
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N.Y. 11417

Telephone: 841-6887 
Area Code 212

NO. 12

KRISLAI
Džiaugsmas ir nelaimė 
Sušilę daro sau priešus 
Atsiprašymas
Žiaurausias sveikatos priešas 
Didelis nuostolis

A. BIMBA
Pranešama, kad tūlas inži

nierius Donald Hollister išra
do naują elektrinę lemputę, 
kurios užteksią dešimčiai me
tų ir ji sunaudosianti daug 
mažiau energijos.

Galima tik pasakyti: “Valio 
mokslui! Valio žmogaus pro
tui!”

Bet tai tik viena medalio 
pusė. Mūsų dabartinėje kapi
talistinėje santvarkoje kitoje 
jo pusėje didžiulė nelaimė. 
Sunku ir beįsivaizduoti, kiek 
darbininkų atsidurs bedarbių 
gretose, kai šis stebėtinas 
išradimas bus pilnai įdiegtas į 
pramonę.

*♦*
New Yorko žydai sionistai 

prisipažino, kad jie aną dieną 
Manhattane ant Fifth Ave. 
prie Tarybų Sąjungos ir Če
koslovakijos lėktuvų linijų 
būstinių išsprogdint bombas. 
Teroristų klika esanti pasiva
dinusi “Jewish Armed Resis
tance”.

Tai tikri asilai. Nejaugi jie 
neturi nė tiek smegenų, jog 
nesupranta, kad tokiais savo 
veiksmais jie kenkia visam 
žydų tautos reikalui.

***
Dar vis gauname nuo skai

tytojų iš Lietuvos laiškų su 
prašymu padėti jiems susi
rasti Amerikoje gimines bei 
gauti nuo mirusių giminių čia 
turtinius palikimus. Bet visus 
tokius bičiulius atsiprašome: 
tokių paslaugų mes niekam 
negalime suteikti.

Visiems patariame tokiais 
reikalais kreiptis į Vilniuje 
leidžiamą populiarų savait
raštį “Gimtasis Kraštas”. Gal 
ten ir gausite reikalingos pa
galbos.

*♦*
Šiuo tarpu šioje šalyje siau

tėja aštriausios formos in
fluenza. Laimingas tas, kuris 
nuo jos yra išsisukęs. Aš pats 
jau kelinta savaitė esu jos 
skaudžiai plakamas . . .

♦ ♦♦
Staigi, netikėta mirtis iš 

mūsų gretų išplėšė draugą 
Juozą Babarską. Tai labai, 
labai didelis nuostolis mūsų 
pažangiajam judėjimui. Ypač 
paskutiniais keleriais metais 
Juozas pasižymėjo savo ener
gija ir veiklumu. Tikra to 
žodžio prasme galima sakyti: 
Visur jo buvo pilna . . .

Giliausia, nuoširdžiausia 
užuojauta liūdinčiai Onai ir 
visiems velionio artimie
siems.

Prancūzijos 
kairiųjų laimėjimai 
Paryžius. — Visuose 95 

šalies distriktuose įvyko vie
tiniai rinkimai. Juose labai 
gerai pasirodė socialistai ir 
komunistai. Iš visų balsuoto
jų 27 procentai balsavo už 
socialistus, o 22 proc. už 
komunistus.

Dabar dar garsiau šalyje 
skambės balsai už socialistų 
ir komunistų bendrą frontą.

Joliet, Ill. — Mr. Reagan 
čia pareiškė, kad jis nepasi
duos jokiam spaudimui pasi
traukti iš rungtynių į prezi
dentinius kandidatus. Jis re- 
publikonų suvažiavime mano 
laimėti.

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879

Vaizdas prie kasyklos tuoj po to, kai angliakasių artimieji 
išgirdo, kad kasykloje įvyko nelaimė.

Visi kaltininkai turėtų būti 
nubausti aukščiausia bausme!

Kovo 9 dieną netoli mieste
lio Whitesburg, Kentucky 
valstijoje, Scotia Coal Com
pany kasyklos vienoje dalyje 
įvyko sprogimas ir penkioliką 
angliakasių užgriuvo. Dar ti
krai nesužinojus jų likimo, 
kas nors sugalvojo į kasyklas 
pasiųsti kitus vienuolika ang
liakasių, ištirti eksplozijos 
priežasties. Tuo tarpu ten 
įvyko kita eksplozija ir tie 
kiti angliakasiai taip pat žu
vo.

Dvidešimt šeši angliaka
siai, dvidešimt šešios bran
gios darbininkiškos gyvybės 
žuvo! Kokia nelaimė! Kokia 
baisi tragedija!

Ir paaiški, kad ji buvo ne
reikalinga, kad jos buvo gali
ma išvengti, kad tas dvide
šimt šešias gyvybes buvo 
galima sutaupyti. . .

Paaiški, kad diena prieš 
tai, kad kovo 8 dieną valstijos 
inspektorius kasyklą inspek
tavo ir surado, kad ši kasykla 
nesaugi, kad pavojinga ang
liakasių sveikatai ir gyvybei 
net trimis aspektais.

Dabar kyla štai kokie klau
simai:

Kodėl kompanija kasyklos 
neuždarė ir tuoj nesiėmė tą 
pavojų pašalinti?

Kodėl inspektorius ir vals
tijos valdžia neįsakė tuoj ka
syklą uždaryti?

Kodėl rytojaus diena, po 
inspektoriaus pranešimo apie 
pavojų jų gyvybei, angliaka
siai buvo siunčiami į kasyklą? 
Aišku, juos į darbą siuntė 
kompanijos bosai.

Bet, tada, kur gi buvo

JIE VISI GALI BŪTI KANDIDATAIS

Gerald Ford Ronald Reagan George Waillace Henry Jackson
Republikonų Partijos pir

miniuose balsavimuose (no
minacijose) pirmauja prezi
dentas Gerald Ford ir buvęs 
Californijos gubernatorius 
Ronald Reagan. Manoma, 
kad su laiku Reaganui bus 
padarytas spaudimas, kad jis
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angliakasių unija, kad leido 
angliakasiams, savo nariams, 
kovo 9 dieną eiti į darbą? 
Kodėl jos vadai tuoj nepa
skelbė streiko ir neįsakė savo 
nariams nė kojos į kasyklą 
nekelti, kol valstijos inspek
toriaus nurodyti pavojai iš 
kasyklos nebus pašalinti?

Pagaliau klausimas: Kodėl 
ištyrimui pirmosios eksplozi
jos priežasties buvo siunčia
ma net vienuolika angliaka
sių? Kodėl nebuvo panaudo
jamos mokslinės priemonės 
nustatymui eksplozijos prie
žasties?

Visi šie kompanijos, val
džios ir unijos viršininkai ar
ba pareigūnai yra atsakingi 
už šią baisią nelaimę ir turėtų 
būti patraukti pilnon atsako
mybėn. Bet ar bus taip pada
ryta? Kol kas dar nė vienas jų 
neatsidūrė už grotų. Ir, vei
kiausia, nė vienas nebus nu
baustas . . .

Vėl pasaulinė 
konferencija

United Nations, N. Y. — 
Jau posėdžiauja trečioji pa-

I saulinė Jungtinių Tautų kon
ferencija, kurios tikslas iš
dirbti taisykles dėl naudoji
mosi jūrų vandeninimis. Van
denys sudaro 70 procentus 
šios planetos. Juos tvarkyti 
ir jais naudotis nėra jokių 
priimtų taisyklių.

Ar šiai konferencijai pa
vyks tokias taisykles išdirb
ti?

Joje dalyvauja 1,200 iš 165 
šalių.

sutiktų priimti republikonų 
kandidatūrą į viceprezid.

Demokratų Partijos nomi
nacijose pirmauja Henry 
Jackson, senatorius iš Wa- 
shingtono valstijos. Bet pieti
nėse valstijose žymiai pasiro
do rasistas Alabamos valsti

Naujienos iš Lietuvos
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VILNIAUS KVARTETAS 
VĖL AUSTRIJOJE

Vilniaus kvartetas — Aud
ronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Donatas Katkus, 
Augustinas Vasiliauskas — 
antrą kartą išvyko gastrolių į 
Austriją.

Šis kvartetas jau gerai pa
žįstamas užsienio klausyto
jams. Šį kartą Austrijoje Vil
niaus kvartetas atliks P. Čai
kovskio Pirmąjį kvartetą, D. 
Šostakovičiaus Pirmąjį kvar
tetą, J. Haidno Kvartetą ir 
F. Bajoro Antrąjį kvartetą. 
Vilniečiai dešimties dienų ga
strolių metu suruoš koncer
tus Vienoje ir Graze.

VISAS RAJONAS - 
STATYBŲ AIKŠTELĖ

Kretinga. Trisdešimties 
vyrų brigada, kuriai vado
vauja A. Rimdžius, šiemet 
užsimojo Alkos kolūkyje pa
statyti 15 gyvenamųjų namų, 
parduotuvę, suremontuoti 
nemaža pastatų.

Pernai visas rajonas buvo 
panašus į didžiulę statybinę 
aikštelę. Vien Alkos kolūkyje 
buvo atiduota naudoti 200 
vietų gyvulininkystės pasta
tas, 12 gyvenamųjų namų. 
Grūšlaukėje išaugo didžiulis 
garažas, “Jaunosios gvardi
jos”, Laukžemės ir Kalniškių 
kolūkiuose — mineralinių 
trąšų ir grūdų sandėliai. Ra
jono kolūkiuose pagrindinių 
gamybinių fondų atiduota 
naudoti už 2 milijonus 902 
tūkstančius rublių.

Kolūkiuose, tarybiniuose ir 
pagalbiniuose ūkiuose per 
praėjusius metus pastatyti 
166 gyvenamieji namai.

VERBŪNAI TURI KUO, 
PASIDIDŽIUOTI

Šiauliai. “Gegužės 9-osios” 
kolūkio valdybos pirmininkas 
A. Songaila ataskaitiniame 
ūkio susirinkime suminėjo 
daug gero, kuo buvo įsiminti
ni verbūniškiams paskutinieji 
devintojo penkmečio metai. 
Kolūkis pernai pelnė rajono 
pereinamąją Raudonąją vė
liavą už geriausius gamybos 
rezultatus, tapo visasąjungi
nio socialistinio lenktyniavi
mo nugalėtoju tarp geriausių 
šalies veislinių gyvulių augin
tojų, gausų derlių supylė į 
savo aruodus. O Verbūnuose, 
kolūkio centre, iškilo puikūs 
kultūros rūmai. Juose pirmą

jos gubernatorius George 
Wallace. Jacksono kandida
tūrą remia darbo unijų judė
jimo (AFL-CIO) aukštoji hie
rarchija. Mat, jis sutinka su 
George Meany ir kitų didžių
jų unijų lyderių nusistatymu 
prieš detentes politiką tarp

syk į ataskaitinį susirinkimą 
ir atėjo kolūkio žemdirbiai.

Naujuose kultūros rūmuo
se įsikūrė ir kolūkio kontora, 
biblioteka su skaitykla, yra 
čia patogūs repeticijų kamba
riai saviveiklininkams, 200 
vietų susirinkimų salė. Dar 
viena naujiena kaime — tai 
erdvi šių rūmų sporto salė su 
balionais žiūrovams. Pastato 
interjerą papuošė šiauliečio 
dailininko V. Trušio, freskos 
karo ir taikos tema, kurią 
padiktavo kolūkio pavadini
mas. B. Surgautas

ROMANO HEROJAI -
IŠEINA J EKRANĄ
Lietuvos kino studijos kū

rybinė grupė pradėjo statyti 
dviejų serijų spalvotą kino 
filmą pagal J. Avyžiaus ro
maną “Sodybų tuštėjimo me
tas”. Tai bus plati kino epo
pėja, apmąstanti žmogaus są
žinės, apsisprendimo proble
mą sunkiu lietuvių tautos 
išbandymo momentu — fašis
tinės okupacijos metais.

Filmo statytojas — režisie
rius A. Grikevičius. Pagrin
dines roles atliks iš daugelio 
filmų žinomi aktoriai — res
publikos nusipelnę artistai R. 
Adomaitis, J. Budraitis, A. 
Šurna.

Šiuo metu “Sodybų tuštėji
mo metų” inscenizacija su 
dideliu pasisekimu eina Lie
tuvos akademiniame dramos 
teatre.
NAUJI GYDYMO
CENTRAI

Šiauliuose atidaryta nauja 
miesto poliklinika. Joje, be 
daugybės įprastų kabinetų, 
įrengtas didelis balneologinis 
skyrius su moderniais hidro- 
terapijos, gydomojo purvo 
kabinetais, gydomosios fizi
nės kultūros, fizioterapijos 
salėmis. Įvesta taip pat medi
cininė konsultacija profesinių 
susirgimų profilaktikos klau
simais.

Naujoji Šiaulių poliklinika, 
kurioje dirba 50 gydytojų, 
per pamainą gali aptarnauti 
760 pacientų.

Šiais metais respublikos 
statybininkai perduos sveika
tos apsaugos tarnybai dar 
penkiąs dideles poliklinikas 
— naujajame Karoliniškių ra
jone Vilniuje. Alytuje, Šalči
ninkuose, Naujojoje Akme
nėje, Kaišiadoryse.

tautiniuose santykiuose, 
prieš socialistinių ir kapitalis
tinių kraštų taikų sugyveni
mą ir bendradarbiavimą. Čia 
irgi esanti galimybė demo
kratų suvažiavime nominuoti 
Jacksoną į prezidentus, o 
Wallace — į viceprezidentus.

METAI 65-IEJI

TSRS ambasadorius prie Jungt. Tautų 
Yakov Malikas ir žmona avarijoj

Praėjusį sekmadienį Long Islande prie Glen Cove, kur 
randasi Tarybų Sąjungos darbuotojams prie Jungt. Tautų 
namai, dvi mašinos susidūrė. Vienoje mašinoje važiavo 
TSRS ambasadorius prie Jungt. Tautų Yakov Malikas su 
žmona Valentina. Abu sužeistieji, nuvežti į Community 
ligoninę Glen Cove, L. L

Kitos mašinos keleiviai taipgi sužeisti, o viena moteris 
vietoj užmušta.

Egiptas drastiškai keičia 
kursą tarpt, santykiuose

Cairo. — Kovo 14 dieną 
Egipto prezidentas Anwer el- 
Sadat pasiūlė ir parlamento 
didelė dauguma užgyrė — 
tuojau panaikinti 1971 metais 
priimtą Draugiškumo ir Koo
peracijos su Tarybų Sąjunga 
sutartį. Tai Egipto užsieninės 
politikos drastiškas pakeiti
mas.

Visi komentatoriai į tai 
kreipia dėmesį, kad ta svarbi 
sutartis panaikinta kaip tik 
tuo laiku, kai prezidentas 
Sadatas yra iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų pareikala
vęs ekonominės ir militarines 
paramos.

Kaip žinia, Amerikoje, 
ypač Kongrese, dargi teiki
mui Egiptui militarines pa
galbos yra didelė ir kovinga 
opozicija. Egipto militari- 
niam ginklavimui labai prie
šingas Izraelis, nes toks 
Amerikos ėjimas stiprina 
arabų militarinį pajėgumą.

Sadatas ir parlamento dau
guma mano, kad panaikini
mas sutarties su Tarybų Są
junga ir pabloginimas santy
kių ne tik su Tarybų Sąjunga, 
bet ir su kitomis socialistinė
mis šalimis, paveiks Ameri
kos vyriausybėje ir Kongrese 
konservatyviškąjį elementą 
Egipto pusėn ir išnyks prie
šinimasis ginklavimui Egip
to.

Greitu laiku paaiškės, ku
ria kryptimi toliau įvykiai 
vystysis ne tik santykiuose 
su Egiptu, bet ir visų tarp
tautinių santykių arenoje.

Guatemala City. — Prieš 
kelias dienas Guatemaloje ir 
vėl buvo jaučiamas gana 
smarkus žemės drebėjimas. 
Bet, kaip atrodo, nuostolių 
nepadarė. Per vasario 4 d. 
įvykusį drebėjimą žuvo 
23,000 žmonių, o 76,000 buvo 
sužeistų.

Anwer el-Sadat

Wheaton, Md. — Policija 
ieško Bradford Bishop. Jis 
nužiūrimas nužudyme savo 
motinos, žmonos ir trijų sū
nų.

Ui grotų!

Kim Dae Jung
Seoul. — Amerikos gink

lais ir doleriais palaikomas 
Pietų Korėjos prezidentas 
diktatorius Park suareštavo 
vienuoliką savo politinių opo
nentų ir be teismo laiko kalė
jime. Jų tarpe randasi opozi
cijos vadas Kim Dane Jung, 
Jie suareštuoti už tai, kad 
reikalavo, prezidentą Park 
rezignuoti ir kad Pietų Korė
jos žmonėms būtų suteiktos 
demokratinės laisvės.
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Ales visus juos nuoširdžiai sveikiname
Iš visų kolonijų pranešimai rodo, kad labai daug Jungtinių 

Amerikos Valstijų lietuvių šią vasarą ruošiasi aplankyti 
Lietuvą. Tas mus labai džiugina. Tas parodo, viena, kad 
reakcininkų įtūžusi melų ir gąsdinimų propaganda neduoda 
jiems pageidaujamų rezultatų, ir, antra, kad Amerikos 
lietuviuose, net ir antroje ir jau trečioje kartose, susidomė
jimas Lietuvos žmonių gyvenimu ir laimėjimais apšvietoje, 
moksle, mene bei ekonomikoje yra labai platus ir gilus. Juk 
reikia žinoti, kad tos skaitlingos turistų grupės susideda ne 
vien tik iš pažangiųjų žmonių, pažangiųjų organizacijų narių 
ir pažangiosios spaudos skaitytojų. Toli gražu nuo to. Didelę 
daugumą turistų šiais laikais jau sudaro kitų srovių žmonės, 
kuriuose meilės ir domėjimosi senuoju kraštu nėra numari
nusi nė net minėtoji reakcininkų pikčiausia propaganda 
prieš naująjį socialistinį gyvenimą.

Žinoma, nereikia nė sakyti, jog kasdien besipilianti 
didžiausiais upeliais reakcinėje spaudoje antitarybinė pro
paganda labai kenkia visam turizmo reikalui ir bendrai 
santykiams tarp Lietuvos ir lietuviškosios išeivijos. Nuken
čia ir pats svečiavimasis Lietuvoje. Su šiuo pasakymu sutiks 
visi, kurie jau yra lankėsys Lietuvoje pernai, ir anksčiau.

Kalbant apie ekskursijas, įvairių firmų organizuojamas į 
Lietuvą šią vasarą, dėmesio vertas dar vienas įdomus 
reiškinys. Teko pastebėti, kad iš kai kurių kolonijų ruošiasi 
vykti aplankyti Lietuvą net ištisos šeimos — tėvai ir jų 
sūnūs bei dukros. Tai labai girtinas ir gražus dalykas. Tegu 
savo akimis pamato savo tėvų gimtąjį kraštą čia gimę ir 
augę Lietuviai! Galima užtikrinti, kad už šią dovaną jie savo 
tėvams pasiliks amžinai dėkingi.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname visus pasiruošiusius atei
nančią vasarą Amerikos lietuvius aplankyti Tarybų Lietuvą. 
Iš anksto visiems linkime malonios viešnagės.

Ispanijos karininkai
Iš Ispanijos pranešama apie įdomų fenomeną: panašiai 

kaip prieš dviejus metus Portugalijoje, ir Ispanijoje kuriasi 
slaptos karininkų tarybos.Beveik kiekvienoje įguloje grupės 
jaunesnių karininkų (kapitonų, leitenantų) steigia slaptus 
komitetus. Tų komitetų tikslas: budėti, stebėti aukštesnius 
karininkus ir neleisti jiems pravesti fašistinio pučo.

Ispanijoje dabar viešpatauja labai komplikuota padėtis, i 
Nors Franco palikuonių fašistinis režimas dar egzistuoja, i 
bet jis jau buvo priverstas daryti visokias koncesijas. | 
Ypatingai Katalonijoje ir Baskijoje socialistinės, komunisti- į 
nės ir kitos kairios grupės jau veikia pusiau legaliai. 
Fabrikuose fašistų sukurti sindikatai dažnai kairiečių 
rankose ir virto tikromis profesinėmis sąjungomis — 
unijomis. Universitetuose vyksta marksistiniai mitingai. . .

Valdžia svyruoja tarp dviejų taktikų. Iš vienos pusės ji 
bijo grįžti prie pilnai diktatūrinių metodų, kurie egzistavo 
iki Franco mirties. Ji žino, kad tas jai gali būti galas. Iš kitos 
pusės, ji bijo didesnio liberalėjimo. Tad, vieloje vietoje 
policija šaudė į demonstrantus, kitoje — demonstracijos 
toleruojamos. Kairiečių lyderiai suimami, bet kiti šaukia 
spaudos konferencijas ir atvirai persistato, kuom jie yra.

Tas viskas, aišku, be galo erzina kraštutinius frankistus, 
fašistinės Falangos sekėjus, aukštus ginkluotų režimą, 
laikytis iki galo. Bet pačioje kariuomenėje, laivyne ir 
aviacijoje dalykai ne koki. . Jaunesni karininkai turi sudarę 
demokratines tarybas. Kai kuriose įgulose jie jau pradeda 
įtraukti puskarininkius ir net šilinius karius.

Pagyvensime — pamatysime.

Dirbtinos širdys
Maskvos Organų Transplantavimo Instituto klinikoje 

buvo pravesta įdomi operacija: dirbtina (artificialė) širdis 
buvo įskiepyta į jauną veršiuką, kurio nuosava širdis buvo 
chirurginiai pašalinta.

Na, tame nieko naujo, nes dirbtinos širdys tapo praeityje 
įsodintos ne tik į gyvulius, bet ir į žmones, kad ir labai 
trumpam laikui, ir tik kaip “pagalbines širdys” (tikroji 
nebuvo pašalinta). Bet šiuo kartu tai buvo ypatingai įdomus 
ir reikšmingas reiškinys, nes tai buvo ne tik mediciniškas, 
bet ir politinis įvykis: operaciją kartu pravedė du chirurgai: 
amerikietis profesorius George P. Noon ir tarybinis 
profesorius Valeris L Sumakovas.

Bendradarbiavimas žmonijos sveikatos labui — tai deten- 
tės kilniausias tikslas.

Žurnalistas ir švietėjas
Jis yra Tarptautinės Žur

nalistų Sąjungos komiteto 
narys, vienas iš “Daily Wor
ker” įsteigėjų ir “Daily 
World” bendradarbis. Per 
keletą metų buvo dienraščio 
korespondentu Tarybų Są
jungoje. Dabar jis New Yor
ke Marxist Education Foru
me skaito paskaitas apie liau
dies gyvenimą socialistinėje 
santvarkoje.

Joseph North yra didelio 
talento žurnalistas ir švietė
jas. Joseph North

Kas ką rašo ir sako

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

“VISKAS PRIKLAUSO 
NUO KINIJOS”

Centro Komiteto praneši
me Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos XXV suvažia
vimui vasario pabaigoje par
tijos sekretorius Brežnevas 
plačiai apsisotojo ties klausi
mu dėl santykių su Liaudies 
Kinija. Už esamus blogus 
santykius kaltas išimtinai Pe
kinas, Kinijos vadovybė.

Tarybų Sąjungos partijos, 
vyriausybės ir visos liaudies 
vardu Brežnevas pareiškė:

“Santykiuose su Kinija mū
sų partija tvirtai laikosi 
XXIV suvažiavimo nustatyto 
kurso. Gyvenimas patvirtino, 
kad šis kursas teisingas. Mes 
ir ateityje kovosime su 
maoizmu, kovosime princi
pingai, kovosime nesutaiki
namai.

Kartu norėčiau vėl patvir
tinti, kad Kinijos, kaip ir kitų 
šalių atžvilgiu, mes tvirtai 
laikomės lygiateisiškumo, su
verenumo ir teritorijos vien
tisumo gerbimo, nesikišimo 
vieni į kitų vidaus reikalus, 
jėgos nenaudojimo principų. 
Žodžiu, mes pasirengę nor
malizuoti santykius su Kini
ja, remiantis taikaus sambū
vio principais. Dar daugiau, 
galima tvirtai pareikšti: jei 
Pekine vėl bus vykdoma poli
tika, tikrai pagrįsta marksiz- 
mu-leninizmu, bus atsisakyta 
socialistinėms šalims priešiš
ko kurso, bus siekiama bend
radarbiauti ir solidarizuotis 
su socializmo pasauliu, mes į 
tai atitinkamai atsiliepsime ir 
susidarys galimybė vystyti 
gerus TSRS ir KLR santy
kius, atitinkančius socialisti
nio internacionalizmo princi
pus. Viskas priklauso 
Kinijos”.

nuo

KAD TOJI BAISIOJI 
ISTORIJA 
NEPASIKARTOTŲ

Klerikalų galvočius A. J. 
Stanius Chicagos kunigų 
“Drauge” (kovo 8 d.) džiau
giasi:

“Vakarų Vokietija, II-jo pa
saulinio karo griuvėsiuose gi
męs kūdikis, išaugintas gar
sių dviejų auklių — Adenaue
rio ir Erharto, visą laiką 
maitintas JAV-bių lėšomis, 
dabar jau pilnai subrendusi 
tauta, aktyviai įsijungusi į V. 
Europos ekonominį ir politinį 
gyvenimą, yra tapusi V. 
Europos ir jos organizacijų 
stipriausiu pagrindu”.

Mes, senosios kartos Ame
rikos lietuviai, labai gražiai 
tebeatsimename laikotarpį 
po Lojo pasaulinio karo. Ly
giai taip revoliucijos, pažan
gos ir darbo liaudies priešai 
tada džiaugėsi, kad Jungtinių 
Valstijų kapitalistų išmaitin
tas vokiškasis kapitalistinis 
sutvėrimas atsistojo ant tvir
tų ekonominių ir politinių 
pagrindų ir tapo Europoje 
kapitalizmo vadovaujama jė
ga.

Ar šiandien bereikia žmoni
jai priminti, kuo tas džiaugs
mas baigėsi ir kiek jis jai 
kaštavo gyvastimis ir krau
ju? Ponas Stanius ir kiti jo 
politinės vieros galvočiai, 
matyt, ištroškusiai laukia, 
kad toji baisioji istorija pasi
kartotų, arba nesidžiaugtų 
kapitalistinės Vakarų Vokie
tijos tapimu galingiausia 
Europoje jėga.

UŽ PORTUGALŲ TAUTOS 
VIENYBĘ KOVOJE 
UŽ PAŽANGĄ

Sugrįžęs į Lisboną iš Tary
bų Sąjungos Komunistų Par
tijos XXV suvažiavimo 
Maskvoje, kur jis dalyvavo 
svečiu, Portugalijos Komu
nistų Partijos sekretorius Ai
varo Cunhalo (Kunhalo) davė 
interviu Tass-Elta žinių 
agentūrų korespondentui. Jis I Sų ūkinės veiklos baruose,

pasakė:
Mūsų vizitas į Tarybų Są

jungą ir dalyvavimas broliš
kos Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XXV suvažia
vimo darbe padėjo dar labiau 
sustiprinti Portugalijos ir Ta
rybų Sąjungos komunistų 
draugystės ir solidarumo ry
šius, pareiškė Lisabonos 
aerouoste Portugalijos Ko
munistų partijos generalinis 
sekretorius Aivaras Kunja
las, grįžęs iš Maskvos.

Nuoširdžios draugystės ir 
draugiškumo aplinkoje vyku
siame susitikime su TSKP 
CK Generaliniu sekretoriumi 
L. Brežnevu, pažymėjo A. 
Kunjalas, mes apsvarstėme 
TSKP ir PKP, Tarybų Sąjun
gos ir Portugalijos santykių 
klausimus.

Tarybų Sąjungą, pabrėžė 
A. Kunjalas, dar kartą pade
monstravo, kad ji pasirengu
si plėsti visapusišką bendra
darbiavimą su naująja Portu
galija. Mes, Portugalijos ko
munistai, nuoširdžiai padėko
jome Tarybų Sąjungos tau
toms ir Komunistų partijai už 
internacionalinį solidarumą 
su Portugalijos darbo žmonių 
kova už laisvą ir demokratinę 
Portugaliją.

Kalbėdamas apie vidaus 
politinę padėtį Portugalijoje, 
A. Kunjalas pabrėžė, kad 
Portugalijos Komunistų par
tijos pozicija nesikeičia: ji 
stoja už visų demokratinių 
šalies jėgų — komunistų, 
socialistų, demokratiškai nu
siteikusių kariškių — vieny
bę kovoje už revoliucinius 
portugalų tautos iškovoji
mus, prieš reakcijos pinkles, 
už atkirtį fašizmo atkūrimo 
grėsmei.

Pilnas pasitikėjimas liaudimi, 
kad partijos nutarimai bus įvykdyti

Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos pirmininkas Į premje
ras] A. Kosyginas savo baigiamajame žodyje Komunistų 
Partijos XXV suvažiavime pareiškė:

“Tarybines liaudies politinė 
vienybė, darbininkų klasės, 
kolūkinės valstietijos, inteli
gentijos interesų ir tikslų 
bendrumas garantuoja, kad 
kiekvienas gamybinis kolek
tyvas visomis jėgomis steng
sis sėkmingai įvykdyti dešim
tojo penkmečio užduotis, kad 
partijos išugdyti ūkiniai, in
žinerijos bei technikos ir ad
ministraciniai kadrai sugebės 
išspręsti jiems iškeltus nau
jus uždavinius, kad tarybiniai 
mokslininkai atras naujas ga
limybes paspartinti mūsų Tė
vynės žengimą ekonominės, 
mokslinės techninės ir socia
linės pažangos keliu. Penk
mečio sėkmę daugeliu atžvil
gių nulems sumanus organi
zacinis darbas, atsakingumas 
darbe visuose be išimties mū-

lGimimo 80-inečio proga]

Prisiminimai apie Lietuvos 
žemės ūkio akademijos pirmą 

pokarinį rektorių docentą 
M. Mickį

PROF. J. PETRAITIS
Matas Mickis gimė 1896 

metų rugsėjo mėn. 15 dieną 
Kuosių kaime Rokiškio valse, 
ir apskrities valstiečių šeimo
je. 1909 metais jis baigė 
Kamajų pradžios mokyklą, 
1920 metais — Rokiškio gim
nazijos 4 klases, 1924 metų 
vasarą — Dotnuvos žemės 
ūkio technikumą; 1925-1929 
metais studijavo ekonomiką 
Vytauto Didžiojo universite
te. 1945 metų spalio mėn. 13 
dieną jam suteiktas docento 
mokslinis vardas; 1954 metų 
lapkričio mėn. 19 dieną Vil
niaus universitete apgynė 
kandidatinę disertaciją, ir 
jam buvo suteiktas ekonomi

jais. Kurį laiką prieš karą pas 
jį slapstėsi Antanas Snieč
kus, tuo metu gyvenęs Lietu
voje nelegaliai. Kartą 1928 
metų rudenį aš užėjau pas M. 
Mickį į butą ir radau drauge 
su visa M. Mickio šeima pus
ryčiaujant Antaną Sniečkų. 
1939 metais jis lankėsi TSRS 
ir susipažino su tarybinių ir 
kolektyvinių ūkių veikla. 
1949 metais jis įstojo į Komu
nistų partiją.

Baigęs Dotnuvos žemės 
ūkio technikumą 1924 metų 
vasarą, M. Mickis tarnavo 
agronomu Šiaulių apskrities 
savivaldybėje; 1925 metų ba
landžio mėn. jis buvo paskir-

kos mokslų kandidato moksli
nis laipsnis.

M. Mickis buvo pažangus 
žmogus. Mokindamasis Ro
kiškio gimnazijoje 1919 me
tais jis organizavo Komjauni
mo kuopelę ir buvo jos pir
muoju pirmininku; mokinda
masis Dotnuvos žemės ūkio 
technikume — irgi organiza
vo Komjaunimo kuopelę 1922 
metais.

M. Mickis priklausė pažan
giųjų agronomų grupei 
(Aleksandravičius, V. Ant- 
skaitis, K. Banys, Brašiškis, 
Burneikis, Bulavas, Krikščiū
nas, Kriščiūnas, Daukšas, 
Laurynaitis, Leščinskas, Lip
nius, Mickis, Niauronis, Paš- 
tukas, Petraitis, P. Svetika, 
Valuckas, Vasinauskas, Žal- 
kauskas, Žebenka, Žila, Žu
kauskas). Jis palaikė ryšius 
su Lietuvos Komunistų parti
jos vadovaujančiais veikė- 

griežtas valstybinės ir darbo 
drausmės laikymasis, socia
listinio lenktyniavimo ir judė
jimo už komunistinę pažiūrą į 
darbą užmojis.

Draugai! Suvažiavimo nu
tarimai, uždavinių, kuriuos 
mes užsibrėžėme dešimtaja
me penkmetyje, mastas su
kelia didžiulę energiją ir įk
vėpimą. Todėl mes tvirtai 
žinome, kad tikslai, kuriuos 
partija iškėlė suvažiavime, 
bus pasiekti. Mūsų Komunis
tų partija, apsiginklavusi 
marksizmo-leninizmo moky
mu, sukaupusi didžiulį politi
nį ir organizacinį patyrimą, 
tvirtai tiesia kelią į komuniz
mą, ir jos vadovaujama į 
komunizmą žengia daugiana
cionalinė tarybinė liaudis — 
liaudis statytoja, naujo gyve
nimo kūrėja.

tas Kauno apskrities agrono
mu, o 1929 metais sausio 
mėn. 1 dieną paaukštintas į 
Kauno apygardos agrono
mus. Tose pareigose jis dirbo 
iki 1940 metų birželio mėne
sio.

Griežtas, bet nekerštingas
M. Mickis buvo labai darbš

tus, sumanus, švelnus ir tuo 
pačiu griežtas, bet nekerštin- i 
gas, reiklus sau ir kitiems, ! 
principingas, teisingas, sąži
ningas ir pasirodė esąs dide
lių administracinių gabumų.

Man kelis kartus teko daly
vauti drauge su M. Mickiu 
Žemės ūkio ministerijos skir
tose komisijose. Gerai prisi
menu 1928 metų rudenį. Mo
terų—katalikių draugijos už
laikomos Karmėlavoje mer
gaičių namų ruošos mokyklos 
mokomajame ūkyje buvo lai- i 
komi įvežti iš Švedijos galvi
jai. Draugijos centro valdyba 
parašė raštą Žemės ūkio mi- 
nisteriui, kad iš Švedijos Lie
tuvon įvežti blogi galvijai, 
kad iš įvežtų telyčių užaugę 
karvės Karmėlavos mergai
čių namų ruošos mokykloje, 
duoda pieno mažiau už vieti
nes karves.

Nusiskundimo pagrįstumo 
išaiškinimui Žemės ūkio mi
nisterija sudarė komisiją iš 
Kauno apskrities veterinari
jos gydytojo ir agronomų M. 
Mickio bei J. Petraičio (komi
sijos pirmininkas). Nuvažia
vome į Karmėlavą ir užėjome 
į karvidę. Vaizdas apverkti
nas: karvidė blogai kreikia
ma; karvės labai mėšlinos; į 
ėdžias įdėta apipuvusių rugi
nių pagrėbų. Karvės labai 
liesos, išbadėję.

Galvijų veislinis prieauglis j 
auginamas neracionaliai: lie
sas ir atrodo žymiai blogiau, 
negu pas gerą ūkininką. Pra
dėjome svarstyti importuotų 
iš Švedijos karvių žemo pro
duktyvumo priežastis Kar
mėlavoje. Mokyklos vedėja 
skundėsi blogu oru, nederliu
mi; importuotų karvių blogo
mis savybėmis. Veterinarijos 
gydytojas pasiūlo patikrini
mo protokolą sušvelninti, vi
są kaltę suverčiant gyvulių 
aklimatizacijai. M. Mickis ne
sutiko su tokiu pasiūlymu.

“Komisija turi išaiškinti 
karvių žemo produktyvumo 
priežastis, nieko ne šiurkšti- 
nant ir ne švelninant. Svar
biausia priežastis tiriamų 
karvių žemo produktyvumo 
— labai blogas šėrimas ir 
laikymas, visai netinkamas 
prieauglio auginimas”, pa
reiškė M. Mickis.

Valdininkai ir kunigai kaip 
ūkių savininkai

Valdantiems mažiau 80 ha 
žemės ūkiams perkant veisli
nių galvijų prieauglį, Žemės 
ūkio ministerija duodavo pa
šalpą; vienok * pinigai buvo 
išmokami ne pirkėjui, bet 
pardavėjui. Daug aukštų val
dininkų (generolai J. Galvy
dis—-Bikauskas, A. Merkys, 
V. Nagevičius; ministerial P. 
Karvelis, V. Petrulis; kunigai 

ir eilė kitų) turėjo ūkius, ir 
pretendavo į nurodytas pa
šalpas. Skirta pašalpoms pi
nigų suma buvo ribota, todėl 
teikiant pašalpas aukštiems 
valdininkams, neužteko pini
gų mokėti pašalpų netarnau
jantiems ūkininkams, kurie 
gyveno vien iš ūkio. Kai 
kurie agronomai nenorėjo 
pyktis su dideliais ponais ir 
didesnę dalį pašalpų atiduo
davo jiems.

Tą klausimą M. Mickis 
sprendė kitaip. Jis sakė, kad 
pašalpa keli šimtai litų per 
metus aukštam viršininkui — 
menkniekis, o ūkininkui — 
didelis dalykas. Dėl tokio M. 
Mickio elgesio vožnūs ponai 
skųsdavosi Žemės ūkio rninis- 
teriui.

Skundams nagrinėti buvo 
skiriama komisija iš gyvuli
ninkystės žinovų. Tokioje ko
misijoje tekdavo dalyvauti ir 
man. M. Mickis labai vyku
siai motyvuodavo pašalpų 
neišmokėjimo vožniems po
nams. Taip, del generolo A. 
Merkio, M. Mickis paaiškino: 
Kauno apskritis priskirtas 
juodmargių galvijų zonai, o 
A. Merkys augina žaluosius 
galvijus; kaip gi mokėsi pa
šalpą nerajonuotiems galvi
jams pirkti? Generolai V. 
Nagevičius ir J. Galvydis— 
Bikauskas laiko vietines kar
ves bei įvežtą iš Olandijos 

I bulių ir gauna veršelius— 
mišrūnus. Gi Pašalpoms teik
ti taisyklėse aiškiai parašyta, 
kad pašalpos išmokamos tik 
veislinių ir vietinių—pagerin
tų galvijų prieaugliui pirkti; 
gi apie mišrūnus nieko nepa
sakyta. Ministerio P. Karve
lio ūkio bulius tuberkuliozi
nis; negi platinsi tokio bu
liaus prieauglį? Tokiems M. 
Mickio aiškinimams tikrinimo 
komisija pritarė ir visus vož- 
nų ponų skundus atmetė.

Jo populiarumas
Kaip geras sodininkystės 

mokslų žinovas M. Mickis 
buvo žinomas toli už Lietuvos 
ribų.

1940 metų birželio M. Mic
kis buvo paskirtas Žemės 
ūkio liaūdies komisaru J. Pa
leckio vadovaujamoje liau
dies komisarų taryboje; II 
pasauliniam karui prasidėjus, 
išvažiavo į Maskvą.

Išvijus vokiškuosius oku
pantus iš Lietuvos, M. Mickis 
buvo paskirtas Lietuvos Že
mės ūkio akademijos rekto
riumi. Tuo metu Akademija 
buvo visai sugriauta: bėgda
mi, vokiškieji okupantai su
sprogdino Akademijos rū
mus; žuvo mokslo priemonės, 
inventorius; vokiečiai išvarė 
mokomojo ūkio gyvulius; iš 
12 profesorių liko tik 3.

Ačiū nenuilstamos M. Mic
kio energijos, Akademija bu
vo perkelta į Kauną; greta 
veikusių 2 fakultetų buvo 
atidaryti dar 5 nauji fakulte
tai (Mechanizacijos, Meliora
cijos, Miškų, Žemėtvarkos ir 
Ekonomikos); sukomplektuo
tas mokomasis personalas, 
pritraukiant geriausius res
publikos specialistus; įsigy
tos ir pasigamintos mokslo 
priemonės bei inventorius; iš 
3 tarybinių ūkių buvo organi
zuotas prie Kauno Akademi
jos mokomasis ūkis.

Prieš slaptus skundus
M. Mickis nemėgo slaptų 

įskundimų ir anoniminius 
skundus mesdavo į krepšį. 
Jeigu vienas tarnautojas įs
kųsdavo kitą, M. Mickis pasi
kviesdavo skundiką bei įs
kųstąjį ir prašydavo skundi
ką pakartoti įskundimą įskųs
tojo akivaizdoje. Taip lengvai 
paaiškėdavo tiesa.

Karo metų pergyvenimai ir 
labai įtemptas rektoriaus 
darbas pakirto M. Mickio 
sveikatą, todėl 1953 metais 
rugsėjo 1 dieną jis atsisakė iš 
rektoriaus pareigų, ir buvo 
paskirtas Žemės ūkio akade
mijos Socialistinių žemės 
ūkio įmonių katedros vedėju; 
tose pareigose jis dirbo iki 
mirties 1960 metų gruodžio 
mėn. 12 dieną.
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“Šviesa” Kaune ir jos 
4 milijonai egz. vadovėlių kas 

metai Lietuvos mokykloms
VYT. ALSEIKA, 

Mūsų bendradarbis Vilniuje

Ten, kur leidžiama milijonai i 
egz. vadovėlių mokykloms , 
Kaune, be eilės kitų kultu- į 

ros, švietimo įstaigų, veikia 
svarbi leidykla “Šviesa”, ku
rios paskirtis — leisti vado
vėlius mokykloms ir pedago
gines knygas, kai kurias mo
kymo priemones. Leidykla 
buvo įsteigta 1945 m., taigi 
1975 metais jai buvo sukakę 
lygiai 30 veikimo metų. Iki 
1964 m. leidyklos vardas bu
vo kitoks, būtent: Valstybinė 
pedagoginės literatūros lei
dykla.

Ji leidžia vadovėlius bend
rojo lavinimo mokykloms lie
tuvių, rusų ir lenkų dėstomą
ja kalba, vadovėlius techni- ' 
kūmams, kitoms mokykloms, 
vaizdines mokymo priemo
nes, skaitinius įvairiomis sve
timomis kalbomis. Leidyklos 
darbas vis augo. Antai jeigu 
1945 metais leidinių tiražas 
siekė 683,000 egzempliorių, 
tai 1969 metais jau — dau
giau kaip 4 milijonų egz. per | 
metus. Pirmasis leidyklos di
rektorius buvo J. Glemža 
(1945-1947), sekė kiti vado
vai, gi nuo 1962 m. įstaigai 
vadovauja B. Saulis. Dabar 
“Šviesa” dirba tuose pačiuose 
septynių aukštų rūmuose Le
nino prospekte, kur randame 
taip pat ir Kauno dienraščio 
“Kauno Tiesos” štabus.

Leidyklos vadovai, redak
toriai mielai sutiko papasako
ti apie tai, ką “Šviesa” nuvei
kė per 25 metus, kaip atrodo 
darbas, ką ji planuoja atei
čiai.

Kad žmogus Lietuvoje 
būtų apsišvietęs . . .

“Šviesos” leidyklos Kaune 
atsiradimas turi daug ryšio 
su Tarybų Lietuvos darbu, 
laimėjimais švietimo srityje, i 
Partija ir vyriausybė juk ne
sigaili pastangų, kad Lietu- į 
vos gyventojai būtų reikia
mai apsišvietę, išprusę, są
moningi piliečiai. Dėl to jau 
1940 metais buvo susirūpinta i 
švietimo kėlimu, vadovėlių 
leidimu. Dar 1940-41 metais 
buvo atidaryta 400 naujų pra
dinių, 13 vidurinių mokyklų. 
Buvo imtasi priemonių neraš
tingumui likviduoti, buvo pir
mą kartą pradėta įgyvendinti 
visuotiną privalomą pradinį 
mokymą. Dar 1940 m. buvo 
parengta ir atiduota spaudai 
kelios dešimtys vadovėlių. 
1945 m. galutinai nuo nacių 
okupantų išlaisvinus Lietuva, 

Taip geležinkeliečių darbo unijų organo “Labor” dailininkas 
vaizduoja dabartinę mūsų vyriausybės ekonominę politiką. 
Joje stambiojo kapitalo pelnai lipa į viršų, o naujų darbų 
padaugėjimas labai atsilikęs, nežymus. Prez. Fordas sako: 
“Taip turi būti. .

ir buvo įsteigta vadovėliams 
leisti valstybinė leidykla.

Mokyklų skaičius sparčiai 
augo, tad reikėjo leidyklai 
atlikti ir nemažą organizacinį 
darbą. Juk vadovėliai turėjo 
ne tik mokyti, bet ir ugdyti 
meilę tarybinei tėvynei, tei
singai nušviesti visuomenės 
vystymosi istoriją ir kt. Iki 
1955 metų, taigi per 10 metų, 
vidurinei bendrojo lavinimo 
mokyklai tuometinė leidykla 
išleido 144 vadovėlius. Be jų 
dar buvo išleista keliasdešimt 
vadovėlių pedagoginėms, 
muzikos, medicinos mokyk
loms. Mokytojai tuo laiku 
gavo apie 200 įvairių metodi
nių priemonių. Pagal gyveni
mo reikalavimus buvo lei
džiami ir vadovėliai.

Vartojama iš viso 220 
“Šviesos” vadovėlių

Vadovėlių leidimo klausi
mams aptarti 1969 m. Kaune 
ir 1973 m. Vilniuje įvyko visų 
vadovėlių autorių pasitari
mai, buvo aptarti autorinis 
darbas, reikalavimai vadovė
liams. Leidykla, 1975 m. pa
minėjusi veiklos 30 m. jubi
liejų pažymėjo, jog ji “susido
rojo su jai keliamais uždavi
niais, iš esmės įvykdė . . . jai 
nubrėžtus uždavinius”.

Šiuo metu Lietuvos TSR 
vidurinėse bendrojo lavinimo 
mokyklose iš viso vartojama 
220 “Šviesos” leidžiamų va
dovėlių. Dalis jų — 111 — 
yra sąjunginiai, vartojami vi
sose tarybinėse respublikose, 
o dalis — 109 — originalūs, 
parengti vietinių, taigi Lietu
voje gyvenančių autorių. 117 
iš tų vadovėlių skirti mokyk
loms dėstomąja lietuvių kal
ba, 91 — mokykloms lenkų 
dėstomąja kalba, 12 — moky
kloms dėstomąja rusų kalba. 
Iš visų tų vadovėlių 187 pa
rengti pagal naujas progra
mas.

Kaip man pasakojo leidyk
los centre: mes leidžiame vis
ką vidurinei mokyklai, kas 
reikalinga vaiko auklėjimui, 
mokymui ir, be to, tai, kas 
reikalinga mokytojo kvalifi
kacijai kelti.

O štai koks didelis skirtu
mas su padėtimi prieš 30 
metų:

1945 m. leidykla išleido tik 
26 knygas bendru 752 tūkst. 
egz. tiražu, O 1975 m. leidyk
los plane buvo 287 pavadini
mai, gi tiražas lygus 5 milij. 
498,000 egzempliorių. Iki lei

dyklos30 m. jubiliejaus (1975 
m. vasarą), per tuos 30 metų 
leidykla išleido 7115 leidinių, 
jų bendra apimtis buvo 
66.100 leidybinių lankų, o jų 
tiražas siekė 99,036.840 egz.

Vadovėliai ir jiems 
pirmoji vieta

Vadovėliai mokykloms su
daro pusę leidyklos plano 
pavadinimų. Ligi šiol jų kas
met buvo leidžiama vidutiniš
kai 150. Iš minėto skai
čiaus, 7117 pavadinimų per 
30 metų, vadovėlių buvo iš
leista 3887. Labai sparčiai 
auga ir vadovėlių tiražas.

Mokyklose auga' mokinių 
skaičius ir dėl to tai turi ryšio 
su vadovėlių tiražais. Ir jie 
vis augo ir pastaruoju metu 
tik vadovėliu leidimui “Švie
sa” Kaune suvartodavo 4/5 
viso turimo popieriaus fondo. 
Ne visi gal žino, kad dabarti- 

, niai vadovėliai nepaprastai 
i pigūs, nes jų kaina mažesnė 
j už savikainą. O kokia padėtis 
; buvo buržuazinio Lietuvos 
’ valdymo metais?

Tais laikais vadovėlius lei- 
į do daugiausia “Spaudos fon- 
j do”, “Sakalo” akcinės bend- 
i rovės, kai kurie privatūs biz- 
į nieriai. Jiems neparastai rū- 
| pėju p imis, todėl jie nusta- 
, tydavo vadovėliams labai 
j aukštas kainas. Pvz., tuo me- 
į tu labai populiarus Esmaičio 
i “Sakalėlis” IV skyriui, išleis- 
! tas 1934 m. kainavo 7 litus, o 
, “Aušrelė” IV skyriui, išleista 
, 1937 m. — 6,5 litų. Bet buvo 
Į pigūs tikybos pirmamoksliai, | 
i katekizmai. Antai vyskupo : 
j K. Paltaroko paruošta senojo 
I ir naujojo tikėjimo istorija 
j kainavo vos 65 centus, o to į 
i paties Paltaroko 1936 m. iš- ‘ 
į leistas Tikybos pirmamokslis 
! kainavo vos 20 centų, jo buvo 
i išleista net 50 tūkst. egz. Tuo 
Į tarpu pagrindiniai vadovėliai ! 
j buvo daugelį kartų branges- | 
i ni, gi jų tiražai dešimtis kartų i 
mažesni. Taigi taip anais lai
kais buvo “rūpintasi” vadovė
lių paruošimu.

Kokie leidiniai išeina, 
kam jie skiriami

Per paskutinį dešimtmetį 
(1965-1975) “šviesa” išleido 

I lietuvių kalbai skiriamą 61 
i leidinį, rusų kalbai — 50, 
; užsienio kalboms — 83, toliau 
; sekė literatūra (80 leid.), is
torija ir visuomenės mokslai 
(33), matematika (66), fizika 
(28), chemija (18), gamtos 
mokslas (24), geografija (20) 

I fizinis lavinimas (11), muzika 
i (19), pagaliau mokykloms 
I dėstomąją lenkų kalba buvo 
skiriama 20 leidinių. Be to, 
buvo išleista apie 100 leidinių 
tokiais klausimais: komunis
tinis internacionalinis ir 
ateistinis auklėjimas (25 kny
gos), estetinis auklėjimas 
(11), darbinis auklėjimas 
(17), profesinis orientavimas 
(10) ir visa eilė kitų.

Rūpestis teikiamas ne tik 
mokiniams. 1970 m. pradėtas 
leisti periodinis leidinys tė
vams “šeima”. To simpatiško 
leidinio anksčiau išeidavo po 
keturis numerius per metus, 
o 1975 m. pasirodė jau 12. 
Tiražas jau pasiekė 100.000 
— o tai rodo žurnalo populia- 

; rūmą. Dar leidžiamos vaizdi- 
' nės priemonės — išleista 
daugiau kaip 500 spalvotų 
plakatų. Pasirodo ir kitos 
pagalbinės priemonės. Leidy
kla išleidžia 32 spalvotus va
dovėlius ir numato tą skaičių 
dar didinti.

Labai daug vadovėlių — 
originalūs

Apsilankęs leidykloje Leni
no prosp. 25 nr. teiravaus dėl 
leidžiamų vadovėlių — kiek 
jų pasirodo originalių? Malo
nus vyriausias redaktorius 
Jonas Barcys štai ką pasakė:

— Iki IV mokyklų klasės 
visi vadovėliai lietuvių k. — 
originalūs. O nu<>IV kl. iki 
vienuoliktosios iš rusų kalbos 
verčiama TSRS istorija, vi
suotina istorija, matematika, 
fizika, chemija, gamta, geo
grafija. Nuo 1975 m. atsirado

LAISVĖ

". . . fees arčiau prie Širdies"
Iš tik dabar mus pasiekusio 

praeitų metų gruodžio 13 die
nos savaitraščio “Literatūra 
ir Menas” sužinome, kad žy
musis Tarybų Lietuvos poe
tas Stasys Anglickis atšventė 
savo 70-ąjį gimtadienį. Nors 
ir pavėluotai, mes irgi norime 
šia nepaprasta proga mieląjį 
poetą nuoširdžiausiai pasvei
kinti ir palinkėti daug šviesių 
kūrybingų metų. Laikas nuo 
laiko ir mes “Laisvėje” esame 
panaudoję ne vieną poeto 
eilėraštį.

Iš savaitraštyje pateikto 
Valentino Svetickio pasikal

Didysis potvynis

Kažkam turėčiau būt dėkingas,
Kad gyvenu
Paties didžiausio potvynio metu.
Nušluotos visos dambos, ir aplinkui — 
Pulsuojanti pasaulio jūra be krantų.

Viršūnėm galima įkopti į viršūnę,
Kai prasiveržusi pasaulio stichija 
Vilioja be ribų.
Ir modeliai, ir jų įkūnijimai kaupias šūsnimis, 
Energijos ir valios veikti — su kaupu.

Koks^džiugulys,
Kokia jausmų audra pakyla,
Kokia puikybė plaukioti
Viršum liūliuojančių bangų!
Aš su jumis džiaugiuos,
Jūs vandenys, nevaržomi ir gilūs,
Ir brangenybes, jūsų išmestas, renku.

STASYS ANGLICKIS

naujas leidinys, skirtas 8 kla
sei, tai Tarybinės valstybės 
ir teisės pagrindai. Jei jums 
įdomu, kaip atrodo chresto
matijos, skaitiniai, tai, pažy
miu — juose nėra sutrumpi
nimų, ištraukų nėra — rašy
tojų poemos, novelės, apsa
kymai dedami ištisai.

Ta proga buvo įdomu patir
ti, kiek gi esama moksleivių 
tose vidurinėse bendrojo la
vinimo mokyklose, kurioms 
“Šviesa” gamina tiek daug 
vadovėlių? Atsakymas: lietu
vių dėstomąja kalba mokyk
lose (iki XI kl.) mokinių — 
462.700, rusų dėstomąja kal
ba — moksleivių 66.600 (nuo 
I iki X kl.), o lenkų dėstomąja 
kalba mokyklose to jaunimo 
rasime 18.100.

O kiek yra tų šimtų 
leidinių autorių?

Pirmiausia apie darbuoto
jus pačioje leidykloje. Pra
džioje jų buvo 20, o dabar 
etatinių darbuotojų skaičius 
jau pasiekė 160. Dabar veikia 
7 leidybinės redakcijos, kny
gų meninio apipavidalinimo 
redakcija, eilė skyrių. Dirba 
77 redakciniai darbuotojai — 
jie visi baigę aukštąjį moks
lą. Vilniuje veikia redakcija, 
10 asmenų, kurie ruošia len
kų kalba vadovėlius.

Bet be tų etatinių darbuo
tojų tenka organizuoti dar 
520 aktyvių bendradarbių 
“armiją” — tai autoriai, suda
rytojai, vertėjai, dailininkai, 
spec, redaktoriai, recenzen
tai. Iš tų autorių reikia pami
nėti A. Čiplį ir S. Pupeikį, 
“Saulutės” elementoriaus kū
rėjus. O juk jis susilaukė 21 
leidimo ir išmokė skaityti 
netoli pusantro milijono Lie

bėjimo su poetu sužinome, 
kad pirmoji Anglickio poezi
jos knyga išvydo dienos švie
są prieš penkiasdešimt metų, 
o neseniai iš spaudos išėjo 
dešimtoji! Be to, poetas pasa
kęs, “naujos knygos rankraš
tis jau guli ant stalo”, taipgi, 
girdi, “tebesu ištikimas lyri
kai. Gimsta eilėraščiai ir aš 
negaliu nuo jų atsiplėšti”.

Ir dar: “Poetinės medžia
gos turiu kalnus, visų jų nė 
nenuversiu. Griebiuosi tik to, 
kas arčiau prie širdies”.

Belieka pasakyti: Sėkmės, 
poetę!

tuvos vaikų. Tų visų talkinin
kų tarpe yra 26 mokslų dak
tarai, 112 mokslų kandidatų. 
Leidyklai talkininkauja ir įs
taigos, kaip Švietimo minis
terija, Mokslų akademija, 
Vilniaus pedagoginis institu
tas ir kitos.

Ir baigiant apie leidyklą, 
dar teiravaus dėl vadovėlių 
svetimomis kalbomis. Taigi 
anglų k. vadovėliai skiriami 
mokiniams nuo 5 klasės, pa
našiai ir $u prancūzų k. Jei 
visų vadovėlių per metus 
išeina daugiau kaip 4 milij. 
egz., įdomu — kiek popie
riaus sunaudojama? Atsaky
mas: 1.600 tonų visiems leidi
niams. Kur tie leidiniai 
spausdinami? K. Požėlos, V. 
Kapsuko spaustuvėse Kaune, 
o spalvoti vadovėliai Vilniaus 
“Vaizde”. Vaizdinės priemo
nės gaminamos “Giedros” fa
brike.

Na, o paskutinis žodis pri
klauso leidyklos , direktoriui 
Br. Sauliui. Jis atsako dėl 
“Šviesos” darbo 1975-76 
mokslo metams.

— Mes išleidome 135 vado
vėlius, bendro tiražo daugiau 
4 milij. egz. 17 vadovėlių — 
visai nauji. Numatyta vado
vėlius dar labiau gerinti, to
bulinti. Pasirodė skaitiniai 
anglų ir vokiečių kalbomis. 
Talka mokytojams — kiek
vienas naujas vadovėlis susi
laukia palydovo — mokyto
jams skirtos knygos, kur nu
rodoma į vadovėlio ypatybes, 
naudojimo būdus. Tokių kny
gų 1975 m. pasirodė 11.

O dabar svarbi švietimui 
įstaiga įžengė jau į 31-sius 
gyvavimo metus. Linkime jai 
daug sėkmės.

ĮSPŪDŽIAI IŠ VIEŠNAGES LIETUVOJE

Druskininkai — sveikatos — 
grožio miestas

ALDONA ALEKNIENĖ

Atlankius Druskininkus, 
Lietuvos žaliąjį kurortą, pasi
lieka egzotiški vaizdai. Iš sos
tinės Vilniaus link Druskinin
kų eina gražus kelias apie 150 
km. Sėdint mašinoje pro lan
gą lekia įvairūs gamtovaiz
džiai: kalneliai, lankos, javų 
plotai, miškeliai.

Mus lydi Ferdinandas Kau- 
zonas. Pravažiuojant pro žy
mesnes vietas, apie jas gyvai 
paaiškino. Gamta su mumis 
— diena kuo gražiausia, buvo 
šilta, kaip Floridoje. Saulutė 
beria savo spindulėlius, o 
mes gėrimės: kokia Lietuvos 
gamta turtinga savo grožiu!

Bešnekučiuojant, nepajuto
me kaip įvažiavome į Druski
ninkus.

Apsistojome “Turisto” 
viešbutyje. Susitarkėme ir 
pavakarieniavę einame į gat
vę. Tuojau jauna porelė pri
sistato. Tai Stepo Večkio gi
minaičiai. Ir prašo, kad mes 
juos atlankytume. Nustebo
me, kad taip greit sužinojo 
apie mūsų atvykimą. Mes 
visai nežinojome, kad Večkys 
yra apsigyvenęs Druskinin
kuose. Būtinai norėjome bu
vusį niujorkietį, seną draugą 
pamatyti, ir mielai sutikome 
nueiti.

Šone miesto išaugę nauji 
apartmentiniai pastatai, vi
sas kvartalas. Taipgi mokyk
la, ligoninė, vaikų darželis. 
Palei pušyną čia ir Stepas 
gyvena. Kokia ideališka ap
linkuma . . .

Jaudinantis susitikimas vi
sai netikėtai. Stepas gerai 
atrodo, nors dar nepilnai su- 
sveikęs. Džiaugiasi, kaip gra
žiai jis čia valstybės aprūpin
tas — giminaičių prižiūrimas. 
Gražus butas, gražūs baldai, 
Šalimais natūralūs parkas, 
aukštos pušys ošia, yra suo
lai, kur galima pasėdėti, pasi
džiaugti gamta. Čia ir lakš
tingalos tyliais vakarais suo
kia. Aplankėme keletą kartų, 
prisiminėme praeities laikus 
ir draugus. Skundėsi, kad iš 
Amerikos draugai laiškų ne
parašo. Jis domisi pažangie
čiais ir jų veikla.

Pasirodo, kad ten pat ir 
mano teta Viktė Puronaitė 
apsigyvenusi pas dukterėčią 
Gyd. Nijolę Puronaitę ir jos 
šeimą. Jai padarėme suprizą. 
Ji nežinojo apie mūsų atvyki
mą. Buvome nesimatę nuo 
1938 m. Tuomet mes viešėjo
me Lietuvoje. Viktė išlydėjo 
mus iš Klaipėdos uosto. Tiek 
daug metų prabėjo nuo mūsų 
atsisveikinimo . . .

Tuomet Smetonos fašisti
nio rėžimo agentų Viktė buvo 
persekiojama, tardoma, kali

Dukros prašo pasaulį gelbėti jų tėvą

Nuotraukoje parodomas Čilės Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Luis Carvalan su dukromis. Nuotrauka 
daryta dar tada, kada Čilės respubliką valdė socialistų-ko- 
munistų koalicinė vyriausybė. Dabar komunistų vadas 
randasi militaristų-fašistų kalėjime, kur jo gyvybei gresia 
pavojus. O jo dukros Victoria [kairėje] ir Vivian gyvena 
Maskvoje. Šiomis dienomis jos išleido į pasaulį kreipimąsi, 
kad jis gelbėtuoju tėvą iš mirties nasrų. Abi dukros yra 
kovingos veikėjos.
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nama. Bet jos ryžto kovai 
prieš žmonių išnaudojimą ir 
jų skriaudas nepalaužė.

Kupiškėnai pagarsėjo Res
publikoje su savo populiariu 
etnografiniu veikalu “Kupiš
kėnų Vestuvės”. Viktė vaidi
no motinos rolę. Suvaidino 
net 200 spektaklių per visą 
kraštą, dalyvavo ir susukta
me filme. Pasakojo, kiek 
daug etnografinės medžiagos 
sukuopta. Detališkai įamži
no, sukurdami šį veikalą, ir 
senovės tradicines apeigas, 
papročių ir dainas . . .

Viktė dabar jau išėjus į 
pensiją.

Su Viktutė ir gyd. Nijolės 
dukrele, 3 m. Eglute, nuėjo
me į ligoninę, kur gydytoja 
chirurgėje dirba. Nauja erdvi 
ligoninė, vėliausi įrengimai.

Su jos tėveliu dėde Povilu 
kartu augome, į Kupiškio 
mokyklą ėjome. Kiek vargo 
būdavo. Iš Vėžimių į Kupiškį 
5 km., rytą nueidavome, va
kare grįždavome namo. Žie
mos metu neretai iš sniego 
vaikai vos išbristi galėdavo
me. Dabar mokyklos visur 
arti. Kokie laimingi jaunuo
liai, jei tik mokytis nori.

Vieną dieną gydytoja Nijo
lė su vyru pakvietė pasižiūrė
ti. Mielai sutikome. Pasuko
me į pušyną dideliu keliu. 
Pasirodo, ne vien turistus 
poilsiauti čia ran i apylinkė 
vilioja, bet ir gamtovaizdžiai, 
įdomios vietovės — sustojo
me. Koks nuostabus vaizdas 
atsiveria — staiga prieš akis 
platus klonis Raigardu vadi
namas, šlaitas 38 metrai — 
žemyn. Prieš mus po kojų 
medžių viršūnės. Baisu sto
vėti krante, rodos, nudardėsi 
į bedugnę. Sakoma, kad tai 
yra žvėrelių karalystė, tai 
saugi vieta nuo priešų . . . 
Buvusi mėgiama K. M. Čiur
lionio poilsio vieta, jis sėmėsi 
savo kūrybai įkvėpimo.

Gyd. Nijolė sako: Prilaiky
sime “Alka”.

Privažiavę nustebome — 
girioje pastatas — restora
nas! Kieme įvairių sėdynių, 
padarytų iš natūralių medžio 
šakų. Tikra įdomybė — keis
tai išaugę, kreivoti, išsisuki
nėję medžiai. Iš tų šakų pada
ryti skirtingų formų stalai, 
suolai taip kieme, taip ir 
viduje restorano. Atrodo, ne
paprastai gražiai. Tai savo
tiškas menas. Viduje restora
no muzikantai groja — pore
lės sukasi. Pašokę svečiai 
užkandžiauja, užsigeria jau
kioje atmosferoje toli nuo 
miesto...

(Bus daugiau)
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APSAKYMAS

BALTAS KARSTELIS
S. POVILIUS

Kiek tragiškų likimų slypi 
po pavardėmis, iškaltomis 
antkapinėse granito plokštė
se! Žygdarbiais besižavinti 
moksleivija daug jų atsklei
džia, išaiškina, paskelbia 
spaudoje. Bet karo audros 
sūkuryje dažnas buvo atsitik
tinai nublokštas į visai sveti
mą užkampį, kur jo niekas 
nepažinojo. Pašaliniai žmo
nės dažnai užkasė jį ten, kur 
jis žuvo, neradę jo drabužiuo
se jokio dokumento, bylojan
čio apie jo tapatybę.

Man knietėjo Antano Um
bros pavardė, įrašyta antka
pyje sušaudytiems pirmomis 
karo dienomis. Jonkiškio 
apylinkėje tokia pavardė ne
figūravo. Kaip jis čia pateko? 
Kas jis toks buvo? Gal kas 
išliko gyvas, susidūręs su juo 
prieš pat mirtį?

Ir štai aš sėdžiu su vienu 
pensininku mokytoju, kurį 
suradau per laikraštį. Pasiro
dė, jis buvo uždarytas į tą 
pačią daržinę, iš kurios ir 
Antanas Umbra buvo išves
tas į sušaudymo vietą. Um
bra jam pasipasakojo, kaip jis 
pakliuvęs baltaraiščiams. 
Mokytojas atsitiktinai išsi
gelbėjo nuo tragiško likimo. 
Jis maždaug šitaip perteikė 
Antano Umbros priešmirtinį 
pasipasakojimą.

Umbrai šovė į galvą mintis 
pirmomis karo dienomis pa
siekti Vilnių. Joks transpor
tas neveikė. Nei traukinių, 
nei autobusų! Jis sėdo ant 
dviračio, nusprendęs sukarti 
poros šimtų kilometrų nuoto
lį. Pavargęs karštą liepos 
mėnesio dieną užsuko į vieną 
sodybėlę pamiškėje.

— Močiute, gal gaučiau 
vandens gurkšnį troškuliui 
numalšinti? — linksmai už
kalbino Umbra Antanas ties 
krosnim besikuičiančią seny
vą moterį.

— Vanduo šuliny, — trum
pai atkirto nevalyva šeimi
ninkė.

Ir staiga pirkios prieblan
doj Antanas išvydo baltą dė
žę ant suolo prie stalo. Ant 
jos buvo nupieštas baltas 
kryžius. Vienas jos galas bu
vo siauresnis. Šalia stovėjo 
užgesusios žvakės galas, vi
sas apvarvėjęs.

— Kieno čia karstas? — 
paklausė Antanas.

— Onutė pasimirė, — ra
miai paaiškino moteris, 
barkšteldama keptuve. — 
Mano aštuonerių metų duk
rele. Šiandien jau vėlu, tai 
laidosim rytoj. Šventom žole
lėm rūkėm, švęstu vandeniu 
šlakstėm, — niekas nepadė
jo. Vis gaudė, gaudė orą ir 
užgeso. Kai vakar atvežėme 
kunigą, jau nebegalėjo šven
čiausiojo nuryti . . — Gera 
buvo mergaitė. Jau karves 
paganydavo. Tokia aukščiau
siojo valia. Kaip sakoma: die
vas davė, dievas atėmė . . .

— 0 kur daugiau šeimy
nos? — pasiteiravo Antanas.

— Lankoj šieną piauna, — 
tarškėjo moteris. — Malūno 
durys gulėjo išvirtusios, tai 
mes iš baltų lentų karstelį 
sukalėm. Nereikėjo nė dažy
ti. Tėvas anglimi ant viršaus 
išpaišė kryžių.

Antaną Umbrą šiurpas nu
krėtė, pamačius, kaip abejin
gai motina kalba apie ką tik 
mirusią dukterį.

— Gydytoją buvote atve
žę? — paklausė jis.

— Gydytoją? — nustebo 
moteris.

— Taip, gydytoją!
— Ponuli, kas važiuos to

kią tolybę, — aiškino blynus 
kepanti moteris. — Manėme, 
padės kunigo maldos. Vylė
mės, gal nustos karščiavusi.

Antanui praėjo noras gerti. 
Nurijęs keletą gurkšnių ne
skanaus vandens, jis sėdo ant 
dviračio, norėdamas dar tą 
pačią dieną pasiekti Vilnių, 
sutikti ką nors iš studentų, 

sužinoti, kurie iš jų pasitrau
kė į šalies gilumą.

Lyg tyčia važiuojant pro 
Jonkiškio kleboniją, jam kilo 
smalsumas užsukti ir išgirsti 
iš dvasininko lūpų, su kokiu 
abejingumu jis išlydėjo tos 
mažytės Onutės sielą į “ro
jaus smagybes”.

Kunigas sutiko studentą 
maloniai, pakvietė į pavėnę 
klevų paunksnėje.

Po keleto atsainių frazių 
Antanas Umbra tarė:

— Kaip jūs galėjote palikti 
tą mirštančią mergaitę be 
jokios pagalbos? Juk jai vei
kiausiai buvo difteritas? Jūs 
turėjote priversti tuos abe
jingus valstiečius vežti mer
gaitę pas gydytoją. Jūsų jie 
būtų paklausę.

Kunigas sukando žandus, 
pamatęs, su kuo turi reikalą. 
Jis ėmė atsakinėti šventraš
čio frazėmis apie nežinomus 
viešpaties kelius, apie kele
riopą užmokestį pomirtinia
me rojuje, apie teisę į sąžinės 
laisvę, kurios gerbiamasis 
studentas, matyt, nepripažįs
tąs . . .

Paskutinė ironiška užuomi
na tiesiog uždegė Antaną 
Umbrą. Neiškentęs jis šoko 
dvasininkui į akis:

— Baltas karstelis, štai 
kas yra toji tėvų teisė mokyti 
savo vaikus prietarų. Jūsų 
pabambėti lotyniški žodžiai 
prie mirštančiosios reiškė ly
giai tiek pat, kiek Afrikos 
žynio barškinami sudžiovin
tos gyvatės kaulai. Vilniaus 
kalvarijose yra kryžius, po 
kuriuo išstatyta suklupusio 
Kristaus skulptūra. Aš ma
čiau, kaip nuo to kryžiaus 
žmonės drožia sau į kišenes 
“stebuklingas” skiedras. Su
drožtas kryžius po mėnesio 
pakeičiamas nauju. O tomis 
“šventomis” skiedromis ti
kintieji gydo ligonius.

Kunigas sėdėjo tylomis. Iš 
jo povyzos sruveno neapy
kanta. Bet Antanas įsikarš
čiavęs to nepastebėjo.

— Teisė? Jūs nežinote, kas 
yra teisėta ir kas neteisėta, 
kalbėjo jis. —- Štai pavyzdys. 
Gimęs vaikas riksmu apreiš
kia savo teisę gyventi. Šei
mai tai didelė šventė. Jis 
augs, vystysis, taps šeimai 
parama. Tėvai pratęs jame 
savo gyvenimą, per jį jie liks 
nemirtingi. Per jį perduos 
gyvybės estafetę ateičiai. Jie 
pasijus esą stebuklingosios 
pažangos grandimi. Tėvų ir 
kūdikio teises sieja instink
tas. Tėvų pareiga rūpintis 
vaiku. O jūs kaip tik ir 
negynėte kūdikio teisės į gy
venimą.

— Įdomi filosofija, — sau
sai tarė žmogus su juoda 
sutana.

— Teisė remiasi individo 
santykiais su kolektyvu, — 
kalbėjo studentas. — Vienas 
iš žmogaus prigimties in
stinktų yra troškimas bend
radarbiauti su kitais kūrybi
ne savo veikla, bendromis 
pastangomis siekti pažangos. 
Tik tada grupė ar kolektyvas 
yra stiprus kolektyvinėje ko
voje už būvį, kai individui 
garantuojama teisė bendra
darbiauti, kai neleidžiama, 
kad vienas individas skriaus
tų kitą individą.

Patylėjęs Antanas Umbra 
vėl dėstė savo mintis:

— Tas individas, kuris 
reiškia teises, kenkiančias 
kolektyvui, yra uzurpatorius, 
ir ta jo “teisė” yra nusikalti
mas. Kad ir kaip jis trimituo
tų apie savo veiksmų teisėtu
mą, vis vien jie liks neteisėti.

— Vadinas, tamsta prieš 
sąžinės laisvę? — Murmtelė
jo visą laiką tylįs dvasinin
kas.

— Žmogui yra būdingas 
prigimties troškimas suprasti 
savo vietą pasaulyje, atsaky
ti į klausimą: “Kam aš gyve
nu?” Savo gyvenimo įprasmi

nimas yra pirmutinė būtiny
bė tam, kad žmogus nesiblaš- 
kytų, galėtų ramiai darbuo
tis. Kaip sumažinti mirties 
siaubą? Tik suprantant, kad 
žmogus kilniaisiais gamtos 
įdiegtais polinkiais kuria isto
rijos bėgyje pažangą, kad jis 
negali neartėti į pažangą, kad' 
pažangos siekimo dėsniai yra 
visuotini, galima suvokti tik
rą nemirtingumą. Tas nemir
tingumas pasiekiamas tam
pant grandimi pažangos pro
cese.

; Užbaigė jis, žvelgdamas 
tiesiai į nepažįstamą kunigą.

— O bažnyčia nepripažįsta 
pažangos. Ji viską sukoncen
truoja į hedonistinį smagumų 
siekimą pomirtiniame gyve
nime.

— Bet religija mūsų dieno
mis vis įgauna didesnį popu
liarumą. Kaip tamsta tatai 
paaiškinsi? — sviedė repliką 
dvasininkas.

— Paprasčiausiai, — atšo
vė Antanas Umbra. — Žmo
nija įvairiomis religijomis 
mėgino aklai užčiuopti amži
nąsias tiesas. Graikų mitai 
kupini gilios išminties. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
krikščionybės mitus. Tačiau 
praktikoje, su kryžiaus 
skiedromis, kaip minėjau, re
ligija išvirsta į magijos kultą, 
į barbariškus prietarus. To
dėl negalima toleruoti melo 
skleidimo per garsiakalbius. 
Teisėtos yra tos individo pre
tenzijos, kurios naudingos 
kolektyvui, kurios tarnauja 
pažangai. Kas yra teisėta ir 
kas neteisėta, galima supras
ti, suvokiant, kad pažangos 
dėsniai yra neatšaukiami, 
kad pati gamta evoliucijos 
procesu taip suformavo žmo
gaus prigimtį, jog ji negali 
nesiekti pažangos. Pažangos 
siekimas garantuoja žmogui 
didžiausią asmeninę laimę, 
padeda jam nugalėti mirties 
baimę, įprasmina jo egzisten
ciją.

Balto mergaitės karstelio 
vaizdas taip buvo paveikęs 
Antaną Umbrą, kad jis nepa
stebėjo, su kokia pašaipa jo 
klausėsi žmogus, kuris nese
niai buvo išlydėjęs to kūdikio 
sielą į aną pasaulį. Išliejęs 
savo pasipiktinimą, įsikarš
čiavęs studentas išėjo pro 
klebonijos vartelius, už kurių 
buvo palikęs savo dviratį.

— Telaimina tamstą aukš
čiausiasis! — šuktelėjo pato- 
siškai dvasininkas.

Tik vėliau, po keleto valan
dų tesuprato vargšas studen
tas, ką turėjo reikšti šie jam 
skirti žodžiai.

Viskas išsisprendė labai pa
prastai. Dar nespėjus išva-. 
žiuoti iš miestelio, jį susistab
dė pora ginkluotų baltaraiš
čių. Nepadėjo jokie aiškini- 
masi, kad jis ne vietinis, kad 
jis važiuoja į Vilnių susitikti 
su draugais studentais.

— Mes viską apie jus žino
me, — buvo jam pareikšta. 
— Prisiminkite, ką neseniai 
kalbėjote apie kažkokį baltą 
karstą.

Antanas viską suprato. Už
teko telefono skambučio, kad 
jis būtų patalpintas į daržinę, 
kur sėdėjo suimti tarybiniai 
aktyvistai. Vadinasi, tas dva
sininkas palaimino ir jį, pa
siųsdamas į aną pasaulį. Skir
tumas tas, kad jam niekas 
nesukalė jokio balto karsto, o 
užkasė į masinį kapą Jonkiš
kio kapinėse.

Aš džiaugiausi, kad man 
pavyko pašalinti dar vieną 
baltą dėmę daugelyje tragiš
kų likimų, iškaltų pavardė
mis antkapių plokštėse.

Medikų Įkurtuves
Varėna. Greta centrinės li

goninės išaugo naujas korpu
sas. Čia įsikūrė gimdymo bei 
chirurginiai skyriai. Pirmasis 
aukštas atiduotas patiems 
mažiausiems ligoniams. Į 
naujas patalpas persikėlė ir 
greitosios pagalbos tarnyba.

J. Aleksoms

LAISVE

VARDYNOS KLAIPĖDOS METRIKACIJOS BIURE
Klaipėdiečių inžinierių Bronės ir Eleuterijaus Urniežių 

sūnui Minšaugui Civilinės būklės aktų įrašų biure buvo 
iškilmingai įteiktas pirmasis mieste vardinis bronzos meda
lis su Klaipėdos miesto herbu ir tradiciniu linkėjimu “Auk 
tėvų ir Tėvynės džiaugsmui”. Naujagimio tėvams jų sūnaus 
vardinį medalį įteikė uostamiesčio garbės svečias — 
Europos, pasaulio ir olimpinių žaidynių šempionas, TSRS 
nusipelnęs sporto meistras Modestas Paulauskas.

Nuo šiol Klaipėdos vardiniai bronzos medaliai bus 
iškilmingai išduodami visiems naujagimiams.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Kruvinas Centrinės 
Žvalgybos voratinklis

A. KRASĖNAS

Lenley miestelyje, kuris 
yra 10 mylių nuo JAV sosti
nės Washingtono, už aukštos 
spygliuotos vielos tvoros sto
vi didžiulis gelžbetonio pa
statas — tvirtovė. Tai Jung
tinių Amerikos Valstijų Cen
trinės Žvalgybos Agentūros 
(Central Intelligence Agency
— CIA) vienos didžiausių 
šiandieniniame pasaulyje šni
pinėjimo organizacijų — būs
tinė. Keli tūkstančiai agentū
ros bendradarbių dieną ir 
naktį, pasitelkę moderniau
sius elektroninius įrengimus, 
nagrinėja informaciją, gauna
mą iš įvairiose šalyse esančių 
CŽV agentų.

Centrinės Žvalgybos Agen
tūra — tai tik viena iš JAV 
slaptųjų tarnybų. Gyvuoja ir 
nemažiau aktyviau veikia Fe
deralinis Tyrimo Biuras (Fe
deral Bureau of Investigation
— FBI), Pentagono karinė 
žvalgyba, ir kitos analogiškos 
žinybos.

Kad žvalgyba tam ir yra, 
kad gautų informaciją apie 
galimą ar numatomą priešą, 
visiems žinomas dalykas. Ta
čiau iki šiol menkai tebuvo 
žinoma, kokį didžiulį užmojį 
įgavo Centrinės Žvalgybos 
Agentūros diversinės-ardo- 
mosios operacijos užsienyje, 
kaip Amerikos agentai nesi
varžydami kišasi į kitų šalių, 
įskaitant ir JAV sąjunginin
kų, vidaus reikalus, kaip pla
čiai jie praktikuoja papirkinė
jimą, šantažą, nepageidauja
mų Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms politinių veikėjų 
žudymą, valstybės pervers
mų ruošimą ir jų vykdymą.

Skandalas plečiasi. Į spau
dą patenka vis naujų duome
nų. Taip pasaulis sužinojo, 
kaip Centrinė Žvalgybos 
Agentūra finansavo pasaulio 
darbo unijų judėjimo suskal
dymą pirmaisiais metais po 
Antrojo pasaulinio karo, kaip 
amerikiečiai tada tuščiai mė
gino pašalinti komunistus iš 
Prancūzijos ir Italijos vyriau
sybių, kaip 1953 metais buvo 
nuverstas Irano ministras 
pirmininkas Mosadvkas, sto
jęs už naftos kompanijų na

DEKORATYVINIO MENO ŠEDEVRAS

Naujieji Ignalinos kultūros namai pasipuošė: jų vestibiulį dabina dailininkų Nijolės 
Dalinkevičienės ir Romo Dalinkevičiaus 75 kvadratinių metrų freska-sąrafitas “Gamtos 
pasaulyje”. Čia pateikiame šios freskos fragmentą.

cionalizavimą savo šalyje, 
kaip buvo planuojama nužu
dyti Patrisą Lumumbą, ren
giami pasikėsinimai į Fidelį 
Kastro, perversmas Čilėje.

O visai neseniai Paryžiuje, 
Londone, Stockholme, Mek
sikoje ir kai kuriose kitose 
sostinėse buvo paskelbti da
bar ten veikiančių svarbiau
sių CŽA agentų sąrašai. Tie
sa, Prancūzijos ir Anglijos 
vyriausybės, pareiškusios, 
kad Amerikos žvalgų vardai 
joms buvo žinomi ir anksčiau, 
atsisakė išvyti šnipus iš ša
lies. Tačiau aišku, kad šie 
demaskuojantys faktai sukė
lė Centrinei Žvalgybos agen
tūrai rimtų rūpesčių.

Prieš kelis mėnesius, kai 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose buvo smarkiai kritikuo
jamas Federalinis Tyrimo 
Biuras, Centrinė Žvalgybos 
Agentūra dar labiau paaštri
no padėtį , pateikusi kompro
mituojančių duomenų apie 
savo sąjungininką ir kartu 
konkurentą. Dabar pačiai 
Centrinei Žvalgybos Agen
tūrai tai skaudžiai atsiliepė.

Reikalą sukomplikavo dar 
ir tai, kad kai kurie buvę 
CŽA agentai, supratę tą ža
lingą vaidmenį, kurį Jungti
nių Amerikos Valstijų ardi- 
mosios tarnybos vaidina visa
me pasaulyje, po ilgų tylėji
mo metų nutarė prabilti. Nu
traukę ryšius su Centrinės 
Žvalgybos Agentūra, jie įs
teigė net specialią asociaciją, 
kuri užsibrėžė tikslą kiek ga
lint sumažinti žalą, kurią 
JAV slaptosios tarnybos daro 
taikai.

Centrinės Žvalgybos Agen
tūros veiklos svarstymas 
JAV Kongrese, ypač paaš
trėjo, paaiškėjus, kad vyriau
sybė mėgino pasinaudoti 
slaptais šios žinybos kanalais 
ir teikti pagalbą maištinin
kams Angoloje, priešingai 
Senato ir Atstovų Rūmų nu
tarimams.

Apie nusikalstamą Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
veiklą dabar žino visas pasau
lis.

Penktadienis, Kovo (March) 19, 1976

VYRAI, NESIJUOKITE!

V eiksnių persiorientavimo 
fantazijos

JURGIS PIPIRAS
Gyvendamas Lietuvoje 

valsčiaus centro miestelyje, 
prisimenu, kaip valstiečiai, 
mažai nusimanė bei tiksliai 
vengė kalbėti apie politiką. 
Jų kalbos daugiausia sukosi 
apie turgus, kermošius, meš- 
laveštę, šienapiūtę, rugepiu- 
tę ir kitus ūkio darbus.

Rodosi, esame tų pačių tė
vų vaikai, bet atvykus į Ame
riką, brolyti, kur tik nepasi
suksi, be politikos, rodosi, 
nebūtų ką kalbėti. Ypatingai 
kada ateina vasario mėnuo ir 
prasideda agitacine’ propa
ganda, kai visais būgnais 
trenkia, kad reikia mūsų Lie
tuvą vaduoti . . . duoti ir 
duoti ... ir dar sykį pinigų 
duoti. Na, ir kada žmogų 
pagauna toks kvaitulys, tai 
rodosi, kad be politikavimo 
kam gi būtų vertas visas 
gyvenimas!

Tų politikavimo nuotaikų 
pagautas nuvykau pas viena 
tautietį, bendruomenininką, 
politiniai papramogauti. Po 
kelių žodžių — “sveikas” — 
“kaip gyvuoji”, kaip laikosi 
sveikata”, tuojau kalba nu
krypo į labai komplikuotą 
politinę temą. Tautietis pra
dėjo man aiškinti, koks įvyko 
baisiai painus sumišimas ir 
nesusigaudymas tarpe ben- 
druomeninkų, altininkų ir vli- 
kininkų, po Helsinkyje įvyku
sios Europos saugumo konfe
rencijos. Ėmė daugiau kaip 
šeši mėnesiai, kol mūsų 
“veiksniai” persiorientavo: 
kokių priemonių ir būdų atei
tyje griebtis, kad vadavimo 
vardan ir toliau amerikoniš
kos bomaškos plauktų į triju
lės veiksnių centrus.

— Įdomu . . . įdomu . . . 
Na, ir kągi tię veiksniai naujo 
sugalvojo — primygtinai pa
klausiau.

— Iš plačių diskusijų išaiš
kėjo, jog nežiūrint kaip mes 
neanalizuotumėm, Helsinkio 
konferencijos pasekmės, kur 
prezidentas G. Fordas pasi
rašė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo deklaraci
ją, visiems aišku, kad Jungti
nės Valstijos neskelbs karo 
Sovietų Sąjungai, kad mums 
išvaduoti Lietuvą. O be karo 
vadavimas kaput — pilnoje 
to vokiško žodžio reikšmėje. 
Dėlto ir reikėjo persiorien
tuoti, surasti naujus vadavi
mo kelius. Kad ir persiver
čiant aukštyn kojom ir reikė
jo vadavimo gaires pasukti 
linkui Azijos kontinento, 
kreipiantis prie Raudonosios 
Kinijos vado Maucetungo su 
prašymu, kad jis mums išva
duotų Lietuvą.

— O je . . . O je . . . kas 
pasidarė? Juk veiksniai se
niai prakeikė komunistus. O 
dabar ...

— Palauk! Sustok! Aš tau 
noriu išaiškinti persiorienta
vimo prasmę. Mes dar atsi
menam, kaip amžina Atilsi 
pralotas Krupavičius mus 
mokė, kad ir su pačiu velniu 
reikia susidėti, jeigu tik būtų 

galima gražinti smetoninės 
eros laikus į mūsų brangią 
Lietuvėlę.

— Ot, čia, tai tikrai fantas
tinė naujiena. Ir kas tokį 
posūkį galėjo sugalvoti?

— Bendruomenininkai su 
altininkais. Chicagos veiks
nių smegenų trustas.

Pokalbininkas norėdamas 
įrodyti faktais, ką jis kalba, 
išėmė iš stalčiaus Bendruo
menės išleistą buletėną, ku
riame rašo, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dyba, atsikreipdama į tautie
čius, prašydama pinigų, įro
dinėja, kokiais keliais turės 
ateiti Lietuvos išvadavimas. 
Tautietis atvertė bulėtenio 
ketvirtą puslapį ir skaitome: 
“Tarptautinės Srities Veikla

JAV LB palaiko kontaktą 
su Kinijos Liaudies Respubli
kos Misija prie Jungtinių 
Tautų ir jos Ryšių įstaiga 
Washingtone. Sov. Sąjungos 
priešui teikiama informacija 
apie Lietuvos okupacijos ap
linkybes, sovietinę priespau
dą lietuvių tautos kovą nusi
kratyti vergijos pančiais. 
Teikiama informacija Raudo
nosios Kinijos panaudojama 
propagandiniame kare prieš 
Lietuvos pavergėją.”

Kodėl pasirinkote tokį toli
mą kelią, per Kiniją? Juk 
Lietuva Europoje. Argi Lie
tuva Europoje draugų netu
ri?

— Turi, bet tie visi drau
gai yra paraudonavę.

— O Kinija irgi raudona.
— Tu bemokslis, nesu

pranti diplomatijos. Ką jūs 
manote, kad veltui Alto pir
mininkas Dr. Bobelis vasario 
16 d. buvo nuvykęs į Kalifor
niją. Veikiausia gal buvo su
sitikęs ir su ponų Niksonu. O 
tas užkviestas nuvyko į Rau
donąją Kiniją, ir susitikęs su 
Mancetungu galėjo paprašy
ti, kad jis mums padėtų pro
pagandinio kryžiaus kare 
prieš Sovietu Sąjungą.

— Vietnamo karo metu, 
veiksnių spaudoje buvo rašy
ta, kad arčiausias kelias į 
Lietuvą yra per Vietnamą. 
Matote, kas ten atsitiko . . .

Dar apie dvi valandas pla
čiai politikavome apie Vietna
mą, bei apie Hitlerio pasaulio 
užkariavimo planus. Neuž
miršta buvo ir Angola, kur 
kadaise profesorius Pakštas 
ragino lietuvius kurti atsargi
nę Lietuvą. Ir kur dabar 
mūsų tautiečiai būtų iš ten 
bėgę, kada tos šalies juodi 
žmones pradėjo raudonuoti? 
Kalbėjome ir apie raudoną 
spalvą. Raudona Kinija gera. 
Angola negera. Šių mišrių 
sampratų politikavimas nu
krypo iki gimdimo kontrolės. 
Mano pašnekovas sako, kad 
šią problemą lengva išrišti. 
Tik reikia suruošti karą. Te
gu žmonės vieni kitus išsižu- 
do, tada nebebus žmonių per
viršio, nei bedarbių pasauly
je.

Be politikuojant daug pro
blemų galima liežuviu išrišti. 
Jeigu tie plepalai būtų įgy
vendinti, įvyktų baisus krau
jo praliejimas. Bet lengvai į 
tai žiūrint, tik kasdieninė 
politikavimo pramoga. Viską 
sykiu sudėjus, tai drama, 
komedija ir tragedija. Tai 
toks kai kurių lietuvių įšeivių 
būdas. . .

Trevose, Pa. — Siame gra
žiame Philadelphijos prie
miestyje kovo 12 d. vieno 
namo rūsyje rasti 6 žmonės 
nušauti. Penki vienos šeimos 
John Apt nariai — abudu 
tėvai, dvi dukros ir sūnus. 
Žmogžudžio arba žmogžudžių 
ieškoma.
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Šernas padeda . . . medžioti
Jurbarko rajono Stakių girininkijos girininkų J. Butiškį 

medžioklėj lydi . . . šernas. Jis puikiai orientuojasi miško 
tankumynuose, o uoslė ir įgimta intuicija padeda greitai 
aptikti šernų kaimenę. Micius (toks šerno vardas) nebijo 
šūvių, jo neerzina parako kvapas ir visiškai netraukia miško 
giminaičiai.

Pastaruosius jis paliko būdamas vos kelių dienų amžiaus 
J. Butiškis tik ką gimusį šerniuką aptiko miško pakraštyje. 
Parsinešęs į namus, rūpestingai augino, ir Micius labai 
prisirišo prie savo šeimininko. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Chicago, III.
COMMUNISTS LAUNCH 
CAMPAIGN IN ILLINOIS

The Illinois-Iowa District 
Committee of the Communist 
Party enthusiastically 
opened the election campaign 
in the two states for Gus Hall 
for President and Jarvis Ty
ner for Vice President, at a 
special conference attended 
by more than 50 District 
leaders of the Party, vowing 
to put the Party on the ballot 
in both states.

In Illinois the Party will 
open a drive for 35,000 signa
tures on nominating petitions 
on April 1. In addition to Hall 
and Tyner the District Com
mittee nominated State 
Chairman Ishmael Flory for 
Governor, Linda Appelhans 
for Lt. Governor, Ted Pear
son for Atty. General, Fran
ces Gabow for Secretary of 
State and Charles Hunter for 
Comptroller. Mark Almberg, 
Jack Kling and Altherna Me- 
dith are the Communist can
didates for Trustees of the 
University of Illinois.

Announcing the Commu
nist slate, Flory declared, 
“We are in this campaign to 
show that inflation can be 
ended, that rents can be 
controlled, prices rolled back 
and people put back to work. 
The Democratic and Republi
can Parties, representing big 
business, have not and can
not address themselves to 
the fundamental issues facing 
our country and the world.

ALL INCLUSIVE TWO WEEK GROUP TOURS

Lithuania
ITINERARIES INCLUDE 6 DAYS IN VILNIUS 

Balance of days in Minsk and Moscow

DEPARTURE DATES

20 May 15 July
27 May 12 August
17 June 02 September

09 September

COST FROM MONTREAL
May and September Tours $ 919.00

June Tour $1,016.00
July and August Tour $1,030.00 

Including first class hotel accommodation, two persons 
sharing room, full board, all transfers and transporta
tion, sightseeing.

To Guarantee Your Departure . . . “Reserve Now”

Contact Us For Detailed Information

GLOBE TOURS
1066 Bloor Street. West 
Toronto, Ontario.
M6H IM6
Tel. (416) 531-3593

“We will work with mil- 
; lions to cut the military bu- 
i dget that robs us and threat
ens us with war. We pledge 
ourselves to full funding at all 
levels of health, education 
and welfare. We pledge to 
work for massive affirmative 
action to end racism and 
discrimination.

“The current crisis is 
i caused by the rapacious drive 
of the giant corporations and 
banks for profits. This is the 
force for record war budgets 
and war threats in Africa, 
the Mid-east and around the 
world. This is the racist goad 

i pitting white workers 
i against Black people and oth
er minorities. This is the 
wringer squeezing higher 
prices and taxes from the 
people, and cutting jobs.

“We are in this campaign 
| to debunk the lies of the’ 
racists and the war hawks. 
We will make our contribu
tion toward an alternative 
program to that of the cor
rupt two parties of big busi
ness. There is an answer to 
the crisis: peoples action for a 
peoples program to curb the 
monopolies and meet human 

i needs first, moving toward 
socialism. Capitalism cannot 
meet the needs of the U. S. 
people. It is as old fashioned 
as horses and buggies.”

Portugalija. — Čia susirin
kę Vakarų Europos socialistų 
vadai žada ekonominę ir viso
kią pagalbą “Portugalijos 
jaunai kovojančiai demokra
tijai”.

2020 University Street 
Suite 434
Montreal, Quebec.
H3A 2 A5
Tel. (514) 849-6394

Dorchester, /Hass.
Prabėgo kaip žaibas Tarp

tautinė Moters Diena — Ko
vo 8-oji. Gavau sveikinimo 
atvirukę iš Lietuvos, Califor- 
nijos ir kitur. Net nejauku 
pasidarė, kad Bostono apy
linkėje nepajėgėme surengti 
prakalbų arba kokio nors pa- 
rengimėlio.

Jau 22 metai kaip gyvenu 
Bostone. Visada kovo 8 d. 
minėdavome su prakalbomis 
arba kitokiais parengimais. 
Bet paskutinius dvejus metus 
neturėjome nieko.

Sį rytą pasišaukiau Nellę 
Grigaliūnienę, LLD iždo glo
bėją ir sakau: “Ar jau svei
kesne? Ji sako: “Ne visai. 
Prieš pora dienų jaučiausi 
geriau, bet išėjau į lauką 
drabužių padžiauti ir vėl at- 
kritau”. Aš jai sakau: “Žinai 
kad mes nepaminėjome Kovo 
8-os”? Ji sako: “Taip, bet kas 
minės, kad visi serga.”

Aš jai vėl sakau; “Pasiųski
me $10 į Laisvę, pagarsins 
mūsų pasveikinimą ir pasitei
sinimą”. Ji sako: “Sutinku, ir 
aš manau visos LLD narės 
sutiks”.

LLD 2 kp. So. Boston, 
Mass., sveikina viso pasaulio 
darbininkes moteris ir veikė
jus, su Kovo 8-ta”.

Elizabeth Repšienė
LLD 2 kp. Pirmininkė

Fordo bičiulis —
"sukčius?"

Howard Callaway

Pranešama, kad staiga pa
leistas arba atstatytas Fordo 
rinkiminės kampanijos direk- 

‘torius Mr. Howard Callaway. 
Tai labai svarbus, atsakingas 
postas. Kodėl jis jai nebetin
kamas?

Pasirodo, kad Mr. Calla
way Colorados valstijoje 
bendrai su broliu operuoja 
labai didelį ir pelningą sporto 
rezortą. Jis kaltinamas, kad 
jis tą aukštą ir įtakingą val
džioje vietą panaudojo padi
dinimui savo biznio.

Kaip ir paprastai, vedamas 
jo poelgio tyrinėjimas, o tuo 
tarpu jo pirmininkavimas 
prezidento rinkiminei kampa
nijai kenktų prezidento kan
didatūros populiarinimui. Te 
dėl atleistas iš pareigų.

Balio Sruot, r 
atminimui

Tarybų Lietuvoje plačiai ir 
iškilmingai paminėtos rašyto
jo ir literatūros mokslininko 
Balio Sruogos gimime 
80-osios metinės.

Ruošiantis sukaktuvėms, 
naujais eksponatais pasipildė 
rašytojo memorialinis muzie
jus — biblioteka, įsikūręs 
Žaliakalnyje Kaune, buvusia
me B. Sruogos name. Jų 
tarpe yra nemaža naujų do
kumentų iš fašistinės Štutho
fo koncentracijos stovyklos, 
kur rašytojas buvo kankina
mas vokiečių okupacijos me
tais ir kur be laiko prarado 
sveikatą.

Vilniuje ir Kaune įvyko 
jubiliejiniai vakarai, literatū
rinės parodos, teatruose ir 
per televiziją buvo rodomi jo 
veikalų pastatymai — “Milži
nų paunksmė, “Pajūrio ku
rortas”, “Dobilėlis penkiala
pis” ir kt.

LAISVĖ

SAN FRANCISCO, CAL.
teisių ir kovoja už jų laimėji
mą.

Taip pat Ksavera pabrėžė, 
kad šiandien socialistinėse

TARPT AUTINĖS MOTERS 
DIENOS MINĖJIMAS

Kovo 7 dieną Berkeley, 
Cal., Suomių Salėje įvyko 
įdomus Moters Dienos minė
jimas. Tik įėjus į salę į akis 
krito labai gražiai gyvų gėlių 
puokštėmis papuošti stalai, ir 
kažin kaip atsilankiusių sve
čių veiduose matėsi puiki, 
šviesi nuotaika.

Programa susidėjo iš vai
šių, kalbos ir skaidrių (slides) 
rodymo. Dalyvių būryje dar 
buvo ir tolimi svečiai lawren- 
ciškiai Jonas ir Afemija Kuo
džiai su savo malonia anūke 
Margareta.

Po tradicinių vaišių Ksave
ra Karosienė pasakė įdomią 
ir išsamią kalbą apie Moters 
Dienos —- Kovo 8-osios reikš
mę. Ji apibūdino praeityje 
šios šalies vestas sunkias mo
terų kovas prieš žemus atly
ginimus, ilgas darbo valandas 
ir labai sunkias sąlygas. Pa
minėjo 1857 m. tekstilės dar
bininkių streiką ir New Yor- 
ko mieste suruoštą kovo 8 d. 
demonstraciją. Šiandien Mo
ters Tarptautinė Diena jau 
minima visame pasaulyje. Vi
sur moterys reikalauja lygių

ŠIRDINGA PADĖKA
Nelaimėje žmogus suranda savo tikrus prietelius! 

Man susirgus, išgulėjus ligoninėje penkias savaites, 
didžiausias suraminimas buvo — tai draugų rūpestis 
mano sveikatos stoviu.

Dėkoju visiems už lankymą, už atvirukus, laiškus, 
už skambinimą telefonu kaip ligoninėje taip ir namuo
se. Dėkoju “Laisvės”, administracijai už pranešimą 
apie mano sveikatos stovį.

Taipgi esu dėkingas mano dukrai Lilijai Lason ir 
anūkei Lynn, kurios tiek daug rūpinosi mano padėtimi 
ir visame kame pagelbėjo žmonai Amelijai.

Mes, žmona ir aš, niekad nepamiršime Jūsų, mieli 
draugai.

MIKOLAS LIEPA
Woodhaven, N. Y.

MIAMI SPRINGS, FLA.

Atskrido liūdesio žinia
Šių metų sausio 13 dieną Lietuvoje mirė mano 

brolelis Stasys Stankevičius. Reiškiu širdingą užuo
jautą brolienei Olesei, jų sūnui Vincui, visiems jo 
giminėms ir draugams, kurie palydėjo velionį į amžiną 
poilsį.

ELIZABETH STANKUS

WATERBURY, CONN.

Mirus

Karaliui Krasnitskui
1976 m. vasario 26 d.

Gaila mūsų dėdės jam atsiskyrus iš mūsų tarpo. 
Reiškiame g;' užuojautą jo dukterims, sūnui, broliui 
ir visiem* jc artimiesiems, likusiems šioje liūdnoje 
valandą .

a Ziobienė P. Dudonienė
Ji .es Krasnitskas N. Dudonis

KENSINGTON, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vinco Visotskio

mylimo gyvenimo draugo.
Ilsėkis ramiai, mano mielasis, aš tuoj pas tave 

ateisiu.
ONA VISOTSKIENĖ

J ulia Krasnitskas 
Jean Korn 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret
Co»x ’ Aavaliauskaitė

mirė 1974 m. kovo 20 d.
Prisiminimui mūsų sesutės, kuri gyva būdama tiek 

daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui

HELEN KUDIRKA, Linden, N. J.
AGNES YUREVIČIENĖ, St. Petersburg, Fla.

IR ŠEIMOS

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Onai, dukrai Irene 
ir žentui Steven Trivers, anūkėms ir visiems artimie
siems.

A. REPSEVICIŪTĖ

šalyse Moters Tarptautinė 
Diena yra oficiali šventė.

Po Ksaveros įdomios kal
bos Violeta Taraškienė paro
do iš Lietuvos ir vietoje paga
mintų gražių skaidrių.

Taipgi šios dienelės įspū
dingoje sueigoje savo gimta
dienius atšventė Raymondas 
Machulis ir Ignas Kamaraus
kas, kuriems buvo suteikta 
šiltų, malonių linkėjimų. Iš 
savo pusės jubiliatai dalyvius ■ 
gerai pavaišino.

Siam Moters Dienos minė- | 
jimui paaukojo: J. ir A. Kuo
džiai $7.50, J. ir M. Ginaičiai 
$5, V. Sutkienė $5 ir Onutė 
D. $3.

Pažymėtina, kad mūsų bu
vusio veiklaus draugo Jono 
Ginaičio šiuo tarpu sveikata 
yra smarkiai susilpnėjusi. 
Linkėtina, kad su pavasariu 
draugo Jono sveikata susti
prėtų, ir kad juodu su Maryte 
vėl būtų mūsų tarpe.

Didelė bendra padėka vi
siems, kurie kuo nors prisidė
jo prie šio Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimo. L-ma

Elizabeth Ramanauskienė
Albert Korn

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Veronikai Lopatta
Reiškiame gilią užuojautą giminėms, draugėms bei 

draugams čia Amerikoje ir Lietuvoje.

LLD 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

PHILADELPHIA, PA.
PALAIDOJOME
DRG. H. TUREIKIENĖ

Nemalonu rašyti liūdnas 
naujienas. Nemalonu ir skai
tyti apie mirimus. Bet kuo
met numiršta draugas pažan
gietis, sykiu dirbęs virš 60 
metų pažangos darbą, mes jo 
liūdime ne mažiau, kaip ir jo 
šeima. Tai skaudus nuostolis 
visiems.

Gal visur pažangos darbas 
daugiausia remiasi ant kelių 
ar keliolikos darbštesnių na
rių.

Draugė H. Tureikienė pri
klausė prie Literatūros Drau
gijos nuo josios susiorganiza- 
vimo. Visuomet buvo su pir
mūnais. Nežinau, kuriame 
pažangiųjų lietuvių suvažia
vime ji nebuvo delegate, nes 
ją matome visų suvažiavimų 
nuotraukose. Apie ilgametį 
vietinį jos veikimą neįmano
ma nė išpasakoti . . .

Elena Blistrumnaitė gimė 
ir augo Žemaitijoje, prie Šat
rijos Piliakalnio. Neretai pa
sakodavo, kaip tuo laiku jau
nimas šventadieniais žaisda
vo ant Šatrijos piliakalnio.

E. Blistrumnaitė į šią šalį 
atvyko dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Susipažino su 
Longinu Tureikiu, ir tarėsi 
apie vedybas. L. Tureikis jau 
tuomet buvo laisvamanis, o ji 
labai religinga. “Priežastį” 
sutarė išspręsti kompromisu: 
susituoks bažnyčioje ir poma- 
žu “širduką” sugrąžins religi
jai . . . Bet pasekmė buvo, 
kad ji pati tapo laisva . . .

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Onai, dukrai Irene 

ir žentui Steven Trivers, anūkėms ir visiems kitiems 
artimiesiems.

A. RADZIK

5-tas puslapis

Jaunuoliai abu buvo be
moksliai. Lengvesnio darbo 
surasti buvo neįmanoma. L. 
Tureikis įsidarbino cukernėje 
ir laikėsi iki senatvės. Cuker- 
nėse darbas buvo sunkus ir 
visuomet labai šiltas. O darbo 
laikas — 12 valandų.

Būdamas dar ne senas Lon
ginas susirgo, po keleto 
metų, 1967 m. rugsėjo 17 d. 
mirė.

Žmona irgi dirbdavo, dau
giausia valgyklose. Užaugino 
sūnų Al ir dukrą Kasy. Dabar 
jų šeima padidėjo; turi 5 
anūkus ir 4 proanūkius.

Draugė H. Tureikienė pie
tinėje miesto dalyje išgyveno 
virš 60 metų. Sveikatai silp
nėjant, išvyko pas dukrą į 
Sicklerville, N. J. Po sunkios 
ligos mirė kovo 6 dieną. Pa
laidota kovo 11 dieną. Laido
jimo koplyčioje atsisveikini
mo kalba pasakė Rožyte Ben, 
o kapinėse — R. Merkis.

Laidojimu rūpinosi J. Ka
valiauskas. Liūdesyje paliko 
durką Kasy, sūnų Ali, žentą, 
Bill Learner, 5 anūkus, 4 
proanūkius, ir daug draugų.

***
“Laisvės” ir “Vilnies” ko

respondentas drg. J. Kaz
lauskas laipsniškai sveiksta.

Južintiškis

Binghamton, N. Y.
Mirus Katrinai Juozapai- 

tienei, užuojautoje, kuri tilpo 
kovo 12 d. “Laisvės” laidoje 
praleistas L. Mainionienės 
vardas. Atsiprašome. Adm.
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BROCKTON, MASS. Palaidojus Juozą Babarską
Kovo 8 dieną įvyko LLD 6 

kp. susirinkimas pas Ch. Us- 
tupą. Teatsilankė 8 nariai. 
Pirmininkas atidarė susirin
kimą ir paprašė narius vienos 
minutės atsistojimu pagerbti 
mirusią narę Rose Wallen.

Praeito susirinkimo proto
kolas skaitytas ir priimtas. S. 
Rainard pranešė, kad LLD 
7-tos apskrities pirmininkas 
Alekas Kandraška pageidau
ja turėti pavasarinę apskri
ties konferenciją Brocktone. 
Po diskusijų nutarta konfe
renciją sušaukti gegužės 2d., 
11 vai. ryto pas Ch. Ustupą, 
27 Cleveland Ave.

Visos 7-tai apskričiai prik
lausančios kuopos privalo iš
rinkti delegatus balandžio 
mėnesį. Apie pačią konferen-

RICHMOND HILL, N.Y.

Miras

Juozui Babarskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai aidietei 

Onai, dukrai Irene Trivers ir jos šeimai; taipgi visiems 
kitiems artimiesiems bei draugams. Juozas buvo : 
ilgametis Aido Choro narys.

Skaudu netekus nario. Liūdime sykiu su visais.

AIDO CHORO VALDYBA

RICHMOND HILL, N. Y.

Miras

Juozui Babarskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai, dukrai 

Irene Trivers ir jos šeimai; taipgi visiems kitiems 
artimiesiems bei draugams.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Miras

Juozui Babarskui
1976 m. kovo 10 d.

Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Onai, dukrai 
Irene Trivers ir jos šeimai; taipgi visiems kitiems 
artimiesiems bei draugams.

JULIJA LAZAUSKIENĖ
So. Ozone Park, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Miras

Juozui Babarskui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 

dukrai Irene ir žentui Steven Trivers, taipgi anūkėms 
ir visiems kitiems jo giminėms ir artimiesiems.

I.ir A. BIMBAI

RICHMOND HILL, N.Y.

Miras

Juozui Babarskui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Onai, dukrai 

Irene ir žentui Steven Trivers, anūkėms, broliui Jonui 
Lietuvoje ir visiems artimiesiems bei draugams.

K. Rušinskienė Sofija Stasiukaitienė
Arthur Baltrušaitis Jurgis Stasiukaitis
Ieva Mizarienė A. Vaznienė
F. Mažilienė J. Šimkienė
A. Malin G. Danilevičienė
B. Spudienė B. Ostapuk
M. Stukienė A. Adams
M. Kavaliūnienė S. Simas
A. Kavaliūnas T. Simas
Anne Yakstis W. Misiūnas
J. L. Bikulčiai J. Grybas
V. Kazlauskienė 0. Čepulienė
P. N. Ventai A. N. Mical
N. Buknienė W. Malin
J. J. Pluščiauskai J. Lazauskienė
K. Bender G. Wareson
B. N. Skublickai V. Venskūnienė
M. Ramenčionis J. Mankauskas
A. Jozėnienė S. Narkeliūnaitė
J.Juška T. Stočkienė
H.Juška A. F. Lupsevičiai
K. Meškėnas A. W. Juškevičiai
J. Weiss J. Siurba
Mary Adams M. E. Liepai

I ciją bus “Laisvėje” plačiau 
pranešta.

Sis mūsų susirinkimas bu
vo lyg ir Tarptautinės Moters 
Dienos atžymėjimas. Mūsų 
gerosios draugės Lena 
Smith, Anne Markevičienė ir 
Ada White pagamino užkan
džių. Širdingas joms ačiū.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 4 dieną 
šioje pačioje vietoje. Prašo
me narius dalyvauti.

Sekr. S. Rainard

ATSIPRAŠOME
Kovo 5 d. “Laisvės” laidoje 

tarp išreikštos užuojautos 
mirus Rose Wallen buvo pra
leisti sekami vardai: Agnes 
Cook, Peter Yeyermitz, Ch. 
Ustapas ir Anna Vaitekūnas.

Adm.

Mielas Juozas Babarskas 
atsiskyrė iš mūsų tarpo labai 
netikėtai kovo 10 d., 2:30 vai. 
ryto. Išdirbęs visą dieną kovo 
9, jis išėjęs iš darbovietės — 
sukniubo šaligatvyje ir buvo 
nuvežtas į French Hospital 
Manhattane.

Dar tą vakarą, jis kalbėjo 
su žmona Onute ir patarė jai 
nevažiuoti į ligoninę naktį, o 
palaukti ryto. Bet .. ne taip 
išėjo.

Jis buvo pašarvotas Garš
vos Haven Hill koplyčioje, 
visai arti savo namų. Gulėjo 
karste gausiai apsuptas gėlių 
puokščių. Per visas dienas 
artimieji ėjo į šermeninę pu
siau tikėdami, kad tai galėjo 
mirti taip pilnas energijos 
žmogus, su kuriuo matėmės, 
kalbėjomės sekmadienį p6r 
Moters Dienos minėjimą.

Juozas gimė 1901 metais 
Lietuvoje. Iš Lietuvos dėl 
sunkaus gyvenimo jis 1929 
metais persikėlė į Argentiną. 
1938 metais sukūrė šeimyninį 
gyvenimą so Onute Valatkai
te, po kiek laiko susilaukė 
dukrelės Irene. Bet ir Argen
tinoje nebuvo rožėmis klotas 
gyvenimas, tad 1949 metais 
visa šeima persikėlė į New 
Yorką.

Abu Babarskai sunkiai dir
bo ir čia reikėjo sukurti naują 
gyvenimą, išmokslinti dukre
lę Irene, o visa tai reikalauja 
sunkaus darbo.

Dabar dukrelė Irene ište
kėjusi už Steven Trivers, 
augina savo dvi dukreles ir, 
rodos.jau Babarskams gyve
nimas galėjo būti geresnis.

Užuojautos telegramos is Lietuvos — 
Mirus J. Babarskui

Mirus žymiam pažangiečiu! Juozui Babarskui, Tiesos 
Redakcijos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionio šeimą ir 
artimuosius.

Tiesiečių vardu
Redaktorius A. LAURINClUKAS

Vilnius
***

Nuoširdžiai užjaučiame jums netekus brangaus vyro 
Juozo Babarsko, kuris daug nusipelnė pažangiam judėjimui 
ir buvo visų mūsų mylimas.

Kultūrinių Ryšių su Užsienio Lietuviais Komiteto vardu 
V. KAZAKEVIČIUS

Vilnius
***

Taipgi gauta nemažai iš Lietuvos telegramų nuo giminių.

Bicentennial 
March for jobs

JOBS • LOWER PRICES •AID TO THE CITIES

Join the protest to
Pres. Ford & Congress 
Break the silence. 
Make jobs and 
peoples needs 
issues in the 
elections.

Washington D.C. 
APRIL 3,1976

Jie praėjusią vasarą su 
LLD eksursantais aplankė 
savo gimtinę Tarybų Lietu
vą. Džiaugėsi Juozas gavęs 
progą pasimatyti su broliu 
Jonu, kurio buvo nematęs 
nuo 1929 metų, taipgi džiau
gėsi pamatęs, kiek pažengė 
pirmyn jo Tėvynės gyvento
jai, kaip gražiai klesti jo 
numylėta gimtinė.

Šeštadienio priešpietę ko
plyčioje susirinko nemažas 
būrys Juozo ir Onutės drau
gų su mūsų mylimu draugu 
paskutiniam atsisveikinimui. 
Programą teko pravesti šiuos 
žodžius rašančiai. Pirmiausia 
Aido Choro nariai atsisveiki
no su miebi savo nariu, sugie
dodami “Suliko” ir “Ko liūdi”, 
berželi”. Gaila, kad Choro 
mokytoja Mildred Stensler 
dėl nesveikatos negalėjo da
lyvauti, bet choristai, jausda
mi tą gilų skausmą ir liūdesį, 
ir be mokytojos, graudžiai 
švelniai giedojo. Po to Nastė 
Buknienė jautriai paskaitė 
momentui pritaikytą eilėraš
tį. Atsisveikinimo kalbas pa
sakė žurnalistas Jonas Luko
ševičius, docentas Romanas 
Krivickas, (abu čia atvykę iš 
Lietuvos tarnybos reikalais) 
ir artimas Juozo bičiulis Aido 
Choro ir “Laisvės” direktorių 
pirmininkas Povilas Venta. 
Taip išlydėjome mielą Juozą į 
Fresh Pond Krematoriumą.

Krematoriume man teko 
tarti keletą žodžių angliškai 
ir lietuviškai. Visus lydėju
sius draugus, o jų buvo aps
čiai, Babarskų šeima pakvie
tė pietums į Vytauto Belecko 
Winter Garden restoraną, 
kur, kaip ir visuomet, prie 
Belecko skaniai paruoštų pie
tų, kalbėdamiesi prisiminėm 
mielo Juozo gerus darbus.

Juozas buvo pažangus žmo
gus. Jis savo įsitikinimų ne
pametė ir čia atvykęs. Tūlą 
laiką dirbo “Laisvės” spaus
tuvėje, buvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos ir Aido Cho
ro narys.

Visų laisviečių vardu miela- 
jai Onutei, dukrelei Irene ir 
jos šeimai tariu giliausią 
užuojautą. Atjaučiame Jus 
Jūsų skaudžioje valandoje ir 
kartu su Jumis liūdime nete
kę mielo ir taip artimo drau- 

| go. Ieva Mizarienė

Lietuvių Kooperatyvines 
Bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 11 d., 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų, bus pietūs, į kuriuos 
kviečiame ir visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $5.

Ą. RAINIENĖ, sekretorė

Tarp lietuvių
Kovo 12 d. staiga nuo šir

dies smūgio mirė Charles 
Sireika, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Jis gyveno su šeima 
Maplewood, N. J. Liko nuliū
dus žmona Helen, kuri jau 
ketvirtas mėnuo ligoninėje 
pergyvenus tris operacijas, 
negalėjo dalyvauti vyro šer
menyse. Taipgi liko dvi duk
ros, du sūnūs, penki anūkai ir 
trys seserys.

Visos trys sesutės — Elena 
Siaurienė, E. Bacevičienė ir 
Pearl Feit — priklauso Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bui. Elenai Siaurienei, tik 
sugrįžus į namus St. Peters- 
burge po laidotuvių švogerio 
S. Bacey-Bacevičiaus, reikėjo 
greit grįžti atgal į brolio 
šermenis.

Velionis palaidotas pirma
dienį, kovo 15 d.

Reiškiame gilią užuojautą 
Sireikų šeimai.* * *

Kovo 12 d. mirė daktaras 
V. Paprockas, gyvenęs Rich
mond Hill, N. Y.

Dr. Paprockas į JAV atvy
ko po Antrojo Karo.* * *

Kovo 8 d. mirė ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas Alex Gudaitis, kuris 
gyveno Glendale, N. Y.* * *

Kovo 9 d. Clevelande mirė 
Charles Devecko. Liko žmo
na Aldona Klimaitė-Devecko, 
sūnus Charles, dukra Daphne 
ir sesuo Jean.

Prisimename Charles nuo 
tų laikų, kai gyveno New 
Yorko apylinkėje ir veikė 
mūsų tarpe. Jis buvo Spani- 
jos karo veteranas.

Šią žinią pranešė Amelia 
Young, kuri tik ką grįžo iš 
Floridos su sesute Elena Jes- 
kevičiūte. * * *

Brooklynietė M. Jurevičie
nė prisiuntė $25, atnaujinda
ma “Laisvę” sau ir broliui 
Juozui Valatkevičiui Lietuvo
je. Ji prašo pranešti broliui, 
kad ji yra sveika ir linki jam 
to paties. Ieva

Albany, N. Y. - Pagal 
valstijos seimelio vadų pla
nuojamą biudžetą, du tūk
stančiai valstijos tarnautojų 
bps paleisti iš darbo.

Proposal for a Peoples Electoral 
and Legislative Conference

The crisis is not over. If 
present policies continue, the 
next years will be much 
worse for the great bulk of 
New Yorkers. There are 
50,000 less city workers and 
a wage freeze, while prices 
rise rapidly. Schools, colle
ges, hospitals, fire houses, 
daycare and senior centers 
and libraries are being closed 
while taxes go up.

Bankers and officials now 
say twice as many cuts will 
be required the next two 
years to avoid default and 10 
or more years of crisis are 
ahead.

City, state and Ford Admi
nistration policy only aggra
vates matters.

A completely different po
licy is needed which goes 
after the billions from the 
banks, big business and real 
estate and uses the money to 
meet the needs of the vast 
majority.

But politics can’t be left to 
the politicians. Involvement 
in the electoral arena is as

KANDIDATAS

New York. — Šiemet sena
toriaus James Buckley termi
nas pasibaigia ir jo vieton 
turės būti išrinktas kitas. Jis 
pats, žinoma, irgi kandida
tuos dar vienam terminui.

Kennedy prezidentavimo 
laikais buvęs valstybės pro
kuroras Ramsey Clark jau 
paskelbė savo kandidatūrą į 
Buckley vietą.

Reikia pasakyti, kad iš ka
pitalistinių partijų kandidatų 
jis bene bus pats liberališ
kiausias su daugeliu pasekėjų 
paprastoje liaudyje.

Atsiras, žinoma, ir daugiau 
kandidatų tai aukštai vietai. 
James Buckley atstovauja 
reakcinėms jėgoms.

“Laisvės"
direktoriams

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, kovo 23 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Posėdis šaukia
mas vieną savaitę anksčiau, 
nes turime svarbių reikalų 
prieš suvažiavimą, kuris 
įvyks balandžio 11 d. Valdyba

Philadelphia, Pa. — Prieš 
kelias dienas miesto centre 
įvyko didelė demonstracija 
prieš žadėjimą uždaryti mies
to užlaikomą Philadelphia 
General ligoninę. Susirinko 
daugiau kaip 3,000 žmonių.

Albany, N. Y. — Valstijos 
bibliotekininkų unija ruošia 
čia visos valstijos mastu de
monstraciją. Įvyks kovo 31 d. 
Bibliotekininkai reikalauja 
daugiau lėšų bibliotekoms 
(knygynams) išlaikyti.

important as demonstrations 
and petitioning in the fight 
back movement.

For these reasons, we are 
calling a Conference of hun
dreds of trade union and 
community leaders and acti
vists to adopt an election 
platform and agree on some 
candidates. We expect most 
will run both in primaries and 
on an independent line to 
create maximum pressure on 
machine candidates.

We invite you to join in 
this effort. It is part of the 
movement to reverse priori
ties in our city. We believe it 
is one of the most crucial such 
efforts because it challenges 
public officials where they 
are most vulnerable — in the 
election process.

Proposed date: Sat., May 
15 and Sun. May 16

Times and Place to be 
determined.

Committee for Independent 
Political Action 
160 Fifth Ave.

New York, N.Y. 10010

Pramogų kalendorius

BALANDŽIO 11 D.
“Laisvės” Bendrovės suva

žiavimas 10 vai. ryto. Po 
suvažiavimo, 2 vai. bus duo
dami pietūs. Auka $5.

Vieta: Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Planuoja smūgį 
liaudies apšvietei

New Yorkas. — New Yor- 
ko University su savo sky
riais buvo laikomas viešųjų 
mokyklų sistemos dalimi ir 
juose mokslas buvo nemoka
mas. Tūkstančiai biednuome- 
nės šeimų jaunuolių tuo pasi
naudojo ir siekė aukštojo 
mokslo.

Bet dabar praneša, kad 
Aukštosios Apšvietos Taryba 
planuoja įvesti mokestį no
rintiems universiteto mokyk
las lankyti. Ir būsianti aukšta 
mokestis — net iki $450 už 
simestrą! Aišku, jog desėt- 
kams tūkstančių liaudies jau
nuolių universiteto mokyklų 
durys būtų uždarytos. Prieš 
šį Aukštosios Apšvietos Ta
rybos pasimojimą turėtų kilti 
didžiausi protestai.

Women in the News

Rep. Margaret M. Heckler
One of the few women ever 

to serve on the House Agri
culture Committee Margaret 
M. Heckler views her assign
ment as an opportunity to 
fight for lower prices at the 
supermarket and uncover the 
confused trail of food profits 
from farm to grocery coun
ter.

* * *
Connecticut’s Governor, 

Ella Grasso, personifies two 
trends that could reshape 
American politics over the 
next decade: feminism and 
the resurgence of ethnicity. 
She is the first woman to be 
elected Governor in her own 
right anywhere in the coun
try and the first person of 
Italian extraction to be elec
ted Governor in Connecticut.

* * *

4

Dionisia Perez celebrated a 
special birthday at the Con
course Nursing Home recent
ly — her 116th. Surrounded 
by friends, relatives and fel
low residents of the home, 
the frail, smiling Puerto Ri
can woman clapped enthusi
astically to two choruses of 
“Happy Birthday”, the first 
in English and the second in 
Spanish. 

* *
A clear pattern of males 

outranking females in acade
mic achievement has em
erged from an examination of 
the tests given during the 
last six years in connection 
with the National Assess
ment of Educational Prog
ress. 

* * *
Although more and more 

women are running for public 
office, very few expect to 
make a try for the highest 
offices, even at the peak of 
their careers, according to a 
study on women’s attitudes.
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