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KRISLAI
Priminimas ir paraginimas
Kaip užburtame rate
O vis tiek tebekąriaujame 
Socialistinis pasaulis pasisakė 
Koks lesų eikvojimas’
Naudos bus visiems

A. BIMBA
Prieš keletą dienų Įvyku

siame “Laisvės” direktorių 
susirinkime buvo rimtai ap
tarti laikraščio reikalai per 
vasaros karščius. Nutarta 
kreiptis i visus mieluosius 
skaitytojus su paraginimu 
didesnėse kolonijose su
ruošti po koki nors parengi
mą “Laisvės” naudai - gal 
pikniką, gal pietus, gal šiaip 
draugišką sueigą. Svarbu, 
kad laikraščio reikalai ne
būtų pamiršti.

* **
Su tomis prezidento pasi

kalbėjimų užrekorduotomis 
juostelėmis kaip kokiame 
užburtame rate. Čia jis jas 
duoda, o čia neduoda. O jei
gu kurias duoda, tai tik per
leistas per savo cenzūrą, 
prie originalių juostelių ne
prileisdamas jokių tyrinė
tojų. Ir per televiziją, ir 
per radiją drožia ilgiausias 
teisinimosi kalbas. Visikal- 
ti, tik jis nekaltas. Visi 
kvailiai, tik jis protingas.

Žmogus bėdoje, didelėje 
bėdoje. Labai stengiasi nu
siplauti rankas nuo atsako
mybės, bet baisiai nesiseka. 
Joks kitas prezidentas nėra 
buvęs taip Įsiklampojęs.

***
Kolumnistas Anthony Le

wis teisingai mums ir visa m 
pasauliui primena, kad mes 
amerikiečiai ir šiandien te- 
beesame Vietname ir tebe
karta uja me. Tik kitais bū
dais. Tiesa, kad ten nebe
turime didžiulių armijų, bet 
kariaujame, visomis jėgo
mis remdami Saigono reži
mą. Ir kol mes nepaliksime 
patiems vietnamiečiams 
spręsti savo likimą, Vietna
me ir visoje Indokinijoje ne- 
ous ramybės ir taikos.***

Balandžio viduryje Įvyko 
Varšuvos Sutarties šalių va
dovybės susirinkimas. Da
lyvavo Tarybų Sąjungos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Rytinės 
Vokietijos ir Čekoslovakijos 
atstovai. Buvo rimtai ap
svarstyta padėtis Vidurio 
Rytuose.

Vieningai pasisakyta už 
arabų reikalą, kad Izraelis 
sugražintų visas 1967 me
tais užgrobtas arabų žemes. 
Vieningai pasižadėta kovoti 
už pastovią taiką, kurioje 
visoms šios srities šalims 
būtų garantuotas sovereinu-
mas ir užtikrinta neliečia
mybė.

Kito kelio atsteigimui Vi
durio Rytuose ramybės nėra.

■ * * *
Nepaisant visų pasižadė

jimų ir sutarčių, branduoli
nių bombų požeminis bandy
mas Nevados valstijoje te
beeina. Ar žinote, kad tie 
bandymai jau kaštavo šešis 
bilijonus dolerių ir kad šie
met dar bus išleista 97 mi
lijonai dolerių?!

Kitas atominio ginklavi
mosi būdas vadinamas SU- 

• SEKIMO projektu. Jis dar 
brangesnis. Šiemet jam ap-

Portugalijos Kompartija už
demokratinių jėgų valdžią 

ir karo baigimą Afrikoj

Juridinis komitetas nepaten- 
kitas juostelių išrašais; 
reikalauja 42 juostelių

Lisbonas. Iš pogrindžio 
išėjusi, Portugalijos Komu
nistų Partija, Gegužės Pir
mosios proga, pasisakė už 
sudarymą visų demokrati
niu jėgų koalicinės valdžios, 
kuri galėtų paruošti demo
kratinius rinkimus; taipgi 
ragina nieko nelaukiant baig
ti Afrikoje kolonialinį karą.

Kompartijos generalinis 
sekretorius Aivaro Cunhal 
grįžo iš užsienio. Pasitiko 
jį ir sveikino 6,000 žmonių. 
Taipgi grįžo iš užsienio So
cialistų Partijos generalinis 
sekretorius ir daug kitų 
tremtyje gyvenančių. Šimtai 
politinių kalinių išėjo iš ka
lėjimų. Didžiausios minios 
žmonių juos sveikino.

Nuo 1928 metų viešpata
vęs fašizmas jau galą gavo.* 
Pirmą kartą nuo 1928 metų 
buvo suruošta Gegužes Pir
mos demonstracija. Iškil
mingai minėta gegužinė ir 
kituose miestuose bei mies
teliuose. Milijonai darbi
ninkų jose dalyvavo.

tors Gildijos prezidentu. Jis 
sako, kad 85% Gildijos narių 
yra bedarbių gretose.

(DPI photo)

sigynimo biudžete skiriama 
net pusdevinto bilijono dole
rių!

O visur kitur mūsų gyve
nime trūksta dolerių, trūks-
ta lėšų.

Kapitalizmas ne tiksukri- 
minalėjo, bet ir išprotėjo.***

Tai taip ir užsibaigė Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos specialioji se
sija ekonominiams pasaulio 
reikalams aptarti be apčiuo
piamų rezultatų. Bet vis 
tiek gerai, kad ji buvo su
šaukta, reikalaujant “tre
čiojo pasaulio” šalinąs. Pir-
mą kartą parodytas susirū
pinimas praraja, kurią šio
je “ašarų pakalnėje” turime 
tarp labai turtingų, ir labai 
biednų kraštų, tarp labai 
aukštai techniškai iškilusių, 
su labai aukštai išvysčiusią 
pramone bei žemės ūkiu 
ir labai dar pramoniniai ir 
su žemės ūkiu atsilikusiu < 
šalių.

Aiškiai matant ir žinant 
problemas, ateityje bus 
lengviau su jomis kovoti ir 
tą prarają jau jeigu trumpu 
laiku nepašalinti, tai bent 
susiaurinti. Didelė nauda 
visiems.

Konferencija prieš 
rasizmą,priespaudą

Detroitas. Gegužės 10-12 
dienomis Įvyksta konferen
cija kovai prieš rasizmą ir 
politinę priespaudą. Saukia 
ją Nacionalinis Susivieniji
mas kovai su rasizmu ir po
litine priespauda.

Konferencijai raportuos 
miesto majoras Young, 
kongresmenas Conyers, An
gela Davis ir kiti. Tikimasi 
daug delegatų.

Japonijos kreditai 
Sibiro šaltiniams

Tokijas. Japonijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovai pa
sirašė sutartį Sibiro gamti
nių turtų išvystymui visuo
menes reikalams.

Japonija sutiko suteikti 
Tarybų Sąjungai 1.05 bilijo
no dolerių kreditų. Ji taipgi 
sutiko investuoti i Sibirą iki 
$5 bilijonų,

Infliacija didėja 
kapital. šalyse

Madridas. Ispanijoje 1973 
m. infliacija pakilo 14.2%, 
Švedijoje - 12.4%, Brazili
joj - 9.1%, Italijoj - 14.2%. 
Panašiai visose kapitalisti
nėse šalyse.

Infliacijos visai nėra tik 
socialistinėse šalyse. Pre
kių kainos visai nepakyla, 
bet daugelio mažėja. Tuo 
pačiu metu atlyginimai darbo 
žmonėms didinami.

Kanada paskolina 
$18 milijonų Kubai

Otawa. Kanada suteikė 
Kubai lengvais išmokėjimais 
arti $18 milijonų paskolą su
pirkimui Kanadoje geležin
kelių reikmenų.

Apie 70% Kanados pramo
ninkų ir kitų biznierių pa
geidauja, kad Jungtinės Val
stijos atsteigtų su Kuba nor
malius santykius.

Vietnamietis vete
ranas susidegino

Saigonas. Pietų Vietnamo 
35 metų amžiaus karo vete
ranas An Quango bažnyčioje 
iki mirties susidegino.

Jis paliko raščiuką, ku
riame rašo, kad jis tai daro 
protestuodamas prieš karą, 
kovodamas už taiką Vietna
me.

Washingtone bal. 27 d. daugiau kaip 10,000 piliečių demonstravo, reikalaudami Kongre
so atstatyti Nixoną ir Fordą, paskelbti naujus prezidentinius rinkimus.

Portugalijos sostinėje Lisbone darbininkai demonstruoja 
gegužės 1 'd. Tai pirma gegužinė demonstracija nuo 1928 
metų, kai Įsigalėjo fašizmas.

Gegužes Pirmosios 
demonstracijos

Maskva. Darbo Unijų at
stovai iš 102 šalių temijo 
milijoninę demonstraciją. 
Oras pasitaikė pavasariniai 
malonus. Demonstracija nu
sitęsė dvi mylias. Taipgi 
vyko demonstracijos visose 
tarybinėse respublikose, 
miestuose ir miesteliuose, 
visose socialistinėse šalyse. 
Jos buvo didesnės, negu pir
miau.

Portugalijos sostinėje 
Lisbone demonstravo dau
giau kaip pusė milijono, 
Buenos Aires - 200,000, Ha
vanoje - šimtai tūkstančių. 
Demonstracijos ir kapita
listinėse šalyse buvo dides
nes ir Įspūdingesnės. New 
Yorke demonstracija palygi
namai nebuvo didelė, bet en
tuziastinga.

Farmų darbininkai 
streikavo 24 vai.

Roma. Italijosfarmųdar
bininkai balandžio 23 d. buvo 
paskelbę 24 valandų streiką. 
Jie reikalauja didesnio atly
ginimo ir žemės ūkyje re
formų. Jų reikalavimus re
mia miestų darbininkai.

Ekonominė padėtis Italijo
je nuolat blogėja. Nuolat val
džios keičiasi, bet tokie pa
sikeitimai padėties nepage
rina.

Užgyrė nebaltųjų 
kvotas darbuose

Washingtonas. Aukščiau
siasis teismas užgyrė že
mesnio teismo nuosprendį 
darbuose samdyti nebaltuo
sius darbininkus pagal nu
statytas kvotas, maždaug 
20% visų dirbančiųjų.

Didelė nelygybė darbinin
kų samdyme yra namų sta
tyboje. Dabar ir toje pra
monėje turės laikytis pro- 
porcionalių kvotų. Rasinė 
diskriminacija darbuose turi 
būt panaikinta.

Džiūrė išteisino 
Mitchell ir Stans

New Yorkas. 9 vyrų ir 3 
moterų džiurė nesurado kai- <
tais buvusius Nixono admi
nistracijos pareigūnus John 
N. Mitchell ir Maurice H. 
Stans.

Abu buvo kaltinami daly
vavimu kriminaliniame suo
kalbyje ir teismui melavimu. 
Jiems buvo priskaityta net 
po 18 prasižengimų. Teis
mas tesėsi 48 dienas. Nixo- <
no išrinkimui jie gavę nele
galiai iš milijonieriaus Ves- 
co $200,000, bet vėliau buvo 
ta suma gražinta.

Egiptas draugiškas 
TSRS ir Amerikai

Kairas. Egipto preziden
tas Sadatas, prisiekdinda
mas naują kabinetą,atžymė
jo valdžios nusistatymą 
tarptautiniais reikalais.

Jis priminė, kad Egiptas 
laikosi draugiškumo su Ta
rybų Sąjunga ir Jungtinėmis 
Valstijomis savo laisva va
lia. Balandžio 18 d. savo 
kalboje Liaudies asamblėjai 
ir Arabų Socialistų Sąjungos 
Pildomajam komitetui tą patį 
pakartojo.

Tiria 33 karo 
kriminalistus

New Yorkas. Imigracijos 
komisionierius gen. Chap
man pareiškė spaudos konfe
rencijai, kad yra pradėtas 
tyrinėjimas 33 karo krimi
nalistų, gyvenančių Jungti
nėse valstijose. Daugelis 
jų jau isipilietinę. Jie yra 
karo metu paskerdę ar pri
sidėję prie žydų ir kitų tautų 
žmonių skerdimo.

Nat Sobel skundžia Phila- 
delphijoje gyvenančius ir da
bar isipilietinusius ukrai
niečius Serjį ir Mykolą Ko- 
walcukus, kurie Ukrainos 
mieste Lubomi dalyvavę 
žydų skerdime. Tokių Jung
tinėse Valstijose nemaža.

Washingtonas. Preziden
tas Nixonas perdavė Juridi
niam komitetui 42 juostelių 
išrašus, kurie užima dau
giau kaip 1,200 puslapių. 
Taipgi balandžio 29 d. Nixo
nas per televiziją ir radiją 
pareiškė, kad jis priduoda 
Watergate tyrinėjimui visą 
reikalingą medžiagą ir dau
giau jis nieko nebepriduos. 
Kartu jis pasakė, kad toji 
visa medžiaga parodo, jog 
jis nėra Įveltas i Watergate 
skandalą ir tokiu būdu jis 
nekaltas.

Juridinis komitetas, gavęs 
tų juostelių išrašus, 20 bal
sų prieš 18 nutarė, kad jis 
nepatenkintas išrašais. Jis 
reikalauja juostelių patikri
nimui, kiek Nixonas yra 
įveltas i Watergate skanda- 
į.

Jeigu komitetas pareika
laus uostelių griežtai, tada 
Nixonas eisiąs į teismus, bet 
juostelių neduosiąs.

Pažadėjo mainierių 
streikui paramą

Brookside, Ky. Anglijos 
Nacionalinės Mainierių Uni
jos prezidentas Joe Gorm
ley aplankė Kentucky valsti
joje streikuojančius mainie- 
rius ir pažadėjo jiems teik
ti paramą.

Gormley kartu padėkojo 
Jungtinių Valstijų mainie- 
riams už žymią Anglijos 
mainieriams pagalbą iško
voti 35% algų pakėlimą ir 
darbo sąlygų pagerinimą.

Čilės fašistų teis
mai - nelegalūs

New Yorkas. AmerikieT 
tis advokatas Martin Gar
bus, grįžęs iš Čilės, rapor
tavo, kad Čilės militariniai 
teismai nelegaliai teisia pa
triotus teroro atmosferoje.

Čilės konstitucija nurodo, 
kad tik legaliai išrinkta val
džia gali teisti prasižengu
sius. O dabar tokios val
džios Čilėje nėra. Dabarti
nis režimas taipgi yra nele
galus.

Saigono jėgos į 
Kambodiją Įsiveržė

Saigonas. Pietų Vietnamo 
armijos daugiau kaip 2,000 
karių Įsiveržė i Kambodijos 
teritoriją už 50 mylių nuo 
Saigono.

Liaudiečių jėgps Įsiver
žėlius atmušė ir padarė ne
maža nuostolių. Įsiveržėliai 
buvo priversti skubiai pasi
traukti.

Indijoj suėmė 
700 unijų vadovų

New Delhis. Indijos val
džia areštavo daugiau kaip 
700 unijų vadų, kai valdžios 
ir unijų pareigūnų pasitari
mai buvo nutraukti. Vienas 
unijos vadas areštuotas mirė 
nuo širdies smūgio.

Valdžia juos kaltina ruoši
mu generalinio streiko. 
Darbininkai jau streikuoja 
daugelyje Indijos miestų.

Jauna kongresmene Eliza
beth Holtzman smarkiai ko
voja už Nixono impyčinimą.

J. Dean melavęs
Washingtonas. Baltieji 

rūmai paskelbė 32 puslapių 
pareiškimą, kuriame parodo 
16 “svarbių kontradikcijų” 
tarp prezidento Nixono juos
telių išrašų ir John Dean 
liudijimų.

Prezidentinis sekretorius 
Ziegler sako, kad juostelės 
rodo, jog John Dean mela
vęs.

Buvęs Nixono advokatas 
John Dean tvirtina, kad Nixo
nas, sužinojęs apie Water
gate skandalą, bandęs jį už
slėpti ir Watergate suokal
bininkams finansiniai padėti.

Senato komitetas 
pasisakė už Kubą

Washingtonas. Senatims 
užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai pasisakė už pre
kybos embargo baigimą Ku
bai ir užmezgimą diploma
tinių ryšių.

Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija sveikina komi
teto nutarimą. Unija jau se
niai ragina Nixono adminis
traciją ir Kongresą atsteigti 
su Kuba diplomatinius ir 
prekybinius santykius.

Gavo pieno pinigų
Washingtonas. Kolumnis

tas Jack Anderson tvirtina, 
kad buvęs Iždo sekretorius 
Connally gavęs iš pieno trus- 
to $10,000. Tada pieno trus- 
tas galėjo pakelti kainas.

John B. Connally persi
vertė iš demokrato Į repub- 
likoną ir greit gavo Iždo 
sekretoriaus vietą. Bet iš
kilus Watergate skandalui 
Connally taipgi rezignavo ar 
buvo paleistas iš Nixono ad
ministracijos.

TSRS ir JAV susi
tarė kooperuoti

Geneva. Kissingeris ir 
Gromyko turėjo ilgą poros 
dienų pasitarimą ir Sutiko 
kooperuoti Vidurio Rytų tai
kos reikalais. Gromyko su
tiko tartis tuo klausimu su 
Sirijos prezidentu Asadu.

Kissingeris lankėsi Alžy
re ir ten gavo prielankų su
tikimą padėti taikai. Kaire 
jis tarėsi su prezidentu Sa- 
dsttu. Tada nuvyko Į Tel Avi
vą ir tarėsi su Izraelio va
dovybe. Po to vyko i Sirijos 
sostinę Damaską.
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Portugalijoje perversmas ir po jo
Kai iš tolimos Portugalijos pradėjo šią šalį pasiekti ži

nios, kad ten Įvyko perversmas, pravestas militariniy 
jėgų su generolu Antonio de Spinola priešakyje, daugeliui 
mūsų atrodė, kad čia nieko naujo, tokie militariniai “pu
čai” kapitalistiniuose kraštuose nieko gero nėra davę ir 
nieko gero nežada. Juk neseniai Čilėje toks Įvykęs per
versmas davė tiktai kruviniausią fašistinę diktatūrą. Kodėl 
ko geresnio arba žmoniškesnio turėtumėme tikėtis iš per
versmo Portugalijoje? Tiesa, karininkai nuvertė seną fa
šistinę diktatūrą, bet ar jie bus geresni už nuverstus dik
tatorius?

Gal dar per anksti džiaugtis, bet atrodo, kad Portugali
joje Įvykęs perversmas griežtai skiriasi nuo perversmo 
Čilėje ir kituose kraštuose Įvykusiu karininkų pravestu 
sukilimų. Pasirodo, kad generolas Spinola buvo iš armi
jos pašalintas už jo pažiūras, už jo atsisakymą remti fa
šistinės diktatūros politiką. Iš tuoj po perversmo pasi
reiškusių Įvykių matosi, kad jis yra plataus demokratinio, 
liaudiško pobūdžio, kuriam vadovavo demokratinio nusista
tymo karininkai. Kad ir kapitalistinėje šalyje nebūtinai 
kiekvienas generolas turi būti liaudies priešas, fašistas, 
užkietėjęs reakcininkas.

Jau pravesti kai kurie perversmininku žygiai džiugina 
visus demokratijos ir pažangos šalininkus. Tuoj po per
versmo paliuosuoti politiniai kalniai, kuriais buvo užgrūsti 
Portugalijos kalėjimai, tuoj leista i savo tėvynę sugrįžti 
politiniams pabėgėliams bei tremtiniams - socialistams ir 
komunistams. Tuo leidimu pasinaudodami, tuojau sugrįžo 
iš tremties Į sostinę Lisboną pirmiausia Socialistu Par
tijos vadas Mario Soares, o paskui Komunisty Partijos 
vadas Aivaro Cunhal. Juos, žinoma, entužiastiškai pasi
tiko didžiausios liaudies masės. Svarbu ir tas, kad, sako
ma, jie jau turėjo su perversmo vadovu Spinola pasitari
mą dėl ateities. Jau esą pradėta ruoštis visuotiniams rin
kimams, kurie perversmo vadovybės žadami gana greito
je ateityje. Jau kalbama, kad esąs sudarytas liaudies 
frontas, vadinamas Portugalijos Demokratiniu Judėjimu, 
bendras frontas ir Į kurį taip pat Įeiną pažangesnieji 
krikščionys demokratai.

Kad komunistai ir socialistai yra susitarę veikti ir lai
kytis bendrai, rodos, netenka abejoti. Iš Lisbono atsius
toje ir paskelbtoje nuotraukoje apie komunisty vado su
grįžimą, parodomas ir socialistų vadas Soares, atėjęs Cun- 
halą pasitikti. Tai nepaprastai didelis, džiuginantis, svei
kintinas reiškinys.

Tikėkime, kad viso pasaulio pažangioji liaudis nebus su- 
vilta, kad šis, kad ir karininkų pravestas perversmas 
Portugalijoje duos tam kraštui pažangią, demokratinę 
valdžią.

Bet ryšium su perversmu keliamas klausimas, kaip da
bar bus su Portugalijos kolonijomis Afrikoje? Ar bus 
joms suteiktos nepriklausomybės? Žinoma, Portugalijos 
Demokratinis Judėjimas norės, kad kolonijos būtu išlais
vintos, bet sakoma, kad generolas Spinola tokiam žygiui, 
bent tuo tarpu, nepritariąs. Kaip tik šiuo klausimu gali 
įvykti su juo susikirtimas. Todėl, dar visko gali būti, dar 
visko galima tikėtis. . .

Watergate "didvyrių” laimėjimas
John Mitchell buvo prezidentui Nixonui išrinkti komi

teto pirmininkas, o Maurice Stans iždininkas. Abudu buvo 
patraukti teisman už papildymą visokiu suktybiy. Jie lai
komi bene pačiais žymiausiais Watergate skandalo “did
vyriais”. Šiomis dienomis New Yorke Įvyko jy teismas. 
Džiūrė pripažino juos nekaltais. Prisiekusieji teisėjai 
sako, kad jie negalėjo pilnai pasitikėti prieš juos liudi
ninkais, ypač John Deanu, buvusiu prezidento Nixono ar
timiausiu patarėju.

Aišku, kad Mitchell ir Stans laimėjimas reiškia taip pat 
dideli laimėjimą kitiems Watergate Įvykiuose dalyviams, 
kurie taip pat yra kaltinami papildyme visokiy šunybių.

Už atsteigimą ryšių su Kuba
“Jau laikas nutraukti boikotą ir atsteigti diplomatinius 

ryšius su Kuba”, sakoma Amerikos Komunisty Partijos 
šiomis dienomis paskelbtame pareiškime, kuri pasirašė 
partijos pirmininkas Henry Winston ir sekretorius Gus 
Hali.

Komunisty partija sako, kad “atsteigimas normališky 
ryšių tarp Jungtiniy Valstijy ir Kubos yra šios šalies at
sakomybė, nes Administracija ir Kongresas panaudojo 
įvairiausius būdus prieš tokiy ryšiy atsteigim ą, tuo tarpu 
Kuba iš savo pusės siekė normališky ryšiy”. Pareiškime 
nurodoma, kad šiuo tarpu Į Senatą ir Atstovų Butą yra 
išnešti du biliai už atsteigimą ryšiy. Komunisty Partija 
agituoja Kongresą tuos bilius priimti.

Prieš keletą dienų net Senato Užsienio Reikalais Koml- 
4 tetas pasisakė už atsteigimą diplomatinių ryšiu su Kuba. 

Tai pulkus reiškinys, ir Komunisty Partija ji sveikina.

PAKALBINKITE SAVO KAIMYNUS IR 
PAŽ ĮSTAMUS UŽ SIR AŠYTI "LA IS V Ę". 

JIE JUMS BUS DĖKINGI.

LAISVĖ
vos kino studijos reikalais. 
Žinoma, malonu buvo ap
lankyti daugelį draugu iš lat
vių ir lietuvių tarpo. Deja, 
daugelį jy galėjau aplankyti 
tik kapinėse, kur jy tiek 
daug susirinko.

Senosios Rygos centras 
mažai pasikeitęs, nedaug nuo 
karo nukentėjęs. Užtat ap
linkui Rygą auga nauji mo
derniški priemiesčiai, plin
ta jos ribos ir didėja gy
ventojų skaičius, kurs jau 
siekia arti 800 tūkstančių.

Beje, sutikau Rygoje seną 
draugą poetą JANĮSUDRAB- 
KALNA, kuriam gegužės 
mėnesį sukaks 80 metų am
žiaus. Jis dar 1915 metais 
yra rašęs eilėraštį apie Lie
tuvą, o ir vėliau savo poeti
nį dėmesį yra skyręs lietu
viams. Susitikau ir su eile 
kitų latvių poetų ir prozaikų, 
jų tarpe su JANIU NIEDRA, 
neseniai užbaigusiu romanų 
trilogiją apie Įžymųjį latvių 
komunistų partijos veikėją, 
buvusį 1919 metais Tarybų 
Latvijos revoliucinės vy
riausybės pirmininką PETRį 
STUCKĄ. Buvo tame susiti
kime poetas VALDIS LUK
ŠAS ir Latvijos Rašytojų Są
jungos pirmininkas ALBER
TAS JANSONS, autorius di
delio romano “Aš Į karą 
išeidamas”, kuriame jis 
vaizduoja latvių šaulių žy-

šaliy santykiai galimi tiktai 
ta sąlyga, kad mes neturime 
bandyti vienas kitą ‘pataisy
ti* arba “sumodeliuoti” pa
gal savo supratimą bet ku
riuo kitu būdu, apart mūšy 
pačiy visuomeninio pavyz
džio’*.

Labai teisingai Arbatovas 
atmuša ir kitą argumentą 
prieš gerus santykius. Gir
di, “pagerinimas santykiy 
tarp Jungtiniy Valstijy ir Ta- 
ryby Sąjungos galis pakenkti 
NATO šaliy solidarumui”. 
Netiesa. “Aš”, jis sako, 
“noriu pabrėžti, kad niekas 
iš mūšy pusės nenori, kad 
Jungtinės Valstijos sutrau- 
kyty arba pabloginty santy
kius su savo talkininkėmis 
vardan pagerinimo santykiu 
su Taryby Sąjunga. Lygiai 
taip pat amerikiečiai neturi 
teisės tikėtis kad Taryby 
Sąjunga pamirštu savo tal
kininkus ir draugus vardan 
sunormalizavimo santykiy 
su Jungtinėmis Valstijo
mis”.

JIE NEBETURI VILTIES
Kunigy “Draugo” redak

toriai sako, kad kai jie bėgę 
iš Lietuvos karą Hitleriui 
pralaimėjus, jie tikėję, kad 
jie ją greitoje ateityje “iš
vaduosią” ir vėl sugrįšią 
jon i savo senuosius sostus. 
Bet dabar, girdi, “gyveni
mui svetur užsitęsus ir pa
saulinei politikos raidai 
neinant mums palankia pras
me, vargiai jau kas iš tų, 
kurie 1944 metais apleido 
Lietuvą, turės laimę joje 
numirti” (“Dr.”, gegužės 1

Tai labai realus apdūmoji
mai.

Laiškai
Mielas Drauge ANTANAI ir 
visi LAISVIEŪIAI!

Prašau dovanoti, kad jau

MENSEVIKIŠKAS 
PRAKEIKSMAS 
“VARGŠAMS” 
FRONTININKAMS

Chicagoje prasidėjo “va
duotojų” fronte Įtūžęs karas 
tarpe taip vadinamų “fronti
ninkų” ir naujieniečiy men
ševikų. • Štai kaip “gražiai** 
tą karą piešia “Naujienos** 
(bal. 24 d.):

“Pirmiausia iš Bendruo
menės jie eliminavo krikš
čionis demokratus, o vėliau 
tokio paties likimo susilau
kė ir socialdemokratai. To
liau sekė Bendruomenėje 
dirbę ir frontininkų vieny- 
biškais pažadais dar tikė
ję valstiečiai liaudininkai. 
Kiek ilgiau Bendruomenėje 
dar išsilaikė keli tautinin
kai, bet ir j y laukia krikš
čionių demokratu ir kitu 
lietuvių likimas. Frontinin
kai vadovaujasi sena jėzui
tų maksima - kas ne su 
mumis, tas prieš mus. 
Bendruomenėje reikią klau
syti frontininkų. Jeigu kas 
turi savo galvą ir pajėgia 
savarankiškai galvoti, tai 
tokiy frontininkų Bendruo
menėje nereikia.

Kaip Marquette Parko taip 
ir Cicero apylinkiųbendruo- 
menės vadovybės nepasi
traukė. Jos ir toliau eina 
savo pareigas. Tuo tarpu 
maištininkai, laužydami pa
grindinius statuto nuostatus, 
išsirinko “naujas vadovy
bes”, 100% frontininkiškas. 
Marquette Parke ir Ci- 
ceroje dabar yra dvi 
bendruomenės. Gražiausia, 
kad Chicagoje dabar yra net 
dvi bendruomenės apygar
dos. Cicero ir Marquette 
Parko Bendruomenių apy
linkių atstovai susirinko Vy
čių salėje ir išsirinko naują 
Apygardos valdybą. Dabar 
frontininkai turės atidaryti 
dar vieną naują frontą.

Vietoj vienos, visus lietu
vius apjungiančios, toleran
tiškos Bendruomenės, dabar I seniai belankiau Jus laiš- 
Chicagoje jau turime dvi kais. Vis tos dienos dideliu 
apylinkes. greičiu bėga Įvairiuose rei

kaluose, kurių nemažai susi- 
TAIKUS SUGYVENIMAS, krauna ir senatvės susilau-
ARBA KARAS kus, o gal dar daugiau jų at-

Angliškas dienraštis siranda. Užbaigęs atsimi- 
“Daily World*’ (bal. 24 d.)Jnimy knygą, sumaniau iš- 
atspausdino labai idomy leisti nedidelę knygutę iš 
straipsni apie “detente”, -įspūdžių Įvairiose kelionė- 
apie taikų tautų ir valstybių se. Ji vadinsis Įvairiuose 
sugyvenimą, specifiškai - meridianuose (Parlamen- 
apie Jungtiniy Amerikos taro pastabos), o parašiau 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos ją lietuviškai ir rusiškai pa- 
santykius. Straipsnio auto- gal medžiagą, kuri tilps at- 
rius yra Tarybinio instituto siminimuose. Knygutę savo 
dėl Jungtiniy Valstijų Studi- priedu išleisti žadėjo Mask- 

1.i “Ogo-
nick” priedą. Knygutė nedi
delė, bet jos tiražas bus di
delis - apie 100 tūkstančių 
egzempliorių. Dėl lietuviš
ko leidimo dar nesusitariau. 
Šios knygutės reikalu šiuo 
kartu važiavau i Maskvą ir 
dabar grįžtu i Vilnių. Ra
šau šį laišką traukiny, vos 
iš Maskvos išvažiavęs.

Neseniai teko būti mano 
jaunystės mieste - Rygoje, 
kurią seniai bebuvau matęs. 
Kelionės tikslas susijęs su 
įžymaus latvių rašytojo VI- 
LIO LACIO 70-mečiu, kurs 
sukaks gegužės mėnesį. 
Latvijos televizija prašė 
mane Įrašyti atsiminimus 
apie jį, nes teko V. LAC į il
gus metus pažinti, su juo 
bendradarbiauti, ypatingai 
karo metais. Kadangi Ta
rybų Latvijos atstovybės rū- 
įmai Maskvoje buvo karo pra
džioje subombarduoti, kole
gos latvių vadovaujantieji 
draugai kurį laiką dirbdavo 
Tarybų Lietuvos atstovybės 
patalpose, tad dažnai susi
tikdavom. Be to, su V. LA- 
CIU susitikdavom literatū
ros vakaruose, kurie būdavo 
ruošiami TSRS Rašytojų Są
jungos rūmuose. Kelionė 
Latvijon man buvo susijusi 

’dar ir su kai kuriais Lietu-

jy direktorius Georgy A. voje^ kaipo žurnalo 
Arbatov. Straipsnis pava
dintas: “Taikiam sugyve
nimui pavaduotojo nėra”. 
Tai reiškia, kad jeigu tau
tos ir šalys nesusipras arba 
nenorės taikiai sugyventi, 
neišvengiamai kils branduo
linis karas - gal ne šian
dien, gal ne rytoj, bet jis 
įvyks.

Arbatov stebisi ir sakos 
kad:

“Dar net ir šiandien dau
gelis amerikiečiu stoja už 
tokią politiką, kuri yra nie
kas daugiau kaip kišimasis i 
socialistinių šaliy vidinius 
reikalus. Tokie bandymai 
ne tik kenkia prekybiniams 
ir ekonominiams ryšiams, 
bet jie sudaro pavojy kai kam 
dar svarbiau, būtent, pasiti
kėjimui savo partneriu.

“Mes, tarybiniai žmonės, 
labai gerai žinome, kad ne 
visiems amerikiečiams pa
tinka vienas ar kitas Įsta
tymas, viena ar kita tradi
cija, viena ar kita ekonomi
nė, politinė arba socialinė 
įstaiga, gyvuojanti Taryby 
Sąjungoje.

Iš savo pusės, tarybiniai 
žmonės nemyli daug ko, kas 
gyvuoja arba yra daroma 
Jungtinėse Valstijose. Ta
čiau normališki tarp mūšy

gius pirmojo pa saulinio karo 
metu, Spalio revoliucijoje ir 
pilietiniame kare.

Šiuo metu mūsų traukinys 
važiuoja pro Borodino lau
ką, kur 1812 metais Įvyko 
garsios kautynės tarp rusų 
ir prancūzų, kuriems vado
vavo NAPOLEONAS. Tame 
lauke stovi visa eilė pamink
lų - monumentų su dvigal
viais ereliais viršuje -, ku
rie pastatyti pasižymėjusių 
ar žuvusių rusų generolų 
garbei. Kaip žinome, Napo
leonui tuomet pasisekė 
užimti Maskvą, bet netrukus 
jam teko trauktis ir pergy
venti savo kariuomenės su- 
truškinimą ir savo imperi
jos žlugimo.

Kitas kandidatas i pasau
lio užkariautojus - HITLE
RIS - irgi bandė eiti Napo
leono keliais. Bet jam Mask
vos neteko pamatyti, o susi
laukė ir savo valdžios žlu
gimo ir savo tragiško galo. 
O šių abiejų garbėtroškų 
avantiūristinė politika sutei
kė daugybę nelaimių tautoms 
bei kainavo milijonų gyvy
bių.

Prisimenant praėjusius 
karus, kurių taip daug buvo 
istorijos eigoje, labai džiu
gu, kad štai jau einam tre
čias metų dešimtis kaip 
mūsų Europa gyvena be karo. 
Tai retenybė mūsų senojo 
kontinento istorijoje. Būtų 
dar maloniau, jei būtų pa
siekta tokio Europos saugu-? 
mo ir jos valstybių taikaus 
bendradarbiavimo užtikrini
mo visiems laikams, kokio 
siekia vykstą pasitarimai 
tais klausimais. Norisi lin
kėti ir visiems žemės konti
nentams pasiekti tvirtos tai
kos ir taikaus visų šalių 
bendradarbiavimo.

Su tomis mintimis siunčiu 
Jums, mieli draugai, ge
riausius linkėjimus Gegužės 
Pirmosios ir Pergalės prieš 
hitlerizmą švenčiu proga.

JUSTAS PALECKIS

Didžiai gerbiamam 
“Laisvės** redaktoriui, 
redakcijos kolektyvui 
ir skaitytojams!

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus ir visą Jūsų kolektyvą 
bei maloniuosius “Laisvės” 
skaitytojus su Gegužės 1-o- 
sios - Darbo žmonių tarp
tautinio solidarumo švente. 
Jums visiems linkime kuo 
geriausios sveikatos ir dva
sinė stiprybės. Teikia vii-, 
čių, kad pagerėję santykiai 
tarp mūsų valstybių sudarys 
realias sąlygas Taikai visoje 
mūsų planetoje išlaikyti.
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siekia dar aukštesnių.
- “DARBAS”

Žymus Lietuvos veikėjas

JONAS JURGAITIS
Jam balandžio 26 d. Lietu

vos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas suteikė 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
Kultūros veikėjo garbės

baigus karui, dirba partinį 
darbą Šiauliuose, Varėnoje. 
Nuo 1949 metų - Aukštosios 
partinės mokyklos Maskvoje 
klausytojas. Ją baigęs nuo 
1952 metų Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komi
teto skyriaus vedėjas, CK 
reikalų valdybos valdytojas. 
1949-1956 metais buvo ren
kamas LKP CK nariu. Šiuo 
metu - Partinės komisijos 
prie LKP CK narys.
IR NUO MŪSŲ

Šia tikrai nepaprasta ir 
garbinga proga - laimėjimu 
nusipelniusio Kultūros vei
kėjo garbės vardo ir 60-uoju 
gimtadieniu - prašome 
priimti ir laisviečių nuo
širdžiausius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus. -

RED.
vardą.

Jonas Jurgaitis gimė 1914 
m. balandžio 28 d. Naujo
kuose (Skuodo ra j.) darbi
ninkų šeimoje. Augdamas 
revoliucinėje šeimoje, anks
ti ir pats Įsijungė i revo
liucinį judėjimą. 1933 me
tais devyniolikos metų jau
nuolis priimamas i Lietuvos 
Komunistų partiją ir jam pa
tikimos Mosėdžio parajonio 
komiteto sekretoriaus pa
reigos. Dirbdamas staty
bose Mosėdyje, Skuode, Sa
lantuose, Palangoje, išvystė 
plačią revoliucinę veiklą.

Sis jo darbas neliko nepa
stebėtas buržuazinės vai-, 
džios, sekusios kiekvieną 
revoliucionierių žingsnį. 
Dešimtį kartų jis buvo suim
tas, o tris kartus - 1933, 
1935 ir 1936 metais - kali
namas. Tačiau areštai, kra
tos ir persekiojimai nepa
laužė revoliucionieriaus.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, dirbo administraci
nį darbą ’ Kretingoje, vėlįau 
Biržuose. Prasidėjus Di
džiajam Tėvynes karui, pa
sitraukia Į šalies gilumą. 
1942-1945 metais kovojo 
Raudonosios Armijos 16 lie
tuviškoje divizijoje. Pasi-’

Telydi Jus laimė bei sėk
mė.

Tegyvuoja taika visiems 
geros valios žmonėms!

Lietuvos ž. ū. akademijos 
darbuotojai:

doc. A. TRUMPICKAS 
doc. P. KAUŠAKYS 
doc. J. PETRULIS 
doc. K. SOKAS 

1974.IV.22

Suėmė 20 
komunistų

Madridas. Fašistinė Is
panijos policija raportavo 
^lėmusi 20 komunistų, kurie 
ruošėsi minėti Gegužės Pir
mąją.

Romos Katalikų vyskupai 
pareiškė nepasitenkinimą, 
kad Ispanijoje šiuo metu 
nėra žodžio, spaudos ir su
sirinkimų teisių. Teroras 
tebeviešpatauja.

Kairiųjų kandidatas 
pirmoj vietoj

Paryžius. Prancūzijos 
prezidento rinkimuose so- 
cialistų-komunistų kandida
tas F. Mitterrandas gavo 11 
milijonų balsų arba 43.4% 
visų balsuotojų, nepriklau
somas republikonasG. d’Es- 
taing - daugiu kaip 8 milijo
nus arba 32.9%. Kiti kan
didatai gavo po mažiau.

Kadangi nei vienas negavo 
daugumos balsų, tai dviejų 
daugiausia gavusių balsų 
kandidatų perbalsavimas 
įvyks gegužės 19 d.
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NEMOKĖJO IR NENORĖJO 
APGAUDINĖTI

Prisimenu jį vėl, jau 1939 
metais, Vilnių sugrąžinus

V. GULMANAS

Viską lėmė muzika

Lisbone iš tremties sugrįžęs Portugalijos Komunistu Par
tijos vadas Aivaro Cunhal dėkoja liaudžiai už entuziastišką 
pasitikimą. Nuotraukos dosinėse puse stovi Socialistu 
Partijos lyderis Mario Soares, taipgi atėjės Cunhalą pasi
tikti ir pasveikinti.

SUKAKTIS GEGUŽES 2 D. Anelius MARKEVIČIUS,

It šviesų žiburį 
jį matau...

(Marcelio Šikšnio 100-osioms gimimo metinėms )

Nors jau nemaža mėty 
prabėgo ir nemaža vandens 
nuplukdė gražuolė Neris pro 
aukštas Vilniaus kalvas ir 
mūrus, bet visuomet jį, 
Marceliną šikšnį, mūsų Vil
niaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorių ir mate
matiką, jį - dar Šiaulėniški, 
poetą ir dramaturgą, matau 
it šviesų žiburį ano meto su
temose. Prisimenu ji lyg 
tvirtą stulpą, parėmusi lie
tuvybės rūmą nualintame, 
baltalenkių priespaudą ken
čiančiame Vilniaus krašte.

IR SUNKIAUSIAIS LAIKAIS
Mes tada, ketvirto dešimt

mečio gale, visos Vilnijos 
ir Suvalkų krašto lietuviai 
moksleiviai, tėvų išrengti, 
už paskutiniuosius grašius 
nupirktom eilutėm - vadina
mom uniformom, dažnas 
pirmą kartą apauti batais, 
suvažiuodavom į Vilnių 
siekti mokslo. Dažnam, vos 
galą su galu suduriančio val
stiečio sūnui kelionė J Vilnių 
buvo tolima ir brangi. Betgi 
daugiau gimtąja kalba ir mo
kytis nebuvo kur. Tačiau ir 
virš šio kultūros židinio jau 
telkėsi debesys. Vis dažniau 
ir dažniau į jį kėsinosi šo- 
vinistiškai nusiteikę aukš
tieji valdininkai, dvasininki
ja. Buvo varoma arši pro
paganda, dedamos milžiniš
kos pastangos sulenkinti vi
sus, nors šiame krašte, ypač 
miestuose, nuo seno drau
giškai gyveno įvairių tauty
bių žmonės: lietuviai, bal
tarusiai, žydai, lenkai, toto
riai, vokiečiai. Petys J petį 
jie stojo į atkaklius klasinius 
mūšius. Čia, tuose pačiuose 
gimnazijos rūmuose, dabar
tinėje Komuna rų gatvėje, 
1919 metais supilsudskinin- 
kais kovėsi ir žuvo narsūs 
komunarai - internaciona
listai.

Štai tokiomis sąlygomis 
Marcelinas Šikšnys anuo 
metu direktoriavo gi m na z i- 

Xioje. Aukštas, lieknas, jud
rus, greitakalbis, visuomet 
taktiškas ir, svarbiausia, 
geraširdis, nepaprastai at
sidavęs mokyklai, jis buvo 
žinomas visame krašte, tu
rėjo pelnytą mokytojų ir mo
kinių autoritetą. Tą autori
tetą didino ir tai, kad buvo 
parašęs algebros ir geome
trijos vadovėlių, kūrė dra
mas, eilėraščius.

Keistas derinys: poetas, 
/ dramaturgas, matematikas.

KĄ JIS GALI 
PADARYTI. . .

Mokinys su direktorium 
. maža teturėdavo reikalų, ne

bent jei kas šunybę kokią 
iškrėsdavo. V ienose kla sese 
jis dėstė matematiką, kito
se - ne. Dažnai jį pa m a ty- 
davom tik greitomis pra-

kuodžiantį koridoriais, ir 
viskas.

Bet pasitaikydavo ir susi
dūrimų, dažniausiai, kaip 
sakydavom tada, finansinių.

Pamoka. Sėdim, būdavo 
klasėj. Staiga atsidaro du
rys ir įeina direktorius. 
Visi, suprantama, atsistoja, 
bet jis mojo greitai ranka, 
atseit, sėskit, sėskit. Kaž
kaip nemėgo išpūsto oficia
lumo. Paskui perskaito kokį 
trejetą pavardžių ir greita
kalbe sako:

- Eikit, namo, aškuta! 
Nesumokėjot mokesčio, aš
kuta, imkit knygas ir eikit!

Lietuvai. Atrodo, kitos per
spektyvos atsivėrė. Bet jis 
buvo susirūpinęs ir nelinks
mas. Senas kultūros veikė
jas, didžiai nusipelnęs savo 
kraštui, siekęs duoti mokslą 
tūkstančiams neturtingų val
stiečių vaikų, kuklus ir doras 
žmogus, buvo patekęs “sa
vosios” buržuazinės val
džios nemalonėn. Tikriau
sia, kam nors iš aukštų pa
reigūnų tarė atvirą, tiesų 
žodį, nes nei savęs, nei kitų 
jis nemokėjo ir nenorėjo ap
gaudinėti.

Prisimenu jį vėl, šven
čiantį savo devyniasde
šimt penktąsias gimimo me
tines. Pats seniausias ra
šytojas Lietuvoje, o gal net 
ir visoje šalyje. Pagarba 
jam, sulaukusiam tokio am
žiaus. Jaukus namelis Žvė
ryne, apsuptas vaismedžių, 
dabar, gegužės mėnesy, su
žydusių. Marcelinas šikšnys 
baltas baltutėlis, kaip ir jo 
išpuoselėtos obelys, o vei
das raukšlėtas, kaip tų obe
lų liemenys.

Mes Rašytojų sąjungos 
vardu sveikiname jubiliatą, 
linkime jam sveikatos. O 
jis šypsosi. Sunku jam beat- 
pažinti buvusius savo moki
nius, jų tiek daug, jų gali 
rasti visuose respublikos 
kampeliuose.

(Iš meno saviveiklos apžiūros Panevėžyje)

V. GULMANO nuotr.
Šaunios kap sukietės akordeonistės. Jos ir toliau 
skleis meilę muzikai.

KLAIPĖDIEČIAI MOKOSI IR ILSISI

Lietuvos uostamiesčio
kultūrinis gyvenimas

MABCELINAS ŠIKŠNYS

ILGAI IŠLIKS ŽMONIŲ 
ATMONTYJE

Kuklus literatūros darbi
ninkas, pedagogas - švietė
jas. Jo pjesės ir dramos 
neišėjo į didžiąją sceną, bet. 
kadaise su polėkiu buvo vai
dinamos valstiečių kluonuo
se. Iš jo matematikos va
dovėlių prie žibalinės lem
pos mokėsi valstiečių vaikai.

Nepaprastai greitai bėga 
laikas. Daug kas pasineria 
užmarštin. Marcelinas 
šikšnys - šiaulėniškis, lite
ratas, matematikas, įžymus 
kultūros veikėjas, ilgai iš
liks Vilniaus krašto žmonių 
atminty.

Turėjo jis tokį priežodį: 
“aškuta”; Matyt, kadaise 
buvę du žodžiai: “aišku 
tai”, vėliau, greitai tariant, 
pavirto “aškuta’1. Kartais 
juokais jį kai kas ir vadin
davo: Aškuta.

Direktorius žiūri į mus su 
užuojauta. Bet ką jis gali pa
daryti. Mes nusiminę nyri
name iš klasės. Eit, tai eit, 
bet kur? Kur dingt, jeigu ki
šenėj neturi netgi kelių gra
šių, o namuose tėvai tikisi, 
jog tu kaip nors išsisuksi. 
Tas nelemtas mokestis už 
mokslą! Tiesa, jis nebuvo 
didelis, nes dalį padengdavo 
aukos, plaukiančios iš Lie
tuvos. Ir vis dėlto mokes
tis. Kur jį sukrapštyti?

įvairenybės
Suomių ir švedų gydytojai 

dešimt metų tyrė naujagimių 
verksmą ir priėjo išvadą, 
kad iš jo galima spręsti, ar 
vaikas sveikas. Tyrimų pa
grindu sukurtas prietaisas, 
padedąs atskirti sveiko 
vaiko, įtariamo sergant ir 
sergančio kūdikio verksmą.

Ilgai ir atkakliai dirbo 
Kapsuko pedagoginės mo
kyklos saviveiklininkai, 
ruošdamiesi tradicinei ap
žiūrai, kurios dalis šiais 
metais įvyko Panevėžyje. 
Juk teko muzikines “špa
gas” sukryžiuoti su tokiu 
stipriu ir tradiciniu mūsų 
varžovų, kaip Klaipėdos A. 
Venclovos pedagoginė mo
kykla. Reikalinga pasakyti, 
kad liaudies dainų ir šokiu < < 
ansamblių kategorijoje klai
pėdiečiai iškopė į pirmą vie
tą, o kapsukiečiai liko treti.

Politechnikume pasirodė 
kapsukiečių pučiamųjų or
kestras. Kolektyvas dar jau
nas, nemažą dalį sudaro 
merginos, nėra didelio mu
zikavimo stažo. Tačiau toks 
prityręs vadovas, kaip LTSR 
nu 
jų/išspaudė viską, kas gali- 
ma\ ko pasėkoje orkestras 
iškopė į pirmą vietą. Rei
kalinga pasakyti, kad mūsų 
muzikantai čia labai pasi
tempė ir sugrojo programą 
tikrai gerai, palikdami kai 
kuriuos vyrų pučiamųjų or
kestrus.

Ketvirto kurso moksleivis 
P. Petrikas (vad. dėst. V. 
Alenskas) paskambinęs J. 
S. Bacho “Invenciją”, L. v. 
Bethoveno sonatą ir pjesę 
“Elizei” užėmė antrą vie
tą.

Dabar visų dėmesys nu
krypo į populiarų kapsukie
čių akordeonisčių ansamblį, 
vadovaujamą didelio šios 
srities entuziasto dėst. A.

Audru krantas” c

Novikovo pjesė
J. Strauso val- 
žydrojo Duno-

mok. K. Gurevičius iš

Uzėlos. Programoje estų 
kompozitoriaus G. Ernesak- 
so operos 
įžanga, A. 
“Keliai” ir 
sas “Prie 
jaus”.

Prieš kapsukiečius groję 
klaipėdiečiai parodė taip pat 
nepriekaištingą techniką, 
atsispindėjo ypač E. Grygo 
“Anitros šokyje”, tuo tarpu 
kantileninės vietos pra
skambėjo ne taip išraiškin
gai. Kapsukiečių ansamblis 
išsiskyrė dideliu nuoširdu
mu, tikrai gražiufrazavimu, 
apranga ir vadovo dirigavi
mo maniera. Tačiau techni
nė pusė buvo kiek silpnesnė. 
Kadangi viską lėmė muzika 
kūrinio išbaigtumas, todėl 
pirmoji vieta buvo pripažin
ta Kapsukui. Antra vieta 
pasidalino klaipėdiečiai ir 
Kapsuko kultūros mokykla.

Kadangi komisijoje buvo 
ir žinomas kompozitorius, 
pirmos lietuviškos tarybinės 
muzikinės komedijos “Auk
sines marios” autorius A. 
BELAŽARAS, jis sutiko at
sakyti į keletą klausimų 
“Laisvei”.

- Kaip vertinate, maestro, 
akordeonistų ansamblių pa
sirodymą?

- Visumoje labai gerai. 
Reikalinga nesitenkinti vien 
technika, nors tai muzikoje 
taip pat svarbu, bet ir paieš
koti pačios muzikos. Kaip 
tik pas kapsukiečius buvo 
daugiau muzikos, kas ir nu
lėmė jiems pirmą vietą.

Stiprumo atžvilgiu vargu 
ar kas gali prilygti skruzde
lei. Penkias tonas sverian
tis dramblys tegali pakelti 
1,5 tonos, 50 miligramų sve
rianti skruzdėlė tempia 500 
miligramų vabalą - 10 kartų 
sunkesnį už savo.

NAUJOS KNYGOS

MES PAS DIREKTORIŲ
Paslankioję koridoriais, 

nutariam eiti pas direktorių. 
Nedrąsiai įslenkam į kabi
netą:

- Ponas direktoriau, netu
rim pinigų, tėvai neturtin
gi. . .

Jis kilsteli galvą, žiūri į 
mus.

- Sakot, neturtingi. . . 
Tai ko čia slankiojat, ašku
ta, eikit į klasę. Eikit, 
eikit, aškuta!

Konfliktas baigtas, mes 
vėl sėdim patenkinti klasėje. 
Žinom, mokestis už mokslą 
visas bus sumokėtas. Ge
ras tas mūsų direktorius, 
kito tokio geraširdžio, taip 
suprantančio anuo metu du 
nesuderinamus dalykus - ne
turtą ir mokslo siekimą, ne
rasi.

Ar aukštai skrenda paukš
čiai? Švedų ornitologas pro
fesorius T. Gustafsonas, 
remdamasis daugelio metų 
patyrimų, padarė išvadą, kad 
sparnuočių pasitaiko net 3 
kilometrų aukštyje. Balan
džiai, paprastai skraidantys 
300 metrų virš žemės, gali 
pakilti 1,800 metrų. Euro
poje rekordinį skraidymo 
aukštį pasiekė čiurliai -3,- 
300 metrų.

Viena San Paulo firma 
skolininkams siunčia prane
šimus “su kvapu”. Pirmas 
toks raštas kvepia iš tikrųjų 
maloniai, kiti kvapai jau la
biau riečia nosį. Paskutinė 
pakopa - kvapas, kuris be
veik nieko nesiskiria nuo 
amerikinio šeško skleidžia
mo tvaiko. Laimei, jo fir
ma kol kas dar nepanaudojo. 
Firmos pirmininkas žurna
listams paaiškino: “Norime 
apeliuoti į klientų uoste - 
tai daug geriau, negu kreip
tis į jų protą”.

VINCAS PIETARIS.
RINKTINIAI RAŠTAI (711 
psl.). Vieno pirmųjų lietu
vių prozininko rinktinėje su
dėti reikšmingiausi jo kūri
niai: apsakymai, apysakos - 
“Keidošiu Onutė” ir “Kelio- «
nes”, drama “Kovaties Žal- 
giriais”, atsiminimai apie 
gimtąjį kaimą ir jo žmones, 
stilizuotų pasakų ciklas 
“Lapės gyvenimas ir mir
tis” ir kt.

MIKALOJUS KONSTAN
TINAS ČIURLIONIS. LAIŠ
KAI SOFIJAI (171 psl.). 
M. K. Čiurlionio laiškuose 
atsispindi keleliu paskutinių 
šio kompozitoriaus ir daili
ninko gyvenimo metų įvy
kiai. Laiškai rašyti tokiu 
laikotarpiu, kai jausmų, idė
jų ir veiklos pilnatvė ryškiai 
nušvietė menininko kūrybi
nės brandos viršūnę. Lei
dinys iliustruotas.

KAZYS BINKIS. RAŠTAI 
(It.- 527 psl. ir II 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

miesto

Kas keletą metų nesilankė 
Klaipėdoje, sunkiai susigau
do naujuose gyvenamųjų 
namų rajonuose, keletą kilo
metrų nusikėlusių kartu su 
miesto riba į pietus Kuršių 
marių pakrante. O kas ne
buvo bent pernai, galėtų ste
bėtis ir senamiesčiu, kuris 
apsivalo nuo amžių dulkių, ir 
siauros viduramžių gatvelės 
sužiba linksmomis restau
ruotų namų, parduotuvių, ka
vinių sienomis, žibintais, 
metalo plastika.

Uostamiestyje - žvejų, jū
rininkų, šiuolaikinės pramo
nes darbininkų mieste dabar 
ypač gausėja kultūros ir 
švietimo įstaigų. Atsidarė 
jau dvidešimtoji vidurinė 
mokykla. Be to, veikia kele
tas profesinių technikos mo
kyklų, kuriuose ruošiama 
darbininkų klasės pamaina, 
šešiose specialiose viduri
nėse mokyklose mokosi bu
simieji technikai, medicinos 
seserys, laivyno darbuotojai 
ir kiti liaudies ūkio specia
listai, veikia vaikų dailės 
ir muzikos mokyklos, S. 
Šimkaus aukštesnioji muzi
kos mokykla. Kiekvieną va
karą klaipėdiečiai gdli už
sukti į vieną iš 68 bibliotekų 
ir pasirinkti sau knygų iš 
bendro beveik 2 milijonų 
tomų skaičiaus, apsilankyti 
viename iš 9 miesto klubų 
arba 5 kinoteatrų.

Klaipėda tampa 
Lietuvos muziejų 
Miesto gyventojai
didžiuojasi savo kraštoty
ros muziejumi, naująja pa
veikslų galerija, kurios sa
lėse daug vertingų lietuvių, 
rusų ir Vakarų Europos 
meno meistrų originalių ta
pybos, grafikos bei skulptū
ros darbų. Vasarą duris at
vers restauruotas liaudies 
meno muziejus, dabar švie
čiantis baltomis sienomis ir 
naujų čerpių stogu sena
miestyje, o restauratoriai - 
Klaipėdos specialios pa
minklų restauravimo dirb
tuvės architektai ir darbi
ninkai - jau triūsia prie 
parodų paviljono korpusų. 
Jūrų muziejus, įsikūręs ku
kliose patalpose Herkaus 
Manto gatvėje, po kelerių 

■ metų pereis į masyvios Kop
galio tvirtovės rūmus, kurie 
specialiai tam muziejui pri
taikomi.

svarbiu 
miestu, 
teisėtai

lietuviu < 
Skiria-

50 metu c

TAMULYTE.
KLOVA (67

DOVYDAITIS.
PO VANDENIU 

Nauji rašytojo 
darbo tema, 

milžine” paro- 
vaikai domisi 

Geri ir pikti vė- 
Berniu-

- apie lakūnus 
Laiškas 

apie vaikų

Vilnių. Iliustruota 
dailininku darbais. < 
m a Vilniaus 
jubiliejui.

LORETA 
VYTAUTAS
psl.). Tai monografinis lei
dinys apie kompozitoriaus 
V. Klovos gyvenimą ir kūry
bą. Taip pat pateikiama jo 
operų analizė, straipsnių ir 
recenzijų bibliografija.

JONAS 
LAIŠKAI 
(144 psl.). 
apsakymai 
“Žaliajame 
dyta, kaip 
technika,
jai”, “Gaisras”, 
kų gandrai 
ir aviamodelistus, 
po vandeniu
kovą su brakonieriais.

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

S. BULKIENĖ 
“VAGOS” 

LEIDYKLOS DARBUOTOJA

Miesto gyventojai ir ap
linkinių rajonų žemdirbiai 
didžiuojasi savo dramos 
teatru. Su dideliu pasiseki
mu čia rodomi tokie spek
takliai kaip J. Grušo “Bar
bora Radvilaitė”, J. Mar
cinkevičiaus “Mindaugas”, 
šiuolaikinių autorių ir klasi
kų veikalai. Miesto filhar
monija turi gerai įrengtą 
700 vietų salę, kurioje kon
certuoja įžymūs muzikos 
meno meistrai iš Vilniaus, 
Maskvos, Leningrado ir dau
gelio tarybinių respublikų. 
Kasmet čia savo spektaklius 
parodo beveik visi respub
likos teatrai.

Klaipėda turi ir savo ra
šytojų, kompozitorių, savo 
liaudies operos teatrą, 410 
įvairių žanrų meno savi
veiklos ansamblių.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
Tačiau uostamiesčio kul

tūrinio gyvenimo panorama 
būtų nepilna, jeigu nepami
nėtume dviejų aukštųjų mo
kyklų užuomazgų, kurios čia 
pradėjo veikti kaip atskiri 
fakultetai. Vienas jų-Kauno 
Politechnikos institute vaka
rinis fakultetas ruošia įvai
rių specialybių inžinierius, 
kurie vakarais, po darbo

įmonėse, įsigyja aukštojo 
mokslo diplomus.

Antras fakultetas tiesio
giai susijęs su kultūra. Tai- 
šiaulių K. Preikšo pedagogi
nio instituto Muzikos fakul
tetas, veikiantis Klaipėdoje 
jau treti metai.

Lietuvos kaimo ir miesto 
kultūrinėms įstaigoms labai 
reikalingi specialistai su 
aukštuoju mokslu. Viena 
Vilniaus konservatorija jų 
nepajėgia paruošti. Taigi, 
Klaipėdos Muzikos fakulte
tas, kuris šių metų rudenį 
jau bus didesnis už pačią 
konservatoriją, ėmėsi ruoš
ti muzikos mokytojus viduri
nėms mokykloms, lietuvių 
literatūros mokytojus su re
žisūros prof iliu, taip pat ba
letmeisterius, chorų diri- • 
gentus, orkestrų vadovus 
kultūros namams. Rugsėjo 
mėnesį priėmę numatytą 
kontingentą į pirmąjį kur
są, turėsime daugiau kaip 
500 studentų dieniniame ir 
200 neakivaizdiniame sky
riuose.

Galime sakyti, kad išsi
pildo įžymaus lietuvių kom
pozitoriaus S. Šimkaus sva
jonė - Klaipėdoje yra ir gy
vybingai veikia muzikos ir 
kitų menų aukštoji mokykla. 
Veikia ir kasmet vis labiau 
auga, plečiasi, numato ati
daryti vis naujas specialy
bes. į Klaipėdą iš Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų atvyks
ta patyrę pedagogai ir jauni 
specialistai dėstyti meno 
dalykų. Fakultete dirba ke
turi profesoriai, devyni do
centai, daugelis jaunų dės
tytojų ruošia disertacijas. 
Fakultete dirba psichologi
jos mokslų daktaras, profe
sorius A. Jacikevičius, iš 
Vilniaus atvyksta skaityti 
paskaitų “Lietuvos” ansam
blio šokių vadovas TSRS 
liaudies artistas J. Lingys 
sėkmingai darbuojasi vienas 
buvusių S. Šimkaus muzikos 
auklėtinių, lietuvių kultūros 
veteranas, respublikos nusi
pelnęs artistas A. Ilčiukas, 
Klaipėdos liaudies operos 
dirigentas K. Kšanas, muzi
kos istorikė ir teoretikė D. 
Kšanienė, dabar rašanti di
sertaciją Klaipėdos krašto 
muzikinės kultūros istorijos 
tema, ir daugelis kitų.

Fakultete veikia trys mo
komieji chorai, du orkestrai, 
choreografinė ir dramos 
studijos, kurias nuolat kvie
čia koncertuoti aplinkiniai 
rajonai, respublikos televi
zija. Praktikos metu stu
dentai vadovauja miesto ir 
kaimų meno saviveiklos ra
teliams, dėstytojai ir pro
fesoriai dažnai skaito pa
skaitas, teikia konsultacijų 
meno, pedagogikos, psicho
logijos klausimais.

Taigi, rūmai Mažvydo 
parko pakraštyje nuo ryto iki 
vėlaus vakaro pilni muzikos 
ir jaunystės balsų. Iš čia 
sklinda kultūros šviesa. Ją 
mūsų auklėtiniai nuneša į 
visus Lietuvos kampelius ir 
imasi vadovauti liaudies ta
lentams.

Klaipėda, mūsų uosta
miestis, jau nebe provincija, 
o sparčiai augantis kultūros 
centras, kuriame sutelktos 
svarbios Lietuvos švietimo 
ir meno jėgos.

V. JAKELAITIS
Klaipėdos Muzikos 

fakulteto dekanas
LĖKTUVAS 
FOTOGRAFAS

Ukrainoje, O. Antonovo kon
struktorių biure, sukonstruotas 
lėktuvas „AN-30''. Jame sumon
tuota aparatūra atlieka kartogra
finius, geofizinius, gravimetrinius 
tyrimus. Lėktuvas gali fotografuoti 
ir naktj.
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VYT. ALSEIKA

Knygos Knygos, knygos - 
kaip jus myli Lietuvos 

gyventojai...
Kaip buvęs emigrantas 

prisimenu dar iš stovykliniu 
metę Vokietijoje tokius kai 
kurių tautiečių balsus:

- Pamatysi, praeis keleri 
metai, ir Lietuvoje nebebus 
leidžiamos lietuviu knygos, 
ypač klasika, beletristika, 
naujųjų rašytoju kūryba, jau 
nekalbant apie poezijos kny
gas. Knygos bus leidžiamos 
vien rusę kalba . . .

Taip emigrantams buvo 
kalama į galvą prieš 25 me
tus, net ir vėliau. Tikrovė 
pasirodė esanti visai kita.

Emigrantai gerai prisi
mena 1958-59 ir vėlesnius 
metus, kai jie pradėjo iš 
Lietuvos gauti knygę siunti
nius. Ar tai buvo rusę 
knygos? Anaiptol. Dešim
timis, šimtais giminės Lie
tuvoje siuntė j Vakarus lie- 
tuvię klasikę - Kudirkos. 
Vienuolio, Maironio, Krė
vės, Putino raštus. Sekė ir 
kitę, ne klasikę, naujųjų laikę 
rašytoję knygos - M. Sluckio, 
A. Bieliausko, V. Sirijos Gi
ros. Dar vėliau lietuviai 
Vakaruose patyrė apie var
dus nauję, pokaryje iškilu
siu, talentingę rašytoję - 
J. Avyžiaus, J. Baltušio, E. 
Mieželaičio, Just. Marcin
kevičiaus, pagaliau, Vyt. 
Bubnio.

Kas stebino, tai knygų ti
ražai - po 10,000 ir dau
giau, netgi iki 30,000 egz. 
Poezijos knygę tiražai žy
miai viršijo prieškariniu 
laikę tokię knygę tiražus - 
dabar jau leidžiama po 7,000, 
net iki 10,000 egz.

VISIŠKAI AIŠKU: ClA 
JOKIOS PROPAGANDOS

1972 m. spalio mėn. jau 
lankiausi Vilniaus knygy
nuose. Kiek vėliau ir ypač 
1973 m. pavasari varsčiau 
knygynų (book stores) duris 
Lietuvos rajonę vietovėse: 
Sakiuose, Šiauliuose, Tel
šiuose, Plungėje, Skuode, 
Širvintose, Ukmergėje, Ro
kiškyje, Molėtose, Utenoje, 
Raseiniuose, Rietave, Klai
pėdoje, Palangoje, Kretingo
je, žinoma ir Kaune. . . 
Stebėjau knygas, kurios 
neilgam atsirado lentynose, 
sekiau lankytojus, kurie go
džiai vartė knygas, jas pir
ko.

Paaiškėjo štai kas: knygę 
Lietuvoje perkama nepa
prastai daug. Perkamumas, 
palyginus su “smetoniniais” 
laikais, manau, bus pakilęs 
daugiau kaip penkis, jei ne 
daugiau, kartę. Jau gali 
tarti: jos Lietuvoje grobs
tė grobstomos. Dažnu at
veju nepakanka 15,000 egz. 
tiražo, tenka leisti naujus 
leidimus. Knygos nėra bran
gios - 200-300 psl. knygos 
kaina siekia tarp 30 ir 80 
kap. Tuo tarpu JAV “hard 
cover” knyga man-kaštuoda- 
vo iki 5-7 dol., Fed. Vokie
tijoj gi - iki 20-30 markiu.
ANTRAS LEIDIMAS IR - 
PO 30.000

Vilniuje dažnai užsuku i 
Centrinį knygyną Lenino 
prospekte. Žiūrėk, pasirodė 
nauja knyga ir jau pastebi 
vis augančią eilę: keli šim
tai egzempliorių, tam kny
gynui skirtę, išperkama per 
porą valandę. Pavėlavai, 
gailėkls, nes po keliu dienę 
tos knygos Vilniuje negausi 
ir turėsi laimės ieškoti ku
rio nors rajono miesto kny
gyne . . . Gal ten gausi, o 
gal ir ne. Turėsi laukti 
antrojo leidimo.

Dailioji literatūra vis dar 
puikuojasi 15,000 ir dides
niais tiražais. Ne retai pa

stebi ir grąžę 30,000 skaičių. 
Štai neseniai buvo išleistas 
rašytojo-veterano, sulauku
sio 75 m. amžiaus, J. Paukš
telio trilogijos (“Jaunystė” 
“Netekėk, saulele” ir čia 
musę žemė”) antrasis leidi
mas ir kągi - po 30,000 egz. 
ir. .po kelių dienu knygę 
jau nebuvo. Nurodykit, skai
tytojai, bent vieną neseniai 
išleistą beletristo kūrinį 
JAV, kurio antras leidimas 
pasirodytu tokiu tiražu ir 
būtę šalyje išpirktas per vie
ną savaitę. . .

Štai gi Jonas Avyžius, ku
rio romanas “Sodybę tuš
tėjimo metas” neseniai buvo 
pristatytas Lenininei premi
jai. 1973 m. gale pasirodė 
antras romano leidimas 
ir. . . 30.000. Manote jis 
pelyja lentynose? O, labai 
klystate, žmonės sumokėtu 
net daugiau, jei galėtu tą 
knygą įsigyti.

DAŽNAI IŠLEIDŽIAMI 
KLASIKŲ RASTAI

Ir taip, per tuos pusantrų 
metę stebėjau: gera knyga 
išleidžiama viena paskui kitą 
ir. .po kelię dienę, kartais 
ir valandę, ji išperkama. 
Perkamos knygos ir žymiu- 
ję beletristu - to paties Avy
žiaus, M. Sluckio, V. Sirijos 
Giros, A. Bieliausko, J. Gru
šo, J. Dovydaičio, J. Petke
vičiaus, R. Jankausko, V. 
Bubnio ir visos eilės kitę, 
poetę - Just. Marcinkevi
čiaus, E. Mieželaičio, A. Žu
kausko, dramaturgo K. Sa
jos, humoristinės literatū
ros atstovės Vyt. Žilinskai
tės, net talentingųjų kritikę, 
kaip J. Lankučio, Alg. Bu
čio, V. Areškos.

Lietuvos skaitytojai mei
lę, prisirišimą rodo klasi
kams, kaip J. Biliūnui, V. 
Krėvei, B. Sruogai, V. My- 
kolaičiui-Putinui, V. Kudir
kai, V. Pietariui, Vaižgantui 
ir kitiems. Buvo svetur 
gandę - esą, klasikę daugiau 
nespausdins, o kokia tikro
vė? Slenka savaitė po sa
vaitės, ir šiais metais iš 
eilės pasirodė: Pietario 
raštai, Vaižganto ir Krėvės 
raštai, J. Biliūnoraštę rink
tinė, buvo pagerbtas ir se
nosios kartos dramaturgas, 
buvęs ir matematiku M. 
Sikšnys-Siaulėniškis (jo 
drama “Sparnai” ir kt.).

PAŽĮSTA IR HEMINGWAY, 
IR GORE VIDALI <

Savo ruožtu, “Vagos” lei
dykla (ji leidžia grožinės 
literatūros knygas, kai 
“Mintis” - politinę, ekono
minę ir pan. literatūrą), 
kuri kasdien išleidžia po2-3 
knygas, skiria daug dėmesio 
ir verstinei, užsienio lite
ratūrai. Lietuvos skaitytojai 
plačiai supažindinami ne tik 
su Tarybę Sąjungos Įvairiu 
tautę kūryba, bet gali sekti 
ir kitę šalię, Vakarę neiš
skiriant, knygę naujienas. 
Lietuvos skaitytojai nuo 
senai ypatingai vertina, ger
bia Hemingway, Dreiser, 
Faulknerio kūrybinį paliki
mą. O iš šių dienu rašytoję 
tie skaitytojai susipažinę su 
Salingerio, kitę raštais, net 
ir su Gore Vidal (jo “Wa
shington, D. C.” išleistas 
dar prieš metus), jie su 
įdomumu skaitė ir A. Haley 
“Airport”, o šių metę pir
maisiais mėnesiais susipa
žino su Clark ”2001 metu 
kosmine odisčja”)net 28,000 
egz.). Tos knygos gausiai 
perkamos visur Lietuvoje - 
ne tik Vilniuje, Kaune, bet

ir Utenoje, Dusetose ar Šir
vintose.

Taigi lietuviai turi savo 
nuomonę apie Įvairię USA 
ar britę bei prancūzę rašy
toję knygas - ar tai būtu 
įmanoma pasakyti apie Hot 
Springs, Ark., Youngstown, 
Ohio bei Omahos, Iowa gy
ventojus, ję pomėgius sekti 
europinę literatūrą?

“BESTSELLERIAI” IR 
J. SUSAN TVARINIAI

1972 metais, man gyvenant 
New Yorke, kartas nuo kar
to apsilankius Doubleday 
knygyne 5th Avenue, kas gi 
krito j akį? - svarbu, kad 
knyga būtę labai perkama, 
taigi - būtę “bestselleriu”. 
Tačiau kiek kartu ten būda
vau, nemačiau jokios eilės. 
“Bestselleris” ramiai gu
lėjo ir jį galėjai nusipirkti 
ir po dvieju savaičių, knyga 
ten turi būti išgarsinta, turi 
būti sensacinga, gal paliesti 
populiarias asmenybes, mo
teris, politikus, milijonie
rius. Tuo atveju. . . ją 
pirks.

O štai, kaip neseniai rašė 
“N. York Times Book Re- 
view” savaitinis priedas ir 
kaip komentavo Maskvos 
“Literaturnaja Gazeta” ba
landžio 3 laidoje, JAV ir to
liau klesti knygos tų autorių, 
kurie visiškai nesirūpina 
knygos meno verte, bet sie
kia sukelti sensacijos pjū- 
čius skaitytojuose.

Kaip gi kitaip išaiškinsi 
nepaprastą sėkmę tokiugra- 
fomanę JAV knygę rinkoje, 
kaip Jacqueline Susan, be
veik kas metai paleidžian- 
čios į pasaulį savo raštus, 
kuriuose daug sekso, aktua
lijų, visiems žinomę pletkę 
ir “paslapčių” iš JAV aukš
tuomenės, turtingųjų sluoks- 
nię gyvenimo, meilės nuoty- 
kię? Mano laikais JAV buvo 
grobstoma Susan knygpalai
kė “Meilės mašina” (apie 
TV veikėję užkulisinį gyve
nimą ), o štai neseniai USA 
piliečiai, ypatingai gi milijo
nai moterų, perka irnedęls- 
damos skaito Susan naują 
tvarinį “Dolores”, kuriame 
pasakojama apie našlę - mi- 
atpažino ne ką kita, kaip. . . 
buvusio prezidento našlę Za- 
keliną Onassis. Taigi, šiai 
puikiai pasitarnauta, nes juk 
reklama nebloga.

( Bus daugiau )

Demonstracija 
prieš fašistams 
paramą

Washingtonas. Keletas 
šimtę graikę demonstravo 
prie Baltęję rūmu, reika
laudami nutraukti bet kokią 
paramą fašistinei militaris- 
tę valdžiai Graikijoje.

Graikai demokratai taip 
pat reikalauja Graikijos 
režimo paleisti iš kalėjimu 
ir koncentracijos stovyklų 
tūkstančius politiniu kaliniu.

Nužudė Allendės 
padėjėją Bustos

Santiago. Čilės militarinė 
policija praneša, kad užmuš
tojo prezidento Allendės 
saugumo viršininkas Juan 
Bustos būdamas po areštu 
nusišovęs.

Aišku, kad tai buvo fašistu 
darbas nušauti Bustos ir pa
skelbti, kad jis pats nusišo
vė. Juk niekas kitaip neįro
dys.

Taipgi kartu paskelbė, kad 
buvęs vidaus ir gynybos mi
nistras Jose Toha pasikoręs. 
Fašistai viską gali padaryti.

•
INDIANA Standard alie

jaus korporacija per pirmąjį 
šię metę ketvirtįpadarepel
no $210 milijonus, pelnas 
pakilo 81%.

•
JEANNETTE, Pa. 1,400 

Elliott Co. darbininku tebe-'
I streikuoja.

(Veliones Margaritos Kava
liauskaitės vienas iš pasku
tiniu straipsniu. Buvo at
spausdintas Vilniaus “Tie
soje” bal. 5 d.)

Kiekviena diena drauge su 
kasdieniniais rūpesčiais 
Amerikos darbo žmogui at
neša nerimą: didėja mokes
čiai, brangsta maisto pro
duktai, įšaldomi atlyginimai 
ir t. t. Sunkiausia našta visa 
tai užgula amerikiečiu mo
terų - namę šeimininkių pe
čius. Joms tenka vėl ir vėl 
permąstyti šeimos biudžetą. 
Vyrai nebepajėgia išmaitin
ti, išlaikyti šeimų, ir mote
rys turi ieškoti darbo. O 
kiek šeimę, kuriu tėvai, vy
rai negrįžo iš Vietnamo ar 
Kamobdžos, ir moteris liko 
vienintelė šeimos maitinto
jai Amerikietės, ne vien tik 
siekdamos savarankiškumo, 
emancipacijos, Įsitvirtinti 
gyvenime, atsiduria prie 
darbo biržos duru. Visu < « 
pirma jas čia atveda nepri
tekliai. Sunkios, žeminan
čios darbo paieškos. Su- 
radusios jį, moterys dar 
skaudžiau pajunta nelygybę 
su vyrais, skriaudą ir pa
žeminimą. Pasitelkę sta
tistiką, pamatysime, kad 
1960 metais JAV dirbo 22,- 
500,000 moterų, o 1973-iai- 
siais - jau apie 34 milijonus.

Mokslinė-techninė revo
liucija, paviršutiniškai 
žvelgiant, iš dalies palengvi
na moteriai gauti darbą, 
įtraukia ją į gamybą. Dar
bas nebereikalauja tiek fizi
nės jėgos prisireikia pigiu 
ir miklię moterų ranku. An
tai tokios “vyriškos” darbo 
šakos, kaip mašinų gamyba, 
metalurgijos pramonė, auto
matizavus gamybos proce
sus, tapo prieinamos mote
rims. 1960-1970 metu lai
kotarpiu iš pusantro milijo
no naujai priimtų mažai kva
lifikuotų darbininkę 58 proc. 
sudarė moterys. Amerikie
tės dabar sudaro 38.7 proc. 
visos Jungtinię Valstijų dar
bo jėgos.

Iš kitos pusės, mokslinė- 
techninė pažanga reikalauja 
aukštesnio profesinio pasi
ruošimo. Tai ypač pasakyti
na apie inžinerines-techni- 
nes specialybes, ir čia mo
terims sunku atlaikyti vyru 
konkurenciją, nes joms ir 
sunkiau įsigyti ir reikiamą 

į išsilavinimą. Nors perpas- 
taruosius trejus metus ko
ledžuose studenčių pagausė

Jaunuoliai šaunuoliai - Vilniaus “Tiesos” ruošiamų
bėgimo lenktynių laimėtojai

M. Steckas I. Pociūtė M. Kultais V. Vėževičius R. Rusaitienė J. Grigas

500 m mergaitėms (iki 13 metu). D. Ilekytė (Pasvalys)

1,000 m mergaitėms (iki 15 metu), J. Karosaitė (Pa
nevėžys ).

1,000 m jaunėms (iki 17 metu), L Pociūtė (Panevėžys)

1,500 m jaunuolėms (iki 19 metu), L. Baikauskaitė 
(Šilutė).

2,000 m moterims, R. Rusaitienė (Vilnius).

1,000 m berniukams (iki 14 metu), A. Jakimavičius 
(Prienai).

2,000 m berniukams (iki 16 metu), P. Clegis (Za
rasai ).

3,000 m jauniams (iki 18 metu). M. Steckas.
3,000 m jaunuoliams (iki 20 metu) M.Kulbis (Vilnius ).
3,000 m vyrams (virš 40 metu). V. Vėževičius (Šiau

liai ).

MARGARITA KAUL-KAVALIAUSKAITE 

AMERIKIEČIŲ MOTERŲ 
KOVA IR VILTYS

jo trigubai, tačiau jos vis 
dar nustumtos į “grynaimo
teriškas” specialybes. Tad 
amerikietės daugiausia te
bedirba tekstilės ir siuvimo 
pramonėje, vaiku auklėjimo 
įstaigose, medicinos sese
rimis, pardavėjomis, konto
rų tarnautojomis. Taigi 
mokslas ir technika Jungti
nėse Valstijose tebėra vyru 
rankose, tebėra ję monopoli
ja.

Moteris inžinierė Jungti
nėse Valstijose - retenybė. 
O moteris - Įstaigos vado
vė - beveik negirdėtas daly
kas.

Iš atminties išnyra nuo
stabi praėjusivasara Tarybę 
Lietuvoje, ramūs žalieji 
Druskininkai, jauki “Daina
vos” sanatorija, kur beveik 
“grynai moteriškam” per
sonalui vadovauja sumani 
organizatorė, puiki specia
listė gydytoja Elena Kriau- 
čiūnaitė. Tarybę Lietuvoje 
man teko bendrauti su mote
rimis gydytojomis, moksli
ninkėmis, žurnalistėmis.
Jos neįsivaizduoja kitokio 
gyvenimo visuomeninėje
veikloje. Tai tapo ję porei
kiu, dvasine būtinybe. Taiję 
gyvenimo tikslas ir prasmė.

Tarybę šalyje visos sąly
gos moterims atskleisti savo 
gabumus, savo asmenybę. 
Tik eik, mokykis! Jos lygiai 
su vyrais dalyvauja gamybo
je, kultūroje, valstybės val
dyme.

O dabar atsigręžkime į 
žurnale “Junaited Steits nius 
end Vorld riport” išspaus
dintą “Kovos už moterų ly
giateisiškumą lygos” krei
pimąsi: “Universitetai ir 
koledžiai, - pabrėžiama 
jame, - diskriminuoja mo
teris, visokiausiais būdais 
kliudydami joms įstoti į 
aukštąją mokyklą, gauti sti
pendijas, įsidarbinti”. Žur
nalo duomenimis 1973 m. 
Jungtinėse Valstijose tebuvo 
tik 2 proc. moterų inžinierių, 
3,5 proc. - jurisčię, 9 proc. 
gydytoję. Nors praėjusiais 
metais vidurines mokyklas 
baigė 50,4 proc. merginę, o 
koledžius - 43 proc. Koledžę 
dėstytojų tarpe tėra ketvir
tadalis moterų. 96 proc. 
vidurinių mokyklų direkto
rių - vyrai.

Tik ką baigusios koledžą 
ar universitetą amerikietės 
merginos džiaugsmą užtem
do nerimas - įsidarbinimo 
pagal profesiją problema, 
atlyginimo klausimas.

Aukštosios mokyklos diplo
mas jai dar neatveria Įstai
gų durų. Žengdama pirmuo
sius žingsnius Į savarankiš
kumą, moteris pakliūva į 
diskriminacijos pinkles. 
Praradusi viltį Įsidarbinti 
pagal specialybę, ji dažnai 
pasirenka pripuolamą darbą 
ir taip metai po metų dis- 
kvalifikuojasi. 8 proc. JAV 
bedarbių sudarokoledžięab
solventai. Tai daugiausia 
merginos.

Kapitalizmo rykštė - ne
darbas - visų pirma irgi pa
liečia moteris. Žurnalas 
“United States and World 
Report” paskelbė, jog 1973 
metų rugpiūčio mėn. duome
nimis bedarbių moterų buvo 
48 proc. daugiau, negu be
darbių vyrų.

Disproporcija gamyboje, 
gamybos lėtėjimas Jungtinė
se Valstijose pirmiausia 
paliečia moteris. Gamybos 
automatizavimas, nešdamas 
pažangą, darbo kultūrą, vis 
labiau veržiasi į aptarnavi
mo sferas, grasindamas iš
stumti vėlgi moteris, nes ten 
jų daugiausia dirba. •

Nors amerikietės moterys 
ir sudaro trečdalį darbo jė
gos, jos, deja, nėra ekono
miškai, lygiateisės. Darbo 
apmokėjimo diskriminavi
mas - svarbiausia tos nely
gybės esmė. Oficialios sta
tistikos duomenimis už lygę 
darbą amerikietė moteris 
gauna tik du trečdalius vyro 
darbo užmokesčio. Moterys 
daugiausia atlieka žemos 
kvalifikacijos, menkai ap
mokamą darbą. Tai vėliau 
atsiliepia pašalpoms ir pen
sijoms. JAV Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
Gus Hali knygoje “Darbi
ninkų klasės pastangos iš
laisvinti moteris” pateikia 
tokį pavyzdį: Massachusetts 
valstijoje garsiosios “Gene
ral Motors” kompanijos ga
myklose moterų montuotoju 
darbo užmokestis tesudaro 
65 proc. vyru - juodadarbiu 
atlyginimo. Si tendencija 
vis labiau įsigali, o proš
vaisčių nesinąato. Antai 1955 
metais vidutinis moterų at
lyginimas sudarė 63,9 proc. 
vidutinio vyrų darbo užmo
kesčio, o 1971 metais - tik 
59,5 proc.

Šiuolaikinio kapitalizmo 
sąlygomis amerikietėms ke
lia nerimą ir dirbančios mo
ters sveikatos apsauga, jos 
namų ruošos palengvinimo 
klausimas, darbo saugumas. 
Mokslo ir technikos revoliu
cijos amžiuje dabartiniai ga
mybos procesai labai inten
syvina darbą, elektroninių 
mašinų panaudojimas didina 
protinį ir nervinį krūvį, o 

I d j r b o te m pų spa r toj i m < i s s c - 

kiną fizines ir moralines jė
gas, neša nelaimingus atsi
tikimus. Dabar Jungtinėse 
Valstijose gamyboje kasdien 
žūsta 55 darbininkai, 8, 5 
tūkstančio netenka darbingu
mo ir 27 tūkstančiai gauna 
traumas. Gamybos procesų 
intensyvinimas didėja ne tik 
pramonėje, bet ir kitose ap
tarnavimo sferose, kur dau
giausia dirba moterys. Dar
bo apsaugos Įstatymas vi
siškai neliečia žemės ūkio 
darbininkių, tarnaičių.

Ypač sunki spalvotųjų ra
sių moterų padėtis. Juodųjų 
moterų vidutinis uždarbis 
yra 70 proc. mažesnis, negu 
baltųjų. Kaip nurodoma JAV 
Komunistų partijos progra
moje: “40 proc. juodųjų
moterų, kurios priklauso ne
turtingiausioms gyventojų 
sluoksniams, yra šeimę 
maitintojos, ir ant jų pečių 
gula ekonominė, socialinė ir ■» 
psichologinė našta”.

Moterų darbininkių neor- 
ganizuotumas - svarbiausia 
priežastis, dėl kurios vi
sur diskriminuojamas mo
terų darbas. Tik 30 proc. 
dirbančiųjų moterų yra prof
sąjungų narės.

Šiomis dienomis į Chicago 
susirinks 3,000 moterų, at
stovaujančių 58 JAV prof
sąjungoms. Jos svarstys 
dirbančiųjų moterų padėties 
problemas ir jų organizavi
mo į profsąjungas klausi
mus. JAV moterys, profsą
jungų narės reikalauja, su
darant kolektyvines sutartis 
su įmonininkais, į jas 
įtraukti nuostatus dėl lygaus 
moterų darbo apmokėjimo ir 
nutraukti moterų diskrimi
navimą, samdant į darbą ir 
atleidžiant iš jo.

Jungtinių Amerikos Val
stijų moterys kovų už laisvę 
ir savo teises istorijon Įra
šė taurius puslapius. Chica- 
gos suvažiavimas - ryškus 
indėlis į socialinę pažangą.

JAV pirmą kartą istorijo
je Chicagos suvažiavime 
buvo Įkurta bendranaciona- 
linė dirbančių moterų orga
nizacija - moterų - profsą
jungų narių koalicija. Stei
giamasis suvažiavimas iš
rinko vadovaujančius orga
nus, Į kuriuos Įeina dauge
lis žymių profsąjunginio ju
dėjimo veikėjų. Organizaci
jos pirmininke išrinkta O. 
Meider. -

“TIESOS” RED. \

CHICAGO. Common
wealth Edison kompanija 
gavo leidimą pakelti elektros 
kainas 10.69%.

WASHINGTONAS. Maisto 
kainos kovo mėn. keturių 
šeimai pakilo $16.
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LDS National Bowling Philadelphia, Pa. Providence, Rhode Island St. Petersburg, Ila.
Tournament

Twenty-third National Bowling Tournament for LDS 
Championship will be held May 17, 18 and 19, 1974, at the 
Mercury Lanes, 7630 Schaefer Load, Dearborn, Mich.

Bowling will start Friday evening at 8:00 P. M. and will 
continue on Saturday from 10:00 A. M. to 10;00 P. M.

The arrangements for the Social Events have been worked 
out. ... a Welcome Party on Saturday evening at the 
DLC and the Tournament Banquet at Chamberlin’s Sunday.

An added plus will be a French breakfast for early ar
rivals at the Holiday Inn and cars will be on hand to shuttle 
the bowlers and guests from motel, to the lanes, to the 
club, and back to the motel. What more could anyone ask?

TARYBŲ LIETUVOJE

Moksleivių pavasario atostogų dienomis Vilniuje, 
Profsąjungų kultūros rūmuose, veikė respublikinė 
jaunųjų gamtininkų sausų puokščių ir anksti pražy
dusių gėlių paroda. Savo darbus joje eksponavo 395 
Lietuvos miestų ir rajonų mokyklos.

PADAUGĖJO
troleibusų

VILNIUS. Troleibusų val
dybos mašinų parką papildė 
septynios naujos “Skodos”. 
O iš viso iki metų pabaigos 
miesto trasomis kursuos 15 
naujų troleibusų. Jie pakeis 
parko “veteranus”, kurių 
dalis bus remontuojama, o 
kita - pelnytai “ilsėsis”.

Kasmet transporto techni
ka atnaujinama, didinamas 
mašinų skaičius linijose. 
Vien pernai pradėjo važinėti 
35 nauji troleibusai. Dabar 
septyniolika miesto maršru
tų kasdien važinėja apie 190 
mašinų. Sėkmingai Įdiegtas 
bekasis keleivių aptarnavi
mo metodas.

STATYBOS VIS PLEČIASI
TAURAGĖ. Gražiausi 

Tauragės pastatai iškilo pa
skutiniame dešimtmetyje. 
Žalgiriu mikrorajone šiemet 
bus pastatyta 16 darbo vietų 
parduotuvė, Iškils trys na
mai po 50 butų, du kranai 
linguoja prie 1284 vietų mo
kyklos - ji turi būti užbaigta 
iki naujųjų mokslo metų pra
džios. Miesto centre Įkur
tuvėms ruošiamas 80 butų 
namas, pradėta 140 vietų 
viešbučio ir kavinės statyba. 
Prie turgavietės baigiama 

. statyti dviejų aukštų trikota
žo parduotuvė. Netoliese 
numatyta vieta naujai baldų 
parduotuvei.

Tauragėje tebevyksta ir 
pramoninio pobūdžio staty
bos. Didžiausia iš jų - mė
sos kombinato mėsos ir rie
balų cechas, katilinė, valymo 
Įrenginiai. Siu statybų vertė 
siekia 12 milijonų rublių.

A. NORVAIŠO nuotr.

MAŠINA PLUNKSNOMS 
PURENTI

ALYTUS. Tokią mašiną 
sukonstravo alytiškiai kon
struktoriai J. Krukonis ir 
N. Marčiulynaitė, vadovau
jami konstruktorių biuro 
viršininko S. Puzynios. Aly
taus mašinų gamyklos eks
perimentiniame bare buvo 
padarytas bandomasis jos 
pavyzdys, kuri valstybinė 
komisija gerai Įvertino.

NAUJOVĖS KAIMO 
GYVENVIETĖJE

KLAIPĖDA. Plečiasi, 
auga tarybinio ūkio-techni- 
kumo Ginduliu gyvenvietė. 
Vien pernai čia pastatyta 11 
kooperatinių gyvenamųjų 
namų.

Ginduliuose kuriami ir 
buitiniai patogumai. šiais 
metais, pastačius naują, ga

ilingesnę katilinę, šilumą 
gaus visi ūkiui priklausantys 
namai. Paskirtos lėšos ir 
pradėti parengiamieji dar
bai kanalizacijos Įrengi
mams statyti. Kyla taip pat 
pastatas, kuriame šių metų 
pabaigoje atvers duris 50 
vietų vaikų lopšelis-darže- 
lis.

STATYBŲ ĮKARŠTIS
TELŠIAI. Apsčiai šiemet 

bus Įkurtuvių Telšiuose. 
Prie Sedos - Birutės - Kęs
tučio gatvių daugiaaukščiuo
se namuose apsigyvens 90 
mechanizatorių ir skaičiavi
mo mašinų gamyklos darbi
ninkų šeimų, šalia Muzie
jaus gatvės bus atiduota nau
doti per 200 butų. Baigiamas 
195 vietų bendrabutis Taiko-

Sveikinu Motinas
Sveikinu visas motinas, kovojančias už taiką ir 

žmonišką gyvenimą. Lai nebūna daugiau karų vi
same pasaulyje!

Taipgi sveikinu visas ’susipratusias darbinin
kes, kovojančias už visų rasių vienybę ir prieš 
visokias darbininkų diskriminacijas.

P. V. GASPARIENĖ
Grand Rapids, Mich.

UZPRAŠOME IR 
ATSIPRAŠOME

Mūsų pažangiečiai niekuo
met nebuvo atsilikėliai su 
parengimais spaudos naudai. 
O betgi praeitas metais ne
buvo suruoštas nė vienas 
parengimas tam tikslui. 
Nors parengimuose dirban
čiųjų skaičius smarkiai su
mažėjo, bet lankančių pa
rengimus skaičius tebėra vi
dutinis. Juos turime atsi
prašyti. Jie gali daug mums 
pagelbėti išgarsinti mūsų 
busimąjį parengimą spaudos 
naudai.

Parengimas Įvyks birže
lio 16 dieną, sekmadienį, 
visiems gerai žinomoje vie
toje pas Albertą, 6024 Wayne 
Ave. Turėsime svečių, tik 
ką sugrįžusių iš Lietuvos. 
Jie mums papasakos, ką jie 
naujo matė Lietuvoje.

šiais laikais labai svarbu 
susitikti seniai matytus 
draugus, su jais pasikalbėti. 
Kiti tiesiog sako: “Mes 
nenorime laukti ‘pasima
tymo’ kur ten Juozapotos 
pakalnėje arba kad ir laido
tuvėse pas graborius. . 
Mes norime pasimatyti su 
draugais parengimuose. O 
šiame birželio 16 d. paren
gime kaip tik bus puiki pro
ga.

Mūsų patyrusios virėjos 
draugės Helena Tureikienė 
ir Vladė Paliepienė paruoš 
gerus pietus. Jos sako: 
Nors, tiesa, ir mums su 
sveikata jau sunkoka, bet 
mes bandysime gauti talkos 
iš jaunesnių.

Tai puikus pasižadėjimas. 
Maloniai prašome atvykti 
pas mus lietuvius ir iš pla
čios apylinkės, ypač brook- 
lyniečius, kurie visada Į 
mūsų parengimus atvykdavo.

Vienas iš LLD 10 kp. 
komiteto narių,

R. M.

Hawthorne, N J.
Gegužės U dieną Savunė 

Bimbienė išvyks i Tampa, 
Fla., aplankyti savo sergan
čią sesutę Oną. Prieš kiek 
laiko Onai pradėjo neapsa
komai skaudėti koją. Gydy
tojai surado, kad kojos nebe
galima išgelbėti, nes joje 
gali kilti gangrina. Tai koja 
buvo nupiauta. Kadangi aš 
dar vis negaliu gerai paeiti, 
tai Savunė važiuoja viena.

Laimingos jai kelionės, o 
jos sesutei Onai ištvermės 
šioje didelėje nelaimėje.

JUOZAS BIMBA 

mosios dailės technikumui. 
Beje, jis neseniai gavo taip 
pat naują keturių aukštų ga
mybinių mokomųjų dirbtuvių 
pastatą su sporto sale.

Baigiama statyti penktoji 
vidurinė mokykla. šiemet 
bus pakloti pamatai 280 vie
tų lopšeliui-darželiui. Ge
gužės mėnesį atvėrė duris 
naujieji miesto kultūros na
mai. Netrukus atiduodami 
naudoti administraciniai pa
statai skaičiavimo mašinų 
stočiai, žemės ūkio valdybai, 
partijos rajono komitetui, 
projektavimo instituto filia
lui.

Praeis kiek laiko, ir sta
tybininkai persikels i Luo
kės mokrorajoną, kuriame 
turėtų apsigyventi apie 10 
tūkstančių telšiečių. Kitą
met pradedami dideli Masčio 
ežero pakrančių tvarkymo 
darbai.

LEIPCIGO MŪGĖJE
KAPSUKAS. Tarptautinė

je Leipcigo pavasario mėgė- 
je buvo eksponuojamas 
sviesto fasavimo automatas, 
kurį pagamino TSRS 50-me
čio Kapsuko maisto pramo
nės automatų gamyklos dar- 
gininkai. Į parodą buvo nu
vykę ir Įmonės atstovai.

Kur dingo Providence lie
tuviai? Kur dingo jaunimas, 
tas žiedas Lietuvos?

1919 metais aš čia apsi
gyvenau, nes čia man pasi
taikė geresnis darbas ir ge
resnės darbo išlygos. Dir
bau pianinų krautuvėse. Lie
tuvoje buvau pramokęs kiek 
muzikos. Pasirodė, kad čia 
daina ir muzika tarpe lietu
vių yra reikalinga. Radau 
neseniai suorganizotą Biru
tės Chorą, Jono Dirveliova
dovybėje. Jam atvažiuot ir 
mokyt chorą buvo per toli. 
Greit su Jonu susipažinau, 
ir jis pavedė chorą man mo
kyt. Turėjau patyrimo, nes 
Cambridge, Mass., dirbau su 
Laisves Choru apie dešimts 
metų. Su mielu noru Jono 
Dirvelio pasiūlymą priė
miau ir sutikau dirbti su Bi
rutės Choru, skleisti lietu
višką dainą ir muziką.

Man dar gyvenant Cam
bridge, Mass., Mikas Pe
trauskas man sake? “Dirbk, 
nenustok, skleisk lietuvišką 
dainą ir muziką, kelk iš mie
go sūnų Lietuvos”. Tas 
Miko Petrausko pasakymas 
buvo po pirmo pasaulinio 
karo.

Tais laikais i Rhode Is- <
land buvo daugiausia suva
žiavę lietuviai iš Dzūkijos. 
Tais laikais R. I. buvo dik- 
čiai apgyventa lietuviais, nes 
čia radosi daug visokių dar
bų, daugiausia audinyčiose. 
Lietuviai ir kitu tautu atei- < <
viai daugiausia dirbo audi
nyčiose.

Radau dvi pašalpines 
draugystes ir Amerikos Lie
tuviu Piliečių Pašalpinį Klu
bą, kuris buvosuorganizotas 
ant socialistišku pamatų. 
A. L. P. P. K. ateinančio 
kovo mėnesio 14-tą dieną 
sukaks šešiadešimt (60) 
metų. Nuo Ė920 iki 1930 
metu Birutes Choras, su pa
galba kitų draugijų, surengė 
eilę koncertų pasikviesda
mas Joną Bačiulį, Joną Bu
tėną, Miką Petrauską, Va
nagaitį ir jo “Džimdzi- 
Drimdzi”, o draugijos reng
davo prakalbas ir kitokias 
pramogas, šiandien nebėra 
koncertų, nebėra dainų, ne
bėra prakalbų.

Amerikos Lietuvių Pilie
čiu Pašalpos Klubui nebuvo 
lengva gyvuoti, nes buvo ata
kuojamas iš katalikų ir tau
tininkų pusės, nes jų čia 
dauguma.

Katalikai pradėjo organi
zuotis. Pasikvietė kunigą, 
suorganizavo parapiją, pasi
statė bažnyčią. Kova tarpe 
socialistų ir katalikų dar 
daugiau paaštrėjo. Lietu
viai mokėjo lenkų kalbą ir 
draugavo su jais, bet kaip 
pasistatė savo bažnyčią, at
siskyrė nuo lenkų ir pradė
jo skelbtis lietuviais.

Užėjus 1929 m. depresijai, 
visas lietuviškas veikimas 
susmuko. Jaunimas išvaži
nėjo i didesnius miestus, su 
tikslu rasti ten kokį darbą. 
Visas gyvenimas pasikeitė. 
Dirbtuvės pradėjo užsidari- 
nėti, audinyčias perkėlė i 
pietines valstijas, pasidarė 
didelis nedarbas.

Tikrai nepamenu, kuriais 
metais susiorganizavo Lie
tuvių Amerikos Rymo Kata
liku Klubas, nusipirko sklypą 
žemes, Įrengė pastogę pik
nikam laikyti, ir per kiek 
metų turėjo geras pasekmes. 
Bet senieji lietuviai vieni pa
seno, kiti išmirė. Katalikų 
klubas nariais sumažėjo, 
nėra iš ko išrinkti valdybą, 
nėra kam dirbti, prisieina 
klubą likvidoti. Vietoje žemę 
parduoti, klubo nariai sutarė 
žemę ir pastoge pervesti 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpiniam Klubui, kuris 
randasi 475 Smith Street ir 
po draug priėmė ir kelis 
senesnius katalikų klubo na
rius savo globon.

A. L. P. P. Klubas ran
dasi gerame stovyje finan
siškai ir nariais, turi gražų 
nuosavą namą su erdvinga 
svetaine, o dabar ir pikni
kams vietą. Bet jokio vei
kimo nėra, išskiriant prie 
baro! Aš nesu priešingas 
barui, be baro ireigų nebūt 
galima klubas išlaikyti, ser
gantiems nariams ligos pa
šalpa suteikti ir pomirtines 
($500) išmokėti.

Vėlesnieji ateiviai (“di
pukai”) skiriasi, jokio veiki
mo nerasi, žiūri tik savęs. 
Klubo susirinkimuose var
tojama anglų kalba, nors ge
rai ir nemoka. Gerai mo
kėti kalbas, bet savo tėvų 
kalba yra brangiausia, ne
reikėtų jos pamiršti. Pik
niko žemė, pastogė, medžiai 
ir tas mažas ežerėlis stovi 
nuliūdę, sakytum, verkia, 
negirdi lietuviškos kalbos, 
lietuviškos muzikos, lietu
viškos sutartinės - dai
nos. . . P. SIMONAVICIUS

Pas mus gražus pavasa
ris. Oras dienos metu pusė
tinai šiltas, vakare vėsu. 
Mūsų pensininkai labai pa
tenkinti Floridos oru. Sako, 
gyvenk ir džiaukis.

Mūsų pobūvių lankytojai 
turistai jau visi išvyko i 
sakesnius kraštus. Iki pa
simatymo šį rudenį. Tačiau 
balandžio 20 d. LLD 45 kuo
pa turėjo sėkmingą parengi
mą. Vietinė publika užpildė 
klubo salę. Seimininkė P. 
Simėnienė pavaišino svečius 
gerais pietumis.

Po pietų kp. pirm. J. Mi
leris pakalbėjo apie orga
nizacijos veiklą. Po to sekė 
šokiai iki vėlumos.

KLUBO VEIKLA

Balandžio 27 d. i< 
salę atvyko nemažas klubie- 
čių skaičius, taipgi buvo sve
čių iš tolimesnių vietų. Visi 
pavalgė skaniai pagamintus 
Simėnienės pietus.

Po pietų Al. Aleknienė pa
sveikino svečius ir paprašė 
atsistoti ir susipažinti su 
mūsų publika. Klubo prez. 
V. Bunkus sveikino ir dėkojo 
už atsilankymą, taipgi dėko
jo šeimininkei ir jos pagel- 
bininkėms už pagaminimą 
skanių pietų. Be to, V. Bun
kus pranešė, kad pobūviai 
įvyksta kiekvieną šeštadie
nį. Kvietė visus atsilankyti 
ir papietauti, taipgi prie ge
ros muzikos pasišokti. 
Akordionu gros Jonas Mara- 
cich. Seks šokiai iki saulės 
nusileidimo.

SERGA

klubo

j Gulfport, Fla. Taipgi liko 
liūdinti giminės bei drau
gai. Jo palaikai buvo su
deginti. Pelenus palaidos 
N. J. Hollywood Memorial 
Park kapinėse šalę jo my
limos žmonos.

Balandžio 22 d. rytą šer
meninėje Jonas Mileris pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
apibudino Juozo Stanelio 
nueitą gyvenimo kelią. Juo
zas visą savo subrendusį gy
venimą buvo pažangus vei
kėjas. Jis rėmė pažangią 
spaudą, buvo narys visų pa
žangiųjų organizacijų. Šer
meninėje Dainos Mylėtojų 
choras padainavo jo mėgia
mas dainas A. Pakalniškie
nės vadovybėje. Po ceremo
nijų palydovai buvo pakvies
ti į LSC salę pietums.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems.

V. B-NĖ

Balandžio 30 d. Viktoras 
J. Valley buvo operuotas ant 
vidurių St. Petersburgo Ge
neral ligoninėje. Šiuo laiku 
ligonis dar yra silpnas. 
Lankytojų nepriima. Linkiu 
ligoniui greit ir pilnai su- 
sveikti.

Balandžio 19 d. mirė pa
žangus, taurus lietuvis Juo
zas Stanelis. Buvo 87 metų 
amžiaus. Paliko liūdinčius 
sūnų Eugene, marčią ir du 
anukus, gyvenančius New; 
Jersey valstijoje, brolio 
dukrą Myldą ir jos vyrą 
Walteri Žukus, gyvenančius

Waterbury, Conn.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 5-tos apskrities 
konferencija įvyks gegužio 
19 dieną. Prasidės 10 va
landą ryto. Vieta: Lietuvių 
Piliečių Politinio Klubo sve
tainėje, 103 Green St., Wa
terbury, Conn.

Prašome kuopų prisiųsti 
delegatų tiek, kiek galima, 
kad konferencija būtų pa sėk
minga.

Pietūs bus duodami dele
gatam 12 valandą dieną, bet 
ir nedelegatai, kurie norite 
valgyti pietus su delegatais, 
esate kviečiami ant pietų 
visi. Tik praneškite mums 
iš anksto, kad mes galėtume 
pagaminti maisto užtektinai 
dėl visų.

M.' SVINKŪNIENĖ, 
49 kuopos iždininkė

Elizabeth, N.J.
LLD 54 kp. susirinkimas 

gegužės 19 d. 2 vai. po pie
tų pas L. Novak, 472 Brook
side Place, Cranford, N. J. 
Susirinkimas svarbus. Visi 
nariai dalyvaukite.

VALDYBA

KANSAS CITY Missouri. 
Tymsterių unija sulaikė$350 
milijonų statybą. Pastatė 
visur piketus.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Staneliui

Dėkojame
Mirus mūsų sesutei MARGARET KAVALIAUS

KAITEI, norime išreikšti širdingą padėką vi
siems, kurie per “Laisvę”, telefonu, arba atvi
rutėmis bei telegramomis iš čia ir iš Lietuvos 
prisiuntė mums užuojautą.

Liūdime netekusios mylimos sesutės.
Jos atminimui aukojame “Laisvei” $25.

AGNES JUREVIČIENĖ, sesuo 
HELEN KUDIRKIENĖ, sesuo 
OLGA ABELES, dukterėčia 
EDITH WALTON, dukterėčia , 
ETTA OAKLEY, dukterėčia

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lilija Kavaliauskaitė
mirė

1973 m. gegužės 12 d.

Margaret Cowl-Kavaliauskaitė
mirė

1974 m. kovo 11d.

Mes likusios seserys, Helen Kudirkienė iš Lin
den, N. J. ir Agnes Jurevičienė iš St. Petersburg, 
Fla., ir mūsų šeimos prisimename jas su di
džiausia širdgėla.

HELEN KUDIRKA
AGNES JUREVIČIENĖ

Reiškiame giliausią užuojautą jo sūnui Eugene, 
jo šeimai ir kitiems artimiesiems ir draugams.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

NEW YORK, N. Y.

Mirus

Margaret Cowl-Kavaliauskaitei
Reiškiu giliausią užuojautą “Laisvės” kolek

tyvui, Partijai, Moterų Klubui, moterims kovo
jančioms už taiką, visiems jos giminėms, drau
gams ir draugėms.

Gaila netekus veiklios draugės.
J. SMALENSKAS
Miami, Florida

NEW YORK, N. Y.

Mirus

Margaret Cowl-Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms 

Agnei Jurevičienei ir Helen Kudirkienei, taipgi 
kitiems artimiesiems draugams bei pažįsta
miems.

JULIA ir S. JUREVIČIAI 
Ft. Lauderdale, Fla.
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“LAISVĖS” REIKALAI {VARIOS ŽINIOS NEWYORKO
Čia skelbiamos aukos, gautos nuo balandžio 12 d. iki 

gegužes 2d. * * *
Brooklyniečial Clemence ir Beatrice Bready pergyveno 

daug negalavimu, bet šiomis dienomis Clemence atsiuntė 
laišką, kuriame rašo: “Kadangi dėl mano moters ligos, 
man nebuvo galima niekur išeiti, o, prie to,‘ir mano paties 
sveikata labai suirusi, ypatingai mano akių šviesos padė
tis labai prasta, tai aš prisiunčtu $75 ir prašau padalinti 
sekamai: u'ž mano prenumeratą $9, atnaujinu Stagienės 
prenumeratą Lietuvoje $12, o likusius $54 skiriu “Lais
vės” fondąn”.

* * *
Iš Hartford, Conn., per Laisvės Choro koncertą aukojo 

per Ievą Mizariene:
Ona Visockienė, Kensington, Conn....................$100.00
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn. . . . . 20.00

* * *
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., prisiminimui 

savo mylimos žmonos Katrinos, kuri'rnirė prieš 18 mėn., 
prisiuntė “Laisvės” Bendrovės serą vertės $10 ir Namo 
Bendrovės Šerą vertės $25. - Viso $35.

* * *
f . ir P. Walant, Philadelphia, Pa., grąžino “Laisvės” 

Bendrovės Šerus vertės $20.
* * *

Mildred Stensler, Livingston, N. J., pridavė mirusio 
Charles Anuškio “laisvės” Bendrovės Šerus vertės $10.

* * *
Kitos aukos:

Prisiminimui mirusio vyro Jono Skarbaliaus, Pater
son, N. ‘J., žmona ........ $50.00 

Draugė, per E. Repšienę, Dorchester, Mass. . . 40.00
George ir Helen Kudirkai, Linden, N. J., prisimini

mui sesers ir švogerkos
Margaret Cowl-Kavaliauskaitės .... $25.00 

Teof ilė Dulkienė, Paterson, N. J. ........ 25.00
J, Lukštas, Windsor, Conn. ........... 21.00
Helen Janulytė-Jelskienė, St. Petersburg, Fla. . 15o00
Wm. Chesnik, Saltzburg, Pa. ............ 11.00 
Alma Bruwer, St. Petersburg, Florida, per A. Alek

niene ............ $10.00
Vale Sutkienė-Violet Taraškienė, San Francisco-

Oakland, California, vajininkės sugrąžino
vajaus dovaną .

Juozas ir Bessie Pavilonis, Chicago, III. . . . . . 
D. Mankauskienė, Crown Point, N. Y. ...... 
P. Naktinienė, Forest Hills, N. Y. ........ 
Anna Gritz, Cambridge, Mass. ......... . 
Teresė Simas, Jamaica, N. Y. .......... 
A. Ramanauskienė, Dalias, Pa. ......... 
John Krist, Brockton, Mass. .
J. Saurusaitis, Hartford, Conn. .........
\._ Balaika, Brooklyn, N. Y. ...........

$10.00 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00
2.00 
2.00 
2.00

Po $1.00: J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa.jM.Zwins-
kis, Ormond Beach, Fla.; K. Markūnas, Lawrence, Mass.; 
B. R-auba, Cleveland, O.; J. Kireilis, Johnson City, N. Y.; 
K. Kubai, Stoughton, Mass.; R. Dubinsk, Richmond Hill, 
N. Y.; M. Gavens, Pittsfield, Mass.; Ig. Stančiaitis, Brook
lyn, N. Y.; M. Vanagaitis, Scranton, Pa.; Anna Yuknavich,
Carrolltown, Pa.

Dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Su D. Černiausku po Druskininkus

B. Jauniškis ir D. Černiauskas Druskininkuose.

DAMASKAS. Kissingeriui 
bandant Siriją suvesti i pa
sitarimus su Izraeliu, apsi
šaudymai tarp izraeliečių ir 
tęsiasi. Tuo pačiu metu Iz
raelio lėktuvai ir artilerija 
bombardavo Lebanono teri
toriją, kur gyvena palesti
niečiai. Matyt, Izraelis visai 
nesiskaito su Jungtinių Tautų 
pasmerkimu tokio barbariš
ko žygio, koki tęsia Izraelis.•

DETROITAS. Chrysler 
korporacija pakelė 1974 
metų automobilių kainas po 
$99. Kitos automobilių kom
panijos taipgi ruošiasi pa
kelti kainas.

ROMA. Benediktinų ordi
nas išmetė iš kunigystės ku
nigą Franzoni, pritariusi 
naujam skyrybų jstatymui 
Italijoje. Daugelis katalikų 
protestuoja.

CHICAGO. Žydų savaiti
nis žurnalas “Sentinel” pa
sisakė už besąlygine.amnes- 
tiją visų Vietnamo karo prie
šų.

•
FORT DIX, N. J. Trys 

marijuana cigarečių agentai 
bandė dviem kareiviam par
duoti cigaretes. Kai tie at
sisakė pirkti, buvo abu mir
tinai peiliais subadyti.

WASHINGTONAS. An- 
tarktiko lede Įšalusios per 
10,000 metų bakterijos at
šildytos laboratorijoje pra
dėjo augti, skelbia bakterijų 
tyrinėtojai. •

MASKVA. Čia buvo atvy
kęs Olandijos užsienio rei
kalų ministras Stoel ir tarė
si su TSRS premieru Kosy
ginu dėl tarp abiejų Šalių 
santykių pagerinimo.

•
SAIGONAS, Pietų Vietna

mas. Vo Van Nam atsisvei
kinęs su mažais penkiais 
vaikais išėjo į parką ir ten 
susidegino. Jis pasakė ne
turįs galimybes savo šeimą 
aprūpinti maistu ir negali 
matyti badaujančių vaikų.o

TEHERANAS. Irane sura
do 2,000 metų amžiaus medį, 
kurio amžių nustatė Miškų 
Tyrinėjimo Instituto parei
gūnai.

• *
ADDIS AB‘ABA. Etiopijos 

Darbo Unijų Konfederacija 
nutarė skelbti generalinį 
streiką, jeigu valdžia bandys 
uždaryti Konfederaciją.

MASKVA. Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos bend
rai dalinasi patyrimais apie 
naujus suradimus kovoje su 
vėžio ligomis.

•
KAIRAS. Egipte buvo jau

čiamas žemės drebėjimas, 
bet nuostolių nepadaryta.

NAUJIENOS

William Kirrane, Trans
porto Darbininkų Unijos lo- 
kalo 1 prezidentas, Brookly- 
no masiniame susirinkime 
reikalavo impyčinti Nixoną.

•
New Yorke kalbėjo buvusi 

Anglijos parlamento narė 
Bernadette Devlin McAlis- 
key Lincolno universiteto 
centre. Ji pasakė, kad Siau
rės Airijoje galima ramybė 
tik socialistinę santvarką 
įvedus. •

Veteranų administracija 
gavo naują ligoninę St. Al
bans. Tai bus tiktai karo 
veteranams ligoninė.•

Ant Bowery ir Canal gat
vių plėšikai apiplėšė džiule- 
rių krautuvę ir išnešė dei- 
montų apie $3 milijonų ver
tės.

Apskaičiuota, kad New 
New Yorke yra 66,000 vaikų 
alkoholikų nuo 10 iki 18 metų.

•
Detektyvas Augiluz su ki

tais detektyvais, konfiskavę 
narkotikus iš pardavinėtojų, 
patys juos išpardavė $420,- 
000 vertes. •

Žydų teroristų grupė iš
daužė langus 11 First Natio
nal City Bank skyrių tik to
dėl, 'kad tas bankas atidarė 
savo skyrių Maskvoje.

Detektyvai rado daug gink
lų ir amunicijos, taipgi na
cių literatūros pas brookly- 
nietį Vokietijoj gimusį Ma- 
rahaną. Jis sakė, kad jo 
šeima ruošiasi apsiginti, kai 
“trečiasis pasaulinis karas 
kils tarp baltųjų, juodųjų ir 
meksikiečių”. Jis ir jo sū
nus pristatyti teismui.•

Investigatoriai užpuolė 21 
gemblinimo vietą, areštavo 
31 gemblerį, kurie Į metus 
darydavo $189 milijonus biz
nio.

1,200 dalyvavo draugišku
mo bankete socialistinių ša
lių ambasadoriams pagerbti.

Komunistų Partija ragina 
nieko nelaukiant atsteigti ry
šius su Kuba.

RE P.

Pagerbkime sulaukusiuosius 
garbingo amžiaus!

Pietūs su didelėmis vaišėmis ir graži kultūrinė popietė 
sekmadienį, gegužės 19 d., Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park. Pradžia 1 vai. Ruošia LLD 185 
kuopa pagerbimui narių F. Jakščio, K. Briedžio, B. Skub- 
lisko ir A. Meškėno, kurie švenčia savo 80-uosius gimta
dienius. Bus parodyti Įdomūs filmai iš Lietuvos. Už vis
ką dovana tik $4 asmeniui. Visi iš visur kviečiami daly
vauti.

RENGĖJAI

PramogŲ Kalendorius

LIEPOS 21 DIENA

New Yorko ir apylinkes 
laisviečių išvažiavimas ir 
pietūs po žaliais medžiais 
Forest Parke.

LLD 2-rosApskri
ties konferencija

1971 m. iš Brazilijos San 
Paulo miesto i Tarybų Lie
tuvą su grupe tautiečių buvo 
atvykęs pažangus lietuvis D. 
Černiauskas. Besigydant 
jam ir man Druskinikuose 
kuri laika teko artimai ben- 4 <
drauti. Iš tėvų žemės i to
limąją Braziliją jis išvyko 
dar piemeniu būdamas, todėl 
dabar domėjosi kiekvienu tė
viškės kampeliu. Ypač jam 
patiko Druskininkai. Mudu 
ilgai vaikščiodavome pagal 
žavingąją upelę Ratnyčėlę, 
kurios žangantys kriokliai 
tiesiog jį gaivino. Ne kartą 
keliavome nuostabiuoju Sau
lės taku, prie kurio savo 
gracinga išmone vilioja liau
dies meistrų pašiūres, na
meliai, stovintys lyg gaidžiai 
ant vienos kojos. Aplankėme 
beveik visas sanatorijas, gy

dyklas, kuriose gydoma na
tūraliu miniraliniu vandeniu, 
rodono dujomis, angliarūkš- 
tės voniomis. Kaskadinės 
maudyklės D. Černiauską 
tiesiog sužavėjo. Iš jų išli
pęs sakėsi atjaunėjęs, nors 
pradžioje po kelių metrų 
krioklių buvo nedrąsu pasi
nerti. Patiko mūsų svečiui 
skulptūros, vitražai, pa
minklai. Netoli Nemuno prie 
granitines lietuvaitės, bė
gančios su ąsočiu parsinešti 
miniralinio vandens, mudu 
ir nusifotografavome. (D. 
Černiauskas dešinėje ). Jis 
bendradarbiavo “Laisvėje”. 
O neperseniai sužinojau, kad 
mūsų pažangietis. . .mirė. 
Palaidotas San Paule. Bet 
jis man gyvas savo džiaugs- 

, m u tėvų žemėje.
i B. JAUNIŠKIS

Liūdnas prisiminimas

Prisimename dvie- 
jus gimtadienius 
“Laisvės 
buvusių

kolektyvo 
ilgamečių 

darbininkų. Rojui Mi- 
zarai gegužės 15 d. 
būtų suėję 79 metai 
amžiaus, o Lilijai Ka
valiauskaitei gegužės 
16 d. 64 metai am
žiaus.

ši nuotrauka padaryta Roberto Feiferio apie 
dviem savaitėm prieš Rojaus mirtį 1967 m. rug
sėjo 23 d.

Labai puikiai 
pavyko

Tikrai galima pasidžiaug
ti, kad mūsų Aido Choro me
tinis koncertas praeitą sek
madienį Laisvės salėje vi
sapusiškai pavyko. Ir pub
likos prisirinko skaitlingai, 
ir meninė programa buvo 
pirmos klasės, ir vaišes 
buvo “karališkos”. Labai 
man patiko ir publikos užsi
laikymas. Kiekvienas pro
gramos dalyvis buvoatidžiai 
išklausytas ir palydėtas 
smarkiais aplodismentais.

Bet apie šio gražaus kon
certo eigą, apie programos 
atlikėjus bei paties choro pa
sirodymą parašys Choro ko
respondentė Helen Feiferie- 
nė kitame “Laisvės” nume
ryje, nes į šį numerį nebe
suspėjo.

RE P.

PAĖMĖT NE TĄ PALTĄ

Aido choro koncerte praė
jusį sekmadienį apsimainė 
kas nors moteriškais pal
tais. Tai buvo margas (bal
to ir juodo išilgom klėtkom ) 
paltas. Man paliktas tokios 
pat spalvos, bet per didelis. 
Atsikreipkite į “Laisvės” 
raštinę (641-6887).

■E. KASMOČIENE

"Daily News” 
užstreikuotas

Sveikina 
vilniečius

Nors ir po vilniečių suva
žiavimo, dar keli draugai 
prisidėjo su sveikinimais:

Pranas Varaška. . .$10.00 
B. W. Keršuliai . . , 5.00
Juozas Weiss .... 5.00

Ačiū jiems.
IEVA MIZARIENE

Mirė "L” 
skaitytojas

Gavome pranešimą iš 
Temple City, Calif., kad ten 
mirė “Laisvės” skaitytojas 
Juozas K. Benulis. Apie tai 
praneša jo sūnus William.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje. Mirė su
laukęs 82 metų amžiaus.

Iš Lietuvos Į Ameriką 
J. K. Benulis atvyko dar 
jaunas būdamas. Atvyko Į 
Sheboygan, Wis., ir ten daug 
metų dirbo. Tik 1959 me
tais nuvyko Į Temple City 
gyventi pas savo sūnų. Mirė 
balandžio 18 dieną.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio sūnui ir kitiems ar
timiesiems bei draugams.

•
MASKVA. Per pirmuosius 

šių metų tris mėnesius TSRS 
pramonės • gamyba pakilo 
8.3%.

NEW YORKAS. Reynolds 
Metals Čo. pelnas sausio, 
vasario ir kovo mėn. pakilo 
454%. Padarė arti $20 mili

jonų pelno.

Gegužės 26d., 10vai. ryto, 
įvyks LLD Antros Apskrities 
konferencija Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Prašome visas 
kuopas išrinkti delegatus.

A. RAINIENE 
Sekretorė

LDS 13 kp. 
nariams

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegu
žės 11, Laisvės salėje, Ozo
ne Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. popiet. Bus Centro Val
dybos ir Seimo delegatų rin
kimai. Svarbu visiems kp. 
nariams dalyvauti.

VALDYBA

LLD 185 kp. 
nariams

Kuopos susirinkimas 
įvyks ateinantį antradienį, 
geg. 14 d., 2 vaL po pietų, 
Laisvės salėje. Visi nariai 
raginami dalyvauti. Susirin
kimas bus labai svarbus. 
Turėsime aptarti parengimą 
pagerbimui kelių draugų, ku
ris Įvyks sekamą sekma
dienį. VALDYBA

Moterų Klubo 
narėms

Trečiadienį, gegužės 15 
d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo paskutinis šio sezono 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Sueikime visos.
VALDYBA

“New York Daily News” 
spaustuvininkai paskelbė 
streiką (lokautą), kai šį 
dienraštį pradėjo spausdin
ti naujomis automatinėmis 
mašinomis. Unija pastatė 
piketus prie dienraščio 
spaustuvės.

Unija tvirtina, kad naujos 
automatinės mašinos žy
miai sumažina spaustuvinin
kų skaičių. Vyriausia gali 
netekti darbo linotipininkai. 
Todėl unija susirūpino savo 
narių darbo saugumu ir pa
skelbė streiką.

“New York Times” taipgi 
planuoja Įvesti naują auto
matinę spausdinimo siste
mą. Spaustuvininkai tam 
priešingi ir grasina streiku.

BUENOS AIRES. Argen
tinos valdžia pasisakė už 
platesnę prekybą su socia
listinėmis šalimis.

HAGA. Olandijos valdžia 
suteikė $6 milijonų pasko
lą Vietnamo Demokratinei 
Respublikai (Siaurės Viet
namu! ).

Paieškai!
šeimininkės

Paieškau moters, kuri ga
lėtų man pagaminti maistą ir 
prižiūrėti namų ruošą. Ga
lėtų gyventi mano namuose, 
kur yra atskiras kambarys 
ir visi patogumai. Dėlei už- 
mokesties galėsime susitar
ti.

P. Bečis
4 Morris Lane
Great Neck, N. Y. 

Telefonas: 516-482-3492
(19-21)

IWWVWVWVWVWVVWWV

Lament
I saw a stately rose bud raise its head 
Within that garden mother loved so much 
A rose as such as she cared each rose bed 
That answered as I did her loving touch 
Her claim her flowers easier to grow 
The greater challenge I to thumb of green 
And so her flower beds and I both know 
Where stood the fairest flower ever seen 
She was a stately rose bud in my youth 
And opened up her petals as I aged 
She stands her gardens greatest graceful truth 
Yet death to soon in this life her name paged 
He picked that cherished rose but still she stands 
In memories that heal my thorn filled hands.

A. W. BALTRUŠAITIS

What the World Needs Now...
“What the world needs now 
is love, sweet love. .

dents, businessmen and or-The world is getting 
smaller and smaller. I don’t 
mean in size but in relation
ship with other countries. 
People nowadays travel 
more than ever before 
getting to know different na
tions and people. Specially 
important is that people in 
two most powerful coun
tries - United States and 
Soviet Union have a friendly 
relationship. It’s very 
heartwarming to see in the 
papers how groups and im
portant personalities from 
here have visited the Soviet 
Union and have good things 
to say about their visit. Just 
recently three United States 
astronauts visited The Soviet 
Union and after meeting the 
Soviet astronauts said: 
“There was such a feeling of 
comradeship and friendship 
among us!”

Nowadays you can encoun
ter hundreds of American 
high school and college stu-

dinary tourists on the streets 
of Moscow, Leningrad and 
other Soviet cities.

A new weekly Washington- 
Airline opened by the Soviet 
Aeroflot on April 5. It was 
celebrated by 25 guests on 
the inaugural flight. In that 
party were New Jeršey Rep. 
and Mrs. John Freylinghuy- 
sen, Washington City Council 
President and Mrs. JohnNe- 
vius, Transportation Secre
tary and Mrs. Claude S. 
Brinegar and many others.

It was said that this air 
link is proof of the ever- 
expanding economic and cul
tural relations between these 
two countries x. United States 
and Soviet Union. It is proof 
of the determination to avoid 
confrontation, and develop 
relations on the basis of 
mutual advantage. The en
tire world will benefit by 
these developments.

ILSE




