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KRISLAI
Bet neužtenka
Pavojingi bandymai 
“Saugiose sienose” 
Finansavimas be kontrolės 
Drąsaus žygio jubiliejus

A. BIMBA
Gerai, kad mūsų preziden

tas susiprato ir panaikino už
draudimą amerikiečiams lan
kytis Kuboje, Vietname, 
Kambodijoje ir Siaurės Korė
joje. Betgi to neužtenka. Rei
kia daryti kitą, dar daug 
svarbesnį žygį—panaikinti 
prieš tuos kraštus ekonominį 
boikotą, juos pripažinti ir su 
jais sumegsti pilnus diploma
tinius ryšius.

To reikalauja geriausi inte
resai ne tik tų šalių, kurias 
mūsų šalies vyriausybės yra 
taip baisiai nuskriaudusios, 
bet ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Juo skubiau šios iš
vados prezidentas Carteris 
prieis, tuo sveikiau bus vi
siems.

I__ i

Tik dabar Pentagonas vie
šai pripažino, kad tarpe 1942 
ir 1966 metų šios šalies armi
ja pravedė net 229 taip vadi
namus biologinius karinius 
bandymus net 92 skirtingose 
vietose. Iki šiol jie buvo lai
komi didžiausioje slaptybėje. 
Vienas tų bandymų, tai palei
dimas į orą ar tarp žmonių 
tam tikbų nuodingų organiz
mų (bakterijų) ir paskui stu
dijavimas rezultatų.

Šiais bandymais buvo ieš
koma surasti kuo pavojin
giausius organizmus, kurie 
būtų panaudojami kare prieš 
priešą.

Kur užtikrinimas, kad šian
dien tai vienur, tai kitur be- 
pasireiškia negirdėtomis ir 
nežinomomis ligomis susirgi
mai, nėra biologinių karinių 
ginklų bandymu pasėka? Nė
ra jokio. Pentagonas žino, 
bet argi jis pasakys . . .

Jau ir prezidentas Carteris 
pradėjo kalbėti apie užtikri
nimą Izraeliui “saugių sienų.” 
0 tas reiškia, kad jam turi 
būti leista prie Izraelio anek
suoti didelius arabų žemių 
okupuotus plotus.

Jeigu to nusistatymo bus 
Izraelio ir Jungtinių Valstijų 
griežtai laikomasi, tai negali
ma nė sapnuoti apie kokią 
nors teisingą ir pastovią taiką 
Vidurio Rytuose. Juk arabiš
kos šalys niekados neatsisa
kys savo žemių.

Be to, atominėje gadynėje 
jokia šalis neturi “saugių sie
nų.” Ar gali būti saugu kur 
nors už kažin kokios sienos, 
kai raketa gali atlėkti iš už 
kelių tūkstančių mylių ir nu
mesti branduolinę bombą?

□

Šioje šalyje, kaip žinoma, 
yra daug privatiškų kolegijų 
ir universitetų. Kadaise to
kios mokyklos buvo labai pa
garsėjusios. Bet dabar, sako
ma, daugelis jų yra atsidūru- 
sios giliausioje krizėje.

Tam yra dvi priežastys. 
Viena, tai neapsakomai pa- 
brangęs jų operavimas. Jos 
finansiškai nebegali išsivers
ti. Kita, tai valdžios kišimasis 
į jų operavimo reikalus. Mat, 
buvo reikalaujama iš valdžios 
vis daugiau ir daugiau toms 
mokykloms subsidijų. Na, ir 
buvo jos finansiškai remia
mos. Bet kartu atėjo iš val
džios spyrimas ir reikalavi
mas, kad jos prisilaikytų tam 
tikrų taisyklių, pav., kad jose

Gerai, kad jų avantiūra baigėsi Pasirašė svarbią sutartį
be didelio kraujo praliejimo

Dideli socialistų ir komunistų 
laimėjimai Prancūzijoje

Praeitą savaitę šios šalies 
sostinėje Washingtone tapo 
suvaidinta labai žiauri, nors 
jau beveik Amerikoje įpras
ta drama. Dvylika ginkluotų 
kokios ten Hanafi muzulmonų 
religinės sektos teroristų 
užėmė tris didelius namus su 
134 žmonėmis juose ir pasta
tė visą eilę reikalavimų, ža
dėdami juos nužudyti, jeigu 
jų tie reikalavimai nebus iš
pildyti. Na, ir per 38 valan
das laikė juos kaip įkaitas. 
Galėjo būti baisus kraujo pra
liejimas. Laimė, kad tiktai 
vienas reporteris (Maurice 
Williams) tapo nušautas, ir 
keletas lengvai sužeistų. Visi 
kiti išliko sveiki.

Derybos su teroristais bu
vo vedamos viršininkų ir tri
jų islamiškų šalių ambasado
rių— Egipto, Pakistano ir 
Irano. Jiems pavyko įtikinti 
teroristus, kad jie turi pasi
duoti geruoju ir išvengti di
delio kraujo praliejimo. Ke
turi teroristai paleisti be jo
kio užstato, o 8 padėti po 
labai aukštu užstatu. Visi jie 
bus teisiami ir nubausti.

Teroristų du reikalavimai 
buvo svarbiausi. Pirmas rei
kalavimas, tai kad būtų pa
leisti iš kalėjimo aštuoni Ha
nafi sektos žmogžudžiai, pen-

Hamaas Abdul Khaalis, 
Hanafi sektos vadas

nebūtų studentai maitinami 
religiniais burtais ir prieta
rais, kad nuo jų sienų būtų 
pašalinti įvairūs religiniai už
rašai, arba kad jose nebūtų 
kalbami poteriai bei giedami 
religiniai himnai ir t. t.

Matyt, įvairių religinių 
sektų fanatikai prieš tokį val
džios kišimąsi sukilo ir pradė
jo mokyklas boikotuoti. Da
bar jose esanti pradėta pla
čiausia kampanija reikalauti 
Kongresą ir prezidentą Car- 
terį atšaukti visas ir visokias 
ant jų uždėtas kontroles.

□

Tai buvo 1927 m. gegužės 
20 dieną, kai išgirdome, kad 
dar tik 25 metų amžiaus lakū
nas Charles A. Lindbergh pa
kilo į erdvę ir pasileido tiesiai 
į Paryžių, kad jo tikslas yra 
padaryti 3,600 mylių kelionę 
ir pasiekti Prancūzijos sosti
nę be sustojimo. Ir už 33 
valandų ir pusės jis tą negir
dėtą žygį sėkmingai atliko! Jo 
lėktuvas buvo pavadintas 
“Spirit of St. Louis.” Kai 
kurie mūsų tas jaudinančias 
valandas dar puikiai atsime
name.

Lakūno Lindbergho nebėra 
gyvųjų tarpe. Jis mirė 1974 
metais. Bet dabar daugelyje 
šios šalies miestų ruošiamasi 
to jo drąsaus žygio 50 metų 
jubiliejų labai iškilmingai pa
minėti.

ki kurių buvo nuteisti 1973 
metais ir trys 1965 metais. 
Antras jų reikalavimas: kad 
būtų nutrauktas sukimas ir 
rodymas filmo “Mohammad, 
Messenger of God.” Jie šį 
filmą laiko pažeminimu ir 
įžeidimu jų dievui!

Kaip su tais jų reikalavi
mais— bus jie patenkinti ar 
ne? Iš pranešimų apie tero
ristų paleidimą ne aišku, kas 
ir kiek jiems pažadėta, kad 
jie pasidavė paleisti įkaitas ir 
pasiduoti.

Šie skirtumai neturi 
kenkti susitarimui

Washingtonas. — Preziden
to Carterio paskirtas vado
vauti Amerikos delegacijai 
derybose su Tarybų Sąjunga 
dėl strateginių (branduolinių) 
ginklų apribojimo, Paul C. 
Warnke pareiškė, kad tarpe 
šių šalių nuominių skirtumai 
žmogaus teisių klausimu ne
turi kenkti joms pasiekti su
sitarimą. Toks susitarimas 
esąs abiems šalims naudingas 
ir reikalingas.

Tos derybos prasidės 
Maskvoje kovo 28 dieną. Į jas 
vyks, apart Warnke, ir val
stybės sekretorius Cyrus 
Vance.

Kaip žinia, Warnkes pasky
rimui labai priešinosi Kong
reso reakcininkai. Prieš jį 
balsavo 40 senatorių. Jie juo 
nepasitiki.

Bucharestas. — Kokiu tai 
stebuklingu būdu griuvėsiuo
se rasta gyva 58 metų Elena 
Enache. Per ištisas aštuonias 
dienas ji išvuvo be maisto ir 
vandens.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter planuoja gegu
žės mėnesį apsilankyti Angli
joje. Tai bus pirmoji jo, kaipo 
prezidento, kelionė į užsienį.

Ir vyskupai 
protestuoja

Managua. — Nikaragvos ka
talikų bažnyčios vyskupai 
protestuoja prieš valdžios ve
damą terorą prieš civilinius 
žmones. Jie sako, kad valdžia 
suimtus pažangius žmones 
prievartauja, kankina ir kar
tais ant vietos sušaudo.

Dvasininkai kaltina val
džią, kad jinai neseniai pra
vedė dvi masines egzekuci
jas, per kurias buvo nužudy
ta 86 žmones, jų tarpe 29 
vaikai!

ŽADA PATEIKTI PLANĄ 
KVIBEKO ATSISKYRIMUI
Kvibeko provincijos prem

jeras Renė Levesque kovo 8 
dieną padarė pranešimą 
asamblėjai. Jis pareiškė, kad 
Kvibeko vyriausybė greitoje 
ateityje išdirbs ir paskelbs 
planą provincijos atsiskyri
mui nuo Kanados. Plane bus 
išdėstomi nepriklausomo 
Kvibeko santykiai su Kanada 
ir leista gyventojams refe
rendumu planą nubalsuoti— 
užgirti ar atmesti. Jis nepa
sakė, kad tokį referendumą 
jo vadovaujama vyriausybė 
praves.

Mr. Levesque taipgi paža

Tarptautinės Sunkvežių Vairuotojų Brolijos prezidentas 
Frank E. Fitzsimmons [dešinėje] ir Jungtinės Farmų 
Darbininkų Unijos pirmininkas Cesar Chavez.

Californijos valstijoje per 
eilę metų eina kova Tarp 
unijų International Brother
hood of Teamsters ir United 
Farm Workers už jurisdikci
ją. Abi unijos stengiasi į savo 
gretas sutraukti visus farmų 
darbininkus. Iš to nauda tik
tai samdytojams — stam
biems farmų savininkams.

PRANAŠAUJA MAISTO 
KAINŲ PAKILIMĄ

Washingtonas. — Agrikul
tūros Departamentas numato 
maisto kainų pakilimą 1977 
metais 3 procentais, jeigu 
oras pasitaisys, jeigu gausi
me pakankamai lietaus. Bet 
jeigu dabartinė sausra nesi
liaus siautėjus didelėje šalies 
dalyje, maisto kaina pakils 5 
procentais, ar dar aukščiau.

Kaip žinia, nuo sausros

Jau reikia rūpintis 
skiepais prieš “flu”

Naujasis Sveikatos, Ap- 
švietos ir Gerovės sekreto
rius Joseph Califano pareiš
kė, kad jau dabar reikia pra
dėti rūpintis skiepais nuo in- 
fluenzos dėl ateinančios žie
mos. Federalinė valdžia tu
rinti skiepų gamybą finansi
niai subsiduoti. Kaip žinia, 
šiemet šiai programai federa
linė valdžia skyrė 135 milijo
nus dolerių. Bet įsiskiepijo 
tiktai apie 40 milijonų ameri
kiečių.

Washingtonas. — Kongreso 
Atstovų Rūmai nutarė už
drausti į šią šalį importuoti 
metalą chrome iš Rodezijos. 
Tai protestas prieš toje Afri
kos šalyje viešpataujantį ra
sistinį baltųjų režimą. Nuta
rimas laikomas Carterio poli
tikos laimėjimu.

dėjo gegužės mėnesį sušaukti 
valdžios, pramonės ir darbo 
unijų atstovų konferenciją 
aptarimui ekonominių reika
lų.

Londonas. — Anglijos val
džia įsakė panaikinti trauki
niuose “tiktai moterims“ 
kompartmentus. Anglijos ge
ležinkeliai yra nacionalizuoti. 
Vyrai pradėjo protestuoti 
prieš moterų tokį atskyrimą. 
Jie sako, kad dažnai moterų 
kompartmentai būna tušti, o 
vyrų prisikimšę. Valdžia pa
tenkino vyrų reikalavimą.

Kovo 10 d. tapo pasirašyta 
taikos sutartis, kurioje pažy
mėta, kuriai unijai kurios ka
tegorijos darbininkai turi pri
klausyti. Reikia tikėtis, kad 
unijų vadai laikysis sutarties 
ir Californijos farmų darbi
ninkai sudarys bendrą frontą 
prieš samdytojus.

daugiausia nukenčia Califor
nijos valstijos žemdirbystė. 
Gana skaudžiai sausros yra 
paliestos ir kitos vakarinės 
valstijos.

Iš kitos puses, Agrikultū
ros Departamento pranešime 
sakoma, kad gero vaisių ir 
daržovių derliaus šiemet tiki
masi Texas, Michigan, New 
Jersey ir Florida valstijose.

Vakaruose nuo didelės 
sausros labai nukentėjo gy
vulininkystė. Ims keletą 
energingų metų ją atsteigti, 
sugrąžinti į normalią padėtį.

Taip pat šiemet tikimasi 
gero kviečių ir kukurūzų der
liaus.

Nauja kviečių veisle
Sofia, Bulgarija.—General 

Toševo miesto Kviečių ir sau
lėgrąžų mokslinio tyrimo in
stituto bendradarbiai išvedė 
naują beakuočių kviečių veis
lę “Kiten.” Ji išvesta tarp- 
veislinės hibridizacijos meto
du. “Kiten” subręsta 7-8 die
nomis anksčiau, negu kitos 
veislės, iš jų iškepama labai 
gera duona. Instituto bandy
mų sklypuose šių kviečių der
liaus vidurkis per trejus me
tus sudarė 84,6 centnerio iš 
hektaro.

Minneapolis.— Čia atsilan
kė Austrijos premjeras Bru
no Kreisky ir įteikė Minneso- 
tos universitetui visą milijo
ną dolerių. Tai dovana mo
kyklai už joje įkūrimą centro 
dėl austrinių studijų.

SVARBI NAUJA 
TECHNINĖ PAGALBA 
PREKYBOS LAIVAMS

Varšuva.J-Pirmieji keturi 
Lenkijos Prekybos laivyno 
laivai aprūpinti įrengimais 
jūrų navigacijai, naudojant 
palydovus. Laivų skaičiavimo 
mašinos, apdorodamos paly
dovų signalus, leidžia kuo 
greičiausiai ir tiksliausiai nu
statyti vietą atviroje jūroje, 
gauti žinių apie artėjančias 
audras ir t. t. Tai įgalina 
kapitonus pasirinkti saugiau
sią ir racionaliausią kursą.

Paryžius. — Praėjusį sek
madienį, kovo 13 d., įvyku
siuose komunaliniuose rinki
muose socialistai ir komunis
tai, veikdami bendrai, pasie
kė labai žymių laimėjimų ir 
sudavė skaudų smūgį degau- 
listo prezidento Valery Gis- 
card d'Estaing vadovaujamai 
partijai. Socialistų Partija 
laimėjo daugumą net 23 nau
jose miestų tarybose daugu
mą, o komunistai 10, 65 mies
tuose nė viena partija nelai
mėjo daugumos ir ten šį sek
madienį, kovo 20 d., bus

Persergėjo 
prezidentą

Washingtonas. — Senato 
daugumos lyderis senatorius 
Robert C. Byrd, demokratas 
iš West Virginia, įspėjo pre
zidentą Carterį, kad Senate 
vystosi didelis nepasitenkini
mas jo vadovybe, kad tarpe 
Baltųjų Rūmų ir Kongreso 
gilėja pasidalijimas. Savo ne
pasitenkinimą Senatas paro
dė dviejuose balsavimuose. 
Prieš užgyrimą prezidento 
kandidato Warnkes į ginkla
vimosi derybų direktoriaus 
postą balsavo net 40 senato
rių. 0 dar didesnis preziden
tui smūgis buvo užduotas, kai 
65 balsais prieš 24 Senatas 
atmetė prezidento siūlymą 
likviduoti 19 vandens projek
tų.

Jeigu prezidentas su savo 
pasiūlymais iš anksto nepasi
tars su senatoriais, sukilimas 
prieš jį dar labiau paaštrė- 
siąs.

Madridas.— Ispanijos val
džia šiek tiek pakeitė nusista
tymą linkui streikų. Jau lei
džia streikus, jeigu jie neturi 
politinių tikslų. O iki šiol bu
vo uždrausti visi streikai. Pa
keitimo tikslas — laimėti dar
bininkų simpatijas prieš bir
želio mėnesyje įvyksiančius 
rinkimus.

Saugumo Tarybos pirmininkas

Andrew Y oung
United Nations, N. Y.—Su 

kovo mėnesio 1 d. Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Jung
tinėse Tautose pradėjo eiti 
Saugumo Tarybos pirminin
ko pareigas. Jis sako, kad 
darbuodamasis pasaulinėje 
organizacijoje jis nenutrauks 

nauji balsavimai. Tikimasi, 
kad didelėje daugumoje so
cialistų komunistų koalicijos 
kandidatai laimės daugumą ir 
paims jų vadovybę. Svarbu ir 
tas, kad šitie 65 miestai dau
gumoje yra didmiesčiai.

Komunistų Partijos sekre
torius Georges Marchais ir 
Socialistų Partijos sekreto
rius Francois Mitterand labai 
patenkinti sekmadieni po rin
kimų rezultatais. Šie darbi
ninkiškų partijų laimėjimai 
sudaro puikiausias perspek
tyvas jų laimėjimui 1978 me
tais įvyksiančiuose parlamen
to rinkimuose. Socialistų-ko- 
munistų koalicija, turėdama 
parlamente daugumą, suda
rytų liaudies valdžią. Tai bū
tų smūgis ne tik Prancūzijos, 
bet viso kapitalistinio reakci
nėms jėgoms pasaulio.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter pasiuntė buvu
siam Čilės prezidentui 
Eduard Frei Montalva atsi
prašymą už jo ‘‘įžeidimą.” 
Mat, neseniai šios šalies 
spaudoje buvo rašoma, kad 
Frei Montalva buvo užsienie
čių aukštų vadų vienas, kurie 
nuo ČIA gavo “gražių” kyšių.

Uždraudė vartoti 
“sacchariną”

Federalinė Maisto ir Vaistų 
Administracija uždraudė var
toti “saccariną” vietoje cuk
raus arba medaus. Kaip ži
nia, cukrui labai pabrangus, 
maisto produktams bei gėri
muose pasaldymui yra varto
jimas "saccharinas.”

Administracija sako, kad 
tapę surasti, jog “sacchari
nas” yra pavojingas sveika
tai, nes jis gali būti vėžio 
atsiradimo žmoguje priežas
timi. Bet šis Administracijos 
patvarkymas susilaukė smar
kiausių protestų iš įvairių 
maisto ir gėrimų gaminimo 
kompanijų.

politinių ryšių su savo dis- 
trikto žmonėmis.

Jis čia gavo 10 kambarių 
butą Waldorf Towers. Jo me
tinė alga $57,000, plus kelio
nės išlaidos ir $42,500 svečių 
pavaišinimui!
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Audra prieš paskelbimą tiesos
Prieš keletą dienų Ženevoje posėdžiavo Jungtinių Tautų 

Žmogaus Teisių Komisija ir svarstė tų teisių paneigimą 
Čilės respublikoje. Jungtinėms Valstijoms posėdyje atsto
vavo diplomatas Brady Tyson ir pasakė kalbą, kuri plačiau
siai nuskambėjo ne tik šioje šalyje, bet visame pasaulyje. 
Mat jis, tarp kitko, pasakė arba pripažino, kad “kai kurie 
Amerikos valdininkai ir privatiškos grupės dalyvavo nuver
time Čilės prezidento Allende valdžios ir įsteigime militari- 
nės karininkų diktatūros," kuri yra paneigus visas žmogaus 
teises. Ir pridūrė: “Amerikos delegacija pilnai supranta, 
kad išreiškimas šio apgailestavimo, net ir paties giliausio, 
nedaug tegali prisidėti prie sumažinimo kančios ir baimės, 
kokias pergyvena Čilės žmonės.”

Juk šiais žodžiais Mr. Tyson tiktai patvirtino tai, kas 
seniai visiems žinoma, ką jau seniai skelbia Amerikos ir viso 
pasaulio pažangieji žmonės.

Bet prieš šią Mr. Tysono kalbą mūsų valdžioje tapo 
sukelta didžiausia audra. Pirmiausia Baltieji Rūmai jį 
pasmerkė ir pareiškė, kad jis taip kalbėti neturėjo preziden
to nei sutikimo, nei leidimo. Paskui tokį pat pasmerkimą 
padarė Valstybės Departamentas. Pagaliau ir pats prezi
dentas Carter viešai pareiškė, kad Mr. Tyson jo neatsiklau
sęs neturėjo teisės taip kalbėti.

Dar ir to neužteko. Prezidentas Carter įsakė diplomatui 
tuoj grįžti į Washingtoną pasiteisinti.

Šiuos žodžius rašant dar nebuvo aišku, ką vyriausybė su 
tuo Mr. Tyson “išsišokimu” padarys. Bet nepaisant, kas bus 
ar jau yra su Tysonu padaryta, jo ši Žmogaus Teisių 
Komisijos posėdyje pasakyta kalba apie Čilę žymiai prisidės 
prie palengvinimo Čilės žmonėms jų kovoje prieš fašistinę 
diktatūrą. Ji nuplėšė nuo Čilės fašistinių militaristų maską, 
kad buk jie vieni savo protu ir jėgomis įvykdę perversmą 
Čilėje 1973 m. rugsėjo 11 dieną.

Šio džiaugsmo kojos 
labai trumpos

Praeitos savaitės pabaigoje federalinis iždo sekretorius 
Mr. Michael Blumenthal pranešė, kad jis užgyrė New Yorko 
valdžios prašymą ir kad ji gaus iš federalinio iždo 255 
milijonų dolerių paskolą išsigelbėjimui nuo bankroto. Nerei
kia nė kalbėti, kaip šia žinia džiaugiasi mūsų meras 
Abraham Beame.

Bet šio džiaugsmo kojos labai trumpos. Ši paskola yra tik 
laikina, ji turinti būti sugrąžinta su birželio 30 d.

Kokias perspektyvas turime tam pavojui išvengti ateity
je? Neturime jokių. Nei meras Beame, nei miesto taryba, 
neigi pagaliau, New Yorko valstija nesurado ir nesuranda 
pastovios išeities.

Sį rudenį įvyks miesto valdžios rinkimai. Viskas rodo, kad 
finansinė miesto krizė juose bus vienu lemiamųjų klausimų. 
Jau dabar kapitalistinių partijų politikieriai, kurie peršasi 
save kandidatais, krauna aukščiausius kalnus pažadų.

Gaila, kad vis dar nesimato besiformuojančios trečios 
tikrai masinės liaudies partijos, kuri atidarytų miestui kelią 
ne tik iš finansinės krizes, bet ir iš kitų sunkumų bei 
nelaimių. Tokią koaliciją seniai siūlo Komunistų Partija, bet 
kol kas nesimato, jog ji susidarytų dar šiems rinkimams.

Vardan žmonių gerovės
Anglijos ir Prancūzijos kapitalas bendromis pastangomis 

išvystė nepaprasto viršgarsinio greitumo lėktuvą ir pavadi
no jį “Concorde.” Tokių lėktuvų esą pagaminta net keturioli
ka. Jie kainavę daugiau kaip tris bilijonus dolerių. Jų 
operavimas irgi brangus. Iš biznio taškaregio jie neapsimo
ka, jie neša nuostolį.

Ką daryti, kaip išgelbėti investmentus? Jų gamintojai 
priėjo išvados, kad juos išgelbėti nuo bankroto gali tiktai 
Jungtinėse Valstijos, leisdamos “Concordei” naudotis jos 
aerodromais, ypač didžiuoju mūsų New Yorko Kennedy 
ąerodromu. Iki šiol toks leidimas nėra suteiktas. Ištikimai 
tarnaudamos kapitalo interesams, ir Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės rūpinasi jiems tokį leidimą gauti. Jos ir 
protestuoja prieš leidimo nedavimą, ir žada kuo nors 
“atsilyginti.”

Kodėl šis leidimo davimo “Concordei” Amerikos lėktuvų 
stotimis naudotis iš viso iškilo? Juk daugybė kitų šalių 
tokius leidimus turi ir jais naudojasi? Tos pačios Anglija ir 
Prancūzija turi tą teisę kitos rūšies savo keleiviniams ir 
prekiniams lėktuvams naudotis ir pilniausiai naudojasi.

Dalykas tame, kad šis naujausios mados didelio greičio 
lėktuvas, “Concorde” vadinamas, pakildamas ir nusileisda
mas sukelia neapsakomą triukšmą. Aplink aerodromą per 
mylių mylias žmonės tokio triukšmo negali pakęsti. O 
Kennedy aerodromas guli šalia miesto, gana tirštai žmonių 
apgyventame rajone. Tik kelių mylių rate apie jį gyvena 
daugiau kaip pusė milijono žmonių. Didelė jų dauguma yra 
savo mažų namų savininkai. Jie jau ir dabar, be “Concor
des,” labai kenčia nuo paprastųjų lėktuvų sukeliamo triukš
mo. Dar padidinti tą triukšmą? “Ne!”—garsiai šaukia šios 
apylinkės gyventojai.

Ir gerai jie daro. New Yorko miesto ir valstijos valdžios 
kol kas skaitosi su žmonių balsu. Bet sakoma, kad ant jų yra 
daromas labai didelis spaudimas nusileisti biznio reikalams 
ir gelbėti “Concordes” savininkus nuo bankroto. Kaip ilgai 
jos tam spaudimui nepasiduos? Paskutinis žodis priklausys 
gubernatoriui Carey.

MŪSŲ TAUTOS 
ATPLAIŠOMS IR TAS 
BAISIAI NEPATINKA

Chicagos kunigų organas 
(kovo 4 d.) su neslepiamu 
tarybinės vyriausybės pa
smerkimu rašo:

“Sovietų lakūnas Viktor 
Belenko, pabėgęs su MIG-25 į 
Vakarus, atskleidė, kad so
vietai ruošia netikrus aero
dromus, oro bazes, o tikras 
bazes stato požemiuose. Tai 
daroma kad suklaidintų pa
dangių satelitus, fotografuo
jančius visą sovietų imperiją, 
rašo vokiečių “Stern” žurna
las.

Virš tokių bazių įrengimai 
žemėje “šalti diržai.” Jų tiks
las — suklaidinti raudonais 
spinduliais fotografuojančias 
satelitų kameras. Požeminiai 
tuneliai su lėktuvų įsibėgėji
mo takais ir kareivinėmis sie
kia 30 mylių. Tariamų aero
dromų vietoje pristatyta na
mų — dekoracijų, su tokiais 
pat netikrais lėktuvais. Laik
raštis sako, kad iki Belenko 
atidengė paslaptis, Pentago
no ekspertai panašių bazių 
sovietų žemėje buvo priskai
čiavę 134, daugiausia jų prie 
Kinijos siejos.”

Daleiskime, kad tai visa 
yra tiesa. Reikėtų tarybinę 
vyriausybę ne smerkti ir 
plūsti, bet sveikinti už tokį 
rūpinimąsi apsauga savo ša
lies, kuri per du karus buvo 
užpulta ir baisiai sunaikinta, 
o smerkti Belenko už tų ap
saugos slaptybių atidengimą. 
Ypač lietuviams reikia ją 
sveikinti, o smerkti Belenko, 
nes šiandien Lietuva yra Ta
rybų Sąjungos dalimi, todėl 
jos apsauga yra ir Lietuvos 
apsauga. Bet mūsų tautos 
klerikališki atplaišos elgiasi 
kaip tik priešingai, atseit, jie 
keikia tarybinę vyriausybę, 
sveikina išdaviką Belenko.

o

DIDELIS IR GARBINGAS 
ŠEIMOS VAIDMUO 
NAUJOJ SANTVARKOJ

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
vedamajame “Seimą — ko
munistiniam auklėjimui” ko
vo 2 d. sakoma:

“Šiluma užlieja žmogaus 
krūtinę, kai mokyklose, dar
bo kolektyvuose išgirsta žo
džius: “Jis iš gerų namų.” 
Vadinasi, iš darnios, vienin
gos, draugiškos šeimos. Toks 
įvertinimas išties džiugina, 
bet jis pasiekiamas neleng
vai.

Visuomenė, tarsi okeanas 
iš vandens lašelyčių, suside
da iš milijonų šeimų. Joms 
tenka dideli ir atsakingi užda
viniai, kuriant komunistinį 
rytojų, auklėjant ir grūdi
nant komunizmo statytojus.

Susiklausymas ir nuoširdu
mas, atvirumas ir, atida vie
nas kitam greičiausiai išryš
kėja tose šeimose, kurių kar
tas jungia tvirti saitai — išti
kimybė šviesiems idealams, 
meilė gimtajam kraštui, pilie
tinės pareigos jausmas.

Tūkstančiai šeimų puoselė
ja garbingas profesijos tradi
cijas. Ne vienoje gamykloje 
kartu su vyru į pamainą sku
ba ir žmona, tėvų pamėgtas 
darbas patraukia ir jų sūnus 
ar dukras, žentus ar marčias, 
o vėliau — ir šių palikuonis 
. . . Taip susidaro ištisos dar
bininkiškos dinastijos, kurių 
bendras stažas įmonėje ma
tuojamas triženkliais skai
čiais.

Ypač svarbus šeimos vaid
muo jaunosios kartos auklėji
mui. Ji vaikui nuo pat mažens 
skiepija tiesos, gėrio, grožio 
supratimą, moko jį dorai elg
tis, ugdo jo charakterį, įgū
džius, atskleidžia polinkius. 
Kur atžaloms lapoti puri dir
va, rami aplinka, kur vyrauja 
žvali nuotaika, ten subrandi
nami svaresni vaisiai.

“Deja, — nurodoma veda
majame — dar nemaža šei
mų, kurios atostogų dienas ar

LAISVĖ

laisvalaikio valandėles pralei
džia tuščiai. Kaimynai, arti
mieji ar šiaip bičiuliai neretai 
pasikviečiami vien pasėdėti 
prie gėrybėmis lūžtančio sta
lo ar kortų kaladės, kartais 
asmeninės šventės, susitiki
mai su giminėmis ar draugais 
baigiasi tik skaudžioms pagi
riomis . . . Verčia susimąsty
ti vien faktas, kad tokios pra
mogos — pagrindinė pasigė
rimo priežastis daugiau kaip 
pusei patenkančių į blaivyk
las.

Turime padaryti viską, kad 
blogus įpročius nustelbtų 
prasmingos, sveikos tradici
jos. Turime pasiekti, kad jos 
— ir išsikristaliz<Amsios per 
šimtmečius, ir praturtintos 
naujomis, gaiviomis versmė
mis — taurintų kiekvieną šei- M mą.

DĖL LDS RUOŠIAMU 
EKSKURSIJŲ LIETUVON

LDS organo “Tiesa” šio 
mėnesio laidoje pranešama:

“LDS rengia tris ekskursi
jas Lietuvon šią vasarą.

“LDS centro sekretorė 
Anne Yakstis pasiuntė jau
nesnio amžiaus LDS nariams 
plačias informacijas apie eks
kursijas. Ir jau gauta nema
žai atsiliepimų.

Eksursijos taikorhos jau
nesnio amžiaus LDS nariams 
ir tiems nariams, kurie dar 
nėra buvę Lietuvoje.

Pirma ekskursija išvyks 
Lietuvon birželio 15 d., antra 
išvyks liepos 13 d., o trečioji 
— rugpjūčio 10 d.

Ekskursijų kaina $1,295.- 
00. Tačiau kaina gali pasi
keisti iki birželio mėnesio, 
jeigu orlaivių kompanijos nu
spręstų pakelti kelionės mo
kestį.

Kiekviena ekskursija susi
dės iš 30 asmenų.

Vykstantieji su ekskursija 
bus vieną dieną Leningrade, 
10 dienų Vilniuje, dvi dienas 
Maskvoje ir dvi dienas Hel
sinki (Finlandijoje).”

Neabejojame, kad šios eks
kursijos bus labai sėkmingos 
ir kad tie LDS nariai, kurie 
jomis pasinaudos pamatyti 
savo arba savo tėvų gimtąjį 
kraštą, bus dėkingi savo or
ganizacijai už paraginimą jo
se dalyvauti.

Santiago. —Čilės militari- 
nis fašistinis režimas pratęsė 
nepaprastos padėties stovi 
dar šešiems mėnesiams ir už
darė visas politines partijas.

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS REIKALAIS
Džiugu, kad mūsų Draugija, atžymėjusi savo šešiasde- 

šimtmetinį jubiliejų, nesirengia poilsiui. Centro Komitetas 
ir kuopos daro planus tolimesniam užsibrėžto tikslo sieki
mui. Paskutiniame Centro Komiteto susirinkime tarėmės 
apie veiklos plėtimą. j

Kai kuriems draugams atrodo, kad paskutinis LLip 
leidinys “Šeši dešimtmečiai pažangos keliu” turėjo būti 
išsamesnis, reikėjo plačiau apibūdinti kai kuriuos asmenis 
bei kolonijas. Bet buvo padaryta viskas, kas galima esamose 
sąlygose. Ši knyga nėra tik šiaip pasiskaitymui veikalas. 
Joje apsčiai sukaupta žinių apie daugelį svarbių įvykių iš 
Amerikos pažangiųjų veiklos. Istorijoje mūsų LLD pastatė 
save greta kitų veikusių kultūros baruose draugijų Lietuvo
je ir Amerikoje. Jos veikimas buvo išplėstas ir už Šiaurės 
Amerikos ribų, kur tik radosi lietuvių. Mūsų LLD yra 
vienintelė kultūros draugija, jau įžengusi septintą dešimt
metį. Ji išleido ir masiniai išplatino netoli 100 įvairaus 
turinio knygų, momento reikalui kilus, paskleidė daug 
atsišaukimų, kolonijose vykdė mitingus, ruošė demonstraci
jas. LLD nariai visada moraliai ir materialiai reagavo į 
kiekvieną svarbų visuomeninį reikalą. Garbė būti LLD 
nariu!

Nuo 1934 metų LLD leidžia trimėnesinį žurnalą “Šviesa.” 
Kartais kai kurie draugai išreiškia mintį, kad žurnale turėtų 
būti daugiau rašinių iš amerikiečių, ypač iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Pavartę senus žurnalo komplektus, 
rasime, kad taip ir būdavo. Bet turime žinoti, kad dabar 
padėtis skirtinga, kad mūsų senosios kartos literatūrinės 
jėgos yra labai praretėjusios. Bet dalinai kaltinkime ir patys 
save. Yra draugų, kurie dar galėtų dažniau plunksną paimti 
į savo rankas, bet kažkodėl vis laukia, kad kiti tai padarytų. 
Gal būtų gerai kuopų susirinkimuose padiskutuoti žurnalo 
reikalus ir pajudinti sugebančius draugus ir drauges prisi
dėti prie mūsų žurnalo padarymo “amerikoniškesniu.”

K. Petrikienė
LLD pirmininkė
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Tarybų Lietuvoje plačiai paminėtos žymaus lietuvių poeto Vytauto Montvilos gimimo 
75-osios metinės.

Nuotraukoje: iškilmingame minėjime Vilniuje, Meno darbuotojų rūmuose, kalba 
Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas poetas A. Maldonis.

A. Palionio nuotrauka

SPALIO REVOLIUCIJOS 60-TĮ PASITINKANT

LIETUVIAI SPALIO 
REVOLIUCIJOJE

Šiais metais pasaulis pažy
mės ypatingos reikšmės da
tą—Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos 60-metį. 
Rusijos proletariato ir kitų 
darbo žmonių įvairiatautės 
masės įvykdė tokią revoliuci
ją, kuri pasuko nauju keliu 
visą žmonijos istoriją ir liki
mą.

Lietuvių tauta didžiuojasi, 
kad ir jos sūnūs bei dukros 
dalyvavo istoriniuose Spalio 
revoliucijos įvykiuose, pilieti
nio karo mūšiuose, ginant ir 
tvirtinant Tarybų valdžią. 
Spalio revoliucijos dalyviai 
Petrograde ir kitose Rusijos 
vietose buvo įžymūs Lietuvos 
revoliucionieriai—V. Kapsu
kas, Z. Angarietis, K. Požė
la, K. Giedrys, J. Greifenber- 
geris ir kiti. Daug lietuvių^su 
ginklu rankose bolševikų pu
sėje narsiai kovėsi pilietinio 
karo frontuose. Nepilnais 
duomenimis 1919-1920 me
tais Raudonosios Armijos 
eilėse kovojo daugiau kaip 
4000 lietuvių.

“. . . Mūsų pareiga,—rašė 
V. Kapsukas,—pagerbti jų 
vardą ir palikti jį istorijai.” 
Siam kilniam tikslui neseniai 
Vilniuje išleista biografinio 
pobūdžio knyga “Lietuviai— 
Spalio revoliucijos ir pilieti
nio karo dalyviai.” Tarp 75 
didvyriškų vardų knygoje

Rau-randame išgarsėjusius 
donosios Armijos karvedžius 
J. Uborevičių, V. Putną, J. 
Blaževičių, A. Juškevičių, B. 
Svelnį, J. Reliškį ir kitus. 
Bet daugiausia čia aprašyti 
iki šiol mažiau žinomi ar visai 
nežinomi Spalio revoliucijos 
kovotojai—lietuviai, ginklu, 
gyvybe, didvyriškumu kovo
ję už Didžiąją revoliuciją ir 
jos idealus. Jų tarpe yra Ško
tijoje bei Amerikoje gyvenu
sių lietuvių, kurie iš ten atvy
ko į Rusiją padėti kovai už 
Tarybų valdžią.

Keli šimtai Škotijos lietu
vių darbininkų, daugiausia 
angliakasių 1917 m. laivais 
atkeliavo į Rusiją. Apie 200 
jų įstojo į Omsko antrąjį in
ternacionalinį partizanų pul
ką ir kovėsi jo gretose. Prieš 
vieną mūšį, 1918 m. kovo 7 d. 
rašė savo draugams į Škotiją: 
“Mes skubinam į kovą dėl 
socializmo garbingosios atei
ties”. . .

Laišką pasirašiusių tarpe 
buvo ir Juozas Steponaitis 
(1888-1945). Knygoje įdėtas 
jo gyvenimo ir veiklos apra
šymas.

Į Škotiją J. Steponaitis 
emigravo dėl caro valdžios 
persekiojimų už dalyvavimą 
1905-1907 metų revoliucijoje. 
1909 m. jis įstojo į Lietuvių 
socialistų sąjungą Didžiojoje 
Britanijoje. Kurį laiką (1912- 
1916 m.) gyveno Kanadoje, 
paskui, vėl grįžęs į Škotiją, 
redagavo “Rankpelnį.”

Atvykęs į Rusiją, 1917 m. 
J. Steponaitis, kaip RSDDP 
(b) narys, dirbo partinį darbą 
Omsko lietuvių tarpe. Vėliau 
kovėsi įvairiuose pilietinio 
karo frontuose. Nuo 1920 m. 
apsigyveno Omske. Kurį lai
ką ten bendradarbiavo lietu
vių laikraštyje “Komunistų 
tiesa,” paskui (1928-1930 m.) 
rusų tarybinėje spaudoje, il
gus metus dėstė anglų kalbą 
Omsko aukštosiose mokyklo
se. Mirtis jį ištiko kelionės 
metu grįžtant į Lietuvą 1945 
m.

Tai tik vieno Škotijos lietu
vio—kovotojo už Tarybų val
džią— gyvenimo bruožai. 
Knygoje įdėti taip pat pasa
kojimai apie kitus Škotijos 
lietuvius—Spalio revoliucijos 
kareivius—Juozą Bražiukai- 
tį, Juozą Degutį, Joną Kru- 
žentaitį, kurį laiką Jurtgtinė- 
se Amerikos Valstijose gyve
nusį ir iš ten ištremtą revo
liucionierių Antaną Dumčai- 
tį.

Apie užsienio lietuvių žyg
darbį Spalio revoliucijoje ir 
pilietinio karo frontuose V. 
Kapsukas rašė: “Tai pavyz
dys visiems darbininkams, 
kaip jie turi kovoti dėl darbi
ninkų klasės išlaisvinimo ir 
socialistinės revoliucijos”. . .

L. Antanaitis

linkime 
sėkmės

n or i me

IS LAIŠKŲ
Gerbiama redakcija,

Sveikiname visas moteris 
laikraščio “Laisvė” skaityto
jas ir rėmėjas, su Tarptauti
ne Moters Diena, ir 
geros sveikatos ir 
veikloje ir šeimose.

Taipgi per jumis 
pasveikinti mūsų brangią te
tą Bronę Ramanauskienę ir 
palinkėti jai tvirtos sveika
tos. Širdingai jai dėkojame 
už “Laisvę,” kurią gauname 
ir skaitome su dideliu įdomu
mu.

Adelė ir Algis Navickai
Telšiai

Gerbiamoji Redakcija,
Seniai jau Jums berašiau, 

tad nors dabar, su artėjančiu 
pavasariu siunčiu pavasariš
kus linkėjimus. Tegu nebūna 
žmonių širdyse, kur jie besto
vėtų, ledų, o tegu maloni 
pavasario šilima dvelkia . . . 
Bet deja taip nėra. Kartais 
tamsūs debesėliai giedrą dan
gų gožia . . . Bet tai ir yra juk 
gyvenimas! Gyvenimas su sa
vo potvyniais, atslūgiais . . .

Dėkoju už siunčiamus 
“Laisvę" ir “Šviesą.” Kai juos 
skaitau, atrodo, ir aš arčiau 
Jūsų ir Jūs visu darbų. Per 
šią spaudą mažėja erdvės tar
pas per tas tolumas, kurias 
skyria mus.

Jau pavasaris ne už kalnų, 
nors dar Dzūkijos laukus turi 
apdengęs sniegas. Ruošiama 
technika pavasario darbams, 
trąšas ir kita. Praeis savaitė 
kita ir galinga technika su
gaus laukuos—prasidės sėja. 
Tam pilnai pasiruošę. Suža
liuos rugių želmenys prie 
Juodžio kalno papėdės, vytu
rys Čirens virš jo, sužaliuos 
senos liepos Nakniūnų gy
venvietėje, kur išsirikiavo 
mūriniai kolūkiečių namai, 
kur dabar vakarais kiekvie
noje troboje šviečia žydrios 
televizorių ekranų švie
sos . . .

Visiems “Laisvės” darbuo
tojams pavasariškos nuotai
kos darbe ir asmeniniame gy
venime. V. Ulčinskas
1977.IIJ.2 
Nakniūnai

Bucharestas. — Rumunijos 
valdžia sudarė ir paskelbė 
sąrašą, kokių daiktų paramos 
pagalbos formoje yra labiau
sia pageidaujama už užsienio. 
Valdžia labai dėkinga toms 
šalims, kurios nori jai padėti 
kuo trumpiausių laiku užgy
dyti žemės drebėjimo pada
rytas žaizdas.

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę čia lankėsi Anglijos 
premjeras James Gallaghan. 
Pasitarimai su prezidentu 
Carteriu nusitęsė dvi dienas. 
Abudu derybomis esą labai 
pasitenkinę. Bet ar buvo ku
riuo nors klausimu pasiekta 
konkrečių susitarimų, nes
kelbiama.



PENKTADIENIS, KOVO|MARCH) 18, 1977 LAISVĖ 3 IAS PUSLAPIS

Iš Kapsuko [Marijampolės]
praeities

LEGEND ARINIŲ KOVŲ VETERANAS

G ražus musų Kapsukas, jo 
nepalyginsi nei su buvusia 
Marijampole, nei su Starapo- 
le, nors kai kurie senyvi 
miesto gyventojai Kapsukų 
tebevadina senuoju Starapo- 
lės vardu. Vienok naujasis 
vardas, suteiktas, 1955 me
tais, labai greitai prigijo. Ir 
taip dabar pasidairykime po 
šią savitai įdomių Sūduvos 
sostinę Kapsukų.

Jau įvažiuojant pasitinka 
naujos statybos, visur, kur 
pažvelgsi, kranai, pastoliai, 
kyla naujos statybos, kuriasi 
mokymo, kultūros įstaigos, 
auga įmonės, fabrikai. Vietoj 
buvusio grindinio, kurį dar 
prisimenu, visur asfaltas, 
vietoj vežikų — modernūs 
vengriški ‘‘Ikarus’’ tipo auto- 
fepjsai, žmonės gražiai apsi
rengę, visur skamba mūsų 
gimtoji lietuvių kalba, tačiau 
čia su tam tikru kapsišku 
akcentu. Miesto centre tebe
stovi gražiai atremontuota, 
balta, kaip gulbė, veikianti 
šv. Mykolo bažnyčia.

Kapsukas auga ne dienom, 
o valandom, baigiamas užsta
tyti Degučių gyvenamasis 
mikrorajonas, neužilgo pasi 
rodys statybininkai ir Tarpu
čiuose, kur išdigs dar viena 
gyvenvietė. Na, o jei sudėsi- 
me visas miesto mokyklas 
gausime gražų 18 visų šios 
rūšies mokymo įstaigų skai
čių. Jų tarpe tokios mokyk
los, 'kaip 6 vidurinės, muzi
kos, dailės, pedagoginė, jau
nimo sporto irt. t. Ar galėjo 
senieji marijampoliečiai įsi
vaizduoti, kaip atrodys jų 
miestas po 50 metų? Vargu. 
Ryškų skirtumų pamatysime 
žvilgterėję—į dvi nuomari 
k v:. O visa tai pasiekta nuo
seklios tarybinės wriausy- 
bės politikos dėka. 1750 metais pasikvietė vie-

Kadangi Kapsukas, kaip ir| nuolius marijonus ir pastatė- 
Alytus, kol kas dar tebėra: jiems laikiną medinę bažny- 
rajonų centrai, todėl nieko čią, vadinamą tais laikais “šo- 
nuostabaus, kad pasitaiko! pa,” sykiu išskirdama didelį

Kapsuko miesto centre. V. Gulmano nuotr.

Senas Kapsuko kampelis. V. Gulmano nuotr.

įvairių trūkumų, nesklandu
mų, šalia gražaus, naujo pa
stato dar pamatysi senų, me
dinę trobelę, bylojančių apie 
praeitus laikus. Bet tokių 
“šedevrų” kasdien vis ma
žiau. Gavęs miesto teises 
Kapsukas dar labiau atsities, 
pagrožės.

Sis tas iš praeities
Miesto praeitis buvo gana 

audringa, teko daug ko pa
matyti, išgyventi. Pradžioje 
šioje vietoje gyveno jotvin
giai arba sūduviai. Kryžiuo
čiai, pavergę prūsus, dažnai 
per Sūduvą traukė į Lietuvą, 
o mūsų kunigaikščiai, tarsi 
“atsidėkodami” dažniausiai 
tuo pačiu keliu traukė “vieš- 
nagėn” pas kryžiuočius.

Tuo būdu Sūduva buvo pa
versta tyrais, apaugo dide
liais miškais. Nors šis kraštas 
po Žalgirio mūšio ir atiteko 
Lietuvai, bet siena galutinai 
buvo nustatyta tiktai 1529 
metais, kuri nuo to laiko iš 
esmės nesikeitė.

Kaip gi atsirado Marijam
polė? Kodėl ji turėjo tiek 
vardu, kaip Starapolė, Sena- 
pilė, Marijampolė, Kapsu
kas? Viskas prasidėjo nuo Pa- 
šesupio kaimo, to Kapsuko 
prosenelio, kuris pirmų kartų 
oficialiai buvo paminėtas 
1667 metais Kauno pavieto 
mokesčių surašė. Netrukus 
kaimas virto miesteliu, išsi
dėsčiusiu Šešupės ir Jevonio 
santakoje ir pasikrikštijo 
Starapolės vardu. Prie mies
telio Kvietiškio dvare gyveno 
dvarininkė, grafienė ir Prie
nų seniūnienė Pranciška 
Sčiukąitė-Butlerienė, kurios 
atvaizdą gerbiami skaitytojai 
jau matė “Laisvės” Nr. 1. Ji

“Laisvės” gatvė su senais, praėjusio amžiaus pastatais ir šv. 
Mykolo bažnyčia, kuri veikia ir saugoma, kaip architektūros 
paminklas. V. Gulmano nuotr.

žemės sklypų už Jevonio upe
liuko.

Tuo būdu greta atsirado du 
miesteliai Marijampolės (ma
rijonų valdos) ir Starapolė. 
Legenda pasakoja, kad gra
fienė Butlerienė, būdama la
bai pamaldi, į bažnyčios ati
darymo iškilmes ėjo kalbėda
ma rąžančių. Po kiekvienų 10 
sveikamarijų ji sustodavo ir 
liepdavo pasodinti liepą. To
dėl visas šis kelias nuo Kvie
tiškio iki bažnyčios (dabar 
seserų Laukaityčių gatvė) ir 
vadinosi liepkeliu arba ra- 
žančkeliu. Nuo to atsirado ir 
Liepynų kaimas prie Kvietiš
kio su liepų gojeliu, kur cariz
mo laikais būdavo atliekamos 
egzekucijos.

1792 metais suteikus Mag
deburgo teises abu miesteliai 
susijungė į vieną ir virto Ma
rijampole.

Senapile Marijampolė vadi
nosi 1905 metų revoliucijos 
metu, o Kapsuku virto nuo 
1955 metų.

Marijampolė matė gana 
daug politinių audrų. Čia bu
vo sustojęs vienas prancūzų 
Liudvikų, bėgdamas iš savo 
krašto. Miesto grindinį trypė 
Napoleono armija. 1831 metų 
balandžio 22 dienų vyko stip
rios kovos dėl Marijampolės 
tarp sukilėlių ir caro kariuo
menės. Miestas buvo paim
tas, bet neilgam. Valstiečiai, 
kurių sukilėlių gretose buvo 
nemaža, matydami, kad suki
limo vadai nenori gerinti jų 
padėties, panaikinti prievo
lių, ėmė burzdėti. Apie šį 
laiką atsirado ir sena daina 
“Vaina po Starapolė,” kurioje 
pašiepiami sukilimo vadai A. 
Pušeta ir K. Šonas, veikę 
daugiausiai Sūduvoj. Štai da
lis žodžių:
“Ir surinko didžius pulkus

Pušetas baronas, 
Kam tas vertas buvo 

žmogus? Tik 
tikras balvonas.

Raiteliai ir bajorai visi jau 
pabėgo,

Ba Pušetui karšta ugnis 
labai nepamėgo.” 

1863 metų sukilimo pirmas 
mūšis įvyko taip pat Mari
jampolės apskrityje prie Cys- 
tos Būdos kaimo. Kadangi, 
jėgos buvo nelygios, sukilė
liai negalėjo atsispirti prieš 
gerai ginkluotus caro armijos 
eskadronus ir buvo priversti 
trauktis į miškus.

Po didelio gaisro 1868 me
tais miestelis buvo perpla
nuotas, nutiestos visos da
bartinės pagrindinės gatvės 
ir nuo tada ėmė pamažu aug
ti. Jau 1873 metais buvo 
6.067 gyventojai, ėmė atsi
rasti mūrinių namų, apie tų 
laiką įsteigta ir šv. Margari
tos ligoninė, davusi pradžių 
dabartinei Kapsuko ligoninei.

Daug įtakos marijampolie
čiams ir bendrai Sūduvos gy
ventojams padarė tas faktas, 
kad 1901-03 metais per Mari
jampolę iš užsienio keliavo 
lenininė “Iskra.” Marijampo
lietį knygnešį A. Verbylų ca
ro žandarai suėmė 1904 metų 
sausio 24 d. su nelegalia lite
ratūra ir ištrėmė į Sibirą. 
1905 metų revoliucija taip pat 
išjudino ir marijampoliečius.

Daug, labai daug tokių įdo
mių faktų, faktelių iš miesto 
istorijos galima būtų dar pa
žerti. Aš čia dar nepaminėjau 
tokio svarbaus faktoriaus, 
kaip Marijampolės gimnazi
jos įsteigimo, 1866 metais, 
kurioje mokėsi daug Sūduvos 
dukrų ir sūnų. Bet tai jau 
daugiau žinomi faktai.

Trumpas žvilgsnis į 
artimiausią ateitį

Kokie poslinkiai Kapsuko 
mieste įvyks artimiausiais 
metais, matyti iš miesto me
ro J. Adomaičio pasikalbėji
mo su mūsų dienraščio “Nau
jasis kelias” korespondentu.

Salia modernios universali
nės parduotuvės iškilo mo
dernus 160 vietų viešbutis, 
kuriame jau vyksta vidaus 
darbai . Įteikti raktai admi
nistracinių įstaigų pastato 
vadovams. Auga pionierių 
namai.

Bus naujovių ir kultūros 
švietimo srityse. Pradėjo 
augti septintos vidurinės mo
kyklos sienos, užplanuota ir 
aštuntoji. Žemaitės gatvėje 
baigiamas naujas vaikų dar
želis. Stiebiasi į viršų būsi
mos prekybos mokyklos sie
nos Angariečio gatvėje ir t. t. 
Visų tai įgyvendinus mūsų 
miesto moksleiviai mokysis 
vienoje pamainoje.

Toks yra mūsų Kapsukas, 
ši Sūduvos sostinė, amžinai 
neramus ir kažko vis naujo 
ieškąs miestas, kuriame yra 
tiek kontrastų. Na, ne vien 
tiktai šventieji puodus lipdė. 
Praeis dar kiek laiko ir da
bartinio miesto nepažinsi.

V. Gulmanas

Vaikų sveikatai 
pavojus

Shakopee, Minn.—Čia jau
na policininkė, apsirengus 
kaip moksleivė, vietos viduri
nėje mokykloje pravedė tyri
nėjimą apie narkotikų varto
jimą. Jinai surado, kad šioje 
mokykloje apie 75 procentai 
moksleivių vartoja narkoti
kus.

Bet, žinoma, ši mokykla 
nėra jokia išimtis. Narkotikų 
vartojimas šios šalies moky
klose yra pavojingai paplitęs. 
Narkotikų vartojimas yra la
bai pavojingas jaunuolių svei
katai.

Sis senyvas, vidutinio ūgio, 
lėtų judesių vyriškis dažnas 
svečias Ukmergės miesto ra
jono mokyklose, įmonėse, 
įvairiose įstaigose. Vienur — 
Boleslovas Šileikis — rajono 
pensininkų Tarybos pirmi
ninkas — apsilanko tenkinda
mas įvairius skundus bei pa
geidavimus, o kitur jį dažnai 
kviečia papasakoti apie kovų 
su fašizmu dienas. Boleslovas 
Šileikis turi apie ką prisimin
ti, kitiems papasakoti, ka
dangi prieš daugelį metų iš
mindžioti karo keliai, takeliai 
atrodo tik vakar nueiti.

Tolimais 1929 metais Šilei
kis paliko gimtąjį Rimšės 
valsčių ir nuvyko į Argenti
ną. Dirbo mėsos kombinate 
Buenos Airese. Aktyviai da
lyvavo lietuvių darbininkų 
organizacijų veikloje, o 1936 
m. įstojo į Argentinos komu
nistų partijų. Dalyvavo komi
teto Ispanijos respublikai 
remti veikloje.

Štai per pasaulį nuaidėjo 
ispanų liaudies pagalbos 
šauksmas. Boleslovas atsi
sveikino su Argentina ir išsi
ruošė į Ispaniją.

Per Belgiją ir Prancūziją, 
Pirėnų kalnus, kartu su len
kais ir vokiečiais, bulgarais ir 
čekais Šileikis pasiekė lieps
nojančią Ispaniją, Čia jis tapo 
Dambrovskio vardo trylikto
sios brigados kovotoju.

. . . Aukštoje, saulėje įkai
tusioje kalvoje iškastuose ap
kasuose buvo pragariškai 
karšta. Sunku besuskaičiuoti 
kelintų kartą frankistai kopė į 
kalvų ir vėl ritosi atgal. Kelią 
atkakliai gynė kulkosvaidžiai 
ir vienas minosvaidis. Aštuo- 
ni vyrai, suvažiavę iš įvairių 
pasaulio kraštų, gynė šį ma
žyti ispanų žemės lopinėlį. 
Gondesos pusėje išsidėsčiusi 
tarptautinė brigada ruošėsi

“VIENUOLYNE”

Pirmoje eilėje [iš kairės] K. Urbonas, P. Pečiūra. Antroje — 
.L Stankaitis, B. Jauniškis, S. Bataitis ir V. Vizgirda.

Neseniai Vilniaus “Vagos” 
leidykla išleido buvusių vie
nuolių memuarų knygą “Vie
nuolyne,” kurią paruošė V. 
Kapsuko universiteto vyr. 
dėstytojas P. Pečiūra. Salia 
J. Ragausko “Ite, missa ėst,” 
S. Markonio “Netiesą sakote, 
kunige,” rinkinys išraiškingai 
papildo gausią ateistinę lite
ratūrą. Be tradicinių vienuo
lynuose klestėjusių apgaulės 
ir klastos metodų, autoriai 
atskleidžia fašistinės Vokieti
jos ir Italijos šnipų ir diver
santų veiklą, naujųjų laikų 
inkviziciją.

Rinkinio autoriai, patyrę 
visus vienuoliško gyvenimo 
klystkelius ir išsivadavę iš 
idealistinės filosofijos, nuo 
gyvenimo ir praktikos atitru
kusios scholastikos, pažinę 
tiesą ir suvokę materialisti
nės pasaulėžiūros pagrindus, 
savo noru ėmė skleisti ateis
tines idėjas. Skaitytojui pla
čiau pažįstamas B. Jauniškis, 
buvęs seleziecių vienuolijos 
narys, dabar surdopedago- 
gas, išleidęs kurčnebylių mo
kykloms elementorių 
“Žvaigždutė,” apybraižų ir 
apsakymų rinkinius “Žmonės 

dideliam puolimui. O ši kalva 
nepaprastai svarbi. Nakti
mis, kai priešas nurimdavo ir 
ataušdavo kulkosvaidžių 
vamzdžiai, vyrai skaičiuoda
vo apkasuose praleistas die
nas. Vien dienas. Naktimis 
gan ramu. Iš apgriauto šuli
nio atsinešdavo vandens, pa
gamindavo valgį. Vyrai pri
simindavo pirmą dieną. 
Ankstį rytą atsisveikino su 
daliniu. Kalvą ginti pasiliku- 
siems savanoriams vadas įsa
kė!:

— Falangistus sulaikykit 
iki tryliktos valandos. O pas
kui pasitraukit. . .

Vyresniuoju buvo paskir
tas lietuvis Boleslovas Šilei
kis.

Per tris dienas fašistai puo
lė dešimtis kartų. Vieną naktį 
vyrai svarstė: gal trauktis? 
Juk įsakymas įvykdytas. Ma
žai beliko šovinių, vos dvi 
dėžutės konservų . . .

— No pasaran! Jie ne
praeis, — garsiai tarė Šilei
kis. Ir ankstyvą rytmetį vy
rai atrėmė eilinę priešo ata
ką.

Vienas po kito didvyriškai 
krito kariai. Nustojo kalenti 
čeko kulkosvaidis, nutilo mi
nosvaidis. Apkasuose — krū
vos tuščių tūtelių ir krauju 
sudrėkinta žemė. Boleslavas 
pakėlė galvą nuo taikiklio ir 
pamatė, kad jie paliko tik 
tryse. Kartu su draugais, 
perbėgdamas nuo vieno kul
kosvaidžio prie kito, šaudė 
trumpomis serijomis. Tuo 
metu nuo Gondesos nuaidėjo 
trankūs šūviai, galingas “va
lio,” ir fašistai pradėjo bėgti.

Kalvos gynėjų žygdarbis 
plačiai nuskambėjo visame 
fronte. Lietuvio Boleslovo Ši- 
leikio vardas tapo žinomas 
įvairių tautybių kariams, bu
vo pristatytas apdovanoti 

su abitais,” “Misionieriai tarp 
indėnų,” “Mažoji paslaptis” ir 
kt. Neretai spaudoje užtinka
me J. Stankaičio pavardę. 
Buvęs jėzuitas, dabar—Vil
niaus Pedagoginio instituto 
Filosofijos katedros vyr. dės
tytojas, išleidęs ateistines 
brošiūras “Įtaigiu žodžiu” ir 
“Kuo mus vilioja, guodžia, 
gąsdina . . ." Jaunystės me
tus paaukojo kapucinių ordi
nui dabartinis Kelmės rajono 
Mockaičių aštuonmetės mo
kyklos direktorius S. Batai
tis. Neretai jį galima sutikti 
auditorijose, skaitantį ateis
tines paskaitas. Mažiau gir
dėti V. Vizgirda, Turino (Ita
lija) saleziečių auklėtinis, da
bar dirbantis Kaune elektri
ku ir K. Urbonas, 10 metų 
išbuvęs Kauno jėzuitų ordi
ne, praradęs ten sveikatą, 
dabar pensininkas.

Knygos autoriai rinkiniu 
“Vienuolyne" įspėja, kad 
žmonės būtų budrūs gra
žiems dvasininkų žodžiams. 
Išsiveržę iš moralinių ir fizi
nių religijos varžtų, į bažny
čias niekada nesugrįžtų.

B. Jurgilas 

aukštam Ispanijos respubli
kos ordinui.

Šileikis kovėsi Aragono, 
Ebro frontuose, buvo sužeis
tas. Kovos vis sunkėjo ir sun
kėjo. Hitleris ir Musolinis 
siuntė naujausius lėktuvus ir 
tankus, rinktinius smogikų 
pulkus. Vakarų valstybės da
rė viską, kad respublika iš 
niekur negautų ginklų, mais
to.

Tarptautinė brigada trau
kėsi į Prancūziją. Ispanijoje 
fašizmas laikinai nugalėjo. 
Tačiau tai buvo tik didžiosios 
kovos su fašizmu pradžia.

Su ašaromis akyse Šileikis 
klausėsi žinomos komunistės 
Dolores Ibaruri žodžių:

— Ispanija niekuomet 
neužmirš Jūsų. Kova nepra
laimėta, ji tęsis iki galo. Pa
skleiskite pasaulyje kovos su 
fašizmu ugnį, įžiebkite ją visų 
dorų žmonių širdyse . . .

Vieną 1942 m. rugpiūčm 
naktį Boleslovas ij is su
aštuoniais draugai • grįžo į
Lietuvą — nušilę’. I t ašiu-
tais Utenos ap; " *. 'ie ir 
buvo pirmieji “h '■’■■■ c ■ ' būrio 
partizanai. Jau ;-i> i rytą 
tėviškėje teko kautis m ges
tapininkais, kurie jų ieškojo 
po visą apylinkę. Automatai 
ir granatos praskynė g'lią, ir 
vyrai pasuko į miškus. / ntrą 
kartą gyvenime Šileikis stojo 
kovoti su fašistais. Toli užpa
kalyje paliko koncentracijos 
stovyklas Prancūzijoje, sunki 
kelionė į Lietuvą, Kur dirbo 
Salako valsčiaus vykdomaja
me komitete. Hitlerminkams 
užpuolus Tarybų Sąjungą Bo
leslovas pasitraukė į Rytus.

Sunkūs buvo pirmieji par
tizanavimo mėnesiai. Fašisti
nė policija persekiojo juos. 
Žiemą, mūšyje ties Antaliep
te, Sileikiui buvo peršauta 
ranka.

Augo būrys, > ; ’ėjo jo 
smūgiai. Partizanų visur lau
kė ryšininkai, kurie rinko 
vertingas žinias, platino atsi
šaukimus. Audros hi i io gre
tose jau buvo 50 vy. Šilei
kis buvo paskirtas L trio šta
bo viršininku. Jo Ispanijoje 
įgytos-karinės žinios buvo la
bai naudingos Lietuvos lau
kuose.

Kartą hitleriniu’- arešta
vo du būrio ryšimi •' .s. J’ js 
laikinai įkalino f f-.mų kakji 
me. Partizanai nutarė išva
duoti savo draugus. Naktį 30 
liaudies keršytojų užpuolė 
Užpalių kalėjimą, Išvaikė po
liciją ir išgelbėjo ryšininkus.

1944 m., artėjant frontui 
okupantai Trumbatiškiu sto 
tyje sutelkė didžiulius kie
kius skysto kuro, aprangos, 
maisto produkt ų bei šaudme
nų. Partizanai gavo uždavinį 
sunaikinti šias priec: atsar
gas. Operacijos paruošimas ir 
vadovavimas buvo pavestas 
Sileikiui. Šeštadienio naktį 
prie stoties Šileikis paskirstė 
kovotojams uždavinius. Auš
tant partizanai sėkmingai 
puolė stotį. Uždavinys buvo 
įvykdytas be jokių nuostolių.

Greitu laiku Boleslovo Ši- 
leikio vadovaujama partizanų 
grupė susijungė su Tarybinės 
Armijos daliniais. Tėvynė Li
leikį apdovanojo Raudonosios 
Žvaigždės ordinu.

Ilgus metus Šileikis buvo 
partinis darbuotojas, mokėsi, 
vadovavo kolūkiui, Širvintų 
miesto vykdomajam komite
tui. Visuomet stengėsi būti 
reiklus ir teisingas sau ir 
kitiems. Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinu pa/.v mėtas jo 
sąžiningas darbas. Nepamir
šo ir Argentinos komunistai. 
Tais metais gavo Argentinos 
kompartijos 50-čio atminimo 
medalį.

Dabar kovų su fas’. nu ve
teranas gyvena Ukmergėje. 
Gal kitas mėgautųsi užtar
nautu, aprūpintu poilsiu. Bo
leslovas visą gyvenimą įpn>v,, 
būti žmonėse.

A. Vencevičius
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Nuo senų laikų Kuršių Neringos žvejai žiemos metu turėjo 
nepakeičiamą susisiekimo priemonę — vėjo roges. Jomis 
vykdavo į Klaipėdos turgų parduoti stintų. Palankiam vėjui 
pučiant, kelionė trukdavo neilgiau kaip valandą.

Senosios vėjo rogės vėl grįžta į Nidą. Tik jų paskirtis 
visiškai kita. Šiuo metu vėjo rogėmis treniruojasi Neringos 
miesto buriuotojai — TSRS sporto meistras A. Zaviša, R. 
Daunoravičius, G. Dikšas ir kiti. Jei anksčiau nidiškiai roges 
darydavosi patysotai dabar jas gauna iš Talino miesto.

Nuotraukoje: vienvietės estų gamybos rogės ant Kuršma
rių ledo ties Nida. B. Aleknavičiaus nuotrauka

KURŠIŲ MARIŲ DOVANOS
Ventės rage, kur giliai 

įsirėžusi į Kuršių marias sau
sumos juosta siunčia paskuti
nius linkėjimus praskrendan- 
tiems, jau židuotiems paukš
čiams, kur, vos sutemus, 
savo akilią akį uždega raudo
nų plytų švyturys, yra ir 
žuvininkų namas. Taip vietos 
gyventojai vadina Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Zoo
logijos ir parazitologijos in
stituto Ichtiologinę stotį. Dir
ba čia ištisos specialistų eks
pedicijos, atvažiuoja pavie
niai mokslininkai. Plauko ka
teriais po marias, gaudo žuvį, 
sveria, skaičiuoja, lygina, ti
ria pro mikroskopą, apžiūri
nėja pakrantėse įsikūrusių 
žvejų artelių laimikius. Gau
do mokslininkai žuvį žiemą, 
gaudo vasarą, gaudo netoli 
kranto ir pačioj gelmėj. . .

Kuršių marios — tai ne tik 
vienas gražiausių vandens 
telkinių visame Tarybų Są
jungos šiaurės vakarų rajo
ne, tai ir pats turtingiausias 
Pabaltijo vandens baseinas. 
Jo turtai — žuvys. Moksli
ninkai atvažiavę į savo stotį 
Ventės rage, ir rūpinasi, kad 
šie turtai būtų dar gausesni, 
kad žmogus juos racionaliai 
naudotų.

Dėl nedidelio Kuršių marių 
gylio visas vandens sluoksnis 
vasarą gerai įšyla, sudaryda
mas palankias sąlygas augali
jai tarpti. 0 juk žuvys daž
niausiai neršia tarp augalų. 
Be to, ant augalų ir tarp jų 
gausu įvairių bestuburių gy
vūnų, kuriais minta žuvys. 
Pagrindinė žuvų maisto sau
gykla, žinoma, yra marių 
dugnas, išraižytas smėlio ir 
priesmėlio plotais arba nuklo
tas tirštu dumblo sluoksniu. 
Čia knibždėte knibžda daugy
bė įvairiausios gyvūnijos.

Kuršių mariose ir Nemuno 
deltoje sutinkamos penkias
dešimties rūšių žuvys. Upių 
nėgė, didstintė, žiobrys, ly
nas, lydeka, ungurys, vėgėlė, 
starkas . . . Vien tik delikate- 
sines žuvis vardijant, susida
rytų labai ilgas sąrašas. Pu
čiant ilgesnį laiką stipriems 
šiaurės vakarų vėjams, iš 
Baltijos į marias kartais 
įplaukia ir jūrinių žuvų — 
i. -s ikių, strimelių, jūros ada
tų, bretlingių, tubių.

Pagrindinė marių verslinė 

žuvis — karšis. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą, nereguliuo
jant žvejybos, karšio ištekliai 
čia buvo gerokai nualinti, ir 
versliniai šių žuvų laimikiai 
(pavyzdžiui, 1938 metais) te
siekdavo vos tris tūkstančius 
centnerių. Pradėjus reguliuo
ti verslinę žūklę, karšių ma
riose žymiai padaugėjo. Da
bar per metus šių žuvų 
sugaunama iki 15 tūkstančių 
centnerių, kas sudaro trečda
lį bendro mariose sužvejoja- 
mo žuvų kiekio.

Beveik 13 tūkstančių cent
nerių per metus sugaunama 
stintų. Mažos stintelės (5-7 
am) plačiai vartojamos kom
binuotųjų pašarų gamyboje. 
Daugiau kaip dvigubai paly
ginti su prieškariniais metais 
padidėjo starko laimikiai. Dėl 
švelnaus skonio, mėsingumo 
ši žuvis labai vertinama ne 
tik Klaipėdos krašto, bet ir 
visoje Lietuvoje.

Tikro rekordininko vardą 
pelnė Kuršių mariose žiob
rys. Čia šių žuvų kiekiai, 
skaičiuojant vidutiniškai vie
nam hektarui vandens ploto, 
patys didžiausi iš visų Euro
pos vandens telkinių. Ekolo
giniu požiūriu žiobriai yra 
praeivės žuvys. Užauga ir 
subręsta jos Baltijos jūroje, o 
neršti kiekvieną pavasarį ir 
rudenį per marias migruoja į 
Nemuną ir jo intakus. Garsė
ja marios ir savo unguriais, 
kurių čia gerais metais gali
ma sugauti iki penkių tūks
tančių centnerių.

Žuvų ištekliai Kuršių ma
riose nėra labai stabilūs. Jų 
išsaugojimui ir didinimui im
tasi visų reikiamų priemonių. 
Pavyzdžiui, nustatyti karšių, 
starkų ir žiobrių sugavimo 
limitai. Uždrausta žvejoti ly
dekas meršto metu. Stintų 
žvejybai nebeleidžiama nau
doti smulkiaskių tinklų -— 
tralų. Apribotas ir žūklės 
laikas.

Visos šios priemonės, 
mokslininkų rekomendacijos 
padeda gausinti vertingų žu
vų veisles Kuršių mariose, 
kasmet patiekti darbo žmo
nėms vis daugiau jūros dova
nų.

Violeta Mištautaitė 
ichtiologe, biologijos 

mokslų kandidatė

IRS AK ALNIO KILMĖ
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Išgirdęs, kad Onuškio apy
linkės (Trakų rajonas) terito
rijoje esantį Mirgelių kaimą 
žmonės vadina Iršakalniu, 
pradėjau domėtis, kada pa
keistas jo pavadinimas. Man 
patarė apie tai pasikalbėti su 
Juozu Nausučiu.

Sį žmogų (gyvenantį Nu- 
pronių kaime) aš pažinojau ne 
tik kaip gabų pasakorių, bet 
ir mėgėją svarbesnius įvy
kius aprašyti eilėmis. Jei įsi
gytų reikiamą mokslą, tai jis 
daug pasiektų, bet tam nebu
vo sąlygų. Paskutinį kartą aš 
su juo susitikau 1971 metais. 
Jis jau rimtai sirgo, tačiau 
dar nuoširdžiai pasikalbėjo
me.

— Įdomaujies Iršakalniu? 
Tai slogios hitlerinės okupa
cijos padarinys, — pradėjo 
pasakoti mano pašnekovas. 
— Taip vadinasi ne visas 
kaimas, o tik viena sodyba, 
kurioje gyvena Petras An- 
drulionis, žmonių vadinamas 
Iršu. Tiesa, Iršakalnis niekur 
oficialiai nepatvirtintas, bet 
jau trisdešimt metų jis taip 
vadinamas ir vadinsis tol, kol 
Iršai čia gyvens.

Paaiškėjo, kad tas naujas 
pavadinimas žmogaus krauju 
aplaistytas. Istorija buvo to
kia. 1941 m., pradėjus hitleri
ninkams žydų pogromus, 
onuškietis siuvėjas Irša Levi
nas išspruko iš budelių rankų 
i. ėmė slapstytis. Glaudėsi 
daugiausia pas tuos žmones, 
kuriems siūdavo drabužius. 
0 tokių apylinkėje buvo gana 
daug. Lankėsi Jukniškėse 
pas Miką Aliukonį, Bobiškėse 
pas Vytautą Junevičių, Mir- 
geliuose pas Joną Andrulionį, 
Joną ir Vaclovą Jacunskus, 
Nupronyse pas Edvardą Ge- 
cevičių, Miką Glinską, Juozą 
Nausutį ir kitus.

Žmonės žinojo, kas už tai 
gresia, bet nelaimingajam 
stengėsi padėti. Gal ir pavyk
tų jam sulaukti išvadavimo 
dienos, jei nenueitų pas Mir
gelių kaimo gyventoją Petrą 
Andrulionį. Tas, įviliojęs Iršą 
į kluoną, pranešė Onuškio po
licijai, kad pagavo žydą. Tuo
jau pat atvyko policininkas 
Petras Mačiulis ir jį, kaip 
didžiausią nusikaltėlį, nušo
vė. Vakarop P. Andrulionis 
pririšo prie lavono kojų 
branktą, pasikinkė arklį ir 
nelaimingąją auką nusitempė 
į kaimynų tuščią bulvių duo
bę, galvodamas, kad apie šią 
išdavystę niekas nesužinos. 
Tačiau kaimynai viską matė, 
smulkmenas išaiškino ir, ži
noma, nepaprastai pasipikti
no jo ta niekšybe. Vietą, kur 
buvo nukautas Irša Levinas, 
pavadino Iršakalniu, o An-

Senatas užgyrė 
viešiems darbams 
fondą

Washingtonas. —Po ilgų ir 
karštų ginčų Kongresas 74 
balsais prieš 11 užgyrė pasiū
lymą skirti 4 bilijonus dolerių 
viešųjų darbų projektams. 
Šiais pinigais bus statomos 
mokyklos, teismabučiai, poli
cijos stotys ir kiti projektai. 
Tikslas — parūpinti darbų 
bedarbiams.

Tai toli gražu per maža 
suma kovai su nedarbu. Ši 
suma duos tiktai desėtką kitą 
tūkstančių darbų, o bedarbių 
turime daugiau kaip 8 milijo
nus.

Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad meti
nis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 17 d., 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai., bus pietūs, į kuriuos kviečiame ir 
visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $6.

A. RAINIENĖ, sekretorė

LAISVĖ

drulionius — Iršais.
Štai kaip tą tragišką įvykį 

aprašė Juozas Nausutis 
(1902-1972).
Iršai
— Petrai, nudobkim tą Iršą 

poną
Ir turėsime puikų žiponą, 
Kelnes, marškinius

ir čeverykus — 
Visus juos gausime už 

dyką.
Petrui patiko Levutės 

noras
Ir nugrūdo Iršą į kluoną, 
O pats nudūmė pas

Mačiulį
Tarti, kad kluone žydas 

guli.
Tuoj pat atbėgo faraonas
Daryti Andrulionius

“ponais.”
Po niekšingo šūvio vieno, 

kito,
Prie klojimo Iršelė krito.
Žmonės plačiausiai po to 

kalbėjo
Apie Petro sužvėrėjimą,
Apie svetimų skurlių 

menkumą
Ir prarastąjį žmoniškumą.
Kai liaudis tėvynę 

išvadavo,
Ką Petras uždirbo, 

tą gavo, y
Bet žmonės smogikų 

neužmiršo,
Andrulionius praminė 

Iršais.
Bet tokių šeimų nedaug bu

vo. Dauguma apylinkės gy
ventojų į hitlerininkus žiūrė
jo kaip į pikčiausius savo 
priešus, stengėsi padėti tary
biniams žmonėms, kai kurie 
net rizikavo savo gyvybę.

Geru žodžiu reikia prisi
minti Miką Glinską, Joną Ja- 
cunską ir Juozą Nausutį ilgą 
laiką slėpusius tarybinius be
laisvius. Negalima pasakyti, 
kad šie vyrai vien nelegaliai 
gyveno. Jie ir kovojo. Suži
noję iš savo šeimininkų bei 
kitų patikimų žmonių, kurie 
tėvynės pardavikai talkinin
kauja okupantams, porą kar
tų juos įspėdavo, o jei nepa
klausydavo, tai atitinkamai 
nubausavo. Vienoje tokioje 
operacijoje tarybinis karinin
kas Aleksandras Smorodinas 
buvo sužeistas. Pasveikęs, įs
tojo į tarybinių partizanų bū
rį ir, gindamas tėvynės lais
vę, garbingai žuvo.

Kas įskundė belaisvių glo
bėjus ir šiandien tikrai neži
noma. Visi trys buvo suimti. 
Jauniausią jų Miką Glinską 
hitleriniai policininkai mušė 
ir kankino tol, kol nužudė. 
Daug patyrė skausmo ir Jo
nas Jacunskas bei Juozas 
Nausutis, bet kaimynų, pas 
kuriuos lankėsi belaisviai ir 
su kuriais palaikė ryšį, neiš* 
davė. Pagaliau Ona Jacuns- 
kienė pardavė karvę ir už 
gautus pinigus savo vyrą ir 
kaimyną šiaip taip išpirko.

Kiek fašistinės okupacijos 
laikais policininkas Petras 
Mačiulis iš viso nukovė nekal
tų žmonių, nežinau. Tik tą 
žinau, kad, artėjant Tėvynės 
išvaduotojams, jis drauge su 
kitais Hitlerio padlaižiais iš
nešė iš Lietuvos kudašių. Ga
limas daiktas, kad jis, kaip ir 
nemaža kitų žmogžudžių, da
bar gyvena Jūsų šalyje ir 
vaidina nekaltą avinėlį.

Surasti šiuos avinėlius ne
lengva, nes daugelis jų išsiža
dėjo savo tikrų pavardžių. 
Uoliai tarnauja savo naujam 
globėjui naujomis pavardė
mis.

Socialistinė visuomenė už
tikrina asmenybei tokias lais
ves, kurios neįmanomos kapi
talizmo sąlygomis. Svarbiau
sias socializmo užkariavimas, 
kuris sudaro visų kitų laisvių 
materialinį ekonominį pa
grindą, yra laisvė nuo kapita
listų, nuo žmogaus išnaudoji
mo.

Buržuaziniai ideologai skel
bia, jog be privatinės nuosa
vybės nėra laisvės. Tačiau 
šios nuosavybės pagrindu pa
sisavindama devynias dešim
tąsias dalis viso liaudies tur
to, buržuazija atima tikrąją 
laisvę žmonių daugumai. 
Liaudis gali būti tikrai laisva, 
gali užtikrinti laisvę visiems, 
o ne išrinktųjų saujelei, tik 
tuomet, kuomet visuomeni
nio turto šaltiniai priklauso 
jai, yra kolektyvinė nuosavy
bė.

Buržuazijos valdymo me
tais, kai Lietuvoje sunkią da
lią vilko tūkstančiai bedar
bių, jų tarpe ir nemaža inteli
gentų, jos miestuose buvo 
gana gausi žmogaus orumą 
praradusi socialinė grupė —- 
elgetos, kurie gyvendavo iš 
išmaldų. Tūkstančiai valstie
čių ūkių būdavo parduodami 
iš varžytynių. Spauda ret
karčiais rašydavo apie tai, 
kaip šeimininkas išmetė iš 
buto nuomininką, nepajėgusį 
sumokėti nuomos mokesčio. 
O tai buvo nereti atsitikimai. 
Medicininė pagalba ir vaistai 
buvo labai brangūs. Liaudis 
sakydavo: “brangu kaip vais
tinėje.” Ypač sunkias dienas 
pergyveno Lietuvos darbo 
žmonės ekonominės krizės 
metais — augo nedarbas, 
brango prekės.

Visas tas “laisves” patiria 
kapitalistinių šalių darbo 
žmonės ir šiuo metu. Išsivys
čiusiose kapitalo šalyse yra 
15 milijonų bedarbių. Su šei
momis tai sudaro 40 miljonų 
žmonių. Vien turtingiausioje

Pasaulinis darbo 
jaunimo sąskrydys

Praga. — Ateinantį pava
sarį bus laikomas pasaulinis 
darbo jaunimo kongresas. Jį 
šaukia Pasaulinė darbo unijų 
federacija. Įvyks Cyprus sa
loje.

Bus trys svarbiausi prane
šimai: darbo jaunimo padėtis 
ir reikalai kapitalistinėse ša
lyse, socialistinėse šalyse ir 
besivystančiose šalyse. Tiki
masi Kongrese jaunimo at
stovų beveik iš visų pasaulio 
šalių.

Žydai jau bėga 
ir iš Izraelio

Amanas. — Kaip rodo de
mografijos komisijos duome
nys, paskelbti Izraelio knese- 
te, 1976 metais iš Izraelio 
emigravo 15 tūkstančių žmo
nių. Tos pačios komisijos 
prognozėmis manoma, kad 
šiais metais šalies gyventojų 
emigracijos tempai bus tokie 
pat. Emigracijos priežastys 
— nuolat blogėjanti darbo 
žmonių masių padėtis, val
stybės asignavimų sociali
niams reikalams mažinimas, 
tolesnis šalies ekonomikos 
militarizavimas, įtempimas 
Artimuosiuose Rytuose.

Auga olimpinis 
miestelis

Maskva. — Pietvakariuo
se, už Lužnikų, statomas 
olimpinis miestelis. Įtemptai 
ruošiamasi 1980-ųjų metų 
žaidynėms. Olimpinis mieste
lis nusidrieks 107 hektarų 
plote, kur iškils aštuoniolika 
šešiolikaaukščių gyvenamųjų 
namų. Jie skirti dvylikai 
tūkstančių sportininkų.

Po Olimpinių žaidynių 
miestelyje apsigyvens Mask
vos darbo žmonės.
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Ką duoda asmenybės laisvė?
kapitalistinėje šalyje JAV 
pagal paskutinius oficialius 
aiškiai sumažintus duomenis 
bedarbių armija viršija 7 mi
lijonus žmonių. Jų tarpe — 
daug jaunuolių, baigusių 
aukštąjį mokslą. JAV tūks
tančiai fermerių priversti pa
likti savo ūkius ir ieškoti lai
mės svetur. Brangsta medici
ninis aptarnavimas, 1975 me
tais amerikiečiai sumokėjo 
daugiau ‘kaip 100 milijardų 
dolerių už buvimą ligoninėse 
ir už vizitus pas gydytoją. 
Šiuo metu amerikiečių šeima 
išleidžia medicinos aptarnavi
mui apie 12 procentų savo 
pajamų. Jau kuris laikas var
tojamų prekių kainos kasmet 
išauga po 7-10 procentų.

Tik socialistinė santvarka 
išvaduoja darbo žmones iš 
skurdo, nedarbo, netikrumo 
jausmo rytojaus diena. Tary
bų Sąjungoje nėra nedarbo. 
Užmarštin nuslinko valstie
čių ūkių varžytynės, nuomi
ninkų išmetimas iš butų. 
Vykdoma milžiniška namų 
statyba. Pagrindinės staty
bos išlaidas padengia valsty
bė. Mokestis už butą Tarybų 
Sąjungoje pats pigiausias pa
saulyje. Vien Tarybų Lietu
voje devintoje penkmečio 
metais darbo žmonės gavo 
9,9 milijono kvadratinių met
rų bendro gyvenamojo ploto. 
Butų sąlygas pagerino maž
daug 850 tūkstančių žmonių. 
56 tūkstančiai įkurtuvių at
švęsta kaime. Tarybinių žmo
nių butuose vis daugiau tele
vizorių, radijo imtuvų, skal
bimo mašinų.

Tarybų šalyje nenutrūksta
mai auga gyventojų uždarbis. 
Vis daugiau lėšų gyventojai

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm 
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gauna iš visuomeninių fondų 
(nemokamas gydymas, sti
pendijos, pensijos ir kt.). 
1975 metais Lietuvoje viduti
nis gyventojų uždarbis per 
mėnesį pasiekė 142 rublius. 
Su lėšomis, gautomis iš vi
suomeninių fondų, jis viršijo 
190 rublių. Dešimtajame 
penkmetyje tiek vidutinis už
darbis, tiek pajamos, gautos 
iš visuomeninių fondų, vėl 
žymiai išaugs.

Tai žinoma, nereiškia, kad 
socialistinėje visuomenėje vi
si ekonominiai klausimai iš
spręsti. Tačiau skirtingai nuo 
kapitalistinės santvarkos, 
kuri negali apsaugoti visuo
menės nuo ekonominių sun
kumų, socialistinė santvarka 
pajėgi išspręsti ekonominius 
klausimus, vis geriau tenkin
ti liaudies materialinius po
reikius. Apie tai liudija visa 
Tarybų šalies istorija.

Socialistinių šalių akivaiz
dūs laimėjimai įkvepia kapi
talistinių šalių darbo žmones, 
silpnai išvystytų šalių tautas 
kovai už socialinę pažangą, už 
geresnį rytojų. Kapitalistinių 
šalių darbininkai, darbo val
stiečiai, pažangi inteligentija 
vis labiau suvokia tą paprastą 
marksistinę tiesą, kad tikroji 
laisvė yra galima tik tuomet, 
kuomet ne saujelė turtuolių 
turi savo rankose fabrikus, 
gamyklas, žaliavas, vairuoja 
visą ekonominį šalies gyveni
mą, o pati liaudis yra visų 
turtų šeimininkė. Šią tiesą 
vis aiškiau supranta išsivada
vusios iš kolonijinio jungo 
tautos, kurių dauguma pasi
renka nekapitalistinį savo ša
lių vystymosi kelią.

Prof. I. Zaksas
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KANADOS ŽINIOS
LONDON, ONT.

SAULĖTOJE FLORIDOJE
Daug yra rašoma apie Flo

ridą, ir daugelis lietuvių yra 
lankęsi tenai. Kai kurie net gi 
vyksta beveik kiekvieną žie
mą praleisti laiką šiltam kraš
te ir pasimaudyti sūriam jū
ros vandeny, jieškant page
rinti sveikatą.

Patraukiau ir aš, jieškoda- 
ma pagerinimo savo sveika
tos — šiltesnio klimato ir 
saulės spindulių. Išvykau iš 
Londono, Ont., su viena mo
terim apie vidurį sausio mė
nesio. Paliekant mums Lon
doną, miesto gatvėse stovėjo 
didžiulės krūvos sukasto 
sniego, bet didieji keliai buvo 
gerai nuvalyti ir be jokios 
baimės buvo galima keliaut 
automobiliumi.

Kelias iš Londono eina per 
parubežinį Kanados miestą 
Windsorą į J. V. didmiestį 
Detroitą, ir patekęs į kelią 
75-tą, keliauji tiesiog į St. 
Petersburgą. Tas kelias eina 
per šešias valstijas — Michi
gan, Ohio, Kentucky, Ten
nessee, Georgiją ir Floridą. 
Pakelėse yra daugelis mote
lių keleivių nakvynei, taipgi 
restoranų ir gezolino stočių 
su patarnautojais, kurie yra 
mandagūs, ir gerai patarnau
ja. Tik važiuojant per Geor
gia, negalėjau tinkamai susi
kalbėt su .vietiniais patarnau
tojais. Nors, rodos, neblogai 
suprantu anglų kalbą, bet jų 
tarmė man buvo taip neaiški, 
kad turėjau klausimus kelis 
kartus pakartot, kad suprasti 
ką tas asmuo nori man pasa
kyt. Man atrodė, kad visai ne 
anglų kalba yra kalbama.

Kadangi pirmą kart kelia
vau į Floridą, tad man kelio
nė buvo įdomi, nes prava
žiuojant teko pamatyt to. 
krašto apylinkes ir kai ku
riuos miestus bei susidurt su 
ju gyventojais. Pirmą dieną 
važiavom per lygius laukus 
Michigano ir Ohio, bet antrą 
dieną, — pasiekus Tennessee 
valstiją, prasidėjo kalnuotos 
vietos ir tęsės per Georgia iki 
Floridos. Nors kelias buvo 
geras, bet buvo vingiuotas ir 
kalnuotas. Privažiavus Flori
dos Valstijos rubežių, pake
leivius pakviečia sustot sve
čių priėmimo stotyje ir pavai
šina apelsinų sunka. Tenais 
gali įsigyt brošiūrų apie įžy
mesnes Floridos vietas ir že
mėlapių.

Privažiavus Floridą žymiai 
pasikeičia klimatas ir gamtos 
vaizdai, jau matosi žaliuojan
ti lapuoti medžiai, palmės ir 
oras ant tiek šiltas, kad jau 
reikia padėt žieminius drabu
žius ir užsidėt lengvesnius, 
vasariškus.

Florida yra tai iškyšulys iš 
vienos pusės Atlanto vande
nynas, o iš kitos Meksikos 
įlanka. Iškyšulys nėra platus, 
bet ilgokas, apie 600 mylių. Į 
jo pabaigą randasi garsusis 
žiemavotojų ir vasarotojų 
miestas ir jo pliažai, tai Mia
mi. St. Petersburgas randasi 
apie to pusiasalio vidurį.

St. Petersburge, su bend
rakeleive S. Aleliūniene 
mudvi susijieškojom mano 
buvusius gerus pažįstamus iš 
Montrealo laikų, kada ten gy
venom, drg. Vera ir Valį 
Bunkus. Jie mus maloniai 
priėmė ir padėjo nuvykti į 
parūpintą mums butą. Tai 
širdingas dėkui drg. Bun- 
kams, ypatingai Valiui, ku
ris^ nežiūrint, kad yra užsiė
męs organizacijų reikalais, 
ypatingai Lietuvių Pensinin
ku kliu bu ir choru, randa 
laiko padėt ir pakeleivin
giems kanadiečiams ar kitų 
valstijų atvykusioms ameri
kiečiams. Vera Bunkienė, 
kaip yra žinoma, yra gera 
korespondentė ir jos aprašy
mai Petersburgo lietuvių vei

klos yra dažnai matomi laik
raštyje “Laisvėj.”

Draugai Bunkai turi įsigiję 
gražius namus su trimis pui
kiomis ananaso palmėmis ir 
keletu apelsinų ir greipfrutų 
vaismedžių. Tų vaismedžių 
vaisių ir mums teko para
gaut, ir grįžtant į namus, 
drg. Bunkai įdėjo parvežti 
seseriai ir švogeriui Janaus- 
kams.

Pats Petersburgo miestas 
yra apsuptas vandenų ir, gal 
būt, to miesto kūrėjams pri
siminė garsusis Rusijos mies
tas’ buvusis Petersburgas, 
dabartinis Leningradas, kad 
jie ir šį miestą pavadino tuo 
pačiu vardu. Be to, kad te
nais buvo ir dar dabar tebėra 
nemažai rusų kilmės gyven
tojų, nes teko matyt ortodok
sų bažnyčią ir rusų svetainę. 
Pats miestas yra švariai už
laikomas ir turi daug medžių 
palei gatves ir gyvenamus 
namus. Prie pliažų yra medi
niai suolai ir nedideli paviljo
nai apsisaugoti nuo saulės 
spindulių, nudažyti įvairio
mis spalvomis. Pliažai yra 
užlaikomi švariai, kas dieną 
valomi, nors mums esant, dėl 
šalto oro mažai kas ten buvo.

Kalbant apie orą Floridoj, 
šie metai pasižymėjo nepa
prastais šalčiais. Per porą 
dienų ir naktų tapo padaryta 
dideli nuostoliai daržovių lau
kams ir vaismedžių sodams. 
Pagal vietinių laikraščių pa
davimus, tokių šalčių nėra 
buvę per paskutinius 104 me
tus. Taip gi daug nukentėjo ir 
turistų biznis. Bet atšilus 
orui ir pagerėjus keliams, 
daugelis turistų pradėjo 
plaukt iš šiaurinių valstijų ir 
Kanados. ,

Po miestą kursuoja autobu
sai ir gatvės yra sunumeruo
tos, kas palengvina naujai 
atvažiavusiems susirasti pa
geidaujamas vietas.

Lietuvių St. Petersburge 
yra nemažas skaičius. Yra 
dar ir prieš pirmąjį karą at
vykusių po 80 ir daugiau me
tu amžiaus, kurie atėję šešta
dieniais į Lietuvių Pensinin
kų salę, padainuoja ir pašoka 
valselį ar ir polkutę. Taip gi, 
yra nemažas skaičius ir vėles
nės kartos lietuvių ateivių, 
antrojo karo pabėgėlių, kurių 
didžiuma yra įsikūrę prie
miestyje Gulfport ir turi įsi
giję nuosavybes, ir net mo
telius.

St. Petersburge yra dvi 
lietuvių salės: viena progre
syvių lietuvių — Lietuvių 
Pensininkų klubas, o kita

GRAŽIAI PAMINĖJO 
MOTERŲ DIENĄ

Toronto. —Kovo 8 Toronto 
Lietuvių Moterų Klubas su
rengė paminėjimą Tarptauti
nės moters dienos. Parengi
mas buvo dienos metu. Mat, 
dabar dauguma senųjų lietu
vių yra pensijonai, tai gali 
pramogas lankyti ir dienos 
metu. Senesniojo amžiaus 
tautiečiams net patogiau die
nos metu. Vakarais transpor- 
tacija prastesnė. O, prie to, 
pasitaiko ir apiplėšimų.

Moterys paruošė labai ska
nius pietus. Klubo pirminin
kė A. Guobienė trumpai api
būdino moterų dienos reikš
mę. O malonus svečias iš 
Lietuvos, matematikas pro
fesorius Bronius Riauba, la
bai gražiai pasveikino toron- 
t i e tęs ir palinkėjo moterims 
sveikatos ir sėkmės. Visi da
lyviai sustoję padainavo mo
terims ilgiausių metų.

Buvo ir svečių iš toliau. Tai 
draugai Andersonai iš Bell
ville apylinkės, draugai A. R. 
Antanavičiai iš Stroud, F. E. 

Lietuvių klubas. Man teko 
aplankyt abu klubu. Lietuvių 
Pensininkų klube pobūviai 
įvyksta šeštadieniais po piet. 
Ten gauni vietinių šeimiųin- 
kių skaniai pagamintų valgių. 
Po valgių, seka naujai atvy
kusių svečių pristatymas ir 
pasveikinimas, meninė pro
grama, loterija ir šokiai. Ma
ne nustebino jų choras, vado
vaujamas gabios ir malonios 
moters drg. Pakalniškienės. 
Gražiai sudainuoja įvairias 
dainas, nežiūrint to, kad cho
ro nariai yra pagyvenusio 
amžiaus asmenys. Ypatingai 
mums patiko “Pensininkų” 
daina, kurią dainuoja beveik 
kiekviename parengime ir vi
si ją myli. Dainos dalį išmo
kau ir net grįždamos dainavo
me važiuojant auto. Viena 
dalis tokia
Mes lietuviai pensininkai, 

tra lia lia lia, oi lia lia
Iš prigimties dainininkai, 

tra lia lia ir 1.1.
Kur tik einam vis dainuojam, 

tra lia lia ir 1.1.
Jokių vargų neatbojam, 

tra lia lia ir t. t.
Kitų posmų neteko išmokt. 
Per trumpai teviešėjau.

Loterija būna gausi, ir man 
teko laimėt vaisių ir gražių 
dirbtinų rožių bukietą, kurį 
tai loterijai padovanojo 
Krikščiūnai. Parsivežiau na
mo atminčiai. Taipgi tenais 
teko susitikti pažįstamus ka
nadiečius: Brogą, P. Balny, 
Strolienę, Masienę, Naruse- 
vičienę (torontiške), Karpa
vičius, Mačionienę iš Mon
trealo ir Veršinskienę.

Vietiniai floridiečiai lietu
viai yra draugiški ir mus ka
nadiečius maloniai priima 
Lietuvių Pensininkų klube.

Aplankiau ir tą kitą lietu- 
viį klubą. Tenais salė yra 
didesnė, nes didesnis skaičius 
jų.yra suvažiavę ir apsigyve
nę tenais. Bet man atrodė, 
kad ten atmosfera nėra tokia 
draugiška ir maloni. Gal but, 
kad dar jie skirtosi į klases, 
pagal senus europiętiškus ti
tulus ar turtą. Jie parengi
mus rengia sekmadieniais, ir 
jų dienotvarkė yra panaši į 
pirmojo klubo.

Išbuvus penkias savaites, 
reikėjo, kad ir nenorom, grįž
ti į savo šalį, kur dar šaltis ir 
sniegas tebeviešpatauja. 
Oras pasitaikė palankus ir 
laimingai sugrįžome.

Nors Floridos saulė mus 
mažai įkaitino šiais metais ir 
neteko nė kojų pasivilgyti jū
ros vandenyne, bet džiau
giuos, kad pabėgau nuo di
džiųjų pūgų, kurios siautė 
Londone mums išvykus. Te
nais, nors galėjom pasivaikš
čioti kas dieną po gatves ar 
krautuves ir pakvėpuot gry
nu oru. Biskį gavom pasišil
dyti ir saulės spinduliuose. 
Grįžus namo, jaučiaus svei
kesnė ir judresnė. J. N.

Laurusevičiai iš New Lowell.
Pobūvis buvo labai jaukus, 

draugiškas.* * *
Kovo 4 dieną Lietuvių Lite

ratūros Draugijos kuopa su
rengė susitikimą su svečiu 
prof. Bronium Riauba, kurs 
buvo pakviestas vieno profe
soriaus. Profesorius Riauba 
trumpai papasakojo apie Lie
tuvos kultūrinį ir ekonominį 
gyvenimą, apie didžiuosius 
užmojus, taipgi atsakė į pa
klausimus. Torontiečiai turė
jo progą ir asmeniškai išsikal
bėti.

Kai salėj pobūvis užsibai
gė, draugė I. Rukienė pa
kvietė svečią į namus vaka
rienės. Ten vėl, dalyvaujant 
keletui torontiečių, buvo ne
mažai išsikalbėta visokiais 
klausimais.

Profesorius Riauba yra ki
lęs iš valstiečių šeimos, labai 
draugiškas, malonus žmogus.

Teko girdėti, kad jis lanky
sis kai kuriuose Vakarų Ka-

Mohtrealiečiai 
išsijudina

Nepaprasti žiemos šalčiai, 
didelės vėtros, montrealie- 
čius, ypač senosios kartos, 
buvo kiek sulaikę nuo dides
nės visuomeninės veiklos — 
nuo parengimų. Šalčiui atslū
gus, daugiau pradėjo įsi
traukti į įvairių parengimų 
suruošimą. Anksčiau aidie- 
čiai turėjo savo susirinkimą, 
kuriame, apart įvairių rapor
tų iš metinės veiklos, turėjo
me geras diskusijas Quebeco 
ir įvairiais kitais klausimais.

Paminėjome Moters Dieną
Kovo 6 d. šios kolonijos 

Lietuvių Moterų Klubas su
ruošė Tarptautinės Dienos— 
Kovo Aštuntosios paminėji
mą, (apie kurį pačios rengė
jos plačiau parašys), kuris 
labai gražiai praėjo su prakal- 
bėlėmis ir vaišėmis ir dar šį 
paminėjimą praturtino, tai 
dviejų klubiečių papasakoti 
įspūdžiai, parsivežti iš vieš
nagių — O. Veršinskienės iš 
St. Petersburg, Florida ir M. 
Cekaitienės iš Argentinos.

Pietūs
Kai šiuos žodžius skaitysi

te, tai jau bus praėję LLD 
ruošti pietūs, kurie tikiu bus 
ir labai įspūdingi, įvairūs, nes 
turėsime svečių iš T. Lietu
vos ir dar viena staigmena. 
Be to, jau yra planuojami 
tolimesni parengimai, išva
žiavimai, piknikai.

Buvome Nusiminę
Šiemet sukanka 10 metų 

nuo vykusios pasaulinės pa
rodos—Expo 67. Montreale, 
kuri čia ilgam pasiliks širdyse 
ir mintyse. Anksčiau mūsų 
miesto galva-burmistras pla
navo šią sukaktį iškilmingai 
atžymėti, bet išrinkus naują 
Quebeco valdžią, šis klausi
mas buvo “pakibęs ore,” bu
vo pasiūlymų visai likviduoti. 
Šios puikios atrakcijos lanky
tojai, kurie yasaros laiku la
bai puikiai praleisdavo laiką, 
buvo nusigandę, nes mūsų 
miestas didelis bet be dides
nių atrakcijų, kur žmonės 
taip puikiai galėtų praleisti 
laiką kaip kad šioje tęsiamoje 
parodoje “Žmogus ir Jo Pa
saulis.” Pagaliaus nusigandi
mas praėjo. Paroda vyks ir 
toliau. Šiemet bus atidaryta 
nuo 23 dienos birželio, gi vai
kų pasaulis-La Ronde, tiki
masi, kad kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, atsida
rys su pradžia gegužės, tik 
savaitgaliais, o vėliau, paro
dai atsidarius, veiks visą lai
ką. P.

Toronto
Praėjęs Šuninės susirinki

mas buvo gana skaitlingas. 
Buvo diskusuojamas draugi
jos 65 metų jubiliejaus minė
jimas, kuris įvyks šiais me
tais. Minėjimo data bus pa
skelbta vėliau.

Sekantis 1-mos kuopos su
sirinkimas įvyks balandžio 3 
d., sekmadienį, 2 vai. po pie
tų.

Dalyvaukite visi.
R. Rimdžius

1-mos kp. sekretorius

Padėkos žodis
Širdingai dėkojame vi

siems tiems, kurie išreiškėt 
mums užuojautą mirus žmo
nai ir vaikų motinai Joanai 
Alksnienei, už tokias puikias 
gėles, už palydėjimą į kapi
nes. Jūsų šilta draugystė pa
dėjo mums pergyventi didžio 
liūdesio dienas.

Dar kartą širdingai ačiū vi
siems.

Petras Alsknis, vyras.
Peter, Becky ir Danny,

* vaikai
Toronto, Ontario

nados miestuose. Universite
tų profesoriai jį kviečia ne tik 
kaip svečią, bet ir kaip pa
skaitininką. Rep.

Dar Vienas Gobelsiukas
J. YLA

Ir torontiečiai turėjo “gar
bę“ pasiklausyti dar vieno iš 
Lietuvos išspirto lietuviško 
gobelsiuko. Turiu mintyje 
dailininką Vladą Žilių. Per
skaitęs “Tėviškės Žiburiuo
se” patalpintą jo kalbą, pasa
kytą Toronto veiksnių pobū
vyje, pagalvojau, kokie varg
šai yra tie “vaduotojai,” ku
riems smegenis plauna tokie 
politiniai žiopliai. Tiek žiop
lai jis kalbėjo, kad net gaila 
pasidarė ne tik tų, kuriuos jis 
“švietė,” bet ir paties “švie
tėjo.”

Nėra prasmės ginčytis su 
tokiais žmonėmis, tačiau no
risi pastebėti, kaip žioplai jis 
kitiems akis dumia.

Išpylęs visą tulžį prieš ru
sus ir komunistus, kurie “nai
kina lietuvius šimtais tūks
tančių,” žmogus ėmė ir nusi
leido, kaip pavargęs paukš
tis. Į pabaigą savo kalbos jis 
pasidarė visai pesimistas. 
Girdi, “Nesu Amalrikas, kad 
Rusijos—Kinijos karą galė
čiau pranašauti už 10-ties me
tų, o rusų imperijos subyrėji
mą—1984 metais. Manyčiau, 
kad nei viena, nei kita taip 
greit neįvyks.” Reiškia, po
nai vaduotojai nelaukit nei 
karo, nei Tarybų Sąjungos 
subyrėjimo. Na, o be to juk 
nėra vilties ir sugrąžinti ponų 
valdžią Lietuvon. Ar ne bai
sus smūgis “vaduotojams,” 
kurie vis renka aukas Lietu
vai vaduoti?

Ir ką gi jis pasiūlė tiems 
vargšams vaduotojams? “Kol 
kas tur būt realu kelti klausi
mą, kaip ilgai Lietuva išliks 
Lietuva, o ne kokia nors ‘li- 
tovskaja oblast,’ kurioje nie
kas tose žemėse nebekalbės 
lietuviškai, kaip kad yra jau 
šiandien rusų sunaikintoje 
Rytų Prūsijoje arba Suomių 
Karelijoje. O Vakarai? Turė
damas galvoje Jaltą ir Hel
sinkį, nesu optimistas. Bet 
turime pagrindo tikėti jauną
ja karta.”

Praėjo jau virš 30 metų, 
kaip Lietuva yra tarybinė. 
Man atrodo, kad tokią mažą 
tautą, kaip Lietuva, tokia di
delė Rusija galėjo jau visai 
išnaikinti. Bet gi šiandien yra 
gerai žinomas faktas, kad 
niekad Lietuva nebuvo tokia 
lietuviška, kaip dabar. Dabar 
Lietuvoje išeina daugybė lie
tuviškų laikraščių, kurių tira
žai siekia šimtus tūkstančių. 
Rašytojai, poetai rašo lietu
viškai. Niekad Lietuvoje ne
buvo tiek daug knygų leidžia
ma. Verčiamos lietuvių kal- 
bon ne tik įvairių kitų šalių 
rašytojų knygos, bet ir rusų. 
Mokyklose, universitetuose 
mokslas lietuviškai. Kur gi 
čia tas naikinimas lietuviškos 
kalbos? Jeigu jau kas nors 
ištautęs, surusės, tai tokio 
nei pats “velnias” neišgelbės.

Tiems “vaduotojams,” ma
tyti, labai nepatinka, kad mo
kyklose, be lietuvių kalbos, 
dar yra mokinama ir rusų 
kalbos. Betgi yra mokinama 
ir kitų kalbų. Mokėjimas kal
bų yra labai vertingas daly
kas kiekvienam žmogui. Ru
sų kalba tarybiniam žmogui 
yra labai reikalinga, nes rusų 
kalbos pagalba įvairių tautų 
žmonės gali susikalbėti. Rusų 
kalbą mokėdamas lietuvis ga
li keliauti po plačiąją Tarybų 
Sąjungą be jokių sunkumų. 
Be to, rusų kalba yra tarp
tautinė kalba Tarybų Sąjun
goje.

Dažnai lankosi Kanadoje ir 
JAV įvairių šalių lyderiai, 
taipgi daugelis turistų. Dau
gelis jų kalba gražiai angliš- 
kai./Niekas nekaltina jų esant 
suanglintais, ištautėjusiais. 
Priešingai, atiduodamas 
jiems kreditas už tai, laikomi 
aukštai kultūringais žmonė
mis. O kai atvyksta tokie, 
kurie nežino nei vieno žodžio 
angliškai, ne tik jiems pa
tiems labai sunku, bet ir ka

nadiečiai jų nevertina, nors 
jie būtų labai kultūringi žmo
nės.

Lietuviai emigrantai, kurie 
apsigyveno Kanadoj ir JAV, 
daugumoje išmoko angliškai. 
Bet ar dėl to jie tapo bloges
niais lietuviais? Priešingai. 
Jie dar išaukština lietuvio 
vardą vietinių akyse. O kaip 
gi su tais, kurie ir po 30 metų 
negali susikalbėti angliškai? Į 
tokius vietiniai žiūri labai 
prastai.

Kalbų mokėjimas nereiškia 
ištautėjimą. Žmogus, gyven
damas savo šalyje, negali iš- 
tautėti, nors jis mokėtų ir 20 
kalbų. Ištautėja tas, kuris 
emigruoja, gyvena kitur. To
kie “disidentai,” kaip Žilius, 
pagyvenę JAV ar Kanadoj, 
pradės kalbėti darkyta kalba. 
O jų vaikai, veikiausiai, visai 
nebenorės mokintis lietuviš
kai, kadangi jie jau čia gimę, 
jie jau čia vietinėse mokyklo
se mokinsis, kur nei lietuviš
kos kalbos negirdės, nei Lie
tuvos vardas nebus minimas.

Visi pabėgėliai, atsidūrę 
Vakaruose, jau padarė pirmą 
žingsnį linkui ištautėjimo, sa
vo tėvynės išsižadėjimo.

Lietuvą ir lietuvybę išsau
gos tie, kurie gyvens Lietu
voje, kurie kels ją kultūriniai 
ir ekonominiai, kaip kad kėlė 
iki šiolei. Mano supratimu, 
Lietuvos visuomenei bus dar 
geriau, kad tokie šmeižikai 
išsidangino svetur. Lietuvoje 
yra tokia patarlė: “Boba iš 
vežimo, vežimui lengviau.“

Pranešimas
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Klubo vakarienė nu
kelta vienai savaitei. Ji įvyks 
ne kovo 26, kaip buvo pra
nešta, o balandžio 2, nuosa
voj svetainėj, 160 Claremont 
St. ■ • ’

Visi nariai ir simpatikai 
kviečiami atsilankyti. Vaka
rienė bus 6 valandą vakaro. 
Įžanga — $4.00. Valdyba

WINNIPEGO NAUJIENOS
PADĖKOS ŽODIS

Gerbiamieji, esu labai dė
kinga už skaitlingą manęs ap
lankymą man esant ligoninė
je. Tas pridavė man ryžto 
greičiau pasveikinti. Didelis 
lietuviškas ačiū už gėles ir 
atvirutes bei už per telefoną 
pašaukimą. Ačiū giminėms, 
draugams, draugėms, bičiu
liams, kaimynams ir Klubo 
valdybai. Dar kartą: Visiems 
už viską širdingas ačiū.

* * *
Vasario 4 dienos “Laisvėje” 

buvo parašyta, kad Winnipe- 
go Lietuvių Klubas buvo iš- 
nuomuotas už $185 Naujų 
Metų vakare. Klubietis, tik
rai nežinodamas, paskelbė, 
kad už tuos pinigus buvo 
Naujų Metų dieną pabaliavo- 
ta. Tai netiesa. Tie pinigai 
padėti į Klubo iždą. Tiesa, 
balius įvyko, bet ne už tuos 
pinigus. ‘

TRYS NAUJI KAPAI
Sausio 10 dieną Health 

Scienes Centro ligoninėje mi
rė Povilas Kontrimas, sulau
kęs 76 metus amžiaus. Povi
las į Kanadą atvažiavo 1928 
metais. Jam teko visur dirbti 
po miškus ir kasyklas, bet 
dabar per daug metų gyveno 
Winnipege. Paliko liūdinčius 
daug draugų, seserį .Mrs. 
Ann Rimkus Jungtinėse Val
stijose, Dalton, Ill., ir sūnėną 
Tony Kontrimą, Edmontone, 
ir dukterėčias Eleanor Leka- 
vick, Deltone ir Mary Kissell, 
Chicago, Ill. Neteko girdėti, 
ar velionis turėjo giminių 
Lietuvoje. Nežinau, kokiame 
kaime Lietuvoje buvo gimęs, 
tik žinau, kad paėjo iš Žemai
tijos.

Sausio 23 dieną Miseriocor-

Laimėjo 6 medalius
Draugų J. A. Ylų sūnaus 

Roberto šeima kovo 6 dieną 
laimėjo net 6 medalius už 
pasižymėjimą slidinėjime Be- 
tany klube. Duktė Katrytė 
gavo 1 aukso medalį ir tris 
sidabrinius, o jos tėvas ir 
motina po vieną auksinį.

Katrytė dar tik 16 metų 
amžiaus, bet jau puikiai slidi
nėja. Reporteris

Minės sukaktį
Toronto. — Sūnų ir Dukte

rų Kanados Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugijos To
ronto kuopos susirinkime ko
vo 6 dieną buvo nutarta su
rengti paminėjimą 65 metų 
sukakties nuo šios organizaci
jos susitvėrimo. Ji buvo įkur
ta 1912 metais.

Paminėjimą suruošti pa
vesta kuopos valdybai, susi
tarus su Centro Komitetu.

Siame susirinkime buvo 
nemažai diskusuotas draugi
jos likvidavimo klausimas. 
Anksčiau buvo išsireikšta, 
kad Centro komitete buvo 
neoficialiai kalbėta, jog gali 
tekti likviduoti šią draugiją. 
Apdraudos departamentas 
jau prieš du metus įspėjęs, 
kad draugijai teks likviduo
tis, jei pomirtinis fondas nu
puls ant tiek, kad begalės 
apmokėti tik 80 procentų po
mirtinių. Draugija kol kas, 
panaudodama atsargos fon
dą, išsiverčia, bet narių miri
mui didėjant, pajamoms ma
žėjant, gali prisieiti likviduo
tis.

Sį klausimą buvo palikta 
Centro komitetui spręsti. Kol 
kas, daugumos narių nuomo
nė buvo ta, kad nėra reikalo 
skubėti su likvidavimu. 
Draugija yra geras būdas lie
tuviams palaikyti ryšius tar
pusavyje, laikas nuo laiko su
sitikti susirinkimuose, paren
gimuose.

Nariai turėtų atsiminti, 
kad jeigu kas eusispenduos, 
tai neteks tos dalies, kuri 
priklausys, jeigu kada drau
gija bus likviduojama. J. Y.

dia ligoninėje mirė Marytė 
Daubarienė, sulaukusi 71 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime du 
sūnus, vieną dukterį ir 5 anū
kes.

Marytė Kanadon atvažiavo 
1926 metais iš Molėtų, dar 
jauna būdama. Čia dirbo St. 
Boniface ligoninėje, kol susi
pažino su Vincu Daubaru nuo 
Radviliškio ir susituokė. Vin
cas mirė prieš 14 metų. Velio
nė paliko liūdinčią sesutę Lie
tuvoje ir čia daug draugų. 
Buvo malonaus būdo, su vi
sais gražiai sugyveno.

Vasario 16 dieną Health 
Sciences Centre mirė Tadas 
Lukas, 53 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos atvažiavo po Antro
jo Pasaulinio karo pas savo 
dėdę Lukoševičius. Tik čia 
pakeitė pavardę į Lukas. Pa
liko nuliūdime žmoną, vieną 
sesutę Jungtinėse Valstijose 
ir dvi seseris ir tris brolius 
Lenkijoje.

Visiems ramiai ilsėtis Ka
nadoje žemėje.

LIGONIAI
Serga Tadas Yuška, guli 

St. Boniface ligoninėje. Dar 
per dvejus metus buvo Klubo 
valdyboje, kol sveikata leido.

Onutė Gudžiunienė pasly
do, virto ir susižeidė galvą, 
ranką ir koją. Buvo nuvežta į 
St. Boniface ligoninę, kur bu
vo suteikta pirmoji pagalba. 
Dabar gydosi namie po gydy
tojo priežiūra. Onutė yra di
delė Klubo rėmėja.

Bronė Bojuokienė randasi 
Haleth Sciences Centre ligo
ninėje.*

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir pilnai pasveikti.

F. Stapanavičienė
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Mintys ligonio palatoje
Kodėl ligoninėje

Prieš žieminių švenčių se
zoną man pradėjo skaudėti 
kairiąją šlaunį. Manau, kas 
čia tokio, gal praeis . . .

Žiemines šventes maniau 
praleisti linksmai. Atvyko 
svečiai iš Detroito—sūnus 
Povilas, marti, dvi anūkės ir 
du anūkai, na, ir mano jauna
sis sūnus Jonas ir mano žmo
na Marytė. Maniau nepasi
duosiu. Kad ir gėda su lazde
le vaikščioti, bet kenčiu. Ne
norėdamas sudrumsti svečių 
nuotaikas, šlubinėju, neigiu 
savo ligą kaip niekniekį. Ir 
išsiskyrėme visi labai geroje 
nuotaikoje.

Ir taip dar mėnesį pašlubi- 
nėjau, bet vasario 4 d. mano 
kairioji koja visiškai sugniužo 
ir aš atsidūriau Veteranų li
goninėje, 1201 N. W. 16th 
St., Miami, Fla.

Ši ligoninė yra moderniška, 
turi apie 1,200 lovų. Gydyto
jai gal ne prastesni už priva
tinių ligoninių. Priežiūra ge
ra. O tokius tyrinėjimo apa
ratus, kurie kainuoja šimtus 
tūkstančių dolerių, reta kuri 
privatiška ligoninė pajėgia 
įsigyti. Čia ir kiti visi įrengi
mai moderniškiausi. Pati ši 
ligoninė tiktai 8 metų senu
mo.

Aplinkybės ir 
gyvenimo reikšmė

Ligoninės 12 aukštų pasta
tas stiebiasi į dangaus mėly
nę virš švelnaus iš Karibų 
jūros vėjelio. Gal už mylios 
nuo jo Karibų jūros įlanka, 
kuri skiria garsųjų Miami 
Beach nuo Miami miesto. Ma
no palata septintame aukšty
je rytų pusėje.

Suprantama, dieglių var
stomas ne visuomet kietai 
miegi. Pramerki akis ir per 
langą žvilgterėjęs į rytų pu
sę, matai vaidentuvę krečian- 
čią panoramą. Dar likusioje 
Miamio miesto dalyje ir ten 
už Įlankos, Miami Beach pu

POCASSET, MASS.

Mirus

Mary Stašienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukterims Anna 

Kelleher ir Blanche Smal, 4 anūkams 3 pro-anū- 
kiams, seseriai Petrei Petraitienei Lietuvoje 
visiems kitiems artimiesiems.

ir

P. Žukauskienė H. Bond
A. Gricienė 
Ed. Gricus 
A. Žvengelas 
G. ir V. Kvetkai 
L. Plutienė 
S. Venerienė
L. M. Aitutis
M. Salter 
Olga S altar

W.Bond
N. Grigalūnienė 
Vince Matulis 
Peter Flowers 
B. Keršienė 
S. Rainard 
W. Baltushis 
Frank Vaitkus 
W. Illion Tocion

, ALBERTSON,N.Y.

Mirus

Aleksui Veličkai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Domicė

lei, sūnui Justinui ir jo šeimai; taipgi visiems jo 
artimiesiems.

V.M. Bovinai S. J. Thomsonai
V. A. Nevins A. Petraitienė
A. Švėgžda J. Augutienė
M. Cvirka B. Novick
J. Smalenskas A. Aimontienė
I. H. Chalkiai N. A. Iešmantai

Miami, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Clement Briedis-Bready
Mirė 1975 m. kovo 19d.

Mūsų visa šeima liūdnai bet maloniai prisimena
me tėvą ir vyrą. Vaisiai jo gerų darbų su kiekviena 
diena stiprėja.

Žmona-BEATRICE BRIEDIS-BREADY 
Sūnus— BILLING BRIEDIS-BREADY

A

ir šeima
Park Ridge, N.J.

siasalyje žėri milijonai skai
drių ir pusiau skaidrių žyb
čiojančių žiburių. Už jų mėly
nam dangaus fone kabo dar 
daugiau milijonų žvaigždžių, 
kurios irgi ne vienodo skai
drumo.

Blandžiose vidurnakčio va
landose mintys, lyg būrys 
baltųjų balandžių, ratu suka
si ir skrieja apie tavo gyveni
mo buitį, lyg apie tą medį, 
kurį tu visą savo gyvenimą 
ugdei, kartais ašaromis jį 
laistei, o kartais šildei saulu
te savo laimingesnių valandų.

Žmogaus gyvenimas, lyg 
dangaus beribėje debesynas, 
kartais skaistus, o kartais ap
siniaukęs ir niūrus. Kiekvie
no mūsų jis skirtingas. Gyve
nimo juosta, lyg tūkstančių 
metrų celulozo filmas. Joje 
tiek vaizdų ir svajonių, kad 
jeigu juos visus atsimintum, 
tomai knygų prisirašytų . . . 
Tačiau daugumai iš mūsų tie 
filme vaizdai nublunka, užsi
miršta, tik pačius ryškiausius 
teprisimename ir jokių rekor
dų nepaliekame.

Bet kai liga prispaudžia, 
žmogus pradedi gyvenimo 
reikšmę įkanuoti ir klausti: 
kam aš gyvenau, ką nuvei
kiau, ir, jei pasveiksiu, kiek 
to laiko man beliko, ką dar 
nuveiksiu . . .

Naujo ryto aušra
Tarpais, sumažėjus sąnarių 

skaudėjimui, aš užnūstu, pra
veriu akis, ir vis dar tamsu, 
rytų horizontas, lyg kokia 
juosta, nusagstyta ryškomis 
žiburių šviesomis ir virš jų 
mirksiančiomis žvaigždėmis.

Dar pora akimirkų ir ryti
nis horizontas pražydo rožių 
spalvomis, naujas rytas auš
ta! Tuoj ir saulutė patekės. 
Dangoraižių šešėliai rytuose 
dar vis dengia mano palatos 
langą, bet ir jie jau smunka ir 
pripildo mano palatą skais
čiosios saulės šviesa.

Vakar (vasario 20 d.—jau 

15 dienų kaip ligoninėje) gy
dytojas sakė, kad rytoj ką tai 
darys skaudančiai kojai. Bet 
ką, iš jo lotynų kalbos termi
nologijos nesupratau — ar 
kulšies kaulą skus, ar kokį 
ten nervą kįrps, o, ko gero, 
gali ir koją nupjauti, arba 
kojos valdymą ant visados 
pažeisti . . . Nežinau. Rūpes
tinga naktis ir pilnas abejonių 
rytas.

Tačiau pusryčius atnešė 
kaip ir kitomis dienomis. Nu
rimau. Rimtos operacijos ne
bus. Rimtesnės operacijos at
veju pusryčių neduoda ir ope
racijai sutikimą ligonis turi 
pasirašyti. Sį rytą man tai 
padaryti nereikėjo. Gal leng
vesniu būdu mano koją pagy
dys. Matysime . . . Tačiau ir 
ant rimtesnės operacijos, 
nors ir su didžiausia širdgėla, 
būčiau sutikęs. Juk pasaulis 
pilnas fiziniai suluošintų žmo
nių, bet jeigu jų protas dar 
veiklus, jie dar daug ką gyve
nimo eigoje atlieka. Žinoma, 
būtų nusikaltimas save lygin
ti prie fiziniai paliegusių pro
to milžinų, bet kad ir mažas 
žmogelis naudingame darbe 
daug gero atlieka . . .

Lūkestis ir neramu
Po vaidentuvę krečiančio 

šio ryto saulėtekio, laukiu 
chirurgo stalo ir chirurgijos 
kambario. Diena jau slenka 
pietų link, o vis dar nesimato 
operacijos momento. Ir vėl 
nerimastis ima. Bandai kaip

Pocasset, Mass.
Kovo 2 d. čia mirė Mary 

Stašienė, kuri gyveno pas 
dukterį Anna Kelleher, 22 
Albert St. Buvo atvežta ir 
pašarvota Cambridge, Mass., 
Frank Vaitkus šermeninėje, 
kur jos karstą puošė daug 
gėlių nuo jos artimų giminių 
ir draugų. Palaidota kovo 5 
dieną Arlington miesto kapi
nėse, šalia savo vyro, kuris 
mirė prieš 6 metus.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą šermeninė
je ir kapinėse. Jis nupiešė 
velionės nueitą gyvenimo ke
lią. Stašienė buvb gimus Lie
tuvoje, Jurbarko apylinkėje. 
Dar jauna būdama, tik apie 
20 metų amžiaus, paliko savo 
tėvų žemę ir 1912 metais 
atvyko į šią šalį, į Bostono 
apylinkę. Ilgiausiai išgyveno 
Cambridge. Čia sukūrė šei
mynišką gyvenimą, užaugino 
dvi dukteris — Anna Kelle
her ir Blanche Small.

Draugė Stašienė buvo pa
prasta darbininkė. Jinai ne
turėjo progos pasiekti aukš
tesnį mokslą, bet buvo per 
save apsišvietus moteris. 
Priklausė prie pažangių orga
nizacijų — Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo, Cam
bridge, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Ne tik ji 
buvo LDS narė, bet ir jos abi 
dukterys ir jų vaikai yra na
riai. Skaitė ir rėmė progresy- 
višką spaudą — “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Tai buvo jos mokyk
la, iš kurios jinai suprato 
darbo žmonių reikalus ir juos 
rėmė pagal išgalę. Ji paliko 
liūdinčias dukteris, 4 anūkus 
ir 3 proanūkius, ir seserį Pet
rę Petraitienę Lietuvoje.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Brightono Lietuvių 
Piliečių Klubą ir skaniai pa
vaišinti.

Tebūna velionei lengva šios 
šalies žemė, o jos artimie
siems giliausia užuojauta.

A. Rainard 

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

ką skaityti. Bet lovoje gulint 
aukštielninkam, raidės grei
tai pradeda mirgėti, po de- 
sėtko minučių susilieja į pil
kus brūkšnius skersai laikštą 
ir tavo pastangos skaityti 
dingsta.

Ant lovos krašto sėdint ir 
pasirėmus ant mažo staliuko, 
dar galima šį tą parašyti. Esu 
kupinas minčių. Bet ranka 
suvirpa ir raidės pradeda ka
zoką šokinėti. Tiek to, ar kas 
nors įskaitys mano raštą, ar 
ne, bet geriau, negu gulėti 
aukštielninkų, į lubas žiūrėti 
ir savęs gailėtis . . .

Kaip sakiau, šį rytą tikė
jausi kokios nors operacijos, 
bet tai buvo tiktai miražas. 
Šiandien popiet tik dar vie
nas gydytojas, atėjo, pabarš
kino šonkaulius, patrikino al
savimą, paklausinėjo kiek 
kartų ir kokiomis ligomis sir
gau, ir viskas. Pasirodo, kad 
ir jis dar nežino, nuo ko skau
da šlaunį ir kaip ją gydyti. 
Lūkestis, nerama . . . bet 
reikia kantrybės.

A. P. Gabrėnas

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės Choras, 

po ilgų atostogų, vėl pradėjo 
rengtis pavasariui, savo 50 
gyvavimo jubiliejui.

Gana daug metų, kaip mū
sų choras gyvuoja. Per tą 
laiką daug pasikeitimų buvo, 
daug dirigentų bei akompa- 
nistų pasimainė ir daugelio 
dainininkų jau nebėra gyvųjų 
tarpe. Iš Laisvės Choro įkū
rėjų tiktai trys tebėra gyvi— 
Kostancija Miller, kuri ir 
šiandien tebedainuoja, Joe 
Kazlauskas, kuris serga ir 
randasi Convalescent Home, 
ir Ona Silkienė, kuri išvažia
vo į Tarybų Lietuvą ir pasto
viai apsigyveno. Kiti visi vė
liau pradėjo dainuoti-veikti.

Šiuo laiku Josephine 
Chmusa randasi Hartfordo li
goninėje. Aplankiau ją. Pa
pasakojo apie jaunas dienas, 
kada jinai dainavo prie diri
gento Plikūno ir mašinėle 
chorui dainas spausdindavo. 
Sako: Buvome visi jauni, ir 
daug mūsų buvo.

Mūsų choro pijanistė pa
gimdė sūnelį. Dainininkai lin
ki jai geros sveikatos. Sugrįš 
už 3 savaičių. Jos vietą laiki
nai užėmė Laura.

Praeitame susirinkime bu
vo rinkta choro valdyba.

Dabar valdyba tokia:
Pirm. J. DeCarli
Vicepirm. A. Žalis 
Sekr. H. Carlson 
Ižd. L. Butkevich 
Protokolų rašt. C. Motyka 
Koresp. E. Brazauskienė

Rengimų komisija:
H. DeCarli
Helen Carlson
Korla.

Roberta apsiėmė išdeko- 
ruoti salę.

Prašome vietinių ir iš kitų 
kolonijų lietuvių nepamiršti 
šios mūsų kilnios dienos, ge
gužės 22 d. d. Tikimės turėti 
gražios publikos.

* * *
O dabar prašome visus 

ateiti balandžio 3 d., 1 vai. 
popiet į Namo Bendrovės 
rengiamą kortų parę su pie
tumis. Reikia visiems daly
vauti, o ypač Bendrovės šėri- 
ninkams, nes namas turėjo 
daug išlaidų dėl taisymo ir 
kitų dalykų.

Atsineškite savo kortas ir 
atsiveskite savo draugus. 
Kaina tiktai $3 asmeniui.

Kviečia Rengimo Komisija

Sekmadienį, balandžio 17 d., Lietuvių 
Kooperatyvinės Bendrovės [“Laisvės”] 
dalininkų suvažiavimas 10 vai. ryto, 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, New York. Po suvažiavi
mo 2 vai. bus pietūs. Kviečiame visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti. Auka $6.

“LAISVĖS” REIKALAI

85.00

Žemiau skelbiame aukas gautas nuo vasario 9 d. iki kovo 
10 dienos:
Ieva Mizarienė, pridavė jai prisiųstas aukas, proga 

jai suteikto pagerbimo (vardai tilpo pirmiau) $90.00 
Petronėlė Janiūnienė, DeLand, Fla., aukojo 1 Namo 

Bendrovės šėrą jos vardu, 2 Namo Bendrovės 
vyro Povilo vardu ir 2 Laisvės Kooperatyvo Ben
drovės šėrus vyro Povilo vardu ir 2 Laisvės Koo
peratyvo Bendrovės šėrus vyro Povilo vardu 
Viso vertės................................................... .

J. Yla, Toronto, Ont., Canada, grąžino Kanadiečių 
laimėtą vajuje pirmą dovaną......... ...............50.00

Justinas (sūnus) ir Domicėlė (žmona) Velička, prisi
minimui Alekso Veličkos, mirusio vasario 1 d. ... 50.00 

Ben Darin, Cleveland, Ohio........................... 41.00
Stefanija Masytė ir Teofilė Masienė, St. Clair Shores,

Mich., prisiminimui mylimo Miko Detroitiečio . . .40.00 
Anna Pankow, Stamford, Ct., per Amelia Yuskovic,

prisiminimui mirusios draugės Mary Zoubra .... 30.00 
Ruth Jourdan, New York City, prisiminimui mirusio

tėvo Paul Kukonis ....................................................25.00
M. Svinkūnienė, Waterbury, Ct., grąžino Connecticut

vajininkų vajuje laimėtą dovaną.......................  . .25.00
A. ir M. Doveikiai, Hamilton, Ont., Canada.................. 20.00
Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa................................. 17.00
Mike Bartkus, Benld, Ill., per J. J. Daujotą.................. 15.00
P. Alksnis, Downsview, Ont., Canada .......................... 10.00
Frank ir Ona Bunkus, St. Petersburg, Fla., per A.

Aleknienę................................................................. 10.00
Geo. Kardauskas, Linden, N.J........................................10.00
Nellie Venta, Brooklyn, N. Y., grąžino dalį laimėtos

vajuje dovanos......................................................... 10.00
Petras Pajuodis, Toronto, Ont., Canada, per A. Byrą . 10.00 
J. Jaskevičius ir J. Petkūnas, Worcester, Mass., grą

žino vajuje laimėtą dovaną..............................  10.00
Isabella Drilling, Easton, Pa............................. 5.00
Mary Zeikus, Rockville, Md............................................... 5.00
Ona Židžiūnienė, Weston, Ont., Canada, per A. Ylienę .5.00 
Peter Markus, Glencoe, Ont., Canada..............................5.00
Lucy Pukelevičius, West Wyoming, Pa............................ 5.00
Antonette Buivydienė, Riviera Beach, Fla....................  .5.00
Mrs. Susan Sleivis, Boston, Mass................v....................5.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y............ .................. 3.00
Anna Noreika, Richmond Hill, N. Y.................................. 3.00
C. Aimont, Hollywood, Fla................................................ 3.00
J. Račkauskas, Toronto, Ont., Canada . . . .......................2.00
Adela Wilson, Hicksville, N. Y..........................................2.00

* * *
Širdingai dėkojame.

Didžiuojasi 
naujagimių derliumi

Flushing, L. l.-Cia Flush
ing ligoninės vedėjas Philip 
A. Palese sako, kad 1976 
metais šioje ligoninėje nauja
gimių skaičius buvo rekordi
nis, būtent 1,685. Ir šiaip 
žmonių skaičius, pasinaudo
jusių ligoninės patarnavimu, 
buvęs nepaprastai aukštas. 
Tokių, kurie trumpesnį ar 
ilgesnį laiką pagulėjo ligoni
nėje, buvo 11,000, už ligoni
nės ribų suteikta pagalbos 
net $1,000 žmonių, o per ne
paprastosios pagalbos skyrių 
perėjo 26,000 žmonių.

Brockton, Mass.
SERGA “LAISVĖS” 
SKAITYTOJAI

Marijona Gutauskienė, gy
venanti 571 N. Cary St., su
sirgo ir tapo nuvežta į Brock- 
tono miesto ligoninę. Aplan
kiau ją kovo 7 dieną. Jos 
rankos sutino ir negalėjo var
toti.

John Stoškus, 18 North 
Ave., jau trys savaitės guli 
Gadderd Memorial Hospital. 
Stoughton. Labai sumenkęs, 
mažai tegali pavaikščioti.

Linksma pranešti, kad mū
sų Charles Ustupas, kuris tu
rėjo lengvą siroką ant kaires 
pusės, jau daug pagerėjo ir. 
kai oras sušils, galės laukan 
išeiti.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

S. Raina rd

Administracija

Sveikinimas
Gerbiama L Mizariene,

Nuoširdžiausiai sveikinu 
Jus ir visas Moterų klubo 
moteris su Tarptautine mo
ters diena—kovo 8-ąja.

Linkiu Jums, brangiosios 
draugės, kad Jūsų pasiauko
jantis darbas atneštų kuo di
desnę naudą mūsų bendram 
reikalui. Ilgiausių Jums me
tų, stiprios sveikatos ir asme
ninės laimės.

L. Diržinskaitė 
Vilnius,
1977 m.

LLD185 KP. NARIAMS
Mūsų kuopos pirmas šių 

metų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo 23 d., Laisvės' 
salėje, 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ir narės prašomi daly
vauti. Laikas už šiuos metus 
pasimokėti duokles ir pasi-1 
tarti apie kuopos veiklą.

Valdyba

«į»

Pramogų kalendorius

KOVO 20 DIENA
Lietuviu Literatūros Drau

gijom 2K kuopa rengia Tarp
tautinės Moters Dienos minė
ju a Lietuviu Klubo svetai
nėje, 48 Green St., Waterbu
ry, Conn.

BALANDŽIO 3
Hartfordo Namo Bendrovė 

rengia kortų partę ir pietus 1 
vai. 157 Hungerford St. Pra
šome visus dalyvauti, ir atsi
neškite savo kortas.

GEGUŽĖS 22
Hartfordo Laisvės Choras 

ruošia 50 m. jubiliejinį kon
certą ir pietus 1 vai., 157 
Hungerford St. Turėsime 
daug grupių dainininkų ir 
solistų. Dalyvaus Aido Cho
ras iš New Yorko, taipgi 
Irene Janulis iš Palmer, 
Massachusetts.

BRIEFS
May Steven’s art exhibi

tion opened at the University 
of Richmond, Va. March 14 
and will stay there til April 2. 
This exhibition was spon
sored by a grant from the 
Virginia Commission for the 
Arts and Humanities.

* * *

Marian Anderson

Marian Anderson, who 
broke racial barriers to be
come one of the 20th centu
ry’s most distinguished per
formers, was honored on her 
75th birthday with a concert 
in Carnegie Hall, New York.

* * *
5th International Craft 

Show is taking place at the 
New York Coliseum Thurs
day to Sunday, March 24 to 
27. This World of Handcrafts 
brings together under one 
roof the largest group of 
crafts. The show encompas
ses all areas related to the 
practice of crafts.

* * *
They came from all over— 

from Kiev, Kaunas, Klaipė
da, Leningrad, Moscow and 
from other places, to ball
room dance contest for 
youngsters age 11-14. Con
test took place in Estonian 
capital Tallinn recently for 
two days. It was a third such 
an event. In Latvia they have 
had those contests for 8 years 
already. In Lithuania too, I 
suppose. In a picture is a 
winning couple (in front), Es
tonian youngsters Jaan Mu- 
rumets and Merike Link.
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