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KRISLAI
Antifašistų laimėjimas 
Vaikai - alkoholikai 
Socializmas ateina 
Kennedžių nelaimės 
Kas laimės Prancūzijoje

J.GASItJNAS

Portugalijoje faSizmas,46 
metus išsilaikęs, susmuko. 
Tai didžiulis antifašistinių 
jėgų laimėjimas. Dabar toks 
pat likimas laukiamas fašis
tams Ispanijoje, Graikijoje, 
Čilėje ir kitur. Demokrati
nės jėgos ir ten laimės.

Prieš 2-ąji pasaulini karą 
ašizmas trimfavo daugelyje 
ialių. Diktatoriai Hitleris 
ir Musolinis buvo pasiirtoje 
užkariauti pasauli. Bet jų 
visos pastangos buvo anti
fašistinių jėgų sudaužytos.

Tuo metu ir Lietuvoje 
smetoninis fašizmas viešpa
tavo. Dabar jo ten nebėra. 
Socialistinė santvarka ten 
bojo ja.

Daugelį nustebino New 
Yorko sveikatos komisionie- 
riaus paskelbimas, kad šia
me mūsų mieste yra daugiau 
kaip 66,000 alkoholikų vaikų 
tarp 10 ir 18 metų amžiaus. 
Sunku ir Įsivaizduoti, kokia 
jiems gali būti ateitis, dau
geliui visai nelaiminga.

Sakoma, kokie tėvai, tokie 
ir vaikai. Didžiulėje dau
gumoje taip ir yra. Tėvai 
girtauja, ir vaikai tėvus pa
seka. Obuolys nuo obels toli 
nenukrinta. Alkoholizmo ty
rinėtojai sako, kad jie užtiko 
kasdien geriančius dešim- 
tamečius vaikus.

O kiek tokių alkoholikų vi
soje šalyje, mes neturime 
pilnų duomenų. Gali siekti 
milijonus nelaimingu vaikų 
ir nepilnamečių jaunuolių.

Kapitalistinė santvarka 
Italijoje pergyvena krizę po 
krizės. Pokario metais jau 
36 valdžia buvo priversta 
dėl politinės ir ekonominės 
krizės pasitraukti.

Dabar daugelis Italijoje 
įsitikina, kad tik kairiųjų 
koalicija galėtų šaliai duoti 
pastovesnę valdžią, kad tik 
socializmas gali išgyven
dinti politinę ir ekonominę 
krizę. O socializmas tikrai 
ateina į. Italiją.

Italijoje Komunistų Parti
ja yra skaitlingiausia ir 
skaitlingiausia ir tvirčiausia 
Vakarų Europoje. Be jos 
dalyvavimo jokia valdžia ne
gali būt pastovi.

•
Rosemary Kennedy, dabar 

jau 55 metų amžiaus, nuo 
1941 m. gyvena kaip invalidė 
Wisconsin© vienuolyne. Jos 
motina Rose Fitzgerald Ken
nedy antai yra pasakiusi, kad 
tai pirma jų šeimoje trage
dija*

Vėliau sekė kitos tragedi
jos: kare žuvo Joseph Ken
nedy, lėktuvo nelaimėje žuvo 
Kathleen Kennedy, žudikų 
užmušti prez. John Kennedy 
ir sen. Robert Kennedy, lėk
tuvo nelaimėje ką tik nežu
vo sen. ' Edward Kennedy, 
žuvo jo sekretorė Mary Jo 
Kopechne, dabar jo sūnaus 
Ted dėl vėžio koja nuplauta, 
gavęs paralyžių mirė jo tė
vas Joseph P. Kennedy.

Sunku rasti tokią kitą šei-

Juridinis komitetas svarsto
Nixono impyčinimą; republi- 

konai nori jo rezignacijos

Vakarų Vokietijos kancleris 
Willy Brandtas rezignavo; 
Schmidt - naujas kancleris

Washingtonas. Juridinis 
komitetas pradėjo svarstyti 
Nixono impyčinimą su vie
šu susirinkimu. Vėliau už
sidaręs tęsia svarstymą 
visų priduotų jam dokumen
tų ir rezoliuciją. Dėl to 
visoje šalyje politinė padėtis 
pasidarė dar labiau Įtemp
ta.

Visa eilė žymiųrepubliko- 
nų kongresmenų, senatorių 
ir kitokių veikėjų jau pasi
sakė, kad Nixonui kitokios 
išeities nebelieka, kaip tik 
rezignuoti. Visuomet rė
męs republikonus Chicagos 
dienraštis “Tribune” ir 
daugelis kitų laikraščių taip
gi pasisakė už jo rezignaci
ją arba impyčinimą.

Bet Nixonas dar vis lai
kosi savo seno nusistatymo, 
kad jis nerezignuos ir kad 
jis laimėsiąs kovą prieš im
pyčinimą. Šioje kovoje Nixo
no autoritetas savo šalyje ir 
užsieniuose yra jau žymiai 
pažeistas.

KANSAS CITY, Mo. Mo
kytojai laimėjo streiką su 8% 
algų pakėlimu ir kitais be- 
nevitais.

Padėjo pavogti 
tėvo piešinius

Dublinas, Airija. Bridget 
Rose Dugdale padėjo pavogti 
savo tėvo $19.2 milijonų ver
tės piešinių. Policija sura
do piešinius ir areštavo va
gis, kartu ir Miss Dugdale.

Miss Dugdale sako, kad 
jie vogė piešinius tikslu su
kelti pinigų kovai už Siau
rės Airijos laisvę.

KINGSVILLE, Tenn. Ghi- 
canas (meksikiečių kilmės ) 
išrinktas šio miestelio ma
joru.

mą, kuri tie nelaimių būtų 
pergyvenusi.

Francois Mitterrandas, 
gavęs geg. 5 d. rinkimuose 
daugiau kaip 43% visų bal
suotoju, geg. 19 d. rinki
muose pasilieka tvirčiausias 
kandidatas Prancūzijos pre
zidentiniuose rinkimuose.

Jo oponentas yra Giscard 
d*Estaing, nepriklausomas 
republikonas, gavęs rinki
muose arti 33% visų balsa
vusių.

Geg. 19 d. Prancūzijos pi
liečiai vieną jų pasirinks 
šalies prezidentu. Jeigu 
Mitterandas laimės, tikima
si socialistų, komunistų ir 
kitų kairiųjų koalicinės val
džios Prancūzijoje.

Korporacijos truk
do impyčinimą

Washingtonas. Žymi dalis 
darbo unijų, taipgi taikos ju
dėjimas kaltina korporaci
jas, kurios viską daro, kad 
Juridinis komitetas nesisku
bintų Nixono impyčinimo 
klausimą svarstyti. Tai daro 
ypač tos korporacijos, ku
rios žymiai finansiniai pa
rėmė Nixono išrinkimą.

Juridinio komiteto kai ku
rie nariai, gaudami pelnų iš 
Exxon, Mobile, US Steel, Ge
neral Motors ir kitų korpo
racijų, bando visą dalyką 
atidėlioti, kaip korporacijos 
pageidauja. *

NEW YORKAS. Louis 
Harris tyrinėtojai skelbia, 
kad 53% amerikiečių tiki i 
velnio būtybę.

Teismas reikalauja 
juostelių

St. Paul, Minn. Teisėjas 
Nichol pareikalavo prez. 
Nixono pasikalbėjimo apie- 
indėnų ginkluotą okupaciją 
Wounded Knee 1973 m. juos
telių.

Teismas tardo du indėnų 
judėjimo vadus, kaltinamus 
už ginkluotą okupaciją 
Wounded Knee per 71 dieną.- •

ANCHORAGE. Alaskoje 
aliejaus vamzdžių tiesimas 
jau pradėtas. Ten dirba 
daugiau kaip 1,000 darbi
ninkų. Aliejaus gavimas per 
vamzdžius prasidės 1977 m.

TSRS-JAV komu
nistų pasitarimas

Maskva. Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų komu
nistų vadovų bendras pasi
tarimas nutiesė gaires ko
voti už taikingą sugyvenimą 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, už taikos 
išlaikymą visame pasaulyje.

Abiejų didžiųjų šalių ko
munistų vadai atžymėjo su
sidariusias prielankias są
lygas tarp abiejų šalių san
tykių gerinimui, prekybos 
praplėtimui, artimesniam 
bendradarbiavimui.

Pareiškime taipgi pasisa
kyta už tarptautinę komunis
tų konferenciją, kurioje būtų 
galima sustiprinti vienybę 
Marksizmo - Leninizmo 
principų pagrindu, lead sėk
mingiau kovoti prieš reak
ciją, fašizmą, karo kursty
tojus ir t. t.

Milijonas mokinių 
nemoka skaityti

Washingtonas. Speciali 
valdžios studija rodo, kad 
gali būti visoje šalyje dau
giau kaip milijonas mokinių 
ketvirtoje klasėje, kurie ne
moka tinkamai skaityti.

Sveikatos, Švietimo ir Ge
rovės departamento tyrinė
tojai surado, kad 4.8% Ame
rikos jaunuolių yra beraš
čiai.

Midland, Mich. Streikieriai piketuoja Dow Chemical kom
panijos firmą, reikalaudami naujo kontrakto su algų pa
kėlimu ir pensijų pagerinimu. Kompanija gali lengvai pa
tenkinti darbininkų reikalavimus. Per šių metų pirmąjį 
ketvirtį ji padarė gryno pelno, taksus atmokėjus, $83.6 
milijono, pelnas pakilo 44%, palyginus su tuo pačiu 1973 
metų laikotarpiu. Dow išdirba visokius chemikalus, taip
gi turi militarinius kontraktus. Vietnamo kare tos kom
panijos chemikalai buvo plačiai vartojami.

Kovoja represiją Raupai nugalėti
Washingtonas. Nacionali

nis Komitetas kovai prieš 
represyvę legislatūrą pasi
sakė prieš Nixono siūlomą 
ragangaudišką bilių . S-1400 
ir jo pa stangas atsteigti mir
ties bausmę visoje šalyje.

Komitetas nurodo, kad 
Nixonas planuoja žymiai ap
riboti demokratines žmonių 
teises, sustiprinti reakciją, 
kad jis galėtų susidoroti su 
savo priešais. Komitetas 
kviečia piliečius būti sar
gyboje laisvės reikalų, ap
ginti Teisių Bilių.

Tvirčiausia partija 
Portugalijoje

Lisbonas. Komunistų 
Partija greitai persiorgani
zavo i tvirčiausią partiją 
Portugalijoje. Partija, išė
jusi iš pogrindžio, pasipildė 
iš kalėjimų paleistais ir iš 
užsienio grįžusiais veikė
jais.

Partija sudaro tvirtą an
tifašistinį judėjimą ir pasi
ruošusi ieiti i koalicine vai- < < < 
džią, kokią ji siūlo. Ji ruo
šiasi aktyviai dalyvauti par
lamentiniuose rinkimuose, 
kurie manoma Įvykinti už 
metų laiko. •

CLEVELANDAS. Atmatų c 
kolektoriai baigė 17 dienų 
streiką su 37 c. i valandą lai
mėjimu.

Mokslininkai mato 
branduolinį pavojų

New Yorkas. Piliečių kon
ferencijoje visa eilė moksli
ninkų aiškino, kad energijos 
pramonėje netvarka sudaro 
energijos krizę ir infliaci
jos didėjimą, taipgi visuo
menei pavojų nuo branduo
linių firmų, kurias užgiria 
Atominės Energijos komisi
ja ir visuomenei nesuteikia 
reikalingų informacijų apie 
gręsiantį pavojų.

Mokslininkai nurodo, kad 
milijonai dolerių naudojama 
branduolinei programai, bet 
nepanaudojama pigesnių 
energijos gavimui priemo
nių. Branduolinėj firmoj 
apsaugos sistemai suirus ar 
susprogus, tada visi gyviai 
žūtų 4 mylių apylinkėje, ra
diacija padidintų vėžio ligas 
10 mylių apylinkėje.

Geneva. Pasaulio Sveika
tos Organizacijos direkto
rius H. Mahler teigia, kad 
sekamais metais bus galuti
nai nugalėti raupai, kurie 
seniau daug žalos padary
davo.

Dr. Mahler tvirtina, kad 
visame pasaulyje kova už 
raupų nugalėjimą yra sėk
mingai baigiama.

Automobiliai Kubai
Buenos Aires. Fordo kor

poracija Argentinoje pasi
rašė sutartį pristatyti Kubai 
3,000 automobilių ir 1,500 
sunkevžimių $30 milijonų 
vertės.

Pirmiau Chrysler kor
poracija iš Argentinos sutiko 
parduoti Kubai 9,000 sunkve
žimiu ir automobiliu. Gene- < <
ral Motors taipgi planuoja 
parduoti.

ATLANTA, Ga. Televizi
jos žinių pranešėjas Walter 
Cronkite kaltina Nixono ad
ministraciją bandymu jai ne
prielankias žinias užgniauž
ti, ypač Watergate skandalo 
klausimu.

Ragina pripažinti 
Guinea - Bissau

Washingtonas. 30,550 pi
liečių peticijų priduota 
Kongresui su reikalavimu 
pripažinti buvusią Portugali
jos koloniją Afrikoje, Gui
nea-Bissau respubliką.

Daugelis valstybių jau pri
pažino naują respubliką. 
Jungtinės Valstijos taipgi 
turėtų ją pripažinti.

Victor Gotbauir

New Yorko valstijos, apy
gardų ir miestų tarnautojų 
unijos direktorius Victor 
Gotbaum darbuojasi Nixono 
impyčinimui.

Bonna. Vakarų Vokietijos 
kancleris ( Premjeras ) Wil
ly Brandt netikėtai rezigna
vo, kai jo administracijoje 
tarnavęs Rytų Vokietijos 
šnipas buvęs išaiškintas ba
landžio 24 d. Tai buvęs so
cialdemokratų vadui Brand- 
tui didžiulis smūgis.

Socialdemokratų Partija 
nenorom priėmė Brandto re
zignaciją ir paskyrė jo vie
ton finansų ministrą Helmut 
Schmidt, kuris irgi yra žy
mus socialdemokratų va
das. Manoma, kad parla
mentas dauguma balsų už- 
girs naująjį premjerą gegu
žės 17 d.'

Willy Brandt pasižymėjo 
kaip kovotojas už taikų su
gyvenimą Europoje. Jam 
vadovaujant buvo pasirašy
tos taikaus sugyvenimo su
tartys su Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija ir taip pat su Rytų 
Vokietija.

Naujasis kancleris 
Schmidt pasižada tęsti to
liau Brandto programą. Bet 
jis daugiau linkęs sekti Va
karų ir Amerikos politiką. ’

Vakarų Vokietijos Kom
partija pareiškė, kad Brand- 
tą privertė rezignuoti šalyje 
padidėjusi ekonominė ir po
litinė krizė, kai kapitalistai 
atsisakė patenkinti darbo 
žmonių reikalavimus ir 
bendrai su krikščionių de
mokratų reakcionieriais pa- 
sirįžo kovoti taikų sugyve
nimą ir demokratiją.

Bankai padeda
Rodezijos rasistams

Wellesly, Mass. Jungti
nės Automobilių Darbininkų 
unijos prezidentas Wood
cock, kalbėdamas Babson 
kolegijoj, kaltino kai kuriuos 
didžiuosius Amerikos ban
kus, kurie paskolomis pade
da Rodezijos ir Pietų Afri
kos rasistams, Graikijos ir 
Ispanijos fašistams.

Woodcock nurodė reikalą 
viso pasaulio darbo unijoms 
kooperuoti kovose prieš di
džiąsias tarptautines korpo
racijas, kurios daugiausia 
išnaudoja darbo žmones.

Reikalauja daugiau 
pinigų mokslui

Chicago. Daugiau kaip 
500 mokytojų konferencijoje 
Amerikos Mokytojų Federa
cijos prezidentas Selden rei
kalavo daugiau pinigų skirti 
mokslo reikalams.

Dėl mokslui trukumo fon
dų, Selden sako, bendras 
mokslas Jungtinėse Valsti
jose daug nukenčia, moky
tojams susidaro sunkios są
lygos. •

BRUSELIS. Belgijos Ge
neralinės Darbo Konfedera
cijos konferencija pasmerkė 
Čilės fašistinį režimą.•

WASHINGTONAS. 180 
kongresmenų remia H. R. 
1868 bilių, kuris uždraustų 
pirkti chromo metalą iš ra
sistinės Rodezijos.

Helmut Schmidt

Juodieji unijistai 
padeda visiems

Detroitas. Juodųjų Darbo 
Unijistų Koalicijos trečioje 
konvencijoje dalyvavo dau
giau kaip 2,000 juodųjų dele
gatų. Miesto majoras Young 
pasveikino konvenciją.

Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos preziden
tas Woodcock pasakė, kad 
juodieji unijistai žymiai pa
deda visiems darbininkams 
iškovoti geresnį gyvenimą.

Konvencija priėmė visą 
eilę darbo žmonių gerovei 
naudingų rezoliucijų, pasi
sakė aktyviai dalyvauti ru
deniniuose rinkimuose, už 
Nixono impyčinimą ir tt.

Smerkia taikaus su
gyvenimo priešus

Maskva. “Pravdos” poli
tinis komentatorius Juris 
Žukovas rašo, kad taikaus 
sugyvenimo priešai bando 

k ardyti tarptautinius santy- 
kius, pakenkti Nixono ir
Brežnevo pasitarimams bir
želio mėn.

Jis nurodo, kad Vakarų 
imperialistų rateliai, Ame
rikos militarinės gamybos 
korporacijos, Vakarų Vo
kietijos revanšistai, NATO 
generolai, zionistai ir kiti 
taikos priešai bando pastoti 
susitarimams kelią.

LANSING, Mich. Komu
nistų Partijos kandidatai 
Michigan valstijoje gavo 18,- 
900 parašų. įrašymui Į ba
lotą reikia 14,900parašų.

HONOLULU. Hawaii 15,- 
000 vaisių ir cukraus dar
bininkų laimėjo streiką.•

OLYMPIA. Washington© 
valstijos legislatūra atmetė 
darbininkams naudingus bi- 
lius. Tuo pačiu laiku užgyrė 
daugelį didžiajam bizniui 
naudingų bilių.

Mažai juodųjų 
paaukština

Washingtonas. Armija pa
skyrė 50 pulkininkų pakelti i 
brigadų generolus. Tarp jų 
visai mažas juodųjų skai
čius.

Ikišiol armijoj juodųjų ge
nerolų yra tik 21. Tai pro- 
porcionaliai imant yra per- 
mažas skaičius. Juodieji 
kaltina rasinę diskriminaci
ją



2-ras puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gegužės (May) 17, 1974

LB W C W VI LITHUANIAN
A * 3 V <1 WEEKLY

rUVUSEDED BY THB LITHUANIAN OOOPEBATIVB
PUBLISHING SOCDDTY, INO.

Published weekly (Fridays)
102-02 LIBERTY AVENUK, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 -----  ' ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___  $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year_____ $10.00
Queens Cp., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Ir Kanadoje, ir V. Vokietijoje
Kanados premjeras Pierre Trudeau pralaimėjo parla

mente ir turėjo rezignuoti. Liepos mėnesi turės Įvykti 
nauji rinkimai. Juose gali laimėti konservatoriai ir su
grįžti prie valstybės vairo. Trudeau vadovauja libera
lams. Konservatoriams pavyko parlamente gauti daugu
mą prieš Trudeau pasiūlytą biudžetą, kuris esąs netinka
mas ar nepakankamas kovai prieš infliaciją, kuri jau ke
linti metai nesulaikomai didėja, kaip ir pas mus Jungti
nėse Valstijose. Iš pranešimų dar neaišku, ką geresnio ar 
praktiškesnio kovai su infliacija siūlo konservatoriai. 
Kaip ten bebūtų, Kanados va ldžioje rimta krizė.

Kaip tik tomis pačiomis dienomis rezignavo ir Vakarų 
Vokietijos premjeras socialdemokratas Willy Brandt. Ten 
irgi valdžios krizė, ten irgi veikiausia turės Įvykti nauji 
rinkimai.

Brandto rezignacijos priežastis labai keista. Vieną 
gražią dieną paleidžiami gandai, kad vienas iš jo arti
miausių kolegų ir štabo narių esąs Rytų Vokietijos ‘‘ko
munistų Šnipas”. Nesunku Įsivaizduoti, koks tai aštrus 
prieš Brandtą ir jo vadovybę ginklas krikščionių demo
kratų ir visų reakcininkų rankose! Padėtis nepakenčiama, 
ir Brandtas pasitraukia. Sakoma, kad jis bus priverstas 
rezignuoti iš Socialdemokratų partijos pirmininko vietos.

Kuriuo keliu Prancūzija?
Tai labai Įdomus ir svarbus klausimas. Šiandien šis 

klausimas viso pasaulio dėmesio centre. Atsakymą gau
sime jau šį sekmadienį, gegužės 19 dieną, kai prancūzai 
pagaliau išsirinks naują prezidentą. Tiesa, jie jį rinko ir 
gegužės 5 dieną, bet neišrinko, nes nė vienas kandidatas, 
kurių buvo net dvylika, negavo absoliutiškos balsų daugu
mos. Dabar, sekmadienį, bus tiktai du kandidatai, dau
giausia balsų gavę anuose balsavimuose.

Kas per vieni tie kandidatai? Kam jie atstovauja?
Praeituose balsavimuose daugiausia balsų surinko Liau

dies Fronto (socialistų, komunistų ir kitų pažangiečių) 
kandidatas Francois Mitterrand ir konservątorių-degau- 
listų bendro fronto kandidatas Giscard d’Estaing.

Kuris iš jų sekmadienio balsavimuose gaus daugiausia 
balsų, nuo to priklausys Prancūzijos ateities kelias. Aiš
ku, kad Liaudies Fronto kandidato laimėjimas smarkiai 
sukrėstų visą kapitalistinį pasaulį, o pradžiugintų visus 
laisvės ir pažangos šalininkus. Tačiau reikia žinoti, jog 
tai nereiškia, kad jau Prancūzijoje būta panaikintas kapi
talizmas ir Įkurtas socializmas. Tokios revoliucijos ne
siūlo savo rinkiminėje programoje nė Mitterrandas. Jo 
laimėjimas būtų tiktai didelis, gražus darbo liaudies lai
mėjimas toje pačioje kapitalistinėje santvarkoje. Pa
lengvėtų sąlygos siekimui ir pravedimui svarbių refor
mų, svarbių pagerinimų ir laimėjimų visose gyvenimo 
srityse.

Naujas skandalas Washingtone
Senato Užsieniniams Santykiams Komiteto pirmininkas 

senatorius J. W. Fulbright sužinojo ir paskelbė, kad Penta
gonas slaptai užlaiko milžinišką moderniškų ginklų sandė
lį, daugiau kaip bilijono dolerių vertės. Jie esą laikomi 
atsargoje dėl “mūsų talkininkų Azijoje”, jei ten kiltų 
karas. Vadinasi, Pentagonas planuoja Azijoje naujus kon
fliktus. Ginklai jau paruošti. Tik laukiama progos.

Sen. Fulbright sako, kad šis faktas buvo ginkluota jėgų 
vadovybės atsargiai slepiamas nuo Kongreso akių. Aišku, 
kad prezidentas Nixonas puikiai žinojo, bet jis irgi Kong
reso ne informavo.

Kodėl specialus ginklų sukopimas Azijos šalims, o ne 
Europai, Afrika i arba Pietų Amerikai? Kodėl milita rista i ir 
valdžia slėpė ne tik nuo žmonių, bet ir nuo jų atstovų? Kokias 
provokacijas jie ruošia Azijoje?

Tai visa eilė klausimų, kurie reikalingi atsakymo. Betar 
jo kada nors sulauksime?

Komunistų vadu pasitarimas
Iš tarybinės žinių agentūros “Tass” pranešimo sužino

me, kad prieš keletą dienų Maskvoje Įvyko Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partijos vadų pasitarimas. Amerikos partijai 
atstovavo pirmininkas Henry Winston, sekretorius Gus 
Hali ir keletas kitų veikėjų. Tarybinei partijai atstovavo 
sekretorius Brežnevas, politinio biuro nariai Suslovas, 
Ponomarev ir kiti.

Plačiai pasidalyta nuomonėmis apie taip vadinamą at
slūgimą pasaulinėje situacijoje, o ypač apie gerėjimą 
santykių ir bendradarbiavimą tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Abiejų šalių komunistų vadai nuoširdžiai 
sveikina šią kryptį ir pasižada darbuotis, kad reakcinėms 
jėgoms nepavyktų sugrąžinti šaltojo karo laikų J valsty
bių ir tautų santykius. Amerikos komunistai pareiškė pil
ną pritarimą Tarybų Sąjungos ir Amerikos valdžių vadų 
pasitarimams, kurių tikslas yra toliau plėsti tarp abiejų 
šalių santykių gerinimą. Jie mano, kad ta prasme pernai 
Brežnevo lankymasis Amerikoje ir tarimasis su prezi
dentu ir kitais Amerikos vadais buvo labai svarbus ir 
naudingas Įvykis, žymiai prisidėjęs prie talkos jėgų su- 
sistiprlnimo tiek šioje šalyje, tiek visame pasaulyje.

Taip pat pasitarimo dalyviai pritarė laikas nuo laiko 
įvykstančioms tarptautinėms komunistų ir darbininkųpar-

JIE APIE SAVO DIDELI 
NUOSMUKI

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (geg. 3 d.) koks 
ten “Skirpstas” giliai atsi
dusęs dejuoja apie “vaduo
tojų” apsileidimą knygos 
skaitymo klausimu. Pas 
mus, girdi, net ir aukštus 
mokslus pasiekę, net ir aka
demikai “savai knygai mei
les nerodo”. Prašome:

“. . .praturtėję ir gau
siai mokslus isiragavę, aka
demikus tūkstančiais be
skaičiuoją - deja, savai 
knygai meilės nerodo. 
Mūsų periodika stokoja ne 
tik skaitytojų, bet ir bend
radarbių, o knygai vis sun
kiau bepasirodyti. Darveid- 
maniškai teisinamės: nėra 
laiko, knygos neįdomios, 
kalba persunki (nes nuo jos 
atpratome) ir t. t. Jeigu 
rimtai pagalvotume, patys 
iš savęs gėdytumės, nes 
spaudos ir knygos stūmi
mas i paskutinę vietą rodo 
visuomenės kultūros labai 
žemą vardiklį. Nors pavir
šium jaučiamės dideli iš
minčiai ir mokame viską 
kritikuoti, gyvename kone 
karališkuose patogumuose, 
bet dvasioje daromės tikri 
elgetos, skurdžiai. . .”

LIETUVA - DAR IR 
ŽVEJŲ MĖGĖJŲ ROJUS!

Vilniaus “Komjaunimo 
Tiesoje” (kovo 14 d.) rašo
ma:

“Lietuvoje turime 2543 
didelius ežerus ir dar apie 
1500 mažesnių. O Kuršių 
marios - ideali gamtinė žuvų 
veisykla. Be to, yra per 2 
tūkstančius upių ir upe
lių. . . Mūsų kraštas-pui
ki vieta mėgėjiškai žvejybai. 
Vandens daug, o žu
vies? . . - gali skeptiškai 
paklausti skaitytojas. Ir žu
vies - i valias. įvairiau- < <
sios.

Mūsų krašte netrūksta ir 
žvejų mėgėjų arba, kaip mes 
juos retkarčiais vadiname, 
sportinės žūklės mėgėjų, ku
riuos prie vandens traukia ne 
noras pagauti kuo daugiau 
žuvies, o troškimas praleis
ti gamtoje keletą puikių va
landėlių.

Mūsų respublikoje dabar 
užregistruota daugiau kaip 
50 tūkstančių žvejų, mėgėjų 
ir maždaug 300 tūkstančių 
neužregistruotų (daugiausia 
kaimuose ). Veikia respub
likos sportinės žūklės fede
racija. Vyksta varžybos. 
Tačiau dar yra nemažai trū
kumų, organizuojant, propa
guojant ir vystant šią puikią 
sporto, poilsio šaką.”

PRADEDA ATEITI
IPROTĄ

“The N. Y. Times” yra 
pikčiausias Tarybų Sąjungos 
priešas. Kaip lietuviškoji 
reakcinė spauda savo nelai
mingus skaitytojus maitina 
visokiais melais ir prasima
nymais apie Tarybų Lietuvą, 
taip šis kapitalistų didlapis 
ilgiausiomis špaltomis vi
sokių “disidentų” burnoji
mais prieš Tarybų Sąjungą 
yra beveik kasdien puošia
mas. Bet jau ir jam nebe- 
patinka Kongrese reakci
ninku su senatoriumi Jack- c
šonu priešakyje vedama 
kampaniją^ prieš plėtimą 
prekybos su Tarybų Sąjungą.

Gegužės 6 diepą vedama
jame “Detente and Trade” 
redakcija pasmerkia Jack- 
sono Įneštą pataisymą prie 
biliaus dėl prekybos su Ta
rybų Sąjunga. Tas pataisy
mas reikalauja, kad Tarybų 

tijų konferencijoms aptarimui bendrų reikalų. Jie griež
čiausiai pasmerkė Čilėje vedamą terorą prieš pažangiuo
sius žmonės. Jie pasižadėjo visais būdais padėti Čilės 
darbo žmonėms nusikratyti fašizmą ir laimėti atgal pra
rastas teises.

Sąjunga pakeistų savo nusi
statymą savo piliečių emi
gracijos klausimu, arba 
duodamos kitoms šalims. 
Laikraštis gana teisingai pa
stebi, kad šitas “spaudimo” 
būdas nebetenka efektyvumo, 
nes Tarybų Sąjunga vis ge
riau ir geriau gali apsieiti 
be prekybos su Amerika, nes 
labai sėkmingai jos prekyba 
su kitais kraštais didėja. 
Taigi, Jacksono pataisymas 
gali tiktai Amerikos intere
sams pakenkti, ir Kongre
sas turėtu jį atmesti.

PAVOJUS IR Iš 
KRAŠTUTINIŲ KAIRIŲJŲ

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komorowski 
tame laikraštyje geg. 4 d. 
daro pastabas apie Įvykius 
Portugalijoje. Ten atbun
dančios demokratijos priešu 
yra ne tik fašistai ir visokie 
reakcininkai, bet ir ekstra- 
kairieji elementai -trockis- 
tai, maoistai ir kiti. Kai 
šiandien Porgugalijoje so
cialistai ir komunistai eina 
išvien, kurdami platų liau
dies frontą, trockistai ir 
maoistai sapalioja apie re
voliuciją ir griauna liaudies 
bendras pastangas.

Panašiai, anot Komorow- 
skio, ir Prancūzijoje. Ten 
irgi sočialistai ir komunistai 
prezidento rinkimuose suda
ro bendrą frontą, tuo tarpu 
tie ekstra kairieji elementai 
visomis pajėgomis stengiasi 
jam pakenkti rinkimus lai
mėti.

KANADA GALĖTŲ IR 
TURĖTŲ BŪTI IŠIMTIS

Kanadiečių “Liaudies 
Balso” (geg. 3 d.) vedama
jame “Visai neįmanoma su
prasti” sakoma:

“Aną dieną federalis fi
nansų ministras John Turner 
pareiškė, kad vyriausybė ne
gali nieko padaryti infliaci
jai sulaikyti, kadangi inflia
cija esanti tarptautinis reiš
kinys. Toks jo pareiškimas 
visai nesuprantamas.

Tegul infliacija ir yra

NAUJOS KNYGOS
JUOZAS BALTUŠIS, ABI

ŠALE (327 psl.). šiuo ap
sakymų rinkiniu pradedama 
vyresnės kartos lietuvių ra
šytojo. Juozo Baltušio raštų 
serija. Knygoje skaitytojas 
ras septyniolika geriausių 
šio autoriaus apsakymų iš 
ankstesnių rinkinių: “Savai
tė prasideda gerai”, “Bal
tieji dobiliukai“- “Valiusei 
reikia Alekso” ir kt.

VLADAS AUDRONAŠA- 
SUCHOCKIS. SAULĖTA 
DIENA (350 psl.). Rašytojo 
rinktinėje išspausdinti ge
riausieji jo poezijos, prozos, 
dramos kūriniai. Čia rasime 
eilėraščius: “Roboto dai
na”, “Vėžys”, “Motinos 
tragedija” ir kt. Iš prozos 
kūrinių paminėtini apsaky
mai “Gyvenimo daina”, 
“Laiškas”, “Agota” ir 
apysaka “Saulėta diena”. 
V. Audronašos pjesės dau
giausia skirtos meno savi
veiklai - “Skrajūnai”, “Ne
laukta viešnia”, “Garbės 
žodis”. Leidinyje spausdi
namas Juliaus Būtėno Įva
dinis straipsnis.

ANTANAS BILIŪNAS. 
RINKTINE (245 psl.). A. 
Biliūnas (1905-1970) Lite
ratas, mokytojas, bibliogra
fas, artimas rašytojo Jono 
Biliūno giminaitis. šioje 
“Rinktinėje” skelbiamas jo 
kūrybinis palikimas. Ypač 

tarptautinis reiškinys, bet 
kodėl negali būti išimčių? 
Kanada turi pakankamai savo 
energijos šaltinių,! turi pa
kankamai duonos, pieno, mė
sos. Turi pakankamai že
mės. Bet visi jie nuolatos 
brangsta. Net žeme taip pa
brango, kad jau su auksu 
lenktyniuojasi.

Išeitų, kad Kanadą kon
troliuoja tarptautiniai mo
nopoliai. Ir Kanados val
džia, pagal finansų minist
rą, nieko negali padaryti.

Socialistinės šalys gyvena 
tame pačiame pasaulyje. Bet 
jų ši infliacija, nors ir tarp
tautinė, neapima. Ten kai
nos nekyla, bedarbių nėra. 
Kodėl Kanadoj negalėtų taip 
būti? Juk Kanada savo tur
tais netoli atsilieka nuo Ta
rybų Sąjungos. Nekuriais 
klausimais Kanada turtin
gesnė.”

TIEMS, KURIE JAU 
SENIAI LAIDOJA 
PAŽANGIEČIUS

“Vilnies” redaktorius S. 
J. Jokubka savo kolumnoje- 
“Kasdien” (geg. 4 d.) duoda 
smarku atkirti, tiems lietu
viams reakcininkams, kurie 
jau seniai užsispyrę laidoja 
Amerikos pažangiuosius lie
tuvius ir jų Įstaigas. Jokub
ka sako:

“Tačiau nei laikraščio Įs
taigos (“Vilnies”), nei jo 
darbuotojų namų langų dau
žymai, nei piketavimas pa
rengimų ir kačių koncertai 
prieš pažangiečius, Ameri
kos pažangių lietuvių judėji
mo nesužlugdė. Pergyveno 
makartizmą, skundimus, 
darbuotojams iškeltas bylas.

Ir visa tai tik dėl to, kad 
pažangus lietuvis žino ką 
daro, žino kur eina, žino, 
kad jo politiniai Įsitikinimai 
nėra klaidingi. Amerikos 
pažangus lietuvis neklai- 
džioja politiniuose klystke
liuose ir nesvyruoja kaip 
nendrė, vėjo pučiama. Ame
rikos pažangus lietuvis savo 
politinę vėliavą neša i švie
sesni ir sotesni darbo žmo-

< (

nių rytojų. Amerikos pažan
gaus lietuvio krūtinėje plaka 
tikra lietuviška širdis”.

reikšminga literatūros isto
rijai jo kūrybos dalis “Bal
tieji šešėliai” (atsiminimai 
apie Joną Biliūną ).

ANELIUS MARKEVIČIUS. 
JUOZAS VIDURNAKTĮ (438 
psl.). Novelių rinktinė, su
daryta iš kelių knygų. Joje 
yra trys skyriai: “Žmogus 
prie kelio”, “Baltijos eski
zas” ir “Moderni koeg
zistencija”.

ROMUALDAS LANKAUS
KAS. ŠMĖKLA (239 psl.). 
Knygoje surinkti nauji rašy
tojo kūriniai - apysaka 
“šmėkla” ir keturiolika no
velių. Apysakoje ir novelė
se keliamos moralinės, eti
nės problemos.

STASE ŽILIENE. BURA-. 
TINO NUOTYKIAI SIDABRI
NIO PAPARČIO MIESTE (33 
psl.). Spalvota knygutė iki
mokyklinio ir jaunesnio mo
kyklinio amžiaus vaikams. 
Joje populiariai ir supran
tamai aiškiname mažie
siems eismo taisyklės.

ALDONA PUIŠYTE.
LEDO MERGELES (48psl.). 
Eilėraščių knygutė jaunes
niojo mokyklinio amžiaus 
vaikams, iliustruota dail. Z. 
Vasilenkaitės spalvotais 
piešiniais.

STEFA BULKIENfi
“Vagos” 

leidyklos darbuotoja

TOKIJAS. Tarybų Sąjun
ga parduos Japonijai 100 mi
lijonų tonų anglies per 20 
metų $4 bilijonų vertės. To
kią sutartį pasirašė abiejų 
šalių atstovai.
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Kauno naujajame Dainavos gyvenamajame rajone, kur 
gyventojų skaičius artėja prie 80 tūkstančių, pradėjo veikti 
didžiausia Pabaltijyje poliklinika. Trijuose jos korpusuo
se - beveik 300 kabinetų ir laboratorijų. Centriniame 
septynių aukštų pastate Įsikūrė suaugusiųjų poliklinika ir 
moterų konsulateija. Atskiras korpusas skirtas vaikams. 
Trečiajame pastate Įrengti fizioterapijos ir rentgeno ka
binetai. Prie poliklinikos veiks išeminės širdies ligos 
gydymo centras, didelė vaistinė.

Poliklinika kasdien galės priimti po 1600 žmonių. Joje 
dirbs apie pusantro šimto gydytojų ir apie 300 vidurinio 
medicinos personalo.

NUOTRAUKOJE: prie naujosios poliklinikos rūmų.
M. OGAJAUS nuotr.

Nauji įvykiai Portugalijoje
D. M. ŠOLOMSKAS

Per eilę pastarųjų metų 
eilės valstybių valdžios buvo 
nuverstos generolų. Taip 
įvyko Graikijoje, Turkijoje, 
Indonezijoje, Čilėje ir eilė
je mažesnių šalių. Visur 
aktyviai dalyvavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Užsie
nio žvalgyba.

Žiauriausias teroras sekė 
Indonezijoje, kur desėtkai 
tūkstančių progresyvių žmo
nių buvo nužudyta, o dabar 
tas kartojasi ir Čilėje.

Pabaigoje balandžio mė
nesio karininkai su gen. An
tonio Spinola priešakyje nu
vertė diktatorišką režimą 
Portugalijoje, kuris ten 
viešpatavo nuo 1932 metų. 
Portugalijos fašistų dikta
torius A. Salazar tarp 1932 
įsigalėti Ispanijoje. 1941 - 
1942 metais jis siuntė fašistų 
batalijonus karui prieš Ta
rybų Sąjungą, o po Antrojo 
pasaulinio karo Įstojo i Va
karų karo sąjungą - NATO. 
1968 metais jis susirgo ir jį 
pakeitė jo artimas sėbras 
M. Caetano.

Portugalija yra vakarinė 
Europos valstybė prie At
lanto vandenyno. Ji užima 
35,510 kvadratinių mylių 
plotą ir turi apie 10,000,000 
gyventojų. Prieš kelis šimt
mečius tai buvo labai galin
ga valstybė ir buvo pavergus 
daug kitų šalių žmonių, bet 
karuose su kitais imperia
listais daug kolonijų neteko.

Dabar didžiąsias kolonijas 
dar valdo tik Afrikoje: An
golą, kuri užima 481, 350 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi apie 7,000,000 gyvento
jų; Mazambiką - 297,730 
kvadratinių mylių su apie 
8,000,000 gyventojų, ir Gui
nea Bissau - 14,000 kvad. 
mylių su 800,000 gyventojų. 
Jos kolonijos yra 23 kartus 
didesnės savo plotu už pačią 
Portugaliją.

KOLONIJŲ SUKILIMAI
Po Antrojo pasaulinio karo 

visur kolonijų gyventojai iš
stojo kovon prieš imperia
listus. Vien Afrikoje apie 30 
valstybių išgavo savo tautinę 
nepriklausomybę, daugiau
siai nuo Prancūzijos. Bet 
Portugalijos imperialistai 
per 15 metų veda karą prieš 
savo kolonijų gyventojus, 
žiauriausiai Angoloje. Da
bartiniu metu Portugalija 
Afrikoje turi apie 160,000 
kareivių ir karininkų karui 
prieš kolonijų gyventojus.

Karas kolonijose daug kai
navo Portugalijai pinigais. 
Ji ten taipgi neteko daug ka
reivių ir karininkų, šalyje 
prasidėjo kova už baigimą 
karo. Fašistinis režimas 
areštavo tūkstančius karo 

priešų, bet priešų skaičius 
nuolatos augo, pagaliau jau 
ir tarpe generolų. Fašistų 
vyriausybė pradėjo pulti ir 
nepaklusnius generolus, kas 
ir privedė prie to, kad jie 
nuvertė vyriausybę.

Po perversmo generolai 
sudarė Tarybą ir paskelbė, 
kad Portugalijoje bus grą
žinta demokratija, kad bus 
sudaryta nauja vyriausybė 
iš civilinių žmonių, kuri už 
metų praves parlamentari
nius rinkimus.

KUR EIS PORTUGALIJA?
Dabar Portugalijoje pa

naši padėtis, kaip buvo Ru
sijoje 1917 m. po caro reži
mo nuvertimo. Darbininkai, 
valstiečiai ir darbo inteli
gentija reikalauja demokra
tinių teisių. Buržuazija, 
dvarponija ir iš turčių kilę 
generolai siekia išlaikyti ga
lią savo rankose ir laikyti 
milžiniškas kolonijas. Ge
nerolai sako, kad kolonijas 
palaikys federaliniais ry
šiais su Portugalija, tai yra, 
panašiai, kaip Britanija pa
laiko sava šia s kolonijas.

Demokratinių jėgų yra są
jūdis didelis. Socialistų par
tija jau turėjo daug masinių 
pasirodymų. Komunistų 
partija, kuri buvo nelegališ- 
ka, smarkiai veikia. Kada 
iš užsienio parvyko jos va
das Aivaro Cunhal, tai jį 
pasitiko daugiau 5,000 mi
nia, ir Įvyko masinis susi
rinkimas. Aišku, kad reak
cijai ir užsienio imperialis
tams tas masių veikimas ne
patinka.

Jeigu socialistai, komu
nistai ir kiti demokratiniai 
žmonės vieningai veiks, tai 
Portugalija eis demokratinio 
pasaulio keliu. Tai bus su
tvirtinimas pasaulinių tai
kos jėgų, taipgi demokrati
nių jėgų kovoje Ispanijoje 
prieš fašistų diktatūrą.

Dar per anksti pasakyti, 
ar generolams pavyks nura
minti ir kolonijų žmonių 
kovą už nepriklausomybę, 
kuri verda jau apie 15 metų 
ir kurioje tiek daug žmonių 
žuvo.

STASYS ZIENIUS

Birželio
naktį
Mirksėjo tolimos sodybos, 
Paskui didėjo pakelėm.
Ir pievos buvo tokios lygios 
Po kupetom, po didelėm.

Galulaukės medum alsavo, 
Suskeldėjo blausi delčia.
Paskui pradėjo kelię savo 
Toli, labai toli nuo čia

Ne ta, lig fiol nepamirštoji, 
O paprasta ir be žaibų 
Birželio dvidešimt antroji,— 
Ir žmonės ėmėsi darbų...
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Lietuvos Komunistu partijos Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevičius.

ELTOS fotokronika

Ideologinio darbo 
apžiūra

V. BOVINAS

Tarybų Sąjungoje, taip ir 
Lietuvoje šių metu vasario 
ir kovo mėnesiais vyko pla
tūs pasitarimai, konferenci
jos, kuriu pagrindine tema 
buvo: “Ideologinio darbo,
praktika ir jo tobulinimo bū
dai“. Vilniuje vykusioje 
konferencijoje A. Barkaus
kas kalbėjo: “Gerai žino
ma, kad pagrindinis politinis 
švietimo reikalavimas yra 
išmokyti žmones giliai na
grinėti visuomenės vysty
mosi dėsnius, teisingai su
prasti ir apibendrinti teori
nius teiginius ir faktus, 
marksizmo-leninizmo teo
riją paversti giliais įsitiki
nimais, mokėti ja vaduotis 
kasdieninėje veikloje“. Ta 
ideologinė veikla turi būti: 
“kovinga, atakuojanti bur
žuazinę nacionalinę ideolo
giją ir politiką, jų siaurą 
klasinę, egoistinę esmę“ 
(“Tiesa”, 1974, kovo 12 d.).

Pabrėžiamas darbo klasės 
idėjinis reiklus dalyvavi
mas darbe ir jo vadovybėje. 
Ten pat sakoma: “Partinis 
komitetas, organizuodamas 
idėjini, auklėjimą jį darbą, 
politinį ir ekonominį švie
timą, stengiasi nuosekliai 
skiepyti žmonėms visuome
niniu, kolektyvinių interesų 
pirmumo supratimą. Auklė
jamasis darbas paremiamas 
darnia materialinio ir mo
ralinio skatinimo sistema, 
rūpinimusi žmonių darbo ir 
buities sąlygų gerinimu“. 
Vadinasi, socialistinis švie
timas moko darbininką ne 
tik dirbti, bet ir valdyti dar
bo vaisių, kurį jo rankos su
kuria. Tad socializmo si
stemoje: Geriau ir daugiau 
padarysime - geriau ir gy
vensime.

Socialistinis darbo žmo
gaus idėjiškumas tampa bū
tinas ne tik auditorijose, bet 
ir kasdieniam darbe - mies
to Įmonėje ir žemės dirvo
je. Daugelis nesėkmių darbe 
ir nusikaltimų gyvenime 
dažnai Įvyksta dėl stokos 
idėjiškumo. Komunistų par
tijos C K pirmasis sekreto
rius P. Griškevičius taip pat 
žymėjo.

“Tai reiškia, jog pastan
gas reikia sutelkti visapu
siškam mokslo ir technikos 
pažangos spartinimui, eko
nominio visuomenės gamy
bos efektyvumo didinimui, 
kovai už griežtą ekonomijos 
režimą, už kapitalinės sta
tybos gerinimą, už tolesnį 
žemės ūkio gamybos inten
syvumą - visa tai siejant su 
darbo žmogaus auklėjimu 
komunistinio sąmoningumo, 
tautų draugystės ir socia
listinio Internacionalizmo 
dvasia“ (“Tiesa“, 1974, 
kovo 22 d.).

IR LITERATŪRA TAISO 
SAVO GAIRES

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjungos valdybų plenumas 
įvyko šių metų (1974) kovo 
13 'dieną Vilniuje. Ir čia 

principinė diskusijos tema 
buvo: “Literatūra ir dir
bantis žmogus“.

Laikraštis “Literatūra ir 
menas“ (1974, Nr. 11) iš
spausdino plenume pateiktus 
pranešimus A. Pociaus, Alf 
Sluckio ir kitų literatų. 
Prozoje ir poezijoje, jie žy
mėjo gerų laimėjimų, bet 
pastebėta ir trūkumų. M. 
Sluckis nurodė, kad “šian
dien nyku skaityti tokį kūri
nį, kuris parašytas lyg mė
nulyje gyvenant, be konkre
čių realijų, be tikrovės ju
timo“. Tai natūralu, kad 
socialistinė visuomenė rei
kalauja iš rašytojo litera
tūros, kuri atspindėtų so
cialistine tikrove. Juk ir 
Vakarti pasaulis reikalauja, 
kad rašytojas apgintų bur
žuazinės ideologijos moralę.

Tarybines lietuvių groži
nes literatūros vaidmenį 
plenume akcentavo Alf. Bie
liauskas. Jis sakė: “Na
tūralu ir tai, kad šiame ple
nume kalbama daugiausia 
apie literatūrą, kaip meninę 
priemonę kelti politinį-vi- 
suomeninį ir tarybinį žmo
gaus aktyvumą, kad čia kal
bama apie mūsų literatūros 
herojų, kuriuo turi būti tas, 
kas vyrauja mūsų gyveni
me - dirbantis, materialinę 
ir dvasinę komunizmo bazę 
kuriantis mūšų bendraam
žis“. O tas herojus yra 
toks: “Jis, tas naujas ta
rybinės dvasinės struktūros 
ir naujos filosofinės for
macijos žmogus, naujas, tik
rai laisvas TARYBINIS LIE
TUVIS, sudomino kitus kaip 
visai naujomis istorinėmis 
sąlygomis atsiradęs mūsų 
TAUTOS ŽMOGAUS TI
PAS“.

Ir toliau: “Bet labiausiai 
kelia literatūros prestyžą 
jos meninis susiliejimas su 
dabartimi. Literatūros, kaip 
pasaulio meninio atspindėji
mo ir atkūrimo visumos, 
reikšmę pirmiausia lemia 
jos šiuolaikiškumas pačia 
plačiausia, tiesioginiai su
vokta prasme, jos aktyvus 
poveikis dirbančiam žmogui. 
Reikia pabrėžti - DIRBAN
ČIAM, ir dirbančiam visur: 
gamykloje ir kolūkio fer
moje, mokslo laboratorijoje 
ir kosmose, mokyklos kla
sėje ir diplomatiniame pos
te - darbą reikia suprasti 
kaip visuomenišką žmogaus 
saviraiškos būdą“.

Rodos, kad komentarų čia 
nereikia - juk darbas žmo
gų, nuo pat jo gimimo iki 
mirties, maitina ir dengia. 
Per amžius darbo žmogus 
buvo niekinamas - atėjo so
cializmas ir iškėlė dirbantį 
žmogų i pirmaujančią vietą. 
KRITIŠKAI VERTINA IR 
POEZIJA

Poezija, eilėraštis, 
spausdinamas laikraštyje ar 
knygoje, skaitytoją suintere
suoja tuo, kas jame pasaky
ta - jo mintis, idėja. Kūri
nio stilius, braižas, Įmant- 

rl maniera dažniausiai do
mina tik pačius rašytojus 
bei kritikus. Poetinis kūri
nys, nutolęs nuo tikrovės, 
kurio autorius savo filoso
finę idėją bando išreikšti 
pro mitologinių senienų sim
bolius - tampa nevaisinga 
poezija. Poezija taip pat 
principingai buvo vertinama 
rašytojų plenume. Tad ci
tuojame:

“Pirmiausia krinta i akis < 
savotiškas mūsų poetų, ypač 
jaunesnių, stengimasis bet 
kuria kaina būti labai inte
lektualiais. Bendras mūsų 
tarybinės visuomenės inte
lektualinio lygio pakilimas, 
žinoma, reikalauja ir poe
zijos naujos kokybės. Ta
čiau dirbtinis, paviršutiniš
kas poezijos “intelektualini- 
mas“ mūsų sąlygomis tepa
sirodo esąs “niekieno že
mės“ vaisius, tuščias bur
bulas, kuriam sprogus ne
belieka jokio poetinio užtai
so ir jokio poetinio išgyve
nimo. Tokie poezijos kūri
niai sklando kažkur padebe
siais, nesurasdami savo tik
rosios dirvos, ir užverčia 
skaitytojo dvasinius įspū
džius balastu, neturinčiu 
nieko bendra su gyvenimo 
realijomis, ugdydama abe
jingumą kasdienybėms, rea
laus mūsų bendraamžio gy
venimui ir darbui; tokia poe
zija užuot turtinusi žmogaus 
sielą, ją skurdina, nualina. 
Aišku, jog nenorima pasisa
kyti prieš naujoves poezijo
je; čia jos reikalingesne ma
žiau, negu prozoje ar dra
minėje kūryboje. Čia tik 
norima pabrėžti, jog nekoks 
kabutinis intelektualumas ar 
kitas importinis receptas 
gelbsti literatūrą nuo išse
kimo ir atrofijos, o dar glau
desnis jos sąlytis su žeme, 
kurioje ji gimsta, su laiku, 
gyvenimu ir jo aistromis” 
(Alf. Bieliauskas).

Pasakyta gana ryškiai ir 
principingai. Už poezijos 
bei prozos banalumą atsa
komybė, žinoma, pirmiausia 
priklauso autoriui, kuris 
rašo be savo šalies pilieti
nės atsakomybės ar ją pa
neigdamas. Antra vertus, 
tai ir redakcijos, ir kritika 
čia turi savo uždavinį. Ta
rybinio žmogaus pilietišku
mą galime suvokti sekamais 
G. Zimano žodžiais: “Susi
formavus socialistinėms na
cijoms Įvyko giliausi pakiti
mai nacionalinių santykių 
ideologijos srityje, šie pa
sikeitimai, visų pirma, są
lygojami tuo, kad socialisti
nės nacijos sąmonėje vyrau
jančią vietą Įgyja marksis- 
tinė-leninine ideologija”. O 
šios socialistinės ideologi
jos sąlygomis, pastebėjo ra
šytoja s Bubnys, Lietuva, 
kaip “nė viena pasaulio šalis 
per tokį trumpą laiką taip 
toli nenužengė nuo atsiliku
sio agrarinio krašto } pra
moninį, industrinį, kaip kad 
mūsų šalis”.

Vadinasi, socialistinės vi
suomenės idealų vaizdavi
mas literatūroje nėra ir ne
gali būti kokią tai dirbtinė 
utopija. Socializmas yra 
tikrovė. Rašytojas, kuris 
vaizduoja istorinę žmonijos 
pažangą tikroviškai - jis 
vaizduoja socializmą.

NE VISKAS RYŠKU IR 
KRITIKOJE

Tarybinės literatūros kri
tikas gaires prieš porą mėtų 
principingai nubrėžė TSKP 
C K tarimas: '*Del litera
tūros ir meno kritikos”, 
'['arimas ir šiandien yra ak
tyvus. Tai buvo žymėta ir 
Šių metų rašytojų plenume.

Deja, dar vis kai kurių 
kritikų straipsniuose ab
strakčių formų, braižų ir 
stilių - aprašai užgožia meno 
kūrinio socialinį bei idėjinį 
turinį. K. Ambrasas “Tie
soje” teisingai pastebi, jog 
tarybinė kritika: “turi is-

LAISVĖ

Radikalių reformų 
keliu

Čilėje užgrobus valdžią 
fašistams, Lotynų Amerikos 
revoliucinėms jėgoms buvo 
smogtas skaudus smūgis. 
Tačiau ir toliau nesulaiko
mai plečiasi šio regiono tau
tų kova prieš imperializmą 
ir vidaus reakciją, už politi
nę ir ekonominę nepriklau
somybę, socialinę pažangą.

šioje kovoje aktyviai da
lyvauja Peru. Tai nedidelė 
šalis. Tiesa, jos plotas be
veik dvidešimt kartų dides
nis už Lietuvą, bet gyvento
jų tik keturis kartus dau
giau. Iki 1968 metų šalyje 
viešpatavo vietiniai feodalai 
ir JAV stambusis kapitalas. 
Vienam Peru gyventojui per 
metus tekdavo apie 150 dole- ' 
rių nacionalinių pajamų, Į 
arba 14 kartų mažiau, negu 
Jungtinėse Amerikos Val
stijose. 92 procentai vals
tiečių valdė mažiau kaip de
šimtadalį ariamos žemės.

Gyventojų skaičius šalyje 
per metus padidėdavo 3.1 
procento, o žemės ūkio pro
duktų gamyba - vos 1.5 pro
cento. Dauguma pramonės 
darbininkų iš esmės visi ku
mečiai bei samdomieji že
mės ūkio darbininkai buvo 
neraštingi, nuolat badavo. O 
šeši milijonai seniausių ša
lies gyventojų - indėnai ap
skritai gyveno beveik necivi
lizuotą gyvenimą.

šalyje ėmė kurtis parti
zanų būriai. Su šūkiu “Žemė 
arba mirtis!” Valstiečiai 
jėga užiminėjo latifundijų 
žemes. Revoliucinės nuo
taikos ėmė plisti ir armi
joje, kuri tam tikru mastu 
padėjo ateiti prie valdžios 
dabartiniam Peru preziden
tui Chuanui Velasko Alvars- 
dui, savo šalies patriotui, 
radikalių reformų šalinin
kui.

PIRMIEJI ŽYGIAI
1969 metų vasarą Peru 

buvo paskelbta agrarinė re
forma ir iki šiol jau eks
proprijuota per 5.5 milijono 
hektaru žemės. Viena ame- <
rikiečių kompanija “Sero de 
Pasko” neteko 283 tūkstan
čių hektarų. Eksproprijuo
toji žemė atiduodama koope
ratyvams ir kitiems val
stiečių Susivienijimams, ku
rių šalyje sukurta 676. Val
stiečių kooperatyvams val
stybė teikia visokeriopą pa
ramą.

Šalyje pirmiausia buvo 
nacionalizuota naftos gavyba 
ir perdirbimas, iš kurių be
veik pusę amžiaus krovėsi 
pasakiškus turtus JAV “In
ternational Petroleum Com
pany”. Kiek vėliau valsty

torijos patikimą ryškų svar
biausią savo veiklos prin
cipą - lenininę literatūros 
partiškumo teoriją“. Ta
čiau tame pat straipsnyje su 
sava “teorija” jis nukryps
ta Į nereikalingas žanrines 
“varžybas”. Jis rašo: “Ne
manau, kad kritika galėtų 
realiai pretenduoti i “pir
maujančio” žanro vaidmenį 
literatūros procese”. Bet 
kritika neesanti ir “že
mesnės kategorijos žanru”. 
Todėl jis tapatina: “be ryš
kios grožinės literatūros 
sunku kalbėti apie ryškią 
kritiką“., Bet tie žanrai (li
teratūros ir kritikos) atlie
ka skirtingas funkcijas lite
ratūroje. Sakysime, litera
tūra yra meninė KŪRYBA, 
o kritika - meno kūrinį VER
TINA. Vadinasi, meno kū
rinys gali būti neryškus, ba- 
nališkas, o jo kritika, kuri 
vaduojasi “leninine par
tiškumo teorija” - gali būti 
visai ryški ir teisinga.

Neryškumų galima paste
bėti ir kitų kritikų straips
niuose. štai V. Areška 

bės žinion buvo paimti stam
biausio vario telkiniai, na
cionalizuoti bankai ir dau
guma pramonės šakų, neten
ka savo pozicijų JAV kom
panijos “Sero de Pasko”, 
“Sazern Peru Copper“ ir 
“Markona Mining”, ku
rioms visiškai neseniai pri
klausė daugiau kaip trys ket
virtadaliai Peru kalnakasy
bos.

JAV MONOPOLIJOS
Daugelį dešimtmečių 

Jungtinės Valstijos politiš
kai, ekonomiškai ir kariš
kai nekliudomos šeimininka
vo Lotynų Amerikoje. Dar 
ir dabar ten 95 proc švino. 
98 proc. cinko, 962 proc. ge
ležies gamybos, apie puse 
išsiurbiamos naftos priklau
so JAV monopolijoms. Kiek
vienas Lotynų Amerikoje 
įdėtas doleris atneša JAV 
po 3-5 dolerius pelno, šis 
didžiulis pasaulio rajonas, 
kuriame yra 310 milijonų 
gyventojų, turi pasakiškus 
gamtos turtus, ir Jungti
nėms Valstijoms anaiptol 
nesinori jų netekti.

Kai tik Peru ėmėsi radika
lių reformų, JAV grasino pa
skelbsiančios ekonominę 
blokadą. Tačiau ši užmez
gė glaudžius ir abipusiškai 
naudingus ekonominius san
tykius su socialistinėmis ša
limis. Imperialistai kursto 
ir remia vietinę reakciją, 
bet Alvarado vyriausybė 
duoda ryžtingą atkirtį kontr
revoliucionierių išpuoliams. 
Stiprėja Peru ginkluotosios 
pajėgos, stojusios ginti re
voliuciją. Tai atšaldė ir 
Čilės generolus, kurie 
ruošėsi kiltį i JAV mono
polijų skelbiamą “kryžiaus 
žygį” prieš Peru.

Žinoma, JAV imperializ
mas ir vietinė reakcija ne
siliaus rezge naujų pinklių. 
Todėl Peru komunistai, ku
rie remia pažangią vyriau
sybės vidaus ir užsienio po
litiką, ragina sudaryti šaly
je platų ir vieningą pažangių
jų jėgų frontą.

A. PETKUS

“MIRĖ” 544 KARTUS

Neseniai Glazgove miru
sio aktoriaus Vilijamo Pal
mero asmeniniame archyve 
rasti tikslūs duomenys apie 
visas jo “’mirtis“ scenoje. 
Per visą savo karjerą Pal
mer as “prigėrė“ 42 kartus, 
buvo “nunuodytas“ - 177, 
“nušautas“ - 544 ir 32 kar
tus “nuteistas“ mirties 
bausme. Mirė jis iš senat
vės.

rašo, kad “poezijoje vyksta 
pastebimi ir nepastebimi pa
sikeitimai”. Bet pats ter
minas “pasikeitimai” lieka 
tik žodinis skambėjimas, 
jeigu kritikas neišryškina 
kitimo prasmės bei reikš
mes. Kritikas tik deklaruo
ja: “Jeigu paimsime du
poezijos polius - ekspresy
vaus dinamiškojo, konstruk
tyvaus stiliaus, kuri specia
liai demonstruoja išraiškos 
būdus, ir “tradicinio”, plas
tiškojo stiliaus lyriką - tai 
galėsime konstatuoti, kad 
šiuo metu matomas tam tik
ras šių polių artėjimas“. 
Kaip matome, i du astrono
miškus Įvaizdžius (polius) 
sudėti poetiniai braižai it 
stllia i davė tik ‘‘polių a rtė- 
jimą”. O visgi tuose kon
struktyviuose ir ekspresy
viuose stiliuose yra sudėta 
geros ar banalios poetinės 
vertybės bei idėjos. Iš kri
tikos tikimasi, kad ji atski
ria poetinius grūdelius nuo 
pelų. Kitaip - kritika tampa 
tik protokoliniu poetų sura- 
Su.

3-ias puslapis

'Don't forget the non-»hopping list'

Nėra niekur tokios
gražios šalelės •••

Tarybų Lietuva, tai šalis, 
kuria kiekvienas galvojantis 
lietuvis Įdomaująs ir žavisi. 
Jis, ar ji buvę ten, ar tik nuo
traukose matę, visa širdžia 
ją pamylsta.

Žemiau telpa pora atsilie
pimų - laiškelių nuo dviejų 
Amerikos ir Kanados lietu
vaičių. Jos niekad Lietuvos 
nematė ir apie ją mažai rū
pinos, tik tiek težinojo, kiek 
jųjų tėvai ir mamytės joms 
retkarčiais papasakojo.

Pirmu kartu jos Lietuvą, 
su jos mūriniais rajonais - 
rezidencijomis, ir dar kur- 
ne-kur, užsilikusiomis “sa
manotomis bakūžėlėmis“ ir 
svyrtimis, arba pilkalniais- 
pilimis, ežerais, upėmis - 
upeliais, lygumomis ir snau- 
dančiomis giriomis, išvydo 
albume - “TĖVIŠKĖ“. Al
bumas “Tėviškė“ jas taip 
sužavėjo, kad albumo siun
tėjui dėkingumo komplimen
tų visai nepagailėjo. (Gai
la, kad dar vienos tautietės - 
amerikietės gražus Įdomus 
laiškas dingo).

Na, tegul jos pačios mums 
papasakoja, ką jos mano apie 
albumą “Tėviškė” ir apie 
Lietuvą.

Amerikietė Ellen sako:
“Well, was I ever sur

prised to receive such a 
lovely book. I could not 
imagine what you sent me, 
but when I opened the 
package, I was so happy! 
Now I will always keep it as 
long as I live as a gift of 
my parents old home in Lith
uania. I do not know how to 
thank you for such a beauti
ful gift. So once again, a 
million thanks, thanks for 
the lovely remembrance of 
my people’s native land”.

Sekančiame laiške ji vėl 
rašo: “I want to thank you 
very, very much for the se
cond lovely book you sent to 
me. My husband and I real
ly enjoyed looking at the 
lovely pictures and wishing 
that maybe some day we 
would be able to visit both 
of our peoples’ native 
land.................... ...

Dabar f ‘pa s ikla usykim * ’, 
ką amerikietė, kuri yra, 
apart anglų ir francūzų, ir 
lietuvių kalbą ir rašybą pui
kiai apvaldžius, kalba apie 
Lietuvą.

“Vasario 13 d. gavau Jūsų 
gražią dovaną Tėviškė, kurią 
peržiūrėjau ir prisiminiau 
savo A / A mamytės pasa
kojimus, kada jinai tą patį 
pasakodavo, kas šioje knygo
je parašyta prie kiekvienos 
nuotraukos.

Mano motina turėjo gysle
lę poetinių minčių, nes kada 

tik kalbėdavo apie savo gim
tąją šalelę, ir mane norėda
ma supažindinti, sakydavo, 
kad nėra niekur tokios gra
žios šalelės, kaip mūsų Lie
tuvą. Ten yra paukštelių vi
sokiausių, ir gėlelių Įvai
riausių ir t. t. Keletą kartų 
tą knygą, Jonuk, varčiau - 
peržiūrėjau, ir atrodė man, 
kad mano mamytė, kai bu
vau mažytė, pasakoja man! 
.... Ačiū Jonuk už Įdo
mią ir brangią dovaną“.

Komentarai nereikalingi, 
ir kas sakė, kad tik žydai 
myli ir neužmiršta savo 
“šventosios“ žemės?!

DZŪKŲ NYKŠTUKAS

GERIAU BUČIUOTIS . . .

Gerą žinią Įsimylėjėliams 
skelbia 1974 m. Virginijos 
medicinos institutas (JAV ). 
Vaistų skyrius po ilgų tyrimų 
priėjo išvadą, priešingą vie
šajai nuomonei: pasibučia
vimai nesukelia jokių infek
cinių kvėpavimo takų susir
gimų. Bučiuotis galima, o 
geriau nesisveikinti, paduo
dant rankas. 40 procentų 
tiriamųjų “peršalo“ svei- 
kindamiesi.

Meilė
Arė artojėlis 
tėviškės palaukę, 
ir, javus pasėjęs, 
gero derliaus laukė. . •

Laikraštin arėjo 
nuotrauką Įdėjo, 
atokiau - šypsojos 
nuotraukoj audėja.

Ir spėliojo žmonės, 
ir kalbėjo tyliai, 
kad audėją jauną 
artojėlis myli.

Sužaįįavo javas, 
varpas subrandino, 
artojėlio laime 
džiaugėsi kaimynai.

Jaunas artojėlis 
kirst javų skubėjo, 
vežėsi kabinoj 
nuotrauką audėjos.

Vėl minėjo žmonės 
audėjėlę dailią - 
gauti puikų derlių 
jos padėjus meilė.

O, tur būt, audėja 
net pati nežino, 
kad ji ne tik audžia, 
ir - javus augina. . .

O labai reikėtų 
kartą ją paklausti: 
artojėlio meilė ■ . 
ar netrukdo austi.



4-tas puslapis

VYT. ALSEIKA

Knygos Knygos, knygos - 
kaip jus myli Lietuvos 

gyventojai...
( Tęsinys iš praeito numerio )

Penktadienis, Gegužės (May) 17,1974

VISKAS DEL PELNO, DEL 
SENSACIJOS, TINKA IR 
AFEROS. . .

Sensacijų, šaltojo karo 
nuotaikų kurstymo graibosi 
ir JAV žinomas rašeiva Al
len Drury, imasi plunksnos 
ir. . galimo gero pelno sie
kia savo būsimais atsimini
mais buvęs viceprezidentas 
Spiro Agnew. Iš 1972 motu 
dar geisti prisimenu garsią 
literatūrine aferą - kai eili
nis rašytojėlis Clifford Ir
ving su savo šveicare žmona 
sugebėjo išvilioti iš leidyk
los riebius avansus už. , . 
tariamai šiam atpasakotus 
žinomo milijardieriaus 
Howard Hughes atsimini
mus, pačių falsifaktoriu su
fabrikuotus. Tai buvo Įvy
kis, atsidūręs ir teisme, kė
lęs JAV ar Kanados gyven
toju dėmėsi. O pats Irving 
apie savo kriminalinius dar
belius parašė ir knygą ir, 
aišku, laukęs gero pelno. 
Ir viskas. . . dėl sensaci
jos, dėl žemiausiu žmogaus 
įgeidžių patenkinimo.

Tokie dalykai Tarybų Są
jungoje visiškai negalimi. O 
mes Lietuvoje, iš tikrųjų, 
galime didžiuotis, pažvelgę i 
knygų leidyklų vykdomus 
planus ir mete žvilgsni i 
tuos tūkstančius knygų pir
kėjų. Jie nėra penami Ja
cqueline Susan sensacine 
m enkaverte kūr> ba. Jie tur i 
nepaprastai didelipasirinki- 
mą - kokias pirkti knygas. 
Geri rytų ir vakarų pasaulio 
raštai čia pasiekiami ir 
žmonių labai vertinami.

Kai pagalvoji apie tuos di
delius knygų tiražus, kai Įsi
žiūri Į meilę knygoms, dė- 
Australijos ir eskimų) kū
rybai, nejučiomis darai iš
vadą - Lietuvos gyventojai 
bus pralenkę ir visą eilę ka
pitalistinių šalių (propor
cingai paėmus ir USA. Lie
tuvis skaitytojas yra virtęs 
reikliu, aukštos kultūros in
teligentu. Tai ypatingai iš
ryškėjo per pastaruosius de
šimtmečius.
DAUGYBE LIETUVIŲ 
RASTŲ VERČIAMI Į 
KITAS KALBAS

Ne tik lietuviai rašytojai, 
bet ir kiekvienas mūsų, kur 
begyventume, galime pasi
džiaugti dar vienu dalyku - 
tai lietuvių kūrėjų knygų ver
timais i svetimas kalbas. 
Dar prieš karą tokios laimės 
buvo susilaukęs tik puikusis 
Putino romanas “Altorių še
šėly”. O dabar? Lietuvių 
rašytojų romanai, poezija, 
dramos, apsakymai vaikams 
verčiami ne tik i kitas pa- 
baltiečių kalbas (latvių, 
estų), bet ir i lenkų, vokie
čių, suomių, i visą eilę T. 
Sąjungos respublikų kalbų, 
baltarusiais pradedant ir ta
džikais ar uzbekais baigiant. 
Taigi lietuvių tautos kūryba 
jau skaitoma milijonų žmo
nių. Tokie reiškiniai “sme
toniniais” laikais buvo net 
neįsivaizduojami.

Malonu, kad Lietuvoje at
siranda daugiau galimybių 
susipažinti ir su Vakaruose 
gyvenančių lietuvių raštais. 
Vilniuje buvo išleisti emi
grantų M. Katiliškio, K. Al
meno, A. Morkaus, J. Meko, 
S. Pipirąitės ir kt. kūriniai. 
Girdėti, atsiranda vis dau
giau rašytojų - emigrantų, 
kurie norėtų, kad jų knygos 
būtų išleistos Lietuvoje. Tie 
emigrantai, matyt, nuvokia: 
jų knygos, jei jas pasiseks 
išleisti, JAV ar kitur Vaka
ruose geriausiu atveju pa

sklis iki 1,000 - 2,000 egz., 
o Lietuvoje jas skaitys de
šimtys tūkstančių.

Emigrantai. . . verta 
priminti, kad V. Kazakevi
čiaus pastangomis Lietuvo
je neseniai pasirodė knyga 
“Emigranto dalia”, kur su
dėta keliasdešimties rašy
tojų veikalų ištraukos apie 
emigrantų likimą, jų nykų 
gyvenimą. Čia skaitytojai 
rado ne tik Vitaičio, Marge- 
rio, Žemaitės mintis, ne tik 
Tarybų Lietuvos kūrėjų raš
tų ištraukas, bet ir kūrybą 
išeivių - emigrantų rašyto
jų, kaip K. Barono, V. Alan
to, A. Škėmos, Ales Rūtos 
ir eilės kitų. Tuo būdu, ši 
knyga, lyg tas tiltas, pasitar
navo lietuvių kultūrai ir 
šiapus ir anapus Atlanto, ry
šiams tarp lietuvių, kurių 
dauguma savo Tėvynėje, o 
dalis - svetimose šalyse. 
Knyga kelia nemažą dėmesį 
ne tik Lietuvoje, bot ir pa
čių emigrantų tarpe.

TV NEATITRAUKĖ
Žmones nuo knygos

Skaitytojai, manau, žino 
apie labai gausų bibliotekų 
(libraries) tinklą šių dienų 
Lietuvoje. Labai auga ir 
knygynų (book stores ) mies
tuose ar rajonų miestuose 
skaičius. Tik per praėjusią 
žiemą Vilniuje buvo atidary
ti du nauji knygynai ir dabar 
jų skaičius siekia 26, o jų 
laukiama dar daugiau.

Žmonės vis daugiau skai
to, Priešingai vaizdui Vaka
ruose, Europoje ar JAV, kur 
TV sugebėjo atitraukti gy
ventojų mases nuo knygos; 
Lietuvoje stebime visai ką 
kita - čia rasime milijonus 
TV uoliu žiūrovu ir nema- < <
žiau knygų skaitytojų. Nei 
viena tų kultūros, informa
cijos nešėjų čia negali skųs
tis per menku žmonių dė
mesiu ar jo silpnėjimu. 
Toks skonio išbalansavimas 
Vakaruose, atrodo, tiesiog 
neįmanomas, ir tai matyti 
ypač pastaraisiais keleriais 
metais, smurto, sensacijų ar 
pornografijos siautėjimo 
laikota rpyje.

Ir vis grįžtu prie New 
Yorko, miesto su 8 mil, gy
ventojų. Sutinku, jame, kaip 
ir kitur JAV, bibliotekos ge
rai, skoningai Įrengtos, bet 
ar pakankamai rasime kny
gynų? Deja.

Kalbu apie savo patyri
mus. Štai, Manhatane, tarp 
42 ir 57 gatvių 1972 metais 
buvau radęs, pastebėjęs ne
daugiau kaip penkis knygy
nus, rimtus, prekiaujančius 
geromis knygomis (ne to
kius, kur parduodama 
pocketbooks, paperbacks ar 
tik pornografijos žurnalai, 
knygutės), dar gal kokie pen
ki veikia pietinėje Manhata- 
no dalyje, Greenwich Vil
lage, kur daugiau jaunimo, 
studentų, hipių. O kur kny
gynai Brooklyne, Queens, 
Bronx?

Tai New Yorko sudėtinės 
dalys, distriktai, kuriuose 
rasime iki 2-3 mil. gyvento
jų kiekviename. Įvairios 
mokyklos, šimtai tūkstančių 
jaunimo, studentijos. Daug 
kartų vaikščiojau Brooklyn 
ir Queens gatvėmis, bet. . . 
jokio rimtesnio knygyno 
neaptikau.

Na, sakysit, negi nematei 
knygų, tų spalvotais virše
liais, dar ir žurnalų “drug- 
storėse”, kur šalia vaistų, 
gausi ir cigarečių, moteriš
kų kojinių, sodos, saldainių.

LAISVE

Kauno dirbtinio pluęšto gamykloje.
M. OGAJAUS nuotrauka

KOVOJE UŽ LIETUVOS ŽMONIŲ SVEIKATĄ

Sveikatą saugo saulė 
oras, vanduo . . .

Druskininkuose pastatyti 
nauji “Sveikatos” rūmai. 
Nuo šiol vasara šiame se
name Lietuvos kurorte tesis 
ištisus metus. Didžiuliame 
pašildyto mineralinio. van
dens baseine gydomojo plau
kymo procedūras ligoniai 
dabar priiminės ir esant di
džiausioms speigams. Pa
čia me viduržiemyje jie ga
lės naudotis ir garsiosiomis 
kaskadinėmis maudyklėmis, 
kas užtvenktoje Rainy tūlėje 
būdavo įmanoma tik šilčiau- <
siais vasaros menesiais, 
“Sveikatos” rūmuose veiks 
taip pat vertikalios vonios 
ir gydomosios fizinės kultū
ros įrenginiai. Druskininkų 
gydomosios fizkultūros par
ke per metus buvo galima 
atlikti apie 400 tūkstančių 
procedūrų. O dabar, nau
juosiuose rūmuose pratęs
tus vasarą, jų skaičius be
veik padvigubės.

Tarybų Lietuvoje profsą
jungų kurortų statybai kas
met išleidžiama apie 3,500,- 
000 rublių. Tai - nauji poil
sio namų ir sanatorijų kor
pusai, Įvairūs medicininiai, 
buitiniai ir kultūriniai pa
statai. Su kelialapiais res
publikos profsąjungų sana
torijose bei poilsio namuo
se per metus savo sveikatą 
dabar stiprina 135 tūkstan
čiai žmonių. Ka visa tai < I
duoda žmonėms, galime 
spręsti iš atliktų stebėjimų. 
Pvz., žinoma, kad ligonių, 
kurie gydė skrandžio ir ke
penų veiklos sutrikimus 
Birštono “Spalio” sanatori
joje, sergamumas darbo 
metu sumažėjo dvigubai. 
Panašu efektą duoda irsana- < <
torinis sąnarių susirgimų 
gydymas.

Siekiant kuo didesnio ku- 
rortologinio gydymo povei
kio, Lietuvos sanatorijose

Na taip, bet ten tik “masi
nės kultūros” produktai, tik 
kišenines knygeles, su spal
vingais, patraukliais virše
liais (peilis, apnuogintos 
moterys, smaugiamųjų va iž
dai), žinoma, ten lengvai 
rasi Mickey Spillane ar Aga- 
thos Christie romanus ar 
prieš porą metu Amerikoje 
taip populiarų Puzo “God
father” (Krikštatėvį). Tos 
vietos negali būti laikomos 
knygynais, dėl to jų tikrai 
reikia pasigesti.

Ir todėl, kai palygini tai, 
ką matei, su kuo susidūrei 
per keliolika metu Ameriko
je, su tuo, ką jau antri metai 
atidžiai, bet su kritišku 
žvilgsniu, stebi Vilniuje ir 
aplamai Lietuvoje, tegali da
ryti išvadą: lietuviai myli 
knygą, jie labai kyla kultū
ros srityje, jie tiražais ar 
knygynų tinklu gali lenkti ir 
daugelio milijonų milžiną, 
kai kieno laikomu ir visos 
šalies bei pasaulio kultūros 
šventove - New Yorkomies
tą.

( Bus daugiau ) 

steigiami specializuoti sky
riai. Štai skyrius cukriniam 
diabetui gydyti veikia Drus
kininkuose “Nemuno” sana
torijoje. Birštono “Spalio” 
sanatorijoje šiais metais Įs
teigtas skyrius, kuriame gy
domi vaikų virškinimo si
stemos sutrikimai. Čia jie 
gali atvykti su savo motina 
ar tėvu, kaip, pavyzdžiui, i 
motinos ir vaiko poilsio na
mus. .

Beveik visuose Lietuvos 
kurortuose turi savo “ba
zes” respublikos žemės 
ūkio darbuotojų poilsio Įs
taigų susivienijimas. Naują 
250 vietų korpusą šiemet pa
sistatė populiari žemdirbių 
sanatorija “Eglė” Druski
ninkuose. Daugiau kaip 
pusantro šimto pilsiautojų - 
žemdirbių vienu kartu 
priima Birštono “Versmė”, 
per 300 - Palangos žemdir
bių poilsio namai. Iš viso 
šio susivienijimo kurortinė
se Įstaigose šiemet ilsėsis 
daugiau kaip 17 tūkstančių 
žmonių.

Dailūs “Trakų” poilsio 
namai iškilo prie Daugirdiš- 
kių kaimo, Trakų rajone. Jie 
statomi kooperuotomis Vil
niaus pramonės Įmonių ir 
profsąjungų lėšomis. Kai
miškos tylos, žūklės mėgė
jai, uogautojai ir grybautojai 
galės ilsėtis tarp miškų ir 
ežeru nedideliuose aštuoniu < « 
kambariu namukuose. Dau- < 
girdiškių vasarvietė žada 
priimti apie tūkstantį poil
siautojų.

Ir visa tai beveik nemo
kamai. Respublikos darbo 
žmonių kelialapiams i poil
sio namus ir sanatorijas iš
pirkti vien iš valstybinio so
cialinio draudimo lėšų per 
metus išleidžiama daugiau 
kaip 5 milijonai rublių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DEARBORN, Mich. Fordo 

darbininkai atsisako dirbti 
viršlaikius, iki bus grąžinti 
tūkstančiai iš darbo paleistų 
darbininkų.

•
SAN FRANCISCO. Long- 

šiormenų unija buvo užda
riusi Vakarų pakraščio uos
tus 24 valandas. Reikalauja 
pridėti i valandą po 30 centų, 
kaip nurodo pasirašyta su
tartis.

CHICAGO. U. S. Steel 
korporacija paskelbė, kad 
1973 metais padarė $325 mi
lijonus pelno, kuris pakilę 
100%, palyginus su 1972 m. 
pelnu.

WASHINGTON AS. 3,600 
autobusų vairuotojų pa skelbė 
streiką.<

ISTANBUL. Turkijoje 
šiuo metu elektros kaina pa
kilo 33%, maisto ir kitų pro
duktų kainos pakilo50%. Nuo 

į 1970 metu kainos pakilo 
' 100%.

KOMJAUMIMUI Bronius Mackevičius

1 jaunyste grjžtu kaip j sodą. 
Kur tikrovė ir sapnas — kartu. 
Viskas čia, kas grain ir Šakota, — 
Komjaunimo vadinas vardu.

Jis gaiviuoju lietum Įsilaužė 
Į karų priplaktas svajones, 
jbangavo širdin, kaip Į laužą 
Įbanguoja srovė deguonies.

Ir pagavo mus verdantis srautas. 
Subrandinęs valkus nelaiku.
Teko skristi ir augti, ir kautis, 
Skaudžiai ieškant Į tiesą takų.

Už svajonę mokėjom likimais, 
Meilę tlkrlnom mūšių gausme. 
Nuo tada ir pavirto degimas 
Mūsų poreikiu, mūsų esme.

Greit pabosta užuovėjos tykios. 
Traukia nerimas, šaukia svaja. 
Tarsi parakas, gyslose likęs, 
Tebedegtų dar vis kraujyje.

Tai, matyt, meilė, vėtroje gimus, 
Jr senatvėj skambės kaip daina. 
Kol aš gyvas, 
Tegu komjaunimas 
Aktyvu tebelaiko mane!

Išeivio nerimastis
Kai ryte aušrinė nušvinta, 
Ar vakaro rausta žara, 
Svajonės mane tuoj užplūsta, - 
Kur mano šalis Lietuva. . .

Kasdiena mintyse iškyla 
Tėvynės laukai ir miškai. 
Regiu aš ir tėviškę mielą, 
Kaip gražūs Šventosios krantai!

Girdžiu, kai kukuoja gegutė 
Kalneliu ant beržo šakas, 
Kai čiulba mažoji laikštutė, - 
Čiulbėt per naktis nenustos.

Aš skrisčia tėvynėn, nuskrisčia, 
Sukaupęs savąsias jėgas, 
Ir niekad atgal nebegrįžčia 
Praleisti senatvės dienas.

K. ZAKAVICIENE

Kai ryte aušrinė nušvinta, 
Ar vakaro rausta žara, 
Svajonės vis kužda - nerimsta - 
Kur mano brangi Lietuva!

* * *
Kur rūtos žaliuoja palangėj
Ir skleidžiasi tulpių žiedai, 
Čia mūsų sesučių darželiai, 
Jaunimo praminti takai.

Čia Nemunas tyliai banguoja
Ir Viltis skuba glėbin, 
Pašlaitėm birželiai žaliuoja - 
Sakas savo tiesia aukštyn.

Kur Nemunas tyliai banguoja, 
Kur skamba jaunimo daina, 
Čia mūsų tėvynė brangioji, 
čia mūsų šalis Lietuva.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOKYKLOS SUOLUOSE -
Šimtas kolūkiečių

KELME. “Vienybės” ko
lūkio brigadininkas V. Tre- 
penskis vaikystėje neturėjo 
sąlygų mokytis - reikėjo pa
čiam pelnytis duoną. Vė
liau - audringi pokario lai
kotarpio komjaunuoliški me
tai, kultūrinis, ūkinis dar
bas.

Kai Paprūdžių aštuonem- 
tėje mokykloje Įsikūrė Kel
mės rajono neakivaizdinės 
vidurinės mokyklos konsul
tacinis punktas, čia atėjo ir 
brigadininkas kartu su žmo
na Stase. Vėl mokytis pra
dėjo veršelių augintoja, ko
munistė V. Zalbienė suvyru, 
santechnikas S. Valčiukas, 
fermos darbuotoja R. Bar- 
čiauskienė.

Dabar Paprūdžių konsul
taciniame punkte žinių vaka
rais semiasi daugiau kaip 
100 žemdirbių.

ARTŪRO REGRAČIO 80- 
SIOS METINES

UKMERGE.' Gražiai pa
gerbė garsaus savo žemie
čio - proletarinio poeto, re
voliucinio judėjimo dalyvio 
Kazio Šlaito - Artūro Reg- 
račio gijimo 80-ąsias me
tines Ukmergės rajono Že
maitkiemio kolūkio nariai. 
Kultūros namuose surengtas 
iškilmingas minėjimas, aš
tuonmetės mokyklos poeto 
vardu pavadintoji pionierių 
draugovė kaupia apie jį me
džiagą. Jubiliejaus proga 
paskirtos pirmosios kasme
tinės Kazio Šlaito - Artūro 
Regračio literatūrinės pre
mijos už apybraižas - žem
dirbio portretus. Si premi
ja buvo Įsteigta užpernai 
visuotinio kolūkio narių su
sirinkimo nutarimu.

BUITIES TARNYBAI
PANEVEZYS. Pačiame 

miesto centre, prie Respub
likos gatvės, stiklu ir^aliu- 
miniu sutvisko keturių a ukš
tų Panevėžio buities tarny
bos rūmai. Juos suprojek
tavo vietinė architektė Nijo
lė Garba Ha uskienė. Naujuo
siuose rūmuose Įsikūrė apie 
tris šimtus siuvėjų, batų tai
sytojų, laikrodininkų, kirpė
jų, fotografų ir kitų miesto 
gyventojams reikalingų spe- 

| čia lįstų.

R. SaKALIENES AMŽIUS
ANYKŠČIAI. Keturiasde

šimt metų, kai mirė vyras. 
Seniai pensinio amžiaus su
laukė vaikai. Užaugo anūkai 
ir net proanūkiai. O Rožė 
Sakalienė, pasiramsčiuoda
ma lazdele, dar apeina tro
bas, obelis.

Pase Įrašyta, kad Anykš
čių rajono Mackeliškių kai
mo gyventojai R. Sakalienei 
jau 112 metų. Ji pati save 
laiko ketvertais metais jau
nesne. Nors ir taip būtų, 
bet senutė dar gana guvi, o 
jos atmintis tebesaugo iš 
vaikystės ir jaunystės ne
maža praėjusio šimtmečio 
vaizdu. <

GAUSĖJA STATYBŲ
ALYTUS. Statybos tres

tas šiemet privalo atlikti 
statybos ir montavimo dar
bų už 24 milijonus rublių.

Svarbiausias objektas - 
medvilnės kombinato apdai
los korpusas. Jį reikia ati
duoti trečiame ketvirtyje. 
Siame korpuse per metus 
bus taurinama- beveik 40 mi
lijonų metrų audinių.

Nemažiau rūpesčių kelia 
skydinių namų statybos kom
binatas. Čia šiemet teks 
atlikti darbų už tris milijo
nus rublių. Kitąmet turi 
būti užbaigta pirmoji šio 
kombinato eilė.

Šiemet bus užbaigta Aly
taus mėsos kombinato pir
mosios eilės ir rajoninės 
katilinės statyba.

Toliau statomi namai Pu
tinuose. Klojamos magis
tralinės komunikacijos bū
sima jame Vidzgirio gyvena
majame rajone. Šiemet Aly
tuje iškils pirmasis dvyli
kos aukštų namas.

NAUJAM TILTUI PER NERĮ 
VILNIUS. Miesto vykdo

masis komitetas patvirtino 
naujo tilto per Nerį miesto 
centrinėje dalyje projektą.

Pradėti statyti naują jį tiltą 
planuojama šiais metais. Jo 
plotis bus beveik 33 metrai, 
ilgis - 205 metrai. Sis pla
čiausias Vilniuje tiltas turės 
šešias važiavimo bei skiria
mąja juostas, plačius šali
gatvius.

Naujasis tiltas bus septin
tas per Nerį Vilniuje. Trys 
jų pastatyti per paskutinį 
dešimtmetį.

POETES S. NERIES 
MUZIEJUS

LAZDIJAI. Muziejus sko
ningai Įrengtas pagal archi
tekto J. Valentukonlo pro
jektą. čia surinkta nemaža 
medžiagos apie S. Nėrį kaip 
rašytoją ir žmogų.

Tarp eksponatų yra S. Nė
ries kūrinių originalais 
“Pėdos smėly”, “Anksti 
rytą”, “Lakštingala negali 
nečiulbėti”, surinkti žurna
lai, kuriuose poetė spaus
dindavo savo eilėraščius.

Daug darbo Įdėjo krašto
tyrinio darbo entuziastė bu
vusi Šventežerio vidurinės 
mokyklos mokytoja E. Slda- 
ravičiūtė, rinkdama atsimi
nimus apie poetės 1928-1931 
m. gyvenimo laikotarpį, 27 
asmenų atsiminimai sudaro 
140 spausdintų mašinraščio 
puslapių. Atsiminimų auto
riai - buvę poetės bendra
darbiai, mokiniai, pažįsta
mi.

PLŪSTA DUJOS
ŠILUTĖ. Tai bene vienin

telis mūsų respublikos ra
jono centras, kurį mėginta 
dujofikuoti dar prieškari
niais laikais. 1907 metais 
Šilutėje buvo pastatytas dujų 
fabrikėlis .. Per 38 metus 
buvo dujofikuota keliolika 
butų, keletas valgyklų, paka
bintas vienas kitas žibintas 
gatvėms apšviesti.

Dabar dujas naudoja 
anaiptol ne vien rajono cent
ra s. Rusnėje dujines viryk
les turi 519 šeimų, Kintuo
se - 347, Stoniškiuose - 343, 
Vilkiškiuose - 318, Švėkš
noje - 308 ir kt. Vien per
nai Šilutės rajone jos pasta
tytos 923-se butuose.

•
ATEISTŲ VAKARAI

TELŠIAI. Tradicini ateis- <
tini teminį vakarą surengė 
“Masčio” trikotažo fabriko 
bibliotekos aktyvistai. Nau
joji Įmonės klubo salė buvo 
pilnutėlė.

Pokalbį “Jeigu yra praga
ras, tai kur jis?” pradėjo 
bibliotekos vedėja J. Me
džią ušienė. Pranešėjų min
tis papildė “Masčio” dra
mos ratelio suvaidinta . P. 
Merimė pjesė “Dangus ir 
pragaras”.

Ateistų vakaruose gvilde
nama pasaulėžiūros ir darbo 
žmonių auklėjimo proble
mos.
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Chicago, Ill.
VILNIEČIAI PROTESTUOJA j 
IR REIKALAUJA j

Gegužės 5 dieną įvyku
siame “Vilnies” dalininkų 
suvažiavime tapo priimta 
rezoliucija “Politiniais 
klausimais”, kuri skamba:

1) kad Vašingtono admi
nistracija ir kongresas da
rytų ėjimus sulaikyti di-

- džiųjų korporacijų ir kom
panijų pelnų didėjimus su
mažinimui infliacijos, kuri 
mažaalgiams darbininkams 
ir net vidutiniokams vos be- 
pakeliama;

2) kad Vašingtono admi
nistracija ir kongresas da
rytų ėjimus sumažinti kari
nį biudžetą ir atliekamas su
mas skirtų švietimui, svei
katos apsaugai, butų staty
bai ir šiaip civiliniams rei
kalams, kelia ntiems šio 
krašto liaudžiai gerbūvį;

3) kad Vašingtono admi
nistracija ir kongresas da
rytų ėjimus mažinti nedar
bą panaikinant bile kokias 
restrikcijas prekybai su vi
somis socialistinėmis šali
mis, ypač su Tarybų Sąjun-

- ga, su kuria išplėtimas duo
tų šimtus tūkstančių, o gal 
ir daugiau, naujų darbų;

4) kad Vašingtono admi
nistracija ir kongresas ry
šium su vykstančiu pasauly
je detente procesu nutrauk-

- tų bile kokius ryšius su re-
- akcinėmis šalimis, tebegyve- 
■ nančiomis šaltojo karo nuo-
• talkomis, praktikuojančio- 
'' mis fašizmą, aparteidą, tau
tų pavergimą ir agresijos iš
puolius;
. 5) kad Vašingtono admi- 

tnigtįacįja ir kongresas tau
tų sambūvio principu siektų 

. atstatyti santykius su socia
listine Kuba, kad siėktų vys
tyti kuo geriausius santy- 

. kius su Tarybų Sąjunga ir 
visomis kitomis socialistinė-

• mis šalimis, kad siektų stip
rinti pasaulyje taiką maži
nimu karinių pajėgų užsie
nyje, kad siektų kuo sku-

' blausiai visiškai sureguliuo
ti padėtį Vidurio Rytuose.

Laikraščio “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimo dalyviai 
griežtai smerkiame šovinis
tinę ir pasaulio proletariato 
jėgas skaldančią Kinijos 
maoistų politiką, griežtai 
smerkiame Čilės fašistinę 
chuntą, terorizuojančią liau- 

\ dj, griežtai smerkiame viso- 
<. kiaušio plauko reakcinin- 
, kus, Watergate konspirato- 

rius.
Sveikiname i š s ilaisvinu-

- sias tautas ir linkime joms 
t geriausios sėkmės.

Taip pat suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją “Savais 
reikalais”, kurioje sakoma:

1) Darysime viską, kad 
laikraštis “Vilnis” eitų kaip 
eina tris kartus per savaitę, 
kol etatiniai laikraščio dar
buotojai pajėgia jį paruošti 
spaudai ir techniniai etati
niai darbuotojai pajėgia iš
leisti.

2) Jeigu iki kito suvažia
vimo prisieitų daryti kokių 
didesnių laikraščio ėjimui ir 
redagavimui pakaitų, auto
rizuojame direktorių tarybą 
tai daryti savo nuožiūra. 
Taipgi autorizuojame direk
torių tarybą skelbti vajus ir 
daryti viską laikraščio ge
rovei.

3) Taipgi visiškai užgi- 
riame laikraščio politinę li
niją, etatinių laikraščio dar
buotojų santykiavimą su 
skaitytojais, koresponden
tais ir šiaip bendradarbiais 
ir už sveiką bičiulystę su 
laikraščio bičiuliais Lietu
voje.

Hartford, Conn.
PARENGIMAS 
GEGUŽES 26 D.

Turėsime parengimą geg. 
26 d. Kaip 12 valandą klu
bas atsidarys, o pietūs bus 
duodami 1 vai. Vieta vi
siems žinoma: 157 Hunger
ford St.

Lietuvos Sūnų ir Dukrų 
Draugija rengia paskutini 
parengimą. Gruodžio 14 d. 
metiniame susirinkime na
riai nubalsavo draugiją lik
viduoti. Kovo 14 d. turėjome 
ekstra susirinkimą, kuriame 
vienbalsiai nutarė užbaigti 
draugijos gyvavimą ir nuo 
kovo 14 d. draugija nelaiko 
susirinkimų, nemoka ligo
niams pašalų ir miruslems 
pomirtinių per šitą laikotar
pi, kaip valstijos įstatymai 
reikalauja 4 mėnesių viešo 
pranešimo. Buvo paskelbta 
“Hartford Times”. Po šitų 
visų ceremonijų nariai gaus 
vienodai ir kurie mirė tame 
laikotarpyje.

Draugija gyvavo 63 metus 
ir daug gražių darbų atliko 
kaip sveikatos reikalais, taip 
pat apšvietos reikalais. Tu
rėjome “Laisvę” už organą. 
Buvo surengta daug prakal- 
by.

Visi nariai būtinai būtinai 
būkite parengime. Nariams 
Įžanga nemokama, o sve
čiams labai prieinama.

Balandžio 28 d. Laisvės 
choras turėjo koncertą ir 
pietus. Žmonių buvo nedau- 
giausia, galėjo būti daugiau. 
Choras labai šauniai padai
navo ir buvo artistų iš kitur. 
Publika liko labai užganėdin
ta.

J. V.

So. Boston, Mass,
LLD 7 apskrities suvažia

vimas įvyko gegužės 5 d., 
318 Broadway. Suvažiavimą 
atidarė apskrities organiza
torius A. Kandraška. Komi
tetas peržiurėjo mandatus ir 
raportavo, kad suvažiavimą 
atstovauja 5 kuopos su 29 
delegatais. Suvažiavimo 
pirmininku išrinktas Kan
draška, sekretorium - Jas- 
kevlčius. Skaitytas proto
kolas ir priimtas, kaip skai
tytas.

Kuopų raportai iš metinio 
veikimo: So. Bostono kuopa 
veikė gerai, “Laisvei” pa
siuntė $1,089, “Vilniai” 
$270. Montello kuopa “Lais
vei” pasiuntė $1,718. Nor
wood© kuopa “Laisvei” $115 
aukų. Worcesterio kuopa 
raportavo, kad “Laisvei” 
parengime liepos 1 d. nuo 
pietų ir aukų surinkta virš 
$1,000. Kuopų ir komisijų 
raportai priimti su pagyri
mu.

Nauji sumanymai: Nutar
ta, kur galima vasaros metu 
rengti piknikus - pietus ma
žesnėse vietose. Didesnių 
piknikų surengti, kaip Wor- 
cestery ar Monteloj, jau 
nėra galimybės, nes nebėra 
jėgų didesniems piknikams.

Buvo pakalbėta apie Ap
skrities veiklą. Pasirodė, 
kad apskritis nebegali taip 
veikti kaip pirmiau. Seniau 
apskritis rengdavo prakalbų 
maršrutus, filmų rodymą, 
vasarą didelius piknikus, 
kur suvažiuoja tūkstantinės 
minios žmonių. Šiandien to 
jau negalima ir sapnuoti. 
Apskrities gyvavimo klausi
mas nebuvo pilnai aptartas. 
Taipgi neaptartas ir LLD 
Albumo išleidimas.

Iždininkas raportavo, kad 
apskrities ižde yra virš $73.

Apskrities komiteto sudė
tis: Uždavinis, Ustupas,
Kandraška, Reinardas, Ta
mašauskienė ir M. Semetis.

Pirm. A. KANDRAŠKA 
Sekr. J. JASKEVlClUS

Stoughton, Mass.
Ona Klimienė sugrįžo iš 

Floridos, kur ji praleido 
visą žiemą pas broli Praną 
Mockapetri. Atsilankė pas 
mumis ir sako: “Jūsbrock- 
toniečiai pasveikinote 
Laisvės bendrovės suvažia
vimą, o aš, atsilikau. Tai 
nors dabar aukoju Laisvės 
palaikymui $5”.

Širdingas jai ačiū.
S. RAINARD

LIETUVOJE

Lietuvos kvartetas
Soči mieste

Lietuvą drąsiai galima va
dinti geros kamerinės mu
zikinės tradicijos. Tai ryš
kiai liudija tradiciniai ka
merinės muzikos Vilniaus 
festivaliai, kurie jau per
žengė mūsd respublikos ri
bas, virsdami tarprespubli
kiniams. Į šiuos renginius 
laiko garbe atvykti ir daly
vauti juose geriausi Tarybų 
Sąjungos kameriniai ansam
bliai, orkestrai. Neužilgo, 
kaip atrodo, šie festivaliai 
virs tarptautiniais.

Lietuva gali didžiuotis ne 
tik S. Sondeckio kameriniu 
orkestru, dviem tarptautinio
mąsto styginiais kvartetais. 
O štai, labai perspektyvus 
jaunas lietuviškas kvartetas 
Įleido šaknis Juodosios jū
ros pakrantėje, Soči mieste. 
Tai stambus kultūrinis ir 
poilsio centras.

Kvarteto sąstatas sekan
tis:

R. Siugždinis - pirmas 
smuikas

S. Kiškis - antras smui
kas

S. Lipčius - violončelė
A. Grižas - altas.
Dar nuo konservatorijos 

laikų ši kolektyvą globojo 
Lietuvos kvarteto primari- 
jus E. Paulauskas. Pra
džioje vyko koncertai Lietu
voje, po to kamerinės muzi
kos festivalyje Taline. 1970 
metais išlaikytas labai rim
tas egzaminas - atrankinia
me visasąjunginiame kon
kurse į tarptautini konkur
są Miunchene iškovojama 
antroji vieta, šis jaunas ko
lektyvą s netrukus buvo pa
kviestas į penkių respubli
kų L. v. Bethoveno 200- 
sioms gimimo metinėm 
skirtą, festivali Rygoje, kur 
mūsų kvartetas buvo pripa
žintas geriausiu. Baigus 
konservatoriją lankė armi
jos tarnyba. Žinoma, nors 
mūsų jaunieji artistai tar
navo Vilniuje, jiems buvo 
sudarytos palankios sąlygos, 
vienok po armijos tarnybos 
reikėjo dar gerai padirbėti, 
kad būtų sugrįžta į senąją 
formą.

Ir štai, 1973 m. rugsėjo 
mėnesį šis jaunas lietuviš
kas kolektyvas įleido šaknis 
prie Juodosios jūros, Soči 
mieste, turinčiame senas 
muzikines tradicijas, iš ku

MIAMI, FLA.

Mirus

Emai Sliekienei
Reiškiame mūsų širdingą užuojautą velionės 

vyrui Juozui, jos giminėms, draugams ir organi
zacijoms, kuriose E. Sliekienė priklausė ir veikė.

MR. ir MRS. IVANAUSKAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Staneliui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui 

Eugene, marčiai Eugenia, anūkui Ronald, kitiems 
giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietuvo
je.

AGNES JUREVIČIENE 
ir Duktė OLGA

ĮDOMUS AGREGATAS
KAIŠIADORYS. Vaisme

džių medelyno polietileni
niame šiltnamyje išbandy
tas šildymo ir vėdinimo ag
regatas, kuris nevartodama s 
elektros, automatiškai pa
laiko šiltnamyje reikiamą 
temperatūrą, drėgmę ir pa
stovią anglies dvideginio 
koncentraciją. Tai dujinis 
turboagregatas, kuri sukon
stravo Kauno politechnikos^ 
instituto šildymo ir vėdinimo 
katedros darbuotojas B. 
Narbutis.

B. Narbutis ketinąs taip 
patobulinti įrenginį, kad jis 
telktų daržovėms dar ir rei
kalingą šviesos srautą.

•
SEMINARAS ATEIZMO 
KLAUSIMAIS

ŠALČININKAI. Seminare 
ateistinės propagandos klau
simais dalyvavo pirminių 
partinių organizacijų sek- 
restoriai, propagandistai, 
kultūros įstaigų darbuoto
jai. Pranešimą apie moks
linio ateistinio auklėjimo 
darbo problemas, padarė 
Vilniaus Aukštosios parti
nės mokyklos filosofijos ka
tedros vedėjas, docentas A. 
CedaviČius.

5-t a s puslapis

Groja lietuviškas Soči filharmonijos kvartetas: iš kairės į 
dešinę R. šiugždinis, S. Kiškis, S. Lipčius, A. Grižas.

rių ypač išsiskiria “Muziki
nis ruduo”.

Kvartetas - vienas sūdė-, 
tingiausių kamerinės muzi
kos žanrų, labai daug rei
kalaujantis iš atlikėjų. Svar
biausias dalykas, iš kurio 
sprendžiama apie kolektyvo 
meninį lygį, tai jo repertua
ras- Kvartetas repertuarą 
renka rūpestingai, jį sudaro 
Haidno Mocarto, Bethoveno, 
Čaikovskio, Borodino, Bar
toko, Čiurlionio, Gruodžio 
ir kt. kompozitorių šio žan
ro kūriniai.

Su tokia solidžia progra
ma ne gėda ir užsienyje pa
sirodyti.

Nors laiškuose ir jaučiasi 
tėvynės ilgesys, vienok 
kvartetas dirba labai rimtai 
ir protingai, siekdamas tikro 
meistriškumo.

Kaip praeina eilinė kvar
teto diena? Rytais dirbama 
individualiai, nuo 12 vai. - 
bendros repeticijos, vaka
rais, jei yra, koncertai. Taip 
pat nemažai klausomasi gerų 
muzikos įrašų, kas labai 
plečia atlikėjų kultūrini, 
meninį korizonta.

Kokie ateities planai, pa
klaus skaitytojai. Svarbiau
sia gerai pasiruošti atranki
niam konkursui užsienyje. 
Taip, šis jaunas mūsų at
žalynas yra pajėgus ir savo 
pasieks.

Tikrai džiugu, kad ir tre
čiasis lietuviškas kvartetas, 
dirbdamas už Lietuvos ribų, 
siekia parodyti tikrą kvar- 
tetinės muzikos grožį ir, 
karts nuo karto pasirodo 
savo tėvynėje, kad gautų įk
vėpimo tolimesniam darbui.

V. GULMANAS

Miami, Fla.
Gegužės 5 dieną įvykęs 

Aido Choro koncertas buvo 
sėkmingas. Choro rėmėjų 
susirinko netikėtai daug.

karštai dėkoja publikai ir 
programos pildytojams už 
gražią Chorui paramą.

Aido Choras nuoširdžiai

SCRANTON, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Gluoksnio
mirė 

1974 m. sausio 17 d.

Su didžiausiu liūdesiu prisimename mylimą 
vyra ir tėvą. Niekuomet mes jo neužmiršime.

Žmona - MARGARET
Sūnus - ALBERT ir ŠEIMA
Sūnus - JOHN ir ŠEIMA
Duktė - AILEEN ir ŠEIMA

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Elzbietai Valukaitei - Švegzdienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Al

fonsui, jos sūnams Reimondui ir Gilbertui Bekam
piams ir jų šeimoms, taip pat visoms giminėms, 
draugams ir draugėms.

Žinokite, kad ir mes liūdime kartu su Jumi.
LLD 75 KUOPA

Miami, Fla.

. MIAMI, FLA.

Mirus

Emmai Kulbokaitei - Sliekienei
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą, velionės 

vyrui Juozui, visoms giminėms d raugam s-drau- 
gėms ir artimiesiems.

Mes pitsburgiečiai, gailimės netekę brangios 
Emmos, pažangiųjų draugijų veikėjos per daug 
metų Pittsburghe ir kitur.

Su gailesčiu ir liūdesiui

J. ir M. Mažuknai,
K. ir J. Melniai, 
S. ir U. Paich, 
O. Miliauskienė, 
V. Remeika,

H. Kairienė,
B. Šimkienė, 
E. Vičinienė, 
J. Lekavičia, 
M. Zdankienė.

Koncertą pradėjo Aido 
Choras su gražiomis liau
diškomis dainomis - “Svei
ki gyvi mus svečiai”, “Mano 
žvaigždė” ir “Kur taskelia- 
lis”, vadovaujant Birutei 
Ramoškaitei. Paskui H. ir 
F. Mankauskai gražiai su
dainavo duetą, taipgi H. Man- 
kauskienė puikiai padainavo 
solo. M. Nevins akordeonu 
sugrojo tris liaudiškus ka- 
valkus, kas publikai labai pa
tiko. Ukrainų Choras gra
žiai sudainavo net septynias 
dainas. Mae Gabrėnienė, 
kuri visada sužavi klausyto
jus, labai puikiai sudainavo 
kelias liaudiškas daineles. 
Pagaliau pats Aido Choras 
koncertą užbaigė dainomis 
“Rytmečio žemė”, “Gera 
pavasarį” ir “Motule 
mano”. Duetui ir soclalis- 
tėms akompanavo B. Ra
moškaitė. Visi programos 
pildytos savo užduotis atliko 
kuo puikiausiai ir tapo pub
likos palydėti karštais ap
lodismentais.

Aido Choras širdingai dė
koja Marytei Paukštaitienei 
ir J. Paukštaičiui už didelį 
pasidarbavimą, pagaminant 
maistą virtuvėje. Taipgi

dėkoja Adelei Birštonienei 
už $25 auką ir Veronikai 
Urbienei už $10 auką, kurios 
nebuvo paminėtos.

***
Mice Bovinienė su dukra 

Frances išvyko į Mass, val
stiją aplankyti savo giminai
te Mildred Valantiene ir pa- 
žįs tarnus.

MŪSŲ LIGONIAI
Malonu buvo koncerte su

tikti Al. Hinman, kuri buvo 
sunkiai susirgusi. Choris
tai sveikino ją po ilgo nesi
matymo. Taipgi buvo sma
gu matyti Sofiją Masonienę, 
kuri nors nesijaučia gerai, 
bet myli dainas ir atėjo į 
koncertą.

Labai gaila suminėti, kad 
draugė Sliekienė išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo, o drg. Slie
kas randasi senelių namuo
se.

Visiems ligoniams linki
me greitai ir pilnai susveik- 
ti. J. W. THOMSON AS

•
NASHVILLE, Tenn. Mirė 

62 meti) amžiaus VitoC.Ta
mulis, buvęs Brooklyn© 
Dodgers sportininkas tarp 
1938 ir 1940 metų.

MIAMI, FLA

Mirus

Emai Sliekienei
šių metų balandžio 21 d. atsisveikinome su 

drauge, organizacijų nare ir veikėja, Ema Slie- 
kiene. Reiškiame širdingą užuojautą velionės 
vyrui Juozui Sliekui, jos draugams ir giminėms.

O. Šimkus J. U. Daugirdai
M. Cvirka P. Gudelis
J. Augutienė F. H. Mankauskai
E. Vitartienė J. Smalenskas
A. BeČienė B. Novick
J. Stevenson V. J. Zutra
E. Stankus J. Krasnick
A. Marozas M. Navickas
J. M. Kanceriai R. M. Chuladai
W. Mikulėnas V. Urbone
Iz. Jackim P. Gasper
S. J. Jurevičiai A. Birston
J. M. Paukštaičiai A. P, Gabrėnas
J. P. Ivanoysky J. Krasnickas
Z. Mačiukaitienė J. Krotulįs
F. M. Kvietkai M. Friberg
J. Strolis V. M. Bovinai
J. M. Koch Leo K row ley
A. Skeberdienė C. Aimont
C. N. Tamošiūnai St. Grublin
A. Nevisas
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So. Boston, Mass, i Sėkmingas buvo Aido Choro
DAR KARTĄ SUSITIKOME koncertas

NEW YORKO
NAUJIENOS

Buvo saulėta, visi gegužes 
penktą LLD 7-os apskrities 
nuo Massachusetts valstijoj 
dar gyvuojančiu penkių kuo
pų suvyko 27 delegatai. Kaip 
ir kitais metais, konferen
cija pradėta 11-ą valandą, 
baigta pusė po dvyliktos.

Kuopų raportai buvo geri, 
nes visos raportavo per 
1973-iuosius metus sukėlu- 
sios nemažas sumas spaudos 
paramai. Kitais atžvilgiais 
veikla silpna, nes visiems 
aišku, kad apskrities ribose 
jaunuomenės nėra, kuopų na
riai veikia tik lokaliniai. 
Taip ir dėl ateities beveik 
nieko didelio nenutarta. Pa
likta kuopoms ruošti paren
gimus, paskelbti “Laisvė
je’*, kad žinotume kas vei
kiama ir valug išgalės pa
remtume.

Pusė po dvylikos valgėme 
labai skanius pietus. Ačiū 
šeimininkėms, kurios taip 
skaniai iškepė vištieną ir 
pagamino kitus patiekalus. 
Manau, visi dalyviai buvo 
patenkinti, nes sočiai už pi
gią kainą prisivalgėme.

Po pietų buvo Moterų są
ryšio mitingas. Apie tai 
jos pačios parašys. Noriu 
tik tiek pasakyti, kad pas 
mus moterys viršija vyrus 
skaičiumi, pralenkia viso
kioj veikloje.

Buvo smagu dar syki su
tikti mūsų valstijoj progre
syvius veikliausius draugus 
bei drauges, vienam, kitam 
paspausti dešinę. Tikiu, kad 
turėsime ir kitais metais 
toki suvažiavimą.

A.KANDRAŠKA

Įvairenybės
Vienoje bažnyčioje pasi

rodė grupė cirko artistų. 
Klebonas Silva pareiškė, kad 
oro akrobatų pasirodymai 
“padeda bendrauti su die
vu”.

•
Tikra kankynė tėvams vai

ko klausimas “kodėl”. Vie
nas anglų inžinierius elek
tronikas, dviejų vaikų tėvas, 
sukūrė robotą, kuris gali 
vaikams atsakyti Į visus 
klausimus. “Robis” moka 
daugybę pasakų ir net gali 
dainuoti. Kai tik vaikai Įsi
siautėja, jis griausmingu 
balsu pasako: “Jeigu nesi
liausite, tuojau pat eisite 
gulti!”

•
Leningrado inžinieriai su

konstravo povandenini auto
mobili su elektros motoru. 
Automobilis gali nusileisti i 
40 metrų gyli ir ten judėti 
6 km per valandą greičiu. 
Jis bus naudojamas jūrų ir 
ežerų gelmei tirti. Jame 
galės sėdėti 2 žmonės, ap
rūpinti oro konteineriu.. •

Hamburge pasirodė ter
mometrai, kurie vienu metu 
rodo ir kambario, ir lauko 
temperatūrą. •

Per tarptautini meteoro
logų suvažiavimą Braitone 
( Anglija ) kilo nepaprastai 
smarki audra su liūtimi. 
Delegatai negalėjo išeiti iš 
posėdžių sales, nes nė vie
nas nebuvo pasiėmęs liet
sargio.

Dar vienas rekordas: 35 
metų prancūzas Andrė Bru- 
rižo per 18 metų autostopu 
apkeliavo 137 kraštus.•

Anglijos televizija pateikė 
žiūrovams klausimą: “Ko
dėl moterys vairuoja geriau 
už vyrus?** 54 metų Eveli
na Yud laimėjo premiją už 
toki atsakymą: “Moteris 
traktuoja automobili kaip 
savo vyrą, o vyras žiūri i 
mašiną kaip i savo žmoną’*.

Aido Choro pavasarinis 
koncertas šio mėnesio penk
tą dieną laisves salėje vi
sapusiškai pavyko. Susirin
ko pilna salė dainos ir mu
zikos mėgėjų, taip sakant, 
atgaivinti sielą su lietuviška 
daina ir pasiklausyti tarp
tautinio mąsto populiarių 
melodijų.

Atidarymo žodi tarė pirm. 
Jonas Grybas, o mokytoja 
Mildred Stensler pravedė 
programos eigą.

Pradžioje, mišrus Aido 
Choras atliko “Sveiki 
gyvi” - M. Petrausko, “Ar 
tu žinai, mano broli” - D. 
Yuden-Murelienės, ir “Gi
rioj”, iš operos “La Pre- 
ciosa” - Weber. Poto, Aido 
Vyrų choras sudainavo “Pa
leisk, tėveli, lankon žirge
li” - J. Švedo. <

Publika nuoširdžiai sutiko 
solistę Nellie Ventienę, kuri 
atliko solo “Saulelė rasą 
renka” - A. Bražinsko ir 
J. Švedo.

Publika nuoširdžiai sutiko 
solistę Nellie Ventienę, kuri 
atliko solo “Saulelė rasą 
renka” - A. Bražinsko ir 
“Kai aš grėbiau lankoj šie
ną” - L. Abariaus.

Programą paįvairino se
sučių Eva ir Bonie Stupurai- 
čių piano solo. Eva pa
skambino Šopeno valsą ir iš 
muzikinio veikalo “Smuiki
ninkas ant stogo” (Fiddler 
on the Roof) melodiją, o 
Bonie atliko ištraukas iš 
operų “Rigoletto” ir 
“Aida”. Prieš porą metų 
viename mūsų parengime 
girdėjome sesutes Stupurai- 
tes skambinant piano. Ma
lonu pasakyti, kad Eva ir 
Bonie jau gana aukštai pako
pė muzikoje. Mes linkime 
joms geriausių sėkmių at
siekti savo užsibrėžtus tiks
lus. Reikia priminti ir tai, 
kad Evos ir Bonie tėveliai 
taip pat dainuodavo Aido 
Chore.

Siame koncerte turėjome 
net tris skirtingus duetus. 
Nellie Ventienė ir Tessie 
Stočkienė švelniai sudainavo 
“Vai močiute mano” - liau
dies dainą ir “Plaukia sau 
laivelis” - St.Šimkaus. Vik
toras Beker is ir Augustas 
Iešmantą atliko “Gromatėlę 
parašiau*’ - V. Juozapaičio 
ir “Tų mergelių dainavi
mas”. Taip pat harmonin
gai skambėjo tėvo ir sūnaus 
duetas - Viktoras Bekerisir 
Viktor Beker, junior, kurie 
atliko “Kur gimta padan
gė** - A. Bražinsko ir “Kas- 
tulio daina” -1. Dunijevskio.

Programą žymiai pratur
tino jaunasis Viktor Beker, 
kuris stengiasi vis labiau 
atsiduoti muzikai, savo pa
sirinktam vokaliniam menui. 
Jis atliko “Toreador” iš 
operos “Carmen** - Bizet, 
ir “Di Provenza”, iš ope
ros “La Traviata**. Na, o jo 
tėvas Viktor Beker, atliko 
“Be pinigų” - F. BaleviČiaus 
ir “Daina apie Klaipėdą” - 
E. Balsio.

Gal jau paskutini kartą 
mums solo padainavo aidie- 
tis Augustas Iešmantą, atlik
damas “Lai sau rūstūsvėjai 
ūžia**, nes jis su žmona Na-

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 patoguma i. Dėlei už- 
mokesties galėsime susitar
ti.

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

Telefonas: 516-482-3492 

talija, abudu aidiečiai, iš
vyksta apsigyventi Florido
je. Labai gaila netekti ta
lentingojo Augusto, bet, anot 
jo pasisakymo, jis tik persi
kelia iš New Yorko Aido 
Choro i Floridos Miamio c
Aidą. Linkime Augustui ir 
Natalijai geriausių sėkmių.

Aido Moterų chorąs atliko 
“Oi neklauski” - F. Balevi
Čiaus, ir liaudies dainelę - 
“Mergelės daina”.

Pabaigoje mišrus Aido 
Choras harmoningai ir su
tartinai atliko “Lineli raunu <
ne viena” - J. Švedo, “Ilge
sio daina” - A. Bražinsko ir 
“Baravykų šokis” - E. Bal
sio.

Aido Chorui pianu akom
panavo buvusi Aido mokytoja 
Bronė Salinaite, o Chorą 
vedė jos mokinė, dabartinė 
Aido mokytoja - Mildred 
Stensler.

Gražu, kad šiame kon
certe buvo prisimintas ir 
pagerbtas Amerikoje gimęs 
muzikas Pranas Balevičius 
(Frank Balwood), kuriam 
šiemet būtu sukakę 75 me- < <
tai amžiaus. Šią sukakti 
pažymint, koncerto pro
gramoje buvo atlikta jo kū
riniai: “Be pinigų” ir “Oi 
neklauski”. Jau prabėgo 
17 metu nuo Prano Balevi- «
čiaus tragiškos mirties, bet 
jo kūryba visuomet gyvens 
su mumis.

Pakviestas tarti žodi 
“Moscow News*’ korespon
dentas Apolinaras Sinkevi
čius. Jis sveikino aidiečius I 
ir visus programos dalyvius 
už nepaprastai gražų kon
certą. Linkėjo daug laimės 
ir sėkmių ateityje. Malonu 
buvo pabendrauti su Zinaida 
Sinkevičiene, kuri, kaip vi
suomet, maloni ir draugiš
ka.

Publikoje sėdėjo daug bu
vusių aidiečių, vieni kurių 
dainavo prie Mildredos, kaip 
tai - Ona Čepulienė, Kostė 
Ručinskienė, Jonas Juška, 
Nastė Buknienė ir Marytė 
Tamelienė. įinome, kad 
kiekvienas iš jų labai norėtų 
dainuoti Aido Chore, deja, 
gyvenimas taip jiems susi
klostė, kad susidarė proble
mos, kurios sulaiko juos nuo 
Aido Choro. . .

Malonu buvo matyti kon
certe buvusią Aido Choro 
mokytoją Aldoną Žilinską i- 
tę-Anderson. Atsilankė bu
vusios aidietės Amelia Jes- 
keviČiutė-Young, Elena Jes- 
kevičiutė ir Margaret Ces- 
navičiūte-Petrikienė, kurios 
dainavo Aido Chore dar prie 
ankstyvesniųjų Choro mo
kytojų. Gal neklysiu saky
dama, kad klausantis dainuo
jant Aidą, dvasinės Įtam
pos pagauti, jie girdėjo savo 
praėjusiųjų dienų balsą Aido 
Chore. . .

Koncertas praėjo gražio
je pakilioje nuotaikoje gal ir 
todėl, kad susirinkome nuo
savoje salėje, kur galėjome 
tvarkytis kaip norėjome. Po 
koncerto svečiai buvo puikiai 
pavaišinti skaniais valgiais. 
Visi žino, kad pas aidiečius 
dosnumo netrūksta, visko 
buvo iki sočiai.

Aišku, toki sėkmingą pa
rengimą surengti reikalinga 
talkininkų ir daug darbo. 
Reikia pasakyti, kad nors 
visi aidiečiai labai nuošir
džiai dirbo, tačiau pravartu 
priminti, kad Aido Choro 
pirm. Jonas Grybas ir vice- 
pirm. Jonas Lazauskas su
gaišo net kelias diena s prieš 
parengimą, supirkinėdami 
produktus.

Labai Įvertiname mielųjų 
Aido Choro pritarėjų Onos 
Babarskienės ir Adelės Rai
nienės atliktus sunkiuosius 
darbus virtuvėje. Aido Cho
ras, jums, draugės, nuošir-

Gegužes Pirmosios de~ 
monstratyvis susirinkimas 
Union Square buvo entuzias
tiškas. Visa eile kalbėtojų 
atžymėjo darbo žmonių die
nos reikšmę ir bendras ko
vas. •

“Loyalty Day” paradas 
Fifth Ave. gegužės 4 d. buvo 
visai mažas. Nepadėjo daug 
ir kelių tautinių grupių “va
duotojų” Įsijungimas.

•
Juodųjų veteranų maršas 

geg. 5 d. buvo labai Įspū
dingas. Tūkstančiai mar- 
šuotojų ir kiti tūkstančiai 
tėmytojų kartu pagerbė dr. 
Martin Luther King.

Mirė 72 metų amžiaus 
George Backer, buvęs dien
raščio “New Yorko Post” 
leidėjas, filantrofistas, dra
mų ir novelių rašytojas, ko
votojas už liberalines refor
mas Demokratų partijoje.

•
Distrikto prokuroras Gold 

informuoja, kad areštuota 
117 gemblerių, kurie per 
metus padarydavo bilijono 
dolerių biznio.

•
Miesto administracija pa

rėmė Woodhaven vandens 
tiekimo sistemą, kuri ap
tarnauja 150,000 gyventojų. 
Užmokėjo kompanijai $4 mi
lijonus.

Lee Myles Transmissions 
vedėjai areštuoti, kai rado 
toje ištaigoje 180 pavogtų 
naujų automobilių dalių.

•
11,000 atmatų rinkėjų rei

kalauja pakelti algas 19.2%, 
kadangi tiek pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo. Da
bar jie gauna i metus po 
$13,741, reikalauja $16,300.

Areštuota Mrs. Lillian 
Martinez. Kaltina ją laikymu 
trijų savo vaikų bado ir bai
sios nešvaros padėtyje.

•
Areštuotas Glen Gladner, 

pavogęs 25 taksių automo
bilius. Pavažinėdavo su pa
vogtu taksiu, pasikolektuo- 
davo pinigų ir tada palikdavo.

REP.
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džiai dėkoja. Be jūsų tal
kos, būtų buvę aidiečiams 
daug sunkiau tvarkytis. Taip 
pat didelis ačiū Jurgiui Ber
notai už talkininkavimą prie 
kitų darbų.

Tariame širdingą ačiū 
Onai Janušonienei (Mildre
dos motinai) ir Onai Dobį- 
lienei už atneštas maisto 
dovanas, kas buvo geras 
priedas ant vaišių stalų, ku
rie buvo papuošti Bronės 
Keršulienės gėlėmis. Salę 
puošė draugo Povilo Bečio 
iš Great Neck, L. I., kve
piančios melsvosios alyvos.

Aido Choras dėkoja sve
čiams už atsilankymą ir už 
ypatingą dėmėsi koncerto 
metu. H. FEIFERIENE

PAĖMĖT NE TĄ PALTĄ
Aldo 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 i “Laisvės** 
raštine (641-6887).

E.KASMOClENĖ

Pagerbkime sulaukusiuosius Pramogų Kalendorius
garbingo amžiaus!

Iš kairės i dešinę: K. Meškenas, F. Yakštys ir K. Brie
dis. Gaila, kad drg. Skubliško nuotraukoje nėra.

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 K. 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

Aido Choro 
garbės nariai

Per Aido Choro koncertą 
gauta aukų nuo sekančių gar
bes narių.

Po $10 aukojo: Leo ir 
Margaret Jakštas, A.Quater 
ir W. Baltrušaitis.

Po $5 aukojo: A. Petrai- 
tienė, Mary Adams, A. Zei- 
dat, Fr. Varaška, J. ir E. 
Kasmočiai, E. Sungailienė, 
J. Bernotą ir D. Murelienė, 
kuri sveikina per laišką ap
gailestaudama, kad negalė
jusi atvykti i koncertą.

Aido Choras reiškia gilią 
padėką.

VALDYBA

Jonas Kriaučiūnas

Šiomis dienomis užėjo i 
mūsų raštinę ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas atsi
naujinti savo prenumeratą ir 
užsakė metams “Laisve” 
savo broliui Kaziui Lietu
voje, Kupiškyje.

Kriaučiūnas atvyko i 
Cliffside, N. J. iš Lietuvos 
1913 metais ir visą laiką gy
vena šioje apylinkėje, išski
riant laiką, praleistą kariuo
menėje 1918-1919 metais.

Dėkojame J. Kriaučiūnui 
už naują prenumeratą ir už 
atsinaujinimą,

ADMINISTRACIJA

Mirė sena "L” 
skaitytoja

Tik dabar gavome prane
šimą iš Floridos, kad Miami 
Beach mieste ligoninėje 

‘mirė “Laisvės” skaitytoja 
Anna M. Palškis. Mirė su
laukus 82 metu. Velionė <
buvo gimusi Lietuvoje. Su 
savo gyvenimo draugu John 
Palskis ilgus metus gyveno 
ir farmeriavo Scottsville, 
Mich. Per pastaruosius tre
jus metus žiemos mėnesius 
praleisdavo pas dukterį 
Marrie E. Silver Miami 
Beach mieste. Jonas Pals
kis žuvo 1970 metais trauki
nio nelaimėje.

Mūsų užuojauta dukrai 
Mrs. Silver, Sūnui Joseph V. 
Palskis, kuris gyvena 
Rochester, N. Y., ir kitiems 
velionės artimiesiems.

Brooklyn, N. Y.
Iš LDS 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMO 1

Gegužės 7 d., “Laisvės” 
salėje, Įvyko LDS 1 kuopos 
susirinkimas.

Nors spaudoje buvo pra
nešta apie šį susirinkimą, 
tačiaus mažai narių dalyva
vo.

Atlikta balsavimas už kan
didatus Į LDS centro valdy
bą ir išrinkta delegatai i 
LDS 21-majį Seimą, kuris 
įvyks rugpiūčio (August) 9 
ir 10 dienomis, The Pitts
burgh Hilton Hotel, Gateway 
Center, Pittsburgh, Pa.

Ilgametis LDS 1 kuopos fi
nansų sekretorius, A. Gil
man, negalėjo daljwauti šia
me susirinkime dėl sveika
tos susilpnėjimo. Jis taipgi 
pranešė, jog ant toliaus ne
gales eiti sekretoriaus pa
reigų. J. Siurba sutiko lai
kinai atlikti sekretoriaus pa
reigas. Tokiu būdu nuo da
bar LDS 1 kuopos nariai tu
rėtų Įsitėmyti, kad duoklių 
mokėjimo ir kitais LDS na
rystės reikalais reikia 
kreiptis pas J. Siurbą, LDS 
centro adresu, 104-07 102nd 
St., Ozone Park, N. Y.

NARYS

HAVANA. Argentinos 
korporacija pasirašė sutartį 
pastatyti Kubai keletą preky
binių laivų.

Parsiduoda Namas
Woodhavene, vakarų daly

je, dviejų šeimų namas, 6 ir 
4 kambarių butai su moder
niom virtuvėm, naujai 
įrengtos maudynės, naujas 
stogas. Ant langų “storm 
and screen windows”. Dide
lis aptvertas daržas. “Oil 
steam” šiluma ir daug dau
giau pridėčkų. Puikiam pa
dėjime. $39,500 kaina.

Skambinkite: dienomis - 
972-5391

vakarais - 847-2286
(20-22)

Scales
How fickle this deaf hand which men call fate 
That tends so lightly fortune’s shifting scale 
For we in balance sense each moments weight 
And judge success in that where others fail 
Thus some are on the pan in downward flight 
And cast unto the deep depths of despair 
They gaze upon those soaring out of sight 
To heights of happiness they wish to share 
But fate soon makes directions interchange 
By casting time into the rising pan 
And we those thoughts of future rearrange 
Which is that task assigned to all of man 
We never thus forsee life’s ended trace 
And Earth does not become a boring place.

A. W. BALTRUŠAITIS

BIRŽELIO 16 D.
Philadelphiečiai rengia 

spaudos naudai pikniką pas 
Albertą, 6024 Wayne Ave. 
Bus duodami pietūs. Tuomi 
rūpinasi LLD 10 kp.

LIEPOS 21 DIENA
New Yorko ir apylinkes 

laisviečių išvažiavimas ir 
pietūs po žaliais medžiais 
Forest Parke.

LLD 2-rosApskri- 
ties konferencija

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

A. RAINIENĖ 
Sekretorė

May Day has passed
Once more May Day has 

passed. There was a larger 
crowd of people in the Union
Square this year during the 
last two or three years. I 
got there early but there they 
were already before me - 
Carl Bender, George War- 
reson and W, Baltrušaitis. 
They “ever fail to show up 
at a May Day celebration. 
It’s amazing how a man of 
Baltrušaitis age (I think is 
over 85 ) gets to those May 
Day rallies, rain or sun
shine. As his son Arthur 
mentioned to me the other 
day, his father hasn’t missed 
May Day yet. It’s wonder
ful, simply wonderful!

W. Baltrušaitis
I have to say the same 

thing also about Adele Rai
nis, Victoria Balkus, John 
Gasiūnas. They were there, 
and have been every year as 
far as I can remember. And 
A. Bimba, of course. He 
also hasn’t missed a May 
Day ever.

Probably there were other 
Lithuanians. I couldn’t see 
them all.

We are lucky to still be 
able to come out. Many of 
us have health problems 
nowadays which do not per
mit activities any more. 
But all those people are re
membered by the ones who 
are still able to go.

All of us remember those 
big parades and rallies in 
the Union Square in the 30- 
40-ries. This year the May 
Day rally wasn’t as large 
but it was an enthusiastic 
crowd of workers coming 
off their jobs, of students 
and veteran labor leaders 
upholding the May Day tra
dition of international 
working class solidarity.

ILSE




