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Viskis apie knygą ir knygas

A. BIMBA
Nuoširdžiausiai dėkoju 

jums visiems, mielosios drau
gės ir draugai, už užuojautas 
ir linkėjimus kuo greičiausiai 
susveikti. Ypatingai noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti 
draugams Rudolfui Barani- 
kui, H. Feiferienei ir Jonui 
Siurbai ir kitiems už tokią 
gražią pagalbą redakcijai. Be 
jų šios talkos vargiai “Laisvė 
būtų galėjusi taip reguliariš- 
kai pasirodyti, man išėjus į 
ligoninę.

Gaila, kad ir šiandien dar 
savo sveikata negaliu girtis. 
Todėl labai prašau tos talkos 
mums su straipsniais bei ko
respondencijomis nenutrauk
ti.

•
Pasirodo, kad visą laiką 

Pietų Vietname plačiai veikė 
Solidarumo su Amerikos 
Žmonėmis Komitetas. Dabar 
pažangiečių dienraštis “Daily 
World" gavo šio komiteto 
giliausios padėkos žodį vi
siems Amerikos žmonėms, 
kurie aktyviai kovojo prieš 
Amerikos agresiją ir pagaliau 
privertė karą nutraukti. To
kia savo veikla amerikiečiai 
padėjo Pietų Vietnamo žmo
nėms išsilaisvinti. Už tą pa
galbą vietnamiečiai pasiliks 
tiems amerikiečiams amžinai 
dėkingi.

•
Jau net didlapis “The N. Y. 

Times” (birž. 3 d.) su pasipik
tinimu pasmerkia prezidentą 
Fordą už susibičiulavimą su 
Ispanijos diktatoriumi gen. 
Franco. Prezidento kelionė 
pas diktatorių ir jo sveikini
mas neturi jokio pateisinimo. 
Tai įžeidimas Amerikai ir jos 
žmonėms.

•
Kalbėdamas apie šios šalies 

agresiją prieš Indokiniją ir 
prezidento taip vadinamą iš
vadavimą “Mayaguez", darbo 
unijų vadas Patrick Gorman 
kreipia dėmesį į panašias ag
resijas prieš Lotynų Ameri
kos šalis praeityje. Jis cituoja 
generolą Butler, kuris toms 
agresijoms vadovavo. Vėliau 
generolas atsisakė iš imperia
lizmui tarnybos ir viešai ap
gailestavo jam tarnavęs. Jis 
pareiškė:

“Aš padėjau Meksiką ap
saugoti Amerikos naftos inte
resams. Aš padėjau padaryti 
Haiti ir Kubą saugomis vieto
mis National City Bank in- 
vestmentams. Aš padėjau 
padaryti Nikaragvą pelninga 
vieta tarptautiniams banki
niams interesams. Aš padė
jau cukraus trusto intere
sams atidaryti duris į Domi
ninkonų Respubliką. Aš pa
dėjau Hondūrą padarvti der
linga dirva Amerikos vaisių 
kompanijoms."

Skirtumas, didelis skirtu
mas, žinoma, tarp šių laikų 
Amerikos imperializmo agre
sijos prieš Vietnamą, Kambo- 
diją ir Laosą ir anų agresijų 
prieš Lotynų Amerikos kraš
tus, yra tame, kad anos agre
sijos pavyko, o dabartinė ne
pavyko. Su baisiausiais nuo
stoliais ir didžiausia gėda šios 
šalies imperializmas turėjo iš 
Indokinijos išsinešdinti.

J;
Neseniai “Laisvėje" buvo 

pranešta, kad Tarybų Sąjun
ga jau yra gerokai pralenkusi 
Jungtines Valstijas plieno ga
myboje. Dabar pasirodo, kad 
mūsų šalis jau yra atsilikusi 
ir naftos (aliejaus) gamyboje.

Bedarbių skaičius 
vis tebeauga...

Washington. - Valdžia vė
liausiu laiku vis kartoja: krizė 
švelnėja, ekonomija taisosi, 
geresnės dienos ne už kalnų. 
Bet statistika rodo ką kitą: 
per Gegužės mėnesį bedarbių 
skaičius pakilo nuo 8.9% iki 
9.2%, kitaip sakant, vieno 
nuošimčio trim dešimtdaliais. 
Oficialiai šalyje gegužės mė
nesio pabaigoje buvo apie 
8,538,000 bedarbių. Be to 
buvo apie milijonas “jau nete
kusių vilties darbo rasti”, tai 
yra, bedarbių, kurie tokiais 
jau nesiregistruoja. Kitaip 
sakant, šalyje radosi apie 
devyni su puse milijono be
darbių. Paskutinį kartą tiek 
bedarbių buvo 1941-aisiais 
metais, didžiosios krizės-de- 
presijos pabaigoje.

Statybos pramonėje nedar
bas siekia 21.3%. Nedarbas 
Juodųjų (Negrų) darbininkų 
tarpe siekia oficialiai 14%, 
bet Juodųjų organizacijos sa
ko, kad faktinai tas skaičius 
dvigubai didesnis. Ypatingai 
nedarbas siaučia jaunuolių 
tarpe. Šį mėnesį milijonai 
vidurinių ir aukštųjų mokyk
lų mokinių-studentų per atos
togas pradės ieškoti darbo, o 
progų tam yra labai mažai.
PREZIDENTO VETO

Kongreso Atstovų butas 
buvo priėmęs rezoliuciją pa
skirti pakankamai fondų, kad 
840,000 jaunų bedarbių galė
tų gauti bent laikinus darbus 
valstybės projektuose. Bet 
prezidentas Fordas vetavo, o 
Kongrese nebuvo pakanka
mai balsų tą veto atmesti: 
prezidentiniam vetavimui at
mesti reikia dviejų trečdalių 
balsų daugumos.

Auto-darbininkų unijos 
(UAW) atstovas Washingto
ne P. Wagneris spaudos at
stovams pareiškė:

“Fordas sako, kad geresnės 
dienos už kampo; bet virš 
aštuonių milijonų bedarbių 
pradeda prarasti kantrybę - 
jie negali laukti to taip vadi
namo gerėjimo, kuris žada
mas kas mėnesį bet kurio nė 
kvapo nematyti. Daug kalba-

Pernai Tarybų Sąjungoje bu
vo kasdien pagaminama po 
9,160,000 statinių (bačkų) 
naftos, tuo tarpu ši šalis 
tebegamino po 8,830,000 sta
tinių kasdien.

•
Tik dabar, būdamas ligoni

nėje, turėjau progą perskai-, 
tyti jau senokai gautą biblio
tekininkės Genovaitės Ra- 
guotienėš pernai išleistą kny
gą “Šimtas knygos mįslių". 
Nieko panašaus pirmiau ne
buvau skaitęs apie knygą ir 
knygas. Netgi abejoju, ar iš 
viso, bent jau lietuvių kalbo
je, kas nors panašaus iki šiol 
buvo sukurta ir išleista. Gal 
tik knygos pavadinimas galė
jo būti patrauklesnis.

Į šį savo nepaprastą kūrinį 
autorė, matyt, įdėjo neapsa
komai daug kruopštaus dar
bo. Nors veikalas skiriamas 
jaunajam Lietuvos skaityto
jui, bet jį skaitys, arba, man 
atrodo, turėtų gauti ir per
skaityti kiekvienas kad ir jau 
nebetaip jaunas knygos 
bendrai, o lietuviškos knygos 
ypatingai, mylėtojas. Kiek
vienas iš “Šimtas knygos mįs
lių” pasisems labai daug 
brangaus apie knygos ir jos 
vairių rūšių istoriją, prasmę, 

reikšmę ir vaidmenį mūsų 
visų, visos žmonijos gyveni
me.

Karštai sveikinu autorę už 
puikiai atliktą, didelį, didelį, 
darbą.

ma, kad negalima išleisti 
daug pinigų bedarbių pagal
bai, nes tas kelia infliaciją, 
bet didžiulės sumos plaukia 
Pentagonui nereikalingiems 
ginklams. . .”

Unijų (AFL-CIO) statisti
kos darbuotojas Vaughn Ball 
sako, kad jeigu pridėtume 
tuos, kurie nesiregistruoja 
kaip bedarbiai, ir tuos, kurie 
dirba tik dalį laiko ir labai 
menkai uždirba, bedarbių 
skaičius šalyje siekia maž
daug 14%.

Britanija pasiliks 
"bendroje rinkoje”

London. - Britanijos žmo
nės specialiame referendume 
balsavo: pasilikti ar nepasi
likti taip vadinamoje Europos 
Bendroje rinkoje? (Common 
market). Jų nuosprendis bu
vo - likti. Už pasilikimą Bend
rosios rinkos eilėse balsavo 
virš 67 nuošimčių, tai yra, 
apie du trečdaliai Britanijos 
gyventojų.

Už pasilikimą Bendrosios 
rinkos sąstate stojo dauguma 
Darbo partijos narių, prieš 
pasilikimą - konservatoriai ir 
kai kurie dešini darbiečiai. 
Bet buvo ir konservatorių, 
kurie stojo už pasilikimą, pa
vyzdžiui, buvęs premjeras 
Heath. Bendrai kalbant, už 
pasilikimą stojo tie, kurie 
jaučia, kad Britanija turi būti 
Europos dalimi, o prieš - 
izoliacionistai, kurie jaučia, 
kad Britanija neturi daug 
bendro su Europos kontinen
tu.

JAV aplinkosapsau- 
gos specialistai 
Lietuvoje

Vilnius, V. 22 (ELTA). Tris 
dienas mūsų respublikoje 
viešėjo Jungtinių Amerikos 
Valstijų aplinkos apsaugos 
specialistų grupė. Ji dalyva
vo Maskvoje įvykusiame 
TSRS-JAV šios srities dar
buotojų simpoziume, kuria
me buvo svarstomi nuteka
mųjų vandenų valymo klausi
mai.

Amerikos delegacija, vado
vaujama nacionalinės gamtos 
aplinkos apsaugos agentūros 
municipalinės statybos sky
riaus direktoriaus Haroldo P. 
Keichilo jaunesniojo, susitiko 
su Lietuvos TSR Melioracijos 
ir vandens ūkio ministerijos 
vadovais ir specialistais. Sve
čiai susipažino su respublikos 
vandenų apsaugos sistema, 
apžiūrėjo Vilniaus ir Kauno 
vandenvietes, domėjosi jų 
projektavimu ir statyba, lan
kėsi Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos institute.

Filipinų prezidentas 
Markos vieši
Kinijoje

Pekinas. - Čia per penkias 
dienas viešėjo Filipinų prezi
dentas Ferdinandas Markos 
ir jo šeima. Savo viloje netoli 
Pekino svečius priėmė Kini
jos pirminihkas Mao. Jis sakė 
Filipinų prezidentui, kad Ki
nija nesikiš į kitų Azijos šalių 
reikalus, kad ji respektuoja 
kitų šalių socialines santvar
kas.

Filipinų žurnalistai, kurie 
lydėjo Markosą, sako, kad 
Mao atrodė labai pasenęs ir 
paliegęs, bet jis kalbėjosi su 
Markosu per kelias valandas.
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Viceprezidentas Roekefelleris su raportu apie Centrinės 
Žvalgybos Agentūros [CIAJ veiklą. Jis yra prezidento 
Fordo paskirtosios komisijos šios agentūros veiklai ištirti 
pirmininkas. Savo raporte jis pabrėžia, kad nors agentūra 
kai kuriais mažais atsitikimais apsilenkė su įstatymais, bet 
stambių, kriminaliŠkų nusižengimų prieš įstatymus ir 
Amerikos žmones nepapildė.

Tuoj po to, kai prezidentas tą komisiją sudarė ir paskyrė 
Rockefellerį jos pirmininku, pažangiečiai sakė, kad prezi
dento tikslas yra apginti ČIA nuo prieš ją iškeltų kaltinimų. 
Dabar visiems turėtų būti aišku, kad tik tam komisija ir 
buvo sudaryta.

Čilėje stiprėja pasipriešinimas
Maskva. - Čia gyvenąs Či

lės Komunistų partijųs cent- 
ralinio komiteto narys Valo- 
dia Teitelbaum paskelbė, kad 
pasipriešinimas fašistinei Či
lės juntai kasdien auga. Pir
moji gegužės buvo švęsta 
Čilėje, sakė Teitelbaum, ne- 
legalėmis demonstracijomis 
visuose miestuose, anti-fašis- 
tiniais lapeliais, raudonų vė
liavų iškėlimais ir 1.1.

Teitelbaum sakė, kad Čilė
je siaučia ekonominė krizė, ir 
masių gyvenimas vis sunkė
ja. Net Krikščionių demokra
tų partijos vadovas, buvęs 
prezidentas Eduardo Frei, 
atvirai kritikavo valdžios po
litiką, sakydamas, kad visos 
sunkenybės suverčiamos ant 
neturtingų klasių žmonių pe
čių.

Nepasitenkinimas auga ne 
tik masėse, bet ir karinėse 
pajėgose. Fašistinės juntos 
vadovas generolas Pinochet 
apsilankė keliose įgulose ir 
kareiviams aiškino, kodėl jie 
neturėtų klausytis komunistų 
skleidžiamų lapelių. Kai ku

Sunku alpa&inti 
Vatikano radiją

Roma. - Buvo laikas, ir tai 
dar ne taip seniai, kai užsu
kant Vatikano radiją, klausy
tojas galėjo išgirsti ilgus reli
ginius pamokslus, religinio 
pobūdžio sausas žinias ir su
glaustas pasaulines žinias su 
religiniu antspalviu. Dabar 
visai kas kita: Vatikano radi
jas turi kelias programas, 
kurios pilnos muzikos, žinių 
iš visur, jumoro, meno žinių. 
O muzika dažnai ne klasikinė 
ir tikriausiai ne bažnytinė, o 
gyvo tempo moderniškas 
džiazas.

Už tai atsakomingas ameri
kietis kunigas John Saint 
George, kuris tvarko Vatika
no programas anglų kalboje. 
Bet iis ne vienas: per Vatika
no radiją dabar galima daž
nai girdėti džiazo muziką ir 
prancūzų, ispanų, vokiečių ir 
kitų kalbų programose. Vati
kano radijas taipgi perduoda 

rie kariniai junginiai tapo 
iškelti iš Santiago į provinci
ją, nes valdžia nepasitiki tų 
junginių ištikimybe.

MASINIAI SUĖMIMAI 
DOMINIKOJE

Santo Domingo. - Laikraš
tis “Nacional” skelbia, kad 
policija suėmė 200 prezidento 
Joaquino politinių priešų. 
Valdžia sako, kad būrys kai
rių partizanų nelegaliai įsiga
vo į Dominikos respubliką ir 
jie pradėjo slaptą partizaninį 
veikimą. Valdžia sako, kad 
jie atvyko iš Kubos. Bet 
daugelis mano, kad valdžia tą 
visą pasaką fabrikavo, patei
sinti savo priespaudą ir pra
vedamus areštus. “National”, 
betgi, teigia, kad tie partiza
nai tikrai atvyko iš kitur, kad 
jie atplaukė laivu ir išlipo San 
Jose Ocoa krante.

Briuselis. - Belgija nutarė 
pirkti iš Amerikos F-16 kari
nius orlaivius. Prancūzija ne
patenkinta, nes ji siūlė Belgi
jai savo gamybos orlaivius.

sporto, biržos ir panašias ži
nias italų kalboje.

Viena Vatikano radijo pro
grama vadinasi “Sveikas, pil- 
grime!” Tos programos kal
bos keičiasi pagal tai, kiek 
pilgrimų iš kurių šalių tuo 
laiku vieši Romoje. Kai nese
niai apie 30,000 pilgrimų iš 
Jugoslavijos atvyko į Romą, 
ta programa pašventė daug 
laiko žinioms serbų-kroatų 
kalba.

Kunigas St. George sako, 
kad ne visi Vatikane paten
kinti jo programomis. Yra 
konservatyvių kunigų, kurie 
sako, kad dabartinės Vatika
no programos vulgariškos ir 
perdaug pasaulietiškos. Bet 
St. George laikosi praktiškų 
sumetimų. Jis sako:

‘‘Jeigu mūsų programos 
bus sausos ir nuobodžios, 
niekas mūsų nesiklausys.”

Suezo kanalas 
jau atidarytas

Cairo. - Po aštuonerių metų 
garsusis Egipto Suezo kana
las vėl veikia. Jis buvo užda
rytas lygiai prieš aštuonerius 
metus, kuomet Izraelio ka
riuomenė įsiveržė į Sinojaus 
pusiasalį, užkariavo tą terito
riją ir okupavo kanalo rytinį 
krantą. Egiptiečiai tada tyčia 
paskandino eilę laivų kanale, 
užkirsti kelią izraeliečiams 
bandyti kanalą naudoti savo 
tikslams.

Prieš du metus Egiptui 
pasisekė nustumti izraelie
čius nuo kanalo rytinio kran
to, nors jie liko įsitvirtinę 
likusiame Sinojuje. Prasidėjo 
kanalo apvalymas, kuris už
truko apie dvejus metus, nes 
reikėjo iškelti iš dugno nus
kandintus laivus, apvalyti pa
sėtas minas ir 1.1.

Praeitą savaitę kanalas iš
kilmingai atidarytas, kuomet 
į kanalą įplaukė ištisa flotyla: 
pačių egiptiečių karinis laivas 
su prezidentu Sadatu ant de
nio, karinis Irano laivas, pre
kybiniai laivai iš Jugoslav! - 
jos, Graikijos, Kuveito, Liau
dies Kinijos, Tarybų Sąjun
gos ir kelių kitų kraštų.

Egiptiečiai dabar valdo ke- 
lerių mylių platumo ruožą 
pagal rytinį kanalo kraštą, 
taipgi, žinoma, ir vakarinį 
pakraštį. Už rytinio ruožo 
tęsiasi Jungtinių tautų karių 
kontroliuojamas ruožas, o už 
jo - izraeliečių okupacijoje 
liekąs Sinojus. Bet prieš pat 
kanalo atidarymą izraeliečiai 
paskelbė, kad jie savanoriai 
atitraukia savo patrankų ir 
tankų dalį dar toliau i Rytus, 
kaip žestą Egiptui.

(Palestiniečių vadovas Ara
fatas sakė, kad Izraelio žings
nis nieko nereiškia: jie ištrau
kė savo patrankas ir tankus 
tik tiek, kad per penkias 
minutes gali grįžti į senąsias 
pozicijas.)
KANALO NAUDOJIMAS

Ar kanalas bus naudojamas 
tiek, kiek buvo naudojamas 
prieš aštuonerius metus, 
klausimas. Mat, per tą laiką,

Vidujiniai kivirčai 
tarp Anglijos grupių

Luanda. - Angola taps ne
priklausoma lapkričio mėne
sį. Tuo tarpu Angolą valdo 
koalicija, sudaryta iš trijų 
vietinių nepriklausomybės 
judėjimo grupių ir Portugali
jos kariaunos. Pažangioji 
Portugalijos valdžia žada 
apie lapkričio mėnesį pilnai 
ištraukti jėgas iš Angolos ir 
perduoti visą valdžią vieti
niams juodiesiems Angolos 
gyventojams.

Bet trys nepriklausomybės 
judėjimo grupės ne visais 
klausimais sutinka ir eina 
kivirčai, kurie privedė net 
prie fizinio susikirtimo. Per 
vėliausias kelias savaites su
sirėmimuose tarp Liaudies 
Judėjimo už Angolos laisvę, 
Nacionalinio Fronto už Ango
los Išlaisvinimo ir Pilnos Ne
priklausomybės Sąjungos 
Ginkluotų dalinių. Buvo apie 
50 žmonių.

Praeitą savaitę tų trijų 
grupių lyderiai pasirašė po 
sutartimi sustabdyti tarpusa- 
ves kovas, bet susirėmimai 
atsinaujino tuojau po sutar
ties pasirašymo.

Maskva. - “Pravda” sako, 
kad Tarybų Sąjungos amba
sadoje Washingtone randasi 
šimtai aplikacijų nuo žmonių, 
kurie paliko TSRS, bet dabar 
nori grįžti namo. 

kai reikėjo iš Indijos vande
nyno plaukti link Europos 
aplink visą Afriką, aliejaus- 
naftos kompanijos pasistatė 
tokius didelius tankerius, ku
rie negali praplaukti pro Sue
zo kanalą - jis jiems nepakan
kamai platus ir nepakanka
mai gilus. Nors daug toliau 
aplink Afriką, bet tų tankečių 
dydis toks, kad išeina pigiau, 
negu mokėti kanalui pra
plaukti mokesčius.

Izraelis teigia, kad Egiptas 
slaptai pasižadėjo Amerikai 
leisti Izraelio laivams kanalą 
naudoti. Egiptiečiai tą neigia. 
Bet manoma, kad Egiptas gal 
leis kitų šalių laivams vežti į 
Izraelį nekarinę medžiagą.

Iš naujai atidaryto kanalo 
Egiptas tikisi neblogai pelny
tis ir pradėti gerinti savo 
ekonomiją.

"Tegul Kissingeris 
atvyksta, pats 
pamatys”

Paryžius. - Portugalijos 
prezidentas generolas Fran
cisco da Costa Gomes, kuris 
lankosi Prancūzijoje, sakė, 
kad Kissingeris yra labai 
klaidingos nuomonės apie 
Portugaliją. Kissingeris buvo 
susitikęs su Gomesu, bet jis 
atsinešė į Portugaliją labai 
skeptiškai, vis kalbėdamas 
apie “komunistinį pavojų”. 
Gomes pakvietė Kissingerį 
apsilankyti Portugalijoje ir 
pamatyti savo akimis, kas 
ten dedasi.

Gomes sakė, kad konfliktas 
tarp karinės valdžios ir Socia
listų partijos baigtas, kad 
socialistai vėl galės spausdin
ti savo laikrašti “Respubli
ka”.

Tel Avivas. - Izraelio polici
ja šaudė į streikuojančius 
uosto darbininkus Aškelone. 
Po to uostininkai Haifoje ir 
kituose uostuose išėjo į soli
darumo streiką.

Dublin. - Airijos respubli
kos darbo unijų lyderis Fin- 
tan Kennedy sako, kad dar
bininkai neleis kapitalistams 
suversti visą krizės naštą ant 
jų pečių. Jis sakė, kad Airijo
je jau yra 100,000 bedarbių ir 
tas skaičius tebeauga.

Washington. - Nedarbas ir 
bendrai sunki ekonominė pa
dėtis šalyje verčia kai ku
riuos Vietnamo karo vetera
nus grįžti į armiją. Ypatingai 
karui Vietname pasibaigius, 
apie 100 veteranų kas savaitę 
savanoriai stoja armijom

Amerika ištraukianti 
aviaciją is Taiwano

Washington. - Amerika iš
traukė iš Taiwano visus savo 
karinius orlaivius. Taipgi pla
nuojama sumažinti amerikie
čių karių skaičių bent 30 
nuošimčių. Tik ten liktų 
2,800.

Sakoma, kad kai preziden
tas Nixonas lankėsi Pekine 
1972-aisiais metais, jis paža
dėjo, kaip laipsniškai ameri
kiečiai ištrauks visas savo 
karines pajėgas iš Ciango 
valdytos salos. Šanchajuje 
tada buvo išleistas bendras 
komunikatas, kuris sakė, kad 
“padėčiai ramėjant toje pa
saulio dalyje”, Amerika laips
niškai uždarys visas savo ba
zes ir evakuos karius iš Tai
wano salos.
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Negalima nematyti pavojaus
Šiandien viso pasaulio dėmesys nukreiptas į aliejų, 

ištraukiama iš mūsų žemės gelmių, kaipo energijos šaltinį. 
Tik labai retai beprisimenama ir anglis, iškasama iš tos 
pačios mūsų žemės gelmių, kaipo energijos šaltinis. Prieš 
metus kitus buvo pradėta gan plačiai kalbėti dar apie vieną, 
tikrai naują energijos šaltinį, būtent - atomą. Tas pats 
mokslas, kuris į žmogaus rankas įdėjo atominę-branduolinę 
bombą savęs susinaikinimui, taip pat išmokė jį panaudoti 
atomą neišsemiamu energijos šaltiniu. Po to per tūlą laiką 
buvo liautasi plačiau kalbėti apie šį šaltinį.

Šiomis dienomis staiga vėl pradėtas šio klausimo diskuta
vimas. Diskusijos prasidėjo su dviemis beveik tą pačią dieną 
pranešimais. Vienas kalba, kad Tarybų Sąjunga padarius 
sutartį su Libija, kad jinai Libijai suteiks arba pastatys 
“reaktorių” - taikiam atominės energijos naudojimui įmonę. 
Kitas sako, kad Vakarų Vokietija panašią sutartį padarė su 
Brazilija. Kartu kalbama, kad Argentina, Venezuela ir kitos 
Lotynų Amerikos šalys galvoja apie įsigijimą žinojimo ir 
įmonių atominei energijai pasigaminti. Netenka abejoti, kad 
jų pavyzdį paseks kitos valstybės, kitos šalys visoje mūsų 
planetoje. Negalima įsivaizduoti, kad aliejaus (naftos) ir 
anglies šaltiniams išsisemiant, nebus siekiama kuo plačiau
siai išvystyti naująjį energijai pasigaminti būdą.

Bet kartu jau keliamas rimtas klausimas apie didelį 
pavojų, susietą su praplitimu atominės energijos gaminimo į 
vis naujas, ir naujas šalis. Pavojus tame, kad, nepaisant 
pasižadėjimų atominę energiją naudoti tiktai taikingiems 
reikalams, nėra jokios garantijos, kad Brazilija, Argentina, 
ar kuri kita šalis tas įmones nepavers gaminimuisi atominių 
ginklų. Ir kur garantija, kad kurioje šalyje neatsiras 
Fordas, kuris, vardan “savo tautos interesų”, žinoma, 
“atvadavimui Mayagues” nepanaudos atominių ginklų?

Tokio pavojaus nematyti negalima. Jis yra. Jis kabo ant 
visos žmonijos galvos.

Štai kodėl, mums atrodo, Jungtinėse Tautose ir visose 
valstybių viršūnių konferencijose ir derybose turėtų būti 
pirmon vieton statomas Tarybų Sąjungos ir viso socialisti
nio pasaulio visuotinio ir pilno nusiginklavimo pasiūlymas. 
Atominės bombos ir energijos gadynėje žmonijai didelio 
pasirinkimo nebelieka. Ji turi siekti pilnai taikaus sugyveni
mo, o kuris galimas tiktai pilnai nusiginklavus, arba jos 
laukia susinaikinimas!

Tiktai paskatino ginklavimosi lenktynes
Jau gerokas skaičius dienų praėjo nuo įvykusios NATO 

valstybių viršūnių konferencijos. Joje mūsų Jungtinėms 
Valstijoms atstovavo pats prezidentas Fordas. Jam padėjo 
valstybės sekretorius Kissingeris. Prezidentas sugrįžo labai 
pasitenkinęs. Jis pilnai atsiekęs savo tikslą, būtent: pilnai 
įtikinęs visus NATO kraštų lyderius, kad jo atstovaujama 
mūsų Amerika yra geriausiai ginkluota ir kariniai galingiau
sia šalis pasaulyje. O dar svarbiau, kad jam pavykę laivo 
Mayaguez išvadavimo iš Kambodijos pavyzdžiu visiems 
užtikrinti, kad toji mūsų Amerika visada ir visur pasiruošu
si ir pasiryžusi skubintis apginti ir išgelbėti kiekvieną 
kapitalistinį režimą, ypač kiekvieną fašistinį režimą, nuo 
“komunistinio perversmo” pavojaus.

Su tais dideliais “laimėjimais” sugrįžusį prezidentą karštai 
sveikina ne tik republikonai, bet ir reakciniai demokratai 
Kongrese ir už jo sienų. Prezidentas dar kartą suvaidinęs 
nesvietiškai svarbų vaidmenį pasaulinės diplomatijos areno
je.

IŠ visų pareiškimų ir pranešimų apie NATO viršūnių 
konferencijos rezultatus, kiekvienam turėtų būti aišku, kad 
konferencija tiktai paskatino ginklavimosi lenktynes. Prezi
dentui Fordui, matyt, pavyko konferencijoje kitas NATO 
šalis įtikinti, kad jų saugumui yra reikalingas jų geresnis ir 
didesnis apsiginklavimas.

Visi šaltojo karo atgaivinimo šalininkai iš tikrųjų gali 
didžiuotis šios NATO viršūnių konferencijos darbais.

Kad ta istorija nebūtu pakartota!
Žymusis pažangus kolumnistas I. F. Stone “The N. Y. 

Times” (birž. 2 d.) gvildena iš naujo spaudoje keliamą 
Korėjos klausimą. Mūsų vyriausybės pagrūmojimas Šiaurės 
Korėjai, kad ji nedrįstų nors vieną pirštą pajudinti prieš 
Pietinės Korėjos fašistinį prezidento Parko režimą, šį 
klausimą padarė labai aktualiu.

Kolumnistas Stone primena Korėjos karą ir jo rezultatus. 
Tame kare, į kurį be jokio pateisinimo buvo įvelta ši šalis, 
kaip žinia, Jungtinėm Valstijom kaštavo užmuštais bei 
sužeistais ir apie 150 bilijonų dolerių. Tas karas, jis nurodo, 
atliko tris darbus: suvienijo šaltojo karo jėgas, sulaikė 
prasidėjusią reikštis tendenciją šioje šalyje ir kitur mažinti 
apsiginklavimą, ir užgniaužė visur augantį reikalavimą 
detentės (taikaus sugyvenimo tarp su įvairomis socialinėmis 
santvarkomis šalių bei valstybių).

I. F. Stone labai teisingai “pranašauja”, kad jeigu vėl kiltų‘ 
Korėjoje karas ir mūsų vyriausybė vėl į jį įveltų šią šalį, jo 
rezultatai būtų labai panašūs. Vėl pasaulyje yra prasidėjus 
reikštis tendencija už mažinimą apsiginklavimo. Reakcinės 
jėgos nori jai užkirsti kelią. Vėl ypač šioje šalyje pradėjo 
kelti galvą šaltojo karo atgaivinimo šalininkai. Toks karas 
jiems padėtų sustiprinti savo jėgas. Vėl yra prasidėjus labai 
populiarėti detentės politika. Naujas karas Korėjoje 
puikiai pasitarnautų šios politikos priešams.

Kolumnisto Stone argumentai labai rimti. Į juos reikėtų 
visįęjns atkreioti dėmėsi.

ŠIAURIAUSIAS 
TURKIS

Į šiaurės vakarus nuo Aralo 
jūros driekiasi saulės išdegin
ti, dyki Mugodžarų kalnai - 
viena Uralo kalnagūbrio atša
kų. Čia rasta turkių. Turkis, 
arba biriuza, - jūros vandens 
spalvos brangakmenis. Šio

Canada, Lat. Amer., per year, 510.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months 55.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, |6.50

juvelyrinėje pramonėje nau
dojamo mineralo rasta ir pa
viršiuje, ir 10 m gilumoje.

Mugodžarai - šiauriausias 
Euraziios rajonas, kur antik- 
ta turkių. Visi iki šiol USSR 
šalies teritorijoje rasti šio 
akmens, vertinamo brangiau 
už auksą, telkiniai yra daug 
toliau į pietus.

LAISVĖ

Kas Icą rašo < sako
“PAGYRŲ PUODAS - 
NETAUKUOTAS”

Kaip žinoma, lietuviškame 
reakciniame fronte grynojo 
kraujo smetinininkai vaidina 
savotišką vaidmenį. Jie netgi 
giriasi, kad jų vaidmuo yra 
vadovaujamas. Clevelando 
“Dirva” yra jų organas. Savo 
organizaciją jie yra pavadinę 
Amerikos Lietuvių Tautine 
Sąjunga, kuri šiomis dieno
mis minėjo savo gyvavimo 25 
metų sukaktį. Beje, Sąjungos 
pirmininke yra Emilija Ce- 
kienė, tame fronte labai iš
garsėjusi šiandieninės Lietu
vos šmeižėja ir niekintoja. Ji, 
rodos, yra net visiškai pamir
šusi, kaip viešai atidaryti 
savo burną, kad iš jos di
džiausia Tarybų Lietuvai ir 
jos vadovybei neapykanta, 
vybei neapykanta.

Apie pačią smetonininkų 
Sąjungą šį tą sužinome iš jos 
sukaktuviniame seime buvu
sio jos pirmininko J. Jurkūno 
pranešimo. Jis, žinoma, suši
lęs giria Sąjungos “išbujoji- 
mą” ir atliktus “milžiniškus” 
darbus. Tačiau žmogus ėmė 
ir “pamiršo” visam svietui 
pranešti, kiek šiandien Są
junga turi narių. Tik tiek tuo 
reikalu tepasakė: “Mano ži
niomis, šiandien Sąjungoje 
veikia 17 aktyvių skyrių”. 
Tik viso labo septyniolika 
kuopelių visose Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje! Daug 
razumniau buvęs pirmininkas 
būtų padaręs, jeigu tuo nebū
tų pasididžiavęs.

Ką daugiau smetonininkų 
Sąjunga per tuos 25 metus 
savo gyvavimo yra nuveikus, 
kuo Jurkūnas dar didžiuoja
si?

Jis sako:
“. . . dr. J. Paplėno suma

nymu, Vytautui Abraičiui 
pirmininkaujant Sąjungai, iš
leista kapitalinis veikalas - 
Antano Merkelio parašyta 
Smetonos Monografija. Ši 
knyga, kaip ir Lietuvių Ne
priklausomybės Fondo, vado
vaujant Emilijai Čekienei, iš
leistoji anglų kalba Lithuania 
700 Years - suredaguota dr. 
Alberto Geručio liks 'dideliu 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos įnašu lietuviškai is- 
toriagrafijai.”

Knygutė apie buvusį fašis
tinį diktatorių. Tik Jurkūnas 
ir Cekienė ir tegali tuo di
džiuotis! Bet ne Amerikos 
lietuviai, ne lietuvių tauta ir 
ne lietuviškoji istoriagrafija.

BENDRADARBIAVIMAS* 
NE TIK KULTŪRINIS

Mums, Amerikos lietu
viams, jau gerai žinomas kul
tūrinis bendradarbiavimas 
tarpe mūsų gimtojo krašto ir 
liaudiškosios Lenkijos. Bet 
pasirodo, kad gražiai ir nau
dingai yra vystomas ir pra

Prezidentas Fordas ir Ispanijos fašistinis diktatorius gene
rolas Franco susitinka, ir vienas pridėjęs ranką prie 
krūtinės, o kitas prie ausies, prisiekia ištikimybę “laisvajam 
pasauliui”. . .

moninis bendradarbiavimas. 
Tai paliudija kad ir- toks 
“ELTOS” pranešimas:

“Daugiau kaip šimtas įvai
rių staklių ir įrengimų su 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos “Befamos” ir “Varimeks” 
firmų ženklais dirba respubli
kos tekstilės pramonės įmo
nėse. Jos pasižymi aukštu 
techniniu lygiu, patogios ap
tarnauti, padeda tekstilinin
kams didinti darbo našumą, 
gerinti produkcijos kokybę.

Lenkų tekstilės < įrengimų 
gamintojai nuolat domisi, 
kaip dirba jų sukurtos maši
nos, operatyviai atsiliepia į 
gamybininkų pageidavimus. 
Tuo tikslu neseniai Vilniuje 
įvyko simpoziumas lenkiškų 
mašinų ir įrengimų gamybos 
eksploatacijos klausimais.

Lietuvos respublikos tek
stilės pramonės įmonių spe
cialistams svečiai papasakojo 
apie ruošiamas technikos 
naujoves supažindino su nau
jų įrengimų ir staklių charak
teristikomis bei problemo
mis, iškylančiomis kuriant 
tekstilės stakles, siekiant ap
rūpinti ESPT šalis moder
niais įrengimais.

Lenkų specialistai aplankė 
Lentvario kilimų fabriką. 
Kauno “Drobės” tekstiles 
pramonės įmonių susivieniji
mą, kur domėjosi, kaip dirba 
jų pagamintos mašinos, tarė
si su gamybininkais techni
kos tobulinimo klausimais”.
ATGAIVINU JIEMS JŲ 
VILTIS

Šaltojo karo laikais lietu
viškieji “vaduotojai” visas 
viltis buvo sudėję į Amerikos 
atominių ginklų galybę. Jie 
tikėjosi ir pranašavo, kad 
Washingtonas atominės bom
bas pagalba susidorosiąs su 
Tarybų Sąjunga ir jiems su
gražinsiąs mūsų mieląją Lie
tuvą.

Bet su laiku šaltojo karo 
nuotaikos pasaulyje ir mūsų 
Amerikoje pradėjo atslūgti. 
Atomine Amerikos galybe 
grūmojimai Tarybų Sąjungai 
ir visam socialistiniam pasau
liui isėjp iš mados. Su tuo 
labai šuk'ūdo ir mūsų “vaduo
tojų” bči “veiksnių” tos aukš
tos viltys. Pagaliau tarptauti
niuose santykiuose pradėjo 
įsigalėti detentės politika, už
sispyrusiai propaguojama 
Tarybų Sąjungos. Juk atomi
nių ginklų turi pakankamai ir 
Tarybų Sąjunga pasiekimui 
ir sunaikinimui ir kapitalisti
nio pasaulio, jeigu jis drįstų 
paleisti darban savo atomi
nius ginklus prieš socialistinį 
pasaulį. Todėl atominis karas 
nebūtų vienpusiškas. Jis 
reikštų sunaikinimą visiems. 
Ta šventa tiesa pradėjo įsiti
kinti vis daugiau ir daugiau 
pasaulio tautų, valstybių ir 
žmonių.

Mūsų lietuviškieji reakci
ninkai tapo prislėgti didžiau
sios nevilties ir nusiminimo.

Bet štai šiomis dienomis vėl 
visur, ypač šioje šalyje, aukš
tai pakelia galvas šaltojo karo 
ritieriai, detentės politikos 
priešai. Jie pradėjo net viešai 
reikštis ir šalies vyriausybė
je. Vėl prasidėjo grūmojimas 
atominiais ginklais. Pirmuti
nis viešai išstojo mūsų apsau
gos sekretorius James Schle- 
singeris. O prezidentas For
das ne tik, kad jo už tai 
nepasmerkė, bet dargi nuvy> 
kęs į NATO viršūnių konfe
renciją šią sekretoriaus nuo
monę arba pagrūmojimą, 
nors ir netiesioginiai, propa
gavo.

Vaje, kiek džiaugsmo mūsų 
nelaimingiems subankruta
vusiems “veiksniams”. Pir
miausia ir garsiausia nusi
džiaugė Chicagos menševikų 
laikraščio redaktorius. Jis iš 
visos krūtinės šaukia: Prezi
dento Fordo “žodžiai sukėlė 
Kremliui rūpesčių, bet laisvai 
Europai jis sukėlė pasitikėji
mą ir didelių vilčių” (“N”, 
geg. 31 d.).

Neatsilieka, žinoma, ir Chi
cagos klerikalų “Draugo” re
daktoriai.

Jie irgi džiaugiasi:
“NATO viršūnių konferen

cijoje buvo diskutuojamas 
klausimas apie atominių 
ginklų panaudojimą Europo
je, jei kitos išeities nebūtų. 
Atominių ginklų panaudoji
mo reikalą Kongresui pateikė 
gynybos sekretorius James 
Schlesingeris dar prieš išvyk
damas į Briuselį. Sekretorius 
pranešime rašė: “Jeigu 
NATO paprasti ginklai nega
lėtų sulaikyti Varšuvos pakto 
karinės persvaros, negalima 
nenumatyti ir to atvejo, kad 
tektų panaudoti ir atominius. 
NATO politiniai vadai turi 
prisiimti riziką atominius 
ginklus ir pirmi pavartoti”.

Mes, žinoma, tikime, kad 
nei mūsų fordams, nei schle- 
singeriams nebepavyks į šią 
šalį ir pasaulį sugrąžinti šal
tojo karo pavietrę. Mes tiki
me, kad šaltojo karo šalinin
kų viltys bus tik labai laiki
nos. Taip pat lietuviškųjų 
reakcininkų atgimęs tikėji
mas atominių ginklų pagalba 
jų “vadavimo” raketui mažai 
tepadės.

LIETUVIŲ TAUTA 
GERBIA SAVO 
REVOLIUCIONIERIUS

Iš Kauno pranešama:
“Revoliucinio judėjimo Lie

tuvoje dalyvis Antanas Pe
trauskas Kaune praleido ne
maža savo gyvenimo metų. 
Čia jis ir palaidotas. Įamži
nant revoliucionieriaus atmi
nimą. A. Petrausko vardu 
pavadintas Kauno medvilnės 
verpimo fabrikas.

Miesto darbo žmonės gegu
žės 19 dieną pažymėjo revo
liucionieriaus 70-ąsias gimi
mo metines. Ta proga į Prof
sąjungų kultūros rūmus susi
rinko kovų bendražygiai, re
voliucionieriaus šeimos na
riai, partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, miesto įmonių 
atstovai, jaunimas.

Apie tai, kaip įmonės darbo 
žmonės saugo kovotojo-revo- 
liucionieriaus atminimą, pa
pasakojo A. Petrausko med
vilnės verpimo fabriko parti
nės organizacijos sekreto
riaus pavaduotoja O. Latvė- 
nienė.

Ant A. Petrausko kapo 
Aukštųjų Šančių karių kapi
nėse buvo padėtos gėlės.”

Taip pat iš Alytaus:
“Revoliucinio ir partizani

nio judėjimo Lietuvoje daly
viui Aleksui Ražanauskui 
geg. 18 būtų sukakę 60 metų. 
Ta proga jo vardu pavadinto
je gatvėje iškilmingai ati
dengta memorialinė lenta.

Valstiečio sūnus A. Raža- 
Įnauskas, nuo mažens tarna
vęs pas buožes, vėliau dirbęs 
Alytaus kepykloje, anksti įsi
jungė į revoliucinį judėjimą.

Prasidėjus karui, A. Raža- 
nauskas vienas pirmųjų sava
rankiškai suorganizavo anti
fašistinę partizanų grupę, ku
ri išaugo į būrį. 1943 m. 
vasarą A. Ražanauskas žuvo, 
vykdydamas kovinę užduo
ti."

Chatynės memorialinis kompleksas sudegintojo su 149 
gyventojais baltarusių kaimo vietovėje.

Mieli laisviečiai!
Vėl rašau kelionėje. Šį kar

tą esu pakeliui į mano gim
tuosius Telšius. Prieš kelias 
dienas grįžau iš Baltarusijos, 
kur savaitę praleidau daly
vaudamas tarptautiniame 
taikos šalininkų sąskrydyje. 
Jame susilaukėme taikos gy
nėjų iš 35 šalių, daugiausia iš 
Europos, bet buvo iš kitų 
kontinentų - Vietnamo DR, 
Mongolijos L. R., Kubos, 
Pietų Afrikos, JAV atstovai.

Beje, sutikau iš New Yorko 
atvykusį tenykščio ukrainie
čių laikraščio redaktorių ir 
veikėją Emilį Seniuką, kurio 
prašiau perduoti labas dienas 
A. Bimbai, jo geram pažįsta
mų!, kaip jis sakė.

Plačiau nerašysiu apie tą 
taikos gynėjų forumą, nes 
apie jį rašiau “Vilnyje”. Pasa
kysiu tik tiek, kad buvo 
priimtas atsikreipimas, ku
riame, tarp kitko, pareiškia
ma:

“Pasaulio tautos reikalauja 
visiems laikams baigti pavo
jingą šaltojo karo politiką, 
nutraukti kišimąsi į kitų šalių 
vidaus reikalus, nukreipti 
bendras vyriausybių ir visuo
menės pastangas į tikrumo 
del žmonijos taikios ateities 
atmosferos sudarymą, į gink
lavimosi varžybų ir ginklavi
mosi nutraukimą, ir tuo tarp
tautinio įtempimo procesą 
padaryti tikrai visuotinu ir 
nepakeičiamu. Tegul Perga
lės prieš fašizmą 30-metis 
tampa galingu vieningų tai
kos jėgų veikimo stimulu!”

Reikšminga buvo tai, kad 
taikos gynėjų susitikimas 
įvyko Baltarusijos žemėje, 
kurios tauta taip narsiai ko
vojo prieš hitlerinius grobi
kus, gindama savo laisvę ir 
gyvybę. Didžiausios buvo ir 
aukos - 2 milijonai 230 tūks
tančių žmonių - žuvo kas 
ketvirtas Baltarusijos gyven
tojas. O pagal hitlerininkų 
planus, turėjo būti sunaikinta 
trys ketvirtadaliai baltaru
sių, o likęs ketvirtadalis buvo 
skirtas vergauti “ponų tau
tai”.

Draugai baltarusiai pasi
kalbėjimuose pažymėjo gink
lo draugystę, kuri jungė karo 
metu jų ir Lietuvos partiza
nus. Taikos forume dalyvavo 
daug tarybinių karo vetera
nų, miestų-didvyrių - Mask
vos, Leningrado, Volgogra
do, Kijevo, Odesos, Kerčės, 
Novorosijsko, Minsko ir 
Bresto tvirtovės. Buvo taip 
pat ir rezistencijos dalyvių iš 
Prancūzijos, Belgijos, Itali
jos, Olandijos. Didelį įspūdį 
užsieniečiams padarė sude
gintojo su visais 149 gyvento
jais Chatkynės kaimo vietoje 
memorialo ir Bresto tvirto
vės aplankymas.

Buvo malonu pamatyti kai
mynę Baltarusiją, padariusią 
po karo didelę pažangą, tu
rinčią dabar galingą pramo
nę, žymiai pakilusį žemės 
ūkį. Prieš 30 metų mačiau 
sostinę Minską griuvėsiuose, 
o dabar tai didžiulis miestas 
su daugiaaukščiais namais, 
su 1 milijonu 200 tūkstančių 
gyventojų. Vakarų Vokieti
jos taikos gynėjų atstovas, 
antifašistinis kovotojas J. K. 
Rosenas sakė, kad jis nuste
bęs tuo, ką matė Baltarusijo
je. Minskas esąs švaresnis už 
Vakarų Europos miestus, o 
gyventojai, ypač moterys ap
sirengusios ne tik gerai, bet 
su skoniu, o pramonės išaugi
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mas ir jos įvairumas tiesiog 
nepaprastas.

Dabar važiuoju į Telšius, 
su kuriais nenutrūksta mano 
visuomeniški ryšiai. Pasiro
do, Telšių rajone esančio 
Tryškių tarybinio ūkio darbi
ninkai ir tarnautojai iškėlė 
mano kandidatūrą į Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatus, kuriuo nebu
vau nuo 1967 metų. Šį kartą 
važiuoju į Telšių ir Skuodo 
rajonų moterų tarybų pirmi
ninkių sąskrydį. Iki rinkimų, 
kurie įvyks birželio 15 d., 
teks važiuoti į susitikimus su 
rinkėjais.

Beje, jau pradeda atvažiuo
ti tautiečiai iš įvairių šalių. 
Netikėtai sutikau šiandien du 
Marijošius - populiaru daini
ninką Romaną ir jo brolį 
muziką ir dirigentą, atvykusį 
iš Jungtinių Valstijų. Sutikau 
ir du kanadiečius turistus.

Viso geriausio Jums, mieli 
Draugai! Justas Paleckis 
Vilnius-Telšiai, 
1975.V.26

•
Gerbiami “Laisvės” 
leidėjai ir veikėjai!

Sveikinu jus visus su per
galės prieš fašizmą 30 metų 
jubiliejumi ir linkiu jums viso 
geriausio. Kad visame pasau
lyje klestėtų taika, ramybė, 
kad padangė virš mūsų pla
netos visada ir visur būtų 
giedri, linksma, laiminga ir 
laisva!

Dar kartą: Jums viso ge
riausio - sveikatos, laimės, 
pasisekimo progreso ir ap- 
švietos darbuose ir gyveni
me.

Su gilia pagarba, 
Jūsų

J. Smalenskas
Miami, Fla.

• NUSKENDUSIŲ LAIVŲ 
PĖDSAKAI
Vakarinėje Krymo pakran

tėje archeologai 1965 m. pir
mą kartą aptiko nuskendusį 
senovės graikų laivą. Į pavir
šių buvo iškelta amforų, žal
vario vinių, švino lakštų, kir
vis ir kiti laivo likučiai. Dar 
po kelerių metų šiame rajone 
iš jūroą dugno vėl ištraukta 
amforų ir kitų molinių daiktų. 
Šį sykį buvo rastas akmeninis 
aukuras ir du švininiai inka
rai.

Antikinėms civilizacijoms 
jūra buvo antrieji namai. To
dėl dabar povandeninė ar
cheologija stengiasi užpildyti 
šią istorijos spragą. 1974 m. 
pradėtos žvalgyti vakarinė ir 
rytinė pusiasalio pakrantės, 
ateityje numatyta ištirti Kry
mo pakrantė Azovo jūroje. 
Ukrainos TSR Archeologijos 
instituto akvalangistai po 
vandeniu išvaikščiojo maž
daug 200 km. Rasti keli anti
kiniai laivai, uostuose, pra
moniniuose centruose ir pa
sieniuose. Visos kontrolės 
stotys sujungtos su regionali
nėmis ESM, Kurios savo 
ruožtu turi ryšį su centrine 
ESM, esančia Nacionaliniame 
sveikatos apsaugos institute. 
Čia apdorojama iš viso krašto 
gauta informacija. Oro už
terštumo duomenys plaukia 
kas minutę, užterštumo vi
durkis nustatomas kas valan
dą. Kai tik kurioje nors vieto
je oro užterštumas pasiekia 
nustatytą ribą, specialiame 
žemėlapyje užsidega signali
nė lemputė, ir vietos valdžios 
organams rekomenduojama 
skubiai imtis priemonių.

i
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TARYBŲ LIETUVOS KULTŪRINE KRONIKA

Respublikinių premijų 
kandidatai

Respublikinių literatūros ir 
meno premijų komitetas prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos paskelbė kandidatūras 
1975 metų premijoms gauti.

Lietuvos TSR Rašytojų są
jungą pasiūlė rašytoją J. Po
žėrą už apybraižų knygą 
“Šiaurės keliai“, poetus J. 
Vaičiūnaitę ir V. Reimerį už 
poezijos rinktines. Šių metų 
respublikinėms premijoms 
gauti pristatyti kompozitoriai 
V. Paltanavičius už operą 
“Kryžkelėje“ ir koncertą vio
lončelei su orkestru, A. Ra
čiūnas - už dvi simfonijas, 
taip pat Valstybinės filhar
monijos režisierius V. Bartu
sevičius - už 1970-1974 metų 
masinių renginių - koncertų 
režisavimą, aktorius A. Ino
zemcevas - už sukurtus vaid
menis Lietuvos TSR Valsty
binio rusų dramos teatro sce
noje. Lietuvos TSR Dailinin
kų sąjungos kandidatai - A. 
Ličkutė-Jusionienė - už kera
mikos darbus ir J. Švažas - už 
tapybos darbus.

Respublikinių mokslo ir 
technikos premijų komitetas 
iš tiksliųjų, technikos, gam
tos ir žemės ūkio mokslų, taip 
pat statybos ir architektūros, 
ekonomikos ir humanitarinių 
mokslų pateikė tolesniam 
svarstymui 16 darbų. Jų tar
pe - vadovėliai, monografijos, 
darbų ciklai, kuriuos paruošė 
autorių kolektyvai ir pavie
niai mokslininkai, specialis
tai.

Poezijos pavasaris
Vienuoliktą kartą Tarybų 

Lietuvą apkeliavo tradicinė 
poezijos pavasario šventė. 
Šiemet ji buvo skirta tarybi
nės liaudies pergalės Didžia
jame Tėvynės kare trisde
šimtmečiui.

Kaip ir kasmet, Poezijos 
pavasario aukuras buvo 
įžiebtas Palemone, prie Salo
mėjos Nėries namelio. Tūks
tančiai kauniečių klausėsi 
eilių, kurias skaitė lietuvių 
poetai, svečiai iš Maskvos, 
Latvijos, Estijos. Už poezijos 
rinktinę “Akių tamsoj, šir
dies šviesoj” poetui Marceli
jui Martinaičiui buvo įteiktas 
šių metų Salomėjos Nėries 
prizas.

Iš Kauno Poezijos pavasa
rio maršrutai nuvingiavo į 
Pirčiupius, Eišiškes, Panevė
žį, Klaipėdą, Šilutę, kur įvy
ko susitikimai su darbinin
kais, kolūkiečiais, mokslei
viais, buvo surengti įspūdingi 
vakarai.

Poezijos pavasario baigia
masis akordas nuskambėjo 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto kiemelyje. 
Poetai padėjo gėlių prie K. 
Donelaičio paminklo. Apie 
lietuvių tarybinės poezijos 
kelią nuo Didžiojo Tėvynės 
karo iki šių dienų kalbėjo 
akademikas K. Korsakas. 
Vilkaviškio rajono S. Nėries 
kolūkio pirmininkas A. Griš- 
ka apdovanojo kasmetine 
ūkio premija poetę Viliją Šul
caitę. Skambėjo eilės, muzi
ka, ilgai nesiskirstė autogra
fų mėgėjai.

Literatūros klasikės 
jubiliejus

Sukako 130 metų, kai gimė 
lietuvių literatūros klasikė 

Poezijos pavasario uždarymo iškilmės prie Vilniaus Valstybinio universiteto.
A. Palionio nuotrauka

Julija Žymantienė-Žemaitė. 
Si svarbi sukaktis gražiai 
paminėta Lietuvoje. Ypač įs
pūdingas mylimos rašytojos 
gimtadienio minėjimas buvo 
Ušnėnuose. Čia, kur kitados 
kartu su savo kaimynais Že
maitė vargus vargo, kur bu
vo parašyti pirmieji jos kūri
niai, dabas įsikūręs rašytojos 
vardu pavadintas kolūkis.

Kiekvieną pavasarį Ušnė
nuose vyksta literatūros 
šventės, pagerbiamas Žemai
tės ir Povilo Višinskio atmini
mas, vienam prozininkų įtei
kiamas garbingas Žemaitės 
prizas. Pirmuoju Žemaitės 
premijos laureatu prieš 10 
metų buvo liaudies rašytojas 
Juozas Baltušis, o šiemet pri
zas paskirtas jaunam prozi
ninkui Rimantui Šaveliui.

Mylima ir skaitoma Žemai
tė Lietuvoje. Apie tai vaiz
džiai kalba jos knygos, kurių 
tiražas jau viršijo du milijo
nus egzempliorių. Tarybų 
valdžios metais (1940- 
1973 m.) Lietuvoje penkias
dešimt kartų išleistos Žemai
tės kūrybos knygos bendru 
tiražu, gerokai viršijančiu 
milijoną egzempliorių. Per tą 
patį laiką Tarybų Sąjungos 
tautų ir užsienio kalbomis jos 
kūriniai išleisti 17 rinkinių 
bendru 757 tūkstančių eg
zempliorių tiražu.
Sezono pabaigos premjeros
Vilniuje gastroliuojantis 

Kauno dramos teatras paro
dė Lietuvos TSR liaudies ra
šytojo J. Grušo dramos 
“Švitrigaila” premjerą. Tai 
trečiasis originalus veikalas, 
kurį pastatė teatras šį sezo
ną. Be “Švitrigailos”, jo rė
pertuaras praturtėjo Ketura
kio komedija “Amerika pirty
je“ ir K. Sajos “Mediniais 
balandžiais”. Dabar drama
turgas E. Ignatavičius su 
teatro režisieriumi J. Vaitku
mi ruošia veikalą apie M. K. 
Čiurlionį. Jis skiriamas įžy
miojo lietuvių menininko gi
mimo 100-osioms metinėms. 
Artimiausiu metu numatoma 
pastatyti D. Urnevičiūtės 
pjesę “Pagonė”.

Prieš kurį laiką Akademi
nis dramos teatras pradžiugi
no vilniečius J. Avyžiaus vei
kalo “Kainas kryžkelėje” pa
statymu. Gražių atsiliepimų 
spaudoje susilaukė taip pat 
Šiaulių dramos teatro režisie
rės A. Ragauskaitės spektak
lis pagal B. Sruogos pjesę 
“Pajūrio kurorte”, atkurian
čią fašistinės koncentracijos 
stovyklos vaizdus.
Lietuviški filmai - centrinei 

televizijai
Vilniuje įvyko spalvoto me

ninio filmo “Žvangutis” 
premjera. Tai - folkloru pa
remtas lyrinis pasakojimas 
apie meilę, laimę, ištikimybę, 
atspindintis turtingas lietu
vių liaudies buities tradicijas, 
papročius. Šią juostą Lietu
vos kino studiją sukūrė pagal 
TSRS Ministrų Tarybos Val
stybinio televizijos ir radijo 
komiteto užsakymą. Filmo 
režisierius G. Lukšas, scena
rijaus autorius - rašytojas K. 
Saja, operatorius - R. Juod
valkis.

Prieš keletą metų užsimez
gę Lietuvos kino studijos ry-

šiu metų Poezijos pavasario laureatas poetas Marcelijus
Martinaitis. M. Ogajaus nuotrauka
šiai su centrine televizija 
įgauna vis tvirtesnes pozici
jas: šiais metais šalies žydra
jam ekranui režisierius R. 
Vabalas kuria Džeko Londo
no romano “Smokas Belju” 
ekranizaciją.

Vasaros koncertai 
Trakuose

Gegužės pabaigoje Trakų 
pilies menėje Valstybinė fil- 
harmoja pradėjo vasaros mu
zikinį sezoną. Muzikos mylė
tojams Trakuose šią vasarą 
koncertuoja tarptautinių 
konkursų laureatas, nusipel
nęs Lietuvos kvartetas, nusi
pelnęs kamerinis orkestras, 
liaudies instrumentų kvarte
tas, pučiamųjų kvintetas ir 
kiti filharmonijos ansambliai. 
Muzikiniai kolektyvai į kon
certines programas įtraukia

Paminėjo Rojaus Mizaros 
gimtadienį

Tauraus lietuvių tautos sū
naus, pažangaus JAV lietu
vių veikėjo, Tarybų Lietuvos 
liaudies rašytojo Rojaus Mi
zaros šviesų atminimą jo aš
tuoniasdešimtojo gimtadienio 
proga pagerbė gimtojo kraš
to visuomenė. Suvilionių kai
mo pakraštyje ant Juodžio 
kalno nulenkti galvų prie 
liaudies rašytojo kapo atvyko 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirminin
ko pavaduotojas Vytautas 
Kazakevičius, rašytojas Ju
lius Būtėnas, “Gimtojo kraš
to” laikraščio redaktoriaus 
pavaduotojas Vilius Baltrė- 
nas, Lietuvos KP Alytaus 
rajono komiteto pirmasis 
sekretorius Stasys Apanavi
čius ir sekretorė Halina Stan
kevičiūtė, šio rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Petras Jančiaus
kas, rajono laikraščio “Komu
nistinis rytojus” redaktorius 
Stasys Pleskus, kiti visuome
nės atstovai.

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
sąjungoje taip pat įvyko iškil
mingas Rojaus Mizaros pa
gerbimas. Iškilmėse kartu su 
rašytojais dalyvavo Lietuvos 
KP Centro Komiteto kultū
ros skyriaus vedėjas Sigiz
mundas Šimkus, Centro Ko
miteto ryšių su užsieniu sky
riaus vedėjo pavaduotojas 
Apolinaras Sinkevičius, Kul
tūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininkas 
Vladas Karvelis, Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių ry

LAISVE

įžymiojo lietuvių kompozito
riaus M. K. Čiurlionio kūri
nius.

Turizmas ir aviacija
40 tūkstančių Lietuvos tu

ristų keliaus šiais metais į 
broliškąsias respublikas avia
ciniais maršrutais, kurių ati
daryta daugiau kaip 80. Ke
lionės lėktuvais į sąjunginių 
respublikų sostines, miestus 
didvyrius, pietų kurortus, 
įžymiąsias šiaurės vietas or
ganizuojamos visų Lietuvos 
miestų ir rajonų gyvento
jams.

Savo ruožtu išvykas į Ne
muno kraštą rengia šimtas 
broliškų respublikų kelionių 
ir ekskursijų biurų. Per me
tus oro linijomis į Lietuvą 
atkeliauja apie 70 tūkstančių 
žmonių. V. Petkevičienė 

šių su užsienio šalimis draugi
jos pirmininkas Ramojus Pe
trauskas.

Pradedamas minėjimą, 
Lietuvos TSR Rašytojų są
jungos valdybos sekretorius 
Algirdas Pocius kalbėjo apie 
tą didelę meilę ir pagarbą, su 
kuria Tarybų Lietuvoje taria
mas Rojaus Mizaros vardas.

Daug kartų gimtajame 
krašte ir viešėdamas užjūry
je su Rojumi Mizara buvo 
susitikęs Lietuvos liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis. Jis 
prisiminė tuos susitikimus ir 
pokalbius su savo bičiuliu, 
aptarė jo kūrybinį palikimą. 
Minėjime kalbėjo “Komunis
to” žurnalo redaktorius G. 
Zimanas, Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius.

J. Žukauskas

IR KANADOS DARBO 
UNIJOSE - NE VISKAS 
GERAI.
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” savo vedamajame “Uni
jose ne viskas gerai” teisingai 
pastebi, kad “darbininkams, 
tarnautojams ir kitiems, dir
bantiems už algą, unijos yra 
būtinas reikalas”, ir kad tik 
“organizuoti darbininkai gali 
sėkmingai pagerinti savo pa
dėtį”. Bet nelaimė, kad į 
unijas yra “įsibrovę charak
teriai, kurie turi kitus tiks
lus”.

Tokių charakterių, kaip ži
nia, yra beveik visose Jungti
nių Valstijų darbo unijose. 
Bet kaip su Kanados unijo
mis? Pasirodo, kad ir ten 
tokių sutvėrimų netrūksta. 
Laikraštis sako:

“Kanadoje eilėje unijų yra 
įsiskverbusių žmonių, kurie 
išnaudoja darbininkus savo 
asmeniškiems reikalams. 
Ypač statybos unijose yra 
daug bloga. Kontraktoriai 
papirkinėja juos, panaudoja 
savo interesų apsaugai. Tas 
buvo iškelta Ontarijoj per 
tyrinėjimus. Tas paaiški da
bar Kvebeko provincijoj. 
Kvebeke atsirado tokių “or
ganizatorių”, kurie net “pa
skolų rykliais” (loan shark) 
tapo.

Labai sunku eiliniams dar
bininkams suvaldyti tokius 
“organizatorius”. Tai didelė 
darbininkų nelaimė.”

Miestai - milijonieriai
Paruošė R. Kietytė

(Pabaiga)
Kiti miestų augimo 

“varikliai”
Kaip žinia, dabar visur 

sparčiai plečiama aptarnavi
mo sfera. Vadinasi, čia bedir
bančių žmonių skaičius taip 
pat didėja. Ir visai natūralu, 
kad aptarnavimo sferos įmo
nės (parduotuvės, mokyklos, 
ligoninės ir kt.) steigiamos 
ten, kur gausu gyventojų. 
Taigi, tik dėka šito miestų- 
milijonierių gyventojų skai
čius turi žymiai padidėti. Be 
to, svarbiausieji miestai at
lieka ir funkcijas centrų, ap
tarnaujančių daug gyventojų 
iš aplinkinių rajonų. Taip res
publikų sostinės tampa ir 
prekybos centrais.

1973 metais mažmeninė 
prekių apyvarta Maskvoje, 
skaičiuojant vienam gyvento
jui, sudarė 1638 rublius, tuo 
tarpu visoje šalyje - 743 rb. 
Nesunku pastebėti, kad apie 
pusę prekių apyvartos Mask
voje atitenka ne maskvie
čiams. Daug čia perka Mask
vos srities gyventojai, kurių 
yra 6 milijonai. Specialiai į 
Maskvos parduotuves atva
žiuoja ir aplinkinių sričių gy
ventojai. Čia daug komandi
ruotų, turistų, ekskursantų. 
Todėl tenka galvoti, kad pre
kybinės Maskvos funkcijos 
hipertrofuotos, kitaip tariant 
— nenormaliai padidėję, nes 
visuomet prekes veždavo pir
kėjui, o ne pirkėjas važiuoda
vo prekių. Gal būt toks pre
kybos organizavimas yra 
naudingas prekybinėms or
ganizacijoms, tačiau visuo
meniniu požiūriu šito patei
sinti negalima.

Mokslas “augina” miestus- 
milijonierius

Pastaraisiais metais stam
besnių miestų augimą labai 
skatina sparti mokslo pažan
ga, kadangi čia sukoncen
truotos mokslo įstaigos. Gali
mybės mokslo pasiekimams 
geriau panaudoti čia taip pat 
yra didesnės. Tačiau ir tai 
dar ne viskas. Mokslas tampa 
svarbiausia užimtumo šaka. 
Visi miestai-milijonieriai yra 
stambūs mokslo centrai. Čia 
irgi išsiskiria Maskva, kur 
mokslui pagal žmonių užim
tumą atitenka antroji vieta.

IŠ LIETUVOS

GULBĖS, TOS GULBĖS.
VYTAUTAS NEDZINSKAS

Ankstyvas, bet buvęs vė
sus šiemetinis pavasaris pali
ko pėdsakus ir paukščių gy
venime. Gana daug laukių, 
didžiųjų ančių, kryklių, kra
gų, pempių, rudgalvių kirų, 
tilvikų, griciukų ir kitų 
paukščių pirmųjų ankstyvų 
dėčių sunaikino plėšrūnai - 
šarkos, varnos, krankliai. 
Vien nendrių lingių šiemet 
Žuvinte apie 40. Ankstybą ir 
šaltą pavasarį pagrindinis jų 
maistas - paukščių kiaušiniai. 
Tik vėliau, orui atšilus, plėš
rūnai savo “meniu” papildė 
įvairiais graužikais, varliagy- 
gyviais, ropliais. Paukščių 
lizdus jau apsaugo ir vešli 
šviežia augalija. . .

Nukentėję paukščiai deda 
antras dėtis. Sparnuotų ple- 
šikautojų gretos intensyviai 
retinamos, nes jų čia aiškiai 
per daug.

Vakariniuose ežero pakraš
čiuose ir sekliuose Dovinės 
vandenyse plaukioja dideli 
perinčių gulbių būriai - šiuo 
metu Žuvinte yra maždaug 
350-400 baltasparnių gražuo
lių. Lizdus sukrovė 45 gulbių 
poros - ketvirtadaliu dau
giau, negu pernai. Laukiama 
didelio jauniklių papildymo, 
nes gulbių lizduose yra apie 
300 kiaušinių.

Gulbės iš Žuvinto pastoviai 
plinta. Joms tinka ne tik 
Lietuvos ežerai, bet ir tven
kiniai, nenaudojami durpy
nai, karjerai, vandens sau
gyklos, užtvankos.

Kaip ir visiems paukš
čiams, gulbėms šiuo metu 
reikia ramybės. Deja, jos ją 
ne visur randa. Vien Alytaus 
rajone pastaraisiais metais 

Jis nusileidžia tik pramonei. 
Tačiau tenka pasakyti, kad 
mokslas turi galimybę netoli
moje ateityje iškovoti pirmą 
vietą, tapti pagrindine mies
to liaudies ūkio šaka. 1960 m. 
Maskvos pramonėje buvo 
užimta 36 procentai visų dar
bininkų ir tarnautojų, o 
moksle - 12 procentų. Gi jau 
po dešimt metų atitinkamai: 
pramonėje - 30, o moksle -18 
procentų. Jeigu pasikeitimas 
vyks ir toliau tokiais tempais, 
tai 1980 metais pagal žmonių 
užimtumą mokslas aplenks 
pramonę. Suprantama, kad 
tai būtų ypatingas atvejis, 
vienok neabejotina, kad tai 
puikiai parodo bendrąsias 
miestų-milijonierių tendenci
jas. Trumpiau - spartus 
mokslo vystymasis labai ska
tina didžiųjų miestų augimą.

Miestai-milijonieriai labai 
išsiskiria iš kitų miestų ir 
pagal ruošimą aukštos kvali
fikacijos kadrų. Šiuose vie
nuolikoje stambiausių miestų 
sutelkta 30 procentų visos 
šalies aukštųjų mokyklų, be 
to - jos pačios didžiausios, ir 
jose mokosi 37 procentai visų 
Tarybų šalies studentų. Dar 
daugiau tokiuose miestuose 
sutelktas aspirantų ruoši
mas. Trečdalis jų - vien tik 
Maskvoje. Taip pat neabejo
tina, kad aukštos kvalifika
cijos kadrų paruošimas to
kiuose miestuose ir toliau 
didės, padaugės ir dalis stu- 
dentų-neakivaizdininkų. Tai 
irgi atsiliepia miestų dydžiui.

Taigi akivaizdu, kad šis 
augimas ir toliau vyks, nors 
bendri tempai, matyt, kiek 
sumažės. Pagrinde dėl natū
ralaus prieaugio, o taip pat 
dėl to, kad kaimo vietovėse 
sumažės gyventojų.
Dar du miestai-milijonieriai; 

ir kiek jų bus
Visiškai neseniai miestais- 

milijonieriais tapo dar du: 
Odesa ir Tvilisis. Kiti šeši - 
Celiabinskas, Dniepropetrov- 
skas, Omskas, Doneckas, Ka
zanė, Permė - praeitų metų 
pradžioje turėjo nuo 920 iki 
950 tūkstančių gyventojų 
kiekvienas. Negali būti abe
jonės, kad iki 1980 m. jie jau 

dėl vietinių gyventojų, lanky
tojų, poilsiautojų netinkamo 
elgesio gulbes buvo privers
tos apleisti daugiau kaip de
šimtį vandens telkinių. Nu
kentėjo jų lizdai ir jaunikliai* 
Ūdrijos, Daugirdėlių, Luks- 
nėnų. Talokio, Radžiūnų bei 
kituose ežeruose. Šį pavasarį 
kelios gulbių poros pirmą 
kartą lizdus sukrovė “Lenino 
keliu” kolūkio ribose esančio
se pelkėtose vietose. Bet jos 
nesijaučia saugiai. Krikštėnų 
kaime gulbes nuolat perse
kioja vaikai. Kitų porų vos 
neišbaidė į Krokininkus on
datrų pamedžioti atvykę aly
tiškiai medžiotojai.

Augininkų ežere, netoli 
Simno, gulbes ginte išginė 
vietiniai paežerės gyventojai 
vien už tai, kad gulbinas 
žnaigė prie lizdo lindusius 
paauglius.

Laukiniai paukščiai - mūsų 
vandenų puošmena, turtas, ir 
jį saugoti privalome visi.

Gegužės 5-ąją gulbių lizde 
Nr. 2 išsirito gulbiukai, kurių 
pereklė kantriai lauke ištisas 
37 paras. Tokio ankstyvo gul
bių šeimos papildymo dar 
nėra buvę. Tuo tarpu sekan
čią dieną rastas šviežias gul
bių lizdas su vienu ką tik 
padėtu kiaušiniu. Ši pora jau
nikių sulauks birželio pabai
goje.

Vytautas Nedzinskas

□ Prancūzas studentas Sti- 
vas Talevis pasiekė savotišką 
rekordą. 9 km distanciją jis 
nuėjo per 8 vai. 59 min. . . . 
keturpėsčias. “Aš tai dariau 
dėl pinigų”, - prisipažino Sti- 
vas.
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bus milijonieriai. Vadinasi, 
tokių “turtuolių” jau bus 19- 
lika. O juos vejasi dar 10 
miestų, kurie turi gyventojų 
nuo 730 iki 900 tūkstančių. 
Milijonieriai bus visos Užkau
kazės respublikų sostinės, 
keturi miestai Urale - po du 
kiekvienoje kalnagūbrio pu
sėje - ir penki Ukrainos mies
tai. Milijonierių bus visuose 
stambiausiuose ekonominiuo
se šalies rajonuose, kaip da
bar atrodo, išskiriant tik To
limuosius Rytus. Tai turėtų 
palankiai pasitarnauti toli
mesniam ekonominiam ir so
cialiniam visos šalies vysty
muisi. Milijonieriai yra svar
biausi tokio vystymosi “foku
sai” bei mokslinės-techninės 
minties varikliai, stipriai vei
kiantys ir aplinkinius rajo
nus. Tenka galvoti, kad 1980 
'm. šalyje bus apie 30 miest- 
milijonierių, santykinai toly
giai išsidėsčiusių po teritori
ją, kurie, kaip sakoma, bus 
daugumos respublikų bei 
stambių ekonominių rajonų 
priešakyje. Tokius milijonie
rius, matyt, turės nekurios 
ekonomiškai pajėgios autono
minės respublikos ir adminis
tracinės sritys.

Šis tas apie aplomeracijas
Pagrinde tyrinėjimų forma 

dabar tampa ne pavienis, 
išskiriamas statistikos mies
tas, o kol kas statistikoje 
nefiksuojama aglomeracija - 
miestų ir gyvenviečių sanbū- 
ris, tampriai susietų įvairia
pusiais ryšiais: darbu, buiti
mi, ekonomika ir panašiai.

Taigi, jeigu kalbėsime apie 
aglomeracijas, tai 1970 m. 
šalyje būta 20-tą aglomeraci- 
jų-milijonierių. O skaičius jų 
sparčiai auga.

Planingas aglomeracijų kū
rimas padės panaudoti stam
biausių miestų pranašumus 
bei atsikratyti jų trūkumais. 
(Sumažės atmosferos užterši
mas, triukšmas ir panašiai.) 
Be to, šitai gali sustabdyti 
miestų-milijonierių augimą, 
kurių kiekvienas yra tokios 
aglomeracijos centras.

Gerai žinoma, kad aglome
racijų centrai auga lėčiau, 
negu jų pakraščiai. Pavyz
džiui, geriausiai išvystytoje 
Maskvos aglomeracijoje 
centrinis miestas per 15 metų 
išaugo 25 procentais, o daug 
miestų ir gyvenviečių, esan
čių 50 kilometrų nuotolyje 
nuo Maskvos geležinkelio 
stočių, išaugo 2-3 ir daugiau 
kartų.

Dažnai kalbama apie dide
lių miestų gyventojų pertek
lių, dar kitaip - apie jų pervir
šį. Jeigu kalbėsime apie pa
stogę, tai yra gyvenamą plo
tą, tenka pastebėti, kad vie
nam gyventojui miestuose- 
milijonieriuose vidutiniškai 
teko 12,6 kvadratiniai metrai 
bendro gyvenamojo ploto, 
tuo tarpu visuose kituose 
miestuose - 11,4 kvadratiniai 
metrai. Taigi, skirtumas 1,4 
m^. Argi maža? Kiekvienais 
metais, skaičiuojant vienam 
gyventojui, aprūpinimas gy
venamuoju plotu padidėja 
0,2m2. Šia prasme stambiau
sieji miestai kitus aplenkė 
šešeriais metais.

Ką nekalbėtų apie mažų 
miestų pranašumus su jų pui
kiu oru, neskubotumu, ramy
be, mažais transporto nuos
toliai, visgi į didžiuosius 
miestus daug kas veržiasi. Ir 
ne todėl, kad čia geresnė 
butų padėtis, geresnis aprū
pinimas. Daug kas iš tokių 
prialumų gali būti trumpalai
kiai, konjunktūriniai dalykai, 
kadangi tiekimas visur gerė
ja. Tačiau turint galvoje as
menybės ugdymą, stambieji 
miestai turi daug socialinių 
pranašumų. Svarbiausieji - 
pasirinkimo gausumas: pasi
rinkimas darbo, profesijos, 
mokslo įstaigų, draugų, prie
monių laisvalaikiui praleisti 
ir kita.

Matyti, kad dideli miestai 
keis savo formą, pereis į aglo- 
meraciją, į taip vadinamą 
urbanistinį rajoną. Tačiau tai 
“nepaneigia” stambaus mies
tu. Tai yra tik jo perėjimas į 
aukštesnę stadiją. Kol gausė
ja gyventojų, negalima sulai
kyti stambaus miesto augi
mo. Reikia surasti optima
liausius jų vystymosi kelius.
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Washingtone suvažiavę bedarbiai 
neprašo darbų, bet reikalauja jų!

Pirmoji liaudies revoliucija
Praėjo 70 metų nuo tų die

nų, kai Lietuvos darbo žmo
nės 1905 metais pakilo į kovą 
prieš carizmą. 1905-1907 me
tų revoliucija Lietuvoje buvo 
sudėtinė Rusijos buržuazinės 
demokratinės revoliucijos da
lis. Jos tikslas buvo nuversti 
caro valdžią, įkurti demokra
tinę respubliką, suteikti gy
ventojams politines teises, 
išdalinti dvarininkų žemes, 
įvesti 8 vai. darbo dieną, 
pripažinti tautų lygiateisiš
kumą ir užtikrinti joms nacio
nalinio apsisprendimo teisę.

Kruvinais įvykiais buvo pa
žymėta 1905 m. sausio 22 (9) - 
pirmoji revoliucijos diena. 
Žiaurus caro kariuomenės su
sidorojimas su Peterburgo 
darbo žmonių demonstracija 
iššaukė darbininkų pasipikti
nimą, protestus, jie griebėsi 
ginklo. Jau kitos dienos vaka
re apie Kruvinojo sekmadie
nio įvykius Peterburge suži
nojo Vilniaus ir Kauno darbi
ninkai. Vietinių socialdemo
kratų paraginti, jie pradėjo 
politinį protesto streiką. Po 
kelių dienų sustreikavo Pane
vėžio ir Šiaulių darbininkai. 
Prieš streikuojančius buvo 
pasiųsta caro policija, kazo
kai ir dragūnų būriai. Vien 
tik Vilniuje buvo suimta apie 
100 žmonių. Streikai, dau
giausia ekonominiai, pasikar
tojo vasario ir kovo mėne
siais, pavasarį į streikų judė
jimą įsijungė moksleiviai.

įspūdingos tais metais bu
vo politinės Gegužės Pirmo
sios demonstracijos. Jos įvy
ko Panevėžyje, Anykščiuose, 
Skapiškyje, Revoliucinės de
monstracijos ir mitingai daž
nai baigdavosi susidūrimais 
su policija ir kariuomene.

Revoliucinės nuotaikos pli
to ir Lietuvos kaime. Jau 
1905 m. pavasarį sujudo že
mės ūkio darbininkai. Dauge
lyje Panevėžio, Šiaulių, Ra
seinių, Telšių apskričių ir 
Užnemunės dvaruose įvyko 
gausūs darbininkų streikai. 
Vienas iš žymesnių dvarų 
darbininkų organizatorių bu
vo Vincas Mickevičius-Kap- 
sukas. Į revoliuciją įsitraukė 
ir valstiečiai. Jie kovojo dėl 
dvarininkų užgrobtų žemių, 
savavališkai kirto dvarininkų 
miškus, šienavo pievas, kai
mų sueigose reikalavo žemės 
bežemiams ir mažažemiams. 
Greta kitų reikalavimų, dar
bo žmonės kėlė reikalavimus 
įvesti visuotinį nemokamą 
mokymą, dėstyti mokiniams 
gimtąja kalba, atkurti Vil
niaus universitetą.

Revoliucionierių veiks
mams Lietuvoje trūko reikia
mo politinio vadovavimo, or
ganizuotumo, nes socialde
mokratų jėgos buvo išsklai
dytos keliose organizacijose. 
Čia veikė Rusijos Socialde
mokratų Darbininkų partijos 
(RSDDP) vietos organizaci
jos, Lietuvos Socialdemokra
tų partija, Bundas, Lenkijos 
Karalystės ir Lietuvos So
cialdemokratija ir kt.

Reikšmingas to meto įvykis 
buvo III RSDDP suvažiavi
mas, įvykęs 1905 metų balan
džio 25 - gegužės 10 dieno
mis. Vadovaujant V. Leninui, 
suvažiavimas parengė bolše
vikų strategiją bei taktiką 
vykstančioje revoliucijoje.

1905 metų rudenį revoliuci
jos banga dar labiau pakilo. 
Spalio mėnesį prasidėjęs 
Maskvoje politinis geležinke
lininkų streikas virto visuoti
niu streiku. Ypatingai atkak
liai kovojo Vilniaus darbinin
kai. Jų streikui vadovavo 
socialdemokratų Jungtinis 
streiko komitetas. Mieste 
įvyko dvi milžiniškos de
monstracijos. 1905 m. spalio 
29 ir lapkričio 3 dienomis caro 
kariuomenei ir policijai ap
šaudžius demonstrantus, žu
vo 13 ir buvo sužeista 50 
darbo žmonių. Žuvusiųjų lai
dotuvės virto masinėmis pro
testo demonstracijomis, ku
riose dalyvavo apie 40 tūk
stančių žmonių. Visuotinis 
politinis streikas ir demon
stracija įvyko taip pat Kau
ne. Spalio ir gruodžio mėne
siais streikavo Šiaulių, Pane
vėžio, Marijampolės, Vilka
viškio, Jonavos, Naumiesčio 
ir kitų Lietuvos miestų darbi-

Iš Lietuvos
KELIAI VEDA I TEATRĄ

Šiaulių televizorių gamyk
los, kukurūzų perdirbimo 
kombinato, “Rūtos” kondite
rijos ir odinės galanterijos 
fabrikų dirbantieji aplankė 
naujuosius Operos ir baleto 
teatro rūmus Vilniuje, žiūrė
jo bei klausėsi čia vykusių 
spektaklių.

Kelionė į šį meno židinį - 
naujas Šiaulių ekskursijų biu
ro maršrutas. Operos ir bale
to spektakliuose pabuvojo ne 
tik šiauliečiai, bet ir aplinki
nių rajonų žemdirbiai. Iš viso 
su šio biuro kelialapiais Ope
ros ir baleto teatrą šiemet 
aplankys daugiau kaip 10 
tūkstančių žmonių.

Lankomi taip pat Rygos, 
Kauno, Panevėžio miestų 
teatrai, koncertų salės. Trys 
turistiniai traukiniai šiemet 
vežė šiauliečius į koncertus 
Vilniaus Sporto rūmuose.

TARYBŲ LIETUVOS 
MENO MEISTRAI 
MONGOLIJOJE

Pergalės prieš fažizmą 30- 
mečio proga Mongolijos Liau
dies Respublikoje viešėjo 
grupė Tarybų Sąjungos meno 
meistrų. Joje buvo ir Tarybų 
Lietuvos atstovai - TSRS 
liaudies artistas Jonas Sta
siūnas, LTSR nusipelniusios 
artistės Leokadija Aškelovi- 
čiūtė ir Elvyra Kornejeva bei 
baleto solistas Vytautas 
Kudžma.

Mongolijos sostinėje Ulan 
Batore įvykusiame iškilmin
game šventiškame vakare 

ninkai, tarnautojai,' mokslei
viai.

Galingi revoliuciniai Rusi
jos proletariato veiksmai iš
gąsdino caro vyriausybę, ji 
ryžosi padaryti nuolaidų. 
Spalio 30 d. caras išleido 
manifestą, demagogiškai 
skelbiantį politines laisves.

Caro manifestas nesulaikė 
revoliucinės kovos. Gruodžio 
mėnesį Maskvoje prasidėjus 
ginkluotam sukilimui, Lietu
voje vėl vyko masiniai politi
niai streikai. Kaime valstie
čiai nuginkluodavo žandarus, 
policiją, atsisakinėjo mokėti 
mokesčius vaikė senąsias 
valsčių valdybas, kūrė nau
jas. Plačiai paplito V. Kapsu
ko parašytas ir išleistas 
LSDP atsišaukimas “Vyrai, 
už ginklų!”, kuriame darbo 
žmonės buvo raginami sukilti 
ir nuversti nuo sprando “ne
kaltų žmonių kraujais aptaš
kytą caro valdžią”.

Revoliuciniai darbo žmonių 
veiksmai Lietuvoje neperau
go į ginkluotą sukilimą. Nu
slopinus ginkluotą sukilimą 
Maskvoje, dvarininkų ir 
reakcingosios buržuazijos re
miama, caro valdžia ėmėsi
represijų ir teroro. Krašte 
siautėjo baudžiamieji būriai. 
Prasidėjo revoliucijos trauki- 
masis. Iki 1907 metų vidurio 
revoliucija buvo nuslopinta. 1

1905-1907 m. revoliucija 
Rusijoje, tuo pačiu ir Lietu
voje, pralaimėjo dėl to, kad 
proletariato ir valstietijos są
junga dar nebuvo tvirta, re
voliuciniai darbo žmonių 
veiksmai buvo nevienalaikiai 
ir silpnai organizuoti, nebuvo 
reikiamos vienybės tiek 
RSDDP, tiek vietinėse nacio
nalinėse socialdemokratų or
ganizacijose.

Nors revoliucija ir pralai
mėjo, ji sudavė galingą smūgį 
caro valdžiai. Darbo žmonės 
išsikovojo kai kurių politinių 
laisvių, darbininkai - trum
pesnę darbo dieną, valstiečiai 
— išperkamųjų mokesčių pa
naikinimą, buvo leista dėstyti 
lietuvių kalbą mokyklose.

1905-1907 metų revoliucija 
padarė didžiulį poveikį toles
nei šalies raidai. “Be 1905 
metų” generalinės repetici
jos”, - nurodė V. Leninas, - 
būtų buvusi neįmanoma 1917 
metų Spalio revoliucijos per
galė”.

R. Čepas
Partijos istorijos instituto 

prie LKP CK vyr. mokslinis 
bendradarbis

mūsų respublikos artistai at
liko lietuvių kompozitorių kū
rinius, operų arijas bei iš
traukas iš baletų. Tarybų 
Lietuvos artistai koncertavo 
ir kituose Mongolijos Liau
dies Respublikos miestuose, 
lankėsi naujame pramonės 
centre Darchane.

Mongolijos Liaudies Res
publikos vyriausybė tarybi
nius artistus apdovanojo Gar
bės raštais.

LIAUDIES MEISTRŲ 
DARBŲ PARODA

Joniškis. Čia įvyko Šiaulių 
zonos liaudies meistrų darbų 
paroda, skirta Pergalės 30- 
mečiui. Liaudies menininkai 
iš Joniškio, Akmenės, Kel
mės, Pakruojo, Radviliškio ir 
Šiaulių rajonų pateikė dau
giau kaip 600 eksponatų.

Pasibaigus parodai, įvyko 
jos aptarimas. Darbų autoriai 
pasikeitė patyrimu, papasa 
kojo apie naujoves, kurias 
taiko savo kūryboje.

E. KANIAVA DAINAVO 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Čekoslovakijoje šiomis die
nomis viešėjo LTSR Valsty-| miestus į skirtingas teises 
binio akademinio operos ir 
baleto teatro solistas, res
publikos liaudies artistas 
Eduardas Kaniava. Kelionės 
maršrute buvo Praha, Brno, 
Bratislava, Ostrava, Ceskiį 
Budovicė. Mūsų dainininkas 
dalyvavo P. Caikbvskio ope
roje “Eugenijus Oneginas” ir 
B. Smetanos operoje “Par
duotoji nuotaika”.

LAISVĖ

Pir osios knygos Lietuvoje
SIMAS VAISKYS
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Didis išradimas žmonijos 
istorijoje - spauda. Be spaus
dinto žodžio dabar sunku įsi
vaizduoti gyvenimą. Knygai 
jau virš 500 metų. Ypač bran
gintos pirmosios knygos, gi
musios raštijos aušroje. Jos 
pradžioje buvo rankraštinės 
ir tik apie 1456 metus Mainco 
miesto pilietis Johanas Gu- 
tenbergas renkamomis meta
linėmis raidėmis išspausdino 
pirmąją spaustuvinę knygą. 
Ji šiandien literatūroje vadi
nama 42 eilučių biblija (pusla
pyje) ir žavi kaip spaudos 
meno šedevras.

Nemažiau reikšmingos ir 
kitos pirmosios knygos. Jas, 
išėjusias iki 1500 metų imti
nai, imta vadinti inkunabu- 
lais. Lotyniškai tai - lopšys, 
vystyklai, perkeltine prasme 
— spaudos pirmaginiai, pir
mosios spausdintos knygos.

Šalys, turinčios pirmųjų 
knygų leidinių, pagrįstai di
džiuojasi ir traktuoja juos 
kaip tam tikro kultūrinio ly
gio rodiklį.
Lietuvoje - 453 inkunabulai
Per nepilną penkiasdešimt

metį pąsaulyje buvo išleista 
iki 40 tūkstančių pavadinimų 
knygų. Būtina priminti, kad 
iki mūsų dienų išliko toli 
gražu ne visi retieji leidiniai. 
Tuo labiau reikšmingas tas 
faktas, jog Lietuvos knygų 
saugyklose yra 453 inkunabu
lai. Daugumoje tai vieninte
liai egzemplioriai, turintys 
unikalią reikšmę knygos ir 
aplamai kultūros istorijoje.

Nustatyta, kad inkunabulų 
skaičiumi Lietuva užima 
penktą vietą Tarybų Sąjun
goje. Daugiausia senųjų kny
gų turi Leningrado valstybi
nė viešoji A. Saltykovo-Šče- 
drino biblioteka, TSRS val
stybinė Lenino, TSRS Moks
lų Akademijos (Leningrade) 
ir Ukrainos TSR MA bibliote
kos.

Didesnė pusė Lietuvoje 
esančių inkunabulų spausdin
ta įvairiuose tuometinės Vo
kietijos miestuose. Dar yra 
Italijos, Šveicarijos, Prancū
zijos ir kitų kraštų spaustu
vininkų leidinių.

Turinio atžvilgiu Lietuvos 
inkunabulai atspindi visus 
pagrindinius 15 amžiaus ant
rosios pusės Europos šalių 
visuomeninius ir kultūrinius 
interesus. Didelę inkunabulų 
dalį sudaro teologinė literatū
ra, tačiau daug yra ir antiki
nių autorių bei naujųjų laikų 
humanistų raštų leidinių. Ne
maža yra istorinių, juridinių, 
filosofinių veikalų, pasitaiko 
gamtos mokslų knygų. Teolo
ginio turinio inkunabulai, ku
rių buvo išleista kelis sykius 
daugiau, nei visų kitų katego
rijų kartu paėmus, bendrame 
Lietuvos inkunabulų skaičiu
je vyrauja palyginti nežy
miai. Tą patį galima pasakyti 
ir apie prarastus, žuvusius ar 
kitus išklydusius inkunabu- 
lus.

Tai rodo, kad Lietuvoje 
gyvai domėtasi kultūros pa
siekimais, kaupta tokia lite
ratūra, kuri padeda lavintis, 
naudinga valstybės valdy
mui, mokslų vystymui,

15-16 amžiuose Lietuvoje 
dideli vaidmenį suvaidino ju
ridinė literatūra. Teisės klau
simai buvo aktualūs augan
tiems miestams. 1387 m. Vil
niui buvo suteikta Magdebur
go savivaldos teisė, įgalinusi 
turėti magistratą, savą pre
kybos ir amatų reglamenta
ciją, atskirą teismą. 15 a. 
tokią savivaldą gavo Kaunas 
ir Trakai, vėliau ir-kiti mies
tai. Savivalda atpalaidavo 
miestiečius nuo priklausomy
bės feodalams. Iš kitūs pusės, 
atsiradimas jurisdikos skaldė

turinčias dalis, tarp jų vyko 
nesutarimai. Aiški jurisdikci
ja buvo būtina ūkinio miestų 
augimo sąlyga, ji buvo reika
linga pagaliau ir atskirų as
menų - pirklių, meistrų* pa- 
mesitrių - teisiniams santy
kiams griežčiau apibrėžti.

15-18 amžiuose reikšmingą
vaidmenį Lietuvos kultūri- vejeris, panašus į eskalato- 
niame gyvenime suvaidino

antikinė literatūra. Iki mūsų 
dienų išlikusiose retosiose 
knygose ją reprezentuoja Ci
cerono kalbos, Horacijaus ir 
Katulo lyrika, Vergilijaus 
“Bukolikos”, Aristofano ir 
Terencijaus komedijos, Sene
kos veikalai bei kiti reikšmin
gi kūriniai.

Juos atvežė stambiausiuo
se Europos miestuose studi
javusi Lietuvos jaunuomenė, 
didikai, valstybės veikėjai. 
Nemaža inkunabulų buvo su
kaupta A. Goštauto, A. Kul
viečio, R. Sapiegos, Žygi
manto Augusto, B. Radvilos 
ir kitų žmonių knygų rinki
niuose. Su pirmosiomis 
spaustintomis knygomis bu
vo susipažinę lietuvių raštijos 
pradininkai A. Kulvietis, S. 
Rapalionis, M. Mažvydas ir 
kiti. Inkunabulai padėjo atsi
rasti pirmosioms lietuviš-K 
koms spausdintoms kny
goms.

Inkunabulai Lietuvoje kau
pėsi savaime. Jie nebuvo 
komplektuojami kaip ypatin-
gos bibliografinės retenybės. 
Tokiomis jos tapo ilgainiui. 
Dabar respublika turi leidi
nių, kurių nėra net turtin
giausiose pasaulio knygų sau
gyklose. Neužtinkame, pa
vyzdžiui, nė viename inkuna
bulų kataloge LTSR Mokslų 
Akademijos bibliotekoje sau
gomo Romos kurijos nuosta
tų leidinio. Mokslininkams^ 
nepavyko surasti TSRS, 
JAV, Lenkijos, Belgijos, 
Vengrijos kataloguose ir bib
liotekose keleto juridinių vei
kalų. Lietuva turi ir tokių 
knygų, kurių pasaulyje tėra 
vos po du-tris egzempliorius.

Todėl į respubliką dažnai 
atvažiuoja knygų žinovai, 
mokslininkai susipažinti su 
retais leidiniais, padaryti jų 
mikrofilmus. Vilniaus valsty
binio V. Kapsuko universite
to Smuglevičiaus salėje, res
publikos knygų rūmuose, 
Mokslų akademijos bibliote
koje galima išgirsti kalbant 
angliškai ir vokiškai, prancū
ziškai ir čekiškai, švediškai ir 
itališkai. Daugelio Europos, 
Amerikos ir Airijos mokslo 
vytus domina kultūros lobiai.

Lietuva 16 a. pergyveno 
veržlų kultūros pakilimą. Vi
suomenės gyvenimas, susilie- 
tęs su gaivinančia Renesan
so, humanizmo, reformacijos 
banga, intensyviai keitėsi. 
Kūrėsi mokslas, literatūra, 
filosofija, iš pagrindų pasikei
tė architektūra, susiformavo 
nauja ekonominė bei politinė 
krašto sankloda. Šio amžiaus 
Lietuvai būdingas tam tikro 
mokyklų tinklo susidarymas, 
spaudos gimimas, įvairiapu
siškas raštijos vystymasis. 
Sudaromi metraščių rinki
niai, leidžiami istorinio, pole
minio turinio raštai, kuriama 
grožinė lietuviškos tematikos 
literatūra lotynų ir lenkų kal
bomis. Išspausdintos pirmo
sios lietuviškos knygos. Ati
daromas Vilniaus universite
tas - pirmoji aukštoji mokyk
la^ Lietuvos Didžiojoje kuni
gaikštystėje. Išleidžiamas 
svarbus teisynas - trečioji 
Lietuvos statuto redakcija. 
Amžiaus pabaigoje Vilnius 
jau yra vienas stambiausių 
miestų Rytų Europoje, reikš
mingas kultūros ir švietimo 
židinys. Tarp faktorių, kurie 
padėjo šiems reiškiniams 
vystytis, viena garbingiausių 
vietų priklauso inkunabulams 
— pirmosioms ir anksti Lie
tuvą pasiekusioms spausdin
toms knygoms. Inkunabulai 
Lietuvoje - krašto pažangos, 
švietimo, aukštesnės kultū
ros siekimo atspindys ir jų 
reikšmė šalies istorijai tirti 
neginčijama.

JUDANTIS ŠALIGATVIS
Tbilisyje pradėjo veikti pir

masis Tarybų S-goj “judangis 
šaligatvis” nuo metro stoties 
“Samgori” iki Kachetijos 
plento. Tunelis su “judančiu 
šaligatviu” iškirstas po gele
žinkeliu. Tai ilgesnis kaip 100 
m. metalinis plastiškas kon-

rių.
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EDUARDAS MIEŽELAITIS

Miniatiūros
Dangus ilgais lietaus 

brūkšniais 
Užbraukia meilės posmą, 

kurį
Žaliu flamasteriu parašė 

alkanas
Poetas vėjas. Už ką jį 
Taip dangus baudžia?
•
Dieną miške tylu —
Lyg karste.
Tyla spengia
Kaip telegrafo
Vielos.

Po langais tik dabar baigė 
mėlynais

Dūmais rūkti alyvos. Šiais 
metais

Viskas atėjo vėliau. O gal ir 
Pavėluotai. Kaip ir žmogaus 
Gyvenime - viskas.

Pievoje šienapiūtė. Įdomus 
žiogų.

Pievos poetų, likimas.
Bėgdami nuo 

Dalgio, jie gyvi sušoko į upę 
Čia juos kaip mat išgaudė 

žuvys — 
Aukšlės, kuojos ir šapalai. 
Liko tik jų iščirkšti veikalai.
•
Liepos naktis šilta ir lipni— 
kaip liepžiedžiai, 
Dangus uždegė žibintą: 

pakabino didelę, apskritą
Ir geltoną pilnatį. Ir staiga 

užkukavo gegutė 
Pamanė, kad teka saulė. 
Keliom valandom apsiriko.

Giesmininkai, pasirodo, visi 
išsiblaškę.

•
Liepos naktis tokia šilta. 
Kad laumžirgiai nesuglaudžia 
Sparnų - pratęsia dieną. 
Sparneliai braška ore-----
Kaip nokstantis šiaudas.

Girdėjau posakį: žuvys 
maudosi.

Ir jos tikrai maudosi. 
Šiandieną žuvų porties diena. 
Visuos pakraščiuos burbsi, 

šoka, 
Pliuškenasi ir linksminasi. 
Prasidėjo žuvų švaros 

savaitė.

Tokią dieną gaila žuvį ir 
gaudyti.

Neatsargu, žiogeli, čirkšti 
giesmę

Prie meškeriotojo ausies: gali 
Ant jo kabliuko atsidurti. 
Kam tokį triukšmą čia keli!

Plasnoja dvi baltos 
peteliškės.

Viena ore, antra upės 
vandeny.

Abi, gal būt, norėtų susitikti 
Ir narciziškai pasibučiuoti.

Bet tas pasibučiavimas tik 
pasibaigtų

Mirtimi: apsidžiaugtų 
vandens

Plėštrūnė, kuri seka jų
1 žaismą.

Bet ar gyvenimo šokis 
Nepanašus į mirties šokį!
•
Miške kažkas, girdžiu, plaka 

dalgį.
Krūpteliu. Stabteliu.

Eduardas Mieželaitis

Įsiklausau.
Kas? Gal jau ta, kuri turi 

ateiti!

Atūžė ir nutūpė ant eifeliško 
Žalio žolių bokšto dvisparnis 
Apolineriškas aeroplanas — 
Plastmasinis laumžirgis. 
Tada buvo kopijuojami 
Nedideli laumžirgiai.
Dabar delfinai
Ir rykliai
•
Aukšlė todėl ir aukšlė, 
Kad skraido aukštai — 
Kaip paukštė.

Imu ją tiesiog
Iš oro —
Tą dangaus
Meteoro
Blyksnį.
•
Mintis - kaip adata.
Ištiesinta ir pačiu smaigaliu 
Nutaikyta ir įsmeigta į vieną 

tašką, taip.
Jog kiekviena vidudienio 

saulėje blykstelėjus
Vandens rievelė man 

primena žaibo
Greitumu praskridusią 

sidabrinę aukšliukę.
Ir todėl krūtinėje taip dažnai 

man spragteli.
Paskui skaudžiai gilsteli 

mano paties
Meškere pagauta 

apgaudinėjama žvejo širdis.

Saulėlydy vakarinio dangaus 
fone —

Du laibi ilgasparnių ir 
ilgakojų gandrų

Siluetai ant stogo man 
primena juodo

Popieriaus iškarpas, 
prilipintas

Prie rausvo dangaus 
kartono.

Bus audra: vėjas atžagaria 
ranka

Purto medžius, pujoja saulės
‘ išvirintus

Lapus. Lapai skrenda tai*si 
geltoni

Paukščiai ir tupia ant upės 
srovės.

Srovė juos neša į juodą 
gedulo salą.

Mirga visa geltonais 
paukščiais

Aplipus gyvenimo upė.
Regis,

Į tolį raitos žvynais aplipęs 
margas

Ir raumeningas žaltys. Gudri 
Ir sumani amžinoji būtis.

Rytais mane žadina volungė. 
Jos giesmė apskrita. Ir tarsi 
Saulės obuolys įsirita pro 

langą
Į trobą. Atsikandu saldaus 

giesmės
Obuolio, paimu tvirtai į ranką 
Kaip meškerykotį savo 

plunksnakotį.
Ir einu meškerioti stambių 
Kaip kuojos posmų
•
Birželio naktys čia baltos — 
Tarsi karvelio krūtinė.
Kiaurai permatau to karvelio 
Krūtinę, kurioje virpa 
Kaip tavo akies blakstienai 
Birželio širdis - vakarinė. 
Rasota žvaigždė. . .
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Waterbury, Conn.
Gegužės 17 d. po trumposk 

4 ligos Waterburio ligoninėje 
mirė Petras Marozas. Gyve
no 109 Ledgeside Ave.

Liūdesyje liko jo žmona 
Anastasia, du sūnus - Petras 
Marozas. gyveną York, Pa., 

j ir Frank Marozas, Media, Pa. 
: Dvi dukterys - Miss Barbara 

>4 Marozas, Athens, Ga. Taipgi 
ir Mrs. Charles Sinkevich, 
Watertown, Conn. Keturios •
anūkės ir keli brolių ir seserų 
vaikai.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home. Palaidotas 
laisvai gegužės 20 d. Lietuvių 
kapinėse - ten, kur palaidota 
jo pirmutinė žmona.

' Petras Marozas buvo gimęs 
■Lietuvoje, sūnus Juozo ir 
Onos Marozų. Atvyko į šią 
šalį jaunas, dirbo įvairius 
darbus. Per paskutinius 60 
metų gyveno Waterbury ir 
per daug metų dirbo Anacon
da American Brass Co., iki 
išėjo į pensiją apie prieš 19 
metų.

P. Marozo pirmutinė žmo
na Anna buvo mirus prieš 
apie 14 metų. Su ja turėjo dvi 
dukteris ir du sūnus.

Marozai buvo progresyvūs 
ir laisvi žmonės, ir taip auklė
jo savo šeimyną. Klausė prie 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 49 kp. ir prie L. L. D. 
28 kp.Visada skaitė “Laisvę” 
ir ją finansiškai remdavo. 
Lankydavo mūsų parengimus 
ir pagelbėdavo juose dirbti.

Jų visi vaikai iki užaugo, 
dainuodavo ir lošdavo Vilijos 
chore. Kai užaugo, visi išsi
skirstė po plačią Ameriką P. 

.Marozas dabar buvo vedęs 
kitą žmoną Anastasią Chepu- 
lis, su kuria gražiai sugyveno 
ir kuri jį ligonį gražiai prižiū
rėjo.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai Anastasijai, sūnams 
Peter ir Frank Marozams, 
dukterims Mrs. Anna Sinke
vich, ir Miss Barbara Maro
zas ir kitiems jo artimiems 
giminėms jų liūdnoje valan
doje. O Jūs, Petrai, ilsėkis 
ramiai Lietuvių kapinėse.•

Man teko kalbėtis su Mrs. 
Alice Morris. Ji sakė, kad jos 
mama Anna Ziūraitienė, 
Oakville, Conn., mūsų “Lais
vės” skaitytoja ir rėmėja ne
seniai sugrįžo iš ligoninės.

Sako, jos sveikata silpna. 
Linkiu jai geros sveikatos ir 
kad ji greitai pasveiktu.

Prieš 5 mėnesius mirė Žiū- 
raitienės sesuo Eva Viltra- 
kienė, kuri gyveno Oakville. 
Neperseniai mirė jos žentas, 
Frank Boudreau. Dabar, ge
gužės 20 dieną palaidotas jos 
sūnus Joseph M. Viltrakis, 65 
metų, amžiaus.

Jis buvo gimęs Waterbury 
1909 m. rugsėjo 9 d. Buvo 
sūnus Anthony ir Eva (Taci- 
lauskas) Viltrakių. Jis dirbo 
prie namų statymo. Beveik 
visą laiką gyveno Oakville, 
Conn. Tik apie prieš 6 mėne
sius buvo persikėlęs gyventi į 
Thomaston, Conn.

Liūdesyje liko du broliai, - 
Peter, gyvena Thomaston, ir 
Anthony, Oakville. Sesuo 
Mrs. Mary Boudreau - Oak
ville, ir keli brolvaikiai ir 
sesers vaikai.

Jo sesuo Mary visada pa
gelbsti dirbti prie maisto ga
minimo virtuvėje, kai būna 
mūsų parengimai.

Viltrakių šeima per trumpą 
laiką pergyveno didelį širdies 
skausmą. Jų mylimiausieji iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo.

Giliausia užuojauta visiems 
giminėms jų liūdnoje valan
doje.

Draugė Amilija Dūdienė, 
kuri gyveno Woodbury, 
Conn., mirė 1975 m. sausio25 
d., bet nebuvo tada palaidota 
į kapines iki dabar. Pas juos 
žiemą nelaidoja į kapines. 
Karstus sudeda į tam tikrą 
namą kapinėse ir laiko ten 
per žiemą iki atšala oras ir 
išdžiūsta žemė, kad galėtų 
važinėti su mašinomis po ka
pines. Kapinės gražios, bet 
keliai neasfaltuoti.

Dūdai turi ten lotą su 6 
duobėmis ant kalnelio, ir ant 
kiekvieno kampo pasodinta 
eglė. Ten jau yra palaidotas 
jų sūnus Raymond Dūdą.

Dabar, balandžio 15 dieną 
palaidojo į žemę ir draugę 
Amiliją Dūdienę. Buvo kapi
nėse susirinkęs būrelis jų 
artimų giminių ir taip pat jų 
draugų, Amilijai atiduoti pa
skutinę pagarbą.

Ilsėkis ramiai, brangioji. 
Mes niekados tavęs nepamir
šime.

M. Svihkūnienė

Miami, Fla.
TĖVŲ PAGARBAI 
KONCERTAS

Birželio 15-tąi tėvų dieną. 
Geriausiai pagerbti tėvus, 
Lietuvių Socialia Klubas ren-, 
gia banketą ir koncertą. Sa
kome - daina bus geriausia 
pagarba. Koncerto progra
moje tikimės bus ir svečių iš 
New Yorko. Žada atvykti 
chorvedė Mildred Stensler, 
solistas V. Bekeris.

Kviečiami visi vietiniai dai
nos artistai - Mae Gabrėnie- 
nė, Onutė Stelmokaitė, Aug. 
Iešmantas, Julius Krasnic- 
kas, Marytė Nevins ir visi 
kiti. Dalyvaus Aido choras. 
Šioje iškilmingoje sueigoje 
kviečiame visus dalyvauti.

LSK Valdyba

Nuoširdus dėkų
Iki šiol savo gimtadienį lai

kiau kaip ir “slaptybėje” - 
niekad nenorėjau jo viešai 
minėti. Kaip gi, tie metai taip 
greitai prabėga, o gimtadie
nio minėjimas tave verčia 
prisipažinti vienais metais se
nesniu. 0 kas gi nori būti tuo 
atgyvenusiu “seneliu”. Juk 
kiekvienas, nepaisant to am
žiaus, norime gyventi ilgiau, 
veikti, atlikti vienokias ar 
kitokias pareigas visuomeni
nėse organizacijose. Bet viso
kios “slaptybės” anksčiau ar 
vėliau iškyla į viršų. . .

Pirmiausia atėjo ta “išda
vystė” iš Tarybų Lietuvos. 
Tai dėkingas savo seserėčiai, 
Onutei Packevičienei, kuri 
per “Laisvę” išreiškė mano 
85-ojo gimtadienio proga lin
kėjimus. Ona Packevičienė 
(mano sesers dukra) dar prie 
senosios valdžios, su didelė
mis motinos pastangomis, įsi
gijo mokytojos profesiją. Da
bar ji su šeima gyvena buvu
sioje Marijampolėje (dabar 
Kapsuke). Savo laiškuose ji 
visuomet reiškia meilę tėvy
nei, prisimena savo tautos 
kančias hitlerinės okupacijos 
laikotarpiu.

Dėkoju draugams ir drau
gėms, kurie laiškais ir atviru
kais man prisiuntė gimtadie
nio linkėjimus - ilgiausių me
tų ir geros sveikatos. Ypatin
gai dėkoju Tarybų Lietuvos 
draugams, kurie “Gimtajame 
krašte” ir “Kultūros baruose”

.Pittsburgh, Pa.
Gegužės 25 d. įvyko pager

bimas mirusių Lietuvių 
Draugijos kapinėse. 2-rą vai. 
V. F. W. 575 postas išpildė 
programą kuri buvo iš kalbų 
ir himnų.

Programai užsibaigus, atsi
lankiusieji į kapines aplanko 
savo artimųjų kapus, prisi
mindami juos, pasodindami 
gėlių ant jų kapų. Gražus 
skaičius žmonių atsilankė pa
gerbti mirusių.

Kapinių draugijos moterys 
turėjo atvežusios į kapinių 
svetainę įvairaus skanaus 
maisto. Vieni pietavo ant vie
tos, kiti nusipirkę maistą ve
žės į namus.

Lietuvių Draugijos kapinės 
yra tvarkingai ir gražiai už
laikomos. Gili padėka pri
klauso kapinių komitetui.

Gegužės 24 d. vakare Lie
tuvių Sūnų Draugija laikė 
iškilmingą, parengimą-banke- 
tą paminėjimui draugijos 75 
metų gyvavimo. L. S. Drau
gija buvo sutverta 1900 me
tais.

L. S. Draugija, daug tūk
stančių dolerių yra išmokėjus 
pašalpomis ir pomirtinėmis 
savo narių. L. S. Dr-ja per 66 
metus turi savo nuosavą na- 
mą-svetainę, kur yra laikomi 
įvairūs parengimai-susirinki- 
mai.

Vakaro vedeju buvo drau
gijos vicepirm. Donald Spar
row. Vakarą vedė tvarkingai, 
perstatinėdamas draugijos 
komitetą, senuosius draugi
jos narius. Buvo perstatyta ir 
atsilankusių svečių.

Draugijos pirm. J. Čeka
nauskui buvo įteikta dovana 
už per daug metų veiklą 
draugijai. Draugijos istorija 
buvo parašyta ir įdėta į pro
gramą Al. Chestnut, dr-jos 
iždininko.

Užsibaigus vakarienei, or
kestras užėmė vietą ir visi 
linksminosi iki vėlumos.

Parengime dalyvavo daug 
narių ir svečių. J. K. M.

pagelbėjo, taipgi Antanas ir 
Zenius darbavosi prie stalų 
sutvarkymo. Dėkui J. Martin 
už pagrojimą visokių lietuviš
kų šokių.

Laisvės Choras dėkingas 
tiems, kurie atnešė dovanėlių 
skiriamų į “Basket”.

Prieš apie savaitę Connie 
Miller atsigulė į St. Francis 
ligoninę sveikatai patikrinti. 
Linkime jai kuo greičiausiai 
grįžti namo, būti stipriai, 
dalyvauti su mumis.

Nuoširdžiausia užuojauta 
Žemguliams dėl mirusios se
sers (Chicago, Ill.) ir mirusio 
Jono Lazausko, A. Žemgulie- 
nės pusbrolio, New Yorke. 
Mes visi labai, labai liūdime.•

Laisvės Choras sveikina 
choristą Charles ir Anna Bra
zauskus su antra tik gimusia 
anūke Dana. Jų sūnus Robert 
ir jo žmona Margann neapsa
komai laimingi, sulaukę ant
ros dukros.

Geros sveikatos ir sėkmės 
Brazauskams.

Helen Brazauskienė

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lietuvių Socialio Klubo 
irusiųjų nariųII

Su gilia pagarba prisimename mirusius, kurie veikė 
ir dirbo, kiekvienas pagal savo išgalę.

Štai jie, išėję amžinam poilsiui:

G. Danis A. Lakienė
James Kancere J. Novak
Mr.-Mrs. Dominaitis G. Sidaras
J. Birštonas V. Hagerty
V. Stankus G. Mikita
G. Vigin Mat Grupkaitis
J. Jasiunas Mr. Nobaras
E. Sliekienė J. Šimkus
P.Johns I. Urbonas
M. Clee C. Semans
E. Švėgžda N. Zavis
S. M. Zavis J. Zokonis
A. M. Valilioniai Mr. Sidaras
Mr.-Mrs. Zupesko M. Stankus
P. Skeberdis U. Stankus
B. Aleksander

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

MiamiII Florida
Pas mus sezoninis laikas 

jau užsibaigė ir svečiai turis
tai jau išvažinėjo. Tačiau oras 
labai gražus, taip pat vanduo 
šiltas ir kristalinis. Pliažuose 
jau žmonių žymiai sumažėjo.

Bet mūsų Socialio Klubo 
patalpose būna duodami pie
tus kas sekmadienį. Ir publi
ka atsilanko skaitlingai.

Gegužės 26 d. mirusiųjų 
prisiminimo paminėjimas. 
Klubo patalpose įvyko pietūs 
su menine programa. Progra
mą atidarė ir pravedė Mary 
Koch, paprašydama publiką 
sustoti minutei tylos priimi- 
nimui ir pagerbimui mirusių
jų Klubo narių. Po to išskaitė 
visų vardus.

Aido Choras jautriai padai- 
. navo dvi dainas - “Ko liūdi, 
berželi” ir “0 plaukia mano 
laivelis”, vadovybėje Juliaus 
Krasnicko.

Po programos tęsėsi vaišės 
iki vėlyvos popietės.

, Šių vaišių pagaminimui rū
pestingai darbavosi per dvi 

Klienas nepailstantys Mary ir 
‘Juozas Paukštaičiai. Jiems 
talkininkavo M. J. Nevins. 

. Prie stalų patarnavo M. Ne
vins, M. Friberg ir N. leš- 
mantienė.

Gegužės 28 d. įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 75 
kuopos susirinkimas Lietuvių 
Socialio Klubo patalpose. 
Kaip ir paprastai, kuopos 
susirinkimuose yra duodami 
pietūs. Kiek anksčiau kuopos 
pirmininkui Vincui Bovinui 
sukako 85 metai. Si jo garbin
ga sukaktis buvo LLD narių 
atžymėta prie gėlėmis pa
puošto stalo. Buvo jam su
dainuota “Ilgiausių metų” ir 
pareikšta daug gerų linkėji
mų. Taip pat nuo kuopos 
buvo įteigta dovanėlė. Mūsų

sukaktuvininkas nei savo iš
vaizda, nei savo veikla nepa
rodo savo tikrojo amžiaus. 
Atrodo daug jaunesnis. Mes 
jį visur matome gerai nusitei
kusį ir su dideliais norais, kad 
čia visi gerai sugyventų ir 
darbuotųsi visų bendrai gero
vei.

Daug ką būtų galima rašyti 
apie Vinco Bovino nuveiktus 
darbus. Noriu tik jam palin
kėti dar daug, daug tokių 
sukakčių, stiprios sveikatos 
ir sėkmės jo darbuose.

Apie šio susirinkimo tari
mus bei svarbius atliktus 
darbus aš čia nearšynu. Aš 
manau, kad parašys kuopos 
valdyba. N. lešmantienė

Hingham, Mass.
V

Gegužės 28 dieną mirė ilga
metė pažangiajame judėjimo 
darbuotoja Helena Tama
šauskienė, sulaukusi 86 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Lu
bino šermeninėje. Birželio 2 
dieną buvo atvežta į Forest 
Hill krematoriją ir sudeginta.

Velionė buvo laisvų pažiūrų 
moteris. Bet jos sūnus panei
gė jos nusistatymą ir pasam
dė kunigą atkalbėti poterius. 
Bet kadangi ji sirgdama prie
žiūros namuose prašė Pr. 
Žukauskienės, kad paprašytų 
Rainardą, jai mirus pasakyti 
atsisveikinimo kalbą, tai, po 
kunigo poterių, ir aš tariau 
keletą žodžių apie jos gyveni
me nueitą kelią. Nurodžiau, 
kad jinai buvo pažangi mote
ris, mylėjo dailę, priklausė 
prie LLD 2 kuopos ir Moterų 
Sąryšio, skaitė ir rėmė mūsų 
spaudą, ir darbavosi tarptau
tiniame judėjime.

Tebūna jai amžina ramybė.
S. Rainardas

minėjo mano gimtadienį. Šir
dingas ačiū Vytautui Kazake
vičiui už tuo reikalu išsamų 
straipsnį.

Di4žiai vertinu vietinių 
LLD 75 kuopos veikėjų, na
rių susirinkime (gegužės 28) 
mano gimtadienio minėjimą 
su skambia daina, gėlėmis ir 
dovanomis. Dėkoju drau
gams J. Daugirdui, J. Zutrai, 
N. ir A. Iešmantams, M. ir J. 
Nevins, J. PaukštaiČiui ir 
visiems sueigos dalyviams. 
Ypatingai ačiū Marytei Ne
vins ir jos talkininkėms, ku
rios atliko visą pietų paruoši
mo darbą. ' „ .V. Bovinas 
Miami, Fla.

Binghamton, N,Y-
TRUPUTIS APIE MŪSŲ

MIESTO LIGONIUS
Išgirdau, kad mūsų Helen 

Žukienė ligoninėje. Su ja ne
laimė buvo tokia: 17 metų 
jaunuolis pas ją piovė žolę ir 
paprašė vandens atsigerti. 
Na, tai jinai jį ir įsileido į 
stubą. Bet stuboje tas chuli- 
ganas ją užpuolė ir biauriai 
sužalojo. Gal būtų ir nužudęs, 
bet tuo tarpu atėjė Žukienės 
kaimynka, tai plėšikas, ją 
pamatęs, pabėgo. Dabar 
vargšė randasi Wilson Me
morial ligoninėje.

Tuo pat sykiu nuvykau ap
lankyti mūsų ilgamečius ligo
nius Antaną ir Juzę Navalins
kus. Jie džiaugėsi, kad juos 
aplankiau. Jiedu pasitarę pri
siminė, kad jie skolingi “Lais
vei”, nes nepasiuntė sveikini
mo jos šėrininkų suvažiavi
mui. Tuo tarpu vilniečiams 
pasiuntė. Tai ir įteikė man 
$5, pasiųsti “Laisvei”. Tai 
auka nuo jų abiejų.

Jau 12 metų, kaip Antanas 
suparalyžiuotas. Juzė dar ga
li paeiti.

Linkiu visiems ligoniams 
pasveikti.

Jonas Vaicekauskas

Hartford, Cortn.
Šiek tiek apie /praėjusį 

Laisvės Choro pavasarinį 
koncertą, kuris visais atve
jais buvo sėkmingas.

Koncerto programą atidarė 
Laisvės Choras vadovybėje 
Wilma Hollis ir akompanistės 
Laura Halleran su naujomis, 
gražiomis dainomis. Solo ir 
duetą atliko Helena ir Wilma.

Labai profesionališkai, gra
žiai antrąją dalį programos 
išpildė New Yorko Aido Cho
ro grupė dainininkų. Laisvės 
Choras labai dėkingas jiems 
už atvažiavimą. Dėkingas 
choro vadovei M. Stensler, 
akompanistei Broniai Šaknai
tei, Viktorui, Nelei už solo ir 
Tesei ir Nelei už duetą. Hart
fordo žmonės labai gyrė juos 
ne tik už jūsų visų gražiai 
sudainuotas dainas, bet ir už 
gražius kostiumus. Ištraukos 
iš kantatos klausovus labai 
sujaudino. Galėtum klausytis 
ir klausytis, rodos, niekados 
nenusibostų. Aidiečiai pas 
mus palikote nepamirštamą 
įspūdį.

Mildred ir Viktorui laimin
gos kelionės į Floridą. Tikiu, 
kad ir ten sužavėsite mūsų 
tautiečius savo naujomis dai
nomis.

Dėkų Svečiui už $20 ir 
Urbonams už $10 auką Cho
rui.

Taip pat reikia paminėti 
mūsų šeimininkes, kurios pa
gamino puikius pietus J. De 
Čarli tvarkė koncerto eigą. 
Helen Carlson’s dukros daug

Oakland, Cal.
PENSININKAI KOVOJA 
UŽ SAVO REIKALUS

Gegužės 28 dieną valstijos 
sostinėje Sacramento įvyko 
pensininkų masinis susirinki
mas arba demonstracija. Iš 
visų valstijos kampų suplau
kė virš 2,000 senstelėjusių 
vyrų ir moterų, iškelti savo 
reikalavimus ir parodyti savo 
ryžtą kovai už savo reikalus.

Demonstracija įvyko prie 
Kapitolio laiptų. Programa 
tęsėsi nuo 10:30 iš ryto iki 
2:30 vai. po pietų. Buvo visa 
eilė gerų, smarkių kalbėtojų. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Charles Drasnin. Jis taręs 
kelis žodžius, perstatė kalbė
ti kun. William Baird, kuris 
pensininkų publiką pasveiki
no, pareiškė pritarimą pensi
ninkų reikalavimas ir pasiža- 
žadėjo su jais kartu kovoti už 
tuos reikalavimus.

Po to buvo perstatytas 
James Carbray, Nacionalinės 
Senų Piliečių Tarybos vice- 
pirminipkas. Jis pasakė ug
ningą kalbą. Pav., jis nurodė, 
kad šiandien Californijoje 
mes turime 650,000 pensinin
kų, iš kurių apie 60,000 ne
gauna ne po $100 pensijos per 
mėnesį. Argi gali žmogus su 
tiek pajamų žmoniškai pragy
venti? Jokiu būdu negali. 
Kalbėtojas reikalavo, kad 
kiekvieno pensininko mėnesi
nė pensija turėtų būti ne 
mažesnė, kaip $235.

, Taipgi susirinkime kalbėjo 
valstijos seimelio pirminin
kas Leo McCarthy. Jis pasa
kė įdomią kalbą. Jis užgyrė 

. pensininkų reikalavimus. Jis 
taip pat sakė, kad reikėtų 
įsteigti seniems žmonėms 
centrus, kuriuose jie galėtų 
linksmai laiką praleisti. Sena
torius Milton Marks iš San 
Francisco pasižadėjo visais 
būdais padėti pensininkams 
pagerinti savo būklę.

Kun. Albert Allinger prašė 
publikos aukų demonstraci
jos išlaidoms padengti. Auko
jo kiek kas išgali.

Pirmininkas Drasnin per 
garsiakalbį kvietė Californi- 
jos gubernatorių Edmund G. 
Brown pasirodyti ir pakalbė
ti. Bet gubernatorius nepasi
rodė. Publika tuo labai pasi
piktino. Jie sakė, kad Mr. 
Brown ne geresnis už buvusį 
gubernatorių Donald Rea
gan. Demonstrantai paliko 
raštiškus reikalavimus ir pro
testus gubernatoriui.

Ig. Kamarauskas

SOUTH BOSTON, MASS.

.i-*?*"’'-' •

Miami, Fla.

Mirus

H. Tamašauskienei-ThomasII

Liūdime netekę vėl vienos pažangios draugės, kuri 
tiek daug prisidėjo prie skleidimo apšvietos ir išlaiky
mo mūsų spaudos tarp lietuvių Amerikoje.

Reiškiame gilią užuojautą sūnui ir giminėms Ameri
koje ir Lietuvoje.

LLD 2-ros kuopos nariai:
S. Einingis L. Plutienė
E. Fremontienė E. Repšienė
K. Kazlauskienė B. Macikaitė
A. Kandraška P. Usevičienė
Olga Graham S. Šukienė '
H. Žakonienė G. V. Kvietkai

HINGHAM, MASS.
Mirus

Helen TamašauskieneiII

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos sūnui Jonui, 
jos anūkams, giminėms ir visiems draugams.

Eva Lekas
P. Žukauskienė
S. Rainard
R. Wallen
V. Belkus
Elz. Repshis

Mr. & Mrs. Gustav Pinkui 
Mr. & Mrs. Albert Apsit
L. Smith
A. Markevičienė
M. Gutauskienė
Mr. & Mrs. Fred Seaberg

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Trakimavičius1I

Mirė birželio 8 d., 1970 m.
Jau penkeri metai kai mirė mano brangus ir myli

mas vyras ir vaikų tėvas Leonas. Liūdime tavęs, 
brangusis, su skausmu širdyje. Ilsėkis ramiai. Tavo 
kapą aplankome dažnai ir papuošiame gėlėmis.

MONCE TRAKIMAViClENE, žmona 
WILLIAM, ANDRUS, JOSEPH, sūnūs 

ir jų šeimos

HAVERHILL, MASS.

Minis

John Petrus
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Petronei, 

jo sūnums Joseph ir Robert Petrus, dukrai Elenor
Du Veli, visiems kitiem

A. Navickas
A. Kodienė
J. Kodis
A. Račkauskienė
W. Račkauskas

giminėms ir draugams.

M. Sametis
O. Večkytė
O. Večkienė
C. Morkūnas
R. Acas

HAVERHILL, MASS.

Minis

Jonui Petruškevičiui - Petrus
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai Pe- 

trusei, jo podukrom June Southworth ir Diana 
Campbell, visiems kitiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams.

Elz. Repshis
R. Wallen
A. Markevičienė
V. Belkus

O. Jalauskas
L. Smith
S. Rainard
M. Gutauskienė



6-tas puslapis

Leokadija Diržinskaitė 
buvo sustojusi New Yorke

Helenos Siaurienės išleistu vės Tarp Lietuvių

Birželio 9, grįždama iš 1975 m. Moterų metu reikalais 
vykusioje Venezueloje ir Ecvadore konferencijoje, Lietuvos 
Ministrų pirmininko pavaduotoja Užsienio reikalų ministrė 
Leokadija Diržinskaitė, vykdama namo, trumpam laikui 
sustojo New Yorke.

Gaila, kad iš anksto nežinojom apie L. Diržinskaitės 
planus, tad nedaug kas tegalėjo su ja susitikti. Tačiau 
greitosioms nedidelis būrys draugų spėjome stabtelėti pas 
Walterį ir Bronę Keršulius.

Draugė Diržinskaitė išvyko namo antradienio vakare.
Nuotraukoje: Kennedy aerodrome išlydint Leokadiją Dir- 
žinskaitę iš kairės: Ieva Mizarienė, Leokadija Diržinskaitė, 
palydovas iš TSRS misijos prie J. T. ir Banga Lukoševičie
nė.

SO. OZONE PARK, N. Y.
Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Julijai, 

dukrai Lilijai, jos šeimai ir artimiesiems čia Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Miela Julyte, mes liūdime su jumis netekę brangaus 
draugo.

VALYS ir VERA BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mims

J onui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

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

Birželio 7 dieną Laisvės 
salėje įvyko mūsų žymiosios 
veikėjos Helenos Siaurienės 
išleistuvės. Jinai jau šio mė
nesio pabaigoje palieka New 
Yorką ir išvyksta gyventi į 
St. Petersburg, Floridą.

Į išleistuves susirinko gra
žus būrys Helenos draugų, 
kaimynų ir pažįstamų, palin
kėti jai daug laimės ir sėk
mių. Tuo pačiu apgailestauta, 
kad netenkame darbščios ir 
malonios draugės, kuri talki
ninkavo mūsų veiklos organi
zaciniuose darbuose, kur tik 
buvo reikalinga pagalba.

Po vaišių, šiltoje ir draugiš
koje nuotaikoje, Moterų Klu
bo pirm. L Mizarienė savo 
įžanginiame žodyje pabrėžė 
Helenos darbštumą Klube, 
jos populiarumą ne tik tarp 
laisviečių, bet ir tarp kitų 
įsitikinimų žmonių.

Buvo pakviesti kalbėti: 
“Laisvės” Direktorių Tary
bos pirm. P. Venta, Br. Spū- 
dienė, A. Lukas, dail. R. 
Feiferis ir žurnalistė S. Nar- 
kėliūnaitė. Visi linkėjo ge
riausių sėkmių ir laimingos 
kelionės.

Dar būdama jauna, Helena 
Siaurienė pradėjo domėtis 
lietuvių veikla, menu - daina. 
Šešiolikos metų būdama, ji 
jau įstojo į Aido Chorą, kur 
susipažino su savo vyru Pe
tru Siauriu. Abudu būdami 
plačios pasaulėžiūros žmo
nės, mokėjo sugyventi su 
visais žmonėmis - įsigijo daug 
draugų. Paskutinius 35-erius 
metus gyveno Woodhaven, 
N. Y. Bet prieš metus mirus 
jos gyvenimo draugui Petrui 
ir pasilikus vienai, Helenai 
buvo sunku gyventi su prisi
minimais. . . Ji nusitarė per
sikelti į St. Petersburg, Flo
ridą, kur gyvena jos sesutė.

Malonu buvo susipažinti su 
atsilankiusiomis į išleistuves 
viešniomis iš Tarybų Lietu
vos - Anele Prašmantiene ir

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 
Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

Moterų Klubo valdyba su II. Siauriene. Iš kairės į d. Helen Feiferienė, Anne Yakstis, 
Bronė Keršulienė, Helen Siaurienė, Ieva Mizarienė ir Nellie Ventienė.

FRANK ir VERA BUDRIONIAI
Seminole, Florida

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui

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.

LEO ir MARGARET JAKŠTAS 
ONA ZAIDAT

Brooklyn, N. Y.

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lilijai Paulson ir jos šeimai, visiems kitiems artimie
siems bei draugams. Prisimename Joną kaip buvusį 
mūsų Bridgeporto gyventoją per kiek laiko.

J.ir J. JORDAN
Three Bridges, N. J.

J

Mirus

Kazimierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei 
Ventienei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia 
Amerikoje, ir visiems giminėms Lietuvoje.

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

Michael Arisonas 
Antanas Marozas 
M. Valatkienė 
Draugai J. ir J.

Mirus

Kazimierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei 
Ventienei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia 
Amerikoje, ir visiems giminėms Lietuvoje.

FRANK ir VERA BUDRIONIAI
Seminole, Florida

Bridgeport, Conn.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Gasiūno
Prano Buknin

Tai du draugai, kurie atsiskyrė iš mūsų tarpo ne 
taip seniai ir šių metų mirusiųjų prisiminimo dieną 
mes juos kaip tik prisiminėm, nes jie per ilgus metus 
dalyvavo mūsų veikloje užimdami svarbias pareigas.

MARIJONA ir JUOZAS STRIŽAUSKAI
Bridgeport, Conn.

LAISVĖ

Dailininkas R. Feiferis kalba II. Siaurienės išleistuvėse.
Nuotr. S. Narkeliūnaitė

Stase Tilvikiene. Tai Salomė
jos Narkėliūnaitės sesutės, 
pakviestos iš Vilniaus pavie
šėti Amerikoje. Jos svečiuo
jasi jau antra savaitė ir šen 
bei ten apsilanko, pavažinėja 
po apylinkes. Žada pakeliauti 
ir į kitus miestus, aplankyti 
savo gimines. Vyks į New 
Hampshire, Nashua, pas tetą 
- laisvietę Teofilę Lapin, pas 
dėdę Karolį Narkėliūną - De
troit, Mich., ir į Chicago, Ill., 
pas pusbrolį.

Abi viešnios taip labai ma
lonios ir draugiškos, kaip jų 
sesutė Salomėja. Jos mus 
pasveikino nuo tėvynainių, 
dėkojo už šiltą pabendravi
mą, palinkėjo H. Siaurienei 
laimingos kelionės, įteikda- 
mos skanumynų iš Lietuvos.

Šia proga, finansų sekreto
rė Anne Yakstis įteikė nuo 
Moterų Klubo H. Siaurienei 
dovaną. Be to, matėsi ir 
daugiau asmeninių dovanų.

Helena Siaurienė padėkojo 
visiems už atsilankymą, už 
linkėjimus, už visą triūsą. Jai 
gaila palikti artimų draugų 

Vincas Kajeckas
Amelia ir Antanas Mureikai
Marijona ir Juozas

Strižauskai

būrį, su kuriais gražiai sugy
veno, bet taip jau gyvenimo 
sąlygos susidėstė.

Šį šaunų pobūvį surengė 
New Yorko Moterų Klubas. 
Virtuvėje dirbo N. Ventienė 
ir 0. Babarskienė. Kituose 
darbuose talkininkavo: B. 
Keršulienė, J. Lazauskienė, 
N. Buknienė, J. Bernotą, W. 
Keršulis ir P. Venta. Prie 
vaišių prisidėjo šios narės: H. 
Siaurienė, 0. Čepulienė, F. 
Mažilienė, A. Petraitienė ir 
M. Šukaitienė. Salę puošė 
dovanotos gėlės nuo H. Siau
rienės, J. Lazauskienės ir B. 
Keršulienės.

Su pagarba išleidžiame 
draugę Heleną Siaurienę, ku
rios labai pasigesime. Tačiau 
kiekvieno žmogaus gyveni
mas klostosi savaip, dažniau
sia pasitaiko taip, kad norom 
— nenorom pasikeičia gyve
nimo eiga.

Visi susirinkusieji į išleistu
ves linkėjo Helenai Siaurie
nei geriausios sveikatos ir 
daug, daug laimės saulėtoje 
Floridoje. H. Feiferienė

S. Narkėliūnaitės nuotr.

Haverhill!, Mass.
Gegužės 26 dieną mirė Jo

nas Petrus (Petruškevičius), 
sulaukęs 80 metų, gyvenęs 13 
Varnum St. Mirė vežant į 
Hale ligoninę. Velionis čia 
išgyveno 10 metų. Seniau 
gyveno Jamaica Plain (Bosto
ne). Paliko liūdesyje savo 
žmoną Patriciją (Bakūnaitę), 
du sūnus - Joseph, gyvena 
Bostone, ir Robertą, Los An
geles, Cal.; dukterį E. Du
vall, Bostone; dvi podukras - 
Mrs. Jaune P. Southwarth, 
Blasiston, Mass., ir Mrs. San 
(Dauna) Campbell, Nanson, 
Mass., ir tris seseris Lietuvo
je. Palaidotas gegužės 29 d. 
Lietuvių kapinėse Bradforde. 
Palydovų buvo penkios pilnos 
•mašinos, gražios gėlės puošė 
karstą šermeninėje ir kapinė
se.

S. Rainardas iš Brocktono 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
šermeninėje ir prie kapo. 
Palydovai buvo pakviesti į 
namus ir pavaišinti.

Jonas buvo susipratęs dar
bininkas. Iš amato buvo dai- 
lydė. Priklausė prie darbinin
kiškų organizacijų - LLD ir

Sunkiai serga Juozas Za- 
yan (Zajankauskas). Jis gy
domas Wyckoff Heights Hos
pital, 374 Stockholm Street, 
Brooklyn, N. Y., kambaryje 
202.

♦ ♦ ♦

“Laisvės” skaitytojas Ignas 
Stančaitis, Vyt. Belecko uoš
vis, kelias savaites praleido 
ligoninėje sveikatai patikrin
ti. Sustiprėjęs grįžo į namus.

♦ ♦ ♦

Adelė Rainienė, "Laisvės” 
direktorių tarybos sekretorė 
ir Moterų Klubo vicepirmi
ninkė buvo smarkiai susir
gusi. Pasigedome jos praėju
sį šeštadienį E. Siaurienės 
išleistuvėse.

♦ ♦ ♦

Anna Malin (Malinauskie
nė), mūsų bendradarbio Bill 
mama, praėjusį sekmadienį 
gydosi Polyclinic ligoninėje, 
New Yorke. Šiuos žodžius 
rašant daugiau žinių apie 
draugės Malin padėtį neturi
me.

♦ * *

Ligoniams linkime greit su- 
sveikti. Ieva Mizarienė

True to 
democratic 
tradition

Dear Editor:
In line with their democra

tic tradition, members and 
friends of the Minor Press 
Club held a Pre-Convention 
meeting on Thursday, May 
22nd, at the Polonia Club in 
New York.

Betty Smith, Administra
tive secretary reported on 
progress in the preparation 
of the 21st National Conven
tion of the CPUSA to be held 
in Chicago June 26-29th.

In the discussion that fol
lowed, many of the 40 friends 
present pledged their efforts, 
as representative of a truly 
democratic progressive eth
nic press, to make the coming 
Convention a significant con
tribution in the further un
folding of the anti-monopoly 
struggles. Specific pledges 
were ruade in response to the 
speaker’s appeal for financial 
support and for help in pro
viding housing for delegates 
and guest observers to the 
Convention.

A committee was set up to 
arrange for the transporta
tion to Chicago of guest ob
servers, who may wish to 
participate in the specific 
cultural program on Satur
day evening, June 28th and 
in the Bicentennial Festival 
on Sunday, June 29th. If 
feasible, a bus will leave on 
Friday afternoon, June 27th 
from Polonia Club and return 
to New York on Monday.

Detailed information on 
this, and what is more impor
tant, on the final stages of 
the preparation for the his
toric Convention will be 
made available at the FOL
LOW-UP MEETING OF 
FRIENDS AND READERS 
OF THE PROGRESSIVE 
ETHNIC PRESS AT THE 
POLONIA CLUB [189 Sec
ond Avenue] ON WEDNES
DAY, JUNE 18TH, 6 P. M.

Fraternally,
MINOR PRESS CLUB 
C. Radzie, Chairman 
H. Zorin, Sec’y

LDS. Skaitė darbininkišką 
spaudą. Seniau parašydavo 
laikraščiams, daugiausia į 
“Laisvę”. Pasirašydavo “Jau
nučio” slapy varde.

Jonai, atlikai savo užduotį, 
dabar ilsėkis.

Balandžio 24 dieną mirė 
Alphonse Klimauskas, 59 me
tų amžiaus, iš 373 Broadway 
St. Mirė Hale ligoninėje. Pa
liko žmoną, brolį John, seserį 
Anną. Palaidotas balandžio 
28 d. St. Patrick kapinėse.

Velionis buvo Antrojo pa
saulinio karo veteranas. Dir
bo popierio dirbtuvėje.

Mirusiam ramybė, o liku
siems užuojauta

Darbininkė

Penktadienis, Birželio (June) 13, 1975
.. —....... '

Pramogų kalendorius 
•••••••••••••••we—

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

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

So. Boston, Mass.
LLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 14 d., 2 vai. po 
pietų, 541 G Street, Starkie- 
nės bute.

Visi nariai ir narės atsilan
kykite, nes reikia užsimokėti 
1975 metų duokles. Ir kurie 
dar negavote knygą, gausite 
susirinkime.

Finansų sekretorė,
E. Repšienė

Item of interest
The following article is in

teresting for not only what it 
says but also that it was 
written by the daughter of 
our Adele Petraitis. Her 
daughter Alice Londner sent 
this article to New York Post 
and it was published in Let
ters to the Editor column. I 
thought our people would be 
interested to read it. Use

CONVENIENT 
SCAPEGOAT

As the diehard hawks 
among our politicians and 
Joint Chiefs zoom in on him 
as the most convenient 
scapegoat for the “loss” of 
South Vietnam, would any
one care to speculate on the 
private feelings of our erst
while Nobel Peace Prize win
ner? How damaging those 
feelings must be to Henry 
Kissinger’s ego and to his 
illusions of power. After 
years as a loyal, faithful 
servant of the military hard
ware boys and their political 
agents, our Secretary of 
State now learns that their 
motto is, “What have you 
done for us today?” He might 
have been a truly great man 
if, instead of pandering to 
those who waged war behind 
sanctimonious words and 
self-serving hypocrisy, Hen
ry Kissinger had used his 
talent, intelligence and ener- ' 
gy to serve those U. S. 
citizens whose definition of 
peace is the absence of war.

Alice Londner

BRIEFS
The 1975 hurricane season 

began on June 1 and will 
open with “Amy” on the East 
Coast and “Agatha” on the 
West. During the five-month 
hurricane season, which ends 
Nov. 30, the potential for 
hurricanes is greater than it 
is any other time of the year. 

♦ * *
Queens College students 

conducting a research project 
on the needs of the elderly in 
Ridgewood, Maspeth, Glen
dale and Middle Village will 
be knocking on the doors 
during the next few weeks to 
pass out questionnaires.

♦ ♦ ♦

Outspoken Rep. Bella Ab- 
zug says she has received 
“some very affirmative re
sponses” as she traveled ac
ross New York State seeking 
support for a possible U. S. 
Senate race against Sen. 
James Buckley. Mrs. Abzug 
was first elected to Congress 
in 1970.

♦ ♦ ♦

Five unemployed youths 
were arrested and charged 
with the murders in Brooklyn 
last month of an 85-year-old 
woman and a 62-year-old 
man while their apartments 
were being burglarised.

A lot of old 'people are 
frightened to death these 
days because of killings.

♦ * ♦

Academic budget cuts and 
higher tuition, which tend to 
affect minority students the 
most, have replaced foreign 
policy and politics as targets 
of protests on college campu
ses. Use




