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KRISLAI
Naudingi susitikimai 
Mirtinas pavojus 
Protingas nutarimas 
Kanadiečių dėmesiui 
Jie turi susidoroti 

su komunizmu 
Jau pralenkė

A. BIMBA
Komercinėje spaudoje ma

žai tesigirdi, o per radiją ir 
televiziją visiškai nieko nesa
koma apie įdomius ir labai 
naudingus žymių amerikiečių 
susitikimus ir pasikeitimus 
nuomonėmis su žymiais tary
biniais žmonėmis. O prieš 
kelias dienas Arizonos valsti
joje Nogales miestelyje tarp 
aukštų kalnų įvyko net de
šimtas toks susitikimas.

Susitikimuose, pasak ko- 
lumnisto Norman Cousins, 
dalyvauja iki 50 asmenų, at
stovaujančių mokslą, apšvie- 
tą, pramonę, žemės ūkį ir 
kitas svarbias nūdienio abie
jose šalyse gyvenimo sritis. 
Susitikimai buvo sumanyti 
prezidento Eisenhowerio 
1960 metais. Juose apdisku- 
suojami įvairiausi, patys 
opiausi klausimai ir ieškoja- 
ma jais bendros nuomonės.

Nuomonių pasikeitimai bū
na labai rimti, be įsikarščiavi
mo, be vieni kitų įžeidinėji
mų , be susipykimų.

Siame, dešimtajame susiti
kime, pavyzdžiui, abiejų pu
sių dalyviai priėjo prie bend
ros nuomonės tokiomis prob
lemomis: kad Vidurio Rytuo
se būtų pripažinta palestinie
čiams teisė į savo nepriklau
somą valstybę ir Izraeliui 
saugiai gyvuoti, kad būtų 
praplėsta prekyba tarp Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos; kad Jungtinės Tautos 
būtų padarytos efektyvinges- 
niu taikos instrumentu; kad 
Amerika ir Tarybų Sąjunga 
bendradarbiautų pastangose 
pakelti žemės ūkio produkci
ją pasauliniu mastu, ir t. t.

□
Neseniai Princeton univer

sitete laikė susirinkimą ketu
ri žymiausi šios šalies bran
duoliniu klausimu specialistai 
ir paskelbė įspėjimą mums 
visiems, visai žmonijai, kad 
šiandien ant visų kabo mirti
nas pavojus. Jie sako; Maža 
valstybėlė arba kelių despe
ratiškų asmenų grupė, tam 
tikrais sumetimais, gali ato
mines bombas paleisti dar
ban.

Švenčiausia tiesa; Visai 
žmonijai mirtinas pavojus!

Bet, žinoma, mūsų moksli
ninkai Dr. George Kistiakow- 
sky, Dr. Theodore Taylor, 
Dr. George Rathjans ir Her
bert Scoville nėra beviltiški 
pesimistai. Jie sako: Taip 
labai gali atsitikti, jeigu 
branduolinės jėgos vartoji
mas nebus sukontroliuotas ir 
suvaržytas. Negalim palikti 
taip, kaip dabar yra . . .

Gera žinia iš Paryžiaus. 
Prancūzijos Socialistų Parti
jos kongresas savo sesijas 
baigė geg. 16 d., vienbalsiai 
pasisakydamas už bendra
darbiavimą su Komunistų 
Partija ateinančiuose parla
mento rinkimuose, kurie 
įvyks 1977 metų pavasarį. 
Yra geros perspektyvos 
abiems partijoms kartu lai
mėti parlamento daugumą. 
Toks atsitikimas plačiai at
keltų vartus sudarymui liau
dies vyriausybės.

Spėjama, kad tokią galimy
bę numato ir degaulistas pre-

Helmut Schmidt
Bonn. — Vakarų Vokietijos 

premjeras socialdemokratas 
Helmut Schmidt didžiuojasi, 
kad jo vadovaujama V. Vo
kietija esanti daug ramesnė 
ir pastovesnė, negu Prancū- 

I zija ir Italija. Už komunistų 
! įtakos tose šalyse kilimą jis 
kaltina dešiniųjų partijų nusi- 

| statymą. Tokio “pavojaus” V. 
Į Vokietija neturinti.

Pakeliami mėnesiniai 
benefitai seniems 
amerikiečiams

Washingtonas. — Gegužės 
' 13 dieną vyriausybė formaliai 
paskelbė, kad yra pakeliami 
mėnesiniai benefitai visiems 
32,600,000 senatvės apdrau- 
dos esantiems amerikiečiams 
6.4 procento. Palyginus su 
pragyvenimo pabrangimu, 
tai nėra didelis pakėlimas. 
Pakėlimas pradės galioti lie
pos 1 dieną.

zidentas Valery Giscard D‘ 
Estaing. Už tai jis atsiskubi
no su vizitu į Jungtines Val-

I stijas. Čia jo misijos pasiseki- 
i mas žymiai pakeltų jo ir 
i jo partijos prestižą.

Kaip jau visi žinote, “Lais
vėje” turime įvedę “Kanados 
Lietuvių Skyrius”.

Mano du prašymai kanadie
čiams: Pirmas — Jūs patys, 
draugai, turite šį skyrių už
pildyti, jeigu norime, kad jis 
pasilaikytų. Antras — turė
kite mintyje, kad didelės 
daugumos žmonių, apie ku
riuos jūs ra/ )te, vardai ir 
pavardės muis nežinomi, to
dėl parašykite aiškiai. Jeigu 
tikrai nežinote, tai ant vietos 
sužinokite. Tas pats su vieto
mis, apie kurias kalbate. Su
simildami, nepalikite mums 
atspėti!

D
Taip vadinamos Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkas 
ir vadas ponas Nainys priėjęs 
išvados, kad lietuvių ir Lietu
vos esąs priešu ne tik rusas, 
bet ir visas komunizmas. Ko
munizmas esąs dar “baises
nis” priešas! Reikia, girdi, su 
jais abiemis mums susidoroti. 
Jis, matyt, ir apsiima taip 
padaryti.

Skaitau aš šią Nainio “filo
sofiją” ir galvoju apie mano 
laikais Lietuvoje plačiai var
tojamą žmonių išsireiškimą: 
"Jeigu kiaulė turėtų ragus, 
tai jinai visą svietą išbadytų!” 

LJ
Mūsų prezidentas Gerald 

Fordas didelėje, didelėje bė
doje. Ronald Reagan delega
tų skaičiumi jį jau pralenkė. 
Ronaldas jau turi 478, o Ge- 
raldas tiktai 333! Jų dvikovos 
sekėjai ir stebėtojai jau For
do padėtį laiko beveik bevil
tiška. Kad kaip, tai republi- 
konų suvažiavime Reagan ga
li laimėti nominacijas primuo- 
ju balsavimu.

Italijos komunistai ragina 
sudaryti kolicinę vyriausybę

VOKIŠKO MILITARIZMO
ATGIMIMO PAVOJUS

Roma. — Italijos Komunis
tų Partijos sekretorius Enri
co Berlinguer savo pranešime 
partijos centro komitete pla
čiai išdėstė partijos nusista
tymą svarbiausiais šalies rei
kalais. Jis siūlo, kad po parla
mento rinkimų, kurie įvyks 
birželio 20-21 dienomis, tuoj 
būtų sudaryta laikina visų 
partijų koalicija. Jisai sako, 
kad tiktai tokia koalicija galė
tų teisingai atstovauti šalį ir 
išspręsti svarbiuosius klausi
mus. Kaip žinoma, Italijoje,

Nori, kad JA V 
militarinė bazė 
pasiliktų

Bangkok. — Tarp Jungti
nių Valstijų ir Tailando eina 
derybos dėl Amerikos milita- 
rinių bagių toje šalyje. Spiria
ma Vietnamo, Laoso ir Kam- 
bodijos Tailando karališka 
valdžia pradėjo reikalauti, 
kad Amerikos militarinės ba
zės būtų uždarytos.

Vėliausi iš Tailando sosti
nės pranešimai rodo, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė yra pasiūlusi nors vieną 
bazę palikti. Už tai, žinoma, 
Amerika Tailando valdžiai 
gerai apmokėtų.

Šiuo laiku Tailande dar yra 
daugiau kaip 3,000 Amerikos 
narių.

Detroito majoras 
už Jimmy Carterj

' Detroit, Mich. — Miesto 
majoras negras Coleman A. 
Young juodųjų protestantiš
kų kunigų sueigoje ne tik 
užgyrė Jimmy Carterio kan
didatūrą į prezidentus, bet ir 
ragino visus juoduosius gy
ventojus daryti tą patį. Nors, 
kaip žinia, Carteris yra pie
tietis, bet majoras Young 
mano, kad jis nėra rasistas ir 
panaikintų vyriausybės ne
paisymą juodųjų žmonių rei
kalų, jeigu būtų išrinktas 
prezidentu. Daugelis detroi- 
tiečių tokio Youngo nusista
tymo nesitikėjo.

Derybos ginklų 
pirkimui atidėtos

Washingtonas. — Gautas 
pranešimas iš Jugoslavijos, 
kad jos derybos dėl pirkimo 
Amerikos ginklų atidėtos. 
Tai, matyt, rezultatas pasau
linėje spaudoje kritikavimo 
Jugoslavijos siekimo apsigin
kluoti Amerikos vėliausiais 
ginklais.

JAV biudžetas 1977 metams 
net 413 bilijonų dolerių

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai, po ilgų 
diskusijų, užgyrė 1977 me
tams federalinį biudžetą 413 
bilijonų dolerių sumai. 224 
atstovai balsavo už, o 170 
prieš. Taipgi ir Senatas tokią 
sumą užgyrė 65 balsais prieš 
28. Tai apie 17 bilijonų dole
rių biudžetas didesnis, negu 
prezidentas Fordas yra pa
siūlęs. Numatomas apie 51 
bilijono dolerių deficitas.

Siame Kongreso biudžete 
militariniams-kariniams rei
kalams skiriama tiek, kiek 
prezidentas Fordas reikala

kaip ir visose kitose kapitalis
tinėse šalyse, siautėja giliau
sia ekonominė ir socialinė 
krizė.

Nuo dabar šis komunistų 
pasiūlymas tarnaus jiems 
kaip rinkiminė programa. Ti
kimasi komunistų tvirtų lai
mėjimų.

Po krikščionimis demokra
tais Italijos Komunistų Parti
ja yra stambiausia partija. 
Krikščionių Demokratų Par
tijos rinkiminė programa 
grindžiama priešinimuisi į 
vyriausybę įsileisti komunis
tus.

Italijos Socialistų Partija, 
kuri yra trečioji stambiausia 
partija, koalicijos klausimu 
nėra pasisakius. Ji irgi tikisi 
rinkimuose nemažai laimėti 
krikščionių demokratų są
skaita.

Prancūzijos prezidento 
vizito misija ir tikslas

Valery Giscard D‘Estaing

Washingtonas. — Praeitą 
pirmadienį, geg. 17 d., nau
juoju viršgarsiniu lėktuvu 
“Concorde” atvyko su oficia
liu vizitu Prancūzijos prezi- 1 
dentas Valery Giscard D‘Es- 
taing. Svečia sutiko ir priėmė 
prezidentas Fordas.
, Šio vizito misija neaiški. 
Nesakoma, kad jis čia atvyko 
gauti ekonominės, finansinės 
ar militarinės pagalbos. Jis 
atvykęs per įvairius pasitari
mus su Amerikos aukštais 
pareigūnais pagerinti tarp 
Amerikos ir Prancūzijos san
tykius, kurie, kaip žinoma, 
nėra per geriausi. Kitas jo 
vizito tikslas esąs pakeisti 
visų amerikiečių supratimą 
apie Prancūziją. Prancūzijoje 
esanti susidariusi nuomonė, 
kad šiandien vidutinis ameri
kietis gan prastai atsineša 
link Prancūzijos kaip valsty
bės ir Amerikos talkininkės, 

vo. Lėšos gerokai padidina
mos apšvietai, sveikatos ap
saugai ir pašalpoms. Presi- 
dentas Fordas kaip tik šiems 
reikalams nori mažiau skirti, 
negu dabartiniame biudžete.

Washingtonas. — Senato 
užsienio reikalais komitetas 
užgyrė naują penkių metų 
sutartį su Ispanija. Pagal ją, 
Jungtinės Valstijos turi teisę 
palaikyti ir operuoti militari- 
nes bazes Ispanijos žemėje. 
Už tą teisę Ispanijos valdžia 
gauna $1,200,000,000!

Unlted Press International
Gen. Antčnio Ramalho

Lisbon. — Portugalijos So
cialistų Partija pareiškė, kad 
jinai remia ginkluotų jėgų 
štabo pirmininką generolą 
Antonio R. Eanes kandidatū
rą į Portugalijos prezidentas. 
Rinkimai įvyks birželio mė
nesį. Šiuo laiku Socialistų 
partija yra skaitlingiausia 
Portugalijoje. Yra proga jos 
kandidatui rinkimus laimėti.

būtent, kad Prancūzija esanti 
militariniai ir visaip kitaip 
silpna ir svyruojanti tarptau
tiniuose jos santykiuos, kitais 
žodžiais, kad ja negalima pa
sitikėti kaip talkininke. Prez. 
D‘Estaing tokį stengiasi su
pratimą apie Prancūziją ir 
prancūzus pataisyti.

Kaip ir kiek jam tas pa
vyks, teks pamatyti ateityje, 
jo vizitui pasibaigus.

Lisbon. — Portugalijos Ko
munistų Partija nutarė turėti 
savo kandidatą į prezidentus. 
Jo rinkimai įvyks birželio 
mėnesį.

Reikalauja 
sugrqzint 
mirties bausmę

Philadelphia, Pa. — Miesto 
majoras Frank Rizzo reika
lauja, kad visur Amerikoje 
būtų sugrąžinta mirties baus
mė sunkiai nusikaltusiems 
prieš įstatymus amerikie
čiams. i'okį pareiškimą jis 
padarė laike ceremonijų, ku
rios buvo suruoštos pagerbi
mui 174 Philadelphijos mies
to policininkų, žuvusių einant 
pareigas paskutinio šimtme
čio bėgyje.

Vyriausybės 
krizė Suomijoje

Helsinky. — Suomijos koa
licinė vyriausybė, į kurią bu
vo įėję ir komunistai, rezig
navo. Koalicija susidėjo iš 
penkių partijų. Bet kai vy
riausybė pasiūlė šalyje įvesti 
“pirkimo taksus”, komunistai 
išstojo prieš. Jie sako, kad 
tokie mokesčiai labiausiai pa
liestų darbo liaudį.

Dar nežinia, kokia ir kaip 
susidarys naujoji vyriausybė. 
Tuo rūpinasi prezidentas Ur
bo Kekkonen. Kitos keturios 
partijos nori sudaryti koalici
nę vyriausybę be komunistų. 
Jos iš 200 narių parlamente 
turi 112.

Londonas. — Dienraštis 
“The London Times” teigia, 
kad visoje Ispanijoje pastebi
ma augimas policijos teroro 
prieš “politinius nusikaltė
lius". Neatrodo, kad šalies 
vyriausybė stengtųsi tam už
kirsti kelią.

IR VĖL “MESERŠMITAI”?
Vakarų Vokietijos spauda 

paskelbė duomenų už kokią 
sumą užpernai patiekė bun
desverui ginklų didžiausios 
šalies kompanijos. Lentelės 
viršuje matome “Meseršmit 
— Belkov — Blom” (MBB), o 
prie jos apvalią sumą — 480 
milijonų markių. Iš viso tais 
metais bundesveras užsisakė 
ginklų už 4,300,000 markių!

Apžvalgininkai pažymi, 
kad socialdemokratai ir lais
vieji demokratai, per tuos 
metus, kai jie pakeitė prie 
valdžios krikščionis demokra
tus, sugebėjo radikaliai pa
sukti Bonos užsienio politikos 
vairą, kas praskaidrino at
mosferą Europoje. Tačiau jie 
neįstengė pažaboti karinio 
pramoninio komplekso, o gal 
ir nemėgino to daryti. Vaka
rų Vokietijos karinės išlaidos 
pakilo nuo 20,400,000,000 
markių 1970 metais iki 31,- 
800,000,000 šiemet.

Ginklus gaminančios VFR 
kompanijos plačiai prasi
skverbė į pasaulinę rinką, 
nors nuo antrojo pasaulinio 
karo laikų joms uždrausta 
eksportuoti savo produkciją. 
Iš pradžių šis eksportas buvo 
teisinamas tuo, kad gamina-

Republikonas pliekia 
kailį republikonui

NewYorkas. — Senatorius 
Jacob E. Javits labai aštriai 
smerkia ir kritikuoja Ronaldą 
Reaganą už siekimą laimėti 
kandidatūros į prezidentus. 
Senatorius Javits, kuris save 
skaito liberalu, remia prezi
dento Fordo kandidatūrą.

Sen. Javitso supratimu, 
jeigu Reagan republikonų su
važiavime būtų nominuotas į 
prezidentus, jis ne tik nelai
mėtų lapkričio rinkimuose, 
bet ir Republikonų Partijai 
būtų galas.

Sen. Javits yra pusėtinai 
įtakingas ne tik tarp republi
konų, bet ir šiaip piliečių. Jo 
toks aštrus išstojimas prieš 
Reaganą smarkiai pakenks 
pastarojo pastangoms laimėti 
nominacijas.

Detroit, Mich. — Praeitą 
antradienį pirminiuose rinki
muos prez. Fordas laimėjo 64 
procentus republikonų balsų, 
o Reagan tik 35 proc. Žino
ma, tas labai pakėlė Fordo 
ūpą. Bet Michigano valstija 
yra jo gimtinė ir niekas nesi
tikėjo, kad Reaganas čia lai
mėtų.

Italijai pagalbą net jei ir 
komunistai įeitų jos valdžion
Aviano, Italija. — Čia prieš 

keletą dienų besilankymas 
Jungtinių Valstijų Tarptauti
nio Vystymosi Agentūros di
rektorius Daniel Parker pa
reiškė, kad jos atstovaujama 
šalis nenutrauks teikimo pa
galbos nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiems rajonams, 
jeigu ir komunistai įeis Itali
jos valdžion. Siame atsitiki
me Amerika, jis sako, vado
vaujasi žmoniškumo princi
pais.

Mr. Dabiel Parker yra at
siųstas patyrinėti nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusias vie

mi ginklai. NATO bloke są
jungininkėms. Dabar tokio
mis pat sąlygomis VFR par
duoda ginklus Australijai, 
Japonijai, Naujajai Zelandi
jai, Šveicarijai, Švedijai. Jos 
ginklais kariavo kolonijinius 
karus Afrikoje Salazaro ir 
Kaetano valdoma fašistinė 
Portugalija. Vis daugiau Va
karų Vokietijoje perka ginklų 
mažai išsivysčiusios Azijos ir 
Afrikos šalys — ypač tos, 
kuriose įvesti reakciniai reži
mai.

Naujas militarizmo augimo 
pavojus žmonijai

Pasaulio visuomenė su ne
rimu stebi, kaip atgimsta 
militaristiniai koncernai, ap
rūpinę ginklais hitlerinę Vo
kietiją. VFR ginklų pramonė
je, pasak užsienio spaudos, 
jau dirba apie pusę milijono 
žmonių!

Ypač kraupiai skamba pra
nešimai, kad Vakarų Vokieti
jos karinio pramoninio komp
lekso atstovai kartu su Pietų 
Afrikos respublikos rasistais 
mėgina kurti branduolinį gin
klą. Ne paslaptis, kad PAR 
mokslininkai yra stažavęsi 
branduolinių tyrimų centre 
Karlsrujėje, kad VFR kom
panija “ŠTEAG” 1973 m. pa
sirašė sutartį su PAR dėl 
licenzijų branduolinei techno
logijai perdavimo. O neseniai 
tapo žinoma, kad Karlsrujės 
tyrimų centras ir “ŠTEAG” 
kompanija dalyvaus, statant 
Pietų Afrikos respublikoje 
milžinišką urano sodrinimo 
įmonę, nieko bendro neturin
čią su PAR ekonomikos ug
dymo poreikiais.

Užsienio spaudoje vis dau
giau pateikiama faktų, ku
riais pagrindžiami spėlioji
mai, jog PAR ne tik sudaro
ma branduolinių žaliavų ba
zė, bet ir kuriamas bei tobuli
namas branduolinis ginklas. 
Su tuo, be kita ko, siejami 
sistemingi VFR karinio pra
moninio komplekso apaštalo 
J. Strauso ir aukštų kariškių 
bei branduolinės energijos 
specialistų vizitai į Pietų Af
rikos respubliką.

Žmonijai pavojingo sandė
rio dalyvių kėslai visiškai aiš
kūs. VFR militaristams rasis
tinė Pietų Afrikos respublika 
reikalinga todėl, kad tarptau
tiniai susitarimai draudžia 
Vakarų Vokietijoje gaminti 
branduolinį ginklą. Tuo tarpu 
PAR rasistai, nepasirašę 
tarptautinės sutarties dėl 
branduolinio ginklo neplatini
mo, tikisi branduolinio šanta
žo pagalba išsaugoti savo 
aparteido režimą. A. Petkus

toves. Kadangi ateinančiuo
se parlamento rinkimuose ti
kimasi naujų komunistų lai
mėjimų, tai labai galimas 
daiktas, kad po rinkimų jie 
turės būti įtraukti į koaliciją. 
Kadangi Amerikos preziden
tas ir valstybės sekretorius 
yra įspėję Italijos buržuazi
nes partijas neįsileisti komu
nistų į jokią koaliciją, tai 
daugelis italų suprato, jog su 
tuo nutrūktų ir Amerikos 
pagalba. Mr. Parker juos 
užtikrinęs, kad taip neatsitik
tų .. .

ri
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Kas ką rašo ir sako
SAVIVEIKLININKŲ 
VEIKLOS VAIDMUO 
LIETUVOS 
KULTŪRINIAME 
GYVENIME

Fordas išsigandęs Ronald Reagano?!
Taip atrodo. Reagano vėliausi pasisekimai visoje eilėje 

pirminių rinkimų, pasak “The N. Y. Times” (geg. 14 d.), jį 
tiesiog pritrenkė. Norėdamas neduoti naujų progų Reaga- 
nui kabinėtis prie jo vairuojamos šios šalies užsieninės 
politikos, prez. Fordas pradėjo šokti pagal Reagano muziką. 
Vėliausias ir akivaizdžiausios šios tiesus įrodymas yra prez. 
Fordo pasielgimas su Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
padaryta sutartimi dėl apribojimo taikingiems reikalams 
branduolinių bandymų (sprogdinimų) pajėgumo.

Ilgos ir nelengvos buvo derybos šiai sutarčiai pasiekti. 
Atsimenate, kaip visi nudžiugome, kai išgirdome, kad 
pagaliau tokia sutartis tapo padaryta ir abiejų šalių atstovų 
pasirašyta. Tik beliko ją oficialiai ratifikuoti (užgirti) abiejų 
šalių vyriausybėms. Jau buvo nustatyta ir diena, kada 
Maskvoje ir Washingtone įvyks ratifikavimo ceremonijos.

Bet štai, sutartį pasmerkia Mr. Reaganas. Ir staiga 
sutarties ratifikavimo išvakarėse per visą pasaulį žaibo 
greitumu nuskrieja iš Washington© pranešimas, kad prez. 
Fordas sutarties ratifikavimą atideda neribotam laikui, gal 
net iki po prezidentinių rinkimų. Jau kai kurie net ir 
prezidento politikos šalininkai šį jo žygį interpretuoja 
faktinu sutarties atsižadėjimu.

Tikėkime, kad taip neatsitiks . . .

JA V doleriais ir ginklais 
palaikomas teroras

Kalba eina apie situaciją Pietų Korėjoje, kurios prez. 
Park vadovaujamas fašistinis režimas pasilaiko Jungtinių 
Valstijų doleriais ir ginklais. Nėra jokia paslaptis, kad ten 
mes turime didžiulę armiją, be kurios ginkluotos pagalbos 
tasai režimas būtų seniai subyrėjęs.

Koks baisus teroras šiandien ten siautėja, tegu pasakoja 
tie, kuriems niekas negali primesti simpatizavimo komunis
tams. Antai, sename mėnraštyje “The Catholic Worker” 
(“Katalikiškas Darbininkas”) šių metų gegužės mėnesio 
laidoje, skaitome straipsnį “From a Korean Prison” (“Iš

Vilniaus “Tiesos” (geg. 7 
d.) vedamajame “Saviveikli
ninkų festivalio žingsniai”, 
tarp kitko, sakoma:

“Tarybų Lietuvoje dabar 
yra apie pusantro tūkstančio 
klubinių įstaigų. Jų‘ tinklas 
plečiamas, sudaromos palan
kesnės sąlygos žmogaus dva
siniam pasauliui turtinti. Ki
tokie ir žemdirbio šiokiadie
niai. Kaime veikia daugiau 
kaip tūkstantis kultūros na
mų. Ūkiams ekonomiškai su
stiprėjus, ne tik rengiamos 
išvykos į teatrų spektaklius. 
Naujose gyvenvietėse išaugo 
kultūros namai su erdviomis 
salėmis, didžiulėmis sceno-

I mis, kuriose su malonumu 
j vaidina ir savi saviveiklinin- 
j kai, ir patys išrankiausi sve
čiai.

Nuo seno mūsų liaudis 
mėgsta skambią dainą, sąmo
jingą pokštą, vertina gerą 
vaidybą. Todėl ir meno savi
veikla patraukia daug įvai
raus amžiaus, įvairiausių spe- 

Į cialybių žmonių. Chore greta 
į darbininko gali pamatyti inži- 
i nierių, dramos būrelyje kar- 
’ tu su moksleiviu vaidina gy- 
I dytojas, etnografiniame an- 
I samblyje sutiksi ir kolūkio 
pirmininką, ir kolūkietį pen- 

. sininką, meninėje agitbriga- 
doje šmaikščiu žodžiu sušvyti 
mokytoja ir melžėja . . . Da- 

I lyvaudami meno saviveiklo- 
| je, žmonės įdomiai ir turinin- 
i gai praleidžia laisvalaikį, ple- 
i čia akiratį.

Tradicinėmis tapusios res- 
i publikinės dainų šventės, su- 
kviečiančios į Vilnių keliasde-

Korėjos Kalėjimo”). Rašo Shelly Killen ir profesorius Chong šimt tūkstančių balsingiausių
Sun Kim iš Rhode1 Island Universiteto. Jie rašo:

“1976 m. kovo 1 dieną Pietų Korėjos sostinėje Seoul 
Myongdong Romos Katalikų Bažnyčioje buvo laikomas 
meldimosi susirinkimas. Siame susirinkime buvo perskaity
tas dokumentas, kuris reikalauja prezidentą Park rezignuo
ti. Sekančią savaitę buvęs prezidentinis kandidatas Kim 
Dse-Jung, jo žmona ir parlamente opozicijos narys Chyung 
Yilhyung tapo suareštuoti, medžiojant krikščionis ir visus, 
kurie tame meldimosi susirinkime dalyvavo. Vyrai ir 
moterys buvo grūdami į kalėjimą, klausinėjami per šešias 
dienas be jokios pertraukos, neleidžiant jiems nė akių 
primerkti. Kai kurie iš tų klausinėjamųjų vėliau buvo 
paleisti, bet tebelaukia kaltinimų, o kiti turėjo būti 
paguldyti į ligoninę. Pasibaisėtini apklausinėjimai, fizinis ir 
psichologinis kankinimas, amžinas kalėjimas ir mirtis tapo 
“normaliais” pergyvenimais kiekvienam korėjiečiui, kuris 
nužiūrimas bet kokiame Parko režimo kritikavime”.

dainininkų ir vikriausių šokė
jų, kitos’susidomėjimo susi
laukiančios apžiūros, 'įvairio- 

i mis progomis rengiami festi
valiai akivaizdžiai rodo, kad 
gyvybingi yra visi meno savi
veiklos žanrai. Reikia juos 
visokeriopai puoselėti, pa
traukti į saviveiklininkų gre
tas naujus meno mylėtojų 
būrius. Daug čia turi padary
ti ir kultūros darbuotojai, ir 
profsąjunginės, komjaunimo 
bei partinės organizacijos”.

Mūsų gimtasis kraštas gali 
didžiuotis savo veiklininkais 
ir jų gražiai klestinčia veikla.

Jokie mūsų komentarai nereikalingi. Gal tik reikia karštai 
pasveikinti “The Catholic Worker” redaktorius ir leidėjus už 
patalpinimą straipsnio, demaskuojančio Pietų Korėjos fašis
tinį režimą.

Dar apie Amerikos santykius
su Tarybų Sąjunga

Tarybinės žinių agentūros “Tass” korespondentas Wash
ingtone rašo:

“Jungtinių Amerikos Valstijų Senatas gegužės 7 dieną 
priėmė rezoliuciją, skirtą Tarybų Sąjungos ir Amerikos 
santykių klausimams. Rezoliucijoje, kuri priimta po įnirtin
gos kovos Kongrese, yra tiek teigiamų, tiek ir neigiamų 
elementų.

Joje sakoma, kad Jungtinių Valstijų santykiai su Tarybų 
Sąjunga sudaro ‘pagrindinį Amerikos užsienio politikos 
aspektą’.

Pažymėdami principinius nesutarimus, skiriančius TSRS 
ir JAV, senatoriai kartu stoja už kruopštų ir apgalvotą 
dviejų didžiųjų valstybių santykių sureguliavimą, kad būtų 
galima išvengti karo. Kaip jie mano, neatskiriama Amerikos 
politikos dalis turi būti mėginimas derybomis apriboti, 
sumažinti TSRS ir JAV karinį lenktyniavimą. Ryšium su 
tuo Senatas pasisako už tai, kad kuo greičiausiai būtų 
užbaigtos derybos dėl 1974 metų Vladivostoko susitarimo 
principų įgyvendinimo terminų.

Kartu rezoliucijoje pareiškiama, kad Jungtinių Valstijų 
pažiūra turi būti grindžiama prielaida, jog būtina likti 
neginčytinai stipriems kariniu atžvilgiu. Sis teiginys ‘argu
mentuojamas’ motyvais, kad reikia ‘užtikrinti JAV ir jų 
sąjungininkų užsienyje saugumo užtikrinimo’, taip pat 
Tarybų Sąjungos ‘stabdymo’ motyvais.

Rezoliucija Kongrese buvo svarstoma du mėnesius. 
Konservatyviųjų sluoksnių spaudimu į ją taip pat buvo 
įtraukta keletas pataisų, kuriose Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos santykių plėtojimas siejamas su eile išankstinių 
sąlygų, kurios iš esmės reiškia kišimąsi į Tarybų Sąjungos 
vidaus reikalus”.

Kaip žinia Kongrese senatorius Jacksonas ir jo vadovauja
ma reakcininkų grupė savo užsispyrimu ir najhališkumu tas 
pataisas, kurios kenkia Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
santykiams gerinti ir plėtoti “įpiršo”.

ATSIPRAŠYMAS SU 
PATEISINIMU FBI 
KRIMINALYSClŲ

Pažangusis dienraštis “Dai
ly World” (geg. 11 d.) savo 
vedamajame “FBI apologies” 
smarkiai kritikuoja šios žval
gybinės valdžios įstaigos nau
jąjį direktorių Mr. Clarence 
M. Kelley. “Nebegalima il
giau užslėpti faktą, kad FBI 
(Federal Bureau of Investiga
tion) sistematiskai ir krimi- 
nališkai laužė Jungtinių Val
stijų Konstituciją ir įstaty
mus,” sako “Daily World. 
“FBI pobūdis kaip policinės 
valstybės aparato aiškiai ta
po parodytas vėliausiuose 
atidengimuose. Ir štai, norint 
nukreipti visuomenės pasi
piktinimą nuo FBI kaipo val
stybinės įstaigos, Clarence 
M. Kelley, naujasis FBI di
rektorius, ‘atsiprašė’ Jungti
nių Valstijų žmones ir kaltę 
suvertė ant buvusio FBI di
rektoriaus J. Edgar Hoove- 
rio”.

Tiesa, sako “D. W.”, Mr. 
Kelley pripažįsta, “kad kai 
kurie veiksmai aiškiai buvo 
klaidingi ir nepateisinami. 
Bet, girdi, “šitie klaidingi 
jėgos panaudojimai buvo at
likti ‘su gerais norais’, Kelley 
sako”.

Tai niekas daugiau, kaip 
pateisinimas FBI kriminalys- 
čių.

Pasirodo, kad FBI veikla 
nėra pakeista ir šiandien. 
Antai, sako “D. W.”, “FBI

paskyrė $7,400,000 apmokė
jimui šnipams už politinius 
šnipinėjimus. Tai dvigubai 
daugiau, negu apmokėjimui 
agentams, kurie šnipinėja 
kriminališkais reikalais”.

Tuo būdu, pasako “D. W.”, 
“FBI kaip buvo, taip ir pasi
lieka valstybės politinio per
sekiojimo ir represijų agen
tūra valdančios klasės tarny
boje”.

Kitame tos pačios dienos 
vedamajame “Doleriai kon- 
trrevoliucijai” dienraštis 
smerkia prezidentą Fordą už 
vetavimą Kongreso nutarimo 
skirti 125 milijonus dolerių 
aprūpinimui šiltais pietumis 
biednų šeimų moksleivių. Tai 
nepateisinamas jo pasielgi
mas.

“Daily World” kreipia dė
mesį į tai, kad mūsų vyriau
sybė yra išleidus net $1,100,- 
000,000 šelpimui kontrrevo
liucinių pabėgėlių iš Kubos. 
Čia ji mūsų dolerių nesigailė
jo.

Arba, mūsų vyriausybė 
esanti paruošusi planą atga
benti į Ameriką apie 100,000 
dešiniųjų pabėgėlių iš Pieti
nio Vietnamo, kurie šiandien 
randasi Tailande. Čia irgi 
išleis bilijonus dolerių. Tų 
pabėgėlių milžiniška daugu
ma labai saugiai galėtų grįžti 
ten pat į savo tėviškę, nes jie 
buvo sužavėti propagandos 
amerikonišku “rojumi” ir to
dėl savo gimtinę paliko.

Šitokia vyriausybės politi
ka ir neteisinga, ir klaidinga.

ŠITIE KRIMINALISTAI 
VIRŠ ĮSTATYMŲ

Gryniausia netiesa, kad 
prieš įstatymus visi ameri
kiečiai yra lygūs. Yra didelė 
grupė žinomų pikčiausių kri
minalistų, kurių jokie įstaty
mai nepalięęia.

Ir'tai nėra mūsų iš misiąs. 
Tai sako leidinio “Parade re - 
dakttbnūš’Lfbyd Shearer. Pa
siklausykime:

“Dar nė vienas iš ČIA, FBI, 
arba NSA (National Security 
Agency) agentų nebuvo Tei
singumo Departamento pa
trauktas atsakomybėn (tei
siamas), nepaisant kiek ir 
kaip jie yra nusižengę įstaty
mams per paskutinius 30 me
tų.

Liūdna tiesa yra ta, kad 
praeityje įstatymai nebuvo 
taikomi žvalgybos agentūrų 
darbuotojams. Jie buvo virš 
įstatymų, nepaisant jų papil
dytų tokių kriminalysčių kaip 
vagystės, žmonių žudymas, 
apgavystės, nelegališkos kra
tos ir kitokie nusikaltimai”.

VIETOJE IŠGANYTOJO 
JĖZAUS KRISTAUS - 
RUSAS SOLŽENICINAS

Neabejojame, kad klerika
lų žymusis rašytojas Jurgis 
Gliaudą yra karštai tikintis 
katalikas ir kad virš jo darbo 
stalo sienos visada kabodavo 
ant kryžiaus Jėzus Kristus. 
Sužinome, kad dabar ten jo 
vietą yra užėmęs jo garbina
mas Solženicinas.

Ir tai sužinome iš jo paties 
lūpų. Chicagos kunigų “Drau
ge” (geg. 8 d.) ponas Gliaudą 
ant balto juodu išdėsto, kaip 
ir kodėl tas atsitiko. Prašo
me:

“Mano sūnus, gal būt, vie
nas pirmųjų, pirko šią šiurpią 
(Solženicino) knygą Holly- 
woode, garsiame, knygų per
krautame Pickwicko knygy
ne. Pirmiesiems pirkėjams 
knygynas teikė specialius 
metalinius žetonus. Platokas, 
apskritas žetonas, kurio pie
šinys yra knygos piešinys. 
Žetonas, sūnaus dovana, 
įsegtas sienon ties mano dar
bo stalu, kad vis primintų 
gulaginės imperijos (nebe sa
lyno!) nepaprastybę”.

Ką reiškia tos Kristaus, 
kančios prieš Solženicino sa
paliojimus prieš Tarybų Są
jungą ir komunistus! Gliaudai

jie grynas auksąs, švenčiau- | 
šia tiesa, daug aukščiau už 
visas bibliškas “istorijas”. Iš 
jų jis dabar, kaip rašytojas, 
matyt, semiasi visas inspira
cijas. Pakelia nuo stalo galvą, 
pasižiūri į žetoną ir pilnas 
inspiracijų!
APIE EKONOMINĘ 
PADĖTĮ ARGENTINOJE

“Argentinos Lietuvių Bal
se” (geg. 1 d.) sakoma:

“Kariškai valdžiai “paliuo- 
savus” kainas, visi gaminiai 
vėl pabrango. Nekurie net 
150°/o, nežiūrint, kad panikai 
praėjus JAV doleris, laisva
me pardavime, vienu laiku 
pasiekęs virš 400, nukrito iki 
250 pesų L.

Anksčiau gamintojai savo 
gaminiams keldavo kainas 
pagal dolerio kainą. Pabran
gus doleriui, pabrangdavo 
net bulbės. Dabargi naujai 
valdžiai apvaldžius dolerio ki
limą, kainos vistiek kylą ir 
kylą.

Antra vertus, jei pati val
džia pakelia elektros energi
jos, gazo ir naftos kainas, tai 
kaip gali norėti, kad kiti 
dalykai atpigtų. Juk nuo 
energetigos šiandieną viskas 
priklauso”.

KLAIDINA SKAITYTOJUS
Chicagos menševikų laik

raščio žinios antraštė: “Rodė- 
zija ruošiasi kovai prieš infil
truotus partizanus”. O tekste 
sakoma: “Rodezijos karo va
dovybė ir kariuomenė yra 
pasiryžusios saugoti krašto 
sienas nuo įsibrovėlių”.

Tuo tarpu, kaip visas pa
saulis žino, Rodeziją, tą didelį 
Afrikos juodųjų žmonių kraš
tą, valdo saujelė baltųjų ko
lonistų, o milijonai jos juodų
jų gyventojų yra beteisiai, 
atėjūnų išnaudojami. Jie pra
deda atbusti, organizuojasi ir 
veda kovą prieš pavergėjus. 
Rodezijoje jau yra išsivystęs 
platus vietinių gyventojų 
partizaninis judėjimas.

O Chicagos menševikų laik-i 
raščio skaitytojai maitinami j 
melu, kad Rodezijoje nėra 
jokių vietinių gyventojų ko
vų, kad ten triukšmauja tik
tai “įsibrovėliai”. Tai yra pik
tas to laikraščio skaitytojų 
apgaudinėjimas ir teisinimas! 
Rodezijos pavergėjų.

Penktadienis, Gegužio (May | 21, 1976

Afrika vaidina svarbią rolę
Prieš Antrąjį pasaulinį ka

rą milžiniškoje Afrikoje ne
priklausomos buvo tik Liberi
ja ir Pietų Afrikos respubli
kos. Kitus milžiniškus plotus 
valdė Prancūzija, Anglija, Is
panija, Italija, Portugalija ir 
kitos imperialistinės valsty
bės.

Afrika savo dydžiu yra ant
ras kontinentas, arba pirmoji 
po Azijos. Ji užima 11,700,- 
000 ket.virtainiškų mylių plo
tą ir joje dabar gyvena apie 
400,000,000 gyventojų.

Iš rytų į vakarus per Afriką 
tęsiasi milžiniška Sahara, uži
manti apie 2,500,000 ketvir
tainių mylių, kur labai mažai 
vandens, kur viešpatauja 
smėlis, kur yra mažai gyvū
nijos.ir augmenijos.

Sahara dalina Afrikos gy
ventojus: į šiaurę nuo jos 
gyvena daugumoje baltos 
spalvos žmonės — arabai, o į 
pietų pusę — juodos spalvos 
— negrai.

Afrika yra labai turtinga 
iškasamais turtais ir žmonijai 
reikalinga augmenija. Beveik

visi pasaulio deimantai ypa
tingai industrijai reikalingi 
randas Afrikoje. Apie pusė 
pasaulinio kiekio aukso, plati
nos — 40 procentų, kavos — 
25% ir t. t. randasi Afrikoje. 
Ir dar ne visi jos gamtiniai 
turtai yra ištyrinėti.

Jungtinės Amerikos Valsti
jos iš Afrikos perkasi: indus
trinius deimantus — 100%, 
uraniumą — 58%, kaukao — 
50%, ir daug kitų nerūdijan
čių metalų.

Afrikoje nėra išvystyta nei 
industrija, nei susisiekimo 
keliai nes imperialistai rūpi
nosi iš kolonijų kuo daugiau 

. gauti turtų, o ne jų vystymui
si. Dabar nepriklausomos 
valstybės turi daug darbo 

i įvairiose šakose.
Jeięu. Antrojo pasaulinio 

i karo išvakarėse ten buvo tik 
dvi nepriklausomos valsty
bės, tai dabar jų ten yra jau

■ daugiau 50 didesnių ir mažes
nių. Daugumoje jos naciona
listinės, kaip kur atsisteigė 
senosios karalių dinastijos, 
dar nedaugelis jų pasirinko 

! progresyvų kelią ir artimai

Piešinio k

IS LAIŠKŲ
Miela drg. Ieva, 

nors jau savaitė praėjo, kai 
aš grįžau namo į Vilnių, ta
čiau mintimis aš dar pas Jus. 
Vis negaliu pamiršti, kaip 
gražiai buvau priimtas pas 
“Laisviečius”.

Man teko neilgai pasisve
čiuoti New Yorke, bet spėjau 
kai ką pamatyti ir susipažinti 
su gerais draugais.

Aš su malonumu prisimenu 
susitikimus su “Laisvės” dar
buotojais, su “Aido” daly
viais. Pastariuosius aš iki tol 
mačiau tik nuotraukose 
“Laisvėje”, o dabar susipaži
nau su gyvais žmonėmis.

Man buvo labai smagu ap
lankyti draugus J. Lazaus
kienę ir Povilą Ventus, pra
leisti dieną pas drg. Katryną 
Petrikienę. Pasiliks atminty
je pokalbis su drg. Antanu 
Bimba.

Aš pamačiau, ir tas svar
biausia, kokiose sąlygos^ dir
ba pažangieji lietuviai Ameri
koje, kaip jie gyvena ir kaip 
kovoja už taiką, už progresą.

Man norėtųsi palinkėti sėk
mės šiame dorame ir svarbia
me darbe visiems mano pa
žįstamiems “Laisviečiams” ir 
išreikšti jiems nuoširdžią pa
dėką už tokį šiltą manęs 
priėmimą. Tai aš ilgai negalė
siu pamiršti.

Vincas Mickevičius 
Vilnius

Gerb. Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Pirmiausiai noriu visus 
širdingai pasveikinti su artė
jančiomis gegužės šventėmis. 
Žinoma, šį sveikinimą jau

gausite su geru pavėlavimu, 
tačiau esmė ne čia. Noriu 
palinkėti daug sėkmės, iš
tvermės jūsų nelengvame 
darbe, tuo labiau, kad dabar 
turite ir Kanadą aptarnauti.

Pas mus pavasaris atkak
liai kovoja su pikčiurnos žie
mos pasireiškimais. Orai bū
na beveik visą laiką gražūs, 
tačiau, žiūrėk, nei iš šio nei iš 
to staigiai atvesta, pradeda 
sniegas kristi, o po poros 
dienų vėl šilta, gali be palto 
vaikščioti.

“Laisvę” gaunu, oro paštu 
ateina greitai, o paprasta 
siunta ilgokai. Šiandien ga
vau oro paštu “Laisvės” nu
merius 14 ir 15, o paprasta 
siunta — tiktai sausio 6 die
nos. Matote koks skirtumas. 
Na, svarbiausia, kad gaunu, 
mūsų žmonės labai domisi, 
ypač jei apie juos kas nors 
parašyta.

Malonu žiūrėti tikrai geros 
kokybės nuotraukas, suma
žėjusį korektūros klaidų skai
čių. Mano nuomone, galima 
būtų daugiau išplėsti skyrių 
“Kas ką rašo”, nes jis kelia 
tikrai didelį susidomėjimą.

Dar kartą širdingai ačiū už 
“Laisvę” ir “Šviesą”, stipriai 
suvalkietiškai spaudžiu ranką 
per Atlantą.
Jūsų

V. Gulmanas 
Kapsukas
1976 m. balandžio 29 d.

Beirut. — Libane vėl paaš
trėjo kruvini susikirtimai 
tarp krikščionių ir musulmo
nų. Derybos dėl paliaubų nu
trūko.

draugauja su socializmo šali
mis. Bet jos yra atsargios 
linkui vakarykščių jų valdy- 

I tojų — kolonizatorių.
Afrikos gyventojai atgavo 

nepriklausomybę dėka to, 
kad Antrajame pasauliniame 
karo pralaimėjo imperializ
mas, kad buvo sumuštas hit- 
lerizmas, Italijos fašizmas, ir 
pralaimėjo Prancūzijos impe
rializmas, kuris taip daug 
turėjo kolonijų Afrikoje.

Neseniai tas pasirodė 
i Jungtinių Tautų balsavime, 
kada Afrikos valstybės vie- 

■ ningai su socialistinėmis šali
mis balsavo už nepriklauso
mybę palestiniečiams. Tas la
bai supykdė Izraelio ir Jung
tinių Amerikos Valstijų at
stovus. JAV atstovas net 
grąsino, kad jos pasitrauks iš 
Jungtinių Tautų.

Po to Washington© politi
kai ėmėsi naujų žygių ir 
Valstybės sekretorius Kis- 
singeris išvyko net į septy
nias Afrikos valstybes vizi
tui. Numatoma, kad tokių 
misijų bus ir daugiau.

D. M. Šolomskas

Rodezijos valdžia 
stiprina jėgas

Salisbury. — Baltųjų kolo
nistų valdžia pašaukė tarny
bon armijos rezervus. Juodų
jų šalies gyventojų partizani
nis judėjimas taip išsiplėtė, 
kad valdžia dabartinėmis ka
rinėmis jėgomis nebegali 
prieš jį atsilaikyti.

Visos socialistinės šalys 
karštai simpatizuoja juodųjų 
žmonių pastangoms iš koloni- 
jalinės priespaudos išsiva
duoti.

Kiekvienais meti 
vėžyje rengiamos I 
piešinys geresnis?’! 
Taikos alėja. O b i 
šimtų jaunųjų d ai 
mokyklų pradinių M 
nugalėtojų. Ant ai 
v ai a n d o m s s u 1 a i k o n 
vis spalvota kreidl 
mamai, taikai, kosi] 

* < Alėjų šaligatviuol
kų tėvai, draugai, .1 
ir aplinkinių kaimų] 

Autoritetinga žii 
. profesoriai ir dėl

valdybos nariai — I 
vaikus. I

Pedagogų nuom! 
vaidmenį vaikų esti

GYVEN
11

Nebe pirmi meti 
Lietuvos kaimo I 
keliasi iš vienkiemi] 

° • k i nes gyvenvietes.!
sprendžiamas vien] 
biausių socialinių 
— dar labiau suarti 

< ir kaimo gyvenimo 
nes bei kultūrine] 
sąlygas. Vienkiemi 
yra rimtas stabdy] 
veiklai — apsunki! 
nizuotai įdirbti žerti 
dinti sėjomainas.

Gyvenamųjų narį 
kaime labai paspa 
Tarybinė vyriaus] 
dešimtį metų prie] 
mą valstybės są] 
dengti išlaidas, su 
gyventojų perkėliil 
kiemių. Teigiamą 
venviečių kūrime 
padarė ir palanki© n 
mis pradėt a koope 
venamųjų namų sd 

A A me. 1967 -1975 met
pastatyta 59 tuksi] 
vidualių ir koopen 
venamųjų namų, ! 
skaičius sumažėjo d 
čiais. Apie dvideši 
ir tarybinių ūkių j 
visus gyventojus j 
gyvenvietes, o da 
šimtyje ūkių šis d; J 
pabaigą.

Moderniški pard
Ūkiuose, kurie 

gyvenviečių st at y l 
tu ves, pastatyta v 
lių aukštų, vienbu 
giabučių, įvairių t ii 
mųjų namų su er 
tais. Didesnėje jų 
vandentiekis, cent 
mas, dujos ir k; 
Gyvenvietėse past 
statomi kultūros r 

♦ * dicininio aptarnav
tai, mokyklos, pan 
kai kurios kilos 1 
buities įstaigos, t- 
su miestiškais p; 
plačiai užveisiami 
gėlynai. Ten gyve 
lūkiečių ir tarybini 
bininkų visai kitok 
darbui, kultūrai, š

Industrializuoti 
Atsižvelgiant į r 

mybes ir šio dar
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Piešinio konkursas ant asfalto tėse bus statomi grupėmis, 
komponuojant nuo 5 iki 20 
namų. Tuo būdu gyvenvietė 
įgaus patrauklesnę ir spalvin
gesnę išvaizdą, o statytojams 
ir užsakovams parankiau bus 
organizuoti darbus.

Kooperatyvas — 
patogiausia forma

į rolę
irnantai ypa- 
ii reikalingi 
. Apie pusė 
aukso, plati- 
tų, kavos — 
asi Afrikoje, 
os gamtiniai 
ėti.
•rikos Valsti- 
rkasi: indus- 
1S - 100%, 
o, kaukao — 
U nerudijan- 

švystyta nei 
susisiekimo 
ialistai rupi- 
kuo daugiau 
jų vystymui- 
iklausomos 
daug darbo

• pasaulinio 
,en buvo tik 
nos valsty- 
ten yra jau 

lių ir mažes- 
jos naciona- 
r atsisteigė 
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balsavime, 
slybės vie- 
i nė m is ša li- 
epriklauso- 
ims. Tas la
bo ir Jung 
alstijų at

stovas net 
įsitrauks iš

Kiekvienais metais Gegužės pirmosios išvakarėse Pane
vėžyje rengiamos įdomios moksleivių varžybos “Kieno 
piešinys geresnis?” Šių varžybų vieta — Lenino aikštė ir 
Taikos alėja. O baigiamąjį turą čionai susirenka keletas 
šimtų jaunųjų dailininkų — miesto vidurinių ir meno 
mokyklų pradinių klasių moksleivių — mpkyklinių konkursų 
nugalėtojų. Ant asfalto — aikštėje ir alėjoje, kur trims 
valandoms sulaikomas judėjimas, kiekvienas varžybų daly
vis spalvota kreida kuria kompozicijas, skirtas mokyklai, 
mamai, taikai, kosmosui.

Alėjų šaligatviuose gausybė žmonių: čia jaunųjų dailinin
kų tėvai, draugai, svečiai iš daugelio kitų respublikų miestų 
ir aplinkinių kaimų, “sirgaliai”.

Autoritetinga žiuri komisija — Vilniaus dailės instituto 
profesoriai ir dėstytojai, Lietuvos dailininkų sąjungos 
valdybos nariai — ne tik įvertina darbus, bet ir konsultuoja 
vaikus.

Pedagogų nuomone, konkursai ant asfalto vaidina didelį 
vaidmenį vaikų estetiniame auklėjime.

V. Gulevičiaus nuotrauka

GYVENVIEČIŲ KŪRIMAS 
LIETUVOJE

Kaimo statybų industriali
zavimas neatsiejamas nuo 
gyvenamųjų namų statybos 
koopreratyvų kūrimo kokū- 
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se. Dabar respublikoje veikia 
per 400 kaimo gyvenamųjų 
namų statybos kooperatyvų. 
Jų nariai gali statytis tiek 
daugiabučius, tiek ir vieno 
bei dviejų butų namus atski
ruose sodybiniuose sklypuo
se. Statant namą, kaimo koo
peratyvams reikia įmokėti 
nuosavų lėšų tik 30 procentų 
namo kainos (miestuose 40 
proc.).

Kaimo kooperatyvams Sta
tybos bankas išduoda paskolą 
iki 70 proc. namų statybos 
kainos. Grąžinimo terminas 
— iki 20 metų. Už naudojimą
si paskolomis individualiems 
statytojams priskaičiuojama 
2 procentai aplūkanų, o kai
mo statybos kooperatyvui —- 
tik 0.5 procento. Pagaliau, 
kolūkiai, tarybiniai ūkiai ir 
kitos žemės ūkio įmonės gali 
grąžinti iki 20 procentų lėšų, 
valstybės paskolintų koope
ratyvo pajininkams, sąžinin
gai dirbusiems tuose ūkiuose 
ne mažiau kaip 10 metų, iki 
įstojant į kooperatyvą.

Ūkiai padengia dalį pridėti
nių statybos organizacijų iš
laidų. Jie perima taip pat 
organizacinius statybų rūpes
čius. Tokiu būdu kolūkietis, 
kol statomas namas, gali ra
miai dirbti savo darbą.

Baisiosios audros belaukiant
<

DUGLASS GAZNERIS
Šita audra, pas mus Amerikoje vadinama “kiauline 

influenza (“swine flu”). Lietuvoje virusiniu gripu, gali 
ateinančią žiemą užklupti ne tik mūsų šalį, bet visą žmoniją 
ir pridaryti neapsakomai daug žalos žmonių sveikatai ir net 
sunaikinti daug gyvybių. Taigi, mums visiems svarbu su ja 
iš anksto susipažinti. Todėl čia perspausdiname iš Lietuvoje 
leidžiamo žurnalo “Mokslas ir Gyvenimas” (1976.2) tuo 
svarbiu klausimu straipsnį “Gripo Pandemija”, išverstą į 
lietuvių kalbą ir perspausdintą iš žurnalo “Science Digest”. 
Iš šio straipsnio sužinosime, ir kodėl ši virusinė influenza 
yra vadinama “kiauline”. — Redakcija
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Nebe pirmi metai Tarybų 
Lietuvos kaimo gyventojai 
keliasi iš vienkiemių į šiuolai
kines gyvenvietes. Tuo būdu 
sprendžiamas vienas iš svar
biausių socialinių uždavinių 
— dar labiau suartinti miesto 
ir kaimo gyvenimo materiali
nes bei kultūrines buitines 
sąlygas. Vienkiemių sistema 
yra rimtas stabdys ir ūkinei 
veiklai — apsunkina mecha
nizuotai įdirbti žemę, įgyven
dinti sėjomainas.

Gyvenamųjų namų statyba 
kaime labai paspartėjo, kai 
Tarybinė vyriausybė prieš 
dešimtį metų priėmė nutari
mą valstybės sąskaita pa
dengti išlaidas, susijusias su 
gyventojų perkėlimu iš vien
kiemių. Teigiamą įtaką gy-( 
venviečių kūrimo procesui 
padarė ir palankiomis sąlygo
mis pradėta kooperatinių gy
venamųjų namų statyba kai
me. 1967-1975 metais kaime 
pastatyta 59 tūkstančiai indi
vidualių ir kooperatinių gy
venamųjų namų, vienkiemių 
skaičius sumažėjo 44 tūkstan
čiais. Apie dvidešimt kolūkių 
ir tarybinių ūkių jau perkėlė 
visus gyventojus į naująsias 
gyvenvietes, o dar keliasde
šimtyje ūkių šis darbas eina į 
pabaigą.

Moderniški parankumai
Ūkiuose, kurie atšventė 

gyvenviečių statybos pabaig
tuves, pastatyta vieno ir ke
lių aukštų, vienbučių ir dau
giabučių, įvairių tipų gyvena
mųjų namų su erdviais bu
tais. Didesnėje jų dalyje yra 
vandentiekis, centrinis šildy
mas, dujos ir kanalizacija. 
Gyvenvietėse pastatyti arba 
statomi kultūros namai, me
dicininio aptarnavimo punk
tai, mokyklos, parduotuvės ir 
kai kurios kitos kultūros ir 
buities įstaigos. Salia namų 
su miestiškais patogumais 
plačiai užveisiami želdiniai, 
gėlynai. Ten gyvenančių ko
lūkiečių ir tarybinių ūkių dar
bininkų visai kitokia nuotaika 
darbui, kultūrai, švietimui.

Industrializuoti statybą
Atsižvelgiant į realias gali

mybes ir šio darbo svarbą,

labai iškeltas uždavinys už
baigti Tarybų Lietuvos gy
ventojų perkėlimą iš vienkie
mių iki 1990 metų, o kai 
kuriuose rajonuose — gero
kai anksčiau. Per pastarąjį 
dešimtmetį atiduodamų nau
doti gyvenamųjų namų (bu
tų) skaičius pakilo nuo 2,700 
iki 7,800 kasmet. Tačiau res
publikos vienkiemuose per
nai dar buvo apie 186 tūkst. 
gyvenamųjų namų, kuriuose 
gyveno maždaug 46 proc. 
kaimo gyventojų.

Nors gyventojų kaime pa
laipsniui mažėja, manoma, 
kad, likviduojant vienkie
mius, ūkių gyvenvietėse dar 
reikės pastatyti apie 170 
tūkstančių namų (butų). Va
dinasi, per metus kaime jų 
teks pastatyti daugiau kaip 
po dešimt tūkstančių arba 
beveik 3-4 tūkstančiais dau
giau, negu pernai.

Išeitis viena — labiau suin- 
dustrinti šią statybą. Anks
tesniais metais gyvenamieji 
namai kaime pagrindinai bu
vo statomi iš plytų. Ar namą 
statė pats persikeliantysis, 
pasisamdęs specialistų, ar 
ūkių statybinės brigados, 
kaimo statybose vyravo ne 
našus rankų darbas. O tų 
rankų kaime ne tik nedaugė
ja, bet mažėja.

Industrializuojant kaimo 
gyvenamųjų namų statybą, 
jau žengti pirmieji tvirti 
žingsniai. Pernai buvo pradė
ti montuoti vieno, keturių ir 
aštuonių butų gyvenamieji 
namai iš surenkamų dirbinių, 
pagamintų Vievio ir Kapsuko 
gelžbetonio konstrukcijų ga
myklose. Industrializuojant 
ir spartinant gyvenamųjų na
mų statybą kaime, labai sva
rų indėlį ineš baigiamas sta
tyti Alytaus eksperimentinis 
skydinių namų statybos kom
binatas. Jau šiais metais Lie
tuvos kaimas iš Alytaus kom
binato gaus tris šimtus skydi
nių medinių surenkamųjų na
mų. Paleidus kombinatą visu 
pajėgumu, o tai bus 1980 
metais, jo darbininkai kas
met patieks žemdirbiams po 
4 tūkstančius tokių namų.

Skydiniai namai gyvenvie-

Privažiavimo kelių, gatvių, 
elektros perdavimo linijų ir 
kitų pagrindinių tinklų tiesi
mo bei aplinkos tvarkymo 
darbai naujosiose gyvenvie
tėse finansuojami iš ūkių ir 
kitų žemės ūkio įmonių lėšų.

Kooperatiniai namai kaime 
statomi pagal tipinius projek
tus, kuriuos pasirenka koope
ratyvo nariai. Be to, Valsty
biniam statybos reikalų ko
mitetui leidus, galima statyti 
ir pagal individualius projek
tus.

P. Paurazas
Žemės ūkio mokslų 

kandidatas

Darbo pirmūnė — 
herojė

*

Devintojo penkmečio pa
baigoje stojęs rikiuotėn, 
Kapsuko putliųjų verpalų fa
brikas pradėjo dirbti pilnu 
pajėgumu po 15 tonų putliųjų 
verpalų.

Išvystęs socialistinj lenkty
niavimą už aukštą produkci
jos kokybę, fabriko kolekty
vas pirmųjų dešimtojo penk
mečio metų užduoti įsiparei
gojo Įvykdyti iki gruodžio 28 
dienos. Lietuvos ir broliškų 
respublikų Įmonėms bus pa
teikta 2620 tonų putliųjų ver
palų.

Nuotraukoje: viena geriau
sių verpimo cecho verpėjų 
komjaunuolė Danutė Pilipa- 
vičiūtė. Per dešimtąjį penk
metį ji įsipareigojo įvykdyti 
šešerių metų užduotį.

A. Palionio (ELTA) nuotr.

Labai galimas dalykas, kad 
per artimiausius trejus arba 
ketverius metus virusinio 
gripo epidemija apims Aziją 
ir Europą ir persimes į Jung
tines Valstijas. Liga gali su
sargdinti ketvirtadalį žmoni
jos, t. y. apie milijardą žmo
nių. Kai kurie mokslininkai 
net mano, kad šis skaičius 
išaugs iki 2 milijardų.

Neįprastas virusas
Jeigu nenusimanančiam 

žmogui tokios prognozės at
rodo nesąmonė, tai Pasaulinė 
sveikatos apsaugos organiza
cija į jas rimčiau žiūri. 100 su 
viršum pasaulio laboratorijų 
bendrai tyrinėja mįslingąjį 
piktadarį, kuris sukels naują 
gripo epidemiją. Žinoma kaip 
jis atrodo, kur anksčiausia 
gali pasirodyti, kaip jis plinta 
ir kaip veikia žmogaus orga
nizmą. Vis dėlto mokslininkai 
nėra įsitikinę, kad jį suval- 
dys.

Per pastarąją pusę amžiaus 
pavyko įveikti epidemijas to
kių pavojingų ligų, kaip ma
ras, dėmėtoji šiltinė, raupai 
ir geltonoji karštligė. Tačiau 
gripo virusas per tą laikotar
pį tris kartus buvo globalinių 
pandemijų ir daugybę kartų 
— mažesnės reikšmės epide
mijų priežastis. Tai vieninte
lis žinomas virusas, kuris vis 
dar sukelia nesukontroliuoja
mas epidemijas., Skiepai nuo 
jo dažnai būna nenaudingi, o 
vaistai, kurie galėtų sudoroti 
ligos sukėlėją, dar nesurasti.

Ypatingą nerimą kelia tai, 
kad gripo epidemija gali įsi
liepsnoti bet kuriuo momen
tu. Naujos infekcinės viruso 
formos, vadinamieji mutan
tai, nuo kurių niekas neturi 
imuniteto, pasirodo kas kele- 
ri metai.

Kasmet šis virusas šiek 
tiek pakinta ir sukelia nedi
deles gripo epidemijas. Pas
kui periodiškai, kas dvejus ar 
trejus metus įvyksta nauja 
reikšminga viruso mutacija. 
Prasideda nauja epidemija. 
Vien tokie cikliški viruso pa
kitimai kelia rimtą pavojų. O 
maždaug kartą per 10 metų 
atsiranda labai skirtingas nuo 
ankstesniųjų mutantas. Jis 
sukelia globalinę epidemiją 
—- pandemiją. Nuo 1510 m. 
gripo pandemijos 35 kartus 
buvo apėmusios pasaulį. La
biausiai niokojanti iš jų buvo 
pandemija, prasidėjusi 1918 
m. balandžio mėnesį ameri
kiečių kareivių tarpe Prancū
zijos vakaruose netoli Bresto. 
Spėjama, kad ligą į Prancūzi
ją užnešė darbininkai kinai.

Pavasario pabaigoje gripas 
paplito didesnėje Europos 
dalyje. Liepos mėnesį liga 
persimetė į Indiją ir Naująją 
Zelandiją, rugpiūčio — į Pie
tų Afriką. Kiek vėliau, rug
piūčio pabaigoje, pirmieji su
sirgimai gripu buvo užregis
truoti kitame Atlanto krante, 
Bostone. Bet ir tuo epidemija 
nesibaigė. Tų pačių metų ru
denį ji įsižiebė dar stipresnė, 
dar greičiau paplito pasauly
je, palietė kiekvieną žmonių 
gyvenamą Žemės kampelį.

1919 m. vasario ir kovo 
mėnesiais trečia, paskutinė 
šio gripo banga užplūdo žmo
niją. Kai kuriose šalyse žmo
nės, kurie jau buvo persirgę 
pirmosios arba antrosios ban
gos metu, ligai atsispyrė, bet 
kitur persirgimas neapsaugo
jo nuo pakartotinio susirgi
mo.

Nesuvaldoma pandemija

truko 14 mėnesių, sirgo apie 
500 milijonų žmonių, mirė 20 
milijonų. Ši epidemija buvo 
viena baisiausių žmonijos is
torijoje.

Atsitiktinai buvo pastebė
ta, kad kiaulės aplink Fort 
Lodge (Iowa valstijoj) pir
mosios persirgo liga, įtartinai 
panašia į gripą, kuriuo sirg
davo žmonės. Liga greitai 
plito, ir 1918 m. pabaigoje jau 
sirgo milijonai kiaulių. Vete
rinaras Dž. Koenas ligą pava
dino gripu. Jo diagnozė buvo 
patvirtinta po 12 metų.

Gripo epidemiją sukeliantis 
virusas tuo metu, kai jis 
pavojingiausias, yra panašus 
į rutulį su styrančiais spyg
liais, kurie dengia visą jo 
paviršių. Tie spygliai įlenda į 
kai kurių gyvūnų, taip pat 
žmogaus ląstelių išorinio ap
valkalo receptorius, ir viru
sas taip prie jų prisitvirtina.
Kas gelbsti organizmą?

Tai pirmoji infekcijos fazė. 
Paskui viruso branduolys, 
kuriame susitelkę jo genai 
(paveldimos informacijos vie
netai), įsiskverbia pro ląste
lės apvalkalą. Patekęs į ląste
lės vidų, viruso branduolys 
imasi gaminti baltymą ir pra
deda vadovauti virusų daugi
nimuisi.

Gripo virusai gali daugintis 
tik gyvose ir tik tam tikrose 
ląstelėse. Labiausiai jie 
mėgsta ląsteles, išklojančias 
kvėpavimo takus nuo nosia- 
ryklės iki plaučių. Iš pradžių 
virusai pažeidžia tik keletą 
ląstelių, paskui kas 6 valan
das virusų skaičius išauga 
100 kartų, todėl sužalojama 
vis daugiau ir daugiau ląste
lių. Praėjus 48 valandoms po 
viruso įsiskverbimo į žmo
gaus organizmą, pasireiškia 
gripo simptomai.

Klinikinis gripo vaizdas ne
pakito nuo viduramžių. Liga 
prasideda staiga. Dažniausiai 
pirmieji simptomai yra šalčio 
krėtimas, galvos skausmas ir 
silpnumas. Per sekančias 12- 
24 valandas temperatūra gali 
pakilti iki 40 laipsnių, paskui 
prasideda kosulys, ašaroja 
akys ir atsiranda sloga. Šioje 
ligos stadijoje čiaudint ar 
kosėjant tykštantys seilių la
šeliai turi infekcijos virusų, ir 
liga nuo vieno žmogaus per
duodama kitam. Kai liga pa
siekia aukščiausią ribą, ligo
nio veidas būna raudonas, 
liežuvis apsinešęs, minkšta
sis gomurys paraudęs ir apsi
klojęs blizgančiomis gleivin
gomis apnašomis.

Jeigu virusai daugintųsi be 
galo, niekas negalėtų sulaiky
ti infekcijos. Tačiau paprastai 
jau 3-čią arba 4-tą dieną 
temperatūra nukrinta iki 
normalios.

Kas gi įvyko žmogaus or
ganizme? Pažeistos kvėpavi
mo takų ląstelės sureagavo į 
virusų įsibrovimą: pagamino 
substanciją, vadinamą inter
feronu, kuris sustabdė įsibro
vėlių dauginimąsi.

Kai kąs, ypač maži vaikai ir 
senyvi žmonės, gripų serga 
sunkiai, kaip plaučių uždegi
mu su rimtomis komplikacijo
mis, net miršta. Netgi leng
vai sergant gripu, kai interfe
ronas sustabdo virusų daugi
nimąsi, liga nusilpnina žmo
gų, padaro jį vangų. Tai 
poveikis, virusų gaminamų 
toksinų, kurių, net išnykus 
virusams, tam tikrą laiką dar 
būna organizme.

(Tęsinys sek. num.)
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Konferencijos salėje. V. Kapočiaus nuotr.

Apie Tarybų Lietuvos santykius ir kultūrini, 
bendradarbiavimų su tautiečiais užsienyje

Mūsų laikraščio skaitytojams jau žinoma, kad šiomis 
dienomis Vilniuje įvyko konferencija, kurioje daug metų 
veikęs Lietuvos Kultūrinių Ryšių su Tautiečiais Užsienyje 
Komitetas tapo perorganizuotas į Tėviškės Draugiją. Apie 
šio žygio reikalingumą ir pribrendimą sužinome iš Komiteto 
pirmininko Vlado Karvelio konferencijai pranešimo. Čia 
seka iš to pranešimo ištrauka:

Taikingos Tarybų šalies už
sienio politikos dėka, — kal
bėjo V. Karvelis, — prasidė
jęs tarptautinės padėties nor- 
malėjimo procesas, valstybių 
su skirtingomis socialinėmis 
sistemomis taikus sambūvis 
pačiu perspektyviausiu, pa
čiu vaisingiausiu būdu veikia 
tautų ir atskirų žmonių bend
ravimą, kultūrinių ryšių ir 
kultūrinių m ai n plėtotę. Ar 
žvelgsime į Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
veiklą, ar kalbėsime apie res
publikos turistines įstaigas, 
turėsime neabejotinai pab
rėžti pastaraisiais metais 
išaugusius, išsiplėtusius ben
dravimo kelius ir barus, gra
žius užmojus ateičiai.

Lietuvos kultūriniai ryšiai 
su mūsų tautiečiais užsienyje 
taip pat jaučia tą vaisingą įta
ką. Pastaraisiais metais tie 
ryšiai dar labiau sustiprėjo ir 
išsiplėtė. Tai ir pribrandino 
mintį pertvarkyti dabartinį 
Kultūrinių ryšių komitetą į 
platesnio visuomeninio masto 
organizaciją — į Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje draugiją.

Naujasis socialistinis mūsų 
gyvenimas, naujos statybos, 
naujos taip gausiai šiandien 
Tarybų Lietuvoje kuriamos 
kultūros vertybės jaudina 
kiekvieną mūsų bičiulį — 
išeivį pažangietį, domina 
kiekvieną dorą tautietį, <T- 
kalbėjo toliau V. Karvelis. — 
Žadina jo norą sužinoti kuo 
daugiau ir plačiau, pamatyti 
savo akimis, pasisemti čia 
dvasinės stiprybės. Nuo pir
mųjų laiškų, nuo pirmų pa
vienių svečių vėliau pereita 
prie turistinių grupių, prie 
nuolatinio, pastovaus bend
ravimo. Atėjo laikas, kai su- 
sidėmėjimas Tarybų Lietuva 
apima visus išeivijos sluoks
nius, kai tas susidomėjimas, 
noras bendrauti auga nebe 
metais ir nebe mėnesiais, 
griaudamas politikieriškas 
reakcingosios išeivijos dalies 
užtvaras, skindamas kelią 
tiesai apie Tarybų Lietuvą, 
apie broliškų socialistinių 
tautų gyvenimą Tarybų Są
jungoje.

Mūsų ideologiniai priešai 
neretai socialistines valsty
bes mėgina kaltinti uždaru
mu. Tačiau jie taiko ne į tas 
duris. Kas ateina su dorais 
kętinimais, tam mūsų durys 
ir širdys visada atviros. Mes 
neturime ko bijoti.

Kultūrinių ryšių, kultūri
nių mainų su užsieniu politi
ka, tame tarpe ir besiplečian
tis bendravimas su užsienyje 
gyvenančiais tautiečiais re
miasi taikingąja Tarybų Są
jungos užsienio politika, jau
čia tiesioginį jos laimėjimų 
poveikį ir kaip tik todėl jis 
abipusiškai naudingas, reika
lingas ir perspektyvus.

Kokių tik priemonių nesiė
mė antitarybininkai savo ko
voje prieš ryšius su Tarybų 
Lietuva, bet jų pozicijos men
kėje nesulaikomai. Jeigu pa
žvelgtume į mūsų ryšių su 
emigracija būklę, sakysime, 
kad ir prieš dešimtį metų, tai 
lengvai įsitikintume, jog tai, 
ko niekados nelaukė naciona
listiniai užjūrio veikėjai, šian
dien tapo mūsų darbo kasdie
nybe. Tad nesunku suprasti, 
kodėl taip įnirtingai kovojo 
prieš emigracijos ryšius su 
gimtine nacionalistiniai va
deivos: šis bendravimas vis 
platesniam išeivių ratui padė
jo sužinoti tiesą apie socialis
tinį gyvenimą, apie Tarybų 
šalį ir tarybinių respublikų 
valstybingumą, apie didžiulį 
mūsų kultūros suklestėjimą, 
apie lietuvių tautos pasieki
mus tarybinių respublikų šei
moje, apie vienintelę ryšių su 
gimtąja kultūra ir kalba išlai
kymo galimybę. Tuo pačiu tai 
griovė nacionalistų melo sie
ną, skaldė ir menkino taria
mą pačių antitarybinių “va
davimo” organizacijų vieny
bę, demaskavo jų patriotizmo 
mitą, jų parsidavimą ir pri
klausomybę imperializmui. 
Prieš kiekvieną emigracijos 
bendravimo su Tarybų Lietu
va naujovę oficialiais ir neofi
cialiais pranešimais visu 
grėsmingumu pakildavo “va
duotojų” organizacijos ir 
spauda, ir kiekviena iš tų 
naujovių netrukus tapdavo 
emigracijos gyvenimo faktu, 
jos istorijos įvykiu. Tokia yra 
tikrovė, tokia gyvenimo logi
ka.

“TĖVIŠKĖS” DRAUGIJOS 
TARYBOS PREZIDIUMAS

Vilius Baltrėnas, Juozas 
Baltušis, Balys Bučelis, An
tanas Gaidys, Česlovas Jur
šėnas, Vytautas Kazakevi
čius, Povilas Likša, Sofija 
Macikaitė, Rokas Maliukevi
čius, Jonas Mitalas, Justas 
Paleckis, Algirdas Petraitis, 
Ramojus Petrauskas, Pranas 
Petronis, Vacys Reimeris, 
Robertas Skačkauskas, Vy
tautas Zenkeviči js.

Reikalauja 
pasitraukti 
iš Lebano

Beirut. — Palestiniečių Iš
sivadavimo organizacija ragi
na ir reikalauja, kad Sirija 
ištrauktkų savo karines jėgas 
iš Lebano. Ypatingai organi
zacijos vadai smarkiai kriti
kuoja sirijiečių armijos už
puolimus Libane esančių pa
lestiniečių stovyklų. Tas pa
rodo, kad tarpe palestiniečių 
ir Sirijos santykiai yra kritiš
koje padėtyje. Tai reiškia 
gilėjantį arabuose pasidaliji
mą.
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

TOMAS JEFFERSON
1743-1826

L. PR ŪSEI K A

(Tęsinys iš praeito numerio)

KOVA SU REAKCIJA
Jungtinių Valstijų Nepriklausomybės Deklaracijoje, pa

skelbtoje 1776 metuose, pabrėžiama pamatinės žmonių tei
sės—lygybės, laisvės ir laimės siekimo teisės. Ta dekla
racija, parašyta revoliucinio karo sūkuriuose, net ir 
mūsų laikais skamba labai išdidžiai. O apie valdžią ten 
sakoma, kad jeigu ji paneigia tas pamatines žmonių teises 
prie laimės, laisvės ir gerovės, tai žmonės turi teisę pa
keisti arba visai panaikinti tokią valdžią ir jos vieton 
įstatyti naują valdžią (“It is the right of the people to 
alter or abolish it and institute a new government”).

Ši deklaracija komercinio kapitalo tūzams ir aristokra
tams negalėjo patikti. Ji strigo į jų ausis kaipo kvie
timas prie nuolatinio maišto. Todėl reakcininkai, “turtin
gieji ir išmintingieji,” nusitarė sustiprinti savo poziciją, 
priimant valstybės konstituciją. Jiems tas dalinai pavyko, 
nes Jeffersonas tuo laiku nebuvo namie. Jis buvo Jungti
nių Valstijų atstovų Francūzijoje.

Kaip greit Jeffersonas sužinojo apie Konstitucijos turi
nį, jis pasišovė su pamatine kritika. Savo laiške John 
Adamsui jisai drąsiai pažymi, kad visa tai, kas gera yra 
Konstitucijoj, galima sudėti į “tris ar keturis naujus 
paragrafus,” kaipo priedą prie pirmiau užgirtų Konfe
deracijos Aktų. Jeigu vėliau Jeffersonas pasisakė už Kons
titucijos užgynimą, tai tik ta sąlyga, kad prie jos būtų 
pridėta visa eile priediį-amendmentų, kas sudarė pamatinį 
Teisią- Bilių (Bill of Rights).

Jeffersonas nekartą pasisakė, kad Konstituciją ne tik 
galima, bet ir reikia keisti. Ji nėra ir negali būti jokiu 
amžinu dokumentu. Savo laiške J. Madisonui (rugsėjo 
6 d., 1789 metais) jis rašė: “Jokia visuomenė negali pa
sigaminti sau amžiną konstituciją, netgi amžiną įstatymą. 
Konstitucija ir įstatymai tai esamos gentkartės padaras.” 
Laikams ir sąlygoms besikeičiant, ir konstitucija turi 
keistis. Kitoj vietoj Jeffersonas išsireiškė, kad konstitu
cija turi būti keičiama kas 34 metai. “Jeigu ji nekeičia
ma, tai tas neįstatymiška.”

Kol tęsėsi kova prieš bendrą priešą (Anglų monarchi
ją), prieš tironiją, demokratinės minios ėjo išvien su 
stambiąja amerikine buržuazija. Tai buvo nacijonalė visų 
pajėgų konsolidacija, bendras nacijonalis frontas. “Mes 
turime veikti kaipo vieninga falanga”—rašė tuomet Jef
fersonas, griežtai atsisakydamas skaldyti plauką į devy
nias dalis. Stodamas už nacijonalę vienybę, jis nesivada- 
vo nei dogmatizmu, nei partiniais sumetimais. Jam visa 
tauta terūpėjo, visos tautos labas ir užtikrinimas galuti
nos pergalės.

TaČiaus, su tokiais Judošiais-išdavilcais, kaip Benedik
tas Arnoldas, su suokalbininkais, parsidavusiais priešams, 
Tomas Jeffersonas vedė griežčiausią kovą.

Tuomet dar nebuvo vardo “penktoji kolona,” bet išda
vikišku gaivalų buvo nemaža ir Jeffersonas nereiškė jiems 
jokio pasigailėjimo. Prieš anuometinius penktakolonistus 
jis vedė griežčiausią kovą.

Pasibaigus revoliuciniam karui, laisvę iškovojusios 
Šiaurinės Amerikos kolonijos turėjo tęsti kovą už užtikri
nimą demokratinią laisvių.

Kaip greit pasibaigė revoliucinė kova, stambioji bur
žuazija, atsistojusi priešakyje valstybės vairo, • susikon
centravo savo egoistinių klasinių reikalų stiprinime. “Tur
tingieji ir išmintingieji” įsigeidė pasiimti visą galią į sa
vo rankas. Demokratinės minios tą tuoj pajuto ir pradėjo 
kovą—-šiuo kartu jau prieš savuosius piniguočius, prieš 
stambiuosius pirklius ir plantatorius ir prieš reakcinius 
politikierius, kurie gynė jų interesus. Jeffersonas buvo 
su demokratinėmis miniomis ir atsistojo jų priešakyje.

1786-87 m. įvyko D. Shays’o vadovaujamas sukilimas, 
kuriame dalyvavo revoliuciniai kareiviai, farmėriai ir 
amatninkai. Tai buvo sukilimas prieš stambiąją bur
žuaziją. To sukilimo tikslas buvo demokratijos sustiprini
mas sąskaiton stambiosios buržuazijos. Nors sukilimas 
buvo nuslopintas, bet jo iškelti demokrątiniai obalsiai, ga- 
lų-gale, laimėjo.

Jeffersonas gynė Shays’o vadovaujamą sukilimą. Jisai 
tuomet rašė: “Neduok Dieve, lead mes bent teartą į dvide-

šimts metą, neturėtume tokio sukilimo .. . Liuosybės medį 
laikas nuo laiko reikia palaistyt krauju pat vijotų ir ti
ronų.”

Toks revoliucinis Jeffersono nusistatymas dąr labiau 
sukėlė prieš jį anų laikų atžagareivius, anų laikų “eko
nominius rojalistus.” Kova tarp dviejų srovių dar labiau 
paaštrėjo. Ji pasiekė čiukuro laike prezidentavimo John 
Adams (1796-1800), kuomet šalį valdė Federalistų Par
tija. Federalistams rūpėjo didinti turčių privilegijas, 
slopinti laisvę. Jų tarpe buvo nemaža aonarchistų, ku
riuos Jeffersonas vadino “monokratais.” Su jais susidėjo 
ir “toriai,” kurie revoliucinio karo metu buvo atviri 
savo šalies išdavikai. Su šia srove dėjosi pirkliai, kurie 
palaikė tamprius biznio ryšius su Anglijos kapitalu ir 
kuriuos Anglų kapitalas gausiai kreditavo. Su federalis- 
tais ėjo išvien “natūraliai aristokratai” (kaip juos vadino 
Jeffersonas), susiviję šiltas gūštas Philadelphijoj, New 
Yorke, Bostone, Charlestone.

Federalistų užsieninė politika, buvo pagrįsta neapykan
ta prieš revoliucinę Francūziją.

Toriai-federalistai ir naktį sapnavo apie “Francūzijos 
agentus” Amerikoje. Visais varpais jie zvanijo, kad 
Amerikai gręsiąs pavojus ir visuose kampuose jie matė 
suokalbininkus. O tikrenybėj suokalbininkais prieš Ame
rikos demokratiją buvo patys federalistai. Savo išdavikiš
koj politikoj federalistai priėjo prie to taško, kad paskel
bus karą Francūzijai. Nuo to juos sulaikė tiktai plačiųjų 
liaudies masių pasipiktinimas ir protestai.

Federalistai ir rinkimus laimėjo (1796 m.) tiktai pasi- 
dėkavojant jų pačių sukeltai panikai, isterikai, blūdui. 
Kongrese, viešuose susirinkimuose, savo spaudoj ir visuo
se užkampiuose jie šaukė, kad “Francūzijos agentai” ir 
ateiviai nori išsprogdinti Jungtinių Valstijų respubliką.

Štai keli pavyzdžiai tos isteriškos propagandos, kuri la
bai primena šių laikų demagogišką propagandą prieš atei
vius ir “raudonuosius.”

Senatorius Uriah Tracy, apkeliavęs Pennsylvaniją, rašė 
sekamai: “Aš mačiau daug, labai daug airių ir visi jie, 
su labai mažomis išimtimis, yra vieningi, yra masonai. 
Šiapus peklos nėra, tokių Dievą provokuojančių demokra
tų, kaip tie airiai.”

Kongresmanas Gray Otis Jeremijošiaus balsu šaukė: 
“Jeigu nebus imtasi priemonių neprileisti prie pilietybės 
tuos pasiutėlius airius ir jiems panašius, tai ateis galas 
laisvei ir nuosavybei ... Aš nenoriu, load į šią šalį plūstų 
gaujos nesuvaldomų airių ir nenuoramos iš visų pasaulio 
kraštų. Nugriovę savo šalies valdžias, jie važiuoja Ame
rikon ardyti mūsų ramybę.”

Naujosios Anglijos federalistų vadas Fisher Ames de
javo: “Taip, ir pas mus pasireiškia svetimoji įtaka ir tai 
francūzų įtaka. Nėra abejonės, kad mūsų jakobinietiškus 
laikraščius šelpia Francūzija. Tie laikraščiai skelbia jako- 
binietišką prievartą ir tvirtina, kad Francūzijos laimėji
mai yra geriausia apsauga Amerikai.”

Jakobiniečiai, kaip žinoma, sudarė kairįjį sparną Fran
cūzijos revoliucijo.n.ierįų tarpe. Reakcininkų akimis žiūrint, 
jakobiniečiai tuomet'buvo baisūs sutvėrimai.,I;

Pakaks viršuj cituotų pareiškimų^.nors; j.iš galima būtų 
paduoti tiek ir tiek. Jei kur įvykdavo didesnis gaisras, 
kaltindavo “Francūzijos agentus.” Jei kur įvykdavo kokia 
provokacija, kaltindavo “Francūzijos agentus” ar ateivius. 
Kraštutiniai federalistai reikalavo, kad ateiviai nebūtų 
prileidžiami prie pilietybės.

Tai tokiose sąlygose Kongresas priėmė įstatymus, nu
kreiptus prieš ateivius ir “išdavikus” (Alien and Sedition 
Acts).

Apsiginklavę šiais įstatymais, federalistai pradėjo ma
sinius areštus ir ablavas. Buvo paneigtos civilės teisės. 
Amerikos demokratijai buvo ruošiami kapai. Tie, kurie 
dėjosi respublikos gelbėtojais, pasirodė esą didžiausi jos 
priešai. Kiekvienas, kuris tik išdrįso pakritikuoti valdžią 
ar Kongresą, buvo aštriai baudžiamas. Atsakomybėn bu
vo patraukta visa eilė redaktorių. Philadelphijoj buvo 
patrauktas atsakomybėn redaktorius W. Duane, Bostone 
Tomas Adams, Vermonte demokratas kongresmanas M. 
Lyons ir daugelis kitų. Už valdžios pakritikavimą laik
raščiuose buvo numatyta bausmė—du metai kalėjimo ir 
$2,000 piniginės bausmės. Susirinkimai buvo ardomi, o 
jų organizatoriai areštuojami. Per visą Ameriką persi
rito, “raganų gaudymo” banga. Be valdžios agentų pri
viso7 daugel liuosnorių skundikų, šnipinėtojų.

Jeffersono vadovaujama Amerikos demokratija subruz
do ginties nuo reakcijos puolimo ir greitai nuo apsigyni
mo perėjo prie užpuolimo ant apsvaigusių savo galia re
akcininkų. Jeffersonui toje kovoje uoliai padėjo jo drau
gai Madisonas, Clintonas, Gallatin ir daugelis kitų. Kon
gresui buvo siunčiamos peticijos su tūkstančiais ir de
šimtimis tūkstančių parašų, kad tie bjaurūs įstatymai 
būtų atšaukti. Bet federalistai, kurių Kongrese buvo di
džiuma, iš tų protestų tik tyčiojosi. Daugiau net: jie 
kėsinosi inkorporuoti tuos reakcinius įstatymus į pačią 
Konstituciją!

Jeffersonas tuomet sakė, kad federalistai eina prie mo
narchijos įsteigimo ir nori įvesti tironišką valdžią. Jie 
puola ateivius, o paskui pradėsią pulti ir visus Amerikos 
piliečius. Kongresas, sakė Jeffersonas, paneigia Konsti
tuciją, jau nekalbant apie Teisių Bilių.

čia bus pravartu prisiminti, kad dar 1786 metais Jef
fersonas rašė laišką Washingtonui, kuriame jis pabrėžė, 
kad Amerikos demokratijai gręsia dideli pavojai. Jis įspė
jo, kad ir šioj šalyj gali susidaryti tokia politinė pajėga, 
paremta pastovia aristokratija, kuri bandys pakeisti val
džios formą ir “geriausią pasaulyje valdžią padarys pačia 
blogiausia.”

Šis pavojus, federalistų valdymo laikais, pasireiškė aš
triausioje formoje. Jeffersonas suprato, kad reikia mo
bilizuoti visą pažangiąją visuomenę ir atgaivinti tuos de
mokratinius idealus, už kuriuos tiek kraujo buvo pralieta 
revoliuciniame kare. (Pabaiga sek. num.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PROFILAKTORIUMAS
LIETUVOS STUDENTAMS

Kaunas. — Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos insti
tuto studentų miestelyje pir
muosius lankytojus priėmė 
profilaktoriumas. Dabar čia, 
neatsitraukdami nuo mokslo, 
vienu metu gali gydytis 130 
busimųjų inžinierių.

— Tai pirmasis Kauno auk
štųjų mokyklų profilaktoriu
mas, — papasakojo instituto 
studentų profkomiteto pirmi
ninkas B. Ascila. — Čia 
priimsime ir Medicinos, Kūno 
kultūros institutų bei kitų 
miesto aukštųjų mokyklų 
studentus.

Instituto miestelyje Žalia
kalnyje jau pradėta 195 vietų 
devintojo bendrabučio staty
ba. Vėliau čia išaugs dar du 
bendrabučiai. Taip pat numa
tyta pradėti statyti patalpas 
lengvosios pramonės fakulte
tui.

Gerėja ir studentų poilsio 
bazė. Prie instituto poilsio 
namų Palangoje kyla 100 vie
tų priestatas. Prie Kauno 
marių, Kapitoniškėse, plečia
ma sportinė sveikatingumo 
stovykla. Čia bus įrengtas 
stadionas, sporto aikštelės, 
200 vietų pensionatas.

Viltus Misevičius
REIKALAUJA JĮ TUOJ 
PALIUOSUOTI

Japonijos sostinėje Tokyo 
policija suareštavo tarybinės 
spaudos agentūros atstovą 
Aleksandrą Machekhiną. 
Jam primetamas bandymas 
nupirkti militarines paslaptis 
apie Jungtinių Valstijų Sep
tintąjį karinį laivyną.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė griežtai paneigia kaltinimą 
ir per ambasadorių Polyanskį 
pareikalavo tuojau Mache
khiną p'diuosuoti.

Cairo. — Prasidėjo dery
bos tarp Sirijos ir Agipto dėl 
santykių pagerinimo. Pasta
ruoju laiku tarp šių arabiškų 
kraštų santykiai buvo pusėti
nai įtempti.

Seoul, P. Korėja. — Fašis
tinis Parko režimas įsakė vi
siems vyrams su ilgais plau
kais: arba plaukus nusikirp- 
kite, arba einama į kalėjimą!

INDIJOS PREMJERĖS
IR FILIPINŲ
PREZIDENTO VIZITAS 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Maskva. — Dar šio (gegu
žės) mėnesio pabaigoje oficia
liu vizitų Tarybų Sąjungoje 
lankysis Filipinų Respublikos 
prezidentas Marcos su savo 
žmona Imalda Romualdės. 
Tai laikoma labai, nepaprastu 
įvykiu. Šis vizitas reiškia, 
kad tarp Tarybų Sąjungos ir

Filipinų Respublikos vystosi 
santykių gerėjimas ir pliti
mas.

O bene dar svarbesnis įvy
kis, tai Indijos premjerės 
Indira Gandhi oficialus vizi
tas. Indijos vaidmuo Azijoje 
labai didelis. Geri santykiai 
tarp jos ir Tarybų Sąjungos 
yra svarbus faktorius.

Mrs. Gandhi vizitas įvyks 
pradžioje birželio. Ji bus la
bai laukiama viešnia.

IZRAELIO GINKLAI 
PRIEŠ
PROTESTUOJANČIUS 
ARABUS

Tel Aviv. — Vargiai be- 
praeina tokia diena, kurioje 
Izraelio okupuotoje arabų že
mėje į vakarus už Jordano 
upės neįvyktų arabų protesto 
demonstracijos prieš okupan
tus ir kad Izraelio valdžia 
nepanaudotų ginklų demon
stracijoms sutriuškinti. Taip 
pat kasdien būna nužudytų 
bei sužeistų arabų. Bet kaip 
tik šis teroras didina gyven
tojuose pasipiktinimą oku
pantais.
APIE MODERNIZAVIMĄ 
IR GERINIMĄ LIETUVOS
ŽEMĖS ŪKIO PASTATŲ

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba priėmė nu
tarimą dėl gamybinių žemės 
ūkio pastatų plėtimo, rekon
stravimo bei techninio mo
dernizavimo pagerinimo res
publikoje. Jame pažymima, 
kad, plečiant, rekonstruojant 
ir modernizuojant pastatus, 
pigiai ir greitai didinami gy
vulininkystės fermų pajėgu
mai, sudaromos sąlygos dieg
ti tobulesnę gamybos techno
logiją bei pažangesnius darbo 
metodus ir tuo sumažinti dar
bo sąnaudas bei produkcijos 
savikainą.

Beirut. — Libijos vyriausy
bė remsianti "'musulmonų kai
riųjų irpalestMečių' koaliciją 
prieš Libano krikščionis. 
Tuo tarpu šioje arabų šalyje 
skerdynės tarp muslmonų ir 
krikščionių dar vis tebeaštrė- 
ja.

Geneva. — Arabų šalys 
ruošiasi pareikalauti, kad Iz
raelis būtų išmestas iš Jung
tinių Tautų Pasaulinės Svei
katos organizacijos. Mano
ma, kad joms pavyks tai 
padaryti.

Detroit, Mich. — Čionai 
atsilankęs Ronald Reagan 
kritikavo federalinę valdžią, 
kad jinai lėtinanti ir siauri
nanti automobilių gamybą. 
Tai jo bandymas laimėti auto
mobilių gamybos kompanijas 
ir darbininkus savo kandida
tūrai į prezidentus.

Washingtonas. — Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas 
Warren Burger aštriai kriti
kuoja Kongresą. Kongresas 
labai kenkiąs teismui su savo 
“netikusiais” įstatymais ir 
neparūpindamas pakankamai 
teisėjų.

DIPLOMATINIAI RYŠIAI
VĖL ATNAUJINTI

Islamabad, Pakistanas. — 
Po ilgų derybų pagaliau susi
tarta tarpe Indijos ir Pakista
no atnaujinti diplomatinius 
ryšius, kurie buvo 1971 me-

tais nutraukti, kai Indija mo
rališkai ir ginklais ' padėjo 
Bangladešui atsiskirti nuo 
Pakistano. Pasižadėta tumpu 
laiku apsikeisti pasiuntiniais- 
ambasadoriais.

Per paskutinius penkerius 
metus tarpjnų didžiulių Azi
jos krąštų santykiai buvo 
lab^krįtempti. Kartais atrody 
davo, kad tarpe jų įvyks gin
kluotas konfliktas.

DU ŽYMŪS KANDIDATAI 
J TĄ PAČIA VIETĄ

PAUL O’DWYER

New Yorkas. — Ateinantį 
rudenį turėsime perrinkti ar
ba išrinkti naują senatorių, 
vietoje reakcininko senato
riaus James Buckley, kurio 
tarnyba Washingtone šiemet 
pasibaigia. Yra du plačiai 
žinomi ir gana populiarūs 
kandidatai — Bella Abzug ir 
Paul 0‘Dwyer, New Yorko 
miesto tarybos pirmininkas. 
Abudu norėtų būti Demokra
tų Partijos nominuoti.

Dabar tarpe jų eina varžy
bos, kuris tą garbę laimės. 
Tikimasi, kad laimėtojas per 
rinkimus gaus pilną ir pralai
mėtojo paramą.

įspėjimas visiems
AMERIKIEČIAMS

Amerikos vyriausybė yra 
įsakius amerikiečiams vengti 
vykimo į Rodeziją. Taip pat 
yra įspėti ten esantieji Ame
rikos piliečiai būti pasiruošu
siais Rodeziją palikti, jeigu 
susidarytų rimtas pavojus.

Washingtonas. — Du di
dieji Amerikos kariniai labai 
vizituos keturis vakarinės 
Afrikos uostus. Jų misija lai
koma slaptybėje.

New Delhi. — Indijos vy
riausybė pripažįsta, kad ji 
turi įkalinusi 7,000 politinių 
oponentų. Jiems primetama 
propaganda prieš vyriausybę 
ir jos politiką.

Washingtonas. — Centrinė 
Žvalgybos Agentūra (ČIA) 
sako, kad prezidentai John
son ir Nixon vertė ja šnipinė
ti jų politinius oponentus.

Maskva. — Ir Tarybinėje 
Centrinėje Azijoje įvyko že
mės drebėjimas. Nuostoliai 
dar nepaskelbti.

u

I

Technika Lietuvos iemės ūkyje

Penktadienis, Gegužį

Columbia, S. C. — Prieš 
kelias dienas čia siautėjusi 
audra pridarė daug žalos ne 
tik šiam miestui, bet ir apy
linkei. Ypač miesto rezidenci
nė dalis daug nukentėjo.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė esanti nutarusi ne
beatnaujinti nutrauktą bran
duolini kooperavimą su Indi
ja. Šio jos ėjimo priežastis 
nepaduodama.

Našus amoniakinio vandens terpinio agregatas, sudarytas iš 
traktoriaus K-700 ir 3 kultivatorių KPN-4.

Išminties Krislai
Girtavimas žemina žmogų, 

atima iš jo protą ir galų gale 
paverčia jį gyvuliu.

Ž. 2. Ruso
Asilui ragai netinka, svai

gulys žmogaus nepuošia.
Šota Rustavelis

Vynas keršija girtuokliui.
Leonardas Da VinČis

Ne vynas nusikaltimas, ge
riantysis kaltas. Katonas
Girtavimas — tai savotiška 

beprotybė. Seneka

Montrealietis J Į r|;) 
vičių Toronte \ t>(er; 
balandžio menes\ į . I 
čius.

Montrealo kron
LIGONIAI

L. Ceškauskas tur 
raciją Veteranų ligon:

L. Kisielis netikėt; 
kiai sužeidė kairę re 
pjaunama mašinėle.; 
nėję turėjo daryti sus

Linkiu greit pasvei’
APSIVEDĖ

G. Kielą apsivedt 
Lipašefsky. \ estuvi 
puikios viešbutyje. J 
džiai "medaus mene 
leidžia Indian . Pa kist

Linkiu gražaus ir 
gyvenimo.
IŠVYKSTA

Gegužės ir birželio 
daugiau tautiečių vy 
Lietuvą, jų tarpe M 
B. Kvietinskas. M.T 
čienė, J. Ambozevi 
daugiau. Kiekvienoj! 
je vis sudaro 20 liet u>

Laimingos \ iešnagi

MIRĖ
Gegužes 6 d. po 

ligos mirė K. Saukus 
Paliko nuliūdime n 
sesutę, tris brolius s 
mis ir artimus drat 
pažįstamus. Buvo 
Mont reale.

Artimiesiams gili 
tą, o velioniui lai bun 
žemelė.

Toronto, Ont.
Sūnų ir 1 lukterų I 

susirinkimas įvyko d 
dieną. J j tvarkingai 
draugijos pirminink 
Morkūnas. Iš jo 
paaiškėjo, kad nau 
apdrauda pareikal 
abidvi virtuvės turi 
rai išvalytos, 'lai p ir 
su prižiūrėtoju drd 
išvalė ir išdažė \ irsi 
tuvę, o apatinę H 
sekretorius drg. Rmj

Iš protokolų ir tina 
rotorių raportu P«i 
kad yra keletas n ar 
yra nepasimokėję bu 
4 mėnesius, tai bus 
duoti nuo pašalpos į 
mėnesį.

Susirinkimas nusit
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KANADOS ŽINIOS

Montrealietis J. Urbanavičius dažnai aplanko Kostą Kilike- 
vičių Toronte Veteranų ligoninėje. Ši nuotrauka padaryta 
balandžio mėnesyj. Iš kairės: K. Kilikevičius ir J. Urbonavi
čius.

Montrealo kronika
LIGONIAI

L. Češkauskas turėjo ope
raciją Veteranų ligoninėje.

L. Kisielis netikėtai smar
kiai sužeidė kairę ranką, su 
pjaunama mašinėle. Ligoni
nėje turėjo daryti susiuvimą.

Linkiu greit pasveikti.
APSIVEDĖ

G. Kiela apsivedė su M. 
Lipašefsky. Vestuvės buvo 
puikios viešbutyje. Jaunave
džiai “medaus mėnesį“ pra
leidžia Indian - Pakistane.

Linkiu gražaus ir laimingo 
gyvenimo.
IŠVYKSTA

Gegužės ir birželio mėn. vis 
daugiau tautiečių vyksta į T. 
Lietuvą, jų tarpe M. Gudas, 
B. Kvietinskas, M.uKaralevi- 
čienė, J. Ambozevičienė ir 
daugiau. Kiekvienoje grupė
je vis sudaro 20 lietuvių.

Laimingos viešnagės.

MIRĖ
Gegužes 6 d. po trumpos 

ligos mirė K. Saukus, 56 met. Į 
Paliko nuliūdime mamytę, 
sesutę, tris brolius su šeimo
mis ir artimus draugus bei 
pažįstamus. Buvo gimęs 
Montreale.

Artimiesiams gili užuojau
tą, o velioniui lai būna lengva 
žemelė. J-na

Toronto, Ont.
Sūnų ir Dukterų Draugijos 

susirinkimas įvyko gegužės 4 
dieną. Jį tvarkingai pravedė 
draugijos pirmininkas Jonas 
Morkūnas. Iš jo raporto 
paaiškėjo, kad naujo namo 
apdrauda pareikalavo, jog 
abidvi virtuvės turi būti ge
rai išvalytos. Tai pirmininkas 
su prižiūrėtoju drg. Kuisiu 
išvalė ir išdažė viršutinę vir
tuvę, o apatinę — protokolų 
sekretorius drg. Rimčius.

Iš protokolų ir finansų sek
retorių raportų paaiškojo, 
kad yra keletas narių, kurie 
yra nepasimokėję duoklių per 
4 mėnesius, tai bus suspen
duoti nuo pašalpos per vieną 
mėnesį.

Susirinkimas nusitarė, kad

, tie nariai, kurie yra sulaukę 
j žilos senatvės ir negali į 
susirinkimus atsilankyti, bū
tų kitų narių aplankyti. Tai 
padaryti apsiėmė draugai J. 
Žiulius, P. Karpavičius ir 
mūsų jaunuolė V. Masienė.

Protokolų sekretorius krei
pėsi į narius, kad tie, kurie 
gyvena arčiau sergančių na
rių, juos aplankytų susižinot 
Telefonu (W. A. 2-3215). 
Drg. M. Guoba, finansų sek
retorius, raportavo, kad jis 
lanko drg. Zigmą Janauską. 
Sakė, . kad ligonis pamažu 
sveiksta ir jau eina pasivaikš
čioti.

Susirinkimas nusitarė su- 
! ruošti pikniką rusgėjo 5 die
ną.
MOTERŲ KLUBAS

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
susirinkimo, Moterų Klubas 

į laikė savo susirinkimą. Jį 
pravesti finansų sekretorė 
draugė A. Poškuvienė* pa
kvietė drg. A. M. Paužienę. 
Dienotvarkė buvo trumpa. 
Dėl rimtų priežasčių pirmi
ninkė ir protokolų sekretorė 
susirinkime nedalyvavo. Tai 
nebuvo ir jų raportų. Finansų 
sekretorė raportavo, kad 
Klubo iždas gerai stovi ir kad 
ligonių neturime. Iždininkė 
prie raporto pažymėjo, kad 
vieta piknikui yra paimta pas 
Cibirkus birželio 29 dienai. 
Keletas narių savanoriai ap
siėmė pikniką paįvairinti 
įvairiais skanėsiais.
Susirinkimui baigiantis, 

parengimų komisija skubotai 
stalą prirengė kavute ir drau
gių suneštais skanėsiais. Na, 
ir prasidėjo įvairūs pokalbiai. 
O draugė Poškuvienė pasiū
lė, kad kadangi mes paskuti
niame sezono susirinkime vi
suomet skirdavome “Liau
dies Balsui“ dovaną, tai kad 
būsimo pikniko pelnas, apmo
kėjus pikniko išlaidas, būtų 
skiriamas laikraščiui “Lais
vė“, kurią gauname vietoje 
“L. B.” Narės šiam sumany
mui pritarė.
MIRIMAI

Balandžio 8 dieną mirė J. 
Skurdelis, sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Buvo Lietuvoje ki
lęs iš Kretingos, Kanadon

SVEIKINAME

Juozą Lesevičių
Proga jo 70-metų gimtadienio, sveikiname Juozą 

Lesevičių ir linkime jam daug laimės gyvenime, o 
labiausia sveikatos.

M. S. D. P. DRAUGIJA ir VALDYBA 
Pirm. 
Vice Pirm. 
Kasininkas 
Finan. Sekr. 
Prot. Sekr.
Valdybos nariai: M. Martusevičius 

Ed. Vilkis

J. Vilkelis
J. Braknys
St. Virbalas
J. Telenis
J. Vilkelienė 

atvažiavęs prieš 28 metus. 
Buvo linksmo būdo muzikan
tas ir geras dainininkas. Pri
klausė prie Bangos Choro. 
Paskutinius kelius metus sir- 
ginėjo. Paliko liūdinčius žmo
ną, dukrą ir anūkus.

Draugei Skurdelienei ir 
šeimai didelė užuojauta, o 
mirusiam, kad būtų lengva 
Kanados žemė.

A. M. Paužienė

Summary of Strike 
and Lockout
Statistics for 1975

Ottawa .... Man-days 
lost from 1,043 strikes and 
lockouts in Canada in 1975 
totalled 11,041,490, Labour 
Canada reported today. The 
1,043 work stoppages in
volved 427,675 workers and a 
19 per cent increase in time 
lost for 1975.

Corresponding 1974 figures 
were 1,216 stoppages, 
592,220 workers and 
9,255,120 man-days.

In relation to total estima
ted working time of non-agri- 
cultural paid workers, the 
time lost in 1975 was equiva
lent to 54 man-days per 
10,000 man-days worked. 
The ratio was 46 in 1974.

The totals for 1975 include 
49 work stoppages under fed
eral jurisdiction involving the 
loss of 1,242,400 man-days 
(or 11 percent of all man-days 
lost).

During the month of De
cember 1975 there were 181 
stoppages involving 82,148 
workers and 1,109,110 man- 
days. All of these figures 
were lower than in Novem
ber but higher than in De
cember 1974.

Five of the 181 stoppages 
in December were under fed
eral jurisdiction. These in
volved 15,680 workers and 
the loss of 31,680 man-days 
(or 3 percent of all man-days 
lost during the month).

In December, 29 work 
stoppages involved 500 or 
more employees each and 
accounted for 65 percent of 
total time lost. Twenty-five 
of these were in Manufactur
ing, two in services and one 
each in Trade and Transpor
tation and Utilities.

Hartford, Conn.
Gegužės 8 dieną Laisvės 

Choras surengė Onutei Šil- 
kienei išleistuvių “pare”. 
Choro nariai ir svečiai buvo 
šiltai priimti ir pavaišinti. 
Pasidalijome mintimis ir pa
linkėjome Onutei gero vėjo 
perlėkti per Atlantą ir Tary
bų Lietuvoje daug, daug me
telių laimingai ir linksmai 
pagyventi.

Baigiant “parę”, Onutė 
gauna surprizą iš New Yor- 
ko. Per telefoną Mildred 
Stensler ir visi New Yorko 
bičiuliai sveikina Onutę ir 
duoda jai geriausius linkėji
mus. Tas mūsų Onutę labai 
nudžiugino. Ačiū niujorkie
čiams. Laisvės Choras, pa
gerbdamas Onutę, siunčia 
“Laisvei“ $5.

Ačiū visiems dalyvavu
siems “parėję“ draugams, 
Choro nariams ir svečiams. 
Taipgi didelis ačiū prisidėju- 
siems su maistu bei vaišėmis, 
o prisidėjo: Anna Brazaus
kienė, Wilma Hollis, Mrs. 
Vasil, Mrs. Kičas ir Mrs. 
Kazlau, Luise Butkevičienė ir 
pati Šilkienė. Parengimus 
buvo sėkmingas.

O tau, Onute, geriausi lin
kėjimai nuo mūsų visų. Geros 
sveikatos ir linksmų, laimin
gų dienų. A. Z.

Washingtonas. — Tapo ati
dengta, kad armija atidarinė
ja amerikiečių laiškus į Vaka
riniame Berlyne esančius 
amerikiečius. Juk armija ne
turi teisės laiškų cenzūruoti. 
Šia armijos elgsena visi pasi
piktinę.

St. Petersburg, Fla.
Balandžio 24 d. nuosavoje 

salėje klubas turėjo gražų 
pobūvį.

Ir vasaros metu į mūsų salę 
visuomet atsilanko skaitlin
gas būrys publikos.

Aldona Aleknienė pasitin
ka svečius, pasveikina ir jie 
būna paprašyti dažniau atsi
lankyti.

Turėjome skanius pietus. O 
po pietų buvo dainų progra
ma.

Mūsų dažnas svečias solis
tas Larry Strack padainavo 
keletą dainelių. Taipgi Dai
nos Mylėtojų choras vadovy
bėje Adelės Pakalniškienės 
išpildė dainų programą.

Mūsų programų pijanistas 
Walteris Žukas atšventė savo 
70-ąjį gimtadienį. Jam padai
nuota “Ilgiausių metų” ir pa
linkėta sulaukti dar daug 
linksmų gimtadienių.

Po to buvo šokiai ir įvairūs 
žaidimai iki vėlumos.

Klubo prez. Valys Bunkus 
programos pildytojams ir vi
siems dėkojo už skaitlingą 
atsilankymą.
KUOPOS VEIKLA

Gegužės 1 LSC salėje įvyko 
LLD 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kp. 
pirm. Adelė Pakalniškienė. 
Jį pravedė Helena Šarkiūnie- 
nė. Kuopos valdyba pateikė 
raportus. Ad. Pakalniškienė 
pranešė, kad balandžio mėne
sį kuopos renginiai buvo sėk
mingi, publikos susirinkdavo 
vidutiniškai. Taip pat kiek
vienam išpyldė Dainos Mylė
tojų choras ir solistas.

Sekr. Aldona Aleknienė 
pranešė, kad “Vilnies” suva
žiavimui pasiųstas laiškas 
nuo kuopos laikraščio turinio 
klausimu.

Už finansų sekr. J. Andriu
lienę finansų raportą pateikė 
P. Alekna.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė P. Mockapet- 
ris ir Povilas Alekna. Visi 
pranešimai priimti.

Susirinkimas nutarė gegu
žės mėnesį paminėti mirusius 
kuopos narius “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”. Abiem laikraščiam 
paskyrė po $25. Taip pat 
nutarė nuo kuopos pasiųsti. 
Vėžio ir Širdies fondams po 
$15.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų buvo šokiai.
KLUBO VEIKLA

Gegužės 8 LSC salėje įvyko 
klubo mėnesinis susirinki
mas. Jį pravedė klubo prez. 
V. Bunkus. Toliau sekė val
dybos raportai. Valys Bun
kus pranešė, kad balandžio 
mėnesio klubo renginiai buvo 
sėkmingi.

Taip pat balandžio mėnesį į 
klubą įsirašė trys nauji na
riai. Jau buvo minėta, kad 
klubiečiams bus paruoštos 
narystės kortelės. Juos įteiks 
klubo sekr. Adelė Pakalniš
kienė. Dar priminė, kad po 
kelių mėnesių bu&. įvestas į 
klubo salę telefonas. Vicepre
zidentas W. Dubendris ir 
direktoriai V. Bunkaus ra
portą užgyrė.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė klubo finan
sų stovį. Iždininkas Jonas 
Rūbas sutiko su sąskaita. 
Renginių komisijos praneši
mą pateikė P. Mockapetris ir 
P. Alekna. Visi pranešimai 
priimti.

Aldona Aleknienė skaitė 
laiškus nuo salės nuominin
kų. Žiemos metu salė buvo 
išnuomojama ir klubui davė 
paramos.

Buvo paprašyta Monika 
Raškauskienė papasakoti, 
kaip viskas sekasi virtuvėje.

Monika sakė: kaip žinote, 
maistą bandau pagaminti 
kiekvieną kartą įvairesnį. 
Svarbiausia, stengiuos palai
kyti virtuvėje švarą. Prašau 
ir mano pagalbininkus prie 
maisto užsilaikyti švariai. V. 
Bunkus dėkojo M. Raškaus- 

kienei už darbštumą ir gerą 
tvarką. Susirinkimą pabai
gus šeimininkės pateikė ska
nius pietus. Vėliau buvo šo
kiai.
PRANEŠIMAS

Gegužės 22 ir 29 dienomis 
įvyks klubo pobūviai. Kaip 
visuomet — pietūs 12 vai. Šie 
pobūviai bus nepaprasti, nes 
abiejuose turėsime staigme
ną kurią sužinosite, atvykę. 
Prašom visus dalyvauti.

Įvyks klubo salėje, 314 
15th Avė., South.

V. Bunkienė

Baltimore, Md.
Nors ne perdaug garsintas 

parengimas gegužės 2 dieną 
draugų J. F. Deltuvų sodybo
je puikiai pavyko. Draugas S. 
Gugas parodė įdomius filmus 
su jų paaiškinimu anglų kal
ba, nes dauguma susirinkusių 
lietuvių kalbos nesupranta.

Filmai sukti Vilniuje, Rum
šiškėse, Maskvoje ir Lenin
grade. Kadangi septyni as
menys su ekskursijomis grei
tu laiku vyks į Lietuvą, tai 
matymas šių filmų jiems davė 
puikią įžangą į kelionę.

Parengimą ruošė LDS 48 
kuopa. Kuopos nariai buvo 
pilnai patenkinti turėti drau
gą S. Gugą, LDS prezidentą. 
Jo darbšti žmona Ruth yra jo 
pagalbininkė.

Kadangi buvo duoti geri 
pietūs su vaišėmis, tai daly
viai aukojo lėšų padengimui 
sekamai:

Draugai Dūdoniai iš Ches
ter, Pa. — $30. Jie taipgi 
savo mašina atvežė keletą 
asmenų. Nuoširdus jiems 
ačiū.

J. S. Deltuva-$20.
Po $10: Gižauskienė, A. 

Žoba iš Frankville, Pa., ir P. 
Šlajus iš Chester, Pa.

Po $5: M. Palovis, A. Gar
sia, W, Balčiūnas, T. Weis
man, A.D., O. Kučiauskaitė.

Atvykę su šeimoms: P. 
Paserkis, jo anūkė ir jos 
vyras — $15; Antanaičių šei
ma — $15.
_ Po $10: Mr. ir Mrs. Mathie- 
son, Mr. ir Mrs. Chester, Mr. 
ir Mrs. Šimkai, Mr. ir Mrs. 
Bobby. Deltuvos, Mr. ir Mrs. 
Valace, Vito — A. Deltuvai, 
ir Mr. ir Mrs. A. A. Lamans- 
ky.

Be to, ne tik piniginėmis 
aukomis, bet ir maistu bei 
darbu prisidėjo J. F. Deltu
vai, J. J. Staniai, Antanaičių 
šeima ir Kuciauškaitė. Dide
lis, didelis ačiū.

Apmokėjus parengimo iš
laidas, likęs pelnas paskirtas 
“Laisvei” ir “Vilniai” — po 
$60.

Tokiu būdu parengimą 
skaitome sėkmingu.

Nuoširdus ačiū draugams 
S. R. Gugams iš Detroit, 
Mich., už puikų atliktą darbą.

Vinco Duktė

Haverhill, Mass.
Čia lietuviai turi gražų ir 

gražiai užlaikomą Parką. Dėl 
lietuviškų kapinių jau per 
ilgą laiką niekas nebuvo vei
kiama. Buvo kaip ir užmirš
tas kapų lankymas ir Parko 
atidarymas. Todėl Klubas 
nutarė gegužės 30 d. atidary
ti Parką ir gerai pasilinks
minti vietiniams ir svečiams. 
Čia bus galima praleisti laiką 
linksmai ir aplankyti kapus.

Parkas yra prie didelio ke
lio, kuris eina tarpe Harver- 
hill ir Kingstown, ant Salem 
Street.

* * *
Kovo 29 d. mirė Stephen J. 

Jaskevičius, 71 metų, iš 125 
Elliott St. Palaidotas 31 d. 
St. Patrick’s cemetery.

Paliko moteris May E., 
sūnus Stephen A., duktė 
Miss Rosemary B. Jaskelevi- 
čiutė ir du anūkai.

Balandžio 13 d. mirė John 
G. Marceliūnas, 62 metų iš 77 

Roseland St. Palaidotas bal. 
19 d. St. Patrick’s cemetery.

Buvo antrojo karo kareivis. 
Priklausė prie Lietuvių Pilie
čių Gedimino Klubo. Paliko 
dvi seseris — Mrs. George J. 
Noonan ir Miss Alice P. Mar- 
celiunaitę ir tris brolius — 
Adolph ir Albert P. ir Ray
mond A.

Gegužės 6 d. mirė Stanley 
Krich, 66 metų. Mirė Haver
hill Manor Nursing Home. 
Ilgai sirgo. Buvo sūnus Wal
ter ir Julia Karpavičių, abu
du kurie jau mirę. Buvo 
našlys. Jo moteris Catherin 
mirė seniau. Palaidotas gegu
žės 11 d. Lietuvių kapinėse 
Bradforde.

Mirusioms ramybė, o jų 
artimiesiems užuojauta.

Darbininkė
Worcester —
Shrewsbury, Mass.

Po sunkios trumpos ligos 
mirė Pranas Petrauskas. Me
morial ligoninėje be žado iš
gulėjo 9 dienas ir gegužės 6 
d. išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
sulaukęs 83 metų. Į Ameriką 
velionis atvyko 1913 m. Dalį 
laiko praleido Worcesteryje- 
Shrewsbury. Priklausė prie 
vietos pažangiųjų organizaci
jų - LLD 11 kp. ir LDS 57 
kp. Su visais sugyveno drau
giškai ir rėmė Amerikos dar
bininkų judėjimą, kiek galėjo 
prisidėdamas finansiškai. Pa
liko liūdinčius: žmoną Pauli
ną, dukterį Helmą ir du anū
kus.

Gegužės 8 dieną gražus 
būrelis giminių ir draugų pa
lydėjo iš Carrole šermeninės į 
Mountain View Shrewsbury 
kapines.

Gaila, netekome pažangaus 
draugo.

Pranai, ilsėkis svetimoje 
šaltoje žemėje.

* *
Worcesteryje jokio veiki

mo nebėra. Visi pažangiųjų 
organizacijų nariai skundžia
si/ kad sveikata silpnėja ir 
nėra vietos, kur būtų galima 
reguliariškai susirinkti. 
Sverbesniais reikalais dar 
sueiname pasitarti į draugų 
namus.

Mūsų sena pažangiečių vei
kėja jau treji metai serga. 
Šiomis dienomis atvažiavo 
jos sūnus, kuris gyvena New 
Yorke, nusivežė pas save. 
New Jersey valstijoje gyve

SHREWSBURY, MASS.

Mirus

Pranui Petrauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Paulinai, 

dukrai Helen, žentui Joseph Kvarcėnui, anūkams ir 
sesutei Andrušienei Lietuvoje; taipgi visiems gimi
nėms bei draugams.

F. M. Petkūnai
J. Senkus

- J. K. Sabaliauskai 
J. Jaskevičius 
J. Petkūnas
J. H. Raulušaičiai 

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimas gyvenimo draugas

Jonas Petrus
mirė

1975 m. gegužės 26 d.

Gamta atskyrė jį nuo manęs ant visados. Graudu ir 
liūdna be jo.

Lai būna ramu jam ilsėtis Gedimino Klubo žemelėje, 
Haverhill, Mass., kurią puošia žalia žolė ir liūdnai 
svyruoja medžių šakelės.

Neužmiršiu jo niekados.

PATRICIA PETRUS, žmona

na jos kitas sūnus ir duktė. 
Tai arčiau motinos, geriau 
galės ją slaugyti.

LLD 11 kp. nariai visi 
pasimokėjo duokles už 1975- 
1976 metus. Dabar tik lausia, 
kada gausime knygas už dve
jus metus.

Būkime kantrūs. Matėte 
spaudoje Centro sekretorės 
pranešimą: kaip tik gaus kny
gas iš Lietuvos, tuoj prasidės 
siuntinėti nariams.

J. Jaskevičius

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko gegužės 11 d. Sis mūsų 
susirinkimas buvo pasekmin- 
gesnis, nes daugiau narių 
dalyvavo. Nubalsavime Cen
tro valdybą ir išrinkome dele
gatus į LDS 22-rą seimą, 
kuris įvyks rugpjūčio 13 ir 14 
dienomis. Delegatėmis liko 
išrinktos Marcella A. Sem- 
cho, Mary Lynn ir A. Žemai
tienė.

Pranešu, kad birželio mė
nesį susirinkimas neįvyks, 
bet liepos mėnesį bus laiko
mas, toje pačioje vietoje, 1 
vai. po pietų, liepos 3 d., 
šeštadienį. Kviečiame narius 
dalyvauti. M. Lynn

Irving Saypol
New York. — N. Y. valsti

jos aukščiausiojo teismo na
rys Irving Saypol įkaitintas ir 
bus teismas už įvairias sukty
bes. Jis yra vienas už nužu
dytųjų Ethel ir Julius Rosen- 
bergų. Tuo laiku jis buvo 
distrikto prokuroru ir atsako- 
mingas už sąmokslą prieš 
juos. Kaip prokurorui, jam 
pavyko, kaip dabar visiems 
aišku, du nekaltus jaunus 
žmones nužudyti elektros kė
dėje.

J. B. Jakaičiai 
A. Vosilienė 
Lucy Ausieus 
P. J. Plakštis 
J. P. Karaziai
P. Kazlas
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LAISVES REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo balandžio 8 d. 

gegužės 11 d.:
LDS 125 kp., New Kensington, Pa., per P. Cesnikie-

nę, sveikinimas suvažiavimui.........................$125.00
Jonas Klimaviče, Detroit, Mich.; per S. Masytę, pro

ga 89-to gimtadienio............................
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., prisimini

mui mirusios žmonos Katie gimtadienio, ba
landžio 30 d............................................

Algerd ir Sylvia Bukas, Sands Point, N.Y................
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa..............................
Liudas ir Petrė Kisieliai, Montreal, Canada, proga 

Juozo Lesevičiaus gimtadienio, gegužės 20 d.
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla., per Alekną .... 
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla..................
Anna Pankow, Stamford, Conn., per Amelia Yuskovic
K. Genys, Scranton, Pa...............................................
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y.......................................
Juozas ir Ona Kireiliai, Johnson City, N.Y...............
S. ir M. Aliukoniai, Paterson, N.J.......................
Geo. Kodis, Windsor, Canada, per LLD 45 kp., St.

Petersburg, Fla.................................................
Marija Cerkauskaitė, Scranton, Pa., per K. Genį . . 
Vladas /erkauskas, Scranton, Pa., per K. Genį .... 
Margaret Gluoksnis, Scranton, Pa., per K. Genį . . . 
Elizabeth Jusienė, West Boylston, Mass...................
Ella Sakevičiūtė, Scranton, Pa., per K. Genį .........
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y.

(sveikina suvažiavimą).................................
Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada .........................
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.......................
Teresė Simas, Jamaica, N.Y.......................................
J. Yatulis, Welland, Ont., Canada.............................
S. Repšys, Verdun, Que., Canada.............................
John Thamasun, Flin Flon, Manitoba, Canada.........
Mary Shmagoris, Miami, Fla.......................................
L. Bikulch, Woodhaven, N.Y...................... ...............
Po $1.00: Peter Silk, Livingston, N. J.; Mary

Adams, Great Neck, N. Y.; Anna Jones, 
Brooklyn, N. Y.; F. Kontenis, Roches
ter. N. Y.: A. Benson, Detroit, Mich., 
(per J. K Alviną); Mrs. C. Valentonis, Lac 
du Bonnet, Manitoba, Canada; Chas. 
Morkūnas, Methuen, Mass.; M. Kalušis, 
Fitchburg, Mass.; P. Mačiukas, Johnson 
City, N. Y.; A. Burt, Binghamton, N.Y.

Širdingai dėkojame.
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Atsisveikinome su
Juozu Babarsku

Praėjo du mėnesiai, kai 
mirė Juozas Babarskas, pa- j 
likdamas liūdinčius mylimą i 
žmoną Onutę, dukrą Ireną, 
žentą, du anūkus, daug drau- : 
gų, Aido Chorą, kuriame jis

I dainavo daug metų.
Gegužės 12 dieną susirin- i 

kome keletas artimų Babars-
i kų draugų paskutinį kartą 1 
atsisveikinti su mielu drau-
gU’Jo žmona Onutė, po Juozo j 

į mirties, per du mėnesius ieš- Į 
I kojo vietos, kur būtų geriau- , 
| šia ir patogiausia patalpinti 
į urną su Juozo palaikais (pele-; 
nais). Surasti tokią vietą, kur 
ji galėtų dažnai aplankyti bei i 
padėti gėlelę savo mylimam ■ 
gyvenimo draugui, labai sun- j 
ku. Vienur urną įmūryja į 
sieną ir tik mažas joje lange- j 
lis parodo, kur randasi urna, i 
Be to, jeigu nori savo draugąi 
aplankyti, turi kreiptis į kapų I 
administraciją, gauti leidimą I

i ir palydovą, kad nuvestų ir 
parodytų palaidojimo vietą. 
0 gėlei padėti nėra vietos, ir 
negalima.

Onutei pavyko surasti ge- 
: riausią vietą tik Cypress Hills 
j kapinėse. Vieta graži, priva-! 
I žiavimas patogus, lankyti ga-
i Įima, kada tik nori. Bet už tai ■ ro ilgametė 
i reikia gerai sumokėti! Tiktai 
! visą gyvenimą sunkiai dirb- 
į darnaus ir taupydamas gali 
! žmoniškai pasilaidoti. O jeigu 
i neturėsi pakankamai santau
pų užsimokėti už vietą, būsi 
palaidotas kaip koks valkata 

> arba nusikaltėlis, nežinomoje 
| vietoje . . .

Diena pasitaikė labai graži, 
1 saulėta, bet Onutei iš akių 
gausiai riedėjo gailios ašaros.

i Urna su Juozo palaikais tapo 
nuleista į cementuotą duobę. 
Bet už tai, kaip sakyta, reikia 
neapsakomai brangiai sumo
kėti.

Dar sykį norime išreikšti 
širdingiausią užuojautą Onu
tei. P. V.

iš mūsų Aid iečių puikiausiai 
kusio pavasarinio renginio

Pramogų kalendorius

nieji aidim i/ 
šio miesto pa ai 
taip v i.šapu k
jų koncert u ir I 
tą sekinau im 
jų pavasarini-; i

ADMINISTRACIJA

Dabar ji Amerikoje — Hew Yorke

Ruth Prawer Jhabvala
Ji žymi rašytoja. Jos tėvas 

buvo lenkas, o motina žydė. 
Ji gimus Vokietijoje. Dar tik

12 metų būdama su tėvais 
pabėgo nuo Hitlerio į Angliją. 
Ten mokėsi ir tapo rašytoja. 
Iš Anglijos persikėle į Indiją. 
Ten ištekėjo už indo architek
to ir per ištisus 25 metus 
darbavosi — rašė Indijoje. 
Bet ją pradėjo kniesti nepasi
tenkinimas Indijos gyvenimu 
ir ji nutarė išsikelti kitur. Bet 
kur? Žinoma, į Angliją.

Bet ir ten ji negalėjo nu
rimti. Bet kur dabar? Žino
ma, į amerikonišką “rojų”. Ir 
šai ji dabar mūsų New Yorke 
— rašo noveles ir iš to daro 
pragyvenimą. Bet kaip ilgai ji 
čia žavėsi doleriais? Nežinia.

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Lazauskas
mirė 1975 m. gegužės 22 d.

Jau sukanka vieneri metai kai negailestinga mirtis 
nusinešė į Floral Hill kalnelį mano mylimą, brangų 
draugą-vyrą Jeną ir dukters tėvą. Nėra tos dienos, 
kad jo neprisiminčiau su širdies skausmu.

Ilsėkis ramiai, mielasis. Tavo kapą lankysiu ir 
puošiu kol pas tave atvažiuosiu. Tavo malonus būdas ir 
meilė šeimos pasiliks amžinai mūsų mintyse.

Liūdinti žmona - JULIJA LAZAUSKIENĖ 
Dukra LILLIAN PAULSON su šeima

Miami, Fla.

- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Join Us
Dear Friend,

‘ The Committee For Inde
pendent Political Action 
(CIPA), which grew out of 
the Dec. 9 ‘Fightback Rally’, 
is sponsoring a Peoples Elec
toral and Legislative Confer 
nee, June 19-20, at which a 
peoples platform will be de
veloped and candidates will 
be chosen.

As someone who has work
ed hard in the interests of the 
people, I’m sure you get very 
angry when you see the 
Democratic and Republican 
machine politicians continue 
to slash away at our standard 
of living.

Its time that we elect re
presentatives of peoples or- 
ganizations-trade unions, civ
il rights and community 
groups - to public office. Our 
candidates must be indepen
dent of machine politics. 
They must fight for a plat
form of more funds for city 
services - paid by the banks 
and big business - not by the 
poor and middle income peo
ple of our city.

We need representatives 
who will oppose the discrim
inatory hardships imposed on 
the Black and Puerto Rican 
communities, on women, 
youth and seniors, caused by 
disproportionate cutbacks 
and layoffs.

We need you and your 
organization to participate at 
every level. We are asking 
you to endorse the Call for 
the Conference and circulate 
it in your organization. The 
presence of you and the 
members of your organiza
tion at the conference will 
ensure that your particular 
area of concern becomes part 
of the peoples platform.

Sincerely
Seymour Schwartz

S. Narkeliūnaitės nuotr.
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G'bejau. dangų 
iei. delnai įskau- 
'>s piidviojams

S točkienė, ir senior ir junior 
Bekeriai. Chorui ir kai ku
riems solistams šį kartą 
akompanavo žymusis muzi
kas Frank Bražinskas iš New 
Jersey. Jis ne tik akompana
vo, bet ir pats tiek koncerti
nėje' programoje, tiek per 
banketą sau akompanuoda
mas padainavo.

Kaip jau sakiau ir dar kartą 
noriu storiausiai pabrėžti, 
kad visi dainininkai savo pa
reigas atliko, mano suprati
mu, kuo puikiausiai. Ir už tai 
tenka juos nuoširdžiausiai pa-

gėlės ir sudainuota “Ilgiausių 
metų”.

Taipgi per banketą, kuria
me pirmininkavo drg. Venta, 
buvo iškviesti Mildred^ žo
džiu pasveikinti A. Bimba, 
Jonas Valaitis, Hartfordietė 
Ona Silkienė ir filadelfietė 
Rožytė Merkiutė.

Tai tiek šiuo tarpu ir užten
ka. Kaip sakyta, gal patys 
aidiečiai norės ką nors prie 
šių mano kelių pastabų pridė
ti. Rep.

tor Beker Jr. ir \ ietor Beker 
Sr. savo pareigas atliko tikrai 
meistriškai. Nepaprastai gra
žų įspūdį visuose paliko due
tai Nelė Ventiene ir 'Pešė

Bet meninė programa ne
pasibaigė su parengimo kon
certine dalimi. Laike didelių 
pietų, gerai užsikandus, dar 
mus daina palinksmino hart- 
iordietė mums visiems gerai 
pažįstama Elena Brazauskie
nė, jos sūnus Serge, kuris, 
beje, buvo atvykęs su savo 
žmona ir abiemis sūneliais, ir 
muzikas F. Bražinskas.

Taip pat parengimo protar
piais pirmininkė Nastė pa
skaitė gautus bei įteiktus 
musų Mildredai šilčiausius 
sveikinimus, tarp kurių buvo 
nuo diplomato Rimo Mališ- 
kausko ir jo žmonos Nijolės, 
nuo Jono ir Bangos Lukoševi
čių ir iš Tarybų Lietuvos nuo 
kultūros ministro Bielinio.

Bet bene pats įspūdingiau
sias šiame parengime įvykis 
buvo, kai Aido Choro moky
tojai buvo pirmininkės pa
skaitytas jos pagerbimui su
kurtas Jono Juškos eilėraštis 
ir ant galvos užspaustas lau
rų vainikas, o ant jos pečių 
per “Laisvės” administratorę 
levą Mizarienę uždėta Luko
ševičių padovanota lietuviška 
juosta bei prisegtas korsažas. 
Giliame, džiugiame susijaudi
nime skendėjo ne tik mūsų 
Mildred, bet ir mes visi . . .

Beje, būčiau ir pamiršęs 
dar vieną malonų surprizą. 
Pirmininkė pranešė, kad kaip 

i tik tą pačią dieną įvyksta 
r mūsų veikėjų Nelės ir Povilo 
' Ventų vedybinio gyvenimo 
! sukaktis.
i v o

Vainikas meno 
žvaigždei
[Aido Choro mokytojai Mild
redai Stenslerienei pagerbti 
parengimo proga, 1976 
geg. 16 d.]

Mildreda, Mildreda, 
Vadove dainų!
Tau liaudis jau duoda 
Vainiką laurų.

Tu, mat, vadovauji
Laisvąsias dainas
Ir linksmini liaudį 
Dainuodama jas.

Tu stropiai mūs menui 
Kas dien dirbdama, 
Į ateitį šviesią 
Žengi su daina.

Dainų balsas skamba 
Maloniai, gražiai 
Jį Aidas kartoja 
Toli ir plačiai.

Taigi tau priklauso 
Už darbą garbė 
Ir kad esi liaudies 
Meninė žvaigždė.

Ir šis pagerbimas 
Tavosios veiklos, 
Lai būna laimingas 
Tau ant visados.

m.

Ir prašom priimti.
Vainiką garbės,
Nes liaudis tau duoda
Tikrai iš širdies.

Jonas Juška

Ta proga jiems bu- 
krūtinių prisegtosprie

Demonstracija prie gubernatoriaus Hugh Carey raštinės 
New Yorke. Studentai, mokytojai ir tėvai protestuoja prieš 
valstijos ir miesto valdžių pasimojimą uždaryti municipalinę 
Uostos kolegiją Bronxe.

Kiti sveikintojai
Be renginio aprašyme pa

minėtų, mūsų Mildredą laiš
kais bei atvirukais sveikino 
sekami:

Iš Lietuvos: Kultūros mi
nistras Bielinis, Tėviškės 
Draugija ir “Gimtojo Krašto” 
redakcija.

Vietiniai-amerikiečiai:
Dainos Mylėtojų Choras, 

St. Petersburg, Fla.
Vincas Paulauskas, su $10, 

St. Petersburg.
Frances Jordan, su $10, 

Chicago, Ill.
Laisvės Choras, 

Conn.
J. Kazlauskas, 

phia, Pa.
Helen ir Robert

St. Petersburg.
Ilsė Bimbienė, Richmond 

Hill, N. Y.
Ona Buckler (Kučiauskai-J 

tė), Baltimore, Md.

Hartford,

Philadel-

Feiferiai,

GEGUŽĖS 23 D.
Laisvės Choras rengia pa

vasarinį koncertą su pietumis 
ir gražia programa. Apart 
vietinių menininkų 
tai iš New Yorko 
Becker ir Nellie 
mokytoja Mildred 
Pradžia 1:30 vai.
Vieta: 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn. Įėjimas 
$4.50.

bus solis- 
— Victor 
Venta su 
Stensler. 
po pietų.

LIEPOS 18 I).
LLD 7-ta apskritis rengia 

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

"Laisvės"
direktoriams

Pirmadienį, gegužės 24 d. 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
direktorių posėdis. Dalyvau
kime visi.

A. Rainienė, sekretorė

LLD 185 kuopos 
nariams

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, gegu
žės 25 d., 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome skaitlingai daly
vauti. Valdyba

Mirė
Trečiadienio rytą iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė senas pažan
gietis Petras Gustaitis Sr. 
Pašarvotas Walker Funeral 
Home, 87-34 80th St., Wood
haven, N. Y. Laidojamas šeš
tadienį, gegužės 22 dieną.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio artimiesiems.

Ir jis už Carter?
New Yorkas. — Plačiai kal

bama, kad miesto majoras 
Abraham Beame užgirs Jim
my Carter kandidatūrą į pre
zidentus. Tai būtų Carterio 
didelis laimėjimas prieš Jack- 
soną, Udall ir kitus aspiran
tus į Demokratų Partijos 
kandidatus. Jį pasektų dau
gelis New Yorko atstovų de
mokratų suvažiavime.

Briefs
To Mildred:
May there always be people 
Among us like you 
So friendly and smiling 
whatever you do . . .

N. Y. Aido chorus concert 
for her honor was a big 
success. It was an affair she 
fully deserves.

* * *
The New York Times edit

or H. Smith filed suit against 
former President Richard M. 
Nixon and several other past 
and present Government of
ficials responsible for placing 
a wiretap on Mr. Smith’s 
home telephone in 1969.

* * *
Prime Minister Malcolm 

Fraser announced that Aust
ralia had decided to make 
“Waltzing Matilda” its natio
nal anthem although “God 
Save the Queen” will still be 
played for royal occasions.

I * * *
Twenty-five New Yorkers 

who helped to apprehend 
criminals or to assist people 
in distress were honored by 
the city recently.

* * *
Mrs. Eilers, 46 years old, 

of West Germany, was Em
pire State Building observa
tory’s 50th millionth visitor 
and received many gifts.
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