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Kur išeitis?
Įdomi byla
Ir prieš prez. Fordą 
“Pasaulinis policininkas”

, Mrs. Abzug prieš
* Mr. Buckley

Skaudūs nuostoliai
A. BIMBA

Gydytojo profesija bene tik 
bus garbingiausia ir atsako- 
mingiausia iš visų profesijų. 
Ji susieta su mūsų sveikata ir 
gyvybe. 0 nieko nėra svar
besnio už sveikatą ir gyvybę. 
Bet taip pat ir todėl ji susieta 
su didžiausiomis rizikomis.

Jau nekalbant apie sukčius 
j ir apgavikus, kurių šioje pro

fesijoje nestinga, pasitaiko ir 
nuoširdžiausiam gydytojui 
padaryti klaidą su diagnoze ir 
gydymu arba gyvybės gelbė- 

< ' jimu. Gal dėl stokos žinojimo 
( . arba patyrimo, o gal dėl 

nepasiskubinimo su sprendi
mu, su išvada, arba dėl per 
didelio pasiskubinimo su 

j sprendimu, su išvada.
į. Rezultatas: ligonio sveika

tos arba gyvybės sunaikini
mas.

Todėl, nors šiokiai tokiai 
ligonio apsaugai, yra įstaty- 

i mais reikalaujama, kad gydy-
L ’ tojai apsidraustų. Tuo “gra- 
I žiai” pasinaudoja apdraudos

kompanijos ir advokatai. Ap
draudos kaina per paskuti
nius 10 metų pakilo 1,600 
procentų! Antai, šiandien 

į ■ New Yorko valstijoje gydyto- 
, jo apdraudos metinė premija 
. nuo $10,000 iki $14,000!

♦ ♦ ♦
Californijos valstijoje gy

dytojų sukilimas jau vyksta, 
’ o New Yorko valstijoje žada 
prasidėti pradžioj liepos mė
nesio.

Kur išeitis? Kur taip vadi
namas “auksinis vidurys’’, 
kad ligonis būtų apsaugotas 

•ir, kad nebūtų apiplėšiami 
gydytojai, kad jie galėtų 
žmoniškai išsiversti?

Yra tik vienas praktiškas 
atsakymas: žmogaus sveika
tos apsaugos ir gydymo na
cionalizacija. Gaila, kad, kol 
kas, apie tai net tarp gydyto
jų niekas nenori nė kalbėti.

♦ ♦ ♦
Gerai, kad kas nors San 

Francisce iškėlė teismo bylą 
• prieš laivo “Mayaguez” kapi

toną ir savininkus. Jie kalti
nami, kad jie pastatė į didelį 
pavojų laivo įgulą (39 žmo
nes), įplaukdami į svetimos 
valstybės vandenis, negavę 

< iš tos valstybės leidimo.
Teismo eigoje iškils aikštėn 

faktai, kodėl šis provokato
riškas ėjimas (aktas/ buvo 
padarytas, ar buvo padarytas 
su mūsų vyriausybės įsaky
mu, kad ji turėtų progą laivą 
“išvaduoti”?

♦ ♦ ♦
Bet to neturėtų užtekti. 

Panaši byla turėtų būti iškel
ta ir prieš vyriausybę, prieš 

' prezidentą Fordą. Jis sulaužė 
konstituciją ir 1973 m. kon
greso išleistą įstatymą. Jis 
yra atsakingas už pražudymą 
50 amerikiečių gyvybių. . .

Tai būtų dar svarbesnė 
byla už dabartinę bylą prieš 
“Mayaguez” kapitoną ir savi
ninkus.

♦ ♦ ♦
Kodėl šis kraštas buvo 

įtrauktas į nepateisinamus 
Į ' Korėjos ir Indokinijos (Viet- 
I namo) karus?

Kolumnistas Norman Cous
ins turi gana teisingą atsaky
mą.

Po II pasaulinio karo Jung- 
j tinių Valstijų valdovai suma- 
’ nė jas padaryti “pasauliniu 

policininku” ir sukurti taip 
vadinamą “jėgų balansą”. Ir 
tuo supratimu šiandien yra

Michigano bedarbiai gaus 
daugiau paramos

Prez. Fordas grįžta
K

Lansing, Mich. - Michigano 
valstijos legislatūra ir guber
natorius William Milliken su
tiko, kad bedarbiai gaus $30 
per savaitę papildomos kom
pensacijos. Valstijoje šiuo 
metu yra apie 440,000 bedar
bių, daugiausia autopramo- 
nės darbininkų.

Automobilių pramonė tuo 
tarpu kas mėnesį pagamina 
100,000 daugiau mašinų, ne
gu parduoda, ir dabar yra 
virš vieno milijono nenupirk
tų 1975 automobilių.

United Auto Workers uni
jos prezidentas Leonard 
Woodstock sako, kad apie 
300,000 auto darbininkų be 
darbo, yra pavojaus, kad tas 
skaičius didės. UAW, Tym- 
steriai ir kitos unijos planavo 
organizuoti skaitlingą bedar

Gynybos sekretoriaus
naujieji grasinimai

Washington. - Gynybos 
sekretorius James Schlesin- 
gėris, kuris visai neseniai 
grąsino arabų šalims, saky
damas, kad prieš jas bus 
vartota jėga, jeigu jos kels 
naftos kainą, dabar išėjo su 
nauju grąsinimu: jis sako, 
kad NATO karo atveju nesi
drovės pirma vartoti bran
duolinius ginklų prieš priešą. 
Nurodoma, kad JAV gyny
bos sekretorius tą savo nuo
monę išreiškė, visai nesitaręs 
su kitomis NATO šalimis.

Šnipavimo orlaiviai
Schlesingeris savo grąsini- 

mą paskelbė maždaug tuo 
pačiu laiku, kai praeitos sa
vaitės viduryje Vakarų Vo
kietijoje nukrito taip vadina
mas U-2 bepilotinis orlaivis. 
Tai slapti orlaiviai, kurie 
skraido be lakūno pagal iš 
žemės perduodamus elektri
nius nurodymus. Jie skraido 
labai aukštai ir gali fotogra
fuoti bei kitaip rekorduoti 
visokias duomenis kitų šalių 
teritorijoje. Manoma, kad tas 
U-2 orlaivis skrido iš Vakarų 
į Rytų Europą šnipavimo 
tikslais.

Protestas Londone
Paaiški, kad tie slapti U-2 

orlaiviai išskrenda iš bazės 
Anglijos Pietvakarinėje daly
je. Grupė Darbo partijos kai
rių deputatų parlamente kar
tu išleido protestą prieš Wil- 
sono valdžią, kuri leidžia, 
amerikiečiams užlaikyti to
kias bazes Britanijos teritori
joje. Darbiečiai parlamento 
nariai nurodo, kad tų bazių 
toleravimas kenkia Britanijos 

pagrįstos šios šalies užsieninė 
politika ir diplomatija. To 
supratimo išlaikymui pateisi
namos visos priemonės, net 
pačios brutališkiausios, net 
pačios kruviniausios.

♦ ♦ ♦
Ateinančiais metais New 

Yorko valstijoje turėsim la
bai įdomią situaciją. Jau be
veik užtikrinta, kad kovingoji 
kongresmanė Bella Abzug 
bus kandidatė į Jungtinių 
Valstijų Senatą prieš dabarti
nį reakcininką senatorių 
James Buckley.

Jai laimėti perspektyvos 
geros. ♦ ♦ ♦

Neseniai visiems laikams 
atsisveikinome su draugais 
Klemensu Briedžiu ir Ona 
Cibulskiene. O dabar staiga 
netekome mūsų vajininko 
draugo Jono Lazausko. Kokie 
skaudūs mūsų pažangiajam 
judėjimui nuostoliai! 

bių žygį į Lansingą, jeigu 
nedarbo kompensacija nebū
tų buvusi padidinta. Iki šiol 
vidutinė Michigano valstijos 
nedarbo kompensacija buvo 
tik $67 per savaitę. Eilinei 
šeimai pragyventi reikia bent 
tris kartus daugiau.

Didžiosios automobilių 
kompanijos, ypatingai For
das, planuoja 1967 rinkai ga
minti mažus automobilius, 
kad galėtų geriau konkuruoti 
su iš Europos ir Japonijos 
importuojamais mažais auto
mobiliais. Tie maži automobi
liai bus pigesni, ir Fordas 
tikisi jų pardavinėti daugiau. 
Bet mažų automobilių gamy
ba nereikalauja tiek darbinin
kų, kiek didelių automobilių, 
ir tas reiškia - dar daugiau 
bedarbių.

santykiams su Rytų Europos 
socialistinėmis šalimis.

Kiršina prieš Korėją
Sekretorius Schlesingeris 

paskutinėmis savaitėmis ke
lis kartus kalbėjo ir apie 
“grėsmę iš Šiaurės Korėjos”. 
Jis sakė, kad Korėjos Liau
dies Respublika gali bandyti 
jėga prijungti Pietų Korėją, 
kur amerikiečiai palaiko bent 
40,000 savo kareivių ir ne
menkus aviacijos bei laivyno 
junginius. Šiaurės Korėjos 
spauda sako, kad jos siekis 
dabar yra, kaip visuomet bu
vo, sujungti Korėją - bet 
taikingomis priemonėmis.

Civilinė valdžia 
perima Vietname

Saigon. - Šį penktadienį 
sukanka šešeri metai, kai 
Pietų Vietnamo išlaisvintose 
srityse tapo įsteigta Laikinoji 
revoliucinė Pietų Vietnamo 
valdžia. Iki visos šalies išlais
vinimo balandžio mėn. pabai
goje, ta laikina valdžia veikė 
išlaisvintose srityse, kelda
masi iš vienos vietos į kitą. 
Dabar tos valdžios nariai Sai- 
gone, kur į ją bus įtraukti ir 
pogrindžio veikėjai, kurie vi
są laiką veikė Saigone, taipgi 
kai kurie už taiką stoję neu- 
tralistiniai elementai.

Numatoma, kad ryšium su 
ta sukaktimi laikinoji civilinė 
valdžia perims Pietų Vietna
mo valdymo pareigas iš kari
nės komandaturos, kuri iki 
šiol tvarkė reikalus.

IKI SUSIJUNGIMO
Išlaisvinto Pietų Vietnamo 

sostinėje Saigone ir Vietna
mo (Šiaurės) Liaudies res
publikoje Hanojuje dabar dis
kutuojama, kad abi Vietnamo 
pusės susijungs į vieną val
stybę. Daugelis nuomonės, 
kad tas įvyks tik po kelerių, 
gal po penkerių metų. Mat, 
nors Pietų Vietname prade
dama steigti socialistinę sant
varką, tas daroma laipsniš
kai, ir maišyta ekonomija dar 
ilgai liks Pietų Vietname, tuo 
tarpu, kai Šiaurės Vietnamas 
jau gyvena tvirtai socialisti
nėj santvarkoj.

Mirė H. Allison
Olympia, Wash. - Čia mirė 

Hortense Allison, viena se
niausių Amerikos Komunistų 
partijos narių. Ji buvo 89 
metų amžiaus ir buvo tarp 
JAV K. P. steigėjų. Lieka jos 
brolis, 91 metų amžiaus El
mer, kuris irgi K. P. steigė
jas.

Nacionalė Moterą Organizacija [National Organization for 
Women] piketuoja Sears, Roebuck kompanijos metinį 
šėrininką suvažiavimą gegužės 19 d., Chicagoje, už jų 
diskriminaciją moterų ir mažumų tautų darbininkų.

Jungtinių Tautų komisij
kaltina Čilės fašistus

Geneva. - Jungtinių Tautų 
agentūra ILO (International 
Labor Organization) pasiuntė 
specialią komisiją į Čilę. Ko
misija sudarė buvęs Peruvi- 
jos prezidentas Bustamente, 
Britanijos advokatas Kirkal- 
dy ir Prancūzijos advokatas 
Ducoux. Komisija priėjo iš
vados, kad Čilės fašistinė 
junta nužudė šimtus darbo 
unijų vadovų, dažnai nežmo
niškai juos kankinusi. Komi
sija įteikė Čilės valdžiai sąra
šą 110 darbo unijų vadovų ir 
veikėjų, kurie buvo nužudyti.

Oras jau švaresnis, 
vanduo taipgi, bet...

New York. - 1970 metais 
federalinės valdžios Švaraus 
oro aktas numatė, kad 1975 
metų Gegužės pabaigoje vi
sos valstijos bus pravedusios 
pilnas orui švarinti akcijas. 
Kaip atrodo, jokia valstija 
pilnai nepatenkino federali
nio akto. Visgi, oras laipsniš
kai Amerikos miestuose da
rosi švaresnis. Šeimininkės, 
kurios iškabindavo skalbinius 
kiemuose arba ant stogų New 
Yorke apie prieš dešimtmetį, 
juos greit rasdavo pajuodu
sius nuo anglies ir kitokių 
dulkių ore. Dabar skalbiniai 
lieka beveik balti. Dirbtuvės 
ir fabrikai pradeda labiau 
laikytis oro švaros nuostatų, 
bet sunkiau su automobiliais. 
Russell E. Train, Environ
mental Protection Agency 
administratorius sako, kad 
sulfuro-dioksido Amerikoje 
bendrai ore 25°/o mažiau, ne
gu buvo 1970 metais, o did
miesčiuose net 50% mažiau.

Jeigu oras buvo švarina
mas pamažu, kaip iki šiol, 
sakė jis, medikų nuomone, 
ims gal kitas dešimtmetis, 
kol oras New Yorke bus 
pakankamai sveikas.

Panašiai ir vandens švaru
mo atžvilgiu. 1970-ais metais 
New Yorko valstija pradėjo 
tvirčiau prižiūrėti, kad ne
švarumai ir industrinės at
matos nebūtų be kontrolės 
metamos į Hudsono upę. 
Hudsono vanduo dabar žy
miai švaresnis, ir tą galima 
patikrinti faktu, kad tam tik- 

a

Kiekvienas nužudymo aktas 
pilnai dokumentuotas. Bet 
komisija sako, kad faktinai 
nužudyta daug daugiau, bet į 
sąrašą įtraukti tik tie, apie 
kuriuos yra pilniausi davi
niai.

Komisija taipgi iškėlė, kad 
didelis skaičius darbo unijų 
vadovų ir veikėjų Čilėje da
bar kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose. Čilės valdžia 
nenorėjo tos komisijos įsileis
ti, bet buvo priversta Jungti
nių Tautų spaudimu.

ros žuvys, kurios buvo be
veik išnykusios, dabar vėl 
gausiai veisiasi. Bet vanduo 
dar vis perdaug suterštas 
žmonėms maudytis, ir tokiu 
liks bent per du dešimtmečiu, 
jeigu jo švarinimas lėtai 
vyks.

Susišaudymai vėl 
atsinaujino Libane

Beirut. - Tuo tarpu, kai 
Rašidas Karamis, musulmo
nas, bando organizuoti naują 
valdžią, Beirute ir kituose 
Libano miestuose atsinaujino 
susišaudymai. Dešinieji rei
kalauja, kad Karamis įtrauk
tų į savo valdžią ir dešiniai 
krikščionišką Falangos parti
ją, bet beveik visos musulmo
niškos grupės stoja prieš.

Falangistai keliose Beiruto 
vietovėse vėl atstatė barika
das ir pradėjo šaudyti į pales
tiniečių stovyklas. Kairiosios 
ir musulmoniškos Libano 
partijos reikalauja, kad Liba
no karinės pajėgos būtų per
tvarkytos. Kaip dabar yra, 
dauguma eilinių karių yra 
musulmonai, bet karininkų 
tarpe krikščionys, pareina iš 
turtingesnių klasių, sudaro 
absoliutą daugumą. Daugelis 
tų karininkų simpatizuoja Fa
langos partijai.

Bangkok. - Tailandas ir 
Šiaurės Vietnamas per savai
tę tarėsi apie diplomatinių 
santykių įsteigimą. Kol kas 
neprieita susitarimo.

'pilnai patenkintas
Washington. - Prezidentas 

Fordas sugrįžo iš kelionės 
Europoje ir paskelbė, kad jis 
rezultatais “pilnai patenkin
tas”. Jo paskutinė sustojimo 
vieta buvo Roma, kur jis 
konferavo su Italijos prezi
dentu Aldo Moro. Praeitą 
sekmadienį ir pirmadienį jis 
praleido Salzburge, Austrijo
je, kur du kartu konferavo su 
Egipto premieru Alwaru el- 
Sadatu, Sugrįžęs jis čia, Wa
shingtone, tarėsi su atvyku
siu Izraelio premieru Rabin.

Fordas taipgi lankėsi Ma
dride ir Briuselyje. Briusely
je jis kalbėjo NATO posėdy
je, į kurį taipgi buvo atvykęs! 
Prancūzijos premjeras Gis- 
card d‘Etaing ir Britanijos 
premjeras Wilson. Buvo dis
kutuota, ar priimti Ispaniją į 
NATO eiles. Wilsonas sakė, 
kad prieš tai Ispanijoje turė
tų kiek pasikeisti vidujinė 
santvarka.

Viešėdamas Madride For
das tarėsi su Ispanijos vado
vybe apie amerikiečių bazes 
toje šalyje. Jis taipgi išreiškė 
viltį, kad Graikija, kuri Tur- 
kijos-Kipro konflikto metu 
beveik pasitraukė iš NATO, į 
jį sugrįš.

SADAT AS IR TITO
Prieš atvykdamas į Austri

ją susitikti su Prez. Fordu, 
Egipto premjeras Sadat lan
kėsi Belgrade, kur konferavo 
su savo senu bičiuliu prezi
dentu Tito. Sadatas ir Tito 
sutiko, kad jeigu iš tikro bus 
sušaukta Genevos konferen-^ 
cija Izraelio-arabų konflikto 
reikalu, toje konferencijoje

Susitarimas 
Portugalijoje

Lisbon. - Portugalijos So
cialistų partija susitarė su 
Karine revoliucine taryba. 
Socialistų vadas Soares suti
ko pasilikti ministrų kabine
te. Revoliucinė taryba užtik
rino socialistus, kad jie at
gaus savo laikraščio “Res
publika” kontrolę.

Socialistai teigė, kad karių 
ir karininkų Revoliucinė ta
ryba perglaudžiai bendradar
biavo su komunistais, nors 
Socialistų partija rinkimuose 
gavo daugiau balsų. Atrodo, 
kad dabar susitarta ir visos 
partijos, kurios remia revo
liuciją, vėl bandys bendra
darbiauti.

Tuo tarpu policija pravedė 
kratas ultra-kairiųjų grupių 
buveinėse ir suėmė apie 500 
žmonių, daugiausia jaunuo
lių. Maoistai ir kitos ultra- 
kairios grupės reikalauja, 
kad Portugalija tuojau pasi
trauktų iš NATO. Bet Portu
galijos atstovas NATO pasi
tarimuose Briuselyje, Belgi
joje, sakė, kad Portugalija 
bent kol kas planuoja likti 
NATO sąstate, nors tuo pa
čiu laiku gerins santykius su 
socialistinėmis valstybėmis.

Lisbon. - Portugalijos beže
miai ir lauko darbininkai pra
deda perimti apleistus dva
rus ir neariamus plotus. San
tiago Do Casern provincijoje 
Alcoetre kaime bežemiai pe
rėmė 8,000 hektarų (20,000 
akrų) dvarą, kurio savininkai 
Portugaliją paliko.

Bežemiai pavers dvarą į 
kolektyvinį ūkį. Toje provin
cijoje jau yra keli kolūkiai, ir 
vienas jų pasivadino “Raudo
noji žvaigždė”.

Vientiane. - Laos impor
tuos ryžius iš Kinijos ir Tai
lando.

taipgi turėtų būti atstovauja
mos neutraliosios valstybės. 
Tito užtikrino Sadatą, kad 
Jugoslavija ir visos neutralūs 
valstybės tvirtai stoja su 
Egiptu prieš Izraelį.

S. KORĖJOS NARYSTE
Korėjos Liaudies respubli 

ka (Šiaurės Korėja) prašė, 
kad ji būtų priimta į neutralių 
valstybių sąjungą. Alžyras 
remia Š. Korėjos narystę, 
bet yra neutralių šalių, ku
rios laikosi nuomonės, kad 
tokios šalys kaip Š. Korėja ir 
Kuba pilnai priklauso prie 
socialistinio bloko ir negali 
tuo pačiu laiku vadintis neu- 
tralistinemis valstybėmis. 
Rumunija, irgi socialistinė 
šalis, taipgi nori būti priimta.

Bangkok. - 82 Kambodijos 
karininkų, beveik visi jų la
kūnai, sugrįžo į Kambodiją. 
Jie praleido kelias savaites 
Tailande kaip bėgliai, bet 
pagaliau nutarė, kad jie nori 
grįžti į Kambodija, kur liko j u 
šeimos ir artimieji.

Didelės unijos 
vadas

Viena skaitlingiausių ir 
svarbiausių šios šalies darbo 
unijų yra Internacionalinė 
Moteriškų Rūbų Siuvimo 
Unija (International Ladies 
Garment Workers Union). 
Taipgi ji yra viena seniausių 
darbo unijų. Ji turi 430,000 
narių.

Seniau, prieš pasaulinį ka
rą, unija buvo beveik išimti
nai tik iš žydų ir italų darbi
ninkų. Kaip žinia, turėjo ne
mažai ir lietuvių. Bet šian
dien joje didelę dalį narystės 
sudaro juodieji žmonės bei 
portorikiečiai.

Kaip visas taip ir šią uniją 
šiandien labai smaugia nedar
bas. Bene net daugiau, negu 
daugelį kitų mūsų darbo uni
jų. Mat, pastaraisiais kele- 
riais metais pradėta labai 
daug moteriškų rūbų impor
tuoti iš Japonijos ir kitų 
Azijos kraštų, kur jie paga
minami labai pigiai apmoka
mu darbu.

Todėl šiandien beveik visos 
šios unijos jėgos yra sukon
centruotos kovoje prieš im
portavimą moteriškų rūbų iš 
Azijos. Daromas spaudimas 
valdžiai, kad ji šį importą 
uždraustų. Deja, kol kas vi
sos pastangos veltui.

Prie keletą metų per labai 
ilgą laiką unijos prezidentu ir 
neginčijamu lyderiu buvo 
David Dubinsky. Paskui per 
keletą metų vadovavo Louis 
Stulberg. Bet jo sveikatai 
pašlijus, unijos pildomoji ta
ryba prezidentu išrinko nuo 
1973 m. iki šiol buvusį sekre- 
torių-iždininką Sol Chick 
Chaikin. Jis dar tik 57 metų 
amžiaus. Jo metinė algutė - 
$41,600! Nieko sau. . .
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Laukan ir iš Laoso!
Šios šalies valdančioji klasė su savo agresinga politika ir 

palaikymu fašistinių režimų, amerikiečių vardą, prestyžą ir 
įtaką Indokinijoje nupuldė iki nulio. Į beveik kiekvieną 
amerikietį dabar tame pasaulio kampe žmonės žiūri kaip į 
priešą, išnaudotoją ir pavergėją. Visur jis neapkenčiamas.

Jau žinome, kas atsitiko Vietname ir Kambodijoje. Iš ten 
jau turėjo pabėgti arba būti skubiai iškraustyti visi 
amerikiečiai.

Istorija kartojasi ir Laose. Ten būta apie 800 amerikiečių, 
daugiausia mūsų valdžios pasiųstų įvairioms pareigoms.

Labai gerai, kad Washingtonas susiprato juos iškraustyti. 
Kai šie žodžiai pasieks skaitytoją, viekiausia jau visi bus 
ištraukti.

Visiems šiandien aišku, kad atstatymas amerikiečio vardo 
ir prestižo tuose kraštuose paims gražaus laiko. Ir tai 
pasiekti nebus lengva.

Pirmiausia turėtų būti tuoj nutrauktas srautas piktos, 
šmeižiškos progragandos prieš išsilaisvinusią liaudį. Antra, 
ir svarbiausia, turėtų būti iš pagrindų pakeista politika, 
turėtų būti griežčiausiai atsisakyta bet kokių pretenzijų į 
agresiją šiame žemės rajone. Trečia, turėtų būti žymiai 
padedama sugriautus kraštus atstatyti, nesiekiant iš tų 
pastangų jokio pasipelnymo.

Deja, ir šis visas reikalas randasi tos pačios Washingtono 
vadovybės rankose - Fordo ir Kissingerio rankose. O jie, 
kaip atrodo, tokiam ėjimui dar nėra pasirengę. Priešingai - 
savo avantiūra su laivu “Mayaguez”, jie parodė nesuvaldo
mą kerštą prieš tuos žmones.

Arba, paimkime Amerikos milžinišką militarinę bazę 
Tailande. Kam ji ten reikalinga? Jos panaudojimas prieš 
Kambodiją, ryšium su laivu “Mayaguez”, akivaizdžiausiai 
apibūdina jos buvimo misiją. Ji - pavojus išsilaisvinusiems 
kraštams. Kol ji ten bus, Indokinijos žmonės nebus saugūs 
nuo naujos Amerikos agresijos ir provokacijos prieš juos.

Nusimaskavo
Su visiškai teisingu pasipiktinimu ir pašaipa kolumnistas 

Anthony Lewis kalba (The New York Times, geg. 26 d.) 
apie Jungtinių Valstijų Senato liberalus. Išgirdę apie 
avantiūrą su laivu “Mayaguez”, jie sušuko: “Valio preziden
tui Fordui už puikiai atliktą žygį!” Jie gi galėjo dieną kitą 
palaukti, pasiteirauti, patyrinėti, susipažinti su visu reika
lu, ar iš tikrųjų žygis buvo geras, reikalingas ir pateisina
mas. Juk jie smarkiausiai kovojo už 1973 m. įstatymą, 
draudžiantį prez. Fordui naudoti Indokinijoje Amerikos 
militarines jėgas be specifiško Senato sutikimo. Dabargi jis 
jėgas panaudojo net Senato neatsiklausęs! Bet jie dabar tą 
prezidentą sveikina.

Kolumnistas Lewis sumini sen. Clifford Case, sen. 
Claiborne Pell ir sen. Henry Jackson. Bet prie jų reikia 
pridėti ir sen. Edward Kennedy, nes ir jis pasiskubino 
prezidentą karštai pasveikinti. Ką jie dabar mano apie tą 
kriminališką avantiūrą, kaip ji buvo atlikta ir ko ji verta, jau 
nebelabai svarbu. Pasiskubinimas prezidentą pasveikinti ir 
-užgirti juos demaskuoja ir padaro tos avantiūros dalyviais ir 
nusikaltėliais prieš konstituciją, įstatymus ir žmoniškumą.

Ir Anglijoje bijoma ČIA šunybių
Kaip niekad pirmiau, šiandien JAV Centrinės Žvalgybos 

Agentūros (ČIA) kriminališka veikla yra išgarsėjusi visame 
pasaulyje. Ne tik išgarsėjusi bet ir bijoma, laikoma 
neapsakomai pavojinga. Ne tik iškilimas aikštėn, kad mūsų 
ČIA pasidarbavimu Čilėje tapo sunaikinta demokratija ir 
sukurtas teroristinis fašistinis režimas, atidengė jos veiklos 
pobūdį. Paaiškėjo, kad ji buvo suplanavusi nužudyti Kubos 
revoliucijos vadus su Fidel Castro priešakyje.

Dabar išryški, kad ČIA “gražiai” darbuojasi, arba ruošiasi 
pradėti darbuotis net mūsų talkininkėje Anglijoje. Anglijos 
žmonės, sakoma, labai susirūpinę nekviestąja “viešnia”. 
Vienas iš argumentų už Anglijos pasitraukimą iš Bendrosios 
Europinės Rinkos yra ČIA veikla. Anglijai esant Rinkoje, 
nurodoma, auksinė proga Agentūrai išplėsti savo veiklą 
Anglijoje. Tam tikslui yra panaudojamos visokios komerci
nės firmos bei įstaigos, kurių plėtimasis Anglijoje neišven
giamas.

S.J.Jokubka

Draugai ir Draugės:
Šiandien man yra didelė 

laimė ir garbė būti su jumis 
kartu ir iš šios pakilios vietos 
tarti žodį, kaip “Vilnies” re
daktorius.

Jūs laisviečiai, ir mes, vil
niečiai, esame broliai ir se
sės. Einam drauge tuo pačiu 
keliu, tiesiu keliu, vedančiu 
ne tiktai mus į didelį tikslą, 
bet ir keliu, kuriuo šiandien 
eina viso pasaulio darbo liau
dis, keliu, kuriuo prieisime 
prie galutinos darbo žmonių 
pergalės šioje planetoje.

Šiandien man iš tikrųjų yra didelė garbė dalyvauti šioje 
suruoštoje šventėje paminėti Lietuvių Literatūros Draugi
jos 60-metį ir pasidžiaugti 30 metų Pergalės kovoje prieš 
fašizmą.

Kalbant apie Literatūros Draugiją, man nereikia jums

I 
yra demokratijai, laisvei. Didelė grėsmė yra darbo žmo
nėms, kovojantiems už geresnį gyvenimą.

Jeigu kolonijos išsikovojo savo nepriklausomybes, nacifa- 
šizmas, pasislėpęs kitokiame kailyje, grąsina jas.pasmaugti. 
Mes žinome, ką padarė nacifašizmas Čilėje. Mes žinome, ką 
padarė Urugvajuje, ir dar daro. Mes žinome, kokiomis 
biauriomis slibino akimis žiūrima į Portugaliją ir į kitas 
tautas, išsilaisvinusias nuo to slibino.

Visuomet atsiminkime, kad šitas 30 metų Didžiosios 
Pergalės minėjimo džiaugsmas yra tas, kad mes laimėjome, 
bet dar galutinos pergalės nėra. Šitas 30 metų Pergalės 
minėjimas mus įspėja, mums primena, kad turime budėti. 
Kai įveiksime tuos likučius, tas bakterijas, tą prigimtį, 
kurią paliko nacifašizmas, tik tada mes švęsime didelę, 
didelę pergalę. Švęs ir viso pasaulio proletariatas, tą 
didžiulę, galutiną pergalę visame pasaulyje!

Gal mes tos pergalės nesulauksime, bet mūsų pareiga eiti 
tuo kovos keliu, kad jis neužželtų, kad tas kelias būtų mūsų 
visų pramintas. Tegul paskui mus ateina kartos, kurios 
išves į to kelio galą. Tuomet bus atšvęsta galutina pergalė, 
tuomet bus mūsų didžiausia laimė, nes ir mes būsime labai, 
labai daug prisidėję, neleisdami užželti tam keliui, kuris 
vedė į galutiną pergalę!

Mirė Lietuvos darbo raudonosios 
vėliavos ordino žemės ūkio akademijos

Pergalės Minėjime

pasakoti, kiek mes ir kiekvienas pažangus Amerikos 
lietuvis, net ir jo vaikai, - esame jai skolingi.

Lietuvių Literatūros Draugija yra išleidusi daug knygų, 
suruošusi daug paskaitų, mūsų kalbėtojų maršrutų, įsteigu
si mokyklėlių, literatūros kuopų. Centro komitetas bei 
apskritys įdėjo daug darbo, kad Amerikos pažangieji 
lietuviai būtų vieningi, gyventų ir kompaktiškai eitų tuo 
dideliu pažangos keliu į galutiną pergalę.

Kai kūrėsi Lietuvių Literatūros Draugija, aš buvau tik 
šešių metų amžiaus vaikas. Mano gyvenimas buvo sunkus. 
Atsimenu, kaip šiandien, aš tada, Pirmojo Pasaulinio karo 
vokiečių okupacijos metu, Bagdonių kaime ganiau galvijus 
ir nemokėjau rašto, nepažinojau raidės, nes tuo laiku 
nebuvo mokyklos. Tuo metu jūs Amerikoje jau įkūrėte 
literatūros draugiją!

Man teko užaugti Lietuvoje prie fašistinės santvarkos ir 
sąlygų. Nebuvo laisvo žodžio, nebuvo pažangios spaudos - 
knygų ir laikraščių. Nuėjus į oficialę miesto biblioteką, 
nebuvo galima gauti nei “Laisvės”, nei “Vilnies”, nei vienos 
jūsų čia Amerikoje išleistos knygos. Reikėjo pasitenkinti 
fašistine, reakcine literatūra.

Kaip jau žinote, aš atvykau į JAV iš Brazilijos. Per 20 
metų gyvenau Brazilijoje tokiose reakcinėse sąlygose, 
kokiose teko gyventi fašizmo laikotarpyje Lietuvoje. Nete
ko šviestis, kaip jūs čia iš Literatūros Draugijos. Kiek jūs 
išleidote knygų, spaudos, davėte paskaitų, o mes to viso 
neturėjome. Bet dėka Literatūros Draugijos vadovų, mes 
San Paulyje sukūrėme Lietuvių Literatūros Draugijos 41 
kuopą, kuri turėjo veikti pogrindyje - viešai nebuvo 
įmanoma. Tai buvo vienatinis kanalas, per kurį gaudavom 
“Laisvę”, “Vilnį” ir jūsų knygas.

Brazilijos lietuviai ypatingai dėkingi ir niekad nepamiršta 
dr. Jono Kaškiaučiaus. Jis mums siuntė'pažangią literatūrą, 
iš kurios mes semėme klasinį supratimą, darbo žmogaus 
supratimą, nepasitraukti iš barikadų, siekti galutinos 
pergalės.

Jeigu aš šiandien kalbu nuo šios pakilios vietos, jei aš 
šiandien kalbu kaip redaktorius, didžiausias nuopelnas yra 
tai organizacijai, kurią sukūrėte, kurią išauklėjote - 
Literatūros Draugijai, kuri man davė tą protą, tą suprati
mą, tą gabumą!

Literatūros Draugija per 60 metų ątliko milžinišką darbą, 
ir šiandien galite didžiuotis savo darbo vaisiais. Ji įrašyta ne 
tik į Amerikos imigracijos istoriją, tas darbas bus įrašytas 
mūsų tautos istorijoje, net ir Amerikos darbininkų klasės 
istorijoje, dėl to, kad iš tikrųjų atlikote monumentalų darbą. 
Šiandien čia matote parodėlę. Čia dar nėra visos knygos, bet 
pažiūrėkite į savo asmenines bibliotekas, kiek knygų 
perskaitėte, ir visa tai davė daug apšvietos ne tik 
pažangiąja! Amerikos lietuvių visuomenei, davė apšvietos 
Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos lietuviams, davė ir 
buržuazinėse sąlygose augusiai Lietuvos inteligentijai. Jūsų 
išleistų knygų dėka, išaugintas ne vienas inteligentas, 
kuriuo didžiuojasi ir Tarybų Lietuva.

Todėl, minėdami šią sukaktį, mes, pažangūs lietuviai, 
neturime gyventi vien tik praeities nuopelnų bagažu. 
Einant tuo didžiuoju progreso - pažangos keliu, negali būti 
pauzos - sustojimo. Nežiūrint žilų plaukų, mes turime 
vystytis ir žengti pirmyn, kad to gražaus pažangaus 
žmogaus užsitarnauto vardo neprarastume.

Mes turime būti pavyzdžiais, kaip buvo mūsų veteranai, 
draugai R. Mizara, L. Pruseika, J. Andriulis, L. Jonikas, J. 
Kaškiaučius, kurie dirbo iki pačio paskutinio gyvenimo 
momento. Šiandien drg. A. Bimba nors ir serga, bet 
nepasitraukia iš šių pareigų, iš to kelio. Mūsų kiekvieno 
pareiga yra ta pati. Todėl aš kviečiu visus, kiek sveikata 
leis, aktyviai veikti Amerikos pažangiųjų lietuvių judėjime, 
mūsų spaudoj^ ir, mieli draugai, pirmyn su Lietuvių 
Literatūros Draugija!

Šiandięn mes tkipgi minim 30 metų Didžiosios Pergalės 
dieną. Koks didelis\džiaugsmas buvo, kuomet prieš 30 metų, 
New Yorke, Chicagoje ir visur kitur, kur tik gyveno 
pažangūs lietuviai, telegramos pranešė visam pasauliui, kad 
virš Brandenburgo vartų, Berlyne, suplevėsavo raudona 
Pergalės vėliava! Džiaugėsi ne tik pažangūs lietuviai, 
džiaugėsi visas pažangusis pasaulis, džiaugėsi mūsų draugai 
amerikiečiai, džiaugėsi kiekvienas, kuris truputį galvojo, 
kad vieną kartą pasaulis liko išgelbėtas nuo to baisaus 

' slibino - nacifašizmo.
Taip, pasaulis liko išgelbėtas nuo nacifašizmo, bet mes, 

pažangūs žmonės, neturime pamiršti, visuomet turime 
turėti galvoje, kad nacifašizmo likučiai pasiliko - egzistuoja. 
Jie paliko bakterijas, jos dar tebeglūdi kai kurių žmonių 
protuose, veikloje, tarp valstybių. Šiandien nacifašizmas 
yra pakeitęs tik savo rūbą. Jos nebenešioja juodų ar rudų 
marškinių, ar kokių kitokių ženklų. Šiandien nacifašizmas 
turi kitonišką uniformą, jis turi kitoniškus ženklus, jis turi 
kitoniškus pavadinimus, bet prigimtyje jis turi lygiai tą 
pačią įdėją, kurią turėjo Antrojo Pasaulinio karo išvakarė
se.

Šiandien nacifašizmo prigimtis tebėra ta pati. Jei tos 
prigimties nebūtų, nacifašizmas neegzistuotų. Mums šian
dien nereikėtų budėti taikos sargyboje, niums šiandien 
nereikėtų kovoti prieš rasinę diskriminaciją, mes šiandien 
nekovotume už demokratiją, - bet jis tebėra! Jis pradėjo 
didelę grėsmę pasaulio taikai. Didelė grėsmė to nacifašizmo

Docentas Kl. Balčiūnas
Š. m. gegužės 11 d., sulau

kęs tik 46 metų, staiga mirė 
žymus gamybininkas, peda
gogas, buvęs Lietuvos žemės 
ūkio akademijos mechanizaci
jos fakulteto dekanas, maši
nų remonto katedros vedėjas 
docentas Klemensas Balčiū
nas. Jis gimė 1929 m. Klaipė
dos krašte, Šilutės mieste, 
geležinkelio darbininko šei
moje.

Kl. Balčiūnas vaikystėje li
ko našlaičiu, nes 1939 m. 
mirė jo mama, o 1941 m. ir 
tėvas.

Klemensėlį augino ir moki
no gailestinga jo teta Ona 
Mažiutienė Mažeikių geležin
kelio pervažos sargė.

1948 m. jis baigė Mažeikių 
vidurinę mokyklą, tais pa
čiais metais įstojo į Lietuvos 
žemės ūkio akademijos me
chanizacijos fakultetą ir jį 
baigė 1953 m.

Dirbo Veisėjų mašinų-trak- 
torių stoties vyriausiu inži
nierium ir direktorium. Vė
liau perėjo į Vilniaus ž. ū. 
technikumą ir dirbo dėstyto
ju.

Nuo 1957 m. Kl. Balčiūnas 
sėkmingai dirbo Lietuvos Že
mės ūkio akademijos mecha
nizacijos fakultete, keletą 
metų buvo jo dekanu, mašinų 
remonto katedros vedėju.

Nuo 1962 m., savo gyveni
mą jis sujungė su Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija 

•ir iki mirties buvo ištikimu 
jos nariu. ' .

Velionis mylėjo jaunimą, jo 
mokymui ir auklėjimui jis 
atidavė visas savo jėgas.

Kl. Balčiūnas buvo geras 
administratorius, ir puikus 
pedagogas, paruošė didelį 
būrį ž. ū. mechanizacijos inži
nierių. Daug kruopštaus dar
bo įdėjo kurdamas katedrų 
kabinetus ir laboratorijas. Jis 
suorganizavo žinybinę labo
ratoriją ž. ū. technikos pere- 
montiniams resursams tirti.

Kl. Balčiūnas parašė vado
vėlį ž. ū. mechanizacijos fa
kulteto studentams, keletą 
knygų mašinų remonto tech
nologijos ir organizacijos 
klausimais.

1968 m. Kl. Balčiūnui buvo 
suteiktas mokslinis docento 
vardas. Jis buvo išrinktas 
akademinės mokslinės tary

bos nariu, aktyviai dalyvavo 
profsąjunginio ir partinio gy
venimo veikloje.

Kl. ’Balčiūnas turėjo ir 
skaudžių gyvenimo valandų, 
nes jaunutis neteko tėvelių, o 
1974 m. kovo mėnesį mirė jo 
mylima žmona, inžinierė Jū
ratė Balčiūnienė, kurios jis 
labai gailėjo ir sunkiai perne
šė jos mirtį.

Kl. Balčiūno asmenyje aka
demijos kolektyvas ir visa 
respublika neteko tauraus 
komunisto, aktyvaus kovoto
jo už darbo žmonių šviesesnę 
ateitį, nuoširdaus jaunimo 
auklėtojo ir draugo.

Velionį palydėti į amžino 
poilsio vietą atvyko iš visos 
Lietuvos, daugž. ū. specialis
tų, buvusių jo studentų, Ma
žeikių vidurinės mokyklos 
buvę klasės draugai su jo 
auklėtoju, akademijos profe
soriai, dėstytojai, darbuoto
jai ir tūkstančiai studentų.

Ant jo kapo buvo sudėta 
daugybė vainikų ir gėlių.

Atsisveikinimo gedulingas 
kalbas prie kapo pasakė: Lie
tuvos ž. ū. akademijos rekto
rius Z. Urbonas, mechaniza
cijos fakulteto dekanas VI. 
Janulevičiaus prodekanasV. 
Baltuškonis, jo klasės auklė
tojas V. Bartašiūnas ir stu
dentas V. Babravičius. Dide
liame liūdesyje liko našlaitė 
jų duktė Vilija Balčiūnaitė 
Vilniaus universiteto studen
tė, jų geroji teta Ona Mažiu
tienė ir kiti giminės bei arti
mieji, kuriems visi akademi
jos bendradarbiai reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą.

Docento Kl. Balčiūno, kaip 
tauraus komunisto, atsidavu- 
sio pedagogo, nuoširdaus jau
nimo auklėtojo ir draugo 
šviesus paveikslas visada pa
siliks jo bendradarbių, stu
dentų ir jį pažinojusių širdy
se.

VLJanulevičius 
A< Gučiūnietis
M. Žukas

Didžiai Gerbiamas, 
mielas Redaktoriau.

Sveikinu Jus visus su labai 
šiltu ir puikiu 1975 m. Lietu
vos pavasariu, linkiu visiems 
kuogeriausios sveikatos ir 
žvalios nuotaikos.

Tėvynės gamta šiemet 
mums teikia daug malonumų, 
nes žiema buvo panaši į pava
sarį, o gegužės mėnesio šiltas 
kaip vidurvasaryje. Lietuvos 
oro temperatūra siekia net 
+28-30°. (82-56F - Red.) 
Daug anksčiau pasipuošė - 
pražydo visa augmenija. 
Džiugiai sučiulbo, suulbo 
pauktšeliai.

Žemdirbiai su plieniniais 
žirgais greitai išdirbo laukus 
ir pasėjo vasarojų.

Dabar jau prasidėjo šie- 
napiūtė, kuri žada būti labai 
derlinga, nes dėl ankstyvos 
šilimos, labai gražiai sužėlė 
pievos.

Nors pavasario saulutė la
bai skaisčiai šviečia ir šildo, 
bet mirtis šiemet, ypatingai 
nuogailestingai kerta kaunie
čius mokslo ir kultūros dar
buotojus. Tik per vieną sa
vaitę netekome net trijų labai 
brangių mokslo ir kultūros 
veikėjų: gegužės 11 d. staiga 
mirė žymus pedagogas, bu
vęs Lietuvos ž. u. Akademi
jos mechanizacijos fakulteto 
dekanas, mašinų remonto ka
tedras vedėjąs docentas Kle
mensas Balčiūnas, gimęs 
1929 m. Šilutės Geležinkelio 
darbininko šeimoje. Tai buvo 
aktyvus profsąjunginis ir 
partinis veikėjas, nuoširdus 
jaunimo auklėtojas ir drau
gas, paruošęs didelį būrį ž. ū. 
mechanizacijos puikių inži
nierių.

Gegužės 15 d. Kaune mirė 
senas revoliucinio judėjimo 
dalyvis, Lietuvos TSR nusi
pelnęs kultūros veikėjas, 
TSRP narys nuo 1931 m., 
buvęs ilgametis Kauno val
stybinio istorinio muziejaus 
direktorius Jonas Apuokas- 
Maksimavičius, gimęs 1911 
m. Rygos darbininkų šeimo
je.

Gegužės 16 d. Kaune mirė 
aktyvi partinė ir tarybinė 
darbuotoja, Lietuvos TSR 
nusipelnusi kultūros veikėja, 
TSKP narė nuo 1942 m., 
buvusi ilgamete Kauno mies
to vykdomojo Komiteto pir
mininko pavaduotoja Janina 
Narkevičiūtė, gimusi 1916 m. 
Radviliškio rajone, bežemių 
valstiečių šeimoje.

Tai labai liūdnas ir skaudus 
kauniečių nuostolis, nes mini
mi velionys labai daug prisi
dėjo prie Tarybų Lietuvos 
pokarinio atstatymo, darbo 
žmonių mokslo, kultūros, 
gerbūvio pakėlimo ir dar 
daug galėjo - padėti Lietuvos 
liaudžiai, bet mirtis - išplėšė 
juos iš gyvųjų tarpo.

Jūsų
A. Gučiūnietis

Sesers keliais!

• DAR KARTĄ PRIES 
RŪKYMĄ

Rūkančios moterys gimdo vai
kus, kurlle sveria vidutiniškai 200 g 
mažiau už nerūkančiųjų motinų 
kūdikiui. Užkietėjusios rūkorės du 
kartus dažniau, negu nerūkančios, 
gimdo vaikus, kurie sveria apie 
2.500 g. Rūkančios dvigubai daž
niau gimdo prieš laiką.

Anne Hearst
Dar ir šiandien niekas tik

rai nežino, kur gyvena ir ką 
veikia laikraščių leidėjo mili
jonieriaus dukra Patricia 
Hearst, o tuo tarpu jau pa
garsėjusi ir jos 19 metų sesu
tė Anne Hearst. Šiomis die
nomis pas ją automobilyje 
rasta narkotikų. Nubausta 
keturių mėnesių išbandymu. 
Jeigu per tą laikotarpį nebe- 
nusikals, prieš ją kaltinimai 
bus panaikinti.

Miss Hearst yra Regis Col
lege studentė.
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Europa mokosi 
gyventi taikiai 

a. Šimkūnas
Praėjus keturioms dienoms 

po paskutinio karo šūvio, 
1945 metų gegužės 13 d. 
Tarybų Sąjungos laikraštis 
“Pravda” rašė: “Taiką mylin
čioms tautoms iškilo uždavi
nys - neleisti pasikartoti Vo
kietijos agresijai, pastatyti 
tvirtą taikos rūmą, sukurti 
tokią saugumo organizaciją, 
kurioje nebūtų plyšių ir įtrū
kimų nuodingų hitlerizmo pa
sekėjų ir globėjų skverbimui
si. Tautos trokšta taikos, ku
rios pagrindą jos mato poka
riniame visų didžiųjų valsty
bių, visų suvienytųjų nacijų 
bendradarbiavime”.

Sukurti kolektyvinę saugu
mo organizaciją. . . Apie tai 
Tarybų šalyje visu balsu bu
vo kalbama ne tiktai po to, 
kai viršum reichstago buvo 
iškelta Pergalės vėliava. 
Apie tai visu balsu buvo 
kalbama dar iki tol, kol nebu
vo pirmojo šio baisaus karo 
šūvio.

Jau trisdešimtaisiais me
tais Tarybų Sąjunga siūlė 
tiems laikams charakteringą 
kolektyvinio saugumo siste
mą, ragino Nacijų lygą pa
versti taikos ir saugumo in
strumentu. Kaip šiandie pri
pažįsta istorikai, buvo visiš
kai realios galimybės bendro
mis pastangomis užkirsti ke
lią vokiškojo fašizmo agresi
jai. Tačiau visa bėda buvo ta, 
kad už kolektyvinio saugumo 
sistemą tuomet atkakliai ko
vojo viena socialistinė valsty
bė - Tarybų Sąjunga. Gi 
Vakarų valstybės visas šias 
pastangas vertino abejingai. 
O kai kurios iš jų, kaip, 
pavyzdžiui, Anglija, Prancū
zija vykdė Miuncheno politi
ką, nukreipdamos fašistinę 
Vokietiją prieš TSRS.

Ir vis dėlto, būtų neteisin
ga tvirtinti, jog tuometinė 
TSRS politika šiuo klausimu 
nedavė jokių rezultatų. Ji 
padėjo atitolinti karo pra
džią, buvo pradėta telkti an
tifašistines jėgas, paruošta 
dirva antihitlerinei koalicijai, 
gimusiai 1941 metais.

Pasiekus pergalę prieš fa
šistine Vokietiją, atsirado vi
siškai realios galimybės už
tikrinti Europai kolektyvinį 
saugumą. Visų pirma, pasi
keitė jėgų santykis žemyne. 
Už kolektyvinio saugumo idė
ją jau kovoja nebe viena, o 
devynios socialistinės Euro
pos valstybės. Antra, vertus, 
šios idėjos realizavimui tar
navo antihitlerinės koalicijos 
Potsdamo susitarimai, taip 
pat dvišaliai susitarimai tarp 
TSRS ir Anglijos, Prancūzi
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos 
ir Jugoslavijos. Už tai, kad 
sąjunginės valstybės sudary
tų Europoje kolektyvinio 
saugumo sistemą, pasisakė 
Belgija, Danija, Norvegija, 
Graikija ir kitos šio žemyno 
valstybės.

Deja, kita linkme tarptau
tinės politikos vairą ėmė suk
ti JAV, Anglija, Prancūzija. 
Prasidėjo šaltasis karas. 
Europa suskaldoma į priešin
gas karines-politines grupuo
tes. 1949 metų balandžio 4 d. 
Vašingtone pasirašoma su
tartis dėl NATO bloko įkūri
mo. Jo smaigalys nukreipia-

BUVĘS AMBASADORIUS 
MARTIN 
APGAILESTAUJA

Saigon. - Čia dabar sužino
ta, kad buvęs Amerikos am
basadorius Pietų Vietname 
G. A. Martin buvo žadėjęs 
150 aukštų policijos valdinin
kų, kad paskutinėmis valan
domis, jie bus orlaiviais eva
kuoti. Bet tie orlaiviai nebu
vo atsiųsti. Į Liaudiečių ran
kas pateko ne tik tie aukšti, 
policijos pareigūnai, bet taip
gi visi policijos dokumentai, į 
kurie iškelia, kas šnipinėjo 
policijos naudai, kas buvo: 
provokatorius ir t. t. Tie 
dokumentai irgi turėjo būti 
evakuoti tais pačiais orlai
viais, kuriuos ambasadorius 
savo bičiuliams žadėjo. 

mas prieš TSRS ir kitas 
socialistines šalis. Didėjant 
grėsmei iš Vakarų, praėjus 
šešeriems metams, socializ
mo sandraugos šalys imasi 
gynybinių priemonių ir 1955 
metų gegužės 15 d. pasirašo
ma Varšuvos sutartis. Da
bar, praėjus 20 metų, galime 
su pagrįstu pasitenkinimu 
pasakyti, kad Varšuvos su
tartis vaidina tikrai istorinį 
vaidmenį, stiprinant Europos 
socialistinės sandraugos šalių 
gynybinę galią, užtikrinant 
taiką ir saugumą Europoje ir 
visame pasaulyje. Varšuvos 
sutarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarimai tapo nepaprastai 
svarbia broliškų valstybių už
sienio politikos veiklos koor
dinavimo forma, aukšta tri
būna, iš kurios ne kartą buvo 
paskelbtos svarbios taikios 
iniciatyvos.

Socialistinės šalys ir pačiais 
sudėtingiausiais šaltojo karo 
metais ragino Vakarų valsty
bes nekartoti praeities klai
dų, paversti Europą taikos ir 
bendradarbiavimo žemynu. 
Greta visos eilės kitų taikin
gų iniciatyvų labai svarbi 
buvo Varšuvos sutarties val
stybių Politinio konsultacinio 
komiteto pasitarimo Deklara
cija dėl taikos ir saugumo 
stiprinimo Europoje, pa
skelbta Bukarešte 1966 metų 
liepos mėn. Buvo pasiūlyta 
sušaukti Europos valstybių 
pasitarimą, pasirašant bend
rą visų žemyno valstybių de
klaraciją dėl kolektyvinio 
saugumo ir taikaus bendra
darbiavimo. Pradžioje Vaka
ruose daug kas skeptiškai 
vertino šį pasiūlymą. Tuo 
tarpu socialistinės šalys vėl ir 
vėl grįždavo prie šios idėjos, 
pateikdamos konkrečius pa
siūlymus, kaip, kada ir ko
kius klausimus reiktų aptarti 
Europos pasitarime. Paga
liau atkaklios pastangos davė 
savo rezultatus: dialogas su 
Vakarų šalimis užsimezgė. 
Aktyviai tarpininkaujant 
Suomijai, 1972 m. lapkričio 
22 d. Helsinkyje prasidėjo 
daugiašalės konsultacijos dėl 
Europos valstybių pasitarimo 
saugumo ir bendradarbiavi
mo klausimais paruošimo. 
Buvo paruošta pasitarimo 
darbotvarkė, apimanti sau
gumo užtikrinimo, ekonomi
nio bendradarbiavimo, huma
nitarinius klausimus, taip pat 
tolimesnius žingsnius po pasi
tarimo.

Pirmasis pasitarimo etapas 
prasidėjo Helsinkyje 1973 m. 
liepos pradžioje. Dabar Žene
voje vyksta trečiasis pasitari
mo etapas, baigiami ruošti 
galutiniai dokumentai, kurie 
bus pasirašyti aukščiausiu ly
giu, dalyvaujant Europos 
valstybėms, JAV ir Kanadai.

Taigi pirmą kartą du pa
saulinius karus pergyvenusi, 
į priešingus blokus suskaldy
ta Europa susėdo prie vieno 
bendro derybų stalo. Tai, 
apie ką šimtmečiais svajojo 
šio žemyno valstybių veikė
jai, kurdami įvairiausias teo
rijas ir prognozes, pagaliau 
tampa tikrove. Pasitarimo 
užbaigimas ir sėkmingas jo 
nutarimų realizavimas, be 
abejo, reikš visiškai naują 
etapą Europos tarpvalstybi
nių santykių istorijoje.

Didžiulę reikšmę Europos 
saugumui šiandien turi socia
listinių šalių santykių norma
lizavimas su VFR, kitomis 
Vakarų valstybėmis, susi
tarimai tarp TSRS ir JAV. 
1973 m. birželio 24 d. pasira
šytame bendrame TSRS- 
JAV komunikate nurodomas 
abiejų valstybių pasiryžimas 
vykdyti Europoje tokią savo 
politiką, kuri padėtų “įgyven
dinti pasitarimo tikslus ir 
pradėti naują gerų santykių 
erą šioje pasaulio dalyje”.

Jau 30 metų Europa išgy
veno be karo. Tai rekordas. 
Tikėkimės, kad jų bus dau
giau, nes Europa mokosi gy
venti taikiai.

Naujos Knygos

“Šalmas ir pienė” (486 
psl.). Tarybinių lietuvių poe
tų geriausi eilėraščiai apie 
Didįjį Tėvynės karą. Leidi
nys Pergalės prieš fašistinius 
grobikus trisdešimtosioms 
metinėms pažymėti. Ilius
truotas grafikų darbais.

Jonas Marcinkevičius. Ka
rio pasakojimai (152 psl.). 
Autorius, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvis, sunkiomis fron
to sąlygomis rašė apsaky
mus, apybraižas, reportažus. 
Jo apsakymų rinkinys jauni
mui “Kario pasakojimai” pir
mą kartą buvo išleistas 1952 
m. Dabar jis spausdinamas 
trečią kartą.

Julius Būtėnas. Literato 
duona (278 psl.). Memuarinio 
pobūdžio knyga. Joje sudėta 
periodikoje skelbta medžia
ga, įvairūs straipsniai ir pri
siminimai apie žinomus Lie
tuvos rašytojus, meno dar
buotojus ir kultūros veikėjus.

Ablinga (110 psl.). Fašistų 
sunaikintų Ablingos ir Žvagi- 
nių kaimų žmonių atminimui 
įamžinti liaudies skulptoriai 
sukūrė įspūdingą memoriali
nį paminklą. Šiame leidinyje, 
skirtame Pergalės trisdešim
tosioms metinėms, parodyti 
atskiri to paminklo ir jo kūri
mo fragmentai.

Eduardas Girčys. Vane- 
muinė-šiaurės žvaigždė (136 
psl.). Moksleiviams skirtos 
serijos apie tarybines res
publikas knyga. Ji supažindi
na su broliškąja Estija, jos 
garsiąja Saremos sala, Talinu 
ir kitomis šio krašto įdomy
bėmis. Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Kur pigiausi vienos
šeimos namai?

Niujorkiečiai galime “di
džiuotis”, kad mūsų miestas 
yra iškilęs beveik aukščiau
siai. Tik Minneapolis-St. Paul 
ir San Francisco yra mus 
pralenkę.

Sekama lentele parodo, 
kaip pradžioje šių metų vie
nos šeimos namų kainos buvo 
įvairiuose didmiesčiuose: 
Seattle........................ $40,900
St. Louis...................  43,900
Denver.....................  44,200
Philadelphia.............. 45,400
Baltimore.................. 46,500,
Miami.......................  47,100
Cleveland.................  48,500
Chicago.....................  48,800
Houston.................... 48,800
Detroit.....................  50,400
Dallas.......................  50,500
Los Angeles.............. 51,200
Atlanta.....................  51,800
Washington.............. 53,500
New York.................. 54,300
San Francisco............ 55,300
Minneapolis-

St. Paul.................. 57,300

MAGNETOFONŲ KALBA
Vienas Ženevos universite

to profesorius vis sakydavo 
studentams turįs išeiti ię pa
leisdavo magnetofoną, kuris 
“skaitydavo” magnetinėn 
juoston iš anksto įrašytą pa
skaitą. Kartą, sugrįžęs kiek 
anksčiau, išvydo, kad kelios 
dešimtys magnetofonų tuš
čioje auditorijoje fiksuoja tai, 
ką pasakoja jo magnetofonas.

Tarybinis automobilis Amerikos rinkoje

Detroit, Mich. - Čia besilankydami Tarybų Sąjungos 
prekybiniai atstovai pranešė, kad ateinančiais metais 
Amerikos rinkoje pasirodys Tarybų Sąjungos gamybos taip 
vadinamos mažosios rūšies automobilis. Vadinsis “Lada”. 
Tiktai keturių cilinderių. Su galionu gazolino juo galima 
nuvažiuoti 27 mylias. Greitį išvysto iki 84 mylių per 
valandą. Kaina neskelbiama.

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Vakaro šviesa
bėganti per lėktuvo sparną, 
bėganti debesimis, 
klostėse vėjo dūminą spalvą 
nešanti, 

nebeik su mumis!
Sniego bangų nuostabus 

spinduliavimas.t*
Šalčio, tylos ir sapnų 
formos.

Nelauktas, laukinis, lemiamas 
aukštis.

Ūkus apeinu 
balkšva ir balzgana, 

balta ant balto — 
dulsvo sidabro erdvėj 
tolstančio tirpstančio tavo balso 
leisk negirdėt...

Praardei 
dangų, — bet vėl į šešėlį pereinam. 
Grįžk

ir padelsk su mumis, 
bėganti per lėktuvo sparną, 
bėganti debesimis...

BLOKADOS ŽLUGIMAS
“Jungtinių Amerikos Vals

tijų ir Kubos Respublikos 
santykiai turi būti norma
lizuoti, — pareiškė žinomas 
Amerikos senatorius G. Mc
Govern, neseniai sugrįžęs iš 
kelionės į Havaną. Nėra jo
kios prasmės toliau vykdyti 
Kubos izoliavimo politiką, 
prieštaraujančią pasaulyje 
vykstančiam tarptautinio 
įtempimo mažėjimo proce
sui. . .”

Tur būt, prieš kokius pen
kerius metus toks pareiški
mas Vašingtone būtų sukėlęs 
sprogusios bombos įspūdį. 
Mūsų dienomis Amerikos 
spauda ir plačioji šalies visuo 
menė sutiko jį kaip visiškai 
suprantamą. Juk Laisvės sa
los blokados politika, kurią 
prieš 14 metų Amerikos im
perialistų sluoksniai primetė 
visai Lotynų Amerikai, seniai 
ir neginčijamai subankruta
vo.

Sustabdyti Kubos ekono
mikos pažangos nepavyko. 
Pasiaukojimas Kubos liau
dies, kurią rėmė Tarybų Są
junga, visos socialistinės san
draugos šalys, darbas paver
tė kažkada atsilikusią žemės 

ūkio salą šalimi, kur sėkmin
gai vystomas ir žemės ūkis, ir 
šiuolaikinė pramonė. Nuo
seklios taikingos politikos, 
tos paramos, kurią ji teikia 
tautų kovai už laisvę ir nepri
klausomybę, dėka labai padi
dėjo tarptautinis Kubos auto
ritetas.

O kas liko iš blokados? 
Kolumbija, atkūrusi šiais me
tais diplomatinius ir preky
binius santykius su Kuba, - 
jau vienuolikta Lotynų Ame
rikos valstybė, kuri savaran
kiškai normalizavo savo san
tykius su pirmąja Vakarų 
pusrutulyje socialistine val
stybe. Su 85 pasaulio valsty
bėmis Kubos Respublika pa
laiko normalius santykius. 
Nepaisydami JAV diktato, 
savitarpiškai naudingą pre
kybą su Kuba plečia daugelis 
Vakarų pusrutulio šalių. Ka
nada, pavyzdžiui, ne taip se
niai suteikė Kubai 100 milijo
nų dolerių kreditą ir parduo
da Laisvės salai lokomotyvus 
ir įvairius įrengimus. Argen
tina tiekia Kubai sunkveži
mius, daugelis valstybių im
portuoja Kubos vaisius ir 
cukrų.

Prekybos laivų gausumas 
Havanos uoste rodo, kad Ku
bos prekyba klesti, nepaisant 
boikoto”, pagrįstai apie tai 
rašo laikraštis “Niujork 
taims”, ir daugelis JAV vers
lininkų atstovų puikiai su
pranta, kad, tęsiant bepras
mišką Kubos blokadą, dabar 
pirmiausia pralaimi Ameri
kos liaudis, ekonomika.

Neatsitiktinai, visuomenės 
nuomonės apklausos duome
nimis, dauguma amerikiečių 
yra už šios blokados panaiki
nimą, o 29 iš 31 didžiausių 
laikraščių ragina kuo greičiau 
normalizuoti Amerikos ir Ku
bos santykius.

Vienu žodžiu, galutinis Ku
bos blokados žlugimas neiš
vengiamas. Tai, kaip sako
ma, tik laiko klausimas. Be 
abejo, tai bus dar vienas 
svarbus indėlis, toliau geri
nant visą tarptautinę padėtį, 
mažinant įtempimą visame 
pasaulyje. E. Bakėnas

Miestai - milijonieriai
Paruošė R. Kietytė

Tarybinis ekonomistas, 
ekonomikos mokslų kandida
tas Viktoras Perevedencovas 
su “Literaturnaja gazeta” 
skaitytojais pasidalino savo 
mintimis apie Tarybų šalies 
miestus - milijonierius, jų 
privalumus, o taip pat ir pro
blemas. Buržuaziniai moksli
ninkai jau seniai baugina pa
saulį “demografiniu sprogi
mu”, tuo tarpu tarybiniai 
mokslininkai žvelgia į ateitį 
optimistiškai. Tarybų Sąjun
gos patyrimas sako, kad ir 
miestų augimas - irgi ne 
kažkokia stichinė jėga, suke
lianti chaosą. Manome, kad 
čia pateikiamos autoriaus 
mintys bus įdomios ir “Lais
vės” skaitytojams.

☆ ☆ ☆
Buvo trys, o po 15 metų - 

vienuolika
Maskva, Leningradas, Ki

jevas - tik šie trys Tarybų 
Sąjungos miestai 1959 me
tais, kai šalyje buvo atliktas 
visuotinas gyventojų surašy
mas, turėjo daugiau milijono 
gyventojų. Po penkiolikos 
metų miestų-milijonierių są
rašą papildė Taškentas, Ba
ku, Charkovas, Gorkis, No
vosibirskas, Kuibyševas, 
Sverdlovskas, Minskas. 1959 
metais šiuose miestuose gy
veno 17 milijonų 243 tūkstan
čiai gyventojų, o 1974 m. 
pradžioje - 23 milijonai 759 
tūkstančiai. Per šiuos 15 me
tų Tarybų Sąjungos visų 
miestų gyventojų skaičius 
išaugo pusantro karto. Ir tai 
reiškia, kad anksčiau paminė
tų vienuolikos miestų gyven
tojų dalis bendrame šalies 
miestų gyventojų skaičiuje 
kiek sumažėjo. Tačiau tai 
įvyko tik dviejų miestų gi
gantų, o būtent, Maskvos ir 
Leningrado sąskaita, nes kitų 
devynių miestų-milijonierių 
gyventojų skaičius išaugo 52 
procentais. Vadinasi, šių 
miestų gyventojų skaičiaus 
didėjimo vidurkis yra dides
nis, negu visuose kituose 
miestuose. Na, o jeigu dar 
prisiminsime, kad per tuos 15 
metų pastatyta nemaža naujų 
miestų, tai bus visiškai aki
vaizdu, kad pirmenybė gy
ventojų didėjimo tempams 
atitenka miestams-milijonie- 
riams. Ypatingai šia prasme 
išsiskiria Minskas, per 15 
metų padidėjęs daugiau kaip 
du kartus. Miestų-milijonie
rių gyventojų skaičius (trijų 
1959 m. ir vienuolikos 1974 
m.) padidėjo 2,3 karto - nuo 
10,5 iki 23,8 milijonų. 1974 m. 
pradžioje juose gyveno 9,5 
procentai visos 6alies gyven
tojų ir 15,9 procentų - visų 
šalies miestų gyventojų.

Kai kurie demografiniai 
rodikliai

1973 m. miestų-milijonierių 
gyventojų skaičius padidėjo 
puse milijono. Natūralus 
prieaugis - tik 26 procentai, 
arba kiek daugiau kaip ket
virtadalis. Su didele jėga 
miestai-milijonieriai pritrau
kia visų kitų miestų ir kaimų 
gyventojus. Kita vertus, iš 
milijonierių kitur gyventi iš
vyksta palyginus nedaug.

Miestų-milijonierių demo
grafiniai duomenys yra že
mesni už bendrą vidurkį viso
je šalyje, nors tai natūralu, 
kadangi dideliuose miestuose 
gimimų skaičius visuomet bu
vo mažesnis negu kaime ar 
nedideliuose miestuose. 1973 
m. stambių miestų 1000 gy
ventojų teko 14,5 gimimų ir
8.6 mirusių - natūralus 
prieaugis 5,6 žmonės. Gi vi
sos šalies mąstu atitinkamai:
17.6 gimimų, 8,7 mirusių. 
Natūralus prieaugis - 5,9 
žmonės. Tačiau dalyko esmė 
ne tik tokiame skirtume. 
Daugiausia gimdo iki 30-ties 
metų, o migruoja nuo 15 iki 
25 metų. Didžiausiuose mies
tuose dalis tų, kurie sulaukę 
20-30 metų yra labai didelė. 
Ir visgi gimimų koeficientas 
nedidelis. Ypatingai maži de
mografiniai duomenys Mask
vos ir Leningrado miestų. 
1973 m. 1000 maskviečių tekę 
12,4 gimusių ir 12 mirusių -

natūralus prieaugis buvo 2,4 
žmonės.

Manoma, kad gimusių koe
ficientą nulemia socialinis gy
ventojų sąstatas. Gi didelę 
miestų-milijonierių gyvento
jų dalį sudaro inteligentija. Ši 
žmonių kategorija kuria labai 
negausias šeimas, dažniausiai 
apsiribojama vienu kūdikiu. 
Beje, Šiuose miestuose šei
mos yra ir labai nepatvarios. 
1973 m. 1000 santuokų teko 
408 išsiskyrimai (visos šalies 
mąstu - 270!). Ypatingai daug 
išsiskiria Kijeve - 446 išsisky
rimai 1000 santuokų, Mask
voje - 436, Leningrade - 425, 

.Gorkyje - 333.
Tarybų Sąjungoje daroma 

labai daug, kad sulaikius 
stambiausių miestų augimą. 
Juose draudžiama pramonės 
įmonių statyba, jeigu tik jos 
nieko bendro neturi su gy
ventojų aptarnavimu. Gene
raliniuose miestų augimo ir 
vystymo planuose visuomet* 
yra numatytas ir gyventojų 
priaugis - dažniausiai per 20- 
25 metus. Tačiau neretai bū
na, kad gyventojų priaugis, 
kuris planuotas ketvirčiui 
amžiaus, miestus gigantus 
užpildo per 5-7 metus. Ir 
generalinį planą tenka kuo 
skubiau “koreguoti”.
Kodėl nesiseka “pristabdyti” 

miestų augimo?
Miestų didumą nulemia ga

myba, o jo gyventojų gausu
mą - esamų darbo vietų skai
čius. Stambiausių miestų 
liaudies ūkio komplekse pir
mą vietą užima pramonė. 
Pasižiūrėkime, kaip ji išaugo 
per pastaruosius trejus me
tus (1970-1973).

Bendroji pramonės apimtis 
per šį laiką šalyje padidėjo 23 
procentais. Iš vienuolikos 
miestų-milijonierių penkiuo
se šis rodiklis buvo mažesnis, 
o kituose šešiuose - didesnis. 
Didžiausias iš visų jis buvo 
Minske - 34, Novosibirske - 
30, Kijeve - 29 procentai. O 
kadangi pramonOs gamyba 
dalinai išauga padaugėjus 
darbuotojams, tad tenka pa
daryti prielaidą, kad šiuose 
miestuose pramonės darbuo
tojų skaičius augo. Ir, be to, 
netgi sparčiai.

Kodėl? Kodėl naujos darbo 
vietos pagrindinai įvedamos 
dideliuose miestuose, tame 
skaičiuje miestuose-milijo
nieriuose?

Atsakymas paprastas: 
priežastys ekonominės. Dide
liuose miestuose didesnis 
darbo našumas ir didesnė 
fondogrąža. Kaip rodo spe
cialūs tyrimai didžiausias 
darbo našumas ir fondogrąža 
būtent miestuose-milijonie- 
riuose. O tai ir skatina minis
terijas ir žinybas čia statyti 
naujas pramonės įmones ir 
plėsti senąsias,

(Pabaiga sek. num.)

“AMŽINI” DEGTUKAI
Degtukų gamybai reikia iš

kirsti didžiulius miškų plotus. 
Ir dar trys ketvirčiai medie
nos nueina veltui: gamybos 
atliekos, drožlės, be to, sude
ginama tik nedidelė degtuko 
dalis. 0 “sudega” daugelis 
tūkstančių rublių. Kaip iš
vengti tokio gamtos resursų 
eikvojimo? Tokių minčių pas
katintas, Pskovo inžinierius 
V. Solodovas padarė įdomių 
išradimą.

Plastmasinėje dėžutėje yra 
du skyreliai. Viename - įsižie
biančio ir užsiliepsnojančio 
mišinio rutuliukai, į kuriuos 
primaišyta ketaus dulkių. 
Antrame skyrelyje laisvai 
slankioja metalinis strypelis 
magnetiniu antgaliu. Tai ir 
yra degtukas. Dėžutėje yra 
mygtukas, kurį paspaudus, 
magnetas pritraukia arti
miausią rutuliuką. Belieka iš
traukti strypelį su “prilipu
siu” rutuliuku, ir brūkštelėti į 
dėžutės šoną.

Amžinaisiais degtukais jau 
susidomėjo pramonės specia
listai. Bandomąją tokių deg
tukų partiją numato paga
minti Naugardo degtukų fab
rikas.
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4-tas puslapis

Ar nepritrūks darbo rankų?
BRONIUS GRABAUSKAS 

JURGIS VAITAUSKAS 
Ekonomikos mokslų kandidatai

NE VIENAS NAUJOS AR AUGANČIOS GAMYKLOS VADO
VAS SU VILTIMI ŽVELGIA 1 KAIMĄ, TIKĖDAMASIS IS JO 
SUSILAUKTI ATLIEKAMOS DARBO JĖGOS. AR JOS TEN YRA?

( PABAIGA)

DEL KO ŽMONĖS PALIEKA 
KAIMĄ!

Oklų vadovai dažnokai tai 
bando aiikinti darbo jėgos 
stoka, pakabinių melžėjų trū
kumu Ir pan. Pamirštama, kad, 
racionaliai suorganizavus dar
bų fermose, galima jj labai 
palengvinti, padidinti darbo 
našumą ir kai kada netgi at
laisvinti žmonių kitiems dar
bams. Tai patvirtina Lietuvos 
žemės ūkio ekonomikos in
stituto darbo mokslinio orga
nizavimo skyriaus atlikti ty

rimai. Keliose dešimtyse fer
mų, kur lankėsi šio skyriaus 
darbuotojai, buvo racionaliau 
pasiskirstyta pareigomis, per
tvarkyta dienotvarkė. Pasiro
dė, kad viena melžėja nesun
kiai gali melžti 50 karvių. Da
lis tų pačių melžėjų gali tapti 
pakaitinėmis, sutrumpėja jų 
darbo diena, palengvėja dar
bas, sutaupoma lėšų.

Antra labai svarbi priežas
tis, dėl kurios daug kaimo 
žmonių palieka žemės ūkj ir 
keliasi j miestus, — kur kas 
blogesnės palyginti su mies
to kultūrinės Ir buHinės są
lygos. Dabar jau Ir kaimo 
žmogus pradėjo vertinti vo
nią, centrlnj šildymą, kanali
zaciją, ialigatvj Ir kitus mies
to patogumus. Kaime tokie 
dalykai kol kas įmanomi (ir tai 
ne visi] tik stambesnėse gy- 
vbnvletėse. O šiandien di
džioji dalis kaime žmonių gy
vena vienkiemiuose, kuriuose 
apie minėtus patogumus ga
lima tik svajoti. Todėl ir kai
mo žmonių trauka į miestus 
tokia didelė. Norint ją su
mažinti, pirmiausia būtina 

sparčiau statyti gyvenamuosius 
namus ir kultūrinius, buitinius 
pastatus. Tada susiformuotų 
kaimo gyvenvietės, atltinkan- 
č o$ šių dienų ir perspekty
vos reikalavimus. Suprantama, 
tai problemos, kurių sprendi
mas ne visada priklauso nuo 
žemės ūkio darbuotojų gerų 
norų. Tačiau neklystant gali
ma teigti, kad kaip tik nuo 
žemdirbių sutelktų pastangų, 
nuo jų noro Ir, sakytume, už
sispyrimo daugiausia priklau
so šių klausimų sprendimo 
sėkmė, kad ūkių vadovai ir 
specialistai čia turi tarti le> 
m amą žcdj. Praktika jau aki
vaizdžiai parodė, kad tie 
ūkiai Ir kolektyvai, kurie kai
mo statybomis ir gyvenviečių 
formavimu labai rūpinosi, pa
siekė gerų rezultatų. Tai res
publikoje žinomi Vilkaviškio 
rajono Šeimenos, Kapsuko 
rajono Žeisvelės, Kauno rajo
no S. Nėries kolūkiai, Ukmer
gės rajono Leonpolio paukš
tininkystės tarybinis ūkis ir ki
ti. Turėdami gerai sutvarky
tas gyvenvietes ir pakanka
mai gyvenamojo ploto, jie 
nesunkiai išsprendžia darbo 
rankų problemą.

Stabilizuojant darbo jėgą 
kaime, ne mažiau svarbu nuo
latinis darbas su žmonėmis. 
Galima pateikti daug pavyz
džių, kai viename gretimų Ir 
panašias sąlygas turinčių ūkių 
jaun'mo pakanka, o kitame 
— trūksta. Kur partinė, prof
sąjunginė ir komjaunimo or
ganizacijos nuolat rūpinasi 
dirbančiaisiais, žino jų 
džiaugsmus ir rūpesčius, kur 
tarp ūkio vadovo bei specia
listų Ir dirbančiųjų vyrauja 
draugiški santykiai, ten bėg
lių j miestus yra nepalygina
mai mažiau. Deja, dar vis pa
sitaiko. ūkių vadovų, kurie, pa
skendę kasdieniniame gamy
binių reikalų sūkuryje, tokias 
priemones, kaip iškilmingos 
jaunuolių palydos Į Tarybinę 
armiją, jų sutiktuvės, jaunų 
šeimų pagerbimas bei mate
rialinė parama joms, Iškilmin
gas mechanizatorių ir kitų 
darbuotojų pagerbimas bei 
kitas visuomeninio rūpinimosi 
dirbančiaisiais priemones lai
ko smulkmenomis Ir jomis ma
žai tesidomi. Užmirštama, 
kad nuoširdus, geras žodis, 

jau nekalbant apie kitas prie
mones, turi didelę reikšmę 
jaunimui, pasirenkančiam vie
tą gyvenime, šia prasme la
bai didelę paramą vadovau
jantiems ūkių darbuotojams 
galėtų suteikti visuomeninės 
organizacijos. Tačiau vis dėl
to lemiamas vaidmuo tenka 
ūkio vadovui, kuris minėtų or
ganizacijų veiklą turi labiau 
kreipti reikiama linkme.

Nemažą dalį jaunimo gali
ma sulaikyti kaime, gerinant 
profesinj orientavimą bei dau- 
g:au jaunuolių siunčiant mo
kytis į specialias aukštąsias, 
vidurines ir profesines kaimo 
mokyklas. Juk visai nenorma
lu, kai daugiau kaip 60% 
miestų profesinių technikos 
mokyklų moksleivių sudaro 
jaunimas iš kaimo, o kaimo 
profesinės technikos mokyk
los dažnai negali sukomplek
tuoti numatytų moksleivių 
kontingentų. Taisyti šiuos rei
kalus, be Valstybinio profesi
nio techninio mokymo komi
teto ir kitų žinybų, aktyviai 
turėtų ir rajonų žemės ūkio 
valdybos bei ūkių specialis
tai. Remiantis konkrečiais pa
vyzdžiais, pravartu paaiškinti, 
kad kaime galima daug dau
giau uždirbti, negu mieste, 
kad „Kirovec" traktoriaus ka
binoje darbo sąlygos jau ne 
blogesnės, negu prie auto
mašinos vairo. Pravartu nu
vežti besimokantį jaunimą į 
gerai sutvarkytas modernias 
gyvulininkystės fermas, supa
žindinti su sudėtingais me
chanizmais ir įrengimais, ku
riuos valdyti gali tik specia
liai paruošti žmonės. Daug 
įtakos jaunuoliui, pasirenkan
čiam žemdirbio profesiją, tu
ri kasdieninė tvarka ūkio fer
mose, laukuose, aplinka, va
dovų ir specialistų santykiai 
su jaunimu. Verta dažniau pa
sikalbėti su tėvais apie vaikų 
ateitį. Tėvų patarimas, jų nuo
monė, renkantis jaunuoliui gy
venimo kelią, dažnai būna !e-

"Kiek žiūrėjau, - tiek raudojau, 
kiek žiūrėjau - tiek juokiausi...”
Kiekvieną iš jų gali sutikti 

Kupiškyje. Iš pažiūros jie 
niekuo nesiskiria nuo kitų 
savo amžiaus žmonių, - sida
bru paženklinti plaukai, laiko 
raukšlių išvagoti veidai. Tap
čiau užtenka šiems žmonėms 
pakilti į scenų ir tarsi nebūtų 
tų septyniasdešimt ar aštuo
niasdešimt nugyventų metų. 
Jie dainuoja ir šoka tarsi 
aštuoniolikmečiai. “Vestuvi- 
nin! . .” - šis žodis Kupiškyje 
tariamas su ypatinga pagar
ba. Juk “Kupiškėnų vestu
vių” spektaklio dalyviai - ži
nomi žmonės visoje Tarybų 
Lietuvoje. Kur tik jie nebuvo 
išvykę su praėjusio šimtme
čio lietuvių liaudies buities 
vaizdais - kupiškėnų vestuvi
niais papročiais! Palanga, 
Klaipėda, Skuodas, Ignalina, 
Vilnius. . . Visa respublika 
apvažiuota, visur šokta ir 
dainuota. Ir visur didžiulis 
pasisekimas. Kiekvienas 
spektaklis žiūrovui primena 
jo paties, jo tėvų ar senelių 
anų laikų varganą dalią. . . '

Tris šimtus spektaklių su
vaidino Kupiškio entuziastai. 
Tris šimtus kartų priėmė, iš 
už devynių žemių atkeliavu
sius piršlius tėveliukas ir mo
tulė. Tris šimtus kartų, atsi
sveikindama su jaunyste, tė
veliais ir susiedėliais, grau
džiai raudojo jaunoji. . . Su 
šiuo įžymiu įvykiu juos svei
kino LTSR Kultūros ministe
rijos atstovas, kupiškėnai, 
svečiai iš gretimų rajonų. 0 
Tarybų Lietuvos liaudies ra
šytojas Juozas Baltušis štai 
ką pasakė: “Daug mačiau 
spektaklių visokių. Šitas vi
suomet jaunas, gražus, spin
duliuoja kaip pirmą kartą. 
Žiūrovų pilna salė, pulkas už 
vienų durų, pulkas už kitų. . 

miama. Yra ir daugiau ūkių 

specialistams prieinamų pro
fesinio orientavimo formų,, 
kurios sumaniai panaudotinos.

KAIP DIRBSIME TRŪKSTANT 
ŽMONIŲ!

Kaip jau minėjome, dalies 
kaimo gyventojų migracija iš 
tankiau gyvenamų rajonų į 
miestus laikytina normaliu 
reiškiniu, kuris vyks ir ateity
je. Todėl jau dabar reikia 
rūpintis, kaip mažiau žmonių 
galėtų laiku ir gerai atlikti vi
sus darbus, kad žemės ūkio 
gamyba nepatirtų nuostolių. 
Pirmiausia re’kia kuo plačiau
siai mechanizuoti visus gamy
bos procesus, grindžiant juos 
pažangiausia technologija. 
Nemažą reikšmę čia turės 
stambios, pramoninės žemės 
ūkio gamybos vystymas bei 
tarpūkinių ryšių plėtimas. Bū
tina kompleksiškai mechani
zuoti visus gamybos barus ir 
visas grandis. Mechanizmai 
turi atlaisvinti žmones ne tik 
naujuose, bet ir anksčiau sta
tytuose pastatuose. Ryžtingiau 
mechanizuotini kolūkiečio ir 
valstybinio ūkio darbininko 
asmeninio pagalbinio ūkio 
darbai. Geriausias Ir išban
dytas tam būdas — dalį so
dybinės žemės perkelti į 
bendrus masyvus ir mechani
zuotai ją dirbti. Kuo plačiau
siai palaikytina ir praktikuoti
na pagalbiniame ūkyje nelai
kyti karvių, o šeimas pieno 
produktais aprūpinti lengvati
nėmis sąlygomis iš fermų. 
Mažėjant darbo jėgos ir kei
čiantis gamybos technologijai, 
ūkių vadovų ir specialistų pa
reiga — nuolat tobulinti ga
mybos ir darbo organizavimo 
formas, kiekvieną klausimą 
spręsti operatyviai, o visus 
darbus atlikti greitai ir ma
žiausiomis gyvojo darbo są
naudomis. Vienas svarbesnių 
rezervų mažėjančiomis darbo 
rankomis kaime kompensuo
ti yra žemės ūkį aptarnaujan
čių organizacijų veiklos plė
timas. Tiekimo organizacijos 
turėtų savo transportu prista
tyti ūkiams būtinus reikmenis, 
paruošų organizacijos — pla
čiau supirkinėti žemės ūkio 
produkciją tiesiog ūkiuose ir 
pan. Svarbu, kad tuo labiau 
susirūpintų atitinkamos res
publikinės žinybos, žemės 
ūkio, visuomeninės organiza
cijos bei ūkių vadovai.

Kiek žiūrėjau, - tiek raudo
jau, kiek žiūrėjau, - tiek 
juokiausi ir dar daugiau my
lėjau jus, nepaprastos dva
sios žmonės”.

Iš tikrųjų, kurį iš spektak
lio dalyvių bepaimtume: ar 
režisierių P. Zuloną, ar ko
lektyvo senbuvius K. Jurgu- 
lienę, M. Ragauską, A. Tau- 
terienę, - visi jie nepaprasti 
žmonės, pasišventę saviveik
lai. Nepaslaptis, kad gyveni
me būna visko: bevažinėjant 
ir mašina sugenda, ir liga 
kartais paguldo, ir šiaip viso
kių nesusipratimų pasitaiko. 
Ne vienas juk žmogus, o ke
liasdešimt. . . Tačiau kolek
tyvas neiširo, o atvirkščiai, - 
susicementavo, tapo darnus 
tarsi viena šeima. Ir ši šeima 
siekia populiarinti lietuvių 
liaudies papročius.

— Mus labai jaudina vyres
niosios kartos žmonės, kurie 
kiekvieną kartą, kada mes 
vaidiname, vis sėdi salėje. 
Dėkui jiems ir visiems ki
tiems už taurų požiūrį į pap
ročius, - visų dalyvių vardu 
dėkojo “Kupiškėnų vestuvių” 
spektaklio režisierius P. Zu- 
lonas.

Nuo kovo 8-osios, kai Ku
piškio gyventojai ir svečiai 
pažymėjo “Kupiškėnų vestu
vių” 300-jį spektaklį, praėjo 
nemažas laiko tarpas. Tačiau 
ir po šio jubiliejaus nenutilo 
“vestuvininkų” garsas. Vėl 
ruošia kraičius jaunoji, vėl 
skaldo balanas tėveliukas ir 
apžiūrinėja senas vyžas: ar 
dar ilgai jos tarnaus spektak
liams? . . Juk pakvietimų at
važiuoti, pasirodyti Šis jau 
gerokai pagyvenusių žmonių 
kolektyvas niekada nestoko
ja.

Kazys Antanaitis
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Panevėžio stiklo fabrike pradedama gaminti nauja produkci
jos rūšis - stiklūnas. Neseniai čia buvo sumontuotos dvi 
automatizuotos technologinės linijos, kurios kasmet gamins 
iš stiklo atliekų po 9 milijonus kvadratinių metrų stiklūno.

Stiklūnas bus plačiai naudojamas statybinių medžiagų 
pramonėje, ypač gaminant dangas, jų tarpe ruberoidą, taip 
pat ir kaip hidroizoliacinė bei šilumą izoliuojanti medžiaga, 
tiesiant dujotiekius ir šilumines trasas.

Iki metų pabaigos Panevėžyje numatyta pagaminti dešimt 
milijonų kvadratinių metrų stiklūno.

NUOTRAUKOJE: naujajame stiklūno gamybos ceche.
V. Gulevičiaus nuotrauka

Vargonų restauratoriai
Jau keli metai Lietuvos 

paminklų restauravimo val
dybos specialistai dirba bu v. 
šv. Jono bažnyčioje, kuri pri
klauso Vilniaus V. Kapsuko 
valstybiniam universitetui. 
Restauruotame pastate bus 
universiteto koncertų salė ir 
mokslo istorijos muziejus.

Neseniai šiame architektū
riniame pastate įvyko nedi
delės iškilmės - pradėjo gaus
ti dveji vargonai. Universi
teto atstovai, darbo draugai 
nuoširdžiai sveikino restau
ratorius, kurie grąžino gyvy
bę seniesiems vargonams. 
Vargonų restauravimo dirb
tuvės meistras Rimantas Gu
čas padėkojo - pasakė:

— Čia pirmoji mūsų darbo 
kregždė. 0 darbų begalės. . .

Šiame pastate restauruoja
mi dar treji vargonai, Kaune 
- žinomi katedros vargonai.

R. Gučas - didelis šio darbo 
entuziastas ir pradininkas. 
Jis 1972 m. organizavo var
gonų restauravimo dirbtuvę. 
Pasikvietė gabius šaltkalvius 
V. Paulauską, S. Petrauską, 
stalius P. Klimą ir V. Gečą. 
Parūpino specialios literatū
ros, išmokė gaminti visus 
vargonų mechanizmus. Kar
tu mokėsi ir meistras, studi
juodamas žinomų Lietuvos ir 
užsienio senovės vargonų 
meistrų išmintį. 0 1973 m. 
dabarties gamybos patirtį pa
žino Čekoslovakijos valstybi
nėje vargonų gamykloje 
Krnove.

1965 m. Gučas baigė Lietu
vos valstybinę konservatori
ją. Studijuojant daug keliavo 
po Lietuvą ir įvairiose bažny
čiose domėjosi vargonais. Sa
vo akimis pamatė tai, ką jam 
tiek daug pasakojo tėvas - 
Vilniaus universiteto profe
sorius.

1968 m. visi vertingi vargo
nai buvo paskelbti istorijos 
paminklais - sudaryta Lietu
vos vargonų komisija. R. Gu
čo, tuomet dirbusio Lietuvos 
dailės muziejuje, vadovauja
ma komisija pradėjo vargonų 
apskaitą. Visi XVIII amžiaus, 
geriausių lietuvių ir užsienio 
meistrų darbai, instrumen
tai, susiję su įžymių muzikų 
veikla - apie 120 vargonų 
tapo valstybės saugojami. Jų 
remonto darbus prižiūri spe
cialistai.

Šiandien šios komisijos pir
mininkui, konservatorijos do
centui, žinomam vargonų 
muzikos atlikėjui L. Digriui 
Gučas aktyviai talkininkauja.

Gučas - Tarybų Lietuvos 
kompozitorių sąjungos narys. 
Jo straipsniai įvairiais muzi

kinio gyvenimo klausimais 
dažnai skelbiami spaudoje. 
Gausią auditoriją surenka pa
skaitos apie vargonų muziką 
ir jos atlikėjus.

Nemažas Gučo nuopelnas 
renkant ir kaupiant žymių 
muzikų rankraščius. Štai dar 
dirbdamas dailės muziejuje 
archyve rado žinomo kompo
zitoriaus ir atlikėjo Vytauto 
Bacevičiaus seniai Kaune įvy
kusio vargonų koncerto pro
gramą. Parašė Bacevičiui į 
Niujorką, prašydamas leisti 
ieškoti Lietuvoje likusius 
rankraščius. Kompozitorius 
mielai sutiko. 0 Bacevičiaus 
tėvas kadaise buvo Rimanto 
mamos - dabartinės Vilniaus 
valstybinio pedagoginio insti
tuto docentės - muzikos mo
kytojas. Sužinojo visus rei
kiamus adresus ir pas kompo
zitoriaus gimines Kaune rado 
eilę rankraščių. Su V. Bacevi
čiaus leidimu jie buvo per
duoti dailės muziejui. Kom
pozitorius pradėjo muziejui 
siuntinėti savo naujų kūrinių 
gaidas, kuriuos ir išgirdo 
koncertų Vilniuje lankytojai.

Lietuvos istorinių vertybių 
restauratorių šeimoje R. Gu
čas užima ryškią vietą. -

H. Vencevičius

SILICIO ORGANIKA 
PRIEŠ MIKROBUS

“TSRS MA pranešimuose” 
rašoma, kad silicio organiniai 
junginiai turi stiprių antimik- 
robinių savybių. Iš tyrimų, 
kuriuos atliko Latvijos TSR 
MA Organinės sintezės insti
tuto ir Organinės chemijos 
instituto Irkutske mokslinin
kai, aiškėja, kad kai kurie 
silanai 10 kartų stipriau slopi
na tuberkuliozės lazdeles, ūe- 
gu streptomicinas. Kiti silicio 
organiniai junginiai yra efek
tyvūs stafilokokų ir patogeni
nių grybelių naikintojai. Šių 
tyrimų dėka bus galima su
kurti visiškai naują antimo- 
krobinių preparatų klasę.

DEIMANTINĖS 
PLĖVELĖS

S. KurČiatovo atominės 
energijos institute sukurtos 
plėvelės iš dirbtinio deiman
to. Jų storis - 3, 5, 7 ir 10 
angstremų. Šios plėvelės rei
kalingos kaip padėklas, tyri
nėjant virusus elektroniniu 
mikroskopu. Šių plėvelių dė
ka pavyko padaryti labai ryš
kias virusų mikrofotografi- 
jas. Anksčiau tam būdavo 
naudojami angliniai padėklai, 
tačiau jų grubi struktūra 
trukdydavo tyrinėtojams.
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New Jersey Naujienos
BĖDA SU PINIGAIS

New Jersey valstijai labai 
stokoja pinigų. Naujasis gu
bernatorius daro visokius 
planus, sukelti reikalingą su
mą ir valstiją finansiniai pa
statyti ant kojų.

Jo vėliausias planas buvo 
Atlantic City padaryti gem- 
blinimo miestu, koks dabar 
yra Las Vegas. Tačiau praei
tuose rinkimuose tas planas 
balsuotojų buvo atmestas.

Pirmiau veikė savaitinis 
milijoninis laimėjimas. Vėliau 
buvo padarytas kasdieniniu, 
kuriame laimėtojui išmoka 
nuo $10,000 iki $25,000. Da
bar jau įvestas trečias laimė
jimas, tikslu užbėgti už akių 
tiems, kurie laimėjimus pra
leidžia arklių lenktynėse, ku
rios yra nelegališkos ir iš 
kuriu valstija jokio pelno ne
gauna. Garsina, kad jau yra 
prirengtos mašinos, iš kurių 
bus galima gauti laimėjimo 
tikietus, kaip dabar gauni 
cigaretes. Taip pat bus įs
teigtos ir stotys jų gavimui.

Kaip seksis su naujuoju 
gemblinimo būdu, tik ateitis 
parodys.

o

Newarkas gavo naują arki
vyskupą. Senasis išėjo į pen
siją. Naujasis arkivyskupas 
daug jaunesnis. Vyskupija di
delė, apima net keturias apy
linkes.

Naujasis arkivyskupas, ne
spėjęs nei kojų sušilti naujoje 
vietoje, tuoj mušė trivogą į 
parapijonus, kad vyskupija 
esanti labai blogoje finansinė
je padėtyje, kad esą reikalin
ga sukelti 15 milijonų dolerių. 
Ir be jokių mikčiojimų visus 
ragino atidaryti savo krikš
čioniškos meilės širdis, kad 
kuo greičiausia butų sukelta 
nors penki milijonai dolerių.

Miami, Florida
Gegužės 26 d. įvyko L. S. 

Klubo parengimas su menine 
programa pagerbimui miru
sių klubo narių. Programa 
atidarė Marie Koch ir trum
pai paaiškino parengimo tiks
lą. Aido Choras vadovauja
mas Juliaus Krasnicko gra
žiai sudainavo “Ko Liūdi, 
Berželi” ir “Plaukė Mano Lai
velis”.

Marie Koch perskaitė klu
bo mirusių narių vardus ir 
paprašė publikos jų pagerbi
mui atsistoti. Ji taipgi iškvie
tė Ukrainą, kuris irgi skaitė 
savo pažangiųjų organizacijų 
mirusių narių vardus ir publi
ka jų pagerbimui atsistojo.

Gaila prisiminti, kad per 
praėjusių 13 metų laikotarpį 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 30 
klubo narių. Nepasipriešinsi 
prieš gamtos patvarkymą.

Florida yra pagarsėjus ne 
tik Amerikoje, bet ir visam 
pasaulyje. Į Floridą visada 
atvyksta vis naujų žmonių ir 
saulėtoje Floridoje apsigyve
na. Gal būt daugiausia atei
vių atvyksta į Miami pasigė
rėti Atlantico tyru vandeny
nu. Neperseniai atvyko ir 
Miami apylinkėje apsigyveno 
Alekas ir Valentina Nevinai, 
jo brolis Joseph ir Marytė 

’Nevinai, taipgi ir jų geri 
draugai Augustinas ir Natali
ja Iešmantai. Visi geri veikė
jai, priklauso prie pažangiųjų 
organizacijų ir prie choro. 
Draugas A. Iešmantas daly
vavo Aido Chore, bet dėl 
ligos ir sunkios operacijos 
turėjo pasitraukti iš veikimo 
nutraukti ir dainavimą. Tiki
mės, kad pasveikęs drg. Ieš
mantas vėl grįš į Aido Chorą 
ir dainuos sykiu su mumis. 
Natalija lešmantienė daug 
darbuojasi L. S. K. ir dainuo
ja Aido Chore. Marytė Ne
vins dainuoja chore ir beveik 
kiekviename bankete gražiai 
padainuoja, klausytojus pa
linksmina.

Gegužės 25 d., L. S. K. 
parengime sutikau gerbiamą 
Mai Gabrėnienę. Ji yra gera 
dainininkė, solistė. Nežinau, 
dėl kokios priežasties per 
porą metų ji chore nedaina
vo. Bet žadėjo ateityje grįžti į 
chorą ir vėl dainuoti.

J. W. Thamsonas 

Bet kaip atrodo, tai tos širdys 
nepasiskubino atsiverti ir ar
kivyskupas turėjo kreiptis į 
valstijos gubernatorių, su ku
rio pagalba tapo sudarytas 
komitetas, kuris kreipėsi į 
didįjį biznį ir tam tikslui 
suruošė parengimą su $100 
įžanga, 

o

Andai republikonai turėjo 
parengimą su įžanga $50 pa
dengimui skolų, kurios buvo 
padarytos praeituose pralai
mėtuose gubernatoriaus rin
kimuose. Bet tūlas apdraudos 
agentas, kuris sako buvęs 
republikonams paskolinęs 
$30,000, išėmė iš teismo rei
kalavimą, kad parengimo pel
nas būtų atiduotas jam už 
suteiktą paskolą.

Tame sambūvyje dalyvavo 
ir dabartinis viceprezidentas. 
Kai jis išgirdo apie tarp re 
publikonų peštynes, susiė
męs už galvos šaukė: “Susi
mildami, nesipeškite! Juk ži
note, kad mūsų partija yra 
mažumoje. Ir tik sutartinai 
veikdami išlyginsime skolas”.

o

Čionai jau pasirodė pirmas 
demokratų kandidatas į pre
zidento vietą 1976 m. rinki
muose. Tai senatorius Jack- 
sonas.

Savo kalboje Jacksonas sa
kė: Prezidentas Fordas 
džiaugiasi, kad jis atsteigęs 
prezidento prestižą, militari
nėmis jėgomis išvaduodamas 
Jungtinių Valstijų laivą iš 
Kambodijos. Bet, girdi, tas jo 
džiaugsmas turi labai trum
pas kojas ir panašus katės 
žaidimui su pūsle. Greitai 
subliūkš ir bus pamirštas. 
Korespondentai jam priminė, 
kad ir jis pats labai pritarė 
tam prezidento žygiui, o da
bar jau kalba kitaip. . . Ignas

Birželio 15 d., 12 vai., 
Klubo salėje įvyks pietūs su 
menine programa. Tą dieną 
bus pagerbti tėvai.

Programą tikimės turėti 
įvairią, nes ją pildys mūsų 
menininkai vietiniai ir iš apy
linkės. Taipgi laukiame sve
čių - menininkų iš New Yor- 
ko. Programoje dalyvaus 
Aido Choro mokytoja Mil
dred Stensler ir solistas Vic
tor Becker. Pasigėrėkime jų 
talentais.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Vieta: Lithuanian Social 
Club, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla.

* ♦ *
Liepos 4 d. Miamio Aido 

Choras rengia savo metinį 
koncertą. Choriečiai ir moky
tojas Julius Krasnickas ruo
šiasi išmokti ką nors naujo, 
kad šis koncertas būtų sėk
mingas. Bus duodami ir pie
tūs. Natalie lešmantienė

72,397 darbininkai 
netektų darbo!

Tho N»w York Time*

Victor Gotbaum, 
Municipalinių darbininkų 

unijos prezidentas

Majoro Beame siūloma pro
grama pritrenkė visus šio 
didmiesčio darbininkus ir tar
nautojus, kurių esama net 
338,000. Jeigu ji būtų įvyk
dyta, tai iš jų apie 72,000 
būtų išmesti iš darbo-tarny- 
bos.

Bet, žinoma, darbininkai 
rengiasi smarkiai kovai prieš 
šią programą.



k

Penktadienis, Birželio (June) 6, 1975

Miami, Florida
SUEIGOS, MITINGAI, SVEČIAI

Sueigos, susirinkimai Lie
tuvių Socialio Klubo pastogė
je dar vyksta sėkmingai, ta
čiau svečių turistų skaičius 
gerokai sumažėjo. LLD 75 
kuopos mitingai ir pietūs 
vyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienį.

Per keletą metų LLD kuo
pai pietus gamindavo draugė 
M. Kancerienė. Bet taip neti
kėtai mirus jos vyrui J. Kan- 
ceriui, draugė Kancerienė tu
ri imti poilsio. Tad daugeliui 
kuopos sueigų pietus gamino 
draugė Aimontienė ir jos tal
kininkės. Tikime, kad atsiras 
ir kitos draugės, kurios prisi
dės prie virtuvės darbo.

LLD 75 kuopos susirinki
mas kovo 26 dieną nutarė 
pasveikinti “Laisvės” ir “Vil
nies” suvažiavimus, aukojant 
jiems po $100. Susirinkimas 
priėmė kultūrinės veiklos ko
misijos rekomendaciją dėl ki
tu kuopos rengimų. Taip pat 
šiame susirinkime draugui 
Aimontui rezignavus, LLD 
75 kuopos iždininku išrinktas 
J. Zutra.

Balandžio 23 dieną susirin
kime LLD kuopa aukojo 
$100 anglų kalba laikraščiui 
“Daily World”. Paramai far- 
merių darbininkų, kurie or
ganizuojasi kovai už geresnes 
darbo sąlygas paskirta $25. 
Buvo pranešta, kad jau vis
kas paruošta gegužės 4 ir 14 
renginiams.

Gegužės 4-ji buvo skirta 
atžymėti ir paremti tarptau
tinį moterų judėjimą, ku
rio veikla yra ne tik už 
moterų lygiateisiškumą, bet 
dar labiau už taiką pasaulyje, 
prieš militarizmą. Šios suei
gos rengėjai buvo LLD kuo
pa, Aido choras, taip pat ir 
ukrainų choras.

Programą tvarkė ir vado
vavo Mildred Friberg. Dainų 
programą labai šauniai atliko 
lietuvių ir ukrainų chorai. 
Kalbas apie moterų judėjimą, 
jų kovas ir laimėjimus, taip 
pat atliko pačios moterys. 
Žymėtina, kad pažangioji mo
terų veikla ir Miamyje pagy
vėjo.

Viena reikšmingesniųjų 
LLD 75 kuopos sueigų - buvo 
gegužės 14 d. Tai buvo pami
nėjimas 30 metų nuo Didžio
sios Pergalės prieš hitlerinį 
fašizmą, kuris bandė naikinti 
ir pavergti viso pasaulio tau
tas. Siam renginiui pietus 
paruošė N. lešmantienė, M. 
Kancerienė, M. Nevins ir 
kitos jų talkininkės.

Žinoma, šios sueigos pro
gramoje žymiausias svečias

buvo R. Mališauskas, kuris 
šiuo metu dirba Tarybų Są
jungos konsulate Washingto
ne. Jis rūpinasi lietuvių rei
kalais. Ypatingai tiems, kurie 
vyksta paviešėti į Tarybų 
Lietuvą ar turi kitus reikalus 
su Lietuva, gerbiamas Mali
šauskas mielai sutinka duoti 
reikalingas informacijas ir 
patarimus.

Po skanių pietų pradėta 
pobūvio programa. Pirmiau
sia pirmininkas iškvietė Aido 
chorą, kuris atliko keletą 
skambių dainelių, vadovau
jant J. Krasnickui. Tačiau ir 
minint 30-metinę Pergalės 
sukaktį, kova už taiką dar 
nebaigta. Tad Mildred Fri
berg trumpoje kalboje nu
švietė veiklą, kuri vyksta čia 
pat Miamyje už taiką, prieš 
militarizmą.

Sekantis buvo J. Krasnicko 
solo. Julius, kaip dainos solis
tas, stipriu savo balsu visuo
met patenkina klausytojus. 
Jis dainuoja lietuviškas ir 
rusiškas liaudies dainas.

Po jo buvo ukrainų choro 
vadovo J. Magarowskio kal
ba. Jis kalbėjo angliškai. Mes 
dėkingi ukrainams, nes jie ne 
tik dažni svečiai mūsų sueigo
se, bet taip pat jie prisideda 
su daina ir kalba į mūsų 
programas. O Marytė Nevins 
šį kartą prie skambios kon
certinos pridėjo ir savo balsą, 
tai skambėjo kaip duetas. 
Linkime Marytei dažniau pa
sirodyti estradoje su daina.

Pagaliau ir svečias R. Mali
šauskas pasirodė estradoje. 
Svečias palinkėjo ilgų metų 
mūsų veiklai Miamyje. Jis 
žymėjo, kad per 30 metų po 
Didžiosios Pergalės prieš fa
šizmą daug kas nuveikta pa
saulinės taikos reikalu, tačiau 
ir šiandien taika, tautų bend
ravimas - yra žmonių siekiai 
ir tikslai. Svečio kalba buvo 
neilga, bet turtinga.

Visus programos dalyvius, 
dainų ir kalbų atlikėjus, klau
sytojai pasitiko ir palydėjo 
gausiais aplodismentais. 
LLD 75 kuopa dėkoja visiems 
dalyviams ir darbuotojams. 
Ypatinga padėka priklauso 
Al. Nevinsui, kuris mūsų 
svečią pasitiko Airporte, jį 
globojo, pristatė, kur svečiui 
reikėjo būti. Ir savo mašina 
draugas Nevins nuvežė sve
čią R. Mališauską į St. Pe- 
tersburgą. Tai gerai, kad čia 
turime brolius Nevinsus, Ieš
mantus, jų žmonas. Ne visi 
mes galime veikti taip jau
natviškai.

V. B.

LAISVĖ

St. Petersburg, Fla Miami, Fla

5-tas puslapis

Prasidėjo prieš penkiolika metų

LIŪDNAS GIMTADIENIS

Rojaus Mizaros
Gegužės mėnesi suėjo 80 metų kai gimė liaudies 

rašytojas, visuomenės veikėjas Rojus Mizara. Minime 
jo gimtadienį su liūdesiu širdyse, nes jau aštunti metai 
kaip jo neturime mūsų tarpe. Bet jo idėjos, jo 
visuomeninis veikimas, jo raštai pasiliks Lietuvos 
liaudies širdyse per amžius. Jo kapą lankys ateinan
čios kartos Tarybų Lietuvoje ir jį gerbs visados.

Liūdime mes iš gilumos širdies.

V. ir V. BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

UŽUOJAUTA SERGANČIAM DRAUGUI

D. Keršiui
Jei skausmas ir sielvarta tave spaudžia ir akys 

nesiliauja ašaroti, tad kreipkis į draugę širdingą. Ji 
tave paguos, drąsos tau priduos. Kančias nugalėsi ir 
vėl su draugais būsi.

Linkime Tau greit pagyti.

TAVO ARTIMI DRAUGAI

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

C. A. BRAZAUSKAI
Hartford, Conn.

Gegužės 16 d. gavome pra
nešimą, kad tą vakarą klubo 
salėje turėsime progą susitik
ti su mielu svečiu iš Washing- 
tono. Atvyko Tarybų Sąjun
gos ambasados darbuotojas, 
antrasis sekretorius Rimas 
Mališauskas.

Reikia priminti, kad svetys 
atvyko aplankyti Floridos lie
tuvius Jono Milerio pastago- 
mis.

Pirmiausia svetys keletą 
dienų paviešėjo Miami, susi
pažino su lietuviais ir miesto 
aplinka. Vėliau atvyko į St. 
Petersburgą. Malonų svetį 
atlydėjo Alekas Nevins, Na
talie lešmantienė ir Marytė 
Nevins. Penktadienio popie
tį, kiek buvo galima, telefonu 
sukviesta draugių ir draugų į 
klubo salę. Mūsų šeimininkės 
paruošė užkandžių ir kavos. 
Svečiams susėdus prie stalo 
Adelė Pakalniškienė visus 
supažindino su svečiu. Daly
viai išgėrė po taurelę. Buvo 
sudainuota “Ilgiausių Metų”. 
Po to pristatė Joną Milerį. 
Jis priminė, jog mes džiau
giamės, kad Lietuvos liaudis 
turi savo atstovą Tarybų Są
jungos ambasadoje, ir šian
dien mes turime progą su 
mūsų svečiu pasikalbėti, pra
leisti draugiškai šį vakarą. 
Pristatytas svečiai trumpai 
kalbėjo. Jis pasižadėjo pakal
bėti plačiau sekančią dieną, 
šeštadienį, LLD 45 kuopos 
pobūvyje. Dar reikia primin
ti, kad turėjome ir viešnią iš 
Vilniaus, operos ir baleto šo
kėją Tamarą Svetickaitę. Ji 
atvyko į Ameriką kaip artistė 
ir mano plačiau pakeliauti, 
susipažinti su Amerika ir su 
mūsų menu. Ji pasveikino 
visus, dėkojo už malonų priė
mimą.

Gegužės 17 d., šeštadienį, 
kaip tikėtasi, į pobūvį publi
kos susirinko skaitlingai. Pir
miausia šeimininkės pobūvio 
dalyviams pateikė pietus. Vi
siems pavalgius kuopos pir
mininkė Ad. Pakalniškienė 
pranešė, kad šiandien mūsų 
pobūvyje yra nepaprastas 
svečias iš Washington, Tary
bų Sąjungos ambasados ant
rasis sekretorius, Rimas Ma
lišauskas.

Svečias buvo pristatytas 
pakalbėti. Pirmiausia jis pa
sveikino pobūvio dalyvius. 
Sakė: “Malonu man su jumis 
praleisti šią dieną. Jūs visi 
draugiški ir linksmi. Neatro
do, kad esate pensininkai. 
Mano pirmtakūnai taip pat 
galvojo patekti į jūsų gražią 
Floridą. Tačiau reikalai susi
klostė kitaip. Aš džiaugiuo- 
siu, kad turiu progą susipa
žinti su jumis šios pergalės 
metais. Jau prabėgo 30 metų, 
kaip hitlerinis fašizmas tapo 
nugalėtas. Mes laimingi, kad 
T. Lietuva suklestėjo naujuo
se kūrybiniuose žygiuose ir 
kad Lietuvos liaudžiai užti
krinta rami ateitis. Dėkoju, 
kad tėvynės karo metu jūs 
buvote kartu su mumis, dė
koju, kad jūs esate nuoširdūs 
draugai savo tėvynės”.

Po kalbos buvo paklausi
mų. Svečias į klausimus mie
lai atsakinėjo.

Marytė Nevinskiene padai
navo “Tėviškė” ir “Močiutė 
Mane Barė”. Ji pati akompa
navo akordeonu. Po to Dai
nos Mylėtojų Choras pildė 
dainų programą, vadovau
jant Adelei Pakalniškienei. 
Pianu akompanavo Walteris 
Žukas.

Mūsų mielas svečias dar 
kiek pasidairė po St. Peters
burgą ir pasimaudė šiltoje 
jūroje. Buvo apsistojęs pas 
Joną ir Margaret Milerius. Ir 
per šį trumpą laiką Mileriai ji 
globojo. Gegužės 18 d. vaka
re išskrido į Washingtoną. 
Būrelis draugų palinkėjo jam 
laimingos kelionės.

Iš Miami į mūsų pobūvį 
buvo atvykęs inžinierius A. 
Gabrėnas ir draugas Viginas. 
Ačiū jiems už apsilankymą 
pas mus.

Gimtadienis
Gegužės 14 d. Della Mika

lajūnienė sukvietė savo drau
gus bei bičiulius ir Dainos 
Mylėtojų Choro narius į klu
bo salę. Ji atžymėjo savo 84

metų amžiaus sukaktį. Moni
ka Raškauskienė pagamino 
skanius pietus.

Pokiliui pirmininkavo Ade
lė Pakalniškienė. Svečiams 
susėdus prie stalo, Adelė pa
prašė pakelti taures ir išgerti 
už Dellos sveikatą. Visi pa
dainavo ilgiausių metų ir 
linksmo gimtadienio.

Della Mikalajūnienė yra 45 
kuopos narė ir klubo ($1000) 
garbės narė. Ji nuolatinė mū
sų pobūvių lankytoja. Linkiu 
Dellai sulaukti dar daug gim
tadienių ir būti sveikai.

Gimtadienio proga Della 
Mikalajūnienė paskyrė para
mos “Laisvei” ir “Vilniai” po 
$84.00. Ačiū Dellai.

V. Bunkienė
* * *

Aplankėme Viktorą Valley. 
Jis trumpam taikui buvo nu
vykęs į General Ligoninę, St. 
Petersburg, patikrinti svei
katos. Jau sugrįžo į namus ir 
savo žmonos Evos gerai glo
bojamas jaučiasi daug geriau.

Kai buvo sveiki, Viktoras ir 
Eva daug darbavosi 45 kuo
pos veikloje. Viktoras buvo 
pobūvių programos vedėjas. 
O Eva darbavosi prie bilietų 
pardavimo. Dabar abu silp
noki sveikatoje. Labai gaila. 
Linkime V. ir E. Valley pilnai 
susveikti. V. ir V. Bunkai

Brockton, Mass.
Ir vėl praretėjo mūsų pa

žangiųjų eilės. Vėl netekome 
vieno “Laisvės” skaitytojo.

Gegužės 18 d. mirė Mikolas 
Budrikis, išgyvenęs 86 me
tus. Per keletą paskutinių 
metų gyveno 224 Plymouth 
St., Bridgewater, Mass. Pa
laidotas gegužės 21 d., Mel
rose kapinėse.

M. Budrikis gimė Lietuvo
je. Į šią šalį atvyko 1913 
metais. Dirbo avalų išdirbys- 
tėje, iki išėjo į pensiją. Buvo 
apsišvietęs pažangus žmo
gus. Mylėjo dailę. Dainavo 
chore ir grupėje. Liūdi jo 
brolvaikis Stripmis, kuris ir 
rūpinosi jo laidotuvėmis.

Tebūna jam amžina ramy
bė. Reiškiame užuojautą jo 
artimiesiems.

PRANEŠIMAS
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 8 d., pas Usta- 
pą, 27 Cleveland Ave., 
Brocktone. Pradžia 2 vai. 
popiet. S. Rainard

Baltimore, Md.
TARYBŲ SĄJUNGOS 
LAIVO PLAUKIMAI

Tarp sausio ir balandžio 
mėnesių, 1976 m., Tarybų 
Sąjungos šaunusis laivas MS 
Mikhail Lermontov padarys 
11 plaukimų į Caribbean salas 
ir vieną plaukimą per Atlanto 
vandenyną. Petras Paserskis

Worcester, Mass.
PRANEŠIMAS

LLD 7 apskr. rengia metinį 
spaudos pikninką ir LLD 60- 
mečio jubiliejinį minėjimą lie
pos 20 d., Olympia Parke, 68 
So. Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 
12 vai. dieną. Visas prirengi- 
mo darbas paliktas LLD 11 
kuopai. Worcester, Mass.

Kuopos komisija nustatė 
tokią programą:

1. Pietūs bus duodami 1 
vai.

2. Po pietų bus dainų 
kalbų programa.

Programą pildys meninin
kai iš New Yorko ir vietiniai 
(vardus paskelbsime vėliau). 
Taigi visi ruoškimės dalyvau
ti.

ir

J. Petkūnas
Už komisiją

Detroit, Mich.
LDS 21 KUOPOS NARIAMS

LDS 21 kuopos susirinki
mas įvyks birželio 8 d., D. L. 
Klubo salėje. Pradžia 11:00 
ryte.

Prašome visus kuopos na
rius dalyvauti i susirinkime. 
Bus rodomi filmai. Galėsime 
gauti maisto už $1.50. Sekr.

R. MALIŠAUSKAS 
FLORIDOJE

Gegužės 14 d. pas mus, 
Miami, lankėsi Tarybų Są
jungos pasiuntinybės Wash
ingtone antrasis sekretorius 
konsulas Rimas Mališauskas. 
Jis taipgi lankėsi ir St. Pe- 
tersburge. Džiugu mums bu
vo jį susitikti. Abiejose lietu
vių kolonijose apie jį būriavo
si tautiečiai. Visi tą jauną 
diplomatą apipylė klausimais 
apie Lietuvą. Jis visiems į 
klausimus mandagiai atsaki
nėjo.

Apie Rimą ir kitus iš Tary
bų Lietuvos pas mus atsilan
kančius norėtųsi pasakyti ką 
tai labai didingo, pasakyti ne 
tik apie tuos, kuriuos mes čia 
Amerikoje sutikome, bet ir 
apie visą Lietuvos jaunąją 
kartą, kurioje intelektualų 
yra tūkstančiai. Tačiau prisi
bijau, kad mano prisiminimai 
nuo aušros 20 šimtmečio, ma
no džiaugsmas ir jausmai 
pralenks mano gabumus tin
kamais žodžiais išsireikšti.

Rimas Mališauskas gimė 
Utenoje 1938 metais. Aukš
tas, lieknas, blondinas - tikrai 
tipiškas lietuvis. Tai Lietu
vos gamtos dovana. Bet kad 
jis kuklus, mandagus ir vi
suomet taktiškas - tai jau čia 
Tarybų Lietuvos tvarkos mū
sų tautai dovana. Jis gimęs 
dar buržuazijos laikais, bet 
augo ir mokslinosi Tarybinė
je Lietuvoje. Mums, mūsų 
gyvenimo prievakariuose, la
bai džiugu ir malonu susitikti 
su tokiais iš T. L. kultūrin
gais žmonėmis. Mūsų pažan
giečių, viso mūsų gyvenimo 
pastangos čia, Amerikoje, 
nenuėjo veltui. Mes turime 
tokia Lietuvą, apie kokią mes 
seniau tik tesvajojome.

Per praeitą dešimtmetį pas 
mus lankėsi daug intelegentų 
iš Lietuvos. Pas mus buvo 
Vytautas Zenkevičius, diplo
matas ir užsienio reikalų mi
nistro pirmasis pavaduoto
jas. Pas mus buvo Albertas 
Laurinčiukas, dabartinis 
“Tiesos“ vyriausias redakto
rius. Pas mus lankėsi litera
tas Bronius Raguotis. Pas 
mus buvo Vacys Reimeris, 
vyriausias “Gimtojo Krašto” 
redaktorius. Biologas R. Le- 
kevičius Chicagos Universi
tete tyrinėjo vėžio ligas.

Tie, kurie čia lankėsi ir su 
kuriais teko arčiau susipažin
ti, ir tie, su kuriais Lietuvoje 
susipažinau (Vytautas Kaza
kevičius, Kuckailis, Ferdi
nandas Kauzonas ir kiti) 
mums, pažangiečiams sutei
kia didelį džiaugsmą dėl to, 
kad jie yra jau Tarybinės 
Lietuvos auklėtiniai. Jie ku
ria darbo žmogui šviesesnį 
rytojų.

Nežinau, kokius įspūdžius 
Rymas Mališauskas išsivežė 
iš Floridos. Mes čia, Miami, 
LLD globoj, bandėm svečią 
nuoširdžiai priimti.

Gegužės 14 d. surengėme 
Lietuvių Socialiame Klube 
sueigėlę su menine progra
ma. Svečias pasakė turiningą 
kalbą. Iš Ft. Lauderdale 
draugai, broliai Nevinskai ir 
solistas Augustinas Iešman
tą, kuris tik pergyveno rimtą 
operaciją, svečią globojo savo 
namuose. Gaila, kad Augusti
nas dar nesijaučia: gerai. Bet 
už jį jo žmona, Natalija, 
atidirbo, svečią priimti. Bro
liai Nevinskai svečią pavežio
jo ir po apylinkes.

Saintpetersburgiečiai ge
gužės 17 d. svečią irgi šiltai 
sutiko. Ten broliai Bunkai ir 
jų žmonos ir draugai Aleknai 
ir kiti svečią tinkamai pasiti
ko. Ten buvo pietūs su meni
ne programa. Svečias Mali
šauskas ten irgi pasakė įdo
mią kalba.

Linkime tau, Rymai, sėk
mingai darbuotis Washingto
ne. O mes čia Floridoje ir vėl 
lauksime jūsų atsilankymo.

A. P. Gabrėnas

TIRIAMI RYŽIAI
Kazachstane Įsteigtas naujas 

mokslinio tyrimo institutas. Tai tre
čiasis žalyje (po Krasnodaro ir 
Taškento) ryžių mokslinio tyrimo 
centras. Devintojo penkmečio pa
baigoje Kazachstane ši vertinga 
kultūra bus auginama 120 tūkst, ha 
plote.

John -Lindsay Abraham BeameRobert Wagner

Šiandien New Yorko miestas prasiskolinęs “iki ausų” - 
biudžete deficitas jau viršija bilijoną dolerių.

Miesto praskolinimas prasidėjo prieš penkioliką metų, kai 
miesto majoru buvo Robert Wagner. Prieš tai biudžetas 
būdavo balansuotas - pajamos lygindavosi išlaidoms. Bet 
1964 metais, pasirodžius, kad išlaidos viršys pajamas, 
vietoje sumažinti išlaidas, majoras Wagner surado “leng
vesnę”, politiniai geriau jam apsimokančią išeitį, būtent - iš 
bankų skolinti pinigus padengimui ižde trūkumo.

Jo “pramintu keliu” paskui ėjo majoras John Lindsay, vėl 
ir vėl skolindamas iš bankų.

Majoras Beame norėtų sekti savo pirmtakų pavyzdį, bet, 
atrodo, bankai “sustreikavo”, bijodami, matyt, kad suban- 
krūtavus, miesto valdžia nebegalės iš skolų ir deficitų 
išbristi.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

J. MANKOWSKY
Crown Point, N. Y.

SO. OZONE PARK, N.Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

J. PUŽAUSKIENĖ 
ALFREDAS ir SYLVIA BUKAS 

CHAS. S. BUKCUS
Sands Pt. - New Hyde Park, L. I.

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Petrui Malinauskui
Reiškiame užuojautą žmonai Onutei, šeimai, gimi

nėms ir idėjos draugams rochesteriečiams.
Petras buvo ištikimas pažangiam judėjime, darbštus 

nesėdėjo, nelaukė, kad kits atliktų darbą. Jis rūpinosi, 
kad veikimas tęstųsi.

Mielas Petrai, jau palikai visus mus, bet Tavo 
žodžiai ir darbai bus neužmirštami.

ANTANAVIČIŲ ŠEIMA
Stroud, Ont., Canada

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Julei, 

dukrelei Lilijai, jos šeimai ir visiems artimiesiems čia 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Miamiečiai
A. Bečienė
M. Kancere
J. S. Yurevich
V. Bovinas

A. N. Iešmantai

E.Jackim
J. U. Daugirdai
A. C. Aimantai
W. Mikulėnas

JOHNSON CITY, N. Y.

Liūdnas Prisiminimas

Vincento Kazėno
Mirė 

1974 m. birželio 6 d.
Jau suėjo vieneri metai nuo mano mylimo vyro ir 

vaikų tėvo mirties. Mes visi liūdime pasilikę be jo: 
žmona Amelia, sūnus Stanley ir duktė Juliana.

Ilsėkis ramiai, mielasis. Mes tavęs niekad nepamir
šime, o Tavo kapą lankysime ir puošime visados.

AMELIA KAZĖNAS, žmona 
ir vaikai
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Jubiliejus ir Didžiosios
Pergalės 30- etis11

H. FEIFERIENĖ

Didžiosios Pergalės kovų nuotraukų ir LLD knygų parodė
lė. Šalia “Vilnies” redaktorius S. J. Jokubka ir dail. R.
Feiferis. J. Siurbus nuotraukos
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Gegužės 25 dieną Laisvės 
salėje įvyko du svarbūs isto
riniai paminėjimai: Lietuvių 
Literatūros Draugijos 60-me- 
čio jubiliejus ir Didžiosios 
Pergalės 30-mečio sukaktis.

Programą atidarė Jurgis 
Bernotą, pakviesdamas LLD 
Centro sekretorę Ievą Miza- 
rienę pirmininkauti. Įžangi
niame žodyje ji palietė susi
dariusią, anais 1915-ųjų metų 
laikais, būtinybę įsteigti pa
žangiųjų lietuvių darbininkų 
draugiją, kurios iniciatorium 
buvo žurnalistas Leonas Prū- 
seika. Ji pabrėžė, kad nuo 
1917 metų LLD išleido 90 
knygų, kurių 75 buvo at
spausdintos Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Šiemet, 
švenčiant šį garbingą jubilie
jų, LLD rengia ekskursiją į 
Lietuvą, kur įvyks Dainų 
Šventė - Vilniuje. Šia eks
kursija važiuos 95 žmonės.

Ji prisiminė neseniai miru
sius veikliuosius pažangie
čius: Vincą Čepulį, Praną 
Buknį, Antaną Petriką, Joną 
Lazauską, Klemensą Briedį, 
Joną Gasiūną ir Anna Cibuls- 
ky, kurių atminimas pagerb
tas atsistojimu - tylos minu
te.

Baigdama kalbą, pažymėjo 
Didžiosios Pergalės sukaktį, 
kaip prieš 30 metų tapo su
triuškintas fašizmas.

Pakviestas Aido Choras at
liko keturias dainas vadovau
jant Mildred Stensler, o solis
tas Victor Becker padainavo 
dvi dainas. Chorui ir solis
tams pianu akompanavo B. 
Šalinaitė.

LLD Centro pirm. Katryna 
Petrikienė savo kalboje, tarp 
kitko, prisiminė praeitį, kuo
met daugelis lietuvių emi
grantų atvyko Amerikon su 
maldaknyge rankose, daugu
ma beraščiai - be jokio politi
nio supratimo. Tiktai per 
LLD leidžiamas knygas ir 
žurnalą, jie įgavo supratimą 
kovoti už savo būklę, strei
kuoti, eiti į demonstracijas.

Kalbėdama apie Didžiąją 
Pergalę, K. Petrikienė pa
brėžė, kaip karo laiku buvo 
darbuotasi prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, padėti 
šaliai, kurioje gyvename, o 
vėliau susidėjus sąlygoms, 
buvo sukauptos visos jėgos 
padėti karo nuteriotai tėvy
nei.

Malonu buvo pasiklausyti 
Darių Lukoševičių deklamuo
jant eilėraščius: “Draugams” 
- V. Mozūriūno ir “Anemo- 
nos” - S. Neries.

Povilas Venta pergyveno 
ne vieną karo kovų etapą. 
Savo kalboje jis prisiminė 
Ispanijos pilietinį karą, kur 
suvykę savanoriai iš 50 skir
tingų šalių kovojo Ispanijos 
kalnuose prieš Franco dikta
tūrą. įl ojo pasaulinio karo 
metu jis kariavo JAV armijo
je prieš hitlerinį fašizmą, ku
ris, kaip žinome, jau buvo 
išbandęs savo ginklus Ispani
jos pilietiniame kare. Povilas 
yra dviejų karų veteranas. 
Pagerbiant jo žygdarbius, 
Darius Lukoševičius apjuosė 
jį lietuviška juosta.

Žurnalistas Jonas Lukoše
vičius pasveikino publiką su 
Pergalės 30-mečiu, su šia 
nuostabia švente. Jis pabrė
žė, kad Didžioji Pergalė rei
kalavo labai daug aukų. Apie 
karo laikotarpį ir liaudies 
laimėjimus rašė “Laisvė” ir 
“Vilnis”, tuo prisidėdamos 
prie laimėjimo. Tai buvo 
bendra pergalė!

Malonu buvo publikoje ma
tyti svečių iš Hartford, 
Conn.: solistę E. Brazauskie
nę, visuomenininkę 0. Šilkie- 
nę ir Z. Pakalniškį. E. Bra
zauskienė jautriai sudainavo 
tris dainas, o 0. Šilkienė su 
tinkama intonacija paskaitė 
eileraštį - “Vilnius”. Mielo
sios hartfordietės buvo labai 
šiltai priimtos.

Smagu buvo paspausti ran
ką seniai matytiems drau
gams iš Chicago, Ill.: “Vil
nies” redaktoriui S. J. Jokub- 
kai ir jo žmonai Onai. S. J. 
Jokubka savo dinamiškoje 
kalboje plačiai palietė LLD 
veiklą, užakcentuodamas, 
kiek žmogus galėjo pasinau
doti draugijos išleista litera
tūra. Jis prisiminė Il-ojo karo 
laikotarpį - sveikino su Per
galės 30-mečiu. Gerbiamo 
“Vilnies” redaktoriaus kalba, 
užregistruota juostelėje ir 
nurašyta, telpa atskirai. Ne
praleiskite neperskaitę!

Gaila, kad “Laisvės” redak
torius Antanas Bimba dar vis 
negaluoja ir parengime nega
lėjo dalyvauti. Esu tikra, kad 
mintyse jis buvo su mumis. 
Juk jis buvo pirmasis Ameri
kos lietuvis, kuris po Didžio
sios Pergalės, 1945 metų spa
lio mėnesį, aplankė tėvynę 
Lietuvą ir pamatė tą baisią 
skriaudą - hitlerinės okupaci
jos nuniokotą - sunaikintą 
gimtinę.

Šį paminėjimą surengė trys 
vietinės LLD kuopos: 185 
kp., 24 kp., 1 kp., ir Moterų 
Klubo LLD skyrius - 81 kuo
pa.

Po programos buvo skanios 
vaišės, kurias pagamino V. 
Venskūnienė ir N. Ventienė. 
Prie kitų darbų dirbo: M. 
Stukienė, 0. Adomavičienė, 
I. Bimbienė, J. Bernotą ir P. 
Venta. Stalus puošė B. Ker- 
šulienės sodo gėlės.

Didžiulis kultūrinis įnašas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugija 
atliko milžinišką kultūrinį 
darbą. Išaugo į masinę orga
nizaciją, turėjusią apie 200 
kuopų. Nuo 1934 metų drau
gija leidžia keturis kartus per 
metus politikos, mokslo, me
no ir literatūros žurnalą 
“Šviesą”, kurį redaguoja An
tanas Bimba. Literatūros 
Draugijos kuopos veikia ne 
tik Jungtinėse Amerikos Val
stijose, bet ir Kanadoje, Ar
gentinoje, Brazilijoje, Urug
vajuje ir savo laiku - Kuboje.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
plačiu mastu sujungė pažan
giąsias lietuvių mases. Dėka 
pažangiosios literatūros, 
draugijos nariai įgavo klasinį 
supratimą ir darbo žmonių 
solidarumą.

Šiandien pažangieji lietu
viai gali didžiuotis savo di
džiuliu literatūriniu - kultūri
niu įnašu ne tik Amerikoje, 
bet ir Tarybų Lietuvoje.

Kovos ir pergalė
Karai yra baisūs, - giliai 

sukrečianti visuomenės gy
venime reiškiniai. Tai nepa
mirštamas laikotarpis ne tik 
tiems žmonėms, kurie pergy
veno karą, bet ir tiems, kurie 
karo nematė, bet nukentėju
sius užjautė.

Pirmojo Pasaulinio karo 
metu Europos valstybės labai 
daug nukentėjo, tačiau Ant
rojo Pasaulinio karo laikotar
pis buvo dar baisesnis. Ne
lemtas karas praėjo kaip 
siaubas, praūžė kaip uraga-

nas, nušluodamas žemės pa
viršių, sugriaudamas ištisus 
miestus, sudegindamas vie
toves, sunaikindamas 55 mili
jonus žmonių pasaulyje! Šia
me kare buvo žūtbūtinės ko
vos už tautų laisvę, kurią 
norėjo užgniaužti žiaurusis 
fašizmas.

Prieš fašistinę Vokietiją 
kovojo Tarybų Sąjunga, 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos, Anglija, Prancūzija ir 
kitos valstybės. Atkakliai ko
vojo ir lietuviai 16-oje divizi
joje su Raudonąja Armija 
priešakyje. Kovojo Lietuvos 
liaudies sūnūs ir dukros, vi
sokeriopai padėdami partiza
nams. Daug teko jiems per
gyventi, kol tapo sutriuškin
tas fašizmas. Ir štai, 1945 
metų gegužės devintą dieną 
pergalė prieš žiaurųjį fašizmą 
nuskamba per visą pasaulį!

Suteikta Lietuvai pagalba
Svarbu paminėti, kad Ant

rojo Pasaulinio karo metais 
pažangieji JAV lietuviai tei
kė visokeriopą pagalbą hitle
rininkų užpultiems broliams 
ir sesėms tėvynėje.

Demokratiniam suvažiavi
me New Yorke 1943 metais 
buvo išrinktas Lietuvai Pa
galbos teikimo Komitetas, 
kurio pirmininku buvo Anta
nas Bimba. Po Didžiosios 
Pergalės, išvadavus Lietuvą 
nuo fašistinio jungo, Ameri
kos lietuviai siuntė įvairias 
dovanas karo išvargusiems 
tėvynainiams.

Dabar ne vienas iš Tarybų 
Lietuvos atvykęs svetys pri
simena anais skaudžiais lai-
kais gautas Amerikos lietu
vių dovanas.

Paminėjimai
Didžiosios Pergalės 30-me

čio sukakties proga, šiais me
tais Tarybų Lietuvoje vyksta 
teatrų ir kinų festivaliai. Dai
lininkai rengia naujų kūrinių 
ekspozicijas, kompozitoriai 
kuria naujus kūrinius, atžy- 
mėjimui išvaduotos tėvynės 
iš fašistinio jungo.

Be abejo, Tarybų Lietuvoje 
bus iškilmingai atšvęstas ir 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros draugijos 60- 
mečio jubiliejus.

New Yorko pažangieji lie
tuviai taip pat iškilmingai 
paminėjo Didžiąją Pergalę ir 
pagerbė kovoje kritusius 
prieš fašizmą didvyrius.

Salę puošė autentiškų karo 
laikotarpio fotografijų paro
dėlė, skirta Didžiosios Perga
lės 30-mečiui, kurias sumon
tavo dailininkas Robertas 
Feiferis. Šalia jų, ant stalo 
gulėjo dalis LLD knygų leidL 
nių.

Pakiliai atžymėtas Didžio
sios Pergalės 30-metis, kuris 
primena kaip svarbu išlaikyti 
taiką, kad mūsų planetoje 
klestėtų tautų draugystė!

“Laisvės” Direktorių
Tarybos pirmininkas

Povilas Venta

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas kviečia 
visus pietums šeštadienį, balandžio 7 d., 2 
vai. Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Tai bus išleistuvės mūsų 
darbščiai narei Elenai Siaurienei, kuri vyks
ta į Floridą apsigyventi. Auka $3.00

Pramogų kalendorius

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 
vai.

Palaidojus Joną Lazauską

Julija ir Jonas Lazauskai prie savo namo.
Užpereitą antradienį Jonas 

Lazauskas atėjo į “Laisvės” 
pastogę perduoti hartfordie- 
čių aukas, kurias jis surinko 
mūsų laikraščiui. Jis atrodė 
pilnas energijos, pasigyrė, 
kad šoko Hartfordo Laisvės 
Choro pobūvyje, papasakojo 
kaip gerai mūsų aidiečiai ten
sudainavo. Aš jam pasakiau, 
kad pas mus atvyksta drau
gai Jokubkai iš Chicagos ir jis 
tuoj pat mane pakvietė užva
žiuoti su jais pietums. Bet, 
nevisada taip išeina kaip 
žmogus planuoja. . . Ketvir
tadienį, gegužės 22 d. jis - 
staiga atsisveikino su pasau
liu!

Jonas gimė 1902 metais, 
gruodžio 27 d. Kruonio mies
telyje, tais laikais vadina
mam Darsūniškiu apskrityje. 
Jam teko tarnauti buržuazi
nės Lietuvos kariuomenėje. 
1926 metais vasario 16 d. jis 
susituokė su Julija, kuri 
užaugo Lietuvoje, bet gimė 
New Britain, Conn. Jie neu
žilgo paliko Lietuvą ir atvyko 
į Kanadą, o už kiek laiko į 
New Yorką ir čia praleido 
visą laiką. Jie išaugino duk
relę Lillian, kuri, ištekėjusi 
už Bill Paulson, gyvena Flori
doje ir augina du vaikučius - 
Julia ir John.

Laidotuvės buvo tikrai įs
pūdingos. Jonas buvo pašar
votas gražioje, erdvingoje 
Kearns koplyčioje, kuri ran
dasi netoli jų namų prie Lef
ferts Blvd., apsuptas pui
kiausiom puokštėm gėlių. O 
jis gėles taip mylėjo, jo na
mas irgi buvo visuomet ap
suptas gėlių, kurias jis pats 
su Juliuke augino.

Sekmadienio vakare, gegu
žės 25 d., suėjo gausus būrys 
Jono draugų į šermeninę. 
Atsisveikinimo programą 
pravedė Lazauskų intymus 
draugas “Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininkas Povilas 
Venta, kuris labai gražiai 
apibūdino Jono gyvenimą. 
Kalbėjo “Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka, šių žodžių 
rašytoja, o Aido Choras su
giedojo savo ilgamečiam na-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis

Mirė birželio 2 d., 1970 m.
Jau penketas metų kai mirė mūsų mylimas vyras ir 

tėvas.-Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENE, žmona
FRANCES BALTRUS, dukra

Brooklyn, N. Y.

riui paskutinę dainelę “Ko 
liūdi, berželi”.

Antradienį, gegužės 27 d., 
prieš išlydint mielą Joną į 
amžiną poilsį gražiuose Cy
press Hills kapuose, kur ilsisi 
tiek daug mūsų pažįstamų 
lietuvių draugų, kalbėjo Po
vilas Venta ir K. Petrikienė.

Kapinėse kalbėjau aš.
Po šermenų Jono šeima, 

Julė ir Lillian, palydovus pa
kvietė į Vytauto Belecko 
Winter Garden restoraną 
pietums.

Tai taip atsisveikinome su 
Jonu, kuris per eilę metų 
dirbo “Laisvės” įstaigoje, bu
vo “laisvės” vajininkas, uolus 
rėmėjas, priklausė mūsų 
draugijoms, LLD ir LDS, 
taip pat buvo didelis meno 
mylėtojas, Aido Choro narys.

Jonas daug vaidino mūsų 
perstatymuose, kurių anais 
laikais nemažai turėjome. Jis 
buvo Meno Sąjungos iždinin
kas. Ką gi, galima daug, daug 
dar apie Jono veiklą rašyti. . 
Prisiminsime Joną dar ne 
vieną kartą, o kiekviename 
mūsų pobūvyje, kiekviename 
suėjime, tikrai jo pasigesime, 
nes tai buvo žmogus, kuris 
buvo veiklus, visur prisidėjo, 
visur veikloje pagelbėjo.

Visų laisviečių vardu, mie- 
lajai Julijai, Lilijai ir jos 
šeimai reiškiu giliausią užuo
jautą. Liūdime mes visi kartu 
su jumis. Ieva Mizarienė

IR MOKYTOJAI NEDARBO 
SKAUDŽIAI PALIESTI

Albert Shanker 
mokytojų unijos prez.

Majoro Beame paskelbtoji 
programa reiškia, kad keli 
tūkstančiai mokytojų (apie 
13,000) neteks darbo. Pla
nuojama kai kurias mokyklas 
uždaryti, o kitose klases pa
didinti. Mokytojų Federacija 
ruošiasi sunkiai kovai.

Gerai, kad mokytojai orga
nizuoti, tai vieningomis pa
stangomis bus lengviau ką 
nors laimėti.

"We are your sons”
SO. OZONE PARK, N. Y.

Minis

Jonui Lazauskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

ADELĖ PETRAITIENĖ
Brooklyn, N. Y.

' . ...
SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

M. E. LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

SO. OZONE PARK, N. Y.
Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
visiems artimiesiems bei draugams.

A. VAZNIENĖ
Richmond Hill, N.Y.‘

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje, Kanadoje ir
Amerikoje; taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

B. Briedienė M. Stukienė J. Gurklis
A. Repsevich A. I. Bimbai R. H. Feiferiai
G. U. Bernotai W. Misiūnas 0. Čepulienė
W. B. Keršuliai F. Maželienė G. Wareson
V. Vance J. Grybas A. Mitchell
F. Varaška 0. Quater V. Urbon
J. K. Rušinskai J. L. Bikulčiai M. Simon
A. Kamaitis N. Buknienė A. Adams
H. Siaurienė C. Alcott S. Norbutienė
J. Šimkienė F. Yakštis B. Šalinaitė
V. Becker M. Stensler O. Jąmison
B. Ostopuk S. Simas M. Kavaliūnienė
G. Stasiukaitis T. Simas Arthur Petrick
B. N. Skublickai J. Siurba K. Petrikienė
J. Mikaila J.Juška H. Yuška
C. Bender C. Radžius M. Petrick
A. Petraitienė V. Gasiūnienė A. Rainienė ’
J. Anskienė A. Vaznienė E. Lamaitienė
E. Danilevičienė V. Kazlauskienė S, Diržuvaitienė
K. P. Meškėnai M. Pankevičienė D. Skirnevičius
M. Adams W. A. Malin A. Bojalienė
J. Augutienė A. Baltrušaitis Ieva Mizarienė
J. Weiss W. Baltrušaitis Amelia Juškevičienė
Anne Yakstis Amelia Young Walter Juškevičius

Helen Esker-Jeskevičiūtė

Robert, left, and 
Michael Meeropol

“We Are Your Sons” is a 
book, a testimonial to Ethel 
and Julius Rosenberg by 
their children, Robert and 
Michael Meeropol. This book 
is widely read now. One 
reads it to know answers to 
many question. Questions 
like whatever became of the 
two boys after they disap
peared from public view in 
1953? How well did they 
survive the shocks of their 
childhood? Did they suffer 
from exploitation by the Na
tional Committee to Secure 
Justice in the Roseberg 
Case? How do they feel about 
their parents today? And 
what light can they shed on 
the question of their inno
cence? And as an answer to. 
such questions “We Are Your 
Sons” provides considerable 
satisfaction.

Rosenbergs’ sons were 
adopted by a loving and 
sympathetic couple, Anne 
and Abel Meeropol. They had 
successful academic careers: 

'each became president of his 
class at Elizabeth Irwin High 
School in Greenwich Village; 
Michael went on to Swarth
more, Cambridge University 
in England, and the Universi
ty of Wisconsin; Robert to 
Earlham College in Indiana 
and the University of Michi
gan. Today they are well 
educated progressive minded 
persons. Their parents were 
framed, the Meeropols insist, 
drawing for their evidence on 
such studies as John Wex- 
ley’s “The Judgment of Ju
lius and Ethel Rosenberg”, 
Walter and Mariam Schneir’s 
“Invitation to an Inquest”, 
William A. Reuben’s “The 
Atom Spy Hoax”, Cedric Bel-, 
frage’s “The American Inqui
sition”, and Morton Sobell’s 
recently published “On Doing 
Time”. They were scape
goats of mass hysteria, mar
tyred victims of the Cold War 
conspiracy. Michael goes so 
far as to show why they were 
victimized, why the “frame- 
up. .. . served the ‘national 
interest’ as conceived by our 
nation’s leaders”. Use 

(Based on an article in The'
New York Times)




