SUNKU PAMIRŠTI

Paskutinieji atsisveikini
mai, pasiruošimas, o salo
ne - “lounge” išvakarėse 
mūsų keleiviai rodė savo ta
lentus dainoje, kupletuose, 
šokyje. Kiti dar skuba ap
sirūpinti kelionės foto vaiz
dais (net trys “valdiški” 
foto mėgėjai) ir beveik kiek
vienas užsirašinėjo savo 
bendrakeleivių, ypač tų, su 
kuriais tekdavo drauge val
gyti, pavardes,adresus,pla
navo ateities susitikimus 
Vilniuje ar kitur.

O kaip gi gali tokią kelio
nę pamiršti? Ar pergyveni
mai, nauji vaizdai, gamta 
taip lengvai išdildomi iš at
minties? Dėl to bus ilgą 
laiką malonu, jauku prisi
minti ir pačią kelionę, ir tą 
patogų laivą, ir pačius bend
rakeleivius - gydytoją Viliją 
M., ar jauną porą Margaritą 
su Juozu K., Ireną P., Lore
tą B. - visus iš Vilniaus ir 
Reginą J. iš Klaipėdos.

štai jau Odesa su jos gyvu 
uostu ir istoriniais laiptais. 
Vėl 12 valandų Ukrainos c
mieste, o vakare specialus, 
charter lėktuvas mus per 
dvi valandas ir 15 minučių 
atgabena į Vilnių.

Čia jau rudens dienos, ma
žai saulės, bet - daug lietu
viškos šilumos, o jos tikrai 
buvome pasiilgę.

( Pabaiga)

Photo by Ken Besaw 
JAMES STEELE

Jaunųjų Darbininkų išsi
laisvinimo Lygos Ohio val
stijoje organizatorius. Jis 
ruošiasi būti rudenio rinki
muose nepriklausomu kandi
datu į Jungtinių Valstijų se
natorius. Nors valstijos įs
tatymai patekimui į balotą 
reikalauja tiktai 5,000 pa
rašų, James Steele surinko 
ir įteikė valstijos sekreto
riui net 11,400 piliečių pa
rašų!

Krūties vėžio 
pavojingumas

Denver, Colo. Vėžio ligų 
specialistas V. DeVita rapor
tuoja, kad krūties vėžys labai 
greitai plečiasi ir sudaro 
didelį pavojų. Dažnai esti 
surastas X-ray tumeris jau 
pasiekęs pavojingą stovį.

Dr. DeVita todėl moterims 
pataria laiku apsižiūrėti su 
kokiais nors krūtyse augliais, 
kol jie dar nepavirtę į vėžį.

Oneonta, N. Y. Gazo spro
gimas traukinyje sunaikino 
122 vagonus ir sužeidė 54 
žmones.

Literatūrinės ir visuomeninės
veiklos baruose

Justui Paleckiui, rašytojui ir publicistui, plačiai žinomam 
visuomenės veikėjui, sausio 22 dieną suėjo 75 metai. J. 
Paleckis nuo 1940 iki 1966 metų buvo Lietuvos TSR
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas, vėliau 
keturis metus - nuo 1966 iki 1970 metų - TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Tautybių Tarybos (viena iš dviejų 
TSRS parlamento rūmų) pirmininkas. Jis ne kartą vadovavo 
Tarybų Sąjungos parlamentinėms delegacijoms tarptautinė
se sesijose, pasitarimuose, viešnagėse.

Ir dabar, sulaukęs gražaus amžiaus, J. Paleckis yra TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas, dirba didelį visuomenės 
darbą. ELTOS korespondentas B. Bučelis aplankė J. Paleckį 
jo namuose Vilniuje, Čiurlionio gatvėje, ir paprašė atsakyti į 
kelis klausimus specialiai “Vilnies” ir “Laisvės” skaityto
jams.

- Sveikindami Tamsta 75 
metų jubiliejaus proga, nori
me palinkėti sveikatos ir 
kūrybinio įkvėpimo. Skaity
tojus, ir pirmiausia didelį būrį 
Jūsų draugų, bičiulių, pažįs
tamų domina tokie klausimai: 
kaip jaučiatės, ką rašote, 
kokiais visuomeniniais dar
bais esate užsiėmęs?

-Nuoširdžiai dėkoju už 
sveikinimus visiems tautie
čiams ir užsienio lietuviams, 
maloniai prisiminusiems 
mano sukaktuves. Sulaukęs 
tokio amžiaus, džiaugiuosi 
dar galįs stebėti gyvenimą ir 
pagal išgales jame dalyvauti. 
Bet ypač skaudžiai jaučiu 
netekimą tų, daug gabesnių, 
pilnos kūrybinės galios drau
gų, kuriems teko skirtis su 
gyvenimu perdaug anksti. 
Turiu galvoje tokius draugus, 
kaip Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka, Liudas Gira, Antanas 
Venclova, Aleksandras Gu- 
zevičius, Kazys Boruta, Teo
filis Tilvytis, Jonas Šimkus, 
Liūne Janušytė, Augustinas 
Gricius, Balys Dvarionas, 
Juozas Grybauskas, Borisas 
Dauguvietis, Romualdas 
Juknevičius, Aleksandra 
Leimontaitė ir daugelis kitų 
rašytojų bei menininkų, kurie 
mirė tokio amžiaus nesulau
kę, o galėjo labai daug duoti 
savo kūryba.

Šiuo metu esu sveikas, 
jaučiusi gerai, stengiuosi 
neatsilikti nuo gyvenimo ir 
būti naudingas visuomenei. 
Deje, metų našta jaučiasi, 
nebėra tos ištvermės ir 
darbštumo, kurio reikėtų dar 
norint naudingai praleisti pa- 
skūtiniub gyvenimo metus.

Kalbėdamas apie savo lite
ratūrinį darbą, priminsiu, kad 
“Vagos” leidykla neseniai iš-' 
leido eilėraščių rinkinį “Metų 
vieškeliai”, kuris atspindi 
mano negausią ir kuklią eilė- 
raštinę kūrybą.

Dabar rašau apybraižas 
apie keliones, kurių nespėjau 
aprašyti. Manau, susirinks 
medžiaga antrajai “Kelionių 
knygai”. Ketinu paruošti 
knygą apie žmones, su kuriais 

teko gyvenime susitikti, dau
giau ar mažiau pažinti ir 
bendrauti. Turiu užsibrėžęs ir 
keletą apsakymų iš gyveni
mo. Rečiau ateina nuotaika 
eiliuoti, bet vieną kitą eilėraš
tį kartais parašau.

Kas dėl visuomenės darbo, 
galiu pažymėti, kad dažnai 
dalyvauju Rašytojų sąjungos 
susirinkimuose ir pasitari
muose, esu Taikos gynimo 
komiteto prezidiumo narys, 
Žurnalistų sąjungos valdybos 
narys, TSRS - Austrijos 
draugijos pirmininko pava
duotojas. Turiu darbo ir kaip 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, gana dažnai 
lankausi savo rinkiminėje 
apygardoje - Telšių ir Šilalės 
rajonuose, susitinku su rinkė
jais.

- Dažname “Laisvės”, “Vil
nies” numeryje sutinkame 
Jūsų laiškus, korespondenci
jas iš Tarybų Lietuvos. Kas 
paskatina Jus šiam, pasaky
tume, nemažai laiko ir jėgų 
atimančiam darbui?

- Pažangiajai lietuvių emi
grantinei spaudai rašyti pra
dėjau 1941 metais, paskui 
pasidarė įpročiu. Kur būda
mas, ką bedarydamas, laikąs 
nuo laiko parašau laišką arba 
korespondenciją. O skatina 
mane noras padėti tiems 
tautiečiams, kurie kovoja dėl 
pažangos, sunkiausiomis są
lygomis leidžia savo spaudą, 
remia ją. Laikau tai širdies ir 
sąžinės pareiga, prisiminda
mas tuos metus, kada pa
tiems teko būti spaudos sava
noriais, rašyti ne dėl honora
ro, o dėl idėjos.

- Pastaraisiais metais vado
vavote kelioms TSRS parla
mentarų išvykoms į Vakarų 
Europos šalis. Sakykite, kaip 
tenykščiai politikai, visuome
nės veikėjai vertina TSRS ir 
JAV suartėjimą ekonomikos, 
prekybos, kultūros srityse? 
Kaip, Jūsų nuomone, tas 
suartėjimas veikia kultūrini 
bendradarbiavimą tarp Tary
bų Lietuvos darbo žmonių ir 
išeivijos, ypač amerikoniško
sios jos dalies?

Visi geros valios ir taikos 
stiprinimo idėjai pritariantys 
politiniai bei visuomenės vei
kėjai, su kuriais teko Vaka
ruose susitikti, teigiamai ver
tina TSRS ir JAV suartėjimą. 
Tai laikoma svarbu tarptauti
nio įtempimo atoslūgio fakto
riumi.

Žinoma, esama reakcinių 
jėgų, ypač iš monopolijų ir 
koncernų pusės, kurie gauna 
milžiniškus pelnus, gaminda
mi ginklus. Taikos stiprėji
mas, aišku, jiems ne prie 
širdies. Bet, kaip ten bebūtų, 
ne jiems priklauso paskutinis 
žodis, ne jie lems ateitį.

Valstybinių santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų pagerėji
mas nereiškia jų ideologinių 
skirtumų ir prieštaravimų 
išnykimo. Tačiau tas suartėji
mas, meno nuomone, turi 
teigiamai paveikti ir kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp Tary
bų Lietuvos darbo žmonių ir 
geros valios tautiečių, gyve
nančių užsienyje, ypač JAV. 
Tą bendradarbiavimą gali pa
lengvinti tautiečių dažnesnis 
apsilankymas Lietuvoje bei 
objektyvi informacija apie 
lietuvių tautos gyvenimą jos 
pačios žemėje.

- Kaip TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatas daug 
keliaujate po tėviškę. Kokios 
pastarųjų metų permainos 
Jums atrodo reikšmingiau
sios?

- Tiek Žemaitijoje, kurios 
dviejų rajonų deputatas esu, 
tiek ir kitose Lietuvos vietose 
permainos didelės ir nuosta
bios. Galima sakyti, kad 
išsipildė drąsiausios svajonės, 
kurias puoselėjo geriausi ir 
pažangiausi lietuvių tautos 
darbuotojai. Ypač reikšmin
gas nepaprastas mūsų tautos 
kultūrinis pakilimas. Palygin
ti su buržuaziniais laikais 
aukštojo mokslo atžvilgiu 
Lietuva yra pokario metais 
pažengusi daugiau kaip 400 
metų pirmyn. Kultūrinio pa
kilimo pagrindą sudarė liau
dies ūkio smarkus išbujoji- 
mas, pramonės nepaprastas 
išaugimas, socialistinio žemės 
ūkio suklestėjimas. Tai pa
siekti mums daug pagelbėjo 
visos Tarybų Sąjungos res
publikos.

- Dabar daug kalbama apie 
jaunimą. Vieni jį peikia, kiti 
giria. O kokia Jūsų nuomonė 
apie mūsų krašto jaunąją 
kartą?

- Apie jaunimą visada reikia 
galvoti, apie jį kalbėti, juo 
rūpintis, nes jis - mūsų 
ateitis, busimoji tarybinė vi
suomenė. Apskritai mūsų 
jaunimas sveikas, aktyvus, 
darbštus, kūrybinio entuziaz
mo kupinas. Tiesa, pasitaiko 
ir neigiamų reiškinių, kuriuos 
reikia šalinti, bet pagal ku
riuos negalime spręsti apie 
visą jaunimą.

- Atrodo, jaunimo netrūks
ta ir Jūsų namuose? Kuo jis 
užimtas? Ką veikia Jūsų 
vaikai, anūkai?

- Visi mano keturi vaikai 
išėjo aukštąjį mokslą, kurio 
man, deja, neteko baigti. 
Vyriausioji duktė Sigita No- 
reikienė yra istorijos mokslų 
kandidatė, dirba Mokslų aka
demijos Istorijos institute. 
Antroji duktė Vėb- 
rienė dirba “Minties” leidyk
loje redaktore. Jauniausioji 
duktė Vita Budraitienė mo
kėsi chemijos, šiuo metu ji 
aspirantė, ruošiasi ginti di
sertaciją mokslų kandidatės 
laipsniui. Sūnus Justas-Vin- 
cas baigė žurnalistikos moks
lus, paskui dar aukštąją dip
lomatinę mokyklą, dabar dir
ba TSRS Užsienio reikalų 
ministerijoje. Vyresnysis sū
nus Vilnius-Vytautas, kaip 
žinote, žuvo 1944 metais.

Turiu aštuonis anūkus - 
Rūtą, Rimą, Sigitą, Dalią, 
Joną, Rimvydą, Martyną ir 
Algirdą. Vyriausioji anūkė 
Rūta Noreikaitė studijuoja 
žurnalistiką, kiti anūkai mo
kosi vidurinėje mokykloje, 

išskyrus tris paskutiniuosius, 
kurie dar nepasiekė mokykli
nio amžiaus.

- Paskutiniais metais susi
laukiame nemažai memuari
nės literatūros. Savo metu 
šioje Srityje pasireiškėte ir 
Jūs. Ar galime tikėtis, kad 
pradėtas darbas bus pratęs
tas ?

- Pernai užbaigiau redaguo
ti atsiminimų knygą “Dvie
juose pasauliuose”, kurią iš
leis ją užsakiusioji Politinės 
literatūros leidykla Maskvo
je. Kaip tiktai šiomis dieno
mis gavau korektūrines at
spaudas, tad galima tikėtis, 
kad už kelių mėnesių ’knyga 
išeis. Jos ištraukos tilpo 
įvairiuose žurnaluose ir laik
raščiuose Lietuvoje ir Mask
voje. Pradėsiu ruošti kitą 
atsiminimų laidą, kurią ti
kiuosi išleisti Lietuvoje.

- Ko Jūs norėtumėte palin
kėti “Vilnies” ir “Laisvės” 
skaitytojams ?

- Visiems lietuvių pažan
giosios spaudos skaitytojams 
užsienyje linkiu geros sveika
tos, gerovės jiems ir jų 
šeimoms, laimės ir džiaugsmo 
gyvenimo keliuose, sėkmės 
darbuose bei aktyvumo vi
suomeninėje veikloje ir pa
žangiosios spaudos vajuose.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
c

NEBEUŽTEKS SAVŲJŲ
AKMENŲ

KAUNAS. Daug kam dabar 
musu respublikoje naudoja
ma akmenų skalda; tiesiami 
ir platinami keliai, gatvės, 
asfaltuojami kiemai, klojami 
šaligatviai. Nemažai turime 
ir akmens skaldyklų. Ta
čiau tokios dideles, kokia da
bar pradėta statyti Kauno 
pramonės rajone, Amalės 
upelio slėnyje, dar nebuvo. 
Komunalinio ūkio ministeri
jos akmenų skaldymo ir rū
šiavimo gamykla per metus 
paruoš iki 300 tūkstančių ku
biniu metru skaldos. < c

Naujajai įmonei nebeuž
teks Lietuvos laukuose su
renkamų akmenų. Daug gra
nito geležinkeliu bus atgabe
nama iš Ukrainos.

PASADENA, Calif. Mirė 
dr. Fritz Zwicky, pagarsėjęs 
astronomas, taipgi išradėjas 
sprausminiams lėktuvams pa- 
patobulinimų, 1949 m. prez. 
Trumano apdovanotas Lais
vės premija.

•
New Jersey valstijoje Sus

sex County gyventojas, 24 
metų amžiaus oro jėgų vete
ranas nušovė savo tėvus, 
senyvą kaimynę ir 1 metų 
vaikutį, sužeidė vaikučio mo
tiną.

Po 90 minučių šaudymo F. 
L. Carragher nujėjo į policijos 
stotį ir ramiai išsipasakojo, ką 
jis yra atlikęs. Manoma, jis 
yra įpuolęs į pamišimą.

Manila. Filipinų valdžia 
skelbia, kad kare su musul
monais sukilėliais per 10 
dienų užmušta 10,000 žmo
nių.

Musulmonų sukilimas tęsia
si Šulu salose. Musulmonai 
kovoja už Šulu salų nepri
klausomybę.

LAGOS. Nigerijos valdžia, 
bandydama sulaikyti studen- 
rų protesto demonstracijas, 
uždarė 4 universitetus, paliko 
veikiančius tik du universite
tus.
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Trisdešimt metų Panevėžyje gyvena ir dirba kompozito
rius ir pedagogas Antanas Belazaras. Jis - muzikos mo
kyklos dėstytojas, dramos teatro muzikinės dalies vedėjas. 
Panevėžyje A. Belazaras paruošė pirmąją tarybinę lietu
višką operetę “Auksinės marios”, kantatą “Mylimai že
mei”, pjesių fortepijonui, dainų, muzikos dramos spekta
kliams. Praeitais metais Kauno dramos teatras pastatė 
kompozitoriaus lyrinę operą “Kupriukas muzikantas”.

Panevėžiečiai ir muzikos mylėtojai iš visos Lietuvos 
praeitų metų pabaigoje nuoširdžiai pasveikino Antaną Ba- 
lazarą, sulaukusį garbino 60 metų jubiliejaus.

A. GYLIO nuotrauka

Kunigas giriasi 
išvaręs velnią

San Francisco Byzantine 
katalikų “Our Lady of Fati
ma” bažnyčios pastorius Karl 
Patzelt spaudoje paskelbė 
savo “stebuklingą suradimą”. 
Šventųjų relikvijų pagalba jis 
išvaręs velnią iš jaunos pore
lės, 2 metukų kūdikio ir 
kolegijos profesoriaus.

Kunigas K. Patzelt sakė, 
kad velnias esąs inteligentiš
kas, aukštai civilizuotas ir 
turi tūkstančius priemonių 
kitų suvedžiojimui. Bet ku
nigas Patzelt dar gudresnis. 
Jis pavartojęs bažnytinių 
apeigų knygą (ritualą) ir 
velnią nugalėjęs.

Daly City, Calif., šis kuni- 
gužis sėkmingai apsidorojęs 
su velnio galybe, kai velnio 
apsėstas žmogus pradeda vi
saip kraipytis, raitytis, trūk

SPECIALIAI ’’LAISVEI” IŠ KAPSUKO

G. Kuprevičiaus kūrybos 
vakaras

Tik ką baigėsi mūsų jauno 
kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus kūrybos vaka
ras. Žodelis “tik ką”, aiš
ku, yra sąlyginis, nes, kol 
laiškas pasieks New Yorką 
ir pateks Į “Laisvės” pus
lapius, praeis kiek daugiau 
laiko. Na, bet “Laisvės” 
skaitytojams tikrai bus įdo
mu ’susipažinti su šiuo ta
lentingu muzikantu, puikiu 
improvizatorium. Tad, kol 
įspūdžiai dar neišblėso, no
riu jais pasidalinti su mie
lais skaitytojais ir laikraš
čio bičiuliais.

Giedrius Kuprevičius yra 
žinomo mūsų vyresnės kar
tos kompozitoriaus Viktoro 
Kuprevičiaus sūnus. Baigęs 
Vilniaus valst. konservato
riją kaip kompozitorius, vėl 
sugrįžo į savo gimtąjį mies
tą Kauną, kur dirba J. Gruo
džio aukštesniojoje muzikos 
mokykloje ir tuo pačiu at
lieka didelį švietėjišką dar- 

į bą savo mieste, skiepydamas 
meilę tikrajai muzikai. Sy
kiu su tėvu 1959 metais at
gaivino Kauno istorinio mu
ziejaus varpų muziką, kuri 
plačiai žinoma ir už mūsų 
respublikos ribų.

į Bet grįžkime prie koncer
to. Mes girdėjome antrąją 
sonatą fortepijonui, koncertą 
smuikui ir vargonams ir vo
kalinį publicistinį ciklą so- 

i pranui, bosui ir fortepijonui 
/ pagal E. Mieželaičio “Vizi

jas M. K. Čiurlionio temo- 
, mis“. Visas kūrinys vadi- 

i naši “Mes argonautai”.
G. Kuprevičius yra mąs- 

t tantis kompozitorius, nesi- 
baidąs modernių muzikos 
Išraiškos priemonių. Jei jos

čioti, kaip drugio ligos kre
čiamas, be jokio reikalo burna 
jo atsidaro. Tada kunigas 
panaudoja kryžių, religines 
statulas ir velnią apgauna, 
nuvaro šalin.

Kartais kunigas prie dau
gelio liudininkų norėdavęs 
parodyti stebuklą, kaip jis 
nugali velnią. Bet velnias 
esąs labai gudrus ir tada visai 
nepasirodydavęs. Jis pasiro
dydavęs tik tada, kai jokių 
liudininkų nėra. Tada jis te
rorizuodavęs žmones, o kuni
gas su velniu kovodavęs.

Pasirodo, kunigas Patzelt 
su savo “stebuklais” norėjo 
gudriai ir nemokamai pasi
garsinti. Na, jam ir pavyko 
spaudoje išsigarsinti, visokių 
nesąmonių paskelbti.

J. K-RIS

yra naudojamos saikingai, 
savo vietoje, kūrinys nuo to 
tik išlošia, nes šios priemo
nės padeda geriau atskleisti 
pačią mintį.

Antroji sonata fortepijo
nui, parašyta 1970 metais, 
turi tris dalis: 1. Idėjos, 
2. Darbas. 3. Rezultatai. 
Visos dalys eina be pertrau
kos. Kompozitorius čia sie
kė muzikos pagalba atkurti 
dabartinio technikos, atomi
nio amžiaus vaizdą, tą ne
paprastą gyvenimo tempą ir 
tuo pačiu parodyti žmogų 
kūrėją, o taip pat ir savo 
pažiūras į dabartini gyveni
me. Tai savo ruožtu parei
kalavo iš kompozitoriaus, 
atlikusio ši kūrini, ir ne- 
priekaištingos atlikimo 
technikos, skambinimo for
tepijonu.

Taip, kūrinys yra gilios 
minties, talentingai parašy
tas kokių ne taip dažnai su
tiksi. Todėl itin džiugu, kad 
jaunasis kompozitorius, jau 
dabar sugebėjęs pasiekti 
aukštumų, jomis dar nesi
tenkina. Manau neapsirik
siu galvodamas, kad šis kū
rinys; pas mus atliktas taip 
pat pirmą kartą, gali rimtai 
pretenduoti į derama vietą 
lietuviškoje klasikoje.

Mano tikslas nebuvo duoti 
smulkią, detalią atliktų kū
rinių analizę, o tik pasi
džiaugti ir pasidalinti neiš- 
blėsusiais įspūdžiais, kurie 
dar ilgai liks atmintyje. Gi, 
norint kūrini smulkiai išna- < 
nagrinėti atskleisti kas jame 
teigiama, kas neigiama, jį 
reikalinga po keletą sykių 
atsidėjus išklausyti.

V. GULMANAS

Brockton,
PRANEŠIMAS

LLD 6 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 3 
dienų, 2 vai. po pietų, pas Ch. 
Ustupą, 27 Cleveland Ave. 
Visi nariai kviečiami ateiti ir 
užsimokėti duokles už 1974 
metus. Bus išduotas rapor
tas iš vajaus ir pasitarsime, 
kuo kuopa galės prisidėti prie 
išleidimo LLD 60 metų jubi
liejaus almanacho.

SEKR. S. RAINARD

Vasario 7 dieną mirė il
gametė Brocktono gyventoja 
Stephanie Valinčius, po tė
vais Brazaitė, gyvenus 80 
Melrose St. Palaidota Mel
rose kapinėse vasario 10 d. 
Liko liūdesyje vyras Vin
centas Valančius, brolis Jo
seph Brazdžius, Sudbury, 
Conn., trys seservaikiai - 
Anna Juodžlonis, Worcester, 
Mass., Emily Smetonis, 
Brocktone, ir Antanina Si- 
darls, Miami, Fla.

Tebūna jai amžina ramy
bė, o užuojauta jos artimie
siems.

Mūsų ilgametis veikėjas 
Jurgis Shimaitis jau seniai 
nesveikuoju. Vasario 9 die
ną parpuolė ir nebegalėjo at
sikelti. Buvo pašauktas dak

Viešnagė St.
Julius Krasnickas dabar 

gyvena Miami. Jis man pri
mine, kad gal būtų gerai nu
važiuoti į St. Petersburgą. 
Sausio 26 d. ir vykstame į 
St. Petersburgą. Apie ^va
landą mes jau prie Lithuani
an Sr. Citizens svetainės. 
Pasitinka mus “Laisvės” 
vajininkas Alekna ir kviečia 
į vidų. Susitinkame su Aldo
na Alekniene ir daugeliu kitų 
nuoširdžių draugų. O jau 
Krasnickas ( taip ir dingo 
draugų būryje. Ji tuoj Rūbas 
pasikvietė pernakvoti. Pa
sirodo, jie jau draugai nuo 
senų laikų.

Aldona mane supažindina 
su LLD 45 kp. ir klubo sek
retore Tilla Lukas, Ameri
koje gimusia, augusią, per 
30 metų sekretoriavusia 
Naujosios Anglijos LLD ap
skričiai. Pasisveikiname su 
gabia “Laisvės” korespon
dente Bunkiene ir jos vyru 
Bunkum, klubo pirmininku, 
taipgi su Milerių, LLD kuo
pos pirmininku, taipgi su 
Keleriais ir daugeliu kitų.

Susitinku gerą mano drau
gą solistą St. Vaineikį; gai
la, kad jį rotai girdim. Po 
pietų su Vaineikių aplanko
me Walteri Žuką ir jo žmo
nele Mildred (Žuku ir Pa- < « 
kalniškienes nebuvo klube, 
sirgo). Labai jautri vietelė 
mano širdyje Žukams, ka
dangi dar prieš daug metų, 
kuomet mes buvome jauni ir 
nevedę, New Yorke drau
gavom. Gaila, kad Walteris 
šiuo laiku mažai dalyvauja 
muzikos veikloje. Kitados 
jis buvo pagarsėjęs chorve
dys ir kompozitorius. Jis 
yra parašęs muziką dauge
liui lietuvišku dainelių. < <

Man atrodo, kad St. Pe- 
tersburgas jau antroji Lie
tuva. Per praeitą dešimt
metį lankiau Tarybų Lietuvą 
jau penketą kartų. Kas kart 
mačiau Lietuvoje daromą 
progresą. St. Petersburg© 
lietuviai irgi progresuoja. 
Iš seno namo, kurį jie nuo- 
muodavo, nupirką padarė 
gražų pastatą ir viduje puikią 
svetainę. Kur darbščioji 
lietuvio ranka paliečia, ten 
palieka grožis ir gėris.

Tą popietį Julius Kras
nickas sudainavo kelias ža
vingas dainas. Aš perda
viau sveikinimus nuo Miami 
progresyvių lietuvių. Norė
jau pasakyti apie senatvę,

LAISVĖ

taras ir ligonis nuvežtas į 
Brocktono ligoninę. Aplan
kiau jį vasario 13 d. Radau 
labai nusilpusį, bet jis tebe 
turi gerą atmintį. Ligoninė
je jis guli antrame aukšte 
Ward D.

Vėlinu Jurgiui greitai su
stiprėti.

S. RAINARD

ŠIRDINGA PADĖKA

Mirus mūsų įmylimai gyve
nimo draugei ir motinai Juli
jai Rainardienėi sausio 12 
dieną, norime širdingai padė
koti visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo mums pergyventi 
tas liūdnas valandas, taipgi už 
gėles, kurios puošė jos karstą 
ir kurias jį gyva būdami labai 
mylėjo, už užuojautos atviru
tes ir laiškus. Dėkojame 
taipgi visiems, kurie atėjo 
paskutinį kartą su ja atsisvei
kinti ir palydėti ją į kapines, 
draugei Elzbietai Repšienei 
už pasakytą atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir kapinėse. 
Dar sykį, nuoširdžiausia pa
dėka visiems, o jos garbei 
aukojame “Laisvei” po dolerį 
nuo jos išgyventų metų, viso 
$76.

Vyras STANLEY ir sūnus 
LEOW.RAINARDAI

Petersburg©
bet mano žodynas suklupo 
jausmuose. Norėjau pasaky
ti, kad St. Petersburg© lie
tuviai - ne seniai, bet tik 
pagyvenę žmonės, kaip Lie
tuvoje priimta vadinti. Todėl 
dar galima ramiai ir links
mai pagyventi. Visą gyveni
mą dirbome progresyvių 
eilėse. Dirbome dėl tokios 
Lietuvos, kokią dabar turi
me, kur lietuvybė, mokslas, 
kultūra klesti. Mūsų pa
stangos nenuėjo veltui. 
Džiaukimės ir baikime savo 
gyvenimo dienas ramiai.

A. P. GABRĖNAS

Binghamton, N.Y.
Nemalonu pranešti, kad 

vasario 5 dieną LDS 6 kuo
pos narių susirinkimas neį
vyko. Kuopos valdyba ir 
viena narė atvykome į salę 
manydamos, jog ir kiti na
riai įvertins organizacijos 
reikalus ir atvyks. Tačiau 
buvome suviltos, daugiau na
rių nepasirodė. Sniegas ir 
šaltis sulaikė juos.

Sekantis LDS 6 kuopos na
rių susirinkimas įvyks pir
madienį, kovo 4 dieną, Sokol 
salėje, 226 Clinton St. Pra
džia 7 vai. vakare. Turiu 
viltį, kad nariai supras, jog 
tai yrabūtinasreikalas,ypa
tingai pradžioje metų reika
lų aptarti. Lauksiu gausaus 
narių atsilankymo.

ONA WELLUS, 
Sekr.

Philadelphia, Pa.
I 

PRANEŠIMAS

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 2 dieną, 3 
vai., toje pačioje vietoje. 
Brangūs draugės ir draugai, 
po mėnesio atostogų ir gero 
poilsio atvykite į šį susirinki
mą, nes, susikaupė svarbių 
reikalų apsvarstyti. O svar
biausias reikalas, tai likvida
vimas Šeštosios apskrities. Ir 
pasitarsime, ką veiksime su
laukę pavasario.O pavasaris 
jau nebe toli. . .

VALDYBA
(8-9)

DAMASKAS. Sirijos ir 
Jugoslavijos prezidentai pa
skelbė bendrą pareiškimą, 
kuriame jie remia Jungtinių 
Tautų reikalavimą, kad Iz
raelis pasitrauktų iš arabų 
žemių.

Pirmą kartą 
Detroito istorijoj

Su sausio 1 d. jis tapo
Detroito miesto majoru - 
Pirmą kartą šio didmiesčio 
istorijoje juodas žmogus 
laimėjo rinkimus ir užėmė 
tą aukštą vietą.

Detroit, Mich.
BOWLININKU BANKETAS 
■ LDS kėglio lošėjai rengia 
banketą sekmadienį, vasario 
24 dieną, Detroito Lietuvių 
klube, tuojau po klubo mėne
sinio susirinkimo. Tas bus 
apie 2 vai. po pietų. Įžanga 
dėl pietų $4 asmeniui ir 
bilietus reikia nusipirkti iš 
anksto pas Servit Gugą, 
Emma Rye arba klubo bare. 
Po banketo visi turėsime 
progą pamatyti kaip čia gimu
sieji šoka lietuvišką kadrilių - 
“square dance”.

Mes, kurie atsimename iš 
senų laikų, taipgi galėsime 
pašokti, jei dar mūsų kojelės 
mus paneš. Bet visas pelnas 
liks del LDS Kėglio turnyro 
fondo ir mes visi detroitiečiai 
turėtum jaunus čia gimusius 
pagelbėti kiek tik galime, nes 
jie dabar mus gelbsti visose 
organizacijose ir spaudoje. 
STEFANIJA

PAJŪRIO GRUMTYNĖS
Vėl naujos vietos. 
Vėl nauji vaizdai. 
Kaip užkerėtas 
Žiūriu aš į tai:

Čia daužos jūros 
Laisvė nemari. 
Čia pušys niuro 
Estų pamary.

Čia ūžia šniokščia, 
Mėnuliu tviska 
Amžinas mūšis 
Bangų ir miško.. .

Ir tik lyg pylimas 
Asfaltas gina 
Baltiją — laisvę 
Nuo vergų — pušyno!

GINTARAS JURSKIS

Baltimore, Md.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onos Arminaitės Paserskienės
mirusios

1964 m. kovo 10 d.
Mes likusieji liūdime mylimos gyvenimo drau

gės, dukterių motinos ir anūkų močiutes.
Vyras- PETRAS PASERSKIS
Dukros: BIRUTE L. THOMA

KATRIUTE J. MATTHIESON
6 anūkai

O KNYGŲ VIS TRŪKSTA

Ir apie tai mes kalbame 
su pasididžiavimu

V. KADAITIS

Kitu šalių rašytojai, knygų 
leidėjai, atvažiavę i Lietu
vą, visi kaip vienas stebisi 
dideliais mūsų knygų tira
žais. Bendraudami su mūsą 
rašytojais, jie dažnai klau
sia: kaip gi mes reklamuo
jame naujas knygas, kaip jas 
įperšame skaitytojams? O 
mūsiškiams knygų leidėjams 
jų ne nereikia reklamuoti - 
knyga pati susiranda skaity
toją, o šis - knygą. Visa 
mūsų reklama - informacija, 
kad tas ar kitas rašytojo kū
rinys jau pasirodė knygy
nuose.

Antai neseniai “Vagos” 
leidykla išleido Juozo Baltu
šio atsiminimus “Su kuo 
valgyta druska”. Praėjo dvi 
savaitės - ir knygos, kurios 
buvo išleista 30,000 egzemp
liorių, kaip nebūta. “Va
gos” redaktoriams reikia 
ruošti naują jos leidimą. 
Toks pat “likimas” ištiko 
Jono Avyžiaus romaną “So
dybų tuštėjimo metas”, Vy
tauto Bubnio “Alkaną 
žemę” ir daugeli daugeli kitų 
knygų. Nieko šiandien ne
stebina, kad rašytojo kūri
nys per palyginus trumpą 
laiką susilaukia dviejų ar 
trijų leidimų.

Bet gal tik prozos kūriniai 
tokie populiarūs - juk ro
maną ar apysaką skaityti 
įdomiau? Betgi, sakysim, 
ne taip seniai 20,000 eg
zempliorių tiražu išleistos 
Justino Marcinkevičiaus 
“Poemos” buvo išpirktos 
per kelias savaites, kaip be
mat iš knygynų dingo “Lie
tuvių poezijos” dvitomis, 
kuris taip pat pasirodė 20,- 
000 tiražu. Net toks, rodos, 
daugiau literatūros specia
listams rūpimas leidinys, 
kaip “Lietuvių literatūros 
kritika”, neužsigulėjo kny
gynuose, nors ši dviejų 
stambių tomų knyga, tarp 
kitko, ne taip jau ir pigiai 
kainuojanti, buvo išleista 4,- 
000 egzempliorių.

Pavyzdžių, rodančių, kaip 
sparčiai plinta knyga šian
dieninėje Lietuvoje, būtųga- 
L.ia pateikti begales. Bet 
kokios gi šio ne tik malonaus, 
bet ir mūsų tautai didele < < 
garbę darančio reiškinio 
priežastys? Žinoma, toki
domėjimąsi knyga visų 
pirma lemia nepaprastai 
išaugęs mūsų inteligentijos 
skaičius. Juk jau vien tas

5-tas puslapis

faktas, kad Lietuvoje šiuo 
metu yra apie 30,000 moky
tojų, jau ši tą pasako. Na, o 
besimokantis jaunimas, ku
rio vien respublikos aukšto
siose mokyklose yra 60,000? 
Tačiau ne vien inteligentija, 
studentija jaučia potrauki 
knygai. Štai šių metų pa
baigoje “Literatūros ir 
meno” savaitraštyje buvo 
paskelbta anketa, kurioje 
skaitytojai buvo klausinėja
mi, kokie literatūros, dailės, 
muzikos ir kitų menų klau
sinėjami, kokie literatūros, 
dailės, muzikos ir kitų menų 
kūriniai labiausiai patikę. Ir 
labai įdomu ir reikšminga, 
kad į anketos klausimus at
sakiusių skaitytojų tarpe 
daug buvo darbininkų, ypač 
jaunosios kartos. Vėlgi ste
bėtis netenka, nes didelė 
mūsų jaunosios darbininki
jos dalis yra baigusi viduri
ni mokslą.

Reikia atvirai pasakyti, 
jog skaitytojai dažnai prie
kaištauja mūsų leidyklų dar
buotojams, kad šie knygas 
leidžia PER MAŽAIS tirą- c
žais. Bet čia jau ne leidėjų 
kaltė. Augančių mūsų žmo
nių kultūrinių poreikių ne
spėja pasivyti popieriaus 
pramonė. Sis prieštaravi
mas mums ir malonus, ir ne
malonus. Iš vienos pusės, 
jis rodo, kaip smarkiai mūsų 
santvarkos sąlygomis auga 
kultūrinis žmonių lygis, o iš 
kitos - turime apgailestauti, 
kad dar nevisad sugebame, 
patenkinti jų kultūrines reik
mes.

Laukiama ne tik knyga. 
Skaitytojai nori betarpiškai 
susitikti su pačiu rašytoju, 
išgirsti jo gyvą žodį, atvi
rai pareikšti jam savo nuo
monę apie jo kūrybą, išsi
kalbėti apie gyvenimo ir li
teratūros santykius. Pasta
raisiais metais Lietuvoje la
bai populiarūs vadinamieji 
literatūriniai vakarai, skai
tytojų susitikimai su rašyto
jais. Antai pernai įvairiuo
se respublikos miestuose ir 
rajonuose, įmonėse, kolū
kiuose, mokyklose buvo su
rengta apie 400 tokių vaka- 
rų-susitikimų,

Pastaruoju metu pageida
vimų susitikti su rašytojais 
taip pagausėjo, kad Rašytojų 
sąjungai teko įsteigti Lite
ratūros propagandos biurą, 
kuris specialiai rūpinasi to
kių susitikimų-vakarų orga
nizavimu, sakytum, tarpi
ninkauja tarp rašytojų 
skaitytojų. Juk svarbu ir 
skaitytojų 'pageidavimus pa
tenkinti, ir rašytojų laiką pa

taupyti. . .
Na, o knygų trūksta. Bet 

šis trūkumas gėdos mums 
nedaro, mes kalbame apie jį 
su pasididžiavimu, nes liudi
ja jis viena - nepaprastai 
išaugusią lietuvių tautos kul
tūrą. Ir kaip čia neprisi
minsi vieno žymiųjų mūsų 
rašytojų žodžių, kuriais jis 
buržuazinės valdžios metais 
apibūdino tuometinę lietu
viškos knygos padėtį: “Li
teratūros padėtis Lietuvoje, 
kaip matome, yra blogesnė, 
negu bet kurioj civilizuotoj 
tautoj, juoba valstybėj. Toji 
padėtis negerėja, bet tarsi 
linksta dar blogesnėn pusėn. 
Knygų rinkos duomenys 
krinta ligi nerimastį kelian
čio menkumo. Tai sunkios 
negalios simptomas. Juk li
teratūra vis dėlto yra tur
tingiausias menas. Nejaugi 
jai nelemta prigyti lietuvių 
tautoj?”

Kągi, kaip sakoma, ko
mentarai čia nereikalingi.
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Justas Paleckis apie 
velionį Antaną Sniečkų

Mielas drauge ANTANAI!
Kažkaip išėjo, kad tik pirma laišką rašau Jums šiemet 

į aną Atlanto pusę. Siunčiau tik sveikinimo telegramą, 
kurią turbūt gavote savo sukaktuvėms. O Jūsų sveikinimo 
laišką gavau sausio 23 d. Tikiuosi, kad sveikas ir tvirtas 
pradedate žengti į savo naują dešimtmetį.

Deja, mudviejų bendrasis gimtadienis buvo aptemdintas 
liūdno įvykio - neužmirštamojo draugo ANTANO SNIEČ
KAUS mirties. Tai buvo didelis smūgis kai sausio 22 d. 
sužinojau apie tą nelemtą Įvykį Druskininkuose, kur AN
TANAS buvo nuvykęs pasigydyti, nes jau ilgokai sirgulia
vo. Ir kaip tik toje sveikykloje staiga nustojo plakusi jo 
širdis. Tai buvo taip netikėtai, taip skaudžiai.

ANTANAS SNIEČKUS nuo pat ankstyvos jaunystės buvo 
pašventęs savo gyvenimą kovai už savo tautos ir visų dar
bo žmonių laisvę ir gerovę. Ryškiai prisimenu epizodą, 
kurį ANTANAS papasakojo pernai, sausio pradžioje, kad 
susirinkome “Draugystės” viešbutyje atžymėti jo 70- 
mečio sukaktuves. Jis savo kalboje prisiminė, kaip 1917 
metais, turėdamas vos nepilnus 15 metų, taip užsidegė 
LENINO idėjomis, kad prieš jo portretą prisiekė būti iš
tikimu revoliucijos kariu. Įstojąs i Komunistų partiją 
1920 metais, turėdamas vos 17 metų, jisnuo 1926 metų per 
ištisus 48 metus buvo nelegalaus ir legalaus (nuo 1940 m.) 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto sekretoriu
mi, o 38 metus jo pirmuoju sekretoriumi. Nuo 1941 metų 
jis išrinktas kandidatu, gi 1952 metų TSKP CK nariu. A 
SNIEČKUS buvo renkamas visų šaukimų Lietuvos TSR ir 
TSRS Aukščiausiųjų Tarybų deputatu. 1973 metais jam 
buvo suteiktas Socialistinio Darbo Didvyrio garbės vardas.

Taip daug bendro turėjome mudu su ANTANU SNIEČ
KUMI gyvenimo kelyje, bendroje kovoje ir darbe. Per 
eilę dešimtmečių buvo daug džiugaus, šviesaus, bet teko 
pergyventi ir pavojų, sunkumų, aštrių momentų. Bet svar
biausia, kad mes susilaukėme tokio laiko, kada galėjome 
pamatyti bendrų pastangų rezultatus, kai iš esmės pa
siektas pagrindinis tikslas, dėl kurio gyvenom, kovojom 
drauge su darbo žmonių masėmis, už kurį sudėta taip daug 
aukų.

Pastaruoju metu mes ne kartą pasidžiaugdavome tuo, kad 
mūsų didžioji Socializmo Šalis, pasiekusi didelių laimėjimų 
ir milžiniškos pažangos, galingu šuoliu žengia Į komuniz
mą, o mūsų tėvynė Lietuva, kaip klestinti tarybinė socia
listinė respublika, užima garbingą vietą didžiojoje tarybi
nėje šeimoje. Apie tai dar neseniai kalbėjome tą visuotino 
džiaugsmo dieną, kai prie Tarybų Lietuvos valstybinės vė
liavos, greta ankščiau suteikto LENINO ordino, draugas 
M. SUSLOVAS pritvirtino Tautų draugystės ordiną.

ANTANAS SNIEČKUS paliko gyvenimą kaip atstovas tos 
šaunios komunistų-kovotojų kartos, kuri sunkiausiais po
grindžio ir persekiojimų metais be baimės ryžtingai kovo
jo už darbo liaudies reikalą, už socializmą. Ne veltui 
sakoma, kad jie mirė, bet jų darbai visada bus gyvi ir at
minimas jų niekada nemirs.

Kaip tik ANTANA SNIEČKŲ omenyje turėdamas, aš dar 
1963 metais, eilėraštyje “Kovotojui” rašiau:

Speiguotas buvo ir apniukęs gruodžio rytas, 
Kai vėliavą didžios, kilnios kovos
Aukštai iškėlei tu, draugams nuo kulkų kritus, 
Ir skelbei tiesą liaudžiai Lietuvos.

Nors pogrindy giliam - gyva dvasia Komunos, 
Telkei Į būrį Partijos karius.
Vėl darbo liaudis mūsų - ne bejėgis kūnas, - 
Pakilo ji J žygius nemarius.

Tėvynę išvaduot, sutriuškint prispaudėjus - 
Lyg saulė švietė didis tikslas tas.
Sunkiam kovos kely neliovė jis spindėjęs 
Tau pro klaikias kalėjimų grotas.

Už šaunu, darbą

Vos laisvė švysteli, ir vėl žvalgyba, kratos. 
Atrodė pergalė labai toli. .
Nūn prieš tave - kovos laimėtos rezultatas, 
Laimingas kaip karys, kurs pergalę pamato, 
Gražiais jos vaisiais džiaugtis jau gali.

Tik liaudies reikalais Įpratęs tu gyventi, 
Širdim esi ten, kur darbai karšti.
Bet darbo sūkury ir džiaugsmingiausioj šventėj 
Kovos ir jos aukų neužmiršti.

Rašau šį laišką iš Maskvos, kur atvykau ryšium su ati
duodama spaudai mano atsiminimų knyga “Dviejuose pa
sauliuose”.

Linkiu Judviem su drauge ILZE ir visiems laisviečiams 
sveikatos, sėkmės ir gerovės.

JUSTAS PALECKIS
Maskva, 1974,11.10

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo 1974 metų 
sausio 8 d. įsaku dėl Socia
listinio Darbo Didvyrio var
do sutelkimo statybos, staty
binių medžiagų pramonės, 
miško ir medžio apdirbimo 
pramonės darbininkams bei 
inžineri i os-lech n i k os d a rbi io- 
toįams už įžymius laimėji
mus, vykdant ir viršijant 1973 
metų planus bei socialistiniu.s 
įsipareigojimus, suteiktas So
cialistinio Darbo Didvyrio 
vardas, įteikiant Lenino oreli 
ną ir „Plautuve Ir kūjo'* auk 
so medalį Vytautui Pūkui -- 
Lietuvos TSR Klaipėdos sta
tybos tresto 4-osios statybos 
valdybos kompleksines bri
gados bi įgadimnkui.

NAUJOS KNYGOS
Vincas Pietaris. RINK

TINIAI RASTAI (711 psl.). 
Vieno pirmųjų lietuvių pro
zininko rinktinėje sudėti 
reikšmingiausi jo kūriniai: 
apsakymai, apysakos 
“Keidošių. Onutė” ir “Ke
lionės”, drama “Kova ties 
Žaiginiais”, atsiminimai 
apie gimtąjį kaimą ir jo 
žmonos, stilizuotų pasakų 
ciklas “Lapes gyvenimas ir 
mirtis” ir kt.

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. LAIšKAISOFI- 
JAI (171 psl.). M. K. Čiur
lionio laiškuose atsispindi 
kelerių paskutinių šio kom
pozitoriaus ir dailininko gy
venimo metų Įvykiai. Laiš
kai rašyti tokiu laikotarpiu, 
kai jausmų, idėjų ir veiklos 
pilnatvė ryškiai nušvietė 
menininko kūrybinės bran
dos viršūnę. Leidinys ilius
truotas.

KAZYS BINKIS. RAŠTAI 
(I t. - 527 psl. ir n t. 441 
psl.). Dvitomyje spausdina
mi vertingiausi ir būdin
giausi K. Binkio Įvairių žan
rų kūriniai.

VILNIAUS MŪRAI (263 
psl.). Įvairių kartų lietuvių 
poetų eilėraščių rinktinė, 
kur apdainuojamas senasis 
ir naujasis Vilnius, taip pat 
pluoštas liaudies dainų apie 
Vilnių. Iliustruota lietuvių 
dailininkų darbais. Skiria
ma Vilniaus miesto 650 metų 
jubiliejui.

Mešislovas Davainis - Sil
vestraitis. SAKMĖS, PASA
KOS, ORACIJOS (455 psl.). 
LTSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto leidinys. Jame 
spausdiname M. Davainio - 
Silvestraičio ir jo pagalbi
ninkų užrašytos lietuvių 
liaudies sakmės, pasakos, 

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostati; 
kreipkitės j:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
FRISlIUNCę SU rODAROCIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Bus ah Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-8712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave.

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981 
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N.E.

EM 3-5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway

AN 8-8764 
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF, 90026 5 
2841 Sunset Blvd.

382-1568

oracijos ir tradiciniai pa
sakojimai.

Vytautas Sirijos Gira. 
ATLANTO IDILĖS (279psl.). 
Naujas rašytojo romanas jū
ros tematika. Kūrinio cent
re - okeanines žvejybos lai
vyno šiokiadieniai, sunkus 
jūreivių darbas, kasdieniniai 
rūpesčiai.

Vitas Areška. TRADICI
JA IR IEŠKOJIMAI (413 psl.). 
šią žinomo literatūros kri
tiko knygą sudaro trys da
lys: pirmoji apima teori
nius klausimus, susijusius 
su šių dienų tarybinės lite
ratūros ieškojimais; antroji 
skirta lietuviu šiuolaikinės<
prozos linkmėms apžvelgti; 
trečiojoje pateikiama mūsų 
poezijos panorama ir prob
lematika.

Loreta Tamulytė. VY
TAUTAS KLOVA (67 psl.). 
Tai monografinis leidinys 
apie kompozitoriaus V. Klo
vos gyvenimą ir kūrybą. 
Taip pat pateikiama jo operų

Šiauliuose atidengtas antkapinis paminklas liaudies poetui 
Jonui Krikščiūnui-Jovarui. Paminklą sukūrė šiaulietis 
skulptorius A. Toleikis ir architektė R. Žukaitė.

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

atstovybę bei skyrių :

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue

DI 2-2874
CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Cainpau Avctiue 

365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E-

Telephone: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347

MIAMI, FLA. 33138 
7622 N.E. 2 Ave. 

757-6704 \v
VINELAND, N.'j. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall 

609-696-9796 

analizė, straipsniu ir recen
zijų bibliografija.

Vytautas Bubnys. PO VA
SAROS DANGUMI (444 psl.). 
Naujas autoriaus romanas 
apie dabarties kaimą, jo 
žmones.

Jonas Dovydaitis. LAIŠ
KAI PO VANDENIU (144 
psl.). Nauji rašytojo apsa
kymai darbo tema. “Žalia
jame milžine” parodyta, 
kaip vaikai domisi technika, 
“Geri ir pikti vėjai”, 
‘ Gaisras”, “Berniukų 
gandrai” - apie lakūnus ir 
aviamodelistus, “Laiškas po 
vandeniu” - apie vaikų kovą 
su brakonieriais.

SALOMĖJA NĖRIS. NE
GESK, ŽIBURĖLI (151 psl.). 
Dailininkės Danutės Narvy- 
daitės iliustruota Įžymios 
lietuvių poetes kūrinių rink
tinė vaikams. Tai eilėraš
čiai, parašyti gamtos, tėvy
nės meilės motyvais, pasa- 
kos-eilėraščiai, siužetinės 
eiliuotos pasakos.

S. BULKIENĖ 
“VAGOS” 

LEIDYKLOS DARBUOTOJA

Salem. Oregano Valstijos 
legislatures komitetas 4 bal
sais prieš 1 pasisakė už 
Nixono impyčinimą.

Ieško apartmento
Norėčiau gauti apartmentą 

pas lietuvius dėlei dviejų 
asmenų trims bei keturioms 
savaitėms Miami Beach, 
Floridoje.

Malonėkite pranešti:
N. Raktis

18 N. Montpelier Ave.
Atlantic City, N. J. 08401

(8-9)
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Moters dienos minėjimas
Įvyks

Sekmadienį, kovo 10 d., 2 vai. po pietų

LAISVES SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

A? rengia

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Turėsime svečių iš Washingtono. Meninę pro
gramą išpildys Aido Choras su solistais Nele 
Ventiene ir Viktoru Bekeriu, vadovybėje Mildred 
Stensler.

Po programos bus bufetinė vakarienė.
Kviečia Komitetas

Lietuvių kooperatyvinės 
bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėr Įninku, 
kad metinis suvažiavimas Įvyks sekmadienį, 
balandžio 7 d., 10 vai. ryto, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Prašome 
visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų, bus pietūs, i 
kuriuos kviečiame ir visus apylinkės lietuvius. 
Pietų auka $4.

A. RAINIENĖ, SEKRETORĖ

JVEIFTORKO
NAUJIENOS

Marksistų mokytojų konfe
rencijai raportavo Marksistų 
Švietimo centro direktorė 
Duba Weinstein. Ji aiškino, 
kad mokytojams reikia dau
giau įsigilinti ir pažinti revo
liucinę marksizmo teoriją, 
kuri gali žymiai padėti kovoje 
prieš rasizmą.

Majoras Beame siūlo vals
tijai prisidėti su $20 milijonų 
10,000 apartmentinių būtų 
statybai New Yorko mieste.

•
1,400 Burns International 

Security Services policistų 
sustreikavo. Kontraktas, pa
sibaigęs prieš 30 mėnesių, 
tebėra neatnaujintas.

•
Public School 179 pastatas 

jau turi 75 metus. Mokinių 
tėvai reikalauja naujos mo
kyklos, nes senoji mokykla 
jau nebesaugi.

•
“Daily World” vienoje lai

doje plačiai aprašė Antano 
Bimbos 80-ojo gimtadienio 
minėjimą, kitoje laidoje dar ir 
nuotraukų patalpino.

•
23 metų amžiaus kalinis 

Daniel Woods, atvežtas į Bel
levue ligoninę proto patikri
nimui, pasikorė kitiems ligo
niams matant.

Vasario 16 d. buvo suruoš-
tas bazaras politinių kalinių 
paramai ir kartu reikalavimui 
juos išlaisvinti. Bazaras labai 
sėkmingai praėjo.

1,500 Rheingold alaus lei
dyklos darbininkų kovoja už 
savo teises leidyklos savinin
kams paskelbus, kad jie užda
ro leidyklą ir visus darbinin
kus paleidžia. Dabar norima 
surasti, kas tą leidyklą nu
pirks.

Kompartija pagerbė 63 
metų amžiaus mirusį suomių 
pažangaus judėjimo veikėją 
Joe Limą.

REP.

Pramogų Kalendorius

KOVO 10 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės MOTERS DIE
NA, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų. Bus 
menine progama ir vaisęs 
po programos.

BALANDŽIO 7 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas 10 vai. ryto, 
o 2 vai. pietūs. Auka už 
pietus $4 Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

GEGUŽĖS 5 D.

LLD 185 kuopos ruošiama 
popietė su vaišėmis. Bus 
pagerbti visi kuopos nariai, 
kuriems šiemet sukanka 80 
metų, ir Jono Grybo parody
tas naujas, mums dar nema
tytas iš Lietuvos filmas apie 
buvusio pabėgėlio žurnalisto 
Vyt. Alseikos sugrįžimą Į 
Lietuvą. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

'Laisvės’
Direktoriams

Direktorių posėdis Įvyks 
antradienį, vasario 26 d., 2 
vai. po pietų. Visi dalyvau
kime.

A. RAINIENĖ 
Sekr.

K. Petrikienės 
veiklos biografija
Katrynos Petrikienės 

trumpa visuomeninės veiklos . 
biografija tilpo “Laisvėje” 
1973 metais, paimta iš 
“Gimtojo Krašto”, Onos 
Žiugždienės parašyta. No
rėjau ją perskaityti, tačiau 
tas “Laisvės” numeris man 
žaibiškai dingo. Dabar pa
siekė mane “Gimtasis Kraš
tas” su ta biografija. Tai 
puiki veiklos istorija puikiai' 
parašyta 1

Žiugždienė pažymi, kad Pe- 
trikienė per visą savo gyveni
mą Amerikoje veikė daugely
je kultūrinių ir politinių Ame
rikos pažanginių lietuvių or
ganizacijų. Ji taipgi per eilę 
metų redagavo pažangiųjų 
“Moterų Balsą”, paskui “Dar-' 
bininkų Balsą”. Taipgi per 
visą savo gyvenimą Katryna 
Petrikienė yra davus daug, 
daug rašytų žodžių visai 
Amerikos lietuvių pažangiajai 
spaudai.

Sutinkame su Žiugždiene, 
ką ji rašo apie draugės Petri
kienės veiklą. Bet ji praleido 
viena didelę Petrikienės veik
los dalį, priedą. Be to priedo 
prie jos veikla nėra pilna.

Katryna Petrikienė savo 
aukštosios veiklos dienose 
buvo gabi, talentinga kalbė
toja. Ji galėjo kalbėti rim
tais klausimais valandas iš 
eilės 1 Ji yra pasakius šimtus 
prakalbų. 0 buvo laikų, kai 
pasakyti kalbėtojo žodžiai tu
rėjo daugiau vertes, negu 
laikraštyje spaudinti. Kai 
Petrikienė atvyko į Ameriką 
pradžioje šio šimtmečio, taip- 

| gi pribuvo kitų lietuvių ii 
lietuvaičių. Tarpe jų daugelis 
buvo linkusių prie pažangos, 
prie apšvietos, bet jų raštiš- 
kumas buvo ribotas. . . 
Kalbėtojo žodį jie suprato ge
riausia. Per kalbėtojo žodį 
jie būrėsi į pažangos, apšvie
tos organizacijas.

Petrikienė su prakalbomis 
aplankė daugelį lietuvių kolo
nijų Amerikoje. Skleidė ji 
apšvietą ir kūrė pažangą. 
Prakalbininkystė yra didelis 
priedas prie Petrikienės pa
žangiosios veiklos. Jos bio
grafai neturėtu to pamiršti.

A. GILMAN




