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KRISLAI
Atostogos Žemėje 
Skurdas Indijoje 
Solidarumas Čilei 
Linkiu Mūsų Antanui. . .

A. ŠILĖNAS

Amerikos mokslininkai 
pranašauja, kad maždaug po 
70 metų žmonių dauguma 
gyvens ne žemėje, o erdvės 
stotyse, skrajojančiose ap
link žemę. Tose stotyse bus 
galima praleisti ilgus metus, 
bet laiks nuo laiko žmonės 
grįš “atostogoms” į žemę, 
kuri bus kaip rojus: kadangi 
visa pramonė bus erdvės 
stotyse (o atmatos bus siun
čiamos i Mėnulį), žemė bus 
pilnutėliai švari, vienas di
džiulis daržas-sodas-giria, 
švarutėlis vanduo upėse, 
ežeruose ir mariose tik lauks 
grįžtančių buvusių žemės gy
ventojų arba jų vaikų. . .

Skamba kaip svajonė, ar 
ne? Bet mokslininkai teigia, 
kad tai pilnai galima tikrovė.

Na, gerai, gal tai bus 
tikrovė. Bet tuo tarpu šiodie- 
nos problemos negali būti 
pamirštos. Bėda su tomis 
šalimis, kurios nori veržtis į 
ateitį, bet pamiršta dabartį.

Paimkime Indiją. Ta di
džiulė šešių šimtų milijonų 
žmonių šalis dabar didžiuoja
si, kad ir ji išsprogdino 
atominę bombą. Bet tuo 
pačiu laiku Indijos valstiečiai 
dar aria mediniais arklais, 
Kalkutoje ir Bombėjuje kas 
ryt sanitacijos sunkvežimiai 
dar surenka šimtus lavonų 
gatvėje mirusių nuo bado 
žmonių, kaimuose dar siaučia 
trachoma, džiova, rachitas.

Tarptautinėse platformose 
Indijos valdžios atstovai lai
kosi pažangios linijos, stoja 
už “Tretįjį pasaulį”, už taiką, 
prieš kolonializmą. Ir kodėl 
ne? Kalbėti lengva, o tuo 
tarpu pačioje šalyje privilegi
juotos klasės išlaikė visas 
savo privilegijas, o aplink 
siaučia skurdo marios.

Tuojau po liaudies valdžios 
nuvertimo Čilės fašistiniai 
karininkai ėmėsi ne tik suim
ti dešimtis tūkstančių kairie- 
čių, bet taipgi naikinti visas 
liaudies režimo laikotarpio 
žymes. Dailininkai, dailės 
studentai ir šiaip liaudies 
žmonės Allendės valdžios 
metu Santiago mieste ir 
kitose Čilės vietovėse sukūrė 
labai daug revoliucinių meno 
kurinių, ypatingai muralų, 
didžiulių sienos piešinių. Vie
nas tokų revoliucinių muralų 
radosi Santiago miesto cent
re, prie Mačupos upės, ir jis 
buvo apie ketvirtį mylios 
ilgio. Pačią pirmą perversmo 
dieną sukilėlių pasiųsta poli
cija pribuvo su viedrais baltų 
dažų ir tą revoliucinį kūrinį 
užtepė.

Kelios savaitės atgal New 
Yorko pažangieji dailininkai 
simboliškai tą muralą atkūrė. 
Dailininkų apylinkės Soho 
gatvėeje jie nupiešė kad ir ne 
mylios ketvirčio, tai bent 
kelių šimtų pėdų muralą. Jį 
piešė šimtai dailininkų ten 
pat gatvėje, ant didžiulių 
ištiestų drobių, ir per visą 
dieną dailininkų kvartalas 
tapo solidarumo su Čilės 
liaudimi centru.

Šiaurės Airijoje reakcinės 
jėgos nuvertė koalicinę vai 

džią; Anglija kontroluoja
Belfast. Šiaurės Airijos 

protestantai, paskelbę gene
ralinį streiką, privertė koali
cinę valdžią rezignuoti. 
Reakcinis protestantų ele
mentas laimėjo tiek, kad 
buvo žymiai sudemoralizuota 
šalies ekonomika.

Dabar visą Šiaurės Airijos 
valdymą perėmė Anglijos 
valdžia. Anglijos armija pil
nai kontroliuoja šalį. Strei
kas atšauktas, bet politinė 
padėtis nenormali.

Šiuo metu klausimas, ar 
protestantų ir katalikų koali
cija bus galima atsteigti 
šaliai valdyti. Reakcionieriai 
protestantai tam baisiai prie
šingi. Jie bijo, kad Šiaurės 
Airija neprisijungtų prie 
Airijos respublikos.

Steward Alsop mirė 60 metų 
amžiaus nuo kraujo vėžio, 
prieš kurį jis kovojo ir vėžio 
ligų kovai pašventė savo 
knygą.

Velionis Alsop buvo gabus 
kolumnistas, rašytojas dau
giausia politinėmis temomis.

Buvę galimybių 
gyvus paimti

Los Angeles, Calif. Ameri
kos Civilinių Teisių Sąjunga 
visai nepateisina policijos 
elgesio su Symbionese Libe
ration Army 6 nariais, kurie 
žuvo apšaudyme ir degančia
me name. *

Sąjungos direktorius Rips- 
ton sako, kad buvo galimybių 
juos gyvus paimti, kai namas 
buvo iš visų pusių policijos 
apsuptas.

Rašau šiuos krislus vietoje 
draugo Antano Bimbos, ku
ris šiuo metu vieši gimtinėje 
Lietuvoje. Tarybų Lietuva 
šio garbingo svečio laukė, be 
abejo, su nekantrumu, ir jis 
priimtas, be abejo, su dideliu 
džiaugsmu. O koks jaudinan
tis įvykis pačiam Antanui ta 
kelionė, lengva įsivaizduoti.

Jo ten laukia aibės susitiki
mų, priėmimų, kalbų, sveiki
nimų, pokalbių, banketų, pa
skaitų, ceremonijų, pasiro
dymų per televiziją, inter
viu. . .

O aš jam norėčiau palinkė
ti, kad tarp to viso jis rastų 
pakankamai laisvo laiko vie
nišas (ar su Ilze) pavaikščioti 
gimtiniais laukais kur ten 
netoli Rokiškio, o gal ir 
pameškerioti (juk tai jo ant
roji profesija!) prie gimtinės 
mėlyno ežero, pasnausti bir
želio saulėje gimtinės lau- 

• kuose ir prisiminti vaikystės 
Idienas. . .

Indijos atominė 
jėga tik taikai

New Delhis. Indijos gyny
bos ministras J. Ram pareiš
kė, kad Indija naudos atomi
nę jėgą tik taikos reikalams, 
civilinio gyvenimo naudai, 
jokių atominių ginklų ne
gamins.

Indijoje atominis išbandy
mas sukėlė nerimą Pakistane 
ir Kinijoje. Dabar atominę 
jėgą turi šešios valstybės - 
Tarybų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Prancūzi
ja, Kinija ir Indija. Su laiku 
atsiras daugiau tokių valsty
bių.

New Delhis. Indijoj geležin
kelių streikas baigtas. Val
džia sutiko su laiku patenkin
ti geležinkeliečių reikalavi
mus. Apie 30,000 areštuotų 
streikierių paleisti iš kalėji
mų. Visoje šalyje padėtis 
sunormalėjo.

Geležinkelių nelai
mės nuolat didėja

Clevelandas. Transportaci- 
jos departamento raportas 
skelbia, kad 1973 m. geležin
kelių nelaimėse užmušta 
1,913 ir sužeista 17,718 žmo
nių. O ant geležinkelių skers
kelių užmušta 1,213, sužeista 
3,267 žmonės.

Tiek daug nelaimių įvyksta 
todėl, kad nėra pakankamos 
ant geležinkelių apsaugos. 
Nelaimės nuolat didėja ir 
didėja.

Lisbonas. Portugalijoj 
streikai baigti susitarimu ap
svarstyti darbininkų reikala
vimus.

Izraely skurdžiai 
Imigrantai gyvena

Jeruzalė. Daugelis imi
grantų, čia atvykusių iš kitų 
šalių pastoviam apsigyveni
mui, skundžiasi skurdžiomis 
sąlygomis, kurios nuolat blo
gėja. Tarp nepasitenkinusių 
yra daugiausia iš Tarybų 
Sąjungos atėjūnų.

Kai kurie jau paliko Izraelį 
ir laukia Italijoje ir Austrijo
je leidimų grįžti į savo 
gimtinius kraštus.

Ragina patenkinti 
reikalavimus

New Delhis. Indijos Komu
nistų partija pasiuntė val
džiai specialų raginimą pa
tenkinti geležinkeliečių rei
kalavimus ir tuo baigti jų 
streiką.

Geležinkeliečių streikas 
paralyžiuoja ekonominį šalies 
gyvenimą ir kartu sudaro 
politinę krizę. Geležinkelie
čių reikalavimai - pilnai pa
teisinami.

Maskva. Dr. Ždanovas Pa
reiškė spaudos konferencijo
je, kad TSRS ir Jungt. 
Valstijų bendrą kova prieš 
vėžio ligas jau turi gražių 
pasekmių.

Italijos sostinėj Romoj demonstravo apie 150,000 darbinin
kų. Buvo paskelbtas generalinis protesto streikas, kai 
Brescia mieste neofašistų bomba užmušė 6 žmones 
antifašistų masiniame susirinkime. Antifašistai reikalauja 
valdžios suvaldyti fašistinius teroristus. Vienas teroristas 
užmuštas atsižudyme. Sužeisti 2 policistai.

Priešingas Nixono 
sveikatos planui

Washingtonas. Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos prezidentas Woodcock 
pasakė senatiniam finansų 
komitetui, kuris svarsto 
Nixono siūlomą sveikatos 
planą, kad tas planas darbi
ninkams nenaudingas, bet 
draudos kompanijoms labai 
naudingas.

Toks planas “galėtų labiau 
praturtinti draųdos kompani
jas ir nuskurdinti sergan
čiuosius”, pareiškė Wood
cock. Sen. Kennedžio planas 
yra daug geresnis.

Washingtonas. Senatas 
vienbalsiai užgyrė rezoliuci
ją, kurioje pasisakoma už 
Jungtinių Valstijų draugiš
kumą su Kuba, už atsteigimą 
diplomatinių ryšių.

Grąžina fabrikus
Santiago. Čilės militarinė 

valdžia paskelbė, kad ji grą
žina buvusiems savininkams 
21 metalo fabriką, kurie buvo 
liaudies valdžios nacionali
zuoti.

Jungtinių Valstijų kontro
liuojamas Interamerican De
velopment bankas sutiko Či
lės valdžiai paskolinti 400 
milijonų.

Prezidentų namams 
milijonai dolerių

Washingtonas. Valdžios 
operacijų komitetas skelbia, 
kad Lyndon B. Johnson 
prezidentaujant iš valdžios 
iždo išmokėta jo nuosavybių 
išlaidoms arti 6 milijonų.

Komitetas taip pat skelbia, 
kad Nixono nuosavybių išlai
doms jau išmokėjęs daugiau 
$17 milijonų.

Antanas Bimba atvyko į Lietuvą
Vilnius. Gegužės 30 d. 

vakare lėktuvu iš Maskvos 
atskrido pažangus JAV vi
suomenės veikėjas, “Lais
vės” redaktorius Antanas 
Bimba su žmona Ilze.

Vilniaus aerouoste svečius 
pasitiko Kultūrinių Ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininkas Vladas Karvelis, 
pirmasis jo pavaduotojas Vy
tautas Kazakevičius, Vil
niaus universiteto rektorius 
prof. Jonas Kubilius, rašyto
jas Juozas Baltušis, “Gimtojo 
Krašto” redaktorius Vacys

Portugalų komunis
tai gerai pasiruošę

Lisbonas. Portugalijos 
Komunistų partija, išėjusi iš 
pogrindžio, jau suspėjo gerai 
pasiruošti visuomeninei veik
lai. Ji jau didžiausia ir 
svarbiausia partija Portuga
lijoje, geriausiai organizuota, 
sėkmingiausiai veikianti.

Komunistai tikisi sekamais 
parlamentiniais rinkimais ne
mažų laimėjimų. Dabar par
tija turi valdžioje du atsto
vus.

Nigerijos vadas su
Brežnevu tarėsi

Maskva. Afrikos respubli
kos Nigerijos prezidentas 
Jakubu Gowon lankėsi Tary
bų Sąjungoje ir tarėsi su 
TSRS vadu Brežnevu bei 
kitais pareigūnais.

Gen. Gowon yra taip pat 
Afrikiečių Vienybės Organi
zacijos pirmininkas. Tą orga
nizaciją sudaro 42 Afrikos 
tautos.

Nigerija turi arti 80 milijo
nų žmonių, stovi 10 vietoje 
aliejaus gamyboje pasaulyje. 
Gowon pareiškė, kad Nigeri
ja palaiko labai draugiškus 
santykius su Tarybų Sąjun
ga.

tteimeris, Aukštojo ir Spe
cialiojo mokslo ministras 
prof. Henrikas Zabulis, Val
stybinio leidyklų, poligrafijos 
ir knygų prekybos reikalų 
komiteto pirmininkas Juozas 
Nekrošius, kiti visuomenės, 
mokslo, kultūros veikėjai, 
žurnalistai.

Antanas Bimba pareiškė, 
kad tolima kelionė jų nesu
vargino. Abu su Ilze jaučiasi 
gerai ir pasiruošę naudingai 
praleisti viešnagę Tarybų 
Lietuvoje.

V. PETKEVIČIENĖ

Sirija ir Izraelis pasirašė 
karo paliaubų sutartį; H.

Kissingerio misija pavyko
Geneva. Sirijos ir Izraelio 

atstovai pasirašė karo paliau
bų sutartį. Tuoj pradėjo 
pasikeisti karo belaisviais. 
Henry Kissingeris sugaišo 34 
dienas, beveik kasdien ke
liaudamas iš Sirijos į Izraelį 
ir atgal. Bet jis dabar džiau
giasi atlikęs misiją. Jam 
žymiai padėjo Gromyko su
taikyti Siriją ir Izraelį.

TSRS ir JAV pasiūlyta 
rezoliucija buvo užgirta 
Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje Sirijos ir Izraelio 
taikos klausimu. Jungtinės
Tautos sudarys sargybą iš 
1,250 karių saugoti laikiną 
liniją tarp Izraelio ir Sirijos 
militarinių jėgų.

Grįžęs iš Sirijos Maskvon, 
Gromyko pasakė, kad pada
rytas pirmas geras žingsnis, 
bet taika Vidurio Rytuose 
bus pasiekta tik tada, kai 
Izraelis pasitrauks iš visų 
1967 m. okupuotų arabų 
žemių, kai atsižadės agresi
jos.

Kovoja narkotikus
Maskva. Aukščiausioji Ta

ryba išleido naują įstatymą 
kovai su narkotikais ir jų 
pardavėjais bei naudotojais.

Įstatymas skiria didesnes 
bausmes be leidimo narkoti
kų laikytojams, gamintojams 
ir pardavinėtojams.

Taip pat sutvirtintas įsta
tymas bausti už nelegalų 
ginklų pardavinėjimą, eks- 
ploduojamų medžiagų gami
nimą, už ginkluotus apiplėši
mus ir kitokius kriminalinius 
darbus.

Leningradas. Jakutijoje, 
Šiaurės Sibiro teritorijoje, 
surastas 35 pėdų gilumoje 
įšalęs tritonas, mažai išsivys
tęs gyvūnas, išgulėjęs ten 90 
metų, laboratorijoje atgai
vintas.

Ukrainiečiai mini 
50-ąją sukaktį

New Yorkas. Ukrainiečių 
Amerikiečių Sąjunga turėjo 
savo 22-ąją konvenciją, ku
rioje minėjo ukrainiečių pa
žangiosios veiklos ir savo 
organizacijos 50-ąją sukaktį.

Sąjunga buvo sukurta 1924 
m. balandžio mėn. Per pasta
ruosius 50 metų ji atliko daug 
naudingų darbų pažangiajam 
judėjimui puoselėti. 1930 me
tais jos veikla buvo apvaini
kuota,, kai jos vadovybės 
buvo palaikomos 37 mokyk
los, kuriose mokėsi apie
1.500 ukrainiečių vaikų. Są
junga turėjo 16 jaunimo 
kuopų su 500 narių.

7.500 demonstravo
Washingtonas. Afrikos Iš

silaisvinimo Dieną buvo su
rengta sostinėje demonstra
cija. Dalyvavo 7,500 Afrikos 
kilmės amerikiečių.

Demonstrantai pasisakė už 
paramą visiškam išlaisvini
mui afrikiečių iš Portugalijos 
kolonijų, už panaikinimą bal
tųjų rasistų režimų Pietų 
Afrikoje ir Rodezijoje.

BORIS N. PONOMAREV 
VADOVAUJA TSRS 
PARLAMENTINEI 
DELEGACIJAI

Tarybinė delegacija Wa
shingtone turėjo keletą pasi
tarimų su JAV Kongreso 
atstovais. Tarybų Sąjungos 
ambasadoje buvo delegacijos 
priėmimo banketas, kuriame 
dalyvavo keletas kongres
menų ir senatorių.

Paryžius. Pietų Vietnamo 
revoliucinė valdžia (Vietkon- 
gas) čia įsteigė pastovią savo 
misiją daugiausia diplomati
niams ir prekybiniams reika
lams.

Australijos Darbo 
Partija laimėjo

Canberra. Australijos Dar 
bo Partija ir vėl išėjo laimė
toja parlamentiniuose rinki 
muose. Jos 65 kandidatai 
buvo išrinkti. Tai pasilieka 
didžiausia partija parlamen
te.

Opozicinė partija, laimėje 
si 59 vietas, bandė rinki 
muose kelti antikomunistinę 
isteriją, bet jai vis tiek 
nepavyko laimėti daugumos.

Washingtonas. Žmonių už
mušimai ir sužeidimai auto- 
mob'lių avarijose sausio ir 
vas o mėnesiais žymiai su- 
maži ), kai buvo apribotas 
greitis iki 55 mylių, skelbia 
Nacionalinis Sveikatos Sta
tistikų Centras.

McCarrano aktas 
palaidotas

W ashin gtonas. Fede ra 1 i n i s 
teisėjas Sirica paskelbė, kad 
ragangaudiškas McCarrano 
aktas nebėra galioje, kitaip 
sakant, palaidotas.

1950 metais buvo priimtas 
McCarrano subversyvės 
veiklos kontrolės aktas, nuo 
kurio nukentėjo daug pažan
gių organizacijų ir žmonių. 
Buvo sudarytas “subversy- 
vių” organizacijų sąrašas, į 
kurį buvo įtraukta LLD ir 
LDS. Aukščiausiajame teis
me LLD ir LDS laimėjo.

Washingtonas. Kongresi
niai auditoriai apskaičiuoja, 
kad Baltieji Rūmai išleido į 
beveik porą metų $382,474 
Nixono gynimui Watergate 
skandale.
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Vyriausybė ir armija
Portugalijoje pusiau juokais dabar statomas klausimas: 

kuri vyriausybė duoda įsakymus kitai vyriausybei? 
Klausimas ne apie dviejų valstybių valdžias, bet pačios 
Portugalijos. Mat, toje šalyje dabar egzistuoja du galios 
centrai, kurie šiaip taip sugyvena ir bendradarbiauja, bet 
kaip ilgai tas tęsis, nežinia.

Tie du centrai yra naujai sudarytas ministrų iš vienos 
pusės ir karininkų taryba - junta iš kitos.

Karininkų grupė, kuri nuvertė fašistinę diktatūrą, lieka 
stiprus faktorius šalies gyvenime. Bet niekas nežino 
tiksliai, kokie yra tos grupės galutiniai motyvai ir siekiai, 
kokios ideologijos tie karininkai yra, kiek jų tarpe yra 
vienybes ir kiek skirtumų. Tiek žinoma, kad jie suprato, jog 
tęsti kolonialį karą Afrikoje bergždas dalykas, kad verčiau 
nuversti diktatūrą prieš tai, kaip pati liaudis tą padarys.

Kabinetas, iš kitos pusės, yra beveik tikras liaudies 
frontas, apimantis komunistus, socialistus ir buržuaziniai- 
demokratinius elementus. Nežinia, ar perversmą vykdę 
karininkai to tikėjosi. Labai galimas dalykas, kad masinės 
demonstracijos tuojau po perversmo, staiga į legalumo 
šviesą iškilusios kairios partijos, nustebino generolą 
Spinolą ir jo talkininkus. Galimas dalykas, kad jie leido 
sudaryti tokią gan kairią valdžią ne iš geros širdies, bet dėl 
reikalo, nes kitos išeities nebuvo.

Vienaip ar kitaip, kol nėra parlamento, kol neįvyko 
rinkimai, abu centrai, karininkų; taryba ir kabinetas, valdo 
iš esmės susitariant, be aiškios sistemos, kas turi galutiną 
žodį. Portugalijos žmonės turi budėti. Jie atsiekė didelio 
laimėjimo, bet tas nereiškia, kad tas laimėjimas saugus. 
Labai galimas dalykas, kad tie patys karininkai, kurie 
nuvertė diktatūrą, jau bando planuoti, kaip sulaikyti 
liaudies jėgų maršą į priekį. Gali būti, kad tik fasadas rodo 
vienybę, o užkulisiuose rengiami nauji konspyratyviai 
planai.

Mes esame tikri, kad Portugalijos liaudies partijos tą 
numato. Ir mes tikime, kad jos imasi žingsnių apsaugoti ir 
plėsti liaudies laimėjimus.

Senieji ir vargas
New Yorko Valstijos Komisija išleido 109 puslapių 

raportą, kuris trumpai buvo paminėtas spaudoje. Paminė
tas - ir pamirštas. 0 faktinai tas raportas iškelia tokias 
skaudžias problemas, tokius neteisėtumus, kad palyginant 
su jais Watergate, mūsų nuomone, tampa menkniekiu.

Tas raportas analyzuoja, kaip gyvena senyvo amžiaus 
žmonės Amerikos didžiausiame didmiestyje, mūsų New 
Yorke.

Štai keli faktai:
Apie šimtas tūkstančių senyvo amžiaus New Yorko 

gyventojų per metus gauna tik po $1,000. Tai yra tik 
šeštadalis to, ko reikia, pagal pačios valdžios statistikas, 
žmoniškam pragyvenimui. Pusę tos sumos tie seneliai turi 
mokėti nuomai. Kas jiems lieka?

Tie seneliai niekad, taip, niekad neužeina į kino-teatrą, 
restoraną ar valgyklą. Jie beveik niekad nevažiuoja 
autobusais, subvėmis, jau nekalbant apie taksi - nebent jie 
serga ir priversti vykti į ligonines.

Kai kuriose mėsų parduotuvėse prieš uždarant krautuvę 
seneliai gali, užmokėjus 50 centų, pasirinkti iš išmetamų 
mėsos liekanų ką nors - kaulus, riebalus ir t. t.

Vidutiniai imant, virš 65 metų amžiaus žmonės New 
Yorke kas metais praleidžia 36 dienas ligoninėse. Jau 
nereikia sakyti, kad didelė dalis jų, jau nekalbant apie tuos 
100,000, negali apmokėti už būvimą ligoninėje. Jie gydomi 
miesto filantropinėse ligoninėse, kur aptarnavimas tiesiog 
kriminalinis. Bet bėda prasideda po ligoninės. Kaip nuvykti 
namo, kai gydytojas sako “tu dar persilpnas važiuoti subve, 
imk taksi?” Kaip nusip’ kti gydytojo užrašytus vaistus? 
Kaip keliauti atgal į Ii linės kliniką per kelias savaites 
patikrinimui?

Tuos klausimus galima tęsti ir tęsti. Šiek tiek laimingesni 
tie senyvi darbo žmonės, kurie priklausė stipriom unijom, 
kurios jiems duoda, kad ir menkas, pensijas. Bet dauguma 
ir to negauna. Tuo tarpu, kai ištaikinguose restoranuose 
pietauja biznesmanai, kurie viską atskaito nuo valdžios 
mokesčių (tai jų “biznio kaštai”), šimtai tūkstančių senyvo 
amžiaus newyorkiečių atsargiai planuoja, ar gali išleisti 
ekstra kvoterį kavos puodukui. . .

Toks mūsų New Yorkas.

APTIKTAS ŠNIPINĖJIMO CENTRAS
LISABONA, V. 23. 

.(TASS-ELTA). Laikraščio 
“Sekulu” pranešimu, Lisabo
noje, Rua das Prasašo gatvė
je Nr. 13, rastas šnipinėjimo 
centras, kuris veikė, dang- 
stydamasis nekaltu privačiu 
informacijų biuru “Ažinter- 
pes.

Kaip manoma, šis centras 
padėdavo buvusiai vyriausia
jai saugumo valdybai (PIDE) 
palaikyti ryšius su dešiniau- 
siomis politinėmis grupuotė
mis kai kuriose Vakarų Euro
pos šalyse. į

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6^0

Tyrimas parodė, kad kartu 
su dabar paleista politine 
policija “Ažinterpres” taip 
pat fabrikuodavo užsienio 
pasus ir kitus suklastotus 
dokumentus. Rastas, pavyz
džiui, didelis rinkinys užsie
nio ambasadų štampų ir 
antspaudų.

Daugybėje šnipinėjimo 
centro bylų ir kartotekų, 
kurios dabar karinių tardy
mo organų rankose, nurodo 
laikraštis, matyt, sukauptos 
žinios apie “ultrų” veiklą ne 
tik Portugalijoje, bet ir kai 
kuriose kitose šalyse.

Kas ką rašo ir sako Pasidairykime savoje
Kur dievo malonė?

Chicagos klerikalų laikraš
tyje tūlas Al. B. pastebi:

“Veidmainystės pasaulyje 
yra neįsivaizduojamai daug. 
Atrodo, kad tikrai žemėje 
Dievo malonės nebėra”.

Jis apgailestauja, kad veid
mainiauja dauguma valdovų, 
turčių ir kitų visuomenininkų 
kurių dievas nebesuvaldo.

Reikia priminti ir tai, kad 
dauguma kunigų taipgi ran
dasi veidmainių gretose ir jų 
dievulis nenubaudžia.

Matyt, dievulis laisvai lei
džia veidmainiams veidmai
niauti ir nesuteikia jokios 
pasauliui malonės. Nemažai 
tikinčiųjų jau mano, kad 
dievas nuseno ir mirė, todėl 
nebėra vilties laukti jo malo
nių.

Kinija padeda 
imperializmui

Bulgarijos laikraštis “Ra- 
botničesko Delo” rašo apie 
dabartinę Kinijos politiką, 
kuriai vadovauja maojistai. 
Toji politika bando visokia- 
riopai skaldyti komunistinių 
jėgų vienybę ir tokiu būdu 
padeda imperializmui.

“Kinijos manevrai priešta
rauja Azijos tautų intere
sams ir teigiamam visos 
padėties pasaulyje vysty
muisi”, rašo tas laikraštis. 
Todėl toks kelias yra labai 
pavojingas.

Mao sekėjai visose šalyse 
tolygiai šmeižia ir niekina 
Tarybų Sąjungą, kaip ir 
patys bjauriausi reakcionie
riai, fašistai.

Apie nedarbą
“New York Times” rašo:
“Nedarbas kenkia šalies 

nuotaikai, net tiems, kurie 
turi darbą, nuolat primena 
apie nedarbą: kaimynas, ku
ris neturi darbo jau pusmetį 
ir pastebimai praranda pasi
tikėjimą, giminaitis, kuriam 
reikia paskolinti pinigų, ir 
žmonės su ištiesta ranka, 
kurių skaičius gatvėse, rods, 
didėja nepaprastai greit”.
Žmogus savo 
likimo kalvis

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali savo 
kalboje Tarybų Sąjungoje 
viešėdamas, tarp kita ko, 
pasakė:

“Milijonų žmonių sąmonėje 
kapitalistiniame pasaulyje 
atsiranda naujų kriterijų, 
kurie jiems padeda gretinti 
dvi pasaulines sistemas. Šie 
vertinimai neapsiriboja pa
viršutiniškais palyginimais. 
Atsižvelgiama ne tik į pra
monės produkcijos didėjimo 
tempus arba į prekių kainas. 
Dabar ant svarstyklių padėta 
kokybinė gyvenimo pusė. 
Gyvenimo lygiui čia tenka 
svarbus vaidmuo, bet jis 
matuojamas kur kas plates
niais mastais. Į juos įeina 
visas spektras žmogiškųjų 
vertybių, jų palyginamoji 

Vilniškiame “Gimtajame Krašte” tilpo sekamas Fredo 
Abeko prisiminimas:

Fredas Abekas (Motiejus Akelaitis) - JAV lietuvių 
pažangus visuomenės veikėjas, žurnalistas. Jis aktyviai 
dalyvavo lietuvių organizacijų bei profesinių sąjungų 
veikloje, o ypač pasižymėjo, organizuojant plieno darbinin
kų profesinę sąjungą.

Po Spalio revoliucijos F. Abekas iš JAV atvyko į Tarybų 
Rusiją. Apie 1920 m. grįžęs į Jungtines Valstijas, šešiolika 
metų dirbo Čikagos “Vilnies” dienraščio redakcijoje. F. 
Abekas vadovavo JAV pažangiųjų lietuvių delegacijai 
Pasaulio lietuvių kongrese, įvykusiame 1935 m. Kaune. Iš 
kongreso tribūnos Amerikos lietuvių vardu jis pareiškė 
griežtą protestą prieš Lietuvos fašistinę valdžią, reikalavo 
laisvės politiniams kaliniams. 1935 m. F. Abekas Čikagoje 
išleido brošiūrą Lietuva 1935 metais. Darbininkų ir 
valstiečių kovos prieš Ant. Smetonos diktatūrą ir lietuvių 
kongresas Kaune”.

F. Abekas mirė 1947 m. balandžio 10 d. Čikagoje. 
Palaidotas lietuvių tautinėse kapinėse, ant kapo išeivių 
bendraminčių pastatytas paminklas, kurį matome Igno 
Kamarausko atsiųstoje nuotraukoje.

reikšmė, kuri priklauso nuo 
vidinių kiekvienos sistemos 
dėsnių; juose atsispindi ši
toms sistemoms būdingos 
moralės, kultūros ir filosofi
jos koncepcijos. Daugelio iš 
šių komponentų, turinčių 
įtakos kokybinei gyvenimo 
pusei, nepasversi jokiais 
skaičių rodikliais.

Kaip galima būtų pasverti, 
iš vienos pusės, visišką nepa
sitikėjimą rytdiena, didėjantį 
susvetimėjimo ir nevilties 
jausmą, kurį pagimdo pašali
nimas iš aktyvaus dalyvavi
mo visuomeniniame gyveni
me kapitalizmo sąlygomis, ir 
iš kitos pusės - jausmą 
tarnauti visuomenei, galimy
bę pačiam lemti jos vystymo
si raidą socializmo sąlygomis.

Kokių lentelių padedami, 
galėtume palyginti kapitalis
tinės visuomenės gyvenimą, 
su jai būdingais iškrypimais, 
paniekinimu, žiauriomis kan
čiomis, kankynėmis - kapita
lizmo pagimdyto rasizmo 
vaisiais, su žydinčiu socialis
tinės visuomenės gyvenimu, 
gyvenimu, laisvu nuo rasiz
mo, sukurto kiekvieno žmo
gaus lygybės ir jo orumo 
gerbimo pamatu!”

Smerkia Čilės valdžią
Italijos komercinis žurna

las “L’Espresso” griežtai pa
smerkė Čilės, militaristų val
džią. Žurnalas rašo, kad Čilės 
fašistinis režimas nesiskaito 
su tarptautiniais žmonišku
mo įstatymais, palaiko šalyje 
terorą.

Žurnalas pataria krikščio
nių demokratų valdžiai sulai
kyti bet kokią paramą Čilės 
fašistiniam režimui.

Milijonas amerikiečiu 
žuvo karuose
, “Long Island Sunday 
Press” gegužės 26 d. laidoje 
rašo, kad nuo Civilinio karo 
pradžios visuose karuose už
mušta 520,000 Amerikos ka
rių, sužeista 1,260,000, karo 
laukuose dingo 424,000 ame
rikiečių.

Bendrai visuose karuose 
žuvo arti milijono amerikie
čių. O jeigu priskaitysi ka
ruose sunkiai sužeistus, ku
rie netrukus ligoninėse mirė, 
tai susidarys daugiau milijo
nas karuose žuvusių ameri
kiečių.

Laikraštis taip pat prime
na, kad šiuo metu Jungtinėse 
Valstijose yra apie 30 milijo
nų karo veteranų, maždaug 
tiek, kiek yra mažų vaikų.

DIRBTINIS MARMURAS
Baltarusijos mokslininkai 

sukūrė dirbtinį marmurą. 
Cementopolimerinės plytelės 
grindims ir sienų apdailai 
išvaizda, tvirtumu ir fizinė- 
mis-cheminėmis savybėmis 
nenusileidžia natūraliam 
marmurui, bet pigesnės. 
Marmuro pakaitalas gali būti 
įvairiausių spalvų.

Fredą Abeką prisiminus

pastogėje
Neginčijamai mūsų šalis 

(JAV) yra išgarsėjusi kaip 
turtingiausia pasaulyje. 
Spauda dažnai didžiuojasi, 
jog Amerikos gyvenimo 
standarto lygio nėra pasieku
si nei viena šalis pasaulyje. 
Tačiau dar daugiau Amerika 
išgarsėjo su “Watergate” 
dalais. Deja, tik pastarasis 
garsėjimas dvelkia korupci
ja, apgavyste ir moraline 
apatija. Kapitalizmo klasinė
je Sistemoje, žinoma, gyve
nimo lygio standartai galima 
įvairiai traktuoti. Čia yra 
klasės, kurių gyvenimo lygis 
tikra to žodžio prasme yra 
aukštoje stadijoje. Yra žmo
nės, kurie jokio produktyvio 
darbo neatlieka, bet gyvena 
prabangoje. Vadinasi, tikro 
gyvenimo standarto reikia 
ieškoti dirbančiųjų žmonių 
masėje, kuri savo rankų 
darbu maitina ir dengia tuos, 
kurie gyvena prabangoje.

Bet atidengti tikrąjį Ame
rikos žmonių gyvenimo lygį, 
reikia atsisakyti ir buržuazi
nės ideologijos propagandos, 
vaduotis mokslinės sociologi
jos dėsniais. Tokios medžia
gos duoda “Daily World” ir 
kita pažangioji spauda. Gali
ma pasiremti ir valdžios 
institucijų statistikomis. Va
dinasi, nėra reikalo kalbėti 
nuo “ausies” bei “akies” - yra 
tikri faktai.

JAV Agrikultūros depar
tamento statistikos parodo, 
kad mūsų šalyje didėja skur
das. Jeigu pereitais metais 
begaliniai iškilo gyvenimo 
reikmenų, ypač maisto kai
nos, padidėjo infliacija, tai 
šiais metais tik už maisto 
produktus biednuomenė turi 
mokėti 14 procentų daugiau, 
negu pereitais metais. Saky
sime, šeimos iš keturių ar 
daugiau asmenų, kurių savai
tinės pajamos yra nuo $36.70 
iki 40.70 - jau arti badavimo, 
nes jos neišgali sau ir vai
kams pirkti pakankamai tin
kamo maisto ir kitų reikme
nų. Kitaip vertus, jeigu tokių 
šeimų metinės įplaukos sie
kia nuo $4,000 iki $5,000 ar 
mažiau, šiame gyvenimo kai
nų iškylime jos gyvena skur
de. Jų vaikai negauna reika
lingiausiu maisto.

Šalies statistikos rodo, kad 
šiuo metu Amerikoje yra 
26,000,000 skurde gyvenan
čių žmonių. Skurdas, nedar
bas - tai kapitalistinės siste
mos prigimtis. Tačiau kapita
lizmo ideologai (spauda, radi
ją, televizorius, filmai) pro
paguoja, kad kiekvienas 
žmogus “turi progą” pratur
tėti, gerai gyventi. Sakoma, 
kad skurdas - tai pačių 
žmonių kaltė, apsileidimas.

Amerikos visuomenėje iš 
aukštųjų mokyklų, buržuazi
nės ideologijos profesorių 
yra pasklidęs pseudomoks- 
las, kuris skiepija rasių bei 
tautų nelygybę. Tad ir prasi- 
mokslinęs žmogus patiki to- 

kaim “mokslui”, kad juodo
sios rasės žmogus jau biologi
ne prasme, vadinasi, savo 
prigimčia nėra lygus baltam. 
Iš čia gimsta ta manija, kad 
baltasis gali valdyti, pavergti 
juodosios rasės žmones. Juk 
tokį pseudomokslą skelbė ir 
hitleriniai sociologai, bet 
žmonijos istorija jau atmetė 
tą išmislą. Tačiau dar ir 
dabar kapitalistiniam pasau
lyje tik retas sociologas 
teisingai dėsto tikrą humani
tarinį mokslą.

Žmonių skurdo priežastį 
auklėja pati kapitalistinė 
santvarka - žmogaus išnau
dojimo sistema. Apgailėtina, 
kad mūsų šalyje darbo klasė 
neišsivaduoja iš buržuazinės 
ideologijos. Organizuoti dar
bininkai yra įtakoje reakci
jos. Didžiųjų unijų - AFL- 
CIO vadovas George Meany 
naudojasi ta proga. Metinės 
algos iš darbininkų jis gauna 
apie 75 tūkstančius dolerių. 
Todėl jis gina aršiausios 
reakcijos politiką, jis bijo 
darbininkų klasinio sąmonė
jimo. Buržuazinė spauda pro
paguoja, kad biednuomenę, 
bedarbius aprūpina valdiškos 
pašalpos (welfare ir kitos). 
Sakoma, kad už savo skurdą 
kalti patys skurdžiai.

Žmogaus darbas kapitaliz
mo sistemoje yra tik papras
ta gyva prekė. Kai paklausa 
žmogaus darbo sumažėja, 
bedarbė didėja - tai didėja ir 
skurdas. Bet ir darbas nėra 
vienodas - jis reikalauja 
fizinių ir technologinių kvali
fikacijų. Buržuazihis sociolo
gas žmogaus darbo sugebė
jimus traktuoja atsietai nuo 
jo visuomeninės stadijos, jo 
gimimo ir auklėjimo sąlygų. 
Juk individo sugebėjimai for
muojasi dar net jam negi
mus, nuo to, kaip jis vaikys
tėje auklėjamas, maitinamas 
ir mokslinamas. Jeigu tūks
tančiai dirbančiųjų šeimų 
neišgali savo vaikus išmoks
linti, tai čia kalta visuomeni
nė santvarka, o ne tas 
individas, kuriam teko gimti 
ir augti skurde. Yra žinoma, 
kad kapitalizmo sistemoje 
miršta geriausi talentai tik 
todėl, kad jie gi - ir augo 
skurde.

Žinoma, yra išimtys, per 
didelį pasiaukojimą ir darbo 
klasė išauklėja protinio dar
bo inteligentiją. Atsiranda 
vienas kitas ir iš buržuazinės 
klasės intelektualas, kuris, 
supratęs kapitalistinės siste
mos netinkamumą, kovoja už 
darbo klasės interesus. Tai 
žinoma lietuvių ir kitose 
tautose. Kapitalizmo sistema 
ne tik gimdo skurdą savoje 
šalyje, bet ir tiesiogiai žudo 
darbo klasės žmones kituose 
pasaulio žemynuose. Juk 
Europoje ir Pietų Ameriko
je, Azijoje ir Afrikoje karai, 
žmonių žudynės buvo ir yra 
kapitalizmo santvarkos gim
domi ir vykdomi. Kaip Pietų
Vietnamo, taip Izraelio ir 
Arabų karai skurdina tų šalių 
darbo klasės žmones. Vadi- 
naši, kapitalistinis imperia
lizmas didina skurdą ne tik 
savoje, bet ir kitose pasaulio 
šalyse.

O kaip išsiaiškinti, kad 
mūsų šalyje labiau negu 
kurioje kitoje, yra paplitę 
bankų, automobilių, turto ir 
net žmonių vogimai? Kodėl 
kapitalizmo sistemoje, o ne 
kur kitur atsirado teroristinė 
“laisvės armija” (Simbionistų 
laisvinimo armija, SLA)? 
Kaip paaiškinti pagrobimą 
(kidnepinimą) milijonierių 
Hearstų dukros Patricijos? 
Tai visa simbolizuoja kapita
lizmo sistemos prieštaravi
mus. Juk reikalavimas pane
lės Patricijos išpirkiniui mili
jonų dolerių biednuomenės 
maistui, irgi akivaizdžiai ro

do, kad šioje sistemoje vyks- 
sta klasinė kova tarp skurdo 
ir turto. Sakysime, jeigu 
socialinėje sistemoje nebūtų 
milijonierių, o iš kitos pusės - 
nėra tų, kurie skurde gyve
na, - tai nebūtų prasmės 
reikalauti milijonus už 
Hearsto dukterį.

Žinoma, teroras gali būti ir 
politinis, reakcinė provokaci
ja, bet jo visuomeninis pa
grindas yra ekonominis, kla
se. Fašistinė reakcija, apgy
nimui savo ekonominių-poli- 
tinių interesų kartais sukelia 
teroristinę provokaciją, kad 
tuo pretekstu galėtų pulti 
darbo klasės pažangą vardan 
“tvarkos” bei “teisėtumo”. 
Tokių reiškinių parodo ir 
“Watergate” skandalai.

Žinoma, SLA teroristinė 
veikla, kaip ir bendrai tero
ras - yra ta pati visuomeninė 
liga, kuri žudė Martin Luther 
King, Kenedžius ir kitus. 
Socialistiniai galvojantis 
žmogus smerkia visokį tero
rą. Taip lygiai blaivus žmo
gus smerkia šalyje fašistines 
ištakas, kaip kad buvo pal- 
merizmo bei makartizmo 
puolimai prieš darbo klasės 
pažangą. Komunistų partija 
kovoja už geresnę socialinę 
santvarką. Teroras gali paša
linti individualą, bet ne eko 
nominę-politinę santvarką.

V. Bovinas

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge JONAI 
ir visi LAISVIEClAI!

Teko girdėti, kad Antaną 
Bimba su drg. Ilze galėsiu 
sulaukti Maskvoje, kur da
bar esu atvykęs. Prieš metus 
jis rašė, kad turėtumėm 
susitikti mudviejų sukaktu
vių proga. Tiesa, jis sprendė, 
kad aš turiu pas jį į Niujorką 
atvykti, nes esu penkiais 
metais už jį jaunesnis. Bet 
išėjo taip, kad jis atvyks į 
senąją Tėvynę ir čia pasima
tysim.

Darbo visada turiu daug, 
nors valstybinės pareigos vis 
labiau atpuola, nes baigiasi ir 
mano kadencija kaip TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putato, kuriuo išbuvau 33 
metus. Bet įvairios visuome
niškos pareigos pasiliko, o 
daug laiko užmina senų raštų 
ir savo archyvų tvarkymas, 
nes per ilgoką gyvenimą 
daug susikrovė.

Neseniai buvau Rygoje kur 
pakvietė Latvijos Rašytojų 
sąjunga, o ir mūsiškė Rašy
tojų sąjunga įgaliojo pasvei
kinti Latvijos TSR Liaudies 
rašytoją, akademiką, Socia
listinio Darbo Didvyrį Janį 
Sudrabkalną. (Apie tai rašau 
atskirame straipsnyje). Tai 
buvo kelios malonios dienos 
man taip artimoje Latvijoje, 
kurioje praėjo 27 mano jau
nystės metai. Pamačiau ne 
tik Rygą, bet ir eilę kitų 
vietovių, jų tarpe Piebalgą, 
iš kurios kilę eilė žymių 
latvių poetų ir rašytojų, kaip 
broliai Kaudzytės, K. Skal
bė, kompozitorius Emilis 
Daržinis, o ir dabartinis 
jubiliatas J. Sudrabkalnis, 
mano geras draugas.

Dažnai turiu reikalų Mask-^ 
voje ryšium su leidžiamomis 
knygomis ir kitais reikalais. 
Čia daug pažįstamų ir drau
gų, jų tarpe generolo Černia
chovskio šeimą, kurią kaip 
tik vakar aplankiau. Kaip 
žinote, liepos 13 d. sukaks 30 
metų kaip armijos generolo 
I. D. Černiachovskio vado
vaujamojo III Baltarusijos 
fronto kariai išvadavo Vilnių.

Kol kas viso geriausio 
Jums visiems linkiu ir labas 
dienas siunčiu.

Justas Paleckis
Maskva, 1974.V.27.

Washingtonas. Darbo Sta
tistikų biuras skelbia, kad 
1972 m. įvairiuose darbuose 
buvo sužeista 5.7 milijono 
darbininkų.
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IS MANO SENŲ ATSIMINIMŲ

Vilniaus gyventojai i II iesto
atkūrimo darbuose pokario

etais
FELIKSAS BIELIAUSKAS 

(Pabaiga iš praeito num.)
Zarasiečių atsišaukimas
Būdingas ir kitas, šiek tiek 

anksčiau, balandžio 4 d., 
“Tiesoje” paskelbtas doku
mentas “Į visus Tarybų 
Lietuvos darbininkus ir dar
bininkes, valstiečius ir val
stietes, į visą Tarybų Lietu- ■ 
vos inteligentija”. Tai zara
siečių kreipimasis, kuriame 
buvo rašomą:

“Kuris mūsų, Lietuvos gy
ventojų, kaip asmeninę 
skriaudą, kaip didelę nelaimę 
nepergyveno Vilniaus - mūsų 
senosios sostinės - atplėšimo 
nuo Lietuvos. . .

Tik Tarybų valdžia, broliš
kosios Tarybų Sąjungos tau
tos padėjo atstatyti istorinę 
teisybę, grąžinti lietuviškų 
miestų šeimai gražųjį Vilnių.

Tačiau netrukus mūsų 
džiaugsmas apsiniaukė. . . 
Mums teko pabuvoti Vilniu
je. Krauju sruvo širdis, kai 
mes žiūrėjome į susprogdin
tuosius, sudegintuosius pa
status Gedimino, Vilniaus, 
Didžiosios ir kitose gatvė
se. . .

Argi galime mes, Tarybų 
Lietuvos piliečiai, stovėti 
nuošaly nuo savo mylimo
sios, išsiilgtosios sostinės at
statymo?. . . Mes laikome, 
kad Vilniaus atstatymas visų 
LTSR darbo žmonių reika
las. . .

Neseniai iš mūsų Zarasų 
apskrities išvyko dirbti į 
Vilnių 120 žmonių. Artimiau
siu metu mes prižadame 
pasiųsti dar vieną tūkstantį 
statytojų. . . Mūsų apskrity
je yra mechaninė dirbtuvė. 
Joje mes pagaminsime ir 
nusiųsime į Vilnių daugiau 
kaip 1,000 įvairių statybos 
įrankių.

Mūsų apskrityje yra miš
kų. Mes apsiimame paruošti 
miško medžiagos. Kiekvie
nas mūsų padirbės Vilniui 
15-20 dienų ir kiekvienas 
savo vežimu atveš į Vilnių 
nemažiau kaip 0.75 m-3 me
dienos. Tokiu būdu mes 
galėsime paruošti ir nuga- 
oenti 2.5 t. m-3 statybinės 
miško medžiagos ir 1,500 m-3 
malkų.

Tame pačiame “Tiesos” 
numeryje LKP Ck pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus ra
šė: “Paremkime vertingą za
rasiečių iniciatyvą. . . Tary
bų Lietuvos darbo žmonės, 
padarykime savo senąją sos
tinę Vilnių pavyzdingu žydin
čiu miestu”.

Zarasiečiai tesėjo savo žo
dį, į jų kreipimąsi atsiliepė 
kitų Lietuvos vietų darbo 
žmonės. Į miesto atstatymo 
darbus atvyko vilkaviškietės 
Salomėja Monkevičienė ir 
Konstancija Vizgirdienė, į 
juos vyko iš įvairių Lietuvos 
vietų vyrai ir moterys, pir
miausiai iš artimesniųjų nuo 
Vilniaus apskričių darbo 
žmonės. Į senųjų vilniečių 
tarpą pastoviai liejosi nauji 
žmonės, bendrame darbe už 
miesto atgimimą gimė, for
mavosi naujos vilniečio tipas, 
tarybinio, socialistinio mies
to patriotas.

Nauju, ypač dideliu aksti
nu ir parama visokeriopai 
plėsti miesto atstatymo dar
bus, kuo aktyviausiai juose 
dalyvauti gyventojams buvo 
TSRS Ministrų Tarybos nu
tarimas “Dėl priemonių Vil
niaus miestui atstatyti”. Šį 
nutarimą 1948 m. kovo 20 d. 
pasirašė J. Stalinas.

Vos nutarimas “Dėl prie
monių Vilniaus miestui atsta
tyti” buvo paskelbtas spau
doje, kolektyvuose prasidėjo 
mitingų ir susirinkimų ban

ga, buvo reiškiama padėka 
už partijos ir vyriausybės 
rūpestį Vilniumi, buvo prii
mami papildomi įsipraeigoji- 
mai miesto atkūrimo reika
lui. Popieriaus dirbinių fabri
ko mitinge, įvykusiame ba
landžio 1-ją dieną, buvo 
vienbalsiai nutarta kiekvie
nam kolektyvo nariui laisvu 
nuo pagrindinio darbo metu 
atidirbti darbo talkose mies
tui atstatyti po 50 valandų. 
Tos pačios dienos Vilniaus 
Pedagoginio Instituto stu
dentų ir dėstytojų susirinki
me vieningai priimama rezo
liucija taip pat visiems ati
dirbti po 50 valandų sostinės 
labui. Analogiški įsipareigo
jimai priimami tomis dieno
mis “Laisvės”, “Vebro”, bal
dų fabrikuose. “Raudonosios 
žvzigždės kombinate ir kituo
se kolektyvuose. Daugelis 
vilniečių prisiėmė įsipareigo
jimus atidirbti miesto tvar
kymui žymiai daugiau laisvo 
laiko. Senas vilnietis, pogrin
dininkas antifašistas Z. Šer- 
šnevskis iš baldų fabriko 
įsipareigojo 1948 metais ati
dirbti savo laisvalaikiu mies
to atstatymo darbuose net 
100 valandų, o draugas poli- 
ruotojas Domčakas - 80 va
landų, buvęs partizas M. 
Pirmaitis - 70 valandų ir t. t.

Dideliam žmonių kiekiui 
išeinant į darbus prie miesto 
tvarkymo dar aktualesne ta
po įrankių problema, kurią 
ėmėsi spręsti pačios įmonės. 
Pavyzdžiui, “Puntuko” ga
myklos kolektyvo įsipareigo
jime atidirbti 1948 metais 
miesto atstatymo labui laisvu 
laiku po 60 valandų pabrėžia
ma, jog pirmoje eilėje kolek
tyvas įsipareigoję “atlikti 
kirkų, kastuvų, dalbų, karu- 
kams ratų ir kitų įrankių bei 
įrengimų užsakymus, ku
riuos duos Vilniaus atstaty
mo darbų vykdytojai. Įran
kių gamybą atlikti po darbo 
valandų gamykloje”. (“Tie
sa”, 1948 m. balandžio 6 d.).

TSRS Ministrų Tarybos 
nutarimas “Dėl priemonių 
Vilniaus miestui atstatyti” 
numatė paramą, kad greičiau 
būtų atstatyta senoji miesto 
elektros stotis ir pradėta 
naujos, daug kartų pajėges
nės statyba; buvo užbrėžta 
dar 1948 metais paleisti 
naujojo vandentiekio pirmą
ją eilę, pradėti stambaus 
kondiderijos fabriko, tilto 
per Nerį, gyvenamųjų namų 
bei daugelio kitų objektų 
statybą. Siekiant statybos 
darbus greitinti, nutarimas 
numatė sukurti naują Vil
niaus statybos trestą, orga
nizuoti trijų tūkstančių dar
bininkų verbavimą miesto 
statybinėms organizacijoms. 
Buvo papildomai išskirta 
1948 metams didelis kiekis 
juodo valcuoto metalo, vamz
džių, lynų, kabelių ir laidų, 
stiklo, asfalto, dažų, sanitari- 
nių-techninių įrengimų, kra
nų, elektros transformato
rių, staklių, automašinų ir t. 
t.

Matydami nuolatinę parti
jos ir vyriausybės paramą, 

"nukreiptą į tai, kad trumpes
niais terminais būtų atstaty
ta respublikos sostinė, parti
niai ir tarybiniai miesto 
organai, visi miesto gyvento
jai kartu giliai suprato, jog ir 
patiems, reikia dirbti kuo 
didesne energija, negailėti ir 
savo laisvalaikio, kad teikia
ma pagalba būtų kuo efekty
viau realizuota, kad kuo 
daugiau būtų padaryta ir 
ten, kur nereikia papildomų 
lėšų, medžiagų bei įrengimų. 

Vilniečiai su giliu pritarimu 
skaitė savojo poeto Antano 
Jonyno tomis dienomis su
kurtas eiles:
“Iš aukšto Kremliaus žinia 

atėjo,
Po visą šalį pasklido ji. 
Pavasariniai dainuoja vėjai, 
Pavasariniai jausmai širdy. 
Statybon broliai, statybon 

sesės!
Visi lig vieno - jauni ir seni! 
Tekyla rūmai į dangų 

drąsūs.
Šviesos, gyvybės ir jėgos 

pilni. 
(“Literatūra ir menas”, 1948 
m., balandžio 12 d.).

Per dvejus metus po Vil
niaus išvadavimo, ligi 1946 
metų vidurio, miesto gyven
tojai talkų būdu atidirbo apie 
pusę milijono valandų, nuva
lydami 16 tūkstančių kubinių 
metrų griuvėsių, perdavę 
statybininkams 2 milijonus 
plytų, pasodinę 15 tūkstančių 
medžių, daug gėlynų. O per 
metus, kai buvo priimtas 
vyriausybės nutarimas “Dėl 
priemonių Vilniaus miestui 
atstatyti”, vilniečiai atidirbo 
miesto tvarkyme laisvu nuo 
pagrindinio darbo laiku du 
milijonus tris šimtus tūk
stančių valandų. Apie tai 
buvo pranešta Vilniaus mies
to darbo žmonių deputatų 
Tarybos posėdyje, pašvęsta
me minimo nutarimo meti 
nėms pažymėti, kuris įvyko 
1949 metų kovo 21 dieną 
Valstybinėje Filharmonijoje, 
plačiai dalyvaujant visų vi
suomeninių organizacijų ir 
miesto kolektyvų atstovams.

Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto profesorius Povilas 
Brazdžiūnas posėdyje papa
sakojo, kaip universiteto ko
lektyvas iš tuomet 3,000 su 
trupučių’žmonių, susiorgani
zavęs į 10 padalinių, kuriems 
vadovavo specialiai tam su
darytos komisijos, ir į 182 
brigas po 10-20 žmonių jiems 
išskirtuose baruose atidirbo 
165.170 valandų. 1949 metais 
kolektyvas įsipareigojęs ati
dirbti nemažiau 180 tūkstan
čių darbo valandų. . .

Suprantama, didžiausią in
dėlį miesto atstatymo dar
buose, dirbdami pagrindi
niuose baruose ir laisvu nuo 
darbo metu tvarkydami 
miestą, įnešė gamybiniai ko
lektyvai, stambiausios, mi
nisterijos ir žinybos, miesto 
statybininkai. Jie vykdė 
valstybinius planus ir padėjo 
po darbo valandų atstatinėti 
ne tiktai savo gamybinius

Spaudos bičiulių sąskrydis

Sąskrydžio dalyviai [iš kairės į dešinę] - Vilniaus pirmojo 
statybos tresto mūrininkų brigadininkas Jonas Zarauskas, 
Valstybinio televizijos ir radijo komiteto Kauno redakcijos 
režisierė Nelė Bodakaitė ir Telšių vaikų ir jaunimo sporto 
mokyklos treneris Vytautas Giedraitis.

A. Palionio nuotrauka
Vilniuje įvyko respubliki

nis darbininkų ir kaimo ko
respondentų sąskrydis. Į jį 
susirinko gausus spaudos bi
čiulių būrys - darbininkai, 
kolūkiečiai, inžinieriai, gydy
tojai, mokslininkai.

Dabar Lietuvoje leidžiama 
119 laikraščių, žurnalų, kitų 
periodinių leidinių. Jų vien
kartinis tiražas viršija pus-, 
penkto milijono egzemplio
rių.. Kiekviena šeima prenu
meruoja vidutiniškai po šešis 
leidinius. Tolimiausiuose res

Reikia pabrėžti, jog talki ! 
ninku darbas buvo sunkus: 
kastuvas, dalba, neštuvai, 
rankos krauti griuvėsių laužą 
į kokią nors transporto prie
monę - maždaug tokio lygio 
buvo technika pirmąjį miesto 
atstatymo darbų periodą. 
Pavyzdžiui, buvo nuspręsta 
papildomus vandens resur
sus gauti iš Tupatiškių vieto
vės, esančios slėnyje greta 
Vilnelės už Markučių sody
bos. Bandomieji gręžiniai da
vė stiprius puikaus vandens 
fontanus. Iškasti nuo Tupa
tiškių į miestą tranšėją 
vamzdžiams kloti su dabarti
ne technika būtų vieni nie
kai. Tuo tarpu tada tūkstan
čiai žmonių, dažnai be gumi
nių aulinių batų, vien su 
kastuvais ištisom dienom 
plušo, ilgus trasos tarpus 
varydami gausių šaltinių už
liejama vietove, ir didelis j 
buvo visų džiaugsmas, kada ( 
Tupatiškių vanduo 1948 me
tų rudenį atėjo į miestą!

Apie vilniečių dalyvavimą 
i pokario metais miesto atkū
rimo darbuose galima kalbėti j 
kaip apie žygdarbį. Praėjus | 
dviems metams, kai buvo j 
priimtas vyriausybės nutari- I 
mas “Dėl priemonių Vilniaus 
miestui atstatyti”, buvo gali
ma konstatuoti, jog per tą 
laiką 80 proc. suaugusių 
miesto gyventojų ir jaunimo ! 
atidirbo laisvu nuo darbo 
metu miesto atstatymo tai 
koše daugiau negu 4,200 
tūkstančių darbo valandų. O 
iš viso pokario metais, įskai
tant 1950 metus, sostinės 
atkūrimo labui vilniečiai iš 
savo laisvalaikio paaukojo 
daugiau negu pusseptinto 
milijono darbo valandų. Per 
tą laiką buvo perkasta 700,- 
000 m-3 griuvėsių, 300,000 
tonų jų išvežta iš miesto, 
išrinkta iš griūvėsiu, nuvaly
ta ir perduota statybinin
kams beveik? 40 m i Lijonu 
plytų.

Pirmaisiais pokario metais 
vilniečiai labai efektyviai tal
kininkavo tvarkant Gedimino 
kalną ir Puškino skverą, 
sukuriant Lenino ir Černia
chovskio aištes, įrengiant 
brolių kapus Antakalnyje, 
tvarkant Vingio parką ir 
daugelio griuvėsių vietoje 
įrengiant naujus skverus, 
sodinant medžius bei įren
giant gėlynus. . . Visko ir 
neišvardinsi, tik galima pa
žymėti, jog visa tai padėjo 
senajam, prieškarinių ribų 
Vilniui įgauti tą veidą, kuriuo

publikos kampeliuose žiūri
ma televizijos laidų, klauso
masi radijo. Spaudai, radijui 
ir televizijai aktyviai talki
ninkauja darbininkų ir kaimo 
korespondentai. Štai vien 
pernai Televizijos ir radijo 
komiteto redakcijoms pasto
viai siuntė laiškus daugiau 
kaip 7 tūkstančiai neetatinių 
autorių. Šių redakcijų veiklo
je vienu ar kitu būdu kasmet 
dalyvauja po 25-30 tūkstan
čių įvairiausių profesijų žmo
nių.

Pirmasis nacionalinis parkas Lietuvoje

Žiemenio ežeras
Autoriaus nuotraukoje

ir šiandien grožimės patys, 
grožisi Vilniaus svečiai, ste
bisi tie, kurie Vilnių matė 
tiktai prieš Didyjį Tėvynės 
karą arba sugriautą po pat 
išvadavimo.

Masiniai dalyvaudami 
miesto atkūrimo darbuose, 
Vilniaus gyventojai didelį 
indėlį įnešė į tai, kad maž
daug per penkerius metus, 
išvijus iš miesto vokiškuosius 
grobikus, pagrinde buvo už
baigtas karo sugriauto mies
to ūkio atkūrimas. Pramonė 
taip pat 1949 metų pabaigoje 
buvo pasiekusi prieškarinio 
lygio. Tolesnieji metai, tai 
jau buvo metai, kada vyko 
veikusiu pramonės įmonių 
rekonstrukcija ir plėtimas, 
kada vis plačiau ir plačiau 
buvo pradėtos statyti naujos 
gamyklos bei mokslo įstai
gos, gyvenamieji namai, kul
tūros židiniai ir t. t. Ir toliau 
vilniečiai dalyvavo miesto 
tvarkymo darbuose, tačiau 
keitėsi tų darbų profilis, vis 
gausėjanti technika pakeitė 
sunku rankų darbą. Užbaigti 
norėtųsi mintimi, jog bend
ras gyventojų dalyvavimas 
pokario metais miesto atsta
tymo darbuose, kuriuos or
ganizavo miesto partiniai ir 
tarybinės valdžios organai, 
komjaunimas, profsąjungos, 
padėjo išugdyti nūdienį vil
nietį, savojo miesto patriotą- 
internacionalistą, padėjo pa
grindą Vilniui išaugti šian
dieniniam, tikrai vertam Ta
rybų Lietuvos sostinės var
do.
pastatus, bet ir apgriautus 
gyvenamus namus, rengė 
bendrabučius ir t. t. Tačiau 
neatsiliko nuo jų ir negamy
biniai kolektyvai.

Jau buvo kalbėta apie 
Universitetą. O štai Mokslų 
Akademijos kolektyvas vien 
per pirmąjį 1948 metų pus
metį atidirbo Žygimanto gat
vės (dabar K. Požėlos) kran
tinei tvarkyti 5,000 valandų. 
Jau tada mokslų kandidatė 
Cepulytė, draugės Širvin- 
skaitė, Rumbinaitė ir kiti 
atidirbo savo objektuose po 
40-50 valandų.

LTSR valstybinio dramos 
teatro kolektyvas per tą 
laiką išdirbo 1830 valandų, 
tame tarpe artistai Inčiūra, 
Gruodis, muzikinės dalies 
vedėjas Navakauskas po 50 
valandų; populiari Liaudies 
ansamblio šokėja N. Gužin- 
skaitė miesto tvarkymo dar
buose per 1948 metus dirbo 
133 valandas, VVU dėstyto
jas docentas V. Kostelnickis 
prie miesto atstatymo išviso 
pasidarbavo keletą šimtų va
landų. . .

To meto laikraščiuose gali
ma buvo sutikti straipsnių su 
antraštėmis: “Ką sako mėly
nos knygutės?” Joše buvo 
atžymima kiekvieno miesto 
atstatymo darbų talkininko 
atidirbtos valandos. Ši statis
tika buvo reikalinga tam, kad 
būtų galima įvertinti pirmau
jančius ir skatinti atsiliekan
čius. □

Dar ši pavasari keliaujantys 
po Aukštaitijos kraštą pama
tys pas mus iki šiol neregė
tus užrašus: “Nacionalinis 
parkas”. Priimtas atitinka
mas vyriausybės nutarimas 
dėl pirmojo Lietuvoje nacio
nalinio parko įsteigimo.

Ji projektuoti ėmėsi Sta
tybos ir architektūros in
stituto specialistai - archi
tektūros mokslų kandidatas 
Vladas Stauskas, architektas 
Giedrius Daniulaitis ir geog
rafas Povilas Kavaliauskas. 
Jiems talkininkavo gausus 
Vilniaus universiteto dėsty

A. PALONIETIS

Palangos gintaro muziejus
Gražiuose Palangos parko 

rūmuose 1963 metais, buvo 
įkurtas Gintaro muziejus, 
kuriame parodyta jo istorija 
ir dabartis.

Originaliais gintaro pavyz
džiais čia nušviečiamos visos 
gintaro susidarymo stadijos, 
demonstruojami inkliuzai - 
gintaro gabalai su juose 
suakmenėjusiais vabzdžiais.

Labai įdomi gintaro apdo
rojimo ir panaudojimo istori
ja nuo pirmykštės bendruo
menės laikų iki šių dienų.

Parodoma pusiau apdorota 
akmens amžiuje gintarinė 
žaliava, gintarinės figūrėlės, 
amuletai, papuošalai-archeo- 
loginiai radiniai, taip pat šių 
dienų gintaro dirbiniai.

Žemėlapiai, grafinė me
džiaga vaizduoja Lietuvos 
pajūrio gyventojų prekybą, 
gintaru su kitomis šalimis 
visais istorijos laikotarpiais.

Ekspoziciją papildo nuotai
kinga muzika, gražiausi mū
sų poetų kūriniai apie gintarą 
ir Baltiją.

Veikia graži ir įvairi lietu
vių liaudies meno ekspozici
ja.

Ji demonstruoja lietuviš
kus drabužius ir audinius, 
keramiką medinius buities 
reikmenis - tapytas kraitines 
skrynias (kuparus), rank
šluostines, piestas ir kitus 
daiktus.

Išstatyti gražūs Lietuvos 
kelių ir kapų papuošalai - 
koplytėlės, kryžiai ir senoji 
skulptūra.

Šį muziejų, vasaros metu, 
kasdieną aplanko 2-3 tūks
tančiai vasarotojų, kurie įra- 
ro apie jį daug gražių atsilie
pimų:

“Gintaro muziejus labai 
įdomus, mums - Gruzijos 
plastikams padarė didžiausią 
įspūdį.

Puiku ir gražu, kaip jūsų 
jūra ir saulė’’. I. N.

“Jūsų muziejus puikiau
sias! Jo eksponatai - legendų 
istorija.

Esu maskvietis, su di
džiausiu įdomumu peržvel
giau vieną iš gražiausių Lie
tuvos kultūros laikotarpių” 
V. I.

“Įėjau kaip į pasakų pasau
lį, šiame gražiame gintaro 
muziejuje telpa saulė ir gy
venimo fragmentas”. Vilnie
tis A. B.

tojų ir studentų būrys, 7c 
mėtvarkos projektavimo in 
stituto bei kitų žinybų spe 
cialistai. Darbai baigti, ir ' 
Lietuvos TSR Ministru Ta • i
ryba principinę nacionalinio . 
parko išplanavimo schemą 
aprobavo. Nuo šiol ja priva
lės vadovautis visos įstaigos., 
ir organizacijos, kurios ver- ■ 
čiasi ūkine ar kitokia veikla 

f 

nacionalinio parko teritori , 
joje. j

Kęstutis BALEVlClUS, 
Gamtos apsaugos komiteto 

skyriaus viršininkas .

“Stebėtinas gražumas! 
Trūksta žodžių, kad aprašyti 
pasakišką gintaro muziejaus 
grožį”. Kaunietė R. P.

Tai tik maža dalelė atsilie 
pimų apie šį puikų gintaro 
muziejų.

O kiek gražių minčių yra 
įrašyta į atsiliepimų knygą iš 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos, Vokietijos Demokrate 
nės Respublikos, Leningra
do, Novosibirsko, Omsko, 
Voronežo, Kamčatkos ir iš 
daug, daug kitų miestų gy
ventojų.

Gintaro meniniai dirbiniai, 
papuošalai: karoliai, apyran
kės, auskarai, segės, segtu
kai, medalijonai, muzaikos ir 
inkrustacijos sužavi daugu
mą svečių.

Daugelyje Lietuvos miestų 
ir miestelių, veikia “gintaro” 
pavadinimų kinoteatrai, ka
vinės ir viešbučiai.

Gintaro meniškų dirbinių 
galima gauti pirkti kiekvie
name Lietuvos mieste.

Mielas tolimojo užjūrio 
tautieti, jei turėsi laimę 
aplankyti savo arba tėvelių 
gimtinę-Lietuvą, tai prašom 
nepamiršti aplankyti Palan
gą ir pasakišką gintaro mu
ziejų, o jei būsi pajūryje, tai 
malonėk paieškoti gintarinio 
laimės akmenėlio, jei jo 
nerasi, tai nusipirk parduo
tuvėje, kad jis visada jums 
primintų gimtinę ir pagal 
senelių padavimą, kad atneš
tų jums laimę.

LKP ŠILUTĖS RAJONO 
komiteto organizaciniame 
plenume pirmuoju sekreto
riumi išrinktas Julius -Ulba.

J. Ulba [q. 1929 m.] baigė 
Vilniaus V. Kapsuko univer
sitetą, dirbo Rokiškio ir 
Kupiškio rajonuose. Pasta
ruoju metu - Kupiškio rajono 
DŽDT vykdomojo komiteto 
pirmininku.

S. Bielskio nuotrauka

i
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Koncertinis gyvenimas 
Lietuvoje gyvas, 

spalvingas
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis V ilniuje

bent

•Jei kas manęs, Vilniuje 
gyvenančio nuo 1972 m. 
spalio mėn., paklausdavo: ar 
suspėji viską aplankyti, taigi 

-teatrus, operą, koncertus, 
kino teatrus, paprastai atsa
kydavau: žinote, Vilniuje tai 
neįmanoma. Tų kultūros 
priemonių tiek daug, net per 
daug, negali juk tą patį 
vakarą lankytis teatre ar 
koncerte, gal ir Sporto Rū
muose, kai ten pasirodo 
vietos ar užsienio estradinės 
pajėgos. . .

Iš tikrųjų, tiesiog tai neį
manoma ir dėl laiko stokos. 
Vis dėlto, Filharmonijos ren
giami koncertai dažnai būna 
verti dėmesio, stengies 

Jdomesnius aplankyti.

Koncertų gausybė 
ne tik Vilniuje

Nežinau koncertų statisti
kos. Bent Vilniuje Filharmo
nija kas mėnuo surengia 
nemažiau kaip 30 koncertų, o 
tai per dešimts sezono mėne
sių sudarytų gal apie 400 
koncertų. O kur koncertai 
kituose miestuose (ypač Kau
ne), rajonuose, net kolūkiuo
se. Jų tiek daug, juos aplan
ko tiek tūkstančių publikos, 
kad Filharmonijos ilgametis 
vadovas Dainius Trinkūnas 
(pernai ežere paskendusio G. 
Trinkūno brolis), jau du 
kartus savo įstaigai buvo 
gavęs apdovanojimą - perei
namąją (Dabar jis - kultūros 
rpinistro pavaduotojas) vėlia
vą. Pasirodo, visoje Lietuvo
je tų koncertų surengiama 
apie dvigubai daugiau, negu 
suplanuojama.

: Filharmonija - plačių užmo
jų įstaiga. Jos koncertai 
Vilniuje rengiami ne tik 
Gorkio (seniau Aušros Var
tų) gatvėje esančiuose senuo
se, daug mačiusiuose rūmuo- 

Įse, kur yra dvi salės (su apie 
:Į,000 vietų), bet ir Sporto 
įRūmuose, ir Paveikslų gale
rijoje (buvusioje Katedroje), 
..Vėliau, atrodo, jie bus ren- 
■giami ir naujuose Operos-ba- 
;leto akademinio teatro rū- 
•muose.
> Būna dienų, kai Vilniuje 
rįvyksta net trys - keturi 
•koncertai. Ir neretai. . . visi 
:įjie gausiai lankomi, į kai 
•kuriuos bilietai išperkami 
:jdar prieš mėnesį. Dažnas 
•Vaizdas prieš kai kuriuos 
koncertus - prie įėjimo bū
riuojasi daug žmonių ir tei
raujasi: gal turite atliekamą 
•.bilietą?

:Koks skirtumas, kai 
-prisimeni senus laikus. . .

> Čia ir vėl peršasi palygini- 
<mas su prieškariniais laikais. 
<“Smetoniniais” metais simfo- 
i'ninių koncertų Kaune rengi
amas buvo laikomas rizika, 
:«nes. . . trūkdavo publikos. 
>P.er sezoną, kiek prisimenu, 
•Jyykdavo kokie 4 ar 5 tokie 
•koncertai ir vis tame pačiame 
gename Valstybės teatre. 
>t)ažniausia, pakvietus žino
tinus užsienio dirigentus. . . 
t Vok iečių okupacijos laikme
čiu Vilniaus visuomenė, tie
kta, gausiai lankė simfoninius 
koncertus, bet tai, šalia 
<Įeatro, buvo vienintelė kul- 
Siūrinė pramoga.
Ž O dabar? Simfoninės muzi- 
J:kos koncertai su vyriausiuoju 
;*Jiirigentu J. Domarku ar M. 
*^Z>varionaite vyksta ne tik 
^Vilniuje, Kaune, kituose 
^įmestuose, bet su pasisekimu 
pasirodo ir Maskvoje ir ki
etuose miestuose. Dabar Lie
tuvoje apie simfoninės muzi- 
*^fos koncertus, apie patį 

orkestrą kalbama kaip apie 

vieną iš daugelio Filharmoni
jos padalinių, ansambli], vie
netų.

tuo metu

“Lietuva” su dainomis, 
šokiais - vis kelionėse

Juk veikia plačiai žinomas, 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamas, kamerinis orkestras - 
jo koncertai taip pat nesiri
boja Lietuva.

Taip pat už Lietuvos ribų 
žinomas reprezentacinis dai
nų ir šokių ansamblis “Lietu
va”. Gerai prisimenu, kai 
1967 m. Kanadoje, Montreal 
mieste, rengtoje Expo- 67 
parodoje, įvyko Lietuvos 
Diena ir žiūrovus 
nudžiugino “Lietuvos” an
samblio solistai, šokėjai, mu
zikantai.

Jau tuo metu tariau: na, 
tas V. Bartusevičius, tuome
tinis vadovas su vyr. choreo
grafu J. Lingiu bus sukūrę 
kažin ką nepaprasto, verto 
parodyti ir ne lietuviams. 
Vėliau, jau Lietuvoje, tuos 
“Lietuvos” dainininkus, šo
kėjus, muzikantus mačiau 
Vilniuje ir Druskininkuose, o 
patirti įspūdžiai patvirtino - 
tai vienetas, kuris savo pro
gramas, laiks nuo laiko kei
čiamas, galėtų parodyti visur 
pasauly.

Tiesa, jos ir rodomos - 
Maskvoje, neseniai Minske, 
Moldavijoje. Ir gaila, kad 
neseniai miręs meno impre- 
sarijo Sol Burokas nebuvo 
atsilankęs “Lietuvos” kon
certe - jis tuos šaunius 
lietuvius tikrai būtų išsikvie
tęs į New Yorką ir, neabejo
ju, koncertinė Filharmonijos 
salė Linkoln centre skardėtų 
nuo plojimų bei pasigėrėjimo 
šauksmų bent ne mažiau, 
kaip per lenkų “Mazowsze” 
bei kitų dainos, šokių ansam 
bliu pasirodymus.
Ar jau ruošiatės į 1975 m. 
Dainų šventę?

Bet ir “Lietuva” ne vienin
telė - esama ir daugiau 
dainos, šokio ansamblių, nors 
ir nebūtinai vertų rodyti 
užsieniui.

Dabar Lietuvoje vykdomi 
smarkūs pasiruošimai 1975 
m. liepos mėn. Dainų šven
tei. Visur repetuoja chorai, 
rengiami ir sritiniai chorų 
koncertai ir neabejotina, kad 
busimoji šventė bus nepa
prasta, įspūdinga. USA lie
tuviai, kuriems, manau, būti
na pamatyti tokias lietuvių 
šventes (tai būtų įspūdis 
visam gyvenimui. . .), turėtų 
jau dabar sudaryti planus 
atvykti Lietuvon kitų metų 

i ANGLIJA PASMERKĖ 
Į ČILĖS VALDŽIĄ

Londonas. Anglijos prem- 
jeras Wilson pareiškė parla
mente, kad “daug tūkstančių 
žmonių buvo nužudyta da
bartinio režimo Čilėje.

Premjeras Wilsonas griež
tai pasmerkė fašistinį režimą 
ir nutraukė visokią prekybą

birželio pabaigoje, vertėtų 
pagalvoti ir apie reikalingas 
rezervacijas.

Tokia būsima šventė Lietu
voje primena. . . emigrantų 
dainų parengimus Chicagoje. 
Paskutinis ten įvyko 1971 m. 
ir. . . jau dabar abejojama, ar 
pavyks sėkmingai šventę su
rengti gal kitais metais. 
Emigrantų chorai vis silpsta, 
ne vienas jau likvidavosi, 
jaučiamas vis didesnis jauni
mo atšalimas, trūksta ir 
dirigentų. O Lietuvoje - 
priešingai.

Per tuos pusantrų metų 
klausiausi bent kelių stiprių 
chorų ir jie visi - pajėgūs. 
Kokį stiprų įspūdį paliko 
Kauno ir Vilniaus operos 
chorų išpildytas, net kelis 
kartus, žinomasis Verdi kūri
nys “Requiem”, iš tikrųjų, 
čia sunku atpasakoti.

Kas būdinga, tai, kad net 
atskiros įstaigos, gamyklos 
sugeba suorganizuoti stip
rius chorus - pavyzdžiui, 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos, kitų įstaigų darbuotojai. 
Kur tik oažvelgi - jaučiama 

meilė savajai dainai, lietuviš
kam šokiui - aplamai savai 
kultūrai, papročiams, tradi
cijoms.

Vis dažniau jie kelia ir 
užsienio simpatijas

Kas ypatingai džiugu, yra 
tai, kad paskiri meniniai 
Lietuvos vienetai yra tiek 
pajėgūs, kad vis dažniau jie 
užkariauja ir užsienio šalių 
klausytojų simpatijas. Ir ne 
tik ansambliai, bet ir paskiri 
muzikai, solistai, instrumen
talistai - čia ir vėl pastaba: 
tokie laimėjimai visiškai ne
buvo galimi “smetoninės” 
santvarkos sąlygomis.

Atrodo, kad tas “užkariavi
mas” užsieniuose bus prasi
dėjęs bene nuo styginio 
“Lietuvos” kvarteto laimėji
mo Liege konkurse Belgijoje. 
Prieš porą metų tokio pat 
laimėjimo sulaukė jaunesni 
instrumentalistai, savo kvar
tetą pavadinę “Vilniumi”. 
Dabar jie kviečiami koncer
tams į Fed. Vokietiją, 01an-*\ 
diją ir kitas šalis, o koncertų 
lygis vertinamas ypatingai 
aukštai. Neabejotina, ateis 
laikas, kai juos kvies Huroko 
įpėdiniai dalyvauti Carnegie 
Hall New Yorke ir kitur 
USA.

Savo laiku Vokietijoje ar 
USA su nepaprastu noru 
skubėdavau į Vienos berniu
kų choro koncertus, be to, ir į 
Drezdeno berniukų pasirody
mus. Pirmasis jų - senų 
tradicijų, išgarsėjęs viene
tas.

Bet, kai išklausiau Vilniaus 
salėse ar Paveikslų galerijo
je, dar ir Lietuvos TV-je, 
“Ąžuoliuko” koncertus, buvo 
aišku: Lietuva ir vėl turi kuo 
didžiuotis, nes šis berniukų 
choras, Perelšteino vadovau
jamas, tiek pajėgus, kad jis 
vertas parodyti ne tik Euro
pai, bet ir visam pasauliui. 
Jis jau turėjo koncertus kai 
kuriose šalyse, kaip Čekoslo
vakijoje. Būtų neįtikėtina, 
jei “Ąžuoliukas” artimoje 
ateityje neužkariautų ir kitų 
Europos kraštų gyventojų 
simpatijų. Jis to vertas.

Jaunimas daro stebuklus. .
Juk ne taip seniai senos 

šalies - Olandijos - žiūrovai 
stebėjosi, negalėjo atsigėrėti 
kitais lietuviukais - muzikan
tais iš Čiurlionio muzikos 
mokyklos.

[Bus daugiau]

su Čilės valdžia.

STUDENTŲ 
KONGRESAS

Budapeštas. Tarptautinės 
Studentų Sąjungos 11-asis 
kongresas turėjo atstovus iš 
95 šalių. Jis išrinko 51 narį į 
pildomąjį komitetą, užgyrė 
46 rezoliucijas įvairiais svar
biais klausimais.
KINIJA IŠVARO 
AMERIKOS MARINUS

Pekinas. Kinijos valdžia 
nutarė išvaryti 6 Amerikos 
marinus, kurie saugo Ameri
kos misijos pastatą.

Kaltina juos tvarkingumo 
neprisilaikymu - nuolat puo
tavimu ir girtavimu.

NEW YORKAS. Komerci
nis dienraštis “Wall Street 
Journal” tvirtina, kad Nixo- 
nas gali būt impyčintas už 
nesiskaitymą su Juridinio 
komiteto reikalavimais.

INDIANAPOLIS, Ind. 500 
plieno darbininkų paskelbė 
streiką.

“Tenuskamba plačiai 
studentiška daina”

ATEISTINĖMIS TEMOMIS

CORAM PUBLIKO
HUMORESKA

Universiteto ansamblis prieš koncertą Vingio parke.
R. Savicko nuotr.

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto studentų dainų ir 
šokių liaudies ansamblis žavi 
žiūrovus ne tik meistrišku
mu, bet ir jaunatvišku verž
lumu. Nors šį rudenį kolekty
vas pažymės 'savo veiklos 
trisdešimtmetį, bet jo artistų 
amžiaus vidurkis neviršija 
20-21 metų. Tikrai tokiame 
visada jauname kolektyve, 
smagu repetuoti, į kolūkį ar 
svečią šalį patraukti, atsa
kingai saviveiklininkų apžiū
rai ruoštis. Ansambliečių bū
ryje praleisti metai kaip 
šviesiausias prisiminimas vi
sam gyvenimui pasilieka bai
gusiųjų specialistų širdyse.

Plačiai šiandien pasklido po 
respubliką buvę ansamblie
čiai. Daugelis jų nesiskiria su 
daina, muzika ir dabar, su
laukę žilo plauko. Žinomais 
meno žmonėms tapo jų buvę 
vadovai - liaudies artistas 
Vladas Bartusevičius, dabar 
filharmonijos vyriausias re
žisierius, žinomi choreografai 
Juozas Lingys ir Juozas 
Gudavičius - vienas .TSRS 
liaudies artistas, “Lietuvos” 
ansamblio vyriausias balet
meisteris, kitas - respublikos

Pasaulis skaičiais
Lenkijos laikraštis “Tribū

na liudu”, komentuodamas 
neseniai išleistą naują “JU- 
NESKO statistikos metraš
tį”, pateikia duomenų apie 
žmonijos išsilavinimą, kny
gų, laikraščių leidybą, apie 
muziejus, kinus, teatrus ir 
kitas kultūros įstaigas.

Šie skaičiai patvirtina, jog 
“trečiojo pasaulio” šalys, 
nors iškovojusios politinę 
nepriklausomybę, bet dar 
stipriai jaučia kolonializmo 
palikimą. Jos ir šiandien 
priklauso nuo ekonominės 
neokolonializmo ekspansijos. 
Tuo tarpu socializmo šalių 
dinamiškas vystymasis kartu 
spartina mokslo ir kultūros 
suklestėjimą. Kultūrinis atsi
likimas greičiau likviduoja
mas ir tose šalyse, kurios 
eina nekapitalistinio vysty
mosi keliu.

Pateikiami 1971 metų duo
menys. Štai kai kurie iš jų:

BERAŠČIAI. Žmonių, ne
mokančių nei skaityti, nei 
rašyti nuo 1960 iki 1970 metų 
padaugėjo 50 milijonų. 1960 
metais buvo 735 milijonai 
beraščių, o 1970 - daugiau 
kaip 785 milijonai. Tačiau, 
skaičiuojant procentais, be
raščių sumažėjo - nuo 39,3 iki 
34,2 procento viso planetos 
gyventojų skaičiaus.

STUDENTAI. Trečiojo pa
saulio” šalyse studentais 
tampa tik 4,2 procento 20-24 
metų amžiaus jaunuolių, tuo 
tarpu išsivysčiusiose valsty
bėse — 23,6 procento. Per 
dešimtmetį išsivysčiusiuose 
kraštuose studentų dvigubai 
padaugėjo.

nusipelnęs artistas, docen
tas, ruošiantis Klaipėdoje 
jaunus choreografus.

O į universiteto salę vėl 
kas vakarą renkasi busimieji 
filologai, teisininkai, gamti
ninkai, medikai, matemati
kai. Vadovaujami ansamblio 
meno vadovo Vido Aleksan
dravičiaus, chormeisterio 
Vytauto Cetkausko, balet
meisterių Elenos Morkūnie-. 
nės, Tamaros Kalibataitės ir 
kitų, jie mokosi pūsti birbynę 
ir skambinti, kanklėmis, šokti 1 
trankiąją “Pasiutpolkę” ir 
dainuoti skambiąsias lietuvių 
liaudies dainas. Mokosi susi
kaupę, kad universiteto an
samblis, nusipelnęs meno 
saviveiklos kolektyvas, dau
gelio visasąjunginių ir respu
blikinių konkursų laureatas, 
ir toliau būtų geriausias tarp 
geriausių, linksmiausias tarp 
linksmiausių. Neveltui an
samblio himnu tapusioje ko
lektyvinės kūrybos dainoje 
sakoma:

Būrin, būrin, draugai, 
juk mes viena šeima! 
tenuskamba plačiai 
studentiška daina!

T. Gečienė

INŽINIERIAI IR MOKS
LININKAI. Šiaurės Ameri
koje ir pramoninėse Europos 
šalyse 100 tūkstančių žmonių 
tenka nuo 100 iki 300 inžinie
rių ir mokslininkų, besivys
tančiose Azijos šalyse tokiam 
pat gyventojų skaičiui - nuo 4 
iki 40. Tik dviejose Afrikos 
valstybėse 100 tūkstančių 
gyventojų yra 8 inžinieriai ir 
mokslininkai. Taigi, labai iš
sivysčiusiose šalyse yra 25 
kartus daugiau inžinierų ir 
mokslininkų, negu “trečiojo 
pasaulio” kraštuose.

KNYGOS. Per pastaruo
sius 15 metų pasaulyje iš
spausdintų knygų, pavadini
mų skaičius padvigubėjo. 
1955 metais išspausdintos 
285 tūkstančių pavadinimų 
knygos, 1971 metais — jau 
548 tūkstančių pavadinimų. 
Pagal išspausdintų knygų 
pavadinimų skaičių pirmą 
vietą pasaulyje užima Tary
bų Sąjunga (daugiau kaip 84 
tūkstančiai), po jos — Jung- 
nės Valstijos (80 tūkstančių), 
VFR (40 tūkstančių), Japoni
ja (31 tūkstantis).

KINAS, RADIJAS, TE
LEVIZIJA, 1970 metais pa
saulyje iš viso buvo 248 
tūkstančiai kino teatrų, juose 
- 78 milijonai vietų. Kiekvie
nam tūkstančiui Žemės gy
ventojų tenka 27 vietos. Tais 
pačiais metais Žemės gyven
tojai turėjo 728 milijonus 
radijo imtuvų (200 kiekvie
nam šimtui tūkstančių), 261 

, milijoną televizorių (70 kiek
vienam šimtui tūkstančių).

Neperseniai Vatikanas iš
braukė 200 pripažintų šven
tųjų, kaip neegzistavusių pa
saulyje, jų tarpe ir šv. 
Ceciliją.

FAKTAS
Kur beapsisukdamas Die

zas vis skuodė į bažnyčią. Jos 
prieangyje veidą apsišlaks- 
tęs švęstu vandeniu, įtempęs 
žvilgsnį, vyrų pusėje akimis 
ieškojo altoriaus, kuriame 
tarp skraidančių angelų pui
kavosi apkūni, krūtininga, 
kvalduota ilga suknia šven
toji Cecilija. Diezo širdį 
kuteno šventosios arfa, kurią 
ji laikė šalia savęs ir virpino 
jos stygas. Nors bažnyčioje 
tvylojo ilgesinga tyla, bet 
Diezui, regėjosi, šventoji 
skambino jo dainų akompani
mentą. Nebegalėdamas išsi
laikyti, tyliai pradėdavo niū
niuoti tas dainų melodijas, 
kurias mokėsi kultūros na
muose ir ruošėsi coram publi
kų, t. y. visos viešumos 
akivaizdoje iškilti į vokali
nius laureatus.

Bet Diezui nesisekė. Nė 
vienais metais niekas jam 
laurų vainiko ant kaklo neuž- 
nėrė. Vienok jis ir toliau 
tebetikėjo šventos Cecilijos 
pagalba. Kas, jeigu ne ji - 
viso pasaulio dainininkų glo
bėja - privalėjo iš esmės 
pagelbėti. Šitokia įžymybė! 
Romos senatoriaus dukra! 
Savo apartamentuose slėpusi 
krikščionis dainininkus. Im
peratoriaus Morkaus Aureli
jaus nežmoniškai kankinta. 
Ji, mušama akmenimis, savo 
sielą atidavė dievui giedoda
ma gražiausias giesmes. Dėl 
to dangaus vietininkas žemė
je, popiežius Grigalius VIII 
Cecilijai uždėjo šventosios 
aureolę. Per jos siunčiamus 
dieviškos palaimos stebuklus 
muzikinės draugijos apėmė 
visą pasaulį. Jos įsikūrė ir 
ponaičių valdomoje Lietuvo
je. Ir jeigu, sako, ne švento
sios Cecilijos malonės, nebū
tume turėję tokių žymių 
muzikų, kaip Aleksandras 
Kačanauskas, Juozas Nauja
lis. Netgi esą Kipras Pet
rauskas su Fiodoru Šaliapinu 
per josios majestotą susidai
navo. . .

Niekam šventoji neatsakė 
savo malonių.

Dangiškiems stebuklams 
Diezas šventai tikėjo ir prie 
šventosios nesimelsti negalė
jo. Prieš išeidamas į konkur
sinę sceną, dainininkas per 
dieną po kelis kartus bėgo į 
bažnyčią. Šiais metais, jis 
buvo giliai įsitikinęs, kad jo 
kaklą papuoš corona laurea. 
Balsas jo lyg vakuumas nu- 
skaidrėjo ir diapazonas padi
dėjo. Tik štai tuose regis
truose lyg mišrainėje susi
painiodavo. Kur reikėdavo 
andante maestpso, užtrauk
davo allegro furioso arba 
pakeisdavo absando anisoso. 
Jau, tur būt, pats juodžiau
sias kipšas jo balsą supainio
davo. Bet prasibraus jo šir
dies balsas iki šventosios 
Cecilijos, prasibraus.

Tą valandą Diezas meldėsi 
iki ekstazės. Jau atrodė 
šventoji Cecilija altoriuje lyg 
sujudėjo: tiesė ranką šventa
jam palaiminimui, kai prie 
altoriaus atlingavo toks su 
kombinezonu, raumeningas 
vyriškis. Pasistatė kopėtė
lės. Pasilypėjo ir prisiderinęs 
kaltuku dagiliai ėmė atkalinėti 
rėmą su šventosios Cecilijos 
paveikslu.

Diezui net akys išsprogo. 
Gal pats demonas iš giliausio 
pragaro. Norėjo dainininkas 
pulti tą nelabąjį, bet. . .kiek 
susilaikė. Vyriškis tai bažny
čios tarnas - vis už dievo 
stalo dažnai su kodylu sukio

jas, žvakeles uždeginėja ir 
šiaip visus patarnavimus at
lieka. Todėl Diezas taikiai 
tarė:

- Confrater, dainininkų už
tarėją. . . Kaip gi šitaip! . .

- Domine, - bažnyčios 
žmogus irgi atsakė širdingai.
- Nesisielokite, šventoji nu
rašyta! Atleiskite jai, nes ji 
pasaulyje negyveno.

- Confrater, dėl dievo, - 
Diezas šventai persižegnojo.
- Šventasis tėvas Grigalius 
VBI-sis. . . Jos kančios. . .

- Kokios kančios, - bažny
čios tarnas lyg ir nesuprato. -

Į O jeigu jos nebuvo, tai ir. . . 
kančių nebuvo. Kaip nebū
tam žmogui galėjo kas nors 
būti. To atsitikti niekada 
negalėjo.

- Betgi atsitiko, confrater!
Bažnyčios tarnas skėstelė

jo rankomis.
- O jos tėvai. . . gimdyto

jai! - nenusileido Diezas.
- Tai ir tėvų jos nebuvo. 

Jos niekas negimdė. Kaip 
galėjo gimdyti, jeigu jokios 
jos giminės nebuvo.

- Tu čia, confrater, mano 
smegenis nori apdumti, - 
pagaliau supyko Diezas. - Aš 
keletą metų jos malonių iš 
dangaus meldžiu. Šventai ja 
tikiu ir išnešti iš altoriaus ne, 
neleisiu!

Bažnyčios tarnas išdidžiai 
pakėlė plaktuką ir argumen
tuotai atrėžė

- Prašau, domine, savęs 
nevarginti. Pats mačiau 
apaštalų sosto įpėdinio Povi
lo VI-jo “Apaštolišką raštą”, 
kuriame nurodoma juodu ant 
balto, kad šventosios Cecili
jos nei danguje, nei ant 
žemės nėra, nebuvo, gal 
ateityje. . .bus! Taigi šitą 
Ceciliją ir tai per ilgai 
altoriuje išlaikėme. Tiek da
bar vargo su ja.

- Apgavystė! - pašoko 
Diezas. - O enciklopedija - 
Katalikiškoji enciklopedija! 
Ištisa jos autobiografija sura
šyta. Kaip gi šitaip.

- Domine, nepamirškite, 
kad buvusioji Cecilija dargi 
buvo ir poetų globėja. O 
poetai, žinote, lakios fantazi
jos. Kiek tų gyvenimo istori
jų jie prirašo - visą gyvenimą 
neįveiktume! perskaityti, o 
čia vienos puikios damos. 
Juk patraukliai ją dailininkai 
nutapė.

Diezaš bejėgiškai nulenkė 
galvą, nusvarino rankas.

- Šitiek aš veltui laiko 
sugaišau, confrater, šitiek 
laiko. O prie ko dabar 
melstis? . . Košmaras! . . 
Apgavystė! . .

- Žinoma, dabar šventai
siais pasikliauti - garantijos 
nėra, - patarė bažnyčios 
tarnas. - Nesuprasi, kuris čia 
tikras, kuris apgaulingas.

Bronius Jauniškis

CHEMIKALŲ SPROGIME 
ŽUVO 60 DARBININKŲ

Londonas. Chemikalų fab
rike įvykus sprogimui žuvo 
apie 60 darbininkų, sužeistų
jų skaičius siekia apie šimtą.

Sprogimas buvo girdimas 
per 3 mylias. Plačioje apylin
kėje daugelio namų stiklai 
išbyrėjo.

SIUVĖJAI 
STREIKUOJA

New Yorkas. Amalgameitų 
siuvėjų unija, turinti daugiau 
100,000 narių, paskelbė viso
je šalyje streiką. New Yor
kas yra streiko centras.

Unija negalėjo su darbda
viais susitarti dėl kontrakto 
atnaujinimo. Unija reikalau
ja žymiai pakelti algas, taipgi 
pagerinti kitus benefitus.
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KAUNO NAUJIENOS
ATSINAUJINA “DROBĖ”

Trečią kartą pokario me
tais visiškai atnaujinami 
įrengimai “Drobės” tekstilės 
susivienijimo įmonėse. Iki 
1975 metų čia bus moderni
zuotos visos staklės.
“Drobės” fabriką 1922 metais 
Šančiuose įkūrė lietuvių ver
slininkų bendrovė. Dabar 
šiuo vardu pavadintam vilnos 
pramonės įmonių susivieniji
mui priklauso “Drobės” ir 
“Limos” fabrikai.

“Drobės” audiniai - vieni 
geriausių ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Tarybų Sąjungo
je. Sudėtingų pynimų, gražių 
spalvinių gamų vyriškiems 
kostiuminiams audiniams 
“Apuokas”, “Beržas”, “Kre
pas” ir “Laukys” suteiktas 
valstybinis kokybės ženklas. 
0 iš viso kauniečiai per 
metus išaudžia pusšešto mili
jono metrų 17 rūšių aukštos 
kokybės vilnonių audinių - 
maždaug 20 kartų daugiau, 
negu 1939 metais.

-Jau įpusėta “Drobės” se
nųjų cechų rekonstrukcija, - 
sako susivienijimo vyriausias 
inžinierius, Kauno politech
nikos instituto auklėtinis 
Vladas Varža. - Pakeista du 
trečdaliai senųjų audimo 
staklių. Labai našių staklių 
atsiuntė Novosibirsko įmo
nės, Čekoslovakijos firma 
“Eliteks”. Gerai dirba čekiš
kos šukavimo mašinos, len
kiški verptuvai. Nemaža 
naujų įrengimų gauta iš 
Anglijos, Prancūzijos. “Dro
nes” rekonstravimui bus su
naudota aštuoni milijonai ru
blių.

Studijuodamas tekstilės 
pramonės naujoves, du mė
nesius Anglijoje gyveno 
“Drobės” vyriausias inžinie
rius V. Varža. Ten jis 
aplankė daugiau kaip dvide
šimt didžiausių įmonių ir 
tekstilės pramonės mokslinio 
tyrimo centrų. Kauniečio pa
siūlymu Tarybų Sąjungos 
Lengvosios pramonės minis
terija “Drobei” ir kitoms 
įmonėms nupirko daug mo
dernių Anglijos firmų audi
nių taurinimo įrengimų. Per 
pastaruosius dvejus metus į 
kūrybines komandiruotes 
Cekoslovakijon buvo išvykę 
technologė J. Paugienė ir 
audimo cecho viršininkas Vy
tautas Naujokaitis. VDR 
specializavosi cheminės labo
ratorijos viršininkas Vytau
tas Puodžiukynas.

Bendradarbiaudami su 
mokslininkais, susivienijimo 
inžinieriai paruošė “Drobės” 
perspektyvinį vystymo pro
jektą. Įgyvendinus jį, senoji 
įmonė kasmet pagamins 8 
milijonus metrų vilnonių 
audinių, respublikos trikota
žo fabrikams pateiks po 2,000 
tonų verpalų.

AUGA STUDENTŲ 
MIESTELIS

Šiais metais Lietuvos že
mės ūkio akademija pažymi 
50-ties metų jubiliejų. Ji 
dabar nepalyginama ne tik su 
pirmaisiais savo gyvenimo 
metais. Prabėgo dešimtme
tis, kai Noreikiškėse, ant 
aukšto Nemuno kranto buvo 
pastatytas modernus akade
mijos miestelis. Bet dabar jis 
jau pasirodė esąs per mažas. 
Šį pavasarį Noreikiškėse 
prasidėjo didžiulės statybos, 
kurioms valstybė paskyrė 20 
milijonų rublių.

Žinomo Lietuvoje statybi
ninko, Socialistinio Darbo 
Didvyrio Jono Noreikos bri
gados vyrai jau montuoja 
pamatus moderniems Hidro- 
melioracijos fakulteto rū
mams. Trijuose korpusuose 
bus įrengta daugiau kaip 
pusantro šimto auditorijų, 
kabinetų ir laboratorijų, ku
riuose mokysis 1,500 studen
tų. Praktiniams darbams ir 
moksliniams tyrimams čia 

tarnaus nemažas upelis po 
stogu; įvairus baseinai, dirb
tiniu lietumi laistomos aik
štelės, didelis skaičiavimo 
centras.

Artimiausiais metais bus 
rekonstruoti centriniai aka
demijos rūmai, išplėstas Me
chanikos fakultetas, pastaty
ta keletas 16 aukštų bendra
bučių studentams ir aspiran
tams. Akademinis jaunimas 
taip pat gaus lengvosios at
letikos maniežą, plaukymo 
baseiną, tukstanties vietų 
žiūrovų salę, didelę valgyklą.

Intensyvėjant žemės ūkio 
gamybai, kuri pernai skai
čiuojant vienam Lietuvos gy
ventojui siekė daugiau kaip 
780 kilogramų pieno ir 130 
kilogramų mėsos, specialistų 
ruošimui skiriamas vis dides
nis dėmesys. Dabar kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se, turinčiuose 2-3 tūkstan
čius hektarų žemės, viduti
niškai dirba 13-14 specialis
tų, baigusių aukštąjį ir spe
cialųjį vidurinį mokslą. Tuo 
tarpu prieš karą 3-4 kartus 
didesniam žemės plotui tek
davo vienas specialistas.

Beveik pusę visų specialis
tų kaimui dabar ruošia Že
mės ūkio akademija. Užbai
gus akademijos miestelio 
naująsias statybas, studentų 
skaičių joje numatyta padi
dinti pusantro karto. Ruo
šiant labai kvalifikuotus spe
cialistus, akademijai daug 
padeda ūkiai. Dabar kas 
ketvirtas Žemės ūkio akade
mijos studentas gauna ūkio 
stipendiją. Nors mokslas ne
mokamas, valstybė kiekvie
nam pažangiam studentui 
moka stipendiją, kolūkiai 
dažnai savo narių vaikams 
skiria dvigubai didesnes sti
pendijas. Tai jiems garantuo
ja, kad mechanikas, hidro- 
melioratorius ar ekonomistas 
grįš į gimtąjį kaimą.

PREMJERA GAMYKLOJE
Kauno F. Dzeržinskio stak

lių gamyklos klube įvyko 
naujojo lietuviško kino filmo 
“Kur iškeliauja pasakos” 
premjera. Įmonės klubą ir 
darbininkišką auditoriją fil
mo kūrėjai - režisierius A. 
Dausa, operatorius J. Toma- 
ševičius pasirinko neatsitik
tinai. Naujoji kino juosta, 
kurios nemaža epizodų buvo 
nufilmuoti gamyklos ce
chuose, pasakoja apie pir
muosius savarankiškus jau
nuolio žingsnius įmonėje, jo 
džiaugsmas ir nesėkmes, pir
mąją meilę. Filmo scenarijų 
savo apysakos “Rūgštynių 
laukas” motyvais parašė jau
nas prozininkas Leonidas Ja- 
cinevičius.

Vakaro metu taip pat buvo 
parodyta nauja dokumentinė 
kino juosta “Temperatūra ne 
pagal Celsijų”. Režisierius A. 
Grikevičius joje papasakojo 
apie V. Džeržinskio staklių 
gamyklos vyriausiąjį kon
struktorių, žinomą respubli
koje pramoginių šokių entu
ziastą Tomą Petreikį.

Rašytojai, aktoriai, kom
pozitoriai, dailininkai - dažni 
svečiai miesto darbininkų 
kolektyvuose.

Didžiausia respublikos 
pramonės įmonė - Kauno 
radijo gamykla - kasmet 
rengia naujų darbo dainų 
konkursą. Du kartus gamyk
los premija už skambius 
posmus įteikta kompozitoriui 
Algimantui Bražinskui. Už 
geriausius metų kūrinius 
darbininkška tematika Prano 
Ziberto šilko kombinatas lite
ratūrines premijas yra įtei
kęs rašytojams Jonui Dovy
daičiui ir Leonidui Jacinevi- 
čiui.

Tuo ir paaiškinamas didelis 
darbininkų susidomėjimas 
kiekviena nauja knyga, spek
takliu, paroda. Daugiau kaip 
trisdešimt tūkstančių Kauno 

įmonių darbininkų ir tarnau
tojų dainuoja mėgėjų choruo
se, dalyvauja šokų, muzikos, 
dramos ir kituose meno 
rateliuose.

SALOS PARKAS

pa
čia

dy-

Nemuno pusiasalis ties 
Karmelitais taps centrine 
kauniečių poilsio ir pramogų 
vieta. Statybos ir architektū
ros instituto specialistų 
siūlymu miesto taryba 
įrengti parką.

Trisdešimties hektarų 
džio salai, kuri šio amžiaus 
pradžioje, statant upių uostą 
ir laivų remonto įmonę, buvo 
sujungta su miestu žemės 
pylimu, bus grąžintas pir
mykštis pavidalas. Naujas 
upių uostas jau pastatytas 
Vilijampolėje. Saugantis po
tvynių, bus paaukštinti salos 
krantai, kurie suteiks jai 
lėkšto dubens pavidalą. Salos 
parką su Daukanto, Mickevi
čiaus ir Gedimino gatvėmis 
jungs per buvusį uostą per
mesti pėsčiųjų tilteliai.

Parko teritoriją numatoma 
suskirstyti į ramaus ir akty
vaus poilsio zonas. Saloje bus 
įrengta didelė pieva masi
niams pasirodymams ir liau
dies žaidimams, atviri plau
kymo baseinai su erdviais 
aerosoliariumais. Maudymo
si sezoną numatoma pratęsti 
pašildant baseinų vandenį. 
Salos smaigalyje, ties sena
miesčiu, bus pastatyta grei
taeigių keleivinių laivų prier 
-plauką, irklavimo bazė. Poil
siautojų paslaugoms parke 
veiks jaukios kavinukės, 
skaityklos, vaikų žaidimų 
miestelis. Paskaičiuota, kad 
vienu metu, neišvykdami iš 
miesto centro, čia galės 
ilsėtis 5,000 kauniečių.

H. Labanauskas

Haverhill, Mass.
Mažai naudos iš rūkymo
Gegužės 28 d. tilpo vietinė

je spaudoje, kad geg. 26 d. 
susidegino Mrs. Mary (Miš- 
kiniutė) Comeau 68 metų 
amžiaus. Gyveno 26 Grove 
St. Buvo našlė. Mirties prie
žastis - neatsargus rūkymas. 
Palaidota geg. 29 d. Lietuvių 
kapinėse, Bradforde.

Paliko dvi seserys: Mrs. 
Raymond (Agnes) Tassinor, 
Auburn, Me., ir Mrs. Louis 
(Eleonor) Barbera, Salem, 
N. H. Paliko ir daugiau 
giminių bei draugų.

Mirusiai ramybė, likusiems 
užuojauta!

Geg. 29 d. Hale ligoninėje 
mirė 80 metų amžiaus Yvon
ne B. Moores, gyvenusi 749 
Main St. Mirties priežastis - 
neatsargus rūkymas.

Geg. 16 d. piktadariai 
sudegino namą 68 Silver St. 
Namas buvo tuščias keletą 
metų. Namo savininkė Pa
plauskienė jau seniai mirė.

Darbininkė

NEMAŽINS MILITARINIŲ 
JĖGŲ UŽSIENY J

Washingtonas. Kongresas 
240 balsų prieš 163 atmetė 
siūlymą sumažinti Amerikos 
militarines jėgas užsienyje 
100,000. Šiuo metu užsienyje 
yra 438,000 amerikiečių ka
rių.

Tuo pačiu metu Kongresas 
nutarė sumažinti paramą 
Pietų Vietnamo valdžiai $474 
milijonais.

PASIKĖLĖ ALGAS 
120 PROC.

Chicago. Miesto Tarybos 
nariai 49 balsais prieš 1 
nutarė pasikelti atlyginimus, 
120 proc. Su naujų metų 
pradžia jie gaus po $17,500 
metinės algos ir $7,200 išlai
doms, viso $24,700.

Majorui Daley pakelta 70 
proc. Jis gaus $60,000. Kiti 
viršininkai gaus 100 proc. 
pakeltas algas.

Japonijos sostinės Tokijo gyventojų 
kia kovoti, iki bus panaikintos 
militarinės bazės Japonijos teritorijoje.

Philadelphia, Pa
LAUKIAME SVEČIŲ

Mūsų didmiestis neturi bū
ti pamirštas, netik kad čia 
buvo paskelbta pirmutine 
pasaulyje demokratinė val
stybė. Bet ir Amerikos lietu
vių Socialistų Sąjungos cent
ras čia veikė ir leido pirmą 
darbininkišką laikraštį “Ko
vą”.

Tai jau daug metų praslin
ko. O Lietuviu Literatūros 
Draugijos 10 kuopa gyvuoja 
ir veikia. Skelbiame pavasa
rinį parengimą mūsų spau
dos paramai birželio 16 die
ną. Turime pasižadėjusių at
vykti iš tolimos apylinkės, 
kaip; iš Cape May, N. J. drg. 
Jankus, iš Atlantic City drg. 
Raktis su šeimą. Newyorkie- 
čiai. Brooklyniečiai visuomet 
atvyksta, neretai ir svečių iš 
Lietuvos atsiveža.

Mūsų šeimininkės žada 
skaniai pavaišinti svečius. 
Turim sunkumą tik sukviesti 
mylinčius pažangiečių paren- 
.gimus. Todėl labai pageidau
tina pagalba visų vykstančių 
į-būsimą parengimą užprašy
ti ir savo draugus.

Kelrodis labai svarbu vi
siems įsitėmyti, kad neklai- 
džiotumėt. Vietiniai, kurie 
be mašinų, geriausia atva
žiuoja, važiuodami Broad St. 
iki Erie Ave. Ten persėda į 
gatvekarį Nr. 53, kuris pri
veža prie 6024 Wayne Ave. 
Išlipti reikia ant Walnut La. 
Bušai “J.” ir “K.” atveža iki 
Chelton Avė. ir Wayne Ave. 
Tai reikia paeiti porą blokų į 
North.

Kurie važiuoja Roosevelt 
Bulvaru nuo New Yorko, 
prašome laikytis būtinai 
kraštinių vėžių po dešinės, 
bent jau nuo 5-tos gatvės. 
Kitaip įvažiuosite į express 
kelią. O sugrįžti sunkų. 0 
šalinėmis vėžėmis pervažiuo- 
sit skersai Broad St. Tai 

WORCESTER, MASS.

Liūdnas prisiminimas
Marian Petkunas-Ubaitė

mirė
1973 m. birželio 12 d.

Liūdnai ir skaudžiai praslinko vieneri metai nuo 
mirties mano mylimos draugės Marian.

Liūdni man buvo šie metai be mylimos Marian, kuri 
visiems laikams atsiskyrė nuo manęs.

JOHN PETKUNAS

demonstracija prisie- 
J anglinių Valstijų} 

gatvė su į abi puses gatveka- 
rio bėgiais. Sekite gatveka- 
rio bėgius, privažiuosite prie 
6024 Wayne Ave. Sukite į 
kairę į daržą. Širdingai pra
šome nepavėluoti. Pietus 
valgysime kaip 12:30 P. M.

LLD10 kp.
Parengimo komisija

Pittsburgh, Pa.
BUVO PAGERBTI 
MIRUSIEJI

Gegužės 26 d. įvyko pager
bimas mirusių Lietuvių kapi
nėse: kaip 2-ra. vai. popiet 
veteranų V. F. W. postas 
pradėjo programa su himnu 
ir kalbomis, taipgi veteranai 
padėjo gėles prie kapinių 
paminklą; pagerbime dalyva
vo geras skaitlius žmonių.

Kapinių draugijos moterys 
turėjo atvožusios į kapinių 
svetainę įvairaus maisto; lan
kytojai kapų, atėję į svetai
nę, buvo priimti ir pavaišinti 
su skaniu maistu. Taipgi 
buvo gera proga susitikti ir 
pasikalbėti su pažįstamais 
apie įvairius gyvenimo įvy-’ 
kius.

Kapinių komitetui ir mote
rų draugijai priklauso pagar
bos žodis už gražų surengimą 
pagerbimui mirusių ir gražų 
užlaikymą kapinių.

Kapinių lankytojai labai 
gerai parėmė kapines su 
aukomis ir dovanomis, prisi
dedame prie gražaus užlaiky
mo Lietuvių kapinių.

M.

Washingtonas. 332,000 fe- 
deralinių tarnautojų gavo 
pakelti algas po $500 į metus.

Columbus. Ohio generalinė 
asamblėja užgyrė aborcijos 
bilių.

Iš kanadiečių suvažiavimo
SDD Toronto kuopos sve

tainėje įvyko Sūnų ir Dukte
rų Draugijos vienuoliktas 
suvažiavimas. Dalyvavo, rei
kia apgailestauti, tiktai To
ronto kuopos delegatai. Iš 
kitur negalėjo atvykti, bet 
eilė kuopų atsiuntė laiškais 
pasveikinimus ir rekomenda
cijas.

Suvažiavimą atidarė Cent
ro Komiteto pirmininkas J. 
Šinkūnas, pasveikindamas 
visus delegatus ir patiekda
mas dienotvarkę. Suvažiavi
mo pirmininku buvo išrink
tas P. Karpavičius, o užrašų 
sekretorium - S. Karvelis. 
Rezoliucijų ir spaudos komi- 
sijon buvo išrinkti J. Morkū
nas, M. Guoba ir J. Yla.

Suvažiavimą sveikino 
Liaudies Balso kolektyvo 
vardu J. Yla, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komiteto vardu K. Kilikevi- 
čius. Draugas M. Guoba 
perdavė savo žmonos sveiki
nimą nuo Moterų Klubo. 
Draugė Guobienė šiuo tarpu 
yra ligoninėje.

Draugas Ch. Naruševičius, 
Centro Komiteto sekreto
rius, perskaitė ilgą praėjusio 
suvažiavimo protokolą, taip
gi išdavė ir CK raportą, 
kuriame buvo nemažai infor
macijų apie draugijos stovį. 
Taipgi buvo ir CK rekomen
dacijos dėl draugijos ateities. 
Iš jo pranešimo paaiškėjo, 
kad draugija per savo gyva
vimą yra nustojus mirusiais 
223 narių. Tik per paskuti
nius tris metus mirė 33 
nariai. Draugija yra išmokė
jusi nariams pašalpomis ir 
pomirtinėmis virš $160,000.

Svarbiausiu suvažiavimo 
klausimu buvo draugijos 
ateitis. Ontarijos draudos 
departamentas savo laiške 
priminė draugijai, kad jos 
narių amžius nuolatos didėja, 
ir kad draugija artinasi prie 
to laiko, kada jos fondai turės 
būti išdalinti nariams. Trum
pai tariant, draugija bus 
likviduota.

Iš CK pranešimo paaiškė

NORWOOD, MASS.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

. ■ .V ' - t: . ,

Leonas Trakimavičius
Mirė birželio 8 d., 1970 m.

Jau treji metai kai mirė mano brangus ir 
mylimas vyras ir vaikų tėvas Leonas. Liudžiame 
tavęs, brangusis, su skausmu širdyje. Ilsėkis ra
miai. Tavo kapą aplankome dažnai ir papuošia
me gėlėmis.

Monce Trakimavičienė, žmona 
William, Andrus, Joseph, sūnūs 

ir jų šeimos

WORCESTER, MASS. į
Mirus

Juozui Demikiui
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionies 1

žmonai Jene ir visiems giminėms Amerikoje ir 1
Lietuvoje, taipgi visiems 
miems.

jo draugams ir pažįsta- Į

E. Jusienė J. U. Jaškevičiai j
M. Sukaskienė F. P. Petrauskai f
E. Pilkauskienė J. K. Sabaliauskai

į L. Ausieus V. V. Trakimai , |
i V. Kielienė F. M. Petkūnai f

A. Wosiliene J. H. Raulušaičiai
J. Senkus J. B. Jakaičiai
J. Petkūnas Anne Dudonis
M. Shipman V. K. Žitkai

jo, kad pašalpos ir pomirtinis 
fondai dar gali padengti iki 
92 procentų visų narių po
mirtines, neliečiant atsargos 
fondo. Buvo labai daug dis- 
kusuota šiuo klausimu. Gerai 
išdiskusavus buvo nutarta 
įgalioti Centro Komitetą 
stengtis išlaikyti draugiją 
kaip galint ilgiau. Prie Drau
gijos paleidimo eiti tik tuo
met, kai fondai tegalės pa
dengti pomirtines tik 80 
procentų. Reikalui esant dar 
šiek tiek papildyti fondus iš 
atsargos fondo. Centras taip
gi buvo įgaliotas eiti prie 
Draugijos paleidimo, jei susi
darytų sąlygos, kad nebūtų 
kam vesti Draugijos reika
lus.

Po visų diskusijų ir tarimų 
buvo priimta rezoliucija, iš
reiškianti padėką Centro Ko
mitetui už gerą Draugijos 
reikalų tvarkymą, pasitikėji
mą Centro Komitetui ir 
pasižadėjimą vykdyti suva
žiavimo nutarimus.

Taipgi suvažiavimas nuta
rė paskirti $100 spaudos 
paramai.

Smulkiau apie diskusijas 
bus užrašuose.

Draugės moterys paruošė 
labai skanius pietus delega
tams. Maisto tiek buvo, kad 
dar liko ir užkandžiams suva
žiavimą užbaigus.

Spaudos ir Rezol.
Komisija

Nashua, N. H.
Telefonu gavome žinią, kad 

ilgametis Nashua verslinin
kas Phil Urbonavičius išvy
kęs į Portugaliją atostogų 
staiga ten mirė. Lavonas bu
vo parvežtas į Nashua ir bir
želio 3 d. palaidotas.

Urbonavičiaus mamytė 
(nežinau, ar ji dar gyva) buvo 
Rojaus Mizaros artima gimi
naitė.

Mūsų užuojauta visai Ur
bonavičių šeimai.

Ieva Mizarienė
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“LAISVĖS” REIKALAI
“Laisvę” parėmė aukomis nuo gegužės 3 d. iki gegužės 30 

d. sekami rėmėjai:
Mylda ir Walter Žukas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 

mirusio dėdės Juozo Stanelio du Namo Bendrovės serus 
vertės $50 ir keturis Liet. Kooperatyvės Bendrovės serus 
vertės $20. Viso $70.

☆ ☆ ☆
J. Stanys iš Baltimore, Md., prisiuntė LDS 48 kuopos 

Namo Bendrovės šėrą vertės $25, LLD 25 kuopos Liet. 
Koop. Bendrovės 4 šėrus ir buvusios LMPS 28 kuopos Liet. 
Koop. Bendrovės 4 šėrus, kurie buvo pervesti LLD 25 
kuopai - vertė $80. Viso “Laisvei” teko $105 vertės šėrų.

☆ ☆ ☆
Izidor ir Helen Chalkiai, Somerset, N. J., aukojo 

“Laisvei” vieną Namo Bendrovės šėrą vertės $25.
☆ '.Ir ☆

Sveikina iš 
Vilniaus

Vilnius [kablegrama]. 
Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai visiems 
laisviečiams iš Lietuvos so
stinės Vilniaus. Kelionė la
bai sėkminga. Visur pribuvo
me laiku. Sveikata, kol kas, 
tarnauja gerai. Viešnagė ža
da būti jdomi.

Apgyvendinti naujame 
puikiame viešbutyje “Drau
gystė”, kurio dar nebuvo 
prieš aštuonerius metus, kai 
lankiausi Lietuvoje. Jau susi
tikome su laikraščio “Gimta-

NEW YORKO 
NA UJIENOS
Federaliniai tarpininkai 

prisidėjo prie derybų, kaip 
baigti autobusų vairuotojų 
streiką, prasidėjusį gegužės 
1 d. Autobusai kasdien per
veždavo apie 34,000 keleivių 
tarp New Yorko ir New 
Jersey.

Metropolitan Transporta
tion Authority prailgino puse 
kainos važinėjimą sekmadie
niais ir šventėmis iki sausio 1 
d. Sako, keliautojų skaičius

’V

Moterų Klubas rengia pikniką
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas nusitarė šią vasarą 

surengti pikniką, kuris įvyks birželio 30 dieną (sekmadienį), 
draugų Julės ir Jono Lazauskų sodyboje, kuri randasi 
114-15 122 Street, Ozone Park, N. Y.

Raginame visas Klubo nares atsilankyti ir atsivesti savo 
artimuosius bei draugus į pikniką, praleisti linksmai 
popietę gražiam sodelyje.

Kaip jau buvo kalbėta paskutiniame Moterų Klubo 
susirinkime, kad maistą suneš Klubo narės pagaminusios 
namuose. Tad, kurios narės sutinka tai padaryti, prašome 
pranešti pirmininkei Ievai Mizarienei telefonu MI-1-6887. 
Kuo anksčiau pranešite, tuo bus geriau. Iš anksto žinome, 
kad bus gera talka, mūsų narės visuomet kooperuoja.

Lauksime visų mielų svetelių atsilankant.
Valdyba

Pramogų Kalendorius

Kitos aukos:
Povilas Beeis,Great Neck,N.Y.(per du kart po $60) $120.00 
Augustas ir Natalija lešmontai, Ft. Lauderdale, Fla. .30.00 
LDS 10 kp., New Kensington, Pa., per K. Thomas 30.00 
A. Jurevičienė, St. Petersburg, Fla., ir Kudirkų šeima,

Linden, N. J., prisiminimui savo mylimos 
sesutės Margaret Kavaliauskaitės-Cowl .25.00 

Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa., prisiminimui 
savo mirusiųjų šeimos narių.  .25.00

John Vaitas, Rochester, N. Y........................................ 16.00
Jonas ir Adelė Klimavičiai, Detroit, Mich., per S.

Masytę, sveikina “Laisvės” suvažiavimą 
jų abiejų gimtadienio proga..................... 15.00

Margaret Gluoksnienė, Scranton, Pa., prisiminimui 
mirusio vyro Jono, kuris mirė šių metų 
sausio 17 d........ 15.00

M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y......................   ...11.00
Julia Družienė, Dorchester, Mass., prisiminimui savo

mylimos mamytės U. Kavoliūnienės.........11.00
Joe Miller, Rochester, N. Y...........................................10.00
Hartfordo svečias.......................................................... 10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.......................................... 10.00
Joseph Makul, New Haven, Ct........................................6.00
Frank C. Petraitis, Bedford, Mass. .................................6.00
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y..................................... 5.00
A. Cesnikienė, New Kensington , Pa.............................. 5.00
K. Thomas, New Kensington, Pa....................................5.00
Ona Klimienė, Stoughton, Mass., per S. Rainard......... 5.00
M. Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y., prisiminimui mirusio

vyro Zigmo, kuris taip uoliai mylėjo “Laisvę”...........5.00
Wm. ir Anna Stakėnai,Freesoil, Mich.................... 5.00
P. Kuliaskas, Gardner, Mass...........................................3.00
Geo. Pavilonis, Sudbury, Ont., Canada..... ................. .3.00
Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada................ 3.00

Po $1.00: J. Zuikis, Philadelphia, Pa.; V. Kazlauskienė, 
Flushing, N. Y.; Mary Shmagorienė, Miami, Fla.; John 
Petrus, Haverhill, Mass.; Peter J. Anderson, Webster, N. 
Y.; Frank Bush, Brooklyn, N. Y.; Chas. Yuknis, 
Bridgeport, Ct.; P. Zeikus, Brooklyn, N. Y.; L. 
Mockaitienė, Bridgeport, Ct.; A. ragiegala, Chenango 
Forks, N; Y.; B. Navickas, Brockton, Mass.; M. 
Ramančionis, Brooklyn, N. Y.; J. Petraus, Cleveland, Ohio; 
Nellie Peckis, Baltimore, Md.; Agatha Beleski, Glen Lyon, 
Pa.; Peter Augutis, Fl. Lauderdale, Fla.; Roger Žilis, 
Harvey, Ill.

Dėkojame.

sis Kraštas” kolektyvu, ku
riam vadovauja poetas Rei- 
meris. Jau aplankėme labai 
įspūdingą Kauno dailininkų 
kūrybos parodą naujuose Vil
niaus parodų rūmuose. Šių 
rūmų taipgi nebuvo prieš aš
tuonerius metus.

ANTANAS BIMBA

Mirė
Vincas Mizara

Gegužės 15 d., Rojaus 
gimimo dieną, Alytuj mirė jo 
brolis Vincas Mizara ir buvo 
palaidotas gegužės 18 d. Iš 16 
brolių liko dabar tik vienas 
Juozas, kuris gyvena Varė
noj.

Vincas gyveno Alytuj su 
žmona. Jis išauklėjo tris 
dukras, Stasę, Gražiną ir 
Elvyrą, visos jau seniai ište
kėjusios ir auklėja savo šei
mas.

Brolis Juozas rašo apie 
Vincą: “Sunkus buvo jo gy
venimas, bet sunkesnė mir
tis. 8 dienas buvo paralyžiuo
tas ir paskutinėmis dienomis 
be sąmonės. Gal jam ir 
nesunku buvo, bet prie jo 
kankinosi visa šeima”.

Reiškiu giliausią užuojautą 
visai šeimai, visiems artimie
siems. Ieva Mizarienė

ADMINISTRACIJA

BROOKLYN, N. Y.

SIKSTAS POVILAS 
BRIČKUS LTSR Ministrų 
Tarybos nutarimu paskirtas 
Vietinės pramonės ministro 
pavaduotoju.

S. P. Bričkus [q. 1933 m.] 
baigė Kauno politechnikos 
institutą, dirbo Kaune, Lent
varyje, Vilniuje. Pastaruoju 
metu - Lengvosios pramonės 
ministerijos skyriaus virši
ninku.

J. DILIO nuotrauka

tomis dienomis padidėjo 34 
proc.

Brooklyne ištikęs lempų 
gamybos firmoje sprogimas 
sužeidė 7 darbininkus.

Queense areštuoti du jau
nuoliai, bandę sudeginti ta
rybinio atašės automobilį. 
Prieš porą savaičių vieną 
tarybinį automobilį sudegi
no. Tai žydų teroristų dar
bas.

New Yorke nedarbas da
bar siekia 7 proc. visos darbo 
jėgos. Miestas nori gauti apie; 
12 milijonų dolerių federali
nės paramos visuomeniniams 
darbams.

□
Policijos departamentas 

gavo leidimą nusipirkti 180 
naujų automobilių už $800,- 
000. Policijos departamentas 
dabar turi 11,800 geltonųjų 
automobilių..

Mirė 92 metų amžiaus dr. 
John C. A. Gerster, kuris 
1913 metais sukūrė draugiją 
kovai su vėžio ligomis. 1922 
metais toji draugija pasivadi
no American Cancer Society. 
Ilgą laiką jis buvo tos draugi
jos pirmininku, paskutiniais 
metais - garbės pirmininku.

Majoras Beame paskelbė 
miestui apvalyti vajų. Jis 
pats vieną dieną išėjo šluoti 
gatvės Chinatown rajone. 
Kviečia savanorius padėti 
Sanitacijos departamentui.

Plėšikai išnešė iš Herman’s 
krautuvės daug ginklų $5,- 
558 vertės.

TARP LIETUVIŲ

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir draugams.

Chinatown rajone policija 
areštavo dar 28 piketus, 
reikalaujančius panaikinti 
namų statyboje rasinę diskri
minaciją, samdyti daugiau 
kitų rasių darbininkų.

KONSTANCIJA ir JONAS RUČINSKAI
Sėkmingai praėjo 

d. koncertas Čilės 
kalinių paramai.

geg. 26 
politinių

Rep.

Trečiadienio vakare, gegu
žės 29 d., A. Bimba išvyko į 
Lietuvą su žmona. O ketvir
tadienio vakare Artūras Pet
riką išvyko ir mano ten 
pabūti bent mėnesį. Žinau, 
kad Artūras taip kaip Bim
ba laiką praleis naudingai.

Sekmadienį, gegužės 19 d., 
draugė Petrikienė suruošė 
išleistuves Artūriui savo 
gražioje sodyboje, kur daly
vavo daugiausia Artūro 
draugai iš Long Island. Daly
vavome ir mes su Anne 
Yakstis. Artūras atrodė pil
nai pasiruošęs kelionei. Juk 
tai jau antru kartu ten 
vyksta. Palinkėjome jam 
daug laimės, sėkmės.

Birželio 6 d. išvyko Verutė 
ir Vąlys Bunkai taipgi į 
Lietuvą. Smagu buvo su jais 
pasikalbėti. Jie į New Yorką 
atvyko birželio 4 d.

***
Gegužės 27 d., kaip jau 

buvo rašyta, įvyko Prano 
Buknio 86-asis gimtadienis. 
Sugalvojau užbėgti palinkėti 
mūsų ilgamečiui šeimos bi
čiuliui ilgiausių metų. Ten 
radau užėjusius, taipgi neti
kėtai, Nelę ir Povilą Ventą ir 
Walterį ir Bronę Keršulius.

Praną radome sėdintį kė
dėje. Sudainavome jam “il
giausių metų”, pasikalbėjo
me trumpai ir išsiskirstėme.

***
Alekas ir Domicėlė Velič

kai, nors ir gana sunkiai 
prispausti ligų, mūsų judėji
mo nepamiršta. Jie “Lais
vės” rėmėjai ir skaitytojai, 
jie Literatūros Draugijos na
riai, jie Aido Choro garbės 
nariai, o D. Veličkienė Mote
rų Klubo narė.

Neseniai prisiųsdama 
duokles, aukas visoms orga
nizacijoms ir “Laisvei”, D. 
Veličkienė nusiskundė, kad 
nuobodu jiems. Aišku, drau
gai, kurie taip buvo pripratę 
visur dalyvauti, jaučia vieni
šumą atsiskyrę. Kuriems ga
lima, turėtum juos aplankyti 
bei laiškutį parašyti.

Gegužės pabaigoje, minint 
mūsų mirusius draugus, man 
prisiminė Petras Višniaus- 
kas-Jones. Tai buvo nuolati
nis mūsų parengimų dalyvis, 
Aido Choro narys, taip pat ir 
kitų draugijų.

Gaila, kad Petras taip 
netikėtai mirė ir mažai kas 
suspėjo dalyvauti jo laidotu
vėse. O jis gyvas būdamas 
neapleido nei vieno draugo 
laidotuvių šioje apylinkėje.

Kiek aš žinau, Petras augo 
Žemaitijoj vargingai didelėje 
šeimoje - rodos buvo apie 9 
vaikai jų šeimoj. Atvyko į 
Ameriką ieškodamas geres
nio gyvenimo. . .

IEVA MIZARIENĖ

Išvyko i Lietuva
Šio mėnesio 25-tos dienos 

vakarą iš Kennedy aerodro
mo išskrido su Pan American 
lėktuvu į Tarybų Lietuvą 
Aido Choro mokytoja Mild
red Stensler ir solistas Vikto
ras Bekeris, kur juodu žada 
paviešėti apie trejetą savai
čių.

Mildred lankėsi Lietuvoje 
jau du kartus ir dalyvavo ten 
Dainų Šventėse, o šiemet, 
nuvykus be grupės, ji turės 
daugiau progų susipažinti 
asmeniniai su muzikais, dai
nininkais. Pasiklausys gerų 
koncertų ir pasisems naujos 
kultūrinės dvasios. Sugrįžus, 
su gaivinamu įkvėpimu tęs 
toliau mūsų kultūrinę veiklą.

Viktorui, žinoma, bus at
verti nauji horizontai ne tik 
mene, bet ir visuomeniniame 
gyvenime. Pamatys ir pajus 
savo tėvų žemę, apie kurią 
jis taip dažnai dainuoja.

Linkime Mildredai ir Vik
torui linksmos, naudingos 
viešnagės Lietuvoje ir lai
mingos kelionės.

H. Feiferienė

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
1974 m. gegužės 19 d.

Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Onai ir visiems 
kitiems artimiesiems ir draugams.

Londonas. Anglija ir Tary
bų Sąjunga pasirašė bendrą 
sutartį kovai prieš visokią 
poliuciją.

Montrealas. Kanados pašto 
darbininkai laimėjo streiką, 
kuris tęsės nuo balandžio 11 
d. Valdžia sutiko patenkinti 
darbininkų reikalavimus.

JUOZAS WEISS

BROCKTON, MASS.

LLD 6 Kuopa rengia

Pirmą pavasarinį pikniką 
spaudos naudai

įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d.

CHAS. USTAPO DARŽE
27 Cleveland Ave., Brockton, Mass.

Bus skanių užkandžių ir vaišių.

Rengimo Komisija

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Onai, visiems 

artimiesiems ir draugams.

G. WARESON

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Netekus mūsų artimiausio draugo Vinco reiškiame 

savo giliausią užuojautą jo žmonai Onai. O Tau, Vincai, 
amžinai ilsėkis šaltoje žemėj.

JONAS ir SOPHIA THAMSONAI
Miami, Fla.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
1974 m. gegužės 19 d.

Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai Onai, 
visiems artimiesiems ir giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje.

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo gyvenimo draugei 

Onutei ir linkime jai tvirtai pernešti širdies skausmus 
liūdesio valandoje.

MOTIEJUS KLIMAS 
EMILIJA IR JUOZAS KRUPSKIAI

East Brunswick, N. J.

BIRŽELIO 16 D.
Philadelphiečiai rengia 

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

BIRŽELIO 23 D.

LLD 6 kuopa, Brockton, 
Mass, rengia pikniką spau
dos naudai, Ch. Ustapo dar
že, 27 Cleveland Ave. Bus 
skanių užkandžių ir vaišių.

BIRŽELIO 30 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo piknikas J. J. Lazaus
kų sode, 114-15 - 122 St., So. 
Ozone Park, N.Y. Pradžia 1 
vai.

Liepos 14 d.
Pikniką ir pietus po stogu 

ruošia “Laisvės” direktorių 
taryba Laisvės salėje. Tiki
masi, kad tuo laiku jau bus 
sugrįžęs iš viešnagės Lietu
voje redaktorius A. Bimba ir 
sutiks su publika pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

PASIDAVĖ LIGONINĖJE
Motiejaus Klimo duktė, 

Emily pranešė telefonu, kad 
jos tėvas pasidavė į ligoninę 
patikrinimui sveikatos. Jis 
randasi New Brunswick, N. 
J., ligoninėje. Plačiau apie 
M. Klimo padėtį pranešime 
sekančiame numeryje.

Linkime M. Klimui sveika
tos. Mnė.

Mirė Petras Siaurys
Antradienio rytą, birželio 4 

d., mirė ilgametis niujorkie
tis Petras Siaurys. Liko 
nuliūdime jo žmona Elena. 
Petras buvo pašarvotas Sha- 
lins Funeral Home ir palaido
tas ketvirtadienį, birželio 6 
d., 10:30 vai. ryte Cypress 
Hills kapinėse.

Petras buvo mūsų pažan
giųjų organizacijų narys, 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas.

Reiškiame giliausią užuo
jautą Elenai, Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo ir L. L. D. 
narei. Ieva Mizarienė

Huntington, N.Y.
A. Kaulinienė ligoninėj

Gegužės 28 d. draugė A. 
Kaulinienė buvo išvežta į 
Huntington ligoninę, kad kuo 
skubiausia padarytų jai ope
raciją nuo vidurių patrūki
mo. Bet šiuos žodžius rašant 
sužinojau, kad gydytojai ne
padarė jai operacijos, nes ji 
yra labai sveikatoje nusilpus 
ir randasi kritiškoje padėty
je.

A. Kaulinienė prieš keletą 
metų neteko kalbos balso. 
Sveikata blogėjo, o turėjo 
namuose dirbti kad ir sirgda
ma. Reikėjo prižiūrėti savo 
mylimą vyrą Jonelį, kuris 
yra sunkiai sergantis.

Draugai Kauliniai jau gerai 
žinomi pirmiau draugijų ir 
visuomenės darbuotojai, 
geri pažangios spaudos rė
mėjai.

Iš širdies gilumos linkiu 
drg. Kaulinienei nugalėti 
skausmus ir pasveikti.

F. Klaston

Parsiduoda Namas
Woodhavene, vakarų daly

je, dviejų šeimų namas, 6 ir 
4 kambarių butai su moder
niom virtuvėm, naujai įreng
tos maudynės, naujas stogas. 
Ant langų “storm and screen 
windows”. Didelis aptvertas 
daržas. “Oil steam” šiluma ir 
daug daugiau pridėčkų. Pui
kiam padėjime. $39,500 kai
na. Skambinkite vakarais 
847 2286.
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