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KRISLAI
Ir vilniečiams puikiai pavyko 
Jau moko prez. Fordą 
Juk tai švenčiausia tiesa 
Doleriai fašistiniam terorui

A. BIMBA
Mums džiugu girdėti, kad 

vilniečių sąskrydis gegužės 2 
dieną puikiai pavyko. Tai 
buvęs entuziastiškas, kon- 
strukvytus ir davęs laikraš
čiui “Vilniai” medžiaginės pa-' 
ramos.

Nepaisant visų sunkumų, 
chicagiečiai nenuleidžia ran
kų. Suvažiavime buvo plačiai 
apsvarstyti “Vilnies” reika
lai, ir, pasak jos redaktoriaus 
draugo Jokubkos: “Visi kaip 
vienas suvažiavimo dalyviai 
pasisakė, jog laikraštis turi 
pasilikti koks yra, kaip poli
tiniu atžvilgiu, taip turinio ir 
formos atžvilgiu”.

Sveikiname vilniečius už jų 
ryžtą ir sveiką optimizmą.

Nelaimingųjų “veiksnių” 
ALTa jau pradėjo ir mūsų 
prezidentą pamokyti, kaip jis 
turi arba neturi savo Valsty
bės Departamentą diriguoti. 
Prašome:

“. . . Siųskite laiškus ir 
telegramas prezidentui For
dui, iškeliant Valstybės Sek
retoriaus Kissinger’io veda
mą Pabaltijo atžvilgiu politi
ką, kuri yra visiškai priešin
ga prezidento Fordo padary
tiems pareiškimams, o taip 
pat prašant prezidentą, kad 
jis neleistų Valstybės Depar
tamento pareigūnams daryti 
pareiškimus, kurie priešingi 
JAV vedamai politikai.”

Užtikriname Bobelį ir jo 
kolegas, kad iš šių pelų nebus 
grūdų.

Chicagos kunigų “Draugas” 
(geg. 4 d.) savo žiniai iš 
Romos uždėjo didžiulėmis 
raidėmis antraštę: “Italijos 
vyskupų susirūpinimas”. Jie 
šiandien esą be galo susirūpi
nę savo šalyje, tiesiog popie
žiaus panosėje, komunistų 
įtakos plitimu. Jie, matyt, 
baisiai išsigandę, “dar kartą 
aiškiai pabrėžia, kad krikš
čionybė ir marksizmas nesu
derinami”.

Marksizmas laimi ir jiems 
jam pastoti kelią nebesiseka!

Ir nuo savęs “Draugas” 
gieda:

“Komunizmas ir kiti mark
sistiniai sąjūdžiai, mėgindami 
laimėti masių palankumą, 
skelbia žmoniškumu pagrįs
tus idealus, siekia įkalbėti 
žmonėms, kad tik marksisti
niai sąjūdžiai yra pajėgūs 
išspręsti svarbiąsias ir sku
biąsias žmonijos problemas. 
Tačiau tai tėra vilionės, netu
rinčios jokio realaus pagrin
do.”

Tik aklas gali nematyti, 
kad socializmas išsprendė vi
są eilę labai svarbių, tiesiog 
pagrindinių socialinių ir eko
nominių problemų. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko drg. 
A. Barkausko žodžiais:

“Tuo metu, kai kapitalistinį 
pasaulį nuolat drasko vidiniai 
prieštaravimai, konkurenci
ja, ekonomikos ir finansinės 
sistemos sutrikimai, kai mili
jonai darbininkų ir tarnauto
jų išmetami į gatvę, kai šim
tai tūkstančių fermerių ne
tenka žemės ir pragyvenimo 
šaltinių, — Tarybų Sąjunga, 
socialistinės šalys nuosekliai 
plėtoja savo ekonomiką, pa- 
jungdamos jos pažangą žmo
gaus labui ir tautų saugumui.

Proga Amerikai laimėti
visą milijoną darbų

Jungtinių Valstijų leidinys 
“American Metal-working 
News” (geg. 3 d.) praneša, 
kad mes turime progą gauti 
iš Tarybų Sąjungos užsaky
mų, kurie aprūpintų darbu 
visą milijoną bedarbių. Iš 
Maskvos sužinota, kad socia
listinis kraštas pasiruošęs ir 
norėtų duoti mašinų ir kitų 
sunkiosios pramonės produk-

Musulmonai
nepripažįsta 
Lebano prezidento

Elias Sarkis, naujasis 
Lebano prezidentas

Beirut. — Po išrinkimo 
naujo prezidento Lebane san
tykiai tarp musulmonų ir 
krikščionių vėl labai paaštrė
jo. Mat, parlamento išrinktas 
naujas prezidentas Elias Sar
kis yra krikščionis ir konser- 
vatiško politinio nusistaty
mo. Musulmonai atsisakė jį 
pripažinti ir paaštrino kovą 
prieš krikščionis. Padėtis ša
lyje labai įtempta.

Baltimore, Md. — Valsty
bės sekretorius Kissingeris 
sako, kad reikia baigti “nesu
sipratimus” tarpe Izraelio ir 
Jungtinių Valstijų. Ši šalis 
turinti liautis spausti Izraelio 
valdžią daryti daugiau konce
sijų arabams teritorijos klau
simu, nes Izraelis jau ir taip 
esąs labai sunkioje padėtyje.

Bet argi tėvų marijonų or
gano redaktoriai tą švenčiau
sią tiesą pripažins?! Tai būtų 
priešinga jų bizniui, kurio 
pagrindas — kapitalizmas, 
žmogaus išnaudojimas žmo
gumi.

Jau ir kolumnistas Jack 
Anderson nebegali pakęsti ir 
protestuoja prieš mūsų vy
riausybės finansavimą fašis
tinio teroro Čilėje. Pasirodo, 
kad praeitais metais Fordo 
administracija Čilės militari- 
nei juntai, priešingai mūsų 
Kongreso ir Jungtinių Tautų 
nusistatymui, suteikė milita- 
rinės ir ekonominės pagalbos 
už apie tris šimtus milijonų 
dolerių!

Valstybės sekretorius Kis
singer yra pažadėjęs tą pa
galbą tęsti ir šiemet.

O čia, namie, visuose kam
puose dejuojama, kad trūks
ta lėšų net mokyklų vaikus 
aprūpinti šitais pietumis. To
kį sumanymą prezidentas 
Fordas šiomis dienomis veta
vo. Jam Čilės juntos interesai 
aukščiau už Amerikos biednų 
tėvų vaikų sveikatą ir gero
vę.

tų užsakymą už 10 bilijonų 
dolerių!

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
toks milžiniškas užsakymas 
teigiamai atsilieptų į šios ša
lies visą ekonomiką.

Deja, tas Tarybų Sąjungos 
užsakymas atiteks kitoms ša
lims, jeigu nebus pašalinti 
suvaržymai, kuriuos šios ša
lies Kongresas yra uždėjęs 
prekybai su Tarybų Sąjunga. 
Pagal tuos suvaržymus, Ta
rybų Sąjunga neįeina į preky
bos atžvilgiu palankiausių ša
lių kategoriją. Ji negauna 
tokiai prekybai būtinai reika
lingų kreditų ir 1.1.

Tuo tarpu, pranešime sako
ma, Vakarų Europos šalys, 
Japonija ir Kanada yra paža
dėjusios tokius kreditus su
teikti. Todėl, aišku, joms tas 
sunkiosios pramonės produk
tų užsakymas ir atiteks, jeigu 
laiku nebus iš Amerikos pu
sės minėti suvaržymai panai
kinti.

Darbo unijos trauks 
teisman valdžių

Washingtonas. — Net 56 
darbo unijos susitarė dar šį 
mėnesį patraukti federalinę 
valdžią teisman už taip vadi
namas prezidento Fordo re
formas maisto ženklelių rei
kalais. Jeigu tos jo reformos 
bus įgyvendintos, daugiau 
kaip 5,000,000 biednų ameri-, 
kiečių neteks teisės gauti 
tuos ženklelius. Unijos sako, 
kad valdžia neturi teisės to
kius pakeitimus daryti. Mais
to ženklelių sistema įvesta 
Kongreso nutarimu.

Viena iš tų unijų yra Jung
tinė Gumos Darbininkų Uni
ja, kurios 70,000 narių jau 
antra savaitė randasi streiko 
lauke.

Urminės kainos 
pakilo, pakils 
ir vartotojams

Washingtonas. — Tik per 
vieną balandžio mėnesį šioje 
šalyje urminės (wholesale) 
kainos pakilo .8 procento. Tai 
aukščiausias mėnesinis paki
limas nuo praeitų metų spalio 
mėnesio. Ypač žemės ūkio 
produktų kainos aukštai pa
šoko, net 4.2 procento.

Aišku, kad tas pakilimas 
tuojau bus suverstas ant 
maisto vartotojų galvos. 
Daugiausia nukentės bied- 
nuomenė.

Pakarta ar 
pasikorė?

Urike Meinhof
Stuttgard, V. Vokietija. — 

Prieš metus buvo suareštuoti 
ir įkalinti trys anarchistinės 
grupės vadai. Viena iš jų 
buvo Urike Meinhof. Gegu
žės 9 dieną ji rasta kalėjime 
pakarta. O gal pati pasikorė?

Šiame Vidurio Rytų žemė
lapyje baltieji plotai parodo 
Izraelio okupuotų arabų že
mių vietas, kur yra įsteigti 
izraeliečių kaimai bei mieste
liai. Tai reiškia, kad jos jau 
Izraelio pasisavintos (anek
suotos). Tuose plotuose juodi 
taškai parodo izraeliečių (žy
dų) kaimus. Jų jau yra 68, ir 
Izraelis planuojąs jų steigti 
daugiau.

Reikia atsiminti, kad šios

vietos nebuvo tuščios. Jos 
buvo arabų apgyventos. 
Reiškia, izraeliečiai vienokiu 
ar kitokiu būdu tuos žmones 
išterorizavo ir jų žemes už
grobė.

Aišku, kad tokia Izraelio 
politika neveda prie ramybės 
ir taikos šiame pasaulio kam
pe, vadinamame Vidurio Ry
tais. Priešingai: ji veda prie 
aštrinimo padėties.

Atmestas mūsų valstybės 
sekr. Kissingerio planas

Kenijos sostinėje Nairobi 
tęsiasi Jungtinių Tautų su
šaukta ketvirtoji tarptautinė 
konferencija aptarimui pre
kybos ir ekonominiai neišsi
vysčiusių šalių problemų. Jo
je dalyvauja 153 šalys su 
4,500 delegatų. Iš tų šalių 110 
priklauso neišsivysčiusių ar
ba besivystančių kategorijai.

Šios šalys yra pasiūliusios 
sudaryti 10 pagrindinių žalia
vų rezervą, išvengti preky
boje tokio didelio kainų skir
tumo iš tų žaliavų pagamin
tiems vartojimui produk
tams. Kissinger šį sumanymą 
atmetė. Šios šalys taipgi pa
siūlė sudaryti UNCTAD 
(United Nations Conference

on Trade and Development) 6 
bilijonų dolerių fondą. Kissin
geris ir šį sumanymą atmetė. 
Vietoje jo, jis pasiūlė įkurti 
banką su vieno bilijono dole
rių suma iš tarptautinių kapi
talistinių šaltinių, kurio tiks
las būtų paskatinti daugtauti- 
nes kapitalistines korporaci
jas, kad jos įvesdintų savo 
kapitalą į neturtingų šalių 
žaliavas ir produktus. O tas 
reikštų tų šalių išnaudojimą. 
Besivystančios šalys šį Kis
singerio pasiūlymą atmetė.

Įdomu, kad Prancūzija šiais 
klausimais stovi besivystan
čių šalių pusėje. Kaip atrodo, 
tai Amerika tampa izoliuota.

Dideli unijistų laimėjimai 
plieno darbininkų unijoje

II II

Kongresmanas 
smerkia Čilės 

finansavimų
Washingtonas. — Kong

resmanas Donald Fraser, de
mokratas iš Minnesota valsti
jos, su giliausiu pasipiktini
mu kritikavo ir pasmerkė 
Fordo administracijos teiki
mą finansinės pagalbos Čilės 
fašistiniam režimui. Savo pa
rodyme Atstovų Rūmų komi
tete, jis pabrėžė tuos žiauru
mus, kuriais militarinė junta, 
traktuoja savo politinius opo
nentus. Kalėjimuose bei kon
centracijos stovyklose esąs 
įvestas baisiausias politinių 
kalinių kankinimas.

Kongresmanas Fraser nu
rodė, kad nors Kongresas yra 
uždraudęs Čilės militarinę 
juntą finansuoti, mūsų val
džia pernai jai sušėrė 
$272,000,000! Tuo tarpu fi
nansinė pagalba visai Lotynų 
Amerikai 1975 metais tesiekė 
650 milijonų dolerių.

Buenos Aires. — Buvusi 
prezidentė Isabel Peron, ku
rios vadovaujamą valdžią ne
seniai nuvertė militarinė jun
ta, kaltinama korupcijoje ir 
būsianti smarkiai nubausta. 
Militaristai turi pateisinti sa
vo žygį.

Darbininkų 
kandidatas

Joseph Rogers
Trenton, N. J. — Senas 

sunkvežimių vairuotojas Jo
seph Rodgers iš Montclair, 
N. J., kandidatuoja 11-ame 
kongresiniam distrikte į 
Jungtinių Valstijų Kongresą. 
Balote jis atstovaus Darbų, 
Lygybės ir Taikos Partiją.

Joseph Rogers reikalauja, 
kad būtų nukirstos militari- 
nės išlaidos ir tie pinigai 
sunaudojami socialiniams 
liaudies reikalams. Jis smer
kia abi kapitalistines parti
jas. Jis sako, kad joms visiš
kai neapeina darbo liaudies 
reikalai.

Jis tikisi, kad visi šio dis- 
trikto darbininkai balsuos už 
jį.

Dabar jau žinomi rezultatai 
praėjusį (balandžio) mėnesį 
įvykusių didžiosios Jungtinės 
Amerikos Plieno Darbininkų 
Unijos lokaluose (skyriuose). 
Šiai unijai, kaip žinoma, jau 
keletas metų vadovauja I. W. 
Abel, vienas konservatiš- 
kiausių šios šalies darbo unijų 
judėjimo lyderių. Jis yra kla
sių bendradarbiavimo šali
ninkas ir priešingas panaudo
jimui streikų kaip priemonės 
laimėjimui unijų reikalavimų.

I. W. Abel turi plačiai iš- 
vystęs savo nusistatymo šali
ninkų įtaką lokaluose, kurių 
ši unija turi net 5,700. Bet 
taipgi šios unijos eiliniuose 
nariuose reiškiasi labai dide
lis, aktyvus savo vadovybe 
nepasitenkinimas. Gerai vei
kia eilinių narių komitetų 
tinklas.

Ir štai balandžio mėnesyje 
lokaluose įvyksta rinkimai. 
Labai daugelyje pačių di
džiausių skyrių eiliniams na
riams pavyko vadovybę pa
keisti, vietoje senųjų Abelio 
mašinos šalininkų, išsirinkti 
energingus, veiklius vadus.

Štai tik vienas kitas pavyz
dys. Pietinėje Kalifornijoje 
Fontana mieste Kaiser Steel 
fabriko 2860-ame lokale, be
ne didžiausiame visoje unijo
je, eiliniams nariams pavyko 
išsirinkti naujus kovingo nu
sistatymo vadus. Taip pat 
1961-ame lokale su 4,300 na
rių, Los Angeles mieste, rin
kimus laimėjo eiliniai nariai. 
Eiliniai nariai turi šaunių lai-

Italijoje žemės 
drebėjimas su 
dideliais nuostoliais

Italijos šiaurėje prie Jugo
slavijos rubežiaus gegužės 7 
dieną įvyko labai smarkus 
žemės drebėjimas, atnešda
mas baisiausius nuostolius. 
Dar ir dabar tebėra visi žuvę 
žmonės nesuskaityti, gali vir
šyti visą tūkstantį. O daugy
bė yra sužeistų.

Vyriausybė bijo, kad dre
bėjimo paliestoje srityje gali 
kilti epidemija ir nušluoti 
daug gyvybių. Skubinama iš 
miestų ir kaimų, taip pat iš 
sostinės Romos nukentėju- 
siems ir išlikusiems gyvais 
žmonėms pagalba.

Apie 35,000 darbininkų ta
po bedarbiais, nes įmonės, 
kuriose jie dirbo, tapo sunai
kintos. Jų padėtis esanti ap
gailėtina.

Bijoma, kad šiame rajone 
žemės drebėjimas gali pasi* 
kartoti ir dar daugiau nuosto
lių padaryti.

Kol kas mokslas dar nepa
jėgia iš anksto žemės drebėji
mų numatyti ir žmones nuo 
jų persergėti.

Didelė kiaulinin
kystės farma

Telšiai. — Žemaitijoje — 
Telšių kilnojamos mechani
zuotos kolonos statybininkai, 
vadovaujami komunisto Al
girdo Kuzminsko, pradėjo 
kloti kiaulidės pamatus Pa
vandenės tarybiniame ūkyje. 
Šioje farmoje per metus bus 
nupenima po 4000 bekonų. 
Statybą užbaigti numatyta 
sekančiais metais. Tada pa- 
vandeniečiai galės gaminti 
net 4 kartus daugiau kiaulie
nos, negu dabar.

mėjimų Chicago-Gary dis- 
trikto lokaluose. Jie pakeitė 
vadovybę lokale 1010 East 
Chicago Inland Steel kompa
nijos fabrike. Lokale yra 
17,000 narių.

Užtenka tik šių kelių pa
vyzdžių įrodymui plieno dar
bininkų unijoje, vienoje iš 
skaitlingiausių šioje šalyje 
unijų, eilinių narių nepasiten
kinimo dabartine Abelio va
dovybe ir pasiryžymo ją pa
keisti nauja vadovybe.

Italijos spauda 
jj pasmerkia

JOHN B. CONNALLY

Jis yra reakcininkas, demo
kratas iš Texas valstijos. Jis 
suorganizavo “Civilinį susi
vienijimą už laisvę, Vidurže
mio jūros srityje”. Italijos 
spauda jo šį žygį kritikuoja ir 
pasmerkia. Šio taip vadinamo 
“Civilinio Susivienijimo” tiks
las — padėti Amerikos impe
rialistams kištis į Italijos ir 
kitų šios srities šalių vidinius 
reikalus.

Detroit, Mich. — Miesto 
majoras Coleman Young pa
skelbė gegužės 22 dieną jau
niems žmonėms darbo dieną. 
Detroito Jaunimo Darbų 
Koalicija užgiria ir sveikina šį 
majoro sumanymą. Tą pačią 
dieną Detroito gatvėse įvyks 
jaunimo paradas.

Tarybų Lietuva — 
olimpiečiams

Vilnius, IV. 28. (ELTA). 
Aštuoniolika Tarybų Lietu
vos sportininkų pakviesta 
kandidatais į TSRS rinktines, 
kurios dalyvaus šių metų va
sarą olimpinėse žaidynėse 
Montrealyje. Kai kurioms 
mūsų šalies olimpinėms rink
tinėms — akademinio, baida
rių ir kanojų irklavimo, dvi
račių, moterų rankinio — 
Lietuvoje bus surengtos var
žybos, treniruotės. Šie rengi
niai numatyti Kaune, Tra
kuose, Eletrėnuose, Biršto
ne.

Atvykstančių į Lietuvą 
olimpiečių bei mūsų respubli
kos sportininkų pasiruošimo 
pasaulinėms sporto žaidy
nėms klausimai šiandien bu
vo aptarti Lietuvos KP Cent
ro Komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriuje surengta
me pasitarime. Jame dalyva
vo atsakingi partiniai, tarybi
niai, profsąjungų, komjauni
mo, sporto darbuotojai, mi
nisterijų, žinybų atstovai, 
treneriai.

Telšiai. — Prie Ilgio ežero 
pradėta įrengti ilgalaikė poil
siavietė vaikams. Šiemet nu
matyta pastatyti 20 namelių. 
Juose vienu metu galės ilsė
tis 100 vaikų.
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Tikslas, už kurį verta kovoti
Darbo unijų raginimu ir spaudimu Kongresui jau seniai 

yra senatorių Humphrey ir Hawkins pateiktas bilius, 
kuriame sakoma, jog reikia siekti to, kad kiekvienam 
pilnuose metuose amerikiečiui, pajėgiam ir norinčiam 
dirbti, valdžia garantuotų darbą. Už tą sumanymą labai 
karštai agituoja geležinkeliečių unijų organas “Labor”. Jį 
taipgi remia AFL-CIO (Amerikos Darbo Federacijos-Indus- 
trinių Organizacijų Kongreso) prezidentas George Meany. 
Jis sako, kad “mūsų kova už šį bilių yra didžiausia ir 
svarbiausia kova už Amerikos ateitį”.

“Mes manome,” sako “Labor” redakcija, “kad toks darbo 
garantavimas yra Amerikai teisingas ir tinkamas kelias. Tai 
neatidėliojamas reikalas. Jis duotų daug socialinės naudos. 
Jis daugiau negu atsilygintų už lėšas, kurių toks garantavi
mas pareikalautų. Tie stambūs biznieriai ir Fordo adminis
tracijos atstovai, kurie priešingi garantavimui kiekvienam 
darbo, klysta . . .”

Gerai, kad savaitraščio “Labor” redaktoriai Humphrey- 
Hawkins biliaus priešus valdžioje ir už jos sienų smarkiai 
pabara. Bilius yra remtinas ir jį remia visi Amerikos 
pažangiečiai. Tik, kol kas, neatrodo, kad visas darbo unijų 
judėjimas būtų įsismaginęs kovai už jį. Tas pats George 
Meany daugiau laiko ir energijos sueikvojo sapaliojimams 
prieš komunistus ir detentę tarptautiniuose santykiuose, 
negu kovai už Humphrey-Hawkins bilių.

Na, kad ir tie patys “Labor” redaktoriai, remdami ir 
agituodami už bilių, pateikdami visą eilę argumentų už jį, 
iškiša vieną visiškai kvailą, būtent, kad “garantavimas 
teisės į darbą išmuštų komunistams iš rankų jų tvirčiausią 
argumentą prieš mūsų kapitalistinę santvarką. Komunistai 
pasmerkia mūsų sistemą dėl joje siautėjančio nedarbo . . .”

Su šiuo argumentu “Labor” redaktoriai tiktai talkina jų 
pasmerktiems stambiesiems biznieriams ir Fordo valdžios 
atstovams, kurie priešingi Humphrey-Hawkins biliui. Anie, 
kaip žinia, irgi sako, kad šis bilius yra komunistų sumanytas 
ir inspiruotas, kad darbo unijų vadai, kurie jį remia, šoka 
pagal komunistų muziką. Antra, “Labor” išstojimas prieš 
pažangiečius tiktai skaldo jėgas ir silpnina kovą už bilių. 
Norint, kad Kongresas bilių priimtų, reikia visų jėgų 
vienybės, susitarimo ir bendrų pastangų.

Dar tiktai pradžia
Šiandien streikų kovos lauke yra New Yorko apartmenti- 

nių namų prižiūrėtojai ir gumos pramonės darbininkai. 
Abieji laikosi tvirtai, vieningai. Jiems lemta kovą laimėti.

Bet dar tiktai pradžia susikirtimų tarp organizuotų 
darbininkų ir samdytojų.

Derybos prasidėjo tarp General Electric ir Westinghouse 
kompanijų ir jų organizuotų darbininkų. Susitarimo dar 
nematyti. Darbininkai gali būti priversti už savo reikalavi
mus paskelbti streiką. Būtų paliesta apie 200,000 darbinin
kų.

Greitoje ateityje išsibaigs sutartis ir prasidės derybos 
100,000 didžiųjų sunkvežimių vairuotojų su samdytojais. 
Taip pat dar šiemet turės būti atnaujintas tarp uostų ir 
sandėlių 500,000 darbininkų ir kompanijų kontraktas. Tas 
pats su 670,000 statybos darbininkų. Kaip žinia, kovai 
ruošiasi automobilių pramonės darbininkai.

Taigi, viskas rodo, kad šie metai gali įeiti Amerikos 
itorijon kaip vieni iš kovingiausių klasiniuose santykiuose 
metų.

Gali būti labai reikšmingas žygis
Prieš kelias dienas pasirodė pranešimas, kad Komitetas 

Už Nepriklausomą Politinę Veiklą šaukia masinę konferen
ciją, pavadindamas ją “People’s Electorial & Legislative 
Conference” (Liaudies rinkiminė ir legislatyvinė konferenci
ja). Ji įvyksianti birželio 19-20 dienomis New Yorke. 
Šaukėjai nori, kad konferencijoje dalyvautų ne tik įvairios 
masinės organizacijos su savo skaitlingomis atstovybėmis, 
bet ir pavieniai asmenys, kurie pritaria nepriklausomos 
politinės veiklos idėjai-žodžiu, jie nori, kad konferencija 
būtų didelė, masinė, tikra to žodžio prasme.

Pastebėjome, kad pažangiųjų amerikiečių dienraštis 
“Daily World” tokios konferencijos šaukimui šiltai pritaria 
ir ragina darbo unijas ir šiaip liaudies organizacijas joje 
dalyvauti.

Iš konferencijos šaukimo reikia suprasti, kad jos tikslas 
nebus organizuoti naują politinę partiją, bet paremti tam 
tikrus kandidatus jau gyvuojančių partijų: demokratų, 
republikonų, komunistų bei socialistų, kurios visos, kaip 
žinoma, turės ateinančiuose rinkimuose savo ne tik prezi
dentinius kandidatus, bet ir į šiaip įvairias valdiškas 
įstaigas.

Žinoma, kai konferencija susirinks, gali būti ir kita 
istorija. Ji gali nutarti naują partiją organizuoti, arba bent 
jau padėti jai pamatus.

Įdomu,^kad konfęrencijoje vyriausiu kalbėtoju arba 
pranešėju numatomas iš Michigano valstijos kongresmanas 
John Conyers, vienas juodųjų kongresmanų kokuso vadovų 
ir plačiai pasižymėjęs Atstovų Rūmuose su gerais, pažan
giais sumanymais. Todėl tikimasi iš juodųjų gyventojų 
stipraus konferencijoje pasirodymo ne tik su savo organiza
cijų atstovais bei pavieniais veikėjais, bet taip pat ir su, 
gerais, konstruktyviškais sumanymais.

Mes irgi nuoširdžiai sveikiname konferencijos sumanyto
jus ir šaukėjus.

Laikraštis “Žice Varšavy” 
praneša, kad Lenkijos inži
nieriai sukonstravo optinį 
įtaisą mašinraščio tekstams 

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

skaičiuoti. Įtaisas atskiria 
raides, skaičius ir kitus žen
klus. Juo galima suskaičiuoti 
36 tūkstančius ženklų per vai.

Kas ką rašo ir sako
TIKRAI MILŽINIŠKAS 
PASIMOJIMAS

Žurnale “Laikas ir Įvykiai” 
(1976.8) Julius Lebedys rašo, 
kad Tarybų Lietuvoje yra 
pasimota lietuvių kalba išleis
ti visus V. Lenino raštus, 
kurių esama net 55 tomai. Iki 
šiol tiktai kai kurie jo kūriniai 
išversti ir išleisti lietuvių kal
ba. Keletas buvo išleista ir 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
tai: “Valstybė ir Revoliucija”, 
“Proletarinė Revoliucija ir 
Renegatas Kautskis” bei 
“Vaikiška Kairumo Liga ko
munizme”.

Iš Juliaus Lebedžio sužino
me, kad “Lietuvos Komunis
tų Partijos Centro Komitetas 
pavedė Partijos Istorijos In
stitutui raštus paruošti, o 
‘Minties’ leidyklai išleisti”. Ir 
darbas jau smarkiai varomas 
pirmyn. Lebedys sako:

“Pirmieji du V. Lenino Pil
no raštų rinkinio tomai jau 
parengti spaudai ir atiduoti į 
Vilniaus “Vaizdo” spaustuvę. 
Šiemet jie pasirodys knygy
nuose, ir juos gaus prenume
ratoriai. 1977 metais numato
ma išleisti penkis tomus (tre- 
čiąjį-septintąjį), o vėliau kas
met bus spausdinama po še
šis tomus. V. Lenino Pilno 
raštų rinkinio (55 tomų) lietu
viškąjį vertimą numatoma 
baigti spausdinti 1984 me
tais.”

DAR VIENAS JIEMS 
KANKINYS IR DIDVYRIS

Bet šį kartą jau nebe lietu
vis bei rusas, o žydas Arkadi
jus Vinokur. Chicagos kunigų 
“Draugas” (geg. 2 d.) jo jau 
vieną jovališką eilėraštį iš
spausdinti. O parodymui, 
koks jis kankinys ir didvyris, 
“D.” pacituoja jo laišką re
dakcijai.

Iš laiško sužinome, kad 
“vargšas” Arkadijus, vietoje 
mokytis arba kokį nors nau
dingą darbą dirbti, būdamas 
17 metų nutaręs “sužinoti, 
ant ko pasaulis stovi” ir pasi
leidęs po jį pasibaladoti. 
“Taip pravažinėjau,” sako 
mūsų “Arkadijus, “10 respu
blikų ir pusę Rusijos”.

Kad “Draugo” skaitytojai 
kartais nepamanytų, kad ši
taip po tiek šalių trankyda
masis “dvasia šventa” gyve
no, arba plėšikavo, jis sako: 
“Pragyvenimą uždarbiavau, 
pardavinėdamas gatvėje sa
vo eilėraščius arba darbu ge
ležinkelių stotyse”. Ir Vino
kur nori, kad šią jo pasaką su 
protu dar neatsisveikinęs 
žmogus priimtų už gryną pi
nigą. Už eilėraščius, parduo
tus Gruzijos, Ukrainos, arba 
Rusijos respublikų gatvėse 
gautų rublių, jam per keletą 
metų užteko rublių ir iš mies
to į miestą, iš vienos respu
blikos į kitą nuvažiuoti, ir 
pasivalgyti, ir apsirengti!

Tik štai jo nusiskundimas, 
kuris labai įdomus, nes pa
tvirtina mūsų supratimą, jog 
socialistinėje (tarybinėje) 
santvarkoje parazitams nėra 
vietos, jog kiekvienas turi 
savo naudingu darbu gyveni
mą užsidirbti.

Naujasis “kankinys” sako:
“Toks važinėjimo būdas ga

na pavojingas, jei tavo pase 
nėra štampo, rodančio, jog 
dirbi. Jei pagauna, įspėjimas: 
per 10 dienų įsidarbinti. Jei 
neįsidarbini, esi prievarta 
įdarbinamas, o jei pabėgi, 
vieneri metai sunkiųjų darbų 
kalęjimo”.

Ar ne baisu! Turi naudingą 
darbą dirbti!

Ir dar vienas įdomus daly
kėlis. Amerikos reakciniai 
žydai kaltina Tarybų Sąjun
gą, kad jinai neleidžianti žy
dams važiuoti į Izraelį, bet su 
Arkadijum Vinokur buvę 
kaip tik priešingai. Jis sako:

“1975 metais, prieš išvažia
vimą iš Lietuvos, suėmė, no
rėdami sužinoti, ar noriu va
žiuoti į Izraelį. Kai atsakiau,

LAISVĖ

jog nežinau, tai pasakė: ‘Atsi
sakysi važiuoti, neišvažiuos 
tavo šeima ir tau blogai baig
sis”. Todėl jis, žinoma, išva
žiavo tiesiai į Izraelį. Ten, 
Izraelyje, bėgyje devynių 
mėnesių apsivedęs merginą 
iš Švedijbs ir dabar tūlas 
laikas gyvenąs Stockholme, 
bet dar neturįs leidimo pasto
viai ten gyventi.

Arkadijus Vinokur, matyt, 
yra pakėlęs sparnus skrįsti į 
Ameriką pas tėvus marijo
nus.

GERAI ATKERTA 
LITUANISTIKOS KURSŲ 
PRIEŠAMS

Garsusis Vilniaus Universi
tetas kas vasarą ruošia lietu
viškosios išeivijos jaunimui 
šešių savaičių lituanistikos 
kursus. Daug Amerikos lie
tuvių vaikinų ir merginų jau 
yra jais pasinaudoję ir tuo 
labai didžiuojasi.

Bet lietuviškieji reakcinin
kai (“vaduotojai” ir “veiks
niai”) jau šimtus kartų yra ne 
tik tuos kursus prakeikę, bet 
Universiteto vadovybę už jų 
sumanymą ir davimą. Jie 
smerkia tuos Amerikos lietu
vius, kurie savo sūnus ir 
dukras į juos leidžia. Jie 
sako, kad tie kursai esą Lie
tuvos komunistų priemonė 
mūsų jaunuolius suklaidinti ir 
suvedžioti.

Mums atrodo, kad tiems 
kursų priešams gan gerą at
kirtį duoda L. Dambriūnas 
mėnraštyje “Akiračiai” už 
vasario mėnesį savo straips
nyje “Jaunimas ir Lietuva”, 
nurodymas tų kursų naudą 
palaikymui lietuvybės.

L. Dambriūnas rašo:
“Ką kursai duoda? Sunku 

žodžiais išreikšti kursantų 
pergyvenimus. Tegalima pa
sakyti, kad toks susitikimas 
su Lietuva( padaro didžiausią 
įspūdį ir palieka labai malonų 
prisiminimą — tiek pats 
kraštas, tiek ir ten sutikti 
žmonės. Grįžę namo, bet kurį 
laiką, kursantai jaučiasi gero
kai sukrėsti. Tą poveikį gali
ma palyginti nebent su tuo, 
kokį Vincui Kudirkai padarė 
Aušros pirmo numerio pama
tymas ar Šatrijos Raganai 
Maironio “Jaunosios Lietu
vos” paskaitymas. Nėra abe
jonės, kad jų lietuviškas apsi
sprendimas po tokio vizito 
lieka sukrėstas iš pagrindų 
teigiama prasme. Dabar ne
bėra klausimo, “kodėl turiu 
būti lietuvis”? Įdomu, kad 
grįždami namo kursantai jau
čia reikalą parsisiųsdinti lie
tuviškų knygų, parsiveža lie
tuviškų plokštelių ir parsive- 
žę jas tik ir groja. Tas susiža
vėjimas Lietuva su laiku gal 
kiek ir atvės, bet vis tiek 
ryšiai jau nenutruks — su 
giminėm, su draugais. Kur
santai konkrečiai pajunta, 
kad išeivija ir žmonės Lietu
voje esame viena tauta, ku
rios dalis likimo audrų išblaš
kyta po visą pasaulį”.

Išvada aiški “Todėl išeiviai 
“sako Dambriūnas”, turėtų 
netrukdyti, ne atkalbinėti, o 
priešingai, padėti savo jauni
mui kiek galint geriau susipa
žinti su tėvų kraštu, jei jie 
nori, kad išeivijos ryšis su 
tėvyne nenutrūktų”.

Pilnai sutinkame, ir nuošir
džiausiai sveikiname Vilniaus 
Universitetą už tų lituanisti
kos kursų įvedimą.

NIEKŠAS KARTOJA 
BIAURIAUSI MELĄ

Mes gerai atsimename, 
kaip amerikiečiams dar neiš- 
sikrausčius iš Indokinijos 
(Vietnamo, Laoso ir Kambo
džos), Amerikos komercinėje 
pasirodė “žinia”, kad Kambo
džoje miestai komunistų tuš
tinami ir žmonės masiniai 
žudomi. Bet tuoj pasirodė, 
kad tai biauriausias melas, ir 
toje spaudoje jis nebebuvo 
kartojamas.

Bet štai, po metų laiko, 
koks ten Jonas Daugėla su
galvojo tuo melu pašerti Chi
cagos menševikų dienraščio 
nelaimingus skaitytojus. 
Niekšas sapalioja:

“Kombodijos komunistai ir 
jų vadai, vos tik paėmę kraš
to valdžią į savo rankas, paly
ginamai per labai trumpą 
laiką spėjo visą kraštą pa
versti daugiau panašų į sker
džiamų galvijų tvartą. Visi 
didesnieji miestai staiga buvo 
pradėti tuštinti o gyventojai 
masėmis buvo iškelti į toli
miausius krašto užkampius”.

“Visi, kurie nebepajėgė 
paeiti buvo vietoje nužudyti. 
Sveikieji buvo pėščiomis va
romi tūkstančius mylių į toli
miausias krašto vietoves. Vi
si krašto keliai kurį laiką 
buvo sėte nusėti žmonių lavo
nais, nes kurie tik nebepajė
gė paeiti ar atsilikdavo nuo 
bendros kolonos buvo vietoje 
nušaunami”.

Juk “N.” puikiai žino, jog 
tai gryniausias melas nuo 
pradžios iki pabaigos, bet 
reik jį atspausdint.

SMERKIA OKUPAVIMĄ 
ARABŲ ŽEMIŲ

New Yorke leidžiamas žy
dų dienraštis “Feiheit” savo 
vedamajame bal. 14 d. ne- 
dvejotinai pasisako prieš Iz
raelio politiką santykiuose su 
jo kaimynais arabais. Kalbė
damas apie neseniai įvyku
sius izraeliečių okupuotuose 
rajonuose balsavimus ir jų 
rezultatus, dienraštis sako: 
“Nelieka jokios abejonės, kad 
arabai balsavo prieš okupaci
ją. Jokie žmonės niekur ne
nori ir negali gyventi po 
svetima jėga. . .”

“Freiheit” ypatingai smer
kia Izraelio pasiinojimą anek
suoti arabų žemes. Toks Iz
raelio ėjimas prieštarauja 
“žmonių teisingam troškimui 
gyventi laisvėje ir jų teisei 
išspręsti savo likimą”.

Dienraštis pataria Izraeliui 
pasimokyti iš įvykusių rinki
mų rezultatų. “Kuo dabar 
skubiausiai virš visko reikia”, 
sako “Freiheit”, “tai pagrin
dinio pakeitimo Izraelio poli
tikoje. Izraelio vanagai, šovi
nistai ir aneksijos architektai 
turi būti pažaboti. Šios jėgos 
yra pavojingos Izraelio atei
čiai ir jos užstoja kelią į taiką 
Vidurio Rytuose”.

Šio dienraščio pastabos Iz
raelio valdonams labai teisin
gos. Bet argi jie su jomis 
skaitysis?

Iš laiškų
Gerb. “Laisvės” 
Administracija,

Nors kiek pavėluotai, siun
čiame $125 pasveikindami 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą, bet prašome priimti 
mūsų širdingus linkėjimus. 
Norime, kad “Laisvė” mus 
per ilgus metus lankytų.

LDS 10 Kuopa
P. Cesnikienė, sekr. 

New Kensington, Pa.

Tarybų Lietuvai
iau kryžiai pakelėm išreto, — 
Šviesos tvane tave matau!
Tu jgyji, ko metų metai 
Ir šimtmečiai gailėjo tau.

Nėra su kuo tavęs palygint, 
Tavęs, panemuniuos jaunos, 
Tavęs, mums davusios po lygiai 
šviesos ir duonos, 
Ir dainos.

Miškų ir upių grožis liko, 
O kiek naujos dienos gėlių 
įpinta šventiškan vainikan — 
Jau suskaičiuot nebegaliu,

Žvilgsniu neapimu — tik spėju, 
Daug ką tiktai širdy jaučiu. 
O, kaip išaugti tu suspėja! 

Iš savo priemiesčių kurčių, 

iš savo.sodžių samanotų! 
Naujai keliai kur nutiesti, 
Kur duonos kvapą, tirštą, sotų, 
Kiekviename name jauti.

Žydėk, įliejus kraujo lašą 
j vėliavą, kurią tautų 
Draugystė pergalingai neša 
Žeme ir mėlynu skliautu.

Tu laisvės vėliavoj raudonoj 
Per amžius būsi, kaip esi!
Kaip meilė būsi ir kaip duona — 
Ir amžina mums, ir skalsi!

Alfonsas Maldonis

Penktadienis, Gegužio [May] 14,1976

200-asis Jungtinių Valstijų gimtadienis ir 10 milijonų 
bedarbių.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Portugalija prie kryžkelės
Susumuoti balandžio 25 d. 

įvykusių rinkimų į Portugali
jos Respublikos seimą parla
mentą rezultatai. Bendrai 
paėmus, jie palankūs kairio
sioms šalies jėgoms. Kaip 
pareiškė Portugalijos Komu
nistų partijos Politinė komisi
ja, balsavimo rezultatai atve
ria perspektyvą stiprinti de
mokratinį režimą, besivys
tantį laisvės ir socialinės pa
žangos keliu.

Paskelbtais duomenimis, 
dvi kairiosios partijos — ko
munistų ir socialistų — kartu 
gavo daugiau mandatų už 
visas kitas partijas ir grupuo
tes. Komunistai parlamente 
turės 40 deputatų — dešim
čia atstovų daugiau, negu 
turėjo išrinktame prieš me
tus Steigiamajame seime. 
Kai dėl socialistų, tai jie 
neteko 10 vietų, bet tebeturi 
didžiausią frakciją (106 iš de
putatų mandatų).

Kiek mažiau atstovų, negu 
pirma, turės buržuazinė liau
dies demokratų partija, kuri 
iki šiol dalyvavo vyriausybė
je kartu su socialistais, ko
munistais ir nepartiniais ka
riškiais. Ši partija dabar tu
rės 71 mandatą vietoj 80.

Pagaliau, dešiniame politi
nių jėgų sparne pagerino sa
vo pozicijas partija, kuri save 
vadina “socialdemokratų cen
tru”. Ji gavo parlamente 41 
vietą, kai tuo tarpu Steigia
majame seime jai atstovavo 
tik 16 žmonių. Ši partija 
pažengė į priekį pirmiausia 
todėl, kad iš politinės arenos 
dingo kai kurios smulkios 
dešiniųjų grupuotės, o antra, 
už šią atvirai reakcingą parti
ją balsavo tie rinkėjai, kurie 
prieš metus, tikėdamiesi už
blokuoti vyriausybės veiklą 
iš vidaus, balsavo už liaudies 
demokratus.

Analizuodami susidariusią 
po rinkimų situaciją, komu
nistai nurodo, jog realiai įma
noma izoliuoti antisocialisti- 
nius elementus ir įgyvendinti 
ką tik įsigaliojusios demokra
tinės konstitucijos teiginius. 
Ši konstitucija, kaip jau buvo 
pranešta spaudoje, numato 
likviduoti kapitalistinę nuo
savybę lemiamuose ekonomi
kos sektoriuose ir skelbia 
plačias piliečių teises bei lais
ves.

Portugalijos Komunistų 
partija pareiškė, jog ji pasi
rengusi padaryti visa, kas 
įmanoma, kad Respublikos 
seime būtų užtikrinta kairių
jų dauguma ir būtų sudaryta 
kairiųjų vyriausybė. Tečiau, 
kad būtų išvengta ginčų ir 
konfliktų, kurie galėtų daryti 
nepalankią įtaką demokrati
nio proceso raidai šalyje, Ko
munistų partija pasiūlė išsau
goti dabartinę laikinosios vy
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riausybės sudėtį tam laiko
tarpiui, kol įvyks prezidento 
rinkimai ir pradės darbą Res
publikos seimas.

Prezidento rinkimai Portu
galijoje turi įvykti birželio 
mėnesį, ir, nors oficialiai kan
didatūros į aukščiausiąjį vals
tybės postą dar nebuvo kelia
mos, faktiškai šiems rinki
mams jau pradėta ruoštis. 
Naujos politinės kampanijos 
svarbą nulemia tai, kad su
tinkamai su konstitucija pre
zidentas turi plačius įgalioji
mus.

Ar Portugalijos demokra
tams pavyks įtvirtinti revo
liucijos laikotarpiu iškovotus 
rezultatus, žymiu mastu pri
klauso nuo tos pozicijos, ku
rią užims socialistai. Tuo tar
pu kol kas šioje pozicijoje 
nemaža neaiškių, o kartais ir 
tiesiog neigiamų momentų. 
Socialistų partijos lyderis 
Marija Soares, užmezgęs 
draugiškus santykius su tam 
tikrais JAV sluoksniais, daž
nai nuslysta į tikrą antikomu
nizmą. Artėjant dabarti
niams rinkimams, jis visaip 
pabrėždavo sieksiąs sudaryti 
vienpartinę socialistų vyriau
sybę “be sąjungininkų iš deši
nės arba iš kairės”.

Taigi, paskutinis žodis Por
tugalijos reikaluose dar neiš
tartas. Kova dėl revoliucijos 
tikslų tebevyksta. Ir kokia 
bus jos galutinė baigtis, paro
dys ateitis. A. Krasėnas

Mary Hays, iste 
(“Molly Ąsotis”), bi 
dalyvavusių Ameril 
nimą — nusipelnė 1 
N. J., pristadinėd. 
prižiūrėdama kanuc
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“Kūryh

Nusipelnęs Lietuvos 
žemės ūkio 
darbuotojas

Damijonas Karečka
Klaipėda. — Jis yra Klai

pėdos rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas. Jam su
teiktas Nusipelniusio žemės 
ūkio darbuotojo vardas.

Domijonas Karečka gimė 
1926 m. Plungės rajone. Tar
navo Tarybinėje Armijoje. 
Baigė žemės ūkio techniku
mą. Dirbo partinį, tarybinį 
darbą gimtajame rajone. 
1965 m. išrinktas Skuodo, 
vėliau — Klaipėdos rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninku. Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas.

Neseniai telegrams 
netikėtą Lietuvių 
pažangiečio Juozo 
įkandin mus pasiek 
rašytas laiškas, kur 
įspūdžiais. — “Gimt

Dainų Šventė
Nors jau praėjo g 

metis, bet mes vis 
me vasaros viešnaį 
voje. Buvome nu 
Amerikos Lietuvių 
kų literatūros drau£ 
kursija tuo metu, k a 
vyko Dainų šventi 
mirštamos tai būvi 
visai Tarybų Liet u v 
labiau mums. Pam; 
pajutome, kaip gyva 
binga mūsų tauta.

Dar ir dabar minti 
tie reginiai iš koncer 
ir Vingio parkuose, “ 
stadione. Didelė gar 
jams, dainininkams 
dovams, kad jie sur 
kius milžiniškus p 
mus. Stebėjomės ir ; 
kurio tiek daug ir gė 
vaikais nuo darželi 
moksleivių.

Susitikome su pažp
Gražių įspūdžių pi 

me iš susitikimų su I 
savo draugais, paž 
Jų nuoširdumas lyd 
visą laiką, nuo pat 
mo, kur jie mus pa 
gėlėmis, iki atsisx eik 

Gėrėdamiesi vis 
Vilniumi, kurj mum 
giminaitė Onutė Pe 
nė, naujais jo prien 
susitikome ir apianki 
gelį savo draugų. V 
pas Albertą ir Izoldą 
Čiukus, Bronių ir G 
Raguočius, niujorkie 
tų giminaičius OnutJ 
fredą Gėrikus ir kitu.1

Įspūdingi susitikiu 
su grįžusiais j Lietuv 
tiniečiais. Aplankei 
gerus draugus V ado J 
tosę Rudelevičius. Ji 
sininkai, gražiai įsiki 
kuo aprūpinti. Jie sa 
sų sveikata prižiūri 
tam tikrą laiką turin 
pasitikrinti, o jei už 
me, tai, žiūrėk, jau 
daktarė paragint i, k 
jęs laikas”.

Su kitais argentink 
sitikome ir maloni 
praleidome Kultūrin 
su užsienio lietuviais
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Amerikos revoliucijos heroje

Mary Hays, istorijoje žinoma vardu “Molly Pitcher” 
(“Molly Ąsotis”), buvo viena iš daugelio moterų, aktyviškai 
dalyvavusių Amerikos revoliucijoje. Jinai “Ąsočio” pavadi
nimą — nusipelnė 1778 m. mūšyje prieš britus Monmouth, 
N. J., pristadinėdama Amerikos kareiviams vandens ir 
prižiūrėdama kanuolę.

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ PERNYKŠTĖS 
VIEŠNAGĖS LIETUVOJE

“Kūrybinga mūsų tauta”
Neseniai telegrama iš New Yorko mums pranešė apie 
netikėtą Lietuvių literatūros draugijos nario, aktyvaus 
pažangiečio Juozo Babarsko mirti. Šios liūdnos žinios 
įkandin mus pasiekė dar paties J. Babarsko ir jo žmonos 
rašytas laiškas, kuriame jie dalijasi pereitų metų viešnagės 
įspūdžiais. — “Gimtasis Kraštas” Redakcija
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Dainų Šventėje
Nors jau praėjo geras pus

metis, bet mes vis dar mini
me vasaros viešnagę Lietu
voje. Buvome nuvykę su 
Amerikos Lietuvių darbinin
kų literatūros draugijos eks
kursija tuo metu, kai Vilniuje 
vyko Dainų šventė. Neuž
mirštamos tai buvo dienos 
visai Tarybų Lietuvai, o juo 
labiau mums. Pamatėme ir 
pajutome, kaip gyva ir kūry
binga mūsų tauta.

Dar ir dabar mintyse gyvi 
tie reginiai iš koncerto Kalnų 
ir Vingio parkuose, “Žalgirio” 
stadione. Didelė garbė šokė
jams, dainininkams ir jų va
dovams, kad jie surengė to
kius milžiniškus pasirody
mus. Stebėjomės ir jaunimu, 
kurio tiek daug ir gražaus, ir 
vaikais nuo ‘ darželinukų iki 
moksleivių.

Susitikome su pažįstamais
Gražių įspūdžių parsivežė

me iš susitikimų su buvusiais 
savo draugais, pažįstamais. 
Jų nuoširdumas lydėjo mus 
visą laiką, nuo pat aerodro
mo, kur jie mus pasitiko su 
gėlėmis, iki atsisveikinimo.

Gėrėdamiesi vis augančiu 
Vilniumi, kurį mums aprodė 
giminaitė Onutė Petrauskie
nė, naujais jo priemiesčiais, 
susitikome ir aplankėme dau
gelį savo draugų. Viešėjome 
pas Albertą ir Izoldą Laurin- 
čiukus, Bronių ir Genovaitę 
Raguočius, niujorkiečių Ven- 
tų giminaičius Onutę ir Man
fredą Cerikus ir kitus.

Įspūdingi susitikimai buvo 
su grįžusiais į Lietuvą argen- 
tiniečiais. Aplankėme savo 
gerus draugus Vaclovą ir An- 
tosę Rudelevičius. Jiedu pen
sininkai, gražiai įsikūrę, vis
kuo aprūpinti. Jie sako: “Mū
sų sveikata, prižiūrima. Per 
tam tikrą laiką turime nueiti 
pasitikrinti, o jei užtraukia
me, tai, žiūrėk, jau ir ateina 
daktarė paraginti, kad praė
jęs laikas”.

Su kitais argentiniečiais su
sitikome ir maloniai laiką 
praleidome Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komite

to surengtame piknike. Nors 
tą dieną lijo lietus, bet pikni
kas įvyko po stogu, dalyvau
jant šešetui šimtų žmonių, 
kurių beveik visi buvo sugrį
žę iš Pietų Amerikos. Labai 
nustebome, pamatę tiek daug 
argentiniečių. Kai kurių pra
džioje net neatpažinome, nes 
išsiskyrėme su jais prieš 25 
metus, išvykdami iš Argenti
nos į JAV.

Gimtosiose Vietose
Mes abu kilę nuo Alytaus. 

Vieno gimtinė Lelionyse, o 
kito — Barčiuose. Lelionyse 
mano giminaičiai gyvena toje 
pačioje vietoje, iš kurios aš 
1930 m. išvykau į Argentiną. 
Bet visa ten tiek pasikeitę, 
kad negali nė atpažinti: na
mai sumoderninti, yra elekt
ra. Mano giminaitis dirba 
techniku, jo žmona mokytoja. 
Sukilo daug prisiminimų iš 
jaunystės dienų. Dairiausi to 
aukšto akmens, and kurio, 
kadaise ganydama, būdavo, 
užsilipdavau ir žiūrėdavau, 
galvodama, kad gal pamaty
siu Ameriką. . .

Alytuje — daug pasikeiti
mo! Buvo įdomu apsilankyti 
ir daug ką pamatyti, ypač 
naujai išaugusią pramonę.

Juozo tėviškėje Barčiuose 
buvo neužmirštamų akimir
kų, kai jis susitiko su savo 
broliu Jonu ir jo šeima, ne
matytais nuo 1929 m. Buvo 
malonu patirti, kad brolis 
gražiai gyvena. Jis dabar 
pensininkas. Apie save pasa
kodamas, brolis aiškino, kad, 
bendrai paėmus, dabar ma
žiau dirbama ir geriau gyve
nama, ir nepalyginsi, kaip 
buvo kadaise, kai žmogus 
dirbdavai nuo tamsos iki tam
sos ir nieko neturėdavai. Juo
zas labai jaudinosi, susitikęs 
su savo broliu ir jo šeima bei 
jaunystės draugais.

Pa važinė jome po Lietuvą
Be Vilniaus kurį jau gero

kai pažinome, dar teko pama-' 
tyti Kauną, po kurį mūsų 
ekskursiją vedžiojo maloni 
kaunietė gidė, išrodydama 
mums istorines vietas ir nau
juosius rajonus. Lankėmės ir

katedroje, kur matėme besi
meldžiančių moterėlių.

Kaune įdomu viską pama
tyti, bet man atmintin buvo 
įstrigusi Laisvės alėja. Jos
vardą atsimenu nuo 1930 m., 
kai, vykdama į Argentiną, 
vaikščiojau ja, tuo metu di
džiausia miesto gatve. Dabar 

i ji, kad ir centrinė, bet jau 
nėra tokia garsi, nes miestas 
išaugęs į visas puses ir yra 
daug gatvių, už ją platesnių 
ir ilgesnių.

Įdomių įspūdžių parsivežė
me iš Liaudies buities muzie
jaus, kur, matydami senas 
sodybas su gėlių darželiais, 
šulinių svirtimis, tvartais ir 
kluonais, mintimis buvome 
nusikėlę į savo jaunystės die
nas, kada ir mes tokioje ap
linkoje gyvenome. O prie 
Kėdainių esančiame “Rytų 
aušros” kolūkyje turėjome 
progos iš arčiau pamatyti 
naujovišką, gražų dabartinių 
žemdirbių gyvenimą.

Bet jau artėjo mūsų laikas 
grįžti į namus. Negalėjome 
suspėti pamatyti viską, kas 
įdomu ir gražu tarybinėje 
Lietuvoje. Kai lėktuvas jau 
pakilo virš Vilniaus, nešda
mas mus atgal, mes sakėme 
“Iki pasimatymo” Lietuvai, 
kaip sakėme aerodrome savo 
giminėms ir draugams, vilda
miesi vėl netrukus sugrįžti 
visus aplankyti.

Už visa, ką patyrėme, esa
me nuoširdžiai dėkingi eks
kursijos rengėjams, Kultūri
nių ryšių su užsienio lietu
viais komitetui ir jo darbuo
tojams ir visiems mūsų drau
gams ir pažįstamiems, kuo 
nors prisidėjusiems, kad mū
sų apsilankymas Lietuvoje 
būtų įdomus ir malonus.

Ona ir Juozas Babarskai 
Richmond Hill, N. Y.
JAV

Gamtos apsaugoje 
detente

Džiugu skaityti, kad Jung
tinės Valstijos ir Tarybų Są
junga gražiai vysto detentę 
kovoje su gamtos teršiumu 
Pasėkoje 1972 metų susitari
mo, šioje dirvoje sėkmingai 
vykdomi bendri žygiai. Susi
tarta darbuotis eilėje proble
mų, kaip tai — sulaikyti oro 
ir vandenų teršimą; perspėti 
apie žemės drebėjimo gali
mybes; atsidavusiai studijuo
ti, kiek gamtos užteršimas 
daro žmonijai biologinės ir 
genetinės žalos. Iki šiol Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
mokslininkai bendrai studija
vo Gulf of Mexico vandenyną, 
jūrų vandenų katastrofinį iš
siliejimą (Tidal waves) ir 1.1.

Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos veikėjai, ku
riems pavestas gamtos ap
saugos pravedimas, 1975 me
tais per keturias dienas tarė
si, kaip geriau vykdyti šią 
kooperaciją. Amerikos tech
nikai ir ekspertai pade
monstravo mūsų naujausius 
būdus, kaip suvaldomi indus
trinių kaiminų dūmai, kad jie 
nebepaleidžia į orą nuodingų 
dujų.

Abiejų šalių ekspertai ta
riasi, kaip būtų galima geriau 
ir sėkmingiau studijuoti tuos 
žemės gelmėse sutrikimus 
(faults), kokie randasi pas 
mus Kalifornijoje ir Tarybų 
Kazokistane. Norima kiek 
galima sužinoti iš anksto apie 
tokias vietas ir numatyti iš 
anksto galimus žemės drebė
jimus.

Tai vis pagirtini žygiai. Jie 
rodo, kad galima susitarti ir 
bendrai pravesti visai žmoni
jai naudingus darbus.

Matome, kad mūsų planeta 
yra maža, ir jai gręsia sunai
kinimas. Nė kiek ne per 
anksti pradėtos šios bendros 
pastangos apvalyti ir išlaikyti 
pasaulį švariu ir pašalinti 
gyvybei gręsiančius įvykius 
bei pavojingas medžiagas.

E. N. Jeskevičiūtė

BALANDŽIO 9-JI -
PAUL ROBESONO DIENA

Įžymusis daininkas Paul 
Robesonas visą gyvenimą ko
vojo už amerikiečių rasinę ir 
socialinę lygybę, už laisvę, 
demokratiją, liaudies progre
są ii> taiką visame pasaulyje. 
Paul Robesono pavyzdys kaip 
menininko kovotojo, meni- 
ninko-humanisto labai pažan
giai paveikė ne tik milijonus 
amerikiečių, bet ir europie
čių.

Paul Robesonas gimė 1898 
m. Princeton, New Jersey, 
neturtingo negrų dvasininko 
šeimoje.

Jis buvo trečias juodasis 
studentas Rutgers universi
tete. Studijuodamas — pri
klausė progresyviųjų studen
tų draugijai, o taipgi buvo 
puikus futbolininkas.

Studentaudamas pamėgo 
teatrą. Nuo 1921 m. pradėjo 
vaidinti kaip dramos akto
rius. Paul Robesonas suvaidi
no daug rolių įvairiuose ame
rikiečių ir anglų teatrų spek
takliuose.

Nuo 1925 m. jis pradėjo 
dainuoti negrų-teatruose. Po 
trijų metų jau dainavo Lon
done muzikų Kerno ir Ha- 
mersteino premjeroje “Show 
Boat” ir pirmą kartą dainavo 
savo garsiąją dainą "01 Man 
River”. Greitai išgarsėjo jo 
įdainuotos plokštelės, filmai, 
kino ekranas “King John (Ka
ralius Jonas) ir dainos apie 
laisvę. Po 1926-1928 metų 
sėkmingų koncertų — Euro
poje, dar daugiau išgarsėjo 
jo, kaip puikaus dainininko 
vardas.

Nuo 1930 m. pradžios jis 
vis daugiau pasireiškė pažan
gioje politinėje veikloje.

1934 m. pirmą kartą jis 
aplankė Tarybų Sąjungą ir 
pasakė, kad tik čia jis pajuto 
tikrą laisvę. Vėliau į šią pla
čią šalį, jis buvo atvažiavęs 
dar keletą kartų ir visada jį 
sutikdavo su didžiausiomis 
ovacijomis.

Ispanijos pilietinio karo — 
1936-1939 metais Paul Robe
sonas aplankė liaudies fronto 
tarptautines brigadas ir kal
bėjosi su daugeliu kovotojų.

1948 m. jis buvo išrinktas 
vicepirmininku Amerikos 
Progresivios partijos.

Paul Robesonas taipgi va
dovavo pažangiai organizaci
jai “Amerikiečių žygis už tai
ką”.

Nuo 1950 m. jis buvo Pa
saulinės Taikos Tarybos na
riu.

Paul Robesonas 1959 m. 
iššauktas į Makarčio Komisi
ją dėl antiamerikietiškos vei
klos, o 1950 m. atėmė iš jo 
užsienio pasą. Dainininkas 8 
metus kovojo iki atgavo pasą 
ir galėjo sugrįžti į Ameriką.

Pasas buvo atimtas už jo 
pareiškimą Tarptautiniame 
taikos gynimo kongrese, kad 
apie karą prieš Tarybų Są
jungą gali galvoti tik bepro
čiai.

Niūriais makartizmo siau
tėjimo laikais Paul Robesonui 
juvo uždarytos koncertų sa- 
ių durys, radijas ir televizi

ja.

Paul Robesonas buvo tarp
tautinės Lenino premijos “Už 
taikos stiprinimą tautų tar
pe” laureatas.

Jis pagarsėjo visame pa
saulyje kaip puikus daininin
kas, aktorius, mokslininkas ir 
visuomenės veikėjas.

Vėliau jis susirgo, gydėsi 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje ir dėl sunkios 
ligos pasitraukė iš viešojo 
gyvenimo.

Paul Robesono draugai 
1973 m. balandžio 9 d. 
suruošė New Yorko “Carne
gie Hali” salėje jo 75-kių 
metų jubiliejaus garbei iškil
mingą minėjimą-koncertą. 
Tačiau jubiliatas, dėl sunkios 
ligos, negalėjo jame dalyvau
ti, o atsiuntė įrašytą į plokš
telę savo padėką ir pasveiki
nimą:

“Širdingai dėkoju visiems 
draugams čia ir visame pa
saulyje, kurie man atsiuntė 
pasveikinimus 75-kių metų 
jubiliejaus proga.

Jau keletą metų aš negaliu 
būti aktyvus, bet jus turite 
žinoti, kad aš tebesu tas pats 
Polis Robsonas, ištikimas 
laisvei, taikai ir brolybei. . .

Nors liga privertė mane 
pasitraukti iš scenos, bet šir
dyje aš dainuoju ir toliau . . .

Aš džiaugiuosi, kad judėji
mas už taikų sambūvį pasiekė 
svarbių laimėjimų ir kad 
“Šaltojo karo” šalininkai pri
versti trauktis”. . .

Įžymusis dainininkas Paul 
Robesonas mirė 1976 m. sau
sio 23 d. Philadelphijoje.

Pasaulinė Taikos Taryba 
paskelbė balandžio 9-tą “Paul 
Robesono diena”.

Tarybų Sąjungos visi žmo
nės su dideliu liūdesiu mini 
mirtį šio pasaulinio masto 
dainininko, menininko-huma- 
nisto, kovotojo už pasaulio 
tautų laisvę, taiką ir brolybę.

Paul Robesono žavingas 
baritono boso balsas ir jo 
puikios laisvės dainos įrašy
tos, visada skambės mūsų 
plačiojoje šalyje.

Įvairumai
PASLAPČIŲ APSAUGAI

Gamybos ir komercinio su
sirašinėjimo paslaptinis sau
goti nuo pramoninio šnipinė
jimo, kurio dažnai griebiasi 
konkuruojančios monopoli
jos, dabar privačiam susiraši
nėjimui Vakaruose naudoja
mi skaičiai ir kodai. Anglijos 
firma “Doni holdings” paga
mino nedidelę kriptografijos 
mašinėlę “Saifer-58”, kuri te
letaipu arba magentine juos
ta gautus bet kuria kalba 
pranešimus pertvarko į pen
kių raidžių grupes, kurių 
praktiškai neįmanoma dešif
ruoti net tobuliausia aparatū
ra.

LABAI RETAS 
REIŠKINYS - 
METEORITŲ LIETUS

Šiomis dienomis Kinijos 
spauda informavo apie labai 
retą reiškinį — meteoritų 
lietų Czilinio miesto rajone 
kovo 8 d. Tą dieną 15 valandą 
2 minutės padangėse pasiro
dė didelis ugnies kamuolys, 
kuris netrukus sprogo. Kris
dama į žemę, viena skeveld 
ra, išmušusi daugiau kaip 
dviejų metrų skersmens duo
bę, įsmigo į žemę daugiau 
kaip 6 metrus. Meteoritų lie
tus iškrito 500 kvadratinių 
kilometrų plote. Iki šiol su
rinkta daugiau kaip 100 ske
veldrų. Didžiausia iš jų sve
ria 1,770 kilogramų. Didžiau
siu pasaulyje anksčiau buvo 
laikomas meteoritas, kuris 
saugomas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

MŪSŲ NAUJIENOS
V. Gulmanas

Puiki nuotaika vakaronėje.
Daug vandens savo bango

mis nunešė dainose apdainuo
ta Šešupė, daug įvairių rengi
nių, koncertų ir kitokių kul
tūrinių pramogų įvyko Kap
suke. Tiesa, mūsų Šešupėlė 
prie Kapsuko dar nėra labai 
išvaizdi, vienok numatyta, 
baigus statyti Degučių mik
rorajoną, sutvarkyti ir Šešu
pės pakrantes, tada vakare 
po darbo bus galima išeiti ir 
pasigėrėti šia mūsų miela 
upe. Kapsukiečiai yra tokie 
žmonės, kad laikini nesklan
dumai jų nebaido. Jei pava
žiavus truputį už miesto Še
šupė pasidaro nuostabiai gra
ži, tai kodėl ji negali tokia 
būti ir mieste?

Suvalkiečius nuo seno kal
tina per daug dideliu prakti
cizmu, kad jiems pirmiausiai 
rūpi materialinė pusė, jie 
neturi polinkio į meną ir t. t. 
Nežinau, aš asmeniškai jau 
20 metų gyvenu ir dirbu 
buvusioje Marijampolėje (da
bar Kapsuke), turėjau ir tu
riu reikalų su tikrais užkietė
jusiais suvalkiečiais, bet nie
ko blogo iš jų nepatyriau. 
Aišku, dabartiniai Sūduvos 
gyventojai jau ne tie, kokie 
buvo prieš karą, na, kad ir 
prieš kokią dvidešimtį metų. 
Išaugo nauja karta, atsirado 
naujos pažiūros. Prie to tokio 
pasikeitimo į gerąją pusę pri
sidėjo ir įvairūs renginiai, 
naujos tradicijos, kokių anks
čiau nebūdavo ir t. t. Šiame 
straipsnelyje noriu pasidalin
ti su gerbiamais “Laisvės” 
skaitytojais mintimis, kurios 
kilo apsilankius kai kuriuose 
renginiuose, parodose Kap
suke parodyti, kad pas mus 
taip pat vyksta intensyvus 
meninis, kultūrinis gyveni
mas, mes nestovime vietoje 
taip pat žygiuojame pirmyn.

Ir taip mes pirmiausiai ap
silankome Kapsuko penktojo
je vidurinėje mokykloje, ku
rioje vyksta etnografinė va
karonė, suorganizuota dešim
tokų kraštotyrininkų, vado
vaujamų mok. Z. Žemaitytės. 
Mokykla dTr hera sena, todėl 
ir tradicijos, ypač liaudiškos, 
dar neturi gilesnių šaknų, bet 
moksleiviai parodė, kad jie 
ne iš kelmo spirti ir gali eiti 
rungčių su kitomis senesnė
mis mokyklomis. Salė pa
puošta. Kiek dešimtųjų kla
sių, tiek stalų, kurie turėjo 
atstovauti visoms etninėms 
Lietuvos dalims. Reikėjo pa
ruošti atitinkamus etnografi
nius patiekalus, surinkti įdo
mesnius šviestuvus, padai
nuoti negirdėtų dainų ir t. t.

Bendras visų darbas buvo 
didelis kraštotyrinis sten
das apie lietuvių skridimus 
per Atlantą. Tikrai malonu 
buvo stebėti, kaip vaikai 
kruopščiai rinko medžiagą, 
stengėsi gražiai apipavidalin
ti. Todėl ir pats stendas darė 
gana rimtą įspūdį.

Tokios etnografinės vaka
ronės, kurios labai paplitu
sios mūsų mokyklose, yra 
labai naudingos, nes padeda 
geriau susipažinti ir su savo 
kraštu, jo praeitimi, dabarti
mi, artimiausiais uždaviniais 
ir pan.

Kitas renginys, su kuriuo

norėčiau supažindinti gerbia
mus laisviečius, tai tikrai įdo
mi ir naudinga Kapsuko pe
dagoginės mokyklos paroda 
“Mūsų mokykla devintame 
penkmetyje”. Tuo labiau, 
kad Jungtinėse Valstybėse 
gyvena ir eilė buvusių auklė
tinių, pedagogų, kurie tikrai 
ir nuoširdžiai domisi mūsų 
mokyklos gyvenimu.

Štai mes atsiduriam moky
klos mažųjų rūmų veidrodžių 
salėje. Ko čia tik nepamatysi. 
Ir visa tai padaryta mūsų 
kolektyvo. Čia ryškiai matyti 
tie pasiekimai, k irie pasiekti 
atkakliu dėstytojų ir mokslei
vių darbu. Štai viename sten
de puikuojasi mūsų dėstytojų 
moksliniai darbai, LTSR 
Resp. premijos laureato L. 
Šepkaus “Lietuvių literatū
ros vadovėlis”, visa eilė refe
ratų, skaitytų pedagoginiuo
se skaitymuose, diplomai, 
garbės raštai ir 1.1.

Dėmesį patraukia iš lėlių 
sudarytas lietuvių liaudies 
dainų ir šokių ansamblis. Tai 
kolektyvinis trečių kursų 
darbas. O vadovauja tokia 
nedidukė (^arbų mokytoja, la
bai mylinti šią sritį ir pri
čiumpanti mokines už simu
liavimą, 1. Chmieliauskaitė. 
Tikrai, šis ansamblis yra vi
sos parodos dėmesio centras. 
Pilnas orkestras, choras, šo
kėjų grupės.

Trečias renginys — tai tra
dicinė jumoristinės fotografi
jos paroda, atidaryta Kapsu
ke 1976 metų balandžio 1 d. 
Ši paroda savo mastu yra 
stambesnė už pirmąją, joje 
dalyvavo ne tik mūsų respu
blikos atstovai, bet taip pat ir 
iš kitų. Keli darbai atstovavo’ 
net Bulgarijai, todėl tam tik
ra prasme šią parodą galima 
laikyti tarptautine.

Jumoras fotografijoje yra 
sunki tema, galima nuslysti į 
pigų juoką. O tarp jumoro ir 
juoko yra skirtumas. Jumo
ristinė fotografija turi pati už 
save šnekėti, be komentarų. 
Ji turi turėti tam tikrą po
tekstę.

Visų prizų ir atminimo me
dalių autorė buvo mūsų popu
liari liaudies menininkė Irena 
Rutkauskaitė, parodžiusi 
daug subtilaus jumoro juos 
ruošdama.

Tokios tad pas mus naujie
nos. Jų, žinoma, yra ir dau
giau, bet jei visas surašyčiau 
ir pakomentuočiau, neužtek
tų nė gero brontozauro odos. 
Tad šiuo ir baigiu!

Dvikova tarp 
dramblio ir gyvatės

Jauno prijaukinto dramblio 
kova su trijų metrų kobra 
truko tik kelias minutes. 
Dramblys stojo kovon su 
nuodinga gyvate, gindamas 
šeimininko 14 metų sūnų, 
kuris miegojo po medžiu. At
skubėję į įvykio vietą tėvai 
pamatė gaištantį dramblį, o 
šalia sutraiškytą kobrą, kuri 
suspėjo dvikovos metu kelis
kart įgelti jam į straublį. Šis 
atsitikimas įvyko viename In
dijos Utar Pradešo valstijos 
kaimelyje.
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINES VALSTIJOS?

TOMAS JEFFERSON
1743—1826

L. PRŪSEI K A

Kovoje už šios šalies nepriklausomybę ir tolimesnėse 
kovose už demokratijos plėtimą Jungtinėse Valstijose To
mas Jeffersonas yra centralinė figūra. Jis ne tik Nepri
klausomybės Deklaracijos autorius. Jis buvo uoliausias 
kovotojas už Teisių Bilių (Bill of Rights), kas garantavo 
Amerikos žmonėms pamatines konstitucines ir civiles tei
ses, laisvę žodžio, spaudos, susirinkimų. Jis buvo uoliau
sias kovotojas prieš reakcinę federalistų partiją, kuri kė
sinosi parauti šios šalies žmonių laisves, išleisdama 1798 
metuose nelemtai paskilbusius “Alien and Sedition Laws.” 
Kuomet 1800 metuose Jeffersonas buvo išrinktas Jungti
nių Valstijų prezidentu, tie įstatymai, nukreipti prieš atei
vius ir visus kitus demokratijos draugus, tuoj buvo palai
doti.

Jeffersonas buvo vienas pirmutinių Amerikos politikų, 
pareikalavusių panaikinti negrų vergiją. Dar jaunas bū
damas Jeffersonas pasiūlė Virginijos Kolonijos seimeliui 
suteikti negrams vergams tam tikrų civilinių teisių. Jo 
pasiūlymas, žinoma, buvo atmestas. Rašydamas Nepri
klausomybės Deklaraciją, Jeffersonas įdėjo labai svarbų 
punktą prieš vergiją, bet griežtai pasipriešinus pietinių 
kolonijų plantatoriams, Antras Kontinentalis Kongresas 
tą punktą iš Deklaracijos išmetė. Būdamas Jungtinių 
Valstijų prezidentu, 1808 metais, savo šeštam pranešime 
Kongresui, jis siūlė sustabdyti prekybą vergais, ištrau
kiant “Jungtinių Valstijų piliečius iš dalyvavimo tolimes
niam laužyme žmogaus teisių-—laužyme, kuris buvo taip 
ilgai praktikuojamas ant nekaltų Afrikos gyventojų ir 
kurį uždrausti jau seniai troško mūsų šalies moralybė, re
putacija ir geriausi interesai.“ 1814 metais laiške Edward 
Coles Jeffersonas skundėsi, kad nesusidaro galingas bruz
dėjimas už panaikinimą vergijos. “Vienok,” sakė jis, “iš
laisvinimo (negrų) valanda artinasi laiko eigoje. Jinai 
ateis-, ar tai bus atlikta pagalba mūsų pačių proto gausios 
energijos, ar St. Domingo kruvino proceso .. . yra mūsų 
istorijos lapas, kuris tebėra neatverstas...’’ Amerika 
Jeffersono pranašingo balso tada neišgirdo. Vergija pa
naikinta buvo pagelba “kruvino proceso,” tai yra, Civilio 
Karo pusė šimtmečio vėliau.

Jeffersonas pirmutinis pasisakė už svietiškų mokyklų 
sistemą, tokių mokyklų, kurias savo lėšomis užlaiko vals
tybė. Jis išdrįsi pakelti savo balsą ir prieš Aukščiausio 
Teismo sauvalę ir uzurpacijas, pavadinęs teisėjus nekarū
nuotais monarchais.

Aleksandras Hamiltonas norėjo tokios santvarkos, kurios 
priešakyje stovėtų turtingieji pirkliai kapitalistai ir plan
tatoriai, o plačiosios demokratinės minios būtų nustum
tos į šalį. Prie šios atgaleivių srovės prisidėjo ir “toriai,” 
kurie revoliucinio karo metu buvo britų imperijos batlai- 
žiai ir lošė rolę išdavikų.

Jei ši srovė būtų paėmusi viršų, Amerikos demokratija 
būtų virtusi negyva raide, arba aprėžta iki minimumo. 
Amerika būtų pasidariusi priedu prie Britanijos ir fakti- 
nai praradusi savo nepriklausomybę, kuri buvo iškovota 
didžiausiu pasiryžimu ir pasiaukojimu. Amerikoj būtų 
įsigalėjęs buržuazinis despotizmas.

Jei tos negerovės neapnyko Ameriką, tai Tomo Jeffer
sono didžiausias nuopelnas.

Kaipo liaudies vadas, jis giliai pasitikėjo jos pajėgomis. 
Jis mokėjo sumobilizuoti pergalės armijon, tikron nacijo- 
nalėn vienybėn visas demokratines minias—farmerius, 
mechanikus, darbininkus, miesčioniją, smulkiąją buržua
ziją ir šiaip jau visus pažangesnius elementus iš visų 
sluoksnių. Jam tankiai pritarė ir jis galėjo atsiremti žy
mia dalim pietinių valstijų plantatorių, kurių ekonominiai 
interesai tankiai buvo priešingi šiaurės pirklių interesams.

šie sluoksniai ir grupės sudarė milžinišką Amerikos 
gyventojų didžiumą. Šioji didžiuma, turėdama savo prie
šakyje tokį vadą, kaip Jeffersonas, ne tik nustatė stiprius 
pagrindus Amerikos demokratijai, bet ir sudarė sąlygas 
jos tolimesniam plėtimuisi.

Kalbant apie Tomą Jeffersoną, garbingą patrijotą, re- 
voliucijonierių ir internacijonalistą, visuomet reikia atsi
minti, kad jo gadynę skiria nuo mūsų gadynės daugiau 
negu 150 metų. Kitokios tuomet buvo sąlygos. Tuomet 
nebuvo—ir negalėjo būti—mūsų laikų proletarijato. Jef
fersonas užsipelnė nemirtiną šlovę todėl, kad jaunose bur
žuazinės visuomenės dienose jis vedė gilaus demokratizmo 
vagą ir saugojo šią šalį nuo reakcijos pavojų. Jis buvo 
demokratijos didžiavyris, liaudiškos demokratijos pijonie- 
rius. Už vis labiausiai jam rūpėjo, kad Amerikoje neįsi
vyrautų didžturčiai išnaudotojai ir spekuliatoriai.

Iš to visai logiškai seka išvada, kad Jeffersonas buvo 
genialus pijonierius didžios tradicijos Amerikos demokra
tijos. šios tradicijos liepsnos niekuomet neužgęso. Jos 
mums visuomet primena, kad ši šalis užgimė didžiose ko
vose už laisvę. Kaip Jeffersono laikais reikėjo grumties 
su reakcijos siaubūnais, kurie stengėsi pasukti istorijos 
ratą atgal, taip yra ir dabar. Tik sąlygos dabar kitokios 
ir vardai kitokie. (Tęsinys sekamam numeryje)'

Kubietis Paul Castro [kairėje] ir Leoni Brežnev
Maskva. — Šiomis dienomis čia lankėsi Paul Castro, Fidel 

Castro brolis Kubos premjero, Kubos Gynybos ministras ir 
vienas žymiausių Kubos Komunistų Partijos vadų. Jo vizito 
tikslas — pasitarti su Tarybų Sąjungos vadais bendrais 
Kubos ir Tarybų Sąjungos bėgamais tarptautiniais reika
lais.

takais pasiekia centrinę ner
vų sistemą, vegetacinius po
žievio branduolius. Kiek vė
liau iš odos į kraują patenka 
gydomojo purvo įtakoje susi
dariusios biologiškai aktyvios 
medžiagos. Visa tai sukelia 
įvairias teigiamas organizmo 
fiziologinių sistemų reakcijas 
ir greičiau sveikstama.

Ypač efektyviai veikia gy
domasis purvas, sergant įvai
riais lėtiniais uždegimais, vir
škinimo ir nervų sistemos, 
sąnarių, raumenų, odos, gi
nekologiniais ir kitais susirgi
mais.

Visa tai rodo, kad vietines 
gydomojo purvo aplikacijas 
(kompresus) reikėtų taikyti 
daug plačiau — ne tik kuror
tų sanatorijose, bet ir ligoni
nių bei poliklinikų fizioterapi
jos kabinetuose, profilakto
riumuose, fizkultūros-medici- 
nos dispanseriuose, net ir

Penktadienis, Gegužio

KANA E
Pagerbsime 
ilgametį veikėja

Juozas LeseviČiu

ROBERTAS KETURAKIS

Gražus jaunųjų debiutai
namie . Suprantama, ligoniui 
būtina pasitarti su jį gydan
čiu gydytoju, nuodugniai pa
sitikrinti, nes yra daug ligų,

Kovodamas prieš šios šalies reakcijonierius, Jefferso
nas ir savo užsienio politiką rėmė demokratijos stiprinimo 
išrokavimais. Jis buvo didelis šalininkas francūzų revo
liucijos, prasidėjusios 1789 metais. Atžagareiviai jį vi
suomet vadino pavojingu revoliucijonierium. 1800 m., 
kuomet Jeffersonas buvo kandidatu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, Aleksandras Hamiltonas, federalistų ideolo
gas, viešai agitavo, kad “tą bedievį ir politinį fanatiką” 
jokiu būdu negalima prileist prie valstybės vairo, nes jis 
pakrikdysiąs Amerikos gyvenimą ir sukelsiąs tamsias 
apačias prieš išmintingas viršūnes.

Revoliucinis karas už Amerikos nepriklausomybę buvo 
nacijonalė revoliucija, paliuosavusi Amerikos žmones iš 
svetimo jungo. Tai buvo revoliucija ne prieš feodalizmą, 
nes feodalizmo, europine to žodžio prasme, Amerikoje ne
buvo. Tai buvo revoliucija, nukreipta prieš viešpatavimą 
svetimos pirklių-kapitalistų klasės (anglų), kuri varžė ir 
slopino laisvą plėtojimąsi Amerikos kapitalizmo. Senasis 
režimas, kaip koks slogutis, buvo užgulęs ant visų Ameri
kos žmonių. Tuo pačiu sykiu, Amerikos revoliucija buvo 
dalis tarptautinės revoliucijos, kurią kėlė pavergtos liau
dies minios ir stiprėjanti buržuazija. Ji suteikė daug įkvė
pimo ir vėliau kilusiai francūzų revoliucijai, taip pat ir 
toms revoliucinėms kovoms už tautinį pasiliuosavimą, 
kurios vėliaus prasidėjo Lotynų Amerikos šalyse.

Revoliucinis karas už kolonijų išlaisvinimą buvo liau
dies karas tikriausia to žodžio prasme. Jo pasėkoje gimė 
Amerikos demokratija, o jos vadas Jeffersonas nusipelnė 
nemirtiną šlovę.

Je f fersonui ir jo draugams reikėjo kovoti ne tik su iš
laukiniu priešu, bet ir su ta konservatyve srove, kurios 
priešakyje stovėjo Aleksantras Hamiltonas ir dar griež
čiau reikėjo kovoti su išdavikiškais gaivalais, tų laikų 
penktąja kolona, kurios priešakyje stovėjo Aaron Burr.

Aš netikiu, kad bet kuri svajonė 
Ištirpsta daiktuose ar kraujyje ir lieka 
Vien vėsuma — tarytum klevo- delnas 
Prie veido būtų prisilietęs rytmečio rasom.

Mačiau: pro atdarytą aukštą langą 
Prasiveržė baltų laivų flotilė —- 
Ant rėjų plaikstės kaspinai žydri, 
Stiebai siūbavo, supdami žibintus, 
Raudonos burės plieskė kaip žara.

Aš pakilau į penktą aukštą. Durys 
Dulkėtos, pilkos. Ant mygtuko, 
Pažadinančio kimstantį skambutį, 
Kažką švelniais ūseliais rašė melancholiška 

vapsva.

Mane sutiko moteris. Dabar
Atrodo man, kad buvo ji jauna, 
Nešiojanti patogią, puošnią kažkieno 

senatvės kaukę.
Ar malėte, paklausiau, baltąją flotilę, 
Išplaukusią pro jūsų langą 
Raudonom burėm, plieskiančią žarom?

Aš atsisveikinau su vaikiškom svajonėm, 
Pasakė ji, nešiojanti patogią, puošnią, 
Kažin kieno paskolintą senatvės kaukę.

Pro langą, virš plokščių atvešiančių stogų, 
Perkūnijos kalnų fone
Fregatos tolo, nešdamos siūbuojančius 

žibinius —
Ne man, jau užmiršta vaikyste, 
Aš žinau — ne man. ..

*! ries kelionę
.. .Kai mano plaštakos
Primins išdžiūvusio molio lustus,
Ilgai saugančius vėsą,
Ir tu nenorėsi prie jų prisiglausti;
Kai mano plaukai po tavo pirštais 
Šiurkščiai šnarės, kaip nušalnojusios 

viksvos;
Kai mano akys
Bus kupinos prisiminimų, 
Laido/ančių vienas kitą,- 
Kai mano veide
Tu matysi vien nuovargio nuovargį;
Kai mūsų gyvenimo skrynelėje 
Gelsvės tik prieraišumo gijos, — 
Tada atnešk kelionės rankšluostį, 
Neatsisveikink ir neklausinėk, 
Kas mane šaukia.
Visi sutilpsime po dideliu dangum. 
Visiems čia atsiras po akmenį —' 
Padėti galvą.
Visiems užteks ramių viršukalnių, 
Parėmusių žvaigždynus.
Visiems užteks vilties
Sutilpti žemėje.
Ir pagaliau:
Visur mes būsime — ne svetimi.

1975-aisiais metais “Vagos” 
leidykla, tęsdama savo lei
džiamą “Pirmosios knygos” 
seriją, pateikė skaitytojams 
naujas debiutantų knygas. 
Pažymėtina, kad praeiti me
tai, apskritai subrandinę Ta
rybų Lietuvoje gražų jaunųjų 
kūrybos derlių, mažiau buvo 
dosnūs prozai. Jai atstovauja 
tik Vydo ASTO kūrinys “Na
mų šiluma”, kuriame išspaus
dinti aštuoni apsakymai. Rin
kinio autorius — vilnietis, 
gimęs 1948 metais. 
1966-aisiais baigęs vidurinę 
mokyklą, tarnavo Tarybinėje 
Armijoje, o vėliau mokėsi 
Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko universitete. Dabar 
dirba inžinieriumi Projekta- 
vimo-konstravimo biure.

Meninių vaizdų tikrovišku
mu patraukia dėmesį kito 
debiutanto — Rimgaudo 
Graibaus knyga “Vasaros že
mė”.

Poetas gimė 1939 m,; Rokiš
kio rajone, Pagrangžių kai
me. 1958 m. baigęs Rokiškio 
E. Tičkaus vidurinę mokyklą, 
įstojo į Lietuvos žemės ūkio 
akademiją, kur įsigijo agro
nomo specialybę. Šiuo metu 
dirba žurnalo “Mūsų sodai” 
redakcijoje.

“Vasaros žemėje” surinkta 
apie 60 eilėraščių, kurie tary
tum dvelkia žiedų, žolės, vė
jo, lietaus gaiva, skamba vy
turio giesmėmis, bičių dūzge
siu, tykia medžių šneka. Tai 
poezija, kurios pirmasis šalti
nis — Tėvynės, gimtosios 
žemės meilė.

Panašiai gamtos pasaulis, 
jo ryšis su žmogum traktuo
jamas ir Elenos Mezginaitės 
eilėraščiuose, kurie išspaus
dinti pirmojoje jos knygoje 
“Vasarų vieškeliais”. E. Mez- 
ginaitė taip pat kilusi nuo 
Rokiškio: ji gimė 1941 m. 
Rokiškio rajono Petriškių 
kaime, mokėsi toje pačioje E. 
Tičkaus vidurinėje mokyklo
je. Vėliau Vilniaus Valstybi
niame V. Kapsuko universi
tete studijavo žurnalistiką, o 
dabar dirba Panevėžio rajono 
laikraščio “Tėvynė” redakci
joje.

Trapios, jautrios sielos 
poetė daugiausia dėmesio 
skiria moralinėms-etinėms 
problemoms, savarankiškai 
ieško atsakymų į svarbiau
sius būties klausimus.

Rimtai, sukaupusi jausmą 
ir mintį prabyla apie pasaulį, 
apie būties didybę Gražina 
Cieškaitė, debiutavusi eilė
raščių rinkiniu “Tylos žydėji
mas”. Paprastas, jaukus 
kampelis jos poetiniame pa
saulyje — vaikystės prisimi
nimai. Tai lyg sapnas ar 
pasaka, kur paukščiai šildo 
delnus, kur susirenka stirnos 
ir “peša žolę nuo tako”, kur 
verkia mergaitė, “kad nemo
ka nupinti vainiko ir uždėti 
ant debesio” . . . Tačiau lai
kas tolina ir skaido tuos vaiz
dus, atnešdamas komplikuo- 
tesnius jutimus. Poezija, kū
ryba — ne vieno G. Cieškai-

tės eilėraščio tema (“Meilės 
žvaigždė”, “Poetai”, “Tylos 
žydėjimas” ir kt.;. Poetės 
įsitikinimu kurti — reiškia 
įveikti mirtį.

Gražina Cieškaitė gimusi 
1951 m. Biržų rajone, Vabal
ninko miestelyje. Baigusi 
Kauno V vidurinę mokyklą, 
1970 m. įstojo į Vilniaus 
Valstybinį V. Kapsuko uni
versitetą, kur studijavo lietu
vių kalbą ir literatūrą. Šiuo 
metu dirba Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje.

Aldona Baliulienė

MES IR MŪSŲ SVEIKATA

Purvas ir durpės kaip 
gydymo priemonė

Gydomasis purvas buvo ži
nomas jau gilioje senovėje. 
Dar prieš mūsų erą egiptie
čiai naudojo Nilo dumblą gy
dymo tikslais. Garsus antiki
nių laikų gydytojas Galenas 
plačiai aprašė, kaip gydoma
sis purvas padeda organizmui 
įveikti uždegimus. Viduram
žiais toks gydymas buvo pla
čiai taikomas Italijoje. Rusi
joje gydyti purvu imta XIX 
amžiaus pradžioje Šakio ku
rorte.

Lietuvos kurortuose gydo
masis purvas pradėtas nau
doti palyginti neseniai, tik 
nuo šio šimtmečio pradžios.

Eksperimentiniais tyrimais 
ir klinikiniais stebėjimais nu
statyta, kad gydomasis pur
vas, veikdamas organizmą 
savo fizinėmis, cheminėmis ir 
biologinėmis savybėmis, su
dirgina odoje esančias nervų 
galūnėles-receptorius, taip 
pat sukelia odoje įvairius bio
cheminius pakitimus. Iš re
ceptorių impulsai nerviniais

kuriomis sergant gydomojo 
purvo aplikacijos draustinos.

Kurortologijos mokslinio 
tyrimo laboratorija ir hidro
logijos stotis yra paruošusios 
Birštono kurorto gydomąsias 
durpes naudoti nekurortinė- 
mis sąlygomis. Gydomosios 
durpės, įpakuotos po 3 kg į 
polietileninius maišelius, ilgą 
laiką nekeičia savo fizinių- 
cheminių "ir biologinių savy
bių, yra patogios transpor
tuoti.

Elena Dobrovolskienė
Lietuvos Respublikinės 

profsąjungų kurortų 
valdymo tarybos 

hidrogeologijos stoties 
vyr. chemikė, 

Vytautas Meška 
medicinos mokslų kandidatas

Izraelio unijų vadas

YERUCHAM MESHJŠL

Tel Aviv. — Teruchman 
Meshell yra Izraelio Darbo 
Unijų Federacijos preziden
tas. Jis yra dešiniųjų pažiūrų 
vadas, savo nusistatymu vi
sais svarbiaisiais klausimais 
artimas Amerikos Darbo Fe
deracijos lyderiui George 
Meany. Jis visomis jėgomis 
palaiko dabartinę Izraelio vy
riausybės politiką arabų 
klausimu, ir yra užkietėjęs 
antikomunistas.

Dešimt metų pasaulio jūrimis ir vandenynais plaukioja 
didysis žvejybos traleris šaldytuvas “Kristijonas Donelai
tis”, pastatytas Klaipėdos “Baltijos” laivų statykloje.

Nuotraukoje: laivo {gula, sugrįžusi į Klaipėdą po eilinio 
reiso. Laivo vadas — kapitonas Algimantas Valiukėnas 
[pirmasis kairėje], vyresnysis kapitono padėjėjas Vladas 
Trakimas, radijo stoties viršininkas Virgilijus Vitkauskas ir 
antrasis mechanikas Jonas Raketis.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Montreal — Gegužėj 
draugų .L ir S. C j 
rezidencijoj susirinks į 
bičiuliai, idėjos draugi 
gerbti ilgame!) \<-)kėi 
žangaus judėjimo v <j 
— Juozą Lese\ič;ų, Į 
metų gimtadienio progj

Jubiliatas gimė 19i 
gegužės 20 d. maža/enj 
stiečio šeimoje Tcizų I 
Šventežerio valse, dj 
niame Lazdijų rajoną 
užbaigęs pradinę m<j 
pradėjo dirbti ūkio <! 
Dažnai uždarbiauti ei(l 
pas kitus ūkininkus.

Ekonominiu sąlygų I 
mas, kaip ir daugelis tį 
Lietuvos darbininku ii 
valstiečiu sūnų ir dukrį 
m. paliko Gimtinę ir ai 
Kanadą, i Montrealo i! 
sotesnės duonos ieško! 
Naujo gyvenimo pradl 
buvo rožėmis klota: tell 
rius sunkiai gaunami! 
bus dirbti ir būti bei 
eilėse. Vėliau įsidarbil 
vykioje už lygintoją, i 
buvo sezoninis darbai 
labai sunkių sąlygų užj 
atlyginimą. Tame daj 
dirbo iki susirgo parai 
t. y. iki 1970 m. li<»pos| 
šio. Dirbdamas siuvi 
veikė ir siuvėjų unijoje!

Pažangi jo visuorl 
veikla pradėjo reikšti 
1936 m., kai tais metai j 
į Lietuvių Literatūros! 
gijos Montrealo kuojj 
laipsniui įstojo ir į kil 
laiku ir vėliau susiorl 
vusias draugijas, o dail 
pradėjo veikti ir tų ori 
cijų ir draugijų valdyl 
įvairiuose komi! et uosi 
m. įstojo nariu j Mo 
pažangią Sūnų ir L 
Pašaipinę Draugiją, 
teko eiti pirmininko ii 
sų sekretoriaus pareigi 
mažai darbo įdėjo, y)| 
grumdamasis su rea 
gaivalais Didžiajame 
vos Neprigulmingajai 
tauto klube, kuris vei 
1907 m. iki savo nega 
pabaigos, t. y. iki 1 
Priklausė Kanados I); 
kų Apsigynimo lygoj.I 
vyriausias tikslas bu v] 
mas politinių darbo Į 
demokratinių teisių! 
tuo laiku, kai siautė <| 

‘ja, nedarbas ir kieta į 
valdžia.

J. LeseviČius ben 
giausiai darbo įdėjo ii 
Literatūros Draugijoj 
tik pačioje draugijoje! 
iš jos gimusiuose kori 
se įvairioms kampai 
pravesti. Per keletą nl 
sekretoriaus pareigai

MOM Rl l 
M (>|

Albij
Reiškiame gilią | 

ir sesutės dukrai J I
Tau, mielas A111 

žemė ant kurios išli
JUOZAS, Eli

f
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KANADOS LIETUVIŲ SKYRIUS
Pagerbsime 
ilgametį veikėja

Juozas Lesevičius
Montreal — Gegužės 23 d. 

draugų J. ir S. Čičinskų 
rezidencijoj susirinks artimi 
bičiuliai, idėjos draugai, pa
gerbti ilgametį veikėją, pa
žangaus judėjimo veteraną 
— Juozą Lesevičių, jo 70 
metų gimtadienio proga.

Jubiliatas gimė 1906 m. 
gegužės 20 d. mažažemio val
stiečio šeimoje Teizų kaime, 
Šventežerio valse, dabarti
niame Lazdijų rajone. Vos 
užbaigęs pradinę mokyklą, 
pradėjo dirbti ūkio darbus. 
Dažnai uždarbiauti eidavo ir 
pas kitus ūkininkus.

Ekonominių sąlygų verčia
mas, kaip ir daugelis to meto 
Lietuvos darbininkų ir mažų 
valstiečių sūnų ir dukrų, 1930 
m. paliko Gimtinę ir atvyko į 
Kanadą, į Montrealo miestą,, 
sotesnės duonos ieškodamas. 
Naujo gyvenimo pradžia ne
buvo rožėmis klota: teko įvai
rius sunkiai gaunamus dar
bus dirbti ir būti bedarbių 
eilėse. Vėliau įsidarbino siu
vykloje už lygintoją. Tai irgi 
buvo sezoninis darbas, prie 
labai sunkių sąlygų už menką 
atlyginimą. Tame darbe iš
dirbo iki susirgo paralyžium, 
t. y. iki 1970 m. liepos mėne
sio. Dirbdamas siuvykloje, 
veikė ir siuvėjų unijoje.

Pažangi jo visuomeninė 
veikla pradėjo reikštis nuo 
1936 m., kai tais metais įstojo 
į Lietuvių Literatūros Drau
gijos Montrealo kuopą. Pa
laipsniui įstojo ir į kitas tuo 
laiku ir vėliau susiorganiza
vusias draugijas, o dar vėliau 
pradėjo veikti ir tų organiza
cijų ir draugijų valdybose ir 
įvairiuose komitetuose. 1934 
m. įstojo nariu į Montrealo 
pažangią Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinę Draugiją, kurioje 
teko eiti pirmininko ir finan
sų sekretoriaus pareigas. Ne
mažai darbo įdėjo, ypatingai 
grumdamasis su reakciniais 
gaivalais Didžiajame Lietu
vos Neprigulmingajame Vy
tauto klube, kuris veikė nuo 
1907 m. iki savo negarbingos 
pabaigos, t. y. iki 1970 m. 
Priklausė Kanados Darbinin
kų Apsigynimo lygoj, kurios 
vyriausias tikslas buvo gyni
mas politinių darbo klasės 
demokratinių teisių. Ypač 
tuo laiku, kai siautė depresi
ja, nedarbas ir kieta Benetto 
valdžia.

J. Lesevičius bene dau
giausiai darbo įdėjo Lietuvių 
Literatūros Draugijoj — ne 
tik pačioje draugijoje, bet ir 
iš jos gimusiuose komitetuo
se įvairioms kampanijoms 
pravesti. Per keletą metų ėjo 
sekretoriaus pareigas LLD 

MONTREAL, VERDUN, CANADA 

NUOŠIRDI UŽUOJAUTA 
mirus

Albinui Mikoniui
Reiškiame gilią užuojautą jo sesutei B. Džiaugienei 

ir sesutės dukrai J. Gurklienei su šeima.
Tau, mielas Albinai, tegu būna lengva Kanados 

žemė ant kurios išliejai daug prakaito.
JUOZAS, ELZIUTĖ ir LILLY URBANA VlClAI

Kanados Veikiančiame Komi
tete, kai tas komitetas veikė 
Montreale.

1932 m. sušauktame Kana
dos lietuvių kongrese, kur 
buvo išrinktas centrinis “Ka
nados Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Liaudžiai Ginti (vė
liau buvo suorganizuoti loka
liniai komitetai po plačiąją 
Kanadą, kur tik gyveno lietu
vių). Lesevičius ėjo to, komi
teto atsakomingas sekreto
riaus pareigas. Tas komitetas 
organizavo Kanados lietuvius 
remti Lietuvos liaudies kovas 
prieš tuo laiku siautusį sme
toninį fašistinį režimą. Buvo 
skleidžiami atsišaukimo lape
liai, ruošiamos prakalbos, pa
skaitos, išleisti specialūs la
peliai, metaliniai ženkleliai 
pasiuntimui Lietuvos žmo
nėms, renkamos aukos Lietu
vos antifašistiniams kali
niams.

Vėliau, 11-ąjam pasauliniui 
karui užėjus, sušauktame 
trečiajame kongrese, buvo iš
rinktas “Kanados Lietuvių 
Nacionalis Komitetas’’ To
ronto mieste. Tuo būdu anks
čiau minėtas komitetas užbai
gė savo darbą.

Naujai išrinktas komitetas 
įsipareigojo: 1) mobilizuoti vi
sas Kanados lietuvių jėgas 
remti Kanados karines pa
stangas; 2) raginti Kanados 
lietuvius visokeriopais būdais 
pagelbėti kovojančiai Lietu
vos liaudžiai prieš vokiškus 
okupantus. Šis komitetas at
liko didelius darbus savo tė
vynainiams padėti.

Drg. J. Lesevičius ne tik 
skaitė, stambiai ekonominiai 
rėmė spaudą (ir bendrai visą 
pažangų judėjimą), bet ir 
gana daug joje bendradarbio. 
Sunku būtų išvardinti visus 
jo atliktus darbus pažangia
me judėjime.

Visą laiką jis buvo labai 
pareigingas, geras strategas. 
Turėjo gerą orientaciją ir 
taktiką, mokėjo gražiai sugy
venti su visais.

Labai apgailėtina, kad jį 
ištiko tokia didelė nelaimė — 
taip sunkiai pašlijo jo sveika
ta, kad prieš savo norą, rei
kėjo pasitraukti iš veiklos.

Šios garbingos sukakties 
proga, savo, Liudo ir visų jo 
artimųjų vardu, palinkėsiu 
jam kuogeriausios sveikatos, 
ko jis labiausiai ir trokšta.

Petrė Kisielienė

Išmok tiesą 
atskirti nuo melo

Dabartinėje lietuviškoje 
Šiaurės Amerikos reakcinėje 
spaudoje, ypač paskutiniuoju 
laiku, labai priprasta rašyti 
visokias nesąmones apie mū
sų gimtinę ir kitus socialisti
nius kraštus. Paimi laikraštį 
(“Keleivį”), “Draugą”, “Tė
viškės Žiburius” ir kitus) į 
rankas ir iš pirmųjų puslapių 
pasipila melo “perlai”. Tie 
“perlai” būna kartais taip ap
dailinti, taip suklostyti, kad, 
rodos, jei nepagalvotum, im
tum juos ir dėtum į kišenę. 
Kokių nesąmonių ten rasi, 
kad, rodos, ten nebėra nė 
vieno žmogaus, kuris turėtų 
žmoniškumo jausmus. Žmo
nės ten šimtais areštuojami, 
tremiami į Sibirą, grūdami į 
kvailių namus ir 1.1.

Bet paimi kitokią spaudą 
(“Laisvę”, “Vilnį”, “Northern

Neighbors” ir kitus) ir skai
tai, kad reakciniai laikraščiai 
rašo nesąmones, kad jų taip 
rašoma todėl, kad jiems ne
patinka esamoji socialistinė 
santvarka. Tie žmonės, kurie 
taip rašo, buvo prasikaltę 
valstybės įstatymams arba 
pabėgę fašistinių ir kapitalis
tinių režimų nariai.

Skaitydamas antitarybi
nius laikraščius junti, kad jie 
visi užtempti ant vieno ir to 
paties kurpalio. Jie visi žino, 
kad kapitalistinėje šalyje 
jiems už tą “eleksyrą” bus 
atlyginta doleriais, kurie yra 
jiems brangesni už jų sąžinę.

Todėl kiekvienas lietuvis, 
lietuviškosios spaudos skai
tytojas, privalo paskaitęs pa
nagrinėti ir surasti faktus, o. 
tuomet bus lengva atskirti 
melą nuo tiesos. Kada atskir
si melą nuo tiesos, tada suži
nosi savo priešus ir draugus. 
Atskirsi gerus raštus nuo 
šlamšto ir pamatysi, iš kur 
kyla pasaulyje visos blogybės 
ir išnaudojimas. Kanadietis

Montrealo kronika
LIGONIAI

B. Kvietinskas, kuris ilgo
ką laiką išbuvo Floridoje, 
sugrįžęs susirgo ir lanko ligo
ninę.

P. Nakas verdančiu van
deniu smarkiai nusidegino 
Koją, lanko gydytojus.

Linkiu greit pasveikti.
Julius Jurėnas pergyveno 

operaciją R. Viktorijos ligo
ninėje. Laimingai pasveikti.
SUSIŽIEDAVO

Bobby Vilimas, E. St. Vili
mų sūnus ir V. Zavičienės 
anūkėlis susižiedavo su kita
taute. Vestuvės dar nenuma-< 
tytos. Geros laimės. ; *

L. Vaitiekūnas susižiedavo 
su Chantal Jean. Tai J. V. 
Vaitiekūnų vienintelis sūne
lis. Vestuvės įvyko rugsėjo 
mėnesį.

Geros laimės.
IŠVYKO - ATVYKO

M. M. Gudai buvo išvykę į 
Torontą aplankyti sergančios 
dukrelės. Tuo pačiu sykiu 
aplankė sergančius “Liaudies 
Balso” darbuotojus.

J. Morkis, torontietis vieši 
Montreale pas žmonos gimi
nes ir artimus draugus.

Linksmos viešnagės.
V. Remeikis, torontietis, 

atvyko į Montrealą į savo 
artimos pažįstamos M. Ar
lauskaitės laidotuves. Taip 
pat susitiko su savo draugais 
ir pažįstamais.

MIRĖ
Balandžio 28 d. staigiai mi

rė M. Arlauskaitė, 64 m. Visą 
laiką buvusi mokytoja, pas
kutiniu laiku dirbo banke ap- 
draudų skyriuje. Paliko nu
liūdime pusbrolį J. Bernius 
su šeima kurie ir rūpinosi 
laidotuvėmis. Buvo gimusi 
Montreale. Artimiesiems gili 
užuojauta, o velionei tebūna 
lengva žemelė.

Gegužės 2 d. staiga mirė G. 
Andriukaitytė-Milienė, 51 
metų. Paliko nuliūdime ma
mytę, vyrą, brolį, du sūnus ir 

' dukrelę. Buvo gimusi Mont
reale.

Gegužės 3 d. Po sunkios 
ligos mirė E. Varaitienė, apie 
60 metų. Paliko nuliūdime 
vyrą ir artimuosius. Į Kanadą 
buvo atvykusi po antrojo ka
ro.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionėms tebūna leng
va šalta žemelės.

SIUVĖJŲ UNIJOS A.C.W.
OF A. VEIKLA

Po pereitų metų gruodžio 
mėnesyje įvykusio siuvėjų 
unijos streiko, dėl kurio buvo 
sukelta labai daug triukšmo 
ir iškelta daug neaiškumų, 
tapo paleista visa valdyba. Ir 
todėl turėjo viską perimti 
Montrealo Joint Board, ir D. 
Nigliarolo vadovybėje, taip 

. pat per tuos penkius mėne
sius visas unijos veikimas 
buvo Joint Board vadovybėj.

Pirmiausia buvo šaukiami 
dirbtuvių narių susirinkimai 
išrinkimui naujų dirbtuvėse 
Komitetų, kurie dirbtuvėse 
tvarko kylančius reikalus.

Taip pat buvo šaukiami 
Lokalų-skyrių narių susirin
kimai, kurie perrinko valdy- 
vą ir veikiantį Komitetą bei 
Joint Boardą.

Tą visą skandalą sukėlė 
susidariusi siuvėjų opozicinė 
grupė, kuri išreiškė visai uni
jos vadovybei nepasitenkini
mą laike vedamo streiko.
LOCALO 242 RINKIMAI

Kaip visuose lokaluose, 
taip ir 242 buvo sušauktas 
visuotinis narių susirinkimas 
ir .perrinko visą valdybą ir 
veikiantį Komitetą. Buvo į 
valdybą išrinkti sekantys: 
Pirmininkas — Jonas Vilke
lis, vicepirmininkas Ž Joe 
Glembacki, užrašų sekretorė 
— Kattie Revenco, taip pat į 
Joint Board du lietuviai, J. 
Vilkelis ir V. BąrČauskas.

Labai gražus skaičius lie
tuvių įeina į veikiantį Komi
tetą: V. Barčauskas, J. 
Krikščiokaitis, J. Oscila, J. 
Vilkelis, J. Gabrusevičius, 
Julie Balaišienė, (Akromie- 
nė), V. Lukauskas ir P. Lat- 
vaitis.

Veikiantį Komitetą sudaro 
apie 19 narių, bet čia pažymė
ti tik lietuviai,

Lokalas susideda iš įvairių 
tautų darbininkų ir susirinki
mai vedami anglų kalba.

Šis lokalas buvo Lietuvių 
pradėtas organizuoti ir iki 
šiol jie labai aktyviai daly
vauja.
KONFERENCIJA

Kadangi yra šaukiama kon
ferencija birželio 1 dieną, tai 
nuo lokalo 242 išrinkti du 
delegatai: J. Balaišienė (Ak- 
romienė) ir Niek Rodrek, taip 
pat siunčiami du svečiai — J. 
Vilkelis ir J. Glemocki.

Ši Konferencija yra svarbi 
tuomi, kad bus daromas tari
mas susivienijimui dviejų 
unijų - A.C.W. ir T.W.U. 
(siuvėjų ir textilninku).

Konferencija įvyko Wa
shingtone.

Ilgos laimės naujai valdy
bai! Janina

PADĖKOS
Šiuomi reiškiame giliausią padėką draugams Poviliui ir 

Sofijai Pąjuodžiams už didelę pagalbą, suteiktą mums 
statant naują namą Londone ir persikeliant iš Rodney į 
Londoną. Jūs labai, labai daug padėjot mums. Už tai mes
liekame Jums didžiai skolingi.

* * *
Reiškiame gilią padėką mūsų seniems draugams ir 

kaimynams Rodney ir West Lome apylinkėse už suruošimą 
mums išleistuvių baliaus gegužės 1 d., West Lome salėje.

Ypatingai ačiū rengėjams Stefanijai Žinsky, Ema Kebbel, 
J. ir M. Nargelams, V ir Ed. Kauzen, K. ir R. Mitchel, W. 
Prekšaitis, A. Kojelaitis; taipgi visoms 50-čiai šeimų 
prisidėjusioms prie mūsų išleistuvių. Dėkojame už brangias 
dovanas, kurios ilgai mums primins gražiai pragyventus 31 
metus Jūsų apylinkėje.

STASYS ir PRANĖ REPŠIAI
London, Ont., Canada

MUSŲ KALENDORIUS

Atmenant taurųjį žemaitį
— Leoną Joniką

B. Pociaus nuotraukoje: čia ilsisi Leonas Jonikas

Prieš 85 metus Apvaršuvos kaime gimė įžymus Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjas ir žurnalistas Leonas Jonikas. 
Minėdami garsųjį žemietį, negalime neprisiminti pernykščio 
rudens, kai L. Joniko palaikai buvo perkelti amžinam 
poilsiui į Laukuvos kapines. Čia siūlome žiupsnelį kraštoty
rininko A. Brazausko atsiminimų.

Su L. Joniku “susipaži
nau”, vartydamas JAV lietu
vių dienraštį “Vilnis”. 
Šmaikščiose, kiekviename 
numeryje pasirodančiose ap
žvalgose “Kasdien” apstu so
drių žemaitiškų posakių, atsi
minimų iš autoriaus vaikys
tės. Tarp mūsų užsimezgė 
susirašinėjimas, kuris tęsėsi 
iki pat L. Joniko mirties. Be 
to, teko laimė ir su pačiu 
žurnalistu susitikti, šiam at
vykus paviešėti į gimtąjį 
kraštą.

Jaudino net tie kreipiniai, 
kuriais Leonas pradėdavo 
laiškus: “Mielas kaimy
ne . . .”, “Mielas žemaitukų 
švietėjau . . .”, “Mielas že
maiti Antanai. . .”, “A. Bra
zauskai prie Medvėga
lio . . .”, “Brazauskų Antanui 
netoli Paršežerio . . .”, “Mie
las bičiuli ir žemaiti . ...”, 
“Žemaitijos sūnau . . .”. To
liau nuoširdžiai ir kartu že
maitiškai išradingai jis domė
josi Lietuvos reikalais. Nepa
prastai smalsus, jis klausinė
jo ir apie jo širdžiai baisiai 
mielus Paršežerį ir Lūkstą 
(“Kaip gražu, kai saulė teka 
. . .”), prašė atsiųsti padavi
mų apie Medvėgalį, rupiapiū- 
tės dainų.

Gili (o ir netolima) praeitis, 
jos paminklai labai traukė L. 
Joniką ir kaip žmogų, ir kaip 
publicistą (beje, tai pastebi
ma ir kaip žmogų, ir kaip 
publicistą (beje, tai pastebi
ma ir “Kasdien” apžvalgose, 
kur gausu faktų iš istorijos, 
archeologijos ir panašiai). 
Jam buvo tikra šventė užtikti 
“Artojo” puslapiuose A. Ne- 
zabitausko, VI. Statkevi- 
čiaus, A. Šidlausko ir kitų 
kraštotyrininkų rašinių. Lyg 
iš trykštančio šaltinio jis ger
te gerdavo nors ir mažytę 
žinutę iš Šilalės apylinkių: 
“. . . Gi man, kaip buvusiam 
to krašto gyventojui, būt la
bai malonu pasiskaityti. Be
skaitydamas gal dar suras
čiau ir pažįstamų . . .”

Laiškuose (o ir gyvenime) 
L. Jonikas buvo labai delika
tus, tvarkingas: “Atsiprašau, 
kad aš pasidariau toks ulžis 
— nebeprisibaudžiu gromatą 
parašyti”; “Gal nesidžiaugsi 
ir šį laišką gavęs, nes neiš
kenčiu neprašęs”.

Išradingas ir šmaikštus 
žurnalistas buvo pamėgęs, jo 
žodžiais tariant, “žemaitiškai 
šnekėt”; “Dar kartą atsipra
šau už tinginystę ir prižadu 
“pasiprovyti”; “Žemaitiškai 

šnekant, nusišnekėjo abiem 
burnos pusėm . . .”; “Mano 
tėvelis sakydavo: kapitaliz
mas kaip senos kelnės: užlo
pai vieną skylę — suplyšo 
kitur”; “Nedyvai, kad tų res
publikų valdovai gerai žino, 
katra pusė duonos sviestu 
tepta”; “Ot ir pagavo mela
gius už pačios nuodėmingiau- 
sios jų kūno anatomijos, že
maitiškai šnekant — ilgo lie- 
$ųyį(o”v Skaitydamas, L. Jpni- 
ko posakius ir laiškuose, ir 
“Vilnyje”, negali atsistebėti 
žurnalisto pastabumu, jaut
rumu, šmaikštumu.

Dukart teko susitikti su 
Leonu asmeniškai — pašne
kėti, pavaikščioti. Gyvas, 
dažnai užklausiantis gana ne
tikėtų ir gilių klausimų, bet 
kartu punktualus, korektiš
kas žmogus. Pirmą kartą su
sitikus L., Jonikas apsiverkė, 
išbučiavo — jam nepaprastai 
brangūs buvo susitikimai su 
Žemaitijos žmonėmis. Todėl 
per susitikimus jis vis karto
davo esąs žemaitis ir viską 
darysiąs žemaitiškai. Per vai
šes jis tvirtino, kad šįkart 
vaišinąs žemaitiškai. Kai nu
tarėme įsiamžinti atminčiai, 
pastatė fotoaparatą ant koje
lių, pats prisėdo šalia ir links
mai pratarė: “Žemaitis viską 
turi mokėti”.

Susigraudinęs Leonas kal
bėjo: “Praėjo metų krūvelė. 
Krūmokšniai, palikti Apvar
šuvos pelkėse, vieni užaugo į 
medžius, spėjo nudžiūti, iš
nykti, kiti — priaugo. O aš už 
jūrių marių, už marelių, kaip 
toj močiutės pasakoj — val
gau duonutę.

Sudedi akutes, tik sulimpa 
blakstienos, o jau vaikštai, 
skrendi, uogauji, reišutauji. 
Vis Apvaršuvoje, Čepaičiuo
se, žvejoji Paršežeryje, laks
tai Laukuvoje. . .

Skridau lėktuvu į Lietuvą. 
Virš debesų tokie čiurlioniški 
vaizdeliai! Žiūriu, kur Čepai
čiai, kur Apvaršuvos kalvos, 
medžiai, sodai. Kai Ameriko
je pakliūni prie vandens, tai 
mano žilstelėjusios galvos 
ausyse šlama, rodos, Lūksto 
ar Paršežerio vilnikės. Pa
bundi — rodos, lyg iš miego”.

L. Jonikas buvo tiesus ir 
principingas. Kai kam tai 
kliūdavo, bet pakeisti kieto 
žemaičio būdo niekam nepa
vyko. Kartą jis tarė: “Gyve
nimas, sakome, tai knyga. 
Tik knygos kartais nusuka ir 
į kairę, ir į dešinę. O gyveni
me — matai. Akys nemeluo

ja, jos tiesiai žvelgia”.
Ir paskirai, ir grupėmis . 

Lietuvos žmonės stabteli prie 
L. Joniko kapo Laukuvos 
kapinėse — žymiojo žemiečio 
atminimas traukia savo tau
ria jėga. Štai anądien sutikau 
būrį turistų iš Panevėžio, 
kurie labai susidomėję klau
sėsi pasakojimo apie L. Joni
ką. Žiemą Tauragės politech
nikumo moksleiviai savo sli
džių žygį po žymiąsias kalvo
tosios Žemaitijos vietas pra
dėjo nuo Laukuvos kapinių.

Teisus buvo A. Sniečkus 
kalboje, pasakytoje atiden
giant paminklinį akmenį, L. 
Joniko gimtinėje — Apvaršu
vos kaime: “Iškilmingai pa
gerbdami Leono Joniko atmi
nimą jo gimtojoje vietoje, 
mes dar dar tą pareiškiama 
kad mūsų socializmo pergalių 
kelyje pažangiems užsienio 
lietuviams skirta mūsų šir
džių šiluma ir garbinga vieta, 
kurią jie pelnė savo nepajudi
nama ištikimybe didžiajam 
darbo žmonių išsivadavimo 
reikalui”.

Atmindami taurųjį Žemai
tijos sūnų, ir mes — seni ir 
jauni, Lietuvoje ir už jūrų 
marių — liksime ištikimi 
tiems tiesos principams, už 
kuriuos kovojo Leonas Joni
kas.

Antanas Brazauskas
Mišučių aštuonmetės 

mokyklos mokytojas, 
kraštotyrininkas 

Iš “Artojas” [Šilalė, 1976 m. 
balandžio 24 d.]

P. S. Sėkmės! Ąžuolines 
sveikatos linkiu Lietuvos 
ąžuolams, žaliuojantiems 
“Laisvės” Redakcijoje.

Ant. Brazauskas

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopos meninis 

susirinkimas įvyko gegužės 2 
d. Lietuvių svetainėje, 407 
Lafayette St.

AtĮįkus kuopos reikalus, 
atidaryta rankdarbių parodė
lė. Joje buvo tikrai meniškų 
eksponatų. Ypatingai žymaus 
piešėjo John Gresh buvo la
bai gražių kūrinių, ir daug 
kitų gražių rankdarbių bei 
įdomios antikinės kolekcijos. 
Taipgi buvo nusitarta ruošti 
ir kitą rankdarbių bei antiki
nių eksponatų dar platesne 
skale, parodą. John Gresh 
pasižadėjo dar daugiau atsi
gabenti savo sukurtu pieši
nių.

Taipgi prašomi ir iš kitų 
tolimesnių lietuvių kolonijų 
dalyvauti parodoje — kas ką 
turi įdomesnio atsigabenti. 
Kviečiami dalyvauti su savo 
kūriniais ir tie lietuviai, kurie 
nesate LDS nariai. Come 
one, come all! M. A.

Žymusis rašytojas

Šių metų Lenino premijos 
laureatas rašytojas Jonas 
Avyžius, šis aukščiausias ap
dovanojimas paskirtas už ro
maną “Sodybų tuštėjimo me
tas”.

St. Louis. — Automobilių 
kompanijos vienus darbinin
kus išmeta iš darbo, o kitus 
verčia dirbti viršlaikius. Su 
unijos protestais prieš tokią 
sistemą jos nesiskaito. Joms 
pigiau versti vieną darbinin
kų padirbti kelias valandas 
viršlaikio, negu kitam mokėti 
pilną algą.
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Gražina ir Kazimieras Vizbarai
Po Jungtines Valstijas va

žinėjo turistinė grupė iš Ta
rybų Sąjungos, kurioje buvo 
vienas lietuvis — Klaipėdos 
mėsos kombinato direktorius 
ir Klaipėdos miesto deputa
tas Kazimieras Vizbaras. Ši 
grupė išbuvo JAV 18 dienų ir 
lankėsi Washington, D. C., 
St. Louis, Milwaukee, Chica
go, Boston ir, grįžtant, susto
jo New Yorke trims dienoms.

Draugui Vizbarui teko susi
tikti su pažangiais lietuviais 
New Yorke ir kituose mies
tuose, nors gaila, kad greito

Philadelphia, Pa.
POLITIKIERIAI MAINO 
SAVO SKŪRĄ KAIP . . ?

Kadaise ilgai miestą valdė 
republikonai, kurie pasižy
mėjo visokiomis šunybėmis. 
Net numirėliai balsuoda
vo .. . Išrinkus rooseveltinį, 
Dilwor majoru, daug kas pa
sikeitė. Dabar majoru yra 
italų kilmės Frank Rizza, sa
ve vadinąs “demokratu”. Bet 
priklauso tai demokratų gru
pei, kuri sako: “Tokie žmonės 
su rooseveltinėmis idėjomis, 
niekomet, niekomet nebus 
leisti į prezidento kėdę”.

1972 m. Demokratų prezi
dentinis kandidatas kalbėjo 
prieš karą Vietname. “Demo
kratas” F. Rizza agitavo už 
Nixoną. Šiemet F. Rizzo poli
tinė mašina išleido proklama
ciją, kad prezidento vietai 
balsuotume už senatorių 
Henry Jackson.

Lietuviškieji veiksniai taip
gi rūpestingai skelbė angliš
kų tekstų proklamaciją už tą 
H. Jacksoną, aiškindami jo 
nuopelnus. H. Jacksonas čia 
nominacijas pralaimėjo.

Caro laikais lietuviai rink
davo “staršiną” ir “starastą”. 
Apie kai kuriuos žmones sa
kydavo: “Jie mano savo skū
rą (kailį) kaip gyvatė, kad 
metai. . .

♦ * *

Visuomenės “gėriui” pakė
lė mokestį važiuotojams gat- 
vekariai, busais 15 centų. Tai 
jau 50 centų. O persėdimas į 
kitą gatvekari ar busa yra 5 
c. Namo grįžtant tas pat. Tik 
suvažinėti — 110 centų.

♦ ♦ *

Philadelphijoje nuo seniai 
veikė taip vadinama “General 
Hospital” miesto ir Pennsyl
vania valstijos palaikoma. Li
goninė prasiskolinusi desėt- 
kus milijonų dolerių, būsianti 
uždaryta. Žmonės protestuo
ja. Valdovai sako, kad pinigų 
visai nesą. Bet izraeliečiams 
ar bomberiams pinigų turi.

Čia yra tūkstančiai vadina
mų “dievo namų”, didelių ir 
mažų, nemokančių taksų. Tai 
didelė neteisybė ir skriauda 
tiems, kurie iš viso nenori 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

sioms negalėjome čia suruoš
ti platesnio priėmimo.

K. Vizbaras gyvena Klaipė
doje su žmona Gražina, leng
vosios pramonės polit. moky
klos direktoriaus pavaduoto
ja, 15 metų sūnum Vilium ir 
12 m. dukra Neda. Abu vai
kai mokosi Pirmojoje Done
laičio vidurinėje mokykloje. 
Vilius specializuojasi anglų 
kalba.

Praėjusio penktadienio va
kare grupė išvyko į namus.

Ieva Mizarienė

“dangiškų” gėrybių!
♦ ♦ ♦

Philadelphijos didlapis “In
quirer” parašė straipsnį, kaip 
skaudžiai yra sukrėsti unijų 
viršininkai ir reakciniai poli
tikieriai. Mat, jie buvo įsakę 
Pennsylvanijos valstijoje uni- 
jistams, nominacijose prezi
dento pareigoms balsuoti už 
Henry Jackson. Nariai nepa
kluso ir balsvo už senatorių 
Jimmy Carter. Jimmy Carter 
gavo 310,971 balsą, abelnai 
reakciniams savo skūros ver
telgoms.

Lietuviškas veikimas
Čia buvo palikęs pašalpinis 

Muzikalis Klubas su dideliu 
namu. Jau pora metų kaip 
veiksniai pakeitė į korpora
ciją. Dabar jau korporacija 
yra šėrininkų valdoma, ir 
vadinama “Lietuvių Namo 
Bendrove”.

Jų lauktas įplaukų padidė
jimas dar nepasitvirtino, nes 
skubinasi ieškot paskolos 
bent 35 tūkstančių! Pageida
vimas stambių aukų mirusių 
palikimų neišsipildo. Mat, čia 
daugiausia bažnytiniai žmo
nės. Jiems visai mažavertis 
tikslas palikti savo turtą kor
poracijai. Bažnyčiai — kas 
kita.

Svečiuose pas choristus 
Pasaulinis karas išsklaistė 

Lyros choristus
Jis su dainomis nuo to laiko 

nebepasirodė. Bet retkarčiais 
choristai susieina pasikalba, 
padainuoja, pasivaišina, at
naujina pažintis, prisimena 
praeitį. Šiemet Frances Ged- 
viliutės ir Rožytės iniciatyva 
pradžioje gegužės jie susirin
ko pas Al. Merkį. Diena 
pasitaikė labai lietinga, o vis
gi suvažiavo arti 30 buvusių 
choristų. Nuostabu: nebuvo 
jaunėsiu kaip 40 metų. Se
niausias buvo R. Merkis — 86 
metų.
' Visi kalba lietuviškai. Mo
terys turi glėbius foto nuo
traukų su įdomia praeitimi. 
Daugelį sunku ir atpažinti.

Sueiga buvo įdomi.
Mūrininko Sūnus

Šį sekmadienį, gegužės 16 dieną, visus kviečiame į Aido Choro pavasarinį tradicinį 
koncertą ir banketą. Skaitlingai dalyvaudami, paremsime Aido Chorą moraliai ir 
materialiai, ir tuo pačiu pagerbsime ilgametę Aido Choro mokytoją Mildred Stensler. 
Įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įėjimo auka $6. KVIEČIA AIDO CHORAS

TARP LIETUVIŲBrockton, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 7-osios apskrities konfe
rencija įvyko gegužės 2 dieną 
pas Ch. Ustupą. Tiktai trys 
kuopos — Norwoodo 9 kp., 
So.Bostono 2 kp. ir Brockto- 
no 6-oji kuopa — prisiuntė 
delegatus. Organizatorius 
atidarė konferenciją 11:30 
vai. ryto. Pirmininku išrink
tas Alekas Kandraška, o sek
retoriumi S. Rainardas.

1. Skaitytas protokolas iš 
praeitų metų konferencijos ir 
priimtas.

2. Komiteto ir kuopų rapor
tai: Visi tie patys nusiskundi
mai, kad pasenom ir neturi
me jėgų suruošti didesnių 
parengimų. Bet dalyvaujame 
spaudos vajuose ir sukeliame 
finansų jai palaikyti.

Nors Worcesterio kuopa 
konferencijoje nedalyvavo, 
bet draugas Petkūnas pašau
kė telefonu ir pranešė, kad 
Worcesterio kuopa LLD 7-o- 
sios apskrities vardu pasam
dė Olympijos parką ir su
rengs pikniką liepos 18 dieną. 
Ir jie pageidauja, kad kitų 
miestų draugės ir draugai

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės • Choras 

rengia pavasarinį jubiliejinį 
koncertą. Jis įvyks gegužės 
23 d. 1:30 po pietų, 157 
Hunger St. Koncertą pradė
sime laiku. Prašome Hartfor
do ir apylinkės lietuvius jame 
dalyvauti.

Laisvės Choras duos gražią 
naujų dainų programą, solo 
dainuos Elena Brazauskienė 
ir Wilma Hollis.

Smagu pranešti, kad pas 
mus atvažiuos ir New Yorko 
menininkai: Mildred Stens
ler, Nellie Ventienė, Viktoras 
Beker ir gal Victor Jr. Mes 
turėsime laimę tuos puikius 
balsus išgirsti čia pas mumis 
savoje salėje. Yra taipgi pa
kviestas J. Martin pagroti 
keletą valsų, o mes pasišoksi
me.

Mūsų sena choristė Ona 
Šilkienei išvyksta į Tarybų

Hartfordo Laisvės Choras

(domiu skaičių apie Tarybų Lietuvą
Lietuvos vietinėse Tarybo

se sudarytos 4723 nuolatinės 
deputatų komisijos. Jose dir
ba 22,7 tūkstančio deputatų. 
Nuolatinėms komisijoms tal
kininkauja apie 23 tūkstan
čius aktyvistų nedeputatų.

1975 m. rinkiminės kampa
nijos metu ir deputatams at
siskaitant, buvo gauta dau
giau kaip 3 tūkstančiai rinkė
jų priesakų. Daugiau kaip 
pusė jų jau įvykdyta.

Į respublikos vietines Ta
rybas yra išrinkta 28.2 tūkst. 
deputatų. Iš jų 12.6 tūkst. 
komunistų, 13,5 tūkst. depu
tatų darbininkai, 31,4 proc. 
— kolūkiečiai.

Beveik 90 proc. rajono pa
valdumo miestų, apylinkių ir 
gyvenviečių vykdomųjų ko

atneštų laimėjimui dovanų.
3. Finansų sekretoriaus ra

portas: Apskrities ižde yra 
$23.55. Tai nutarta apskrities 
vardu pasveikinti “Vilnies” 
bendrovės dalininkų suvažia
vimą, o likusius pinigus paau
koti 6*kuopai už pietus.

4. Apskrities komitetas pa
liktas tas pats: organizato
rius Alekas Kandraška, sek
retorius S. Rainardas, finan
sų sekr. Ch. Ustupas, iždinin
kas M. Uždavinis.

Konferencija baigės 1 vai. 
po pietų. Turėjome “Ken
tucky fried chicken” pietus. 
Prie pietų su maistu prisidėjo 
Ada White ir Teresė Kamins
kienė. Prie stalų patarnavo 
Anna Markevičienė ir Lena 
Smith.

Pirm. A. Kandraška 
Sekr. S. Rainard

PRANEŠIMAS
Sekantis LLD 6 kp. susirin

kimas įvyks birželio 6 d. pas 
Ch. Ustupą, 27 Cleveland 
Ave. 2 vai. po pietų. Nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sekr. S. Rainard

Lietuvą pastoviai apsigyven
ti. Ji šiame koncerte paskuti
nį sykį su mumis dainuos.

Laisvės Choras labai dėkin
gas Luisei Butkevičienei, ku
ri per visą mėnesį pagamino 
sumuštinius (sandvičius) bei 
kavą ir nepridavė sąskaitos. 
Tai puiki dovanai.

Mes labai pasigendame Ve- 
ros Kazlau. Jau seniai ją 
bepamatėme choro repetici
jose. Linkime jai sveikatos ir 
vėl su mumis dalyvauti.

Dar kartą visus kviečiame 
dalyvauti mūsų pavasarinia
me koncerte.

Elena B.
Nuo Redakcijos: Jūs taipgi 
rašote, kad Choras rengia 
draugei Šilkienei išleistuves 
gegužės 8 d. Gal birželio 8 
dieną, nes šis “Laisvės” nu
meris Hartfordą pasieks jau 
už savaitės po geg. 8 d.?

mitetų pirmininkų ir sekreto
rių turi aukštąjį arba vidurinį 
išsilavinimą; 83 pirmininkai 
ir sekretoriai mokosi aukšto
siose mokyklose.

Per devintąjį penkmetį Jo
navoje, Joniškyje, Kėdai
niuose, Panevėžyje, Rokišky
je, Šalčininkuose ir Vilniuje 
pastatyti rajonų Tarybų, taip 
pat Birštono miesto ir Vil
niaus miesto Tarybų rajono 
administraciniai pastatai; 
pradėti statyti administraci
niai pastatai Pakruojyje, 
Plungėje, Radviliškyje, Tra
kuose, Zarasuose, Kauno 
miesto Panemunės rajone ir 
Neringoje. Taip pat pastatyti 
102 apylinkių ir gyvenviečių 
Tarybų administraciniai pa
statai.

t

Romanas ir Živilė Krivickai.
Kitą penktadienį, gegužės 

21 d., namo išvyksta Mokslų 
Kandidatas Kauno politech
nikos instituto docentas Ro
manas Krivickas su žmona 
Živile. R. Krivickas mūsų 
tarpe išgyveno apie 10 mėne
sių, lankydamasis Brooklyno 
Politechnikos Institute savo 
mokšlo reikalais. Živilė atvy
ko pas vyrą vienam mėnesiui.

Nesveikuoju

SAVŪNE BIMBIENĖ
Sužinojome, kad šiuo tarpu 

sirginėja laisvietė Savūnė 
Biųibienė, gyvenanti Haw
thorne, N. J. Jai staiga ranka 
sutino ir pradėjo labai skau
dėti. Net visą savaitę išgulėjo 
ligoninėje. Dabar gydosi na
mie.

Linkime mielaiai draugei 
greit pilnai susveikti. Rep.

Mini automobilis
Prancūzijoje sukonstruotas 

mini automobilis vienam 
suaugusiam keleiviui ir vai
kui. Jis yra maždaug dviejų 
metrų ilgio ir vieno metro 
pločio. Mašinos kėbulas pa
gamintas iš plastmasės su
tvirtintos stiklo pluoštu. 
Automobilis gali važiuoti iki 
45 kilometrų per valandą 
greičiu. Vieno litro degalų 
pakanka 40 kilometrų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MIELOS SESUTĖS

Lilijos Kavaliauskaitės-Belte

Gegužės 12 d. sukako treji metai nuo mūsų taip 
mylimos ir geros sesutės Lilijos mirties. Mes jos 
niekad nepamiršime.

HELEN KUDIRKIENĖ
AGNES JUREVIČIENĖ

ir šeimos

S. Narkeliūnaitės nuotrauka

Jų namuose laukia sūnūs Žil
vinas ir Linas, taipgi abiejų 
Krivickų tėveliai.

♦ * ♦

Šį sekmadienį “Moscow 
News” žurnalistas Jonas Lu
koševičius išvyksta mėnesiui 
atostogų su šeima į Lietuvą. 
Lauksime mielų draugų grįž
tant vėl į darbą mūsų New 
Yorke. Ieva

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, gegužės 18 d., 
1:30 vai. po pietų Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas.

Nares prašome skaitlingai 
atsilankyti, nes šis gali būti 
paskutinis susirinkimas prieš 
vasarą šį sezoną. Valdyba 

’“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

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

A. Rainienė, sekretorė

ATSIPRAŠOME 
ROBERTO VERBOS

Kaip jau buvo rašyta, JAV 
iš Vilniaus lankėsi kinemato
grafas Robertas Verba. 
“Laisvėje” bent per kelis sy
kius minint jo vardą vis išėjo 
klaidingai. Vietoje rašyti Ro
bertas Verba, buvo rašyta 
Robertas Vėbra.

Giliai atsiprašome.
Redakcija

Chicago, Ill. — Chicaga gali 
būti pirmas miestas visoje 
šios šalies istorijoje, kuriame 
bus uždrausta vaikams iki 18 
mėtų amžiaus žiūrėti į filmus, 
kuriuose per daug žiaurumo, 
smurto, žudymosi ir t. t. 
Majoras Richard Daley nori, 
kad Miesto Taryba padarytų 
tokį nutarimą.

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

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

Briefs
A very pleasant after re

hearsal get-together took 
place Saturday, May 8th, at 
Ona Babarskas place. She 
invited chorus members over 
for a drink and a bite. But it 
wasn’t just a drink and a bite. 
It was a big buffet style 
dinner with all the drinks you 
want and plenty of good food, 
including “pirotchky”. It re
minded me of the wonderful 
picnic we had at her place 
last summer with all sorts of 
special foods. Ona Babarskas 
is one of our best people and 
we love her.

ONA BABARSKAS
Besides enjoying the treat 

the chorus also had a very 
fruitful discussion about the 
May 16th concert. You could 
feel the enthusiasm and ex
citement. No doubt it will be 
one of our most interesting 
affairs of the season.

From the same gathering a 
long distance call was made 
to Hartford with greetings 
and best wishes to Ona Silks 
in whose honor there was a 
party on the same night. It 
was also good to hear that 
Ona Silks and some others 
are coming to New York Aido 
Choruš concert which will 
most probably be the last trip 
for her to Laisve” Hall before 
leaving for Lithuania to 
spend the rest of her life in 
her beloved birthland.

* * ♦

Mother’s Day is passed. 
Cards and flowers are still on 
the tables reminding us of 
that. How did Mother’s Day 
come about? A woman named 
Anna Jarvis made a sugges
tion at a public meeting in 
Philadelphia in 1907 that the 
second Sunday of every May 
should be a day to honor 
mothers. Philadelphia was 
the first city to adopt the 
idea, designating May 10, 
1908, as the first Mother’s 
Day. It was adopted national
ly on May 12,1914.

♦ ♦ ♦

Senior citizens with a reas
onable educational back
ground “do not lose their 
marbles” with age. Just the 
opposite — claims one of the, 
professors at the University 
of Wisconsin. So long as a 
senior citizen retains health, 
his or her verbal ability will 
remain constant or improve 
with age. Use




