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KRISLAI Svarbi pamoka iš Prancūzijos
Dar priminimas 
Garbinga sukaktis
Su vizitu Afrikoje
Kaip su 250,000 likimu? 
Indijoje pakaita

A. BIMBA
Tik pora savaičių bepaliko 

iki Laisvės bendrovės šėri- 
ninkų metinio suvažiavimo. 
Kol kas tegauta keletas svei
kinimų su parama laikraščiui. 
Ypač mažai tegauta sveikini
mų iš organizacijų.

Prašome visus laisviečius 
susirūpinti. Juo daugiau su
plaukia sveikinimų, tuo gy
vesnis ir entuziastiškesnis 
būna suvažiavimas.

□
Iš pranešimų matosi, kad 

Hartfordo pažangieji lietuviai 
labai gražiai ruošiasi prie sa
vo Laisvės Choro garbingo 
50 metų gyvavimo jubilie
jaus, kuris bus iškilmingai 
atžymėtas gegužės 22 dieną. 
Girdėjau, kad ir mūsų New 
Yorko aidiečiai ruošiasi šiame 
jubiliejuje dalyvauti su gra
žiomis ir skambiomis daino
mis. Tikiu, kad su aidiečiais 
kartu vyks nemažai ir šiaip 
niujorkiečių.

Hartfordiečiai daug gražių 
svečių tikisi ir iš kit^ų Connec
ticut valstijos miestų. Turėtų 
neatsilikti ir Massachusetts 
valstijos lietuviai, kuriems

t

Hartfordas nesunkiai pasie
kiamas.^-

Šiomis dienomis su oficialiu 
vizitu Afrikoje lankėsi Tary
bų Sąjungos prezidentas Ni
kolai Podgorny. Aplankė ke
letą šalių ir visur, matyt, 
buvo gražiai sutiktas ir šiltai 
priimtas. Jo vizito proga bu
vę pasirašyta keletas kultū
ros ir prekybos klausimais 
sutarčių Tanzanijoje, Zambi
joje ir kitose šalyse.

Sis prezidento Podgorny 
apsilankymas reakciniuose 
kapitalistinio pasaulio rate
liuose bandomas paversti 
baubu. Ot, girdi, Maskva jau 
įkelia koją ir į Afriką—didelis 
pavojus mūsų Amerikos inte
resams. Tai absurdas, žino
ma. □

Pasikeičiant Washingtone 
vyriausybėms, buvo daug 
kalbama apie amnestiją vi
siems Vietnamo karo prie
šams. Buvo tikėtasi, kad pre
zidentas Carteris tuoj po 
inauguracijos tokią visuotiną 
amnestiją ir paskelbs. Deja, 
jis suteikė pilną amnestiją 
tiktai tiems jauniems vy
rams, kurie išvengė arba pa
bėgo nuo drafto. 0 tokių bu
vo tiktai keletas desėtkų 
tūkstančių.

O dezertyrams iš militari- 
nės tarnybos ir “visiems ki
tiems” jis prižadėjo, kad tam 
tikra komisija kiekvieno jų 
likimą svarstys ir spręs atski
rai, individaliai. O tais “ki
tais” skaitomi tie, kurie karui 
pasibaigus atleisti iš militari- 
nės tarnybos su “blogu pažy
mėjimu.” O tokių esama apie 
250,000.

Jau net ir “The N. Y. 
Times” savo vedamajame 
(kovo 14 d.) stebisi iš tokios 
amnestijos. Dienraštis sako, 
kad kiekvieno 250,000 likimą 
apsvarstyti ir išspręsti atski
rai, ims net keletą metų. Tai 
ne amnestija, bet pasityčioji
mas iš jos.

Sakoma, kad prez. Carteris 
išsigando reakcinio Amerikos 
Legiono, kuris priešingas bet

komunalinių rinkimų
Baisioje keleivinių lėktuvų 
nelaimėje žuvo 600 žmonių

Paryžius. — Visos politinės 
partijos ir grupės energingai 
dabar svarsto prieš kelias 
dienas įvykių komunalinių 
rinkimų rezultatus. Kaip ži
nia, tuose rinkimuose komu
nistų ir socialistų bendras 
frontas arba koalicija pasiekė 
labai gražių laimėjimų. Išsky-

Pusė milijono 
dolerių už Dr. King 
nužudymą

Washingtonas. — Louis
ville, Ky., policijos viršinin
kas Clifton Baird prisipažino 
Senato komisijai, kuri tyrinė
ja Dr. Luther King nužudy
mą, kad jam buvo anais me
tais pasiūlyta 9,500,000 nužu
dymą King. Dabar tą patvir
tina ir Bairdo žmona Mary. 
Jis sako, kad tas pasiūlymas 
jos vyrai buvęs daromas užsi
spyrusiai. Kad siūlytojus nu
sikratyti, policijos viršinin
kas Baird susisiekęs su kon- 
gresmanu Gene Snyder ir 
jam tą papasakojęs. Bet kas 
tais siūlytojai buvo, neati
dengiama. Dr. King buvo nu-, 
žudytas 1968 metais.

Išdeportuotas

Vysk. Donald R. Lamont
Dublinas, Airija.—Vysku

pas Lamont įspėja pasaulį, 
kad jeigu Rodezijoje, kurią 
valdo saujelė baltųjų europie
čių, nebus valdžia perduota į 
vietinių juodųjų gyventojų 
rankas, ten įvyks “didelė tra
gedija”! Kils civilinis karas ir 
žmonių kraujas liesis upe
liais!

Vyskupas Lamont prieš ke
lias dienas tapo iš Rodezijos 
išdeportuotas už “neištikimy
bę baltųjų valdžiai.” 

kokiai amnestijai, ir susilaikė 
nuo paskelbimo pilnos ir vi
suotinos amnestijos.

Indija jau turi naują vy
riausybę. Ją sudarė dešiniųjų 
jėgų Janata partija. Premje
ru pastatytas Morariji De- 
say, buvęs politinis kalinys ir 
iš kalėjimo paleistas tiktai 
prieš pat parlamento rinki
mus. Beveik tiesiai iš kalėji
mo į premjero sostą!

Prem. Desay žada sugra
žinti Indijon demokratiją, ku
rią Kongreso partijos vyriau
sybė buvusi užgniaužusi, 
įvęsdama šalyje nepaprastą 
padėtį.

Svarbiausia, žinoma, kurio 
kurso naujoji vyriausybė lai
kys tarptautiniuose santy
kiuose, ypač santykiuose su 
socialistiniais kraštais. Nau
jasis premjeras nepasakė. 
Tenka palaukti. 

rus Paryžių, šiandien visi 
Prancūzijos didmiesčiai yra 
socialistų-komunistų ranko
se. Šie rinkimai —didelis 
smūgis degaulistų partijai, 
kuriai vadovauja prezidentas 
Giscard d‘Estaing.

Miestų su virš 30,000 gy
ventojų tarybose dabar socia
listai turi 2,259 vietas, o ko
munistai—2,3Q6. Komunistai 
dabar dalyvauja 147 miestų 
valdžiose, jų tarpe yra 25 
miestai, kuriuos prieš rinki
mus valdė vieni socialistai. ”

Kaip bus su busimaisiais 
parlamento rinkimais? Tai 
klausimas, kurį plačiai disku- 
suoja ne tik Prancūzijos, bet 
ir kitų kraštų diplomatai ir 
politinių sąjūdžių vadai. Nu
matomą, kad visos kapitalis
tinės jėgos sudarys bendrą 
frontą. Ką tuose rinkimuose 
darys socialistai ir komunis
tai? Jiems laimėti perspekty
vos yra labai geros. Bet ar jie 
pajėgs susitarti ir palaikyti 
koaliciją?

Kaip su ta 200 
mylių zona?

Washingtone eina pasitari
mai ir derybos tarp Jungtinių 
Valstijų ir Kubos dėl žvejoji
mo teisių. Kubos sala tiktai 
už šimto mylių nuo šios šalies 
krantų. Kaip žinia, mūsų val
džia patvarkė, kad visi van
denys per 200 mylių nuo mū
sų krantų, yra mūsų nuosa
vybė, ir kitų šalių žvejai ne
turi teisės juose žvejoti. Bet 
Kuba yra nepriklausoma ša
lis. Tuo būdu ir ji turi teisę 
savintis visus vandens aplink 
ją per 200 mylių!

Ir štai konfliktas. Kuriam 
kraštui priklauso vandenys 
tarp Kubos ir Jungtinių Val
stijų?

Panašių keistų konfliktų 
kils daug, jeigu visos šalys, 
gulinčios prie jūrų ir marių, 
savinsis vandenis per du šim
tus mylių.

Nato šalių kariniai 
manevrai pavojingi 
pasaulinei taikai

Bona. “Tifer aker”—tokiu 
kodiniu pavadinimu beveik 
keturias savaites vyko kari
niai manevrai VFR vakari
niuose rajonuose palei Reino 
ir Mozelio upes. Juose daly
vavo keli tūkstančiai kareivių 
ir karininkų, taip pat beveik 
700 tankų, šarvuotųjų trans
porterių, savaeigių artilerijos 
įtaisinių ir įvairių tipų maši
nų.

Čia oficialiai paskelbta, kad 
nuo kovo 30 dienos kai kurių 
Vakarų Europos valstybių, 
priklausančių NATO blokui, 
teritorijoje prasidės dideli 
kariniai manevrai, kurie vyks 
iki rugsėjo mėnesio. Juose 
dalyvaus Danijos, Anglijos, 
Olandijos, Norvegijos ir Va
karų Vokietijos armijų ka
riuomenė, taip pat Anglijoje, 
Islandijoje ir Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoje 
dislokuotos Jungtinių Ameri
kos Valstijų armijos dalys.

TASS-ELTA

TEHERAN.-Kovo 22 ir 
23 d. d. Irane įvyko žemės 
drebėjimas. Apskaitoma, kad 
nuo jo žuvo 83 žmonės.

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ RUMUNIJOS

KETVIRTA DIENA PO 
PASAULIO GALO . . .

LEONAS STEPANAUSKAS

Nuotraukoje: Nenutrūkstantis oro tiltas, siejantis Bukareš
tą su daugeliu šalių. Čia —demokratinės Vokietijos lėktuvas 
atgabeno vaistus.

Kai Stewardess per garsia
kalbį pasako: “Keleiviai, 
skrendame per Rumuni
ją . . .,” pasikeičia visų laiky
sena. Kaimynas paskubomis 
užverčia knygą; anapus “ta
ko” sėdinti sportinės išvaiz
dos mergina kažkodėl pasku
bomis iš burnos išsiima kram
tomąją gumą. Beveik visų 
žvilgniai prie langelių. O ten 
taikingai pavasario saulės 
šviesoj spindi debesų kalna
gūbriai. Iš tolimų planetų 
žvelgiant mūsr žemė tikriau
siai pati gražiausia. O kad 
šioje vietoje, kur dabar tary
tumei žuvelė lėtai slysta mū
sų lėktuvas, įvyko prieš ketu
rias dienas didžiulė tragedija, 
tai yra kovo 4 dienos vakaro 
žemės drebėjimas,—jaudina 
visas kitas planetas—žvaigž
des ko mažiausiai.

Informacija mūsų žemėj 
taip gerai sutvarkyta, kad, 
leisdamiesi Bukarešto aero
drome, turime rankose nau
jausias žinias iš oficialių šalti
nių: šią-ketvirtą-po žemės 
drebėjimo dieną žuvusiųjų 
vien tiktai Rumunijoje skai
čius pašoko iki 1,357 (didžiau
sia dalis—sostinėje Bukareš
te); sužeistų—10,396. Buka
rešte šiuo metu gelbėjimo 
darbuose (dar vis tikimasi 
rūsiuose, įvairiuose plyšiuose 
po betono blokais rasti gyvų!) 
dalyvauja 400 tūkstančių 

Japonija džiaugiasi laimėjusi

Washingtonas. —Šidje šalyje vystosi platus judėjimas už 
Amerikos didžiulės armijos ištraukimą iš Pietų Korėjos. 
Apie tokį žygį buvo pradėta kalbėti ir sostinėje. Matyt, 
Japonijos imperialistai yra susirūpinę. Štai kodėl praeitą 
savaitę čia buvo atvykęs Japonijos premjeras Fukuda. Jam 
pavykę iš prezidento Carterio išgauti pažadėjimą, kad 
Amerikos armija pasiliks P. Korėjoje neribotam laikui. Ji 
ten turinti budėti ne tik Amerikos, bet ir Japonijos 
imperialistinių interesų sargyboje.

Japonijos premjeras Takeo Fukuda [kairėje] ir JAV prezi
dentas Carteris po pasitarimo.

žmonių. Rumunijoje sunai
kinta daugiau kaip 20 tūks
tančių butų. Daugiau kaip 7 
tūkstančiai šeimų liko be pa
stogės. Iš darbo rikiuotės iš
vesta 195 stambios gamyk
los. Jų tarpe tokios kaip auto
mobilių gamykla, nemaža 
elektrinių; sužalota tebesta
toma atominė elektrinė (pa
vojus dėl radijoaktyvių me
džiagų nekilo, nes jų ten dar 
nebuvo); nukentėjo daug 
maisto produktų fabrikų; žu
vo nemaža gyvulių . . . Ru
munų valiuta skaičiuojant, 
žemės siūbavimas padarė 
nuostolių už 6 milijardus lejų.

Džiugu, kad tam tikra ša
lies dalis (daugiausia vakari
nė) liko katastrofos nepalies
ta. Iš ten plaukia apčiuopia
ma pagalba nukentėjusiems. 
Kai atsidaro lėktuvo durys ir 
imam žemyn leistis, paste
bim, kad arti mūsų nėra, kaip 
kad įprasta aerodromuose, 
garsiai šūkaujančių, netgi 
drąsiau besišypsančių žmo
nių . . .

Bukareštas gyvens
Pirmas vaizdas išėjus į gat

vę netgi klaidina: ramiai juda 
transportas, žmonės skuba, 
prie didelių krautuvių žmonių 
eilės (tuoj po žemės drebėji
mo nebuvo galimybės laiku ir 
pakankamai jas aprūpinti). 
Kai akis apsipranta su vaiz- 

[Tęsiama 3 pusi.]

Praeitą sekmadienį, kovo 
27 dieną, prie Ispanijos ant 
Canary Island aerodrome su
sidūrė du dideli keleiviniai 
laivai. Spėjame, kad nelaimė
je bus žuvę apie šešis šimtus 
keleivių. Jungtinių Valstijų 
Pan American Airways lėk
tuvas Boeing 747 su 394 ke
leiviais aerodrome leidosi, o 
tuo pat laiku Holandijos lėk
tuvas KLM su 294 keleiviais 
ruošėsi kilti į viršų, ir susikir
to. Žinoma, įvyko baisi eks
plozija . . . Sunku ir įsivaiz
duoti, koks ten buvo vaizdas!

Tai didžiausia lėktuvų ne
laimė visoje aviacijos istorijo
je. Vedamas tyrinėjimas, ieš
koma kaltininko. Kas kaltas, 
kaip tai galėjo atsitikti, kad 
tuo pačiu kartu du lėktuvai 
šalia vienas kito judėjo—vie
nas leidosi žemyn, o kitas kilo 
į viršų?

Kinietis apie 
žmogaus teises

William Safire korespon
dencijoje iš Kinijos sostinės 
Pekino sako kad vienas aukš
tas užsienio reikalų ministeri
joje pareigūnas pareiškęs:

“Pas mus Kinijoje 95 pro
centai gyventojų naudojasi 
žmogaus teisėmis, tuo tarpu 
jūsų Jungtinėse Valstijose 
tiktai 5 procentai tesinaudo- 
jasi žmogaus teisėmis, o 95 
jų neturi. Todėl jums mus 
kritikuoti yra juokinga.”

IŠ LIETUVOS

“Žinijos” draugijos 
suvažiavimas

Vilnius, kovo 25 d. — Šian
dien pasibaigė Lietuvos TSR 
“Žinijos” draugijos devintasis 
suvažiavimas. Ataskaitinį 
pranešimą padarė Draugijos 
valdybos pirmininkas, Lietu
vos TSR Mokslų akademijos, 
visuomenės mokslų skyriaus 
akademikas—sekretorius 
Vladas Niunka.

Šiuo metu “Žinijos” draugi
ja, kurios uždavinys skleisti 
politines ir mokslines žinias, 
turi apie 2,200 pirminių orga
nizacijų. Tai—mokslininkai, 
partiniai darbuotojai, įvairių 
liaudies ūkio sričių specialis
tai, kutūros ir meno veikėjai. 
Vien pernai Draugijos lekto
riai perskaitė 276 tūkstančius 
paskaitų, kurių klausėsi dau
giau kaip 18 milijonų žmonių. 
Pastaraisiais metais žymiai 
padaugėjo paskaitų teisės, 
pedagogikas, gamtos apsau
gos ir estetikos klausimais. 
Šiomis problemomis ypač la
bai domimasi Lietuvos kai
me. Nuo atskirų paskaitų 
daugelyje miestų ir rajonų 
pereina prie jų ciklų. Čia di
delį vaidmenį atlieka liaudies 
universitetas, veikiantys vi
suose respublikos miestuose.

Nors Tarybų Lietuvoje 
šiuo metu vienkartinis laik
raščių ir žurnalų tiražas virši
ja šešis milijonus egzemplio
rių* kiekvienuose namuose 
yra radijo imtuvas ar televi
zorius, “Žinijos” draugijos 
lektoriai visada laukiami sve
čiai įmonių klubuose, kolūkių 
kultūros namuose, mokyklų 
klasėse ir auditorijose. “Žini
jos” draugijos pirmininku su
važiavimas vėl išrinko akade
miką Vladą Niunką.

V. Petkevičienė

Tiek daug nekaltų gyvybių 
žuvo! Gal ir bus surastas šios 
tragedijos kaltininkas, bet 
niekas nebeprikels tų šešių 
šimtų nekaltų gyvybių, ku
rių tarpe yra daug ir ameri
kiečių.

Neatsisako suteikti 
Vietnamui pagalbos

Spaudos konferencijoje 
prezidentas Carteris buvo 
klausiamas, kaip su suteiki
mu Vietnamo Socialistinei 
Respublikai pagalbos kraštui 
atstatyti. Juk tokią pagalbą 
anais metais Paryžiaus kon
ferencijoje prezidentas Nixo- 
nas yra padaręs.

Prez. Carteris išsitarė, kad 
jeigu santykiai tarp JAV ir 
Vietnamo bus atsteigti, tai ši 
šalis neatsisakys duoti jam 
suprasti, kad dabartinė vy
riausybė nieko bendro neturi 
su buvusio prezidento pada
rytais Vietnamui pažadais.

Liberalai išgelbėjo 
darbiečių valdžią

Londonas. —Dabartinė 
Anglijos darbiečių vyriausy
bė neturi parlamente daugu
mos. Praeitą savaitę konser
vatorių partija pasiūlė parla
mentui išreikšti valdžiai ne
pasitikėjimą. Ginčai buvo ilgi 
ir aštrūs. Darbietis premje
ras James Callagham išsigan
do ir griebėsi priemonės gel
bėtis. O vienintelė priemonė 
tai Liberalų Partijos trylika 
balsų parlamente.

Ir šį kartą savo vyriausybę 
išgelbėti nuo nuvertimo jam 
pavyko, įtikinant Liberalų 
Partijos lyderį David Steel 
tuos balsus atiduoti prieš 
konservatorius. Jeigu ne tie 
liberalų 13 balsų, vyriausybė 
būtų buvusi nuversta dviejų 
balsų dauguma.

Bet kaip ilgai vyriausybei 
pavyks liberalus palaikyti sa
vo pusėje? Jie valdžion neįei
na. Bet kuriuo klausimu jie 
gali pasukti konservatorių 
pusėn ir valdžiai galas.

Fizinis darbas 
ir tavo širdis

Kalifornijos Sveikatos De
partamentas ir Kalifornijos 
Universitetas pravedė tyri
nėjimą apie fizinio darbo 
efektą ant žmogaus širdies. 
Jie priėjo išvados, kad net 
gana įtemptas fizinis darbas 
ne tik nekenkia žmogaus šir
džiai, bet dar ją sustiprina. 
Todėl tyrinėtojai pataria vi
siems žmonėms užsiimti fizi
ne mankšta. Sakoma, kad iki 
šiol buvo laikomasi kaip tik 
priešingo nusistatymo. Buvo 
patariama vengti įtempto fi
zinio darbo ir fizinės mankš
tos.
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Tik galima palinkėti sėkmės
Prezidento Carterio paskirtoji komisija, kuriai vadovavo 

Jungtinės Automobilistų Unijos prezidentas Leonard 
Woodcock, sugrįžo iš Vietnamo Socialistinės Respublikos su 
geru raportu. Ji sako, kad ji ten buvo labai draugiškai 
priimta ir kad pasitarimai buvo konstruktyvūs, naudingi. 
Komisija storai pabrėžia, kad Vietnamo komunistinė vado
vybė labai pritaria atnaujinimui ryšių su Jungtinėmis 
Valstijomis ir Paryžiaus konferencijai. O prezidentas Carte- 
ris spaudos konferencijoje kovo 24 dieną užtikrino, kad ir jis 
pritaria užmezgimui normališkų ryšių su Vietnamo Socialis
tine Respublika ir atnaujinimui Paryžiaus konferencijos tam 
tikslui pasiekti.

Spaudos konferencijoje prezidentas teigiamai pasisakė ir 
kitu didžiausios svarbos klausimu. Jis sakė, kad jis labai 
nori ir energingai sieks susitarimo su Tarybų Sąjunga ne tik 
užkirtimui kelio ginklavimosi varžyboms, bet ir sumažinimo 
apsiginklavimo. Kaip tik tuo reikalu į Maskvą nuvykęs 
valstybės sekretorius Cyrus Vance.

Prezidentas pareiškė, kad Amerikos valdžia esanti pilnai 
pasiryžusi Tarybų Sąjungą pasitikti pusiaukelėje. Jo nusi
statymas žmogaus teisių reikalais neturįs trukdyti susitari
mams.

Visi šie pažadai ir pasižadėjimai yra sveikintini. Nekan
triai pasaulis lauks jų įgyvendinimo.

Kas liečia Tarybų Sąjungos vadovybę, tai juk ji seniai 
tokius susitariamus mūsų Jungtinėms Valstijoms siūlo. 
Dabar tik lieka nuoširdžiai palinkėti abiejų pusių pastan
goms sėkmės. Susitarimas su Vietnamo Socialistine Respu
blika ir Tarybų Sąjunga reikštų didelį pasaulinės taikos 
idėjai laimėjimą.

Neatsilaikė prieš 
ekonominius sunkumus

Komercinis, gana populiarus dienraštis “The Long Island 
Press” užsidarė ir keli šimtai darbininkų atsidūrė bedarbių 
gretose. Užsidarymo priežastis—ekonominiai sunkumai. 
Leidėjai sako, kad per paskutinius trejus metus laikraštis 
nešė nuostolius iš priežasties garsinimų ir skaitytojų didelio 
sumažėjimo. •/

“The Long Island Press” buvo bene seniausias dienraštis 
visame pasaulyje. Jis buvo 178 metų amžiaus!

Pažangieji šios šalies žmonės turėtų rūpintis, kad jų 
dienraštis “Daily World” atsilaikytų prieš daug didesnius 
ekonominius sunkumus. Kaip žinia, šio dienraščio leidėjai 
yra paskelbę 100 dienų vajų. Vajaus tikslas sukelti $250,000 
fondą ir gauti 10,000 naujų skaitytojų. Vajus jau yra 
įspusėjęs ir nors jis einąs neblogai, bet iš leidėjų sužinome, 
kad nepavyko pasiekti pusę pasibrėžto tikslo.

Reikia tikėtis, kad tikslas bus pilnai pasiektas ir kad taip 
neapsakomai reikalingas anglų kalba pažangus dienraštis 
nesuklups prieš jokius ekonominius sunkumus.

Kova už “Wilmington 10”
North Carolina valstijos Wilmington mieste 1971 metais 

kas nors padegė vieną miesto įstaigą. Policija tuoj suarešta
vo 10 vietos kovotojų prieš rasizmą, už lygias teises, ir 
apkaltino, kad tai esąs jų darbas. 1972 metais jie buvo 
nubausti ilgų metų kalėjimu. Jų visų bausmę sudėjus į 
daiktą, pasidaro 282 metai!

Suareštuotų ir nubaustų tarpe randasi ir dvasiškis Ben 
Chavis. Jis irgi dalyvavęs įstaigos padegime.

Tuoj prasidėjo visos šalies mastu kova už šių veikėjų 
išlaisvinimą. Jinai tebeina ir šiandien. Jie yra sąmokslo 
aukos. Trys pagrindiniai prieš juos liudininkai prisipažino, 
kad juos melagingai liudyti valdžia privertė.

Kun. Ben Chavis aną dieną pasiuntė prezidentui Carteriui 
laišką, prašydamas jo užtarimo ir pagalbos. Bet mūsų 
prezidentas su pagalba nesiskubina. Jis kun. Chavis laišką 
ir prašymą ignoruoja. Štai kas verčia abejoti mūsų prezi
dento nuoširdumu, kai jis bažijasi, kad jis lygiai priešingas 
žmogaus teisių varžymui visur visiems disidentams. “Wil- 
mingtono 10” žmogaus teisės atimtos, bet jis to nemato!

Organizuoti darbininkai 
nepasitenkinę

Visi žinome, kad tiktai energinga organizuotų darbininkų 
parama Jimmy Carter laimėjo rinkimus. Bet kaip jis jiems 
dabar atsimoka? Jau turime vieną gerą pavyzdį. Darbo 
unijos prezidentui rekomendavo pasiūlyti Kongresui priimti 
įstatymą, kuris minimum valandinę dabartinę $2.30 algą 
pakeltų iki $3. Bet prezidentas siūlo pakelti tiktai iki $2.50.

Prieš tokį prezidento nesiskaitymą su organizuotų darbi
ninkų reikalavimu jau protestuoja ir Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso biurokrati
niai vadai su George Meany priešakyje. Jie teisingai sako, 
kad prezidentas Carteris tiktai tyčiojasi iš organizuotų 
darbininkų.

Imperializmo auka
Kongo-Brazaville yra nedi

delė Afrikos šalis, tik su 
1,400,000 gyventojų. Bet jos 
vadovybė yra viena paža'n- 

... giausių kontinente. Ypatin

gai jos jaunas prezidentas 
Marien Ngouabi pasižymėjo 
afrikiečių kovoje prieš kolo
nializmą ir imperializmą. Da
bar pranešama, kad kovo 18 
dieną jis tapo nužudytas. Tai 
dar viena kapitalistinio impe
rializmo auka.

Kas ką rašo ir sako
KNYGŲ LEIDYBA 
MONOPOLIJŲ RANKOSE

Leidinio “Parade” redakto
rius Lloyd Shearer savo ko- 
lumnoje (kovo 20 d.) “Pub
lishing Giants” pateikia labai 
įdomių duomenų apie šioje 
šalyje knygų leidybos pramo
nės suskoncentravimą milži
niškose korporacijose. Mažos 
leidyklėlės baigia išeiti iš ma
dos: jos subankrutuoja ir už
sidaro.

Štai keletas pavyzdžių:
Gulf & Western kompanija, 

kuri kontroliuoja filmų kom
paniją Paramount Pictures ir 
keletą kitų įvairių kompani
jų, taip pat valdo knygų lei
dyklas Simon & Schuster ir 
Pocket Books.

CBS, savininkas radijo ir 
televizijos tinklų, neseniai 
nupirko leidyklą Fawcett Pu
blications, kuri leidžia 30 žur
nalų, taip pat kontroliuoja 
leidyklas Holt. Rinehart ir 
Winston.

Leidykla Doubleday, kuri 
palaiko Literary Guild ir ke
letą kitų knyginų klubų, kon
troliuoja leidyklas Dell, Dela- 
corte ir Press.

MCA kompanija, kuri kon
troliuoja gigantišką Univer
sal Pictures ir kelias kitas 
korporacijas, taip pat kontro
liuoja, leidyklas G. P. Put
nam’s Sons ir Berkely Publi
shers.

RCA, kuriai priklauso 
NBC, taip pat valdo leidyklas 
Random House, Alfred & 
Knopf, Pantheon Books ir 
Ballantine Books.

Lloyd Shearer pateikia 
daugiau pavyzdžių, bet už
tenka šių kelių įrodymų, 
kaip aukštai yra šios šalies 
knygų leidyba monopolizuo
ta, kaip mažoms leidykloms 
nebeliko vietos. Jos negali 
konkuruoti su milžinais.

niai defenzyviniai ginklai, ku
rie neretai visiškai nepanašūs 
vienas į kitą. Tarp ginklų, 
skirtų pūsti dūmus į akis už
sienyje, dar nepradingo de
tente, Vladisvostoko pasima
tymų dvasia ir SALT I ir II 
derybos, Helsinkis . . .

Dabar aiškėja platūs Mask
vos manevrai užsmaugti mir
ties kilpa Vakarų Europą, 
bendru pavadinimu: Euroko
munizmas.”

Kai kitiems reakcininkams 
‘‘eurokomunizmas” reiškia 
“sukilimą prieš Maskvą,” tai 
mūsų lietuviškiems reakci
ninkams jis tik reiškia tos 
‘‘Maskvos manevrus už
smaugti mirties kilpa Vakarų 
Europą!”

IR NESIGĖDINA TAIP 
BJAURIAI MELUOTI

Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriui Martynui 
Gudeliui jau užkliuvo už lie
žuvio ir draugijos “Tėviškė” 
pirmininkas Pranas Petronis. 
Šio tauraus lietuvių tautos 
sūnaus adresu jis savo laik
raštyje (kovo 18 d.) paskelbė 
piktą vedamąjį “Gen. Petro
nis steigia armiją Ameriko
je.” Kaip beišmanydamas 
Gudelis tą žmogų niekina, 
kam jis stengiasi išvystyti 
kuo plačiausią bendradarbia
vimą tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių. Ir tam griebiasi 
pikčiausio melo. Tik pasiklau
sykime:

“Didžiausia Petronio bend
radarbė yra New Yorke gy
venanti Ieva Mizarienė. Ji 
yra pirmas ir paskutinis gen. 
Petronio adjutantas Ameri-

koje. Ji pasiryžo suorgani
zuoti ‘kultūrinių ryšių su ta-

rybine Lietuva draugiją’. . . 
gen. Petronis, naujos armijos 
organizatorius, leido Mizarie- 
nei vežti žmones dienų norin
tiems važiuoti, jeigu jie įstoja 
į bekultūrinės Mizarienės or
ganizuojamą ‘kultūrinių ryšių 
su Lietuva draugiją’. Ji susi
renka šios draugijos nario 
mokesčius, pasiima kelionės 
pinigus, o vėliau savo draugi
jos narius palydi į pavergtą 
Lietuvą. Amerikos daktarų 
žmonos, pulkininkų dukros ir 
direktorių vaikai stoja į Miza
rienės draugiją, moka jai pi
nigus . . .”

Jokios “kultūrinių ryšių su 
Lietuva draugijos” nei Ieva 
Mizarienė, nei kitas neorga
nizavo ir neorganizuoja. Tai 
menševikų laikraščio redak
toriaus dar vienas begėdiškas 
melas. Ekskursijas į Lietuvą 
pernai ruošė Amerikos Lietu
vių Literatūros Draugija— 
seniausia gražiai veikianti lie
tuviškoje išeivijoje kultūros 
ir apšvietos organizacija. Ji 
buvo įsteigta 1915 metais ir 
per visus 62 metus nėra savo 
egzistavimo nutraukusi nei 
vienai dienai. Narinė mokes
tis—$2 metams. Už ją narys 
gauna mažiausia vieną knygą 
per metus ir trimėnesinį žur
nalą “Šviesa,” kuris taip pat 
be mažiausios pertraukos 
išeina nuo 1934 metų. Tai irgi 
seniausias gyvuojantis lietu
vių kalba žurnalas pasaulyje.

Ieva Mizarienė yra šios 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos ilgametė sekretorė, o se
na veikėja Katryna Petrikie- 
nė yra Draugijos taip pat 
ilgametė pirmininkė.

Su sapaliojimais apie Miza
rienės organizavimą “•kultūri
nių ryšių su Lietuva draugi
jos” menševikų laikraščio re
daktorius pasirodė neraliuotu 
melagiumi.
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Bomberio “B-1.” gamybai skiriama daugiau kaip dvidešimt 
bilijonų dolerių, o ligoninėms, mokykloms, bibliotekoms ir 
kitiems socialiniams projektams “neturime pinigų.”

WSPiTal

GALI ATSITIKTI TAIP PAT
Prieš kurį laiką mūsų didla- 

piuose vienas po kito buvo 
pasirodę pranešimai, kurie 
dar ir dar kartą verčia susi
mąstyti apie kaikurių ame
rikietiškų įstaigų veiklą.

Buvo rašoma, kad su ir taip 
jau nekokį vardą turinčia 
C. I. A. bendradarbiavo tokie 
visam pasauliui žinomi veikė
jai, kaip antai Makarios, 
Brandt, Peres, Berihem.

Kodėl pasirodė šie praneši
mai ir ką jie tikrenybėje sa
ko? Ogi labai daug, iš kurios

TARYBŲ LIETUVOS SPARNAI

la-

IR JIE SIELOJASI 
ClKAGIEClŲ 
PEŠTYNĖMIS

Kardeliniai kanadiečiai
bai susirūpinę verdančiomis 
Chicagos “vaduotojų” eilėse 
peštynėmis. Savo organe 
“N. L.” jie šaukia: “Užbaikite 
savižudišką kovą.” Ji vedanti 
vadavimo biznį į pražūtį. Tai 
esąs “lietuvybės priešų” dar
bas. Girdi:

“Jie tarp vadovaujančių lie
tuvių įsimaišė ir vienus su 
kitais supjudė, panaudodami 
psichologines gudrybes, iš
naudodami žmogiškas silpny
bes, žmogaus amžių, skirtin
gas ideologijas, ambicijas . . . 
Kova užvirė dėl niekų. Jos 
pasėkoje lietuvybės darbas 
apsilpo, darbingieji, nuosek
lieji pasitraukė, masės nebe
žino, kur beeiti. . .”

iš

NAUJAS ŽODIS JIEMS 
NAUJOS BĖDIS

Sunku tikrai pasakyti, 
kur neseniai plačiai pradėjo
komercinėje spaudoje skam
bėti žodis “eurokomuniz
mas,” kuris garsiai ir labai 
prielankiai buvo visur reakci
nių jėgų sutiktas. Jis reiškiąs 
Vakarų Europos komunistų 
partijų sukilimą prieš Tarybų 
Sąjungos komunistų joms 
“diktavimą.” Ypač Prancūzi
jos ir Italijos komunistų va
dai esą nusistatę už grynai 
europinį komunizmą. Tai 
toks “komunizmas” ir tapo 
pakrikštytas “eurokomuniz
mu.”

Bet kaip tiktai priešingai tą 
žodį supranta ir aiškina mūsų 
lietuviškieji reakciniai nacio
nalistai, arba “veiksniai.” 
Jiems tai tik esąs “Maskvos 
sugalvotas manevras.” Jų žy
musis orakulas smetoninin- 
kas Rimas Daigūnas Cleve- 
lando smetonininkų “Dirvo
je” (kovo 17 d.) šį supratimą 
plačiai išdėsto straipsnyje 
“Komunistinės strategijos 
manevras.” Jis gieda:

“Maskvos strategijoje vei
kė ir veiks įvairūs ofenzyvi-

. . . Lietuvos civilinės avia
cijos valdybos rūmuose kabo 
didžiulis žemėlapis, išraižy
tas melsvomis linijomis. Tai 
žydrieji keliai, kuriais kas
dien į tolimiausius Tarybų 
šalies kampelius išskrenda ir 
sugrįžta modernūs oro laine
riai. Jeigu sudėtume tuos ke
lius į vieną tiesiąją, ja kelis 
kartus būtų galima apjuosti 
Žemės rutulį.

Gimusi daugiau kaip prieš 
trisdešimt metų, Tarybų Lie
tuvos civilinė aviacija šian
dien tapo svarbia liaudies 
ūkio šaka. Dabar jos paslau
gomis praktiškai naudojasi 
kas ketvirtas respublikos gy
ventojas. Aukštos klasės lėk
tuvai iš Vilniaus skrenda į 
Maskvą ir Leningradą, Uralo 
pramonės centrus ir Juodo
sios jūros kurortus. Oro tiltai 
sujungė Vilnių su didžiausiu 
Vidurinės Azijos miestu Taš
kentu, Užkaukazės respubli
kų—Gruzijos, Azerbaidžano 
ir Armėnijos sostinėmis. 
Komfortabilūs laineriai iš Ta
rybų Lietuvos sostinės regu
liariai skraido į 38 šalies 
miestus ir kurortus.

Neprailgsta kelionė ir į Pa
nevėžį, Šiaulius, Biržus, Ro
kiškį . . . Nors plentai ir geri, 
taupydami laiką, žmonės 
mielai naudojasi vietinių oro 
linijų lėktuvų paslaugomis. 
Kelionė reaktyviniu lėktuvu 
TU-124 iš Vilniaus į Palangą, 
pavyzdžiui, teužtrunka vos 
pusvalandį. Nespėja žmogus 
peržvelgti sostinėje pirktų 
rytinių laikraščių, kai jis jau 
kviečiamas išlipti Kupiškyje 
arba Naujojoje Akmenėje . . .

Oro vartus į plačiąją šalį 
gauna ir mažesni miestai. Ne
seniai Šiauliuose pastačius 
modernų aerouostą, prasidė
jo reguliarūs reisai į Maskvą 
ir Leningradą. Oro tiltą su di
džiaisiais šalies miestais turi 
Kaunas, Palanga. Beje, iŠ^a- 
jūrio aerouosto vasaros mėtų 
kasdien pakyla ir nusileidžia 
po penkiasdešimt lėktuvų.’’^1

Tarybų Lietuvos sparnai 
nuolat tvirtėja. Greiti ir pato
gūs lėktuvai TU-124 ir AN-24 
dabar pradedami keisti dar 
tobulesniais. /Neužilgo Vil
niaus aerouoste nutūps pir
mieji naujausių markių tary
biniai lėktuvai TU-154 ir 
JAK-42. Šie oro laivai vienu 
metu galės paimti po 120 ir 
168 keleivius.

Oro laivyną vis plačiau tel
kiasi pagalbon įvairių sričių 
specialistai. Kilnų darbą at
lieka respublikos santiarinė 
aviacija, teikianti greitąją 
medicininę pagalbą nelaimės 
ištiktiems žmonėms. Civili
nės aviacijos lėktuvai taip pat 
daug padeda mūsų žvejams, 
ieškant didžiausių žuvų telki
nių, autoinspekcijos darbuo
tojams, kovojant už eismo 
saugumą keliuose.

“Skraidantis cechas”
Žemai virš arimų skren

dantis lėktuvas tapo neatski
riama Tarybų Lietuvos kai
mo peizažo dalele. Lakūnai 
padeda žemės ūkio darbuoto
jams išauginti gausius der
lius, pavaduoja juos nuo sun
kių darbų.

— Respublikos ‘‘mažoji 
aviacija” dabar kasmet pri
žiūri daugiau kaip po pusę 
milijono hektarų pasėlių ir 
sodų,—pasakoja Lietuvos ci
vilinės, aviacijos valdybos vir
šininko pavaduotojas Min
daugas Bajerčius.—“Skrai
dantis cechas” tręšia ir kalki
na laukus, naikina žemės ūkio 
kultūrų kenkėjus ir piktžoles, 
efektyviai kovoja su augalų 
ligomisv

Lietuvos žemės ūkio aviaci
jos brandtiolį sudaro įžymaus 
tarybinio konstruktoriaus 
Olego Antonovo lėktuvai 
AN-2. Per dieną nesunkiai 
patręšdama 250 hektarų pa
sėlių, ši mašina pakeičia ke- 
iibjikos žmonių mechanizuoją.. 
'BHgadą. Bet svarbu ne tik 
darbo sparta. Radviliškio ra
jūno “Draugo” kolūkio pirmi- 
nihko, Socialistinio Darbo

Didvyrio Algirdo Malinausko 
žodžiais, aviacija padeda iš 
kiekvieno hektaro gauti mažų 
mažiausiai dviejų-trijų cent
nerių derliaus priedą. Si nuo
monė—ne be pamato. Mat, 
lėktuvai atlieka darbus pa
čiais geriausiais agrotechni
kos terminais, kai jokia kita 
technika negali išeiti į šlapius 
laukus. O kokį efektą duoda 
kovą iš oro prieš piktžoles, 
žemės ūkio kenkėjus!

Visai neseniai spauda pra- 
nė apie sėkmingus naujų ta
rybinių malūnsparnių KA-26 
parodomuosius skrydžius 
Suomijoje, Prancūzijoje, 
JAV, Japonijoje. Dvylikos 
užsienio šalių firmos, jų tarpe 
VFR ir JAV, tuoj pat nuspir- 
ko šių puikių mašinų. Nema
žai jų gavo ir Tarybų Lietu
vos civilinė aviacija. Dabar 
gražuolius KA-26 galima pa
matyti virš miškų ir sodų, 
vešlių javų ir žalienų plotų. 
Tai išties nepakeičiamas že
mės ūkio lėktuvas. Malūn
sparnis nedidelis, gali nutūp
ti bet kokioje aikštelėje, ma
nevringas, lengvai valdomas. 
Ypač juo patogu purkšti pra
moninius sodus, kurių plotai 
Tarybų Lietuvoje sparčiai di
dėja.

Dabar lėktuvų paslaugomis 
naudojasi beveik pusė tūks
tančio respublikos kolūkių ir 
tarybinių ūkių. Sį penkmetį 
“skraidančiojo cecho” sparnai 
gerokai praplatės: žemės 
ūkio aviacija savo globon 
paims dar trejetą šimtų tūks
tančių hektarų laukų. Lėktu
vams ir malūnsparniams— 
ūkiai stato vietinius aerodro
mus.

. . . Vienas po kito iš Vil
niaus aerouosto kyla padan
gių lėtieji. Jų maršrutai—to
limesni ir artimesni respubli
kos rajonai, visa Lietuva.

R. Cėsna

Tel A viv.—Izraelio valdžia 
įsakė uostų darbininkams nu
traukti streiką, arba jie bus 
nubausti kalėjimu.

pusės bežvelgtum.
Žvelgiant iš vienos. Kodėl 

tie faktai (daleiskime pra
džiai, kad tai faktai) pateko į 
spaudą, televiziją ir visur ki
tur? Juk tai didelė paslaptis, 
kuri saugoma labiau už akį.

Betgi žinant, kaip sugeba 
daug ką iškapstyti amerikie
čiai žurnalistai, reikia būti 
dideliu naivuoliu, norint pati
kėti, kad čia kaip tik jų ir jų 
vienų darbas.

Mes, kurie daug metų skai
tome spaudoje apie įvairiau
sius C. I. A. triukus, gerai 
žinome, ką ši įstaiga sugeba. 
Praktiškai nekyla dvejonės, 
kad čia: gerai nuprastas ir, 
pergalvotai pačios C. I. A. 
darbas, kuri tuo triuku šauną 
iš karto du ir daugiau zuikių. 
Pirmiausia, tai—mėgstamas 
jos būdas pasaulio akyse su
kompromituoti jai nepatin
kančius ar trukdančius žy
mius veikėjus: išties, būti su
sietam su C. L A. tikrai bloga 
šlovė.

Antra, tokiu jai nenauju 
būdu C. I. A. “atsiskaito” su 
savo žmonėmis, kurie šiokiu 
ar kitokiu būdu prasikalto ar 
nebenori daugiau talkinin
kauti šiai įstaigai. Apie to
kius atsitikimus su įvairių ša
lių žinomis figūromis irgi 
ne taip jau retai skaitome.

Viskas tas įrodo, kokia 
kerštinga ir jau jokiu būdu ne 
demokratiška yra C. I. A. 
dirbanti taip, kad net pačiai 
šaliai būna ne visada malonu. 
Nuo jos keršto ir persekioji
mų nėra laisvas joks žmogus 
Vakaruose, gi ypač tie, kurie 
turėjo ką nors bendro su 
C. I. A. Tokių vardai ir dar
bai ankščiau ar vėliau išplau
kia į baltą šviesą: arba apie 
juos parašo ir demaskuoja 
buvę patys C. L A. darbuoto
jai (tie, kurie išdrįsta, aišku), 
arba anksčiau ar vėliau tą 
padaro pati įstaiga.

Pagaliau, kaip muilo bur
bulas sprogo mitas apie tai, 
kad į aukščiausią C. I. A. 
kėdę atsisėdus admirolui 
Terneriui “stambių piniginių 
sumų mokėjimas” užsienio ly
deriams bus sustabdytas: 
C. I. A. niekada nesiliaus 
pirkusi ir pardavinėjusi—juk 
ant to ji laikosi.

Kaip rodo istorija, jau 
skelbti faktai ne-vienas iš lie
tuviškųjų nacionalistinių vei
kėjų, kai kurios jų organizaci
jos irgi neapsiėjo, ir, be abe
jo, ir dabar neapsieina be 
C. L A. globos ir “dėmesio.” 
Labai galimas dalykas, kad 
vieną gražią dieną ir su jais 
atsitiks taip, kaip kad atsiti
ko su daugeliu kitų, turėjusių 
saitus su C. I. A. Rep.

i>
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Ketvirta diena po pasaulio galo . . . ŠĖTONO VALDŽIOJE!
{Tęsinys iš 1-mo pusi.] 
du, pamatai, kiek daug juodų 
rūbų, sielvarto ir nuovargio 
nukankintų veidų. Apsižiūri, 
kad tik centrinės gatvės gra
žiai nuvalytos ... Ir kad 
dideli griuvėsiai ana ten šalia 
sankryžos! Ir tokių vietų ne
maža. Kai kurių namų sieno
se kaip peiliu įrėžti plyšiai. 
Labai daug kur išbirę stiklai 
(dabar fanera stiklą atstoja).

Keletas žingsnių link ano 
kaip dideliu kūju prie žemės 
priploto namo, ir jau akivaiz
džiai pamatai, kas čia įvyko 
penktadienio vakarą. Niekas 
į tave nepažvelgia. Didelė 
masė žmonių paskubom ardo 
griuvėsius. Kiekvienas turi 
savo uždavinį. Daugiausia 
uniformuoti . . . Tik nurody
mui garsiai girdisi. Ir vos 
keletas pasimetusių kažką vi
sai neprasmingai judina, stu
mia, į šalį deda. Šitie pasta
rieji nepaprastai susijaudinę. 
Ir suvoki, kad jie dar kažko 
tikisi.

Išgirsti beldimą iš po že
mių, iš rūsių. Šioje vietoje 
tegul “Laisvės” skaitytojas 
pasižiūri į nuotraukas.

Į valandą, kai toks beviltiš
kas tikėjimas duoda ir ne
lauktus vaisius. Kai, pavyz
džiui, restorano kelnerė, dir
busi tą vakarą, iš tikrųjų liko 
gyva kažkokioj kertelėj po 
visai parblokštu namu; bet ir 
vaizdas atrasto žmogaus, ku
rį, matyt, požeminis žemės 
smūgis, trenktas iš 97 kilo
metrų žemės gelmės, užtiko 
lovoje, gal jau miegantį. . .

Tikros lenktynės su laiku! 
Dabar jau iš paskutiniųjų, 
nes dar vis galima tikėtis 
gyvų žmonių po griuvėsiais. 
Mačiau filmų gyvenime, kaip 
pašėlusiai rausiamas! į že
mes, nes ten—aukso gysla. 
Socialistinės respublikos so
stinėje Bukarešte, šią 1977 
metų kovo dieną, matau, kaip 
dešimt kartų energingiau 
plėšia betoną, akmenis, gele
žį pavargę ir apdulkėję karei
viai, įvairūs talkininkai, nes 
po šia sujaukta mase—žmo
nės ... Visi šie įspūdžiai, 
tarp čia plušančių žmonių, 
buldozerių, kranų, į mane su
byra per keletą minučių. 
Mes, keletas žurnalistų, čia 
turėjome filmuoti, bet—nesi
ryžtame. Kaip susitarę, kim
bame į darbą šalia kitų.

O kaip gi atrodė anas baisu
sis vakaras?

Pašnekesiai su gyvais 
liudytojais

Ano baisiojo—kovo 4 die
nos vakaro likučius tebeturiu 
viešbutyje “Inter-Continen
tal,” kai ateina vakaras. Įski
limas sienoje. Teka tik šaltas 
vanduo; sunku naudotis tele
fonu tolimesniems pašneke
siams ... Už lango (iš didelio 
aukščio) matau—lyginant su 
kitais atsilankymais—žymiai 
mažiau apšviestą miestą. O 
daugelyje vietų žaižaruoja di
deli apšviesti mazgai. Tai 
stambiausių griuvėsių vietos, 
kur—po prožektorių šviesa— 
dirba gelbėtojai, dar vis tikė
damiesi atrasti gyvų žmonių. 
Sumažinti tą lemtingą aukų 
skaičių, kurių sąrašas kas va
landą papildomas . . .

Mano atmintis pilna šitos 
ketvirtos dienos po žemės

Pagalba pavėluota. Žuvęs pačią pirmą valandą.

Nuotraukoje: Šią 35 metų restorano kelnerę Floareą Jor- 
dachę pavyko išgelbėti iš užgriuvusio rūsio, kai ji pati jau 
buvo netekusi jėgų ir vilties.

drebėjimo gyvų liudytojų pa
sakojimų.

Bukarešto tragedijos sim
boliu liks ta septynerių metų 
mergytė, kuri ėmė verkti, 
kai ją staiga apakino šviesa. 
Niekas nesitikėjo dar ką nors 
rasti. Staiga po viena betono 
plokšte tasai verksmas . . . 
Mergaitė sveika, tik išsekusi. 
Klausia vardą—neatmena. 
Aplink stovėję žmonės atpa
žįsta. Kas pasakys mergytei, 
kad iš visos šeimos—ji viena 
liko gyva. O ji jau atsigavo 
nuo šilto pieno lašo. Dairosi 
mamos . . .

Lipscani gatvėje tokiu bū
du gyva rasta trijų asmenų 
šeima, po griuvėsiais išbuvu
si 94 valandas.

Prie rūsių prieiti mėginama 
visokiais būdais—laužiamasi 
iš kaimyninių namų; metro 
darbininkai kasa tunelius . . .

Lenktynės su laiku duoda 
vaisius. Pavyko tokiu būdu 
iki šiai valandai išgelbėti dau
giau šimto žmonių.

Jais tuoj pat pasirūpinama. 
Benamiai vežami į buvusius 
studentų bendrabučius. Tėvų 
netekę vaikai į vaikų darže
lius, lopšelius, kurie veikia 
visą parą. Šalyje veikia na
cionalinės pagalbos komite
tas, kuris vadovauja šiam 
procesui. Beje, patsai Rumu
nijos kompartijos ir vyriau
sybės vadovas Nicolae Ceau
sescu stovi jo priešakyje. Ka
tastrofos valandą jis buvo Af
rikoje, Nigerijoje. Iš karto 
grįžo namo, kad viską paimtų 
į rankas. Jis matomas Buka
rešte, įvairiuose kituose nu
kentėjusiuose miestuose.

Apie kovo 4 dienos vaka
ras, 21 vai. 24 min. (Rumuni
jos laiku), daug kas panašiai 
pradeda pasakojimą. Iš pra
džių keistas bauginantis dun
desys. Paskui ... Ir čia labai 
skirtingi atsiminimai. Vienų 
atmintis tam tikram laikui 
visai išsijungė. “Nežinau kaip 
ėmiau ir miegamuose drabu
žiuose atsidūriau gatvėje. 
Šalčio nejutau. Tik siaubą . . . 
visur girdėjosi šauksmai.” 
“Man pasirodė, kad, staiga 

užgesus šviesai, mano namą 
nutvėrė milžiniška ranka ir 
ėmė sukti . . . Grindys pa
krypo. Suklupau. Per tamsą 
šokau durų link. Jų neįmano
ma buvo atidaryti.”

— “Baisus griaudėji
mas . . . Užgeso šviesa. Nuti
lo radijas, nors radijas neį
jungtas į elektros tinklą, o 
baterinis. Nesuprantama ka
tastrofa. Pasaulio galas! . .”

“Radijas nutilo. Miestas 
paskendo tamsoj. Iš aštunto 
aukšto pamačiau, kad tai šen, 
tai ten pasirodė gaisrų pa
švaistė. Pirma mintis: bom
ba? atominis užpuolimas?”

— “Po vienos minutės 
griausmo, namo siūbavimo, 
griebiausi kišeninės lempe
lės, kurią turėjau prie lo
vos . . . Nebuvo šviesos, van
dens, dujų. Arti degė . .

“Po maždaug dviejų valan
dų prabilo radijas. Pranešė
jas skaitė kreipimąsi į gyven
tojus. Supratom kas įvy
ko ... Pirmiausia paragino 
pasižiūrėti, ar arti nėra su
žeistų žmonių. Gatvė buvo 
pilna . . . Niekas nesiryžo at
gal eiti. Oras buvo pilnas 
dulkių. Motinos šaukė vai
kus . . . Kažkodėl rodėsi, kad 
įvyks dar kažkas baisaus.”—

Daugiau nieko neįvyko. 
Bet rytą visi išvydo, kokie 
baisūs katastrofos padariniai. 
O Bukareštas dar ne patsai 
žemės drebėjimo centras. 
Epicentras į šiaurę nuo sosti
nės. Tai Pietų Karpatai, ši 
dar “jauna” žemės formacija 
tokia nerami. Ir iš jos dar 
visko galima tikėtis.

Dabar mokslininkai sako, 
kad visa tai įvyko dėl žemės 
klodų pasislinkimo, dėl susi
kaupusios energijos plyšimo 
100 km gelmėj. Bangos pasie
kė Bulgariją, Jugoslaviją, net 
Vokietiją. (Berlyne tik in
strumentai tatai nustatė). Į 
šiaurę net Maskvą. Liūdniau
sia, kad mokslininkai viską 
paaiškina “post factum,” o va 
nelaimės smūgio iš anksto 
dar nepajėgė nustatyti.

Talka
Žinau, kad Rumunijos ne

laimė ir Lietuvos žmonėms 
širdis palietė. Juk ši socialis
tinė šalis pokario metais dabai 
“priartėjo.” Dažnai į Lietuvą 
atvažiuoja rumunų moksli
ninkai, rašytojai. Bukarešto 
scenose dainuoja, šoka mūsų 
menininkai. Lietuvos biblio
tekose galima gauti bent dvi
dešimties rumunų autorių 
knygas išverstas į lietuvių 
kalbą. O Bukarešte galiu 
nueiti į artimiausią biblioteką 
(jei ji liko sveika) ir įsitikinti, 
kad rumuniškai žmonės skai
to P. Cvirką, A. Venclovą, 
Žemaitę, E. Mieželaitį, Just.'

LAISVE

BRONIUS JAUNIŠKIS

Kaipgi tu graži ir kaip 
meilinga, 

mylimiausioji gėriuos! 
Tavo stuomuo panašus 

į palmę, 
ir tavo krūtys į vynuogių 

kekes.
Perskaičiau šias eilutes ir 

nepatikėjau, kad jos iš “Gies
mių giesmės’’ šventajame 
rašte. Man pasirodė, jog ne
labai kuklu ir tai skaityda
mas, papildžiau šventvagys
tę. Nubėgau į vienuolyno ko
plyčią ir suklupau priešais 
Kristaus paveikslą. Jėzaus 
galva vainikuota erškėčiais. 
Per kančios iškreiptą veidą 
srūva kraujo lašai.

Ilgai žiūrėjau į iškankintą 
Kristų, stengdamasis pa
miršti “Giesmių giesmę.” Nė 
nepajutau, kai dievo sūnaus 
akys pasidarė lyg dangaus 
kampelis, veidas suapvalėjo, 
nusidriekė garbanoti gelsvi 
plaukai. Man šypsojosi mer
gaitė iškilia krūtine.

— Atsitrauk, šėtone,—pro 
sukastus dantis sušnabždė
jau. Šventai tikėjau, kad ma
ne persekioja nelabasis. Nu
bėgau į kančių kambarį, pa
siėmiau vytelę ir išsiplakiau. 
Tik tada nuo manęs pasitrau
kė pragaro viešpats. Vienuo
lišką skaistybę išgelbėjau.

Matyt, ne vieną tikintįjį 
šėtonas buvo persekiojęs, 
kad tiek patarlių apie jį sukū
rė: “Neik su velniu obuoliau
ti: paliksi be obuolių ir be 
maišelio,’’ “Blaškosi, kaip 
šimtui velnių apsėstas,” “Ne
tikėk, jis tikras šėtonas.” Po
piežius Paulius VI 1972 m. 
lapkričio 15 d. savo kalboje 
pasakė:

— Velnias yra realybė. Tai 
didžiausias žmogaus priešas. 
Jis baisus ramybės drumstė
jas ir gundytojas.

Kaip matome, bažnyčia šė
toną pripažįsta, kaip egzis
tuojančią būtį dvasios pavi
dale kuri žmones nukreipia 
blogiui.

Kai sužinojau, kad 1966 
metais JAV, San Franciske 
įsisteigė “Šėtono bažnyčia,” 
pagalvojau, kad blogio pasau
lyje susitelkė tiek, jog ėmė 
jis viešpatauti. Ir iš tiesų. 
Pirmosios šėtono bažnyčios 
tikslas—velnio garbinimas, 
kultas—blogis. Šėtono baž
nyčios steigėjas, Sanfrancis- 
ko cirko žvėrių dresiruotojas, 
pasivadinęs “vyriausiuoju Jo 
Šėtoniškosios galybės kuni
gu” Antonas Šandoras La Vė
jus parašė “Šėtoniškąją bibli
ją.” Ji—priešingybė krikščio
niškajai. Šėtoniškoje biblijoje

• RETA OPERACIJA

Vienoje Niujorko ligoninėje 
padaryta dalinio širdies per
sodinimo operacija ašfuonerių 
metų berniukui, sergančiam 
įgimta širdies yda (vienas šir
dies vožtuvas vietoj dviejų ir 
viena širdies ertmė vietoj tri
jų). Pacientas buvo pristaty
tas į ligoninę kritiškoje būk
lėje ir po savaitės jam buvo 
persodintos trūkstamos Širdies 
dalys iš kiaulės. Operacija at
likta sėkmingai. Gydytojai ma
no, kad šiuo atveju visos šir
dies transplantacija nebūtų 
pavykusi dėl atmetimo sind
romo.

Marcinkevičių, J. Sklutaus- 
ką. . .

Keletas pavyzdžių iš dau
gelio, kurie rodo suartėjimą 
su kitom socialistinėm šalim. 
Ir todėl šią ketvirtą dieną po 
didžios tragedijos visų pirma 
iš socialistinių šalių “oro til
tu” nenutrūkstamai teikiama 
pagalba . . . Aišku, žmonės 
nori padėti ir iš kitų pasaulio 
šalių. Jau mačiau talkininkus 
iš Jungtinių Amerikos Valsti
jų (keletą gydytojų), iš Vaka
rų Vokietijos. Kalnų Šveica
rija atsiuntė savo pėdse
kius—Ąlpėse žmonių gelbėji
me patyrusius šunis. Šitų 
žmonių draugų sąskaitoje jau 
,nemažą išgelbėtų rumunų.

Bukareštas
1977 m. kovas 

ap- 
su 

To-

rašoma: “Palaiminti stiprieji, 
nes jiems priklauso žemė,” o 
šventajame rašte sakoma: 
“Palaiminti ramieji, nes 
jiems priklausys dangaus ka
ralystė.” Pamokymų skyriuje 
teigia: “Jeigu kas tau suduos 
per veidą, trenk jam į snukį,” 
o krikščioniškoje moko: “Jei 
kas tave užgautų per dešinį 
skruostą, atsuk jam ir kairį- • • M JI.

Prie šėtono bažnyčios yra 
sudaryta “devynių vaiduok
lių” taryba, kuriai vadovauja 
didysis šėtoniškosios galybės 
magistras Antonas La Vėjus. 
Šėtono bažnyčioje laikomos 
“juodosios mišios.” Velnio 
garbintojai į pamaldas renka
si apsigaubę juodais arba 
tamsiai raudonais apsiaus
tais, ant kurių pažymėta iš
pažinėjo rangas. Ant galvos 
jie turi užsidėję velnio, gyvu
lio ar žvėries kaukes, tarsi 
pabrėždami gyvuliškumo, 
žvėriškumo, laukiniškai šėto
nišką pavyzdį.

Mišių metu altorius 
dengtas juoda drobule 
įvairių kaukių piešiniais, 
kiais pat paveikslais išpuoš
tas bažnyčios vidus. Raudo
noje lampadoje dega amžinoji 
ugnis. Mišios laikomos lotynų 
ar graikų kalba, kurių metu 
kalbama įvairiausi užkeiki
mai, giedamos šėtoną garbi
namos giesmės ir himnai.

Paprastai baigiamos mišios 
užpilant ant amžinosios ug
nies žiupsnį parako. Pasigir
dus sprogimui, išpažinėjai 
pradeda velniškai kvatotis, 
staugti, rykauti, siausti. 
Chaoso sūkuryje priimami 
nauji nariai, jie smilkomi aš
traus kvapo smilkalais, duo
dama gerti svaiginamų gėri
mų. Mėtomos gyvulių ir žvė
rių kaukuolės su uždegtomis 
viduje žvakėmis. Kai kurie 
išpažinėjai, parkritę ant grin
dų, piešia magiškus trikam
pius su skrituliais. Siautėji
mo metu susižeidžia, o kar
tais ir nužudo. Vienas pirmų
jų aukų buvo dvidešimtmetis 
Patrikas Maiklas Nivelis. Po 
žmogžudystės šėtoniškosios 
bažnyčios kunigai pareiškė, 
kad Maiklas vienas iš laimin
gųjų: po mirties jis valdysiąs 
400 velnių legijoną.

Šėtono bažnyčia nuolat po
puliarėja, jos išpažinėjų pri- 
skaitoma dešimtimis milijo
nų, gyvuoja ne tik JAV, bet 
ir Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Anglijoje, Australijoje ir ki
tur. Tačiau šėtono bažnyčią 
ėmė konkuruoti kitos bažny
čios. Vis daugiau pasekėjų 
randa “Paskutiniojo teismo 
dienos bažnyčia,” “Junionistų 
bažnyčia,” “Šuns kraujo” ar
ba “Kirchės bažnyčia.” Iš vi
duramžiškų laikų velnio gar
bintojų yra užsilikę Turkijo
je, Irane, Irake, kurių pa
grindą sudaro musulmonų re
ligijos dogmos.

Šėtono garbinimo reiškinį 
sociologai, filosofai, psichiat
rai sieja su išsigimstančiu 
amerikietišku gyvenimo bū
du, ryškia moralinių vertybių 
krize. Žmonės, gyvendami 
visuomenėje, kur garbinama 
jėga ir brutalumas, nieko ge
ro nelaukdami ir nesitikėda
mi iš ateities, krypsta į kraš
tutinumus. Nė vienoje šalyje 
kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstijose smarkiai plinta su
sidomėjimas magija, astrolo
gija, okulizmu, o tuose klyst
keliuose daugiausiai jaunimo.

Vienas amerikiečių sociolo
gas tiksliai pastebėjo, kad 
prieš šimtą metų, kai žmogų 
prispausdavo rūpesčiai, jis 
eidavo pasiguosti kunigui ar
ba pastoriui. Prieš penkioli
ka—kreipdavosi pas psichiat
rą, o dabar ieško burtininkės 
ar ateities spėjiko.

Visa tai yra skaudi visuo
menės liga, kurios, deja, ne
galima išgydyti jokiomis me
dicinos priemonėmis.

3-IAS PUSLAPIS

Jonavos rajone Užusalių Aštuonmetėje po pamokų dažnai 
skamba muzika, sukasi smagios šokėjų poros. Mokyklos 
jaunieji šokėjai, kuriems vadovauja Lionginą Kiškienė, 
nebe pirmi metai geriausi rajone.

L. Vasausko nuotraukoje: mokytoja L. Kiškienė su 
mažaisiais šokėjais.

KULTŪRINIO DARBO
VETERANAS

Lietuvos visuomenėje pla
čiai žinomas ir gerbiamas 
Juozas Vaičkus —lietuvių 
profesionaliojo teatro įkūrė
jas. 1975 m. balandžio mėne
syje minint Juozo Vaičkaus 
90-ąsias metines šilti pagar
bos žodžiai skambėjo teatrų 
scenose, laikraščių ir žurnalų 
puslapiuose. Buvo prisiminta 
veterano pati sceninės veik
los pradžia, kai audringais 
1905 metais moksleivis Juo
zas Vaičkus gimtojoje Žemai
tijoje organizavo pirmuosius 
vaidintojų būrelius, rengė 
lietuviškus vakarus mieste
liuose ir kaimuose. Paskui 
lietuvių teatrinė mokykla Pe
terburge. Žinomi Lietuvos 
teatrinio meno veteranai Vik
toras Dineika, Petras Kuber- 
tavičius, Ona Kurmytė ir kiti 
savo laiku buvo Juozo Vaič
kaus mokiniai.

Vaičkaus vardas gerai žino
mas ir senesniems JAV lietu
viams. Vaičkus išeivių koloni
jose pastatė eilę veikalų, kū
rė mėgėjiškas teatro trupes.

Minint Vaičkaus jubiliejų 
visur girdėjosi vieno jo moki
nio Jono Dikinio pavardė.

Taip jau likimas patvarkė, 
kad šis žmogus netapo profe
sionaliu artistu. Tačiau jo 
teatrinė veikla paliko ryškų 
puslapį lietuviškosios scenos 
istorijoje.

Prieš keletą metų susipaži
nau su Jonu Dikiniu, labai 
kukliu ir nuoširdžiu žmogu
mi, perskaičiau daug jo reko
menduotų knygų. Ilgos po
kalbių valandos praleistos ža
vingame panemunio pušyne. 
Panorau papasakoti apie šį 
kultūrinio darbo veteraną.

Kaune, A. Panemunėje, 
šimtamečių pušų prieglobsty
je, yra dr. Andriaus Domaše
vičiaus vardo respublikinė 
sanatorija. Si sena, dar dak
taro Kazio Griniaus rūpes
čiais įkurta, gydymo įstaiga 
respublikoje gerai žinoma. 
Gerą įspūdį visiems palieka 
sanatorijos biblioteka. Čia 
sukaupti žinomų tarybinių ir 
užsienio klasikų raštai, labai 
daug vertingų knygų medici
nos, meno, architektūros, li
teratūros klausimais. O štai 
bibliotekai jau 19 m. vado
vauja Jonas Dikinis—gabus 
Juozo Vaičkaus mokinys.

Iš senos praeities
Pirmojo pasaulinio karo 

audra jauną Dikinį nubloškė į 
Peterburgą. Dar Lietuvoje 
dalyvavo saviveikloje, svajo
jo apie teatro sceną. Tuo me
tu Juozas Vaičkus baigęs Pe
terburgo imperatorinę dra
mos mokyklą ir vaidinąs gar
siajame imperatoriaus Alek
sandro teatre, buvo įsteigęs 
privačią lietuvišką dramos 
teatro studiją. Į šią Vaičkaus 
studiją Dikinis ir įstojo. Mo
kėsi kartu su Viktoru Dinei
ka, Ona Labanaite, Brone Pa
škevičiūte, Petru Kubertavi- 
čiumi, Ona Kurmyte ... Si 
studija Machovaja 33 name, 
caraitės Olgos rūmuose ir ki

tur suvaidino 48 lietuviškus 
vaidinimus ir Petrapilio lietu
vių tarpe buvo labai populia
ri. Jonas Dikinis dalyvavo 
daugelyje pastatymų.

Dikinis gyvai domėjosi po
litiniu gyvenimu. Spalio re
voliucijos dienomis lankė mi
tingus. Jam teko laimė kelis 
kartus girdėti Lenino kalbas.

— Prabėgo šešiasdešimt 
metų,—prisimena Dikinis,— 
O ir šiandien mano ausyse 
aidi šio nuostabiai puikaus 
oratoriaus plieninė logika ir 
žodžių paprastumu paremti 
teiginiai, kurie pasauliui nu
švietė naujus kelius. Taip, tai 
buvo nepamirštamos minu
tės.. .

1918 m. Vaičkaus vadovau
jama artistų trupė grįžo į 
Vilnių. Čia Dikinis su kolego
mis scenoje parodė kelis vai
dinimus. Ir visi svajojo apie 
profesionalų teatrą. Vilnių 
okupuoja Žaligovskio legio
nieriai. Teatralai pasitraukia 
į Kauną. Čia Vaičkui tuometi
nius valdančiuosius sluoks
nius pavyksta įtikinti profesi
nio teatro organizavimo būti
numu. 1920 m. gruodžio 19 d. 
rampos šviesą išvysta Zuder- 
mano “Joninės.” Žiūrovai šil
tai įvertina režisieriaus Vaič
kaus, jo gabių mokinių ryš
kius meninius sugebėjimus.

Ir Jungtinėse Valstijose
1923 m. Vaičkaus grupė 

vyksta į JAV. Režisierius čia 
tikisi propaguojant meną su
kurti pastovų lietuvių profe
sinį teatrą.

Aktoriai aplankė daugelį 
lietuvių kolonijų. Chicagoje 
pastatė Moljero “Tartiufą,” 
kitų klasikų veikalus. Jiems 
padedant kūrėsi mėgėjiškos 
trupės. Paskui Juozas Vaič
kus išvyko mokytis ir dirbti į 
Holiwoodą. Keturi aktoriai: 
Viktoras Dineika, Juozas Ol
šauskas, Antanas Vanagaitis 
ir Jonas Dikinis sudarė estra
dinę trupę “Dzimdzi-drim- 
dzi.” Trupės pavadinimą pa
siūlė Dikinis, prisiminęs seną 
dzūkų dainą. New Yorko, 
Brooklyno, Bostono, daugelio 
stambių ir mažesnių Ameri
kos miestų lietuviai karštai 
plojo smagioms dainoms, vo- 
devilinėms scenelėms, išmo
ningai bufonadai.

1926 m. rudeniop baigėsi 
gastrolės. Jonas Dikinis tik 
dviese su Viktoru Dineika 
grįžo į Lietuvą.

J. Dikinis dirbo Raseiniuo
se, paskui Kaune, aktyviai 
rėmė ir propagavo lietuviško 
teatro pasiekimus. Skaudžiai 
pergyveno, kai į Lietuvą grį
žusiam Juozui Vaičkui bur
žuaziniai vadeivos neleido 
dirbti teatre ir skurstančiam 
talentingam menininkui vos 
prieš pat mirtį paskyrė pensi
ja.

Teatro veteranas meno sa
viveiklos scenose režisavo 
daug vaidinimų. Ir šiandien 
noriai konsultuoja jaunus 
scenos entuziastus.

A. Vencevičius
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KAUNO NAUJIENOS
AKADEMIJAI ANKŠTA

1964 metais ant vaizdingo 
Nemuno kranto, netoli Mar
velės, išaugo modernus Lie
tuvos Žemės ūkio akademijos 
miestelis. Šiandien Noreikiš
kėse dirba ir mokosi per 7000 
dėstytojų, studentų, tarnau
tojų. Kauno architektai pa
ruošė akademijos gyvenvie
tės išplėtimo projektą, nau
joms statyboms lėšas pasky
rė TSRS Žemės ūkio ministe
rija.

Šiomis dienomis atšvęstos 
gražios įkurtuvės. Pen
kiaaukštį mokomąjį-laborato
rinį korpusą gavo Hidrome- 
lioracijos-žemėtvarkos ir 
Ekonomikos fakultetai. Aka
demijos mokslininkams ir 
studentams čia taip pat per
duotas didelis skaičiavimo 
centras.

Dar šiemet Noreikiškėse 
bus užbaigtas 1300 vietų 
auditorijų korpusas, vidurinė 
mokykla pedagogu ir tarnau
tojų vaikams, dedami pama
tai dvylikos aukštų studentų 
bendrabučiui. Numatoma 
taip pat pastatyti laboratori
nį korpusą hidromeliorato- 
riams, 100 vietų aktų-koncer- 
tų salę, sportinį kompleksą 
su plaukymo baseinu ir leng
vosios atletikos maniežu, 
prekybinį-kultūrinį centrą, 
kelis daugiaaukščius bendra
bučius.

Viena didžiausių respubli
kos aukštųjų mokyklų — Lie
tuvos Žemės ūkio akademija 
pokario metais paruošė dau
giau kaip 12000 aukštos kva
lifikacijos specialistų. Palygi
nimui priminsime, kad 1924- 
1941 metais akademiją baigė 
virš 500 žmonių.

Tiltai poilsiautojams
Gražią dovaną miesto cent

ro gyventojams perdavė tiltų 
statytojai. Per buvusį upei
vių žiemos uostą jie nutiesė 
pėsčiųjų gatvę į Nemuno sa
lą. Iškėlus uostą ir laivų re
monto įmonę, saloje ruošia
masi įrengti pramoginį par
ką.

Kiek anksčiau rikiuotėn 
stojo dar vienas 400 metrų 
ilgio pėsčiųjų tiltas geležinke
lio tunelio rajone, gerokai su
trumpinęs Dainavos nauja
miesčio gyventojams kelią į 
Panemunę. Si miesto dalis 
garsi savo šimtamečiais pu
šynais ir smėlėtais Nemuno 
paplūdimiais.

Keturkojai artistai
Zoologijos sodo meškutė 

Nida, kurią už linksmus at
rakcionus labai mėgsta vai
kai, debiutavo kine. Šalis 

Mokslas ir žemdirbystė 
Lietuvoje

Daug ir kruopščiai dirba Žemdirbystės instituto mokslinin
kai laboratorijose, bandymų laukeliuose, kol naują mokslo 
rekomendaciją galima diegti į gamybą. A. Palionio nuotrau
koje: instituto Argonominių analizių laboratorijoje bandymą 
atlieka biologijos mokslų kandidatė J. Grigienė [kairėje] ir 
laborantė N. Bartuševičienė.

zoologijos sodo esančiame 
“Ąžuolyno” kino teatre įvyko 
naujo televizijos filmo “Meš
kutė” premjera.

Lietuvos kino studijos ope
ratorius P. Abukevičius suka 
daugiaserijinį televizijos fil
mą apie Lietuvos gamtą. Pir
moji šios juostos dalis buvo 
skirta gintarinei Neringai.

Televizijos žiūrovai dar ne 
kartą susitiks su meškute Ni
da Lietuvos miškuose. Žyd
rajame ekrane jie išvys gra
žiausius Aukštaitijos, Dzūki
jos, Žemaitijos ir Suvalkijos 
kampelius.

Drauge su Nida televizijos 
filme vaidins lūšis, šernas, 
vilkas, lapė ir kiti Kauno zoo
logijos sodo gyventojai.

Gamtos draustinis mieste
Jo nerasite 172 Lietuvos 

draustinių sąrašuose, bet 
gamtos bičiulių rūpesčiu jis 
egzistuoja ne pirmi metai. 
Šio draustinio valdos — 30 
kilometrų ilgio Nemuno ir 
Neries upių atkarpa miesto 
ribose ir beveik 3000 ha prie
miesčių miškų ir parkų. Jo 
teritorijoje neišgirsi medžio
tojų šūvių, o paukščiai ir žvė
rys nevengia žmogaus.

Bene didžiausia draustinio 
įžymybė — žiemojančių van
dens paukščių kolonija. Orni
tologų duomenimis, šią žiemą 
Nemune, kurio neužšąlanti 
properša nuo Kauno HES už
tvankos tęsiasi apie 10 kilo
metrų, liko žiemoti virš 5000 
ančių, tarp kurių pamatysi ir 
gulbių bei žąsų. Medžiotojai 
ir moksleiviai sparnuočiams 
įrengė keliasdešimt lesyklų.

Neseniai atlikta miesto te
ritorijoje gyvenančių žvėre
liu apskaita nuteikia malo
niai. Gamtos apsaugos in
spekcijos duomenimis, Kle- 
boniškio miško parko apsigy
veno trys briedžiai, keliasde
šimt bebrų šeimynų, Nemu
no, Jiesios ir Neries pakran
tes pamėgo ondatros. Grakš- 
čiąsias stirnas, kiškius kas
dien gali pamatyti Lampė
džių, Panemunės, Pažaislio 
parkuose, Kleboniškio miško 
parke. Miestiečiai globoja ir 
apie šimtą laukų vištelių — 
kurapkų. H. Labanauskas

• TABLETĖS BALANDŽIAMS

Kaip praneša JAV spauda, 
viena Vakarų Vokietijos vaistų 
firma išleido antikonceptines 
tabletes balandžiams, kurie 
teršia namų fasadus ir pa
minklus, miestų gatves.

Vienos tabletės pakanka 
sterilizuoti paukštį 6 mėne
siams. Tabletės kvepia kuku
rūzais ir daromos tokio didu
mo, kad neprarytų mažesni 
paukščiai giesmininkai.

LAISVĖ

VAIZDAS KONCERTE VILNIUJE ATIDARANT DEKADĄ “VAINIKAS SPALIUI”
Vilnius.—Kovo 18 d. įvyko Profsąjungų kultūros rūmuose dekados “Vainikas Spaliui” 

atidarymo koncertas. Kelias valandas aidėjo dainos, muzika, sukosi poros. Pasirodė 
saviveiklininkai iš Telšių ir Utenos, Panevėžio ir Šakių, Rokiškio ir Kauno rajonų. Ypač 1 
įspūdingas buvo Jungtinio Choro pasirodymas su daina “Spalio aušra.” Apart labai 
skaitlingos pietinės publikos, į šį nepaprastą koncertą buvo atvykę ir dalyvavo Lietuvos 
ir jos sostinės vadovaujantys partiniai ir tarybiniai darbuotojai, kultūros ir meno 
veikėjai.

-----------------------------    ■      ■ .        .................................. - A     ... . . - . - .............................. ............................-   

KAVUTĖ, ARBATA IR MŪSŲ SVEIKATA
Žmonės nuo seno geria ar

batą ir kavą, bet turbūt ir 
šiandien ne visi žino, kokia 
šių gėrimų cheminė sudėtis. 
Pavyzdžiui, puodelyje arba
tos yra ne mažiau kaip 130 
įvairių cheminių junginių, jų 
tarpe ir aukso.

Kinijoje arbatą gėrė jau 
trečiame tūkstantmetyje 
prieš mūsų erą. Laikė ją vais
tingu gėrimu, kuris ne tik 
malšina troškulį, bet ir paša
lina nuovargį, žadina mintį ir 
neleidžia aptingti.

Dabar arbatos krūmai pa
plitę pusrutulių tropikuose ir 
subtropikuose.

Mokslininkai, kruopščiai iš
tyrę arbatžolių sudėtį, reko
mendavo panaudoti jų savy-

VILNIAUS UNIVERSITETO 
400-SIOMS METINĖMS

1. 30 tūkstančių specialistų
Vilniaus V. Kapsuko uni

versiteto prorektorius moky
mo reikalams doc. Bronius 
Sudavičius pasikalbėjime su 
korespondentu nurodė:

— Šiuo metu Universite
tas ruošia daugiau kaip 30 
specialybių (74 specializacijų) 
liaudies ūkio, mokslo ir kultū
ros darbuotojus. Eilė specia
lizacijų, ypač tiksliųjų mokslų 
fakultetuose, sukurta pasta
raisiais metais, smarkiai vys
tantis mokslui ir liaudies 
ūkiui.

Universitetas, pradedant 
pokario metais, iki šiol paruo
šė apie 30 tūkstančių aukštos 
kvalifikacijos specialistų. 
Vien tiktai per praėjusį penk
metį į gyvenimą išleista 10 
tūkstančių žmonių. Dar dau
giau jų baigs Universitetą 
dešimtajame penkmetyje: 
mums labai reikalingi jauni ir 
talentingi, kūrybiški, komu
nizmo kūrimui atsidavę spe
cialistai.

Dėsninga, kad kiekvienais 
metais didinamas studentų 
priėmimas į Universitetą. 
Šiais—1977-ais metais į jį nu
matyta priimti beveik 3,000 
naujų studentų.

Specialybei ir gyvenimui 
studentus ruošia beveik 
1,000 Universiteto mokslinin
kų—pedagogų. Tokie moksli
ninkai kaip Universiteto rek
torius prof. J. Kubilius, V. 
Statulevičius, P. Brazdžiū
nas, J. Požėla, P. Norkūnas, 
A. Marcinkevičius, V. Mažiu
lis ir kiti savo darbais yra 
išgarsėję tarptautiniu mastu. 
Universitete susikūrė kelioli
ka originalių mokslo krypčių 
ir mokyklų, žinomų Tarybų 
Sąjungoje ir už jos ribų.

Vilniaus universiteto stu
dentai ir mokslininkai palaiko 
ir plečia ryšius su kitomis 
Tarybų Sąjungos bei užsienio 
šalių aukštosiomis mokyklo
mis. Pasirašytos mūsų uni
versiteto bendradarbiavimo 
sutartys su Rygos, Minsko, 
Tartu, Odesos universitetais. 

bes gydyti daugeliui ligų, jų 
tarpe aterosklerozei, hiperto
nijai. Arbata padeda prieš 
daugelį infekcinių ligų, veikia 
mikrobus, turi rišliųjų savy
bių, reguliuoja organizmo ši
lumą ir 1.1.

Arbatžolėse yra rauginimo 
medžiagų, eterio aliejų, alka
loidų, amino rūgščių, vitami
nų, kofeino, magnio, manga
no, natrio, silicio, kalcio bei 
mikroelementų—fluoro, va
rio jodido ir kt. Sitų cheminių 
medžiagų visuma efektingai 
veikia organizmą. Arbata 
pelnytai laikoma gardžiu ir 
gaivinančiu gėrimu.

Kavos tėvynė —Etiopija. 
Kavos medžiai sukultūrinti 
tik prieš 400-500 metų. Iš

Dalykiniai—studijų ir mokslo 
kontaktai Vilniaus universi
tetą sieja su Prahos, Kroku
vos universitetais, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
Greifsvaldo universitetu, Er
furto medicinos akademija ir 
kitomis aukštosiomis užsienio 
mokyklomis.

Su jomis mūsų Universite
tas keičiasi studentais, moks
lininkais, mokymo ir auklėji
mo patyrimu. Universiteto 
studentai siunčiami studi
joms į mūsų šalies ir užsienio 
aukštąsias mokyklas.

2. J Vilniaus universitetą . . .
. . . Šįmet Universitete vėl 

susirinks žymiausi pasaulio 
tikimybių teorijos specialistai 
į tradicinę tarptautinę Vil
niaus konferenciją—praneša 
Universiteto laikraštis “Ta
rybinis studentas.” Kodėl to
kia garbė ruošti tarptautines 
šios mokslo srities konferen
cijas patikėta Vilniaus uni
versitetui? Apie tai minėta
me laikraštyje rašo Universi
teto mokslininkai M. Maknys 
ir H. Jasiūnas:

— Tikimybių teorijos tyri
mai mūsų universitete buvo 
pradėti pokario metais. Šio 
darbo organizatorius ir vado
vas dabartinis Universiteto 
rektorius prof. dr. J. Kubi
lius. Profesorių, tada jauną 
mokslininką, labiausiai domi
no skaičių teorijos problemos 
ir metodai joms spręsti. Dak
taro disertacijoje jis išvystė 
naujus tikimybinius metodus 
ir davė pradžią matematikos 
šakai, kuri dabar vadinama 
tikimybine skaičių teorija.

Vilniaus universitetas tapo 
šios srities mokslo ir specia
listų ruošimo svarbiu centru. 
Į Vilniaus konferencijas susi
rinkę mokslininkai iš įvairių 
pasaulio šalių daro praneši
mus apie naujausius pasieki
mus šioje matematikos šako
je. Reikšmingas žodis čia ten
ka ir Vilniaus universiteto, 
apskritai Lietuvos mokslinin
kams. L. Antanaitis 

Etiopijos kava nukeliavo į 
arabų kraštus, iš ten—dar 
toliau į rytus.

Kofeinas, taip pat teobro- 
minas, teofilinas dažniausiai 
gerai veikia organizmą. Bet 
ar visada šios aktyvios che
minės medžiagos naudingos 
Dar garsusis fiziologas I. 
Pavlovas nurodė, kad didelis 
kofeino kiekis gali pakenkti 
silpnos nervų sistemos žmo
gui.

Stipri kava ar arbata vy
resnio amžiaus žmonėms gali 
sutrikdyti širdies kraujagys
lių, nervų sistemos veiklą, 
sudirginti psichiką. Siek tiek 
padidinti kraujo spaudimą ir 
kt. Todėl gerontologai reko
menduoja kiekvienam indivi
dualiai išsiaiškinti, kiek gali
ma gerti arbatos ar kavos. 
Svarbiausias kavos alkaloi
das kofeinas mažais kiekiais 
tonizuoja, bet jei padauginsi
me—poveikis bus priešingas. 
Jau yra patikimų duomenų, 
kad kava kenkia vaikams ir 
bet kokio amžiaus žmonėms, 
sergantiems širdies ir krauja
gyslių, nervų sistemos ligo
mis, glaukoma, pernelyg jau
triems, kamuojamiems nemi
gos, hipertonijos ir pan.

Žinome, kad ne laiku ir be 
saiko geriama kava daro rim
tą žalą, bet geriame jos vis 
daugiau. Daugelyje pasaulio 
šalių kavos vartojimas metai 
iš metų didėja.

N. Mečnikovas rašė: “Nu
sprendžiau gydytis pats. Ne
valgau ir negeriu nieko nevir
to, nerūkau, negeriu spiriti
nių gėrimų. Kavos atsisa
kiau, o arbatą geriu visiškai 
silpną, vos uždažytą, ir sąži
ningai galiu pasakyti, kad, 
sulaukęs 64-erių metų, jau
čiuosi geriau, negu 35-erių. 
Labai teisingas posakis, kad 
viskam yra saikas.”

Nepiktnaudžiaukite kava ir 
stipria arbata. Jeigu jau labai 
mėgstate —pirmiau pasiti
krinkite sveikatą.

Semionas Ciausovskis
Farmacijos mokslų 

kandidatas
Iš straipsnio “Puodelyje 
kvapnus gėrimas”

• TAMPA NAMINIAIS

Tradicinis gyvūnijos pasau
lio dalijimas į laukinius ir na
minius, matyt, pradeda senti. 
Lenkų žurnalo „Poznoj Surlat“ 
rašo, kad laukiniai žvėrys da
rosi vis mažiau baikštūs, pvz., 
elniai naktį jau nebėga per 
judrias autostradas, o kartais 
laukia šalikelėje, kol prava- 
žiiioja visi automobiliai. Tų 
rūšių gyvūnai, kurių anksčiau 
niekaip nepavykdavo prijau
kinti, dabar lengvai pripranta 
prie žmogaus.

šiuo reiškiniu susidomėjo 
VDR mokslininkai. Jie išsiun
tinėjo specialių anketų, kurios 
rezultatai buvo stebinantys. 
Riugeno saloje vienas valstie
tis eina pasivaikščioti su 
dviem prijaukintais šernais. Ki
tas vedžiojasi už pavadėlio 
didžiųjų antj, o Geros miesto 
gyventoja vaikšto gatvėmis su 
pilkuoju kiškiu, kuris eina su 
ja koja kojon kaip gerai iš
dresiruotas šuo.
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MOTERYS MINI KOVO 8-TĄ
[Paskaita Miamyje kovo 23 d. 
LLD 75 kp. susirinkime]

Kovo 8-tą visame pasaulyje 
moterys eina į sueigas, orga
nizuoja susirinkimus, rašo 
spaudoje apie jos minėjimus. 
Žinoma, tai ne bereikalo, nes 
visa kovo 8-tos minėjimų is
torija simbolizuoja moteris, 
kurios asmeniškai ir organi
zuotai kovoja prieš moters 
nužeminimą, už jos teisę da
lyvauti visuomenės ir valsty
bės veikloje.

Mes gyvename Amerikoje, 
kur sakoma, kad mūsų šalis 
priklauso “laisvajam pasau
liui,” kuriame žydi laisvė ir 
demokratija. Štai praėjusiais 
1976 metais šventėme 200 
metų jubiliejų, kai Amerika 
išsilaisvino iš Anglijos mo
narchijos kolonialinio impe
rializmo ir įsikūrė kaip nepri
klausoma valstybė. Daug bu
vo kalbėta apie jos kovas už 
demokratiją ir žmogaus lais
vę. Bet ir ši 200 metų istorija 
mums rodo, kad ir laisvoje 
Amerikoje ne visi jos gyven
tojai buvo laisvi—juodieji 
žmonės (negrai) skurdo ver
gijoje, moterys neturėjo ele
mentarių pilietinių žmogaus 
teisų. Amerikos nepriklauso
mybėje praėjo 105 metai kol 
civilio karo kovoje, 1865 me
tais prezidentas Linkolnas 
paskelbė Proklamaciją negrų 
išvadavimui iš vergijos. O 
toje kovoje ir pats Linkolnas 
buvo rasisto šūviu nužudy
tas. Tačiau civilio karo laimė
jimas visgi buvo visuomeninė 
pažanga.

O moterys Amerikos demo
kratijoje per 144 metus netu
rėjo elementarių pilietinių 
balsavimo teisių. Žinoma, 
moterys netylėjo. Tad 1848 
metais jos susišaukė pirmąjį 
Amerikos moterų suvažiavi
mą kovai už moterų teisę 
balsuoti šalies rinkimuose. 
Jos organizavo sufragisčių 
judėjimą, reikalavo lygių tei
sių politikoje ir darbo įmonė
se. Moteris negali toleruoti, 
kad ji atliekanti tokį pat dar
bą kaip ir vyras, bet negauna 
lygaus atlyginimo, kokį gau
na vyras. Todėl moterys ir 
dabar kelia reikalavimą: už 
lygų darbą—lygus atlygini
mas.

Savo kovingumu Amerikos 
moterys gali didžiuotis, nes 
jų iniciatyva iškilo ir kovo 
8-tos judėjimas. Pradžioje šio 
šimtmečio, 1908 metais New 
Yorko siuvyklų darbininkai, 
kur dirbo daugiausia moterų, 
išėjo į streiką, reikalavo di
desnio atlyginimo ir geresnių 
darbo sąlygų. Po žiaurios ko
vos su darbdaviais ir policija, 
streikas buvo laimėtas. To 
streiko laimėjimo atžymėji- 
mui ir protestui prieš polici
jos žiaurumą, kovo 8 dieną 
New Yorko darbininkės mo
terys sušaukė milžinišką de
monstraciją—tūkstančiai mo
terų demonstravo gatvėse.

Moterų demonstracijos iš
kelti lygybės ir pilietybės rei

INDIJOS NAUJOSIOS 
VYRIAUSYBĖS VADAI

Indijos premjeras Moraraiji R. Desai [dešinėje] sveikinasi 
su apgynimo ministru Jaglivan Ram.

kalavimai plito Amerikoje ir 
Europoje. Ilgai netrukus, 
1910 metais įvyko Europos 
pažangiečių moterų suvažia
vimas Kopenhagoje (Danija), 
kuriame vadovavo Klara Cet- 
kina ir kitos socialistės. Tad 
šis moterų suvažiavimas ko
vo 8-tą paskelbė Tarptautine 
Moters Diena.

Kopenhagoje vykęs moterų 
suvažiavimas paruošė ir nuo
seklesnę kovo 8-tos judėjimui 
programą. Moterys suprato, 
kad kova prieš socialinę nely
gybę, yra visos darbo klases 
kova ir prieš klasinę visuo
menės santvarką, kuri yra ir 
moters nelygybės priežastis.

Tačiau mūsų šalies “demo
kratijoje” truko iki 1920 me
tų, kai JAV Kongresas priė
mė įstatymą, kuriuo moterys 
gavo teisę balsuoti šalies rin
kimuose. Bet ir šis įstatymas 
nepašalino moters diskrimi
naciją ir rasizmą. Štai, ką 
sako faktai. Mūsų šalyje mo
terys sudaro apie 51 procentą 
visų gyventojų. Taip pat jau 
praėjo daugiau kaip 55 metai, 
kai moterys gavo lygias bal
savimo teises. Bet kaip tą 
“lygybę” paaiškinsi, kad ir 
šiandien JAV Kongrese ir 
Senate veik visai nėra mote
rų? Jų nematome nei guber
natorių bei prezidentų pos
tuose.

Ar tai kaltas moterų ne- 
kompetentiškumas? Visai ne. 
Juk mokslas jau seniai įrodė, 
kad ne lytis ir ne spalva yra 
pagrindas žmogaus intelekto. 
Juk šiandien faktais įrodoma, 
kad moteris, gavusi lygų 
mokslą, išsilavinimą, turi to
kias pat intelektualines kvali
fikacijas kaip ir vyrai. Tai 
aiškiai rodo socialistinių ir 
kitų šalių moterys, kurios 
veikia ir vadovauja mokslo, 
meno, literatūros, muzikos ir 
valstybės veikloje, kad jos 
atlieka visuomenines parei
gas ne prasčiau kaip vyrai.

Todėl kova prieš nelygybę, 
yra ir kova prieš socialinės 
santvarkos sistemą, jos klasi
nę ideologiją. Prieš tą sociali
nę negerovę kovoja ir kovo 
8-tos moterų judėjimas. Ypa
tingai šiuo metu moterų kova 
aktyvėja už taiką pasaulyje, 
prieš tuos, kurie galanda gin
klus žmogžudiškam karui. 
Kovo 8-tos judėjimas pirmiau 
ir dabar šaukia moteris iš 
virtuvių į visuomeninę veik
lą. Galime prisiminti lietuvių 
tautos poetę Salomėją Nėris, 
kuri moterims rašė:
Sesuo! Gyvenimą įspraudei 

tu į ankštą butą. 
Ar nemanai, kad laikas būtų 
Su šluota apsisukti ir po 

pasaulio rūmą— 
Per daug jau dulkių ten 

ir nešvarumų.
Taip, to nešvarumo pilnas 

pasaulis. Tai gerai atspindi ir 
mūsų šalyje Watergate, CIA 
ir kiti skandalai. Kada nors ta 
socialinė nešvara turės būti 
pašalinta. Moterų judėjimas 
neatsiliks ir šiame darbe.
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KANADOS ŽINIOS

NORI PAVERSTI Į GETĄ
J. YLA

Kvebeko provincijos sepa
ratistai skelbia, kad jie laips
niškai išgyvendins angliškas 
mokyklas Kvebeke. Girdi, jie 
taip traktuos anglus Kvebeko 
provincijoj, kaip anglai trak
tuoja francūzus Ontarijoj ir 
kitur. Jeigu jie tai įgyven
dins, tai padarys didelę klai
dą.

Vienas dalykas norėti, kad 
kuo daugiau Kvebeko provin
cijos gyventojų suprastų 
francūziškai, o visai kitas 
stengtis likviduoti angliškai 
kalbančius. Iš tikrųjų, tai tie 
sparatistai, stengdamiesi 
plėsti francūzų kalbos žinoji
mą, turėtų tuom pat sykiu 
stengtis išmokinti ir francū
zus angliškai.

Kvebeko provincija yra ne
didelis kampelis visoj Siaurės 
Amerikoj. Anglų kalbos ne
mokant, Kvebeko provincijos 
gyventojai sudarytų getą. 
Francija ir kitos francūzų kal
bą vartojančios šalys yra la
bai toli nuo Kvebeko.

Už tai, kad daugelis Kana
dos francūzų moka anglų kal
bą, šiandien turime federalia- 
me parlamente nemažai fran
cūzų. Mūsų premjeras Tru
deau yra francūzas. Keli mi
nistrai franzūzai. Velionis St. 
Laurent, buvęs eilę metų 
premjeru, buvo francūzas. 
Generalinis guvernatorius 
Lage yra francūzas. Daug fe- 
deralių tarnautojų yra fran- 
cūzai. Nei viena kita provin
cija, išskyrus Ontariją, netu
ri tokios skaitlingos atstovy
bės federalinėj valdžioj, kaip 
Kvebekas. Jeigu Kvebekas 
atsirubežiuotų nuo visos Ka
nados, tai ištikrųjų taptų gę- 
to.

Siaurės Amerikoj gyve
nant, reikia, virš visko, mo
kėti anglų kalbą. Labai dau
gelis kanadiečių surado ge
resnį gyvenimą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 0 jeigu 
jie nemokėtų angliškai, tai 
turėtų sėdėti namie. Daug 
francūzų gerai įsikūrė kitose 
Kanados provincijose.

Per ilgą laiką Kvebeko 
žmonės buvo laikomi izoliuoti 
katalikų bažnyčios. Dvasiški- 
ja nenorėjo, kad Kvebeko ka
talikai bendrautų su Ontari- 
jos ir kitų provincijų protes- 
tonais. Vistik, atėjo laikas, 
kad katalikų bažnyčios val
džios buvo sutraukytos. Baž
nyčia neteko kontrolės ant 
tikinčiųjų.

Katalikų bažnyčia suvaidi
no didelį vaidmenį tarp tar
nautojų ir darbininkų. Ji 
draudė darbininkams prigu
lėti prie unijų, kovoti už ge
resnes sąlygas. Už tai ištisus 
dešimtmečius Kvebeko pro
vincijos darbininkai kentėjo 
daug didesnį išnaudojimą, 
negu kitur.

Dvasiški ir svietiški francū
zų lyderiai ilgai apsaugojo 
provincijos žmones nuo “sve
timų įtakų,” bet tuomi jie ne 
gera, bet bloga padarė fran- 
cūzams.

Separatistai nepagerintų 
darbo žmonių būvio, jeigu jie 
visai atskirtų provinciją ir 
paimtų visą galią į savo ran
kas. Darbininkai ir vėl, kaip 
ir pirmiau, būtų izoliuoti nuo 
visos Kanados darbininkų.

♦ ♦ ♦ [

NEDARBAS AUGA
Bedarbių skaičius Kanado

je pasiekė 932,000. Tai oficia
li skaitlinė. Pridėjus “neofi
cialius bedarbius,” susidaro 
nemažiau 1,200.200.

Įdomu, kad visos partijos 
šaukia, jog valdžia turi ką 
nors daryti, surasti darbus. 
Bet kiek gi valdžia gali tų 
darbų surasti, kai visa pra
monė yra privatiška? Ne tik 

privatiška, bet svetimšalių 
kontroliuojama. Tarptauti
nės korporacijos daro viską, 
ką tik gali, kad kokiais nors 
būdais sumažinti savo darbi
ninkų skaičių. Visokia techni
ka yra įvedama, tobulinama. 
Šios korporacijos jokios atsa
komybės už nedarbą neima.

Visokios valdžios, prade
dant federale ir baigiant savi
valdybių, negali surasti pa
kankamai darbų tik dėl stu
dentų, kuriems vasaros metu 
reikia užsidirbti, kad būtų 
galima tęsti mokslą. Vyriau
sybėms kainuos šimtus mili
jonų dolerių vien studentai.

Naujų demokratų lyderis 
Broadbent pasiūlė, kad val
džia nerinktų taksų vieną mė
nesį iš tų, kurie uždirba ne 
daugiau 15,000 dolerių į me
tus. Bet šis “vaistas” nuo 
nedarbo tik tiek tereikštų, 
kiek uždėjimas ant skaudan
čio danties lašo kamfaro.

Reikia pasakyti ir tai, kad 
didlapiai, kurie ištikimai tar
nauja korporacijoms, irgi su
tartinai šaukia, kad valdžia 
kalta. Kad tarptautinės kor
poracijos valdo visą gamybą, 
neišsitaria nei vienu žodžiu. 
Tie didlapiai taipgi minta iš 
korporacijų, kurios duoda 
riebius garsinimus.

Premjeras Trudeau keli 
metai atgal teisingai pasakė, 
kad dabartinė laisvo verslo 
santvarka nebeatitinka. Tik
tai ir jis pats negali pataisyti. 
Antra vertus, ir negalėtų, 
jeigu ir norėtų. Kada ligonis 
rimtas, tai su “asperina” 
neišgydys!.
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Vancouver, B. C.
Kovo 12 dieną mirė F. V. 

Bealle (Balsevičius), eidamas 
77 metus. Mirė nuo širdies 
priepuolio. Paliko nuliūdime 
mylimą žmoną, du sūnus— 
Frank ir Edward, tris dukras 
—Irena Copeland, Lillian Da- 
neluk ir Danna Mann, 15 anū
kų, 3 proanūkius ir dvi sese
ris Lietuvoje. Velionis buvo 
kilęs iš Kudirkos Naumiesčio 
apylinkės Meištų kaimo. Į 
Kanadą atvyko 1928 metais, 
apsigyveno Cadomin, Alber
ta, ir apie 30 metų sunkiai 
dirbo akmens bei anglies ka
sykloje. Gal tas ir pažeidė jo 
sveikatą.

Pranas buvo rimto būdo, su 
visais gražiai sugyveno. To
dėl ir jo karstą puošė daug 
vainikų. Buvo pažangios 
spaudos skaitytojas ir rėmė
jas.

Palaidotas kovo 16 d.
Gili užuojauta jo žmonai 

Marytei ir visai šeimai, taipgi 
jo sesutėms Onutei ir Angelai 
ir visiems jo artimiesiems 
Lietuvoje.

Tau, Pranai, amžinystėje 
ramiai ilsėtis, ir tebūna leng
va Kanados žemė. J. K.

Montreal, Que.
LIGONIAI

S. Cičinskiene, buvo nuvy
kusi į Quebec, kur turėjo ant 
akies operaciją.

A. Rabinovičiene (Jobkute) 
sunkiai serga žydų ligoninėj.

K. Zienius vėl išvežtas į 
Montreal General ligoninę.

A. Kleiza serga žydų ligoni
nėj.

H. Virbaliene susirgo, lan
ko gydytojus. Linkiu visiems 
greit pasveikti.

IŠVYKO
A. Sadauskas išvyko į Flori
dą praleisti. Kiek laiko ir 
pasidžiaugti saulės spindu
liais.

Gero poilsio. J-na

LAISVĖ

Juozas Čičinskas

PAGERBTAS JUBILIATAS
Kovo 13 d. aldiečių rengti 

pietūs pas gerbiamus J. S. 
Čičinskus praėjo įspūdingai. 
Diena pasitaikė labai lietinga 
ir rengėjai nesitikėjo sulaukti 
tiek daug svečių, bet atsilan
kė gana daug, kiek tik patal
pos leido. Dalyvių nuotaiką 
labai pataisė atvykę svečiai iš 
gimtinės—tai kaunietis dr. 
Arimantas Dumčius, širdžių 
ligų specialistas, ir vilnietė 
Audronė Gudienė-Spaičytė, 
atvykusi viešnagėn pas savo 
dėdę ir dėdienę F. S. Spai- 
čius. Abu pačiame jaunystės 
žydėjime. Dr. A. Dumčius 
yra atvykęs į Montrealą ke
liems mėnesiams stažuotis, 
kartu perduoda savo patyri
mus ir supažindina su atsieki- 
mais T. Lietuvoje širdžių gy
dymo srityje. Abu visus daly
vius pasveikino. Pasidžiaugė 
turėję progos susitikti su se
nosios kartos tautiečiais. 
Daktaras plačiai papasakojo 
apie savo profesiją ir didelius 
atsiekimus medicinos srityje 
T. Lietuvoje (gaila, kad jo 
brandžios kalbos neturėjau 
progos visos išklausyti). Da
vė gerų patarimų kaip užsi
laikyti, kaip išsaugoti sveiką- 
tą, ypač sulaukus senesnio 
amžiaus žmonėms. Padėkojo 
savo globėjams J. J. Vilke
liams ir F. S. Spaičiams už jų 
paslaugas.

Toliau pirmininkas J. Ur
banavičius atidengė ir per
statė šio suruošto bankieto 
paslaptį, pažymėdamas, kad 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos pastangomis ruošti pietūs 
buvo skirti pagerbimui virš 
minėtos draugijos ilgamečio 
ir nuoširdaus nario, Juozo 
Čičinsko, jo garbingo 80 metų 
gimtadienio proga. Tuoj ant 
stalo atsirado labai didelis ir 
puikus gimtadienio tortas, 
kurį iškepė Birutė Palardy- 
Juraitytė. Jubiliatas ir jo gy
venimo draugė buvo papuošti 
gėlėmis, publika sudainavo il
giausių metų, išgėrė “tostą.” 
Nuo draugijos ir nuo artimų 
draugų buvo įteiktos dova
nos. Tautiečiai iš Gimtinės 
pasveikino su daina “Va
lio . . .” ir dr. Dumčius įteikė 
jubiliatui lietuvišką suveny
rą. Taipgi įteikė dovaną ir 
pirmininkui.

Po ceremonijų vyko vai
šės, kurias priruošė S. Ci- 
činskienė ir E. Morkevičienė, 
o keletas nuoširdžių ir dosnių 
draugių suaukavo įvairių ska
nėsių prie kavutės. Po vaišių 
skambėjo dainos, draugiški 
pasikalbėjimai, ir pabaigoje 
vyko gausi lioterija, kurią 
suaukavo draugės ir draugai. 
Dovanokite, kad visų pavar
džių neišvardinu, nes tai. 
užimtų daug vietos laikrašty
je. Rengėjų vardu širdingiau
siai dėkavoju šeimininkams 
už vietą, šeimininkėms už pa
ruošimą valgio, draugams ir 
draugėms už suneštas dova
nas ir skanėsius, visiems, ku
rie kokiu nors darbu prisidė
jote, svečiams už skaitlingą 
atsilankymą, o ypač tautie

čiams iš Gimtinės, kurie ne- 
pasipuikavojo praleisti popie
tę su senosios kartos tautie
čiais.

Keli Bruožai iš Jubiliato 
gyvenimo

Drg. J. Čičinskas, kaip kiti 
ir tūkstančiai vyrų ir mergi
nų, jieškodami geresnio gy
venimo, paliko savo gimtąjį 
kaimą—Mymainius (Panote
rių valse., Ukmergės apskr.), 
Tėvynę, saviškius ir mylimą
ją ir 1926 m. atvyko į Kanadą 
Ūkio darbams, bet bevažiuo
jant pasitaikė proga pra- 
sprukti ir pasilikti Montrea- 
le. Pradžia buvo gana sun
ki—be kalbos, be darbo, o 
atsivežti pinigai pasibaigė. 
Bet jo laimei, atsirado gera
darys žmogus, kuris dirbo 
alaus bravore Molsone ir pa
dėjo jam ten darbą gauti. Ten 
jis išdirbo 30 metų. Susitau
pęs kiek pinigų 1928, atsi
kvietė savo mylimą merginą 
—Stasę Mažrimaitę, su kuria 
tais pačiais metais ir sukūrė 
šeimyninį gyvenimą (sekan
čiais metais apvaikščios savo 
auksines vedybines sukaktu
ves). Nelengvai ir žmona įsi
darbino. Reikėjo gana sku
biai ir ilgas valandas dirbti, o 
atlyginimas buvo labai men
kas.

Seimai padidėjus (užaugino 
du sūnus ir vieną dukrą, ku
rie jau vedę ir augina šei
mas), žmona turėjo nustoti 
dirbti. Iš vieno uždarbio sun
ku buvo pragyventi. Reikėjo 
jieškoti papildomų pragyve
nimui šaltinių. Per du atvejus 
buvo įsigiję ūkę. Pirmą kartą 
mažą antru kartu didesnę. 
Vėliau, ją parduodami, finan- 
ciniai atsigavo. Atsirado 
nauji rūpesčiai ir darbai: sta
tėsi namus mieste, vasarna
mius kaime, kad vaikai ir 
anūkėliai, kurių turi vienuoli
ka, vasaros laiku turėtų kur 
laisvai praleisti laiką ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Nors abū Čičinskai jau ne 
pirmosios jaunystės, bet apie 
poilsį nė negalvoja. Dar gana 
aktyvūs. Kur tik koks susibū
rimas, visur juos pamatysi. 
Labai draugiški, paslaugūs. 
Myli savo tautiečius, ypač su 
atvira širdimi suteikia savo 
patalpas atvykusiems sve
čiams iš Gimtinės, ar ruošia
miems priėmimas ir kitiems 
pažangiems reikalams. Skai
to ir remia pažangią spaudą, 
ypač “Laisvę,” todėl ir šio 
garbingo gimtadienio proga 
pasveikino “Laisvę” ir pa
siuntė jos paramai $80. Per 
mane prašė jo vardu širdin
giausiai padėkoti visiems ir 
visoms už suruošimą jo gim
tadienio, už skaitlingą atsi
lankymą, už dovanas ir svei
kinimus, ypač dėkingas sve
čiams, atvykusiems iš Gimti
nės, už įdėtą darbą.

Nuo savęs Jubiliatui ir jo 
mielai gyvenim draugei lin
kiu gerbs sveikatėlės ir kad 
dar sulauktų daug daug gim
tadieniu! P. K-nė

Trumpai apie viską
Premjeras Renė Levesque 

turėjo pakviesti Anglijos ka
ralienės vietininką leitenan
tą—gubernatorių poną Hu- 
gues Lapoint, kuris turėjo 
paskaityti, ką naujasis prem
jeras ir jo valdžia turės vyk
dyti gyveniman. Bet Leves
que su savo partija numojo 
ranka ant karališkų tradicijų 
ir pats pasakė inauguracijos 
kalbą, pateikė planus, kokius 
jo partija užsibrėžusi vykdyti, 
gyveniman. Ir jeigu jai pa
vyks tuos planus įvykdyti, tai 
Kvibekas bus pirmaujanti 
provincija visoje Kanadoje.

* * *
Kvibeko valdžia su Leves

que priešakyje atsišaukė į 
municipalitetus ir industriją, 
kad ignoruotų federalinės 
valdžios patvarkymą numušti 
darbininkams algas antifliaci- 
nį patvarkymą. Sako, toks 
įstatymas yra antidarbinin- 
kiškas. Kvibeko valdžia siūlo, 
kad federalinė valdžia dau
giau aptaksuotų stambias 
kompanijas ir sulaikytų in
fliaciją. Tuomet streikai iš
nyktų . . .

* * *
Montrealo priemiesčio La

bai busų vairuotojai reikalau
ja algų pakėlimo nuo dabarti
nės algos $180 savaitėje iki 
$222. Miesto valdyba sako, 
kad ji negali kelti algų, nes 
federalinė valdžia yra užšal- 
džius algų kėlimą. Darbinin
kai sako: Užšaldėte algas, už
saldykite infliaciją ir kainas, 
tada streiko nebus.

* * *
Šįmet už klevų sirupą far- 

meriams mokės nuo 30 iki 65 
centų už svarą. Iki šiol mokė
jo 14-56 centus. Farmeriai 
dėkingi Levesque valdžiai. 
Jie sako: Valdžia susirūpino 
ir mūsų vargingo gyvenimo 
pagerinimu.

* * *
Kvibeko provincijoje yra 

32,000 vaikų, kuriuos tė
vai dėl biednystės atiduoda 
prieglaudon. Be to, dar kas
met nevedusios merginos pa
gimdo 3,000 vaikų. Nors kas
met po 6,000 vaikų paima iš 
prieglaudos ir įsisūnina be
vaikės poros, bet prieglaudo
je vaikų skaičius nemažėja. 
Šioje nepavydėtinoje situaci
joje Kvibekas užima pirmą 
vietą Kanadoje.

* * *
H. Meillet išsinomavo butą 

name, kuriame gyventojas 
turėjo šunį, kuris retkarčiais 
naktį sulodavo. Meillet pa
reikalavo, kad savininkas šu
nį pašalintų. Bet savininkas 
jo reikalavimą ignoravo. Ta
da Meillet savininką patrau
kė į teismą, ir kol teismas 
įvyks, išsikėlė gyventi į mo
telį. Teismas nusprendė, kad 
savininkas sumokėtų Meille- 
tui $437 nuomos už motelį ir 
padengtų persikraustymo į 
kitą vietą lėšas.

Šitas nuotikis turėtų būtį 
pamoka ir mūsų tautiečiams, 
kurie turime išnuomuojamus 
namus. B. Kvietinskas

Už represuotus 
profesorius

Pittsburgh, Pa.— Nelabai 
seniai Pittsburgho universi
teto reakcinė vadovybė paša
lino marksistus sociologijos 
profesorius Paul Nyden ir Ju- 
sef Ali. Dabar eina ne tik 
pačiame universiteto, bet ir 
už jo sienų kova už profesorių 
sugrąžinimą į jų vietas.

Tuo klausimu kovo 1 d. 
buvo suruoštas masinis susi
rinkimas. Už profesorius sa
vo balsą pareikšti susirinko 
daugiau kaip 1,000 žmonių. 
Jiems labai jausmingą kalbą 
pasakė žymioji veikėja Ange
la Davis. Ji sakė, kad šių 
profesorių represavimas už 
jų įsitikinimus parodo reakci
ninkų mojimąsi į šią šalį su
grąžinti makartizmo siautėji
mo laikus.

DETROIT, MICHIGAN
MIRĖ ANACETA ZIGMANTIENĖ

Visiems gerai žinoma de- 
troitietė Anaceta Zigmantie- 
nė mirė kovo 17 d. š. m. Buvo 
pašarvota Charles Step laido
tuvių namuose ir palaidota 
kovo 19 d. Woodmere kapinė
se prie savo mirusio vyro. 
Atsisveikinimo kalbą koply
čioje ir kapinėse gražiai pasa
kė Servit Gugas. Grabnešiai 
buvo Frank Nienus, Tony 
Rye, Kęstutis Garelis, ir ve
lionės trys anūkai Nelson 
Merrick, Robert Merrick ir 
Robin Zigmanth. Po laidotu
vių visi dalyviai buvo pa
kviesti į Detroito Lietuvių 
Klubą, kuriame buvo pri
rengti skanūs pietūs. Pietus 
pagamino ir visiems patarna
vo Antonette Garelis, su pa
galba Emma Rye, Alfons Rye 
in Al Stacey.

Velionė Anaceta (Anna) 
Zigmantienė gimė 1895 m. 
liepos 28 d. Paješmanų kai
me, Kauno apylinkėje Lietu
voje. Atvažiavo į JAV 1912 
metais ir apsistojo pas savo 
vyresnę sesutę Juliją Git- 
tzus, kuri gyveno Cam
bridge, Mass. Čia ji sunkiai 
dirbo: tarnavo pas turčius, o 
vėliau dirbtuvėje. Tuojau įs
tojo į darbininkų organizaci
jas Cambridge ir tarpe lietu
vių buvo žinoma kaipo ga
biausia veikalų lošėja ir daini
ninkė.

Lietuvoje susipažino su Jo
nu Zigmantu, kuris sužino
jęs, jog Anaceta gyvena 
Cambridge, ten nuvažiavo, ir 
atsivežė ją į Detroitą. Apsi
vedė Detroite ir čia abu gy
veno iki mirties. Abu išaugi
no dukrą Ruth (Berthanna) ir 
sūnų Harold. Juos išleido į 
aukštus mokslus: Ruth į mu
zikos mokslą, Harold į archi
tektūros. Abu jaunuoliai yra 
rimti ir inteligentiški, ir Ana
ceta labai jais džiaugdavos. 
Kuomet jos mylimas vyras 
Jonas Zigmanth mirė 1951 
metais, Anaceta gavo širdies

Mirus A. Zigmantienei
Užgeso gyvybė tavo amžinai, 
Mums prisiminimų gražių palikai. 
Buvai energinga ir dailės mėgėja, 
Tavo dainos visur maloniai skambėjo.

Per daugelį metų tu koncertavai, 
Prie visokių progų tu mum dainavai. 
Mūs Pažangos Klubas tave apgailės, 
Tavo brangų vardą ilgai paminės.

Buvai pažangietė, dirbai kiek galėjai, 
Taipgi savo šeimą laisvai išauklėjai. 
Lai būna tau lengva žemele šaltoji, 
Prisiminsim tave, mūsų, drauge, brangioji.

M. BACEVIĖIENĖ
Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Klubo Vardu

DETROIT, MICH.

Mirus

Anaceta [Anna] Zigmanth
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrelei Ruth 

Merrick, sunui Harold Zigmanth, žentui John Mer
rick, marčiai Sally Zigmanth, anūkams Robert 
Merrick, Nelson Merrick ir jo žmonai Elizabeth, 
Robin Zigmanth ir jo žmonai Pat, anūkei Laura 
Jane Zigmanth, sesutei Julia Gittzus, visiems ki
tiems giminėms Amerikoje ir Tar. Lietuvoje ir 
draugams.

Žinokite, kad ir mes liūdime kartu su Jumis.

G. ir S. Nausėda 
S. ir J. Patyk 
A. Dočkus , 
A. Sharkienė 
J. Umaras 
S. Masis
E. Y uodaitis 
M. Bacevičienė
L. ir A. Turzak 
A. ir A. Stacey
F. ir M. Nienus 
A. ir J. Urbon 
A. ir E. Rye
C. ir M. Tvaska
M. Tvaskienė

W. ir L. Gugas 
J. ir F. Terza 
C. ir A. Garelis
G. Janonis
J. ir A. Klimaviėe 
V. Smalstienė
H. Umaras 
T. Masis
T. ir B. Rye 
V. ir A. Petrui
S. ir R. Gugas
T. ir M. Vasaris 
S. ir A. Riddell 
H. Lyben
V. Kirvela
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priepuolį ir nuo to priepuolio 
nebegalėjo atsigaut iki savo 
mirties.

Velionė Anaceta Zigman
tienė turėjo didelį gabumą 
meno srityje. Netik ji visuo
met vaidindavo veikaluose, 
bet turėjo gražų, aukštą, sti
prų balsą ir per visą savo 
gyvenimą su savo dainomis ji 
linksmino lietuvius ne tik De
troite, bet ir kituose miestuo
se. Daugiausia ji dainuodavo 
solo, bet kartais ir duetus, 
ypatingai su Juozu Vasiliaus
ku ir su savo dukrele Ruth, 
kuri, beje, taipgi turi gražų, 
aukštą, išlavintą balsą. Per 
daug metų velionė dainavo 
per Detroito lietuvių radijo 
programas. Priklausė ne tik 
prie Dailės ir Aido Chorų, bet 
ir prie Detroito Moterų Pa
žangos Klubo, LLD 52 kuo
pos ir prie Detroito Lietuvių 
Klubo. Skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį,” buvo pažangi mote
ris. Todėl ir į jos laidotuves 
susirinko netik seni pažangūs 
lietuviai, bet ir antrosios kar
tos jos jauni lietuviai, su ku
riais velionė dalyvavo ir ku
riuos linksmino.

Velionė Anaceta Zigman
tienė paliko dideliame nuliū
dime savo mylimą dukrelę 
Ruth Merrick, sūnų Harold 
Zigmanth, žentą John Mer
rick, marčią Sally Zigmanth, 
anūkus Robert ir Nelson (su 
žmona Elizabeth) Merrick, 
Robin (su žmona Pat) Zig
manth ir anūkę Laura Jane, 
sesutę Julia Gittzus, gyv. 
Bostone, daug giminių Ame
rikoje ir Lietuvoje, ir daug 
draugų.

Iš mūsų tarpo atsiskyrė 
mylima draugė Anaceta Zig
mantienė.

Mes visi reiškiame didelę 
užuojautą jos dukrelei Ruth 
Merrick ir giminėms, o velio
nei Anacetai sakome: Lai bū
na Tau ramu amžinai miegot 
Woodmere Kapinėse!

Stefanija

P. Keturakis 
A. Daukus 
A. ir A. Litvin
F. ir E. Yoshonis
A. Tamol
F. ir S. Nakas
J. ir S. Smith
B. ir A. Wardo 
E. Ulinskienė
A. ir C. Mack
B. Klimas
J. ir P. P-.gdonąs 
M. ir U. Y usko 
Z. Danta
(Trenton, Mich.)
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“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo kovo 11 iki kovo 24 d.

Edna Kantor, San Diego, Cal., prisiminimui miru
sios mamytės Elzbietos Yumplot-Ecenia..............$100.00

W. Dubendris, St. Petersburg, Fla., proga 90 m.
amžiaus sukakties, per V. Bunkienę ...........................100.00

P. J., Dearborn, Michigan................................................50.00
Joe ir Emily Krupski, East Brunswick, N. J., prisi

minimui tėvo Motiejaus Klimo, kuris mirė 1976 m. 
kovo 26 d.............................. 50.00

Joe Koll, Phoenix, Arizona...........................  20.75
J. U., Detroit, Michigan .......................................... 20.00
Ignas Kamarauskas, Oakland, Cal., per Ks. Karo-

sienę.................................................. 20.00
A. Kelleher, Pocasset, Mass., prisiminimui mirusios

mamytės Mary Stašienės............................  13.00
S. Mekonis, Kingston, Pa......................... 10.00 
Aldona ir Andy Anderson, Marmora, Ontario, Cana

da  ............................................................................10.00
Draugai iš Lake Worth, Fla., per Anne Yakstis ...........10.00
Kostancija Kalvelis, Lewiston, Maine...........................10.00
Amelia Paulauskas, Worcester, Mass., per J. Pet-
kūną.................................................................................10.00

Elzbieta Jusienė, W. Boylston, Mass................................ 5.00
Zosė Klemka, Montreal, Canada ......................................5.00
J. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y....................................... 5.00
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich........................ 5.00
D. Rymsha, Maywood, Ill........................................ 5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass............................................5.00
Stella Raubo, Cleveland, Ohio ..........................................5.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass...................................... 5.00
S. Kunšaitis, Windsor, Ont., Canada, per Geo. Kodis . .5.00 
John Orman, Richmond Hill, N. Y..................................... 5.00
F. Imbrose, Thunder Bay, Ont., Canada. .........................3.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y........................................ 3.00
Mrs. A. Garland, Nanaimo, B. C., Canada...................... 2.25
Peter Williams, Sonoma, Cal.............................................2.00
E. Brazauskienė, Hartford, Conn., per N. Ventienę . . . .2.00
Jim Puzin, Montreal, Canada............................................... 63

* * *
Širdingai dėkojame.

SVEIKINIMAI “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMUI
Gerbiami Draugai,

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimo dalyvius, laikraščio 
kolektyvą, vajininkus, skaitytojus bei rėmėjus. Linkime, 
kad suvažiavimas padarytų sėkmingus tarimus, kad “Lais
vė” gyvuotu dar per daugelį metų nešdama pažangias 
idėjas.

Linkime visiems stipros sveikatos, energijos ištvermės, 
ryžto, sėkmės!

Siunčiame “Laisvei” finansinės paramos $250.00.
LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

St. Petersburg, Fla.
* * *

“Laisvės” Bendrovės Dalininkams, .
Gerbiami Draugai ir Draugės!

Sveikinu Jus čia susirinkusius apkalbėti “Laisvės” reika
lus, linkėdamas sėkmingai išspręsti tolimesnį jos leidimą. 
Linkiu, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų, skleisdama darbo 
žmonėms šviesą ir tiesą. O kad sveikinimas nebūtų “sau
sas,” įdedu auką $80.00, tai bus po vieną dolerį nuo 
išgyventų mano metų, nes šio mėn. 16 d. sukako 80 metų. 
Sveikinu visus laikraščio leidėjus, ypač seną veteraną 
redaktorių A. Bimbą,skaitytojus ir rėmėjus.

Draugiškai,
Juozas Čičinskas

Montreal, Canada
* * *

“Laisvės” Bendrovės Dalininkams,
Gerbiami Draugai ir Draugės!

Lietuvių Literatūros Draugijos Montrealo kuopa nuošir
džiai sveikina Jus čia susirinkusius apsvarstyti tolimesnį 
laikraščio išleidimą. Linkime jums surasti būdus, kad 
laikraštis dar galėtų ilgai, ilgai gyvuoti. Su pasveikinimu 
kartu siunčiame ir kuklią dovanėlę-auką $30.00.

LLD MONTREALO KUOPA
* * *

Detroit, Mich.
ŠIRDINGA PADĖKA

Liga ir mirtis yra nemalo
nus svečias ir kiekvienai 
šeimynai reikia perkentėti 
tuos širdies skausmus, kai 
netenki mylimo šeimos nario, 
bet mes visi žinome, kad kas 
gimė, tas turės ir mirti.

Taip atsitiko ir mum, mes 
tai pergyvenome, kai negai
lestinga mirtis 1977 metais 
kovo 17 dieną išplėšė iš gyvų 
tarpo mūsų mylima motinėle, 
uošvę, ir močiutę Anacitą 
Zigmanth-Simeniutę.

Kaip yra malonu, kad drau
gai atjaučia. Gali suprasti tik 
tas, kuris pergyvena artimo 
žmogaus mirti. Giminių ir ge
rų draugų užuojauta ir pagal
ba padėjo mums tą viską per
gyventi. Todėl norime iš
reikšti širdingiausią padėką 
visiems, kurie kaip nors pri
sidėjote su pagalba.

Ačiū visiems ir visoms, ku
rie dalyvavote ir lankėte šer
meninėje, Detroito Lietuviu 
Klubui, LLD 52 kuopai, Liet. 
Moterų Pažangos Klubui ir 
visiems, kurie prisiuntė gė
lių, karsto nešėjams ir už 
simpatijos kortelės.

Širdinga ačiū Servit Gugui 
už pasakytą kalba koplyčioje 
ir prie kapo, ir už eilių pa
skaitymą, kuriais paraše M. 
Bacevičienė, Dėt. Liet. Mot. 
Paž. Klubo vardu.

Širdingas ačiū Stephanie 
Masis už jos visą mandagų 
patarnavimą, ir laidotuvių di
rektoriui Charles Step už 
tvarkingą ir mandagų patar
navimą.

Širdingas ačiū šeiminin
kėms Antonette Garelis ir 
Emma Rye ir jų pagelbinin- 
kam Alfons Rye and Al Sta
cey, kurie priruošė pietus 
Detroito Lietuvių Klubo na
me. Taipgi visiems, kurie 
kuom nors prisidėjote prie 
suraminimo liūdesio valando
je.

Prašome visų, priimkite 
nuo musų iš gilumos širdies— 
Ačiū!

Tau, mūsų mylima motinė
lė, močiute ir uošve, lai bus 
ramybė Woodmere Kapinė
se.

O mes pasiliekame liūdinti: 
Duktė: Ruth Merrick ir žen

tas John
Sūnas: Harold Zigmanth ir 

marti Sally
Anūkai: Robin, Laura Jane, 

Nelson ir Robert

Iš musų viešnagės Floridoje
Nors atvykę savaitės vieš

nagei Miami mes matėm ma
žai saulėtų dienų, bet radom 
mūsų klubiečius ir kultūros 
veikėjus gražiai ir šviesiai 
nusiteikusius. Ačiū jų svetin
gumo, turėjom gerų progų 
susitikti ir pasikalbėti su ga
na daug žmonių.

Pasiklausėm kiek Miami 
Klubo mitingo kur reikalinga 
buvo spręst kelius gana svar
bius klausimus Klubo veiklai

Prastas pavyzdys

Prezidento žmona 
Rosalynn Carter

Prieš keletą dienų jinai bu
vo atvykus į mūsų didįjį New 
Yorką su “specialia misija”: 
čia ant 7th Avė. nusipirko 
porą suknelių, dirbtinos 
uodos švarką ir dar vieną kitą 
papuopašalėlį.

Žmonės klausia: Nejaugi 
mūsų prezidento žmona stai
ga taip išponėjo, jog nebega
lėjo visoje sostinėje susirasti 
tinkamą suknelę arba švar
ką?

Prezidentienės atvykimas į 
New Yorką tai nėra papras
tos moteriškės kelionė. Ją 
atlydėjo keletas slaptosios 
policijos agentų. Čia New 
Yorke irgi ją visur lydėjo ir 
saugojo keletas policininkų. 
Mums, valdžiai mokesčių mo
kėtojams, ši prezidentinės 
kelionė kainavo keletą tūks
tančių dolerių. Tik dėl sukne
lės ir švarko!

J. Kupchinskas, Great Neck, N.Y........................  10.00
B. Yokubonis, Waterbury, Conn., per Ievą Mizarienę . 10.00 
Louise Butkevičienė, Hartford,Conn.,per LMizarienę . 10.00 
Marytė, Waterbury, Conn., per L Mizarienę.............  . 10.00
M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn., per N. Ventienę 10.00 
B. Kubilienė, Mountain View, Cal. ............... 5.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y............................5.00
A. ir H. Pagiegala, Binghamton, N. Y., per M. Lynn . . .5.00
O. Wellus, Binghamton, N. Y., per M. Lyonn................5.00
Mary Lynn, Binghamton, N. Y......................................... .5.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich..............................5.00

* * *
Iki kovo 25 d. sveikinimais įplaukė $440. Dėkojame ir 

laukiame daugiau.
ADMINISTRACIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

Miami, Fla.
LLD 75 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko kovo 23 d. 
L. S. K. svetainėje.

Nors nariai atsilankė ne
skaitlingai, bet susirinkimas 
buvo geras.

Prieš susirinkimą turėjome 
skanius pietus, kuriuos pa
ruošė Klubo šeimininkė M. 
Nevins. Nuo pietų liko ir pel
no.

Pradėjus susirinkimą, kuo
pos pirmininkas V. Bovinas 
paprašė dalyvius minutės at
sistojimu pagerbti kuopos na
rius Juozą Slieką ir Antaną 
Bubelį, kurie kovo mėnesį 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Nutarėme pasveikinti 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 
17 dieną.

Susirinkimą baigiant, turė
jome Tarptautinės Moters 
Dienos paminėjimą. M. Na
vickienė perskaitė tam tikslui 
paruoštą paskaitą. M. Fri- 
berg vos pakalbėjo apie jos 
su vyru svečiavimąsi St. Pe- 
tersburge. Su tuo ir baigėsi 
susirinkimas.

Būtų gerai, kad daugiau 
narių lankytų kuopos susirin
kimus. M. N.

Eleanor Holmos Norton
Mrs. Norton dabar yra 

New Yorko Miesto žmogaus 
teisių komisionierė. Iš Wa- 
shingtono pranešama, kad 
jinai tapo paskirta “Equal 
Employment Opportunity 
Commission” pirmininke. 
Mr. Norton bus pirmutinė 
moterys vadovauti šiai komi
sijai.

ir ateičiai. Labai smagu ma
tyt, kad kai nauji pensininkai 
atvyksta į Floridą, jie tuojau 
įsijungia į lietuvišką veiklą ir 
pavaduoja senesnėsius dar
buotojus.

Taipgi vieną popietę susiti
kom repeticijoj su Miami 
Aido Choru ir su jų nauja, 
malonia mokytoja, Maryte 
Nevins, kurią gerai pažino
jom pirmiau, nes ji buvo New 
York Aido Choro narė ir daž
nai mums pobūviuose akor
deonu pagrodavo ir padai
nuodavo. Marytė rūpestingai 
ruošė chorą dėl sekmadienio 
koncerto, ir pakvietė manę ir 
Viktorą Bekerį, kad sykiu su 
choru išstotumėm su daina 
“Oi Motinėle.” Choras pagir
tinai mokinasi naujas lietuvių 
kompozitorių dainas. Choro 
eilės auga ir gražiai palinks
mina publiką pobūviuose. 
Tas, kuris turi dainą širdyje, 
niekad nepasens. Ir tikrai 
puikiai atrodo visi choristai.

Antra dieną vėl kitos repe
ticijos. Sį kartą naujo kvinte
to, kurio įdiegėjas yra 
Augustinas Iešmantas, taipgi 
buvo mūsų New Yorko Aido 
Choro ilgametis dainininkas. 
Šią grupę dabar sudaro 
Augustinas ir Natalija Ieš
mantai, Mae Gabrėnienė, 
Marytė Nevins ir Jonas Za
harka, su mokytoja-muzike 
Birute Ramoškaite-Mann. 
Čia jie stropiai dirba, kad 
perduotų kuo daugiausia ge
ros lietuviškos muzikos. Jų 
reporteris sudėtingas, taipgi 
remiasi daugiausia nauja me
džiaga iš Lietuvos. Linkėjom 
šiai grupei daug sėkmės ir 
ant toliau sykiu su Aido Cho
ru darbuotis ir dainuoti.

Sekmadienį didelė šventė. 
Miami ir apylinkės lietuviai 
traukia į savo Klubą, kur jie 
skaniai papietauja, pasikal
ba, ir ar pašoka, ar klausosi 
dainų ir muzikos. Pakviesti, 
Viktoras ir aš pasveikinom 
gerus bičiulius klausytojus, ir 
pateikėm kiek ir dainų pro
gramos. Tikrai gražiai baigė
si diena. Dėkojam iš širdies 
parengimo komisijai, Aido 
Choru, jo mokytojai Marytei 
ir pirmininkei Margie Navic
kienei, kvintetui ir Birutei.

Beje, didelį suprizą ture-, 
jom, kai į šį parengimą atvy
ko dvi mašinos svečių iš St. 
Petersburgo, jų tarpe Adelė 
Pakalniškienė, Dainos Mylė
toju Choro vadovė, ir akom- 
ponistė Helen Janulis. Turė
jome kelias dienas su jais 
smagiai pabendrauti.

Gailėjomės, kad eilė gerų 
senų draugų dėl sveikatos 
priežasties negalėjo ateit į 
koncertą. Linkim jiems pa
sveikt ir toliau daly vaut veik
loje. Povilą Gabrėną aplan
kėm ligoninėj. Buvo sunku 
matyt jį tenai, bet Povilas, 
nors po ilgo prižiūrėjimo ir 
operacijos, buvo optimistiš
kai nusiteikęs, kad pergy
vens ir šį sunkumą.

Norėčiau dar padėkoti visai 
eilei mylimų draugų, kurie 
mus globojo, vaišino ir nelei
do mums nuobodžiaut—tai 
M. ir J. Nevins, A. ir V. 
Nevins, Iešmantai, Chalkiai, 
Bovinai, Paukštaičiai, Mar
garet Cvirkienė, Alice ir Pe
ter. Esu taipgi patenkinta, 
kad šį kartą galėjau ir atsi
vežti savo mamytę ir sykiu 
atsigaivint Floridoj nuo mūsų 
“nortų” šalčių.

Mildred Stensler

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.

Iš LLD 185 Kp. 
mitingo

Praeitą savaitę atlaikėme 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 185 kuopos susirinkimą. 
Gaila, kad nedaug narių tesu
sirinko. Bet vistiek gražiai 
aptarėme kuopos veiklos rei
kalus. Džiugu, kad praėjęs 
kuopos suruoštas filmų rody
mo pobūvis gerai pavyko—ir 
dalyvių buvo gražus būrys, ir 
kuopai liko keletas dolerių 
pelno.

Nutarėme šią vasarą su
ruošti pikniką. Nei laikas, nei 
vieta dar nenustatyta. Tuo 
pasirūpins kuopos valdyba.

Nutarėme pasveikinti 
“Laisvės” šėrininkų metinį 
susirinkimą su $25, kuris 
įvyks balandžio 17 dieną. 
Taip pat nutarėme paremti 
pažangų anglų kalbą “Daily 
World” su tokia pat suma.

Labai didelė mūsų kuopos 
narių dauguma tebėra nepa- 
simokėję už šiuos (1977) me
tus duoklių. Laikas tai pada
ryti. Gera proga bus “L.” 
šėrininkų susirinkime matyti 
kuopos sekretorių Alex Mi
tchell ir pasimokėti. Rp.

Kas rado?
Per Niujorko Lietuvių Mo

terų Klubo Moters Dienos 
minėjimą, kovo 13 d., viena iš 
mūsų darbščiųjų gaspadinių 
pametė sagę (broškę). Kas 
radote, prašome sugrąžinti į 
“Laisvės” raštinę. IM

* JAV paskelbti šalies gy
nybos ministerijos tyrimų 
duomenys, kurie parodė, kad 
maždaug 47 procentai karei
vių ir karininkų reguliariai 
vartoja narkotikus.

* Nuo 1798 iki 1975 metų 
JAV 150 kartų panaudojo 
savo ginkluotąsias pajėgas 
užsienyje.

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

Telefonas: 846-1970
...................................................................... .

VVashingtonas.—Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
sako, kad šios šalis vyriausy
bė labai patenkinta tokiu 
greitu ir švelniu pasiteikimu 
Indijos valdžioje.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISMINIMAS

Uršulės Bieliauskienės
, mirė 1965 m. kovo 26 d.

Ji gyvena ir gyvens mūsų mintyse visados.

EMILY, JOE ir WANDA KRUPSKI
East Brunswick, N. J.

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.

Mirė
Vasario 19 dieną Green

point ligoninėje mirė Mečys 
Ramančionis, gyvenęs 127 
Wythe Ave., Brooklyn, N.Y. 
Palaidotas iš Garšvos šerme
ninės vasario 23 d. Cypress 
Hills kapinėse.

Paliko čia Brooklyne liūdin
čius brolį Leveną, brolienę 
Elenorą ir sūnėną Keistutį. 
Lietuvoje liko dvi seserys ir 
trys broliai.

Buvo kilęs iš Radviliškio 
apylinkės, Pakruojo rajono. 
Gimė 1907 metais. 1926 me
tais išvyko į Kubą jieškot 
lengvesnio gyvenimo. Į Jung
tines Valstijas atvyko pas 
brolį 1967 metais. Buvo pa
žangių pažiūrų, skaitė “Lais
vę,” ir lankydavo pažangiečių 
pobūvius.

Jo mirties priežastis — vė
žys. Dar galėjo gyventi, nes 
buvo tiktai 67 metų am
žiaus . . .

Paskutiniu laiku šioje apy
linkėje mirė daug lietuvių. 
Prie progos juos paminėsiu.

Lai buna jiems lengva 
Amerikos žemelė.

G. Waresons

Our Aida’s Are Active

Paul Venta 
President

Ik

Tessie Stockus 
Secretary

Walter Kershulis
Treasurer

Use Bimba 
Correspondent

Naste Buck
Vice President

Julie Lazauskas 
Financial Sec.

New York Aidas Chorus 
had a full afternoon Satur
day, March 26—-regular prac
tice, an annual meeting and a 
“party.” The practice went 
well. At the meeting all the 
reports were given and ac
cepted. Chorus officials were 
elected, and you can see 
them from the pictures. Date 
was set for our chorus spring 
concert—Sunday, May 15. 
The program was discussed 
and details will be worked 
out at the later date. It was 
decided to take a photograph 
of the chorus Saturday, April 
2nd.

New York Aidas Chorus 
will participate in The Hart
ford Laisvės Chorus 50th an
niversary affair, Sunday, 
May 22.

At the coffee table we tried 
out our new song:
“Mes dainuojam eiles daina,
Eiles daina, eiles daina . . .” 

and had a good time with it.

Thanks to those who dona
ted for the coffee table or 
helped any other way to 
make the afternoon enjoya
ble.

See you Saturday, April 
2nd. Use




