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A. BIMBA
Pirmutinis buvo senas poli

tikierius Hubert Humphrey. 
Jis pranešdamas, kad pasi
traukia iš lenktynių į prezi
dentinius kandidatus, gailiai 
apsiverkė. Dabar tą pati pa
darė ir senatorius Jacksonas. j 
Jiems pritrūkę pinigų kam
panijoms už save, be to, 
pirminiuose balsavimuose ik
šiol negavę pakankamai balsų 
laimėti nominacijų. Ypač juos 
labai skaudžiai supliekė bu
vęs Georgia valstijos guber
natorius Jimmy Carter tokio
se svarbiose valstijose kaip 
Pennsylvania ir Texas.

Žinoma, dar gali būti visko, 
bet visi duomenys rodo, kad 
Carter lemta būti demokratų 
kandidatu lapkričio rinki
muose.

Žmonės verkia iš džiaugs
mo, arba iš bėdos. Humphrey 
ir Jackson aiškiai apsiašarojo 
iš bėdos.

Pažangiųjų amerikiečių 
dienraštis “Daily World” la
bai entuziastiškai sveikina 
balandžio 23 dieną Bostone 
įvykusią demonstraciją prieš 
rasizmą ir terorą. Joje, sako
ma, dalyvavo net 100,000 
abieju rasiu žmonių. Jie visi 
akivaizdžiausiai pasisakė už 
mokyklų integraciją ir prieš 
rasistus.

Miesto majoras White, ku
ris šią demonstraciją suruo
šė, taipgi nusipelno visų ge
ros valios žmonių nuošir- 
džiausio pasveikinimo.

□
Žodelis į mūsų Lietuvių 

Literatūros Draugijos na
rius. Jau labai laikas visiems 
užsimokėti narines duokles. 
Juo grečiau, tuo geriau. Žiū
rėkime, kad ši mūsų Ameri
kos pažangiųjų lietuvių pasi
didžiavimo organizacija nepa
lūžtų prieš jokius sunkumus. 
Nė vienas neišsibraukime iš 
jos nei dėl duoklių neužsimo- 
kėjimo, nei dėl sveikatos su- 
šlubavimo.

□
Prieš kiek laiko Vilniuje 

įvyko Lietuvos vietinių Tary
bų darbuotojų pasitarimas 
arba konferencija. Tai, ma
tyt, buvo labai sėkmingas 
pasitarimas. Jame kalbėjo ir 
Komunistų Partijos pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius. Savo pranešimo pabai
goje jis sakė:
“Šiame pasitarime buvo pa
sakyta daug gerų minčių, 
kurios pasitarnaus tolesniam 
vietinių Tarybų darbo gerini
mui. Manau, kad su šiomis 
mintimis bus supažindinti vi
si vietiniu Tarybų darbuoto
jai ir deputatai. Būtina išna
grinėti kritines pastabas bei 
pasiūlymus, pareikštus res
publikinėms organizacijoms 
ir žinyboms ir pagal galimy
bes juos išspręsti:

Nėra abejonės, kad respu
blikos vietinės Darbo žmonių 
deputatų tarybos, jų vykdo
mieji komitetai, nuolatinės 
komisijos, deputatai dar la
biau suaktyvins savo darbą, 
įneš deramą indėlį į partijos 
XXV suvažiavimo iškeltų už
davinių įgyvendinimą.”

O
Šios šalies sostinėje Wa

shingtone National Arlington

Žinia iš Romos bal. 30 dieną 
prasideda: “Šiandien valdžia 
rezignavo, atidaromas kelias 
į generalinius rinkimus birže
lio mėnesį, kurie gali atvesti 
Komunistų Partiją į dalyva
vimą vyriausybėje”.

Toliau nurodoma, kad tuo-

Sušilę ieško, 
bet nesuranda 
testamento
San Francisco, Cal. — 

Prieš kiek laiko bilijonieriui 
Howard R. Hughes mirus, 
kilo klausimas apie jo paliki
mo testamentą. Eina kalbos, 
kad jis kelis šimtus milijonų 
dolerių palikęs Mormonų baž
nyčiai. Dabar jos advokatai 
pasileido darban surasti raš
tišką palikimo testamentą. 
Taip testamento ieško visa 
eilė įstaigų bei velionio gimi
nių, bet, kol kas, jos pastan
gos veltui!

Sakoma, kad Hughes palik
tas turtas siekia pustrečio 
bilijono dolerių!

Washingtonas. — Dienraš
čio “Washington Star” leidė
jas ir spaustuvininkų unija 
pasirašė naują kontraktą. Pa
gal šią sutartį, du šimtai 
spaustuvininkų bus paleisti iš 
darbo ir leidėjui sutaupyta 
kasmet po šešis milijonus 
dolerių. Unija turėjusi nusi
leisti, nes kitaip dienraštis 
būtų buvęs uždarytas.

Net apsiverkė

Washingtonas. — Tai irgi 
gal bus pirmas toks atsitiki
mas visoje šios politikos isto
rijoje. ’ Senas, kaip žmonės 
sako, ir vėtytas ir mėtytas 
politikas, pranešdamas, kad 
jis aktyviškainebesidarbuos 
būti demokratų prezidentiniu 
kandidatu, gailiai apsiverkė. 
Bet kaip tiktai taip padarė 
senatorius Hubert Humph
rey, kaip matome šioje nuo
traukoje. 0 gal jis mano, kad 
kelios ašaros jam daugiau 
padės demokratų suvažiavi
me laimėti nominacijas?

kapinės yra priglaudusios 
daug žymių amerikiečių. Jose 
taipgi amžinai ilsisi po vieną 
iš praeities karuose kritusių 
karių nežinoma karį. Jose 
taipgi jau tūlas laikas yra 
paruoštas kapas nežinomam 
Vietnamo kare kritusiam ka
riui. Deja, iki šiol iš apie 
50,000 tūkstančių jame kritu
sių karių dar nė vienas nėra 
atsiradęs nežinomas. Visų jų 
vardai ir pavardės nustaty
tos.

Bet tikimasi, kad šiam ka
pui neteks visados būti tuš
čiam. Mat, yra keliolika šim
tų Amerikos šiame kare din
gusių "be žinios” karių. Gal 
vienas jų bus, dėl sužalojimo 
ne identifikuojamas. Jo palai
kai bus atgabenti ir čia palai
doti.

se rinkimuose kova eis tarp 
Krikščionių Demokratų ir 
Komunistų. Kaip žinoma, 
šiandien Italijos Komunistų 
Partija yra antra didžiausia 
partija. Jinai rajoniniuose ir 
vietiniuose rinkimuose tik 
dviem procentais balsų surin
ko mažiau už Krikščionių De
mokratų partiją.

Reakcinės jėgos bijo, kad 
birželio rinkimuose Komunis
tų Partija gali pralenkti 
Krikščionių Partiją. Kas ta
da? Kartu su Socialistų Parti
ja jinai parlamente turėtų 
gražią daugumą ir galėtų su
daryti kairiųjų jėgų koalicinę 
valdžią. Kaip tik tokios situa
cijos bijo ir mūsų Amerikos 
prezidentas su valstybės sek
retoriumi ir įspėja Italiją prie 
to neprieiti. . .

Sen.Jacksonas 
nebesidarbuos 
už kandidatūrų

Seattle, Wash. — Sugrįžęs 
į savo gimtinę Washingtono 
valstiją senatorius Henry 
Jackson pareikė, kad jis nu
traukia kampaniją už kandi
datūrą į prezidentus. Tam jis 
paduoda dvi priežastis: vie
na, kad jis pritrūkęs pinigų 
kampanijai vesti, antra, kad 
jam nepavykę pastoti kelio 
Jimmy Carter įvykusiuose' 
pirminiuose balsavimuose. 
Matyt, ypač Pennsylvanijos 
valstijoje pirminiuose balsa
vimuose senatorių pritrenkė 
toks didelis Carter laimėji
mas. Atrodo, kad jis neteko 
vilties laimėti nominacijas, 
nors jis sakosi tebesąs kandi
datu į prezidentinius kandi
datus. Jis jau turi surinkęs 
200 delegatų, bet, žinoma, 
toli šaukia nuo reikiamo dele
gatų skaičiaus nominacijoms 
laimėti.

Tas pats gąsdinimo 
balsas

Agrikultūros sekretorius 
Earl Butz užbaigė tris savai
tes trūkusią kelionę Europoje 
ir Azijoje. Vizitavo, prez. 
Fordo siunčiamas, net dešim
tį šalių.

Esąs labai nusivylęs. Visur 
radęs stoką pasitikėjimo 
Jungtinių Valstijų įtaka ir 
pajėgumu.

Mr. Butz turi mintyje 
Amerikos militarinį pajėgu
mą. Tai gąsdinimas Ameri
kos žmonių, kad jie nesiprie
šintų šios šalies ginklavimosi 
didinimui. O kaip tik dabar, 
kai eina svarstymas, kiek 
lėšų skirti ir išleisti ginklavi
muisi ir ginklų tobulinimui, 
ginklavimosi plėtimo šalinin
kams toks gąsdinimas yra 
reikalingas. Antai, preziden
tas reikalauja, kad tuoj būtų 
pradėta gaminti 244 B-l bom- 
berius. Jų pagaminimas pa
reikalautų daugiau kaip 21 
bilijoną dolerių. Butz gąsdini
mas padės prezidentui laimė
ti.

San Francisco. — Čia kal
bėdamas viceprezidentas 
Rockefelleris aštriai kritika
vo Kongresą už atidengimą 
Centrinės Žvalgybos Agentū
ros papildytų namie ir užsie
niuose baisių kriminalysčių. 
Tas, girdi, pakenks šalies 
saugumui.

Premjerės sūnus ruošiasi 
užimti motinos vietą?

Svarbus demokratijos
laimėjimas

New Delhi. — Indijos premjerės Indira Gandhi Sanjay 
Gandhi sūnus pastaruoju laiku labai suaktyvėjo politikoje. 
Lankosi didmiesčiuose, sako kalbas, susitinka ir tariasi su 
vietų veikėjais. Spėjama, kad jis ruošiasi užimti motinos 
vietą, kai dėl amžiaus ir kitų priežasčių jinai bus priversta 
pasitraukti iš vyriausybės ir Kongreso partijos vadovybės. 
Jis dar tik 29 metų amžiaus.

Jeigu ne priešai, 
160,000 bedarbių 
turėtų darbus

Dėka senatoriaus Jacksono 
ir kitų detentės politikos 
priešų pasidarbavimo, Jung
tinių Valstijų Kongresas už
dėjo suvaržymus prekybai su 
Tarybų Sąjunga. Rezultatas: 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
sunkiosios mašinerijos ir kitų 
pramonės produktų užsaky
mų atidavė kitoms užsienio 
šalims.

Apskaitoma, kad jeigu ne 
tie suvaržymai, apie 160,000 
Amerikos bedarbių šiandien 
turėtų darbus. Nuostolis ne 
Tarybų Sąjungai, bet Ameri
kai. Ypač šios šalies darbo 
unijos turėtų apie tai pagal
voti ir paspausti Kongresą, 
kad jis tuos suvaržymus tuoj 
panaikintų.

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey paskyrė komisi
ją ištirti bankų taksų sumažė
jimą net 30 procentų! Kai 
visų kitų niujorkiečių mokes
čiai valstijai labai pakilo, ban- 
kierių — sumažėjo beveik 
trečadaliu!

Naujasis T. Sąjungos 
gynybos ministras

Dimitri F. Ustinov
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos Gynybos ministru paskir
tas civilinis veikėjas Dimitri 
F. Ustinovas. Naujasis minis
tras 67 metų amžiaus ir Ko
munistų Partijos Politinio 
Biuro narys.

Pripažįsta, kad 
bomba buvo 
išsprogdinta

Pekinas. — Jau ir Kinijos 
valdžia oficialiai pripažino, 
kad balandžio 29 d. prie tary
binės ambasados buvo padėta 
ir išsprogdinta bomba. Du 
kiniečiai sargai užmušti. Nie
kas Tarybų Sąjungos amba
sados darbuotojų nenukentė
jo.

Kinijos valdžia sako, kad 
tai darbas kriminalistų. Jie 
būsią surasti ir tinkamai nu
bausti.

Washingtonas. — Buvęs 
Gynybos sekretorius James 
Schlessinger kritikuoja For
do administraciją. Ji verčian
ti Izraelį daryti nusileidimus 
arabams.

Indianapolis, Ind. — India
na ir Georgia valstijose Ro
nald Reagan pirminiuose bal- 
savimuo supliekė prez. For
dą. Pastarasis to nesitikėjo.

Teisėjas išnaudotojų 
tarnyboje

Naugatuck, Conn. — Čia 
streikuoja Unroyal Inc. dar
bininkai. Savininkai bandė 
skebais įmonę operuoti, bet 
streikieriai neleido jiems įeiti 
į fabriką. Policija suareštavo 
du darbininkus, o teisėjas 
Luką F. Martin išleido prieš 
streikierius indžioniškiną (uš- 
draudimą trukdyti skebams 
įeiti į fabriką). Jeigu streikie
riai jo įsakymo neklausys, 
bus policijos areštuojami ir 
be jokio teismo grūdami į 
kalėjimą.

New Jersey valstijos 
gub. įsakas

Trenton, N.J. — Guberna
torius Byrne pats užgyrė 
Jimmy Carter kandidatūrą į 
prezidentus ir ragina visus 
valstijos demokratus tą patį 
padaryti birželio 8 dienos 
pirminiuose balsavimuose. 
Tai laikoma labai dideliu Car- 
teriui laimėjimu. Nelieka 
abejonės, kad šiuose pirmi
niuose balsavimuose jis bus 
laimėtojas.

New Haven, Conn. — Ge
rai, kad garsiojo Yale univer
siteto vadovybė buvo pri
versta pakeisti savo nusi
statymą ir sutiko įtraukti 
žinomą veikėją ir komunistą 
Dr. Herbert Aptheker į savo 
fakultetą. Ateinančiais moks
lo metais, kurie prasidės su 
šių metų rudeniu, jis bus 
apmokamu dėstytoju planuo
jamame W. E. B. DuBois 
seminare.

W. E. B. DuBois buvo 
žymus istorikas ir veikėjas. 
Jis suvaidino labai svarbų 
vaidmenį Amerikos juodųjų 
žmonių sunkioje kovoje už 
lygias teises. Universiteto 
studentai pareikalavo, kad 
apie jį ir tą jo vaidmenį būtų 
įvestos pamokos ir kad Dr. 
Aptheker, kuris yra labai 
plačiai susipažinęs su velionio 
DuBois gyvenimu ir veikla, 
būtų pakviestas į tą seminarą 
už dėstytoją. Iš karto univer
siteto vadai griežtai pasiprie
šino, bet dabar nusileido.

Studentų laimėjimas yra 
svarbus demokratijos laimė
jimas. Jų sumanymo oponen
tai nekontestavo Dr. Apthe
ker kvalifikacijos kaip dėsty
tojo ta tema, bet jam prieši
nosi šimtinai todėl, kad jis 
taip pat yra žymus Amerikos 
komunistų veikėjas. Vadina
si, pagal juos, reikštų, kad 
Yale universitete gali ir turė
tų mokytojauti ar profeso
riauti tiktai tam tikro politi
nio nusistatymo žmonės, tai 
yra demokratai arba republi- 
konai, o kitu politinių nusi
statymų bei pažiūrų žmo
nėms negali būti ir nėra 
vietos.

Taigi, šis Dr. Aptheker 
laimėjimas yra daug gilesnės 
ir platesnės reikšmės, negu į 
jį paviršutiniai žiūrint atro
dytų. Tai ne asmens, bet 
labai svarbaus principo lai
mėjimas.

Reikia 75,000 
piliečiu parašu

Edward Teixeira
Bostonas. — Massachu

setts pažangieji žmonės yra 
pasimoję uždėti Komunistų 
Partijos prezidentinius kan
didatus Gus Hali ir Jarvis 
Tyner and baloto ateinančio 
lapkričio rinkimuose. Tai iš 
tikrųjų sunkus, milžiniškas 
darbas! Reikia net 75,000 
piliečių parašų!

Parašų rinkimo darbas jau 
smarkiai varomas pirmyn. 
Cambridge, Mass. 550 Mas
sachusetts Ave., antrajame 
aukšte, atidarytas parašams 
rinkti centras.

Rinkimų vajaus direktorius 
yra Edward Teixeira, o iždi
ninkė — Laura Ross. Abu 
labai atsidavę ir rūpestingi 
darbuotojai. Jie verbuoja sa
vanorius parašams rinkti. Tai 
didelės pastangos. Ar joms 
pavyks?

HERBERT APTHEKER

Lietuvoje svečiai 
iš Italijos

Vilnius. — Balandžio 23 
dieną Tarybų Lietuvoje vie
šėjo Draugijos “Italija — 
TSRS delegacija, vadovau
jama Sardinijos parlamento 
pirmininko pavaduotojo Se- 
bastijano de Sanaiso.

Pokalbyje dalyvavo res
publikos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas V. Zen
kevičius, Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas R. Petrauskas.

Tą pačią dieną delegacija 
susitiko su Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoju, Valstybinės 
plano komisijos pirmininku 
A. Drobniu. Jis apžvelgė Lie
tuvos darbo žmonių laimėji
mus Tarybų valdžios metais, 
kalbėjo apie neišardomą bro
liškų respublikų draugystę, 
padedančią tarybiniams žmo
nėms sparčiai žengti pažan
gos keliu.

Įsteigta "Tėviškės" 
draugija

Vilnius, balandžio 28 d. — 
Lietuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje komite
tas perorganizuotas į “Tėviš
kės” Draugiją. Vakar Vilniu
je įvyko naujosios draugijos 
konferencija.

Konferencijos dalyviai nuo
širdžiai padėkojo buvusiam 
komiteto pirmininkui Vladui 
Karveliui, išeinančiam į pen
siją, už ilgametį darbą, stipri
nant ryšius su užsienio lietu
viais, palinkėjo didelės sėk
mės visuomeninėje veikloje.

Konferencijoje patvirtinti 
“Tėviškės” Draugijos įstatai, 
išrinkti vadovaujantys orga
nai. Draugijos tarybos prezi-, 
diumo pirmininku išrinkti 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo na
rys, Respublikos nusipelnęs 
kultūros veikėjas Pranas Pe
tronis.

Pranas Petronis gimė 1910 
metais Račiupėnuose, netoli 
Kupiškio. Mokėsi Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, stu
dijavo Kauno universitete, 
vėliau išėjo aukštuosius karo 
mokslus. Didžiojo tėvynės 
karo metais kovėsi Šešiolik
tosios lietuviškosios divizijos 
eilėse, ėjo įvairias vadovauja
mas pareigas kariniuose dali
niuose. Pranui Petroniui su
teiktas artilerijos generolo 
majoro laipsnis. Dabar Pra
nas Petronis — demisijoje. 
Periodinėje spaudoje ir rinki
niuose jis yra paskelbęs atsi
minimų ir Šešioliktosios lie
tuviškosios divizijos žygių.

Draugijos tarybos prezi
diumo pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju išrinktas Vytau
tas Kazekevičius, pavaduoto
ju — Robertas Skačkauskas.

V. Petkevičienė
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LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako

Sveikiausias patarimas
Pagaliau jau turime Senatinio Komiteto Žvalgybų Reika

lais raportų apie ČIA (Central Intelligence Agency) ir FBI 
(Federal Bureau of Investigation) veiklą čia vietoj ir 
užsieniuose. Tai dvi storos knygos su 183 rekomendacijomis 
tų žvalgybų reformavimui arba perorganizavimui. Jau ir 
pilno raporto nepaskelbus, buvo žinoma, kokiais neleistin- 
nais, baisiais, kriminališkais darbais šios ir visos žvalgybų 
įstaigos užsiiminėja. Jos tai veiklai kasmet išleidžia po kelis 
bilijonus dolerių, niekam nepateikdamos jokių ataskaitų ir 
neatsakydamos prieš nieką už savo pikčiausius darbus.

Visi Senatinio komiteto pasiūlymai, kaip atrodo, susideda 
tik siekimo šiek tiek tų žvalgybinių įstaigų bei agentūrų 
sauvaliavimą apriboti. Bet jos paliekamos savo darbą tęsti.

Tiktai Gus Hali, Komunistų Partijos kandidatas į prezi
dentus, susipažinęs su komiteto raportu, išstoja su labai 
protingu ir praktišku pasiūlymu. Jis sako, kad ČIA ir FBI 
reikia ne lopyti, ne reformuoti, bet visiškai ir visam laikui 
uždaryti. Jų veikla nesuderinama su šios šalies Konstitucija 
ir žmonių geriausiais interesais. Be to, jis sako, Kongresas 
turi panaikinti visus įstatymus, kurie kaip nors, kokioje 
nors formoje apriboja mūsų Konstitucijos Penktąjį Pataisy
mą.

Nedarbas — kapitalistinių šalių liga
Viena iš svarbiausių Jungtinių Tautų įstaigų yra Tarptau

tinė Darbo Organizacija. Jos būstinė — Geneva, Šveicarijo
je. Šiandien joje 128 nariai, tai yra tiek pasaulio šalių joje 
turi savo organizuotų darbininkų (darbo unijų) atstovybes. 
Ji išleidžia vienkartinį leidinį, pavadintą “Informacija”. 
Leidinio vėliausiame numeryje (No. 2, 1976) kalbama apie 
kapitalistiniame pasaulyje siautėjimą nedarbo.

Ta liga serga visos išsivysčiusios kapitalistinės šalys. 
Pagal leidinį “Informacija”, ne darbo yra skaudžiai paliestos 
23 šalys. Į jas įeina visos vakarinės ir pietinės Europos 
kapitalistinės šalys, taip pat Japonija, Australija, Naujoji 
Zelandija, ir, žinoma, Jungtinės Amerikos Valstijos. Jas 
visas imant kartu, jose yra net 18 milijonų bedarbių. 
Išskyrus Jungtines Valstijas, kuriose, sako leidinys, bedar
bių gretos yra šiek tiek sumažėjusios, visose kitose šalyse 
jos kasmet gausėja.

Tarptautinės Darbo Organizacijos leidinys pabrėžia, kad 
nedarbas yra skaudžiausiai palietęs moteris darbininkes ir 
jaunuosius darbininkus. Jis sako, kad 41 procentą visų 
bedarbių sudaro darbininkai žemiau 25 metų amžiaus, nors 
tuo tarpu visose darbo jėgose jie tesudaro 22 procentus. Tas 
pats su moterimis. Nors jos visų darbo jėgų tesudaro 35 
procentus, bet bedarbių — 40 procentų.

Kokia ateitis? Nors Tarptautinės Darbo Organizacijos 
organas šio klausimo nediskutuoja, bet iš visko matyti, kad 
jis tikisi ir šiais (1976) metais bedarbių skaičiaus nemažo 
pagausėjimo. Virš minėti duomenys liečia tiktai praeitus 
(1975) metus.

Kur rinkiųiai nieko nepakeitė
Atrodo, kad balandžio 25 dieną Portugalijoje įvykę 

parlamento rinkimai nieko pagrindiniai nepakeitė, nieko 
naujo neįnešė. 0 buvo jų laukiama ir sakoma, kad jie gali 
nulemti visą tos šalies ateitį. Daugumos nelaimėjo nei viena 
partija. Socialistų Partija ir vėl pasilieka su daugiausia 
atstovų naujame parlamente, bet daugumos neturi, ir be 
paramos komunistų bei kurios kitos partijos, negalės 
sudaryti vyriausybės. Tuo tarpu socialistai sako, kad jie 
neis į koaliciją nei su komunistais, nei su dešiniomis 
partijomis. Jie nori sudaryti mažumos vyriausybę ir kraštą 
valdyti vieni. Bet klausimas, ar kitos partijos leis jiems 
tokią vyriausybę sudaryti.

Vienaip ar kitaip, dabar visos viltys dedamos ateinan
tiems prezidentiniams rinkimams, kurie įvyks birželio 
mėnesį. Socialistų kandidatu į prezidentus būsiąs partijos 
vadas Soares. Jie tikisi Soares išrinkti. Bet jei nei jis, nei 
kurios kitos partijos kandidatas negaus balsų daugumos, 
kas tada?

Portugalijos ateitis pasilieka neaiški. Tuo tarpu tokiose 
sąlygose šalyje nėra ir negali būti socialinės ramybos. Iš jos 
išeitis — socialistų ir komunistų bendras frontas. Deja, kaip 
sakyta, socialistų vadai tokio bendro fronto idėjai priešingi.

Astronomiškas pelnų kilimas
General Motors korporacija paskelbė, kad jinai per 

pirmąjį šių metų ketvirtį jau pasidarė net $800,000,000 
gryno pelno! Tai tryliką kartų daugiau, negu jinai pelnė per 
pirmuosius tris 1975 metų mėnesius. Kitos didžiosios 
automobilių gaminimo korporacijos taip pat didžiuojasi 
astronomiškais pelnais per šių metų pirmuosius tris 
mėnesius. Fordo korporacija uždirbo $343,000,000, o Chrys
ler - $72,100,000.

Nuo automobilių gaminimo korporacijų nenorės pelno 
klausimu atsilikti kitų pagrindinių pramonių viešpačiai. 
Antai, United Steel Company jau paskelbė, pakelianti 6 

•procentais kainą visiems savo produktams. Ją, aišku, 
paseks kitos plieno pramonės korporacijos.

Bet kaip su jų darbininkais? Ar ir jų algos bus proporcio- 
naliai keliamos? Nebus tų baikų! Jeigu darbininkai norės 
dolerį kitą gauti, turės gerai pakovoti.

Kaip su dešimčia milijonų bedarbių? Ar tas reiškia, kad jie 
bus automatiškai grąžinami į savo darbus? Nieko panašaus 
negirdėt ir nesimatyt. Dargi su kiekviena diena tūkstančiai 
bedarbių nustoja gauti nedarbo apdraudos perlaidas (če
kius) ir skęsta į gilesnį skurdą.

Tai tokia nūdienė mūsų kapitalistinė realybė.

MOKSLININKŲ GRETŲ 
GAUSĖJIMAS LIETUVOJE

Savaitraštyje “Gimtasis 
Kraštas (bal. 22 d.) Audronė 
Našlėnaitė rašo:

“Senajame Vilniaus univer
sitete vieną balandžio šešta
dienį suvilnijo šventinis šur
mulys. Trisdešimties fizikos 
fakulteto laidų absolventai, 
suvažiavę iš visos Lietuvos, 
užtvindė aktų salę.

Praeityje liko sunkūs poka
rio metai, kada studentai ir 
dėstytojai remontavo, tvarkė 
universiteto rūmus, valė nuo 
griuvėsių sostinę. Šiandien 
visi susirinko pasidžiaugti, 
susitikti su senais draugais.

Keistoki dabar atrodo pir
mųjų laidų absolventų skai
čiai: pirmoji 1946 m. laida — 
keturi fizikai, antroji — taip 
pat keturi. Dabar gi kasmet 
universitetą baigia beveik po 
šimtą fizikų. Gerokai išaugo 
ir fakultetai.

Per 30 pokario metų uni
versitetą baigė 1274 fizikai. 
Jie dirba įvairiose liaudies 
ūkio srityse. Lietuva vardu 
žinoma toli už respublikos 
ribų. Tarp jų —- Tarybų 
Sąjungos Valstybinės pre
mijos laureatas, Elektrogra- 
fijos mokslinio tyrimo institu
to skyriaus viršininkas Albi
nas Kaminskas, Respubliki
nes premijos laureatas, Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos narys korespondentas 
prof. Jurgis Viščakas ir dau
gelis kitų. Beje, 1959 m. 
laidos 200-uoju fiziku diplo
mantu buvo dabar žinomas 
teatro ir kino aktorius Regi
mantas Adomaitis”.

Įdomu, kad šia mokslo šaka 
pradeda vis daugiau domėtis 
ir Lietuvos moterys. Našlė
naitė sako:

Šia vyriška specialybe mū
sų laikais žavisi ir moterys. 
Visos 398 moterys, įstojusios 
į universitetą studijuoti fizi
kos sėkmingai baigė mokslus, 
apgynė diplomus. Norint 
baigti fiziką, reikia turėti 
pakankamai moteriškumo — 
atkaklumo, ištvermingumo, 
kruopštumo, — juokauja fa
kulteto dekanas”.

ĮAMŽINTAS TAURAUS 
RAŠYTOJO ATMINIMAS

Lietuvos žinių agentūros 
“Elta” pranešime iš Vilniaus 
balandžio 20 sakoma:

Kelis dešimtmečius Z. An- 
gariečio gatvėje, name Nr. 1, 
gyveno ir kūrė Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas, ra
šytojas ir žurnalistas Augus
tinas Gricius. Įamžinant ilga
mečio literatūros darbuotojo 
atminimą, šiandien prie šio 
namo atidengta memorialinė 
lenta. Ta proga čia įvyko 
mitingas.

Ant lentos užrašas:
“Šiame name 1952-1972 

metais gyveno KTSR nusi
pelnęs meno veikėjas, rašy
tojas Augustinas Gricius”.

Apie velionio literatūrai ir 
menui nuopelnus kalbėtojo 
keletas veikėjų.

— Visas A. Griciaus gyve
nimas, — pasakė, pradėjusi 
mitingą, miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoja S. Macikaitė, — buvo 
skirtas literatūrinei veiklai. 
Jautri rašytojo širdis daug 
patyrė netrumpame, vingiuo
tame gyvenimo kelyje: matė 
buržuazinio gyvenimo netei
sybes, pasaulinių karų baisu
mus, džiaugėsi tarybinės 
santvarkos laimėjimais. Jis 
su didele meile, nuotaikingu 
stiliumi piešė sodrius kaimo 
buities vaizdus, nagrinėjo 
įvairių socialinių sluoksnių’ 
padėtį istorinėje įvykių rai- 
dojo, sprendė inteligentijos 
idėjinio brendimo problemas. 
Dirbdamas ir gyvendamas 
Vilniuje, A. Gricius nemažai 
prisidėjo prie miesto kultūri
nio gyvenimo vystymo, buvo 
įvairių kultūros renginių ini
ciatorius. Rašytojas parodė 

ryškų tarnavimo liaudžiai, 
savo epochai pavyzdį.

— A. Griciaus įvairiašakė 
draminė kūryba, — pažymė
jo Lietuvos TSR Rašytojų 
Sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas A. Bubnys, 
— tai ištisas mūsų nacionali
nės tarybinės dramaturgijos 
etapas. Gerai pažindamas 
buržuazinio gyvenimo tikro
vę, būdamas jautrus sociali
niam blogiui ir neteisybei, 
turėdamas įgimtą satyriko 
talentą, dramaturgas pokario 
metais sukurtose pjesėse gi
liai atskleidė klasių kovą, 
negailestingai pasmerkė iš
naudotojišką santvarką, aš
triai kritikavo buržuazines 
atgyvenas ir išaukštino kovo
tojus už pažangą bei naują 
gyvenimą.

Apie A. Griciaus ilgametį 
darbą, puoselėjant teatro 
meną, satyros žanrą, mitinge 
kalbėjo “Šluotas” žurnalo vy
riausiasis redaktorius rašyto
jas J. Bulota ir Akademinio 
dramos teatro aktorius, res
publikos nusipelnęs artistas 
A. Kernagis.

DAR VIENA “PASLAPTIS” 
ATIDENGTA

Bostono menševikų “Kelei
vis” šiomis dienomis atidengė 
dar vieną “paslaptį”, kodėl jis 
ir visa lietuviškoji reakcinė 
spauda taip priešinga Ameri
kos lietuvių lankymuisi Tary
bų Lietuvoje. Balandžio 20 d. 
jo vedamajame skaitome:

“Sakysime, pradžioje metų 
mūsų skaitytojas yra griež
čiausias bet kurių su okupuo
ta Lietuva kontaktų prieši
ninkas ir baisiai pyksta, kad 
jo skaitomas laikraštis tuo 
klausimu yra santūresnis, 
kad jis neragina tokių “tautos 
išdavikų” išmesti iš visų or
ganizacijų, boikotuoti šeimy
niškuose susitikimuos ir jau 
beveik paskandinti. Bet štai, 
patsai nuvažiavęs į Lietuvą, 
po pusmečio tas pat “skaistu
sis patriotas” jau graužia re
daktoriaus gerklę, kodėl šis 
neraginąs nei senimo, nei 
jaunimo Lietuvą ko gausiau 
lankyti ir kad tuo klausimu jo 
laikraštis tylįs . . . Na, o 
priedo — dar atsisako prenu
meravimo.**

Reakcinės spaudos skaity
tojas, nuvykęs į Lietuvą, su
sipažįsta su joje gyvenimu ir 
sugrįžęs nebetiki reakcininkų 
melais ir šmeižtais apie gim
tąjį kraštą. Dargi net meta tą 
spaudą prenumeravęs ir skai
tęs!

LIETUVIŠKIEJI 
KLERIKALAI IR 
BUSIMIEJI 
PREZIDENTINIAI 
RINKIMAI

Brooklyn© pranciškonų 
“Darbininke” (bal. 23 d.) Al
gimantas S. Gečys savo 
straipsnyje “Amerikai reikia 
didvyrių!” įrodinėja, kad mū
sų klerikalai turėtų remti 
demokratų šaltojo karo rite
rių senatorių Henry Jacksoną 
į prezidentus. Jam patinka, 
kad Jacksonas pasmerkė Hel
sinkio konferenciją ir jos nu
tarimus bei kritikavo prezi
dentą Fordą, kam jis joje 
dalyvavo ir po tais nutari
mais. siekiančiais sumažinti 
įtampą tautų ir valstybių san
tykiuose, padėjo savo parašą.

Kad šiuo klausimu nepasi
liktų jokios abejonės apie 
Jacksono “didvyriškumą” ir 
jo aukštas “kvalifikacijas” 
šiam kraštui vadovauti, po
nas Gečys drožia:

“Nėra abejonės, kad iš sie
kiančiųjų JAV prezidento 
posto asmenų tarpo, tiek de
mokratų, tiek respublikonų, 
sen. Jacksono nusiteikimas 
prieš komunizmą yra pasto
viausias, be bet kokių nukry
pimų į šalį ar proginių išim
čių. Jo antikomunizmas yra 
ryškus nuo pat pirmųjų 
žingsnių Amerikos politinia

me gyvenime — 12 metų 
atstovų rūmuose ir nuo 1952 
metų senate”.

Bet Chicagos marijonų or
gane “Draugas” (bal. 22 d.) 
Juozas Kojelis taip pat galvą 
guldo už Ronald Reaganą. Iš 
visų norinčių būti kandidatais 
į prezidentus abejose partijo
se, Reaganas esąs tinkamiau
sias ir geriausias, nes jis esąs 
tos “šventos” nuomonės, kad 
“detentė mums davė tiktai 
kapų taiką”. Parėmimui savo 
nusistatymo Kojelis nurodo į 
Reagono pasmerkimą dabar
tinės vyriausybės politikos, 
kuri, girdi, privedė prie 
“Amerikos atsilikimo ginkla
vimosi srityje nuo sovietų”.

Kojeliui taipgi patinka Rea
ganas, kai jis sako:

“Mano nuomone, detentės 
politika, kurią veda dabarti
nė vyriausybė, reiškiasi 
išankstinėmis nuolaidomis 
sovietams ... Aš esu įsitiki
nęs, kad mūsų šypsenos, nuo
laidos ir pasididžiavimai de
tente nė kiek nepriartino tik
ros taikos ... Aš nė kiek 
neabejoju, kad Sovietų Są
junga nesustos savo naudai, 
išnaudoti detentės tol, kol 
amerikiečiai neišsirinks nau
jo prezidento, kuris paskirtų 
naują valstybės sekretorių”.

Todėl, Kojelio supratimu, 
visiems reikia remti Reagono 
kandidatūrą į prezidentus.

Bloga padėtis
Prabėgo dvidešimts metų 

nuo to, kaip susijungė Ameri
kos Darbo Federacija su In
dustrinių Organizacijų kon
gresu — mums gerai žinoma 
sutrumpintai, AFL-CIO. 
Tuomet būta daug vilčių, kad 
bus užvesta dideli žygiai su
traukimui į unijas milijonų 
darbininkų. Pradėta kampa
nija įsileidimui negrų ir por- 
torikiečių į darbo unijas, ypač 
namų statybos srityje, kur 
faktinai jie nebuvo priimami.

Tačiau tos viltys dingo, nes 
AFL-CIO vadovybė buvo ir 
yra pono Meany ir jo kolegų 
rankose. Tai aršiausi pažan
gos ir bet kokios liberališkes- 
nės minties priešai. Taip, kad 
oficialis unijų judėjimas visiš
kai atsilikęs nuo šių dienų 
reikalų.

.Visą šalies ekonomiją domi
nuoja internacionalės korpo
racijos ir joms tarnaujanti 
mūsų valdžia. Iš unijų nėra 
tikro pasipriešinimo, neigi 
planų kovai su esama depre
sija, infliacija ir nuolat ban
krutuojančiais didmiesčiais. 
Netgi nebandoma bent sykį 
atsisakyti nuo politikos, kur 
pasirinkimas tėra tarpe de
mokratų arba republikonų 
kandidatų, O nėra paslaptis, 
kad abi partijos tarnauja vien 
pelnagrobių, korporacijų in
teresams.

Apskaičiuojama, kad apie 
85 milijonai proletarų šioje 
šalyje, kurių padėtis šiais 
infliacijos ir nedarbo laikais 
neina geryn. AFL-CIO galėtų 
daug, labai daug iškovoti 
šiems darbininkams, bet tam 
reikia naujų vadų, kurie pa
tys gyventų tik taip kaip kad 
ir geriau sustovintys darbi
ninkai, o ne kaip šiandien jie 
gyvena ir bendrauja su fabri
kantais ir valdininkais.

Tikėkime, kad sąjūdžiai 
tarpe negrų, portorikiečių ir 
moterų ir jų keliamos kovos 
už darbus ir lygybę visuome
nės veikloje, išvystys naujus 
vadus, kurie kovos už žmo
gaus išnaudojimo panaikini
mą ir už pamatinį darbininkų 
klasės išlaisvinimą iš prie
spaudos. E. N. Jeskevičiutė

Rotterdam, Holandija. — 
Gegužės 4 dieną susidūrė du 
traukiniai. 23 žmonės žuvo.

Washingtonas. — Valdžia 
reikalauja, kad Kongresas 
dar pridėtų $1,200,000,000 
naujų karo laivų statybai. 
Viso pirmaisiais metais pen- 
kerių statybos plane bus iš
leista $7,500,000,000!

Penktadienis, Gegužio [May] 7, 1976

Prezidentas skundžiasi, kad valdžia neturi pinigų net 
parupinimui šiltų pietų biednų tėvų moksleiviams. Bet 
pinigų netrūksta ginklavimuisi, militarizmo reikalams. 
Jiems skiriama net $115,000,000,000!

“IŠMINTIES DEIVĖ“ LIETUVOS KAIME

Penktadienis, G gu 11

Kartą vieno pažįstamo iš 
užsienio paklaustas, ar turi 
ką vertingesnio paskaityti 
Lietuvos kaimo žmonės, net 
ir nepasiruošęs nesunkiai pa
tenkinau svečio smalsumą. 
Tik ką buvau grįžęs iš Mažei
kių, kur neseniai atidaryta 
solidi rajoninė biblioteka, tad 
nuo jos ir pradėjau. Jau vien 
skaičiai, kad bibliotekos ati
darymo išvakarėse čia buvo 
perkelta apie 50 tūkstančių 
knygų ir kita tiek joje bus 
sukomplektuota šiais metais, 
daug ką pasakė mano pašne
kovui.

Beje, prieš tai paaiškinau, 
kad kaimo bibliotekos sąvoka 
pas mus suprantama plačiau, 
negu tiesiogine šio žodžio 
prasme. Rajono centruose 
esančios didelės viešosios bi
bliotekos, turinčios kėlias de
šimtis filialų periferijoje, 
žmones aptarnauja centrali
zuotai. Tokia biblioteka turi 
kelių šimtų tūkstančių knygų 
apyvartinį fondą ir bet kurį 
pageidaujamą leidinį regiono 
ribose gyvenantis užsakovas 
gauna tą pačią, ar vėliausiai 
— kitą dieną. Rajoninės bi
bliotekos panašiais centrali- 
cijos principais palaiko ryšius 
su didžiausiomis Lietuvos 
knygų saugyklomis. Tarkim, 
kad toli nuo didžiųjų miestų 
gyvenantis specialistas pano
ro paskaityti unikalų leidinį, 
kurio tik keli egzemplioriai 
saugomi Vilniaus universite
to bibliotekoje. Teletaipas 
bematant praneša apie tai į 
Vilnių, ir jau kitą dieną kny
gą paštu siunčiame skaityto
jui. Panašiu būdu kartais reti 
leidiniai į tolimą Lietuvos 
kaimą atkeliauja iš Maskvos, 
Leningrado ir kitų stambiau
sių Tarybų Sąjungos bibliote
kų.

Savo ruožtu plaukia į regio
nines bibliotekas ir jų filialus 
didžiulės knygų siuntos. Kai
miškųjų vietovių skaityklose 
šiuo metu jau sukaupta apie 
18 milijonų tomų įvairių leidi
nių, Lietuvos bibliotekinin
kai, jų tarpe ir keletą metų 
Jungtinių Tautų bibliotekai 
New Yorke vadovavęs Levas 
Vladimirovas, tvirtina, kad 
daugelis išsivysčiusių užsie
nio šalių vargu ar gali suda
ryti tokias sąlygas periferijos 
skaitytojams.

Tad dar kartą sugrįžkime į 
Mažeikių biblioteką. Štai at
skiros salės su specialiais bal
dais patiems mažiesiems 
skaitytojams ir vyresniojo 
amžiaus moksleiviams, erdvi 
suaugusiųjų skaitykla. Foje 
ir koridoriuose patogūs 
minkštasuoliai. Nuotaikingos 
taip pat muzikos, specialistų 
ir kitos skaityklos.

Neprasčiau knygos bičiuliai 
jaučiasi ir rajoninėje Rokiš

t
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kio bibliotekoje, kuri įsikūrė 
restauruotuose buvusio dva
ro rūmuose. Verta prisiminti, 
kad įkurtuves praėjusį penk
metį atšventė Molėtų, Radvi
liškio, Varėnos, Jonavos ra
joninės biblitekos. Artimiau
siu metu daugiau kaip dvigu
bai savo valdas praplės Joniš
kio, Anykščių ir Salantų bi
bliotekos. Vainikus įkurtu
vėms, kaip sakoma, pina Šal
čininkų, Gargždų, Šilutės, Ig
nalinos bibliotekininkai, Mo
derni biblioteka statoma Kel
mėje, naujas bibliotekas ruo
šiamasi taip pat statyti Šir
vintose, Prienuose, Vilkaviš
kyje ir daugelyje kitų rajonų 
centrų, miestelių, kolūkinių 

j gyvenviečių.
Tarybų’ Lietuvos bibliote

kos nesiriboja vien knygos 
išdavimu skaitytojui. Jose 
kasmet vyksta po kelias de
šimtis įvairių kultūrinių ren
ginių, gražių meno švenčių, 
susitikimai su rašytojais, 
mokslininkais.

Nuo pirmosios knygos atsi
radimo prabėgo keli tūks
tantmečiai, nuo pirmosios lie
tuviškosios knygos išleidimo 
mus skiria daugiau kaip ketu
ri šimtmečiai. O nuo knygos, 
tos stebuklingosios atminties 
deivės, įžengimo į kiekvienus 
namus Lietuvos kaime praėjo 
tik keletas dešimtmečių. Ir 
teisėtai didžiuojamės, kad 
šiandien knyga — nuolatinė 
kiekvienos šeimos viešnia.

Jonas Bagdanskis

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Laisviečiai:

Siuomi siunčiu čekį sumoje 
$45, norėdamas nors biskį 
prisidėti prie palaikymo ir 
gyvavimo “Laisvės”. Balan
džio 23 d. man suėjo 89 metai 
ir noriu pasidžiaugt su miela 
“Laisve” mano gimtadieniu. 
Linkiu, kad “Laisvė” gyvuotų 
dar daug metų.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems, Jonas Klimaviče 
Detroit, Mich.
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ALEKSYS CHURGINAS
DANTĖ

Sunki man pernelyg 
minčių našta.

Vidur nakties
išeisiu į verandą 

ir atsidursiu
tolimam krašte,

kur Dantė
kelio pamesto

neranda,
ir girioj pasiklysiu aš 

kaip jis,
ir pamatysiu 

žiburį mažytį,
ir geisiu

savo laimę pasivyf, 
kuri praskrido —

ir nebeatskris.
Man pernelyg sunki 

minčių našta.

i

I

Du tūkstančiai jaunų.) 
paruoštų šešiose Ta 
netrukus pradės dirb 
penkmetyje dar lab 
ruošimas. Jeigu 1971 
7,700 medicinos dari 
vinimu, tai dešimtąja 
10,300.

Nuotraukoje: \ iln 
Danutė Jančiauskaiti 
nių užsiėmimų metu 
specialistės.

Energeti
V. Leninas savo lai 

kad komunizmas yra 
valdžia plius visos šal 
trifikacija ir tuo, \ 
ypatingai pabrėžė sv; 
liaudies ūkio šakos 
vystyti Tarybų šalyj 
rųjų buvo ir dabar yr 
mos didžiulės pas 
Pernai Tarybų Sąjun 
vo pagaminta 1038 n 
kilovatvalandžių ■< 
energijos, tai 6 pi 
daugiau, negu jos p? 
1974 m. Belieka pi 
kad pagal pirmą šioj 
nės šakoje priimt ą, t 
namą Rusijos elektr: 
planą (1921 m.) rei 
10-15 metų pastatyti 
bių (ano meto požiu 
ninių elektrinių, be 
milijono kilovatų ge 
Elektros energijos 
lyginant su 1913 m 
didėti 4,5 karto, 
tiek milžiniška, tiek 
atsilikusiai Rusijai, 
kai kurie fantastą 
patikėti šio plano 
Antai anglų rašyte 
bertas Uelsas, sis f: 
romanų autorius, 
kad toks planas ne 
kaip elektrifikacijo: 
Ir visgi dar kartą 
(1934 m.) Tarybų S 
jam teko pripažinti 
sijos elektr ifikavin 
sėkmingai įgyvendi

O visgi lyginant 
planus elektros enc 
minti su dabartie: 
nebesurandi, kaip 
giau tokį didelį ski 
reikšti. Per šį, j 
penkmetį Tarybų š: 
tros gamyba irgi di< 
metais bus pagam 
1380 milijardų kil< 
džių, kas yra 302 3 
dais kilovatvalan 
giau, negu jos p 
pernai. Būtina paž; 
lenkianti atominės 
plėtojimą TSRS 1 
dalyje: atominės 
turės 1 1,5 mili jo r 
vieneto galingu n 
rius, bus statomos 
nų kilovatų galini 
minės elektrinės, 
500 800 tukstanči 
vienetinio galingai

O kaip I . Liet
Pernai, kaip rod 

kos Centrinės st at 
dybos duomeny: 
Lietuvoje buvo ] 
8994 milijonai k i 
džių, arba 114 oji 
ros pagamintos vi 
bų Sąjungoje. Rei 
ti, kad pernai įdek 
ba respublikoje su 
Čiau ne todėl, kad 
jos daugiau pagan 
me gaminti dar d a 
11 milijardų kilov 
per metus, bet ne 
jos dėti; ir liaudi 
gyventojų poreik 
patenkinti, o k; 
respublikoms, km 
Čiau“adresuoda 
elektros energijom
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Du tūkstančiai jaunųjų specialistų su viduriniu išsilavinimu, 
paruoštų šešiose Tarybų Lietuvos medicinos mokyklose, 
netrukus pradės dirbti sveikatos apsaugos Įstaigose. Šiame 
penkmetyje dar labiau išaugs šios grandies specialistų 
ruošimas. Jeigu 1971-1975 metais Lietuvoje buvo paruošta 
7,700 medicinos darbuotojų su specialiuoju viduriniu išsila
vinimu, tai dešimtajame penkmetyje šis skaičius išaugs iki 
10,300.

Nuotraukoje: Vilniaus medicinos mokyklos moksleivės 
Danutė Jančiauskaitė [kairėje] ir Irena Korkozaitė prakti
nių užsiėmimų metu. Šiais metais čia bus paruošta 285 
specialistės. A. Palionio nuotrauka

Energetika dabar ir ateity
V. Leninas savo laiku sakė, 

kad komunizmas yra Tarybų 
valdžia plius visos šalies elek
trifikacija ir tuo, vadinasi, 
ypatingai pabrėžė svarbą šios 
liaudies ūkio šakos, kuriai 
vystyti Tarybų šalyje iš tik
rųjų buvo ir dabar yra skiria
mos didžiulės pastangos. 
Pernai Tarybų Sąjungoje bu
vo pagaminta 1038 milijardai 
kilovatvalandžių elektros 
energijos, tai 6 procentais 
daugiau, negu jos pagaminta 
1974 m. Belieka prisiminti, 
kad pagal pirmą šioje pramo
nės šakoje priimtą, taip vadi
namą Rusijos elektrifikavimo 
planą (1921 m.) reikėjo per 
10-15 metų pastatyti 30 stam
bių (ano meto požiūriu) rajo
ninių elektrinių, bendru 1,5 
milijono kilovatų galingumu. 
Elektros energijos gamyba, 
lyginant su 1913 metais, pa
didėti 4,5 karto. Tai buvo 
tiek milžiniška, tiek netikėta 
atsilikusiai Rusijai, kad netgi 
kai kurie fantastai nedrįso 
patikėti šio plano realumu. 
Antai anglų rašytojas Ger- 
bertas Uelsas, šis fantastinių 
romanų autorius, tvirtino, 
kad toks planas ne daugiau 
kaip elektrifikacijos utopija. 
Ir visgi dar kartą pabuvus 
(1934 m.) Tarybų Sąjungoje, 
jam teko pripažinti, kad Ru
sijos elektrifikavimo planas 
sėkmingai įgyvendinamas.

0 visgi lyginant tų metų 
planus elektros energijai ga
minti su dabarties, tiesiog 
nebesurandi, kaip vaizdin
giau tokį didelį skirtumą iš
reikšti. Per šį, jau 10-tą, 
penkmetį Tarybų šalyje elek
tros gamyba irgi didės ir 1980 
metais bus pagaminta 1340- 
1380 milijardų kilovatvalan
džių, kas yra 302-342 milijar
dais kilovatvalandžių dau
giau, negu jos pagaminta 
pernai. Būtina pažymėti pra
lenkiantį atominės energijos 
plėtojimą TSRS Europinėje 
dalyje: atominės elektrinės 
turės 1-1,5 milijono kilovatų 
vieneto galingumo reakto
rius, bus statomos 4-6 milijo
nų kilovatų galingumo šilu
minės elektrinės, turinčios 
500-800 tūkstančių kilovatų 
vienetinio galingumo blokus.

O kaip T. Lietuvoje?
Pernai, kaip rodo respubli

kos Centrinės statistikos val
dybos duomenys, Tarybų 
Lietuvoje buvo pagaminta 
8994 milijonai kilovatvalan
džių, arba 114-oji dalis elekt
ros pagamintos visoje Tary
bų Sąjungoje. Reikia pasaky
ti, kad pernai elektros gamy
ba respublikoje sumažėjo, ta
čiau ne todėl, kad nepajėgta 
jos daugiau pagaminti. “Gali
me gaminti dar daugiau — iki 
11 milijardų kilovatvalandžių 
per metus, bet neturime kur 
jos dėti; ir liaudies ūkio, ir 
gyventojų poreikiai visiškai 
patenkinti, o kaimyninėms 
respublikoms, kurioms anks
čiau “adresuodavome” dalį 
elektros energijos, dabar pa

deda Leningrado atominė 
elektrinė, — ELTOS kores
pondentui Romualdui Cėsnai 
pasakojo Vyriausios gamybi
nės energetikos ir elektrifi
kacijos vyriausiasis inžinie
rius Algirdas Stumbras. Ta
čiau ir šiuo atveju, kai elekt
ros energijos gamyba nebuvo 
didžiausia, visgi jos pernai 
pagaminta, palyginus su 
1970-taisiais, tai yra paskuti
niais 8-ojo penkmečio metais, 
ketvirtadaliu daigiau. Kitaip 
— jos gamyba padidėjo nuo 
7362,9 milijono kilovatvalan
džių iki, kaip jau minėjome, 
8994 milijonų.

Šia proga įdomu prisiminti 
energetikos ūkį buržuazinėje 
Lietuvoje.

“Lietuva užėmė vieną iš 
paskutiniųjų vietų kapitalis
tiniame pasaulyje pagal elek
trifikavimo lygį. 1937 metais 
buvo pagaminta 81,3 milijo
nai kilovatvalandžių elektros 
energijos. Vienam gyvento
jui per metus teko tik 32 
kilovatvalandės, — skaitome 
Antano Sniečkaus knygoje 
“Tarybų Lietuva — klestėji
mo keliu”.

Viena tik Lietuvos valsty
binė rajoninė V. Lenino elek
trinė, kai 1972 m. pasiekė 
savo projektinį 1,8 milijonų 
kilovatų pajugumą, pasidarė 
28 kartus galingesnė už visas 
ikikarines Lietuvos elektri
nes.

“Senosios Lietuvos laikais 
elektros tiekimas buvo su
telktas koncesininkų ranko
se, kurie pardavinėdami ją 
gyventojams gaudavo dide
lius pelnus. Antai Kauno 
miestui elektros energiją tei
kė Belgijos kapitalistų įsteig
ta akcinė bendrovė. Pati ben
drove, pirkdavusi elektros 
energijos iš P. Petrošiūnų 
elektrinės mokėjo po 0,19 lito 
už kilovatvalandę, o gyvento
jams pardavinėdavo po 1,35 
lito. Tiek kainuodavo du kilo
gramai jautienos . . .” (Iš P. 
Griškevičiaus knygos “Leni
no keliu didžiuojo”.)

Per šį penkmetį numatyta 
Tarybų Lietuvos energetikos 
bazę dar labiau sustiprinti ir 
pagaminti 37 procentais elek
tros energijos daugiau. Jau 
šiais metais elektros gamyba 
republikoje, lyginant su 
praeitais, padidės 8 procen
tais, kas sudaro 719 milijonų 
kilovatvalandžių.

Ekonomistų paskaičiavi
mais, respublika su tais ener
getikos pajėgumais, kuriuos 
turi šiandieną, galėtų verstis 
dar dvejetą-trejetą metų, kol 
jos neužtektų liaudies ūkio ir 
gyventojų poreikiams paten
kinti. Taigi, pradedamos nau
jos elektrinių statybos. Igna
linos rajone pradėti paruošia
mieji darbai Drūkšių atomi
nes elektrinės statybai, kur 
bus sumontuoti 1,5 milijono 
kilovatų vienetinio galingu
mo reaktoriai. Artimiausiais 
metais termofikacinės elekt
rinės susilauks Mažeikiai, už-

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

“GIMININGOS SIELOS”
B. Tamaševičius

Rasistinio Pietų Afrikos 
respublikos režimo ministras 
pirmininkas Forsteris buvo 
nuvykęs su vizitu į Izraelį. 
Tai nieko stebėtino — šias 
dvi šalis jungia agresijos ir 
teritorinės ekspansijos politi
ka, kova prieš nacionalinio 
išsivadavimo judėjimus Afri
koje ir Artimuosiuose Rytuo
se.

Izraelio agresijos prieš ara
bų šalis metų Pietų Afrikos 
sionistai surinko milijonines 
sumas Tel Avivo pagalbos 
fondui. Izraelio agresorių pu
sėje kariavo daug “savano
rių” iš Pietų Afrikos respubli
kos. Savo ruožtu, Izraelis 
teikia reakciniam rasistiniam 
režimui Pietų Afrikoje didelę 
politinę, ekonominę ir karinę 
paramą.

1974 metais Izraelis per
tvarkė savo diplomatinę misi
ją Pretorijoje į ambasadą. Po 
metų tą patį padarė ir Pietų 
Afrikos valdžia. Pastaruoju 
metu abi šalys vis dažniau 
keičiasi aukštųjų valstybės 
veikėjų vizitais, pastoviai 
plečiami prekių mainai, kurių 
didžiąją dalį sudaro prekyba 
deimantais. Gautas iš Pietų 
Afrikos deimantų eksporto 
lėšas Izraelis išleidžia savo 
armijai ginkluoti, pirkdamas 
naujausius ginklus Vakaruo
se.

Sparčiai plečiasi ir dvišalis 
karinis bendradarbiavimas. 
Pietų Afrikos respublika yra

VYTAUTAS MACIUIKA

Sudėtingi tėįįrp širdžių atstumai.
Sudėtinga nuolaikų kaita.
Pasiilgo gryno paprastumo 
Vieniša gyvenimo gaida.

Pasiilgo ištuštėję sodai 
Nemarios lakštingalos giesmės. 
Be dainų gyvenimas atrodo 
Nebeteko tikslo ir prasmės.

Siaurės vėjas pagaliau nurimo, 
Ir balandis beldžia į duris.
Vėl pragydo virš pilkų arimų 
Atgimimo paukštis —vyturys.

Kai didelė pavyzdinga šeima — džiaugsmas visiems

Kretinga. — Dabar jau 
Anicetos ir Kazio Dobrovol
skiu vyriausias sūnus Kazys 
grįžo atostogų iš Tarybinės 
Armijos. Vaikučiais Dobro- 
volskiai nedaug tenusileidžia 
savo tėvams. Po Kazio gimė 
Nijolė — ji dabar vienuolikto
ke. Aldona ir Regina lanko 
devintąją klasę, Virginija — 
septintąją, Vilė — penktąją, 
Angelė — trečiąją, Antanu-1 
kas — antrokas. Marytė eina 
į pirmąją klasę, o jauniausioji 

baigta Kauno tokio tipo elek
trinė. Panašia į kauniškę 
elektrinę planuojama pasta
tyti ir Vilniuje. Kaišiadorių 
rajone prie Kruonio išaugs 
hidroakumuliuojanti elektri
nė, kurios galingumas sieks 
1,8 milijono kilovatų.

Pranas Kartonas 

pirmoji Izraelio ginklų impor
tuotoja. Kaip tik šiuos gink
lus Pietų Afrikoje armija 
naudojo negarbingai sužlugu
siai agresijai prieš Angolos 
Liaudies respubliką. Neliko 
skolingi ir PAR vadovai: kaip 
tik pagal jų licenziją Izraelyje 
gaminamas napalmas,, kurį 
taip dažnai sionistinė kariau
na naudoja prieš beginklių 
Palestinos pabėgėlių stovyk
las, esančias kaimyninių ara
bų valstybių teritorijoje. Pie
tų Afrikos armijoje tarnauja 
Izraelio “instruktoriai kovai 
su terorizmu”, t. y. nacionali
nio išsivadavimo judėjimu.

Pranešama, kad viena iš 
temų Forsterio derybose su 
Izraelio vadovais buvo klausi
mas, ar rasistinis režimas 
galėtų gauti raketų karo lai
vynui, taip pat licenzijos Iz
raelio naikintuvui bombone
šiui “KFAR” gaminti.

Taigi, Forsterio kelionė į 
Izraelį — dar vienas žingsnis 
stiprinant Pretorijos ir Tel 
Avivo santykius, atviras iš
šūkis Afrikos tautoms, kovo
jančioms prieš gėdingą rasi
nės diskriminacijos sistemą. 
Šis vizitas tik pabrėžia, kad 
teisingas yra neseniai Jungti
nių Tautų Generalinės Asam
blėjos priimtas nutarimas, 
kuriame smerkiamas sioniz
mas kaip rasizmo forma, taip 
pat Pietų Afrikos respublikos 
agresija prieš Angolos Liau
dies respubliką.

—- Vilmutė — vienerių metų.
Dobrovolskiu šeimoje 

suaugesni vaikai prižiūri ma
žesniuosius. Sakykim, moti
na rytą iš fermos sugrįžta 
apie pusę dešimtos. Mažylę 
Vilmutę tuo metu globoja 
Antanukas, kuriam pamokos 
po pietų.

Dobrovolskiu namuose 
kiekvienas daiktas savo vie
toj, švaru. Tiesiog nelengva 
patikėti, kad kambariuose 
sutelpa tiek šeimynos. Vieni 
tėvai nepajėgtų visko aprėpti
— tvarkosi patys vaikai.

Nijolė, Aldona, Regina, 
Virginija verda valgyti, tvar
ko kambarius. Mergaitės va
sarą puikiai dirba ir kolūkyje
— mina šieną, padeda moti
nai melžti karves. Vaikai 
anksti sužino duonos kainą. 
Jie labai rūpinasi vieni kitais.

Aniceta Dobrovolskienė

Lietuvių tauta 
neteko žyniaus 
mokslininko

Balandžio 22 dieną po ilgos 
is sunkios ligos, eidamas še
šiasdešimt septintuosius me
tus, mirė žymus geografas, 
geografijos mokslų daktaras, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas, Respubliki
nės premijos laureatas. 
TSKP narys nuo 1957 m. 
profesorius Vaclovas Choms- 
kis.

V. Chomskis buvo plačios 
erudicijos kartografas. Nuo 
1964 metų buvo Lietuvos 
TSR gamtinių sąlygų ir ištek
lių atlaso vyriausiasis redak
torius. V. Chomskis dėstė 
pagrindinius kursus karto
grafijos specializacijos stu
dentams, parengė originalų 
kartografijos vadovėlį.

V. Chomskio mokslinė ir 
visuomeninė veikla pažymėta 
dviem “Garbės ženklo” ordi
nais, medaliu “Už šaunų dar
bą Didžiajame Tėvynės ka
re”, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštais.

Rygos 
klausytojams

Prieš keletą mėnesių jau
nas LTSR Valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro 
solistas Algirdas Ciplys Al
fredo vaidmeniu Dž. Verdžio 
“Traviatoje” debiutavo Lat
vijos TSR Valstybiniame 
akademiniame operos ir bale
to teatre. Neseniai rygiečiai 
vėl susitiko su mūsų daininin
ku: šįkart jie matė naują A. 
Ciplio darbą — Faustą.

Mūsų respublikos daininin
ko pasirodymą šiltai priėmė 
žiūrovai, gerai įvertino teat
ro vyriausiasis režisierius.

ankstyvais rytais skuba į fer
mą — melžia ir prižiūri be
veik trisdešimt karvių. Fer
moje pašarų ruošėju jau daug 
metų dirba ir jos vyras.

Šiais metais Anicetai Do- 
brovolskienei suteiktas Moti
nos didvyrės vardas. Apdo
vanojimų tarpe ir ženklas 
“1975 m. socialistinio lenkty
niavimo nugalėtojas” — ji 
viena geriausių Žemaitės ko
lūkio melžėjų.

Valstybė materialiai remia 
šią didelę ir darbščią šeimą. 
Kolūkio valdyba irgi skiria 
lėšų.

Dobrovolskiu šeima Kre
tingos rajone — ne vienintelė 
daugiavaikė. Tačiau savo su
siklausymu, tvarkingumu ji 
daugeliui pavyzdys.

Antanas Stanevičius 
Kretingos rajonas, Kartena

Gražus pasiekimai Lietuvos 
santykiuose ir bendradarbia

vime su užsienio sali: II

[LAIŠKAS IŠ VILNIAUS)

Mieli laisviečiai!
Šiomis dienomis teko daly

vauti Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos plenume. 
Jis sušauktas TSKP XXV 
suvažiavimo nutarimams ir 
iškeltiems uždaviniams ap
svarstyti bei pritaikyti drau
gijos darbe. Pranešimą .tuo 
klausimu padarė draugijos 
pirmininkas Ramojus Pe
trauskas. Jo pranešime pa
tiekta daug duomenų apie 
Tarybų Sąjungos, o taip pat 
Tarybų Lietuvos kultūrinius 
ryšius.

Tarybų šalies autoritetui 
tarptautinėje arenoje didė
jant, vis gausėja Tarybų Są
jungos draugų visose pasau
lio šalyse, stiprėja ir kuriasi 
naujos draugystės organiza
cijos. Šiuo metu visų žemynų 
šalyse veikia 108 draugystės 
su TSRS draugijos bei asocia
cijos. Tarybinių draugystės 
draugijų sąjunga ir tarybinės 
draugystės draugijos palaiko 
ryšius ir bendradarbiauja su 
134 šalyse esančiomis įvairio
mis organizacijomis. Lietu
vos draugystės draugija turi 
savo partnerius 62 užsienio 
šalyse.

Tarybiniai partneriai užsie
nyje per praėjusius metus 
suorganizavo beveik 230 
tūkstančių įvairių Tarybų Są
jungai skirtų renginių, ku
riuose dalyvavo apie 55 mili
jonai žmonių. Labai išplito 
tokios formos, kaip Draugys
tės mėnesiai, dekados, savai
tės, dienos, o taip pat tokie 
kompleksiški renginiai, ku
riuose dalyvauja tūkstančiai 
žmonių.

Visoje eilėje tų renginių 
tuo ar kitu būdu prisideda ir 
Lietuvos draugija. Taip Lie
tuvos atstovai dalyvavo Emi- 
lija-Romanija srityje, Italijo
je, suruoštose Tarybų Sąjun
gos dienose, tokiose dienose 
Miunchene, kolokviume 
Dortmunde, įvairiuose rengi
niuose Prancūzijoje, Suomi
joje, Jugoslavijoje, įvairiuose 
renginiuose Prancūzijoje, 
Suomijoje, Jugoslavijoje, Vo
kietijos Demokratinėje res
publikoje ir kitose šalyse. 
Lietuvos draugija aktyviai 
dalyvavo daugelyje pereitųjų 
metų renginių, susijusių su 
Pergalės prieš fašizmą 30- 
mečiu. Taip pat ji dalyvavo 
ruošiant ir įvykdant eilę 
stambių tarptautinių susitiki
mų, skirtų Tarptautiniams 
moterų metams. Kartu su 
užsienio draugijomis suorga
nizuota apie 30 tarybinių ir 
užsienio moterų simpoziumų 
bei konferencijų.

Mūsų respublikinė draugija 
stengėsi propaguoti Tarybų 
Lietuvos laimėjimus, realų 
socializmą, tarybinį gyveni
mo būdą, demaskuoti antita
rybinius prasimanymus ir 
šmeižtus. Per praėjusius me
tus draugija pasiuntė į užsie
nį Draugystės su Tarybų Są
junga draugijoms bei kitoms 
organizacijoms apie 30 tūk
stančių egzęmpliorių infor
macinės literatūros, 150 kom
plektų fotoparodų, dešimties 
pavadinimų 96 kino filmų ko
pijas, įgarsintas 42 užsienio 
kalbomis, taip pat kitokios 
informacinės medžiagos.

Keliose užsienio šalyse bu
vo suruoštos Lietuvos ginta
ro dirbinių parodos, gastro
liavo įvairūs meniniai kolek
tyvai bei atskiri atlikėjai mu
zikos, dainos ir šokio srityse. 
Apie 800 mūsų draugijos ak
tyvistų buvo išvykę į užsienio 
šalis. Eilė Tarybų Lietuvos 
miestų yra užmezgę broliš
kus santykius su Vokietijos 
Demokratinės Respublikos, 
Austrijos, Suomijos, Lenki
jos miestas, betarpiškai mū

sų respublika bendrauja su 
Indijos Orisos valstija (stei- 
tu). Reikšmingą indėlį į tautų 
draugystės plėtimo reikalą 
įneša Draugijos kolektyviniai 
nariai — užsienio vandenyse 
plaukiojančių laivų įgulos.

Pranešimą R. Petrauskas 
užbaigė raginimu dar akty
viau, dar sumaniau veikti 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šlaimis plėtoji
me ir tuo padėti įgyvendinti 
TSKP XXV suvažiavime nu
brėžtus uždavinius tolimes
niame taikos stiprinimo dar
be.

Gyvose diskusijose draugi
jos veikėjai iš Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir kitų vietovių 
papasakojo apie savo skyrių 
veiklą ir tolimesnius sumany
mus. Draugijos preizidiumo 
narys F. Strumilas ypatingai 
aštriai pasmerkė niekšišką 
kai kurių išvykėlių, Jurašo ir 
kitų parsidavėlių veiklą.

♦ * ♦
Šiomis dienomis palaidojo

me Antakalnio kapinėse įžy
mų Tarybų Lietuvos valsty
bės vyrą Vladą Augustinaitį, 
mirusį 78 metų amžiuje. Jis 
kilęs iš Graužiu (Kėdainių 
apskrity), I pasaulinio karo 
metu išvyko į Rusiją, daly
vavo Spalio Revoliucijoje, pi
lietiniame kare, paskui dirbo 
žemės ūkio srityje. Tėvynės 
karo metu įstojo į Lietuvos 
16-ją diviziją, paskui dirbo 
prekybos liaudies komisaru, 
tarybinių ūkių žemės ūkio ir 
gyvulinkystės ministro pos
tuose, LKP Centro Komiteto 
nariu.

V. Augustinaitis buvo 
energingas darbuotojas, 
daug prisidėjo prie kolūkių ir 
tarybinių ūkių stiprinimo ir 
žemės ūkio pakėlimo.

* * *
Šia proga siunčiu geriau

sius linkėjimus Gegužės Pir
mosios proga Jums visiems ir 
Jūsų artimiesiems.

Justas Paleckis 
Vilnius, 
1976.IV.20

Lietuvos sportininkų 
puikus atsižymėjimas

Europos čempionas
A. Songaila.

A. Kairelio nuotr.
Leningradas. — Pradžioje 

Europos laisvųjų imtynių 
čempionate startavo net 115 
atletų iš 18 šalių bet savigy
nos imtynių turnyre išmėgino 
jėgas tik 39 sportininkai at
stovaujantieji Bulgarijai, Di
džiajai Britanijai, Ispanijai, 
Italijai Olandijai ir Tarybų 
Sąjungai. Toks kontrastas 
neatsitiktinis.

Trečiajame Europos savi
gynos imtynių čempionate 
šalies rinktinės sudėtyje de
biutavo du mūsų respublikos 
atstovai — TSRS Tautų VI 
spartakiados prizininkas kau
nietis A. Songaila (57 kg) ir 
TSRS taurės laimėtojas vil
nietis A. Žulonas (100 kg).

Songaila laimėjo aukso me
dalį, o Žulonas — sidabro.
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KODĖL IR KAIP PRIEŠ 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

AUTO APYBRAIŽA

KAIP AŠ TAPAU ATEISTU
Jonas Smalenskas

JURGIS WASHINGTON

V. ANDRULIS

(Pabaiga iš praeito num.)

Delko Washingtonas buvo palinkęs prie fedcralistu, (ar 
jis norėjo kaip ir balansą palaikyti, ar dėl ko kito), 
daugeliui buvo nesuprantama, ypač kuomet ten buvo su
simetę nemažai pirmesnių jo priešų.

Federalist^ Partijos vadovybę paskui paveržė iš Ha
miltono Aaron Burr, irgi žinomas Amerikos istorijoj kaip 
išdavikas. Į tą partiją sugužėjo dar daugiau suokalbi
ninkų. O jų pozicijai silpnėjant, jie desperatingiau sten
gėsi savo skymus pravesti. Prieita prie to, kad suokalbi
ninkai susisiekė su Didžiosios Britanijos ministeriu ponu 
Merry ir siūlė, kad Britanija nepripažintų nustatytų ru- 
bežių. Jie, matomai, norėjo įvelti Jungtines Valstijas į 
karą ir pasinaudoję tuo pasiimti valdžią. 1803 metais bu
vo darytas suokalbis Hamiltoną padėti armijos vyriausiu 
komandantu, bet ir tas nepavyko.

Tarp pačių federalist!] ėjo rietynės. 1801 metais Aaron 
Burr tiek susiniovė su Hamiltonu, jog ėjo į duelį, kuriame 
Hamiltonas buvo mirtinai sužeistas.

Nors Washingtonas buvo linkęs prie taikstymosi fede- 
ralistams, jis vis dėlto vyriausiai rėmėsi stipriais respu- 
blikieeiais—Jeffersono šalininkais.

Visose tose politinėse kovose ir intrigose Washingto- 
no įtekmė nenupuolė. Tai matome ir iš to fakto, kad 
1796-1797 metais elektoriai vienbalsiai norėjo jį išrinkti 
prezidentu trečiam terminui. Washingtonas tačiau atsi
sakė toliau tarnauti. Tas pirmojo prezidento pavyzdys 
paskui buvo kitų sekamas iki 1940 metų, kuomet Franklin 
Delano Roosevelt sulaužė tą tradiciją ir buvo išrinktas 
prezidentu trečiam terminui.

Amerikos Revoliucija, kolonistų .kova už laisvę, įkūri
mas pirmos respublikos pasaulyje, padarė įtakos į visą 
žmonijos progresą. Kaip Amerikos Revoliucijos vaid
muo buvo svarbus viso svieto pažangai, taip Washingtono 
rolė buvo svarbi Amerikos kovoje už laisvę, už nepriklau
somybę. Kaipo kariuomenės vadas, jis buvo nepavaduoja
mas. Būdamas turtingu žemvaldžiu, Washingtonas galė
jo be atlyginimo tarnauti visą karo laiką. Washingtono 
stiprūs ryšiai su Jeffersonu, Paine, Adams ir kitais idea
listais, respublikos kūrėjais, padarė jį dar stipresniu.

Tomas Jeffersonas savo draugą apibudino taip: “Jo 
išmintis didi ir galinga., nors nėra pirmos eilės; jo pe- 
netracija gili. .. ir ant kiek jis permatė, niekas kitas ne
galėjo taip tvirtai spręsti.“ Jeffersonas sako, kad Wash
ingtonas kartais lėtai orientuodavosi, nepuldavo prie grei
tų išvadų, bet sykį jis nusispręsdavo, nebebūdavo jėgos, 
kuri sulaikytų jį nuo vykdymo gyveniman. Jis nevisai bu
vo lankstus sprendime kitų, bet visuose savo žygiuose va
davosi tik krašto gerove.

Washingtono silpnybė buvo gal tik tame, kad kartą jis 
žmogų asmeniniai pamylėdavo, ir reikalui kilus nebegalė
davo neapkęsti. Gal dėlto jis per daug ilgai palaikė ap
linkui save tūlus netikusius generolus ir civilinius vadus.

Didelio iškalbumo Washingtonas neturėjo ir kai prisi
eidavo viešai išsireikšti, jis jausdavosi nejaukiai. Bet už 
tai rašyti jis rašė gerai ir lengvu stilium. “Tatai jis įgijo 
.kalbėdamasis su. visu svietu, nes jo mokykla buvo vien 
skaitymas, rašymas, abelna. aritm.etika, prie ko jis dar 
pridėjo matininkystę ” sakė Jeffersonas.

Jurgis Washingtonas buvo ne tik gabus generolas, ge
ras “gaspadorius,” vedęs šalies ūkio reikalus pačiais sun
kiausiais laikais, jis buvo ir idealistas. Tatai ypač parodo 
jo laiškai. Sakoma, laiškuose jis ir yra geriausiai savo 
pažiūras išreiškęs. Pavyzdžiui, laiške George Masonui, ko
vo 27, 1779, jis rašė:

“Aš stebiu dalykus kitaip, negu abelnai žmonės, kūme 
rodos jau mano, jog baigiantis kovai liekasi tik vienas 
siekinys—pasidaryti pinigo ir geriausia gyventi.“

Washingtonas matė tame šaliai pavojų. Jis sakė matęs 
daug šaliai sunkių valandų, bet didžiausias jos laisvei pa
vojus susidaręs iš rūpinimosi tik savais reikalais, staty
mas atskirų valstijų reikalų pirmon vieton, o nepaisymas 
visos šalies. Jis rašo:

“AŠ. . . negaliu susilaikyti, nuo išmetinėjimo ir smerki
mo stipriais žodžiais to, kad valstijos laiko savo garbiau
sius Žmones namie, garbės ar pelningose vietose, iki di-

Aš gimiau 1888 metais miš
rioje aplinkoje, Kalvarijos 
apskrityje, Pėdiškių kaime. 
Mano motina buvo labai reli
ginga, tikinti bažnyčiai. Jos 
broliai — Petras buvo kuni
gas, Juozas — gydytojas, o 
Pranas — svietiškis. Pasta
rieji du buvo laisvamaniai ir 
socialistai. Kunigas Petras 
didesnės laimės ieškoti pir
masis išvyko Amerikon. Tad 
mane dar jaunatvėje veikė 
gydytojo Juozo ateistinės 
idėjos, jo pokalbiai. Jis saky
davo, kad tokio daikto, kaip 
“dūšia” — žmogaus kūne nė
ra.

Tad ir aš, dar vaikas būda
mas, bažnyčios “tiesai” pra
dėjau netikėti. Mano smalsu
mas tada ir dabar reikalauja, 
ką aš matau, ką girdžiu, tai 
vis noriu patikrinti, ar tiesa. 
Lankant Lietuvoje pradinę 
mokyklą, ketvirtadieniais 
mokydavo religijos. Mokyto
jai dėstė senąjį testamentą, 
daug kalbėdavo apie “dievo 
stebuklus”, kurie man atro
dydavo jau abejingi. Aš jau 
nenorėdavau priimti bažny
čios mokymus, kad Velykų 
laiku Kristus keliasi “iš numi
rusių”. Dar nesubrendęs ma
no protas klausdavo: Jeigu 
yra tie angelai, velniai ar 
žmogaus sielos — tai kur jie 
gyvena, kokie yra jų namai

Kiek vėliau, kai kilo 1905 
revoliucinis judėjimas, buvau 
jau 17 metų vaikinukas, pra
dėjau pats skaityti laisvama
nišką literatūrą, su jaunimu 
dainuodavau revoliucines 
dainas. Ypatingai manyje ki
lo ateistinė nuotaika, kai pra
dėjau skaityti tikėjimų istori
ją, Miluko teologiją. Negalė
davau suprasti tokią bažny
čios “teisybę”, kuomet ji 
skelbia vieną “poną dievą”, o 
surandu, jog yra taip daug 
tikėjimų ir visokių dievų.

Kunigai tuo metu organiza
vo ir palaikė propagandos or
ganizaciją, vadinamą “Žibu
rėlio” vardu. Jaunimui kuni
gai įsakydavo skaityti tik 
tokią literatūrą, kurią “Žibu
rėlis” rekomenduoja. Kurie 
skaitė “svietiškąją” literatū
rą, buvo įtariami bedieviais ir 
negaudavo “griekų atleidi- M mo .

Laikas bėgo — į mano 
gyvenimą atėjo ir garsioji 
Amerika. Kaip minėjau, ku
nigas Petras, mano dėdė, jau 
seniau buvo išvykęs Ameri
kon. Jis Šenadoryje, Pensil
vanijos valstijoje, įsikūrė pa
rapiją ir bažnyčią. Gi dėdė 
gydytojas Juozas, išvyko 
Amerikon 1905 metais, įsikū
rė Baltimorėje, Maryland 
valstijoje, praktikavo medici
nos profesiją. Šalia savų pro
fesijų, kunigas ir gydytojas, 
mano dėdės, Maryland valsti

joje įsigijo virš tūkstančio 
akrų dirbamos žemės ūkį 
(farmą).

Nežiūrint to, kad laisvama
nio gydytojo ir dvasininko 
kunigo profesijos giežtai skir
tingos, bet biznio, pelno rei
kalais jiedu gražiai sugyveno. 
Jie gaudavo dubeltavas įp
laukas — iš savo profesijų ir 
samdomo darbo žemės ūkyje. 
Tad nenuostabu, kad mano 
dėdės greitai ir gerai pralo
bo. Mano motina gerai žinojo, 
kad jos broliai Amerikoje 
tapo turtingi. Kaip motina, 
rūpinosi ir mano reikalu. Ji 
rašė broliams, kad jie atsiim
tų ir mane Amerikon ir pada
rytų jos Jonuką geru ir mo
kytu žmogum.

O man motina kalbėjo: — 
Vaikeli, važiuok Amerikon. 
Tavo dėdės bagoti, duos tau 
gyvenimą, išleis į mokslą. O 
kągi gausi čia. Dar į kareivius 
pašauks. — Nenorėjau, bet 
sutikau. Ir štai, atėjo nuo 
dėdžių laivakortė ir 1910 me
tais, būdamas 22 metų vyras, 
vykstu Amerikon pas dėdes 
mokslo gauti! Bet pirmoji 
mano “mokykla” Amerikoje 
buvo ne mokykla, bet turtin
gų dėdžių ūkyje sunkus dar
bas. Tai ir vėl buvo smūgis 
bažnyčios “tiesai”. Dėdės, 
gydytojas ir kunigas, domė
josi tik mano darbu, o ne 
mokslu.

Pajutau, kad kunigo ir gy
dytojo laiškai mano mamytei 
— buvo melas. Bidirbdamas 
dėdžių ūkyje pradėjau stebė
ti ne tik bažnyčios neteisin
gumą, bet ir darbo žmonių 
skriaudas, išnaudojimą. Bet 
yra sakoma, kad ir blogis 
veda į gerą. Pas laisvamanį 
gydytoją Juozą ateidinėjo 
laisvamaniški, tautiški laik
raščiai “Lietuva”, žurnalas 
“Laisvoji mintis”. Jo knygy
ne radau ir skaičiau J. Šliupo 
knygas “Dievas, dangus ir 
pragaras”, taip pat “Tikyba 
ir mokslas”. Gavau ir kunigo 
Demskio laisvamaniškus raš
tus. Knygos man parodė, kad 
tikėjimas, religija, bažnyčia 
yra mokslo, apšvietos prie
šai. Šios ir kitos knygos įro
dė, kad bažnyčia naudojo 
prievartą, inkviziciją, degino 
laužuosę mokslo vyrus. Tai 
įsitikinau, kad bažnyčia skel
bia ne dievo žodį, o tik savo 
išmislą, melą.

Taip ir mano turtingieji 
dėdės nedavė man nei bažny
čios skelbiamos “artimo mei
lės”. Bažnyčia, religija buvo 
ir pasiliko ramstis reakcijai, 
žmogaus išnaudojimui. Tai 
atspindi ir pirmame mano 
pokalbyje su dėde kunigu. Jis 
sutiko mane ne su dovano
mis, bet su klausimu:

— Kaip tau, vaikeli, sekasi 
Amerikos ūkyje darbas

dieji visos šalies interesai bus pastatyti ant tvirto pa
mojo . . .“

Kada šalies Kongrese ėjo ginčai daugiausia dėl men
kesnės vertės dalykų, o ne svarbiausių visai šaliai reikalų, 
Washingtonas sakė negalįs susilaikyti nuo šauksmo:

“Kur yra mūšy, gabiausi vyrai? Kodėl jie nestoja gel
bėti šalies?. . . N eleiskime, dėl klaidingo supratimo, lead 
mes jau galime sėdėti rankas susidėję po sa.vo vynuogių 
ir figų medžiu, negarbingai baigtis mūsų iki šiol vestai 
garbingai kovai.”

Bet laiške generolui Lafayette 1793 metais Washingto
nas jau dideliai pasitenkinęs rašė:

“Jei gyventi gadynėje didelių ir interesingų įvykių yra. 
pasitenkinimas, lai mes tuo esame apt eikli. Nacionalės 
Revoliucijos eigos neapsakomas skubumas nemažiau ste
bina, kaip ir pati jos didybė.“

Kaip tai baigsis, Washingtonas nenori spręsti. Jis ma
no, kad mes vien turime “stengtis atlikti mums skirtas 
pareigas taip, kad. 'mūsų. protas ir sąžinė sutiktų-’’

Washingtonas iš valdžios pasitraukė 1797 metais ir 
grįžo į savo plantaciją Mount Vernon, netoli Washington, 
D. C. 1798 metais, kuomet buvo pasireiškęs pavojus ka
ro su Francūzija, Kongresas vėl buvo pakvietęs jį vyriau
siu armijos komandantu, bet karas neįvyko.

Washingtono sveikata, kuri buvo pažeista rūsčių ap
linkybių laike karo, pradėjo eiti silpnyn. Jis mirė 1799 
metų gruodžio 14 dieną, sulaukęs 67 metų amžiaus.

Vaikų Washingtonas neturėjo. Jis buvo Tėvas visos 
šalies, visos respublikos.

— Nelabai gerai. Čia nėra 
to, ko tikėjausi, — nedrąsiai 
atsakiau kunigui.

— Turėk kantrybės — ku
nigas tęsė. — Pagyvensi, 
padirbėsi ir apsiprasi. Pra
džia visur sunki.

— Bet čia ir bažnyčios nėra 
ir darbas sunkesnis — aiš
kinau kunigui.

— Dievas visur yra, vaike
li. O kai pagyvensi, surasi ir 
bažnyčią — kunigas baigė 
manim nepatenkintas.

Bėto dienos, savaitės ir 
mėnesiai. Aš dirbau ir mo
kiausi iš gyvenimo. Dėdės 
Juozo vienas darbininkas bu
vo jau prasilavinęs socialistų 
veikloje. Revoliuciniam judė
jime jis buvo dalyvavęs 
Europoje, susipažinęs su 
marksizmo teorija. Pokalbiai 
su juo buvo man gera klasinio 
sąmonėjimo mokykla. Tad 
vėliau susitikęs su dėde kuni
gu jau buvau drąsesnis, žino
jau, kur stoviu.

Kuomet kunigas vėl atvyko 
iš Šenadorio, jis pradėjo: — 
Kaip tau, Jonuk, dabar jau 
apsipratai su Amerika. — O 
man dar nebuvo išėję iš gal
vos motinos žodžiai, tad tie
siai ir atsakiau. — Mama 
sakė, kad jūs leisite mane į 
mokslą, o dabar tik sunkų 
darbą davėte. Kunigas, ma
tomai, supyko ir atkirto.

— Mūs tėvai mylėjo žemę, 
bet vaikai jau ponais nori 
būti. — Čia jau įsiterpė Juozo 
žmona, matyt, norėdama su
laikyti mano pokalbį su kuni
gu ir pasakė:

— Joneli, mes tave leisime 
į mokslą sekančiais metais. 
— Bet tie metai neatėjo. 
Kunigas vėl išvyko pas sa
vuosius parapijonus, o aš, 
pagyvenęs porą metų bagotų 
dėdžių “globoje”, 1912 metais 
stojau į socialistinį judėjimą. 
Skaičiau daugiau socialistinės 
literatūros — “Kovą” ir kitus 
laikraščius. Socialistinis ju
dėjimas buvo mano ideologi
niu mokytoju. Šioje veikloje 
supratau, kad būti tik ateistu 
nepakanka. Reikia platesnio 
klasinio susipratimo, kuria
me jau nuo 1912 metų ir 
dalyvauju. Teisingas žmo
gaus kelias, ypač darbininko, 
į geresnį ir laimingesni gyve
nimą, yra marksistinė-lenini- 
nė pasaulėžiūra.

Eidamas darbo žmonių kla
siniu keliu, tapau pažangio
sios idėjos rėmėju. Ką gyve
nime galėjau, dariau, kad 
socialistinė apšvieta augtų ir 
bujotų. Kiek galiu ir šiandien 
skiru knygai, mokslui, spau
dai. Mane džiugina, kad so
cializmo idėjomis mano buvu
si tėvynė Lietuva šiandien 
ekonominiai ir kultūriniai su
klestėjo. Man jau eina 88-ti 
metai. Tad darbo žmonių 
mokslui, apšvietai skiriu ir 
likusią savo gyvenimo dalį. 
Tegul mano ir kitų darbas 
padeda sukurti pasaulį, ku
riame nebus skurdo ir tragiš
kų karų pavojaus.

Vargiai jam pavyks 
nuraminti protestus

Rodezija yra viena iš dau
gelio Afrikos šalių ir viena 
didžiausių. Ją geležine ranka 
valdo mažytė jos gyventojų 
mažuma, daugiausia Anglijos 
atvykę kolonistai. Bet jos 
juodieji gyventojai nebenu
rimsta po baltųjų saujalės 
jungu. Jie nori patys savo 
šalį valdyti. Jiems pritaria ne 
tik Afrikos, bet ir viso pasau
lio opinija.

Rodezijos premjeru yra ne
pagydomas rasistas lan D. 
Smith. Jis paskelbė, kad jis, 
norėdamas susitaiky ti su juo
daisiais, į savo kabinetą įsilei
džia keturis juoduosius. Bet 
visas valdymo aparatas žino- 
rpa, pasilieka baltųjų ranko
se. Nemanoma, kad šis Smi- 
tho žestas patenkins juoduo
sius gyventojus, neigi pakeis 
pasaulio opiniją.

Ūkyje prie žilojo Nemuno ...

Traktorininko Antano Statkaus šeimoje.

Juknaičių tarybinio ūkio kultūros rūmai.

Plieno žirgai paruošti pavasariui. B. Aleknavičius nuotr.
Šilutės rajono Juknaičių ta

rybinis ūkis garsėja ne tik 
Lietuvos pamaryje ir kaimy
ninėje Žemaitijoje. Apie jį 
yra nemaža gero girdėję ar 
skaitę ir Rytų aukštaičiai, 
dzūkai. Ir ne tik girdėję. 
Juknaičiuose netrūksta eks
kursijų. Iš kaimyninių ūkių ir 
iš toliau čia atvyksta žemdir
biai perimti patyrimo, kaip 
išauginti gausesnius derlius 
ar produktyvesnius gyvulius, 
pažiūrėti, kaip tvarkosi šis 
ūkis, kaip jo vadovai rūpinasi 
darbuotojų buitimi, poilsiu.

O juknaitiškiai išties turi 
ką parodyti. Pernai čia neblo
gai užderėjo javai — iš kiek
vieno hektaro vidutiniškai 
prikulta po 32.8 cnt grūdų. 
Daug primelžta pieno, išau
ginta gerų gyvulių veislei, 
mėsai. .

Ūkio direktorius LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas Z. Dokšas, partinė, 
profsąjungos organizacija 
ypač rūpinasi žmonėmis, jų 
darbo ir gyvenimo sąlygų 
gerinimu. Vien praeitą penk
metį apie 80 šeimų atšventė 
įkurtuves ūkio lėšomis pasta
tytuose namuose. Visą pus
šimtį patogių namukų pasi
statė patys tarybinio ūkio 
darbuotojai. Ūkis turi puoš
nius kultūros rūmus, kur 
vyksta visos iškilmės, kon
certuoja meno saviveiklinin
kai, iš didžiųjų miestų atvykę 
artistai. Svečio akį patraukia 
įgražiai tvarkoma ūkio gyven
vietės aplinka — skverai, 
gėlynai, fontanai, medžiuose

paskendusios sodybos. Ne 
veltui prieš kurį laiką Juknai
čių gyvenvietė buvo pripa
žinta gražiausia Lietuvoje.

Juknaičių tarybinio ūkio 
žemdirbių triūsas susilaukė 
aukšto įvertinimo. Už sėk
mingą devintojo penkmečio 
užduočių įvykdymą ūkis pel
nė aukštą sąjunginį apdova
nojimą, o Lietuvos Komunis
tų partijos Centro Komitetas 
suteikė jam garbingą TSKP 
XXV suvažiavimo vardą. Pri
minsime, kad teisė vadintis 
TSKP XXV suvažiavimo var
du suteikta Tarybų Lietuvoje 
tik dviem pirmaujantiems ko
lektyvams — Juknaičių tary
biniam ūkiui ir Jonavos azoti
nių trąšų gamyklai.

° Kalifornijos universiteto 
aspirantas Prestonas laikraš
tyje išspausdino skelbimą, 
kad jis per metus mokės du 
tūkstančius dolerių bet kuriai 
stiuardesei, kuri sutiks už jo 
ištekėti. Jungtuvės gali būti 
apiformintos, nedalyvaujant 
nuotaikai, ir iš viso ji gali su 
juo nesusitikinėti. Mat, Pres
tonas daug keliauja, o aviaci
jos kompanijų darbuotojams 
ir jų sutuoktiniams daromos 
nemažos nuolaidos.

United Nations, N. Y. -- 
Egipto atstovas Meguid Sau
gumo Taryboje aštriai pa
smerkė Izraelį už persekioji
mą ir terorizavimą palestinie
čių. Saugumo Taryba Izraelį 
veikiausia vėl pasmerks.
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KANADOS ŽINIOS

Prie Niagara Falls, Kanadoje, montrealietė Petrė Kisielie
nė, vilnietė Banga Lukoševičienė ir torontietė Adelė Ylienė. 
Si nuotrauka padaryta Liudo Kisieliaus žurnalistų Lukoše
vičių vizito Kanadoje proga.

Montreal, Que.
LIGONIAI

P. Kaulakis, turėjo opera
ciją Reddy Memorial ligoni
nėj. F. Šimplevičius randasi 
Verduno Protestonų ligoni
nėj.

Visiems linkiu greit pa
sveikti.
IŠVYKO

A. Šimplevičienė išvyko 
antru sykiu į Jungtines Val
stijas aplankyti sergančią se
sutę.

Gegužės mėn. išvyksta į T. 
Lietuvą viešnagėn pirmieji 
turistai, jų tarpe J. Petraus
kas, P. Petrauskas, E. Vil
kis, Barisienė (visų negalėjau 
sužinoti).

Linkiu laimingos ir links
mos viešnagės.
MIRĖ

Balandžio 16 d. Mirė buvusi 
mokytoja E. Jasutienė (Ban- 
džiutė), 71 metų. Paliko nu
liūdime vyrą. Sesutę ir du 
brolius. Buvo gimusi Mont- 
reale.

Balandžio 17 dieną po sun
kios ligos mirė Vladas Paci- 
konis, 58 metų. Paliko 2 
brolius ir sesutę T. Lietuvo
je, taip pat artimuosius Mon- 
treale. Kadangi labai artimų 
čia neturėjo, tai laidotuvėmis 
rūpinosi A. Žilinskaitė, Z. 
Barisas ir J. Vilkelis. Kapinė
se paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė J. Vilkelis. Vėliau 
visus pakvietė pietams pas S. 
J. mielus Čičinskus, kurie

>
I

Mirus mano brangiam vyrui Kaziui Glečiui, noriu 
išreikšti širdingą padėką visiems už gėles, užuojautos 
atvirukus, už lankymą koplyčioje ir palydėjimą į 
amžiną poilsio vietą.

Brangus Kazy, išvargintas sunkios ligos, ilsėkis 
ramybėje. Aš Tavęs niekad nepamiršiu.

JULIA GELCIENĖ, žmona

Ontario organizuoti darbininkai kovoja

Toronto. — Tai vaizdas iš 
labai skaitlingos organizuotų 
darbininkų demonstracijos 
balandžio 28 diena, prie On
tario pro v i nei jos legislat ū ros. 
Tai buvo protesto demon-

užuojau- 
lai būna

J-la

visuomet nelaimėje ar 
džiaugsme savo ranką ištie
sia.

Pietų laike apie velionį Vla
dą kalbėjo A. Žilinskaitė, J. 
Vilkelis, Z. Barisas ir Kati
lius.

Velionis buvo kilęs iš Ku
čiūnų valsčiaus, Lazdijų rajo
no, Akmenių Kaimo.

Išvykęs iš Lietuvos karo 
laiku, iš Vokietijos atvyko į 
Kanadą 1949 met. Pirmuo
sius metus dirbo miškuose. 
Vėliau atvažiavo į Montrealą 
ir visą laiką čia gyveno. Ma
žai dalyvavo lietuvių tarpe.

A. Mikonis mirė Port Wil
liams, laidoti atvežtas į Mont
realą. Paliko dvi dukreles ir 
sesutę B. Džiaugienę, kuri 
rūpinosi laidotuvėmis.

Artimiesiams gili 
ta, 0. Velioniams 
lengva žemelėj.

Sveikiname
* ■
Sulaukę iškilmingos Pirmo

sios Gegužės, džiaugdamiesi, 
kad mūsų gimtoje Lietuvoje 
už jos minėjimą žandariškoji 
žvalgyba nebegaudo žmonių 
ir nekiša jų į kalėjimus, kad 
daug tų kankintų lietuvių 
šiandien dirba tautos darbą ir 
veda Lietuvą į šviesų rytojų, 
kad jos miestai, laukai ir 
žmonės kasmet grožėja ir 
gerėja gyvenimas — sveiki
name tuos visus darbuotojus, 
kur jie bedirbtų, ir linkime 
daug, daug sveikatos, sėk
mės ir energijos vesti ir 

stracija prieš valdžios pasi- 
mojimą sumažinti biudžetą ir 
sulėtinti statybą, kas reikštų 
daug statybos darbininkų iš
metimą iš darbo į bedarbių 
eilės. Demonstracijoje daly- 

toliau kraštą į grožį ir gero
vę. Mes, emigracijoje gyve
nantieji, ne tik džiaugiamės, 
bet dirbame pasaulinės tai
kos labui. Mes kovojame su 
kiekvienu iškeltu šmeižtu, 
melais prieš mūsų gimtinę ir 
visą TSRS ir kitas socialisti
nes šalis. Mes perskaitę dar
bininkų vado Brežnevo XXV 
suvažiavime kalbą, tikime, 
kad Jūsų visų pastangomis 
visi įsipareigojimai bus įgy
vendinti.

Težydi Pirmoji Gegužės vi
sų pasaulio darbininkų širdy
se!

Kanadietis ir kiti 
Kanados lietuviai

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAI

LLD Toronto kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 19 d. Prašome narius 
ir simpatikus atkreipti dėme
sį, kad tai bus viena savaite 
anksčiau, taip pat 2 vai. po 
pietų. Tai bus paskutinis žie
mos sezono susirinkimas, 
prieš išsiskirstant vasari
nėms atostogoms. Kviečiame 
visus narius ir simpatikus 
atsilankyti su gerais sumany
mais ir patarimais.

* * *
Toronto Literatūros Drau

gijos kuopa ruošia tradicinį 
pavasarinį išvažiavimą, pasi
grožėti pavasarine gamta, 
pasimatyti su senais pažįsta
mais ir užmegsti naujas pa
žintis.

Išvažiavimas įvyks gegužės 
23 d. gražioje draugų Kilike- 
vičių vasarvietėje, prie upe
lio ir gražaus miškelio. Priva
žiavimas patogus.

Kelrodis: Iš Toronto va
žiuoti 400 greitkeliu, prava
žiuoti Barrie ir pavažiavus 24 
mylias šiaurės pusėje yra ne 
aukštas kalnelis. Nuo to kal
no eina kelias, kuris kerta 
skersai 400 greitkelį ir yra 
staigesnis pasukimas į žie
mius nuo 400 greitkelio. Tas 
kelias yra vadinamas “Moon
stone Road”. Tuo keliu pasu
kite į dešinę (tai yra į pietus), 
prie vartų matysite Kilikevi- 
čių rezidencijos pažymėjimą.

Kuopos valdyba

Reikalauja 
padvigubinti 
jaunuoliams bausmę

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey siūlo valstijos 
seimeliui (legislatūrai) žymiai 
padidinti jauniems nusikaltė
liams bausme. Už sunkius 
nusikaltimus dabartinę 18 
mėnesių bausmę pakelti iki 
trijų metų. Radę nepilnametį 
vaidiną ar merginą, papil
džiusį sunkų nusikaltimą, 
teismai būtų priversti jį nu
bausti minimum (mažiausia) 
trijų metų įkalinimu.

Daug žmonių tokiai sunkiai 
bausmei priešingi.

vavo virš 25,000 unijistų dau
gumoje iš statybos amatų. 
Šis miestas seniai nebuvo 
matęs tokios skaitlingos pro
testo demonstracijos.

LAISVĖ

Cleveland, Ohio
MOTINU DIENOS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Moterų Klubo na
rės sparčiai ruošiasi Motinos 
Dieną minėti gegužės 13 d. 
Prasidės 12 vai. dieną. Vieta: 
ICA svetainė, 15901 St. Clair 
Ave.

Užbaigus programą, bus 
geri pietūs ir reflekcijas die
nos tema. Taipgi pagerbs 
mirusias mūsų veikėjas bei 
veikėjus.

JAUNUOLIAI GAUS 
VASARINIUS DARBUS
12,000 jaunų žmonių — 

tarp 14 ir 20 metų — gaus 
vasaros darbus. Mokės po 
$2.30 į valandą. Miestas tam 
tikslui jau gavo $6.2 mil.

Pernai buvo aprūpinta va
sariniais darbais 14,000, bet 
mokėjo tik po $2.15 už valan
dą.

Tvarkys Mokyklų Taryba. 
Aplikantai turės būti tik iš 
neturtingų šeimų. Darbai, 
bendrai, bus vieši — apžiūrė
ti parkus ir 1.1.

BINGO JAU LEGALUS
Ohio valstijos seimelis pa

galiau padarė “bingo” legaliu 
lošimu, bet tiktai bažnyčioms 
ir labdaringoms organizaci
joms. Bažnyčios “bingo” pel
ną panaudos savo mokyklų 
kylančioms operavimo išlai
doms padengti.

Žaidimus turės du kartus 
savaitėje, ir visi darbininkai 
turės dirbti be užmokesčio 
tik sargai bus apmokami.

Seattle, Wash.
AP (žinių agentūra) prane

ša, kad šiame mieste pasklido 
žinios apie bedarbių maitini
mąsi maistu, randamu super
marketų išmatų skardinėse. 
Tūli super-marketų savinin
kai planuoja įtaisyti spynas 
užrakinimui išmatų dėžių.

Minimos žinių agentūros 
atstovas pirmiausiai atsikrei
pė į Catholic Worker’s* Com
munity šeimininkę Alice Ray- 
Keil, 29 metų amžiaus, dviejų 
vaikų motiną, gamintoją 
maisto tos bendruomenės na
riams.

Agentūros atstovui paste
bėjus, kad taip yra pažemini
mas savęs ir kitų žmonių, 
Alice Ray-Keil atsakė: Jau 
antras metas girdžiu — “pa
žeminimas”, “nehumanišku- 
mas”, “nuodėminga”. Ar hu
maniška matyti nevalgiusius 
žmones per kelias dienas, kad 
geras maistas metamas į iš
matų skardines?

Agentas paklausė: — Ką 
darysi, kai super-marketų sa
vininkai uždės spynas ant 
išmatų skardinių? Atrodo, ji 
sako, kad tūli savininkai tą 
jau praktikuoja, nes aną die
ną mūsų vyrai nuėję į miesto 
šiukšlyną, grįžo su apie 130 
kiaušinių ir apie 40 svarų 
sūrio. Šeimininkė sakė, kad 
šios bendruomenės nariams 
valgis atsieina tik po 10 cen
tų.

Agentūros atstovas pasi- 
klausinėjo ir pas kitus. Phil 
Andrus, 28 metų amžiaus, 
radijo produktų pardavėjas ir 
kiti jo draugai maitinasi iš
matomis, randamomis super
marketų skardinėse.

Ike, 63 metų amžiaus, ir 
kiti du jo draugai taip pat 
maitinasi tuo pačiu “maistu”. 
Ike dar pridūrė: Visa Virgi
nia gatvė pradeda būti žino
ma kaip “Virginia Steet 
Stew”.

Krautuvių savininkai, pa
laikę po kelias dienas, nepar
duotus produktus išmeta į 
skardines kaip pasenusius, 
jau netinkamus maistui, at
siima lėšas iš valdžiai moka
mų taksų. Rytojaus dieną 
nusiperka šviežius produk
tus.

Dr. Richard Wade, Seattle 
miesto ir apskrities vyriau
sias sveikatos apsaugos virši-

Naujas darbininkų 
kontraktas

Statybos amatninkai gavo 
naują kontraktą trejiems me
tams tokiu algų pakėlimu: 
pirmaisiais metais bus pakel
ta 7 proc., antrais — 6.5 
proc. ir trečiais — 6 proc. Tai 
reiškia, kad trečiais metais 
darbininkas jau gaus apie 
$100 daugiau negu dabar už
dirba.

Kompanijos vienijasi
White Motors kompanija, 

“silpnai gyvuojanti” ruošiasi 
jungtis su White Consolida
ted korporacija. Prieš penke
rius metus White Motors pla
navo susijungti su kita kom
panija, bet valdžia neleido. 
Gal dabar leis.
MOKYKLŲ INTEGRACIJA

Piliečiai laukia važiuote in
tegruotų mokyklų. Amerikos 
Darbo Federacija-Industri- 
nių Organizacijų Kongresas 
(AFL-CIO) jau pasisakė, kad 
pilnai sutiks su teisėjo Battis- 
ti sprendimu. Bet kong. Ron 
Mettl išeina prįteš moksleivių 
vežiojimą. Jis sako, kad ve
žiojimas nieko neatsieks, nes 
dalyko svarba nėra ne vežio
jimas, bet mokymasis, moks
lo turinys ir mokytojai. . .
NUTRAUKTA APDRAUDA

Aštuoniems tūkstančiams 
miesto, o visoje valstijoje 
50,000 bedarbių apdrauda iš
sibaigė. Dabar jie turės pe
reiti į viežąją pašalpą (“wel
fare”). Valstija nebeturinti 
pinigų. J. Petraus

ninkas sako: nėra taisyklės, 
kas žmonėms galima valgyti 
ir kas draustina. Bet patarė 
daržoves ir vaisius gerai nu
mazgoti, o mėsiško, ir pieniš
ko maisto geriau nevartoti, 
nes, girdi, galite užsinuodyt 
iki mirties. A.P.T.

St. Petersburg, Fla.
Dar vienas geras draugas 

atsiskyrė su šiuo pasauliu, tai 
Juozas Dovidonis. Mirė 
praeitą mėnesį.

Aš su Juozu susipažinau 
atvažiavęs į Worcester,, 
Mass., 1919 metų gruodžio 
mėnesį. Olympijos parkas jau 
nupirktas ir jis buvo jo iždi
ninku.

Tai bbyo geras, malonus 
draugas. Priklausė prie visų 
pažangiųjų organizacijų. Tu
rėjo dvi dukteris, kurios abi 
dainavo Aido Chore.

Kai aš atvykau į Floridą jau 
bus 11 metų. Dovidonis LLD 
45 kp. parengimuose parda
vinėdavo barčekius.

Man teko daug metų dar
buotis su velioniu Worceste- 
ryje, nes aš ten išgyvenau 45 
metus. Per 10 metų buvau 
“Laisvės” vajininku. Kai pa
galvoju, prisimenu daug gerų 
draugų — Jusius, Skliutas, 
Stalinionis,Kudurauskas. Ga
lėčiau jų suminėti visą šimtą. 
Visų jų nebėra gyvųjų tarpe.

J. Bakšys

Kauno lėlės 
Žemaitijoje

Pagal tradiciją balandžio 
mėn. Kauno lėlių teatras sve
čiuojasi pas jaunuosius žiūro
vus įvairiuose respublikos ra
jonuose. Šį sykį kauniečių 
maršrute Raseiniai, Kelmė, 
Skuodas, Plungė, Telšiai, 
Naujoji Akmenė ir kiti mies
tai.

Išvykos metu lėlininkai ro
dys P. Mančevo “Zuikių mo
kyklą” ir pasaką “Lydekai 
paliepus”.

• APDOVANOJIMAI UŽ 
PAPRASTUMĄ

Olandijoje pradėta kampanija 
už dokumentų kalbos paprastu- 
mę. Kiekvienas valstybinės įstai
gos tarnautojas turi išlaikyti do
kumentų rašymo egzaminę. Suge
bantys kasdieniniame savo darbe 
trumpai ir aiškiai išreikšti reikalo 
esmę bus premijuojami ir apdo
vanojami.

San Francisco, Cal.
ŠĮ MIESTĄ SU 
APYLINKĖMIS APLANKĖ 
VINCAS MICKEVIČIUS

Vilniaus Vinco Kapsuko 
Vardo Universiteto fizikos 
dėstytojas Vincas Mickevi
čius (velionio Vinco Kapsuko- 
Mickevičiaus sūnus) praleido 
keletą dienų su šios apylinkės 
lietuviais.

Vieną dieną susirinkome į 
pobūvį San Leandro mieste
lyje ir visą dieną praleidome 
su garbingu svečiu A. ir V. 
Taraškų buveinėje.

Porą valandų praleidome 
formaliai paklausdami jį įvai
rių klausimų apie Lietuvą, o 
svečias išsamiai, įdomiai at
sakinėjo. Klausant jo atsaky
mų įgijome supratimą, kad 
visas Lietuvos gyvenimas ve
damas planingai, moksliškai.

Bedarbių nėra. Aukštųjų 
mokyklų įstaigos palaiko arti
mus ryšius su vidurinių mo
kyklų mokytojais del nužiūri
mų talentų aukštosioms mo
kykloms. Žemės ūkio darbi
ninkų jaunime atsiranda gerų 
talentų aukštą jam mokslui.

Vilniaus priemiestyje sta
tomas aukštųjų mokyklų stu
dentams miestas, kuriame jie 
gyvens studentiškoje atmos
feroje. A. F.

Demokratę 
kandidatas?!

Jimmy Carter

Pastaromis dienomis visuo
se įvykusiudse pirminiuose 
rinkimuose jis pralenkė visus 
savo oponentus. Viskas rodo, 
kad jis demokratų suvažiavi
me turės didelę daugumą ir 
bus nominuotas į preziden
tus. Dabar jau svarstoma, ką 
jis pasirinks viceprezidento 
vietai.

Mr. Carteriui lapkričio rin
kimuose teks persiimti su 
republikonu kandidatu Mr. 
Fordu.

Chicago, Illinois
pasieks Sacramento, Kali
fornijos valstijos sostinę.

Linkiu ištvermės tokioje

Tikrai nepaprasta 
lietuvaitės kelionė

Čikagoje einantis dienraš
tis “Chicago Sun-Times” 
balandžio 11 d. laidoj, “Mid
west” magazine, įtalpino 
straipsnį ir nuotrauką stu
dentės Dawn Wrobel, tai 
mums gerai žinomų visuo
menininkų Julijos ir Igno 
Urmonų anūkės. Ši jauna 
mergina, su aukštais pažy
miais baigusi Northwestern 
universitetą ir siekianti 
PhD laipsnio geografijoje, 
pasiryžo ilgai kelionei. Ji su 
daugeliu kitų tikisi 99 dienų 
bėgyje padaryti 3,500 mylių 
kelionę arklių pagalba.

Dawn sakosi jau turinti 
du arklius, kuriais keliaus 
nuo vieno į kitą šios šalies 
kraštą, prisimindama kaip 
tai darydavo pirmieji JAV 
gyventojai. Tuo nori prisi
dėti prie JAV 200 metų ne
priklausomybės šventės iš
garsinimo.

Kelionę pradės gegužės 
31 d. nuo Saratoga Springs, 
New York. Per 99 dienas 
ketina nujoti 3,500 mylių iki

5-tas puslapis

Naujo ryto 
dainiui atminti

Garsi ir graži Biržų žemė 
davė mums Julių Janonį — 
poetą, kuris savo jaunu, bet 
tvirtu balsu kvietė visus į 
kovą prieš skriaudas ir netei
sybes, skelbė naują, šviesų 
rytą.

Pagerbiant revoliucijos 
šauklio atminimą, jo gimimo 
80-ųjų metinių proga Biržuo
se jam iškilmingai atidengtas 
paminklas.

. . . Miesto aikštę užtvindė 
šimtai iškilmingo ceremonia
lo dalyvių — rajono ūkių, 
pramonės įmonių darbinin
kai, tarnautojai, mokiniai, 
svečiai iŠ Vilniaus — Lietu- 
Vos KP CK sekretorius L. 
Šepetys, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoja L. Dižinskaitė, 
Lietuvos KP CK kultūros 
skyriaus vedėjas S. Šimkus, 
kiti atsakingi partiniai ir ta
rybiniai darbuotojai, kūrybi
nių sąjungų atstovai, J. Jano
nio jubiliejines komisijos na
riai.

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai užgyrė 
federalinį biudžetą $415 bili
jonų. Tai $19.6 bilijono dau
giau, negu prezidentas For- 
dar reikalavo.

ypač ilgoje kelionėje. V-tė

Sugrįžo Chicagon 
amžinai ilsėtis

čikagiečiai gerai prisime
na drg. Kotryną Šeperienę 
(Shepard). Ji daug metų gy
veno Čikagoje ir gražiai 
veikė Amerikos Lietuvių 
Moterų Kultūros draugijo
je. Beveik visuose parengi
muose Mildos salėje mes ją 
matėme dirbant virtuvėje. 
Tik ištikus nelaimei ir susi
laužius koją ji jau negalėjo 
dirbti kaip pirmiau.

Kadangi jos dukra Kathe
rine Naschek gyvena La 
Mesa, Calif., tai ji pas ją nu
vyko ir ten per keletą metų 
gyveno. Mirė balandžio 23 d. 
sulaukusi 89 m.a. Likosi pa
laidota La Mesa, Calif., ka
pinėse balandžio 26 dieną.

Gaila, kad netekome nuo
širdžios pažangietės, bran
gios kultūrietės. Velionės 
šeimai reiškiame nuoširdžiu 
užuojautą.

Kultūrietė
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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

DAUGIAU SVEIKINIMŲ “VILNIES” SUVAŽIAVIMUI
Prie pirmiau pasiųstų $208, dar prisidėjo $95, tad sudaro

iš viso $303. Aukojo:
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršulį.................. $50.00
Aido Choras, per W. Keršulį........................................  25.00
Bronė ir Walter Keršuliui (prenumerata ir auka) .... 20.00

Salomėjos Narkeliūnaitės nuotr.

PHILADELPHIA, PA,

IEVA MIZARIENĖ

Grupė draugų New Yorke su svečiais iš Lietuvos. Antras iš 
kairės kinematrografas Robertas Vėbra, trečias iš dešinės 
fizikos dėstytojas Vilniaus universitete Vincas Mickevičius.

PASIRYŽO IŠMESTI 
MAJORA

Philadelphijos piliečiai, 
taksų mokėtojai už nekilnoja
mąja nuosavybę, taip baisiai 
užsirūstino prieš miesto bur
mistrą A. Rizzo, kad net 
sukėlė revoliuciją: susitarė 
kelios organizacijos, fabri
kantų susivienijimas, advo
katai, daktarai ir visuomenės 
veikėjai, renka parašus peti
cijai majorą prašalinti. Pagal 
miesto čarterio taisykles, rei
kės surinkti 125,000 balsuo
toju parašų. Bet tikimasi su
rinkti daug daugiau.

Kuomet Majoras nusikalto 
prieš savo rinkėjus? Svar
biausias, pagrindinis kaltini-' 
mas, tai melagystė, mokesčių 
mokėtojų apgaudinėjimas. 
Mr. Rizzo priešrinkiminėje 
kampanijoje ramino balsuo
tojus. Ot, tik išrinkite jį 
antrai tarnybai, tai nereikės 
aukščiau taksų pakelti. Girdi, 
miesto finansinis stovis ge
ras! . . . Pradžioje šių metų 
spaudos darbuotojams Rizzo 
vėl pareiškė: Philadelphija 
miestas finansiškai gerai lai
kosi.

Bet netrukus, iš tu pačiu 
lūpų, kaip perkūno trenkta, 
išsprūdo žinutė: miesto majo
ras Rizzo reikalauja šiais me
tais taksus pakelti net 29°/o, 
nes miestas arti bankroto. 
Reikalinga mažiausia mažiau
sia 85 milijonai dol.

Rizzo jau paskelbė norįs 
uždaryti miesto ligoninę su 
1,800 lovų, paleisti iš darbo 
dalį miesto darbininkų — 
gaisragesių, policninkų — ir 
sumažinti miesto sveikatos 
įstaigas. Dabar yra 10 miesto 
sveikatos centrų. Bet ponas 
Rizzo visai nežada atleisti iš 
darbo savo bičiulių, kuriems 
jis davė riebiai apmokamus 
darbus; kurie kainuoja taksų 
mokėtojams arti pusės milijo
no dol.

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 14 metų kai negailestinga mirtis atskyrė mūsų 

mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona 
HELEN, dukra

WILFRED BOND, žentas 
RODNEY, anūkas ■

Išmetimui majoro iš parei
gu, peticijoj pirmutinis pasi
rašė buvęs Phila. miesto ma
joras, o paskui JAV senato
rius, demokratas Joseph 
Clark.

Milžiniškas ekranas
Minint 200 m. nepriklauso

mybės gimimą, paįvairinimui 
gimtojo lopšio, architektai ir 
dailininkai sukūrė ir pastatė 
istorinėje miesto dalyje mil
žinišką ekraną rodymui-isto
rinių filmų. Ekranas 90 pėdų 
aukščio 73 pėdų pločio.

Šiurpulinga tragedija
Prieš savaitę laiko iškelta

me traukinyje įvyko baisus 
nuotikis! Trečią vai. po pietų, 
traukiniui vos išvykus iš 
Frankfurt stoties, pirmame 
sustojime, į vagoną įsibriovė 
trys jauni piktadariai: Vago
ne ramiai sėdėjo ir skaitė 
laikraštį 53 metų amžiaus 
stambaus sudėjimo vyras. 
Netoliese linksmai šnekučia
vo keturios jaunos moterys. 
Be jokios priežasties, bandi
tai apsupo tą ramiai sėdintį 
vyrą ir pradėjo jį peiliais 
badyti. Moterys pradėjo iste
riškai klykti. Tačiau jų klyks
mo niekas negirdėjo, nors 
sekamam vagone sėdėjo du 
ginkluoti detektyvai. Priva
žiavus stotį, piktadariai išbė
go laukan. Bet netrukus 
suimti.

Sužeistasis vyras gydosi li
goninėje. Sakoma, viena jo 
ranka paralyžiuota. Bet gy
vens. L. Reporteris

Seoul.— Pietinės Korėjos 
fašistinė valdžia suareštavo 
ir teisia 18 opozicijos vadų. 
Kaltina juos papildyme “išda
vystės”. Kaip žinia, Pietų 
Korėja yra amerikiečių oku
puota ir pasilaiko Amerikos 
ginklais.

Malonūs susitikimai Su daina sutinkame pavasarį
LDS 22-ram 
šeiminiame bankete

Prieš 12 metų (1964) New 
Yorke įvyko LDS seimas. 
Užbaigus seimą buvo šaunus 
banketas. Tuomet į banketą 
atvyko daugiau žmonių, negu 
buvo vietų.

Nemažai banketo dalyvių, 
kurie bendrai darbavosi or
ganizacinėje veikloje, buvo 
nesimatę vieni su kitais per 
eilę metų, turėjo malonų su
sitikimą.

LDS 22-asis Seimas įvyks 
šių metų rugpjūčio 13 ir 14 
dienomis, The Statler-Hilton 
viešbutyje, 7th Avė., tarp 32 
ir 33 gatvių, New Yorko 
mieste.

Užsibaigus seimui, rugpjū
čio 14 d., bus šaunus šeiminis 
banketas puikioje viešbučio 
salėje.

Kiek jau žinoma, eilė LDS 
narių ir svečių iš artimesnių 
ir tolimesnių kolonijų žada 
atvykti į LDS seimą ir daly
vauti šeiminiame bankete.

Tikimės seimo metu turėti 
svečių iš Floridos. Kaliforni
jos ir net iš Kanados.

Apart pasilinksminimo, 
banketo dalyviai turės progą 
susitikti ir pasikalbėti su bu
vusiais bendradarbiais ir bi
čiuliais, su kuriais nesimatė 
per eilę metų. Tai vėl bus 
malonus ryšių atnaujinimas 
— “reunion”.

Nemažai turime LDS narių 
New Yorko apylinkėje. Tiki
mės, kad jie dalyvaus banke- 
tę, ir taipgi pakvies į banketą 
savo draugus ir pažįstamus.

J. S.

Scranton, Pa.
Dar nespėjome atsigauti 

nuo smūgio, kuomet mirtis 
išplėšė Petro Pėstininko gy
vybę, o dabar, vos keletai 
dienų praslinkus, tas pats 
atsitiko su kitu pažangiečiu: 
Antanas Galinauskas, gana 
ilgai sirgęs ir išbuvęs ligoni
nėj keletą dienų, mirė šešta
dienį, bal. 17 d., išgyvenęs 88 
metus. Jo žmona Petronėlė 
Benaitė mirė 1960 metais.

Antanas į šią šalį atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą ir 
gyveno įvairiose vietose. Pa
galiau atvyko į Scrantoną, 
kur gavęs darbą anglies ka
syklose, čia praleido likusį 
savo gyvenimą. Kasyklose 
buvo nustojęs dirbti jau prieš 
daugelį metų.

Kasyklų dulkės pažeidė jo 
sveikatą ir jį kankino iki 
mirties. Jis buvo pažangus, 
susipratęs vyras ir be kitų 
draugijų, buvo nariu ir vieti
nės LLD.

Liko nuliūdę sūnūs Stasys 
ir duktė Emilija, kurios prie
žiūros dėka, Antanas pratęsė 
savo gana ilgą gyvenimą. O 
prie to prisidėjo ir tas, kad 
Antanas nerūkė ir nevartojo 
svaiginančių gėrimų.

Gili užuojauta jo sūnui ir 
dukrai.

Ir taip, veik visi mūsų tau
tiečiai, tie, kurie atvykome į 
šią šalį prieš pirmutinį pasau
linį karą, iškeliauja į amžina- 
stį. Dar randasi keli užsilikę, 
bet dėl senatvės ir silpnos 
sveikatos, jau viešai nepasi
rodo, veik visą savo laiką 
praleidžia namuose . . . Ap
gailėtina, bet tai jau toks 
mūsų gyvenimas . . .

K. Genys

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

Aido Choras dabar ne toks 
didelis kaip būdavo, daug 
aidiečių išvyko į Floridą ir 
ten darbuojasi-dainuoja cho
ruose, kiti nesveikuoja, bet 
likusieji vis tik ryžtingai lai
kosi ir veikia. O mokytoja 
Mildred Stensler stengiasi vi
sus sunkumus įveikti.

Namų prižiūrėtojų 
streikas

Antradienį prasidėjo apart- 
mentinių namų prižiūrėtojų 
streikas. Jam vadovauja Na
mams Aptarnauti Darbinin
kų Tarptautinė Unija. Unijos 
lokalo 328 prezidentas John 
J. Sweeney sako, kad iš 4,000 
tokių namų, streikas jau yra 
palietęs 2,500, ir vis dar 
tebesiplečia.

Ypač aukštųjų namų gy
ventojams tenka susidurti vsu 
sunkumais. Keltuvai nedir
ba, o reikia užlipt 10 ar 15 
aukštų!

Darbininkai reikalauja 
jiems savaitines algas pakelti 
$50.

Brooklyn, N. Y. — Crown 
Heights miesto dalyje Lin
coln Terrace parke bal. 30 d. 
jauno plėšiko peiliu nudurtas 
48 metų amžiaus gydytojas 
Walter Biimenson. Jis čia 
buvo atvykęs su mergina ty
ram ore pavalgyti pietus. 
Jiems bevalgant, plėšikas už
puolė. Peiliu nudūręs gydyto
ją, pas jį rado $200 ir pagro
bęs paspruko. Merginos ne
lietė.

Komisi^omerius

Henri Claude Shostal

New Yorko miesto majoras 
Abraham Beame jį paskyrė 
Kultūrinių Reikalų Departa
mento, kuris buvo įkurtas 
vasario mėnesį, komisijonie- 
riumi-pirmininku. Mr. Shos
tal dar tik 36 metų amžiaus. 
Iki šiol jis nebuvo pasižymė
jęs jokioje kultūrinėje veiklo
je. Daugelis negali suprasti 
majoro pasirinkimo. Sakoma, 
kad ir pats Shostal stebi
si... .

Aido Choras ikišiol suvaidi
no didelį vaidmenį pažangių
jų lietuvių veikloje ir dabar 
dar tebevaidina.

Daina jungė lietuvius ir 
sudarė galimybes nepamiršti 
savo kalbos. Tėvynės ilgesys 
lietuvius suartina. Aido Cho
ras palaiko tamprius ryšius 
su Tarybų Lietuva, su jos 
kompozitoriais, dainuoja jų 
sukurtas dainas.

Rengiantis šiam pavasari
niam koncertui, turime vil
ties, kad Aido Choro vardas 
dar ilgai išsilaikys Amerikos 
dangoraižių šešėliuose, su gi
liais įsitikinimais ir pasiryži
mu, tą sunkų darbą tęsti 
toliau.

Mūsų choras susideda iš 
senesnio amžiaus žmonių, kai 
kurie choristai jame dainuoja 
netoli 50 metų!

Šiame pavasariniame kon
certe Aido Choras atliks ke
lias bendras dainas. Po to 
seks solistai: Viktoras Beke- 
ris, Nellie Ventienė ir Tęsė 
Stočkienė.

Nellie Ventienė 
ir Tęsė Stočkienė

Chorui ir solistams vado
vaus M. Stensler. Turėsime 
daug kitų surprizu.

Po gražaus koncerto, turė
sime gerą banketą pagerbti 
ilgametę Aido Choro mokyto
ją Mildred Stensler.

Aido Choras prašo visus 
dalyvauti koncerte ir banke
te. Užtikriname, kad visi bū
site patenkinti.

Koncertas prasidės 2 vai. 
po pietų, o banketas — 4 vai.

Koncertas ir banketas 

What is New in Jamaica?

William S. Allison, Executive Officer for Operations of 
the Metropolitan Transportation Authority, discusses point 
of interest on new bus travel directory installed in the 197th 
Street Terminal of the IND subway, Jamaica, with Queens 
Borough President Donald R. Manes. The Jamaica subway 
station is served by nine New York City Transit Authority 
bus routes and six Metropolitan Suburban Bus Authority 
routes which originate in Nassau County.

You Can Get There From Here

įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka tik $6.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto. Juos galite gauti pas
visus choristus.

TARP LIETUVIŲ
Po apie trijų mėnesių vizito 

JAV balandžio 25 d. kinema
tografas Robertas Vėbra grį
žo, į Vilnių. Draugas Vėbra 
plačiai pavažinėjo po mūsų 
šalį, daug turėjo susitikimų 
su pažangiųjų minčių žmonė
mis, dalyvavo jų pobūviose ir 
nufilmavo ne vieną tų pobū
vių. 

* * *
Balandžio 30 d. advokatė 

Stefanija Masytė ir jos ma
mytė Teofilė Masienė tarybi
niu laivu “Lermontov” išvyko 
iš New Yorko į Leningradą. 
Iš ten jos vyks į Lietuvą.

Lauksime jų grįžtant per 
New Yorką, ir tikimės, kad 
jos bent kelioms dienoms su
stos ir pas mus.

* * *
Antradienio vakare į New 

Yorką grįžo Mokslų Kandida
tas docentas Romanas Kri
vickas su žmona Živile. Jie 
buvo išvykę į Kalifornijos 
pakraščius, kur išbuvo apie 
tris savaites. Pamatę" San 
Francisco, Los Angeles, Dis
neyland, Yosemite parką ir 
daug kitų įdomybių, grįždami 
buvo sustoję kelioms die
noms Chicagoje.

Niujorkiečiams bus proga 
dar kartą susitikti su mielais 
draugais Krivickais Aido 
Choro pobūvyje gegužės 16 
d. Jie ruošiasi grįžti į Kauną 
pabaigoj šio mėnesio.

* * *
Ilgametis “Laisvės” spaus

tuvės darbininkas Petras Šo- 
lomskas dabar randasi Van
derbilt Nursing Home, Van
derbilt Ave., Staten Island, 
N. Y. Jis ten vadinasi Peter 
Shell. Būtų gerai, jeigu kas 
nors galėtų jį retkarčiais ap
lankyti. Ieva
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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.

GEGUŽĖS 23 D.
Laisvės Choras rengia pa

vasarinį koncertą su pietumis 
ir gražia programa. Apart 
vietinių menininkų bus solis
tai iš New Yorko — Victor 
Becker ir Nellie Venta Su 
mokytoja Mildred Stensler. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. 
Vieta: 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn. Įėjimas 
$4.50.
LIEPOS 18 D.

LLD 7-ta apskritis rengia 
spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valandą dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLD 11 kp, 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

Women in the News

Barbara Walters
Barbara Walters, is a new 

news reporter for ABC. She 
has a contract paying $1 
million a year for five years.

* * ♦

Gail A. Cobb, a Washing
ton policewoman in uniform, 
cornered a man who had been 
in a bank robbery and was 
taking refuge in a basement. 
While she was calling for help 
on her radio he shot her. She 
was the first policewoman in 
the United States killed on 
duty. 

♦ * *
Women on the faculties of 

the country’s colleges and 
universities are gaining 
ground in both salary in
creases and rank, the United 
States Office of Education 
reports. But they are still 
behind men. “The average 
salaries of men continue to 
exceed the average salaries 
of women at every academic 
rank and at every institution
al level, in both publicly and 
privately controlled institu
tions,” the agency said.

* ♦ ♦
Yelena Vodorezova, 12- 

year-old Moscow schoolgirl, 
has become USSR woman 
figure skating champion. 

* * ♦
Mary Pickford, “America’s 

sweetheart” in silent films is 
83 years old now. She lives in 
Beverly Hills, California.

* * *
Almost one in five women 

of child-bearing age in New 
York City has had a legal 
abortion since New York 
State liberalized its abortion 
law in 1970. Use




