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Ir po 50 metų

A. BIMBA

4

Atrodo, kad šie metai bus 
nelaimingi dar ir gamtos užsi
laikymo požiūriu. Dar jie pil
nai neįpusėjo, o jau turėjome 
skaudžius žemės drebėjimus 
net trijuose kontinentuose — 
Pietų Amerikoje, Azijoje ir 
Europoje, kai kur palikusius 
ir labai didelių nuostolių gy
vybėmis ir turtu.

To dar neužtenka. Iš Pran
cūzijos pranešama, kad ten 
šiemet neapsakomai didelė 
sausra jau pridarė labai daug 
žalos derliui. Taip pat čia, pas 
mus, Amerikoje ta pačia 
skaudžia rykštimi gamta pla
ka Minnesota ir Wisconsin 
valstijas. 0 Georgijos valsti
joje didelės audros ir smar
kios liūtys pridarė neapsako
mai daug žalos — tiek daug, 
jog federalinė valdžia turi 
skubintis su finansine ir eko
nomine parama.

O, kaip sakyta, šie metai 
dar nėra įpusėję. Tikėkime, 
kad ateinantis pusmetis pasi
žymės didesniu gamtos nuo
širdumu . . .

Jau turime pačios valdžios 
duomenis, kiek šioje šalyje 
yra skurdžių. Tai pasibaisėti
nas skaičius, net 17.5 procen
to visų šalies gyventojų!

Valdžia apskaito, kad per
nai (1975 m.) šeimai iš ketu
rių narių mieste žmoniškam 
pragyvenimui būtinai reikėjo 
$5,050 metinių pajamų. Ku
rios šeimos tiek pajamų netu
rėjo, jos turėjo skursti — jos 
neturėjo nei užtenkamai 
maisto pavalgyti, nei drabu
žių tinkamai apsirengti, nei 
kitiems būtiniems civilizuoto 
žmogaus pareikiams lėšų.

Tokių skurdžių 1975 m. 
šioje šalyje buvo 33,200,000 
arba 36.6 procento daugiau 
negu 1974 metais. Šiemet jų 
skaičius bus dar gerokai di
desnis.

□
Turime dar vieną įrodymą, 

kad anglai bene tik bus “išra
dingiausi” žmonės visoje šio
je “ašarų pakalnėje”.

Pietinėje Anglijos dalyje 
pritrūko vandens — dėl saus
ros ir kitų priežasčių. Ir štai 
sumanymas, kaip vandenį 
taupyti: visa šeima — tėvai ir 
vaikai, nepaisant kiek jų be
būtų, turi nuogai išsirengti, 
sulipti į vonią ir kartu išsi
maudyti!

Juk tik labai dideli galvo
čiai tegali tokią išeitį išgalvo
ti, ar ne?

Labai senas lietuviškas po
sakis “tyla — gera byla”, 
visiškai netinka šiandien. 
Amerikos organizuotų darbi
ninkų vadų tylėjimas prezi
dentinių rinkimų reikalais 
yra labai pragaištingas. Mili
jonai ir milijonai organizuotų 
darbininkų tyli, nieko nesa
ko, savo organizuotos jėgos 
nepanaudoja, palieka kapita
listinėms partijoms jų likimą 
spręsti!

Įsivaizduokime, kas būtų, 
jeigu dvidešimt milijonų dar
bininkų, organizuotų į darbo 
unijas, pasakytų: Gana, už
tenka! Mūsų kantrybė išsisė
mė! Iš visų pusių esame spau
džiami kainų kilimo, infliaci
jos, nedarbo, kriminalysčių, 
korupcijos aukščiausiuose

TSRS ragina greitas ir 
pastovės paliaubas Libane

Republikonai ir demokratai 
jau turi kandidatus?

Komunistų partijos reikalavi
mas prezidentui Gerald Ford

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vyriausybė per žinių 
agentūrą “TASS” paskelbė 
savo nusistatymą Libano rei
kalais. Ji reikalauja, kad ten 
tuojau būtų nutraukti mūšiai, 
paskelbiant paliaubas tarp vi-

Ir vėl skandalas

John Young
Washingtonas. — Nespėjo

me pamiršti skandalo su kon- 
gresmanu Hays, kaip štai ir 
kongresmanas Young iš Tex
as panašioje bėdoje. Skirtu
mas tik tame, kad jo sugulo
vė buvo gerokai brangesnė. 
Jis jai, Miss Coileen mokėjęs 
26 tūkstančius dolerių į me- 

| tus iš valdžios iždo, žinoma.

valdžios organuose! Organi
zuojame savo darbo partiją ir 
patys pradedame rūpintis sa
vo reikalais, savo likimu!

Richard T. Labrecque yra 
airių-prancūzų kilmės Ameri
kos žurnalistas, anglų kalba 
dienraščio “The Patriot Le
dger”, išeinančio Quincy, 
Mass., redakcijos narys. Aš 
nesu jo nei matęs, nei sutikęs 
Bet štai to dienraščio gegužės 
25 dienos laidoje net du labai 
įdomūs ir svarbūs jo straips
niai, — ‘‘Anthony Bimba 
Case: Individual Rights 
Triumphed” ir ‘‘Common
wealth of Massachusetts on 
Trial”, liečiantys ne tik 
Amerikos lietuvius ir jų veik
lą, bet ir bendrai Amerikos 
liaudies ilgas, sunkias, nenu
trūkstančias kovas už demo
kratines laisves ir civilines 
teises.

Žurnalistas Labrecque rašo 
apie įvykį, kuriam šiemet 
sukanka lygiai 50 metų, kuris 
tada plačiausiai nuskambėjo 
ne tik lietuviškoje, ne tik 
angliškoje pažangiojoje spau
doje, bet ir komercinėje, ka
pitalistinėje spaudoje per vi
są šalį.

Kalba eina apie bylą, iškel
tą prieš mane už 1926 m. 
sausio 26 d. pasakytą Montel
lo (Brockton), Mass., kalbą 
“Lietuvos Respublika ir Jos 
Ateitis”. Kaip žinia, buvau 
lietuviškų reakcininkų su kle
rikalais priešakyje valdžiai 
melagingai įskųstas, suareš
tuotas ir teisiamas.

Ir štai dabar žurnalistas 
Labrecque savo straipsniuo
se tą visą įvykį anglų kalba 
gana objektyviškai ir teisin
gai primena ir apibūdina. Jo 
šiuos, kaip sakyta, svarbius 
ir įdomius straipsnius, per
spausdiname “Laisvėje”, nie
ko juose nepakeisdami — ☆ 
taip, kaip jie pasirodė dien
raštyje ‘‘The Patriot Le
dger”.

Vieną straipsnį rasite šios 
dienos laidoje, o kitas bus 
sekamame numeryj. Tikimės/ 
kad juos visi perskaitysite su 
dideliu įdomumu. 

sų kariaujančių grupių, taipgi 
kad imperialistinės šalys ne
sikištų į Libano reikalus. 
Prancūzijos pasisiūlymą pa
siųsti į Libaną savo armiją ir 
Jungtinių Valstijų laikymas 
savo “Šeštojo karo laivyne” 
prie Libano krantų, tarybinė 
vyriausybė laiko tų kraštų 
pasimojimu kištis į Libano 
civilinį karą.

Tarybiniame pareiškime 
pabrėžiama, kad Sirija esanti 
užtikrinus, jog karinės jėgos 
Libane turi tiktai vieną tiks
lą: sulaikyti ten kraujo lieji
mą.

Tarybų Sąjunga taip pat 
storai pabrėžia, kad visi turi 
gerbti Libano valstybinę ne
priklausomybę.

Tarybų Sąjunga labai ap
gailestauja, kad Libane susi
kirtimas tarp ginkluotų gru
pių nesustoja, kad toje nelai
mingoje arabų šalyje žmonių 
kraujas upeliais tebesilieja.

Kuba protestuoja
United Nations, N. Y. — Ir 

vėl teroristai panaudojo bom
bą prieš Kubos misiją Jungti
nėse Tautose. Pasaulinės or
ganizacijos generalinis sekre
torius Kurt Waldheim gavo 
griežtą Kubos valdžios pro
testą.

Prieš misiją terorą vartoja 
pabėgėliai iš Kubos, kuriuos, 
kaip žinoma, globoja ir tole
ruoja Amerikos vyriausybė.

Reikalauja jiems 
mirties bausmės

Luanda, Angola. — Šiuo 
tarpu čionai teisiami trylika 
užsieniečių, kurių tarp yra 
ir du amerikiečiai. Amerikie
čius gina iš Jungtinių Valstijų 
atvykę advokatai.

Teisiamieji kaltinami, kad 
jie į Angolą atvyko laike 
civilinio karo kaip parsidavė
liai reakcininkams padėti 
skersti žmones. Jie nusipelno 
mirties bausmės . . .

Bet juos ginantieji advoka
tai teigia, kad jų klientai as
meniškai mūšiuose nedalyva
vo ir nieko nenužudė, nes jie 
buvo suimti tik jiems nuvy
kus į Angolą.

Valdžia leidžia 
plieno trustui 
pakelti kainų

Washingtonas. — Valdiška 
agentūra dėl algų ir kainų 
stabilizacijos paskelbė, kad 
jinai sutiko leisti plieno kor
poracijoms pakelti plieno kai
ną. Jinai suradusi, kad kor
poracijų pelnai yra sumažėję 
dėl šalyje siautėjančios inflia
cijos, ir todėl kainų pakėli
mas esąs reikalingas. Pakėli
mas siekia apie 7 procentus. 
Jis plieno trusto pelnus padi
dins šimtais milijonų dolerių.

Kaip su plieno darbininkų 
algomis? Jiems taryba neski
ria nė vieno cento!

Šis plieno produktų kainos 
pakėlimas, aišku, reiškia 
žmonių pragyvenimui reika
lingų daiktų pabrangimą, 
reiškia viJfj kainų pakilimą.

Mexico City. — Birželio 
pradžioje čionai įvyko Pirmas 
Lotyno Amerikos Žurnalistų 
tų Kongresas. Tai buvo pa
žangiųjų žurnalistų sąskry
dis. Jame tapo suorganizuo
ta Lotynų Amerikos Žurna
listų Federacija.

Repuhlikonų Gerald Ford Demokratų Jimmy Carter
Iki šiol įvykę pirminiai rinkimai parodo, kad abidvi 

didžiosios kapitalistinės partijos jau turi savo prezidentinius 
kandidatus. Busimieji jų suvažiavimai atliks tiktai nominaci
jų ceremonijas.

Dabar tik spekuliuojama dėl kandidatų į viceprezidentus. 
Ar Fordas priims savo partneriu Ronald Reaganą, savo 
oponentą pirminiuose rinkimuose, kurį jis išvadino “war 
mongeriu” (karo kurstytoju)? Kas liečia demokratus, tai 
sakoma, kad Carteriui Senatorius Henry Jacksonas būtų 
priimtinas partneriu.

Ispanijoje politinių partijų 
legalizavimas ar apgavystė?
Madridas. — Pagaliau Is

panijos seimas legalizavo po
litines partijas. Už legalizavi
mą balsavo 338 deputatai, 91 
balsavo prieš, 24 susilaikė, o 
100 visai nepasirodė susirin
kime, kuriame buvo šis klau
simas svarstomas.

Kaip žinoma, Ispanijoje ge
nerolo Franco režimas visas 
politines partijas buvo likvi
davęs. Tuo budu nuo 1939 
metų iki šiol buvo griežtai 
draudžiama partijas steigti ir

Lietuvos TSR aukščiausiosios 
Tarybos sesija

[Telegrama]
Vilnius, birželio 10 d. — 

Šiandien pasibaigė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos sesija, kuri apsvarstė 
žemės ūkio naudojimo ir ap
saugos gerinimo klausimus, 
priėmė įstatymą dėl Lietuvos 
TSR žemės gelmių kodekso 
patvirtinimo.

Sesija patenkino Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
pirmininko pavaduotojo Jono 
Vildžiūno pareiškimą atleisti 
jį iš pareigų ryšium su pablo
gėjusia sveikata ir išėjimu į 
pensiją.

Prezidiumo pirmininkas 
Antanas Barkauskas, trum
pai papasakojęs apie Jono 
Vildžiūno — revoliucionie
riaus, pogrindininko, atsida- 
vusio kovotojo už Komunistų 

Šiems Angoloje teisiamiems užsieniečiams, už gerą algą ten 
nuvykusiems padėti reakcininkams civiliniame kare žudyti 
žmones, ginklu padėti jiems neleisti liaudies jėgoms laimėti, 
reikalaujama mirties bausmės. Jų tarpe yra du ir amerikie
čiai.

joms viešai veikti.
Bet šis parlamento nutari

mas gali praktikoje pasirody
ti pikta apgavyste. Mat, nu
tarime nustatoma, kad kiek
viena partija turi gauti val
džios leidimą ir užgyrimą. 
Vadinasi, visa galia paveda
ma karaliui Carlos.

Jau kalbama, kad ši parla
mento nutarime provizija tu
ri tiktai vieną tikslą: neleisti 
Komunistų Partijai viešai pa
sirodyti ir veikti.

Partijos reikalą ir Nusipel
niusio respublikos veikėjo — 
nueitą kelią, padėkojo už tą 
įnašą, kuriuo jis prisidėjo 
prie Tarybų Lietuvos sukles
tėjimo, darbo žmonių gero
vės kėlimo.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko pavaduotoja sesija 
išrinko Leokadiją Diržinskai- 
tę, atleidžiant ją iš Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojos ir Lietu
vos TSR Užsienio reikalų mi
nistrės pareigų.

V. Petkevičienė

Roma. — Italijos šiaurryti
nėje dalyje lapkričio 11 dieną 
vėl įvyko žemės drebėjimas. 
Apie nuostolius nieko nerašo
ma.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Henry Winston ir sekretorius 
Gus Hali birželio 11 d. pa
siuntė prezidentui telegramą 
su reikalavimu, kad būtų nu
trauktas kišimasis į Italijos 
rinkimus. Tas kišimasis jau 
yra tapęs “pasauliniu skanda
lu”.

Komunistų Partijos vadai 
pareikalavo, kad prezidentas 
“instruktuotų Valstybės De
partamentą, Centrinės Žval
gybos Agentūrą (ČIA) ir vi
sas kitas federalines agentū
ras tuojau nutraukti kišimą
si, slaptą ar viešą, į Italijos 
rinkimus.

Jie taipgi reikalauja tuojau 
paleisti taip vadinamas “Con
nally Komitetas” ir nutraukti 
jo nelemtas akcijas. Savo 
telegramoje prezidentui jie 
sako:

“Makartizmas, kuris buvo 
mūsų kraštą privedęs pavo
jingai arti fašizmo, dabar yra 
Connally aukštinamas su 
tikslu palaidoti demokratiją 
ir neleisti Italijos žmonėms 
patiems išspręsti savo likimą. 
Connally panaudoja kiekvie
ną šmeižtą ir antikomunistinį 
šaltojo karo melą laimėti 
amerikiečius savo piktai pro
pagandai. Jo naudojimas šal
tojo karo melo įstato į pavojų 
detentę ir taiką”.

Gauti pilni duomenys 
apie jų militarines 
jėgas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pri
pažįsta, kad Varšuvos Pakto 
socialistinės valstybės sutei
kė NATO valstybėms pilnus 
duomenis apie savo militari
nes jėgas Centralinėje Euro
poje. Tai padaryta vykstan
čiuose Austrijos sostinėje 
Vienoje pasitarimuose sieki - 
me bendrai sumažinti visų 
šalių apsiginklavimą. Tai lai
koma iš socialistinio pasaulio 
pusės dideliu noru palengvin
ti militarizmo naštą ant žmo
nijos pečių.

Brussels. — Belgijos parla
mente priėmė įstatymą, ku
riame lėktuvų grobikams rei
kalaujama mirties bausmės 
jeigu grobimai esti susieti su 
mirtimi.

"Baisioji Vokietija" 
vėl kelia galvų

Iš Vakarų Vokietijos pra
nešama, kad ten iš užsienio 
ateinanti kritika kelia nema
ža susirūpinimo jos valdžios 
žmonėse. Toje kritikoje nuro
doma ir smerkiama stoka ci
vilinių teisių ir demokratinių 
laisvių. Nurodoma, kad šian
dien Vakarų Vokietijoje yra 
persekiojami ir terorizuojami 
pažangių pažiūrų žmonės. 
Ypač tokie žmonės netoleruo
jami mokytojų vietose.

Iš užsienių kritikoje taipgi 
reiškiama didžiausia baimė 
dėl Vakarų Vokietijoje mili- 
tarimo keliamos galvos.

Jau nekalbant apie tokios 
kritikos pasireiškimą socialis
tiniuose kraštuose, jos da
bartinė Vakarų Vokietija su
silaukia tokiuose kapitalisti
niuose kraštuose, kaip Belgi
ja, Holandija, Prancūzija, 
Italija bei Skandinavijos ša
lys.

H WRY WINSTON

Nepaprastas turizmo 
klestėjimas 
Lietuvoje

Vilnius. — Apie 400 tūk
stančių poilsiautojų pasinau
dos šiais metais respublikos 
turizmo bazių paslaugomis. 
Tai — dukart tiek, kiek prieš 
penkerius metus.

Daugelis į turizmo bazes 
atkeliauja poilsio dienoms. 
Šiai aktyvaus poilsio mėgėjų 
grupei sudaryti atitinkami 
maršrutai: atvykstantiems į 
Birštoną — po Dainavos 
kraštą, Ignaliną — ežerų la
birintais, Trakų — Tėvynės 
karo partizanų takais ir pana- V • •šiai.

Rūpinamasi, kad viešnagė 
bazėse būtų turininga. Yra 
rengiamos sąjunginių respu
blikų dienos, kurių metu tu
ristai papasakoja apie savo 
respublikas, rengia koncer
tus. Svečiai iš broliškų respu
blikų supažindinami su mūsų 
krašto meniniais kolektyvais.

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė pritarianti 
Arabų Lygos nutarimui pa
siųsti militarinę jėgą į Libaną 
“taikai atsteigti”. Kaip žinia, 
šis nutarimas jau vykdomas.

Indijos premjerė 
pasitarimais 
patenkinta

Maskva. — Birželio 11 d. 
Indijos premjerė Indira Gan
dhi baigė Tarybų Sąjungoje 
keturių dienų vizitą ir pasita
rimus su tarybiniais viršinin
kais. Ji čia buvo labai drau
giškai sutikta ir priimta.

Palikdama Tarybų Sąjun
gos sostinę, premjerė pareiš
kė vizitu ir pasitarimais dide
lį pasitenkinimą. Ji numato 
didelį tarp Indijos ir Tarybų 
Sąjungos santykių ateityje 
pagerėjimą.

Madridas. — Japonijos val
džia uždraudė susirinkimus, 
kurie rengiami tikslu reika
lauti politiniams kaliniams 
amnestijos. O tokių kalinių 
yra šimtai.

Keturi milijonai 
ieškos darbo, 
kurio nėra

Washingtonas apskaičiuo
ja, kad aukštosioms mokyk
loms vasarai užsidarius, dau
giau kaip keturi milijonai jau
nų vaikinų ir merginų pasileis 
sezoninio darbo ieškoti. Bet 
kur jį suras, kai ir be jų apie 
dešimt milijonų amerikiečių 
neturi darbo?

Jungtin5.se
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Kaip bus išspręsta Libano ateitis?
Šiuo laiku Libanas Vidurinių Rytų įvykių audros centre. 

Visas pasaulis susirūpinusiai stebi ten vėliausiai susidariu
sią situaciją. Jau nebėra tik vidinis krašto reikalas. Jau 
įveltas visas arabiškasis pasaulis, visos Vidurinių Rytų 
šalys. Nuo to, kaip dalykai susiklostys Libane, daug 
priklausys šiame žemės kampe visų kraštų ateitis.

Prieš kiek laiko kaimyniška Sirija nutarė “atsteigti Libane 
ramybę” ir pasiuntė gana apsčiai gerai ginkluotų karinių 
jėgų. Iš sykio atrodė, kad joms ten ir pasiseks atsteigti 
ramybę. Jos jau buvo beveik pasiekusios sostinę Beirutą.

Bet, iš vienos pusės, paaštrėjo joms pasipriešinimas iš ten 
veikiančių palestiniečių ginkluotų jėgų bei libaniečių, iš 
kitos — kiti arabiški kraštai labai susirūpino, kodėl 
sirijiečiai, jų nepasiklausę, ėmėsi tokio karinio žygio į 
Libaną. Ir štai šiam skubiam reikalui aptarti įvyksta 
Arabiškų Kraštų Lygos susirinkimas. Jame pasireiškia aštri 
Sirijos ėjimui opozicija. Dauguma nutaria pasiųsti į Libaną 
savo bendras ginkluotas jėgas padėčiai “sutvarkyti”. Buvo 
supratimas, kad šios ginkluotos jėgos pavaduos sirijiečių 
armijas. Bet, žinoma, sirijiečiams nepatiko užleisti jau 
užkariautas pozicijas. Po ilgų diskusijų prieita šiokio tokio 
kompromiso, būtent, kad sirijiečių armijos Libane pasiliks, 
bet taipgi bus pasiųstos ir Lygos ginkluotos jėgos. Visi 
pasižadėjo gerbti Libano nepriklausomybę ir jo vidinius 
reikalus. Be to, susitarė tuoj įvesti paliaubas, tai yra 
nutraukti mūšius.

Na, ir šiuos žodžius rašant, jau kelintą dieną Libane 
operuoja ir Arabų Lygos ginkluotos jėgos. Bet ar yra taika 
ir ramybė? Nesimato ir nesigirdi.

Beje, kadangi tuo laiku, kai Sirijos armijos pradėjo 
žygiuoti į Libaną, Sirijos sostinėje Damaskus lankėsi 
Tarybų Sąjungos premjeras Kosyginas, tai komercinių žinių 
agentūrų korespondentai pasiskubino prieiti išvados, kad 
tas ėjimas yra ne tik s$ žinia, bet ir su Tarybų Sąjungos 
pritarimu. Bet dabar jau ir jie pripažįsta, kad Tarybų 
Sąjunga šiam Sirijos ėjimui nepritarė ir jo nerėmė.

Ir neteisinga, ir labai pavojinga
Amerikos Komunistų Partijos sekretorius ir jos kandida

tas į prezidentus Gus Hali kreipėsi į federalinį prokurorą 
Mr. Levi su skundu ir reikalavimu. Jis ^skundžia įvairių 
valstijų viršininkus, kad jie yra sudarę sąmokslą neleisti 
komunistų kandidatų į oficialų kandidatų sąrašą (balotą) ir 
tuo būdu paneigia piliečių demokratines teises ir civilines 
laisves. Komunistų vadas reikalauja, kad prokuroras Levi 
tuoj tą reikalą ištirtų ir imtųsi priemonių prieš tų viršininkų 
savivaliavimą. _

Pavyzdį duoda Michigano valstijos viršininkai. Pagal 
konstituciją ir rinkimines taisykles, šioje valstijoje naujai 
partijai patekti į balotą reikia gauti 17 tūkstančių piliečių 
parašų. Bet Komunistų Partija susirinko ir įteikė net 21 
tūkstantį parašų! Vadinasi, ji reikalavimą išpildė su 
didžiuliu kaupu. Atrodė, kad jos kandidatai automatiškai 
turi būti įtraukti į kandidatų sarašą. Tegu Michigano 
valstijos piliečiai turės progą lapkričio rinkimuose balsuoti 
ne tik už demokratus ir respublikonus, bet taipgi ir už kitų 
partijų kandidatus.

Deja, valstijos sostinėje sėdintieji reakcininkai pradėjo 
prie parašų kabinėtis. Svarbiausias jų primetimas komunis
tams, kad jie daugumą parašų yra gavę arba surinkę 
Detroite ir kituose Michigano didmiesčiuose.

Kuo šis visas reikalas baigsis, greitai pamatysime. Daug 
priklausys nuo prokuroro Mr. Levi, kaip jis reaguos į Gus 
Hali skundą ir reikalavimą. Jis turi teisę ir gali Michigano ir 
kitų valstijų panašius reakcininkus pašaukti prie tvarkos — 
neleisti jiems savivališkai, arbitrariškai ir nachališkai 
laužyti piliečių demokratines teises, atimant jiems progą 
balsuoti už tokią partiją, kokia jiems patinka, kokia atitinka 
jų interesus.

Nereikia nė kalbėti, kad jeigu reakcininkams bus leista 
laužyti įstatymus ir taisykles, susidarys labai pavojingas 
precedentas. Ateityje jokia nauja partija nebegalės niekur 
pasirodyti prezidentiniuose rinkimuose kandidatų sąraše.

Skaičiais muilina žmonėms akis
Nebenutrūkstamu srautu iš sostinės Washington© liejasi 

įkaitinta propaganda apie greitą gerovės sugrįžimą į mūsų 
platųjį kraštą. Paleisti darban visi riebiai apmokami 
specialistai ir ekonomai įtikinti žmones, kad jie liautųsi 
zurzėti apie sunkius laikus, apie kainų kilimą, apie infliacijų 
ir kitokius krizės pagimdytus sunkumus.

O šitie “specialistai” labai gerai moka skaičius panaudoti 
muilinimui žmonėms akių, kad jie nebematytų tų savo vargų 
ir sunkumų.

Štai vėliausias panašios propagandos pavyzdys. Atsistoja 
ponas Alan Greenspan, Ekonominių Patarėjų Tarybos 
pirmininkas, ir garsiai pareiškia, kad gerovė į mūsų kraštą 
grįžta gerokai smarkiau, negu buvo valdžios žmonių 
numatyta šių metų pradžioje. Girdi, bedarbiai pabaigoj šių 
metų besudarys 7 procentus visų darbo jėgų. Arba vėl: 
Pradžioje metų buvę spėjama, kad visa šalies produkcija 
šiemet padidės nuo 6 iki 6.5 procentų, o iš tikrųjų ji pakils 
visais 7 procentais. Taip pat infliacija šiemet bepakilsianti 
tik labai, labai mažai.

Paprastam piliečiui nelengva suprasti tuos procentinius 
skaičius. Mr. Greenspan ir visi tos Ekonominių Patarėjų 
Tarybos “specialistai” tai puikiai žino ir jais įkaitę jam 
muilina akis.

Tuo tarpu nueik į krautuvę maisto nusipirkti. Kasdien 
kainos vis aukštesnės. Kai kurių ir labai reikalingų 
produktų tiesiog nebegalima “įkąsti”. . .

Kas ką rašo ir sako
ŠI KNYGA TURĖTU BŪTI 
PLAČIAUSIAI 
PASKLEISTA

O štai ką skaitome kunigų 
“Drauge” (birž. 4 d.) vedama
jame:

“Norėdami pasiekti ir už
sieniečius intelektualus, oku
pantai Vilniaus Minties 
spaustuvėje 1976 m. išleido 
specialią knygą anglų kalba: 
“Lithuania in 1939—1940”. 
Leidinys 231 psl. su žemėla
piu. Jame daugiausia sudėti 
vertimai įvairių aktų, doku
mentų, kuriais norima įrody
ti, kad raudonarmiečių įgulų 
įvedimas į Lietuvą buvo at
liktas bendru laisvu susitari
mu su Lietuvos vyriausybe, 
kad buvo pravesti laisvi rin
kimai, kad lietuviai laisvu 
noru pasiprašė įjungiami į 
Sovietų Sąjungą, kad oku
pantų pastatytoji Paleckio 
vyriausybė buvo teisėta 
ankstybesnės vyriausybės 
įpėdinė, pastatyta konstituci
joje numatytu keliu.”

Mes šios knygos nematėme 
ir neturime. Bet iš šios kuni
gų organo pastabos galima 
spręsti, kad ji yra daugiau 
verta negu auksas. Jos reikė
tų gauti ir kuo plačiausiai 
paskleisti tarpe Amerikos čia 
gimusių ir augusių lietuvių. 
Tegul jie susipažįsta, kaip 
Lietuvoje su plačiausios liau
dies pritarimu tapo įkurta 
socialistinė santvarka.

APIE NAUJAUSIĄ IR 
GERIAUSIĄ TECHNIKĄ 
LIETUVOS ŽEMĖS UKIUI

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (birželio 5 d.) rašoma:

“Našesnė, galingesnė, pa
tvaresnė — taip trumpai gali
ma apibūdinti “naujos kar
tos” žemės ūkio techniką, 
kuri šį penkmetį ateis į ūkių 
laukus ir fermas. Viena pir
mųjų “kregždučių” — trakto
rius K-700. Šie laukų milžinai 
pusantro karto našesni už 
visiems gerai žinomus trakto
rius T-74, o transportuojant
— septynis kartus galingesni 
už MTZ-50. Netrukus laukuo
se pamatysime ir kitą galiūną
— traktorių K-701. Šis trak
torius, turintis 300 arklio jė
gų variklį, bus dar našesnis ir 
galės dirbti laukuose 10—13 
kilometrų per valandą grei- v •
C1U.

Dar viena “geležinio konve
jerio” naujovė — Minsko ga
myklos traktoriai MTZ- 
80/82. Agregatuojant su 
greitaeigėmis mašinomis, juo 
galima atlikti trečdaliu darbų 
daugiau, negu su MTZ-50/52.

Mašinų parką taip pat pa
pildys naujoviški bulvių nuė
mimo kombainai, 3 tonų per 
valandą našumo žolės miltų ir 
briketų gamybos agregatai, 
mechanizuoti pašarų gamy
bos cechai.”

IR JIE, MATYT, 
IŠSIGANDĘ IR 
SUSIRŪPINĘ

So. Bostono menševikai 
“Keleivio” pastogėje ne ma
žiau susirūpinę pasaulyje ko
munistų įtakos augimu kaip 
Rockefelleriai, Morganai ir 
Fordai. Antai, savo laikraš
tyje birželio 8 d. pirmajame 
puslapyje gieda: “Vakarų 
Europa susirūpinusi komu
nizmo šmėkla. Tuos rūpes
čius ypač didina nepasitikėji
mas popierine detente, nepa
sitikėjimas Amerikos atspa
rumu agresyvinei Sovietų 
Sąjungos politikai ir Italijos 
komunistų partijos galimas 
įsitvirtinimas valdžioje”.

Ir tuos savo liūdnus apdū
mojimus jie baigia: “Taigi, 
Europa su giliu rūpesčiu žvel
gia į didėjančią komunistų 
partijų šmėklą ir į miglotą 
savo ateitį, kuri labiau išryš
kės tiktai po Italijos rinki- M mų .

Antrajame puslapyje tūlas 
“D. B.” skubinasi savo išsi
gandusius kolegas šiek tiek

suraminti. Savo ilgoką 
straipsnį “Komunizmo pavo
jus Italijoje” baigia taip:

“Nėra jokių davinių, kurie 
rodytų, kad Italijos komunis
tų partija šiuose rinkimuose 
pralenktų tikrai demokratiš
kas partijas. Praėjusių metų 
savivaldybių rinkimuose, tie
sa, komunistai padarė pažan
gą. Bet tas dar nereiškia, kad 
jiems pavyks tai pakartoti 
parlamento rinkimuose. De
mokratinės partijos vistiek 
turės didelę persvarą. Todėl 
neatrodo, kad komunizmo pa
vojus Italijoje gresia jau da
bar.”

Well, pagyvensime pama
tysime. Kaip, žinia, Italijoje 
parlamento rinkimai įvyks 
šio mėnesię 20-12 dienomis. 
Visas pasaulis lauks jų rezul
tatų.

PATYS FAŠISTAI JĮ 
PADARO DIDŽIAUSIU 
MELAGIUMI

Chicagos menševikų “Nau- 
jienuos” (birž. 4 d.) savo 
vedamajame gieda:

“Kiekvienam vyresnio am
žiaus lietuviui, gyvenančiam 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
buvo žinoma, kad komunistų 
partija neturėjo pritarėjų. 
Vienas kitas jaunuolis Vilka
viškio. Ukmergės ir Mari
jampolės srityje metams ki
tiems susižavėjęs komunistų 
partijos planais, bet kiek su
rimtėjęs partijos darbą mes
davo ir bandydavo savaran
kiškai atsistoti ant kojų ir, 
jeigu pajėgė, būti naudingas 
gimtiniam savo kraštui”.

Betgi, kai smetoniniai fa
šistai 1926 metais nuvertė 
socialdemokratų ir liaudinin
kų valdžią, prie sienos pasta
tė ir sušaudė ne socialdemo
kratų vadus Bielinius ir Kai
rius, ir ne liaudininkų vadus 
Grinius, bętjLįetuvos Komu
nistų Partijos yądus — Požė
lą, Giedrį, Greifenbergį ir 
Ciorną, “neturinčius” prita
rėjų ir tuo būdu, pagal Gude
lį, ne pavojingus smetoninin- 
kams.

Plechavičiai ir Smetonos 
padaro Gudelį didžiausiu me- 
lagiumi. Jie šaudė komunis
tus todėl, kad bijojo jų įtakos 
Lietuvos liaudyje. Įtaka be 
pritarėjų neįmanoma.

SUŠILĘS IEŠKO UŽ 
SAVE KVAILESNIU

Aną dieną Chicagos kunigų 
organe prabilo dar vienas 
galvočius, ponas Leonardas 
Dargis. Jis šoko, taip sakant, 
į “ožio ragą” suvaryti du 
garsius ir smarkius vyrus. 
Jis savo antitarybinį, antiko
munistinį pamokslą pradėjo 
šitaip:

“Kovo 22 “Time” įdėtas 
Sovietų ambasados patarėjo 
atsakymas į to paties žurnalo 
kovo 1 d. straipsnį “Hard 
Time for Ivan”. Jame atidai- 
nuojama nuvalkiota dainelė: 
sovietinė liaudis patriotiška 
ir pasišventusi sovietiniam 
gyvenimo būdui, pasiekta ti-

kra visų lygybė, ūkis be in
fliacijos, nedarbo nė ženkle
lio, laisvas mokslas bei medi
cininė pagalba, o apie kultūri
nius ir techninius laimėjimus 
tai ir kalbėti netenka.

Tai bene atitinka Ch. L. 
Lundino, Ind. univer. prof, ir 
prof. L. Sabaliūno mokytojo, 
galvojimą. Jis atranda, kad 
reikia būti labai įžūliam iš
drįsti lyginti nuo 1930 “siau
rą, savavališką, pasipūtusią 
Lietuvos santvarką” bei at
rasti ją pranašesnę už “da
bartinę komunistinę valsty
bę”, kuri suderino policinę 
tvarką su stebėtinais laimėji
mais įvairiose gyvenimo sri
tyse.”

Leonardas Dargis negali 
tiesiog užginčyti tų tarybinių 
žmonių laimėjimų. Bet, girdi, 
“ūkinėje srityje komunisti
niai laimėjimai ne jų, o Vaka
rų padovanoti, arba iš jų 
nukopijuoti. Antra, tie laimė
jimai nė 30 proc. nenaudoja
mi žmonių gerovei kelti”.

Įsivaizduokite: Tie didžiu
liai laimėjimai ir pasiekimai 
ne tarybinių žmonių darbo ir 
pastangų vaisius, o kapitalis
tinių Vakarų Tarybų Sąjun
gos komunistams iš širdies 
gerumo padovanoti!

Čia klerikalų galvočius ieš
ko už save kvailesnių, kurie 
jo tokiais sapaliojimais pati
kėtų.

Tarybų Sąjungos ambasa
dos patarėjas ir prof. Saba
liūnas sako tiesą, kad tarybi
niai žmonės socialistinėje 
santvarkoje yra pasiekę daug 
didelių, gražių laimėjimų ne 
tik ūkinėje srityje, bet visose 
gyvenimo ir darbo srityse. 
Visi Dargiai savo sapalioji
mais tiesą tą iš žmonijos 
istorijos ištrinti nepajėgs.

Darbo unijos griežtai 
atmetė ir pasmerkė 
bilių S — I

New Yorkas. — Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) Vykdomoji Tary
ba apsvarstė Senate siūlomą 
reakcinį “S-I” bilių. Taryba 
vienbalsiai ne tik atmetė, bet 
ir pasmerkė šį antidemokra
tinį reakcijos išpuolį Ameri
kos liaudies demokratinėms 
teisėms ir civilinėms lais
vėms.

Darbo unijų judėjimas rei
kalauja, kad šį bilių Kongre
sas atmestų.

AFL-CIO atstovauja apie 
17 milijonų organizuotų dar
bininkų. Netenka abejoti, 
kad šio nutarimo paveikis į 
senatorius bus labai didelis. 
Ir už tai, žinoma, reikia AFL- 
CIO vadovybę nuoširdžiau
siai pasveikinti.

Bonn. — Vakarų Vokietija 
ir Lenkija susitarė, kad jų 
užsienio reikalų ministrai lai
kys metinius pasitarimus. 
Sutartį pasirašė už V. Vokie
tiją premjeras Schmidt, o už 
Lenkiją — Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Gierek.

Nenuilstanti, nepertraukiama kova 
už visuotinį nusiginklavimų

Maskva. — Birželio 2 d. 
įvyko spaudos konferencija 
tarybiniame taikos gynimo 
komitete.

Pasaulinės taikos tarybos 
Stokholme priimtą atsišauki
mą labai plačiai remia tautos 
visame pasaulyje, pažymėjo 
joje kalbėjęs komiteto pirmi
ninkas, tarptautinės Lenino 
premijos “Už taikos stiprini
mą tautų tarpe” laureatas, 
Socialistinio Darbo Didvyris, 
N. Tichonovas. Raginimui su
stabdyti ginklavimosi varžy
bas, padaryti tarptautinio 
įtempimo mažinimą negrįžta
mu karštai pritarta ir Tarybų 
Sąjungoje. Viena ir svarbiau
sių Tarybų valstybės veiklos 
krypčių, nurodyta TSKP 
XXV suvažiavime,' buvo ir

yra kova už ginklavimosi var
žybų nutraukimą už nusigin
klavimą.

Taikos gynimo komitetas 
laiko savo pareiga visokerio
pai padėti realizuoti TSRS 
pasiūlymus, kuriais siekiama 
sustabdyti, o po to ir visiems 
laikams panaikinti materiali
nio techninio ruošimosi karui 
procesą. Kaip tik iš šių pozici
jų milijonai tarybinių kovoto
jų už taiką vertina Pasaulinės 
taikos tarybos atsišaukimą. 
Pasirašydami naują Stokhol
mo atsišaukimą, tarybiniai 
žmonės vadovaujasi tvirtu 
įsitikinimu, kad liaudies ma
sių balsas, jų tvirta valia ir 
ryžtas — galingas šių laikų 
politikos formavimo veiks
nys.

Tarybų Lietuvos laivus galima sutikti daugelyje Europos 
uostų, jie kasmet perveža šimtus tūkstančių tonų krovinių.

Tarp daugelio įvairaus tipo ir paskirties laivų pirmauja 
motorlaivio “Kapsukas” įgula, vadovaujama tolimojo plau
kiojimo kapitono A. Anilinio. Pernai ji iškovojo komunisti
nio darbo kolektyvo vardą ir pirmąją vietą šalies prekybinių 
laivų socialistiniame lenktyniavime.

Sėkmingi “Kapsuko” jūreiviams ir pirmieji penkmečio 
metai. Nuo metų pradžios “Kapsukas” atliko 13 reisų į 
užsienio šalių uostus. Neseniai jis sugrįžo iš Anglijos, 
atgabenęs daugiau kaip trijų tūkstančių tonų krovinį.

Lietuvos jūrų laivininkystės laivai Klaipėdos jūrų preky
bos uoste. B. Aleknavičisus nuotrauka

KAD ŽMOGUS NEBEIŠNAUDOTU ŽMOGAUS -

Etiopija pasirenka socializmą
Etiopija — seniausia Afri

kos valstybė. Vienintelė, ku
rios nepriklausomybė siekia 
antikos laikus. Ilgus amžius 
čia visa valdžia priklausė vie
nam žmogui — monarchui. Ir 
štai dabar prie šalies vairo 
stojo revoliucionieriai, o jos 
oficialiame pavadinime atsi
rado žodis — socialistinė.

Dabar, rašo Etiopijos laik
raščiai, tiksliai nustatytas 
tikslas, kurio siekia etiopų 
tauta: sukurti visuomenę, 
kurioje žmogus nebeišnaudo- 
tų žmogaus.

Kursas kurti socializmą bu
vo įtvirtintas neseniai priim
toje nacionalinės demokrati
nės revoliucijos programoje. 
Joje apibendrintas pertvar
kymų, įgyvendintų po pasku
tinio Etiopijos imperatoriaus 
Hailės Selasjės nuvertimo 
(tai įvyko 1974 metų rugsėjo 
mėnesį), patyrimas ir numa
tyti uždaviniai, kurių iš
sprendimas turės didžiulę 
reikšmę šalies ateičiai.

Jau padaryta labai daug. 
Iki revoliucijos beveik visos 
žemės priklausė arba pačiam 
imperatoriui, arba jo šeimos 
nariams, arba kitiems feoda
lams. O valstiečiai, kurie su
darė 90 procentų šalies gy
ventojų, buvo priversti nuo
moti sklypus, kuriuose jie 
dirbo. Už tai jie atiduodavo 
žemvaldžiams iki trijų ketvir
tadalių derliaus.

Praėjusiais metais žemė 
buvo paskelbta visos liaudies 
turtu, o dvarininkų žemėval
da panaikinta. Valstiečiai su
sivienijo į asociacijas, ku
rioms buvo iškelti svarbūs 
uždaviniai: padalyti žemę, 
kuri priklausė feodalams, įs
teigti žemės ūkio kooperaty
vus, įrengti drėkinimo siste
mas, tiesti kelius, statyti li
gonines, mokyklas. Ten, kur 
anksčiau buvo stambios me
chanizuotos fermos ir planta
cijos (suprantama, ir jos pri
klausė dvarininkams), dabar 
įsteigti valstybiniai ūkiai.

Revoliucinė valdžia nacio
nalizavo bankus, draudimo 
kompanijas, dideles pramo
nės ir prekybos įmones, 
transportą. Pirmą kartą 
Etiopijos istorijoje nustatyta 
8 valandų darbo diena, įves
tos apmokamos atostogos, 
specialios pašalpos moterims 
ryšium su nėštumu ir gimdy
mu. Paskelbtas visiškas šaly
je gyvenančių nacionalinių 
grupių lygiateisiškumas. 
Bažnyčia atskirta nuo valsty
bės.

Revoliucijos procesas Etio
pijoje pasižymi kai kuriomis 
ypatybėmis. Viena iš jų yra 
ta, kad šalyje nėra organizuo
to politinio avangardo, kuris 
turėtų vadovavimo plačiųjų 
liaudies masių judėjimui pa
tyrimą. Pirmajame etape ko

vai prieš feodalizmą ir impe
rializmą vadovavo pažangiai 
nusiteikę kariškiai, turėję pa
čius geriausius ketinimus, 
bet ne visada pakankamai 
teoriškai ir politiškai pareng
ti.

Pagal nacionalinės demo
kratinės revoliucijos progra
mą numatoma įkurti darbi
ninkų klasės partiją, kuri 
vadovautųsi savo veikloje 
mokslinio socializmo princi
pais. Kaip tik ši partija, sako
ma programoje, turi tapti 
avangardu, vadovaujančia 
revoliucijos jėga. Kai kas jau 
padaryta, ruošiantis įkurti 
marksistinę—lenininę parti
ją. Mokslinio socializmo klasi
kų darbai, knygos apie socia
lizmo kūrimo Tarybų Sąjun
goje patyrimą, svarbiausi Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos, kitų broliškų partijų 
dokumentai dabar prieinami 
pl a tiesiems visuomenės 
sluoksniams.

Etiopijos revoliucionieriai 
anaiptol nesitiki, kad kelias, 
kuriuo jie žengia, bus nuklo
tas rožėmis. Jau dabar su
triuškinti, bet iki galo dar 
nenugalėti feodalai kaupia jė
gas savo buvusioms privilegi
joms apginti. Jie turi galingą 
sąjungininką — pasaulinį im
perializmą, kuris visokiais 
būdais siekia sužlugdyti re
voliucijos procesą Etiopijos 
žemėje. Yra ir patrankų mė
sos — atsilikusios gentys, 
kurias valdo religingi vadai 
— tų pačių feodalų bendrinin
kai. Pagaliau toli gražu neį
veiktos separatistinės nuotai
kos atskirose srityse, kur 
gyvena nacionalinės mažu
mos (pavyzdžiui, Eritrėjoje).

Šiomis sąlygomis nauji ša
lies vadovai ieško patyrimo ir 
paramos Tarybų šalyje, kito
se socialistinės sandraugos 
valstybėse. Kartu jie stiprina 
draugystę ir bendradarbiavi
mą su tais, kurie, kaip jie, 
nusimetė praeities pančius ir 
atvirai paskelbė savo ketini
mą įgyvendinti socializmą Af
rikos žemėje. A. Krasėnas

MEILĖ KUDARAUSKAITĖ

Baltaveidė

Sukas, supas
Sniego pūkas
Ir j juodą kriautę tupia.

Žvirbliai klega,
Žvirbliai stebis —
Kriaušė vėl pražydo, regis.

O tas šaltis
Sinilakaltis
Baigia jau balas užkalti.

Skuba, stengias,
Deda langus,
Ežere pr i glosto bangą.

Strėlės-snaiges
Žemę smeigia
Labas, žiema baitaveide!

LIETUVIU LITERA 
TARPTAUTINĖJE
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LIETUVIŲ LITERATŪRA
TARPTAUTINĖJE ARENOJE

Dvasinis turtų šaltinis
Glaudus visų Tarybų Sąjungos nacionalinių literatūrų 

bendradarbiavimas sudaro palankias sąlygas kiekvienai iš 
jų išeiti į plačią sąjunginę ir tarptautinę areną. Apie lietuvių 
rašytojų knygų kelius pasakoja Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininkas poetas Alfonsas Maldonis.

Tarybų Sąjungos tautų li
teratūrų internacionalinio 
bendradarbiavimo galimybes 
ir reikšmingumą geriausiai, 
tur būt, parodo dviejų lietu
vių literatūros laikotarpių pa
lyginimas. Juos skiria antra
sis pasaulinis karas. Prieška
rio laikotarpi taikliai apibūdi
no akademikas K. Korsakas. 
Jis prisimena: “Lietuvių ra
šytojų knygų, esant buržua
zinei santvarkai, niekas ne
vertė į kitas kalbas, o jeigu 
kartais ir būdavo užsimena
ma, kad reikia išversti nors 
įžymiausius lietuvių literatū
ros veikalus, tuoj pat paaiš
kėdavo, kad tam reikia dide
lių kapitalų ir subsidijų, nes 
užsienio leidyklos nerodo jo
kio susidomėjimo lietuvių ra
šytojų kūryba”.

Entuziastų jėgomis pavyko 
kelis lietuvių rašytojų kūri
nius išversti ir išleisti rusų ir 
lenkų kalbomis. Gyvesni lite
ratūriniai ryšiai buvo palai
komi tik su kaimynine Latvi
ja. Tokia padėtis buvo ištisus 
du dešimtmečius — per visą 
buržazinės valdžios, kuri abe
jingai žiūrėjo į nacionalinės 

POETO ŠIMTASIS GIMTADIENIS

Pranas Vaičaitis — 1876-1901
V. BOVINAS

Šiemet minime poeto Prano Vaičaičio šimtąjį 
gimtadienį ir jau 75 metus nuo jo mirties. Tai 
mažai yra tokių talentų, kurie gyveno tik 25 
metus ir taip • daug paliko reikšmės lietuvių 
literatūros istorijai.

Pranas Vaičaitis gimė 1876 metais Santakų 
kaime, Sintautų valsčiuje, Naumiesčio rajone. 
Jis mokėsi Sintautų pradinėje ir Marijampolės 
(Kapsuko) gimnazijoje. Sakoma, trylikametis 
Vaičaitis pradėjo rašyti eilėraščius. O gimnazijo
je besimokydamas, jis skaitė ir studijavo Bara
nausko, Daukanto, Maironio, Kudirkos, Viena
žindžio ir kitų raštus.

Anais laikais Sintautai garsėjo lietuvių kunigų 
produkcija. Tuo, žinoma, didžiavosi ir jaunuolio 
Vaičaičio tėvai. Jie norėjo, kad ir jų sūnelis 
Pranas taptų kunigu ir pristatė jį į Seinų kunigų 
seminariją. Tačiau jaunuolis pareiškė, kad jis 
nebus kunigu ir į seminariją nebuvo priimtas. 
Prieš tėvų norą, P. Vaičaitis išvyko į Petersbur- 
go universitetą ir mokėsi teisės skyriuje. Tad 
tėvai atsisakė savo sūnui teikti materialinę 
paramą. Tai tuo metu ir prasidėjo jauno poeto 
gyvenimo sunki, varginga ir tragiška drama. 
Jaunuolis skurdo, gyvenimą užsidirbdamas pa
mokomis. Tai ir jo poezijoje taip ryškiai ir rupiai 
atsispindi beturčio žmogaus gyvenimas.

Lietuvos liaudį Vaičaitis poetizuoja kaip sun
kiai dirbančią ir vargstančią, bet ji moraliai 
sveika, labdaringa ir mylinti savo artimą tautie
tį. Eilėraštyje “Yra šalis”, poetas rašo:

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų, 
Ir prastas aprėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečius, — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tik leidžia išteklius.

Tame eilėraštyje poetas be įmantrių filosofavi
mų, piešia Lietuvos peizažą, kur yra tekančios 
upės, rugių laukai, mergelių darželiai ir vėsios 
vasaros naktys, ir “gieda lietuviai varguoliai”.

Bet kitaip Vaičaitis apdainuoja tuos, kurie iš tų 
varguolių krauna sau turtus. Eilėraštyje “Eglės 
šimtametės”, poetas vaizduoja pokalbį su miško 
įvaizdžiu:

Kam gi, girios, jūs galingos, 
Savo prieglobsty ramioj 
Žvėris laikote baisingus? 
Kam gi naktyje, dienoj 
Kožną žmogų jūs bauginat 
Girios einantį keliu?
Kam mums gyvulius naikinat, 
Šerdami gaujas žvėrių?

Bet štai kaip tikroviškai poetas apibūdina tuo 
girios įvaizdžiu turtingosios visuomenės klasę. 
Skaitome:

O tie žmones jūs gerieji
Kuo už žvėris geresni?
Ar ne pat’s vilkai piktieji 
Jie prieš tuos, ką mažesni? 
Maisto sau susiieškoję, 
Žvėrys nemedžios daugiau: 
Žmonės gi, didžturčiais stoję,

Lobti nor daugiau, labiau.
Rodos, kitas turtų turi, 
Vaisių jau netur kur kraut, 
Bet iš svetimo vis žiūri, 
Dar nors kąsnį nor ištraukt. 
Kam gi tokius laiko žemė? 
Kam taupina giltinė 
Tuos kurie rieškučiom semia 
Laimę tų, kurių daugmė?

Kaip matome, čia puikiai atspindi valdančioji 
klasė ir jos moralė. O eilėraštyje “Žmoneliai 
triūsia, prakaituoja”, poetas piešia vargstančiųjų 
paveikslą, kad jų vargai dar padidėja, kaip “Reik 
ponams iždą vėl prikraut”. Poetas jau kelia 
klausimą liaudžiai: “Kas tau padės, kas laisvės 
kelią tau parodys”? Tačiau revoliucinio liaudies 
išsivadavimo — dar nėra. Poetas baigia eilėraštį 
su pesimizmo gaida, nes dar tik “degtinė” tampa 
“vaistu vargo ligoje”.

Poetas Vaičaitis parašė eilėraštį “Bažnyčioje”, 
kuriame demaskuoja religinį tikėjimą, klasinį 
bažnyčios vaidmenį darbo žmogaus išnaudojimui. 
Ten renkasi ponai ir bajorai į savo vietas. Poetas 
smerkia ir šalinasi nuo tos ponijos:

Tolyn, tolyn nuo tos žmonijos — 
Ten veidmainystė tik viena, 
Ten išperos tiktai draugijos, 
Luomą, puikybės apimta!

Senelio įvaizdžiu, kuris meldžiasi bažnyčioje, 
poetas piešia tikinčiųjų liaudies varguolių pa
veikslą:

Štai senis, vargšas, visą amžį 
Praleido sunkiuose darbuose; 
Didžturčiai pelną jo suglamžė, 
O kas užtars, kas atvaduos?
Verksmai — tau užtara. Štai ponai 
Arti altoriaus drąsiai stov, 
Tik jų galvoj vieni šėtonai, 
Vienok nenyksta jie skursnoj.
Užrietę nosis, išsižergę 
Nė poteriaut nenori jie, 
O tu meldiesi klupščias, verge, 
Vargai bent tavo tie ir tie . . . 
Kodėl gi laimę, o aukščiausias, 
Tiems veidmainiams ikišiol teiki, 
O maldą karštą šio žemiausio 
Senelio vargšo vis peiki?

Komentarų šiai poezijai nereikia — ji aiški. 
Pranas Vaičaitis ir nacionalinį išsivadavimą siejo 
su žmogaus klasiniu pavergimu. Poetas smerkia 
carizmo viršininką, kuris “tautybės diegus naiki
na”, o lietuviai “verkė ten, kur paliko takai 
žandarų^. Eilėraštyje “Kalinio daina”, Vaičaitis 
išreiškia gilų įsitikinimą už Lietuvos tautinę 
laisvę. Jis pats laimingas jaučiasi, nes “kenčiu aš 
už tėvynę”.

Poetas eilėmis aprašinėja “Lietuviškas vakaras 
Petrapilyje”. Jį sužavėjo, kai į sceną “išėjo 
dvylika merginų” ir “dvylika vaikinų”. Jų dainos 
— tai “pionieriai Lietuvos”. Tos dainos, tai ir 
“mūsų protėvių jausmai”, kurie “atgis tuoj, kaip 
matai”. Poetas už lietuvybę: “Su jais į kovą 
stočiau ir mirčiau su meile vilties”. Bet vakaro 
sueigoje poetas pastebi:

Žiuriu . . . žiuriu — inteligentai 
Jau pradeda lenkiškai plepėti, 
Vieni tik lietuviai studentai 
Dar bando mūsiškai kalbėt. . . 
O jūs, barzdoti galvijai!
Kur jus gėda, kur jausmai?
Ar tokia nauda mūs draugijai?
Ar tai dėl to tie vakarai?

Žinoma, carizmo epochoje tautos laisvė, lietu
viška kalba, jaunam poetui buvo principiniu 
motyvu. Bet Vaičaičio poezijoje puikiai atspindi 
klasiniai prieštaravimai ir kovoje už tautinę 
laisvę. Vaičaičio satyrinis eilėraštis “Kaip tėvynė 
mūs kenčia”, tarsi būtų rašytas dabartinių 
Lietuvos “vaduotojų” adresu. Skaitome:

Kaip tėvynė mūsų kenčia,
Kaip mūs priešai ją slogina . . . 
O lietuviai sau tik švenčia 
Ir ją ginti neketina.
Šiandien štai ant apšvietimo 
Reik sudėti po penkinę, 
O paskui ant sus’ėjimo 
Dar pridėsim po rublinę, — 
Taip kalbėjo sau trys vyrai 
Karčiamėlėj už stalelio, 
Ir vis dorus — ne pagyrai, 
Tik prielankūs prie stiklelio.

Taigi, tos “penkinės” Lietuvos “vadavimui” ir 
šiandien dar plaukia, bet toliau nuo “šnekučiavi
mo apie brolius” — jos nenueina. Poetas ir čia 
teisus, nes tikrieji lietuviai, tariant poeto žo
džiais, “tik švenčia ir ją ginti neketina”. Vaičaičio 
laikų Lietuvos priešų, kurie ją “slogino” — jau 
nėra.

, Poetas Vaičaitis rašė ir karo tema. Eilėraštyje 
“Paliovė griaut ir baubt kanuolės”, poetas smer
kia imperialistinius karus. Jis kalba sužeisto 
kareivio įvaizdžiu. Mirtinai sužeistas kareivis 
kalba: “Ką pikto artimui padariau, už ką čia liejos 
kraujas?” Poeto herojus atsako:

Ar už tėvynę, už liuosybę?
Bet ką čia — ponams to nereik!
Jiems reik tik turtų ir linksmybių, 
O tu už juos numirti eik.

Poetas broliams linki “laimės sau ieškot”, o 
karo laukuose “Tegu vieni didžturčiai piaujas”. 
Vaičaitis poetiniu žodžiu kalbėjo už dirbantį ir 
vargstantį žmogų. Jis polemizavo su poetu 
kunigu Vienažindžiu, kuriam “brolių vargai ir 
skriaudos” buvo — “Man vis taip pat”. Vaičaitis 
atmetė poetinį “neutralumą”, jis dainavo už 
Lietuvos liaudį.

Vaičaitis parašė daug ir lengvo turinio eilėraš
čių, kurie guodė vargstančią Lietuvos liaudį. Dar 
ir dabar skamba mūsų scenoje “Kur bakūžė 
samanota” ir kitos. Vaičaitis pats savo dainas 
vadino “iš vargo nupintoms” ir norėjo, kad jos 
lėktų “Iš kaimo į kaimą, pas jaunus ir senus” ir 
guostų “širdis, nelaimių sutrintas”. .

Žinoma, Vaičaičio rašyti eilėraščiai pabaigoje 
19 amžiaus, dar neturi to poetinio apdailumo. 
Pati to meto lietuvių kalba neturėjo to išprusimo, 
kokį ji turi šiandien. Tad estetinė kritika gali 
daryti pastabų ir priekaištų. Bet tai, kas Vaičai
čio poezijoje išsakyta, ir šiandien yra istoriškai 
teisinga. Kaip kad klasinė kova, karo pavojus, 
religinė apgaulė, žmogaus išnaudojimas — tai 
visa yra ir šių dienų problemos. Tai atspindi ir 
Vaičaičio poetinėje kūryboje.

kultūros vystymą bei propa
gavimą, laikotarpį.

BENDRADARBIAVIMO 
PRADŽIA

Padėtis šioje srityje iš pa- 
grinų pasikeitė 1940 metais, 
kai Lietuvoje buvo atkurta 
Tarybų valdžia. Rašytojai ak
tyviai įsijungė į visuomeninę, 
valstybinę veiklą. Tarybų 
Lietuvos ir kitų sąjunginių 
respublikų kultūros veikėjai 
užmezgė artimus kontaktus, 
kurie buvo plėtojami ir sun
kiausiais antrojo pasaulinio 
karo metais. Pokario laiko
tarpiu šis bendradarbiavimas 
nuolat ir planingai vystėsi, 
plėtėsi. Ir štai šiandien mes 
konstatuojame reikšmingą 
kultūrinio gyvenimo faktą — 
lietuvių rašytojų kūriniai ir 
lietuvių tautosaka verčiama į 
34 TSRS tautų ir 20 užsienio 
kalbų. Nuo 1940 iki 1975 
metų lietuvių grožinę litera
tūrą vertė apie 1400 Tarybų 
Sąjungos ir 350 užsienio ver
tėjų. Suprantama, visų šių 
žmonių indėlis nėra lygia
reikšmis: kai kurie jų yra 
išvertę vieną ar keletą publi
kacijų periodikoje, kiti — 

ištisas knygas ar dešimtis 
knygų.

Žinoma, domėjimąsi lietu
vių literatūra galima paaiš
kinti jos suklestėjimu, mūsų 
rašytojų kūrinių aktualumu 
ir meniškumu. Tai tiesa. Bet 
tiesa ir tas faktas, kad ir 
žymiai anksčiau Lietuvoje 
buvo talentingų rašytojų kla
sikų, kurie sukūrė lietuvių 
literatūros aukso fondą. Ir 
vis dėlto jie kitomis kalbomis 
kalbantiems skaitytojams tuo 
metu nebuvo žinomi.

KELIAS I SKAITYTOJŲ
MASES

Kelią į milijonines įvairių 
Tarybų Sąjungos tautų ir 
užsienio šalių skaitytojų ma
ses lietuvių literatūrai pra
skynė socialistinė sistema, 
natūraliai susiklostę draugiš
ki internacionaliniai visų res
publikų ryšiai. Nuolatiniai 
kūrybiniai kontaktai tarp vi
sų nacionalinių Rašytojų są
jungų, leidyklų ir glaudi as
meninė įvairių tautybių lite
ratūrų draugystė yra kasdie
ninio kūrybinio gyvenimo 
norma.

Populiarinant lietuvių lite
ratūrą, reikia pabrėžti ypa
tingą rusų rašytojų vaidme
nį. Maždaug pusė tūkstančio 
rusų rašytojų ir literatų po
kario laikotarpiu vertė lietu
vių autorių kūrinius į rusų 
kalbą. Rezultatas puikus — 
daugiau kaip 400 lietuvių ra
šytojų knygų išėjo rusų kal
ba.

Prie to dar reikia pridėti

LAISVE

daugybę publikacijų atski
ruose rinkiniuose, almana
chuose, įvairiuose periodi
niuose leidiniuose. Šie verti
mai įtraukia lietuvių literatū
rą į pasaulinės literatūros 
informacijos srautą. Rusų 
kalba atveria lietuvių litera
tūrai plačius vartus į pasaulį. 
Jos dėka kitomis kalbomis 
kalbantys skaitytojai ir lite
ratai susipažįsta su lietuvių 
rašytojų kūryba, dažnai ji 
verčiama į kitas kalbas, pasi
telkus rusiškąjį tekstą.

Rusų rašytojų, sąjunginių 
leidyklų ir centrinių redakci
jų darbuotojų nuoširdžios 
veiklos dėka Tarybų Sąjun
goje ir užsienyje tapo žinoma 
lietuvių literatūros klasikų 
Donelaičio, Baranausko, Že
maitės, Maironio, vėlesnės 
kartos rašytojų — Salomėjos 
Nėries, Cvirkos, Vienuolio- 
Žukausko, Mykolaičio-Puti
no, Venclovos kūryba. Dau
gelio tautybių skaitytojai 
nuolat susipažįsta su naujais 
senosios ir jaunosios lietuvių 
rašytojų kartos kūriniais.

VERTIMAS Į KITAS 
KALBAS

Kartu didėja tiesioginių 
vertimų į įvairias TSRS tau
tų kalbas skaičius. Pavyz
džiui, lietuviški kūriniai tie
siogiai verčiami į latvių, uk
rainiečių, estų, gruzinų, ar
mėnų kalbas. Lietuvos litera
tai verčia iš originalo latvių, 
ukrainiečių, estų rašytojų kū
rybą.

Internacionaliniai lietuvių 

literatūros ryšiai taip susti
prėjo, kad šiandien lietuvių 
literatūros kūriniai tiesiogiai 
iš originalų verčiami Lenkijo
je, Bulgarijoje, Vokietijos 
Demokratinėje respublikoje. 
Džiugu, kad lietuvių autorių 
knygos išleistos anglų, pran- 
cūžų, ispanų, italų ir kitomis 
pasaulyje paplitusiomis kal
bomis.

Džiaugdamiesi tuo faktu, 
kad lietuvių literatūra tapo 
prieinama milijonams įvairio
mis kalbomis kalbančių Tary
bų Sąjungos skaitytojų, kad 
ji išėjo į pasaulinę areną, mes 
kartu džiaugiamės, kad ir 
Lietuvos skaitytojai dabar 
turtingi, kaip niekada. Poka
rio laikotarpiu į lietuvių kal
bą išversta beveik 2 tūkstan
čiai įvairių Tarybų Sąjungos 
tautų rašytojų knygų. Tik 
per pastaruosius penkerius 
metus respublikoje išversta į 
lietuvių kalbą ir išleista maž
daug 600 tarybinių ir užsienio 
rašytojų knygų. Jų bendras 
tiražas viršija 14 milijonų 
egzempliorių.

Tie skaičiai labai išraiškin
gai apibūdina literatūrinius 
Tarybų Lietuvos ryšius. Lie
tuvos skaitytojams šiandien 
prieinama rusų ir pasaulinė 
klasika, įvairių pasaulio šalių 
šiuolaikinių rašytojų kūriniai.

Kalbėjosi
Vyt. Mikuličiaus

Degtinė balta, bet raudoni
na nosį ir juodina reputaciją.

A. Čechovas

3-ias puslapis

Šių metų “Poezijos pavasario” laureatas poetas Vytautas 
Rudokas. Tradicinis S. Nėries prizas paskirtas už eilėraščių 
rinkinį “Rugių šviesa”. A. Sabaliausko nuotrauka

LIETUVOS KURORTUOSE IR KAS JUOSE NAUJA

“Eglė”—žemdirbių sanatorija
Visas Lietuvos kaimo tar

mes gali išgirsti Druskininkų 
“Eglės” sanatorijoje, kai iš
muša pietų ar vakarienės 
valanda arba kai spalvingos 
afišos sukviečia poilsiautojus 
į klubą įdomiai vakaronei. 
Žiemos mėnesiais čia visada 
gausu mechanizatorių, lauki
ninkystės darbininkų, vasarą 
poilsiauti dažniausiai renkasi 
gyvulių augintojai, pensinin
kai.

Nors sunkų rankų darbą 
laukuose ir farmose seniai jau 
pakeitė mašinos, technika, 
tačiau, juk ir kombainą vai
ruodamas žmogus gali pa
vargti. O niekas taip greitai 
ii' gerai neatstato jėgų, kaip 
kurortas. Dėl to žemdirbių 
profsąjunga ir steigia savo 
sanatorines bazes žymiau
siuose Lietuvos kurortuose.

Druskininkų pakraštyje, 
miške, toje vietoje, kur da
bar stovi “Eglės” sanatorija, 
išaugs taip pat žemdirbių 
medicininės reabilitacijos 
centras. Statomos moder
nios, automatizuotos purvo ir 
mineralinio vandens gydyk
los su fizioterapijos ir hidro- 
procedūrų kabinetais, baigia
mas įrengti biuvetas, sukur
tas projektas dar vienam 
1000 vietų miegamajam kor
pusui.

Prie “Eglės” sanatorijos įs
teigta mokslinė laboratorija, 
kuriai vadovauja iš Kauno 
medicinos instituto pakviesta 
profesorė A. Jocevičienė.

Po infarkto — 
į pajūrio kurortą

Palangoje, už senosios 
vaistinės, palei pat kurorto 
parką iškilo naujas, kiek neį
prastų formų pastatas. (Be 
langų, su vidaus kiemu . . .) 
Kino teatras? Cirkas? — vi
saip spėliojo vietos gyvento
jai ir svečiai. Bet dabar, kai 
jau montuojami vidaus įren
gimai ir nė vienam smalsuo
liui teko ten pabuvoti, pa
slaptis išsisklaidė. Šiame pa
state kuriasi Kauno širdies ir 
kraujagyslių fiziologijos ir 
patologijos mokslinio tyrimo 
instituto Palangos filialas. 
Pagal Kauno kardiologų su
kurtą etapinio išeminės šir
dies ligos gydymo schemą 
Palangos filialui tenka medi
cininės reabilitacijos vaid
muo.

Nuodugniai ištyrinėję Pa
langos sąlygas, mokslininkai 
nustatė, kad šio pajūrio ku
rorto klimatas, pasižymintis 
palaipsniškais, nestaigiais 
temperatūros kitimais, nedi
deliais atmosferos slėgio svy
ravimais, yra daug palankes
nis širdies ir kraujagyslių' 
sistemai, negu kontinentinių 
kurortų klimatas, kuriam bū

dingi staigūs temperatūros ir 
slėgio lūžiai. Palangoje dir
banti kardiologų grupė ne tik 
moksliškai tyrinėjo specifinių 
kurortinių veiksnių įtaką iše
minei širdies ligai, bet ir 
teikia praktinę pagalbą ja 
sergantiems ligoniams, atvy
kusioms čia atstatomajam 
gydymui iš poinfarktinio ka
bineto.

Naujasis pastatas — atsta
tomojo gydymo centras — 
ištisas kurortas miniatiūroje. 
Čia ir jūra . . . baseine, ir 
paplūdinys . . . ant stogo, ir 
dešimtys kabinetų balneolo
ginėms procedūroms.

Gydo landšaftas
Landšafto terapija — šis 

naujas medicininis terminas 
— ypač populiarus yra Drus
kininkų kurorte. Populiaru
mo “kaltininkas” — Saulės 
takas. Taip poetiškai Dzūkų 
krašto žmonės pavadino dvy
likos kilometrų gydomojo tu
rizmo trasą, kuri čia nutiesta 
kurortologų ir miškininkų ini
ciatyva.

Ligoniai, atvykę į Druski
ninkų kurortą po širdies ir 
kraujagyslių, sąnarių, virški
nimo trakto susirgimų, dabar 
nebesistebi, kai apžiūrėjęs 
juos gydytojas išrašo receptą 
“Aštuoni kilometrai, kiekvie
ną dieną, po pietų ...” arba 
“Penki kilometrai ir kaska
dos”. . .

Žmogus, keliaudamas tuos 
“prirašytus” kilometrus puši
mis apaugusiu labai sraunios 
slenkstėtos Ratnyčėlės kran
tu, dažniausiai nė neįtaria, 
kad jis atlieka klimatoterapi- 
nę kvėpavimo procedūrą — 
gauna didžiules dozes neigia
mų jonų, pro kurių maksima
laus susidarymo zonas sąmo
ningai ir yra nutiestas šis 
maršrutas. Trečiajame kilo
metre, pavyzdžiui, irgi lyg 
atsitiktinai, kelionę nutrau
kia tvenkinys — nusimaudy- 
mas jame ne tik malonumas, 
bet ir hidroterapinė procedū
ra. Visas Saulės takas veda 
pro gražiausius, poetiškiau- 
sius gamtovaizdžius, kurie, 
žadindami teigiamas emoci
jas, atliks savo psichoterapi
nę funkciją.

Iškovojęs iš karto didelį 
poilsiautojų pripažinimą, 
Saulės takas plečiamas ir to
bulinamas. Maršruto gale, 
sename vandens malūne, pa
vyzdžiui, bus įrengta turisti
nė valgykla. Kiekvieno, kuris 
per nustatytą jam laiką 
įveiks visą dvylikos kilome
trų trasą, čia lauks prizas — 
nacionalinis kepsnys. Tai 
reikš, kad gydymo kursas 
sėkmingai baigtas ir pacien
tas gali vykti į namus.

V. Petrauskaitė
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

SAMUEL ADAMS
1722—1803

PRANAS

(Pabaiga iš praeito numerio)
Jau anksčiau matėme, kad Sam. Adams, lyg kokia nema

tomoji jėga, visuomet slepias už priešakinių figūrų, bet 
visur jį gali jausti. Pavyzdžiui, 1770 m., kuomet delega
cija eina pas Hutchinsoną reikalaut kariuomenės prašali- 
nimo iš Bostono, jis pirmininku pasistato Hancocką ir 
slepias už jo nugaros, — išeina priekin tik būtinam rei
kalui iškilus, tik kai Hancockas susvyruoja. Arbatos nai
kinimo “pokylyj” Adams nedalyvauja, bet susirinkime, 
kuriam jis pirmininkauja, duoda iš anksto paruoštą sig
nalą, kurio visi laukia. Ir vėl prieš Concordo ir Lexing- 
tono įvykius, kovo 6, 1775, apvaikščiojime Penktos Bosto
no Skerdynės sukakties, figūruoja Dr. Warren, kaipo cen- 
tralinė herojiška figūra, nors Adams buvo vyriausias to 
apvaikščiojimo instigatorius. Susirinkime Warren pasako 
dramatišką kalbą, atviram susikirtimui atmosfera jau pri
brendusi, bet Adamsas tiksliai laukia, kol anglų kariai 
pradės tą žygį.

Gubernatorius Gage nusprendė imti griežtus karinius 
žingsnius. Balandžio 18, 1775, jis įsakė 800 karių užimt 
Concorde kolonistų amunicijos sandėlį.

Prieš keletą mėnesių Samuel Adams Provincijaliame 
Kongrese pastebėjo pavojų ir nurodė, kad jei anglų ka
riai pradėtų užimdinėt pozicijas už dešimties mylių nuo 
Bostono, prisieitų jų pasimojimus atmušti ginklu. Ir to
dėl nuo to laiko britų kariuomenės kiekvienas žygis buvo 
saugojamas. Savanoriai ir milicija to žygio atrėmimui 
buvo pasirengę. Todėl kai britų kariai pradėjo žygiuot 
linkui Lexingtono, Paul Revere ir kiti paskleidė žinią

visoj apylinkėje. Bintus pasitiko ginkluoti amerikiečiai. 
Tai buvo balandžio 19 dieną, 1775. Tas rytas Adamsui bu
vo triumfo rytas. Dvi pusės susirėmė ginklais! Joks to
limesnis susitarimas nebegalimas! Kai saulė patekėjo, 
Adamsas džiaugsmingai sušuko: "Koks tai garbingas ry
tas!"

Ir Adamsas su Hancocku iš čia vyko į Antrąjį Konti
nentai) Kongresą.

Balandžio 19-tos įvykiai praplėtė bedugnę, tačiau ir 
Antrajam Kongrese Adamsas pasijuto didelėj mažumoj 
nepriklausomybės klausimu. Net tokie patrijotai, kaip 
John Adams ir Thomas Jefferson dar nesirengė pradėt 
kovą už nepriklausomybę. Nors Kongrese Washingtonas 
tapo paskirtas vyriausiu Amerikos militarių jėgų vadu 
ir ginkluotas susirėmimas prasidėjo, bet Kongrese tebe
ėjo diskusijos tarpe dviejų partijų, kurių viena troško 
griežtai priešintis Anglijos valiai, o kita siūlė daryt nu
sileidimų; abi partijos nenorėjo siekti toliau, kaip tik at- 
steigti normališkus santykius su Britanija, kokie buvo 
prieš arbatos sunaikinimo įvykius.

Birželio 12 d. generolas Gage išleido pareiškimą, priža
dantį paliuosuoti nuo bausmės “visus, kurie padės gink
lus,’’ pabrėždamas, tačiau, kad tų malonių negaus Sam. 
Adams nei Hancock.

žinia apie šį pareiškimą ir apie Dr. Warren žuvimą 
susikirtime ties Bunker Hill greit pasiekė Adamsą. Laiš
ke savo žmonai, rašytame birželio 28, 1775, tarp kitko, 
Adams sako:

“Gage suteikė man garbę, įvardindamas mane pirmuo
ju tarpe tų, kurie negaus jo malonės. Aš su didele neapy
kanta niekinu jį ir jo proklamaciją. .

1778 metais amerikiečiai amatininkai pagamino šią naujos 
rūšies miną, kuri, sakoma, labai išgąsdino anglų laivyną 
Delaware upėje prie Philadelphijos. Tiesa, ši “pragariška 
mašina” nenuskandino nė vieno anglų laivo, bet ji labai 
pakėlė amerikiečių dvasią ir padėjo jiems revoliucinį karą 
laimėti.
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Konkrečiai nurodyt, ką Samuelis Adamsas ir kiti revo- 
liucijonieriai darė ir kiek jie pastangų dėjo nepriklauso
mybės paskelbimui, čia nėra vietos.

Iš esamų davinių mes žinome, kad Adamsas pradėjo 
veikti už nepriklausomybę nuo 1764 metų ir nenuilstančiai 
tęsė kovą iki pat 1776 m. liepos 4 d. Taipgi yra aišku, 
kad Bostonui vadovavo Samuelis Adamsas, Bostonas Mas
sachusetts Kolonijai, o Massachusetts—Amerikai.

Samuelio Adamso asmenyje kolonistai turėjo vadą, ku
rio laisvės siekimas patapo visų troškimu. Atsiekimui to 
tikslo jis paaukojo viską. Jis kovojo su pasiryžimu, su iš
tverme, su tiksliu nuoširdumu ir geležine jėga. Jo vardas 
rado sau vietą visų amžių įžymiausiųjų revoliucijonierių 
galerijoje.

Vasario 24, 1781, su pasirašymu po Konfederacijos 
straipsniais, Adamsas baigė savo darbą Kongrese.

1794, 1795 ir 1796 jis buvo išrenkamas Massachusetts 
gubernatorium.

1803 metų vasarą Samuelio jėgos nyko. Jis ir jo drau
gai jaute, kad jo gyvenimo dienos baigiasi. Spalių 2 die
ną, ankstyvą sekmadienio rytą, užgaudė varpai, pranešda
mi jo mirtį. Iškilminga ir skaitlinga procesija lėtai ėjo 
Court gatve į Tremont gatvę linkui Granery Burying 
Grounds. Samuel Adams tapo palaidotas šalia Bostono 
Skerdynės aukų. Ta vieta yra vadinama Adams Skvėr.

Miestas, kurį jis mylėjo, pagerbė jį imponuojančiame 
žalvaryje. Jo palaikai guli, beveik po praeivių kojomis, 
didžiulėje gatvėje, neatžymėti jokiu antkapiu.

Ką žino II e apie gintarinius
pušų sakus ir jų vertę?

“Pušų gyvybinės veiklos 
produktas, išsiskiriantis ba
lanos pažeidimo vietoje, vadi
namas sakais ...” — taip 
mokslininkai trumpai apibū
dina šią vertingą žaliųjų plo
tų dovaną.

O štai ką pasakoja istori
kai: “Pirmosios žinios apie 
sakinimą bei sakų panaudoji
mą siekia senovės Graikiją. 
Mažosios Azijos gyventojai 
sakus naudojo balzamavimui. 
Kiek vėliau, IV amžiuje, spy
gliuočiai pradėti sakinti Ak- 
vitanijoje (dabartinės Pran
cūzijos teritorijoje). Apie 
1610 metus šis užsiėmimas 
paplito Šiaurės Amerikoje, o 
XIX—XX amžiais — visame 
pasaulyje.

Kaip apie pušynų sakinimą 
atsiliepia specialistai, miški
ninkai?

Medžių sakinimas — svarbi 
racionalaus miškų ūkio tvar-’ 
kymo grandis. Tai patvirtina 
ir tas faktas, kad iš pušies 
per 10—15 metų gaunamų 
sakų vertė dažnai prašoka 
pačios sakintos medienos

vertę.
Tarybų Lietuvoje metinė 

sakų gavyba palyginti su iki
karine padidėjo šešis kartus. 
Buvo įsavinti nauji sakinimo 
plotai. Šiandien sakinami be
veik visi kirtimui numatyti 
pušynai, siekiama gauti kuo 
gausesnius sakų kiekius, pa
gerinti šios produkcijos koky
bę.

— Sunku iš karto suvokti, 
kokią didelę naudą liaudies 
ūkiui duoda pušų sakai, koks 
yra sakų sėmėjų darbas, — 
pasakoja Vilniaus miško che
mijos ūkio vyr. inžinierius 
Alfonsas Mikšys. — Tai atsi
skleidžia, tik giliau susipaži
nus su šios profesijos atsto
vais.

Vilniaus miško chemijos 
ūkis 4,5 tūkstančio hektarų. 
Jam priklauso penkiolikos ra- 
jonų žalieji masyvai.

Nuo medžio prie medžio, iš 
kvartalo į kvartalą, kepinant 
saulei ar dulkiant lietui, su 
rėžtuvu rankose eina sakinto- 
jai. Jų darbas prasideda 
ankstyvą pavasarį ir baigiasi

vėlyvą rudenį. Tiesa, ir žie
mą darbų netrūksta — tada 
ruošiamasi artėjančiam sezo
nui.

Sakinimo darbai pradedami 
ten, kur miškininkai prieš 
geroką dešimtį metų numato 
iškirsti atitinkamus pušynų 
plotus. Šie darbai neturi pra
silenkti su miškotvarkos pla
nais. Kasmet sakintojai kir
tėjams paruošia po 500 hek
tarų pušynų.

Kiekvienam sakų sėmėjui 
patikimas 20 hektarų miško 
plotas. Čia nuo jo sugebėjimų 
nemažai priklauso ir darbo 
našumas, ir kokybė, ir sakų 
derlius. Štai pernai iš kiek
vienos pušies buvo gauta po 
653 gramus medžių gintaro.

Vilniaus miško chemijos 
ūkio darbuotojai turi ir savo
tiškų rekordininkų. Štai 
Druskininkų miško chemijos 
ruožo darbininkas P. Bingelis 
per devintąjį penkmetį surin
ko pusketvirtos tonos sakų. 
Neblogų rezultatų pasiekė ir 
kitas druskininkietis A. Sud- 
vėjus, Trakų rajono Rūdiškių 
miško chemijos ruožo darbi
ninkai J. Narkūnas, J. Rad
zevičius, Vilniaus miško che
mijos ruožo sakų sėmėjas S. 
Keršys.

Į gamybą įdiegiama nauja 
technika, ji plačiau mechani
zuojama. Pastaraisiais me
tais išbandyti nauji benzomo- 
toriniai žievinimo aparatai, 
naudojami cheminiai stimu
liatoriai. Sėkmė, žinoma pri
klauso ir nuo klimatinių sąly
gų.

Toji gelsva lipni medžiaga, 
varvanti gintaru iš pušų, tik 
iš pirmo žvilgsnio atrodo 
menkavertė — kai kuriose 
pramonės šakose ji nepakei
čiama. Kas gaminama iš sa
kų? Štai firmos “Lietuvos 
buitinė chemija” Alytaus fi
liale gaunama kanifolija ir 
terpentinas. Buityje dažnai 
naudojame batų tepalą, grin
dų vašką, įvairius klijus, la
kus ar skiediklius, automobi
lininkai noriai įsigyja antiko
rozinio mišinio . . . Visa tai 
pagaminti įgalina gelsvasis 
miško gintaras.

Vytautas Bagdonas
Vilniaus miško chemijos ūkis

KANAI)
LAISVES REIKALAI

Buvusiems "Liam
Atrodo, kad jau sutva 

skaitytojų į “Laisvės” ■ 
kokiomis sąlygomis tai p;

Visiems “Liaudies Bi 
“Laisvės” skaitytojai, “1 
Balso” prenumerata. Ti 
“Liaudies Balsą”, jiems p 
šešiems mėnesiams da 
pasibaigus.

Tą pat darome ir su pr< 
Labai prašome visų sk. 

pasibaigimo datas ir tien 
be paraginimo atsinaujii 
Laisvės administracijoj 
atsinaujinti prenumerat 
ratorius, tai nei nežino 
neturime sąrašo kas karr

Kitas mūsų prašymas 
(money orders bei check 
daug keblumu mainym 
perlaidą, galite pasakyi 
USA valiuta.

Montrealo kronil
LIGONIAI

E. Markevičienė neti 
puolė ir sulaužė dešinę n

Julė Gargasienė su 
susirgo ir kreipėsi pas į 
tojus.

S. Cičinskienei staigiž 
sirgus, buvo nuvežta 
Gabrini ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.
BUVO IŠVYKUSI 4

A. Kukėniene praleidi 
lėtą mėnesiu Argenti 
viešėdama pas artimus 
nes. i
SHOWER

Sandrai Givytei, M. B 
vių dukrelei ir V. Žavisi 
anūkėlei, buvo sure!v v 1gražus pnesvestuvini 
bus.

Artimi giminės ir dr 
visas dalyves skaniai pa 
no, o busimą jaunąją pj 
apdovanojo. Vestuvės 
rugsėjo mėnesį.

Daug Sandrai laimės.

The Anthony Bimba Case: Individual Rights Triumphed
By RICHARD T. LABRECQUE 

Patriot Ledger Staff Writer

During the “Roaring 20’s”, a 
decade characterized by social, 
moral and political upheavals, the 
South Shore was the setting for a 
little-remembered but important 
case involving freedom of speech 
and religion.

A young Communist editor, An
thony Bimba of Brooklyn, was 
arraigned in Brockton District 
Court 50 years ago, charged with 
blasphemy, under a Massachu
setts statute 225 years old, and 
with sedition.

The blasphemy charge was 
made after Bimba said he did not

MOTINOS IR 
NAUJAGIMIO 
KONTAKTAS

Vaikų psichologijos problemų 
simpoziume Debora Heils iš Gva
temalos paskelbė ištyrusi, kaip 
atsiranda sąlyginis psichologinis 
kontaktas tarp motinos ir nauja
gimio. Motiniško prisirišimo in
stinktas atsiranda per pirmąsias 
12 valandų po kūdikio gimimo, 
kai motina laiko kūdikį ant rankų, 
jj glamonėja, maitina krūtimi.

10 motinų, normaliai pagim
džiusios sveikus kūdikius, gavo 
juos tuojau po gimdymo. Jos ne
žinojo, kad yra stebimos; joms 
buvo leista laikyti kūdikį ir mai
tinti jj krūtimi, praėjus 45 minu
tėms po gimdymo. Kontrolinės 
grupės motinoms naujagimiai bu
vo tik parodyti, ir atskirti 12 va
landų.

Abiejų grupių motinos buvo 
parinktos atsitiktinai, medicininė 
priežiūra ir aptarnavimas vienodi.

Stebėjimo duomenys, gauti po 
12 ir 24 vai. po gimdymo, buvo 
palyginti su kito stebėjimo duo
menimis po vienerių ir dvejų me
tų. žurnalas „Medical Tribune and 
Medical News” (JAV, 1975 m.) 
skelbia, kad motinos, kurios tu
rėjo betarpišką fizinį kontaktą su 
kūdikiu tuoj po gimdymo, ir vė
liau turėjo daug labiau išugdytą 
psichologinį kontaktą su savo 
vaiku.

believe in God.
Bimba’s trial came while Sacco 

and Vanzetti, accused radicals, 
were awaiting the outcome of 
their futile appeals of a death 
penalty for the holdup of a South 
Braintree shoe factory paymaster 
and guard in which both were 
slain.

Like the Sacco-Vanzetti trial, 
the Bimba case had international 
undertones involving Commu
nism.

However, in contrast to the 
Sacco-Vanzetti case, where 
charges of an unfair trial are still 
a subject of discussion, the Bimba 
trial appears to have been one in 
which the Constitutional rights of 
the defendant were Eventually up
held by the court.

Bimba’s counsel, Harry Hoff
man, opened the case by offering 
a motion to quash the complaint 
for blasphemy.

“I contend,” he said, “that the 
law against blasphemy violates 
the constitution of Massachu
setts.” He claimed, that “at the 
time the act was passed, we were 
in a different age. Church and 
state had not been separated and 
were not, in this state, until the 
11th amendment was passed.

“At that time,” he said, “an 
offense against the church was 
per se an offense against the state:

“We must revamp this statue,” 
said Mr. Hoffman, “and see 
whether it does not offend against 
the paragraphs providing for free
dom of religion and speech.

“The drafters of our constitu
tion believed that every person 
believed in God and in a gov
ernment. But, we have outlived 
that false notion.

“At that time there was no 
thought of atheism, there was no 
room for it, and the law did not 
refer to it or to an expression of 
it... Atheism today is as respect
able as religion.”

A week later, Judge King ac-‘ 
quitted acquitted Bimba of the 
charge of blasphemy. Announc
ing his finding, the judge pointed 
out: “I don’t hold that his

THE LITHUANIAN NATIONAL HALL in Brockton was the site of the controversial speech given 
by Anthony Bimba on Jan. 26, 1926 that brought blasphemy and sedition charges against 
him. The building was sold in 1972 to a private buyer.

statements as to his personal re
ligion played any particular part, 
nor that it was intended to per
suade any among his audience to 
become athiests. I am content to 
leave it that he declared his per
sonal belief in a way allowed 
under an earlier decision on the 
blasphemy law, and on this 
charge I find him not guilty.”

Regarding the sedition charge, 
the judge pointed out that Bimba 
had not violated the law in his 
speech. However, the judge con
tinued, in reply to questions ob
viously aimed at baiting him, 
Bimba “did bring himself within 
that part of the statue which 
forbids counselling and advising, 
but not within the part which 
forbids inciting. At the worst, he

was not counselling any im
mediate action.”.....

“Considering the rather heavy 
penalties prescribed by the stat
ute, it may seem that the penalty 
which I shall fix as a punishment 
is somewhat meager. But, we are 
at peace; war passions are not 
inflamed, radical activities are on 
the wane, and there is not on the 
whole any danger.”

Judge King then imposed the 
fine of $100.

Bimba promptly appealed and 
was held in $500 bail for his ap
pearance in Plymouth Superior 
Court at the June session.

The court decision in the Bimba 
case created a furor.

Describing the trial as ‘hysteri
cal’, Roger N. Baldwin, director

of the Civil Liberties Union, of
fered the young Lithuanian editor 
the aid of his organization in ap
pealing his conviction on the sedi
tion charge. Mr. Baldwin offered 
to help Bimba carry the case to 
the Supreme Court.

In Boston, Melville C. Free
man, teacher of history in the 
School of Practical Arts, nearly a 
year later made a ringing plea for 
freedom of speech in a Washing
ton Day speech to the Canadian 
Club in Ford Hall.

“Taking as his text the news of, 
the arrest of Scott Nearing and the 
closing of halls against meetings 
in behalf of Anthony Bimba, a 
Boston newspaper reported, “Mr. 
Freeman declared that ‘we need 
the faith of a Washington today,

when we are on the verge of 
becoming the most reactionary 
people in the world and are set
ting our faces against the tradi
tion of free speech.

It took a year for the Bimba 
case to reach Superior Court Be
fore it came to trial, Dist. Atty. 
Winfield Wilbar of Plymouth 
County nol pressed the case for 
lack of evidence, noting: “Evi
dence very conflicting. Very seri
ous question of law whether stat
ute was violated. Interests of pub
lic justice do not require further 
prosecution of this case.”

Now 83 years old, Anthony Bim
ba today is editor of the 
Lithuanian-language newspaper 
Laisve (Freedom) published in 
New York. He also publishes the 
Lithuania magazine ‘Šviesa.’ He 
terms himself a Socialist.

Speaking of the 1926 Brockton 
case in a telephone interview, Mr. 
Bimba said that he felt there were 
no grounds for the charges 
brought against him — that they 
were part of a campaign of 
harassment he experienced dur
ing the speaking tour he was on at 
that time. He pointed out that he 
was not arrested until after he left 
Brockton and had arrived in Wor
cester where he was to speak 
again.

Mr. Bimba has continued active 
in his work since the landmark 
Brockton case. This work, he 
said, brought him and his maga
zine under the scrutiny of the 
House UnAmerican Committee 
on one occasion. On another occa
sion, opponents of his views at
tempted to have his citizenship 
removed on the grounds that he 
had obtained it. illegally. He 
fought the case for three years, 
finally winning out, he said, when 
the matter was dropped.

As a result of visits to Lithuania 
(the latest in 1975), Mr. Bimba 
says he believes that conditions in 
his native land have greatly im
proved since it became one of the 
15 republics of the Soviet Union.

Informed that some American- 
Lithuanians on the South Shore

Anthony Bimba
...In 1926

regard him as a traitor for his 
support of the “Soviet occupation 
of their country, Mr Bimba re
plied that Lithuania is not oc
cupied, but a part of the Soviet 
Union.

He claimed that many of.the 
Lithuanians in this country fled 
here from European wars and 
politics. Some are fascists, he 
contended.

(The World Almanac states 
that the three Baltic slates — 
Lithuania, Latvia, and Estonia, — 
were provinces of imperial Russia 
before World War I, were inde
pendent nations between World 
Wars I and II, and became Soviet 
Socialist Republics, within the 
USSR, in 1940. They were oc
cupied by Germany, 1941 — 1944. 
The United States has never for
mally recognized the incorpora
tion of Lithuania, Latvia and 
Estonia into the USSR.)

Mr. Bimba has written numer
ous articles and several books, 
including “History of the Ameri
can Working Class” (1968) and 
“The Molly MaGuires” (1970.
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KANADOS ŽINIOS
LAISVĖS REIKALAI

Buvusiems "Liaudies Balso" skaitytojams
Atrodo, kad jau sutvarkėme pervedimą “Liaudies Balso” 

skaitytojų į “Laisvės” sąrašus. Tad čia norime pranešti 
kokiomis sąlygomis tai padaryta.

Visiems “Liaudies^ Balso” skaitytojams, kurie nebuvo 
“Laisvės” skaitytojai, “Laisvė” eis, iki išsibaigs “Liaudies 
Balso” prenumerata. Tie, kurie prenumeravo “Laisvę” ir 
“Liaudies Balsą”, jiems prailginsime “Laisvės” prenumeratą 
šešiems mėnesiams dabartinei “Laisvės” prenumeratai 
pasibaigus.

Tą pat darome ir su prenumeratoms į Lietuvą.
Labai prašome visų skaitytojų saugoti savo prenumeratos 

pasibaigimo datas ir tiems, kuriems esate užrašę į Lietuvą ir 
be paraginimo atsinaujinti. Prie dabartinių sąlygų, mums, 
Laisvės administracijoje, sunku siuntinėti paraginimus 
atsinaujinti prenumeratas. 0 kas liečia Lietuvos prenume
ratorius, tai nei nežinotume kam siųsti paraginimų, nes 
neturime sąrašo kas kam “L. B.” Lietuvoje išrašė.

Kitas mūsų prašymas, tai nesiųskite piniginių perlaidų 
(money orders bei checks) kanadiška valiuta. Mums sudaro 
daug keblumų mainymas į JAV valiutą. Jūs, pirkdami 
perlaidą, galite pasakyti, kad norite išpirkti persiuntimą 
USA valiuta. Administracija

Montrealo kronika
LIGONIAI

E. Markevičienė netikėtai 
puolė ir sulaužė dešinę ranką.

Julė Gargasienė staigiai 
susirgo ir kreipėsi pas gydy
tojus.

S. Cičinskienei staigiai su
sirgus, buvo nuvežta į St. 
Gabrini ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.
BUVO IŠVYKUSI

A. Kukėnienė praleido ke
letą mėnesių Argentinoje, 
viešėdama pas artimus gimi
nes.
SHOWER

Sandrai Givytei, M. F. Gi- 
vių dukrelei ir V. Zavišienės 
anūkėlei, buvo surengtas 
gražus priešvestuvinis ba
lius.

Artimi giminės ir draugės 
visas dalyves skaniai pavaiši
no, o busimą jaunąją puikiai 
apdovanojo. Vestuvės įvyks 
rugsėjo mėnesį.

Daug Sandrai laimės.
MIRĖ

Birželio 8 d. mirė Julius 
Genaitis, 87 m.

Paliko nuliūdime žmoną ir 
dukrelę su šeima. Velionis 
buvo senosios kartos atvažia
vimo.

Artimiesiems gili užuojau
tai velioniui, lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-na
PRANEŠIMAS

Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija rengia iš- 
važiavimą-gegužinę birželio 
27 dieną, V. Vekterienes va
sarvietėje. Kviečiame visus 
narius ir svečius dalyvauti. 
Susitiksite draugus ir pažįs
tamus. Nepamirškite — bus 
laimėjimai.

Iki pasimatymo. Valdyba

Aplankėme ir 
pamatėme

Mūsų Montrealio Moterų 
Klubas sugalvojo aplankyti 
Jungtines Valstijas ir pama
tyti kaip ten Dėdė Samas 
gyvena. Pasiteiravus apie 
autobusų kainą, sužinojome, 
kad reikia surinkti virš 40 
norinčių važiuoti. Tuoj darbo 
ėmėsi musų brangi ir mylima 
Elenutė Juraitienė, kuriai 
vieni juokai gauti žmonių. 
Štai busas jau ir pilnas. Ir ne 
vienos važiavome, bet “prisi
viliojome” ir “berniukų”. Kur 
kas linksmiau taip važiuoti ir 
parankiau po bakalą šalto 
putojančio amerikoniško alu
čio išsigerti.

Pasiekiame Burlingtoną. 
Miestas apyprastis. Mes gali
me didžiuotis mūsų Montrea- 
liu.

Aida Šiuplevičienė paprašė 
buso vairuotoją užsukti į Al
bany.

Nesigirsiu ką mes valgėme 
ir gėrėme, bet tenka džiaug
tis ir didžiuotis, kad mes 

lietuviai vieningi, mūsų tur
tas neardo mums vieningu
mo. Viena važiuoja su vie
nuolika dolerių kišenėje, o 
kita savo rankinuke turi 500 
dolerių, tačiau visos kartu 
važiuojame, kalbamės ir dai
nuojame. Buvo labai linksma.

Mane kelionėje sužavėjo ir 
sugraudino apyjaunis vyru
kas gražiuose ratukuose. Pa
gyriau. Jis sako: Abi kojas 
palikau Vietname. Šis veži
mukas — Nixono man dova
na. Kad atgaučiau kojas, da
bar žinočiau su kuo kariauti.

Tai tokį įspūdį parsivežiau 
iš Amerikos. P. B. Grandma
REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

A. Suplevičienei, Mont
real. — Atleisite, kad jūsų 
straipsnelio “Nelaimingi žmo
nės” negalėsime panaudoti. 
Jo ir tonas labai liūdnas, 
pesimistiškas, ir išvada apie 
paliegėlius yra klaidinga.

Iskastingas sportas
Tur būt visiems yra žino

ma, kad šią vasarą Montreale 
bus Olympiada. Dalyvaus 
12,000 įvairių sričių, įvairių 
tautų sportininkų. Sportas, 
be abejonės, yra geras daly
kas. Bet ši Olympiada labai 
brangiai atsieis.

Priruošimas vietos šiai 
Olympiadai kainuos virš bili
jono dolerių. Pradžioje buvo 
skelbiama, kad kainuos apie 
300 milijonų dolerių. Laikui 
bėgant kaina vis kilo ir kilo, 
kol pasiekė bilijoną dolerių. 
Įtariama, kad nebuvo apsiei
ta be suktybių. Slaptai einąs 
tyrinėjimas.

Faktinai, tai turėtų būti 
Quebeco provincijos reikalas. 
Montrealo majoras pasiryžo 
(pradžioje) apsieiti be kitų 
pagalbos. Bet greitai pasiro
dė, kad tą naštą teks pakelti 
visai Kanadai.

Tiesa, federalė vyriausybė 
atsisako padengti deficitą, 
bet yra vedamos loterijos, 
per visą Kanadą pardavinėja
mi loterijos bilietai. Kadangi 
skiriamos nemažos sumos lai
mėjimui (pirmas laimėjimas 
— $1,000,000), tai bilietai 
platinasi gerai. Taipgi yra 
pardavinėjami sidabriniai pi
nigai, specialiai Olympiados 
finansavimui skiriami. Bet ir 
to neužteks. Deficitas siek
siąs kelis šimtus milijonų do
lerių. Loterija turėsianti tęs
tis ir žaidimams praėjus.

Tas dar ne viskas. Laikraš
čiai paskelbė, kad atletų ap
sauga per 16 dienų kainuos 
$100,000,000. Kiekvieno atle
to apsauga kainuos $8,000. 
Apsaugai atletų ir svečių bus 
pastatyta 16,000 kareivių ir 
policijos. Tai bus daug dau
giau ginkluotų vyrų, negu 
atletų.

Daug kas Kanadoje klau
sia, argi apsimoka toks spor
tas, kuomet vyriausybės ma

žina įvairius socialinius pa
tarnavimus, iš sąrašų brau
kia pašalpgavius, bedarbius?

Atletų apsauga reikalau
janti tiek daug žmonių todėl, 
kad prisibijoma teroristų.

Iš anksto slaptoji policija 
apklausinėjo daugelį arabų 
kilmės kanadiečių. Manoma, 
kad jie, kaip palestiniečių 
simpatikai, gali padėti tero
ristams. Olympiados metu 
bus stropiai saugoma siena su 
JAV, kad iš ten neprasmuktų 
teroristai.

Orlaiviais atvykstantieji 
svečiai taipgi bus stropiai 
tikrinami. J. YLA

Iš KLLD CK raštinės
KNYGOS JAU 
ATSPAUSDINTOS

Knyga “Šeši dešimtmečiai 
pažangos keliu” jau atspaus
dinta. Penkiolika kopijų jau 
gavome. Kurie esate užsimo
kėję už praėjusius metus, visi 
gausite šią knygą. Kurie dar 
neužsimokėję, pasiskubinki
te. Laikas užsimokėti ir už 
šiuos metus.

Minima knyga labai įdomi, 
ypač LLD nariams, nes ji 
pašvęsta Lietuvių Literatū
ros Draugijos veiklai per tuos 
60 metų nušviesti. Svarbu 
kiekvienam nariui turėti> šią 
knygą. Geresnio dokumento 
atminčiai negali būti.
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Windsoro kuopos nariai, 
kartu su nariniais mokes
čiais, per Ch. Martin atsiuntė 
ir aukų Apšvietos fondui. 
Aukojo sekančiai: J. Morkū
nas, Ch. Martin ir Ch. Stan
kus — po $5.00. L. Svirplys 
$3.00, W. Savickas $2.85.

Montrealo kuopos nariai su 
mokesčiais per L. Kisielį at
siuntė Apšvietos fondui se
kančiai: A. Ąžuolaitis, Ch. 
Juška, A. Sadauskas, A. 
lyiorkevičius ir B. Šalčiūnas 
po $2.00 J. Kuica, O. Strelie- 
nė, J. Novick ir J. Wolf po 
$1.00. E. Juraitienė 50 centu.

Toronto kuopos nariai, sy
kiu su nariniais mokesčiais 
per sekretorių T. Rimdžių 
Apšvietos fondui aukojo se
kančiai: S. Repšys (London) 
$10.00. P. Bepirštis $5.00/ F. 
B. Kelly (Rodney) $5.70, P. 
Daugėla, O. Vilkelienė ir K. 
Morkūnas po $3.00. P. Kar
pavičius $2.45, M. Paužienė 
$2.85, J. Barčas (Wasaga 
Beach) $2.45, S. Paberalis 
$2.45, Pov. Pajuodis (Lon
don) $2.45, Pet. Pajuodis 
$2.85. M. Buzunienė, A. An
tanavičius (Stroud, Ont.,) V. 
Povilaitienė, J. Žulys, S. 
Karvelis, J. Kiškūnas, S. 
Sasnauskas po $1.00. B. Žu
kauskas 85 c., A. Jurgutaitis 
85 c. A. Berškis 45 c.

Visiems už aukas širdingas 
ačiū.

J. Yla
KLLD CK Sekr.

Washingtonas. — Senatas 
nutarė suteikti Italijai ekono
minę pagalbą. Tai aiškus se
natorių noras paveikti Itali
jos žmones, kad jie šį sekma
dienį balsuotų už krikščionis 
demokratus, o ne už komu
nistus.

BINGHAMTON, N. Y.

Minis

Katrinai Morkūnienei
1976 m. gegužės 15 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Albertui ir jo 
šeimai, dviem dukrom, dviem anūkam ir visiems 
kitiems artimiesiems.

J. Kireilis
O. Kireilienė
P. Jasilionienė
J. Žemaitis
A. Žemaitienė
A. Burt
M. Burtienė
M. Ukuleutytė

Iš Kapsuko padangės

O čia — vyresnės kartos atstovas išeina šokti “Aleksandruš- 
ką”. V. Gulmano nuotr.

pakrantėje. Kada viskas bus 
baigta, vieta bus nuostabiai 
graži.

Neužilgo bus pradėtas sta
tyti ir Tarpučių mikrorajo
nas, kur naujuose moder
niuose namuose apsigyvens 
daug kapsukiečių. Tokią 
sparčią gyvenamų namų sta
tybą diktuoja pats gyveni
mas, nes miestas plečiasi, 
auga pramonė.

Labai populiarūs pas mus 
pasidarė abonementiniai 
koncertai — vakarai, t. y. 
susitikimai su poetais, rašy
tojais ir kitais mokslo bei 
meno žmonėmis. Vienas to
kių įdomesnių susitikimų bu
vo J. Baltušio kūrybos vaka
ras, tikriau sakant autoriaus 
pasikalbėjimas su kapsukie- 
čiais. Šis žinomas mūsų 
plunksnos miestras, LTSR 
liaudies rašytojas su įgimtu 
jumoru papasakojo apie lietu
vių literatūros kelius, ką vei
kia mūsų vedantys rašytojai 
ir kiti mažiau žymūs, kokie 
yra jo mėgiamiausi autoriai ir 
kokių nelabai įkanda.

“Štai vėl pavasaris, 
Viešpatie, kas per 

gražumas!”
V. Mykolaitis-Putinas

Nepaprastai gražios, šiltos 
dienos užėjo, sykiu su Mairo
niu, Putinu ir kitais mūsų 
poetais norisi pilnu balsu 
traukti himną pavasariui, 
bundančiai gamtai. Vis tikt 
saulutė įsismaginus paleido 
savo spindulius į apyvartą, 
žiūrėk, ir visas gyvenimas 
atkuto. Pilni kiemai vaikų, 
vieni žaidžia sviedinį, kiti 
badmintoną, o daugiausiai — 
klasę, straksėdami, kaip žio
gai. Geras ir senas žaidimas 
ta “klasė”. Mano mama pasa
kojo, taip pat močiutė, kad 
jos irgi tą žaidimą žaidė. Kas 
jį atrado, sunku pasakyti, nes 
žaidimų istorija, jų psicholo
gija — dar neplėšti dirvonai, 
laukia savo tyrinėtojų.

Pavasaris yra pats gražiau
sias metų laikas tiek gamto
je, tiek žmogaus gyvenime. 
Tačiau jis sykiu atneša ir 
daug įvairių rūpesčių, atsa
kingų darbų.

Meno saviveiklos apžiūros
Šiuo metu pas mus Tarybų 

Sąjungoje vyksta ilgalaikis 
meno saviveiklos festivalis, 
skirtas TSKP XXV suvažia
vimui. Geriausi rajonų atlikė
jai, menininkai, praėję visus 
turus, dalyvaus baigiamąja- 
me koncerte.

Pas mus tokie renginiai, 
apžiūros taip pat vyksta. 
Gražu žiūrėti, kaip šalia didž- 
kių šokėjų, sukasi maži pradi
nukai, stengdamiesi nenusi
leisti. Skamba chorai, ansam
bliai, orkestrai. Pasirodo ir 
pagyvenusių žmonių kolekty
vai. Matytumėt, kaip jie šau
niai šoka senuosius, daug kur 
užmirštus šokius, kiek grakš
tumo, elegancijos. Geru žo-

J. Slesoraitis
J. Žukienė
A. Žolynas 
P. Juozapaitis 
L. Mainionienė
A. Pagiegala 
R. Maldaikienė 
W. B. Keršuliai 

džiu reikalinga paminėti Kap
suko II ir V vidurinių mokyk
lų šokėjus, IV vidurinės ir 
internato choras ir 1.1.

Žinoma, nevisiems vieno
dai pavyko, komisija, nors ir 
vietinė, buvo reikli. Tikrai 
puikų įspūdį paliko pedagogi
nės mokyklos poezijos teat
ras (vad. dėst. L. Leonavičie
nė). Tai bene vienintelis šio 
žanro renginys. Kitos moky
klos kol kas dar neturi. Toks 
teatras yra labai svarbi ir 
gera estetinio lavinimo prie
monė, ji skatina busimuosius 
pedagogus mylėti meną, gro
žį, nesitenkinti vien lengvuo
ju žanru.

Leninė talka.
Viena gražiausių ir reikšmin
giausių pavasarinių tradicijų 
yra lenininės talkos. Jų ini
ciatorium buvo V. Leninas, 
pats aktyviai dalyvavęs1 
Maskvos tvarkymo darbuo
se, sykiu su kareiviais ir 
darbininkais nešiojęs rąstus 
ir kitas atliekas, kad sostinė 
tik greičiau atsigautų ir pa- 
grožėtų. O laikai tada buvo 
labai sunkūs.

Šiemetinė talka buvo skir
ta V. Lenino 106 gimimo me
tines paminėti. Visur plaka
tai, transparantai, kviečian
tys didelį ir mažą, seną ir 
jauną atlikti savo pilietinę 
pareigą, aktyviai dalyvauti. 
Vieni tą dieną dirbo įmonėse, 
kiti tvarkė įstaigų, gyvena
mų namų aplinką ir t. t. Kaip 
pareiškė Kapsuko rajono tal
kos štabo viršininkas A. Mar
kevičius, tą dieną dirbo apie 
15,000 kapsukiečių. Visos pa
jamos gautos už tą dieną, eis į 
spec, sąskaitą, daugiausiai 
ikimokyklinio auklėjimo įstai
goms statyti. O tokių įstaigų 
mums dar labai trūksta nes 
vaikai gimsta atvirkščiai pro
porcingai statybų tempams. 
Prie geriausių norų visko 
negali aprėpti.

Kitos naujienos
Mieste yra ir šiaip kitokių 

naujienų. Jei pažvelgsime iš 
toliau, pamatysime didingą 
statybinę panoramą. Kranai, 
kranai, kranai! Prie universa
linės parduotuvės jau išaugo 
naujo viešbučio sienos ir sto
gas, prasidėjo vidaus darbai. 
Netoliese auga administraci
nių įstaigų centras, plečiamas 
paštas. Tuo būdu yra naujai 
formuojamas miesto centras.

Kas prieš kelioliką ar ke
liasdešimt metų išvyko iš 
Marijampolės, tas dabartinio 
Kapsuko tikrai nepažins. 
Auga taip pat Degučių mik
rorajonas, išsidėstęs Šešupės

Raš. J. Baltušis atsako į 
Auditorijos klausimus.

V. Gulmano nuotr.

Na, o kokie rašytojo atei
ties planai? Pirmiausiai “iš
stumti” autobiografinio ro
mano “Su kuo valgyta drus
ka” antrą dalį, po to dar 
parašyti romaną iš jaunimo 
gyvenimo, pluoštą prisimini
mų ir 1.1. Planų nemažai, bet 
gyvenimas, pareiškė rašyto
jas, yra per daug trumpas. 
Todėl reikalinga skubėti.

V. Gulmanas

Labai aštriai 
pasmerkė pasaulinę 
organizaciją

Geneva. — Jungtinių Tau
tų Pasaulinės Darbo Organi
zacijos konferencijoje Jungti
nių Valstijų delegatas Irving 
Brown labai aštriai kritikavo 
ir pasmerkė ne tik konferen
ciją, bet ir pačią organizaciją. 
Mat, konferencijoje buvo pa
girtos socialistinės šalys už 
pašalinimą nedarbo. Kaip ži
nia, tose šalyse bedarbių nė
ra. Tuo tarpu kapitalistinėse 
šalyse, ypač Jungtinėse Val
stijose, jau kelinti metai siau
tėja didžiausias nedarbas, 
milijonai ir milijonai darbi
ninkų negali gauti darbo.

Montevideo. — Urugvajuje 
vėl įvyko militarinis pervers
mas. Pašalintas prieš trejus 
metus tų pačių militaristų 
paskirtas prezidentas Borda- 
berry. Jo vieton naujas prezi
dentas busiąs paskirtas tik 
rugpiūtyje.

TĖVŲ DIENOS PROGA

SVEIKINAME

Jurgį Stasiukaitį
Birželio 20 d. bus tėvų pagerbimo diena — taip 

vadinama TĖVŲ DIENA.
Mes žinome kaip mūsų tėvas Jurgis myli, skaito ir 

remia laikraštį “LAISVĖ” — tad, vietoje kokios nors 
dovanos mes, jam dovanojame jn vardu $50 palaiky
mui jo mylimo laikraščio.

Mielas mūsų Tėve, mes niekad s nepamiršime Tavo 
parodytos meilės visai mūsų šeim. L

FRANK ir JANET, sūnus ir marti
TAMMY, KAREN ir ELIZABETH, anūkės

Greenwood Lake, N.Y.

Įvairumai
KOKOSINIŲ PALMŲ 
GELBĖJIMAS

Iš paimu svarbiausios yra 
Kokosinės palmos. Jos auga 
aukštos, tiesios ir visas jų 
kūnas naudingas nuo liemens 
ir žievės iki lapų: riešutai, lie
muo, šaknys. Iš jų vaisių 
daro aliejų, juos taip valgo, 
vartoja vaistuose ir daugelyj 
kitų dalykų. Pietrytinėje Azi
joje apie trečiadaliui gyven
tojų jos sudaro svarbiausią 
maistą ir jų reikmenis.

1900 metais Jamaica saloje 
pasireiškė šių paimu liga, 
kurią angliškai vadina “lethal 
yellowing”, ir iki 1955 metų 
ten išnaikino 250,000 kokosi
nių paimu. Sunaikino iš jų 
gamybą, padarė virš 10 mili
jonų dolerių nuostolių.

Vėliau ta liga persimetė į 
Florida Keys salas. Tada Flo
ridos universiteto ir kitų 
mokslinių įstaigų mokslinin
kai puolėsi palmes gelbėti. 
Surasta vaistai, kuriais ketu
ris kartus į metus įskie, 'ja 
palmę ir ją apsaugo nuo ligos. 
Vienas įskiepijimas kainuoja 
$1. Dabar jau vien Miami 
miesto srityje yra 10,000 įs
kiepytų palmių, o Dade ap 
skrityje daug daugiau.

Sergančias pala es, kurių 
jau negalima išgelbėti, naiki
na — iškerta ir sudegina. 
Kovoje prieš tą ligą aktyviai 
dalyvauja ir civiliniai žmon 
nės.

Mokslininkai susirūpino, 
kad ta liga nepersimestų į 
pietrytinę Azija, kur yra tiek 
daug palmių, u.p reikalingų 
žmonių gyvenimu
MILŽINIŠKOS PELKĖS

Tarpe Florido i Georgia 
valstijų yra milžiniškos pel
kės, kurias indėnai pavadino 
Okefenokee vardu. Jos užima 
680 ketvirtainiši ų mylių plo
tą. Jas sudaro di« Ji ir gražūs 
ežerai, klampyne •> ir miškai. 
Ten auga raūdo .medžiai, iš 
kurių gamina ba' b s ir kitus 
iš medžio reikmenis. Per 50 
metų iš ten išvežta virš 400 
milijonų to medžio pėdų.

Ten veisiasi tūkstančiai 
įvairiausių gyvūnų, vien ali
gatorių apie 10,000, 40 įvai
riausių pienžindžių, desėtkai 
tūkstančių įvairiausių rūšių 
paukščių. O žiemavoti iš šaltų 
valstijų atskrenda šimtai tūk
stančių ir milijonai paukščių. 
Virš vandens plūduriuoja 
gražiausios gėlės.

D. M. Šolomskas

La Paz. — Bolivijoje įves
tas karo stovis. Salyje siautė
ja ar 3«ai. Suimtas ir įkalin
tas Bolivijos Kasėjų Federa
cijos, kuri turi 36,000 narių, 
prezidentas Victor Lopez 
Arias.

Washingtonas. — Demok 
ratų Partijos 15 veikėjų ko
misija pradėjo g; minti rinki
minę programą, xunos pagal
ba bus viliojami piliečiai bal
suoti už jos prezidentinį kan
didatą. Kaip žinoma, po rin
kimų kapitalistinės part i jos 
moka gražiai pamiršti s o 
programose išdėstytu., paža
dus.
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Oakland, Cal.
Gegužės 28 dieną Oakland 

Auditorijoje įvyko su Čilės 
liaudimi solidarumo koncer
tas. Už taiką kovotoja garsi 
dainininkė Holly Near atliko 
dainų programą.

Holly Near išėjus į sceną, ji 
buvo skaitlingos publikos su
tikta griausmingais aplodis
mentais . . . Jai pagalbininku 
buvo Jeff Langley. Publiką 
savo lakštingalos balsų ji ža
vėjo per dvi valandas. Jinai 
pradėdama dainuoti, paaiški
no kiekvienos dainos reikš
mę.

Virš dviejų tūkstančių pub
likoje buvo labai daug jauni
mo.

Koncerto visas pelnas buvo 
skiriamas paramai Čilės liau
dies kovai.

Birželio 3 dieną Lotynų 
Kultūros Centre “La Peną“, 
Berkeley, Cal., įvyko rengi
nys išreiškimui solidarumo su 
pirmyn žygiuojančia Angolos 
liaudimi. Prisirinko pilna salė 
gražios, daugumoje jaunos 
publikos. Parengimą suruošė 
Komunistų Partija.

Buvo pademonstruotas do
kumentinis filmas, kuriame 
aiškiai parodomos Angolos 
sudėtingos kovos ir vienybė 
išlaikymui jaunos respubli
kos.

Parengime buvo ir literatū
ros apie Angolos liaudies ko
vas už laisvę.

Visas parengimo pelnas 
skiriamas laikraščiui “Peo
ple’s World”. I. Kamarauskas

Washingtonas. — Senatas 
63 balsais prieš 18 nutarė 
skirti $9,400,000,000 užsienio 
pagalbai. Iš šios sumos 
$4,600,000,000 eina mažy
čiam Izraeliui.

Manilar^^ia jau prasidė

jo naujos derybos tarp Filipi
nų ir Jungtinių Valstijų dėl 
Amerikos militarinių bazių 
ateityje. Filipinuose eina pla
tus judėjimas už bazių panai
kinimą.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

J onui Ragauskui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo pusbroliui Alfonsui 

Švėgždai ir kitiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems.

M. URBA
Easton, Pa.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Stasiukailis
Mirė birželio 20 d., 1966 m.

Mes tave kasdien prisimename. Ilsėkis ramiai 
Fairview kapinėse.

Marijona, žmona
Stasys, sūnus
Randy ir Stanley, Jr., anūkai

— Fairview, N. J.

Parduodamas namas
Woodhaven [North], N. Y. 

Kaina $35,500. — Vienos šei
mos, šešių kambarių, moder
niškas namas; dvi vonios, 
trys miegamieji kambariai, 
galima valgyt virtuvėje, 220 
elektros voltų. Telefonas: 
441-7113.

Haverhill, Mass.
Gegužės 30 d. Lietuvių Pi

liečių Gedimino Klubo parko 
atidarymas Montvale St. ge
rai pavyko. Diena piknikui 
buvo labai gera. Žmonių buvo 
keli šimtai. Buvo geri muzi
kantai: šeši-trys vyrai ir trys 
moterys. Kaip grojo, tai keli 
desėtkai šokėjų oru “skrido“, 
kojomis grindų nelietė . . . 
Visi šokėjai ir žiūrėtojai buvo 
linksmi.

Atrodo, kad tai bus geriau
sias Parko atidarymas, nes 
žmonių buvo daugiau kaip 
praeituose parengimuose. 
Buvo valgių ir gėrimų, net 
valgių pritrūko.

Žmonės gerai linksminasi ir 
paskui atlankė mirusių ka
pus.

* * ♦

Birželio 4 d. Haverhill sta- 
dijone buvo aukštesnėsės 
mokyklos užbaigimas ir mo
kiniams diplomų išdavimas. 
Gavo diplomus 313 merginų 
ir 217 vaikinų. Ir sugabesni 
130 mokinių gavo dovanų.

* * *
Lietuvių Piliečių Gedimino 

Klubo dovaną, kuri skiriama 
lietuvių kilmės gabiausiems 
mokiniams — merginai ir 
vaikinui po $150; gavo Debra 
Paulauskaitė ir Arthur Bov- 
er.

Viso dovanų išdalinta 
$33,586.

Publikos buvo virš 6,000.
* * *

Birželio 4 d. “Laisvėje“ iš
kirto viena skaitlinė — at
spausdinta''slaugės gaus pa
kelti mokestį ligi $49,97,” o 
turėjo būti $249.97.

Darbininkė

Chicago, Ill. — Čionai įvy
kusioje Jungtinės Plieno 
Darbininkų Unijos 31-ojo dis- 
trikto konferencijoje buvo 
pateiktas sumanymas reika
lauti, esančių ir būsimų, vir
šininkų prisiekti, kad jie ne
buvo, nėra ir nebus komunis
tais. Konferencijos 95 pro
centai delegatų sumanymą ne 
tik atmetė, bet ir pasmerkė.

Barnesville, Ohio. — Prieš 
kelias dienas kongresmanas 
Wayne Hays bandė nusižudy
ti, paimdamas perdaug mig
domųjų vaistų. Matyt, jam 
nervus sutrikdė iškilęs aikš
tėn skandalas dėl jo valdžios 
kaštais laikymo sau “sugulo
vės“.

Ištisas dvi savaites New York City universiteto mokyklos 
buvo uždarytos, nes Apšvietos Taryba pritrūko pinigu 
profesoriams algas užmokėti. 270,000 studentų buvo be 
užsiėmimo. Pagaliau valstija paaukojo 24 milijonus dolerių 
ir mokyklos atsidarė, bet tik laikinai. Vienas viršininkus 
pastebėjo: Ši suma tiktai lašas vandens. Finansinė problema 
pasilieka neišspręsta.

Šioje nuotraukoje matome Queens kolegijoje mokytojus, 
susirinkusius pasiimti algas.

St. Petersburg, Fla.
Birželio 5 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirm. Adelė Pakalniškie
nė. Pirmiausia tylos minute 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Jonas Ragauskas. Toliau 
susirinkimą vedė Walteris 
Dubendris. Kuopos valdyba 
pateikė pranešimą iš veiklos. 
Kalbėjo pirm. Adelė Pakal
niškienė. Ji pranešė, kad 
kuopos renginiai praeitą mė
nesį buvo sėkmingi. Turėjo
me motinoms pagerbti rengi
nį ir priėmimą svečių N. ir R. 
Mališauskų iš Washingtono. 
Taip pat pranešė, kad birže
lio 19 d. turėsime tėvams 
pagerbti pobūvį. Priminė, 
kad šią vasarą keletas kuopos 
narių vyksta į T; Lietuvą 
atostogų. Tai Šarkiūnų šei
ma, Julė Andriulienė ir M. ir 
J.Mileriai. Jiems laimingos 
kelionės.

Adelė priminė, kad Dainos 
Mylėtojų Choras visuomet 
padainuoja kuopos pobūviuo
se. Kuopa turėtų Chorui būti 
dėkinga. Po trumpų diskusijų 
susirinkimas paskyrė kelioli
ka dolerių Chorui pasivaišin
ti. Finansų sekr. J. Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
bei narių stovį. Iždininkas P. 
Alekna sutiko su ataskaita. Iš 
renginių komisijos pranešimą 
pateikė P. Mockapetris ir P. 
Alekna. Visi pranešimai 
priimti. Kuopos valdyba susi
rinkimui pasiūlė, kad reikia 
prisidėti finansais LSC salei 
išlaikyti. Kadangi vasaros 
metu pajamos negausios, o 
namo išlaikymui išlaidos ne
mažos, susirinkimas nutarė, 
kad kuopa prisidėtų finansais 
prie salės užlaikymo. Kad ir 
vasaros metu į mūsų klubą 
atsilanko svečių iš toliau. Šį 
kartą užsuko papietauti.

Mieli svečiai dr. Michael 
Anton (Antanavičius) su 
žmona. Jis dirba U.S. Milita
ry Academy, N. Y. Daktaras 
buvo paprašytas pakalbėti. 
Jis pasveikino pobūvio daly
vius, linkėjo visiems geriau
sios sveikatos ir sėkmės gy
venime.

Per sekr. Julę Andriulienę 
gauta keletas LLD 60 metų 
jubiliejaus Almanacho. Jame 
patalpinti ir 45 kuopos raštai 
bei nuotraukos.

Susirinkime plačiai disku- 
suota nuotraukos, kad labai 
nevykusiai sutvarkytos. O 
ypatingai skaudžiai įžeistas 
ilgametis pažangus veikėjas 
Jonas Rūbas. Po jo nuotrau
ka pasakyta, kad jis nežino
mas asmuo. Kokia ironija! 
Keno kaltė — neaišku.

Gegužės 29 d. klubo salėje 
Antanina Kairienė atšventė 
savo 80-tą gimtadienį. Ji su
kvietė savo gimines ir arti
mus bičiulius, visus pavaišino 
gimtadienio tortu ir taurele. 
Visa publika padainavo “Il
giausių metų”. Dainos Mylė
tojai, vadovybėje Adelės Pa
kalniškienės, padainavo jai 
skirtas dainas. Antanina Kai

rienė yra mūsų organizacijų 
narė, skaito ir paremia pa
žangią spaudą. Gimtadienio 
proga, įteikė “Laisvei” $10 
paramos. Linkiu Antaninai 
sulaukti dar daug gimtadie
nių.
MIRĖ

Gegužės 26 d. Memorial 
Nursing name mirė Jonas 
Ragauskas, 84 metų amžiaus. 
Paliko liūdinčius pusbrolį Al
fonsą Švėgždą Miamyje, St. 
Petersburge, daug draugų.

Gegužės 28-tos dienos rytą 
į Douglas Baird koplyčią susi
rinko būrys jo draugų atiduo
ti paskutinę pagarbą. Koply
čioje atsisveikinimo kalbą pa
sakė Aldona Aleknienė. Api
būdino velionio nueitą gyve
nimo kelią.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, 45 kp. narys ir su 
stambia auką klubo narys. 
Skaitė ir finansiniai parėmė 
pažangiąją spaudą. Jo palai
kai sudeginti.

Po apeigų palydovai buvo 
pakviesti pietums į LSC salę. 
Laidotuvių reikalus tvarkė 
Povilas ir Aldoną Aleknai.

Reiškiu užuojautą velionio 
pusbroliui Alfonsui Švėgždai 
ir draugams.
PRANEŠIMAI

Birželio 19 d. LLD 45 kp. 
turės tėvų pagerbimo pobū
vis. Pietūs 12 vai. vidudieny. 
Dainų programa skirta tėvu
kams.

Birželio 26 d. klubo pobū
vis, pietūs 12 vai. vidudieny 
šokiai.

Įvyks klubo salėje, 314 15 
Avė. South.

Prašom visus atsilankyti.
V. Rimkienė

Siunčia peklom
Las Vegas, Nev. — Šioje 

šalyje skaitlingiausia darbo 
unija yra sunkvežimių vai
ruotojų unija — International 
Brotherhood of Teamsters. Ji 
turi virš du milijonus narių. 
Jos prezidentas Frank Fitz
simmons yra pagarsėjęs biu
rokratas. Prieš jo vadovauja
mą kliką eina platus eilinių 
narių judėjimas.

Šiuo tarpu čia vyksta uni
jos konvencija. Ją atidaryda
mas prez. Fitzsimmons labai 
piktai puolė tuos, kurie su jo 
vadovybe nesutinka. Jis pa
reiškė: “Aš jiems sakau: eiki
te į peklą!“ i

Frank Fitzsimmons yra ne 
tik biurokratas ir diktatorius, 
bet ir neprisotinamas narių 
išnaudotojas. Antai, ir šioje 
konvencijoje jis pareikalavo 
jam ir kitiems aukštiems uni
jos viršininkams žymiai pa
kelti algas. Iki šiol jo metinė 
alga buvo $125,000, o nuo 
dabar jau butf net $156,000!

Natūralu, kad jis į peklą 
siunčia tuos unijos narius, 
kurie tokiam unijos viršinin
kų plėšikavimui neprita
ria. . .
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u m m U U ••LLD ekskursi|a
Trečiadienio vakare, birže

lio 16 d., sugrįžo iš Lietuvos 
pirmoji LLD ekskursija. 
Šiuos žodžius rašant, dar ne
buvo progos su ekskursantais 
pasikalbėti, bet žinome, kad 
jie buvo priimti Lietuvoje 
puikiausiai. Tiek žinome, kad 
jie, pagal “Gimtąjį Kraštą”, 
“susipažino su Vilniumi, pa
buvojo Rumšiškėse, aplankė 
Druskininkus’’ per pirmas 
kelias dienas tik atvykus.

Antroji LLD grupė išvyks į 
Lietuvą rugpiūčio 11 d. iš 
Kennedy aeroporto, Pan Am 
reisu 44. Šį grupė jau pilna.

Ieva
Gerai pavykusi

Praeitą sekmadienį, birže
lio 13 d. New Yorko Manhat
tan Center didžiulėje saleje 
Komunistų Partijos surengta 
demonstracija prieš nedarbą 
ir infliaciją buvo labai sėk
minga. Susirinko daugiau 
kaip du tūkstančiai niujorkie
čių, daugumoje dar jauni 
žmonės, pareikšti savo pro
testą prieš nepakenčiamą pa
dėtį ir pasmerkti tuos, kurie 
šį miestą ir šią šalį valdo.

Partijos prezidentiniai kan
didatai Gus Hali ir Jarvis 
Tyner savo kalbose plačiai 
nušvietė siautėjančia krizę ir 
jos nepakeliamą naštą ant 
darbo liaudies pečių. Jie ragi
no ateinančiuose rinkimuose 
atmesti kapitalistines parti
jas ir balsuoti už komunistų 
kandidatus. Jų kalbos buvo 
skaitlingos publikos entuzias
tiškai pasveikintos.

Atsiprašome
Korespondencijoje “Iš New 

Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo veiklos“, kuri tilpo gegu
žės 28 d. laidoje, įvyko klaida 
minint aukotojų vardus. Vie
toje Ąnne Yakstis turėjo 
skambėti Anna Quater, kuri 
aukojo $10 Klubui pagerbi
mui mirusiųjų narių. A. R.

Laisvės reikalai
Aukos gautos nuo gegužės 12 d. iki birželio 9 d.: 

Juozas S. Deltuva, Baltimore, Md. ........................... $100.00
Sophia Stasiukaitienė, Fairview, N. J., proga vyro

Jurgio 83 m. gimtadienio sukakties .......... 100.00
D. Norwich, Rosement, Que., Canada, proga 88 m.

gimtadienio sukakties, per P. Kisielienę .... 88.00 
LDS 48 kuopa, Baltimore, Md., per O. Kučiauskaitę 60.00 
Julius Krasnickas, Miami, Fla..................................... 50.00
J. Kibildis ir M. Miškinienė, Haverhill, Mass., prisi

minimui mirusiųjų giminių bei draugų......... - 40.00
Mrs. A. Dočkus, Baltimore, Md............. ............ 20.00
Julija Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y., prisimi

nimui vyro Jono 1 metų mirties sukakties . . . 15.00 
V. Kazlau, Wethersfield, Conn., sveikinimas suva

žiavimui..........................................   15.00
Martha Plauskienė, Chicago, Ill., per J. Mažeiką,

sveikinimas suvažiavimui.........................  10.00
Frank Walant, Philadelphia, Pa..................   10.00
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn., per A. Bimbą. . 10.00 
Della Mikalajūnienė, St. Petersburg, Fla., per V.

Bunkienę, 85 m. gimtadienio proga............. 10.00
Alf. Maigis, Toronto, Ont., Canada ......... 10.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N.Y.......................... 10.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J................................... 8.00
A. Pagiegala, Chenango Forks, N.Y.......................... 5.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn., per Anna Žalis . . . 5.00
B. Gelgotas, Chicago, Ill...................................  5.00
J. Urbanavičius, Verdun, Que., Canada................... 5.00
Valeria Massey, Weston, Ont., Canada.............  5.00
Alex ir Domicėlė Veličkai, Albertson, N. Y...............  5.00
John-Elizabeth, Katinis, Easton, Pa.......................... 5.00
Uršulė Bagdonienė, Flushing, N. Y............................ 5.00
J. Makul, New Haven, Conn........................................ 5.00
AnnaGritz, Cambridge, Mass. ................................. 3.00
T. Luksha, Hamilton, Ont., Canada........................... 2.00
Alice Lideikienė, Great Neck, N.Y............................ 2.00
Mrs. N. Balchitis, Philadelphia, Pa..................... 1.00* * *

Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Už nepriklausomos 
politinės veiklos
teisę

Simon W. Gerson
New Yorkas. — S. W. 

Gerson yra Komunistų Parti
jos prezidentinių rinkimų 
kampanijos direktorius. Jis 
sako, kad ne tik Michigano 
valstijoje reakcininkai yra 
pasiryžę šiai partijai užginčy
ti nepriklausomos politinės 
veiklos teisę. Tas sąmokslas 
pasireiškia ir kitose valstijo
se. Tai sąmokslas visos šalies 
mastu.

S. W. Gerson sako, kad 
Komunistų Partija panaudos 
visas jėgas ir galimybes tuos 
reakcininkų išpuolius atmušti 
ir prašo visų Amerikos pa
žangiųjų jėgų pagalbos. Nes 
tai yra kova, sako Gerson, ne 
tik už komunistų nepriklau
somos politinės veiklos teisę, 
bet už visų politinių partijų ir 
grupuočių.

Gerson džiaugiasi, kad tose 
jo partijos pastangose vienas 
svarbus mūšis laimėtas. Jis 
praneša, kad Maine valstijoje 
buvo surinkta 13,413 piliečių 
parašų ir valdžia pripažino 
teisę Komunistų Partijos 
kandidatams Gus Hali ir Jar
vis Tyner kandidatų sąraše 
lapkričio rinkimuose.

••••••••

Pramogą kalendorius

LIEPOS 18 D.
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.

POEMS WANTED
The New York Society of 
Poets is compiling a book of 
poems. If you have written a 
poem and would like our 
selection committee to consi
der it for publication, send 
your poem and a self-ad
dressed stamped envelope 

to:
New York Society of Poets

P. 0. Box 727, Radio Station 
New York, N. Y. 10019

Briefs
If you’re eager to watch 

the parade of international 
sailing ships through New 
York Harbor July 4, and 
have not found an accommo
dating friend with a terrace 
overlooking the Hudson Riv
er, you can find a perch on 
the landfill site of the pro
posed Battery Park City hou
sing development, for a $25 
admission price!

* * ♦

The City of New York has 
received Bicentennial gifts 
from the Yugoslav city of 
Dubrovnik recalling two cen
turies of Yugoslav-American 
seafaring cooperation. 

♦ ♦ *
The 23rd Annual Tribute 

to Ethel and Julius Rosen
berg was held on Tuesday, 
June 15, at Carnegie Hall. 
Sons of the Rosenbergs, Mor
ton and Helen Sobell were 
among the speakers. Stage 
and screen stars also partici
pated.

* * *
Increasing public pressure 

has become the most impor
tant factor in the drive ag
ainst prostitution, which con
tinues to grow in mid-Man- 
hattan and other parts of the 
city. 

* * ♦

A carved wood panel in a 
Divnogorsk restaurant in Si
beria.

During the Soviet times 
the region of Siberia has 
become an economic area, 
with large-scale mining, 
woodworking industry, gas 
and power production. Pro
gress has been made in the 
traditional branches — rein
deer breeding, the fur trade 
and fishing — and in a new 
and promising one — fur 
farming. Today the people of 
Siberia are as well off as 
those in the central regions of 
the country. Use




