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KRISLAI 
Surasti ir atidengti visą tiesą 
Nei teisinga, nei bešališka 
Dar vis apie tuos kursus 
O jis pats su virpančia

uodega
Martynas nužiūri Tomą

A. BIMBA
Ir tie balsai nenutils, kol 

nebus surasta ir atidengta 
visa tiesa apie nužudymą pre
zidento John Kennedy ir žy
miojo juodųjų žmonių veikėjo 
Martin Luther King.

Dabar jau visiems aišku, 
kad tai nebuvo vien dviejų 
žmogžudžių darbas. Dabar 
jau aišku, kad jie buvo politi
nių sąmokslų aukos.

Bet kas tuos sąmokslus su
galvojo ir suruošė? Kokia ro
lę juose vaidino FBI ir ČIA?

Kongresas turi surasti tie
są ir ją atidengti visoje die
nos šviesoje.

Toks reikalavimas šiandien 
skamba visuose šalies kam
puose. Kongresas privalo su 
juo skaitytis.

□
Prezidentas Carter, prie 

krūtinės rankas prisidėjęs 
bažijasi, kad jam žmogus tei
sių padėtis rūpi lygiai visame 
pasaulyje, lygiai visuose 
kraštuose be mažiausios išim
ties.

Bet visiškai neseniai jis 
pats tą savo bešališkumą, 
kaip žmonės sako, demaska
vo.

Kaip žinia, jis į Baltuosius 
Rūmus pasikvietė taip vadi
namą tarybinį “disidentą” V. 
Bukovskį ir su juo tarėsi. 
Betgi jis nepasikvietė Čilės 
žymiojo disidento komunistų 
vado Luis Corvalano, kuris 
buvo ant Bukovskio iškeis
tas? Ar tai čia pademonstra
vimas bešališkumo? Tai ne 
bešališkumas, o didžiausia 
veidmainystė.

Po šio savo pasielgimo mū
sų prezidentas turėtų gėdin
tis kalbėti apie savo bešališ
kumą žmogaus teisių klausi
mu.

Lj
Tų mūsų nelaimingų kleri

kalų, smetonininkų ir menše
vikų spaudoje dar vis nenuty
la prakeikimo balsai tiems 
lituanistikos kursams didžia
jame Vilniaus Universitete. 
Prieš juos savo nešvarią bur
ną plačiai atidarė Brook lyno 
pranciškonų“ Darbininke” 
(kovo 11 d.) koks ten Iz. 
Kazlauskas. Jiems išniekinti 
šis žmogus pasiverčia nera
liuotu melagiu , sakydamas, 
kad į šiuos kursus “kandida
tus užsienyje parenka rusai ir 
jiems tarnaują lietuviai.”

Nuo Iz. Kazlausko tenka ir 
tiems minėtos spaudos skai
tytojams, kurie lituanistikos 
kursų Vilniaus Universitete 
neniekina. Kaip tai, girdi, jie 
“apie kursų žalą nė girdėti 
nenori”; kaip tai jie drįsta 
sakyti, kad tie kursai yra 
"pagrindinis lietuviškos dva
sios jaunime išlaikymo šalti- 
nis !

So. Bostono menševikų 
“Keleivyje” (kovo 15 d.) savo 
ilguose apdūmojimuose Son- 
dos labai plepus bendradar
bis M. Valiulaitis į skaityto
jus šaukia:

"Į komunizmo galybę žiūrė
kime blaiviai, atsargiai, bet 
tik ne drebančiom kinkom ar 
virpančiom uodegom. Neuž
mirškime, jog komunistai tu
ri tik fizinio ginklo jėgą, tik

(Tąsa 6 pusi.)

Salvadoro respublikoje 
įvykiai ir Jungtinių 

Valstijų atsakomybė
Pastarosiomis dienomis 

Salvadore—mažoje Centri
nės Amerikos valstybėje, kur 
valdo diktatorinis režimas, 
padėtis labai paaštrėjo. Sal
vadoro sostinė—San Salva
doras— primena karo stovyk
lų. Miesto gatves užtvindė 
tankai ir šarvuotieji trans
porteriu/, jose patruliuoja su- 
stjprimi armijos ir policijos 
dalinių būriai, kurie, esant 
mažiausiam įtarimui, atiden
gia ugnį.

Salvadoru apėmė masinės 
riaušės, prasidėjusios tuoj 
pat po prezidento rinkimų 
vasario 20 d. Per tą laiką 
šalyje nužudyta apie 100 
žmonių, daugiau kaip 600 su
žeista ir maždaug 6 tūkstan
čiai suimta.

Salvadoro visuomenė pasi
piktinusi, kad valdančioji na
cionalinio susitaikymo partija 
grubiai suklastojo prezidento 
rinkimus. Iš tikrųjų, koks 
ironiškas pats šios partijos 
pavadinimas, kuri žodžiais 
stoja už taiką, o iš tikrųjų 
liejo ir tebelieja Salvadoro 
patriotų kraują! Jos kandida
tas į prezidentus generolas 
K. Romeras, prisiekęs įvesti 
“tvirtą antikomunistinį reži
mą,” nelaukė balsų skaičiavi
mo rezultatų. Jis paskelbė 
apie savo “pergalę” rinki
muose tuoj pat po balsavimo 
apylinkių uždarymo.

Nors “rinkimai” Salvadore

VARTOTOJAMS KAINOS 
VĖL ŽYMIAI PAKILO

Jau turime federalinio Dar
bo Departamento raportą už 
vasario mėnesį. Juo negalima 
džiaugtis. Iš jo sužinome, kad 
per vasarį mėnesį masinio 
vartojimo daiktų kainos paki
lo visu vienu procentų. Tai

Ar reakcininkams 
pavyks?

Paul Soglin

Madison, Wis.—Balandžio 
5 dieną šiame mieste (Wis- 
consino valstijos sostinėje) 
bus mero rinkimai. Prieš da
bartinį merą Paul Soglin, ku
ris kandidatuoja trečiam ter
minui, susivienijo visos mies
to reakcinės jėgos. Vyriau 
sias prieš jį reakcininkų argu
mentas, tai kad jis buvo nu
vykęs į Kubą ir kalbėjosi su 
premjeru Castro. Jiems me
ras jau pavirtęs “raudo
nuoju.”

vyko kuo grubiausiai pami
nant žmogaus teises, JAV, 
kurios stengiasi dėtis šių tei
sių gynėjomis, palankiai pa
žiūrėjo į teroristinius Salva
doro reakcijos aktus rinkimi
nės kampanijos ir pačių rinki
mų metu. Dar daugiau, jų 
baigtis faktiškai buvo nulem
ta Washingtone. JAV teikė 
valdančiajai partijai visoke
riopą paramą, bijodamos, 
kad laimės opozicija, kuri ko
voja už pažangius socialinius- 
ekonominius pertvarkymus.

Tačiau Salvadoro reakcijos 
viltys, kad viskas pasibaigs 
gerai, nepasiteisino. Salyje 
prasidėjo protesto veiksmai 
prieš rinkimų suklastojimą ir 
valdžios, mėginančios nuslo
pinti opozicijos kovą, represi
jos. Vyksta areštai.

Kaip visada panašiais atve
jais, Salvadoro reakcija mė
gina riaušes šalyje paaiškinti 
“komunistinių agitatorių in
trigomis.” Tačiau šie manev
rai negali nuslėpti dešiniųjų 
Salvadoro jėgų ir jas remian
čių Jungtinių Amerikos Val
stijų atsakomybės už kruvi
nus įvykius šioje valstybėje.

I. Lūžy s

Brussels. —Čia gautas pra
nešimas iš Washingtono, kad 
sekretorius Cyrus Vance ko
vo 26 d., vykdamas į Maskvą, 
čia sustos pasitarimui su 
NATO šalių vadais.

labai didelis pakilimas. Jeigu 
tokiu pat tempu kainos kils 
visais šiais metais, tai jos 
pakils dvylika procentų.

Ir pats Darbo Departamen
tas pabrėžia, kad tokio dide
lio mėnesinio kainų pakilimo 
nebuvome turėję per pasta
ruosius pustrečių metų.

Nereikia nė aiškinti, jog tą 
labai didelį masinio vartojimo 
daiktų kainos pakilimą suda
ro maisto produktų kainos. 
Kaltinami nepaprasti per va
sarį šalčiai ir vakarinėse val
stijose neregėta sausra. Bet, 
kaip visuose kituose Darbo 
Departamento raportuose, 
taip šiame “gražiai” nutylimi 
rekordiniai maisto trusto pel
nai. O jie kaip tiktai ir yra 
didžiausias kainų pakilimo 
kaltininkas. \

Washingtonas. —Už mote
rims lygias teises pataisymas 
prie konstitucijos pralaimėjo 
Missouri ir Oklahoma valstijų 
legislatūrose. Pataisymą jau 
priėmė 35 valstijos, bet rei
kia dar trijų valstijų užgyri- 
mo, kad jis taptų įstatymu.

Mokslas apsaugai 
nuo audrų

Havana.—Kubos moksli
ninkai galės iš anksto įspėti 
gy ventojus apie ciklonus, su
sidarančius Karibų jūroje, ži
nomus savo griaunamąja jė
ga. Apie šio rajono atmosfe
ros ir jūros būklę bus infor
muojamos visos šalys, atlie
kančios kompoleksinius me
teorologinius tyrimus pagal 
tarptautinę programą.

JAV prezidentas Jimmy Carter daro pranešimą

PREZIDENTO JIMMY 
CARTER PRANEŠIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

United Nations, N. Y., ko
vo 17 d. — Šiandien vakare 
mūsų prezidentas Jimmy 
Carter bene bus sulaužęs dar 
vieną seną tradiciją. Paprūs- 
tai būdavo Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos re
guliariai sesijai prasidedant, 
valstijų vadai pasirodo ir pa
daro pranešimus, juose api
būdindami savo šalių įvairiais 
tarptautiniais klausimais nu
sistatymą. Bet šiandien 
Asamblėjos sesijos nėra. Ta
čiau, aišku, prezidento pagei
davimu, Jungtinių Tautų se
kretorius Kurt Waldheim su
šaukė visų pasaulinės organi
zacijos 143 narių delegacijas į 
specialų susirinkimą išgirsti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidento pranešimą. Po to 
sekretorius visus atstovus ir 
prezidentą iškilmingai priė
mė su vaišėmis.

Prezidento Carterio prane
šimas tęsėsi visą pusvalandį. 
Visi sutinka, kad mūsų prezi
dentas savo pranešimu nieko 
nenustebino, kad jis neiškėlė 
nieko tikrai naujo, apie ką 
nebūtų plačiausiai visame pa
saulyje kalbama ir diskutuo
jama. Bet vis tiek šis praneši
mas laikomas labai svarbiu, 
nes jame visas pasaulis'yra 
supažindinamas su mūsų nau
josios vyriausybės, Carterio 
vadovaujamos, pozicija įvai
riais labai svarbiais klausi
mais.

Kaip žinoma, jau kelinti 
metai šioje šalyje reakciniuo
se rateliuose keliamas klausi
mas mums pasitraukti iš 
Jungtinių Tautų, nes jas esą 
užkariavę pasaulio “kairieji” 
su komunistais priešakyje. 
Todėl svarbu, kad prez. Car- 
teris savo pranešimą pradėjo 
tokiais žodžiais:

“Aš čia atėjau išreikšti ma
no ir mano šalies rėmimą 
Jungtinių Tautų idealų. Mes 
didžiuojamės, kad per 32 me
tus nuo savo susikūrimo, 
Jungtinės Tautos susirenka 
mūsų šalyje ...”

Savo pranešime preziden
tas palietė pasaulio ekonomi
nes ir socialines problemas, 
pabrėžė ginklavimosi lenkty

nių taikai pavojų. Bet pla
čiausiai jisai apsistojo prie 
žmogaus teisių reikalo. Pa
keltu balsu prezidentas pa
reiškė: “Joks Jungtinių Tau
tų narys negali sakyti, kad 
bet koks represavimas jo pi
liečių yra grynai tik jo paties 
reikalas.” Taip pat, girdi, 
kiekvienas narys turi teisę 
kalbėti prieš kankinimą arba 
atėmimą žmonėms laisvės 
bet kuriame pasaulio kampe.

Dabar tiktai lieka laukti, 
kada mūsų prezidentas ir jo 
vadovaujama mūsų vyriausy
bė rimtai pradės rūpintis ko
va prieš paneigimą žmogaus 
teisių šioje šalyje ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose, 
ypač tokiuose, kaip Čilė ir 
Uragvajus. Apie tose šalyse 
disidentus kol kas viešai pre
zidentas Carteris dar nėra 
prabilęs, dar nė vieno tų šalių 
disidento nėra pakvietęs į 
Baltuosius rūmus pasitari
mams arba bent vienam iš jų 
pasiuntęs sveikinimą ir užuo
jautos laiškutį. Todėl dauge
lis stebėtojų ir šiame praneši
me prezidento susirūpinimą 
žmogaus teisėmis nelaiko 
nuoširdžiu.

Beje, prezidentas Carteris 
pasiūlė, kad Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisija iš 
Ženevos persikeltų New Yor- 
kan. Čia, girdi, į ją butų 
daugiau dėmesio kreipiama.

Prezidento pranešimas bu
vo keturis kartus pertrauk
tas susirinkimo dalyvių aplo
dismentais.

Chicagoje juodųjų 
unijistų koalicija

Chicago, Ill.—Neseniai šio 
miesto juodieji darbo unijų 
vadai sudarė koaliciją išrinki
mui populiaraus Illinojaus 
valstijos senatoriaus Harold 
Washingtono Chicagos mies
to meru. Sudarytas komite
tas iš dvylikos narių propa
gandai už Washingtono kan
didatūrą.

Jam laimėti perspektyvos 
yra geros. Jo kandidatūrą 
remia visa eilė darbo unijų.

PAVOJINGA MILIT ARINĖ 
INTERVENCIJA

Washingtonas. — Valsty t 
bes Departamentas praneša, 
kad į tolimą Afrikos šalį Zairę 
yra lėktuvais skubiai siunčia
ma didelis karinių ginklų kie
kis. Pirmuose pranešimuose 
buvo sakoma, kad į Zairę 
įsiveržė svetimos šalies gin
kluotos jėgos ir jau užėmė 
Zairės keletą miestų. Paskui 
jau pranešama, kad tie “įsi
veržėliai” esą zairiečiai, kurie 
1963 metais pabėgo į Angolą 
ir kitas šalis nuo fašistinio 
perversmo ir dabar sugrįžta į 
savo gimtąjį kraštą.

Šiandien Zairėje siautėja 
fašistinė-militarinė Joseph 
Mobutu vadovaujama dikta
tūra. Jai, matyt, yra susida
ręs rimtas pavojus ir ji šau
kiasi Amerikos ir kitų kapita
listinių šalių pagalbos.

Sis mūsų vyriausybės sku- 
binimas tam režimui karinės 
pagalbos gali pakartoti į Viet
namą intervencijos istoriją 
Afrikoje!

Athenai. — Kovo 15 d. Grai
kijos valdžia suareštavo pen
kis anglus, nes jie esą sveti
mos valstybės šnipai. Pas 
juos esą rasta įvairių doku
mentų apie Graikijos militari- 
nes jėgas.

Daugiau socialistų 
ir komunistų 
laimėjimų

Praeitą sekmadienį Pran
cūzijos 65 miestuose įvyko 
perbalsavimai, nes prieš sa
vaitę balsavimuose juose jo
kia partija nelaimėjo daugu
mos balsų. Kaip pirmuosiuo
se balsavimuose, taip šiuose 
vėl labai puikiai pasirodė ko- 
munistų-socialistų koalicija. 
Šiuose perbalsavimuose jai 
pavyko iš dešiniųjų jėgų ran
kų atimti valdžią 21 mieste. 
Taigi, šiandien didelė daugu
mą Prancūzijos miestų ran
dasi komunistų ir socialistų 
rankose.

Iš visų didmiesčių tiktai 
Paryžiuje dešiniesiems pavy
ko dar pasilikti vadovybėje.

Ir prieš Krikščionis
Demokratus

Augusto Pinochet
Santiago. —Čilės diktato

rius generolas Pinochet pa
skelbė, kad visos politinės 
partijos ir grupės yra uždaro
mos. Komunistų partija ir 
kitos kairiosios politinės gru
pės buvo uždarytos tuoj 1973 
m. po militarinio perversmo. 
Tik Krikščionių Demokratų 
Partijai dar buvo leista viešai 
veikti. Dabar fašistinis reži
mas ir ją paskelbia už įstaty
mų ribų.

Didelis smūgis 
kongreso partijai

New Delhi. — Indijos rinki
muose Kongreso Partija, va
dovaujama Indira Gandhi, 
kuri šalį valdė nuo pat jos 
nepriklausomybės pasiskelbi- 
mo, gavo labai skaudu smūgį. 
Pati Gandhi nebebuvo išrink
ta į parlamentą ir pasitraukė 
iš premjerės vietos. Dabar ją 
užims dešiniųjų jėgų koalici
ja.

Šitą Kongreso Partijos ir 
Indira Gandhi pralaimėjimą 
atnešė šalyje įvesta nepa
prasta padėtis, suvaržymas 
demokratinių teisių ir suareš
tavimas daugelio valdžios po
litinių oponentų.

Visame pasaulyje didelis 
susirūpinimas: Kokia dabar 
bus skaitlingosios Indijos 
orientacija pasaulinėje areno
je: laikysis senojo neutralaus 
kurso, ar pakryps NATO są
jungos pusėn?

Philadelphia. —Iki šiol bu
vo sakoma, kad pirmieji žmo
nės Amerikoje apsigyveno 
prieš apie 20,000 metų. Bet 
nauji archeologiniai atradi
mas parodo, jog čia žmogaus 
jau gyventa prieš 40,000 me
tų!

Už pažangią 
miesto tarybą

Detroit, Mich. —Prieš kiek 
laiko buvo atlaikyta komunis
tų ir kitų kairiųjų jėgų konfe
rencija dėl pasiruošimo būsi
miems municipaliniams rinki
mams, kurie šiemet įvyks. 
Juose bus renkamas ne tiktai 
miesto meras, bet ir miesto 
taryba.

Konferencijoje plačiai ap
tarta rinkiminė strategija. 
Siūloma sudaryti rinkiminę 
koaliciją iš darbininkų ir kitų 
nepriklausomų politinių jėgų. 
Apie tokią galimybę konfe
rencijoje plačiai kalbėjo gerai 
žinomi veikėjai, apart vieti
nių Peggy Goldman ir Tho
mas Dennis, iš New Yorko 
atvykę Simon Gerson ir Jar
vis Tyner.

Dabartiniu Detroito meru 
yra juodaodis Coleman 
Young. Prieš jį yra nusista- 
čiusios visos ultrareakcinės 
miesto jėgos. Jį remia Jung
tinė Automobilistų Unija ir 
kitos unijos.

PIGESNIS DOLERIAIS, 
BET BRANGESNIS 
ŽMONIŲ GYVYBĖMIS

Su 1985 metais turėsime 
naujutėlį automobilį, kurio 
durys ir daugybė įvairių kitų 
dalių bus pagaminta iš plasti
kinės medžiagos. Automobi
lis bus apščiai lengvesnis ir 
pigesnis.
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Prezidento padaryti pažadai
Kaip žinia, kovo 17 dieną Jungtinių Valstijų prezidentas 

Jimmy Carter specialiai sušauktame Jungtinių Tautų 143 
narių atstovų susirinkime padarė ilgoką pranešimą, išdėsty
damas jo ir šios šalies vyriausybės poziciją įvairiais 
tarptautinis klausimais. Kiek plačiau apie šį pranešimą 
rašoma žiniose. Čia tik žodis kitas apie prezidento pasauli
nės organizacijos sąskrydyje padarytus pažadėjimus.

Plačiai pranešime pakalbėjęs apie žmogaus teisių reikalą, 
prezidentas pabrėžė, kad nors šis žmogaus teisių “klausimas 
yra labai svarbus, bet jis neturi pastoti kelio pažangai kitais 
svarbiais reikalais, paliečiančiais mūsų žmonių saugumą ir 
pasaulinę taiką. Aišku, kad mažinimas įtempimo, kontrolia
vimas branduolinių ginklų, pasiekimas ramybės neramiuose 
pasaulio rajonuose, aprūpinimas žmonių maistu, gera svei
kata ir apšvieta nepriklausomai prisidės prie pakėlimo 
žmonių gerovės.” 5

Prezidentas padarė šiuos pažadus:
“Pirmas, mes sieksime taikos neramiuose pasaulio kam

puose.
Antras, mes agresyviškai sieksime karo ginklų kontrolės.
Trečias, mes skatinsime naują ekonominės pažangos ir 

bendradarbiavimo sistemą.
Ir ketvirtas, mes būsime griežti mūsų pasišventime 

žmonių orumui ir gėrovai per visą pasaulį.”

Nejaugi Vietnamas 
pasikartos Afrikoj?

Kaip tik tą dieną, kovo 17-tą, kada mūsų prezidentas 
Carteris darė pranešimą Jungtinėse Tautose, kuriame jis 
visam pasauliui pažadėjo siekti taikos, iš Washingtono buvo 
pranešta, kad jo vadovaujama vyriausybė skubina lėktuvais 
didžiausią militarinę pagalbą formoje karinių medžiagų į 
tolimą Afrikos šalį Zairę. Ten prasidėjęs prieš valdžią 
sukilimas. Sukilėliai jau esą paėmę visą eilę miestų. Tokią 
pat pagalbą Zairės režimui skubinančios ir kitos kapitalisti
nės šalys.

Tiesa, pranešime pabrėžiama, kad ton pagalbon neįeina 
mūsų militarinės jėgos, tai yra mes nesiunčiame armijos bei 
oro jėgų. Bet, kaip atsimename, lygiai taip prasidėjo 
avantiūra ir Indokinijoje—Vietname, Laose, Kambodijoje. 
Ji taipgi prasidėjo tiktai su pagalba karo pabūklais bei 
militariniais patarėjais, bet išsivystė į didelę militarinę 
agresiją.

Kur užtikrinimas, kad ir ši “tiktai ginklais” intervencija 
neišsivystys į panašų karą? Neturime jokios garantijos, kad 
taip neatsitiks, jeigu mūsų vyriausybė nebus priversta šią 
intervenciją nutraukti.

Kuo šią intervenciją bandoma pateisinti? O gi tuo, kad, 
girdi, Angola ir socialistinės šalys remia sukilėlius prieš 
valdžią, kuri savo politinį likimą yra surišus su Vakarais. 
Bet tai tiktai pasiteisinimas. Nėra jokių įrodymų, kad Zairės 
sukilėliai gauna kokią nors militarinę pagalbą iš užsienio. 
Tai veikiausia bus žmonių sukilimas prieš fašistinį Zairės 
režimą. Kaip žinia, kiekvienas žmonių sukilimas prieš fašis
tinius režimus apšaukiamas iš užsienio inspiruotu arba 
vadovaujamu.

Ne rimtas.ėjimas, bet pasi
tyčiojimas iš mūsų jaunimo

Prezidentas Carteris neseniai pasiūlė federaliniame biu
džete skirti $1,500,000,000 įvairiems projektams, kuriais 
būtų galima aprūpinti darbais 243,000 jaunų darbininkų. 
Atrodo labai graži suma dolerių ir didelis kiekis naujų 
darbų.

Bet pirma, negu skubinsimės prezidentą už tai šiltai 
pasveikinti, pažiūrėkime, ko šis pasiūlymas iš tikrųjų tėra 
vertas. Šiandien šiame pasaulyje mes turime 22,000,000 
jaunų darbininkų. Jaunais darbininkais yra skaitomi vaiki
nai ir merginos tarp 16 ir 24 metų. Iš jų šiandien 3,200,000 
yra bedarbiai. Daleiskime, kad prezidento pasiūlymų aprū
pinsime 243,000 jų darbais. Betgi be darbo lieka 2,957,000 
jaunų darbininkų.

Ką su šia jaunų bedarbių mase darysime? Paliekame juos 
jų likimui?

Prezidentas neturi atsakymo. Kodėl nesiūlyti tam svar
biam reikalui skirti mažiausia dešimt bilijonų dolerių? Nėra 
pinigų? O kaip ir kur mūsų prezidentas surado dešimt 
bilijonų dolerių padidinimui militarįniams reikalams biudže
to?

Šeria militarizmą, o į pražūtį varo mūsų jaunimą. Iš 
tikrųjų, ilgametis nedarbas daugeliui, daugeliui jaunų žmo
nių reiškia pražūtį. Jie suges, išsigims, daugelis jų taps 
kriminalistais. Tai puikiai žino prezidentas ir visi šio krašto 
vadovai. Bet vieni jų nenori, o kiti nepajėgia rimtai su šia 
problema susiimti.

Racine, Wis. —Pagaliau 
baigės mokytojų streikas. 
Tai buvo vienas ilgiausių 
streikų šios šalies istorijoje. 
Tęsėsi 7 savaites. Streikavo 
1,500 mokytojų ir 250 mokyk
lų prižiūrėtojų. Nesakoma, 
kokiais rezultatais streikas 
tapo baigtas.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Hanoi, Vietnamas. —Čia 
besilankančiai amerikiečių 
delegacijai, kuriai vadovauja 
J ungtinės Automobilistų
Unijos prezidentas Leonard 
Woodcock, Vietnamo Socia
listinės Respublikos vyriau
sybė įteikė dvylika lavonų 
kare žuvusių kareivių par
vežti į jų gimtąjį kraštą.

Kas ką rašo ir sako
BET TAS ŽINOJIMAS 
KAIP TIKTAI PADIDINA 
JŲ NIEKŠYBĘ IR 
IŠDAVYSTĘ!

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktorius mano, kad jis sa
vo vedamuoju “Lietuviai ir 
vokiški naciai” nusiplauna 
nuo jam ir kitiems “vaduoto
jams” kaltinimų, kad jie kola
boravo su vokiškais naciais ir 
padėjo jiems siekti savo pra
keiktųjų tikslų Lietuvoje ir 
kituose Pabaltijo kraštuose. 
Bet kaip tiktai priešingai: 
šiuo vedamuoju jis tiktai pa
didina savo ir savo kolegų 
niekšystę ir išdavystę.

Kunigų organo redaktorius 
B. Kvyklys argumentuoja:

“Dar pasvarstykime iš es
mės klausimą: ar lietuviai ir 
norėdami būtų įstengę būti 
vokiškais naciais? Ar jie galė
jo tikėtis iš hitlerinės Vokie
tijos laisvės savo tautai bei 
nepriklausomybės savo kraš
tui? Ar lietuviai pogrindinin
kai bei inteligentai žinojo vo
kiškų nacių kėslus ir tai, kas 
įvyktų su Lietuva ir lietuvių 
tauta, jei vokiečiai būtų lai
mėję II pasaulinį karą?

Žinojo. Patys vokiečiai na
ciai to neslėpė. Štai 1942 me
tais vokiškų nacių laikraštyje 
“Das Schwarze Korps,’’ Nr. 
34, buvo paskelbtas ilgesnis 
rašinys “Germanisieren?’ ’ 
(Germanizuoti?). Jį tada lie
tuviškame vertime savo skai
tytojams pateikė Vilniuje lei
džiama “Naujoji Lietuva“ 
(Nr. 214, 1942.IX.10). Šio 
dienraščio numerį karo audrų 
metu išsaugojo, kaip vokiškų 
užmačių dokumentą, ir mums 
atsiuntė Kanadoje gyvenąs 
karininkas S. Kviecinskas, 
dabar bolševikų pamfletuose 
apšaukiamas “naciu.” Iš jo 
pacituosime keletą ištraukų, 
iš kurių matysime, kad lietu
viai tikrai negalėjo nieko ge
ro laukti iš vokiškų nacių. 
Žinoma, ir nelaukė.

“Germanisieren” str. auto
rius straipsnį pradeda SS. 
Reichsfuehrerio pareiškimo 
ištrauka. Pareįškime sako
ma: “Mūsų uždavinys yra ne 
germanizuoti rytus senąja 
prasme, t. y. čia gyvenan
tiems žmonėms primesti vo
kiečių kalbą ir vokiškus įsta
tymus, bet rūpintis, kad Ry
tuose gyventų tik žmonės, 
kurie yra tikrai vokiško, ger
maniško kraujo.”

Toliau “Das Schwarze 
Korps” rašo: “Tokiu būdu lai
mėjimai Rytuose yra tik pir
mieji žingsniai prie mūsų 
ateities užtikrinimo, o tas už
tikrinimas tik tada bus baig
tas, jei šventomis aukomis 
laimėta žemė—jei ji iš viso 
liečia kolonizacijos klausi
mus—bus vokiška—vokiška 
žmonėmis, kurie joje gyvena 
ir dirba, vokiška tuo “kruopš
čiu vokiško arklo darbu.”

“Taip savo laiku ir iš lenkų 
bei žydų pasidarydavo ‘vokie
čiai.’ Tas neidavo į tautos 
naudą . . . Taip pat neįtikėti
na, kad germanizuotos Rytų 
tautos, jei jos ir noriai būtų 
suradusios tiek dvasinių jė
gų, kad eitų ginti Reichą. 
Dėlto ir yra gautas Reichs
fuehrerio SS uždavinys pasi
rūpinti, kad Rytuose'gyventų 
žmonės tik tikrai vokiško, 
germaniško kraujo.” .

Vadinasi, vokiškiems na
ciams laimėjus karą, rytų 
tautos turėjo būti tautine 
prasme likviduotos, jas iškel
dinus ar jų žmones išžudžius, 
o lietuvių, lenkų, gudų, lat
vių, estų ir kitos žemės turė
jo būti kolonizuotos vokie
čiais. Kaip greitai tai turėjo 
būti įvykdyta, minėtame ra
šinyje nerašoma, tačiau ki
tuose nacių dokumentuose 
apie tai kalbama. Viename 
raporte Hitleriui siūlomas 50 
metų terminas lietuvių tautai 
išnaikinti. Tačiau pastarasis, 
gavęs raportą, skaičių “50’ ’ 
perbraukė ir “pataisė į “25.’ ’

LAISVĖ

Taigi lietuviai vokiškų na
cių kėslus bei užmačias, lietu
vių tautos naikinimo planus 
žinojo, juos suprato. Jų įvyk
dymas būtų nešęs lietuvių 
tautai mirtį.”

(“Draugas,” kovo 2 d.)
Visu šimtu procentu sutin

kame, kad lietuvių tauta pui
kiai žinojo nacių baisiausius 
kėslus, prieš juos didvyriškai 
kovoje. Taip pat sutinkame, 
kad tą puikiai žinojo ir “va
duotojai,” bet, nežiūrint to, 
jie su naciais bendradarbia
vo, jiems padėjo siekti savo 
tikslų, ir karo pabaigoje su 
jais bėgo, prie jų glaudėsi ir 
juose ieškojo protekcijos. 
Kaip sakėme pirmiau, kaip 
tiktai tas ir pasunkina jų iš
davystę lietuvių tautai ir vi
sai žmonijai.

KAIP GERIAU 
TRAKTUOTI 
KRIMINALIŠKUS AKTUS?

Toks neapsakomai platus 
spaudoje, per televiziją bei 
radiją “išpopuliarinimas” ne
seniai Washingtone kokios 
ten muzulmonų religinės sek
tos teroristinių aktų daugely
je amerikiečių iššaukė klausi
mą: Ar apsimokėjo, ar reikė
jo taip daryti?

Esama dviejų nuomonių. 
Vieni sako, kad tai buvo klai
da, kad toks tokių aktų trak
tavimas tiktai paskatina kri
minalistus bei lygsvaros ne
tekusius sutvėrimus juos pa
kartoti. Kiti teigia, kad pla
tus pavaizdavimas padeda 
mums kovoje prieš krimina
listus ir teroristus. Be to, 
girdi, kaip su spaudos laisve 
šioje šalyje? Norint apriboti 
aprašymus bei per radiją ir 
televiziją pranešimus, reikė
tų įvesti cenzūrą, o mes gi jos 
nenorime ir t. t.

Su pirmąją nuomone viešai 
išstojo žymusis diplomatas, 
Jungtinių Valstijų delegaci
jos Jungtinėse Tautose pir
mininkas arba ambasadorius 
Andrew Young. Jis, matyt, 
yra įsitikinęs, kad tokie pla
tūs tokių aktų aprašymai nei 
per nago juodymą nepadeda 
mums kovoje su kriminalis
tais ir kriminalizmu. Dargi 
smarkiai pakenkia.

Jam gi gana aštriai atkerta 
“The New York Times” savo 
vedamajame "Terrorism and 
Fit News” kovo 15 dienos 
laidoje. Dienraštis ypatingai 
storai pabrėžia cenzūros ne- 
pageidavimo klausimą. Nors

JUO AUKŠČIAU GYVENSI, 
TUO SVEIKESNIS BUSI!

Carterių šeima: prez. ir Mrs. Carter, jų dukra Amy, sūnūs 
Chip ir Jeff ir jų žmonos Caron ir Annette. Visi gyvena 
Baltuosiuose Rūmuose. Jiems visiems užlaikymą apmoka 
prezidentas.

Grupė gydytojų iš Har
vard, Case Western Reserve 
ir New Mexico universitetų 
pravedė labai įdomų mokslinį 
tyrinėjimą New Mexico val
stijoje. Jie tyrinėjo, kokią 
įtaką į žmogaus širdį daro jo 
gyvenimas 7,000 pėdų aukš
čiau, negu jūrų lygis, palygi
nus su to širdimi, kuris gyve
na tiktai nuo 3,000 iki 4,000 
pėdų aukščiau. Atradimai la
bai svarbūs. Jie parodo, kad 

laikraštis sutinka ir pripažįs
ta, kad toks teroristinių aktų 
populiarimas turi blogąsias, 
pavojingąsias puses, bet jos 
nėra tokios pavojingos, ko
kias duotų suvaržymas spau
dos bei kitų masinės informa
cijos formų, arba įvedimas 
cenzūros.

Šie ambasadoriaus Young 
ir “The N. Y. Times” pasisa
kymai, kaip atrodo, bus tiktai 
pradžia šių įdomių diskusijų.

SVARBUS SOCIALISTINIŲ 
KRAŠTU VADŲ 
SASKRYDYS

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (kovo 10 d.) rašoma:

“1977 m. kovo 2-3 d. Sofijo
je įvyko eilinis socialistinių 
šalių Komunistų ir Darbinin
kų partijų Centro Komitetų 
sekretorių tarptautiniams ir 
ideologiniams klausimams 
pasitarimas.

Pasitarimo dalyviai pasi
keitė idėjinio-politinio ir pro
pagandinio darbo patyrimu, 
vadovaujantis savo partijų 
pastaruoju laikotarpiu įvyku
sių suvažiavimų nutarimais. 
Jie pareiškė pasitenkinimą 
ideologinio bendradarbiavi
mo plėtimu ir darbo patyrimo 
šioje srityje pasikeitimu.

Buvo pasikeista nuomonė
mis, kaip broliškose šalyse 
ruošiamasi Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 60- 
mečiui.

Pasitarimo dalyviai pabrė
žė, kokį svarbų vaidmenį vai
dina masinės informacijos 
priemonės kovoje už tai, kad 
visos valstybės—Helsinkyje 
įvykusio visos Europos pasi
tarimo dalyvės pilnutinai ir 
nuosekliai įgyvendintų prin
cipus ir susitarimus, užfik
suotus jo Baigiamajame akte, 
kad būtų sudarytos palankios 
sąlygos paruošti ir suorgani
zuoti Belgrado susitikimą, 
kuris turi įnešti pozityvų, 
konstruktyvų indėlį į taikos 
ir Europos saugumo stiprini
mą. Jos laiko svarbiu uždavi
niu plačiai popdliarinti val
stybių—Varšuvos. Sutarties 
dalyvių Politinio konsultaci
nio komiteto pasitarimo Bu
karešte (1976 m.) ir Europos 
Komunistų ir Darbininkų 
partijų konferencijos Berlyne 
dokumentus.

Pasitarime buvo pažymi
mas būtinumas ryžtingai de
maskuoti antikomunizmą ir 
atremti kampanijas prieš so
cialistines šalis.

Susitikimas Sovijoje praėjo 
internacionalistinio solidaru
mo, lygiateisiškumo dvasia.” 

žmones, gyvenantys aukšto
se vietose, net .28 procentais 
rečiau serga širdies sutriki
mais ir miršta, negu tie, ku
rie gyvena žemose lygumose.

Šitie gydytojų atradimai 
tapo paskelbti žurnale “The 
New England Journal of Me
dicine.”

Taigi, apsimoka užlipti ant 
aukšto kalno ir apsigyventi. 
Juo aukštesnis kalnas, tuo 
sveikesnis žmogaus širdžiai!
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Ginklų pramonės viešpačiams labai patinka vyriausybės 
planuojama raketų gaminimo programa. Jiems ji žada 
didelius pelnus.

KO “VADUOTOJAI” 
NENORIPASTEBĖTI

Jau kelinta savaitė lietuviš
kieji “veiksniai” džiaugiasi 
(teisybę pasakius—tik tam ti
kra dalis jų) nauju didvyriu 
Tomu Venclova. Ką gi, tegul 
skuba džiaugtis, kad su jais 
neištiktų, kaip su eilinėmis 
Tomo žmonomis Lietuvoje, 
kurias, sako, jis keitė pagal 
metų laikus ir daugumas ku
rių ne visiems dabartiniams 
jo globėjams būtų grynos ra
sės. Natūralu, kad šito 
“veiksniai” nepastebi.

Taip pat, kajp ir kito labai 
svarbaus dalyko: jiems taip 
reikalingas Tomas Venclova 
Jungtinėse Valstijose atsidū
rė ... be ypatingo vargo 
(kurio, kaip jis pats sako, ir 
šiaip nėra niekada patyręs), 
ar “baisių” pergyvenimų, ku
rie turėtų lydėti panašius į 
Tomą žmones (pavardės 
Venclova čia gal nelabai tiktų 
kartoti).

Dabar kyla dar? platesnis 
klausimas. Tas pats Tomas 
“veiksnių” renginiuose yra 
pakartojęs, kad vienas ge
riausių “Lietuvių draugų” 
yra rusas, kaip jis vadina, 
irgi disidentas mokslininkas 
Sacharovas. Kaip ir mūsų 
“veiksnių” Tomas, šis taip 
pat nieko nestokoja . . . kaip 
tik prie Tarybų valdžios. 
Kaip ir Tomas, jis nebaudžia
mas gali kalbėti ir rašyti savo 
“disidentinius” dalykus.

Štai čia ir kyfa didžiausias 
akibrokštas: jei Tarybų Są
jungoje tikrenybėje būtų, 
kaip kad šneka panašūs žmo
nės, argi Tomas būtų jo iš
svajotoje “laisvės šalyje“ 
(apie jos tikrąsiąsias laisves 
dažnas mūsų išmanome daug 
daugiau), argi jo taip garbi
namas Sacharovas galėtų ra
miai sau vaikščioti į amerikie
čių ambasadą Maskvoje, ten 
gauti Carter laiškus ir į juos 
atsakyti, kalbėti ir rašyti ką 
sau sveikas nori?

O juk tikrenybėje yra kaip 
tik taip: Sacharovas šneka ką 
nori, daro, ką nori, elgiasi 
kaip nori. Taigi, ta pati lais
vė, už kurią jis neva kovoja ir 
dėl kurios Tomas dabar skai
to graikiškus eilėraščius, lais
vė, kurią turi kiekvienas.

Suprantame, Tarybų Są
jungoje, kaip ir kiekvienoje 
šalyje, yra tam tikras skai
čius žmonių, nepatenkintų 
esama santvarka, ir tai tikrai 
jų asmeninis reikalas. Kaip 
pasakoja patys atbėgėliai į 
Vakarus, tų “disidentų” tik
rai nedaug. . .

Kaip žinoma, dąlis tų žmo
nių areštuoti ar jau seniau 
teisti. Už ką? Už dalykus, dėl 
kurių jų niekas neglostytų ir 

čia, Amerikoje: už savo šalies 
įstatymų laužymą, netgi ken
kimą ir šnipinėjimą kitos val
stybės naudai.

O to daryti niekur ir nie
kam neleidžiama . . .

Na, o tokie, kurie neper
žengia įstatymų, laisvi turėti 
savo nuomonę, daryti ir kal
bėti, ką tik nori.

Ir pats geriausias to įrody
mas—visų dažniausiai mini
mas mokslininkas Sacharo
vas: kalba, rašo, duoda inter
viu užsienio koresponden
tams, netgi važinėja po kitus 
miestus, ieškodamas bendra
minčių ir draugų. Jis tebėra 
laisvas—tik keletą kartų įs
pėtas, kai ta jo “veikla” jau 
pradėjo pyktis su įstatymu.

Štai šito nei mūsų “veiks
niai,” nei žymiai didesni jų 
bosai kažkaip nenori pastebė
ti. Rep.

Philadelphia, Pa.—Kovo 6 
dieną surengtame gražiame 
Tarptautinės Moters Dienos 
minėjime sukelta pažangia
jam dienraščiui “Daily 
World” $1,600 paramos.

IS LAIŠKŲ
Gerb. Drauge Brone,

Su Kovo Aštuntąja-Moters 
Dieną sveikinu visas Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
nares ir siunčiu $10 prisidėti 
prie minėjimo tos dienos, ku
ri įvyks pas Jus kovo 6 d.

Linkiu visoms geros svei
katos ir gero pasisekimo kul
tūrinėje veikloje už taiką ir 
gražesnį darbo žmonių gyve
nimą.

Paulina Jasilionienė
Binghamton, N. Y.

MEILĖ KUDARAUSKAITĖ

PAVASARIS
Su ramybės lazdele
Bruzda mėlynas šventadienis: 
Papsi palašas pastogėj 
Ir balandžiai šmėkščioja, 
Nuo šviesos atsigyvėjęs 
Ciužinėjasi šešėlis, 
Tyso popietis lyg povas 
Sotus ir gražiai ramus. 
Jau beržynai viržiaspalviai, 
Jau raudonos gluosniu šakos, 
Nuputojo pilkas pūkas 
Karklo pumpurus jautrius.

Tas gerumas, kurs iš žemės. 
Tas aiškumas, kurs iš saulės, 
Tas aršumas, kurs kaip vėjas 
Sčiūya, rimsta vakare, 
Kad taip plūsteriu, užlietų, 
Vis po lygiai, vis po gūsį, 
Kad pavakarys užžiebtų 
Po žvaigždelę akyse.
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Ką žymi Lietuvos veikėja matė ir patyrė Etiopijoje
Etiopijoje lankėsi Tarybi

nio moterų komiteto delega
cija, kuriai vadovavo LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoja Leokadija Diržins- 
kaitė. Kelionės tikslas—susi
pažinti su Etiopijis moterų 
veikla, numatyti tolesnio tar
pusavio bendradarbiavimo 
gaires.

Afrikietiškos saulės ir šir
džių kaitrą pajutome, kai tik 
lėktuvas nusileido Etiopijos 
sostinės Adis Abebos 
aerouoste. Mergaitės smul
kiomis kasytėmis įteikė di
džiules gėlių puokštes. Smal
sūs ir temperamentingi žmo
nės neslėpė savo susidomėji
mo tarybine delegacija. Su
tinkančius domino viskas— 
apie Etiopiją, net ir tai, ar 
esame ragavusios kokoso rie
šutų bei afrikietiškos papa
jos. Taip prasidėjo pažintis 
su Afrika.

Mažai surasime žmonių, 
kurie būtų abejingi tam, kas 
šiandien vyksta šiame karš
čiausiame pasaulio žemyne. 
Afrikos nacionalinio išsivada
vimo judėjimą remia daugu
ma valstybių, vienokiu ar ki
tokiu būdu padeda pakilusiai 
į kovą liaudžiai. Tačiau yra 
nemažai valstybių, kurios su 
įniršiu mėgina sustabdyti na
cionalinio išsivadavimo judė
jimą, šantažu ir ginklais sie
kia susigrąžinti prarastas po
zicijas, pigią darbo jėgą, 
neaprėpiamus gamtos turtus.

Tokiu kovos objektu tapo ir 
seniausia Afrikos valstybė 
Etiopija. 1974 metais čia įvy
ko nacionalinė demokratinė 
revoliucija, atnešusi gražių 
vilčių liaudžiai ir didelį nepa
sitenkinimą reakcinėms jė
goms. Ši 28 milijonus gyven
tojų turinti Afrikos valstybė, 
pažinužsi įvairių kolonizato
rių jungą, nūnai mėgina su
kurti naują, laisvą, be išnau
dojimo ir priespaudos gyve
nimą Etiopijos liaudžiai. Po 
revoliucijos susidariusi Laiki
noji karinė administracinė ta
ryba (LKAT) jau įvykdė kai 
kurias politines, socialines 
reformas, nacionalizavo 
stambias įmones, prekybą ir 
bankus. 1975 metais buvo pa
skelbta žemės reforma, kuri, 
palietė beveik 90 procentų 
šalies gyventojų. Si reforma 
turi lemiamą vaidmenį Etio
pijos socialiniuose pertvarky
muose. Valdant imperatoriui 
Hailei Selasijei L 58 procen
tai visų žemių priklausė 
dviem tūkstančiams feodalų, 
12,7 procento —imperato
riaus šeimai, 10 procentų— 
bažnyčiai ir tik likusi nedide
lė žemės dalis—valstiečiams.

Tada Etiopijos valstiečiai 
badavo. Jie neturėjo jokių 
teisių i pačių išauginto der
liaus dalybas, tenkinosi tuo, 
ką jeems palikdavo žemval
džiai. V ieno—d vie jų hektarų 
sklypeliai neišmaitino gausių 
šeimų. Nebuvo jokio stimulo 
plėsti gamybą, didinti derlin
gumą, kovoti su gamtos sti
chija. Tik 11 procentų tinka
mos žemdirbystei teritorijos 
buvo dirbama šalyje, kurioje 
valstiečiai sudaro 89 procen
tus valstybės gyventojų. Štai 
kodėl Etiopijos kaimietis su 
tokiu entuziazmu sutiko re
formą. Šiuo metu į kolektyvi
nius ūkius jau susijungė dau
giau kaip 5 milijonai valstie
čių. Sukurti valstybiniai 
ūkiai, mechanizuojami sun
kūs žemės ūkio darbai, vyk
doma irigacija.

Etiopijos kalendorius turi 
trylika mėnesių, iš kurių visi 
trylika—saulėti: Todėl saus
ra yra didžiausia žemdirbio 
rykštė. Jai paskelbta visuoti
nė kova. Drėkinamose žemė
se čia gali išaugti trys derliai 
per metus. Todėl naujoje ag
rarinėje programoje žemių 
drėkinimo įrenginių statyba, 
kova prieš sausrą užima labai 
svarbią vietą. Tam panaudo
jamos kalnų upės ir ežerai,

Leokadija Diržinskaitė G
Lietuvos TSR Ministrų tarybos 

pirmininko pavaduotoja 
įrengiami lietaus surinkimo 
kanalai. Salia medinės žagrės 
ir buivolo laukuose jau pasi
rodo pirmieji traktoriai, sėja
mosios, galima pamatyti ir 
kombainų. Šiuos pertvarky
mus lydi didelis žmonių entu
ziazmas. Tuo įsitikinome, ap
silankiusios derliaus nuėmi
mo aikštelėse, stebėdamos 
įkurtuvių džiaugsmą, klausy
damosi ugningų kalbų val
stiečių mitinguose.

LKAT parengė gana plačią 
programą sukurti Etiopijoje 
naują visuomenę, kurioje ne
bus išnaudojimo ir engimo, 
bus užtikrintos teisės ir lais
vės visiems darbo žmonėms.

Viena iš pagrindinių sociali
nių problemų, su kuria susi
duria LKAT, — kova su skur
du ir nedarbu, labai žemu 
pragyvenimo lygiu. Etiopijos 
gyventojų pajamos per me
tus neviršija 76 JAV dolerių 
vienam žmogui. Tai bene že
miausias pragyvenimo lygis 
Afrikoje. Kaip pareiškė susi
tikimo metu darbo ir sociali
nių reikalų ministras Teferis 
Bailė Selasijė, kas šeštas 
mieste gyvenantis suaugęs 
žmogus neturi darbo. Nacio
nalizavus stambias pramonės 
įmones reikalai gerėja, tačiau 
tarptautinių monopolijų ir vi
daus reakcijos intrigos nelei
džia pilnai panaudoti gamybi
nį potencialą, realizuoti kai 
kuriuos gaminius už šalies 
ribų. Ekonominis sabotažas, 
kainų nepastovumas, vyks
tanti pinigų reforma šalyje 
kelia papildomų sunkumų. 
Juo labiau, kad visa tai išaiš
kinti plačiosioms masėms la
bai sunku: didžioji/jų daugu
ma neraštingi, spaudą skaito 
ne daugiau kaip dešimtadalis 
šalies gyventojų.

Etiopijoje yra nemažai pro
vincijų, kur kalbama skirtin
ga kalba, o oficialiąja amcha- 
rų kalba gali susikalbėti tik 
4-5 milijonai žmonių. Todėl 
LKAT rengia studentų ir 
moksleivių išvykas į provinci
jas, kurių uždavinys—aiš
kinti mažaraščiams ir beraš- 
čiams Etiopijos gyventojams 
revoliucijos tikslus. Šie jau
nuoliai padeda liaudies milici
jai kovoti su kontrrevoliucija, 
moko vietos aktyvą kolekty
vinio darbo ir valdymo meno. 
Šie LKAT įgaliotiniai organi
zuoja visas svarbiausias poli
tines-m asines priemones, 
perteikia organizacinio darbo 
patyrimą, kovoja su masių 
neraštingumu. Dalyvauda
mos daugybėje mitingų ne 
kartą stebėjomės šių žmonių 
energija, ištverme, pasišven
timu. Ne vienas iš jų žuvo 
nuo reakcionierių rankos.

Adis Abeboje matėme kino 
filmą, kaip kuriama naujoji 
Etiopija. Tai labai įtaigus ki
no dokumentas, įamžinęs 
ateities kartoms nepakarto
jamus vaizdus, kaip šimtme
čius engtas, badavęs^, gimęs 
tik tam, kad jį išnaudotų en
gėjai, Etiopijos žmogus paky
la naujam gyvenimui.

Viešnagės pabaigoje mūsų 
delegaciją priėmė Laikinosios 
karinės administracinės tary
bos vadovybė. Priėmime da
lyvavo LKAT pirmininko pir
masis pavaduotojas (dabar— 

LKAT pirmininkas — red.) 
Mengistu Hailė Mariamas, 
pirpiininko pavaduotojas At- 
nafu Abatė. Čia mes sužino- 
jonię, su kokiais dideliais 
sunkumais susiburia Etiopi
jos vyriausybė,.kovodama su 

.vidaus anarchistais ir užsie
nio reakcija.
4 “Sunku likviduoti kolonia
lizmo padarinius,—kalbėjo 
Mengistu Hailė Mariamas.— 
Silpnai išvystyta pramonė, 
kvalifikuotų nacionalinių ka
drų stoka visose liaudies ūkio 
šakose, labai primityvi žemės 
ūkio gamyba, sabotažas, im
perialistų vykdomos provo
kacijos reikalauja ypatingų 
priemonių kovojant su šiais 
reiškiniais,’’

Išties vų5o socialinių per
tvarkymų našta užgriuvo na
cionalinės demokratinės val
stybės vadovus. Jie labai jau
čia masių organizatoriaus— 
politinės partijos nebuvimą. 
Salyje siekiama sukurti val
dančiąją partiją. Tuo tikslu 
prie LKAT sudarytas organi
zacinis biuras, kurio uždavi
nys burti profsąjungas, jau
nimo, moterų, kitas masines 
organizacijas, ugdyti joms 
kadrus, organizuoti politinį 
masių švietimą, remti vy
riausybės politiką. Viename 
iš susitikimų turėjome pro
gos pasikalbėti su šio biuro 
pirmininku Haime Fidu. Jis 
papasakojo apie darbo su ma
sėmis svarbą, profsąjungų, 
moterų asociacijų veiklą. 
Adis Abeboje organizacinis 
biuras įsteigė Politinio lavini
mosi mokyklą, kur studijuo
jamas marksizmas-leniniz- 
mas, nacionalinio išsivadavi
mo judėjimo istorija. Tik 
prieš mūsų delegacijai at
vykstant į Etiopiją, anarchis
tiniai elementai susprogdino 
šios mokyklos biblioteką. Žu
vo pagrindiniai jos knygų 
fondai. No kartą buvo kėsin
tas! į šios-mokyklos dėstytojų 
gyvybę. į

Etiopijbje visą laiką jautė
me didelį valstybinių įstaigų 
darbuotojų budrumą. Mus ly
dėjo ginkluota apsauga. Va
kare po 20 valandos sostinėje 
beveik nėra jokio judėjimo 
(išskyrus diplomatų maši
nas), visur leidimų sistema. 
Kiekvienas įtartinas iškrato
mas net- įeinant į buitinio 
aptarnavimo ar prekybos įs
taigas. IK vis dėlto daug žmo
nių žūva. Jau grįžusi sužino
jau, kad nužudytas mus glo
bojęs vienas iš organizacinio 
biuro vadovų—bebaimis Ber- 
chanas Teklė-Mariamas. Mus 
lydėjusi Negest Adanė skun
dėsi, kad jos mažąjį sūnelį 
augina svetimi, nes namuose 
jį laikyti esą pavojinga dėl 
teroro prieš valdžios aktyvą.

Susitikimuose su darbo 
žmonėmis Adis Abeboje bei 
keliose provincijose, su že
mės ūkio kooperatyvų, mote
rų asociacijų nariais, daly
vaudamos moterų aktyvo se
minare, turėjome progos su
sipažinti su tomis problemo
mis, kurios rūpi šalies darbo 
žmonėms. Pajutome, koks 
yra populiarus čia žodis socia
lizmas.

Sūkiai “Tegyvuoja socializ
mas,’’ “Be revoliucinės parti
jos negali būti socializmo per
galės,” “Salin imperializmą” 
matėsi visose didesnių susi
būrimų vietose. Daugelis 
Etiopijos darbo žmonių dar 
sunkiai įsivaizduoja socializ
mo esmę, bet žind, kad tai 
santvarka, kurioje nėra iš
naudojimo, kad čia teisingai 
atlyginama.pagąl atliktą dar
bą, ‘rūpinamasi paprastais 
žmonėmis. Mū$ų delegaciją 
dažnai klausdavo, kaip buvo 
kuriamas socializmas mūsų 
šalyje. Etiopiečius domino 
daugybė klausimų: ką galvo
ja tarybinė liaudis apie įvy
kius, Afrikoje, kaip buvo 
emancipuotos moterys socia
listiniuose kraštuose, kaip 
gyvena jaunimas Tarybų ša

lyje ir t. t.
Taigi ši daugiau kaip trijų 

tūkstantmečių senumo val
stybė tarsi iš naujo mokosi 
gyventi. Ji negali išsiversti 
be paramos iš svetur, ir tokią 
paramą jai suteikia pirmiau
siai socialistinės šalys. Jos 
sudaro sąlygas savo mokyk
lose ruošti kvalifikuotus kad
rus, palaiko šią šalį tarptauti
niuose pasitarimuose. LKAT 
vadovybė šiltai atsiliepia apie 
TSRS, kitas socialistines ša
lis, taikingąją užsienio politi
ką ir labai dėkinga už praktiš
ką paramą nacionalinio išsi
vadavimo judėjimui.

Vyriausybės vadovai kal
bėjo, jog Etiopija turi dideles 
eksporto galimybes. Ji gami
nanti 121 tūkstantį tonų cuk
raus, 600 tūkstančių tonų 
naftos, apie 70 milijonų kva
dratinių metrų medvilninių 
audinių, turi daugiau kaip 27 
milijonus galvijų, 20-25 mili
jonus avių ir ožkų, sugauna 
iki 22 tūkstančių tonų žuvies, 
augina citrusines kultūras ir 
kavą. Tačiau imperialistinės 
šalys, sabotuojamos pažan
gias reformas, nenori vykdy
ti savo ankstesnių prekybinių 
įsipareigojimų, mažina im
portą iš Etiopijos.

Viešnagės melu susipažino
me su moterų organizacijų 
darbu, etiopės moters prob
lemomis. Tai svarbi tema, 
kurią šiame straipsnyje sun
ku aprėpti. Galima tik pasa
kyti, kad Etiopijos moterys 
bene labiausiai laukia sociali
nių reformų. Jos trokšta būti 
pilnateisiais visuomenės na
riais, laukia geresnio sociali
nio aprūpinimo, nori, kad bū
tų kovojama su didžiuliu vai
kų mirtingumu, nori turėti 
garantuotą darbą, teisę ir ga
limybes mokytis. Beje, dabar 
iš 18 gimusių vaikų teužauga 
5-6.

Adis Abeboje, miestuose ir 
provincijose jau yra moterų 
organizacijos, kurių centras 
yra LKAT organizaciniame 
biure. Įmonėse ir kaime su
daromos moterų asociacijos, 
kurios rūpinasi moterų švie
timu, jų kvalifikacija, vaikų 
įstaigomis, beglobiais vai
kais, invalidais. Tikimasi 
greitu laiku sukurti vieningą 
moterų organizaciją šalyje, 
kuri, be jau minėtų proble
mų, užsiimtų ir tarptautinio 
moterų judėjimo klausimais.

Leokadija Diržinskaitė 
Adis Abeba—Vilnius

Apie 150 jaunųjų pianistų, smuikininkų, akordeonistų 
lanko Utenos septynmetę vaikų muzikos mokyklą. Nors 
mokykla šiemet išleis tik antrąją laida, joje jau esama ir 
“žvaigždžių.” Tarp jų — antrojo respublikinio B. Dvariono 
jaunųjų pianistų konkurso laureatė, V klasės moksleivė 
Jolita Stonytė.

Nuotraukoje: Vilniaus konservatorijos auklėtinė dėstytc 
ja R. Augulytė su moksleivėmis A. Garblyte [kairėje] ir J. 
Stinyte. V. Olšausko nuotr.

Šią žiemų Kaišiadorių, 
Lazdijų ir Alytaus miš
kingose apylinkėse apsi
gyveno keliasdešimt įdo
mių naujakurių. Tai kal
nų avinai — muflonai, 
atvežti pas mus iš Aska- 
nijos Novos stepės ir Če
koslovakijos draustinių. 
Šie riestaragiai gražuoliai 
praturtins Lietuvos fau
na.

JONAS MAČIUKEVIČIUS

Tu tas minulę išeini 
iš šių nariui.
iš hį pušynų,
;š stovinčių visų mašinų 
fu kas minule išeini.

Ir iš eilėraščių visų, 
kuriuos turėsiu parašyti, 
iii išeini. Ir niekas šito 
(ir niekada) nepastebės.

Gėlelė žydi patvory. . .
Tavos spalvos gėlelei stinga, 
tavos — dabar nereikalingos 
nei tai gėlelei, 
nei kitoms.

Tu kas: minutę išeini 
ir iš kiekvieno mano daikto, 
kuri lietei. Kartoju: „Baigta". 
Ir savo žodžių negirdžiu.

Žymioji Lietuvos rašytoja 
Ieva Simonaitytė apie savo 

kūrybą ir nueitą kelią
Kai aš buvau dar visai ma

ža mergytė, kas sekmadienį 
rytą mama mane nuprausda 
vo, sušukuodavo plaukus, už
kabindavo švarų žiurstuką; ir 
tada aš dar suspėdavau iš
bėgti lauk, susipešti su kati
nu, ir dar nubėgti pas Mur- 
ziuką. O tas tuojau sutepdavo 
mano drabužėlius. Tuo tarpu 
mama jau šaukdavo:

— Ėve, ar eisi prie knygų, 
ve!

Taigi tada mama mane pa
sisodindavo ant kelių, atsi
versdavo giesmių knygas, 
paimdavo mano pirštuką, ku
ris, deja, jau nebebūdavo pir
mojo prausimo, ypač pana
gės, o žiurstuko kampą taip 
pat reikėdavo slėpti. Bet ma
ma ar tyčia, ar netyčia to viso 
nebematydavo, tik mano 
pirštuką vedžiodavo po kny
gą ir giedodavo. Ką ji giedo
davo, suprasdavau, ir kad jau 
taip būčiau žinojusi žodžių 
reikšmę, būčiau drauge gie
dojusi.

Bet kam ir kodėl ji mano 
pirštuku po knygą vedžioda
vo, to negalėdavau suprasti. 
O buvo joje kažkas tokio, 
kam vardo nežinojau, ir pa
mažu, nei iš šio, nei iš to 
pradėjau įdomautis. Šie kaž
kas—tai su pilvu, tai atšovę 
krūtinę arba per vidurį per
gnybti. Ir vėl tiesūs kaip žva
kės. Klausti nedrįsdavau . . .

Bet vis dėlto aš vienąsyk 
drįsau paklausti: “Mama, o 
kas tas žodis?” Ir pasitaikyk 
tu man, kad tai buvo “Rytme
tys.” Rytmetys. Tas žodis 
man įstrigo. Nors aš jį ir 
savaip supratau, ir savaip iš
siaiškinau. Aš jį išmokau aki
mis sugauti, surasti knygoje 
O kai išmoksti vieną, ir kita 
žodžiai seka. Ir geras, sakau, 
tat .buvo mano pirmasis iš
moktas žodis.

Po to praėjo labai daug 
laiko. Atėjo ir toks, kai mama 
manęs jau senokai nebesiso- 
dino ant kelių, o Budrys kaž
kur gavo rašalo, mes sakėm 
“tinta,” o tas rašalas buvo 
stebuklingas. Paprastai jis 
būdavo juodas, rašant jis pa
sidarydavo raudonas, o para
šius raidės ir žodžiai blizgė
davo bronza. Tai buvo tikrai 
stebuklingas rašalas.

Tačiau nuo ano laiko arba 
lygiai tuo laiku įvyko daug 
daug dalykų, apie ką visi jau 
žino. O tada prasidėjo rašto 
darbai ir duoną besipelnant 
dieną, ir negalint miegoti 
naktimis, nes galvoj sukinė
josi sunkios mintys. Jos buvo 
tokios sunkios, tokios neap
rėpiamos ir tokios, kad žo
džiais jų niekam nepasakysi. 
O tai dėl to, kad nebūtum 
išjuokiamas. Duoną pelny
tis—taip, bet kažką rašyti, 
ko dar niekas nėra parašęs? 
Ne, to negalima. O vis dėlto, 
kad lengviau būtų galvai, kad 
kažkas atsipalaiduotų širdy 
je, kad pirštai atsimegztų 
nuo kažkokio nesuprantamo 
įtempimo, atsirado popierius 
ant stalo, kažkas nieko blogo 
nemanydamas ir visai nekal
tai padovanojo kamštinį 
plunksnakotį (ak, koks tai bu
vo!) ir . . . kaip lengva, kaip 
miela dabar!

Ir norint pailsėti, pasi
džiaugti, pradėdavo veikti 
kumštinis plunksnakotis . . . 
Ir išsimargindavo popierius 
gyvybe. Juk aš ne vienąsyk 
esu sakiusi, kad rašydama ir 
verkdavau, ir džiaugdavausi. 
O tai todėl, kad verkiama 
arba džiaugiamasi tik dėl sa
viškių. O savi—visas mano 
kraštas.

Tik vieną kartą kai kuriam 
žmogui lemia sutikti 80-metį. 
Stebiuosi, kad ir man t,ai pa
vyko.

Savo gyvenime, nebojant 
ligų, daug dirbau—tai tiesa.

Bet tai, kuo pasitarnavau me
nui, savo krašto žmonėms, 
manding, tai labai maža. Bu
vau tiktai su geriausiais no
rais žmogus, kaip ir visi. Bet 
nusipelniau didžiosios šalies, 
mūsų partijos »r vyriausybės 
dėmesio, garbės, kuri man 
teko.

O jau tas mano kraštas, tie 
mano Aukštujai. Norėjau, 
kad juos girdėtų, kaip aš juos 
girdėjau, ir juos mylėtų, kaip 
aš mylėjau ir tebemyliu.

Vilniuje, prieš dešimt me
tų, sakydami, kad tai už ma
no klaipėdiškių kalbą, įteikė 
man studentišką kepuraitę— 
nuo tada aš jaučiuosi ir moky
ta, ir jauna.

Šiemet gavau ir kitą kepu
rę, tokią, kokią nešioja tik 
didžiulių laivų kapitonai. Bet 
kapitone būti nė svajonėse 
svajoti nedrįsdavau. Bet atė
jo du jaunu vyru, tokie dai
lūs, tokie gražūs—“du jaunu 
žvejytėliu”. . .

Paskui buvo atvažiavę Par
tijos Klaipėdos miesto komi
teto pirmasis sekretorius Jo
nas Gureckas, Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Alfon
sas Žalys—sveikiname, gir
di, tave, Ieva Simonaityte, 
tapusią Klaipėdos miesto 
garbės piliete.

Mieli mano klaipėdiškiai, 
dar 1967-aisiais gavau ir pasi
laikiau raktus nuo mano seno 

| buto ir visuomet, atvažiavusi 
į Klaipėdą, jaučiuosi kaip na
mie.

Turiu už ką ir daug kam 
būti dėkinga.

Jaučiu didelę skolą savo 
skaitytojams, ypač mūsų jau
nimui. musų mažiesiems. 

'Nors kaip sakiau, mano kny- 
jgas gali skaityti visi—ir seni, 
i ir jauni. Norėčiau, kad kiek- 
• v ienas rastume savo rytmetį.

O dabar aš lik galiu pasa
kyti dėkui už tokį man skirtą 
dėmesį ir tokį brangų ir aukš
tą apdovanojimą, už tokį man 
suteiktą džiaugsmą, kuris 
glosio krūtinę.

Norėčiau dar kaip jaunys
tėj su kamštiniu plunksnako
čiu linksmai, pakiliai dirbti.

Ieva Simonaitytė

Įvairenybės
• JAV Indianopolio mieste 

įvyko nepaprastas susitiki
mas. Jame dalyvavo, kaip 
manoma, aukščiausia moteris 
pasaulyje — Sandra Alen iš 
Indianos valstijos. Jos ūgis 
— 2 metrai 27 centimetrai. 
Čia taip pat buvo ir vienas iš 
mažiausių vyrų — cirko artis
tas Michalis Mesarošas, kurio 
ūgis — vos 84 centimetrai. 
Sandra Alen irgi pasirinko 
artistės kelią: ją pakvietė 
filmuotis.
• V ienoje Paryžiaus parduo

tuvėje, prekiaujančioje žve
jybos reikmenimis, dėmesį 
patraukia toks skelbimas: 
“Jei tau neužtenka kantrybės 
palaukti 10 minučių pardavė
jo, mesk žūklę. Tau neišlai
kys nervai, kai reikės visą 
dieną sėdėti ir laukti, kol ant 
tavo meškerės užkibs gruž
lys.”

• Atvykusį Etiopiją, galima 
pajaunėti daugiau kaip septy
nerius metus. Mat, etiopų 
kalendorius atsilieka nuo mū
siškio? metus ir 8 mėnesius. 
Etiopijoje dabar 1968 metai.

° Prancūzijos televizija pa
klausė žiūrovus, ką jie pir
miausia norėtų paskaityti, 
jeigu netikėtai atsidurtų ne
gyvenamoje saloje. Geriausiu 
buvo pripažintas madam Zo 
želės I rene atsakymas: “Jū
reivio tat uu uoies!" Madam 
Frenč amžius septyniasde
šimt šešeri.



4-TAS PUSLAPIS

LIETUVOS ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
KELIONĖS LOUISIANOS VALSTIJOJE

— Ar seniai jūs čia gyve
nate, Roza?

— Visą laiką.
— Ir niekur nebuvote išva

žiavusi?
— Ne, o kur važiuoti?
— Iš kur atvažiavo jūsų 

tėvai?
— Jie visą laiką čia gyve

no. Taip pat ir seneliai.
Roza—jos vardą sužinau iš 

kortelės, pritvirtintos prie 
atlapo,—šypsosi taip, kaip 
gali šypsotis tik juodaodžiai 
žmonės—švytėdama ne tik 
dantimis, bet ir didelėmis 
tamsiomis akimis, visu veidu. 
Klausimai ją šiek tiek stebi
na.

Kur ir kodėl iš čia važiuoti? 
Greit išdžius didžiulio parko 
kilimas. Šimtamečiuose ąžuo
luose dar balsingiau uždai
nuos dešimtys margaspalvių 
paukščių. Pagaliau ir tam
siaodės Rozos darbas senoje 
plantacijoje dabar visai ne 
toks, kaip jos tėvų1 ir senelių, 
liejusių prakaitą bekraščiuo
se cukranendrių laukuose: ji 
viena namo-muziejaus prižiū
rėtojų.

Si giliųjų Amerikos pietų— 
Luizianos valstijos Oukloun- 
meno (Ąžolų pievelės dvaras) 
plantacija įtraukta į oficialų 
šalies istorinių vietų registrą.

Didelio kapitalo, daugelio 
rankų darbo triūso dėka šią 
vietą laikas ir įvykiai tarsi 
aplenkė: rūmai—lyg iš XVIII 
amžiaus graviūrų ar istorinio 
filmo kadrų. Beje, šioje plan

tacijoje gana dažnai filmuoja
ma—kai prireikia turtingo 
aristokratiško fono. Aišku, 
už nemažus pinigus.

Ąžuolai, kurie, kaip rašo
ma, mena dar Kolumbo lai
kus didinga, jaukia arka gau
bia kelią į didžiulį baltumu 
tviskantį su kolonomis namą. 
Jo pirmasis aukštas baldais, 
buities detalėmis, paveikslais 
pasakoja, kaip gražiai, jau
kiai, patogiai čia gyventa.

Ši vieta labai susijusi su 
nepaprastai marga Luizianos 
istorijai rūmus pasistatė 
(pačioje XVIII amžiaus pra
džioje) vienas pirmųjų valsti
jos plantatorių—A. Porteris.

Pilietinis karas, panaikinęs 
vergiją (šiose vietose dar il
gus metus—tik teoriškai), 
atėmė nemokamą darbo jėgą, 
o didžiulė cukranendrių plan
tacija buvo parduota vienai 
Niujorko kompanijai. Toks li
kimas labai būdingas ne tik 
Ouklounmenui.

1927 metais pastatus ir ap
link esančias žemes nupirko 
gerą uoslę turįs misteris K. 
Berburas. Jis atstatė rūmus, 
Europoje surankiojo to laiko
tarpio baldus. Dabar čia gy
vena misterio Berburo duktė 
su vyru. Dvaras, kaip lanky
tina vieta, atviras tik tam 
tikromis valandomis ir apžiū
rėti galima tik jo dalį.

Įėjimo mokestis gana dide
lis, bet lankytojų skaičius, 
nors vieta nuošali—didėja. 
Čia lankosi ne tik amerikie
čiai, bet ir užsieniečiai. Ele
gantiški rūmai (tokių Luizia- 
noje yra dar keletas, ir jie 
labai panašūs—tiek savo išo
re, tiek likimu) dar ilgai pasa
kos labai vienašališką istoriją 
apie tai, kaip gyventa Luizia- 
noje.

Vienašališką todėl, kad čia 
šiandien nieko nepamatysi, 
nieko nesužinosi apie tuos 
tūkstančius juodaodžių ver
gų, kurie lenkė nugaras, liejo 
kraują ir prakaitą sukranen- 
drių ir medvilnės laukuose, 
kurių triūsu, vien maisto tru
piniais ir bizūnu apmokamu, 
iškilo tie baltakoloniai rūmai. 
Apie juos—nė menkiausios 
užuominos, lyg nebūtų buvę 
ilgo ir nelinksmo puslapio 
Amerikos istorijoje.

Tiesa, išlikęs didžiulis, virš 
medžių viršūnių iškeltas var
pas, į kurio šerdį nuo dvaro 
terasos nutiesta virvė. Var

pas—tų laikų prisiminimas. 
Savo skambesiu jis kviesdavo 
į dvarą žmones iš plačių, 
tvankių laukų.

Ko pagaliau norėti iš priva
čių dabartinės plantacijos sa
vininkų. Juk jie—ne istori
kai, o tiesiog žmonės, paren
ką iš istorijos dolerių savo 
rūmams išlaikyti ir prižiūrė
ti. Kol kas dar neteko matyti 
nė vieno amerikietiško mu
ziejaus—netgi oficialaus,— 
kuris nepabijotų savo lanky
tojams sugadinti nuotaikos 
nemaloniais faktais iš smurto 
kupinos krašto istorijos . . .

O gal nė nereikia muzie
jaus? Daugelis tamsiaodžių 
Luizianos gyventojų sodybė
lių, pro kurias teko važiuoti, 
nelabai pasikeitę per ištisus 
dešimtmečius. Čia žmonės 
gyvena kaip ir prieš daugelį 
metų, neturi jokios perspek
tyvos. Nors čia pat bėgančio
je Misisipėje jau ne ratiniai 
garlaiviai (yra ir tokių—tu
ristinių), o modernūs šiuolai
kiniai laivai, nors į laukus kai 
kur jau atėjo modernios ma
šinos—darbo rankų jėga, ku
rios čia labai daug, dar nere
tai pigesnė.

Tačiau Luiziana įdomi ne 
tik labai ryškiais socialiniais 
kontrastais.

. . . Luizianos valstija savo 
forma primena batą. Ji be
veik keturis šimtus mylių nu
sidriekusi išilgai Meksikos 
įlankos. Per ją savo vandenis 
varpo daugybė upių—Misisi
pė, Red riveris. Sabinas, čia 
daugybė ežerų ir kanalų. Čia 
knibždėte knibžda gyvūni
jos—pradedant voverėmis, 
baigiant aligatoriais. Pasta
rieji dirba gamtos sanita
rais—naikina kai kuriuos 
kenksmingus gyvūnus ir net 
tyčia perkeliami į kai kuriuos 
drėgnesnius laukus. Vien ro
plių, gyvačių, amfibijų čia 
per šimtą rūšių—ir visos jos 
puikiai jaučiasi šiltoje, drėg
mės (o kartais ir maliarinio 
drugio) prisotintoje Luiziano-

Naujos knygos Lietuvoje
Aleksandras Gudaitis-Gu- 

zevičius. Broliai, I (470 psl.). 
Tai rašytojo kūrinių serijos, 
pakartotinis leidinys. “Bro
lių“ romane parodoma lietu
vių liaudies kova dėl Tarybų 
valdžios 1918-1919 metais.

Juodoji Torpeda (238 psl.). 
Dokumentinė A. Gudaičio- 
Guzevičiaus apysaka apie re
voliucinius įvykius Maskvoje 
1917-1920 metais. Iliustruo
ta. Skiriama Spalio revoliuci
jos 60-mečiui.

Jonas Avyžius. Kaimas 
kryžeklėje (534 psl.). Trečioji 
rašytojo kūrinių serijos kny
ga. Romane pavaizduotas 
Lietuvos kolūkinio kaimo gy
venimas.

Juozas Požėra, Man vaide
nasi arkliai (349 psl.). Knygo
je skaitytojas ras tris apysa
kas: “Auksas,* ’ “Kryžių va
letas,” “Mano teismas” ir ap
sakymų ciklą “Man vaidenasi 
arkliai.” Pakartotinis leidi
mas.

Justinas Kačiulis. Vytautas 
Montvila (318 psl.). Šioje mo
nografijoje, remiantis archy
vine medžiaga, dokumentais, 
gyvų liudininkų atsimini
mais, parodomas V. Montvi

je. Neatsilieka sparnuočiai: 
čia susiradę prieglaudą dau
giau kaip 450 rūšių paukščių, 
gausu jų draustinių, moksli
nio tyrimo stočių.

Valstija paskyrusi apie pu
sę milijono akrų žemės natū
raliam gyvūnijos gyvenimui 
saugoti.

Pagaliau Luiziana turtinga 
ne vien puikiomis įlankomis, 
nuostabiomis medžioklės vie
tomis: jos gelmėse—nafta, 
kuriai ieškoti savo teritorijo
je Amerika skiria vis daugiau 
jėgų ir lėšų, druska, siera. Į 
čia žmonės traukia vis daž
niau iš pačių įvairiausių Ame
rikos vietų. Ten, kur pasibai
gia neįžengiamos, klampios 
pelkės,—derlinga puiki že
mė, ir kaip prieš daugelį me
tų Luiziana augina medvilnę, 
ryžius, cukranendres, pupe
les, tabaką.

Mechanizacija ir ateiviai po 
truputį keičia šio egzotiško 
krašto vaizdą: didėja fermų 
skaičius, dabar jų čia apie 150 
tūkstančių. Kraštas po tru
putį “baltėja”; tačiau “tik
rieji“ (t. y. baltieji) amerikie
čiai vis dar mažuma. Juk per 
šimtmečius šios vietos ėjo iš 
rankų į rankas, kiekviena 
epocha ir užkariautojai paliko 
čia savo pėdsakus, savo tautų 
žmonės—nuo pat tų laikų, kai 
1682 metais Robertas de la 
Salas nuplaukė išilgai Meksi
kos įlankos ir priskyrė Pran
cūzijai visas žemes apie Misi
sipę. 1803 metais prancūzai 
už 15 milijonų dolerių parda
vė teritoriją Amerikai.

Tada, kai valstija tapo 
Amerikos dalimi, didžioji 
dauguma jos gyventojų buvo 
prancūzų—lygiateisės. XIX 
amžiaus viduryje Luizianą 
užplūdo persikėlėliai iš Karo
linos, Džordžijos, Alabamos, 
Tenesio.. Atvykėliai pratęsė 
vergvaldiškas tradicijas. 
Vergų darbo jėga buvo pa
remtas baltųjų plantatorių 
gyvenimas, pats jų egzistavi
mas. Neatsitiktinai Luiziana 
konfederatams davė du vado
vaujančius generolus, o jau 
pasibaigus pilietiniam karui, 
jų atstovai užėmė visas svar
biausias vietas valstijoje ir 
stūmė atgal šį nuostabų gam
tos kampelį.

Didžiuliam atsilikimui nuo 
viso krašto turėjo įtakos ir 
Luizianos izoliacija nuo liku
sio pasaulio—jau ir šiame 
šimtmetyje čia paskiausiai 
nutiesti keliai, čia daugiausia 
neišvažiuojamų kelių.

Jonas Lukoševičius

los gyvenimo ir kūrybos ke
lias, jo antifašistinė veikla.

Aleksas Dabulskis. Kasas 
Pegasas (74 psl.). Tai parodi
jų, humoristinių miniatiūrų 
rinkinėlis, kuriame satyriškai 
apžvelgiamos šiuolaikinės 
poezijos spragos ir ydos.

Grigorijus Kanovičius. 
Paukščiai virš kapinių (182 
psl.). Pasak autoriaus, tai 
vienos vaikystės romanas. 
Jame žydų tautybės berniuko 
akimis parodytas mažo Lietu
vos miestelio gyvenimas bur
žuazinės valdžios metais.

Meilė Kudarauskaitė. Vorų 
žemėlapiai (32 psl.). Pirmas 
autorės eilėraščių rinkinėlis 
apie šimtasiūlių voriukų že
mėlapius pievoje, apie šiauri
nio lopšinę, apie jautukus ir 
t. t. Spalvoti piešinėliai dail. 
N. Meškauskaitės.

Jonas Kalinauskas. Pajevo
nio fragmenta (70 psl.). Pir
moji jauno poeto eilėraščių 
knygelė. Autorius apdainuo
ja gamtą, darbo žmogų, jo 
giedrą nuotaiką . . . Serija 
“Pirmoji knyga.”

Stefa Bulkienė
“VAGOS” leidykla

LAISVĖ

Kauno dirbtinio pluošto gamyklos deputatai svarsto eilinį 
klausimą. M. Baranausko nuotr.

GAMYKLOS DEPUTATAI 
IR JŲ VEIKLA

Ant Kauno Spalio 40-mečio 
dirbtinio pluošto gamyklos 
deputatų kambario durų pa
kabinta lentelė skelbia: 
“Šiandien rinkėjus priima 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatė triacetato teks
tilės cecho sukėja B. Makū- 
nienė.”

Gamyklos deputatų grupę 
sudaro 17 žmonių. Daugumą 
klausimų deputatai svarsto 
kartu su partine ir profsąjun
gine organizacijomis, liaudies 
kontrolės grupe, administra
cija. Toks bendradarbiavi
mas leidžia geriau sutvarkyti 
valgyklų darbą, pagerinti 
daugelio kolektyvo narių dar
bo ir buitines sąlygas, sustip
rinti darbo drausmę.

Didelį dėmesį deputatai 
skiria darbininkų jaunimo 
mokymuisi ir kvalifikacijų 
kėlimui. Elektrikas M. Ūzas, 
gamybinio mokymo instruk
torė N. Kotova ir kiti grupės 
nariai rūpinasi globotinių pa

LIETUVOJE KURIASI IR 
KLESTI JAUNIMO KLUBAI

Pajiesio kolūkio ekonomis
tą Praną Levicką komjaunuo
liai išrinko pirminės komjau
nimo organizacijos sekreto
riumi ir jaunimo klubo prezi
dentu.

Kas tie jaunimo klubai Šią 
idėją mūsų rajono Kultūros 
skyriaus darbuotojai atsivežė 
iš Estijos. Minčiai steigti jau
nimo klubus prie ūkių kultū
ros namų pritarė ir Komjau
nimo rajono komitetas. Jau
nimo klubuose galima ne tik 
puoselėti saviveiklą, sportą, 
bet ir kalbėtis aktualiomis 
temomis, pasidalyti vasaros 
kelionių įspūdžiais.

Steigiamasis jaunimo klubo, 
susirinkimas įvyko 1974 metų 
sausį. Į naująjį klubą jau pir
mą jo gyvavimo vakarą atėjo 
daugiau kaip dvidešimt jaunų 
žmonių: mechanizatoriai K. 
Vinča, J. Matulevičius. Ilga- 
kiemio Bibliotekos vedėja 
Regina Alksnevičiūtė, savi
veiklininkės Aldona ir Regina 
Urbonavičiūtės. Danutė Ci- 
kotaitė ir daugelis kitų. P. 
Levickas tą vakarą pasakojo 
kelionės po Jugoslaviją įspū
džius.

Klube šiuo metu daugiau 
kaip trisdešimt jaunų žmo
nių. Veikia dvi sekcijos: spor
to ir meno saviveiklos. Ypač 
aktyvūs estradinės muzikos 
puoselėtojai. Įsigalėjo graži 
tradicija paminėti kiekvieno 
klubo nario sukaktuves, šei
mos šventes. Populiarios ir 
bendros kelionės. Įdomu pa
žymėti, kad pernai klube aš- 
šoktos net ketverios vestu
vės.

Dalyvavimas jaunimo klu
be, jo renginiuose ne tik 
suartina žmones, bet ir moko 
juos disciplinos, verčia pasi
tempti. Nei į repeticijas, nei 
juo labiau į koncertą neateisi 
“su kvapeliu“ ar netvarkingai 
apsirengęs.

Kauno rajone jau veikia še
ši jaunimo klubai. Be Pajie
sio—Vilkijoje, Rokuose, Bab
tuose, Ežerėlyje. Raudon
dvaryje. Šiemet jaunimo klu
bai skelbia ir socialistinį lenk

žangumu, mokymosi sąlygo
mis. Deputatų grupės nariai 
taip pat šefuoja miesto tris
dešimt septintąją profesinę 
technikos mokyklą, ruošian
čią kadrus gamyklai.

Pastaraisiais metais sėk
mingai įgyvendinamas socia
listinis ekonominio vystymo 
planas. Pastatyti puikūs kul
tūros ir sporto namai, išplės
ta poilsio bazė. Daugelis ga
myklos dirbančiųjų atšventė 
įkurtuves naujuose butuose.

Pasiekta ir nemaža gamy
binių laimėjimų. Praėjusiais 
metais Kauno chemikai papil
domai realizavo produkcijos 
už 355 tūkstančius rublių, 
virš užduoties pagamino apie 
400 tomų dirbtinio pluošto. 
Už. aukštus socialistinio lenk
tyniavimo rodiklius įmonei 
paskirta TSKP CK, TSRS 
Ministrų Tarybos, VPSCT ir 
VLKJS CK pereinamoji rau
donoji vėliava.

tyniavimą. Jam organizuoti, 
prie rajono Kultūrų? .skyriau?,, 
įsteigta Jaunimo klubų tary
ba.

Jaunimo klubų veikla bus 
vertinama pagal tai, kaip jie 
formuoja jaunimo pasaulėžiū
rą, kaip organizuoja darbinį 
auklėjimą, kaip skiepija ko
munistinę moralę, internacio
nalinį ir socialistinį patriotiz
mą, kaip padeda organizuoti 
kultūrinį ir sportinį darbą. 
Lenktyniavimas, tikimės, pa
darys jaunimo klubų veiklą 
platesnę ir įvairesnę.

L. Vainikonis
Kauno rajono Pajiesio 

zoninių Kultūros namų 
direktorius

Didelis politinis 
skandalas Arizonoj

Phoenix. — Pernai 30 repor- 
terių-korespondentų nuvyko 
į Arizonos valstiją ir per išti
sus šešis mėnesius tyrinėjo 
didelį kriminalizmo siautėji
mą. Iš savo atradimų jie at
sargiai paruošė visą eilę 
straipsnių. Kai kuriuos 
straipsnius jau paskelbė “The 
Arizona Republic” ir “The 
Phoenix Gazette.”

Tarp kitko, straipsniuose 
storai pabrėžiama, kad per 
beveik 30 pastarųjų metų ne 
tik valstijos sostinę Phoenix, 
bet ir visą valstiją valdo re- 
publikonai senatorius Barry 
Goldwater, jo brolis Robert 
Goldwater ir Republikonų 
partijos valstijos pirmininkas 
Harry Rosenzweig, kurie kri
minalistų veiklą valstijoje to
leravo. Pav., parodoma, kad 
plačiai žinomas raketierius 
Willie Bioff yra paaukojęs 
$5,000 senatoriaus Goldwate- 
rio politiniams reikalams.

Aišku, kad sen. Goldwater 
griežtai paneigė visus jam ir 
jo kolegoms daromus kaltini
mus.

Tuo tarpu minėti du dien
raščiai, pabūgę kaltinamųjų 
keršto ar kitais sumetimais, 
straipsnių spausdinimą stai
ga nutraukė . . .

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 25,1977

SAN FRANCISCO, CAL.
TARPTAUTINĖS MOTERS 
DIENOS MINĖJIMAS

Kovo 13 dieną Kovo 8-oji 
mūsų tarpe buvo šventiškai 
paminėta. Suomių salė Ber
keley, Cal., prisipildė geriau
sios nuotaikos svečiais. Ir vos 
įžengus salen, momentaliai į 
akis krinta stalų puošnumas 
su gražiausių gyvų gėlių 
puokštėmis. Šios skaisčiosios 
dienelės minėjimą suruošė 
Oaklando LLD kuopos šau
niosios draugės moterys.

Salėje draugiški pokalbiai 
ir sveikinimai ūžte ūžė. O 
dažnas pramogų lankytojas 
Raymond Machulis savo gim
tadienio sukakties proga vai
šino savo bičiulius su skai
driosios tostais.

Baigiant ją pokalbiams su 
vaišėmis, drg. Violeta Taraš- 
kieųė paprašius svečių tylos, 
pristatė Ksaverą Karosienę 
pakalbėti Moters Dienos 
klausimu. Ksavera pasakė iš
samią ir brandžia kalbą. Kal
bėtoja palietė Tarptautines 
Moters Dienos istoriją ir sa
kė, kad šiandien Kovo 8-oji 
yra švenčiama visame pasau
lyje, o jos pradžia įvyko New 
Yorke 1908 metais, kuomet 
moterys iš dirbtuvių veržėsi į 
mitingus, reikalaudamos di
desnio atlyginimo ir trumpes
niu darbo valandų. Jos taipgi 
reikalavo moterims lygių tei
sių ir balsavimuose su vyrais. 
Ksavera pabrėžė, kad šian
dien Tarybų Sąjungos mote
rys dirba bendrai su vyrais 
visose srityse. Ir šiandien 
moterys visur jungiasi į kovą 
už taiką pasaulyje.

Po tam pirmininke Violeta 
perskaitė Moters Dienos gra
žų sveikinimą šios dienos iš
kilmėj nuo Marytės Ginaitie- 
nės, kuri negalėjo dalyvauti 
šioje sueigoje, nes jos mielas 
draugas Jonas Ginaitis yra 
silpnos sveikatos.
rfiĘeįętj džiugu priminti, kad 

mūsų drg. Valė Sutkienė, ku
ri buvo sunkiai susirgusi, 
sveikatai pagerėjus, jau daly
vavo šioje Moters Dienos mi
nėjimo šventėje.

Taipgi šiame būryje radosi 
šio mėnesio gimtadienių jubi
liatų: aukščiau suminėtas 
Raymond Machulis, F. Fitz
gibbon ir J. Raulins. Jiems 
sudainuota “Ilgiausių metu” 
ir palinkėta viso geriausio. 
Šioje mieloje sueigoje buvo 
pasigesta šių mūsų pramogų 
lankytojų ir darbuotojų; Igno 
Kamarausko su žmona Mar
tha ir Tildos V. King. Girdė

EAST BRUNSWICK, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

Kiekvieną dieną prisi
mename mūsų mylimą 
Tėvą ir jo nueitą teisingą 
kelią.

Ilsėkis ramiai, mylimas 
tėvelę, mes tavęs niekad 
neužmiršime.

Duktė-EMILY 
ir jos vyras

JOSEPH KRUPSK1 
Anūkė—WANDA

BROCKTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

John Stočkus
mirė 1976 m. kovo 29 d.

Jau metai prabėgo kai mane palikai. Tavęs 
niekada nepamiršiu, kol aš gyva būsiu. Tavo kapą 
dažnai lankysiu ir aš pati pas Tave ateisiu.

v
VERONIKA STOCKUS — žmona

josi, kad jų sveikata yra su- 
negaliavusi. Nuoširdūs linkė
jimai, kad ligonių sveikata 
greit sutvirtėtų.

Moters Dienos minėjimo 
proga atsirado tokių, kurie 
prisidėjo su auka: L M. Ka
marauskai $10, po penkinę— 
M. Ginaitienė, R. Machulis, 
J. Raulins, V. Sutkienė ir D. 
Beers.

Nuoširdi padėka už aukas, 
Ksaverai už kalbą ir sunkiai 
dirbusiems prie vaišių, o sve
čiams už atsilankymą. Šios 
dienelės visa popietė buvo 
įspūdinga ir puiki.

Osipov Balalaikos 
Orkestro Koncertas

Praėjusi mėnesį pavyko da
lyvauti American-Russian In
stituto suruoštame Osipov 
Balalaikos koncerte, kuris 
įvyko First Unitarian 
Church. Vargiai kada beuž- 
miršiu šių nuostabiai aukštai 
lavintų artistų žavėjančią 
muziką. Sis didelis Osipov 
balalaikos orkestras ir šie 
šaunus artistai keliauja po 
Ameriką dėka kultūrinių 
mainų su socialistiniais kraš
tais.

Įspūdinga muzika nuosta
biai sužavėjo visą publiką, 
kad gausūs aplodismentai ir 
sustojusi publika nebenorėjo 
artistų paleisti nuo estra
dos. Taipgi šių puikių artistų 
tarpe radosi du Bolshoi Teat
ro bei operos solistai, tai so
pranas Evgenia Dorohavnaja 
ir baritonas Ivan Romanen
ko, kurių labai meliodingai ir 
žavesio pilni balsai labai pati
ko koncerto dalyviams. 0 šio 
koncerto pirmininkes parei
gas puikiai pravedė Ksavera 
Karosienė.

Taigi tenka prisiminti, kad 
prieš tūlą laiką San Francis
co mieste mirus ilgamečiu! 
American-Russian Instituto 
prezidentui Daktarui Holland 
Roberts, jo nelengvos ir atsa
kingos pareigos atiteko mūsų 
Ksaverai, nes ji buvo Dr. H. 
Roberts dešinioji ranka bei 
šio Instituto viceprezidentė.

Šis San Francisco ilgametis 
American-Russian Institutas 
yra didžiai dėkingas Osipov 
Balalaikos artistams už jų pa
stangas ir už įspūdingą kon
certą, kuris suteikė didoką 
parama šiam institutui, kuris 
šiuo tarpu deda didelias pa
stangas įsteigti mirusio dak
taro Holland Roberts vardu 
memorialinį centrą San Fran- 
ciske. M. B-tė

l
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KANADOS ŽINIOS
Kovo aštuntoji!
(Kalba, pasakyta Moters 
Dienos minėjime]
Gerbiamos Moterys!

Šiandien mes čia susirinko
me, nors ir nedidelis būrelis, 
atžymėjimui Tarptautinės 
Moters Dienos-Aštuntosios 
Kovo. Apie šios šventės atsi
radimo istoriją jau ne kartą 
buvo spaudoje rašyta ir gyvu 
žodžiu prisiminta, tai šį kartą 
nekartosiu.

Pirmiausiai norėčiau pa
sveikinti ne tik čia susirinku
sias, bet ir viso pasaulio mo
teris, jų tarpe ir mūsų seses 
senojoje tėvynėje. Ypatingai 
su didele pagarba ir dėkingu
mu reikia prisiminti tas mo
teris, kurios ryžtingai kovojo 
ir kovoja už moterų teises, už 
taiką ir už šviesesnį ir laimin
gesnį visos žmonijos rytojų. 
Gaila, kad ši šventė, kuri 
gavo pradžią Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, ten dar 
neprigijusi pilna to žodžio 
prasme. Si šventė geriausiai 
atžymima, tai socialistinėse 
šalyse. Labai jau gražiai pa
gerbiamos moterys mūsų Tė
vynėje. Si diena yra nedarbo 
diena. Moterims perka dova
nėles, gėles, vedasi į teatrus, 
suruošia įvairius pagerbi
mus, užsipelnusias apdovano
ja premijomis. Kai kurie vy
rai tą dieną moteris užvaduo
ja virtuvėje, ar nusiveda į 
valgyklas pavaišinti.

Gėles Lietuvoje turi didelę 
paklausą. Gėles įteikia mote
rims įvairiomis joms skirto
mis progomis, k. t. Kovo 
aštuntosios, Motinų dienos, 
sveikina naują motiną, mi
nint gimtadienius, vedybines 
sukaktis, įvairius kitus jubi
liejus, aplankant ligonį, 
einant į svečius ir taip toliau, 
nes su įteikimu gėlių, išreiški 
pagarbą, dėkingumą ir sutei
ki pasigrožėjimą. Štai žodžiai 
žymios visuomenininkės Ksa
veros Karosienės, grįžusios 
iš viešnagės Tėvynėje: “Gal 
niekur kitur taip nebrangina
mos gėlės kaip Lietuvoje. 
Kiek sykių teko nuvykti Lie
tuvon, visuomet pirmieji įs
pūdžiai buvo gėlių puokštės, 
kuriomis buvau apdovanota 
. . . Dabar, kuomet švenčia
ma Tarptautinė Moters Die
na, skaitau “Tiesoje,” kad 
nors ir lauke žiemos šaltis, 
bet po šiltnamių stiklais ža
liuoja ir žydi tūkstančiai įvai
riausių gėlių. Turbūt šalyje 
mažai moterų bus, kurios ne
gaus kokią nors gėlelę prisi
minimui Taraptautinės Mo
ters Dienos.”

Baigdama šiuos žodžius, 
noriu pabrėžti, kad ir mūsų 
pažangios moterys, per visą 
laikotarpį, yra atlikusios 
daug kilnių darbų ir joms 
tenka didelė pagarba ir dė
kingumas. Nors šiuo laiku jų 
liko tik maža saujelė, bet 
sulyg savo pajėgumo dar la
bai gražiai darbuojasi.

Lai gyvuoja viso pasaulio 
moterys: Lai gyvuoja taika 
pasaulyje! Petrė Kirielienė

Iš mano viešnagė 
Floridoje

Lankydamasi Jungtinėse 
Valstijose Floridoje St. Pe- 
tersburge norėjau sutrum
pinti šaltą Kanados žiemą. 
Bet ne tą radau, ko tikėjausi. 
Mat, kaip visur, taip ir Flori
dą buvo užklupęs gana šaltas 
oras. Negailestingas šaltis 
ten smarkiai sužalojo Flori
dos tropiškus medžius, krū
mus ir gėles. Per tūlą laiką ir 
saulė nešildė. 0 apie maudy
mąsi jūroje nebuvo nė kal
bos. y

Daug lietuvių gyvena Flo
ridoje. Tai labai draugiški 
žmonės. Teko būti jų klube, 
kur jie turi įsitaisę gražią 
svetainę. Kas šeštadienis jie 

ten turi pietus. Kaip puikiai 
jie susitvarkę. Labai daug tas 
priklauso nuo klubo pirminin
ko Valio Bunkaus. Girdėjosi 
daug sakant , kad jeigu ne 
jis, tai klubas daug prasčiau 
sustovėtų. Kaip tik V. Bun- 
kui labai tinka būti pirminin
ku, nes jis palydinti dar jau
nas ir energingas žmogus.

O kaip visus sužavi jų Dai
nos Mylėtojų Choras. Rodos, 
visą laiką jį dainuojant klau
sytum ir neatsibostų. Tai 
nuopelnas choro vadovybės 
Adelės Pakalniškienės. Į cho- 
riečius malonu žiūrėti. Atro
do kaip jaunuoliai. Linksmi
nasi, šoka, rodos, kad jie 
niekados nepavargsta.

Negaliu išvardyti visų ak
tyvių moterų. Jų labai daug. 
Visur jos darbuojasi.

Mes sekame žinias iš St. 
Peterburgo. Jas mums per 
“Laisvę” pateikia sugabi ko
respondentė Verutė Bunkie- 
nė.

Linkiu visiems floridie- 
čiams būti sveikiems ir links
miems, kad kitą kartą atvy
kusi, vėl pamatyčiau tuos 
malonius veidus.

Ona Veršinskienė

Montrealio kronika
KVIEČIAME PIETUMS

Balandžio3 d., sekmadienį, 
Montrealio Lietuvių Moterų 
Klubas ruošia skanius pietus. 
Įvyks 1 vai., 6546 St. Law
rence Blvd. Reikia išlipti ant 
Beaubien. Bus gera muzika ir 
kitų įvairumų. Prašome visus 
dalyvauti. Įžanga $5.

Per klaidą kai kurie pakvie
timai buvo parduodami po $4. 
Labai atsiprašome, bet prie 
durų turėsite damokėti po $1, 
kurie turite kvietimus už $4.

Rengėjos
LIGONIAI

E. Skardžiuvienė serga 
Verdun General ligoninėje.

A. Kukenienė turėjo opera
ciją R. Viktorijos ligoninėje.

P. Skirka buvo operuotos 
R. Viktorijos ligoninėje.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

SUSIŽIEDAVO
L. Vaupšytė susižiedavo su 

svetimtaučiu vaikinu. Vestu
vės įvyks netolimoje ateityje.

Linkiu daug laimės.

TURĖJO NUOSTOLIŲ
J. P. Taruškai turėjo daug 

nuostoliu kai kaimynų na
muose kilęs gaisras pasiekė ir 
jų namus. Namai smarkiai 
apdegė ir daug daiktų sugadi
no.

Apgailestauju.

MIRĖ
Kovo 5 d. mirė Karalina 

[Daukšiųtė] Telenienė, 84 m. 
Paliko nuliūdime sūnų Leoną 
Joną ir Vincą ir dukrą Adelę, 
kuri su vyru buvo atvykusi į 
laidotuves iš N. Y., taip pat 
šešius anūkus ir du proanti- 
kėlius.

Artimiesiams gili užuojau
ta, o velionei lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Toronto, Ont.
L. L. Draugijos Toronto 

kuopos . susirinkimas įvyks 
kovo 31 d. Sūnų ir Dukterų 
salės patalpose, 160 Clare
mont St.

Kuopos nariai įsitėmykite 
šį pranešimą, kad nepamirš
tumėte. Susirinkimas įvyks 
dienos laiku, 2 vai. po pietų.

Turime svarbių reikalų ap
svarstymui. Taigi, pasisteng- 
kite susirinkime dalyvauti. 
Kurių duoklės yra atsiliku
sios, pasistenkite šiame su
sirinkime pasimokėti.

Lauksime skaitlingai atsi
lankyt. Kuopos Valdyba

Montreal, Que.
Iš Moters Dienos paminėjimo

Montrealo Moterų Klubas 
kovo 8-ąją dieną minėjo Mo
ters Tarptautinę Dieną. 
Draugų Skripkų svetainėn 
susirinko nemažas būrys 
žmonių. Tvarkingoje ir gra
žioje nuotaikoje minėjimą 
pravedė A. Suplevičienė, 
apibūdindama tos dienos 
reikšmę. Jinai pažymėjo, kas 
buvo nuveikta kovoje už mo
terų lygias teises praeityje. 
Mes lenkiame galvas—ji pa
sakė—toms moterims pirmū
nėms, kurios išdrįso pakelti 
balsą už moterų teises. Dar 
ilgai tęsis kova, kol moteris 
taps pilnateise visose srityse. 
Mes, moterys, jeigu būsime 
organizuotos ir vieningos, tai 
būsime ir galingos. Mes galė
sime pasakyti pasaulio valdo
vams, kad jie nelietų mūsų 
sūnų ir anūkų kraujo, kad jų 
groboniški žygiai būtų su
stabdyti. Mes didžiuojamės 
mūsų lietuvėmis veikėjomis, 
kurios skiria visą energiją 
pažangiajai veiklai.

Mūsų Onutė Viržinskiene 
buvo išvykus į Floridą. Ji 
labai gražiai apibūdino tenai 
moterų veiklą. Džiaugėsi jų 
energija ir jaunatviška nuo
taika.

O mūsų draugė M. Čekai- 
tienė buvo nuvykus net į Bra
ziliją. Ji papasakojo, kaip ten 
lietuviai yra įsikūrę. Sakė, 
kad ten oras labai šiltas, pui
kus vanduo maudytis ir 1.1.

Po tų visų pasikalbėjimų 
turėjome puikias vaišes.

Iki kito pasimatymo.
P. B. Grandma

Philadelphia, Pa.
STREIKŲ BANGA

Neseniai streikavo dviejų 
stambių komercinių laikraš
čių—“Philadelphia Inquirer” 
ir “Daily News” darbininkai. 
Streikas tęsėsi virš poros sa
vaičių. Darbininkai laimėjo 
algų pakėlimą ir darbo sąly
gų pagerinimą.

Siam streikui vos pasibai
gus, sustreikavo didžiųjų 
maisto parduotuvių—Pantry 
Pride, A and P, Acme ir 
Penn Fruit darbininkai. Jie 
reikalauja algų pakėlimo ir 
žmoniškesnių darbo sąlygų. 
Jau trečia savaitė darbinin
kai tariasi su maisto magna
tais, bet samdytojai spardosi, 
purtosi, vis atsisako paten
kinti jų reikalavimus. Šie 
maisto trustaį pardavinėja 
maista šiek tiek pigiau, negu 
privatiškos mažos maisto 
parduotuvės. Jeigu kompani
jos ir numeta dolerį kitą savo 
darbininkams,' jos dėl to ne
nukenčia, nes jos tuojau ant 
savo maisto produktų pakelia 
kainą ir pirkėjai už viską už
moka . . .

Kovo 15 d. tik per plauką 
neįvyko transporto darbinin
kų streikas. Streikas turėjo 
prasidėti vidurnaktį, bet įsi
kišus miesto merui F. Rizzo 
ir Penn. valstijos gubernato
riui Shapp, streiko išvengta. 
Virš 300,000 autobusais va
žiuotojų atsikvėpė lengviau. 
Bet jau kalbama apie pakėli
mą važiuotės fėro 10 centų.

Philadelphijoje prasidėjo 
tradicinė gėlių paroda didžia
jame pastate Civic Center. 
Parodoje dalyvauja 21 gėlių 
augintojų grupė. Šiemet pa
rodoje randasi daug naujai 
išvystytų gėlių, kokių žiūro
vei dar nėra matę/ įžanga 
$3.50.

Šių žodžių rašėjas jau matė 
mieste pražydusių pavasari
nių gėlių ir krūmų. Atrodo, 
kad dar per anksti jiems žy
dėti kovo 15 dieną! Dar prisi- 
bijoma šalto oro, nes gamta 
dažnai tokius šposus išker
ta.. . “L.” Reporteris©

• KARŠČIO AŠIGALIS

Aukščiausia oro tempera
tūra žemėje užregistruota EI 
Azizijgje, Libijoje, — 57,5 C. 
Ankstesnysis rekordas priklau 
$ė Kalifornijai — 56,5 C.

LIETUVIŠKA DAINA 
SKAMBA FLORIDOJE

Kovo 13 dieną vėl galime 
įrašyti į LSK kultūrinės veik
los istoriją. Visi, kurie taip 
skaitlingai dalyvavo šiame 
koncerte, išreiškė didelį pasi
tenkinimą, nes čia skambėjo 
dainos, kurios ugdo meilę 
mūsų gimtinei Lietuvai ir jos 
darbo liaudžiai. Taip pat šis 
koncertas buvo turtingesnis, 
nes jame dalyvavo mieli sve
čiai—LMS veikėja, chorvedė 
Mildred Stenslerienė, jos ma
mytė ir žymusis solistas Vic
tor Bekeris. Savo atostogas 
jie skyrė mūsų koncertui.

Su trumpa kalba programą 
pradėjo choro pirmininkė M. 
Navickienė. Vietinis Aido 
choras, kuriam dabar vado
vauja Marytė Nevins, buvo 
pirmas estradoje. Atlikus 
jam porą gražių dainelių, į 
chorą įsijungė ir svečias solis
tas V. Bekeris. Taip choro 
daina buvo gražesnė ir tur
tingesnė. Prie to, Mildred ir 
Viktoras išreiškė širdingus 
sveikinimus ir linkėjimus 
miamiečių kultūrinei veiklai. 
Ir čia pat solistas Bekeris, 
gražiu baritono balsu, atliko 
keletą dainų solo. Jo dainos 
dabartinių Lietuvos kompozi
torių sukurtos. Jam akompa
navo draugė Mildred.

Sekanti estradoje buvo mū
sų vietiniai, kuriems akompa
navo ir vadovavo muzikos 
mokytoja Birutė Ramoškaitė. 
Solistas J. Zacharka davė 
klausytojams porą gražių so
lo dainų. Taip ir Mae Gabrė
nienė, A. Iešmantas įspudim 
gai atliko duetą. Po dueto, M. 
Gabrėnienė ir A. Iešmantas 
dainavo kaip solistai. Gražiai 
skambėjo dviejų vyrų—Ieš
manto ir Zacharko—duetas. 
Gražiai ir įvairiai programa 
buvo sutvarkyta.

Sakoma, kad daina išreiš
kia žmogaus meilę, rimtį ir 
jumorą, juoką. Tai puikiai 
atliko antru ištojimu Vikto
ras Bekeris. Prie savo dainų 
repertuaro jis pridėjo ir ko
mišką humoreską: “Neskųsk, 
drauguži, tu barzdos.” Tai 
buvo skanus juokas iš tos 
dabartinės “barzdotos” ma
dos.

Žinoma, pati koncerto iški
la—finalas. Jį atliko vietinis 
Kvintetas, kurį sudaro A. 
Iešmantą, J. Zacharka, M. 
Gabrenienė, M. Nevins, N. 
lešmantienė. O prie jų prisi
dėjo ir svečiai—M. Stensler 
ir V. Bekeris. Taigi, šį kon
certą galime įvertinti V. Ku
dirkos poezijos eilėraščio žo
džiais: “Gražu, gražiau ir gra
žiausia.” Taip šį koncertą 
vertino ir klausytojai, j’*e 
gausiais aplodismentais dė
kojo visiems programos daly
viams. Gražu, kad mes Mia- 
myje turime tokių dainos me
no jėgų. Reikia linkėti, kad 
šie meno talentai energingai 
veiktų ir toliau.

Meninė ir kita mūs veikla
Mus džiugina, kad organi

zacijų sueigose veikia daug 
moterų. Meno srityje muzi

Pavasarėlio mes susilaukėm
Pavasarėlio mes susilaukėm, 
Linksmą dainelę visi užtraukėm.

Oi lilia, lia, lia. Oi lilia, lia, lia.

Šiltos dienelės jau ir atėjo,
Visi medeliai sprogti pradėjo.

Kur tik pažiūri, visur žaliuoja,
Medžiuos lakštutė linksmi lakštuoja.

Visi paukšteliai jau perkeliavo,
Ir jau gegutė sode kukavo.

Puošnios gėlelės pradėj žydėti
Ir vyturėliai pradėj čiulbėti.

Salta žiemužė jau iškeliavo,
Visi iš džiaugsmo dainas dainavo.

Fr. Mankauskas
Miami, Fla.

MIAMI, FLA. ST.PETERSBURG,FLA.
kos mokytoja B. Ramoškaitė 
mokina ir vadovauja vieti
niam dainos kvintetui. Mary
tė Nevins dabartiniu laiku 
vadovauja Aido chorui ir da
lyvauja dainos programose. 
Dauguma moterų dainuoja 
chore. Bet šiame koncerte 
vyrai viršijo moteris. Kaip 
solistai koncerte dainavo vy
rai V. Bekeris, A. Iešmantą, 
J. Zacharka. O kaip su mote
rimis? Tai šiame koncerte iš 
moterų tik Mae Gabrėnienė 
dalyvavo programoje kaip so
listė.

Mae Gabrėnienė šiuo metu 
mūsų kolonijoje yra žymiau
sia solistė. Ji turi stiprų, gra
žų balsą. Ir dabar Mae tobuli-

Mae Gabrėnienė
na, lavina dainavimo meną su 
muzikos mokytoja B. Ramoš
kaite. Jai linkime ir toliau 
dirbti dainos meno sferoje. 
Daina, menas—neturi am
žiaus ribų.

Sezono laiku, kai šaltas 
sniegas užkloja šiaurės val
stijų žemę, į “saulėtą” Flori
dą atvyksta ir lietuvių pavie
šėti. Juos sutinkame ir mū^ų 
sueigose. Tolimesnių svečių 
buvo ir kovo 13-tos koncerte. 
Deja, neturint rankoje jų pa
vardžių, neįmanoma juos pa
minėti. Žinoma, kitaip su mū
sų kaimynais iš St. Peters- 
burgo—jie visiems pažįsta
mi. Kaip netikėtai, į šią suei
gą atvyko J. ir H. Sarkiūnai, 
jų dukra H. Janulytė ir Adelė 
Pakalniškienė. Tai tikrai bu
vo malonu susitikti ir daug ką 
pasikalbėti su šiais svečiais. 
Tai pažintis, kuri užsimezgė 
dar prieš 40 ar daugiau metų 
visuomeninėje veikloje. 
Džiugu, kad draugai Šarkiu- 
nai, jų dukra Janulytė ir A. 
Pakalniškienė ir šiandien' 
energingai veikia ir vadovau
ja organizacinėje ir meninėje 
veikloje. Linkime jiems ge
riausios sėkmės St. Peters
burg© lietuvių veikloje.

V. Bovinas

RYŠIŲ RŪMAI
Vilniaus senamiestyje kovo 

18 d. pradėjo veikti nauja 
galinga automatinė telefono 
stotis. Ji įsikūrė ryšių kom
plekse, kurį sudaro trys ori
ginalių formų pastatai. Pas
tatus vainikuoja Mansardų ti
po viršutiniai aukštai, vari
niai stogai. Visa tai harmoni- 
zuojasi su šimtmečiais susi
klosčiusia miesto architektū
ra.

GARBINGO AMŽIAUS 
JUBILIEJUS

Vasario 14 diena Vladas 
Dubendris atšventė savo 90- 
tąjį gimtadienį. Apie Vladą 
Dubendri, kaipo žymu visuo
menini veikėją, stambu pa
žangios spaudos rėmėją bei 
organizacijų darbuotoją, bu
vo mūsų spaudoje daug kartų 
aprašyta per skirtingo am
žiaus gimtadienius. Tačiau 
pastarasis gimtadienis, 90 
metų amžiaus, yra toks, kokį 
ne daugeliui tenka pasiekti, 
tai gražus metų skaičius!

Vladas Dubendris dėl savo 
amžiaus atrodo labai gerai— 
tiesus, vikrus, visuomet atsi- 
lankoų^musų pobūvius, na, ir 
prie geros muzikos, šauniai 
pasišoka. Sis garbingas gim
tadienis Lietuvių Piliečių klu
bo salėje, vasario 14 dieną 
buvo gražiai atžymėtas. Vla
das sukvietė daug draugų— 
gių, daugiau nei jo amžiaus 
skaičius. Seimininkės EI. 
Shnarpūnienė ir H. Sarkiū- 
nienė pagamino svečiams 
skanius pietus. P. Alekna ap
tarnavo gėrimu.

Šiai puotai pirmininkavo 
Juozas Sarkiūnas. Jis prista
tė eilę kalbėtėjų—J. Milerį, 
V. Bunkų, Al. Aleknienę, T. 
Lukienę. Buvo pasakyta jubi
liatui daug gražių žodžių, pa
linkėta tvirtos sveikatos ir 
sulaukti dar daug gimtadie
nių linksmų.

Štai keletas bruožų apie 
Vlado Dubendrio gyvenimą, 
susijusi su pažangiąja lietu
vių veikla.

Vladas Dubendris gimė 
1887 m. Juodupėnų k., Šimo
niu Valse. Jo tėvai Juozas ir 
Ameliją Dubendriai buvo vi
dutiniai ūkininkai, išauklėjo 5 
sūnus ir vieną dukrą, Vladas 
buvo penktasis. Vladas turė
damas 13 metų, baigė Šimo
nyse pradžios mokyklą. Tūlą 
laiką dirbo tėvų ūkyje. 1905 
metais Vladas buvo dar jau
nuolis, tačiau jis domėjosi re
voliuciniu judėjimu, susipaži
no ir bendravo su kovotojais, 
klausėsi prakalbų. Čia jam 
buvo proga, susipažinti su 
klasių kova.

Kiek vėliau artėjo Vlado 
karinės prievolės laikas. Jau
nuolis apsvarstė padėtį ir nu- 
sisprendė vykti Amerikon. 
Kadangi jo vyręsnysis brolis 
Jurgis jau gyveno Rumford, 
Maine, tai ir Vladas 1907 m. 
atvyko pas jį.

Čia prasidėjo jo savaran
kiškas gyvenimas. Dirbo po- 
pieros fabrike. Darbas buvo 
sunkus, o atlyginimas mažas.

Vladas pradėjo galvoti. 
Prisiminė 1905 metų darbo 
žmonių sukilimą ir kovą prieš 
skriaudėjus. Ryžosi ieškoti 
išeities. Reikia įsigyti dau
giau žinių, apšvietos.

Ėmėsi skaityti pažangias 
knygas, spaudą —“Kovą,” 
“Laisvę” ir kitus. Greit pa
keitė pažiūras į religiją ir 
gyvenimą Amerikoje.

1910 m. iš Rumfordo persi
kėlė į Montello, ■ Mass. Čia 
avalynės įmonėje išsimokė 
amato, bet ir čia darbas ir 
atlyginimas buvo nepavydė
tini.

Tuo metu Montelloje veikė 
lietuvių organizacijos. V. Du
bendris įstojo į Socialistų Są
jungos 17 kuopą. 1915 metais 
buvo suorganizuota LLD-ja. 
Vladas pirmas stojo organiza
cijom įkūrė 6 kuopą ir eilę 
metų buvo jos sekretorium. 
Be to, V. Dubendris veikė ir 
tarptautiniame darbininkų 
judėjime. 1919 metais apsi
gyveno Chicagoje, III. Čia vėl 
įsijungė į pažangią veiklą. 
Buvo LLD 86 kuopos sekre
torium per 46 metus. Taipgi 
tuo pačiu metu jam teko 
užimti ir 1-mos apskrities 
sekretoriaus pareigas. Ilgus 
metus veikdamas organizaci
jose Vladas subrendino savo 
politines pažiūras, parašė 
daug korespondencijų,

Vladas Dubendris
straipsnių spaudos bei orga
nizacijų klausimu.

1920 metais daug dirbo įs
teigime laikraščio “Vilnis.” 
Buvo vajininku, teikė finansi
nę paramą, taip pat prisidėjo, 
su stambia suma prie “Mil
dos” nupirkimo. Be to, Vla
das nepamiršta “Laisvės” bei 
anglų kalba einančios pažan
gios spaudos.

Vladui teko gyventi keliose 
vietose, ir visur neleisdavo 
laika veltui. Jis greitai susi
pažindavo su vietos pažan
giais veikėjais ir stodavo į 
darbą.

V.-Dubendris per visa savo 
brandų gyvenimą daug prisi
dėjo su materialine bei mora
line parama prie pažangaus 
judėjimo. Ilgiausia jis gyveno 
Chicagoje. Ten daugiausia ir 
veikė.

Reikia pažymėti, kad Vla
das aplankė T. Lietuvą tris 
kartus 65, 66 ir 75 metais. 
65-tais m. buvo pakviestas 
kaipo svečias ir viešėjo il- 
gausiai. Plačiai pakeliavo po 
T. Lietuvą. Poilsiavo gra
žiausiuos Lietuvos kurortuo
se, pasisvečiavo pas savo ar
timuosius dukterėčią Birutę 
ir jos vyrą dr. Butkų, sūnėną 
Gediminą ir pas kitus. V. 
Dubendris džiaugiasi nauju 
Lietuvos gyvenimu. Labai 
patenkintas, kad socializmo 
idėjos liko įvykdintos gyveni
mam

Vladas jau būdamas pensi
ninku, 1967 metais iš Chica- 
gos persikėlė gyventi į St. 
Petersburg, Fla.

Ir čia mūsų Vladas, ir būda
mas gilesnio amžiaus, nenu
leidžia rankų. Jei negalkprisi- 
dėti fiziniu darbu, jis visuo
met paremia finansiniai pa
žangią darbininkišką veiklą.

Organizuojant namo pirki
mą, Vladas pirmas pasisiūlė 
prisidėti su stambia suma— 
apie 6 tūkstančiais dolerių. 
Be to, Vladas daug prisidėjo 
prie salės vidaus ištaisymo. 
Suorganizavus lietuvių Pilie
čių Klubo valdybą, Vladas 
užima pirmininko padėjėjo, 
(viceprezidento) pareigas.

Vlado Dubendrio nuopelnai 
visuomeninėje pažangioje 
veikloje yra pavyzdingi.

Vladas Dubendris jo gar
bingo amžiaus jubiliejaus 
proga įteikė “Laisvei" $100 
paramos. Širdingas ačiū Vla
dui.

Linkiu Vladui tvirtos svei
katos, jaunatviškos energijos 
ilgiausių metų! V. Bunkienė

Darbo prasmė 
ir grožis

Žmogus ir jo darbas, pa
garba moteriai-motinai—pa
grindiniai Lietuvos TSR liau
dies dailininko, Valstybinio 
dailės indistuto profesoriaus 
Juozo Kedainio kūrybos 
bruožai. Tai gerai atspindi 
personalinė skulptoriaus kū
rybos paroda, atidaryta Vil
niaus Dailės parodų rūmuo
se. Joje eksponuojama apie 
80 skulptūrų, kelios dešimtys 
piešinių.

Daugelio darbų neįmanoma 
parodyti salėje—jie puošia 
Vilnių, Druskininkus, Pane
vėžį. Kauną ir kitus Lietuvos 
miestus. V. Petkevičienė



6-TAS PUSLAPIS

KRISLAI
[Tęsinys iš 1 pusi.] 

chamiško intelekto akiplėšiš
kumą, tik rafinuotą krimina
linę vaizduotę, na, ir tik plie
ninę valią, o žmogiškųjų ver
tybių (neskaitant tos nepa
laužiamos valiosi—jokių!’’

Bet argi šis jo sapaliojimas 
neparodo jį beveik iki mirties 
komunizmo išsigandusį su 
virpančia uodega žmogų?

Mano Valiulaičiui nuošir
dus patarimas: Duokite “K." 
skaitytojams pavyzdį. Suval- 
dykite ne tik savo virpančią 
uodegą, bet ir besaikiai palai
dą liežuvį. Su tokių nesąmo
nių plepėjimu niekur nenuva
žiuosite.

□
O dabar trumpai valandėlei 

persikelkime į Chicagą pas 
brolius menševikus. Ten irgi 
jų laikraštį redaguoja pabė
gėlis su drebančiomis kinko
mis ir virpančia uodega ko
munizmo laimėjimų išsigan
dęs Martynas Gudelis. Kai 
beveik visi kiti vadavimo ra
kete vadai be kepurių atsi
klaupę tiesiog garbina šiuo 
laiku šia bežebravojantį To
mą Venclovą, mūsų Marty
nas į svečią meta didelę, di
dele nuožiūra. “Naujienose” 
(kovo 15 d.) jis prisimygęs 
reikalauja:

“Amerikos lietuviams labai 
rūpi dabartinė Tomo Venclo- 
vo misija į užsienį. . . Ameri
kos lietuviai žino, kad be oku
panto žinios nei vienas lietu
vis negali išvykti iš Lietuvos. 
Jie taip pat žino, kad kiekvie
nas, gaunantis leidimą išvyk
ti, yra kelis kartus klausinė
jamas, tardomas ir verčiamas 
pasižadėti bendradarbiauti 
su okupantu . . . Jeigu Venc
lova okupantui nepasižadėjo 
būti ištikimas, tai kuriais su
metimais jis susirišo su akira- 
tininkais? . . . Amerikos lie
tuviams rūpi patirti Venclo
vos misijos tikslai Ameriko- • M je.

Šios Martyno Gudelio užuo
minos apie “veiksniuose” su- 
kėlusios didelį nerimą.

Tuo tarpu Tomas Venclova 
visur landžioja ir sušilęs 
šmeižia ir niekina Tarybų 
Lietuvą ir jos socialistinę 
santvarką.

Prisiminimui 
Elzbietos 
Yumplot-Ecenia

Noriu atnaujint “Laisvę” 
vieneriems metams ir įdedu 
$100 prisiminti mano mamytę 
Elzbietą Yumplot-Ecenia, 
kuri gyveno Brooklyne per 
daugelį metų o vėliau Tampa, 
Florida.

Įdedu jos paveikslą jai ver
piant vilnas pirmą sykį po 60

metų. Ji bandė man parodyti 
kaip ji dirbo jaunystėje Lie
tuvoje.

Linkiu laisviečiams viso ge
ro. Edna Yumplot Kantor

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Tarptautinėje Moters dienos Šventėje “Laisvėje” buvo 
svečių net iš Chicagos. Šioje nuotraukoje iš k. į d.: W. 
Pavilonis, Ieva Mizarienė, Povilas ir Suzana Binkiai [iš 
Chicagos], jų sūnus Povilas, kuris gyvena New Yorke, Ona 
Jozėnienė ir šventės paskaitininke žurnalistė Banga Luko
ševičienė.

Hartford, Conn.
Pirmiausia, Laisvės Choras 

reiškia kuo geriausius linkėji
mus mūsų ligonėms. Susirgo 
Louise Butkevičienė. Kol kas 
tebėra namie, bet veikiausia 
nebus apsieita be ligoninės. 
Louisė daug, daug dirba dėl 
Namo Bendrovės namo, yra 
jo pirmininkė. Prie Laisvės 
Klubo baro darbuojasi šešta
dieniais ir sekmadieniais, ir 
dainuoja chore nuo 1940 me
tų. Iki tų metų ji gyveno 
Waterburyje ir ten dainavo.

Anastazija Saurusaitienė 
tapo nuvežta į Hartfordo ligo
ninę. Ji gavo plaučių uždegi
mą.

Josephine Chmura iš ligo
ninės perkelta į Nursing 
Home, kad sustiprėtų. Kol 
kas gydytojai neleidžia jai 
vienai būti. ,

Aplankėme Oną Visotskie- 
nę. Ji kol kas gerai jaučiasi. 
Ji plačiai papasakojo apie 
Laisvės Choro praeitį, kaip 
jos vyras buvo gabus muziko
je. O pati Ona yra choruose 
išdainavusi net 52 metus. 
Laisvės Chore dainavo nuo 
1929 metų. Dėl sveikatos pa
sitraukė tiktai gal prieš 5 
metus. Dabar laukia iš Kali
fornijos atvažiuojant savo 
pusseserės Aldonos.

Šiuo laiku mūsų Laisvės 
Choras susideda beveik tiktai 
iš čia gimusių lietuvių. Visi 
stengiasi gražiai sudainuoti 
senas ir naujas dainas, ruoš
damiesi choro 50 metų jubi
liejui. Tikime, kad jubiliejaus 
minėjime bus daug svečių iš 
visur.

O dabar prašome nepa
miršti kortų parės. Pietus 
pagamins Cerry ir Helen. Jos 
moka labai skaniai svečius 
pavaišinti.

Pietūs bus balandžio 3 d., 1 
vai. popiet.

Tai iki pasimatymo! E. B.

MENO
SAVIVEIKLININKŲ 
ŠVENTĖ

Lietuvoje baigėsi meno sa
viveiklos vestivalio, skirto 
Spalio 60-sioms metinėms, 
renginiai. Per pastaruosius 
dvejus metus saviveiklininkų 
gretos respublikoje padidėjo 
53 tūkstančiais ir dabar jos 
vienija daugiau kaip 335 tūk
stančius žmonių.

Įvairiausių žanrų konkur
suose išaiškinti pajėgiausi ko
lektyvai ir atlikėjai buvo su
važiavę į Vilnių dalyvauti me
no saviveiklos dekadoje “Vai
nikas Spaliui.” Per 10 dienų 
jie surengė daugiau kaip 120 
koncertų ir spektaklių. Daug 
lankytojų pabuvojo mėgėjiš
kų kino filmų festivalyje, fo- 
tomėgėjų dąrbų parodoje.

Manya Radzie
Čia kovo 10 d. iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė ir kovo 11 d. 
buvo iškilmingai palaidota 
žymi Komunistų Partijos vei
kėja Manya Radzie. Mirė su
laukus 79 metus amžiaus. Bu
vo žydų kilmės ateivė ir tarpe 
žydų daugiausia darbavosi 
per apie 50 metų.

Jos vyras Konstantin Ra
dzie yra rusu kilmės ir taip 
pat žymus veikėjas.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko kovo 5 dieną Sokol sa
lėje. Diena pasitaikė graži, 
tai ir narių daug daugiau atsi
lankė.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą
1 vai. po pietų. Išskyrus iždi
ninkę, visi valdybos nariai 
dalyvavo. Perskaityta praei
to susirinkimo protokolas ir 
finansinė atskaita. Visi val
dybos raportai priimti vien
balsiai.

Apie ligonis. Aš aplankiau 
tris nares, kurios randasi 
Nursing Homes—H. Žukie- 
nę, J. Navalinskienę ir L. 
Mainonienę. Taipgi serga ir 
A. Žemaitienė. Ji gydosi na
mie.

Pikniko rengimo komisija 
padarė pranešimą, ir pasitar
ta pikniko reikalais.

Susirinkimas buvo smagus.
Ateinantis LDS 6 kuopos 

susirinkimas įvyks balandžio
2 d. 1 vai. popiet toje pačioje 
vietoje.

Visi nariai dalyvaukime, 
nes turėsime nutarti, kur su
sirinkimus laikysime ateity
je, nes Sokol salė yra parduo
dama. M. Lyno

* * *
KLAIDOS ATITAISYMAS

Kovo 14 d. aplankiau Juzę 
Navalinskienę ir radau toje 
pačioje sveikatoje kaip ir pir
miau. Ji randasi Willow Point
Nursing Home, Vestal, N.Y.

Draugė Navalinskienę man 
pasakė, kad aš rašydamas 
apie jos pasidarbavimą “Lais
vės” vasario 18 d. laidoje, 
pranešiau, kad ji prirašė vie
ną narę į LDS, o turėjau 
pranešti, kad ji įrašė tris 
nares—Marcelę Somcho ir 
dvi jos dukras. Juzė padengė 
visas išlaidas, prirašydama 
šias nares. 1

Jonas Vaicekauskas

LAISVU

Niujorko pažangiųjų lietuvių 
moterų veikla

mas visais atžvilgiais gražiaiLietuvių Moterų Klubo su
sirinkimas įvyko kovo 15 d. 
Laisvės salėje.

Susirinkimą atidarė Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė, o 
susirinkimui pravesti išrink
ta Nelė Skublickienė.

Klubo pirmininkė paprašė 
visas minutės atsistojimu pa
gerbti mirusią narę A. Zeidat 
ir klubietės Domicėlės Velič
kienės mirusį gyvenimo 
draugą A Leką Veličką.

Bronė Keršulienė perskaitė 
praeito susirinkimo, kaip ir 
visados, labai kruopščiai su
rašytą protokolą. Bronė tas 
pareigas eina jau 16 metu.

Klubo pirmininkė apžvelgė 
Klubo veiklą. Džiaugėsi, kad 
taip puikiai pasisekė Tarp
tautinės Moters Dienos minė
jimo renginys kovo 6 dieną. 
Gyrė šeimininkes Oną Ba- 
barskienę, Nelę Ventienę ir 
Marija Stukienę už pagamini
mą tokių puikiu pietų ir pri
sotinimą svečių. Dėkojo Bro
nei Keršulienei, Povilui Ven
tai ir Karoliui Bendrini už 
pagalbą ir aidietėms T. Stoč- 
kienei, Adelei Lupševičienei 
ir Nelei Sumbris už prie stalų 
patarnavimą. Buvo pastebė
ta kaip uoliai darbavosi dova
nų komisija Nastė Buknienė 
ir Julia Lazauskienė, kad 
Klubo iždas būtų padidintas. 
Ačiū joms. Taipgi Klubo pir
mininkė Klubo vardu dėkojo 
programos pildytojams: Ban
gai Lukoševičienei ir May 
Stevens,-Baranikienei už pa
sakytas įdomias kalbas, Da
riui Lukoševičiui už gražų pa- 
deklamavimą eilėraščio, Aido 
Chorui ir jo vadovei Mildred 
Stensler, solistei Nelei Ven- 
tienei ir solistui V. Bekeriui 
už dainas, o P. Ventai už 
pasakytą kalbą. Pirmininkė 
pabrėžė, kad ne tik parengi-

PAS WATERBURIECIUS
Praėjusį sekmadienį Salo

mėja Narkeliūnaitė buvo už
kviesta rodyti filmus iš Lietu
vos LLD 28 kuopos ruošiama
me Moters Dienos minėjimo 
pobūvyje Waterburyje.

Su ja važiavome net pen
kiese Onutės Jozėnienės ma
šina, ir visi turėjome užduo
tis. Povilas Venta ir aš kalbė
jome—vienas Moters Dienos 
klausimu, o kitas “Laisvės” 
reikalais. Nelė Ventienė pa
gelbėjo prie rinkimo aukų ir 
prenumeratų “Laisvei.” Su
rinkome $64—gavome dvi 
prenumeratas į Lietuvą ir 
$40 sveikinimais suvažiavi
mui. Po $10 aukojo M. St'ri- 
žauskienė iš Bridgeport^, 
Marytė iš Waterburio, B. Yo- 
kubonis iš Waterburio ir 
Louise Butkevičienė iš Hart
fordo per Wilma Hollis. Pasi
gedome draugės Butkevičie

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret
Cowl-Kavaliauskaitė

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

tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.
/

HELEN KUDIRKA, Linden, N. J.
AGNES YUREVIC1ENĖ, S t.'Petersburg, Fla. 

ir šeimos

pavyko, bet ir pelno nemažai 
davė Klubui. Klubietės ploji
mais šiltai dėkojo Klubo pir
mininkei už sklandų progra
mos pravedimą jr visiems su 
darbu prisidėjusioms ir taipgi 
visiems dalyviams bei Mote
rų Klubo rėmėjams.

Finansų sekr. Ann Yakštis 
susirinkime nedalyvavo, tai 
iždininkė Nelė Ventienė pa
teikė abelną finansų raportą. 
Knygų peržiūrėjimo komisija 
Nastė Buknienė ir Marija 
Stukienė raportavo, kad jos 
knygas peržiūrėjo ir rado vis
ką tvarkoje. Ačiū joms.

Julia Lazauskienė raporta
vo, kad klubietė K. Caikaus- 
kienė tebesiranda Lutheran 
ligoninėje Brooklyne.

Mano praeitoje korespon
dencijoje įvyko klaida. Buvo 
pasakyta, kad serga O. Lau
kaitienė, o turėjo būti O. 
Lamaitienė, kuri gyvena 
Long Islande. Atsiprašau.

Klubas nutarė paaukoti 
“Laisvei” $100 ir išrinko Oną 
Babarskienę jį atstovauti šė- 
rininkų suvažiavime . balan
džio 17 dieną Laisvės salėje.

Ilsė Bimbienė rekomenda
vo' Klubui užsiprenumeruoti 
anglų kalbą naują žurnalą 
“Heresies.” Klubas nutarė 
užsiprenumeruoti.

Siame susirinkime Klubui 
aukojo po du dolerių M. Ka- 
valiūnienė ir T. Šimkienė. 
Dovanų atnešė Marcelė Su- 
kaitienė, o su maistu prisidė
jo O. Babarskienė, J. Danile
vičienė ir O. Malinauskienė. 
Ačiū joms.

Kitam Klubo susirinkimui 
paruošti vaišes sutiko Ona 
Čepulienė ir Marija Stukienė.

Tarp jaukioje nuotaikoje ir 
baigėsi šis mūsų susirinkimas 
ir vaišės. Adelė Rainienė

nės, kuri niekad nepraleido 
water bur iečių pobūvių, o šį 
kartą negalėjo dalyvauti dė
lei ligos. Wilma pasakojo, 
kad Louise randasi ligoninė
je, bet nežino kaip ilgai jai 
teks ten išbūti. Linkime mie
lai draugei greit pasveikti.

Salomėja Narkeliūnaitė, su 
naujai įsigytu aparatu, labai 
puikiai parodė filmus iš 1975 
metų šokių ir dainų šventės 
Vilniuje, taipgi rodė vaizdų iš 
įvairių vietovių Lietuvoje. 
Na, o mūsų mielos Onutės 
užduotis buvo nuvežti ir par
vežti mus. Važiuojant į ten 
oras buvo puikus, bet grįž
tant snigo gana smarkiai visu 
keliu.

Kaip visada, M. Svinkūnie- 
nei vadčvaujant, pietūs buvo 
karališki. Tvarkos vedėja bu
vo Marytė Ulozienė.

Ieva Mizarienė
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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.

Bet kur jis 
milijonus gavo?

Walter H. Annenberg
Niujorkiečiai teisingai di

džiuojasi savo didžiuoju Met
ropolitan muziejumi. Tai vie
na pačių didžiausių miesto 
atrakcijų.

Šiomis dienomis apie šį mu
ziejų buvo daug rašoma spau
doje. Mat, “nei iš šio, nei iš 
to” pasirodė pranešimas, kad 
koks ten ponas Walter H. 
Annenberg pažadėjo Metro
politan muziejui paaukoti 40 
milijonų dolerių! Tokia milži
niška suma! Negirdėtas daly
kas istorijoje!

Bet. . . bet už tuos pinigus 
turi būti prie Metropolitan 
pristatytas naujas sparnas 
tokiu pavadinimu: “Fine Arts 
Center of the Annenberg 
School of Communications.” 
Miesto valdžia putarė pra
vesti viešą apklausinėjimą, 
ką daryti su šiuo “gerašir
džio” turčiaus pasiūlymu. Pa
sipylė kritikos ir protestai. 
Tai būtų išprievartavimas 
šios mūsų miesto pažibos.

Ponas Annenberg, matyt, 
labai įsižeidė ir savo pasiūly
mą atsiėmė. Taip visas 
triukšmas ir baigėsi.

Aišku, kad ponas Annen
berg turi dolerių daug dau
giau, negu tie 40, kuriuos jis 
buvo pasimojęs paaukoti Me
tropolitan muziejui. Tai reiš
kia, kad jis yra vienas iš 
pačių stambiausių šios šalies 
kapitalistinių parazitų. Kai 
šimtai tūkstančių niujorkie
čių skęsta didžiausiame skur
de, Annenbergas skėsta mili
jonuose dolerių!

Lietuvių Namo 
Bendrovės reikalais

Bendrovės direktoriai laikė 
svarbų susirinkimą. Dalyva
vo šie direktoriai: W. Keršu- 
lis, Bronė Keršulienė, A. 
Yuskovic, P. Varaška, G. 
Waresonas, N. Ventienė ir P. 
Venta.

Bendrovės prezidentas W. 
Keršulis atidarė susirinkimą 
ir paaiškino namo reikalus, 
kad reikia skubiai taisyti na
mo stogą ir kitus pataisymus 
atlikti.

Bendrovės knygvedė B. 
Keršulienė pateikė finansinį 
raportą. Nurodė dideles na
mo išlaikymo išlaidas, o ma
žas įeigas.

Nutarta surasti ir pasam
dyti žmones, kurie namo sto
gą pataisytų. Tuo reikalu pa
sirūpinti apsiėmė G. Wareso
nas ir P. Venta. Kitus, ma
žesnius darbus patys direkto
riai atliks.

Buvo laikai, kai direktoriai 
buvo jaunesni, tai daug dau
giau galėjo patys atlikti namo 
remonto darbų. Dabar kita 
padėtis. Visi jau senesnio am
žiaus žmonės ir nebepajėgia, 
tai reikia samdyti kitus. O tas 
sudaro dideles išlaidas, namo 
išlaikymas labai brangiai kai
nuoja. Sekr. P. Venta
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Pramogų kalendorius

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.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
pirmadienį, kovo 28 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje. Visi 
dalyvaukime. A. R., Sekr.

“LAISVĖS” REIKALAI
Praėjusios savaitės prane

šime “Laisvėje” aukotojų ata
skaitoje, praleistas sekamas 
aukotojas:

Alex Mitchell, Brooklyn, 
N. Y., grąžino dalį laimėtojos 
vajuje dovanos............$10.00

Atsiprašome.
Administracija

Remembering
Lillian

Lillian Kavalauskaitė

Now that our thoughts 
have been focusing on women 
because of just passed Inter
national Women’s Day I keep 
on thinking of Lillian Kava
liauskaite as one of the out
standing women in American 
Lithuanian progressive 
movement. She was born in a 

^progressive family, and grew 
up with “Laisve” and all the 
other activities. She and all 
her three sisters have been 
active in the American pro
gressive movement. Lillian 
worked in “Laisve’s” office 
longer than anybody elsė 
(some 40 years) and she was 
a good worker. Not only her 
work was good but also her 
personality was what it 
takes. We are missing her 
very much. When I first 
heard about her passing I 
dedicated the following little 
poem to her:
To Lillian
Sadness fell on my day 
thinking of Lillian — 
Death has taken her away . .

So many years left to live, 
So much work yet to be done, 
but she is gone . . .

I do not want to think 
about her death,
Her life 1 think about—

She is gone
but in our hearts and minds 
she lives on and on . . .

Use




