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KRISLAI
Demonstruos!
Apsimoką rizikuoti 
Vienas verkia, kitas 

džiaugiasi
Diskriminacija prieš moteris 
Gera, naudinga sutartis 
Tai kur buvo, kad neišmokė

A. BIMBA
Pasaulinė darbo žmonių 

šventė — Gegužės Pirmoji 
vėl su mumis. Vargiai išliks 
toks pasaulyje miestas, ku
riame randasi nors mažas 
būrelis komunistų ir kitų pa
žangių žmonių, kuriame neį
vyktų kokia nors demonstra
cija arba koks nors susirinki
mas po kovingų šūkių vėlia
va. Jie įvyks ir mūsų Ameri
kos miestuose. Kaip visados 
praeityje, dalyvausime ir 
mes pažangieji lietuviai, ku
riems tik mūsų sveikata leis. 
Tai pareigos ir garbės reika
las.

Socialistinio pasaulio šalyse 
Gegužės Pirmoji yra oficiališ- 
ka ir legališka šventė vi
siems. Jos atžymėjime daly
vauja plačiausios liaudies ma
sės. Joms tai ir didelio 
džiaugsmo, poilsio ir pasi
linksminimo šventė.

□
Mūsų šalies komercinėje 

spaudoje dar vis nesiliauja 
spekuliacijos apie Vakarų 
Europos komunistų politiką, 
ir jų įtakos augimą. Populia
rus žurnalistas ir “Long Is
land Press” kolumnistas Jo
seph Kraft net specialiai bu
vo nusidavęs į Romą tuo 
klausimu susipažinti ten ant 
vietos. Ir štai jo;kaip jis sako, 
rimtai apgalvota išvada.

Tiesa, vienaip ar kitaip, jis 
sako, yra nemaža rizika. Gir
di, įsileis juos į valdžias, jie 
gali iš vidaus pridaryti daug 
žalos “mūsų interesams”. Bet 
gali būti ir priešingai. Su jų 
pagalba bus lengviau palaiky
ti klasinę ramybę vakarų ša
lyse, išvengti daugybės strei
kų ir masinių protestų. Ir, 
svarbiausia, jie gali, būdami 
valdžiose ir bendradarbiau
dami su kitomis partijomis, iš 
tikrųjų “pasispardyti prieš 
Maskvą” ir ją susilpninti.

Todėl, sako kolumnistas 
Joseph Kraft, apsimoka rizi
kuoti, tai yra, nebijoti komu
nistus įsileisti į koalicines 
valdžias. □

Mums net sunku suprasti, 
kodėl kunigų “Draugo” ir 
“Naujienų’redaktoriai, būda
mi taip artimi draugai ir 
bičiuliai ne tik geografiniai, 
bet politiniai, negalėjo susi
tarti kaip paskutiniu laiku 
traktuoti tą savo naują išga
nytoją Sacharovą.

Pavyzdžiui, “Draugas” 
(bal. 17 d.) visa gerkle pirma
jame puslapyje sušuko/‘Mili
cija sumušė Sacharovą. Su
mušta buvo ir jo žmona Jeie- 
na .

Vargšeliai, ar ne?
Betgi menševikų “Naujie

nos” (bal. 19 d.) taip pat visa 
gerkle ir taip pat pirmajam- 
me puslapyje apsidžiaugė: 
“Sachoras ir jo žmona kumš
timis apkūlė policininkus!”

Didvyriai, ar ne?

Kaip dar ilgai bus toleruo
jami šioje šalyje baisi diskri
minacija prieš moteris pra
monėje ir kituose darbuose? 
Pavyzdžiui, 1973 metais, 
Darbo Departamento prane
šimu? ir pripažinimu, darbi
ninkės moters vidutinis už
darbis buvo $6,488, o tuo 
tarpu vyro — $11,468! Koks

GEGUŽĖS PIRMOJI - TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO DIENA
Prancūzijos 
prezidentas 
susirūpinės

Paryžius. — Praėjusį mė
nesį įvykusiuose lokaliniuose 
rinkimuose komunistų ir so
cialistų dideli laimėjimai, ma
tyt, išgąsdino degaulistą pre
zidentą Valery Gircard d‘Es- 
taing. Pirmiausia jisai užata- 
kavo komunistus, o paskui 
pradėjo pulti ir socialistus. 
Prieš kelias dienas jisai susi
šaukė laikraščių, radijo ir 
televizijos reporterius ir 
jiems išliejo savo tulžį prieš 
opoziciją, kurią, kaip žinoma, 
sudaro komunistai ir socialis
tai.

Iki šiol kova su opozicija 
prezidento buvo pavesta jo 
premjerui Jacues Chirac, ko
vingam reakcininkui. Bet at
rodo, kad nuo dabar pats 
prezidentas irgi pradės akty- 
viškai prieš ją kovoti. Konfe
rencija su reporteriais laiko
ma jo pirmuoju išstojimu.

Tuo tarpu visoje Prancūzi
joje verda studentijos ir 
moksleivijos smarkiausia ko
va prieš prezidento d‘Estaing 
vadovaujamos vyriausybės 
pasimojimą su 1977 metais 
pravesti apšvietoje reformas, 
kurios nepriimtinos plačiajai 
Prancūzijos liaudžiai ir ku
rioms taip pat priešingi ko
munistai ir socialistai.

Beirut, Lebanon. — Šiame 
mieste tarp krikščionių ir 
musulmonų teroras tebetę- 
siamas. Su paliaubomis nei 
viena pusė nesiskaito.

milžiniškas skirtumas!
Sakoma, kad skirtumas 

tarp moters ir vyro uždarbių 
šiandien yra dar didesnis.

1973 metais padaryta su
tartis tarp Jungtinių Valstijų 
ir Kubos dėl lėktuvų bei laivų 
“aidžiakinimo” yra gera ir 
labai protinga. Nuo to laiko 
lėktuvų “aidžiakinimas” ir 
vertimas juos nusileisti Ku
boje, liovėsi, nes sutartyje 
sakoma, kad tokie piktadariai 
bus ten baudžiami arba grąži
nami į Jungt. Valstijas.

Bet šiuo laiku pabėgėliai 
kubiečiai, susispietę Miamy- 
'je, puldinėja ir apiplėšinėja 
Kubos laivus. Ypač žaloja 
Kubos žvejybą. Ir mūsų vy
riausybė prieš tuos žinomus 
piktadarius nė piršto nepaju
dina!

Tai nepakenčiama, netole
ruojama padėtis. Ir todėl Ku
bos premjeras Fidel Castro 
labai laiku įspėjo mūsų vy
riausybę: nesiimsite priemo
nių prieš užpuldinėtojus ant 
mūsų laivų, mes būsime pri
versti panaikinti 1973 sutar
tį.

Washingtonas turėtų kuo 
greičiausia keisti nusistaty- 
mą.ir gelbėti šią sutartį.

Žymusis klerikalų spaudos 
galvočius ponas Gediminas 
Galva desperatiškai šaukia: 
“Vakarai nesupranta grės
mės. Jų politinis pasimetimas 
stiprina Sovietus!”

Bet tai kurgi buvo Gedimi- 
nimas, kad per tiek metų tos 
grėsmės nematė ir neišmokė 
Vakarų nuo jos gelbėtis? Tik
rai keista ir nesuprantama. 
Juk ir šitoks jo apsileidimas 
taip pat “stiprino Sovietus”.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus!

Viceprezidentas sugrįžo 
iš ilgos kelionės

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 
taika ir visuotinis nusiginklavimas!

Tai paminklas Haymarket valdančios klasės aukoms sąmokslo Waldheim kapinėse prie 
Chicagos. Penki aštuonių valandų darbo dienos judėjimo, kuris vadovavo visuotinam 
streikui 1886 metų gegužės 1 dieną, žymieji vadai buvo pakarti. Kaip tik ryšium su šiuo
visuotinu streiku ir aštuonių valandų darbo dienos judėjimu ir gimė idėja Gegužės
Pirmąją paskelbti Tarptautine Darbininkų Solidorumo Švente.Virusinė (kiaulinė) influenza labai pavojinga liga
Atlanta. — Gautas praneši

mas, kad Anglijos mieste Sa
lisbury tapo atliktas nuodug
nus tyrinėjimas ir aiškiai nu
statyta, kad taip vadinama 
kiaulinė influenza (swine flu)

Labai nepatenkintos, 
kad Kissinger 
neaplankė

Pretoria. — Pietų Afrikos 
rasistinė baltųjų mažumos 
vyriausybė esanti labai supy
kus ant Amerikos, kad jos 
valstybės sekretorius Kissin- 
geris, vizituodamas net ke
lias šalis Afrikoje, pas ją 
neužsuko. Taip pat esanti 
smarkiai įsižeidusi ir Rodezi-1 
ją, kurios Kissingeris šį sykį 
neaplankė.

Kodėl sekretorius nelankė 
ypač Pietų Afriką, kuri bene 
pati didžiausia valstybė Afri
koje? Atsakymo toli ieškoti 
nereikia. Todėl, kad Jungti
nės Valstybės nenorėjo nusi
dėti juodiesiems Afrikos 
žmonėms. Taip pat ir Ameri
kos juodieji piliečiai butų už- 
sigavę, jeigu Kissingeris bū
tų minėtas šalis aplankęs ir 
su rasistinėmis valdžiomis 
pabendravęs.

Smarkiai nubausti grobstytojo!
Šiauliai. — Šiaulių mėsos 

kombinato vyriausioji sandė
lininkė Stasė Jetimovienė ir 
meistre Aniceta Cinčiukienė 
už valstybinio turto grobsty
mą atsidūrė teisiamųjų suole. 
Į nusikaltusiųjų grupę dar 
įėjo vairuotojai ekspeditoriai 
Kazimieras Aliulis, Jonas 
Ančiulis ir Joniškio gyvento
jas Zigmantas Staniulis.

Per trumpą laikotarpį ši 
grupė pagrobė mėsos už 
20,000 rublių.

Lietuvos TSR Aukščiausio

yra labai limpama, greitai 
užkrečiama liga. Kaip tik per 
tokios influenzos epidemiją 
Jungtinėse Valstijose 1918 
m. krito apie 358,000 tūk
stančių žmonių. /

Tai tokios pat “flu” siautėji- 
mi tikimasi ir ateinantį rude
nį.

Gerai, kad Kongresas ir 
vyriausybė paskyrė 135 mili
jonus dolerių visų amerikie
čių įskiepijimui nuo šios pa
vojingos ligos. Skiepai jau 
visais garais gaminami.

Jau sudarytas ir veikia na
cionalinis štabas iš 15 narių 
išdirbimui planų ir paskaidy- 
mui pinigų dėl jo prąvedimo 
visose valstijose. Reikės apie 
213,000,000 skiepų, kurių pa
gaminimas atsieis 100 milijo
no dolerių. 0 26 milijonų 
reikės įskiepijimui įvykdyti. 
Tai juk milžiniškas ir pirmas 
toks šios šalies istorijoje užsi
mojimas.

Beirut. — Musulmonai lai
mi. Krikščionis prezidentas 
Suleiman Franjieh pasi
trauks ir jo vieton bus išrink
tas kitas. Gal tas pagreitins 
baigimąsi skerdynių Libane 
tarp krikščionių ir musulmo
nų.

jo teismo teisminė baudžia
mųjų bylų kolegija pripažino 
Z. Staniulį, K. Aliulį, S. Jefi- 
movienę ir A. Cinčiukįenę 
kaltais pagal nusikaltimą, nu
matytą LTSR Baudžiamojo 
kodekso 95 str., ir nuteisė 
laisvės atėmimu kiekvieną 
nuo 10 iki 12 metų su turto 
konfiskavimu; J. Ančiulį — 
pagal 94 str. 3 d. — 6 metams 
laisvės atėmimo su dalies 
turto konfiskavimu. Nuo
sprendis galutinis ir neskun
džiamas.

Andrei A. Grechko
Maskva. — Balandžio 26

dieną mirė Tarybų Sąjungos 
žymus karininkas ir veikėjas 
gynybos ministras^ maršalas 
Andrei A. Grec^l^|k Mirė 
sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Antrajame pasauliniame ka
re jis buvo vienas iš žymiau
sių tarybines armijos vadų. 
Gynybos ministro pareigas 
velionis paėmė 1967 metais.

Nixonas bus visai 
ignoruojamas

Washingtonas. — Republi- 
konų Partijos pirmininkė 
Mrs. Smith sako, kad buvęs 
prezidentas Nixonas bus ne
kviečiamas į republikonų 
konvenciją, kuri nominuos 
prezidentinius kandidatus. 
Kadangi jis taip susitepė be- 
prezidentaudamas ir savo 
partijos prestižą taip žemai 
nupuldė, republikonai, ma
tyt, yra nusitarę jį ignoruoti. 
Jie mano, kad jo dalyvavimas 
jų konvencijoje tiktai pa
kenktų nominuotiems kandi
datams laimėti rinkimus.

Cairo. — Balandžio 22 die
ną tapo pasirašyta sutartis 
tarp Egipto ir Kinijos. Tai 
laikoma pirmuoju Kinijos ėji
mu įsteigimui plačiausių ry
šių su arabiškuoju pasauliu.

Washingtonas. — Per kovo 
ir balandžio mėnesius beveik 
nieko nesigirdėjo apie vice
prezidento Rockefellerio vei
klą rinkiminėje kampanijoje. 
Pasirodo, kad jis buvo prezi
dento Fordo pasiųstas į ilgą 
kelionę, kurioje aplankė Tu- 
niziją, Prancūziją, Iraną, Ma
laiziją, Singaporą, Australiją 
ir Naująją Zelandiją. Jis, ma
tyt, buvo instruktuotas ištir
ti, kokią tose šalyse turi įta
ką Jungtinių Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga.

Sakoma, jeigu tikėti ko
mercine spauda, kad jis visur

Abiejų nusistaty II as
esąs vienodas

Prieš kelias dienas žymus 
demokratas Jimmy Carter, 
kuris siūlo save kandidatu į 
prezidentus, vienoje kalboje 
pareiškė, kad federalinė val
džia turi palaikyti amerikie
čiuose “etninį grynumą”. Tai 
suprasta, kad jis stoja už 
rasine ir tautinę segregaciją 
ypač darbuose ir mokyklose. 
Paskui Carter viešai atsipra
šė, kad tas žodis “grynumas” 
netyčia iškrito iš jo lūpų.

Už dienos kitos ir preziden
tas Fordas už tą išsireiškimą 
kritikavo demokratą. Jis pats 
stojąs tik už valdžios gerbimą 
“etninio paveldėjimo”.

Žymusis veikėjas ir kovoto
jas prieš rasinę diskriminaci
ją kolumnistas Roy Wilkins 
sako, kad tarpe tų dviejų nu
sistatymų jokio skirtumo nė
ra. Tiktai žodžiai prezidento 
Fordo kitokie, o reiškia tą 
pačią rasinę ir etninę segre
gaciją. Abiejų nusistatymas 
lygiai nepriimtinas ir smerk
tinas.

Washingtonas. — Balan
džio 24 dieną čionai buvo 
suruošta protesto demon
stracija prieš panaudojimą 
busų vežiojimui vaikų į mo
kyklas pasiekimui rasinės in
tegracijos. Dalyvavo apie 
3,000 žmonių. Žinoma, visi jie 
buvo baltieji.

Fordo žmona — gera jam pagalbininkė

Mrs. Betty Ford
Atrodo, kad prezidentas 

Gerald Ford laimingas turėti 
tokią„žmoną. Ir šiandien jinai 
labai aktyviškai padeda jam 
laimėti nominacijas į prezi
dentinius kandidatus. Jinai 
labai aktyviškai dalyvauja 
propagandoje už jį. 

radęs labai didelį susirūpini
mą Amerikos užsienine poli
tika, stoką ja pasitikėjimo ir 
t. t. Rockefellerio “atradi
mai” patiks šios šalies šaltojo 
karo šalininkams ir militaris- 
tams. Jie dabar turės dar 
vieną “argumentą” už didini
mą Amerikos karinio pajėgu
mo, už dar daugiau lėšų sky
rimą ginklavimuisi. Pav., 
Rockefelleris sako, kad Aus
tralijos ir Zelandijos valdžios 
labai pageidaujančios ir no
rinčios, kad Amerikos karo 
laivynas pastoviai laikytųsi 
Pietiniame Pacifike.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos demokratai 
savo pirmininku vėl pasirinko 
Patrick J. Cunningham, ne
paisant, kad jis kaltinamas 
korupcijoje.

Ir šios gyvybėmis 
iškaštingos nelaimės 
buvo galima išvengti

Praeitą antradienį, bal. 27 
d., ant Virgin Island salos 
įvyko baisi lėktuvo nelaimė, 
kurioje žuvo 36 žmonės. 
American Airlines lėktuvas 
su 88 keleiviais nusileisdamas 
apvirto ir užsidegė. Pasirodo, 
kad airporte nusileidimui ce
mentuotas takas dėl šių laikų 
milžiniškų lėktuvų yra per 
trumpas. Lėktuvas nespėjo 
laiku susilėtinti ir pasibaigus 
cementuotam takui, užbėgo 
ant plikos, minkštos žemės.

Pasirodo, šios nelaimės bu
vo galima išvengti. Jau seniai 
specialistai rodė ir aiškino, 
kad šiame St. Thomas airpor
te lėktuvų nusileidimui keliai 
per trumpi ir turėtų būti 
žymiai pailginti. Bet airporto 
kompanija tuo nepasirūpino, 
nes jai pelnas aukščiau kelei
vių gyvybės. Gi valdžia ne
siėmė priemonių ją priversti 
pavojų pašalinti!

Šioje nuotraukoje Mrs. 
Betty Ford parodoma kal
bant per CB radiją Texas 
valstijoje, kurioje pirminiai 
balsavimai (primaries) įvyks 
gegužės 1 dieną. Jinai esanti 
švelnaus būdo ir draugiška su 
žmonėmis. Jos prakalbos už 
prezidentą labai daug reiškia.
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Gegužės Pirmoji šiemet
Šeštadienį Gegužės Pirmoji — Tarptautinė darbo žmonių 

šventė. Viso pasaulio dirbantieji ją švęs po kovingų šūkių 
vėliava. Neatsiliks ir Jungtinių Valstijų darbininkai. Juk 
pati idėja Gegužės Pirmąją paskelbti tarptautine darbo 
žmonių švente kaip tik ir gimė šioje šalyje 1886 metais 
sūkuryje streikų už aštuonių valandų- darbo dieną. Tai 
garbinga tradicija. Amerikos darbininkų klasė turi kuo 
didžiuotis, ir kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas 
nuoširdžiausiai didžiuojasi.

Šiemet tiek čia Amerikoje, tiek visame kapitalistiniame 
pasaulyje Gegužės Pirmosios šūkiai tokie pat, kaip ir 
vėliausiais keleriais metais — kova, nenutrūkstanti kova, 
viską nulemianti kova prieš nedarbą, prieš infliaciją, prieš 
kainų kilimą, prieš skurdo plitimą, prieš rasizmą ir reakciją.

Visiškai kitokia prasme, žinoma, ir šiemet Gegužės 
Pirmoji švenčiama socialistiniame pasaulyje. Ten šūkiai 
siejasi su praėjusiais metais darbo liaudies pasiektais 
laimėjimais visose veiklos ir gyvenimo srityse — pramonė
je, žemės ūkyje, moksle, apšvietoje, sveikatos apsaugoje, 
kultūroje, ir su įsipareigojimais siekti naujų laimėjimų, 
žengti vis į aukštesnes pakopas visose srityse, gerinti ir 
kelti visos liaudies materialinį gyvenimo lygį.

Socialistiniame pasaulyje, kurio sudėtine dalele yra ir 
mūsų arba mūsų tėvų gimtinis kraštas Tarybų Lietuva, 
darbo žmonėms depresija, infliacija, kainų kilimas bei 
nedarbas nežinomos sąvokos.

Tačiau ir šiemet, lygiai abiejuose pasauliuose — kapitalis
tiniame ir socialistiniame, visuose dirbančiųjų sambūriuose 
Gegužės Pirmosios proga, lygiai garsiai skambės Šukiai:

Tegyvuoja tarptautinė darbo žmonių solidarumo šventė!
Tegyvuoja pasaulinė taika ir tautų draugystė!

Tarybų šalies šokiai 
šiemet Gegužės Pirmajai
Kaip kasmet, taip ir šiemet Tarybų Sąjungos Komunistų 

Partija paskelbė šūkius pasitikimui tarptautinės darbininkų 
šventės Gegužės Pirmosios. Jų yra net 62 — vieni skiriami 
,savo šalies darbo žmonėms, kiti pasaulio dirbantiesiems bei 
tarptautinių santykių ir pasaulinės taikos reikalams.

Štai kai kurie Tarybų Sąjungos žmonėms šūkiai:
“Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Kovokite, kad būtų 

įgyvendinti istoriniai TSKP XXV suvažiavimo nutarimai, 
didinga dešimtojo penkmečio programa!

Pirmyn, į naujus laimėjimus komunizmo statyboje!
Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Didinkite gamybos 

efektyvumą ir gerinkite darbo kokybę tolesnio ekonomikos 
vystymo ir liaudies gerovės kėlimo vardan!

Aukščiau pakelkime socialistinio lenktyniavimo dėl 1976 
metų plano sėkmingo įvykdymo vėliavą!

Komunistai! Ženkite visos liaudies kovos už TSKP XXV 
suvažiavimo nutarimų įgyvendinimą avangarde, būkite 
aktyvūs masių organizatoriai ir auklėtojai!

Šlovė per amžius didvyriškai tarybinei liaudžiai — 
pirmosios Žemėje komunistinės visuomenės kūrėjai!

Tegyvuoja didvyriškoji Tarybų šalies darbininkų klasė — 
vadovaujanti komunizmo statybos jėga!

Tegyvuoja šaunioji kolūkinė valstietija — aktyvi komu
nizmo statytoja!

Tegyvuoja tarybinė liaudies inteligentija — aktyvi komu
nizmo statytoja!

Tegyvuoja neišardoma darbininkų klasės, kolūkinės val
stietijos, liaudies inteligentijos sąjunga! Testiprėja idėjinė 
politinė tarybinės visuomenės vienybė!

Tegyvuoja broliška TSRS tautų draugystė — didis TSKP 
lenininės nacionalinės politikos iškovojimas!”

Tarptautiniais ir taikos reikalais:
“Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite už teisingą ir tvirtą 

taiką visoms Artimųjų Rytų valstybėms ir tautoms, už 
visišką Izraelio agresijos padarinių likvidavimą!

Testiprėja ir tesivysto Tarybų Sąjungos ir arabų šalių 
tautų draugystė ir bendradarbiavimas!

Europos šalių tautos! Atkakliai siekite, kad būtų visiškai 
įgyvendintas Visos Europos pasitarimo baigiamasis aktas ir 
visapusiškai plečiamas taikus bendradarbiavimas Europoje!

Karštai sveikiname Kipro liaudį, pasiaukojamai ginančią 
savo nepriklausomybę nuo imperialistų kėslų!

Pasaulio tautos! Reikalaukite išvesti visą užsienio kariuo
menę iš Kipro teritorijos, gerbti jo suverenumą ir teritori
jos vientisumą!

Karštai sveikiname Portugalijos darbininku klasę, visus 
darbo žmones ir demokratus, pasiaukojamai kovojančius 
prieš reakcijos jėgas, už laisvę ir nepriklausomą vystymąsi, 
tvirtų demokratinės santvarkos pagrindų sudarymą šalyje, 
už socialinę pažangą!

Azijos šalių tautos! Kovokite už taikos stiprinimą, 
bendradarbiavimą ir geros kaimynystės santykius, už 
saugumo užtikrinimą Azijoje bendromis žemyno valstybių 
pastangomis!

Pasaulio tautos! Kovokite už gilesnį tarptautinio įtempimo 
mažinimą, už konkrečias skirtingos socialinės santvarkos 
valstybių savitarpiškai naudingo bendradarbiavimo formas! 
Demaskuokite agresijos, revanšizmo ir reakcijos jėgų — 
taikos ir tautų saugumo priešų — pinkles!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis gink
las būtų uždraustas visiems laikams! Kovokite už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą, už sukauptų ginklų atsargų 
mažinimą, už nusiginklavimą!”

APIE GARSŲJĮ 
AMERIKOS ADVOKATĄ 
CLARENCE DARROW

Pabaigoje praeito ir pra
džioje šio šimtmečio Clarence 
Darrow buvo garsiausias ir 
populiariausias advokatas vi
soje Amerikoje. Karjerą jis 
pradėjo kaip Chicago & 
North Western Railroad 
kompanijos advokatas. Savo 
nepaprastais gabumais, tar
naudamas didžiulei turtingai 
kompanijai, jis greitai pra
turtėjo. Bet turtas, matyt, jo 
nežavėjo, nepadarė jo savo 
vergu. Darrow pradėjo sim
patizuoti beturčiams, skriau
džiamiems ir persekioja
miems. Ir kai 1894 metais 
kilo didysis geležinkeliečių 
darbininkų streikas ir jų uni
jos žymusis vadas Eugene^ 
Debs suareštuotas ir teisia
mas, Clarence Darrow stojo 
jį ginti. Nuo to laiko Darrow 
aiškiai atsistojo su dirbančiai
siais.

Ir štai dabar geležinkelie
čių organas “Labor” praneša, 
kad apie tą garsųjį kovotoją 
H. Cerr leidykla išleido bro
šiūrą. Brošiūra pavadinta 
“Crime and Criminals”. Jinai 
susideda iš neilgos įžangos 
apie patį Darrow ir jo karje
rą, sako “Labor”, ir tuo pava
dinimu prakalbos, Darrow 
pasakytos Chicagoje kali
niams.

“Šios Darrow prakalbos es
mė,” sako “Labor”, “yra ta, 
kad įstatymai, kuriuos paruo
šė tie, kurie ‘kontroliuoja 
žemę’, yra už turtuolį ir prieš 
biednioką. Jis taip pat pabrė
žė, kad ‘kalėjimų neturėtų 
būti’, ir jis argumentavo, kad 
kriminalysčių nebūtų dau
giau, jeigu kalėjimai būtų 
panaikinti. Darrow pažymėjo 
visą eilė kriminalysčių, ku
rias papildė korporacijos ir 
turčiai, būtent: miesto tary
bų narius bei valstijų įstaty
mų leidėjus, bet už tai nebu
vo nubausti, nes galėjo pasi
samdyti geriausius advoka
tus juos ginti”.

Tais laikais ši Darrow pra
kalba buvo piktai puolama ir 
smerkiama. Jinai nepatiko 
turtuoliams ir valdovams.

Dabar, po virš 70 metų, 
prakalbos išleidimas brošiū
ros formoje iš tikrųjų yra 
puikus šių laikų amerikiečių 
supažindamas su tuo nepa
prastu kovingu žmogumi.

RIMTI APDŪKOJIMAI 
APIE GRAŽIŲJŲ 
DRUSKININKŲ ATEITI

Vilniaus “Tiesoje” (bal. 14 
d.) skaitome rašytojo Romo 
Sadausko didelį pluoštą labai 
rimtų pastabų apie garsųjį 
kurortų miestą Druskininkai. 
Čia paduodame tiktai tris 
paskutines pastraipas, kurio
se yra susumuotos tų pastabų 
išvados.

Romas Sadauskas sako
“Druskininkai augo ir auga 

sykiu su visa respublika, su 
mūsų pačių poreikiais. 1947 
metais kurorto sanatorijose 
buvo 430 lovų, o dabar vienu 
metu gali gydytis apie penkis 
tūkstančius žmonių, neskai
tant besinaudojančių kursuo
tomis, kurių per metus išpar
duodama arti keturiolikos 
tūkstančių. Nuo 1954 metų 
miesto biudžetas išaugo per 
dvylika kartų, o gyventojų 
skaičius — nuo kelių iki kelio
likos tūkstančių. Ir ką gi — 
nei viena vieta sanatorijose 
nelieka tuščia,/nei vienas ru
blis iš miesto biudžeto nebū
na nereikalingas, nei vienam 
druskininkiečiui negresia ne
darbas ar kitos panašios ne
laimės. Šie, o ir daugelis kitų 
didelių skaičių, ne blogiau už 
gražiausius žodžius bylojan
čių, kokiam skrydžiui pakėlęs 
sparnus šis mūsų krašto kam
pelis, turi žmogui kelti pasi
didžiavimą, džiaugsmą — ki
taip nė negali būti.

O vis dėlto tie patys skai-l 

čiai, kai įsigalvoji, kartu kelia 
ir nerimą: ar kiekvienam 
paukščiui reikalingas aukš
čiausias skrydis, o jeigu ir 
reikalingas, ar būtina veržtis 
į jį be atodairos Kalbant be 
metaforų — net pramoniniai 
miestai, jeigu tai įmanoma, 
nestatomi be galo ir be kraš
to, nes visi žino, kad netgi jie 
gali prieiti ribą, kada žmo
nėms pasidaro nepatogu, 
sunku gyventi, kada per di
dumą atsiranda problemų, 
kurias visiškai išspręsti būna 
beveik negalima. Tuo tarpu 
Druskininkai — kurortas, įsi
kūręs labai jautriam mikro
klimate — tos savo polėkio 
ribos jau dabar nežino. Ka
daise tvirtintas generalinis 
planas tapo ankštas, miestas 
plečiasi nenumatytais tem
pais ir jau šio penkmečio 
gale, baigus statyti naują 
mikrorajoną dvylikai tūks
tančių gyventojų, bus dvigu
bai didesnis. O tai — tik gy
venamieji namai, neskaitant 
sanatorijų, įmonių, geležin
kelio, prekybos, aptarnavimo 
mazgų. Po šio — Neravų 
mikrorajono — laukia kol kas 
tuščias kitas Nemuno kran
tas, o kas bepasakys, ar ten 
jam bus riba . . .

Yra sudaryti teorija ir 
praktika paremti planai, kaip 
pridera elgtis, kad šios Dzū
kijos apylinkės be nuostolio 
sau ir mums priimtų didelę 
daugybę poilsiautojų, gydytų 
ir žavėtų savo miškais, eže
rais, upėm ir upeliais. Pagal 
šį planą Druskininkai būtų 
lyg ir centras, apie kurį suk
tųsi Liškiava, Veisiejai, Mer
kinė, labai gražūs, visko tur
tingi miesteliai ir kaimai. Juo 
greičiau tos dienos ateis, juo 
lengviau bus Druskininkams 
— gražuoliui miestui, apie 
kurį čia bandėm papasakoti.
O ANTROSIOS MEDALIO 
PUSES TAIP
IR NEPARODO

Chicagos kunigų organe 
koks ten ponas B. Jablonskis 
smarkiai puola Tarybų Są
jungos premjerą A. N. Kosy
giną, kam jis partijos suva
žiavime “pasigyrė, kad So
vietai jau pralenkė Ameriką 
cemento, anglių, mineralinių 
trąšų, alyvos plieno, medžio 
dirbiniais ir kitomis gyveni
mo reikmenimis”. Reakcinio 
žurnalisto H. J. Taylor lūpo
mis Jablonskis pareiškia, kad 
tas Kosygino pasigyrimas tė
ra “propagandinis burbulas”.

Be to, girdi, jeigu Sovietai 
ką nors ir atsiekė, tai tik 
“Vakarų valstybių pagalbos 
ir technologijos dėka”. Ir dar 
kartą “Draugo” nelaimin
giems skaitytojams “aiškiai” 
nupiešęs, kaip toje tarybinė
je didelėje šalyje, kurios dali
mi yra ir mūsų mieloji Lietu
va, nieko nėra, kaip ten žmo
nelės “vargsta”, alkani ir be
veik pliki vaikštinėja, ponas 
Jablonskis pereina į mūsų 
Amerikos gyvenimą. Ot, čia 
tai jau kas kita, čia jau, 
broliai ir sesės, tikras žemiš
kas rojus.

“Amerikoje”, šaukia Jab
lonskis, “laisvai veikia nuosa
vos įmonės, verslai, prekyba 
ir demokratinė santvarka. 
Milijonai amerikiečių uždirba 
aukščiausius atlyginimus pa
saulyje. Šitai įgalina juos 
prabangiai ir patogiai gyven
ti . . .”

Betgi mes, kurie čionai per 
metų metus gyvename, žino
me, kad mūsų amerikinio 
gyvenimo yra ir kita pusė. 
Kodėl apie ją Jablonskis savo 
skaitytojams nė žodelio? 
Pav., kodėl ir kaip buvo 
galima pamiršti pasakyti, 
kad šiame mūsų “rojuje”, 
pačios federalinės valdžios 
pripažinimu ir apskaičiavi
mu, mes turime 35 milijonus 
skurdžių Kaip galima pa
miršti 10 milijonų bedarbių? 
Kaip su mūsų didmiesčiuose 
baisiaisiais lūšnynais, kurių 

gyventojai negali apsiginti 
nuo žiurkių, tarakonų ir kitų 
panašių sutvėrimų?

Be to, lyginant Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų 
atsiekimus, kaip galima pa
miršti, kad per pasaulinį karą 
jos miestai ir kaimai buvo 
karo audros sulyginti su že
me ir kad ji neteko daugiau 
kaip 20 milijonų gyvybių, kai 
tuo tarpu šioje šalyje nė 
viena bomba nebuvo numes
ta, nė vienas pastatas nebuvo 
sugriautas Kaip galima tą 
pamiršti?

SMETONININKŲ 
ORAKULAS DABAR 
RAMIAU MIEGOSIĄS

Clevelando smetonininkų 
“Dirvos” Vytautas Meškaus
kas, matyt, buvo labai, labai 
susirūpinęs kapitalistinės Va
karų Europos komunistais ir 
jų partijomis. Duodasi su
prasti, kad dėl vėliausiais 
laikais labai didelių komunis
tų laimėjimų ypač Prancūzi
joje ir Italijoje, jis jau buvo 
pradėjęs naktimis nebeuž
migti. Tik taip tegalima su
prasti jo jau antrą ilgą 
straipsnį apie tuos komunis
tus balandžio 15 d. dienos to 
laikraščio laidoje.

Bet taip pat, matyt, Meš
kauskas, iškepęs straipsnį 
apie “baltąjį komunizmą”, 
buvo suabejojęs savo suprati
mu ir išvadomis. Taipgi, ma
tyt, jis yra praradęs pasitikė
jimą ir Solženičino išmintimi. 
Todėl šiuo klausimu kreipės į 
profesorių Algirdą Greimą, 
ar girdėjote, tą “tarptautinį 
autoritetą semantikos srity
je”. Jis jau tikrai yra tikras 
“autoritetas”, Meškausko su
pratimu, visais komunistų ir 
komunizmo klausimais. Prof. 
Greimas gi jį užtikrinęs, kad 
bent kol kas komunistai V. 
Europoje didelio pavojus ne
sudaro.

Už pavyzdį profesorius 
paėmęs Prancūziją, ir kaip 
ant delno Meškauskui išdės
tęs, kad

“. . . didelė dalis to pusmi- 
lijonio prancūzų, kurie yra 
komunistų partijos nariai, 
jon įstojo ne ideologiniais, 
bet daugiau pragmatiškais 
sumetimais (dėl to, kad ko
munistų vadovaujamos pro
fesinės sąjungos nuoširdžiau 
rūpinasi darbininkų reikalais, 
iš protesto prieš valdžią ar 
‘establishmentą’, ir t. t.). Pa
vojingi gali būti tik ‘aparači- 
kai’, bet jų nedaug, pora 
tūkstančių, ir jie saugumui 
žinomi.”

Todėl, girdi, Prancūzijoje, 
jeigu komunistai ir įeitų į 
koalicinę vyriausybę, “nebū
tų santvarkai pavojinga, nes 
socialistai ten yra stipresni ir 
komunistams duotų mažiau 
reikšmingas ir daugiau kom
promituojančias ministeri- • M jas.

Tai išgirdus ir sužinojus iš 
paties “semantikos tarptauti
nio autoriteto” lūpų, aišku, 
mūsų Vytautui pasidarė leng
viau ant širdies ir jis jau 
galėsiąs naktimis šiek tiek 
ramiau miegoti. Bet, atrodo, 
dar labai toli nuo visiškai 
ramaus miegojimo, nes dar 
neaišku, kaip bus su Italija. 
Ispanija bei Portugalija. To
dėl labai giliai atsidusęs ir 
atsiminęs tuos kraštus ir jų 
komunistus, Vytautas sako: 
“Niekam tikrai nežinant kaip 
komunistai elgsis patekę val
džion, esame pasmerkti ir 
toliau domėtis tuo klausimu”.

Vargšas Vytautas!

• DIDŽIAUSIAS 
žmogaus Širdies 
MODELIS

Jis- laikomas JAV Oregono 
valstijos Portland© miesto nacio
naliniame muziejuje. Modelio 
aukštis — 8,40 m, plotis — 6,40 
m; jis 1500 kartų didesnis už vi
dutinę natūralią žmogaus širdį. 
Lankytojai gali vaikščioti po šj 
modelį koridoriais — modelio 
vainikinėmis „kraujagyslėmis'', 
girdėti kraujo tvinkčiojimo garsus 
ir stebėti atskirų širdies dalių ju
desius, nes modelis ve.kia taip, 
kaip tik a širdis.

Penktadienis, balandžio [April] 30,1976

Baisogaliečių kultūros centras

Radviliškio rajono Baisogalos kultūros namai garsėja savo 
veikla, pastoviai minimi geriausiųjų gretose. Naujas moder
niškas pastatas su erdvia sale, fojė, patalpomis saviveikli
ninkų repeticijoms — savotiškas kultūros židinys, prie kurio 
traukia ir seną, ir jauną.

JAUNIEJI TARYBŲ LIETUVOS POETAI

DALIA SAUKAITYTE
Poetė Dalia Saukaitytė 

(gim. 1950 m.) kol kas išleido 
tik vieną eilėraščių rinkinį 
“Rugpjūčio žemuogės”. Ta
čiau jos vardas gerai žinomas 
Lietuvoje. Ilgam įstringa į 
atmintį ir širdį per radiją ar 
televiziją skaityti, laikraš
čiuose ir žurnaluose išspaus
dinti eilėraščiai. Daugelis 
poezijos mylėtojų prisimena 
Dalią iš literatūros vakarų, 
susitikimų su skaitytojais. 
Visur jaunosios poetės eilės 
sutinkamos nepaprastai šil
tai, teigiamai vertinamos rei
klių literatūros kritikų. Kuo 
gi paperka skaitytojus ir 
klausytojus Dalios Saukaity- 
tės kūryba?

Tur būt, nemeluoto jausmo 
paprasta išraiška. Poetė myli 
žmogų ir gamtą, myli kas 
gražu, gera, ir stengiasi, kad 
jos eilėraščiai taip pat būtų 
gražūs ir geri.

Gamta, žmogaus sąlytis su 
ja, lyrinio herojaus sielos vir
pesiai, apmąstymai — viskas 
pas D. Saukaityę gyvybinga, 
tikra. Gal todėl ir nenaujos 
temos atrodo tokios šviesios, 
jaudinančiai skamba.

Poetė apdainuoja savo Tė
vynės grožį, savo meilę gam
tai. Neretai savo jausmui 
išreikšti poetė panaudoja 
tautosakos motyvus. Štai, 
kaip gražiai įpinti liaudies 
kūrybos elementai trečiame 
“Suvalkietiškų fragmentų” 
eilėraštyje “Uosiai. Velniaba- 
lės ievos”.
Čia mano kaimas —

mano uosiai

IŠ LAIŠKŲ
Brangūs draugai!

Sveikiname visą “Laisvės” 
kolektyvą su Tarptautine 
darbininkų solidarumo diena 
— “Gegužės 1-ąja”.

Linkime ir toliau sėkmingai 
kovoti už taiką ir darbo žmo
nių reikalus.

Nuoširdžiai linkime Jums 
visiems, draugai, gerbs svei
katos, ilgų ir kūrybingų gy
venimo metų.

“Tiesos” redakcijos vardu
A. Laurinčiukas 

Vilnius

Didžiai gerb. “Laisvės” 
redakcija.

Pirmučiausiai leiskite pa
sveikinti visą “Laisvės kolek
tyvą su išauštančiu pavasa
riu, pirmomis pavasario 
šventėmis Gegužės pirmąja 
diena, kurią švenčia viso pa
saulio pažangioji liaudis, 
jausdami amžinai savo širdy
se nenugalimą pergalę, laisvę 
ir laimę visiems darbo žmo
nėms.

Nuoširdžiausiai dėkoju vi
sam “Laisvės” personalui už 
“Laisvės” laikraštį, kuris ma
ne lanko jau penkti metai. 
Esu labai dėkingas ne tiktai 
aš vienas, bet ir, daug Lietu
vių ir Lietuvaičių, kurie pasi
skaitę prisimena kiekvienas 
išvykusius toli už vandenynų 
savo broliukus, sesutes ir 
visus artimuosius, kurie taip 
pat prisimena ir labai norėtų
si kiekvienam Lietuviui ar 
Lietuvaitei susitikti su savo 
giminėmis nors per laiškutį, 

Ir toly lygumos pamėlę . . . 
Ar man laimužę iškukuosi, 
Ar iškukuosi, gegužėle?

Ir paskutiniame posme: 
Taip pat baltai žydėjo ievos, 
Taip pat baltai mėnulis sruvo. 
Tas kalvis buvo mano tėvas, 
Ta laumė -/mano močia buvo.

Jeigu eilėraščiuose apie 
gimtinę poetė išsako savo 
mintis, jausmus aiškiai ir tie
siai, tai eilėse apie meilę, 
draugystę atsiranda subtilios 
nuotrupos, iš kurių gali nu
jausti tai laimės sklidiną jaus
mą, tai praradimo kartėlį. D. 
Saukaitytės posmuose šie 
jausmai gaivūs, labai jaunat
viški ir žavūs, nutvieksti ank
styvo pavasario rytmečio 
šviesos. Poetės eilėms dau
giau būdingas švelnumas, ly
riškumas, o ne dramatišku
mas ar beviltiškumas.

Neretai savo “apmąsty
mus” ir jausmus D. Saukaity
tė išreiškia, priešpastatyda
ma reiškinius vieną kitam. 
Viskas pasaulyje mainosi, 
viskas keičiasi, ir tiktai žmo
gus amžinai eina per žemę. 
Tiktai žmogaus skausmas ir 
laimė, meilė ir neapykanta 
amžinai kaitaliojasi. Žmogus 
yra geras. Jam reikia daug 
ką atleisti, daug kur padėti. 
Žmogus myli Tėvynę, neken
čia karo.

Tokios mintys kyla, užver- 
čiant šios plonos, bet svarios 
knygos paskutinius pusla
pius. Skaitytojas laukia naujo 
susitikimo su poete, ir, tik
riausiai, susilauks gana grei
tai. Rimantas Šinkūnas

kurių mes taip pasiilgę lau
kiame.

Taip pat nuoširdžiausiai 
sveikinu su Gegužės šventė
mis savo sesutę Lukauskaitę 
Teresaitę, kuri mane kiekvie
nais metais aprūpina tokia 
brangia dovanėle “Laisve”, 
kurios nekantriai laukiu kiek
vieną valandą.

Dėkoju Jums, daugelį kar
tu brangūs laisviečiai, linkė
damas kuo daugiausiai svei- 
katos-laimės ir pasisekimų 
Jūsų kūrybiniam darbe.

Jūsų pasiilgęs
Vladas Macinonis 

Druskininkai.

Mieli laisviečiai,
Balandžio 30 dieną mano 

gyvenimo draugės Katrynos 
Vaicekauskienės gimtadie
nis. Jau treji metai, kai ilsisi 
amžinai, palikus mane liūdė
ti. Jos atminimui čia rasite 
$25 vertės perlaidą.

Draugiškai,
Jonas Vaicekauskas

Gerbiamieji draugai
Pirmieji pavasario žiedai 

skelbia, kad artėja nuotaikin- 
giausia darbo žmonių šventė 
— Gegužės Pirmoji.

Nuoširdžiausiai ta proga 
sveikinu “Laisvės” ir “Švie
sos” redakcijų darbuotojus, 
skaitytojus, platintojus, rė
mėjus, spaustuvės persona
lą. Visiems linkiu didelės sėk
mės, asmeninės laimės.

Vandalinas Junevičius
Kaunas
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Ar pašalins rasinį įtempimą?

Boston, Mass. — Miesto majoro Kevin H. White suruošta 
demonstracija prieš rasinį įtempimą balandžio 23 dieną buvo 
labai didelė, labai skaitlinga tiesiog milžiniška. Joje 
dalyvavo keli desėtkai tūkstančių bostoniečių. Miesto 
centre gatvės buvo užpildytos demonstrantais. Bet kiek tas 
pagelbės rasinio įtempimo pašalinimui arba sumažinimui, 
jau visiškai kitas klausimas. Bostone, kaip ir kituose šiaurės 
miestuose, yra tam tikros priežastys, kurios gimdo įtempi
mą ir tarprasinį terorą. Kol jos nebus pašalintos, tol rasinis 
įtempimas ir teroras pasireikš.

Viena iš tų priežasčių yra rasinė diskriminacija. Kita — iš 
baltųjų pusės priešinimasis teismo įsakymui be delsimo 
disintegruoti viešąsias mokyklas. Vien tik demonstracijomis 
tas priežastis pašalinti neįmanoma.

Klaipėda auga ir plečia savo ribas

Viena naujausių Klaipėdos 
gatvių pavadinta Statybinin
kų prospektu. Tai pelnyta ir 
simboliška. Statybininkai, 
ypač pastaraisiais metais, 
gražiai pasidarbavo, puošda
mi uostamiestį, plėsdami jo 
ribas. Važiuodamas Staty
bininkų prospektu, pamatai 
beveik visą naująją Klaipėdą, 
jos gražiuosius gyvenamuo
sius rajonus, kuriuose praė
jusį penkmetį atšventė įkur
tuves daugiau kaip penkias
dešimt tūkstančių žmonių. Tą 
penkmetį uostamiestis gavo 
net 479 tūkstančius kvadrati
nių metrų naudingo ploto. 
Šiemet bus atiduota naudoti 
106,400 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Tai dau
giau, negu buvo atiduodama 
per metus devintajame penk
metyje.

Naujame Gedminų gyvena
majame rajone ką tik atida
rytas knygynas, kiek anks
čiau pradėjo veikti didžiulis 
“Debreceno” gastronomas su 
konteinerine prekyba, grožio 
salonas, gėlių parduotuvė. 
Tai, kaip sakoma, pačios 
šviežiausios, dar “šiltos” nau
jienos iš uostamiesčio staty
bų. Klaipėdiečiai iš įpratimo 
tebesako: naujasis Gedminų 
rajonas, bet yra dar naujesni 
— Šeštasis ir Miško. Gedmi
nų užstatymas bus baigtas 
šiemet, tačiau dalis statybi
ninkų jau persikėlė į kitą 

Statybininkų prospekto pusę 
ir pradėjo Šeštąjį gyvenamąjį 
rajoną. Kiti pluša busimaja
me Miško rajone, iškelia po
žemines komunikacijas, nes 
ir čia, šalia kultūros ir poilsio 
parko, kuris susilieja su Giru
lių pušynu, kitąmet atžings- 
niuos statybų kranai.

Auga ir pramoninė Klaipė
da, ir kultūrinės bei buitinės 
paskirties pastatai. Dešimta
jame penkmetyje bus užbaig
ta antroji Vakarų laivų re
monto įmonės eilė, celiuliozės 
ir popieriaus kombinato re
konstrukcija, mėsos kombi
nato paukščių cecho statyba, 
jau pradėtas statyti duonos 
kombinatas. Grįžtančius iš 
Atlanto žvejus pasitiks didin
gi kultūros rūmai, modernūs 
tarpreisiniai poilsio namai, 
jau iškilo lengvosios atletikos 
maniežas. Dar viena nauja 
vidurinė mokykla ir didžiulis 
antrosios priestatas rugsėjo 
pirmąją nuskardės pirmuoju 
skambučiu. Gaus naują dar
želį mažieji klaipėdiečiai.

Grįžtančius iš tolimųjų rei
sų laivus gimtasis uostamies
tis pasitinka svetingais staty
bų kranų mostais. Ir neretai, 
po pusmečio sugrįžę į krantą, 
žvejai bei jūreiviai sunkiai 
beatpažįsta miestą: taip spar
čiai auga, jaunėja ir gražėja 
senoji Klaipėda.

Edvardas Uldukis

KUPIŠKĖNAI DIDŽIUOJASI SAVO
PUIKIAIS LAIMĖJIMAIS

Naujus pajėgumus įdiegiant
“Kuo efektyviau panaudoti kiekvieną įdėtą rublį, didinti 

produkcijos gamybą, mažiausiomis sąnaudomis, vienas 
svarbiausių iš dabarties uždavinių” (Iš Lietuvos KP CK 
ataskaitos XII suvažiavimui).

Devintąjį penkmetį Kupiš
kio statybinių medžiagų ga
myklos dirbantieji užbaigė 
gražiais laimėjimais. Kasmet 
palaipsniui buvo didinama si
likatinių plytų ir kalkių ga
myba. Jei 1971 metais gamy
kloje buvo pagaminta 51 mili
jonas 223 tūkstančių sąlygi
nių vienetų silikatinių plytų 
ir 14,512 tonų maltų kalkių, 
tai 1975 m. — atitinkamai 55 
mln 173 tūkst. plytų ir 43,960 
tonų kalkių.

Pradėjus dešimtąjį penk
metį prieš akis iškyla dar 
didesnio masto užmojai. Šiam 
penkmečiui TSKP XXV su
važiavimas priėmė svarbius 
nutarimus visose liaudies 
ūkio šakose. Ir Kupiškio 
SMG dirbantieji, atsiliepda
mi į tai, pagrindiniais uždavi
niais šiame penkmetyje laiko 
silikatinių plytų ir kalkių ga
mybos didinimą, išleidžiamos 
produkcijos gerinimą, darbo 
našumo kėlimą, kovą su neū
kiškumu, darbo laiko nuosto
lių mažinimą, socialistinio 
lenktyniavimo vystymą.

Savaime suprantama, kad 
sprendžiant aukščiau pami
nėtas problemas, didelę 
reikšmę turi techniniai klau
simai; naujos technikos diegi
mas, automatizacija ir kt. 
Neveltui šiais metais kovo 
mėnesį buvo įkurta techninė 
taryba. Ji nagrinės ir spręs 
įvairiausias technines proble
mas, iškylančias gamyboje.

.Dabartiniu metu aktualiau
si klausimai yra: naujai pro
jektuojamas kalkakmenio at
liekų malimo linijos doku
mentacijos ruošimas, kietini- 
mo vagonėlių konstrukcijos 
keitimas, presų apkrovimo 
automatinio reguliatoriaus 
sukonstravimas ir plytų ce
cho pervedimas į trijų pamai
nų darbo režimą.

Gaminant kalkes iš kalka- 
menio iki šio laiko gamykla 
kasmet prarasdavo 15-20 
procentų šios žaliavos.

Pagal perspektyvinį planą 
trečiajame šių metų ketvirty
je numatoma paleisti į riki-

Minčių žaibai
Kaip žaibas, plykstelėjęs naktį danguje, 
Nušviečia horizontą visą platų, 
Taip žybtelėjusi naujos minties jėga 
Į tolumą tau dvasios žvilgsnį meta, 

Ir tu štai pamatai, 
Kaip ten, kažkur aukštai,

Iškilę stiebias gairės ateities, 
Kurios nūn tavo žvilgsniui nuolat švies . . .

/

Ir vienišam kaip miela esti ir džiugu 
Sutikti prieblandoj keleivį kitą,
Kuris, taip pat apakintas žaibų staigių, 
Turėjo lemtą laimę pamatyti,

Kaip dar kol kas toli 
Pradingstančiam kely

Boluoja it viliojantys kerai
Vos matomi taškeliai — žiburiai. . .

Ir tu neabejodamas junti, žinai, 
Su džiugesiu aplinkui apsidairęs, 
Kad vis dažnės tie plieskiantys minčių žaibai, 
Ryškės pro miglą bokštų gairės,

Ir vis žmonių daugiau 
Išvys kaskart ryškiau,

Kas toks tas miestas rytdienos skirtos, 
Kurs greit visų akims kaip gyvas stos! J, S.

Kada padumovę arimai 
paraus nuo aguonų liepsnos, 
kada margaspalviai likimai 
į mėlyną tolį plasnos, 

vėl klaidžios po miestą papartis. 
Liūdnai telefonai tylės. 
]r niekas nedrįs išsitarti, 
kad laimės ieškos be eilės.

Vytautas Mačiuika

LAISVĖ

zuotę kalkamenio atlieku ma
limo liniją. Tos atliekos bus 
paverčiamos trąšomis, tinka
momis žemės ūkyje dirvoms 
kalkinti. Įgyvendinus šį pro
jektą, pilnai bus patenkinti 
Kupiškio rajono kolūkių ir 
tarybinių ūkių poreikiai . .

Gamybini traumatizmą — 
iš gamybos

Didelis dėmesys Kupiškio 
statybinių medžiagų gamyk
loje skiriamas gamybinių 
traumatizmų (žmogaus orga
nizmo sužalojimų) ir profesi
nių susirgimų mažinimui, 
darbo apsaugos gerinimui ir 
kitiems, susijusioms su sau
gumo technika klausimams.

Kiekvienais metais gamy
kloje nemaža dalis lėšų ski
riama saugumo technikos ob
jektui. Deja, vykstant gamy
bai, neįmanoma pasiekti, kad 
visiškai išnyktų gamybinis 
traumatizmas ar profesiniai 
susirgimai. Tačiau dėti pa
stangas, kad jie sumažėtų iki 
minimumo — visų dirbančių
jų pareiga.

Ką atneša gamyklai gamy
binės traumos? Pažvelkime į 
1971-1975 laikotarpį. Per šį 
laiką gamykloje įvyko 40 ga
mybinių traumų. Dėl jų buvo 
prarasta 1,193 žmogaus dar
bo dienos.

Daugiausia nelaimingų at
sitikimų įvyksta plytų ceche 
ir autotransporte.

Kupiškio statybinių me
džiagų gamyklos administra
cija ir techninis personalas 
imasi visų gamybiniam trau- 
matizmui mažinti ir darbo 
apsaugai gerinti priemonių. 
Jau dabar matyt, kad įvairių 
priemonių taikymas mažina 
gamybinių sužalojimų skai
čių. Štai, ir per šių pirmųjų 
10-to penkmečio metų pirmą 
ketvirtį neužregistruotas nė 
vienas gamybinis traumas. 
Tai leidžia spręsti, jog sėk
mingai sprendžiama opi pro
blema — gamybinių sužaloji
mų mažinimas iki minimumo 
ar jų visiško pašalinimo.

Inž. Gediminas Kavaliūnas

Paminklas gestapo nužudytiems antifašistams pagerbti prie 
Dartmundo — Vakarų Vokietijoje.

Paminklo sukūrėjas K. Niesterath

Baisus prisimini II ai apie
V estfalijos [Vakarų V okietijos]

darbininkijos vargus
A. GUClCNIETIS

Caro laikais daug Lietuvos 
jaunų vyrų, ieškodami darbo 
arba bėgdami nuo reakcinės 
valdžios persekiojimų, pasi
traukdavo į Prūsiją, o iš ten į 
Reino-Vestfalijos industrinį 
rajoną, kur buvo labai išvys
tyta pramonė: akmens an
glies, mašinų gamybos, me
talurgijos, tekstilės, smulkių 
metalo dirbinių ir kita.

Dortmundo (miestas virš 
700 tūkstančių gyventojų) 
apskrityje veikė didelės ak
mens anglies kasyklos, kur 
dirbo virš šimto tūkstančių 
darbininkų. Tai buvo svarbus 
industrinio proletariato rajo
nas. Kasyklose darbas buvo 
labai sunkus, nes reikėjo 
dirbti po 12 valandų, darbo 
apsaugos nebuvo, o todėl la
bai dažnai įvykdavo nelaimin
gi atsitikimai ir užgriuvimai. 
Šiose kasyklose, o ypač Ku- 
relio nemažai žuvo ir lietuvių 
darbininkų: Grybas, Butri
mas, Balaišis ir kiti.

Škotijos lietuviai 1907 m. 
spalio 30 d. išleido pažangų 
laikrašti “Rankpelnis”, kurį 
užsisakė veik visi dortmun- 
diečiai lietuviai. Darbininkai

Šioje santvarkoje darbininko
gyvybės mažos vertėsII

E. N. Jeskevičiutė

Skaitėme visi apie tragiš
kai žuvusius mainierius 
Oven, Fork, Kentucky valsti
joje. Bėgyje vienos savaitės 
įvyko dvi eksplozijos kasyk
lose ir žuvo 26 vyrai. Apie 
tokias tragedijas dažnai skai
tome spaudoje, netgi kartais 
su dideliais antgalviais. Bet 
už dienos kitos visa tai būna 
pamiršta. Kenčia tiktai liku
sios šeimos.

O kiek visokių nelaimių 
įvyksta darbo vietėse ir kasy
klose, apie kurias nei nera
portuojama! Kiek tų nelaimių 
tiesiog užslepiama — sunku 
būtų suskaičiuoti.

J. V. Darbo Departmentas 
raportavo, kad 1974 metais 
(jau trečiais iš eilės su tokiais 
skaičiais) vienas iš kiekvieno 
dešimties darbininkų indus
trijoje pergyveno mažiausia 
vieną nelaimę — susižeidimą 
arba ligą iš priežasties jo 
darbo ir naudojamų medžia
gų. Ir tatai valdžios oficialės 
statistikos. Gi daugybė pana
šių įvykių visai nerekorduo- 
jama. Nacionalis Sveikatos 
apsaugos ir Darbo Sąlygų 
Institutas skelbia, kad trys iš 
kiekvieno dešimties dirban
čiųjų serga ligomis, tiesiogi
niai surištomis su jų darbu.

Net ir šie skaičiai negali 
būti pilnai teisingi, nes dau
gybė ligų, paeinančių nuo 
dirbimo su įvairiausiais che
mikalais, pasirodo tik už me
tų kitų, o kartais net už 
dešimties ir daugiau metų. 
Mūsų lietuviai, dirbę kasyk
lose, labai gerai šį faktą žino, 
nes tasai “dusulys” po tiek 

sakydavo: “Rankpelnis” 
mums atvėrė akis, nes jis 
parodė kas yra tikrieji mūsų 
užtarėjai”. Dėl labai sunkių 
darbo sąlygų — nemažai lie
tuvių persikėlė į Škotiją. Pra
sidėjus pirmajam pasauli
niam karui, daug vyrų, kaip 
Rusijos piliečių, Vokietijos 
valdžia internavo, o kurie 
suspėjo, tai pabėgo į Lietuvą 
ir kitas šalis. Po pirmojo karo 
Dortmundo lietuvių kolonija 
dar buvo, bet jau labai suma
žėjusi.

Hitlerinio teroro siaubas
Vokietijos fašistai nuo 1933 

m. pradėjo žiauriausi terorą 
ir žudymą dortmundiečių 
darbo žmonių.

Visoje Vokietijoje, išsijuo
sę dirbo Gebelso propagan
dos kunigai ir Himlerio sau
gumo sėbrai. Buvo įtikinėja
ma vokiečių tauta, kad tik jie 
esą “grynieji arijai”, “aukš
toji 5 rasė", “ponų' tauta”, o 
kitos tautos menkavertės ir 
todėl jos turinčios užleisti 
vietą jiems.

Hitleris, Gebelsas, Rozen
bergas ir kiti fašistiniai va
deivos visokiais būdais kėlė 

anglies metų nukankino ne 
vieną.

Dr. S. Epstein iš Case 
Western Reserve University 
teigia, kad 50 procentų darbi
ninkų, dirbusių su “asbestos” 
mirs nuo vėžio ligos. O pana
šių ir dar aršesnių medžiagų 
vis daugėja industrijoje.

1970 metais išleistas naujas 
įstatymas apsaugai darbinin
kijos sveikatos — nustatant 
standardus darbo sąlygų ir 
medžiagų vartojimo metodų. 
Tačiau įvykint tąjį įstatymą, 
tai jau visai kitas klausimas. 
Pavyzdžiui, biudžete paskir
ta suma gali samdyti 1,200 
inspektorių, kurie turi apeiti 
ir prižiūrėti 5 milijonus dar
baviečių. Su tokia sistema 
ims virš 93 metus tiems in
spektoriams apžiūrėti tiktai 
vieną sykį tas darbavietes.

Korporacijos smarkiai ko
voja ir prieš tokį mažos ver
tės įstatymą. Jos grąsina už
darymu darbaviečių ir sykiu 
gąsdiną visus darbininkus ne
tekimu darbų. Tuomet patys 
darbininkai, iš baimės ir to
kio suvedžiojimo, sutinka ge
riau dirbti kad ir pavojingose 
sąlygose, negu likti be darbo, 
be duonos.

Pakol gamyba ir jos įran
kiai bus rankose privatinių 
korporacijų, kurių vienatinis 
tikslas —- darytis pelnus, o 
valdžia tuos pelnagrobius ap
saugoja, palikdama darbinin
kijos sveikatą “dievo” valiai, 
patol darbininko sveikata ir 
gyvybė bus be vertės.

3-ias puslapis

žemiausius vokiečių instink
tus, kad išugdyti didybės 
maniją. Jie sistemingai skie
pijo beprotišką “idėją”, kad 
Vokietija esanti pašaukta bū
ti pasaulio valdovu. Vokiečių 
tauta, kuri seniau įnešė didelį 
indėlį į pasaulio mokslą, tech
niką ir kultūrą, davė didžiau
sius žmonijos genijus moksli
nio komunizmo kūrėjus K. 
Marksą ir Fr. Engelsą. Vo
kietija, kuri davė pasauliui 
įžymiausius filosofus Kantą, 
Fichtą, Hegelį, Šelingą, rašy
tojus ir poetus Gėtę, Heinę, 
Lesingą, Šilerį, kompozito
rius Bachą, Bethoveną, Vag- 
nerį, mokslininkus A. Gum- 
boldtą, K. Hansą, J. Keplerį 
ir kitus.

Vakarų humanizmo Vokie
tija per trumpą laiką, buvo 
paversta ne tik koncentraci
nių stovyklų, provokacijų, 
masinio teroro ir baisiausių 
žudynių mirties lagerių val
stybe, bet ir dvokiančio hitle
rinio purvo bala, kur žmonių 
moralė nupuolė į išsigimimo 
ir beteisės dugną.

Buvo ir degeneravosi senas 
vokiškas humanizmas.

Hitlerininkų partijos apa
ratas supuvo iki pagrindinio 
kaulo.

Dortmunde ir apskrityje, 
kaip stambiausiame industri
nio proletariato židinyje, hit
lerininkų siautėjimas buvo 
žiauriausias, o ypatingai siau
bingas 1945 m. d džiajame 
Velykų penktadienyje, kai į 
pietus nuo Dortmundo mies
to, Bittermarko vietovėje, 
prie gražaus miškelio, sužvė
rėję hitleriniai budeliai su
šaudė apie 300 tūkstančių, 
septynių tautybių vyrų ir 
moterų antifašistų.

Nužudytojų kovotojų pa
gerbimui, po karo buvo pa
statytas įspūdingas pamink
las. Paminklo sukūrėjas ar
chitektas K. Niestrath.

Žudynių metinėse, kasmet, 
su gėlėmis, nusiminę, Susi
renka prie šio paminklo daug 
tūkstančių dortmundiečių, 
žemai nulenkia galvas prieš 
žuvusius antifašistus kovoto
jus ir pareiškia jiems didžiau
sią pagarbą.

Gelbėsis nuo per 
didelio gyventojų 
skaičiaus augimo

New Delhi. — Indijos vy
riausybė priėmė naują platų 
gimdymų kontroliavimo pla
ną, sumažinti nepaprastai di
delį gyventojų skaičiaus augi
mą. Indijos gyventojų skai
čius kasmet paauga keliais 
desėtkais milijonų. Svarbiau
sia gimdymų apribojimo prie
monė, tai žmonėse panaikini
mas Vaisingumo jų (steriliza
vimas). Kitas būdas, tai už
draudimas jauniems žmo
nėms tuoktis. Nuo dabar bus 
leista legališkai tuoktis vaiki
nams, tik sulaukusiems 21 
metų, o merginoms — 18 
metų.

Visa bėda, sakoma, kad iš 
22 šalies valstijų nė viena dar 
nėra priėmusi jokio plano 
savo ribose sumažinti gyven
tojų skaičiaus augimą. Ne 
visose valstijose Kongreso 
Partija turi valdžią savo ran
kose. Tuo būdu, ne visos 
skaitosi su centrinės valdžios 
patvarkymais arba nutari
mais.

Bomba išsprogdinta 
Kubos ambasadoje

Lisbon. — Balandžio 22 
dieną .Kubos ambasadoje 
Portugalijoje piktadarių pa
dėta sprogo bomba, užmušė 
du ambasados darbuotojus ir 
smarkiai sužalojo pastatą. Be 
to, sužeidė kelis kitus kubie
čius. Tuoj Portugalijos užsie
nio reikalų ministerija išleido 
pareiškimą, kuriame ji griež
čiausiai pasmerkia visokius 
tokius teroristinius veiksmus 
ir pažada nusikaltėlius suieš
koti ir tinkamai nubausti.
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METU 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

JURGIS WASHINGTON

V. ANDRULIS

neturtingųjų, smulkių farmerių prieš taksus ir skolas. 
1788 metais Massachusetts valstijoj įvyko sukilimas, ži
nomas kaipo “Shays Rebellion,’’ nes jam vadovavo Daniel 
Shays, buvęs Revoliucijos kare kapitonu. .Washingtonas 
buvo gerokai nusiminęs, bet Jeffersonas nematė tame 
pavojaus. Jis manė, jog dažni, griežti liaudies pasiprie
šinimai prisideda prie demokratijos išlaikymo.

Bene smarkiausia Washingtonas buvo kritikuojamas ir 
jo įtaka žemiausia stovėjo Francūzijos Revoliucijos laikais. 
Francūzijos Revoliucija prasidėjo 1789 motais. Ji kilo po 
Amerikos Revoliucijos obalsiais. Amerikos žmonės labai 
simpatizavo Francūzijai jos susikirtime su Didžiąja Brita
nija. Daugelis reikalavo padėti Francūzijai. Apie Wash
ingtona gi ėmė spiestis anglofiliai ir reakcinis elementas. 
Washingtonas ilgainiui reakcijonierius nusikratė ir vėl 
susiartino su Jeffersonu ir kitais kairiaisiais.

1792 metais Washingtonas vėl tapo išrinktas preziden
tu visų elektorių vienbalsiai.

Taksų ant svaigalų įstatymas imtasi vykdyti 1794 me
tais. Net Kongrese atsirado tam priešingų. Spirito dir
bėjai ir pardavėjai, kurie iki šiol veikė valdžios nekliu
domi, pradėjo priešintis. Federalės valdžios taksų rinkė
jai būdavo užpuldinėjami arba išjuokiami. Vakarinėje 
Pennsylvanijoje tas priešinimasis tiek įsisiūbavo, kad 
virto ginkluotu sukilimu, kuris žinomas kaipo “Whiskey 
Insurrection.’’ Prisiėjo panaudoti ginkluotą spėką nuslo
pinimui nepildančių to įstatymo, čia Washingtono priešai 
ir abelnai reakcinis elementas įgavo naujos drąsos. Jie 
pasinaudojo tuo nepasitenkinimu. Washingtonas buvo ap
šauktas despotu. Paskleista laiškai, kuriuos būk jis rašęs 
ir kuriuose atmetama revoliucinė kova, tačiau pasirodė, 
kad tie laiškai buvo klastuoti.

Atakos, žinoma, buvo politinės, nors kartais tas ban
dyta paslėpti. Washingtonas buvo valstybės galva, respu
blikos galva; jisai taipgi laikė savo ministerijoj žmones, 
kurių reakcininkai taip neapkentė. Washingtonas buvo 
tvirtas, bet tos atakos kartais į jį paveikdavo. Vienu 
tarpu jis savo draugams išsireiškė, jog “geriau būta ka
puose gulėti, negu esamoj situacijoj gyventi." Jis gailė
josi neatsistatydinęs iš valdžios, bet laikėsi nuolat stipri
namas uolių už laisvę kovotojų.

(pabaiga sekamam numeryje)

1975 METŲ RESPUBLIKINIŲ PREMIJŲ LAUREATAI

Pramoninio peizažo meistras

(Tęsinys iš praeito num.)
Prie kolonistu kovos sunkumų žymiai prisidėjo pavydas 

dėl viršenybės. Keletas Washingtono komandantų nesu
tiko su juo ir smerkė jį dėl svetimšalių pastatymo į 
aukštas vietas. Visam pasauliui žinoma Benedict Arnoldo 
išdavystė. Generolas Horatio Gates irgi ėjo prieš Wash- 
ingtoną; jis ypač intrigavo su Kongreso nariais. Gates 
vėliau buvo prašalintas iš armijos. Prie intrigas varinė
jančių prisidėjo ir silpnesnio revoliucinio nusiteikimo, 
kurie pirmiausia suklumpa sunkiose sąlygose.

Prieš Washingtona ypač intrigavo Tomas Conway, ai
ris avantiūristas, kuris jau buvo Francūzijos grafas ir 
atvyko Amerikon 1777 m. Jis komandavo armijos pulką 
ir į intrigas įtraukė gen. Gates. O kai buvo iš armijos 
pravarytas, sugrįžo Francūzijon. Francūzijoj kilus revo
liucijai, Conway ėjo su monarchistais ir turėjo nešdintis 
iš tos šalies.

Su generolu Arnoldu Washingtonas padarė .klaidą. Ar
noldas buvo Kongreso įsakymu teistas, bet išsisuko tik 
su pabarimu. Washingtonas jį užtarė ir paskui dargi 
paskyrė į aukštą vietą armijoj. Tačiau vos pusantrų metų 
prabėgus po to, Arnoldas slaptai susitarė su Britanijos 
armijos galva New Yorke, Sir Henry Clinton, perduoti 
fortą West Point su trimis tūkstančiais Amerikos karei
vių. Už tą savo išdavystę jis buvo išsiderėjęs $10,000 
(kai kurie užrašai sako $30,000) ir generolo brigadie- 
riaus titulą.

Suokalbis betgi nepavyko, nes tarpininkas gen. Andre 
buvo dviejų kolonistų suimtas. Pas jį rasta suokalbio po- 
pieros. Pats gen. Arnold spėjo pasprukti pas britus.

Ką Arnoldas padarė, sakoma, daugelis norėjo padaryti, 
bet nedrįso. Kada suokalbiai paaiškėjo, kiti užsigynė, visą 
kaltę suversdami ant Conway ir Arnoldo. Washingtona 
jie ypač smerkė už bičiulystę su Lafayette ir susitarimą 
su Francūzija. Kada francūzai pradėjo kariauti su anglais, 
palaikydami Ameriką, Washingtono ir jo šalininkų pozi
cija sustiprėjo.

I suokalbininkų tarpą buvo įtrauktas gan geras skai
čius žmonių. Vienu kartu jie kontroliavo Kontinentalį 
Kongresą. Galima įsivaizduoti, kaip sunku buvo tose są
lygose karas vesti.

1777-1778 metų žiema ypač buvo baisiai sunki Ameri
kos armijai. Valley Forge, Pennsylvanijoj, tos armijos 
padėtis buvo daugiau kaip apverktina. Pritrūko ginklų, 
amunicijos ir maisto. Bet ir tie visi sunkumai nepalaužė 
Washingtono dvasios ir pasiryžimo.

Dar trys metai karžygiškos kovos ir, pagaliau, pergalė!
Washingtono armija sumušė britus prie Yorktown, 

Virginia. Lordas Cornwallis, Britanijos armijos galva, 
pasidavė 1781 metų spalių mėnesį. Taikos pasirašymas 
tačiau įvyko tik 1783 metais.

1787 metais Washingtonas buvo iš Virginijos atstovu 
į Federalę Konstitucinę Konvenciją, Philadelphijoj, ir iš
rinktas konvencijos pirmininku, ši konvencija priėmė 
Jungtinių Valstijų Konstituciją.

Dėlei Konstitucijos priėmimo kilo didelių ginčų, nesu
tikimų. Pats Washingtonas debatuose nedalyvavo, bet jo 
pritarimas vienam ar kitam dalykui turėjo svarbos. Jis 
pasisakė už Konstitucijos priėmimą.

1787-1788 metais Washingtonas buvo vienbalsiai išrink
tas Jungtinių Valstijų prezidentu. Jis savo ministerių ka
binetan sudėjo griežtai priešingų pažiūrų žmones, kaip 
Alexander Hamilton ir Tomas Jefferson. Pirmasis buvo 
monarchistinio nusistatymo, stojo už prezidento rinkimą 
iki gyvos galvos; gi pastarasis buvo didelis demokrati
jos eksponentas, idealistas, liaudies reikalų gynėjas. Jef
fersonas sakė, jis norėtų matyti revoliucijas kad ir kas 
dvidešimt metų.

Tuomet jau buvo dvi partijos: Demokratų respubli
kinė Partija, kuriai vadovavo Jeffersonas, ir Federa
list Partija, kuriai vadovavo Hamiltonas. Tarp tų 
partijų, kaip ir jų vadų, ėjo griežta kova. Washingtonas 
nė vienai partijai nepriklausė, bet daugiau linko prie fe
deral istų.

Naujoje Respublikoje ne viskas lengvai ėjosi. Ilgas ir 
sunkus karas žmones nuvargino, ypač biednieji suvargo. 
Pasibaigus karui, pasireiškė vidujiniai susikirtimai, kovos

Praeitų metų rugpjūtyje 
tapytojas Jonas Švažas at
šventė savo penkiasdešimt
metį — patį kūrybinės bran
dos vidurvasarį . . . Jubilie
jus sutapo su gražiu kūrybi
nio darbo įvertinimu — Res
publikine premija ir Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo garbės vardo suteikimu.

— Mano tapybos objektas, 
—- rašė J. Švažas, — yra 
nauja, mūsų pačių dalimi ta
pusi, su natūraliomis formo
mis konkuruojanti gamta, 
kuriama iš stiklo ir betono, 
geležies ir akmens. Ji liudija 
apie didelius žmogaus užmo
jus ir galimybes. Šiuo požiū
riu ypač įdomus industrinis, 
pramoninis peizažas, kuria
me, man rodos, galima at
skleisti naujus žmogaus ir 
gamtos santykius, parodyti 
mūsų laiko dinamiškumą, gy
venimo dramatizmą ir vėržlią 
kūrybinę mintį.

Šiuose žodžiuose — daili
ninko kūrybinis credo. Ne
daug, tur būt, terasime kūrė
jų, kurie galėtų suformuluoti 
jį taip glaustai ir aiškiai. Iš 
tikrųjų, J. Švažas lietuvių 
tarybinėje dailėje yra vadina
mojo industrinio peizažo pra
dininkas ir iki šių dienų ne
pralenktas meistras. Didingi 
šių dienų statiniai — moder
nios gamyklos, tiltai, uostai, 
aerodromai, geležinkeliai — 
visa tai naujai, ryškiai, įtai
giai, romantiškai pakiliai 
įprasminta jo drobėse. Už
tenka prisiminti vien tokius 
darbus, kaip “Tiltas”, “Rada
rai”, “Klaipėdos uoste”, res
publikinėse, sąjunginėse, už
sienio parodose.

Naujam turiniui išreikšti 
dailininkas aktyviai ieško 
naujų formų, pasitelkdamas 
tam sodrią, neretai kontras
tingų spalvų paletę, piešinį 
pabrėždamas ryškiu kontūru, 
pajungdamas visą kompozici
ją savotiškiems ritmo dės
niams, apgaubdamamas daik
tų pasaulį romantikos skrais
te.

Tiesa, negalima tvirtinti, 
kad savo darbams dailininkas 
nesirenka ir kitų motyvų. 
Sena Vilniaus gatvelė, žydin
ti puokštė, vienišas medis — 
tokius paveikslus irgi galime 
pamatyti parodų salėse su J. 
Švažo parašu. Tačiau ir šiems 
darbams būdingi tie patys 
“švažiški” ritmo dėsniai, ku-

Lietuvos TSR nusipelnęs me
no veikėjas, dailininkas Jo
nas Švažas.A. Palionio nuotr. 

rių vedamas, dailininkas ne
retai transformuoja pirmykš
tes vaizduojamojo objekto 
formas, pasitelkia spalvinę 
alegoriją.

Visus dvidešimt dvejus me
tus po Dailės instituto baigi-4 
mo J. Švažas dirba ir pedago
ginį darbą — ugdo jaunus 
talentus buvusioje savo Alma 
mater, kur eina docento pa
reigas.

Kalbant apie pačius pasku
tiniuosius tapytojo darbus, 
vėl negalima išvengti žodžio 
“ieškojimas”. Vis dažniau į 
paveikslą grįžta žmogus su 
savo vidiniais pergyveni
mais, savo požiūriu į jį supan
tį pasaulį. Tai pasakytina 
apie ciklą “IX forto aukoms 
atminti” ir kitas naujausias 
drobes, kur bandoma kalbėti 
sudėtingiau, žengti dar ne- 
pranlintais takais. Toks jau 
negailestingas kūrybos rai
dos dėsnis: kas neieško, 
neeksperimentuoja, tas ne
žengia pirmyn. O mene ne
žengti pirmyn — tai reiškia 
atsilikti, sustingti, likti pake
lėje. ' T. Gečienė

27 išradimų 
autorius

Kaunas. — Technikos 
mokslų kandidatas Rimantas 
Kažys — vienas iš pasižymė
jusių jaunųjų Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos insti
tuto mokslininkų. Jis — 27 
išradimų autorius.

Daugiausia jo sukurtų nau
jovių įdiegta Kauno J. Jano
nio popieriaus fabrike.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Senato

rius Mike Mansfield reikalau
ja viceprezidentą Nelson 
Rockefeller! paaiškinti, kuo 
remia jis primetimą senato
riui Jacksonui, kad šis palai
kąs ryšius su komunistais. 
Tokį primetimą Jacksonui vi
ceprezidentas padarė vieša
me Georgia valstijos republi- 
konų susirinkime.

BOSTONO TEISME
BOMBA IŠSPROGDINTA

Bostonas. — Balandžio 22 
dieną Suffolk County Court
house sprogo pajėginga dina
mito bomba ir sužeidė 21 
žmogų. Laimė, kad nė vienas 
tuo laiku teisme buvęs nebu
vo užmuštas.

Šis nepateisinamas teroras 
laikomas Bostone rasinio 
įtempimo rezultatu.

VILNIUJE SVEČIAI IŠ 
SIRIJOS

TSKP Centro Komiteto 
kvietimu, Tarybų Sąjungoje 
viešėjo Sirijos Arabų Socia
listinio Atgimimo Partijos 
delegacija, vadovaujama 
Jahjo an Nabžado. Balandžio 
7 dieną delegacija aplankė ir 
Tarybų Lietuvą. Į Vilnių de
legacija atvyko susipažinti su 
Tarybų Lietuva.

Svečiai buvo priimti Lietu
vos KP Centro Komitete. 
Susitikime dalyvavo kandida
tas į TSKP CK narius, Lietu
vos KP CK antrasis sekreto
rius V. Charazovas, CK orga
nizacinio partinio darbo sky
riaus vedėjas V. Astrauskas, 
CK užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas F. Strumilas. CK 
organizacinio partinio darbo 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas A. Rimdžius, kiti atsakin
gi partiniai darbuotojai.

UŽSIENIEČIŲ FABRIKAI 
AMERIKOJE

Du vėliausi pranešimai — 
vienas iš Vakarų Vokietijos, 
kitas iš Švedijos. Iš Vokieti
jos pranešimas sako, kad di
džioji vokiečių korporacija, 
kuri gamina “Volkswagen” 
automobilius, nutarė statyti 
jiems gaminti fabriką ir 
Jungtinėse Valstijose. Jo pa
statymas ir įrengiamas at
sieis virš $200,000,000. Taip 
pat švedų korporacija, kuri 
gamina “Volvo“ automobi
lius, statys fabriką šioje šaly
je. Jo pastatymas ir įrengi
mas atsieis apie $150,000,- 
000.

Tas reiškia, kad lenktynės 
tarpe automobilių gamintojų 
dar paaštrės. Kaip tas palies 
Amerikos darbus ir darbinin
kus, dabar sunku pasakyti. 
Kol kas šiuo klausimu dar 
nėra pasisakius Jungtinė 
Automobilistų Unija.

Washingtonas. — Bus su
suktas filmas apie Aukščiau
siąjį Teismą parodymui per 
televiziją. Vyriausiu filme ak
toriumi bus teismo pirminin
kas Warren E. Burger. Taip
gi dalyvaus teismo narys Le
wis F. Powell ir buvęs narys 
Tom C. Clark.

RAŠYTOJUI JONUI 
AVYŽIUI -
LENINO PREMIJA

Vilnius. — Balandžio 21 
dieną už romaną “Sodybų 
Tuštėjimo Metas” Lietuvos 
TSR nusipelniusiam kultūros 
veikėjui, rašytojui Jonui 
Avyžiui paskirta 1976 metų 
Lenino premija. Romane 
vaizduojami niūrūs fašistinės 
okupacijos metai Lietuvoje.

Jonas Avyžius — vienas 
žymiausių lietuvių prozinin
kų. Jis yra išleidęs apybrai- 
žių, apysakų ir apsakymų 
knygų, keletą romanų. Ro
manai “Sodybų Tuštėjimo 
Metas” ir “Kaimas Kryžkelė
je“, vaizduojantis kolūkinį 
kaimą, apdovanoti respubli
kinėmis premijomis. Pagal 
Lenino premiją apdovanotąjį 
romaną Akademiniame Dra

mos Teatre sukurtas spek
taklis, šiuo metu statomas 
dviejų dalių kino filmas.

Jonas Avyžius kilęs nuo 
Joniškio. Šių metų gegužės 
mėnesį jam sukaks 54 metai.

V. Petkevičienė

NAUJA BADO AUDRA 
ETHIOPIJOJE

United Nations, N. Y. — Iš 
tolimos Ethiopijos praneša
ma, kad tą šalį užklupo didelė 
sausra, kuri labai pakenks šių 
metų derliui. Jungtinių Tau
tų viršininkai yra susirūpinę, 
kad gali šiemet Ethiopijoje 
plačiai siautėti badas, jeigu 
nebus iš užsienių suteikta 
greita ir plati pagalba. Ap
skaičiuojama, kad mažiausia 
500,000 žmonių išsigelbės 
nuo bado tiktai su pagalba iš 
užsienių.

Be to, kaip Ethiopijos kara
lius buvo nuverstas nuo sosto 
ir sudaryta militarinė vyriau
sybė, apie 120,000 žmonių iš 
Ethiopijos pabėgo į Sudaną. 
Tiems irgi reikalinga greita 
pagalba.

MASĖ PABĖGĖLIŲ IŠ 
KINIJOS

Alma-Ata. — Tarybiniame 
Kazakstane, Azijoje, randasi 
daug pabėgėlių iš Kinijos. Jie 
yra politiniai pabėgėliai. Jų 
priskaitoma iki 100,000. Žiū
rint į dabartinę padėtį Kinijo
je, reikia manyti, kad pabė
gėlių iš Kinijos skaičius šioje 
tarybinėje respublikoje, kuri 
rubežiuojasi su Kinija, dar 
padidės.

BUTELIS PASIDARĖ 
TRIGUBAI LENGVESNIS 
IR TVIRTESNIS

Tokyo. — Pagal naują Ja
ponijos firmos “Jamamura 
glas” parengtą technologiją 
pagaminti stikliniai buteliai 
trigubai lengvesni ir tvirtesni 
už paprastus butelius. Tai 
pasiekiama, apdorojus indo 
išorinį ir vidinį paviršių pota- 
šo druskomis aukštoje tem
peratūroje.

Atlanta. — Čia lankydama
sis su rinkimine misija prezi
dentas Ford vėl paneigė kal
bas, kad greitoje ateityje 
tarp Washingtono ir Hano
jaus (Š. Vietnamo sostinės) 
bus įsteigti ryšiai. Nieko to
kio nesą šios šalies vyriausy
bės planuojama.

PALANTA

Čia doleriai auga

Turtingoj šalyj gyvenam, 
Ko mums daugiau reikia, 
Baldų, maisto ir drabužių 
Doleriai suteikia.

Ko tik reik visko prikrauta, 
Gražu net žiūrėti, 
Bet be dolerių negausi 
Reikia jų turėti.

Doleriai žmones maitina, 
Linksmina ir rėdo.
Kas neturi jų kišenėj, 
Tokį vargas ėda . . .

Bet ir nedaug jų turėdams 
Apseiti galėsi:
Jeigu pirksi už šimtinę — 
Dešimtį mokėsi.

Tik tokiu būdu nupirkęs 
Užmirš negalėsi: 
Po kelis vėl į savaitę 
Nuošimčiais pridėsi.

*
Doleris dolerį daro, 

Kurie daug jų turi 
Bet kas kurį mažai yra, 
Skurdas akys žiūri. . .

Čia visko yra prikrauta, 
Visko prigaminta, 
Tik be dolerių kišenėj 
Ašaros vis krinta.

Ot gera, gražu gyventi 
Kam doleriai auga!
Tokiem plaukas nenukrinta, 
Juos policija saugo . . .

Kinija: šalį 
krečia karštligė

Nė vienai dienai nenu
trūksta aštri vidaus politinė 
kova, apėmusi Kiniją. Viena 
po kitos vyksta “kritikos 
kampanijos’’, kurių tikslas 
užmaskuoti šią kovą dėl val
džios.

Pernai ištisus metus kinai 
buvo raginami nenukrypsta
mai vykdyti “tris Mao nuro
dymus”: studijuoti maoizmo 
idėjas, telktis apie šias idėjas 
ir stiprinti šalies ekonomiką. 
Tie, kas, vadovybės nuomo
ne, “tris nurodymus” vykdė 
nepakankamai aktyviai, buvo 
smerkiami kaip “revizionis- 
tai” ir buržuazijos pakalikai.

Prasidėjus naujiems me
tams, imta neigti “tris nuro
dymus”, esą, neturinčius nie
ko bendro su tikrosiomis Mao 
Tse-tungo pažiūromis. Kini
jos spauda dabar įrodinėja, 
kad pagrindinis Pekino lyde
ris nekėlęs tokių direktyvų, 
nes jose kaip lygiaverčiai mi
nimi “svarbūs politiniai klau
simai” (pirmieji du “nurody
mai”) ir palyginti antraeilis 
uždavinys (stiprinti šalies 
ekonomiką).

Ir štai jau “revizionistais” 
ir buržuazijos pakalikais pa
skelbti tie, kas kurstė per
nykštę kampaniją, kai tuo 
tarpu dar neseniai sukriti
kuoti asmenys, virto įnirtin
gais kritikais.

“Kritikos kampanija” užlie
jo Kinijos spaudą ir radiją. Ji 
išsiliejo ir į gatvę: ant namų 
sienų prirašyta šūkių, ragi
nančių “nuversti žymius par
tinius darbuotojus, einančius 
kapitalistiniu keliu”.

Šiuo metu kritikuojama di
delė grupė vadovaujančių 
veikėjų tiek pačiame Pekine, 
tiek ir provincijoje.

Tiesa, kaip galutinai pasi
baigs kova, kol kas dar neaiš
ku. Sunku pasakyti, ką ga
liausiai parems armija, kuri 
šiuo metu nėra vieninga.

Aišku viena — kinų tauta 
turės pergyventi dar ne vie
ną sunkų sukrėtimą. Kaltas 
— visiškai antiliaudinis as
meninės valdžios režimas, 
kurį šalyje įvedė Mao Tse- 
tungas ir jo šalininkai.

A. Krasėnas

Senatorius — 
optimistas

Tel Aviv. — Čia lankyda
masis amerikietis senatorius 
Jacob Javits pareiškė pasiti
kėjimą, kad Vidurio Rytuose 
taika bus atsteigta. Jis esąs 
šiuo reikalu optimistas. 
Spaudos konferencijoje jis 
sakė, kad pastovi taika reika
linga ir naudinga tiek Izrae
liui, tiek arabams.

i

Žymioji dailininkė

Bronė Jokubonienė
Vilnius. — Už nuopelnus, 

ugdant lietuvių tarybinę 
vaizduojamąją dailę, dailinin
kei Bronei Jokūbonienei su
teiktas respublikos nusipel
niusios meno veikėjos garbės 
vardas.

SKIEPAI NUO DANTŲ 
GEDIMO

Šveicarijos spauda praneia, 
kad vakciną nuo dantų karieso 
galima pagaminti ii mikroorganiz
mų, specifinių tai burnos ertmės 
sričiai, kurioje dažniausiai vystosi 
kariesas. Tikimasi, kad tokia vak
cina apsaugos nuo žmogaus ir 
gyvulių karieso.

t I I
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Dėst. K. K noras su savo “cukrinukais” autorinio vakaro 
metu. [“Cukrinukais” juokais vadiname cukraus fabriko 
vyrų chorą]. V. Gulmano nuotr.

Kompozitoriaus mėgėjo 
K. Knoro autorinis vakaras

Kol mintys apie šį tikrai 
įsimintiną vakarą neišgara
vo, noriu su gerbiamais 
“Laisvės” skaitytojais pasi
dalinti savo įspūdžiais iš šio 
tikrai gero renginio ir prista
tyti patį “kaltininką” Kazi
mierą Knorą.

Lietuvoje, o taip pat ir 
visoje Tarybų Sąjungoje yra 
dvi kompozitorių kategorijos: 
profesionalai ir saviveikliniai, 
arba, kaip priimta vadinti 
užsienyje, mėgėjai. Kompozi
torių mėgėjų tradicijos Rusi
joj yra labai senos. Jei paim
sime nors ir vėlesnius laikus, 
ypač žinomą muzikos istorijo
je “Galingąjį sambūrį” Peter
burge, pamatysime, kad visi 
šio būrelio nariai M. Mu- 
sorgskis, C. Kuiji, A. Borodi
nas, N. Rimskis-Korsakovas 
buvo kompozitoriai mėgėjai, 
be galo mylėję muziką, pa
šventę jai savo pačią gražiau
sią gyvenimo dalį, visas savo 
jėgas. Kas pažinojo jauną po- 
ručiką Modestą Musorgskį, 
puikų pianistą mėgėją, išdai
gininką, niekas nebūtų pagal
vojęs, kad tai jis sukurs 
tokius šedevrus, kaip operos 
“Borisas Godunovas”, “Cho- 
vanščina”. Ar būtų kas pati
kėjęs, kad rimtas chemikas, 
mokslininkas A. Borodinas 
savo laboratorijoje pagamins 
“Kunigaikštį Igorį”, antrąją 
“Didvyriškąją” simfoniją, 
eilę romansų O jūrų karinin
kas N. Rimskis-Korsakovas 
Netapęs jūreivių karo laivy
ne, jis tapo nepamainomu 
jūrininku muzikoje. Jei paim
sime jo “Šecherezadą”, ope
ras “Sadko”, “Pasaką apie 
carą Saltana ir eilę kitų, kiek 
bevartytumėm partitūras, 
nerasime poetiškesnių jūros 
vaizdų.

Pas mus Tarybų Sąjungoje 
kompozitoriais mėgėjais yra 
laikomi tokie asmenys, kurie 
yra baigę muzikos mokslus 
ne kaip kompozitoriai, bet 
užsiima kūryba, parašo gana 
nemažai įdomių ir gerų kūri
nių, kartais net geresnių, 
negu profesionalai, kurie iš to 
duoną valgo. Tokiems mėgė
jams yra organizuojami pasi
tobulinimo kursai, konsulta
cijos ir pan. Žodžiu, jie nepa
liekami likimo valiai. Vienas 
tokių kompozitorių yra ir mū
sų solenizantas Kapsuko O. 
Sukackienės pedagoginės 
mokyklos muzikos dėstyto
jas, LTSR meno saviveiklos 
žymūnas Kazys K noras.

Kas paskatino mūsų mielą 
Kazimierą tokiam atsakin
gam ir sykiu nelengvam kū
rybiniam darbui. , Ne kas ki
tas, kaip LTSR liaudies artis
tas J. Karosas. Pradėjęs savo 
pirmuosius kūrybinius ban
dymus daina “Baravykas” K. 
Jakubėno tekstu; senojo 
maestro paskatintas autorius 
liko ir toliau ištikimas šiam 
žanrui.

Kompozitoriaus mėgėjo 
autorinis vakaras ne toks jau 
dažnas reiškinys mūsų respu
blikoje, todėl ši kūrybinė ata
skaita turėjo labai didelę 
reikšmę ir mūsų mokyklai ir 
pačiam autoriui. Ji parodė, 
kad šis susuvalkėjęs žemaitis 
dar yra kupinas kūrybinių 

jėgų, o kai kariais kūriniais, 
kaip “Žilvino daina”, “Links
mas brigadininkas” ir kt. gali 
nušluostyti nosį ir profesio
nalams.

Ir taip mes esame Kapsuko 
pedagoginės mokyklos aktų 
salėje. Pilna moksleivių, dės
tytojų, visuomenės atstovų, 
kad net uodui nebuvo kur 
nosies įkišti. Visi tik laukia, 
ką mūsų mielas Kazimieras 
čia parodys. Kadangi kiek
vienas žmogus, šiaip ar taip 
pavertus, yra mirtingas ir 
visko aprėpti negali, todėl 
šiame vakare talkininkavo 
autoriaus vadovaujamas 
Kapsuko cukraus fabriko pa
vyzdinis vyrų choras “Gar
sas”, žinomos mūsų daininin
kės dėstytojos B. Korlaitės, 
L. Labanauskienė, A. Man- 
kauskienė ir I. Žalimaitė. 
Dalyvavo ir mokyklos pučia
mųjų orkestras, kuriam ilgus 
metus vadovauja nepailstan
tis ir nesenstantis maestro 
Gurevičius K. Dainavo ir 
pats solenizantas. Fortepijo
no partijas, apart autoriaus, 
atliko jo dukra Dalia ir dėst. 
Z. Barisienė.

Daina keičia dainą, pasiro
do solistai, ansambliai, cho
ras, orkestras. Visą laiką 
skamba Kazimiero muzika.

Ką galima pasakyti apie K. 
Knoro muziką bendrai Pir
miausiai tai, kad jis nesivaiko 
įvairių mandrybių, jo muziki
nė kalba yra paprasta, nesun
kiai įsimena. Autorius gerai 
valdo fortepijoną, todėl ir 
dainų faktūra ir fortepijoninė 
partija yra įvairi, nestandar
tinė. Tikrai nuoširdžios yra 
“Prie gimto ežerėlio” (ž. P. 
Širvio), “Mokytojai” (ž. A. 
Sabonytės). Chorinė “Daina 
apie Kapsuką” yra iškilmin
gesnio charakterio ir pilnai 
gali būti reprezentacine mū
sų miesto daina (žodžiai R. 
Mickevičiaus).

Salėje visą laiką vyravo 
šilta, nuoširdi aplinka. Vi
siems buvo įdomu išgirsti 
savo kolegos, o mokiniams 
savo mokytojo sukurtų melo
dijų.

Baigiant reikalinga palin
kėti mūsų mielam Kazimierui 
neblėstančios kūrybinės ug
nelės, nesitenkinti vien smul
kia forma, bet pamėginti sa
vo jėgas ir stambesnės for
mos srityse. V. Gulmanas

Žurnalistai — 
kaip šnipai

Washingtonas. — Senato 
Komitetas Žvalgybos Reika
lais paskelbė, kad F. B. I. 
(Federal Bureau of Investiga
tion) plačiai naudoja Ameri
kos žurnalistus savo šnipais. 
O jau seniai žinoma, kad ČIA 
(Central Intelligence Agen
cy) kuo plačiausiai šnipinėji
mo tikslams panaudoja ypač 
laikraščių korespondentus, 
kurie darbuojasi užsieniuose.

O žurnalistų tarpe tokių 
elementų, kurie sutinka šni
pinėti, atsiranda. Vieni parsi
duoda F. B. L arba ČIA už 
dolerį, kiti būna priverčiami 
tapti šnipais įvairiais gąsdini
mais.

RAŠYTOJO PALIKIMAS 
ŽAVI KIEKVIENĄ 

VANDALINAS JUNEVIČIUS
Prieš dvidešimt penkerius 

metus Kaune įkurtas mėgia
mo rašytojo Petro Cvirkos 
memoralinis muziejus išvarė 
nemažą kultūrinį ir pažintinį 
darbą. Jį organizavo vyres
nės kartos Amerikos lietu
viams neblogai pažįstamas li
teratas Karolis Vairas-Rač- 
kauskas. Jis tapo ir pirmuoju 
muziejaus direktoriumi.

Didelę gyvenimo dalį talen
tingas rašytojas Petras Cvir
ka praleido Kaune. Mokyda
masis Meno mokykloje, jis 
buvo prisiglaudęs “Žiburėlio” 
bendrabutyje. Vėliau gyveno 
Kazimiero Būgos gatvėje, 
pas dailininką Stasį Ušinską 
Obuolių gatvėje . . . Pirmai
siais tarybiniais metais dar
bavosi milijonieriaus J. Vai
lokaičio rūmuose, po karo 
buvo įsikūręs Trakų dabarti
nėje Petro Cvirkos gatvėje.

Kodėl memoraliniam mu
ziejui buvo parinktas Done
laičio gatvės 13-tuoju nume
riu pažymėtas namas? Todėl, 
kad to namo pusrūsyje, tarp 
sandėlių įrengtame kamputy
je, kurio grindys cementinės 
o langai apkalti grotomis. 
Petras Cvirka ypač intensy
viai kūrė. Šioje nejaukioje 
patalpėlėje gimė jo ameriko
nas "Frankas Krukas”. Čia 
buvo parašyti pirmieji pusla
piai romano “Žemė maitinto
ja”. Nors rašytojas darbavosi 
prietemoje, bet sugebėjo 
įžiūrėti savo tėviškės Klangių 
naujakurių vargus, suprasti 
jų skundus, pajusti skaus
mus.

Per dvidešimt penkerius 
metus muziejus gerokai pra
turtėjo. Po rašytojo mirties 
jo žmona dailininkė Marija 
Cvirkienė padovanojo muzie
jui vyro daiktus, dokumen
tus, knygas, baldus. Daug 
vertingų rankraščių, nuo
traukų muziejui parinko Pet
ro Cvirkos artimiausi draugai 
rašytojai Antanas Venclova 
ir Jonas Šimkus, Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdyba.

Dabar Petro Cvirkos mu
ziejus turi daug vertingų eks
ponatų. Jo fonduose yra apie 
100 rankraščių, 300 nuotrau
kų, daug negatyvų, rašytojo 
biblioteka, turinti daugiau 
kaip 900 lietuvių, rusų, pran
cūzų ir kitomis kalbomis kny
gų. Jų tarpe nemaža rašyto
jui dovanotų ir dedikuotų 
leidinių. Štai prancūzų rašy
tojo komunisto Lui Aragano 
knyga, pažymėta 1932-jų me
tų data. Įdomus romano “Že
mės maitintoja" šiandinis vir
šelis. Jame pavaizduotas 
piautuvas ir kviečių varpa.

Literatūrinėje ekspozicijo
je parodyti svarbiausi Petro 
Cvirkos gyvenimo momentai

Amerikos veikėjas šiltai sutiktas

Šioje nuotraukoje matome Amerikos Komunistų Partijos 
pirmininką Henry Winston su žmona Fern. Neseniai jis 
dalyvavo Čekoslovakijos Komunistų Partijos suvažiavime 
brolišku delegatu ir ta proga apsilankė garsiojoje automobi
lių dirbtuvėje Škoda. Čia jis buvo sutiktas ir šiltai 
pasveikintas dviejų tūkstančių fabriko darbininkų. Jis 
jiems, aišku, pasakė kalbą.

Henry Winston jau seniai yra visiškai netekęs regėjimo. 
Jis jį prarado makartizmo reakcijos laikais sėdėdamas 8 
metus kalėjime. Buvo nubaustas kartu su kitais keliais 
komunistų vadais.

LAISVĖ

ir kūrybos etapai, eksponuo
jami kūriniai, išversti į dau
gelį kalbu. Žvilgterėjau į 
“Saulėlydžio Nykos valsčiu
je” rankraštį. Jis gerokai 
braukytas, taisytas. Iš to 
galima spręsti, kaip rašytojas 
rūpinosi savo kūrybos kalba.

— Petras nuo pat vaikystės 
išsiskyrė iš bendraamžių tuo, 
kad labai mėgo suaugusių ir 
senų žmonių pokalbius, —- 
prisimena jo kaimynas Jero
nimas Veverskis. — Kai il
gais žiemos vakarais susi
rinkdavo kaimynai vakaruo
ti, jis valandų valandas 
kurksodavo ir klausydavosi 
jų šnekų. Pradėjęs rašyti, 
Petras kasdien lankydavosi 
pas senus Klangių gyvento
jus. Iš jų mokėsi gyvos, vaiz
dingos liaudies kalbos.

Kiti jį prisimena linksmų 
išdaigų, tačiau draugišką ir 
labai darbštų žmogų.

Lygiagrečiai su muziejaus 
kūrymu Kaune, Karolis Vai- 
ras-Račkauskas pradėjo rū
pintis ir Petro Cvirkos tėviš
kės namu Fraburko rajone 
esančiu Klangių kaime. Tai 
reikėjo pagreitinti, nes, išsi
kėlus kitur gyventi rašytojo 
broliui Juliui, senieji namai 
buvo pradėję irti. Memorali- 
nio muziejaus darbuotojų pa
stangomis Petro Cvirkos tė
viškės trobesiai restauruoti 
ir 1953 m. ji tapo memorali- 
nio muziejaus filialu. Jam 
priklauso gyvenamasis na
mas, svirnas ir klojimas. Gy
venamajame, mane yra prie
menė, virtuvė ir seklyčia, 
eksponuojami apyvokas daik
tai, svirne — rašytojo moti
nos, senelės ir prosenelės 
kraičio skrynios, spintos, sta
klės ir kiti daiktai, klojime — 
žemės ūkio padargai.

Muziejaus ekspozicija nuo
lat papildoma naujais doku
mentais, retais eksponatais, 
rašytoja pažinojusių žmonių 
atsiminimais. Visa tai nepa
prastai vertinga ir reikalinga 
toliau tyrinėti Petro Cvirkos 
gyvenimą ir kūrybą. Per ke
tvirtį amžiaus muziejų aplan
kė apie pusę milijono žmonių. 
Jie pabuvojo ne tik memoria
liniame kambarėlyje, bet ir 
rašytojo atkurtame kabinete, 
bibliotekoje, susipažino su 
ekspozicija.

Memoralinį muziejų dabina 
Leono ir Vlado Žūklių sukurti 
bareljefai, Bronės Jucevičiū
tės ir Leopoldo Surgalio dro
bės, Vaclovo Kaminsko vitra
žas, Juozo Mikėno, Napoleo
no Petrulio ir kitų skulptū
ros.

Petro Cvirkos memoralinis 
muziejus žinomas ne tik kaip 
kultūros, bet ir mokslo bei 
auklėjimo įstaiga.

Hitlerinio 
raugo atrOgos

Kanadiškio reakcininkų 
laikraščio skiltyse pastebėjau 
Alg. Gustaičio rašinį, kuria
me jis apsiputojęs plūsta dai
lininką S. Krasauską. Už ką 
gi? O nepatiko Gustaičiui, 
kad S. Krasauskas išleido 
grafikos albumą, skirtą tary
biniams kariams pagerbti.

Ponas Gustaitis nenori pri
siminti, kad ne kas kitas, o 
tarybiniai kariai drauge su 
sąjungininkais amerikiečiais, 
anglais, prancūzais, kanadie
čiais kariais sutriuškino pa
čius aršiausius priešus hitle
rininkus, kurie nešė pavergi
mą ir išnaikinimą daugeliui 
tautų, jų tarpe ir lietuvių 
tautai. Matyt, ponas Gustai
tis buvo ištikimas hitlerinin
kų bičiulis, kaip ir Škirpa, 
laikęs žmogėdrą Hitlerį savo 
sąjungininku, iš kurio vieno 
laukė Lietuvai malonių, nors 
ne kartą gavęs iš jo bato 
spyrį į užpakalį.

Žinoma, hitlerininkams ir 
jų sėbrams buvo ir lieka 
baisus pats tarybinio karo 
priminimas. Tuo tarpu lietu
vių tauta, kaip ir daugelis iš 
hitlerininkų išgelbėtų tautų, 
gerbia ir gerbs tarybinius 
karius už jų atliktą misiją, už 
jų sudėtas dideles aukas žmo
nijos labui. J. Paliukonis

Gyvūnų amžius
Pasaulio gyvūnijos įvairy

bė nuostabiausia. Pavyz
džiui, tik didumo atžvilgiu jų 
įvairumas nepaprastas. Vie
no vandens lašo būryje tilps- 
ta apie trys šimtai milijonų 
gyvių, vadinamų maliarijos 
parazitų. Prieš šį kraštutinu
mą galima pažymėti kitą 
kraštutinumą, būtent — ban
ginis turi apie 30 metrų ilgio 
ir sveria apie 150 tonų.

Gyvūnija skiriasi vienas 
nuo kito ne tik didumu, bet ir 
kitais atžvilgiais, kaip antai: 
spalva, forma, amžiumi ir 
1.1. Nors trumpai palyginkim 
keliolikas gyvūnų amžių.
Erelis (kalnų)

gyvena iki........... 104 metų
Gandras gyvena iki .60 
Gulbė gyvena iki.... 70 
Juodvarnis

gyvena iki .......... 69
Kupranugaris

gyvena iki .......... 35
Liūtas gyvena ik ... 25 
Lakštingalė

gyvena iki...........  25
Musė gyvena iki .. . 50 
Pelėda gyvena iki . . 60 
Ruonis gyvena iki . . 20 
Tigras gyvena iki .. 18 
Vieversys

gyvena iki...........  24
Voras gyvena iki. . . 1 
Varna gyvena iki... 120

A. Gučiūnietis

Los Angeles. — Californi- 
jos gydytojai nutarė baigti 
savo streiką prieš ligonines. 
Streikas tęsėsi tris dienas. 
Jei nebus priimtas ir pasira
šytas naujas kontraktas, 
streikas vėl bus atnaujintas.

VYTAUTAS BLOŽĖ

Nemuno kloniai
Žeme pavasarių saulėtų, 
Žeme rugiagėlių žydrų, 
žeme saulėlydžių žvaigždėtų, 
gėle saulėtekių tyrų!
Nemuno kloniai, 
kloniai žali.
Platūs krantai smėlėti.
Upe svajonių, 
upe gili — 
plaukti, atrast, mylėti!
O vieversėli, vieversėli, 
pilkas grumsteli lygumų, 
tavo plasnojantį šešėlį 
saulė užlieja žalumu!
Nemuno kloniai, 
kloniai žali.
Platūs krantai smėlėti.
Upe svajonių, 
upe gili — 
plaukti, atrast, mylėti!

Cleveland, Ohio
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 6 dieną įvyks LDS 
55 kuopos susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Vieta: 
15901 St. Clair Ave.

Svarbu, kad kuopos nariai 
dalyvautų, nes įvyks balsavi
mai už LDS Centro Valdybos 
narius. Mes taipgi išrinksime 
delegatus į seimą, kuris įvyks 
New Yorke rugpiūčio 13-14 
dienomis, Statler-Hilton 
viešbutyje.

Filmų iš Lietuvos rodymas 
balandžio 4 dieną gerai pavy
ko. Neturint garsiakalbio, 
draugas Servit Gugas gražiai 
paaiškino nuotraukas apie 
vietoves ir kas ten buvo 
veikiama. Turėjome pusėti
nai gerą grupę publikos.

Prieš filmų rodymą Servit 
Gugas pranešė apie 1977 me
tais ruošiamas ekskursijas į 
Lietuvą, taip pat pabrėžė 
svarbą susirinkusiems, kurie 
nėra nariai, įsirašyti į LDS, 
kur gauname pigiausią ap- 
draudą. Taipgi ragino narius 
pasidarbuoti įrašyme naujų 
narių, ir įrašyti šeimos na
rius. Karštai ragino narius 
pasidarbuoti dėl organizaci
jos labo pakelti kuopų veiklą. 
Reikia, kad būtų taip smar
kiai veikiama dabar, kaip 
buvo seniau.

***
Lietuvių Moterų Klubas at

laikė savo pirmą šių metų 
susirinkimą balandžio 8 die
ną, dalyvaujant gražiam bū-

St. Petersburg, Fla.
Balandžio 10 d. LSC salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas.

Jį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Pirmiausia buvo pa
gerbta tylos minute mirusi 
klubo narė Antanetė Shtu- 
kienė. Toliau klubo valdyba 
pateikė raportas. V. Bunkus 
sakė, kad klubo renginiai ko
vo mėnesį buvo sėkmingi. 
Publikos žiemos metu visuo
met prisipildo pilna salė. Va
saros metu mūsų renginiai 
bus mažesni. Jau išvyko į 
savo namus visi šiauriečiai. 
Taip pat išvyko vasaros ato
stogų keli salės nuomininkai.

Susirinkimas nutarė gegu
žės mėnesį paminėti “Laisvė
je” ir “Vilnyje” mirusius klu
bo narius. Abiem laikraš
čiams paskyrė po $25.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai užgyrė 
V. Bunkaus raportą. Finansų 
sekr. Adelė Pakalniškienė 
pateikė išsamų klubo finansų 
stovį. Iždininkas Jonas Rū
bas sutiko su jos raportu. Iš 
renginių komisijos pranešimą 
pateikė P. Alekna ir P. Moc- 
kapetris.

Visi pranešimai buvo 
priimti. Susirinkimą pabai
gus, šeimininkės pateikė pie
tus. Po pietų Dainos Mylėto
jų choras, Adelės Pakalniš
kienės vadovybėje, išpildė 
dainų programą.

Turėjome solistą iš Kana
dos, Toronto, Petrą Gulbiną. 
Jis padainavo porą dainelių. 
Pijaninu akomponavo Walte- 
ris Žukas.

Valys Bunkus padėkojo vi
siems už dainų programą ir 
pietus.

Po to buvo šokiai.
Kuopos veikla

Balandžio 17 d. LSC salėje 
įvyko LLD 45 kuopos pavasa

Miami, Fla.
Sveikinu gerbiamus “Laisvės” kolektyvo darbuoto

jus su “Gegužės Pirmąja — Tarptautine darbo diena 
ir su Pergalės diena — gegužės devintąja.

Visiems linkiu tvirtos sveikatos, laimės ir pasiseki
mo apšvietos ir kultūros darbuose JAV. Taipgi 
sveikinu Lietuvos mokslo, kultūros ir apšvietos 
veikėjus ir visą liaudį kovojančią už taiką ir ramybę 
visame pasaulyje.

5-tas puslapis

riui narių. Nutarė švęsti Mo
tinų Dieną gegužės 13 d. savo 
susirinkime. Klubo valdyb” 
prašo visas nares ir visub 
draugus ir drauges atsilanky
ti. Klubietės paruoš skanius 
pietus. Pagerbsime motinas 
ir taipgi mirusias klubietes.

Mūsų draugės jau nebe 
jaunos, bet pavyzdingai dar
buojasi ir duoda ūpo visiems 
dalyvauti veikloje.

Šį kartą visi b pavaišin
ti ir Kuzmicką .dainavo 
“Happy Birthday” draugėms 
Mary Lubek ir Josephine 
Baken. Klubo pirmininkė A. 
Palton užkvietė visus ir visas 
dalyvauti Motinos Dienos nr 
nėjime geg. 13 d. 12 vai.

♦♦♦

Taipgi norėčiau priminti 
mūsų draugams ir draugėms, 
kad laikas pasimokėti LLD 
duokles už 1976 metus. Neu
žilgo gausime Draugijos iš
leistą knygą, kurios visi lau
kiame. Bet gausite tiktai na
riais būdami.

♦♦♦

Kai kurie mūsų draugai 
neturi nė vieno laikraščio 
užsiprenumeravę. Kai kurie 
neišsigali.

Čia yra gana rimtas klausi
mas mums visiems. Man ro
dosi, kad organizacijos arba 
pavieniai draugai turėtų pa
gelbėti, kad kiekvienas mūsų 
draugas turėtų laikraštį. Ką 
jūs manote? Būtų parama ir 
laikraščiams.

J. Petraus

rinis pobūvis. Susirinko vieti
nė publika ir buvo svečių iš 
tolesnių vietų:

Buvo visi geroje nuotaiko
je, pavasariškai pasipuošę. 
Mūsų darbščios šeimininkės 
pavaišino visus skaniais pie- 
tais. Aldona Aleknienė pobū
vio dalyvius pasveikino su 
pavasariu. Svečiai buvo pa
prašyti atsilankyti dažniau 
pas mumis.

Po pietų Adelė Pakalniš
kienė pranešė, kad šios die
nos dainų programa bus tik 
apie pavasarį.

Pirmiausia pristatė solistą 
Larry Strack. Jis dainavo 
apie pavasarį angliškai. Jam 
akomponavo Helena Janu
lis . . . Toliau Helena pa
skambino pijaninu solo.

Dainos Mylėtojų Choras 
padainavo keletą dainelių. 
Programa užsibaigė su pensi
ninkų himnu.

Adelė Pakalniškienė padė
kojo visiems programos pil- 
dytojams ir pijanistams. To
liau buvo šokiai iki saulėlei
džio.

Pranešimai
Gegužės 1 dieną kuopos su

sirinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Gegužės 8 d. klubo susirin
kimas. Pradžia 10:30 vai. ry
to, pietūs 12 vai.

Gegužės 15 d. motinų pa
gerbimo diena. Pietūs 12 vai.

Įvyks klubo salėje 314 - 
15th Avė. South. Prašom 
įsitėmyti. V. Bunkienė

New York. — Miesto Tary
bos pirmininkas Paul O‘ 
Dwyer oficialiai siūlo save 
Demokratų Partijos kandida
tu į Jungtinių Valstijų sena
torius. Bet, žinoma, kandida
tais nori ir siūlosi visa eilė 
kitų demokratų.

JONAS SMALENSKAS

4 I
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San Francisco, Cal.
Svečias iš Lietuvos 
ir Kitos Naujienos

Balandžio 4 dieną įvyko 
LLD ir LDS kuopų posėdis 
Jono ir Marytės Ginaičių so
dyboje. Po LLD 153 kuopos 
valdybos ir komisijų raportų, 
vienbalsiai paskirta>po vieną 
šimtą dolerių “Laisvės” ir 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mams. Taipgi mūsų vietiniui 
American-Russian Institutui 
$25 auka.

LDS trum >ame kuopos po
sėdyje a! bei išpildyta 
LDS centro valdybos balsavi
mo blankos, ir šios kuopos 
sekretorė Valė Sutkienė pasi
žadėjo būti kuopos delegate į 
LDS 22-jį Seimą, kuris įvyks 

'".etų rugpiūčio 13 ir 14 
UK'm mis New Yorko mieste.

Svečias Iš Lietuvos
Balandžio 15 dieną įvyko 

maloni sueiga bei susitikimas 
su gerbiamu svečiu Vincu 
Mickevičium, kuris atvyko į 
San Francisco, paviešėjęs po
rą savaičių Chicagoje. Ši 
sueiga įvyko Aleko ir Viole
tos Taraškų rezidencijoje. 
Susipažinti su mielu svečiu 
atsilankė nemažas būrelis lie
tuvių.

Po pažinčių ir vaišių sve
čias buvo pakviestas papasa
koti apie mielą Lietuvą ir 
savo nemažą kelionė. Tenka 
priminti, kad mūsų svečias 
Vincas Mickevičius yra Vil
niaus V. Kapsuko universite
to Teorinės fizikos Katedros 
docentas bei dėstytojas. Visų 
pirma svečias Mickevičius 
įdomiai papasakojo apie fizi
kos mokslą ir bendrai apie 
Lietuvos gyventojų gyveni
mą ir jų progresą.

Taipgi buvo pateikta sve
čiui nemaža klausimų į ku
riuos mielai jis atsakinėjo.

V. Mickevičius svečiavosi 
pas Juozą ir Ks. Karosus ir 
balandžio 17 dieną išvyko į 
New Yorką.

Beje, Mickevičiaus čionaiti- 
nai bičiuliai šiek tiek jį supa
žindino su šios apylinkės įdo
mybėmis, kaip tai — su Kali
fornijos milžinais gražuoliais 
raudonmedžiais, garsiuoju 
Berkeley Universitetu, su 
San Francisco miesto įdomy

LAISVĖS REIKALAI
Su gegužės 1 d. “Laisvės” metinė prenumerata Jungtinė

se Valstijose bus $10, o $5.50 pusei metų. Kanadoje ir 
Lietuvoje bei užsienyje paliekame kaip ir iki šiol. Reiškia, 
Kanados prenumerata $10 į metus, o Lietuvos $12 į metus.

Mūsų pašto šiais metais kainos pakilo daugiau negu 
dvigubai, o taip pat ir visos kitos išlaidos. Taigi, manome, 
kad skaitytojai nepyks dėlei $1 pakėlimo. Administracija

SVEIKINIMAI “VILNIES” SUVAŽIAVIMUI
Gegužės 2 d. įvyks “Vilnies” dalininkų suvažiavimas. Ta 

proga niujorkiečiai sveikina su $208.
Aukojo:

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas..............................$100.00
K. Rušinskienė............. ...........  10.00
A. I. Bimbai.................................................................. 10.00
K. Petrikienė............................................................. 10.00
Ieva Mizarienė.............................................................. 10.00
J. Siurba....................................................................... 10.00
P. N. Ventai.............................................................  10.00
E. N. Jeskevičiūtė .........................   10.00
AnneYakstis......................................  10.00
W. A. Malin .........................  5.00
K. Benderis . .................................   5.00
J. Grybas...........................................  5.00
A. Rainienė.................................................................. 3.00

$198.00
J. Grybas už prenumeratą...... .................................... 10.00

Viso.....................................................................$208.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC. 
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418

Telefonas: 846-1970

bėmis ir su Reno, Nevada, 
gemblerių karalija, kur žvel
giant ten į tuos žmones į 
mašinas dedant savo pinigus, 
kažkaip pagalvoji, kad jie yra 
išprotėję. Be abejo, kiekvie
nas jų galvoja tapti turtingu. 
Deja, daugumoje jie palieka 
savo paskutinį doleri.

Pramoga
Balandžio 18 dieną įvyko 

San Francisco LLD 153 kuo
pos renginys bei pramoga su 
tradicinėmis Velykų vaišėmis 
ir filmu. Šios saulėtos diene
lės stalus puošė Kalifornijos 
žydraspalvės gyvos gėlės. 
Svečių atsilankė gerokas bū
rys, ir jų tarpe dalyvavo iš 
Chicagos viešnia Antanina 
Staškienė, kuri atvyko Kali- 
fornijon pas dukrą Eleanorą 
Claras, 0. Staškienės antroji 
dukra Frances Laurence su 
vyru atvyko iš Connecticut 
valstijos. Malonu buvo su 
malonioms viešniomis supa- 
žinti. Beje, tenka prisiminti, 
kad šios dvi suminėtos sese
rys praėjusiais metais bei 
vasarą lankėsi Lietuvoje ir 
gavo progą pastudijuoti lietu
vių kalbą ir pasižvalgyti po 
gražiąją Lietuvą.

Šioje mūsų sueigoje Alekas 
Taraška pademonstravo Len
kijos mokslinę filmą apie 
žvaigždes ir žemę — ir Tary
bų Sąjungos filmą. Be to, 
šventė gavo gimtadienį mūsų 
gera pramogų darbuotoja Til- 
dele King, kuri ta proga 
pavaišino atsilankiusius daly
vius. Taip pat sueigoje radosi 
daugiau selebrančių, kaip tai 
— Eleanora ir dažna mūsų 
pramogų lankytoja Rhea Co
hen, kuri prisidėjo su $25 
prie pramogos lėšų. Kuopos 
vardu nuoširdus ačiū sele- 
brantėms, Al Taraškai už 
filmą ir V. Stukienei su talki
ninkėmis už nemažą triūsą.

Beje, šios dienos jaukioje 
sueigoje pasigedome bičiulių 
Mozūraičių ir U. Burdienės, 
girdėjosi, kad jų sveikata 
sunegaliavo.

Nepaprastas Renginys
Kovo 27 dieną San Francis

co pagrindinės bibliotekos 
patalpose American-Russian 
Institutas suruošė paminėji-

Ieva Mizarienė 

mą Amerikos 200 metų jubi
liejaus (Bicentennial). Publi
kos atsilankė su ne mažu 
kaupu. Kalbėtojai buvo šie: 
American-Russian instituto 
pirmininkas Dr. H. Roberts, 
Suzanne Stafford, Mike Da- 
vidow, autorius knygos “Ci
ties Without Crisis” ir Dakta
ras bei mokslininkas Linus 
Pauling, kuris šiuo tarpu 
švenčia 75 amžiaus metų su
kaktį.

Linus Pauling yra fizikas 
(physicist), kuris apdovano
tas du kartu Nobelio aukš
čiausia dovana už mokslinius 
atsižymėjimus. Taip pat šis 
mokslininkas yra apdovano
tas Lenino Taikos garbinga ir 
aukšta dovana.

Daktaras Linus Pauling sa
vo įspūdingoje kalboje pa
reiškė: “Kuomet minim bei 
šiuo tarpu švenčiame mūsų 
šalies 200 metų jubiliejų, bet 
pasaulis randasi blogiausioje 
padėtyje. Va, mūsų krašte 
bedarbių rąndasi 10 milijonų, 
mūsų valdininkai nesuranda 
priemonių šiai negeistinai 
problemai išspręsti. Tarybų 
Sąjungos sistema yra geres
nė, nes ten nedarbo nesiran
da”. Toliau Pauling pareiškė, 
kad mūsų Pentagonas vis 
orientuojasi bei vadovaujasi 
šalto karo laukimu ir galimy
be”.

Linus Pauling kalba buvo 
įspūdinga ir mokslinė. Jis 
sakė, kad Amerika turėtų 
mažinti militarinius ginklavi
mus. Dr. palygino skaitlinė
mis militarinių ginklų pasau
liui pavojų. Taip pat moksli
ninkas kalbėjo apie dideli 
pavojų oro ir vandens užter
šimo. Mokslininkas gavo la
bai daug aplodismentų.* * *

San Francisco miesto dar
bininkai jau trys savaitės 
streikuoja ir reikalauja page
rinimo sąlygų darbuose. 
Miesto visa transportacija 
suparalyžuota ir miesto visos 
gatvės baisiai yra užterštos.

L-ma

Filmų gamintojas 
bėga iš Švedijos

Stockholm. — Garsusis fil
mų gamintojas Mr. Ingram 
Bergman paskelbė, kad jis 
negali pakęsti sąlygų Švedi
joje ir ją apleis. Priežastis — 
valdžios taksų kolektoriai jį 
apniko. Kartą net buvo sua
reštuotas ir kaltinamas mo
kesčiais nusukęs $750,000. 
Nors paskui valdžia prisipaži
no padarius klaidą, bet mo
kesčių kolektoriai jo ramybė
je nepalieka. Todėl jis persi
kels į kitą kurią šalį, gal į 
Prancūziją, ir tęs filmų gami
nimą.

Mr. Bergman sako, kad jis 
yra socialdemokratas ir ma
nė, kad Švedijos socialdemo
kratinė valdžia jo neperse
kios, bet pasirodę kitaip.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimiera Bukčius
mirė

1966 m. gegužės 4 d.

Prisiminimui mūsų mielos draugės.

ALDONA ir ANDY ANDERSON,
Ontario, Canada

Į Gegužės Pirmosios demonstraciją!
Šeštadienį po pietų Union Square aikštėje kampe 17th St. ir Broadway vyksta 

tradicinė New Yorko Gegužės Pirmosios demonstracija. Ją rengia įvairiausių darbo 
unijų ir kitų liaudiškų organizacijų susidaręs Gegužės Pirmosios Komitetas.

Aikštėje bus visa eilė žymių kalbėtėjų ir muzikinė programa.
Demonstracijos šūkiai:
Tegyvuoja kova prieš nedarbą, infliaciją, kainų kilimą, rasizmą ir reakciją!
Tegyvuoja pasaulinė taika ir tautų draugystė!
Visi kviečiami ir raginami dalyvauti.

Dainą jums padovanosime!

Vincas Mickevičius 
tėvo takais

Lygiai prieš 60 metų Vin
cas Mickevičius-Kapsukas 
darbavosi Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Jis paliko gilią 
įtaką ne vienam mūsų drau
gui bei draugei.

Pereitais metais apie šį 
laiką buvo atvykusi Kapsuko 
dukra Lena Mickevičiūtė, o 
šiais metais, kovo 28 d. atvy
ko Kapsuko sūnus Vincas 
Mickevičius, fizikos dėstyto
jas Vilniaus univesitete. Kaip 
Lena, taip ir Vincas gyvena 
Vilniuje.

Vincas lankėsi Chicagos, 
Detroito, San Francisco, Re
no apylinkėse, o baigė vizitą 
New Yorke, kur jis pabuvojo 
apie pusantros savaitės.

Čia būdamas Vincas apsi
lankė “Laisvės” įstaigoje, 
Moterų Klubo susirinkime ir 
pas aidiečius per jų repetici
ją. Staigmena graži buvo, 
kad svečias pataikė į Onos 
Čepulienės suruoštą aidie- 
čiams puotą prisiminimui sa
vo 50 metų vedybinės sukak
ties ir tiek pat metų, kaip 
dainuoja Aido Chore. Aišku, 
Vincas buvo ir pas eilę lais- 
viečių jų namuose.

Trečiadienio vakare jis iš
vyko namo į Vilnių, kur jo 
laukia 17 metų sūnus Rimvy
das ir darbas. Vinco maloni 
žmona Danutė mirė vėžio liga 
praėjusį birželio mėnesį.

Vincas prašė padėkoti vi
siems už taip malonų priėmi
mą. Ieva Mizarienė

New Yorke planas 
skiepijimui nuo "flu"

New Yorko miesto majoras 
Abraham Beame pranešė, 
kad jau skubiai ruošiamasi 
prie įskiepijimo visų niujor
kiečių nuo piktosios virusinės 
arba kiaulinės influenzos šią 
vasarą. Tam vadovauti pa
skirtas Pirmasis sveikatos 
komisijonieriaus pavaduoto
jas Pascal James Imperato.

Darbui pravesti sudarytas 
iš 16 narių štabas.

Pagal planą, pirmiausia bus 
įskiepyti visi senieji žmonės, 
kurie jau sulaukė arba per
viršijo 65 metus amžiaus. O 
paskui, vėliau, rugsėjo mėne
sį bus skiepijami visi kiti 
niujorkiečiai.

Labai džiugu, kad šis did
miestis į šį žmonių sveikatos 
apsaugos reikalą taip rimtai 
žiūri ir nežada atsilikti nuo 
kitų Amerikos didmiesčių.

Per daug metų Aido Cho
ras rengė pavasarinius kon
certus. Šiemet mūsų pavasa
rinis koncertas bus daug skir- 
tingesnis už visus kitus buvu
sius koncertus. Aidas suteiks 
publikai daug gražių dainų, 
taipgi solistai smarkiai moki
nasi, kad patenkintų publiką 
savo solo ir duetais. Daug 
žmonių yra girdėję solistą 
Viktorą Bekerį dainuojant. 
Jis visuomet sužavi publiką 
savo nepaprastai tvirtu ir 
gražiu balsu.

Taipgi dainuos Nellie Ven- 
tienė ir Tęsė Stočkienė. Tu
rėsime svečių solistų ir iš kitų 
kolonijų.

Daina suteikia žmonių gy
venimui daug džiaugsmo.

Po gražių dainų ir kitų tai 
dienai skirtų pamarginimų, 
turėsime puikų banketą, 
skirtą pagerbimui Aido Cho
ro mokytojos Mildred Stens
ler, ilgametės vadovės ir or
ganizatorės. Jinai yra aplan
kiusi daug kolonijų su choru

Iš Moterų Klubo susirinkimo
Susirinkimas įvyko balan

džio 20 d. Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė atidarė susi
rinkimą, o tvarkos vedėja 
išrinkta Klubo vicepirminin
kė Marija Stukienė.

Mes vis dar pasigendame 
mūsų ilgametės Klubo sekre
torės Bronės Keršulienės, 
kuri dėl skaudaus rankos su- 
sižeidimo negali susirinki
muose dalyvauti. Mūsų ko
respondentė ir laikina sekre
torė Adelė Rainienė taipgi 
yra rimtai susirgusi, o, be to, 
šiomis dienomis Chicagoje 
mirė jos brolis kun. Jonas 
Raibužis. Mes, klubietės, la
bai užjaučiame ją skaudžiose 
valandose ir Klubo vardu 
noriu išreikšti užuojautą per 
spaudą. Šio susirinkimo pro
tokolą teko man surašyti.

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė pateikė raportą iš 
Moterų veiklos. Ji plačiau 
apsistojo prie buvusio Kovo 
8-osios Moters Dienos mi
nėjimo. Ji pareiškė didelį 
džiaugsmą, kad mes gražiai ir 
vieningai darbuojamės, todėl 
ir mūsų Klubas turi gerą 
vardą.

Taip pat pirmininkė davė 
pasiūlymą pasveikinti ir 
paaukoti “Vilnies” laikraščio 
suvažiavimui šimtą dolerių. 
Visos tam pritarė. Be to, ji 
patarė prisidėti prie Pirmo
sios Gegužės eisenų rengėjų 
su 50 dolerių. Tas taip pat 
buvo užgirta.

Sekančius raportus pateikė 
finansų sekretorė Anne 
Yakštis ir iždininkė Nellie 
Ventienė, kurie buvo malo
niai išklausyti ir priimti.

Iš dovanų komisijos rapor
tavo Julia Lazauskienė ir

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimiera Bukčius
mirė

1966 m. gegužės 4 d.

Jau dešimts metų kai mirė mūsų mylima žmona ir 
motina. Mes labai pasiilgę jos meilės ir jos linksmos 
asmenybės. Prisimename ją dažnai. Ji liks visados 
mūsų mintyse.

CHARLIE BUKČIUS, vyras
New Hyde Park, N. Y.

ALGERD ir SYLVIA BUKAS, sūnus ir marti
Sands Point, N.Y.

Victor Becker, Sr.
ir solistais. Tai dainos my
lėtojai atvyks ir iš kitų kolo
nijų ją pagerbti, paspausti jai 
ranką ir palinkėti dar daug 
metų būti tokiai pat energin
gai, kokia ji buvo iki šiol.

Aido Choras užtikrina, kad 
visi būsite patenkinti, atsi
lankę gegužės 16 dieną į 
Laisvės salę, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Auka tik $6. P. V.

Nastė Buknienė, pranešda-’- 
mos, kad darbas vyksta spar
čiai. Gražiai raportavo Nellie 
Skublickiehė iš įvykusio 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimo, kur ji atstovavo Klubą 
įteikdama Klubo $100 auką.

Išrinkome komisiją 1975 
metams patikrinti Klubo 
knygas. Tą darbą sutiko at
likti Nellie Skublickienė ir 
Julia Lazauskienė.

Buvo maloni staigmena, 
kada prie vaišių stalo Ieva 
Mizarienė pristatė tik nese
niai iš Lietuvos atvykusį ma
lonų svečią Vincą Mickevičių. 
Tai palyginti dar jaunas žmo
gus, o jau užima aukštą pos
tą, būtent fizikos dėstytojo 
Vilniaus Universitete. Jis pa
sakė daug šiltų žodžių mūsų 
moterims, ir bendrai, labai 
įdomiai papasakojo apie Lie
tuvą ir apie jo užimamas 
pareigas.

Mes atsidėkodamos padai- 
navom svečiui “Ilgiausių Me
tų”. O Povilas Venta irgi 
gražiai išsireiškė apie mūsų 
moteris ir pasveikino mūsų 
mielą svečią.

Tai popietei vaišes paruošė 
Julia Šimkienė ir Onutė Ba- 
barskienė. Sekančiam susi
rinkimui vaišes paruošti suti
ko Julia Šimkienė. Šioms 
draugėms didelis ačiū.

Dovanų atnešė šį sykį seka
mos draugės: Onutė Babars- 
kienė, Stella Norbutienė, L 
Danilevičienė ir J. Lazaus
kienė.

Aukomis klubui prisidėta 
sekamai: po $5 - E. Liepienė, 
Bevardis ir O. Quater; po $2 
— J. Šimkienė, A. Petraitie- 
nė, T. Simas ir M. Kavaliū- 
nienė. Nastė Buknienė

Pramogų kalendorius 
'WWW W WWWW WWWW WWW WWW W W

GEGUŽĖS 16 D.
Aido Choro pavasarinis pa- 

rengimas-koncertas ir balius 
pagerbimui ilgametės choro 
vadovės Mildred Stensler 
Įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $6.
LIEPOS 18 D.

LLD 7-ta apskritis rengia 
spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Ave., Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 vai. dieną. Pikniko reika
lais rūpinosi LLD 11 kp., 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

"Laisvės” Reikalai
Aukotojų sąrašyje praėju

siam “Laisvės” numeryje, 
praleistas vardas: A. Juška, 
Brooklyn, N. Y. $3.00 ir 
pranešta, kad M. Jurevich, 
Brooklyn, N. Y., aukojo 
$3.00, o turėjo būti $4.00.

Adm.

BRIEFS

Ona Chepulis
Ona Chepulis made a beau

tiful table for the chorus 
members and a guest from 
Lithuania Vincas Mickevi
čius, Saturday, April 24. 
Food was all home-made and 
delicious and must have cost 
her plenty besides all the 
work she put in it. And it’s 
not the first time she has 
treated the chorus. We have 
wonderful people like that.

* * ♦
In all countries of the 

world the workers are prepa
ring for May Day celebra
tions. This year May Day will 
be celebrated in an interna
tional situation marked by 
serious social problems.

* * *
The Museum of the City of 

New York, on 5th Avenue 
and 103rd Street, still main
taining its free admission 
policy, has been informative 
and delightful, particularly to 
children. There are displays 
showing early New York 
when it was still New Am
sterdam, a “Port of the New 
World” exhibit, cleverly 
mounted along the sides of a 
makeshift pier showing New 
York’s marine life from its 
earliest days to the present. 
There are 19th century fire 
engines and rare toys dating 
back 200 years. In commemo
ration of the Bicentennial, a 
big red banner with the word 
“Revolution”, hangs at pres
ent over the museum’s en
trance. * ♦ * ♦

Human rights activist Dick 
Gregory says he plans a 
cross-country Bicentennial 
run to dramatize the “right of 
every man, woman and child 
to have enough to eat”.* * *

I got a kick out of this little 
item in Ksavera Karosienė’s 
column “We Should Know”: 
The Jackwill Casket Go. of 
Knightsville, Indiana, is pro
ducing a special coffin for 
Bicentennial burials. It feat
ures red top, blue base, 
white sides. It’s called, of 
course, “Spirit of ’76”.
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