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A. BIMBA
Pradžią jau turime. Šiame 

numeryje jau spausdiname 
keletu sveikinimų “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimui, kurį 
laikysime balandžio 13 d.

Džiugu, kad mūsų laikraš
tis turi tokių nuoširdžių rė
mėjų. Be jų nuolatinės para
mos pažangus laikraštis šiais 
ekonominiai sunkiais laikais 
negalėtų ilgai išsilaikyti. 
Vien tik pajamomis už prenu
meratos jokiu būdu negalėtų 
išsiversti. Tai šiandien pui
kiai supranta visi mūsų drau
gės ir draugai.

Tikimės ir laukiame dau
giau laisviečių atsiliepimo su 
sveikinimais dalininkų suva
žiavimui.

Labai teisingai pastebi 
“Daily World”, kad visi pra
nešimai iš Portugalijos sosti
nės, kurie šiomis dienomis 
pasiekia šią šalį, kietai pare
mia nuomonę tų stebėtojų, 
kurie sako, kad portugalai 
gerai pasimokė iš Čilės žmo
nių didžiosios nelaimės, bū
tent, kad klasinio priešo, net 
ir nugalėto, negalima glosty- 
tyi, jam pataikauti ir nuolai
džiauti. Viskas rodo, kad pa
žangieji portugalai rūpestin
gai įsitvirtina užkariautose 
pozicijose, iš kurių ruošiasi 
naują gyvenimą statyti.

Visas pasaulis linki jiems 
didžiausios sėkmės jų tose 
garbingose pastangose.

Eina gandai, kad mūsų val
stybės sekretorius Kissinge- 
ris jau beveik atvirai sapnuo
jąs apie pasitraukimą iš tos 
aukštos vietos. Gal “nebeiš- 
kentėsiąs” nė iki šių metų 
pabaigos.

Dabartinė jo diplomatijos 
nesėkmė Vidurio Rytuose jį 
visiškai pribaigė. Jam ir į 
galvą neatėjusi mintis, kad 
Egipto vadovybė nesutiks 
kibti ant jo meškerės. Juk jis 
jam sudėjo visokių pažadų 
aukščiausius kalnus. Tegu tik 
jis atsiskiria nuo kitų ara
biškų kraštų ir susitaiko su 
Izraeliu.

Ir kartais atrodydavo, kad 
Egiptas susižavės jo paža
dais. Kol kas neaišku, kodėl 
jis jų staiga atsisakė. Svarbu, 
kad atsisakė ir paliko vargšą 
sekretorių vieną su tuščiu 
maišu. Ir su juo rankose jis 
sugrįžo į Washingtoną pasi
skųsti savo bosui. . .

Harris firma sakosi prave- 
dusi per visą šalį apklausinė
jimą, kaip žmonės šiandien 
žiūri į prezidento Fordo efek
tingumą vadovauti mūsų pla
čiajam kraštui. Buvę atsi
klausta nuomonės pas 1,536 
suaugusius piliečius. Daugiau 
kaip 60 užklaustųjų pareiškę 
prezidentu nepasitikėjimą. 
Ypatingai daugelis užklaus
tųjų primetė jam nesirūpini
mą bedarbių likimu.

Tom Wicker yra laikomas 
vienu iš rimčiausių buržuazi
nės spaudos kolumnistų. 
Prieš kelias dienas savo ko- 
lumnai “The N. Y. Times” jis 
davė antraštę: “Daugiau pa
galbos tik reiškia daugiau 
karo”.

Jis kalba apie situaciją In
dokinijoje - specifiškai. Pietų 
Vietname ir Kambodijoje.

Tai labai teisingas šūkis. 
Kuo daugiau bus sušeriama 
Amerikos militarinės pagal
bos tų kraštų fašistinėms vai-

Prancūzijos ir Tar. Sąjungos
kelias į taiką Vid. Rytuose

Labai dideli liaudies jėgų
laimėjimai Pietų Vietname

Maskva, kovo 24 d. - Baigė
si Prancūzijos premjero 
Jacques Chirac oficialus vizi
tas. Po plačių pasitarimų su 
tarybine vadovybe, tapo pa
skelbtas bendras komunika
tas. Komunikate kalbama 
apie įvykius ir situaciją Vidu
rio Rytose. Labai svarbu, 
kad Vidurio Rytų klausimu 
šios dvi šalys surado bendrą 
nusistatymą. Tai gali daug 
prisidėti prie pasiekimo tai
kos šiame pasaulio kampe.

Komunikate nurodoma, 
kad Prancūzija ir Tarybų Są
junga yra vienos ir tos pačios 
nuomonės, kad Izraelis turi 
pasitraukti iš visų per 1967 
metų karą užimtų arabiškų 
žemių, kad Palestinos žmo
nėms turi būti pripažinta tei
sė į nepriklausomą valstybę 
ir kad visoms Vidurio Rytų 
tautoms būtų pripažinta ir 
užtikrinta nepriklausomybė.

Tai štai kelias į pastovią 
taiką Vidurio Rytuose. Aiš
kus ir teisingas kelias. Dabar 
tik reikia, kad Izraelis ir 
Jungtinės Valstijos taip pat į 
šį kelią stotų.

Sako, Kissingerio 
misijai atėjo galas

Ismail Fahmy
Cairo, Egiptas. - Egipto 

užsienio reikalų ministras Is
mail Fahmy pareiškė, kad 
Amerikos sekretoriaus Kis
singerio pastangomis pasiek
ti Vidurio Rytuose taiką atėjo 
galas. Su savo misija lekioti 
iš vienos sostinės į kitą dau
giau nebereikėsią.

Dabar arabų akys nukreip
tos į atnaujinimą konferenci
jos Ženevoje. Bet ar ten 
geriau seksis?

GALI NEBELEISTI TEIKTI 
KAMBODIJAI PAGALBĄ

Premier Kukrit Pramoj
Bangkok, Tailandas. - Nau

joji koalicinė Tailando valdžia 
planuojanti uždrausti Ameri
kos lėktuvams čia iš bazės 
pristatyti pagalbą Kambodi- 
jos režimui. To labai bijo 
Kambodijos valdžia.

džioms, tuo ilgiau juose tęsis 
kraujo liejimas. Jos turi eiti 
velniop.

Džiugu, kad Kongresas ne
siskaito su prezidento Fordo 
ir sekretoriaus Kissingerio 
reikalavimu lėšų tokiai pagal
bai.

Cullman, Ala. - Čia lankosi 
didelis reakcininkas Ronald 
Reagan, buvęs Kalifornijos 
gubernatorius. Turėjo pasi
tarimą su Alabamos guberna
toriumi George Wallace. Kal
bos eina, kad jeigu susikurtų 
“konservatorių” partija, tai 
Wallace ir Reagan būtų jos 
kandidatai 1976 metų rinki
muose. Tiesa, Wallace yra 
demokratas, o Reagan repub- 
likonas, bet juk ir tokia parti
ja susikurtų tiktai iš abiejų 
didžiųjų partijos reakcinio- 
niškiausių elementų.

ANGLIJOS DARBIEClAI 
LABAI SUSISKALDĘ 
DEL BENDROS RINKOS

Londonas. - Laukiama tik
ros krizės Anglijos Darbo 
partijoje, kuri dabar vairuoja 
karalienės Elzbietos “laivą”. 
Partijos vadas Wilsonas yra 
premjeras.

Darbiečių gretose vyksta 
pasidalijimas dėl bendrosios 
rinkos. Kairesnieji darbiečiai 
siūlo Anglijai iš bendrosios 
rinkos pasitraukti, bet Wilso
nas ir jo šalininkai nusistatę 
bendroje rinkoje laikytis. 
Kairieji teigia, kad Anglijos 
priklausymas bendrajai rin
kai kenkia Anglijos intere
sams.

Pasidalijimas plečiasi ne tik 
eiliniuose darbiečiuose, bet ir 
partijos vadovybėje. Prem. 
Wilson su savimi turi tiktai 
nedidelę vadovybės žmonių 
daugumą.

Pavojus iš
Ispanijos

Lisbon. - Portugalijos val
džia skelbia, kad Ispanijoje 
yra sudaryta “Portugalijos 
Išlaisvinimo Armija”, kurios 
misija nuversti dabartinę 
Portugalijos valdžią ir atkur
ti fašistinį režimą. Dabar 
paaiški, kad ši fašistinė grupė 
turėjo rankas pridėjusi prie 
neseniai įvykusio reakcininkų 
nesėkmingo sukilimo. Ji tik
tai laukianti progos persikelti 
per rubežių ir pradėti veiks
mus pačioje Portugalijoje. Ji 
yra ruošiama Ispanijos kari
ninkų.

Washingtonas. - Federali
nės valdžios biudžeto 1976 
metais deficitas pasieksiąs 
šimtą bilijonų dolerių! O savo 
vėliausiame pranešime Kong
resui prezidentas Fordas de
ficitą numatė tiktai iš 
$51,900,000,000.

Izraelyje 
susirūpinimas 
ir nusivylimas

Jeruzalė. - Gauti iš Wa- 
shingtono pranešimai, kad 
Amerikos valdžia ketina per
svarstyti savo politiką Vidu
rio Rytuose, sukėlė Izraelio 
valdžioje didelį susirūpinimą 
ir nusivylimą. Ji bijanti, kad 
persvarstymas gali reikšti iš 
Amerikos pusės kaltinimą Iz
raelio už Kissingerio misijos' 
nepavykimą pasiekti taiką su 
Egiptu. Iki šiol, kaip žinoma, 
Amerikos valdžia visu šimtu 
procentų rėmė Izraelio pozi
ciją.

Albany, N. Y. - Demokra
tai ir republikonai pagaliau 
susitaikė dėl valstijos biudže
to dydžio. Jis susidės iš 
$14,400,000,000.

Prezidentas Fordas pasitinka ir sveikina sekr. Kissingeri

Vid. Rytuose labai padidėjęs 
nau jo karo pavojus

Washingtonas. - Praeitą 
pirmadienį valstybės sekre
torius Henry Kissingeris su
grįžo iš Vidurio Rytų ir tuoj 
nusiskubino painformuoti 
prezidentą Fordą apie jo tai
kos misijos rezultatus. Jo 
misija nepavyko. Jis sugrįžo 
visiškai tuščiomis rankomis. 
Dabar atvirai kalbama apie 
neišvengiamą naujo ginkluo
to susikirtimo pavojų gana 
greitoje ateityje.

Sekretoriaus Kissingerio 
politikos pagrįųdinis tikslas 
buvo sugriauti arabų bendrą 
frontą prieš Izraelį. Daugiau
sia pastangų buvo dedama iš 
to fronto ištraukti Egiptą ir jį 
sutaikyti su Izraeliu, Izraeliui 
sutinkant dalį užgrobtų Egip
to žemių jam sugrąžinti. O 
paskui, pasiekus taiką tarp 
Izraelio ir Egipto, “puolimas” 
būtų padarytas kitom kuriam 
arabiškam kraštui stengian
tis ir jį sutaikyti su Izraeliu, 
ir t. t.

Bet, atrodo, kad su ta 
politika sekretorius niekur

Prezidento įsakyta persvarstyti 
Amerikos poli atiką Vid. Rytuose

Washingtonas. - Sakoma, 
kad valstybės sekretoriaus 
Kissingerio misijos atskirti 
Egiptą iš arabiškų kraštų 
sandaros ir sutaikyti su Iz
raeliu nepavykimas labai pa
veikė prezidentą Fordą. Jis 
esąs įsakęs Valstybės Depar
tamentui iš naujo persvarsty
ti šios šalies politiką Vidurio 
Rytuose. Iš Baltųjų Rūmų 
pranešimuose nieko nesako
ma, kokia prasme tas per
svarstymas bus daroma, 
prieš ką ir kaip jis atkreiptas. 
Tik tiek paliesti viršininkai 
sako, kad persvarstymas pa
lies visus Vidurio Rytų kraš
tus, ir kad tikslas surasti 
būdus išvengimui naujo gink
luoto konflikto.

Niekas nemano, kad toji 
politika bus pakeista iš pat 
pagrindų, tai yra, kad bus 
Amerikos atsisakoma nusi
statymo visais būdais palai
kyti Izraelį, kad jis bus ver
čiamas daryti arabams griež
tas nuolaidas, kurių daryti jis 
nenori.

KUDLOClUS LAIMĖJO
Bonn, V. Vokietija. - Ame

rikos armija buvo patraukus 
atsakomybėn leitenantą 
Mathew R. Carroll už atsaky
mą pildyti įsakymą nusikirpti 
ilgus plaukus ir nusiskusti 
ūsus. Ir leitenantas laimėjo. 
Armijos vadai galėsią plaukų 
nebekirti ir ūsų nebeskusti.

nenuvažiavo. Egiptas nesuti
ko taikos sąlygomis pasiten
kinti. _..v ?

Taip pat, iš savo pusės, 
Izraelis nesutiko priimti vi
sus Kissingerio pasiūlymus 
pasiekimui taikos su Egiptu.

Dabar plaukia žinios iš įvai
rių arabiškų kraštų,’ kad ten 
visur matomas didelis pasi
tenkinimas Kissingerio pa
stangų suskaldyti arabų fron
tą nepasisekimu.

Atrodo, kad išvengimui 
naujo ginkluoto konflikto 
tarp arabų ir Izraelio vienin
telė praktiška viltis - atnau
jinta Ženevos konferencija, 
kurioje dalyvautų ir pašali
nės jėgos, o ne vien tik arabai 
ir izraeliečiai. Tokį kelią yra 
jau seniai pasiūliusi Tarybų 
Sąjunga. Reikia tikėtis, kad 
sekretoriaus pastangomis su
griuvus, suinteresuotos jėgos 
parems Tarybų Sąjungos su
manymą, nes kito praktiško 
naujam karui išvengti kelio 
nebeliko.

Washingtonas. - Kongreso 
Atstovų Buto prekybos komi
sija nutarė aukoti $1,180,- 
000,000 sušelpimui geležinke
lių kompanijų, kurios sakosi 
nebegalinčios išsiversti.

ANGLIJOS 
REAKCININKAI 
PRIEŠINGI

Londonas. - Anglijos dar
biečių vyriausybė nutarė su
mažinti ginklavimąsi lėšas 
vienuolika bilijonų dolerių 
per ateinančius dešimts me
tų. Ne tik Anglijos konserva
toriai protestuoja, bet ir ki
tos NATo šalys. Jos sako, 
kad toks anglų žygis susilp
nins NATO militarinės jėgas 
ir pakenks jų saugumui,

IR VĖL KAINOS PAKILO
Washingtonas. - Darbo De

partamentas skelbia, kad gy
venimo reikmenų kainos per 
vasario mėnesį pakilo šešiais 
dešimtadaliais procento (0.6). 
Pakilimas beveik toks pats, 
kaip ir sausio mėnesį.

Mes esame raminami tuo, 
kad per vasarį maisto kainos 
beveik nepakilo. Kainos paki
lo ant kitų reikmenų. Taipgi 
esame raminami tuo, kad 
šiemet per šiuos du mėnesius 
kainos pakilo truputį mažiau, 
negu per tuos pačius mėne
sius 1974 metais.

Iš Pietų Vietnamo praneša
ma apie liaudiečių Laikino
sios Revoliucinės Vyriausy
bės ginkluotų jėgų didelius 
naujus laimėjimus prieš Sai- 
gono fašistinio Thieu režimo 
jėgas šiaurėje. Jau paimti 
labai svarbūs pajūrio miestai 
Duang Tri, Hue, Tam Ky ir 
Duang Ngai, o miestas Da 
Nang apsuptas ir laukiama jo 
pasidavimo.

Saigono režimo armijos pa
nikoje. Labai daug jų karei
vių meta ginklus ir pasiduoda 
revoliucinėms jėgoms.

Pentagonas iš Washingto- 
no praneša, kad siunčiami 
Amerikos laivai į Pietų Viet
namo vandenis išvežimui 
amerikiečių iš mūšių paliestų 
sričių. Bet taipgi labai gali
mas daiktas, kad tie gabena 
militarinę pagalbą Saigono 
režimui.

DAR VIENOS 
PROVINCIJOS SOSTINĖ 
LIAUDIEClAMS

Saigonas. - Thieu valdžia 
pripažįsta, kad ji prarado dar 
vienos provincijos sostinę 
liaudiečių jėgoms Central 
Highlands rajone. Po labai 
aštrių mūšių su skaitlingomis 
aukomis abiejose pusėse, 
liaudiečiai užėmė Khanh 
Duong provincijos sostinę. 
Tai laikoma dideliu liaudie- 
čiams laimėjimu, o labai 
skaudžiu smūgiu Saigono fa
šistiniam režimui.

Norėtų sukurti 
naują Vietnamą

Washingtonas. - Senato
rius James L. Buckley, rc- 
publikonas iš New Yorko val
stijos, užkietėjęs reakcinin
kas, norėtų, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos pasiųstų 
Portugalijon militarinės jė
gas ir “sutvarkytų reikalus”. 
Kitais žodžiais, sen. Buckley 
norėtų sukurti naują Vietna
mą, kuriame tūkstančiai 
amerikiečių paklotų savo gal
vas, kad Portugalijos žmonės 
nepaimtų galios į savo ran
kas.

Prisipažino, kad 
nepaisė 22 gyvybių

Lansing, Mich. - Michigano 
Valstijos Darbo Departamen
to direktorius Mr. Keith Mo- 
lin tik dabar pripažino, kad 
departamentas nesiėmė tyri
nėti priežasties, dėl kurios 
kilo tunelyje sprogimas 1971 
m. Nelaimėje užmušti 22 dar
bininkai. Departamento po
nams atrodė nėra reikalo su
rasti nelaimės priežasties. 
Tik dabar jie sako, kad buvo 
kalti federaliniai inspekto
riai, kurie leido Port Huron 
tunelio konstrukcijos kompa
nijai versti darbininkus dirbti 
pavojingose sąlygose.

DAUG AUTOMOBILIŲ 
PAVOJINGOS 
KONSTRUKCIJOS

Detroit, Mich. - Chryslerio 
ir Fordo korporacijos atšau
kia 221,603 parduotus 1975 
metų produkcijos automobi
lius. Esą surasta, kad tie 
automobiliai yra pavojingi ir 
turi būti pataisyti. Korpora
cijos žada pataisyti nemoka
mai.

Kodėl jie buvo iš fabrikų 
išleisti be tinkamos inspekci
jos? Gal delei jų netinkamos 
konstrukcijos ne vienas žmo
gus prarado gyvybę.

Vėliausios
žinios

Praeitą antradienį, kovo 25 
d., nužudytas Saudi Arabijos 
karalius Faisal. Jį nušovė 
artimas giminaitis princas 
Musad Abdel Aziz. Vieni sa
ko, kad jaunas užmušėjas yra 
nepilno proto, bet kiti mano, 
kad jis įvykdė sąmokslininkų 
nutarimą.

Viceprezidentas Rockefel- 
lerio išskrido dalyvauti laido
tuvėse ir Amerikos valdžios 
vardu išreikšti apgailestavi
mą. Sostą užėmė brolis Kha
lid. Velionis buvo laikomas 
dideliu Amerikos “draugu”. 
Toks pat esąs ir naujas kara
lius.

Nužudytas karalius Faisal

Karaliaus nužudytojas 
Princas Musad Abdel Aziz

Naujasis karalius Khalid

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas siunčia gen. 
Weyand, armijos štabo virši
ninką, į Saigoną “susipažinti 
su padėtimi” ir jam tuoj 
pranešti. Saigono režimas 
yra giliausioje krizėje.

Washingtonas. - Valdžios 
tarpvalstijinė komisija leidžia 
geležinkelių kompanijoms pa
kelti 7 proc. prekių perveži
mo kainą.

Lisbon. - Sudarytas naujas 
Portugalijos koalicinis kabi
netas. Jame nusveriamąją jė
ga turi kairiosios jėgos.

Paryžius. - Prancūzijos val
džia sutiko priimti jos amba
sadoriaus Gueury Samalijoje 
užgrobikų sąlygas. Turės pa
leisti iš kalėjimo du samalie- 
čius ir sumokėti $100,000.
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Žygis į Washington kovoje 

už darbą bedarbiams
Kaip žinoma, balandžio 26 dieną įvyks masinis darbo 

žmonių maršavimas į sostinę. Jį organizuoja Amerikos 
Darbo Federacijos Industrinis departamentas. Jo tikslas - 
pareikalauti darbo bedarbiams, kurių jau turime daugiau 
kaip šešis milijonus.

Vėliausia didžiulė darbo unija žygį į Washingtoną užgirti 
yra International Union of Electrical, Radio and Machine 
Workers. Unijos vadovybė ragina visus savo narius ir 
skyrius aktyviškai dalyvauti maršavimo į sostinę paruoši
me.

Manoma, kad šiame žygyje už darbus bedarbiams 
aktyviškai dalyvaus ir kitos didžiosios darbo unijos. 
Milijonams bedarbių nedarbo apdraudos benefitai išsibaigė 
ir jiems grūmoja alkis. Sis maršavimas į Washingtoną gali 
reikšti pradžią plataus, masinio bedarbių judėjimo.

Dar apie priežiūros namus
Atrodo, kad ir galo nebus kalboms ir diskusijoms apie 

tuos taip vadinamus Priežiūros Namus (Nursing Homes), 
kurių turime gan didelį tinklą ir kuriuose šimtai tūkstančių 
senų bei paliegusių žmonių leidžia savo gyvenimo paskuti
nes dienas. Nemažai juose rasime ir lietuvių.

Nelaimė, kad šios taip labai svarbios ir reikalingos 
įstaigos didelėje daugumoje įsteigtos ir palaikomos priva- 
tiškų žmonių pasidarymui pelno. 0 vardan pelno čionai juk 
“viskas galima, viskas leistina, viskas pateisinama’’. Todėl 
juose sąlygos tiesiog nepakenčiamos. Pastaraisiais laikais 
šiuo reikalu plačiai susirūpinta.

Mums atrodo, kad iki šiol yra pasirodęs tiktai vienas 
praktiškas ir konstrukvytus pasiūlymas tam blogiui padary
ti galą ir baigti kalbas bei diskusijas. Jį šiomis dienomis 
paskelbė Amerikos Komunistų Partija. Ji siūlo, kad šios 
įstaigos būtų atimtos iš privatiškų rankų, tai yra - 
sunacionalizuotos. Jos negali būti paliktos privatiškiems 
pelnagrobiams pralobimo šaltiniu. Jos siejasi su milijonų 
žmonių likimu. Palikti jas taip, kaip yra, reikštų statyti 
pelną aukščiau gyvybės.

Komunistų Partija reikalauja, kad jos pasiūlymą tuojau 
paimtų ir aptartų Kongresas. Juk ten yra žmonių net ir 
didžiosiose kapitalistinėse partijose, kuriems arčiau prie 
širdies senų ir paliegusių žmonių likimas, negu saujelės 
išnaudotojų pelnas.

Nejaugi jie ieško už save durnesnių?
Jau turime iškeptą naują argumentą už skubinimą greitos 

militarinės pagalbos Pietų Vietnamo ir Kambodijos fašisti
niams režimas. Senasis argumentas, kad jeigu mes tų 
režimų kailio beišgelbėsime, tai bus didžiausias smūgis 
mūsų interesams, nes mes, girdi, visame pasaulyje nebetek
sime pasitikėjimo, Amerikos žmonėse neprilimpa, nieko 
nebegali sužavėti bei apgauti. Prieš tokios pagalbos 
siuntimą pakilo visoje šalyje didžiausia audra.

Kaip senąjį, taip naująjį argumentą, aišku, sušilę perša 
prezidentas Fordas, jo pasiskirti patarėjai ir Pentagono 
generolai.

Jie sako, kad mes norime ar nenorime, turime pagalbą 
siųsti ir nereikia gauti Kongreso leidimo arba sutikimo. Jie 
sako suradę, kad, pav., P. Vietnamas esąs kelis desėtkus 
milijonų dolerių permokėjęs mums už ginklus, kad mes 
nepasiuntėmė tiek ginklų, kiek buvo užsakyta ir už kiek 
buvo užmokėta. Taigi, mes tik turime atsilyginti už skolą. 
Tie ginklai yra jų, nors guli pas mus. Mes tiktai turime juos 
dabar skubiai pasiųsti!

Ar begalima įsivaizduoti didesnį Amerikos žmonių mulki
nimą ir apgaudinėjimą? Už ką gi tas prezidentas ir tie 
generolai laiko Amerikos žmones? Nejaugi jie mano, kad 
šitokia apgavyste, šitokia suktybe bent vienas pilno, 
blaivaus proto žmogus patikės?

Argi galima patikėti, kad tie subankrutavę, nususę 
fašistiniai režimai permokėjo už ginklus daugiau kaip 
keturiasdešimt milijonų dolerių ir net patys to iki šiol 
nežinojo?

Saukiama 21-oji Amerikos 
kompartijos konvencija

New York, N. Y. - Šios 
partijos pirmininkas Henry 
Winston ir sekretorius Gus 
Hali paskelbė 21-osios kon
vencijos šaukimą. Jame pla
čiai išdėstoma dabartinė 
Amerikos vidinė ir pasaulinė 
situacija. Kreipiamas plačio
sios visuomenės dėmesys į 
kapitalistiniame pasaulyje 

* viešpataujančią ir krizę, į 
ginkluotus konfliktus Vidurio 
Rytuose bei Indokinijoje 
(Vietname, Kambodijoje), į, 
iš vienos pusės, reakcinių 

‘jėgų pastangas užkirsti kelią 
detentės politikos laimėji
mui, iš kitos - darbo masių 
nepasitenkinimo augimą. Ši
tokioje naminėje ir pasaulinė
je padėtyje Amerikos Komu
nistų Partija turi labai svar
bų vaidmenį atlikti.

Šaukime taip pat pabrėžia
mas ir pačios partijos gretų 
pastaraisiais laikais didelis 
sustiprėjimas ir pagyvėji

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, G months, $6.50

mas. Nariai ir vienetai ragi
nami šį prieškonvencinį laiko
tarpį plačiausiai panaudoti 
tolimesniam savo gretų stip
rinimui.

Dvidešimtpirmoji konfe
rencija šaukiama Chicagoje, 
kur 1919 metais buvo sukurta 
Amerikos Komunistų Parti
ja. Įvyks birželio 26-29 dieno
mis Ambassador Kotelyje.

JAM DAR NEUŽTEKO
Washingtonas. - Generolas 

Brown yra visų Amerikos 
militarinių jėgų štabo pirmi
ninkas. Jis tiesiog įsiutęs ant 
visų, kurie priešingi naujam 
ginkluotam įsivėlimui į Viet
namą. Jam dar neužteko, kad 
toje avantiūroje žuvo du mili
jonai vietnamiečių ir 50,000 
amerikiečių. Jis reikalauja, 
kad tuoj būtų siunčiama dau
giau militarinės pagalbos 
Vietnamo ir Kambodijos fa
šistiniams režimams.

KUO RŪPINASI
LIETUVOS DARBO 
UNIJOS?

Mums atrodo, kad į šį klau
simą atsako Vilniaus “Tieso
je” (kovo 15 d.) pranešimas 
“Profsąjungų veiklos uždavi
niai”:

“Vilniaus grąžtų gamykloje 
įvyko įmonės profsąjunginio 
aktyvo susirinkimas, kuria
me buvo aptarti šių metų 
darbo uždaviniai.

Grąžtų gamintojai gražiais 
laimėjimais baigia devintąjį 
penkmetį. Už gerus praėju
sių metų gamybinius rodik
lius įmonei įteikta TSKP CK, 
TSRS Ministrų Tarybos. 
VPSCT ir VLKJS CK perei
namoji Raudonoji vėliava.

Tai pasiekta visų pirma 
dėka gerai organizuoto socia
listinio lenktyniavimo. Čia 
reguliariai suvedami ir skel
biami jo rezultatai, kiekvie
nas darbininkas ir inžinerijos 
technikos darbuotojas turi 
asmeninį planą įmonėje sėk
mingai derinamas materiali
nis ir moralinis pirmūnų ska
tinimas.

Susirinkimo dalyviai numa
tė priemones, kaip toliau ge
rinti darbą, kad gamykla iki 
58-ųjų Didžiojo Spalio meti
nių įvykdytų penkmečio pla
ną. Remonto mechaninio ce
cho meistras K. Radvila, ter- 
mistas A. Kvedaras ir kiti 
kalbėjusieji pateikė vertingų 
pasiūlymų darbui gerinti.

Apie profsąjungų uždavi
nius susirinkime kalbėjo 
VPSCT Prezidiumo narys, 
Respublikinės profsąjungų 
tarybos pirmininkas K. Mac
kevičius. Jis pažymėjo, kad 
vystant socialistinį lenktynia
vimą, įvairinant jo formas, 
reikia nuolat rūpintis dirban
čiųjų poilsiu. Būtina sutelkti 
visą dėmesį tam, kad sėkmin
gai būtų įgyvendinti TSKP 
CK 1974 metų gruodžio ir 
VPSCT VII plenumų nutari- •M mai .

DĖMESYS DAR VIENAI 
TRAGEDIJAI

Pažangiečių laikraštis 
“Daily World” (kovo 13 d.) 
kreipia visų dėmesį į tai, kad 
darbininkas, kai netenka dar
bo, kai tampa išmestas iš 
darbo, netenka taip vadina
mos “sveikatos apdraudos”. 
Jis yra apdraustas tik tada ir 
tik tol, kada dirba ir kol 
dirba.

Dienraštis sako, kad tokių 
darbininkų mes turime dau
giau kaip 8 milijonus!

Reikalinga nacionalinė 
sveikatos apdraudos progra
ma, pagal kurią kiekvienas 
amerikietis būtų apdraustas. 
Deja, tokia programa parei
kalautų nemažai dolerių. 0 
jų, sako prezidento Fordo 
paskirtas Sveikatos, Apšvie- 
tos ir Gerovės Departamento 
direktorius Mr. Caspar 
Weinberger, mes neturime.

Nėra lėšų? Kaip tai? Betgi 
tuo tarpu, sako “Daily 
World”, “prezidento Fordo 
administracija pasiryžus iš
leisti milžiniškas sumas palai
kymui antiliaudiškų Lon Nol 
ir Thieu režimų”.

IR GEDOS NETURI
Kanados lietuviškų reak

cionierių laikraštis “N. L.” 
(kovo 5 d.) gieda: “Visos 
negerovės, karai, kurie įvyko 
per 30 metų tarp vakarų ir 
komunistų įtakos kraštų yra 
Jaltos nutarimų (viešų ir 
slaptų) rezultatas. . .”

Tai begėdiškas istorijos 
prievartavimas. Jokio karo 
joks komunistų vadovauja
mas .arba jų įtakoje, kraštas 
nepradėjo. Turėjome du ka
rus - Korėjos ir Indokinijos. 
Abiejuose kraštuose nei vie
nas Tarybų Sąjungos, nei 
Rytų Europos komunistų va
dovaujamo krašto nei vienas 
kareivis nedalyvavo, o tuo 
tarpu mūsų Jungtinės Valsti
jos juose dalyvavo su milži
niškomis armijomis. Arba 
paimkime Vidurio Rytuose 
karą. Ką su jo pradėjimu ir 
vedimu turi nors vienas ko
munistų vadovaujamas kraš- ! 
tas? Absoliutiškai nė vienas., j

LAISVĖ

Todėl kaltinimas komunis
tų įtakoje kraštų už tuos 
karus yra begėdiškas istori
jos koneveikimas ir kraipy
mas.

“TIK KLAUSYKITE, KĄ 
MES JUMS SAKOME”

Vienas sutanuotas galvo
čius Chicagos kunigų laikraš
tyje mus moko:

“Materializmas, materialis
tinė pažiūra į gyvenimą ir 
pasaulį žmogų paskandina 
iliuzijose ir neišvengiamai ve
da į nusivylimą ir pesimizmą. 
Gavėnios laikotarpis su sava 
dvasine atgailos medicina 
mūs perkeičia ir prieš akis 
atskleidžia plačiausius žmo
gaus gyvenimo tikrovės hori
zontus, kurie nesiriboja su 
šia žeme, o veda į amžinąją 
“Dievo karalystę”. Atgailos 
šviesoje visas mūsų gyveni
mas su savo darbais, sėkmė
mis, nesėkmėmis įgyja naują 
prasmę”.

Betgi iš visų žmonių luomų 
ypač katalikiškoji dvasiškija 
yra kiečiausiai, labiausiai pri
sirišusi prie materialistinių 
gėrybių. Vadinasi, čia ir turi
me kunigų “mokslo” bran
duolį: “Nežiūrėkite, ką mes 
darome, bet tik klausykite, 
ką mes jums sakome”. Jūs 
nesigvieškite ant materiali
nių turtų, ieškokite "naujos 
prasmės”, skubinkitės į “Die
vo karalystę”, tuo tarpu jie 
tegalvoja, kaip čia sau susi
kurti žemišką rojų.

TAIP, REIKIA TIKTAI 
DIDŽIUOTIS

Chicagiečių “Vilnies” ko- 
lumnistas Kazys Rimbas ra
šo:

“Kiek buvo džiaugtasi ir di
džiuotasi, kai, kuriant Kaune 
Lietuvos universitetą, atvy
ko šveicaras profesorius Ere
tas dėstyti universitete. Iš
moko ir lietuvių kalbą.

Dabar Lietuvos aukštosios 
mokyklos paruošė tiek dėsty
tojų, kad ne tik užtenka sau, 
bet dar vyksta į užsienio 
aukštąsias mokyklas dėstyti.

Štai “Mokslas ir technika” 
žurnale rašoma, kad Kauno 
Antano Sniečkaus politechni
kos instituto docentas F. 
Norkus dėsto Afganistane, o 
R. Kazalupskienė ir L. Kaza- 
lupskis dėsto Tuniso aukšto
se mokyklose. Sako, jų dar
bas gerai vertinamas.

Kiti stažuojasi Anglijoje, 
JAV ir Lenkijoje.

Reikia tik pasidžiaugti mū
sų tautiečių moksline pažan
ga”.

ŠTAI KUR NUDARDĖJO
Kol Portugalijoje per kele

tą desėtkų metų viešpatavo 
viena iš žiauriausių fašistinių 
diktatūrų, Bostono menševi
kų laikraštis nė vienos ašaros 
nerado dėl to krašto liaudies 
likimo. Bet fašistinė diktatū
ra tapo šiomis dienomis nu
versta ir liaudis ima visą 
kraštą į savo rankas. Vaje, 
koks mūsų lietuviškiems 
menševikams striokas! “Ka- 
leivis” (kovo 18 d.) gvoltu 
šaukia: “Portugalija jau ritasi 
į komunistinę sterblę. Kraštą 
valdo Revoliucinė taryba. 
Bankai nacionalizuoti’’. Ar 
begali būti baisiau: bankai 
nacionalizuoti! Redaktorių 
Sondą varo iš proto. . .

• MASKVOS 
KLIMATRONAS

Artimiausiais metais Maskvoje, 
Beskudninovo rajone bus pasta
tytas didžiulis 30 m. aukščio per
matomas stiklinis pastatas. Tai 
klimatronas (žr. pav.). Sj unikalų 
jrenginj kuria TSRS MA Vyriau
siojo botanikos sodo mokslininkai 
ir Mosprojekto architektų grupė.

Klimatrono trijuose skyriuose 
bus palaikomas skirtingas režimas: 
drėgnųjų tropikų, drėgnųjų sub
tropikų, sausųjų subtropikų ir dy
kumų. Sudėtinga aparatūra komp
lekso viduje bus galima Sudaryti 
dirbtinį rūką, lietų ir bet kurias 
reikalingas klimato sąlygas.

Naujajame komplekse visiškai 
nauju principu bus parengtos 
naujos įvairių mūsų planetos ra
jonų augalijos ekspozicijos. Kli
matrono lankytojai matys daugiau 
kaip 2 tūkst. augalų rūšių, kurių 
daugelis bus pirmą kartą augintos 
po stiklu.

Penktadienis, Kovo (March) 28, 1975

DAR, NEBUVO MATES!
Albany, N. Y. - Šios didžiausios valstijos sostinėje dar 

niekas nebuvo matęs tokio vaizdo, koks įvyko kovo 18 dieną. 
Penkiasdešimts tūkstančių valdžios darbininkų (tarnautojų) 
susirinko užprotestuoti prieš valstijos valdžią ir iškelti savo 
reikalavimus. Demonstraciją suruošė unija Civil Service 
Employees Association.

Darbininkai protestavo prieš atleidimą iš darbo šimtų 
darbininkų ir reikalavo, kad valdžia pasirašytų su unija 
naują sutrtį ir pakeltų algas.

IŠ TARYBŲ LIETUVOS APIE TURIZMĄ

Užsienio turizmas: planai, 
perspektyvos

Neseniai Vilniuje lankėsi turistai iš Lenkijos Liaudies 
Respublikos. Tai 35-0ji užsienio svečių grupė šiais metais. Iš 
viso šiemet Lietuvoje pabuvos įvairių šalių turistų penkta
daliu daugiau, negu pernai.

Apie užsienio turizmo respublikoje plėtimą ir perspekty
vas ELTOS korespondentui A. Degučiui papasakojo nese
niai įkurtos užsienio turizmo valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos viršininkas A. PETRAITIS.

— Užsienio turizmas nuo
lat intensyvėja ir plečiasi. 
1960 metais Vilniuje įkurtas 
“Inturisto” Lietuvos skyrius 
dabar jau vargiai susidoroja 
su keliamais uždaviniais. An
tai praėjusiais metais mūsų 
respubliką aplankė turistai iš 
28 šalių, o šiemet šis skaičius 
šoktelės net iki keturiasde
šimties.

Stengiamės, kad atvykę tu
ristai galėtų kuo plačiau susi
pažinti su mūsų respublikos 
ekonomikos ir kultūros lai
mėjimais, istoriniais bei ar
chitektūriniais paminklais. 
Tuo tikslu papildomi seni ir 
nustatomi nauji turistiniai 
maršrutai. Pavyzdžiui, šią 
vasarą svečiai, pabuvoję Vil
niuje ir Kaune, galės taip pat 
apsilankyti liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse. Ry
šium su Pergalės prieš fašis
tinę Vokietiją 30-mečiui tu
ristiniai maršrutai užsienio 
svečius nuves į atmintinas 
Didžiojo Tėvynės karo vietas 
— buvusią mirties stovyklą 
Paneriuose, Kauno IX fortą, 
Pirčiupius, partizanų žemi
nes Rūdninkų girioje.

Suprantama, plečiantis tu
rizmui, būtina stiprinti jo 
bazę. Šiuo atžvilgiu nemaža 
daroma Vilniuje. Dešiniaja
me Neries krante, netoli pre
kybos centro, kyla naujo 
viešbučio “Lietuva” pastatas. 
Užsienio turizmui bus pritai-, 
kyta visa eilė Vilniaus sena
miesčio namų. Galvojama įs
teigti turistinę poilsiavietę 
Trakuose.

Tačiau kartais vien pama
tyti maža. Turistai, iš kokios 
šalies jie bebūtų, pageidauja 
išsivežti kuo daugiau infor
macinės medžiagos apie mū
sų respubliką. Reikia pripa
žinti, kad tokios medžiagos 
dar trūksta, o esamoji nepa
tenkina savo kokybe. Todėl 
šiam klausimui skiriame di
delį dėmesį. Jau pasirodė 
didelio formato reklaminis 
plakatas “Vilnius”, papildy
tas prospektas “Tarybinis 
Pabaltijis”. Net septyniolika 
kalbų bus išleistas informaci
nis prospektas “Vilnius“, 
penkiomis - Vilniaus miesto 
planas - schema su informaci
niu tekstu. Talkininkaujant 
Lietuvos TSR fotomeno 
draugijai, numatome paruos

ti spalvotą fotoalbumą “Tary
bų Lietuva”, bukletus “Kau
nas”, “Trakai”, “Druskinin
kai”, informacinį leidinį apie 
papildomas ekskursijas ir pa
slaugas, taip pat reklaminį 
plakatą apie lankytinas res
publikos vietas.

Svarbus mūsų veiklos ba
ras - kuo plačiau propaguoti 
respublikos laimėjimus už jos 
ribų. Dalyvaujame tarptauti
nėse parodose ir mugėse, 
kuriose vis dažniau lankytojų 
dėmesį patraukia specialūs 
“Inturisto” stendai. Mūsų 
respublika su atskira ekspo
zicija pasirodė Poznanėje, 
Kopenhagoje. Užsienio ko
respondentams buvo sureng
tos spaudos konferencijos, o 
turistinių firmų atstovams - 
seminarai apie Pabaltijo res
publikas. Šiais metais rugsė
jo mėnesį mūsų valdyba daly
vaus tarptautinėje mugėje 
Zagrebe, Jugoslavijoje.

Kasmet plečiasi abipusis 
bendradarbiavimas su socia
listinių šalių turistinėmis or
ganizacijomis ir firmomis^ 
Pernai didelį pasisekimą tu
rėjo mūsų respublikos dienos 
VDR, Vengrijoje, Bulgarijo
je.

— Skaitytojams, be abejo, 
įdomu sužinoti, - pasakė baig
damas A. Petraitis, - kaip 
plėsis mūsų respublikos už
sienio turizmas. Galiu nu
džiuginti, kad Tarybų Lietu
vos žmonės taip pat turės 
progos susipažinti su dauge
liu pasaulio šalių: turistinių 
išvykų skaičius išaugs. Res
publikos pasiuntiniai pabuvos 
visose socialistinėse šalyse, 
aplankys kaimynines Švedi
jos. Suomijos, Danijos val
stybes. Turistiniai keliai nu
ves mus į Egiptą, Indiją, Šri 
Lanką, Siriją, Libaną, trum
piau tariant, pabuvosime vi
suose žemynuose.

■ VIETOJ BENZINO — 
AZOTAS

Solfordo universiteto (Anglija) 
bendradarbis dr. Dž. Randėtas su
konstravo azotu varomą automo
bilio variklį. Kartą pripildytas 
skysto azoto, toks variklis traukia 
240—400 km ir netoriia oro nuo
dingomis įmetamosiomis dujomis. 
Skystas azotas — suslėgtų dujų 
{altinis, kurį kaitina illomlnis aku
muliatorius. Automobilio galingu
mą užtikrina karltų suslėgtų dujų 
leidimas pro turbiną. Skysto azoto 
atsargą galima papildyti, akumu
liatorių pakrauti ii elektros tinklo.

VIDURINIOSIOS KARTOS 
LIETUVOS RAŠYTOJAI

LYRIKA IR 
SATYRA

Vladas Šimkus - lėto, že
maitiško būdo. Ir jo knygos 
pasirodo retai. Ir tos pačios 
plonutės. O vis tiktai šis 
poetas išsiskiria iš gana gau
sios lietuvių jaunesniosios li
teratų kartos.

Pirmoji poezijos knyga išė
jo* 1960 m., kai Vladas Šim
kus buvo 24 metų ir studijavo 
Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko universitete lietu
vių kalbą ir literatūrą.

Kuo gi paperka skaitytojus 
ši ir vėlesniosios jo lyrikos 
knygos “Kranto kontūrai” 
(1963 m.), “Geležis ir sidab
ras” (1968 m.). Visų pirma, 
dideliu nuoširdumu ir pa
prastumu, minties ir jausmo 
gilumu, kurie reiškiami be 
jokios pozos, be jokio man- 
drumo. Poetas rašo apie tai, 
kas labiausiai jaudina amži
ninkus: apie dvasinį žmogaus 
grožį, apie žmogaus mintis ir 
nerimą dėl pasaulio likimo, 
apie mūsų naują gyvenimą. 
Jo eilėse labai daug vietos 
skiriama žmogaus minties ju
dėjimui, sielos gilumui iš
reikšti. Ir jo eilės artimos 
skaitytojui, pasiekia jo širdį. 
Poetas mėgsta klasikinę stro
fą ir retai kada rašo baltosio
mis eilėmis. Jo eilėraščiai 
skambūs, muzikalūs.

Vladas Šimkus, mylėdamas 
grožį, jaučia didelį nerimą dėl 
vis pasitaikančių, vis neno
rinčių mirti blogio daigų ir 
jau išsikerojusių piktžolių. 
Trijuose jo eilėraščių rinki
niuose čia vienur, čia kitur 
nuskamba pašaipi gaidelė, 
kalbant apie karjeristus, 

miesčionis, dvasinius paliegė
lius bei nepageidaujamus mū
sų visuomenei reiškinius.

Gal todėl ir 1973 m. pasiro
dęs jo satyrinių eilėraščių 
rinkinys “Bitės pabėgėlės” 
nebuvo jau tiek netikėtas. 
Eilėraščiai pliekia įvairias 
mūsų dienų negeroves: tuš
tybę, prisitaikėliškumą, abe
jingumą. Eilės yra sunkios 
savo mintimi ir labai lengvos 
formos. Jas nesunku atsimin
ti. Šitai galima pasakyti, kal
bant tiek apie lyrinius, tiek 
apie satyrinius Vlado Šim
kaus eilėraščius. Beje, satyri
niuose eilėraščiuose VI. Šim
kus nevengia geraširdiškai, o 
kartais net piktai pasijuokti 
ne tik iš kitų, bet ir pats iš 
savęs.

VI. Šimkaus eiles mielai 
spausdina sąjunginiai perio
diniai leidiniai. 1963 m. išėjo 
Maskvoje jo pirmas eilėraš
čių rinkinys rusų kalba (“Že
mė jus myli”), o 1973 m. - 
“Aviliai”.

Pažymėtini Vlado Šimkaus 
poezijos vertimai iš latvių, 
rusų ir kitų kalbų.

Sunku pasakyti, kada ir 
kokios naujos knygos (lyrikos 
ar satyros) susilauks lietuvių 
skaitytojas, tačiau aišku vie
na: Vladas Šimkus turi ką 
pasakyti, ir jo eilės visuomet 
pasieks skaitytojo širdį ir 
protą. Rimantas Šinkūnas



Penktadienis, Kovo (March) 28, 1975

DIDŽIOSIA PERGALES 30-ClUI

KERŠTAS BUVO DIDELIS
Pr. Karlonas

Šie, 1975-ji, metai ir vėl 
skelbia didžią sukaktį - kalen
dorių lapeliuose gegužės 9-oji 
pažymėta raudona spalva, o 
tai reiškia Pergalės šventę. 
Prieš trisdešimt metų 
džiaugsmingi pergalės saliu
tai visam pasauliui paskelbė, 
kad fašistinė Vokietija kapi 
tuliavo. Nuožmioje kovoje su 
fašistine kariauna daug tautų 
įnešė savo indėlį ir todėl ši 
data užkliūva viso pasaulio 
doriems žmonėms, kartu lyg 
ir įspėdama - “Žmonės, būki
te budrūs”.

Tačiau ypatingai didelė ka
ro sunkumų našta atiteko 
Tarybų Sąjungai,' šios dau
gianacionalinės valstybės 
tautoms. Rytų platybėse - 
prie Maskvos, Volgogrado 
(Stalingrado), Leningrado, 
Kursko ir Oriolo, prie Dniep 
ro ir daug kitur ne tik išsi
sklaidė vaiduokliniai mitai 
apie tariamai “nenugalimą 
hitlerininkų armiją" - ši armi
ja čia palaidojo pasaulio užka-

nų būriai priskaičiavo virš 
250 tūkstančių kovotojų. Par
tizaninio judėjimo Centro 
štabas palaikė ryšį su 424 
partizanų radijo stotimis ir 
vadovavo 1131 partizanų bū
rio veiksmams. Tik 1943-ai- 
siais partizanai sunaikino 700 
priešo tankų, susprogdino 
3010 tiltų, sudegino apie 1800 
automašinų, Dniepro, Des- 
nos ir Pripetės upėse pa
skandino 90 laivų.

Netgi miestuose okupantai 
nesijautė - ir negalėjo jaustis 
— saugiai. Jau pirmą karo 
metų žiemą (vasario 15 d.) 
liaudies keršytojai šturmu 
paėmė Dorogabužio, o prieš 
mėnesį Cholmos miestus. Pa
starajame, užsitęsus mūšiui 8 
valandas, buvo sunaikinta 
apie 400 fašistų, ir 70 mašinų. 
1944 m. vasario 16-ąją, po 
artilerinio paruošimo, parti
zanai atakavo vokiškųjų fa- 

i šistų įgulą Iziaslavlio mieste, 
kur atkakliame gatvių mūšy
je sunaikino pusantro tūks-

LAI SVĖ

Lietuvio įspūdžiai iš krašto, 
kur verda mirtinos kovos

VLADAS BURBULIS

riavimo idėjas, per čia ėjo į tančio priešo kareivių, 
pagrindiniai keliai į visišką I Dažnai prisimenamas par-
fašistinės Vokietijos pralai
mėjimą.

Pagerbdami didvyrišką Ta
rybinės liaudies, jos armijos 
žygdarbį, visuomet šalia šito 
prisimename ir partizanų ko- ,,v 
vas, jų indėlį į pergalės prieš | blokuotam Leningradui 223 
fašizmą aukurą.

Štai tik keletas bendro, į 
visaapimančio pobūdžio fak- ; 
tų. Jau pirmomis fašistinės 
kariaunos alplūdžio dienomis 
tarybiniai žmonės pradėjo at
kaklią kovą ir laikinai oku- ■ būta daug. Pavyzdžiui, M 
puotose teritorijose. Jau pir- ' Šukajevo vadovaujami parti 
mą karo metų žiemą, buvo i zanų junginiai pražygiavo per 
sunaikinta daugiau šimto hit- . visą Ukrainą, per pietinius 
lerininkų komendatūrų ir I Lenkijos pakraščius ir atėjo į

i tizanų žygdarbis, atliktas šal- 
! tą 1942 m. žiemą. Tuomet šie 
narsuoliai kartu su Leningra
do srities kolūkiečiais įvykdė

I rizikingą operaciją, pergabe- 
' nę per fronto liniją priešo

pastotes maisto.
Neišskaičiuojamai daug 

garbingų puslapių į Didžiojo 
Tėvynės karo įstoriją įrašė 
tarybiniai partizanai. Neuž
mirštami ir jų raidai, kurių

Mokslinėje konferencijoje
“JAV literatūra ir

žurnalistika
Neseniai Maskvoje, Michailo Lomonosovo universitete tris 
dienas vyko visasąjunginė mokslinė konferencija “JAV 
literatūra ir žurnalistika". Tokio pobūdžio ir masto konfe
rencija surengta pirmąjį kartą. Joje su pranešimu dalyvavo 
Vilniaus V. Kapsuko universiteto docentas Bronius Raguo
tis. Jis trumpame interviu dalinasi konferencijos įspūdžiais 
ir mintimis.

3-ias puslapis 

galima provokacija iš Saigono 
diversantų pusės, būtina im
tis visų atsargumo priemo
nių. Todėl ir aš kol kas 
neturiu teises parašyti “Tie
sos” skaitytojams, kur bū
tent mane priėmė PVR prezi
dentas.

Mūsų pokalbis perėjo į ben
dras temas. Mane domino 
prezidento praeitis, jo kova 
už savo tautos laisvę, jo gy
venimo istorija.

Iš Europos valstybių Ngu
jen Hyu Tho geriausiai žino 
Prancūziją. Toje šalyje pra
bėgo jo jaunystė, studijų me
tai. Po grįžimo į Saigoną 
vertėsi advokato praktika. 
Nekartą jis, kaip advokatas, 
gynė teisiamuosius, kurie ko
vojo prieš viešpatavusį reži
mą. Audringi įvykiai sudrebi
no pagrindų Vietnamą, pri
vertė Ngujen Hyu Tho susi
mąstyti apie savo tautos atei
tį, apie savo vietą kovoje 
prieš prancūziškuosius kolo
nizatorius, japoniškuosius 
militaristus. 1944 metais jis 
jau tvirtai apsisprendė. 1949 
metais, kai Saigone tapo aiš
ku, jog JAV nutarė dalyvauti 
“nešvariame kare“ prieš 
Vietnamą, žinomas advoka
tas Ngujen Hyu Tho kartu su 
kitais dalyvavo demonstraci
joje, kurios lozungas “Vietna
mas .- vietnamiečiams, ap
sieisime be Amerikos”.

Po metų į Saigono uostą 
atplaukė pirmieji JAV karo 
laivai, išsilaipino “žaliosios 
beretes”. Į Saigono gatves 

i išsiliejo dešimtūkstantinė 
protesto demonstracija, jai 
vadovavo teisininkas Ngujen 
Hyu Tho, JAV kariniai laivai 
ir "žaliosios beretės” buvo 
priverstos laikinai palikti Sai
gono uostą, o advokatas, de
monstracijos vadovas, buvo 
areštuotas ir pasodintas į 
kalėjimą, iš kurio 1962 metais 
pabėgo.

Nuo 1962 metų pavasario 
Ngujen Hyu Tho - Pietų 
Vietnamo Nacionalinio išsiva
davimo fronto prezidiumo 
pirmininkas, o vėliau PVR 
prezidentas. Kalba jis grei
tai, vos spėju užsirašinėti. 
Pilnas energijos. Dešine ran
ka prezidentas nuolat glosto 
“ežiuku” pakirptus plaukus. 
Matyt, toks jo įprotis.

Mūsų pokalbis užtruko 
daugiau kaip valandą. Jau
čiu, kad man skirtas laikas 
baigėsi, PVR prezidentas iš
tiesė man ranką ir pasakė: 
“Iki sekančio susitikimo!”

Mane lydėję draugai kalbė
jo, kad prezidentas beveik 
ištisą naktį praleido priešaki
nėse pozicijose, nemiegojo, 
yra išvargęs.

Prieš išsiskiriant, prezi
dentas sutiko nusifotografuo
ti su mumis. Jo žodžiai: “Mes 
siekiame taikos, mes - už 
Paryžiaus susitarimo vykdy
mą. Mes - prieš bet kurias 
provokacijas. Mes - už vie
ningą Vietnamą. Mus jaudina 
tai, kad vietnamiečių tautos 
kovoje už laisvę Tarybų Są
junga, kitos socializmo šalys 
žengia greta, padeda ir su
pranta mūsų tikslą.

Neseniai grįžau iš Pietų 
Vietnamo. Išbuvau ten 10 
dienų, aplankiau bendruome
nes, kuriose anksčiau teko 
būti, naujas provincijas, sve
čiavausi pas kareivius prieša
kinėse pozicijose. Pietų Viet
namo Respublikos Laikino
sios revoliucinės vyriausybės 
(PVR LR V) Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos sky
riaus vedėjas Fatas supažin
dino su valstiečiais, slapta 
pabėgusiais į išvaduotus rajo
nus iš Saigono zonos.

Devyniolikametė valstietė 
Le Thi Than visam savo 
amžiui tapo invalide. Jos stu
buras pažeistas kulkų. 1974 
metų rugsėjo pradžioje ji 
kartu su tėvais grįžo iš kai
myninio kaimo, esančio už 3 
kilometrų, į savo namus. Pa
keliui juos sulaikė Saigono 
karinis patrulis. Patikrinę 
valstiečių pintines, kuriose 
buvo vaisiai ir daržovės, ka
reiviai šautuvų buožėmis ėmė 
mušti Le Thi Than motiną. 
Jie reikalavo pasakyti, kur 
slepiasi patriotai. Mergaitė 
maldavo kareivius, kad palik
tų ramybėje senutę motiną. 
Tuomet vienas iš saigoniečių, 
stovėjusių jai už nugaros, 
šovė į Le Thi Than.

Visa tai ji papasakojo man 
savo trobelėje, kurią Le Thi 
Than tėvams ir jai padovano
jo Kuangčio provincijos liau
dies revoliucinis komitetas.

Valstietė Vo Thi Kham iki 
1974 metų gruodžio 1-osios 
gyveno Mekongo deltoje. Vi
sa jos šeima augino ryžius. 
Lapkričio viduryje kaimą už
puolė Saigono kareiviai, atė
mė visas ryžių atsargas, gy
vulius, sudegino sodybą, nu
žudė vyrą ir dvi jos dukras. 
Vo Thi Kham liko visiškai 
viena. Gyventi kaime toliau 
nebebuvo jokios prasmės, 
nes iš 48 trobų liko nesunai
kinti tik 3 namai.

Ji nutarė bėgti į patriotų 
zoną. Žinoma, toks žygis ga
lėjo kainuoti gyvybę, tačiau 
Vo Thi Kham sprendimas 
buvo tvirtas, ir ji, nakčia 
perplaukusi kanalą, atsidūrė 
išvaduotame rajone.

Kalbuosi su ja ir matau, 
kad senutei (jai 56 metai) 
sunku kalbėti, kad ji jaudina
si, skaudžiai pergyvena bran
gių žmonių netekimą. Ne, ji 
neverkia, visos ašaros iš
verktos. Vo Thi Kham dre
bančiu balsu kalba man apie 

i savo kaimelio žmonių trage
diją, apie tai, kad taikūs 
valstiečiai taip ir nežino, kas 
yra taika.

Negalima tylėti, nevalia 
nusišalinti, kai greta liejasi 
vaikų, motinų ir senelių krau
jas, dega miestai ir kaimai, 
mokyklos ir ligoninės. Lan
kydamasis Pietų Vietname, 
vėl susidūriau su slogia praei
timi, prisiminiau karo audros 
nuniokotą Lietuvą.

Man pasiūlė nuvykti į vieną 
iš kaimų, kurį ką tik išvadavo 
patriotai. Šis kaimelis yra 
Mitho provincijoje, maždaug 
60 kilometrų į pietus nuo 
Saigono. Mašina skrieja pla
čia autostrada, kurią nutiesė 
amerikiečiai. Tai kelias Nr. 1, 

■ turintis ypač svarbią reikšmę 
| tiek Saigonui, tiek Pietų 
Vietnamo Išsivadavimo armi
jai. Keletą kartų teko sustoti 
ir sprukti į pakelę. Oro pavo
jus. Vietomis autostrados 
danga suardyta - buvusių 
bombardavimų ir apšaudymų 
pėdsakai. Tenka apvažiuoti, 
o tai jau didelis vargas. Auto
mašinos ratai giliai įsirėžia į 
molėtą dirvą, tenka laukti 
talkininkų. Bet kurią minutę 
gali pas’.rodyti Saigono avia
cija, o iš viršaus viskas kaip 
ant delno. Aplinkui lygumos, 
nėra džiunglių, vien tik ryžių 
laukai.

Mūsų laimei, lėktuvų nepa
sitaikė, susilaukiame talkos 
ir vėl skubame į priekį. Pake
liui - sudaužyti tankai, pabū
klai, sudeginti kaimai. Pra
važiuojame nedidelį miestelį, 
sugriautą iki pamatų, be jo
kio gyventojo.

Pagaliau vakarop atvyksta

me į kaimą. Nuo čia iki 
Saigono armijos priekinių po
zicijų tik 3-4 kilometrai. Mus 
pasitinka vietinio liaudies re
voliucinio komiteto pirminin
kas Ngujen Van Banas. Sude
gintos sodybos, sugriauta iri- 
gacinė sistema kanalai, be 
kurių neįmanoma auginti ry
žius, nesuskaičiuojama dau
gybė bombų duobių ir duobe
lių, keletas valstiečių, kiek | 
toliau besiganantys buivolai. 
Toks vaizdas iškilo prieš ma
no akis, kai atsidūriau čia.

An Thajaus kaimas dvylika 
kartų ėjo iš rankų į rankas, 
kol pagaliau buvo visiškai 
išvaduotas. Jis išsidriekęs 
aukštumoje abipus kelio Nr. 
1. Priešas čia buvo įrengęs 
stiprias pozicijas, gelžbetoni
nius bunkerius, sujungtus 
tarpusavyje požeminiais pe
rėjimais. Kadangi kaimas yra 
ant kalvos, iškilusios virš 
lygumų, Saigono kareiviai 
įrengė efektyvius ugnies taš
kus. Kaime buvo dislokuotas 
beveik ištisas batalionas prie
šo kareivių.

Ngujen Van Banas papasa
kojo apie valstiečių gyvenimą 
mūšių metu. Iš 345 šeimų liko 
tik 116. Kiti žuvo arba pasi
traukė į kaimyninės gyven
vietes. Kadangi valstiečių so
dybos buvo sugriautos arba 
sudegintos pirmųjų atakų 
metu, kaimelio gyventojai 
įsikūrė žeminėse. Jose gyve
no ištisomis šeimomis, kartu 
su gyvuliais, naminiais 
paukščiais. Tokiomis sąlygo
mis jie išbuvo apie metus 
laiko.

Ngujen Van Banas - karo 
invalidas, bendradarbiavo su 
Pietų Vietnamo Nacionalinio 
išsivadavimo frontu, buvo 
partizanų ryšininkas. Tuo
met, kai kaimelis priklausė 
Saigono zonai, jis slapta per- 
davinėjo įvairias žinias pa
triotams. Ngujen Van Banas 
pasakė man, kad jų kaimelyje 
iki pat išvadavimo, be Saigo
no kareivių, buvo keletas 
amerikiečių patarėjų. Jis as
meniškai matė ir girdėjo, 
kaip amerikiečių “konsultan
tai” per vertėjus davinėjo 
įvairius įsakymus, nurody
mus.

An Thajaus apylinkėse kol 
kas neramu, netoliese prie
šas. Kai nakties sutemos ap
glėbia žemę, dangaus skliau
tą nušviečia raketos, kurias 
reguliariai leidžia priešas. 
Arti frontas, frontas tikra to 
žodžio prasme. Žmonės ir 
kraštas laukia taikos, ryžių 
laukai laukia valstiečių, lai
kas sodinti bananų ir apelsinų 
plantacijas. Negalima. Ka
ras. Žūsta žmonės. Kada pa
galiau įsivyraus taika, kurios 
taip trokšta ir laukia valstie
čiai?

. . .Prieš išvykdamas iš 
Hanojaus į išvaduotus Pietų 
Vietnamo rajonus, pasiun
čiau telegramą PVR prezi
dentui Ngujen Hyu Tho su 
prašymu priimti mane ir duo
ti interviu. Būtent An Thaju- 
je gavau atsakymą. Prezi
dentas laukia manęs savo re
zidencijoje. Reikėjo išvykti 
nedelsiant. Išvažiavome va
karop ir paryčiais pasiekėme 
prezidento buveinę.

Neakivaizdiniu būdu aš jau 
buvau pažįstamas su prezi
dentu. Bet asmeniškai susi
tikti ir kalbėtis teko pirmą 
kartą. Šis susitikimas su tik
rai legendine asmenybe man 
paliks gilų įspūdį visam gyve
nimui.

Prezidentas Ngujen Hyu 
Tho priėmė mane pagal visas 
diplomatinės etikos taisyk
les, tiksliai nustatytą valan
dą. Tai buvo ankstyvas ry
tas. Pagal nerašytą įstatymą 
pokalbį vietnamiečiai visada 
pradeda nuo tavo ir tavo 
artimųjų sveikatos. Džiun
glėse, knibždančiose nuodin
gais uodais, gyvatėmis ir ki
tais pavojingais gyvūnais pa
klausti pašnekovą apie jo sa
vijautą - visiškai natūralus 
reiškinys. Prezidento Ngujen 
Hyu Tho rezidencija - džiun
glių kraštas. Bet kuriuo metu

vaidmens tebevyksta aštrios 
diskusijos, ypač amerikiečių 
literatūros laikotarpio bei, 
pavyzdžiui, Upton Sinclair 
kūrybos nagrinėjimu jau gan 
glaudžiai siejasi ir su emi
grantų, vadinamųjų etninių 
grupių literatūros reiškiniais. 
Šio pokalbio autoriui sekcijo
je kaip tik teko daryti prane
šimą apie lietuvių emigraci
nės literatūros ryšius ir są
veiką su JAV literatūra.

— Tokios problematikos ir 
masto mokslinė konferencija 

;apie Amerikos literatūrą ir 
■žurnalistiką mūsų šalyje su
rengta pirmąjį kartą. Iki tol 
buvo ruošiamos atskiros, ne 
kompleksinio pobūdžio konfe- .. j uvuJVljvo paryji aoviuo ia avvjv į ; .. . . . . p,.įgulų, o atėjus pavasariui', I CekoXS?Lr veikė^Lt ir simpoziumai. Šį

piant Amerikos literatūrą 
; nuo XVIII amžiaus iki pat 
! šiuolaikinių jos reiškinių ir 
tendencijų.

■ Konferencijoje dalyvavo , Remdamasis lietuvių emigra- 
i apie 200 mokslininkų, jų tar- 
'pe iš Vokietijos Demokrati-
1 nės Respublikos, Vengrijos ir 
Lenkijos.

— Prašytume apibūdinti 
konferencijos darbą ir jos 
problematiką.

— Konferencija, be plena
rinio posėdžio, turėjo ketu
rias sekcijas. Pirmoje - “JAV 
žurnalistika ir šiuolaikinė 
ideologinė kova” daugiausia

į liesti dabartinės, amerikiečių 
į buržuazinės žurnalistikos
j naujosios tendencijos ir reiš- i tekste bei santykiuose.
kiniai (pvz., “Watergate 
byla“). Buvo analizuojami 
nauji buržuazinės spaudos ir 
monopolijų bei vyriausybės

Kursko mūšio išvakarėse, tik | 1945 metais susitiko su Tary-' 
Baltarusijos žemėje buvo su- | binės Armijos kariais.
sprogdinta 211,000 km. gele- i Partizaninė kova irgi buvo i 
žinkelių bėgių. Tas pilnai pa-: internacionalinė. Ji akivaiz- 
raližavo svarbiausius kelius:džiai rodo kaip tvirtai tarybi- 
Minskas - Orša, Polockas - nės tautos sulydytos bend- 
Malodečnas, Minskas - Bres- rais siekiais, bendrais tiks
las ir kt.

Ne, fašistai niekuomet ne
galėjo pasakyti, kad štai ši 
teritorija, apibrėžta frontų 
linijomis, yra jų visiškoje 
kontrolėje, jų žinioje. Pavyz
džiui, įpusėjus 1973-siems

lais, bendrais ir gražiausiais 
idealais. Ir labai miela, tie
siog neįsivaizduojamai puiku, 
kad ir lietuvių tautos partiza
nai kovose su fašistiniais oku- 

; pantais atliko daug didvyriš- 
! kų žygdarbių, priartindami

metams daugiau 200 tūkstan- Į pergalę Didžiajame Tėvynės 
čių kvadratinių kilometrų te- ; kare.
ritorijos kontroliavo tarybi- j ------------
niai partizanai. Maža? Bet Į Maskva. - Kol kas čionai 
juk tai daugiau, negu Danija, į yra įsikūrusios ir veikia dvi 
Anglija ir Belgija kartu paė- įKambodijos ambasados. Vie
nius. na atstovauja Lon Nol reži-

Partizaninės kovos įtampa mui, o kita - liaudiečiams. 
augo diena iš dienos. Jau’Tarybų Sąjungos valdžia te- 
1944 metų pradžioje partiza- ’ betoleruoja abidvi.

Didžiai nusipelnęs menininkas

Charlie Chaplinas su žmona
Londone šiomis dienomis Chaplinas buvo karalienės Elzbie
tos apdovanotas “Knight Commander of the British Em
pire” titulu. Tai laikoma menininko Anglijoje aukščiausiu 
pagerbimu. Aktorius Charlie Chaplinas jau 85 metų am
žiaus, bet tebėra labai veiklus ir tebekuria įdomius filmus.

Kadaise per daug daug metų Chaplinas darbavosi 
Jungtinėse Valstijose. Bet čionai pradėjus siautėti piktai 
reakcijai, aktorius negalėjo jos pakęsti ir sugrįžo į savo 
gimtinę pastoviam apsigyvenimui. Jo sukurti komiški filmai 
buvo labai populiarūs šios šalies visuomenėje. Ilgai jo filmų 
buvo pasigęsta.

cinės literatūros patyrimu ir 
reiškiniais, stengiausi palies
ti apskritai JAV etninių gru
pių literatūrą kuri sudaro 
specifinę viso Jungtinių 
Amerikos Valstijų literatūros 
proceso dalį. Ji ne tik tų 
grupių gimtojo krašto litera- 

: tūros faktas, bet ir visos 
į amerikiečių literatūros savi- 
I tas reiškinys. Tad ir lietuvių 
emigracinę literatūrą tikslin
ga nagrinėti ir tyrinėti bend- 
raamerikinės literatūros kon-

Washingtonas. - Jungtinės 
Valstijos esančios pasirengu
sios Indijai pasiųsti 800,000

santykių klausimai, tos spau
dos koncentracijos ir mono- 
polizacijos procesai, ypač 
svarbūs vykstant šiuolaikinei 
ideologinei kovai. Kitoje sek
cijoje - “Šiuolaikinės JAV 
literatūros ir kultūros proble
mos” - pranešėjai daug dėme
sio skyrė šios šalies vadina
majai masinei kultūrai nagri
nėti. Mokslininkai atskleidė 
masinės kultūros politinę ir 
ideologinę funkciją, jos žalin
gą poveikį dvasiniam ameri
kiečių gyvenimui, jų mąsty- j 
mo ir jausenos standartizaci-' 
jai. ■

Dar vienoje sekcijoje -j 
■“JAV XVIII ir XIX a. a.į 
* literatūra” - mūsų mokslinio- i 
kai, amerikiečių literatūros 
specialistai, nagrinėjo Edgar 
Po, Gotorno kūrybą, kėlė ir 
sprendė amerikiečių roman
tizmo problemas.

— Leiskite paklausti, ar 
šioje konferencijoje buvo lie
čiami emigrantinės literatū
ros reiškiniai?

— Taip. Man daugiausia 
teko dalyvauti sekcijos “JAV 
XX a. literatūra” darbe. Di
džiausią šios sekcijos praneši
mų dalį sudarė William 
Faulkner, Efnest Heming
way, Tom Wolf, Upton Sinc
lair', Theodore Dreiser, o’Nilo 
kūrybos nagrinėjimai. Iš ki
tos pusės - gana plataus 
dėmesio parodyta vadinama
jam “raudonajam” amerikie
čių literatūros ir žurnalisti
kos dešimtmečiui (1930-1940 
m.), dėl kurio reikšmės ir

tonų kviečių. Kaip žinia, Indi
joje viešpatauja didžiausia 
maisto stoka.

Kauno P. Ziberto šilko kom
binate kasmet atnaujinama 
beveik pusė audinių. Didelę 
paramą kombinato specialis
tams teikia Lietuvos tekstilės 
pramonės mokslinio tyrimo 
institutas. Mokslininkams 
padedant, įmonėje taikomos 
naujos, pažangesnės techno
logijos, gerinama audinių ko
kybė.

Šiemet kombinatas paga
mins beveik 25 milijonus 
metrų audinių. Vienuolika 
audinių rūšių bus gaminama 
su kokybės ženklu.

Nuotraukoje: kombinato 
darbininkės J. Puidienė [kai
rėje] ir Z. Mizgiraitė demon
struoja audinius, kuriems su
teiktas kokybės ženklas.

A. Palionio nuotrauka

Albany, N. Y. - Valdžia yra 
nutarusi pakelti kainą naudo
jimui didžiojo New Yorko 
valstijos vieškelio “Thruway” 
15 procentų. Taip pat prane
šama, kad ir New Jersey 
valstijos valdžia pakėlė kainą 
ant savo “New Jersey Thru- 
way” 19 procentų.

Suliesęs darbininkas moka 
valdžiai mokesčius [taksus], o 
nutukęs kapitalistas tik stovi 
ir daboja.

Iš leidinio 
“Service Employee”



4-tas puslapis

Iš visų šalies kampų pranešimai kalba apie didelį krimina- 
lysčių padaugėjimą. Šioje darbo unijų organo “Labor” 
karikatūroje parodomas ryšys tarp infliacijos, nedarbo, 
krizės ir kriminalizmo plitimo ypač mūsų didmiesčiuose.

ŠIS TAS APIE LIETUVOS ŽUVININKYSTES OKI

Sidabro dubuo gėlavandenei 
žuviai

Bene pirmasis gamtos ap
saugos įstatymas, tikriau, fa
raonų potvarkis, buvo išleis
tas senovės Egipte. Londono 
Britų muziejaus retų raštų 
saugyklose išliko papirusai, 
kviečiantys globoti žemės ir 
vandenų gyvūniją, retus 
augalus. Šalia šventųjų vaba
lų - skarabiejų, aušros paukš
čių - flamingų, žvaigždėmis 
žėrinčių Nubijos leopardų, 
stebuklingųjų Afrikos lotosų 
žiedų, minimi ir Nilo žuvų 
vardai. Lynams baseinus iš
klodavo žaliu akmeniu, karo
sams - geltonu, vėgėlėms - 
juodu kaip naktis marmuru. 
Išliko romėnų tvenkinių griu
vėsiai. Žuvų atvaizdais iš
marginta daugelis Romos lai
kų monetų.

Seniausioji Lietuvoje žvejų 
gyvenvietė archeologų suras
ta 1966-67 metais Šventojoje. 
Pagal surastus žuvų kaulus 
nustatyta: čia prieš 3500- 
5000 metų ežere nardė metri
nės lydekos, duburiuose tū
nojo dvimetriniai šamai.

Žuvų išteklių saugojimu ir 
didinimu susirūpinta gana se
niai. Išliko 1447 metais išleis
tas įstatymas, draudžiantis 
Lietuvoje pertverinėti upes 
ir neršto metu statyti bučius, 
tinklus. Penkioliktame am
žiuje prie vandens malūnų 
įrengiami tvenkiniai karo
sams. Jie minimi kunigaikš
čių ir bajorų 1560 metų žemės 
valdų inventoriaus knygose. 
Apie 1870-uosius netoli Vil
niaus, Verkiuose, pradeda 
veikti pirmoji Lietuvoje žuvi
vaisos įmonė.
Stiklo rūmų šaltinių papėdėje

Ūksmingo Verkių parko 
palei Nerį kampelis. Čia įmin
tos darbštaus žmogaus - žuvi
vaisos pradininko mūsų kraš
te, pasaulinio garso ichtiolo
go Mykolo Girdvainio pėdos. 
1876-ieji metai! Atidaroma 
žemdirbystės paroda Šiau
liuose. Smalsuolių minia ap
supo vyrą, atvežusį neregėtą 
ežerų ir jūros gyvūnų kolek
ciją. Jaunas ichtiologas iš 
Šiaulių į namus sugrįžta su 
aukso medaliu. Po penkerių 
metų Berlyną, Paryžių pasie
kia žinia: žuvų perykloje Ger- 
konyse už Dūkšto Mykolas 
Girdvainis pirmą kartą pa
saulinėje žuvininkystės isto
rijoje iš dirbtinai apvaisintų 
ikrų užaugino seliavas.

Ne tik užaugino, bet ir 
įveisė jas aplinkiniuose šalta- 
vandeniuose ežeruose. 1894 
metais Lietuvos žuvivaisos 
tėvas (kaip vėliau Girdvainį 
pavadino dėkingi jo mokiniai) 
Trakų Vokės upėtakių ir kar
pių ūkyje išperina karališką
sias žuvis sykus ir paleidžia 
juos į Trakų ežerus. Pagaliau 

Nemuno, Dauguvos, Vislos 
sterlės praėjusio šimtmečio 
pabaigoje pakliūdavusios į 
vietinių žvejų tinklus! Iš kur 
tos retos eršketinių šeimos 
žuvys minėtose upėse! . . Jos 
irgi buvo įveistos Mykolo 
Girdvainio rūpesčiu.

Viena iš didžiausių šalyje
. . .Grakštus, lengvas pasta
tas iš stiklo ir betono. Lietu
vos Mokslų Akademijos Zoo
logijos ir parazitologijos in
stituto akvariuminė. Viena 
didžiausių “gyvųjų laborato
rijų” Tarybų šalyje - jos 
plotas viršija 1200 kvadrati
nių metrų. Leidžiamės laipte
liais žemyn pro baltai išklotus 
baseinus.

Uždaroji sistema! Paban
dykime išsiaiškinti sąvoką. 
Per akvariumą prateka ir vėl 
sugrįžta vanduo. Bet sugrįžta 
apvalytas, skaidrus, prisotin
tas deguonies. Kam to reikią? 
Apsisaugoma nuo bakterijų, 
įvairių išorinių poveikių. 
Eksperimentai tampa tiks
lūs, juos daugelį kartų galima 
pakartoti vienodose sąlygo
se.

Pasirodo, nedideliuose 
tvenkiniuose, kur reguliuoja
ma vandens temperatūra, pa
laikomas reikalingas hidro
cheminis režimas, žuvys še
riamos specialiais pašarais - 
laimikio valkšnos pasunkėja 
keleriopai.

“Pašildytų vandenų” 
problema

Elektroniniai prietaisai ak
variuminėje įgalina palaikyti 
[vandens temperatūrą 0,1 
laipsnio tikslumu. Pasaulio 
mokslininkai susidomėjo šil
tais pramoniniais ir geoter
miniais vandenimis. Žuvys 
“šildomos” JAV, Anglijos, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos tvenkiniuose ir 
vandens saugyklose.

Lietuvos ichtiologus domi
na “pašildytų vandenų” prob
lema. Turime ir mes “šiltąją 
jūrą” - Elektrėnų marias. Čia 
pradėta statyba tokio žuvų 
ūkio, kuris naudos ir šiltus 
vandenis.

Kaip žuvys elgiasi įvairiose 
sąlygose ir situacijose? Seniai 
pastebėta, kad skirtingos žu
vų rūšys nevienodai reaguoja 
į šviesą, elektros srovę, che
mines medžiagas. Atspėti, 
bandymais patikrinti dėsnin
gumai - raktas į vandenų 
lobių skrynią. Ypač jie svar
būs, kai Klaipėdos elektro- 
žūklės laboratorija kartu su 
instituto mokslininkais 
sprendžia naujo žvejybos bū
do, kur pritaikoma elektros 
srovė, problemą. Ar kenks
minga srovė vandens gyvūni
jai, kaip ji atsiliepia tolimes

nei žuvų giminei? Tai aiškina
ma po modernios akvariumi
nės kupolu.

60 žuvų rūšių
Šapalas, menkė, karšis, 

žiobrys, lydeka, lynas, eše
rys - galima priskaičiuoti iki 
60 Lietuvos gėlavandenių žu
vų rūšių. Tai, suprantama, 
ne tiek jau daug. Bet žvilgte
lėkime, kas nardo, kūliais 
vartosi viename akvariumi
nės baseine.

Trečią pavasarį sutinka 
Verkiuose amerikietiškieji 
dryžuotieji ešeriai. Jų tėvynė 
— tolimosios Kalifornijos pa- 

. kraščių vandenys. Svečiai - 
verti globos. Užauga jie iki 
paršelio didumo - kokių 50 
kg. Vinklūs, greiti, gardūs 
kaip ir upėtakiai. Akvariu
minė - pirmieji namai žuvims, 
atvežtoms iš svetur. Čia jos 
aklimatizuosis, čia tyrinėja
mas jų gyvenimo būdas, vei
simos! galimybės.

Lietuvos vidaus vandenyse 
per penkmetį numatyta be
veik dvigubai padidinti žu
vies sugavimą. Tai padaryti 
žymia dalimi padeda ichtiolo
gai. Verkiuose kalamas si
dabras, Verkiuose ieškoma jo 
kasyklų.

Bokštai kyla arvyduose
Kiek akys aprėpia - tvenki

niai. Sėdime su Arvydų žuvi
ninkystės ūkio direktoriumi 
Alfonsu Pekarsku ant nuvir- 
tusio žilvičio stuobrio. Prisi
mename praėjusį rugsėjį - 
rudeninį karpių varymą. Kė
lė sunkius graibštus žvejai, 
krovė stambią žuvį . . .

— Atvažiuok pavasarį. 
Mūsų statybomis pasigėrėsi. 
Metas atsisakyti seno luoto, 
dėžės - neštuvų.

Žmogus jau dabar privers
tas keisti žuvininkavimo bū
dą. Nuo žvejybos, kuri iki šiol 
buvo kaip ir medžioklė, pe
reinama prie kultūrinės žuvi
ninkystės. Respublikoje pra
moniniu būdu auginami gy
vuliai, antys, kalakutai, viš
čiukai - broileriai. Žuvininkas 
kol kas nepadėjo valtelės, iš 
kurios jis beria pašarus kar
piams, nemetė graibšto, tink
lo. Be stiprių rankų neapsiei
si. Ar iš tikrųjų taip?

— Penkmečio pabaigoje 
karpius auginsime pramoni
niu būdu, - tvirtina direkto
rius Alfonsas Pekarskas. Ir 
mes nuskubame į Margius.

Sankasos, pylimai, užtvan
kos. Tik įsivaizduokite: bokš
tai - kombinuotų pašarų san
dėliai - rikiuojasi palei tven
kinius. Jie bus pripildomi 
ilgam laikui. Motorinės val
tys - katamaranai tyliai išve
žios ir automatiškai išbarstys 
“pusryčius, pietus, vakarie
nę” karpiams. Netrukus miš
kų paunksmėje sutyvuliuos ir 
parodomieji tvenkiniai, kurie 
padės propaguoti pažangiau
sius žuvininkystės laimėji
mus.

Koks čia statinys iškilo šali
mais senųjų Arvydų ąžuolų? 
Jaunas ichtiologas Algis 
Alekna aprodo baseinus - 
sandėlius ir savotišką įmonę - 
žuvų apdorojimo mazgą. 
Kaip bus skirstomi karpiai? 
Iš cisternos sugauti karpiai 
pirmiausia niurktelės į basei
ną. Po to - gyvi, spurdantys 
atguls ant rūšiavimo stalo. Iš 
konteinerių vėl keliaus į ba
seinus - gyvų žuvų sandėlius, 
nuolat girdomus šviežiu van
deniu prisotintu deguonies. 
Atvykusią iš parduotuvės 
mašiną gyva žuvimi “pa
kraus” speciali judanti gervė.

Šio penkmečio pabaigoje 
Arvydai taps didžiausiu res
publikoje žuvininkystės ūkiu. 
Žydrieji arimai nusidrieks 
1200 ha plote. Karpių valkš
nos padidės beveik keturgu
bai. Po 600-700 tonų gyvų 
žuvų per metus Arvydai ga
lės pateikti Vilniaus gyvento
jams.

Respublikos tvenkiniai 
ateinančiais metais žada 25 
tūkstančius centnerių karpių. 
Sidabrinis dubuo skaniai žu
viai ruošiamas Pavėžupyje ir 
Išlauže, Šalčininkuose ir Va- 
saknose, Bubiuose ir Šilavo
te.

Toks mūsų kelias
Lietuvos ichtiologai ir hi

drologai sėkmingai tęsia de
vintojo penkmečio darbus.

LAISVE

NUOTRAUKOJE: Lietuvos TSR kultūros darbuotojų suva
žiavimo salėje [iš kairės] - Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto rektorius A. Cyras, liaudies artistė M. Mironaitė, 
liaudies rašytojas J. Baltušis, Panevėžio “Ekrano” gamyk
los darbininkė, TSRS Aukščiausios Tarybos deputatė A. 
Kavaliauskaitė ir Kauno politechnikos instituto rektorius 
M. Martinaitis. T. Žebrausko nuotrauka

Laiškas iš žemaičių
Naumiesčio

Mielas drauge Antanai ir 
visi laisviečiai!

Retai tenka aplankyti šį 
Žemaitijos kampelį. Tad 
džiugu buvo pasinaudoti pro
ga nuvykti į Žemaičių Nau
miestį, esantį Šilutės rajone. 
O progą sudarė iškilmės, su
sijusios su Mykolo Junčo-Ku- 
činsko vardo suteikimu mies
telio vidurinei mokyklai.

Kilęs iš šio Žemaitijos kam
po, gimęs netolimame Makių 
kaime 1893 m. Mykolas Jun- 
čas 1914 metais buvo pašauk
tas į Rusijos kariuomenę, o 
po 1917 m. Spalio tapo Revo
liucijos kariu. Būdamas Rau
donosios Armijos eilėse, jis 
dalyvavo pilietiniame kare 
Uralo fronte ir Sibire. Po 
demobilizacijos dirbo Balta
rusijoje kooperacijos srityje, 
vėliau įstojo į tautinių mažu
mų universitetą Maskvoje.

1930 m. jis atvyko į Lietuvą 
ir veikė Komunistų partijos 
eilėse. Pasivadino tada Mar
tynu Kučinsku. Netrukus bu
vo areštuotas, nuteistas 12 
metų kalėti. Keičiantis kali
niais 1933 m„. jis nuvyko į 
Maskvą, kur baigė universi
tetą, bet vėliau grįžo į Lietu
vą tęsti revoliucinę kovą. Vėl 
suimtas ir 1937 m. nuteistas 8 
metus kalėti, bet įvykus re
voliuciniams pasikeitimams 
1940 m. birželyje išėjo į lais
vę ir buvo paskirtas Darbo 
ministru Liaudies vyriausy
bėje, vėliau Darbo liaudies 
komisaru jau Tarybinėje vy
riausybėje.

Tėvynės karo metu Junča- 
Kučinskas buvo įgaliotiniu 
evakuotųjų reikalams Kuibi- 
ševo sričiai ir Mordovijos 
respublikai, paskui vyriausy
bės ir LKP CK įgaliotiniu 
16-je Lietuvos divizijoje. Po 
karo dirbo LKP CK sekreto
rių, nuolatiniu Lietuvos TSR 
atstovu Maskvoje, o nuo 1947 
ligi 1959 metų - Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoju.

Taigi, visą savo sąmoningą 
amžių M. Junčas-Kučinskas 
skyrė kovai, darbo žmonių

Svarbiausias jų uždavinys - 
didinti krašto vandenų biolo
ginį produktyvumą. Iš su
kauptos medžiagos drauge su 
kitomis mokslo ir gamybos 
organizacijomis ruošiama ge
neralinė schema intensyviai 
žuvininkystei Lietuvoje vys
tyti. Atlikti dideli tyrinėjimai 
Kuršių mariose ir Nemuno 
žemupyje. Kaip didinti ungu
rio išteklius, /apsaugoti ver
tingų žuvų - starkio, žiobrio 
jauniklius nuo žuvimo - šių 
mokslinių stebėjimų rezulta
tai padėjo nustatyti verslinių 
žuvų kasmetinę sugavimo 
prognozę. Respublikos žuvi
vaisininkams perduoti pasiū
lymai, kaip atkurti Lietuvos 
upelių pažibos - upėtakio iš
teklius. t

Nuo luoto ar pinto bučiaus 
iki akvariumų, modernių 
tvenkinių, naujausių žvejy
bos įrankių, mokslinių van
dens faunos globos ir pratur
tinimo rekomendacijų - toks 
kelias į povandeninę karalys
tę ir jos gelmių turtus.

Leonardas Grudzinskas
(Iš Lietuvos spaudos) 

. labui, ypač Lietuvos liaudies 
: laisvei ir gerovei. Kadangi 
į mudviem ištisus 12 metų te
ko artimai bendradarbiauti 
Aukšč. Tarybos Prezidiume, 

(turėjau progos jį gerai pažin
oti ir įvertinti kaipo taurų, 
[jautrios širdies žmogų ir 
[principingą komunistą. Todėl 
; malonu buvo dalyvauti iškil
mėse, kuriomis pagerbtas jo 
atminimas sukakus dviem 
metam nuo jo mirties - jis 
mirė 1973 m. kovo 16 d.

Mykolas Junčas-Kučinskas
Šiandien, kovo 15 d. susi

rinkome Žemaičių Naumies
čio vidurinėje mokykloje, ku
rios erdvių rūmų statybos 
reikalams daug rūpesčių sky
rė M. Junčas-Kučinskas. Iš
kilmingam mitingui priešais 
mokyklos rūmus išsirikiavo 
mokiniai ir mokytojai, o taip 
pat gražiai uniformuoti or- 
kestrantai-dūdoriai. Mitingą 
atidarė Šilutės partinio rajo
no komiteto sekretorius J. 
Ulba, o revoliucijos vetera
nas Juozas Stimburys atiden
gė paminklinę lentą, kuri pri
mins tėvynainiams apie šau
nų žemaitpkovotoją. Švieti
mo ministerijos atstovas Do
brovolskis perdavė raštą, ku
riuo vyriausybė suteikė Ž. 
Naumiesčio vid. mokyklai M. 
Junčos-Kučinsko vardą.

Partijos istorijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas R. 
Maliukevičius ; plačiau papa
sakojo apie M. Junčos-Ku
činsko gyvenimo kelią, kalbė
jo dar velionies dukterėčia 
žemės ūkio mokslų kandidatė 
R. Abukaveckienė, apylinkės 
pirmininkė Idzelienė, išreiš
kusi padėką už garbę suteik
tą mokyklai, o taip pat mo
kyklos direktorius Kostas 
Venckus. Teko tarti žodį ir 
man. Pažymėjau mūsų bend
radarbiavimą su Junču-Ku- 
činsku, pareiškiau, kad jis 
kaipo kovotojas buvo laimin
gas, galėjęs susilaukti šaunių 
kovos rezultatų, nes darbo 
žmonės laisvoje tarybinėje 
santvarkoje sukūrė Lietuvo
je gražų ir šviesų gyvenimą. 
Palinkėjau, kad jaunoji karta 
pasisemtų pavyzdį iš taip 
karštai mylėjusio savo liaudį 
ir kovojusio dėl jos laimės 
Žmogaus, kurio vardą įgijo 
mokykla.

Paskui iškilmės buvo tęsia
mos erdviuose Kultūros rū
muose. Čia mokyklos auklėti
nių ir mokytojų jėgomis su
ruoštas didelis koncertas, ku
rio metu ne tik skambėjo 
dainos, bet ir atliktas monta
žas, atvaizdavęs epizodus iš 
M. Junčos-Kučinsko gyveni
mo. Programoje dalyvavo 
taip pat svečiai iš gretimų 

mokyklų ir iš Šilutės Kultū
ros rūmų, atlikę muzikinius ir 
vokalinius kūrinius. Po kon
certo įvykusiame pobūvyje 
savo įspūdžiais pasidalino M. 
Junčos-Kučinsko kovos drau
gai C. Aizinas, A. Gailevi- 
čius, J. Stimburys, Elena 
Pušinienė. Iškilmėse dalyva
vo velionies žmona Klara 
Junčienė-Kučinskienė, taip 
pat revoliucinių kovų dalyvė, 
jo sesuo Birbilienė ir daugelis 
kitų giminių.

Ž. Naumiestis dabar yra 
tarybinio ūkio centras. Mies
telis žymiai pasikeitęs, išau
gęs, pastatyta daug naujų 
namų. Priskaičiavau apie 60 
vien baltų mūrinių individua
lių namų. Miestelio gatvės 
lygios, asfaltuotos, visur 
daug šviesos, puikūs keliai į 
visas puses. Buržuaziniais 
laikais čia buvo progimnazija 
su apytikriai 130 mokinių, o 
dabar vidurinėje mokykloje 
785 mokiniai. Pernai išleista 
54 abiturientai, baigę 11 me
tų kursą, o šiemet bus išleista 
daugiau 80 abiturientų. Malo
nu matyti visus gražiai apsi
rengusius, apsiavusius. Į už
marštį nugarmėjo anie laikai, 
kada į mokyklą ateidavo daug 
vaikų su klumpėmis, apiply
šusiais drabužiais, kada dau
gybė vaikų negalėjo dėl skur
do išeiti net menkos pradžios 
mokyklos.

Už kelių dienų Lietuvoje 
prasidės baltarusių meno ir 
literatūros dekada, kurion at
vyksta apie 700 dalyvių iš 
broliškos respublikos.

Tad tokiomis naujienomis 
šį kartą pasidalinu su Jumis 
ir linkiu viso geriausio.

Justas Paleckis
1975.III.15

POPIEŽIUS IŠSIGANDĘS 
ĮVYKIŲ PORTUGALIJOJE

Vatikanas. - Popiežius Po
vilas VI, velykinių švenčių 

i proga, pareiškė susirūpinimą 
dabartine pasaulio padėtimi. 
Paminėjęs Vietnamą, Kam- 
bodiją ir Vidurio Rytus, po
piežius sušuko: “Ir kaip gi 
mes galime pamiršti paminėti 
situaciją Portugalijoje?

Portugalijoje, kaip žinia, 
liaudies jėgos kovoja už galią, 
už valdžios vairo paėmimą į 
savo rankas. Tose pastango
se komunistai vaidina svarbų 
vaidmenį. Aišku, kad popie
žiui nepatinka.

Nusipelniusi Amerikos pažangiųjų
lietuvių saviveiklai

Artūro Petrikas nuotraukoje — Bronė ŠaLinaitė su Antanu 
Bimba [viduryje] ir JAV viešėjusiu Lietuvos kvarteto 
smuikininku Jurgiu Fledžinsku.

Bronės Šalinaitės vardas 
neatsiejamas nuo pažangiųjų 
JAV lietuvių meno saviveik
los, o ypatingai chorinio me
no. Ji savo laiku yra vadova
vusi geriausiems lietuvių 
chorams - Newarko “Siety
nui”, o taip pat New Yorko 
“Aidui”, kuris yra dainavęs 
1965 m. jubiliejinėje dainų 
šventėje Vilniuje. Šie ir kiti 
pažangiečių chorai yra statę 
operečių, dainavę dainų, ku
rioms muziką parašė B. Šak
naitė. Tačiau, tur būt, di
džiausias jos nuopelnas pa
žangiųjų JAV lietuvių savi
veiklai - tai jos paruoštos 
chorvedės Milda Stenslerie- 
nė, šiandien vadovaujanti 
Niujorko “Aidui“, o taip pat 
Daratėlė Murelienė, Adelė 
Pakalniškienė, Aldona Žilin
skaitė Anderson, ir kt.

B. Šalinaitė buvo viena ini
ciatorių ir organizatorių pa
rengti spaudai ir išleisti Miko 
Petrausko harmonizuotas lie
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LEONARDAS GUTAUSKAS

*
Iš no ko birželis, 
Perkūno oželis — 
Toks pekliškai žalias.

Kas krito, baltavo, 
Margai mirguliavo?
Ką rankos sugavo

Virš mėlyno rato, 
To žemės kvadrato?
Ką paukštis suprato

Iš rankų ir lūpą, 
Virš skubančių upių 
Ant kranto nutūpęs? —

Gal tai, jog birželis 
Perkūniškai žalias, 
Kaip balų oželis.

Išsiskleis miškuos lėlys 
Lyg miškinė leleiva 
Ir sparnu apglėbs kelis -— 
Sparno linija kreiva — 
Tuos vaikus, kur ramūs miega 
Viržių, samanų šviesoj: 
Jų sapnai pelėnais bėga 
Varpų sietuvoj vėsioj.

6a/ Ir aš — tarp tų vaikelių 
Kaip kadais baltai esu 
Kožės pumpuru ant kelių 
f r maldauju debesų, 
Kad obuolmušą ir gražų 
Žirgą neštų man žara 
Iš vaikystės lobio mažo 
Ir ant rankų vakare

Kristų kuolingų verksmu 
Atspindžiai žalių versmių... 
Ir raudonume aviečių 
Kaip kadais pasaulis kviečia 
Vctiko balsą sidabruotą, 
Baltą baltą debesuotą 
Pro saulėtekio medžius 
Tart brangiausius man žodžius 
Apie lėlišką pilkumą 
Ir gyvenimo ilgumą 
Viržių, samanų sapne, 
Aukso vakaro sparne.<«

tuvių liaudies dainas.
Vasario 17 d. Bronė Šali

naitė šventė savo 70 metų 
jubiliejų. Ji gimė 1905 m. 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Anksti pradėjo mokytis 
muzikos. Turėdama 18 metų, 
jau studijavo Berlyne, vėliau 
Milane ir New Yorke. Baigusi 
mokslus, vadovavo lietuviš
kiems chorams, o taip pat 
dirbo pedagoginį darbą val
stybinėse JAV mokyklose.

Pažangieji Amerikos lietu
viai B. Šalinaitę pažįsta kaip 
neišsenkamos energijos žmo
gų, visada linksmą, tai si jos 
ir šiandien dar nebūtų palie
tusi amžiaus našta. Tokią ją 
prisimena ir Tarybų Lietuvos 
žmonės, lankęsi JAV ir turė
ję progos susitikti.

Sveikinuami garbingo jubi
liejaus proga, linkime jubilia
tei geros sveikatos ir nesen
kančios energijos.

Ferdinandas Kauzonas
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Miami, Florida
LLD KUOPOS 
SUSIRINKIMAI IR 
KITOS SUEIGOS

Vasario 26 dieną įvyko sėk
mingas LLD 75 kuopos pobū
vis ir susirinkimas. Skanius 
pietus pateikė A. Aimontienė 
ir jos talkininkės. Dalyvių 
šiuo laiku turime daugiau nei 
vasaros laikotarpiu.

Kuopos susirinkimas vyko 
sklandžiai. Finansų sekreto
rius J. Paukštaitis pranešė 
kuopos iždo stovį. Knygų 
peržiūrėjimo komisija H. 
Mankauskienė, A. P. Gabrė
nas ir Ch. Aimontas pranešė, 
kad kuopos finansiniai reika
lai buvo vedami tvarkingai. 
Iš buvusios iždininkės M. 
Kancerienės kuopos iždą ko
misija perdavė naujam iždi
ninkui Ch. Aimontui. Visos 
komisijos savo pareigas gerai 
atliko. V. Bovinas pranešė, 
kad “Laisvė” ir “Vilnis” dėko
ja kuopai už gautas tūkstanti
nes aukas.

Iš įvykusio kuopos bazaro 
sausio 29 dieną raportą išda
vė J. Daugirdas. Jis sakė, 
kad bazaras kuopai davė virš 
pusketvirto šimto dolerių. 
Kuopa ir komisija išreiškė 
padėką visiems, kurie prisi
dėjo prie šio renginio auko
mis, dovanomis ir darbu. Pi
nigais aukojo: H. Mankaus
kienė, J. R. Ivanauskas - po 
$10. A. Valatkienė, N. Tamo
šiūnienė, V. M. Bovinas, M. 
Vasiliauskas, J. V. Zutra, M. 
Chulada, T. Masienė, O. 
Daukus, A. Švėgžda - po $5.

Kuopos susirinkimas nuta
rė per “Laisvę”, “Vilnį” ir 
“Liaudies balsą’’ išreikšti 
užuojautą velionio kuopos 
veikėjo J. Kancerio žmonai, 
visiems jo artimiesiems ir 
draugams. Minėtiems laik
raščiams tuo reikalu paskirta 
po $25.

Kultūrinės veiklos komisija 
pranešė, kad sezone bus ruo
šiama daugiau sueigų. Ypa
tingai šie metai (1975) skel
biami Tarptautiniais Moterų 
Metais. Per yisus šiuos me
tus bus ruošiamos progra
mos, mitingai moters laisvės 
ir lygybės klausimais. Taip ir 
LLD 75 kuopa planuoja atžy
mėti Moterų Metus su tinka
ma programa.

Mūsų svečias iš 
Tarybų Lietuvos

Floridoje, ypač Miamyje, 
yra retenybė sulaukti svečią 
iš Lietuvos. Kaip ir netikėtai, 
šeštadienį, kovo 1 d. atėjo 
draugės Karosienės laiškutis, 
kuriuo pranešė, jog pirma
dienį, kovo 3 į Miami atvyks
ta svečias Justas Rugienis, 
kuris šiuo metu svečiuojasi 
JAV. Mūs laimė, kad laiškas 
atėjo šeštadienį, tai turėjome 
dar sekmadienį pasiruošti 
svečio priėmimui. Ypač dė
kingi J. ir M. Nevinsams, 
kurie atvyko iš Ft. Lauder
dale į Miami Air Portą, pati
ko svečią ir globojo.

Draugas J. Rugienis buvo 
LLD kuopos, LSK ir mūs 
visų malonus svečias. Susiti
kimų, pokalbių su svečiu tu
rėjome LSK salėje kovo 5, 9 
ir atsisveikinimo sueigėlę ko
vo 12 d. Užkandžių reikalu 
darbavosi draugės N. leš- 
mantienė, M. Nevinsienė, M. 
Kancerienė ir kitos. Čia sve
čias J. Rugienis pasakė įspū
dingą kalbą, žymėjo dabarti
nės Tarybų Lietuvos ekono
minį ir kultūrinį sukietėjimą, 
palinkėjo mums ilgiausių me
tų savoje veikloje, ragino 
aplankyti buvusią tėvynę ir 
pamatyti jos visapusišką pa
žangą.

Bet apie šį svečią tiek pasa
kyti nepakanka. Justas Ru
gienis gimė 1909 metais, Vil
kaviškyje. Jo gyvenimas nuo 
pat jaunystės yra susijęs su 
revoliucine kova už žmogaus 
ir Lietuvos laisvę. Šiandien 
Justas už savo veiklą jau y ra 
nusipelnęs teisininkas, dar 
jaunatviškas 66 metų am
žiaus žmogus, gyvena Vilniu
je.

Justas Rugienis, būdamas 
dar tik 17 metų vaikinas, 
stojo į revoliucinę kovą prieš 
fašizmą Lietuvoje. 1926 me
tais jis jau buvo komjaunimo 
sąjungos nariu, o 1927-28 jau

veikė LKJS Vilkaviškio rajo
no komiteto vadovybėje. Fa
šistinė valdžia jauną kovotoją 
1928-1930 metais laikė užda
rytą Marijampolės ir Vilka
viškio kalėjimuose. Fašizmo 
“laisve” jis negalėjo džiaug
tis. 1931 m. Justą Rugienį 
fašistinis teismas vėl nuteisė 
šešiems (6) metams į kalėji
mą. Bet kalėjimai nesužlugdė 
Rugienio revoliucinius įsitiki
nimus. Išėjęs iš kalėjimo 1938 
metais, J. Rugienis veikė 
LKP Kauno apskrities komi
teto nariu.

Lietuvoje Tarybų valdžią 
atsteigus, 1940-1949 metais, 
J. Rugienis dirba Lietuvos 
TSR Vidaus reikalų liaudies 
komisariato sistemoje, o 
1949-1957 metais jis dirbo 
kaip Lietuvos TSR Aukščiau
siojo Teismo narys. Teisinin
ko profesiją Justas Rugienis 
įsigijo Vilniaus universitete. 
Jis daug veikė kaip teisinin
kas ir patarėjas religinių kul
tų srityje. Fašistinio režimo 
laikmečiu J. Rugienis naudo
jo ir savo plunksną pogrindi
nėje spaudoje, naudodamas 
įvairius anonimus. Šiandien 
J. Rugienis priklauso prie tų 
garbingų revoliucijos vetera
nų, kurių darbai sukūrė pa
grindą ekonominiam ir kultū
riniam Lietuvos suklestėji
mui.

Kovo 16 d. LSK salėje vėl 
turėjome retų svečių. Čia 
sutikome jau daug metų ne
matytas sesutes iš New Yor- 
ko - Eleną ir Amelią Jeskevi- 
čiutes. O su jomis atvyko H. 
ir J. Dobrows, tai buvusi 
Brooklyn© choro aidietė, ir 
jos vyras.

Elena Jeskevičiūtė yra ge
rai žinoma ilgametė visuo
menininke, veikėja pažangia
me lietuvių judėjime, buvusi 
LDS Centro sekretorė. O jos 
sesutė Amilia yra mokytoja, 
taip pat dainos meno solistė, 
dalyvavusi mūsų meninės sa
viveiklos vaidyboje. Ir šiame 
pokilyje viešnia Amilia savo 
gražiu, gerai lavintu solo bal
su atliko keletą gražių dainų 
mūsų publikai. Vėliau, mūsų 
pasitarimų sueigėlėje, Elena 
pasakė gražių žodžių apie 
mūsų veiklą ir jos siekius. 
Mūsų publika ir organizacijos 
dėkojame draugėm Jeskevi- 
čiutėm uz atsilankymą, dai
nas ir pokalbius.

V. Bovinas

Chicago, III.

LDS Bowling turnyras 
įvyks gegužės mėnesį

LDS Bowling (kėglio) 
turnyras šiemet įvyks gegu
žės 23, 24 ir 25 dienomis, 
Ford City Bowling Center, 
7401 South Cicero Avenue, 
Chicago^ Ill.

Tai bus 24-asis iš eilės 
V

LDS Nacionalinis turnyras.
Turnyro komiteto sekre

torė yra Aria Marteliano, 
LDS - 216 kuopos veikėja. 
Jos adresas: 9-S-305 Cum- 
nor Road, Downers Grove, 
Illinois 60515.

Turnyro komitetas deda 
pastangas į šį turnyrą su
kviesti kaip galima daugiau 
“bowling” sporto mėgėjų.

Turnyro rengėjai prašo 
LDS kuopas ir apskritis 
kiek galint finansiniai pa
remti šį jų svarbų LDS 
sporto veiklos darbą.

LDS “bowling” turnyruo
se visada dalyvauja nema
žas skaičius šio sporto mė
gėjų (bowlininku), kurie 
dar nėra LDS nariai. Tokiu 
būdu turnyro metu • LDS 
veikėjai turi gerą progą su 
jais pasikalbėti apie mūsų 
Susivienijimą ir pakalbinti 
įsirašyti į LDS. Turnyras 
ypač suteiks gerą progą 
LDS 216 kuopai (taipgi -ir 
kitoms kuopoms) daugiau 
naujų narių įrašyti į LDS.

Tokiu būdu, apart sporto 
veiklos, LDS Bowling tur
nyras taipgi turi svarbią or
ganizacinę reikšmę.

St. Petersburg, Fla.
Kovo 8 d. įvyko LSC klubo 

mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė klubo prez. V. Bun- 
kus.

Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbti Klubo miru
sieji nariai - Jonas Shtukas ir 
Mary Terres.

Toliau sekė valdybos ra
portai. Protokolų sekr. A. 
Aleknienė perskaitė praėju
sio susirinkimo tarimus. Po 
to kalbėjo V. Bunkus. Prane
šė, kad namo nuosavybės mo
kestis pavyko sutvarkyti ge- 
ron pusėn. Taipgi pranešė, 
kad šį mėnesį į klubą įsirašė 2 
nauji nariai.

V. Bunkus dėkojo klubo 
nariams už prisidėjimą darbu 
sutvarkyti namo aplinkai.

Kalbėjo viceprezidentas 
W. Dubendris. Sakė, kad 
mūsų prez. V. Bunkus rūpes
tingai tvarko klubo reikalus. 
Taipgi malonu girdėti, kad 
mūsų klubas daugėja narių 
skaičiumi.

Taipgi klubo direktoriai sa
kė, kad mūsų veikla eina gera 
tvarka. Parengimai sėkmingi 
visuomet turime gražios pub
likos.

Finansų sekr. T. Lukienė 
pateikė smulkmenišką klubo 
finansų raportą. Iždininkas 
Jonas Rūbas sutiko su sekr. 
raportu.

Kalbėjo Al. Aleknienė. Sa
kė, kaip jau žinoma, kad šio 
mėnesio 29 d., šeštadienį, 
•įvyks klubo koncertas, turė
sime menininkų ir iš kitų 
miestų.

O mūsų Dainos Mylėtojų 
Choras, Adelės Pakalniškie
nės vadovybėje, jau paruo
šiamas koncertui su naujomis 
dainomis; prašom visus skait
lingai atsilankyti.

Iš parengimų raportą pa
teikė P. Alekna ir P. Mocka- 
petris. Visi raportai priimti. 

‘ Po susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus. Po pietų Dai
nos Mylėtojų Choras padai
navo keletą dainelių.

Mūsų pobūvy dalyvavo A. 
ir M. Matuliai iš Revera, Fla. 
Antanas Matulis buvo pa
kviestas pakalbėti. Jis sveiki
no klubiečius. Sakė, kad jam 
malonu dalyvauti mūsų pobū
vyje ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

Taipgi buvo pakviesta vei
kėja Marcelė Vasiliauskienė 
iš Chicagos. Ji sveikino visus, 
linkėjo geros sveikatos ir 
sėkmės veikime.

Toliau sekė šokiai.
Kuopos veikla

Kovo 15 d. LSC klubo 
salėje LSD 45 kp. turėjo 
pasekmingą pobūvį. Vietinių 
ir svečių prisirinko pilna salė. 
Mūsų rūpestingos šeiminin
kės: M. Raškauskienė, P. 
Blaškienė ir kitos talkininkės 
pagamino skanius pietus ir 
visus svečius pavaišino.

Baigiant pietauti, Aldona 
Aleknienė pasveikino sve
čius. Pranešė, kad šiandien 
mūsų pobūvyje turime mielą 
svečią iš T. Lietuvos, ir turė
site progą su juo susipažinti.

Toliau programą vedė Ade
lė Pakalniškienė. Pirmiausia 
pristatė svečią Justą Rugie
nį, teisininką.

Svečiui pasirodžius visa sa
lė nuskambėjo gausiais aplo
dismentais. Svečias pirmiau
sia perdavė geriausius linkė
jimus iš mūsų senosios tėvy
nės.

Svečio kalbos mintys maž
daug tokios: Brangūs tautie
čiai, man atvykus iš T. Lietu
vos labai malonu sutikti tokį 
gausų buri mielų tautiečių. 
Suprantu, kad jums nebuvo 
lengva įsikurti naujoje tėvy
nėje.

Dauguma jūsų atbėgote 
ieškoti geresnio duonos kąs
nio, kiti bėgo nuo reakcijos. 
Aš esu dėkingas už suteiktą 
progą su jumis pabendrauti. 
Man jau teko plačiau pake
liauti po jūsų Ameriką ir teko 
daug ko pamatyti. Aš skaitau 
jūsų spaudą ir esu susipaži
nęs su jūsų veikla. Daugelis 
jūsų išvykote iš samanotų 
bakužių. Daugelis jūsų esate 
buvę dabartinėje Lietuvoje, 
ir matėtę kaip mūsų kraštas 
visose srityse gražėja, auga,

pramonėjažemės ūkyje tobu
lėja, sparčiai žengia pirmyn 
moksle ir mene. Mūsų daini
ninkai lankėsi pas jus. Esate 
pastebėję jų aukštus išsilavi
nimus. Kaimas mažai kuo 
skiriasi nuo miesto, daugeliu 
atžvilgių kolūkiečiai dar ge
riau gyvena negu miestiečiai. 
Mūsų šalis visa elektrifikuo
ta. Bet mūsų šaly taip pat yra 
problemų. Tačiau diena po 
dienos jos bus išlygintos.

Baigdamas kalbą svetys 
palinkėjo visiems geriausios 
sėkmės pažangioje veikloje ir 
asmeniniam gyvenime.

Dainos Mylėtojų chorui ir 
mokytojai Adelei Pakalniš
kienei linkėjo dar ilgai gyvuo
ti ir linksminti lietuviška dai
na visus geros valios žmones. 
Pobūvio dalyviai svečiui gau
siai paplojo.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, padainavo 
kelias liaudies dainas. Pijani- 
nu akompanavo W. Žukas.

Paskui buvo šokiai ir drau
giški susipažinimai su sve
čiais.
PRANEŠIMAI

Balandžio 5 d. kuopos susi
rinkimas.

Balandžio 12 d. klubo susi
rinkimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai. Vieta: 314 
15th Avė. South. Prašome 
visus įsitėmyti. V. Bunkienė

Hartford, Conn.
Praeitą sekmadienį, vasa

rio 16 d. turėjome parengi
mą, kuriame buvo net trys 
minėjimai - Moters Diena, 
Tarptautiniai Moterų Metai 
ir LLD 60-metis, Visi minėji
mai labai garbingi. Arthuras 
Petriką parodė įdomius fil
mus, o Katrina Petrikienė 
pasakė puikią prakalbą. Šei
mininkės pagamino skanaus 
maisto ir svečius pavaišino. 
Šeimininkėmis buvo M. Bar
nett, L. Butkevičienė, O. Vi- 
sockienė ir O. Šilkienė. Visos 
aukojo maisto. Verutė Kaz- 
lau buvo apsiėmus dirbti, bet 
dėl vyro ligos negalėjo. Ta
čiau pyragus iškepė ir paau
kojo. Dirbti pagelbėjo Elenu- 
tė Brazauskienė ir Wilma 
Hollis.

Parengimas publika buvo 
neskaitlingas, bet visi svečiai 
atrodė patenkinti.

Draugas Kazlau buvo ligo
ninėje, pergyveno operaciją, 
dabar namie gydosi žmonos 
priežiūroje. Mes, Moterų 
Klubas, linkime, kad draugas 
Kazlau greitai ir gerai su- 
sveiktų.

Aš vardu Moterų Klubo 
tariu didelį ačiū draugėms už 
aukas ir nuoširdų darbą.

Ona Šilkienė

Laiškas Lietuvon

Džiaugsmas Širdį 
sugraudino

Tiesiog stebėtina, kaip 
smarkiai jūs pakilote gimta
jame krašte per tokį trumpą 
laiką! Didžią garbę reikia ati
duoti jūsų garbingiems vado
vams!

1973 m. aš ir dukra Viktori
ja keliavome po Tarybų Są
jungą. Buvome Maskvoje, 
Leningrade, Baltarusijoje, 
Ukrainoje ir Lietuvoje. Nors 
laiko buvo trumpa, visgi 
daug gražių miestų ir mies
telių pamatėme. Aplankiau 
savo seserį Biržų rajone. Pa
buvome Vilniuje. Matėme 
gražiai įruoštą vaikų darželį, 
klausėmės koncerto, kuris 
mus sujaudino - džiaugsmas 
širdį sugraudino iki ašarų.

Mano duktė susižavėjusi. 
Kitais metais žada su vyru 
važiuoti paviešėti tėvų kraš
te. Nenori ir manęs palikti. 
Bet gal būtų jau per daug - 
esu lankęsis Lietuvoje tris 
sykius. Be to, varau 84 me
tus, ir kojos kai kada jau 
sustreikuoja. Gal ir laikas 
būtų susilaikyti, kad ir kaip 
smagi viešnagė gimtinėje.

Mano duktė - mokytoja. Ji 
labai domisi Lietuva, nori 
viską sužinoti ir pamatyti. 
Skaitome “Gimtąjį kraštą”, 
kur daug jūsų gyvenimo ap
rašymų. Jonas Vaicekauskas

“Gimtasis kraštas”

Brockton, Mass.
Mirę lietuviai

Vasario 16 d. mirė Magda
lena Skirius (Laugalytė). Pa
laidota vasario 20 d. Calvary 
kapinėse. Liūdi du sūnūs - 
Anthony Skirius, Sandwich, 
Mass., ir Albert Skirius, 
Brocktone.

Vasario 17 d. mirė Petras 
Svirsky, gyvenęs 13 Sawtell 
Ave. Palaidotas vašario 20 d. 
Melrose kapinėse.

Kovo 2 d. mirė Elsie Kar- 
szes Kasulūnaitė, gyvenusi 
20 Porter St. Palaidota kovo 
5 d. Melrose kapinėse.

Kovė 2 d. mirė Kastantas 
Rozumas, gyvenęs 290 Ames 
St. Palaidotas laisvai kovo 4 
d. Melrose kapinėse. S. Rai- 
nardas pasakė atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir kapinėse. 
Liūdi jo žmona, sūnus Jonas, 
anūkas ir trys proanūkiai.

Tebunė mirusiems amžina 
ramybė, o užuojauta jų arti
miesiems. S. Rainard

Miami, Fla.
Aido Choro koncertas, ma

no nuomone, gerai pasisekė. 
Diena buvo šilta, saulėta, tai 
ir publikos turėjome gražios, 
tiek vietinės, tiek svečių iš 
toliau.

Mariutė Paikštaitienė, kaip 
ir visados, pagelbstint jos 
draugui Juozui, pagamino 
skanius pietus. Jiems prie 
stalų ir virtuvėje pagelbėjo 
choristės.

Po pietų koncertas prasidė
jo laiku. Programa buvo 
skambi ir įvairi. Visi artistai 
savo pareigas atliko kuopui- 
kiausiai. Chorui ir artistams 
akompanavo Mrs. Anita 
Lynch. Anita Lynch yra lie
tuvių kilmės, buvusi Anita 
Štreimikis ir gerai pažįstama 
Mass, valstijoje. Ji gabi pia
nistė.

Koncertą atidarė Aido Cho
ras su daina “Sveiki gyvi”, ir 
dar padainavo tris dainas - 
“Lietuva Brangi”, “Rytmečio 
žemė” ir “Kur tas kelelis”. 
Antroji estradoj pasirodė 
Mariutė Glaveckas iš Mont
real, Canada. Skambiai su
dainavo dvi dainas. Jos bal
sas ir dainos publikai patiko.

Trečias buvo Bruno Nekra
šas. Sudainavo tris dainas, 
pats sau akompanuodamas 
akordeonu. Bruno Nekrašas 
prieš keletą metų buvo Aido 
Choro mokytojas.

Sekė dar jauna Mariutė 
Nevins. Tris meliodijas pa
grojo akordeonu, ir vieną 
dainą sudainavo.

Antroji programos dalis 
prasidėjo su ukrainiečių cho
ru, kuris savo kalboje sudai
navo tris dainas. Skambiai 
padainavo. Kaip ir visada, 
ukrainietės buvo tautiniuose 
kostiumuose ir sudarė gražų 
įspūdį.

Sekė duetas - Mariutė Gla
veckas ir Julius Krasnickas. 
Puikiai ir skambiai sudainavo 
“Supinsiu dainužę” ir “Dobi
lėlis”. Pagaliau išėjo Man- 
kauskai. Alenutė sudainavo 
solo ir su savo vyru duetą.

Sekė choro mokytojas ir 
socialistas Julius Krasnickas. 
Pirmąją dainą sudainavo pa
gerbimui mirusio draugo 
Kancerio. Daina buvo “Kai aš 
numirsiu”. Dvi dainas padai
navo rusų kalba svečiams 
ukrainams ir rusams, kurių 
atsilankė daug.

Baigiant koncertą, Aido 
Choras pagerbė mirusį drau
gą Kancerį, sudainuodamas 
“Ko liūdi, berželi”. Taipgi dar 
padainavo dainas “Daug, 
dainelių” ir “Gražus miškas”.

Prieš koncerto uždarymą 
choras su visa publika padai
navo “Happy Birthday” choro 
pirmininkui J. Vigins ir J. 
Beckeriui, kuHų tą diena bu
vo gimtadieniai. Beckeris yra 
choro rėmėjas.

Geri choro rėmėjai, - kaip 
Beckeris, Birštonienė ir kiti 
suteikė chorui ir aukų. Bet 
apie rėmėjus ir aukas bus 
parašyta vėliau.

M. N.

BINGHAMtON, n. y.

Mirus

Marijonai Luzinienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos broliui Jonui 

Maršalkai gyvenančiam Lietuvoje, jo šeimai ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje

A. Maldaikienė
L. Mainonienė
N. Judikaitienė
H. Vežienė
J. Žemaitis

A. Žemaitienė
H. Žukienė
J. Vaicekauskas
P. Jasilionienė
W. B. Keršuliai

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Jadvygai Ka n inskienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Povilui, 

dukrai Amilijai Vaškienei ir jos vyrui, anūkams ir 
pro anūkei; taipgi kitiems giminėms bei artimiesiems 
šioje šalyje ir Lietuvoje.

N. Judikaitienė
A. Maldaikienė
L. Mainonienė
H. Vežienė
O. Kireilienė
J. Vaicekauskas
J. Kireilis

J. Žemaitis
A. Žemaitienė
E. Žemaičių dukra
P. Juozapaitis
A. Kumpan
H. Žukienė

HARTFORD, CONN.

Mirus

Antanui Latvėnui
1975 m. kovo 8 d.

Buvusiam Laisvės Choro dainininkui, vėliau garbės 
nariui per ilgus, ilgus metus, Antano draugai, 
choristai, reiškia gilią užuojautą giminėms, sūnui, 
dukrai ir anūkams.

J. Vasiliauskas
O, Šilkienė
Mrs. Baltuliavičienė
L. Butkevičienė
M. Bernett
Mrs. Klimienė
W. Hollis
M. Žemgulis
A. R. Skardžius

J. R. Chernauskas
C. Brazauskas
C. Miller
V. Kazlau
J. Kazlauskas
H. Besaw
A. Žalis
E. Brazauskas

BROOKLYN, N. Y.

In memory of our dear friend

Clement BreadyII

We extend sincerest sympathy and condolences to 
his wife Beatrice, son Billings and his family.

LAZAR and ANNA LODVA
Washington Heights, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. 
Mirus

Klemensui
Briedžiui [Bready]

I1

Reiškiame giliausią užuojautą sesutei Beatrice, jos 
sūnui ir jo žmonai ir vaikams, taipgi visiems artimie
siems.

Sykiu liūdime ir mes netekę švogerio.

MARIANNA LIDEIKIS ir jos vyras 
JOE KRISCUNAS

St. Petersburg, Fla.

BROOKLYN, N. Y.

Kle
Mirus

11 ensui
Briedžiui [Bready ]

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Beatričė, 
sūnui Billings ir jo šeimai; taipgi visiems artimiesiems 
bei draugams.

Geo. Wareson 
P. N. Bukniai 
P. N. Ventai 
A. Noreikienė 
P. K. Yukniai 
J. K. Rušinskai 
A. L Bimbai 
W. B. Keršuliai 
M. E. Liepai 
J. Šimkienė
E. Šimkutė
C. B. Meškėnas
F. Jakštis
J. J. Lazauskai 
J. Grybas 
U. Kamaitis 
J. Siurba 
A. W. Malin 
A. Baltrušaitis 
W. Baltrušaitis 
Ieva Mizarienė 
J. Weiss 
Ruth Bell

K. Milinkevičius
A. Imilkowski
J. A. Babarskai
V. T. Meškėnas .
M. Petrikienė
H. Siaurienė
A. Petraitienė
A. Adams
M. Stukienė
J. U. Bernotai
J. Bikulčius
K. Benderius
B. N. Skubliskai
P. Zeikus
W. Misiūnas
V. Gasiūnas
A. Yanos
A. Yakštis
L. A. Lodva
R. H. Feiferiai
E. N. Jeskevičiūtė
Amelia Young
A. Rainienė



6-tas puslapis

Statybos darbininkai bedarbiai praeitą antradienį grūmėsi su policija prie Roosevelt 
Hospital Manhattane. Keli darbininkai ir policininkai sužeisti. Ligoninės pastatuose eina 
plačios rekonstrukcijos. Bedarbiai reikalauja, kad jiems būtų duodama darbo. Ligoninės 
savininkai sako, kad čia eina kova tarp dviejų unijų, kad rekonstrukcijos darbus atlieka 
irgi unijistai.

Iš Moterų Klubo susirinkimo
I

Nors kovo 19 diena buvo ! docentė. Užaugino sūnų Aud-!

Palaidojome 
Klemensą Briedį
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje jau buvo pranešta, 
kad kovo 19 d. mirė Klemen
sas Briedis. Taipgi buvo pra
nešta, kad jis bus laidojamas 
šeštadienį, bet vėliau šeima 
nutarė ji laidoti pirmadienį, 
bet jau buvo pervėlu pakeisti 
“Laisvėje” pranešimą, nes 
laikraštis jau buvo išėjęs.

Draugas Klemensas ilgai 
sirgo, buvo daug kartų ligoni
nėje, bet šiuo tarpu iš ligoni
nės buvo grįžęs ir gydėsi 
namuose. Trečiadienio rytą 
jo žmona Beatrice nuėjo ji 
prikelti ir rado jį jau mirusį.

Klemensas buvo narys visų 
mūsų pažangiųjų draugijų, 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas nuo pat jaunų dienų. 
Jis buvo Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas.

Koplyčioje pas Shalins Fu
neral Home per visas dienas 
lankėsi draugai ir pažįstami 
atiduoti paskutinę pagarbą 
Klemensui, o Briedžiai turėjo 
daug draugų, nes ilgus metus 
gyveno šioje apylinkėje. Gė
lių buvo daug.

Pirmadienio rytą išlydėjo
me Klemensą amžinai į Pine
lawn karių kapus Long Islan
de. Jis ten norėjo būti palai
dotas, prisimenant savo tar
nybą JAV kariuomenėje pir
mojo pasaulinio karo laiku. 
Prieš išlydint į kapus, Povilas 
Venta jautriai pakalbėjo apie 
savo draugą, kuris jam pagel
bėjo įsidarbinti į jo dabartinį 
amatą. Ant kapų man teko 
pasakyti keletą žodžių.

Visi laisviečiai, taip kaip ir 
kiti Briedžių draugai, reiškia
me giliausią užuojautą žmo
nai Beatrice, sūnui Billings ir 
jo šeimai ir visiems kitiems 
artimiesiems. Ieva Mizarienė

Dėkoju
Širdingai dėkoju visiems už 

išreikštą man užuojautą per 
“Laisvę” ir laiškais mirus 
mano broliui Pranui Lietuvo
je. P. Venta

Philadelphia, Pa.
PRADEDĄ KRUTĖTI.

Po trejeto mėnesių atosto
gų, LLD 10 kp. nariai vėl 
pradeda krutėti. Atgimsta su 
artėjančiu pavasariu.

Kovo pradžioje įvyko susi
rinkimas. Narių suvyko ne
mažas būrelis, ir visi rūpes
tingai svarstė apsnūdusios 
kultūrinės bei meninės veik
los pagyvinimą kuopos.

Po ilgoko svarstymo, galu
tinai nutarta šį pavasarį su
ruošti kokią nors meninę pra
mogą. Nutarta parodyti mū
sų mieliems parengimu lan
kytojams lietuviškus filmus 
iš Tarybinės Lietuvos, o gra
žių ir įdomių filmų pasirinki
mas didelis.

Šiomis dienomis sustreika
vo miesto transporto darbi
ninkai. - Jie reikalauja aukš
tesnio atlyginimo už savo 
darbą. Bet “Septa” kompani
ja dejuoja neturinti pinigų 
savo darbininkams pakėlimui 
algų. Kol kas, autobusai - 
gatvekariai ir subvės stovi 
ramiai. . .

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks, balandžio 5, Adomai
čio namuose, 521 Luray St. 
Prasidės 2 v. p. p.

“Laisvės” Reporteris

lietinga, bet į Klubo susirin- I rių ir dukrą Eglę. mui miesto išmatų gaminimui
kimą susirinko nemažas skai- į Buvo malonu matyti mūsų energijos, vietoje naftos arba 
čius narių. Jų tarpe buvo ir i tarpe ir Bangą Lukoševičie- anglies. Tam paskirta 
dvi viešnios iš Tarybų Lietu- l nę, kuri dar neseniai apsigy- į $340,000 dolerių. O tų išmatų 
vos: Vilniaus V. Kapsuko:veno New Yorke, bet jau i kasdien susidaro apie 33,000 
universiteto bibliotekinio- teikėsi apsilankyti pas mus. .tonų! Gal ir pavyks jas pa-
kystės ir mokslų informacijos Abi viešnios labai draugiškos i versti į energiją, 
katedros dėstytoja Genovaitė ir malonios moterys. Į *
Raguotienė ir žurnalistė Ban
ga Lukoševičienė.

Susirinkimą pravedė Ieva 
Mizarienė, kuri savo įvadinė
je kalboje ilgiau apsistojo 
apie mūsų Klubo sėkmingą 
Tarptautinės Moters Dienos 
šventę, padėkodama visoms 
narėms už suneštas dovanas 
ir pagamintus valgių patieka- 

1 lūs. Iš minėto parengimo iždi- 
Į ninkė Nellie Ventienė pateikė 
' išsamų raportą.

Sekretorė Bronė Keršulie- 
nė skaitė laišką nuo Paulinos 
Jasilionienės iš Binghamton, 
N. Y., kuri sveikina mūsų 
Klubo nares su Tarptautine 
Moters Diena, paaukodama 
$10.

Per Ievą Mizarienę įsirašė 
nauja narė L. Butkevičienė iš 
Hartford, Conn., užsimokė
dama $5. Ji bus nuolatine 
Klubo nare. O mūsų narė O. 
K., kuri dalyvauja visuose 
susirinkimuose be labai rim
tos priežasties, paaukojo $10. 
Moterų Klubas už aukas šir
dingai dėkoja.

Atsilankiusios viešnios 
Banga Lukoševičienė ir Ge- 

! novaitė Raguotienė priimtos į 
Moterų Klubo garbės nares.

Jau penktas mėnuo, kai 
sunkiai serga ir guli ligoninė
je Anna Cibulskienė. Liūdna, 
kad ligonė tebėra labai silp
na.

Nutarta pasveikinti “Lais- 
jVės” suvažiavimą su $100, 
i kuriame atstovauti Moterų 
Klubą sutiko H. Siaurienė ir 
H. Feiferienė.

Genovaitė Raguotienė pa
sveikino nares su Tarptauti
ne Moters Diena. Priminda
ma šiuos reikšmingus Tarp
tautinius Moterų Metus, pa
reiškė džiaugsmą pasaulio 
moterų atsiektais tikslais, ra
gino dar aktyviau veikti už 
lygiateisiškumą.

Genovaitė aukšto išsimoks
linimo moteris. Paskelbusi 
daug mokslinių straipsnių 
apie vaikų literatūrą ir vaikų 
skaitymą. Nuo 1970 metų -

Lietuvių kooperatyvinės 
bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 13 
d., 10 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvau
ti.

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

A. RAINIENĖ, sekretorė

Kvietimas
“Laisvės” Lietuvių Namo Bendrovės (Lithuanian 

Building Corp.) šėrininkų suvažiavimas (susirinkimas) 
įvyks balandžio 26 d., 11 vai. ryto, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome visus dalininkus dalyvauti iš arti ir iš 
tolesnių kolonijų, nes turime daug svarbių reikalų 
išspręsti.

Po suvažiavimo bus pasivaišinimas.

DIREKTORIAI

Po susirinkimo, prie vaišių 
' stalo, pasveikinome mūsų 
mielą finansų sekretorę Anne 
Yakštis su gimtadieniu. Su
dainavome “Ilgiausių Metų”, 
o Banga apjuosė solenizantę 
plačia tautine juosta ir Geno
vaitė jai įteikė gintaro gran
dinėlę.

Per metų metus veikiant 
toje pačioje organizacijoje, 
narės viena kitą arčiau pažįs
ta, geriau viena kitą supran
ta, susidraugauja. Mes pažįs
tame mūsų Anne Yakštis 
kaip malonaus būdo ir taktiš
ką draugę. Nuo jaunų dienų ji 
dirba LDS raštinėje ir yra 
šios organizacijos Centro Val
dybos sekretorė, redaguoja 
laikraščio “Tiesa” angliškąjį 
skyrių, darbuojasi visuome
ninėje veikloje.

Sveikiname Anne Yakštis 
su gimtadieniu, linkėdamos 
naujų pasiekimų darbe ir or
ganizacinėje veikloje!

Vaišes nuo Klubo paruošė 
O. Babarskienė, A. Rainienė 
ir N. Ventienė. Prie vaišių 
prisidėjo Anne Yakštis, Ilsė 
Bimbienė ir svetys J. Vareso- 
nas.

Šiais Tarptautiniais Mote
rų Metais New Yorko Moterų 
Klubas įsitrauks į aktyvesnę 
veiklą. Rudenį, šia proga, dar 
bus surengtas kitas parengi
mas. Mes seksime tarptauti
nio masto moterų suvažiavi
mus - kongresus. Pildysime 
jų nutarimus ir uždavinius.

Svarbu pabrėžti tai, kad 
Tarptautiniais Moterų Me
tais nepaprastai susidomėjo 
Afrikos šalių moterys, ypa
tingai Kenya valstybėje. 
Neatsilieka ir Indijos mote
rys, kurios, kaip žinome, sa
vame krašte beveik be tei
sių. . .

Nors mūsų šalyje jau daug 
išsikovota, bet dar yra užda
rų durų, į kurias moterys 
belsis, kol jos visiškai atsi
vers!

Iki kito susirinkimo, kuris 
įvyks balandžio 16 dieną.

H. Feiferienė

LAISVĖ

NEW7 YORKO
NA UJIENOS
Taksių kompanijos vėl 

skundžiasi, kad nepaisant 
kainų pakėlimo 17.5 procen
to, jos negalinčios išsiversti. 
Jos sako, kad jos turės reika
lauti valdžios leisti joms vėl 
kainą pakelti.

*
Advokatas Stanley Mil- 

stein prisipažino kaltu ap
gaudinėjime Immigration 
and Naturalization Service ir 
laukia smarkios bausmės. Jis 
prisipažino sudarinėjęs fal- 
šyvus susituokimų dokumen
tus nelegališkai atvykusiems 
imigrantams, kad jie galėtų 
pastoviai apsigyventi.

*
Miesto majoras Beame ir 

Consolidated Edison Co. susi
tarė ieškoti būdų panaudoji-

Samuel Kelly, 22 metų, 
nubaustas nuo 12 iki 25 metų 
kalėjimu už 1974 metais išža
ginimą minyškos katalikų 
bažnyčioje Bronxe.

*
Teismas rado dr. R. S. 

Hartogs, psichiatrą, kaltu ir 
nubaudė $350,000. Tiek jis 
turi užmokėti moteriškei, ku
rią begydydamas išnaudojo 
lytiniai. Moteriškė sako, kad 
jis gražiuoju prikalbino jam 
pasiduoti.

*
Majoras Beame sako, kad 

miesto valdžios biudžetas pa
siekė 1.69 bil. dolerių defici
tą. Jis sako, kad būtinai 
reikės taksus kelti.

*
Nauja bėda su miesto poli- 

įcija. Prieš kiek laiko buvo 
i padaryta sutartis tarp miesto 
valdžios ir policininkų organi
zacijos Patrolmen’s Benevo
lent Association, kad per se
kamus 15 mėnesių policinin
kai atliks pridedamus nemo
kamus penkis “turus” ir tuo 
būdu bus išgelbėtas nuo atlei
dimo iš darbo 481 policinin
kas. Dabar organizacijos pre
zidentas praneša miesto ma
jorui, kad policininkai tos 
sutarties atsisako.
Ką dabar valdžia darys: 
atleis iš darbo tuos policinin
kus, ar ne?

Ken McFeeley, 
policininkų organizacijos 

prezidentas

»

Worcester, Mass, i

Visame Long Islande bene
didžiausia duonkepykla “Sil- 
vercup”. Jos savininkai pa
grūmojo darbininkams, kad 
jie ją uždarys. Savininkai 
sakė, kad jie nebegali išsi
versti. Darbininkai nusileido 
ir sutiko, kad jų skaičius būtų 
sumažintas dvidešimtimi dar
bininkų. Viso kepykloje dirba 
700 darbininkų. Laikinai jų 
darbai išgelbėti. Tik dvide
šimt neteko darbo.

*
Praeitą savaitę New Yor- 

kas matė tai, ko nebuvo 
matęs visoje savo istorijoje. 
Net kelias dienas streikavo 
gydytojai net 21 ligoninės. 
Tokios plačios apimties gydy
tojų streikas nebuvo iki šiol 
žinomas šioje šalyje.

Vyriausias gydytojų reika
lavimas buvo apriboti darbo 
valandas. Pirmiau jos buvo 
neribotos. Ir gydytojai laimė
jo. Ligoninių savininkai ir 
vedėjai sutikto jų reikalavi
mą patenkinti.

Viešnia iš Lietuvos

Praėjusį sekmadienį į New Yorką atvyko iš Lietuvos 
modelininkė-dailininkė Lena Mickevičiūtė. Ji vyksta į San 
Francisco, kviečiama Juozo ir Ksaveros Karosų, bet sustojo 
pas mus savaitei pamatyti ir New Yorką. Šeštadienį ji 
išvyks į San Francisco, bet mes labai norėtume, kad Lena 
grįždama dar pasisvečiuotų bent savaitę - kitą pas mus.

Lena yra Vinco Mickevičiaus-Kapsuko ir Elenos Tautkai- 
tės Mickevičienės dukra. Jos brolis Vincas Mickevičius yra 
fizikos-matematikos mokslų kandidatas, dirba pedagoginį 
darbą Vilniaus universitete. Kaip Lena, taip ir Vincas, 
gyvena Vilniuje. Ieva Mizarienė

Nuotraukoje [iš kairės]: Ona Yakštis, Ieva Mizarienė, Lena 
Mickevičiūtė ir Ona Keraminienė. Jono Siurbos nuotrauka

Apie Aido Chorą
Artinasi Aido Choro tradi

cinis pavasario koncertas, 
kuris įvyks gegužės 4 dieną, 
Laisvės salėje. Apart Aido 
Choro, programoje dalyvaus 
ir svečiai menininkai atvykę 
iš toliau, bet apie tai praneši
me vėliau. Po programos visi 
svečiai bus pavaišinti ska
niais valgiais. Tad prašome 
tą sekmadienį praleisti su 
aidiečiais.

Aido Choro pamokos vyks
ta labai patogiu laiku - šešta
dieniais 3 vai. p. p. Kartais 
mus aplanko svečiai. Praėjusį 
šeštadienį pas aidiecius apsi

Sveikina "Laisvės” suvažiavima
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimo dalyvius, visus bran

gius draugus ir drauges. Linkime visiems geros sveikatos ir 
laimės. Siunčiame $10 “Laisvės” reikalams.

ALEKAS ir DOMICĖLĖ VELIČKAI
Albertson, N. Y.

☆ ☆ ☆
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Lai gyvuoja 

“Laisvė ” daug, daug metų. Aukojame “Laisvės” palaiky
mui - J. Jaskevičius $15 ir J. Rudnickas $6.

MAY DAY THIS YEAR - SLOGANS AND AN APPEAL
May Day, our main working class holiday is rapidly

approaching. This year May Day can be an exceptional
event.

It will be the day to raise high the slogans for unity:
Fight Racism and Anti Semitism and for the rights of the 

foreign born! 1
Black and White, Puferto Rican, Native and Foreign born

unite and fight againstv(įhe depression!
It’s time for the 6 hour day with no cut in pay!
It will be the day to raise high the banners of:
Solidarity with the peoples of Chile and Puerto Rico!
Solidarity with Socialist Cuba, Soviet Union and for

Detente!
Solidarity with the African Liberation movements!

Our country is in a deep crisis. Millions in our state are 
angry and militant about the depression level, unemploy
ment, and the outrageous inflation that’s deteriorating their 
lives and forcing them into the depths of deprivation and 
insecurity. Millions are deeply concerned about the spread 
of racism and antisemitism, the burning issues of the rights 
of women, senior citizens and the rights of youth.

We are in a period of mass upsurge and of militant 
anti-monopoly struggles. We are in a period where peace 
and peaceful coexistence are a majority sentiment world 
wide. These arę thę days of the collapse of Fascism, 
colonialism and imperialism and of victory for democracy, 
national liberation, peace and Socialism.

Now we are facing the biggest attack on the working 
people in decades. The working class is beginning to fight 
back. Trade Unions are going down to Washington, D. C. to 
protest unemployment, the construction workers have had 
protest marches at City Hall in N. Y. and N. J. and the 
Coalition Against Inflation apd Unemployment is planning a 
mass demonstration! in Washington on April 26. Many 
others are also fighting back.

Our May Day celebration this year must bring all these 
vital struggles together into a mighty, unified, militant tide 
of mass struggle.

This year we will march with colorful banners and 
militant song to Union Square where we will hold a rally. 
Afterwards we will gather in a warm social atmosphere for 
an all peoples’ dinner and dance.

lankė Zajankauskas. Vaišes 
patiekė Aido Choras, J. La
zauskienė, O. Čepulienė, L 
Bimbienė, N. Ventienė, J. Ū 
O. Babarskai ir B. Keršulie- 
nė. Dėkojame.

Klemensas Briedis buvo il
gametis Aido Choro narys. 
Jam mirus, aidiečiai aplankė 
jį šermeninėje, suteikė jam 
paskutinę pagarbą.

Gegužės 18 dieną Aido 
Choras pakviestas dalyvauti 
Laisvės Choro rengiamam 
koncerte, Hartford, Conn. 
Malonu bus susitikti, paben
drauti ir kartu padainuoti.

H. F.

J. JASKEVIČIUS
J. RUDNICKAS

Penktadienis, Kovo (March) 28, 1975

Pramogų kalendorius 
•••••••••••••••••••••••
BALANDŽIO 13 D.

“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimas 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Po suva
žiavimo, 2 vai. bus pietūs. 
Auka $4.

BALANDŽIO 26 D.
Lietuvių Namo Bendrovės 

(“Laisvės) šėrininkų suvažia
vimas 11 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Po suva
žiavimo bus vaišės.

GEGUŽĖS 4 DIENA
Aido Choras rengia savo 

metinį koncertą, kuris įvyks 
Laisvės salėje. Programoje 
dalyvaus ir svečiai meninin
kai. Po programos bus pa
tiekti skanūs pietūs. Pradžia 
2 vai. p. p. Auka - $5.

Gegužės 5 diena
Prašome įsidėmėti, kad 

Aido Choras rengia savo me
tinį pavasarinį koncertą, ku
ris įvyks Laisvės salėje. Vė
liau apie tai patieksime smul
kesnių žinių.

JOS KLAUSĖSI 2,500

Angela Davis
College Park, Md. - Gar

sioji Amerikos komunistų 
veikėja kovo 14 d. kalbėjo 
nepaprastai didelei ir nepap
rastai publikai. Publika susi
dėjo iš kolegijos studentų ir 
profesorių. Ją buvo pakvietu- 
sios kalbėti apie komunistų 
programą šiais krizės laikais 
šios grupės: Black Student 
Union, Women’s Center, Stu
dent Government Associa
tion ir Campus Rights Com
mittee.

She told the truth
There is a program on 

television called “To Tell the 
Truth”. It’s in the nature of a 
game show, since the idea is 
to have a panel guess which 
of three people telling the 
same story is the “real” sub
ject.

Elizabeth Rich, head of 
Stewardesses for Women’s 
Rights, made a surprise ap
pearance on that show re
cently. It was a surprise 
because who would expect so 
serious and so militant a 
personage to appear on such 
a show.

This time the game became 
more serious than its origina
tors evidently intended and 
the audience on the NBC 
network received an earful of 
facts about the fight of airline 
stewardesses for dignity in 
their profession and for bet
ter working conditions.

Ms. Rich aired the anger of 
stewardesses at the insulting 
slogan “Fly Me” on TV com
mercials and the even more 
leering come-on to flying 
swingers, “We’ll move our 
tails for you”.

She also talked about long 
hours and arbitrary sche
dules, and about perils from 
radioactive freight because 
the number of inspectors is 
inadequate.

At the end, when the real 
Elizabeth stood up, she was 
asked about the book “Cof
fee, Tea or Me” in which two 
stewardesses told about their 
wonderful life and their weal
thy contacts. She informed 
the panel that this book ac
tually was written by a man, 
whereupon an apology was 
forthcoming from the con
trite moderator. Use
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