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KRISLAI
Geriau anksčiau
Nepateisinamas eikvojimas 
Labai seniai ir dabar 
Dėmesys Azijos kraštams 
Grynai kapitalizmo liga

A. BIMBA
Nėra jokia paslaptis, kad 

daug mūsų pamirštame laiku 
atsinaujinti laikraščio prenu
meratą arba pasimokėti duo
kles į organizaciją. Turiu 
mintyje mūsų Lietuvių Lite
ratūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
narius ir laikraščių “Laisvė” 
ir “Vilnis” skaitytojus. Vilki
name ir laukiame, kada būsi
me paraginti tą reikalą atlik
ti. 0 paraginimas, kaip žinia, 

pareikalauja laiko ir lėšų. To
dėl ir noriu į tai atkreipti 
dėmesį visų skaitytojų ir na
rių. Apsižiūrėkite, kaip šiuo 
reikalu sustovite. Jei dar ne
sate užsimokėję duoklių, ar
ba neatsinaujinę prenumera
tų, pasiskubinkite, neatidė
liokite tą pareigą atlikti. Pa
darysite gero sau ir įstai
goms.

Mūsų valdžia finansuoja ir 
operuoja net tris radijus: 
Voice of America, Radio Li
berty ir Radio Free Europe. 
Jie mums atsieina tiesiog ne- 
besuskaitomus milijonus do
lerių. O šiomis dienomis pre
zidentas Carteris pasiūlė 
Kongresui jų transliacijų pra
plėtimui dar pridėti net 
$45,000,000!

Jau net ir komercinėje 
spaudoje pasigirsta protesto 
balsų prieš tokį beprotišką, 
nereikalingą ir dargi labai ža
lingą lėšų eikvojimą. Jau ir 
toje spaudoje sakoma, kad 
pilniausiai užtenka vieno 
Voice of America, kuris pa
siekia visus pasaulio kampus 
ir kuriame teikiamos pasau
liui žinios apie mūsų šalies 
gyvenimą ir reikalus. .

Gi anie du radijai (Radio 
Liberty ir Radio Free 
Europe), operuojami iš V. 
Vokietijos miesto Munich, 
yra nukreipti išimtinai į so
cialistinius Europos kraštus 
ir užsiima tiktai tų tautų at
plaišų antikomunistinės, an
titarybinės propagandos puo
selėjimu, šmeižimu ir niekini
mu socialistinių šalių gyveni
mo.

□
Štai mano rankose Jungti

nių Tautų Tarptautinės Dar
bo Organizacijos b u lėtinis 
“ILO Information.” Jame ke
letas dalykų verti dėmesio. 
Įdomus Anatoly S e me novo 
straipsnis apie modernišką 
pramonę ir darbininkų svei
katą. Mūsų mokslininkai, 
mūsų inžinieriai, autorius sa
ko, visą žinojimą ir dėmesį 
paaukojo pramonės vysty
mui, produkcijos didinimui, 
darbo našumo kėlimui, o be- 

xveik pamiršo jos darbininkų 
sveikatos ir gyvybės apsau
gą. Todėl daug, daug darbų 
yra nepatrauklūs, nuobodūs, 
neįkvepiantys, labai pavojin
gi darbininkų sveikatai.

Beskaitant šį straipsnį, 
man prisiminė mano paties 
patyrimai. Tai buvo labai, 
labai seniai, lygiai prieš 64 
metus. Dirbau Rumford, 
Me., didžiuliame Oxford po
pieriaus fabrike. Pakaitos tik 
dvi—naktinė 13 valandų, o 
dieninė 11. Mokestis—10 
centų už valandą.

Popieriaus išdirbystė jau ir
[Tąsa 5 pusi.]

Pasiūlymas, kuris patarnautų Egipto prezidentas Washingtone
taikai ir Jungt. Valstijoms

Valstybės sekretorius Gy
rus Vance sako, kad Maskvos 
pasitarime Tarybų Sąjungos 
vardu Brežnevas ir Gromyka 
pateikė naują pasiūlymą— 
likviduoti Amerikos militari-

Prezidento 
patarėjas

Zbigniew Brzezinski
Jis yra prezidento Carterio 

patarėju tarptautiniais reika
lais. Jis sušilęs teisina ir gina 
valstybės sekretoriaus nu
vežtus į Maskvą ir įteiktus 
tarybinei vyriausybei ginkla
vimosi reikalais pasiūlymus, 
kuriuos, kaip žinia, Brežne
vas ir Gromyko atmetė, kai
po neteisingus, vienpusiškus, 
nukreiptus prieš socialisti
nius kraštus. Brezezinski yra 
plačiai žinomas reakcininkas.

Cigaretė ir piliukė— 
ankstyva mirtis

Tyrinėjimas parodo, kad 
kiekviena moteris virš 30 am
žiaus turėtų nevartoti nėštu
mo išvengimui piliukių, jeigu 
mėgsta rūkyti cigaretes. To
kia kombinacija esanti labai 
pavojinga moters širdžiai ir 
vedanti prie ankstyvos mir
ties. O nėra jokia paslaptis 
kad šioje gadynėje tokių pi
liukių vartojimas yra labai 
madoje.

Tyrinėtojų patarimas vi
soms jaunoms moterims: Ne
vartokite piliukių, jeigu var
tojate piliukęs, tai griežtai 
atsisakykite cigarečių.

Quebec. — Kvibeko procin- 
cijos naujoji valdžia išleido 
pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad nuo dabar ši provincija 
yra “prancūziška,” kad jos 
oficialioji kalba yra prancū
ziška ir t. t. Tai dar vienas 
Kvibeko provincijos žygis lin
kui nepriklausomybės.

Ir S ena tas užgy r ė
Washingtonas. — Balandžio 

1 d. Senatas 86 balsais prieš 9 
užgyrė taip vadinamą etikos 
bilįų, pagal kurį Kongreso 
nariams leidžiama per metus 
užsidirbti $8,625, šalia gau
namos valdiškos algos. Dabar 

I tiktai lieka prezidentui Car- 
teriui bilių pasirašyti. Iki šiol 
nebuvo jokio įstatymo, kuris 
nustatytų ribą, kiek Kongre
so nariai dar gali užsidirbti, 
apart metinės algos.

Manoma, kad šis įstatymas 
padės kovoti prieš mūsų val
džioje klestėjimą korupcijos.

nes bazes Europoje ir palikti 
patiems europiečiams rūpin
tis savo interesais. Kaip žino
ma, Jungtinės Valstijos iki 
šiol Vakarų Europoje tebelai
ko milžiniškas militarines ba
zes ir jose didžiulius branduo
linių ginklų sandėlius. Tų ba
zių laikymas šiam kraštui kai
nuoja bilijonus ir bilijonus 
dolerių, kurie taip neapsako
mai yra reikalingi čia kovai 
su skurdu ir nedarbo siautėji
mu.

Taip pat kalbėdamas Jung
tinių Valstijų vyriausybės 
vardu, sekretorius Vance sa
ko, kad šis pasiūlymas esąs 
ne vietoje ir kenkiąs pasieki
mui susitarimo dėl ginklavi
mosi apribojimo.

Ką apie šį pasiūlymą mano 
Vakarų Europos kapitalisti
nės vyriausybės? Praeityje 
jos tam priešindavosi, ir vei
kiausia nėra pakeitusios savo 
nusistatymo.

Federalinio teisėjo 
svarbus įsakymas

Washingtonas. — Federali
nio distrikto teisėjas John 
Pratt pasmerkė Sveikatos, 
Apšvietos ir Gerovės Depar
tamentą už neįvykdymą rasi
nės disegragacijos kolegijose 
ir universitetuose šešiose 
pietinėse valstijose. Jis įsa
kė, kad visose aukštosiose 
mokyklose būtų įvykdytas ly
gių teisių įstatymas ir kad 
visokia rasinė segregacija bū
tų panaikinta. Ir tai turi būti 
padaryta į 90 dienų.

Aišku, kad teisėjo Pratt 
įsakymas nepatinka pietinių 
valstijų rasistams. Jie ape
liuos į aukštesnį teismą, kad 
šis teisėjo įsaką būtų panai
kintų.

Stockholm.—Švedijos poli
cija suareštavo vienuolika 
žmonių ir kaltina juos ruoši
mu teroristinių aktų. Tarpe 
suimtųjų yra šeši sveturgi- 
miai. Vardai ir pavardės 
suimtųjų nepaskelbti.

Kupinas gilių 
įspūdžių

Tarybų Sąjungos profsą
jungų 16-tame suvažiavime 
dalyvavo broliškais delega
tais daugelio užsienio šalių 
veikėjai. Jų tarpe buvo ir 
amerikietis George Meyers, 
Amerikos Komunistų Parti
jos darbo komisijos pirminin
kas. Jis sugrįžo kupinas gi
liausių įspūdžių. Jis šio są
skrydžio niekados nepamir- 
šiąs.

Egipto prezidentas Anwar-el-Sadat pas prezidentą Jimmy 
Carter Baltuosiuose rūmuose Washingtone

Pradžioje savaitės šioje šalyje su oficialiu vizitu lankėsi 
Egipto prezidentas ir turėjo plačius pasitarimus su prezi
dentu Carteriu. Kaip atrodo iš pranešimų, tai šio greitomis 
suruošto vizito vyriausias tikslas yra laimėti iš Amerikos 
kuo daugiausia kuo geriausių ginklų Egipto apsiginklavi
mui. Apie misijos rezultatu ' lms vėliau.

IŠ TARYBŲ
VYTAUTUI ZENKEVIČIUI 
-GARBĖS VARDAS

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Užsienio reikalų ministrui 
Vytautui Zenkevičiui kovo 29 
dieną sukako 50 metų. Už 
ilgametį vaisingą diplomatinį 
darbą ir aktyvią visuomeninę 
veiklą Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo įsaku jam suteiktas Lietu
vos TSR Nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardas.

Vaikų knygos
Moksleivių pavasario atos

togų dienomis Vilniuje buvo 
surengtą sąjunginė vaikų ir 
jaunimo literatūros savaitė. 
Šioje literatūros šventėje da
lyvavo rašytojai iš Maskvos, 
Latvijos, Baltarusijos, Kaza
chijos, taip pat iš Bulgarijos 
ir Vengrijos.

Tarybų Lietuvos rašytojai 
ir jų svečiai susitiko su moks
leiviais ir studentais, skaitė 
jiems naujausius savo kūri
nius, pasakojo apie savo dar
bus. Didelis kūrybinis pokal
bis apie vaikų literatūrą įvy
ko Rašytojų Sąjungoje.

Knygos savaitės proga res
publikinėje bibliotekoje ati
daryta didelė vaikų ir jauni
mo literatūros paroda.

Muzikos šventė Rokiškyje
Kiekvieną pavasarį Lietu

vos TSR Kultūros ministeri
ja ir Valstybinė filharmonija 
kuriame nors Tarybų Lietu
vos rajone organizuoja muzi
kos dienas. Šiemet ši tradici
nė šventė buvo surengta Ro
kiškio rajone.

Rokiškio mieste, Juodupės 
kultūros namuose, “Atžaly
no,” Duokiškio ir kituose ko
lūkiuose, Nemunėlio ir Kaz
liškio tarybiniuose ūkiuose, 
Obeliuose, Girkonyse ir kitur 
koncertavo televizijos radijo 
valstybinis choras, “berniukų 
ir jaunuolių choras “Ąžuoliu
kas,” lietuvių liaudies instru
mentų “Sutartinė,” valstybi
nio operos ir baleto solistai ir 
daug kitų atlikėjų. Muzikos 
dienose taip pat dalyvavo

LIETUVOS
svečiai iš Baltarusijos ir Lat
vijos.

Šios muzikos šventės dienų 
metu Onuškio tarybiniame 
ūkyje įsteigtas Lietuvos TSR 
Valstybinės filharmonijos vi
suomeninis filialas.

Naujas sveikatos centras
Kaunas. — Respublikinės 

Kauno klinikinės ligoninės 
miestelyje kovo 30 dieną iš
kilmingai atidarytas kardio
loginis centras. Penkių aukš
tų pastate įsikūrė 140 vietų 
ligoninė, operacinė, speciali
zuota poliklinika ir skaičiavi
mo centras. Rūmai pastatyti 
už lėšas uždirbtas komunisti
nės šeštadienio talkos metu.

Tarybų valdžios metais 
Kauno Klinikinė ligoninė 
išaugo dvigubai ir tapo vienu 
stambiausių specializuotos 
medicininės pagalbos centrų 
Lietuvoje. Čia suorganizuoti 
kardiologijos ir kardiochirur- 
gijos, neurochirurgijos, nu
degimų gydymo, akių ligų ir 
kiti centrai, teikią ne tik kva
lifikuotą pagalbą ligoniams, 
bet ir metodiškai vadovauja 
kitoms gydymo įstaigoms. 
Kasmet šioje ligoninėje gydo
si apie 30 tūkstančių Respub
likos gyventojų. Klinikose at
lieka praktiką Kauno medici
nos instituto studentai.

V. Petkevičienė

Demokratų vadai 
kritikuoja Carterį 

’ Demokratų partijos valsti
jų lyderiai esą labai nepasi
tenkinę prezidentu Carteriu 
už neatsiklausimą jų, ką skir
ti į federalines vietas. Toks 
su jais nesiskaitymas, jų apė
jimas žemina jų prestižą. Jie 
nori, kad prezidentas skirtų 
aukštoms vietoms tik tokius, 
kuriais jie pasitiki, kurie yra- 
jiems paklusnūs.

Viena. — Praeitą savaitę 
Austrijos sostinėj susirinko 
Cypro salos turkų ir graikų 
atstovai, atmetė vieni kitų 
pasiūlymas ir išsiskirstė.

PREZIDENTAS CARTER 
NEPAKLAUSĖ PATARIMŲ

Washingtonas. — Preziden
tas Carteris atmetė Tarptau
tinės Prekybos Komisijos pa
tarimą pakelti muitus iš už
sienio importuojamiems ba
tams. Pasiūlymas buvo re
miamas tuo, kad vis daugiau 
ir daugiau batų produkcijos 
firmos savo įmones iškelia į 
užsienius, kur darbo jėgos 
daug pigesnės, o čionai, na
mie, tarp batų gamimo darbi
ninkų nedarbas vis aukščiau 
ir aukščiau kyla. Už šį pasiū
lymą stojo ne tik batų pramo
nės savininkai, bet ir organi
zuoti batų pramonės darbi
ninkai.

Prezidentas savo nusista
tymą teisina tuo, kad muitų 
pakėlimas pakenktų šios ša
lies prekybai ir neštų didelius 
nuostolius.

Daugiausia pigios rūšies

batų yra importuojama iš 
Pietų Korėjos ir Taiwano. 
Paskui seka Italija ir kitos 
Europos šalys . . .

Švietėjas, veikėjas 
ir kovotojas

Dr. Juan Marinello

Sako, bedarbių 
skaičius yra 
sumažėjęs

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas savo raporte 
teigia, kad nedarbas per kovo 
mėnesį šioje šalyje sumažėjo 
dviem dešimtadaliais procen
to ir kad dabar nedarbas sie
kia tik 7.3 procento visų dar
bo jėgų. Tai reiškia, kad 
500,000 bedarbių sugrįžo į 
darbus.

Iš kitos pusės, sako Depar
tamento raportas, per kovo 
mėnesį bendrai jaunųjų be
darbių skaičius dargi žymiai 
padidėjo ir dabar sudaro 18.8 
procento visų jaunųjų darbo 
jėgų. O jeigu imsime juoduo
sius jaunuolius atskirai, tai 
tarpe jų bedarbiai sudaro net 
40.1 procento!

Maldauja nekeršyti
New Delhi. — Naujasis 

Kongreso Partijos parlamen
te vadas Y. B. Chavan krei
piasi į naująją vyriausybę ne
keršyti pralaimėjusiai parti
jai. Jis sako buvusiai opozici
jai, o dabar sudarančiai vy
riausybę: “Pamirškite praeitį 
ir galvokite apie ateitį.”

Havana. — Kovo 27 dieną iš 
gyvųjų tarpo mirties išplėšė 
šį žymų veikėją, talentingą 
rašytoją ir nenuilstantį kovo
toją už darbo liaudies reika
lus. Mirė sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Velionis buvo ilga
metis Kubos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narys.

Nors Juan Marinello, buvo 
pasiturinčios šeimos sūnus, 
bet visą savo subrendusį gy
venimą paaukojo kovai už 
darbo liaudį.

Maskva.—Čia su vizitu lan
kosi Palestinos Išsilaisvinimo 
Organizacijos vadas Yasir 
Arafat. Vizito tikslas—pasi
tarti su tarybiniais vadais.

Addis Ababa. *— Ethiopijos 
valdžia išdeportavo du ameri
kiečius kaipo Jungtinių Vals
tijų šnipus.

Ir dar vienas 
skaudus smūgis 
darbiečiams

Londonas. — Balandžio 1 
dieną Stehford distrikte įvy
ko rinkimai nario į parlamen
tą. Rinkiminė kampanija bu
vo labai, labai įtempta. Ir 
Darbo Partija pralaimėjo. 
Laimėjo Konservatorių Par
tijos 27 metų amžiaus kandi
datas Andrew MacKay. Tai 
laikoma tikrai skaudžiu smū
giu darbiečiams ir jų vyriau
sybei, nes šis distriktas buvo 
laikomas nenugalima darbie- 
čiu tvirtove!

Darbiečiai labai nusivylę ir 
išsigandę. Tokie lokaliniai 
pralaimėjimai veda prie nete
kimo daugumos parlamente 
ir šalies vairo.

Tiktai vienas iš milijonų

Šioje “The N. Y. Times” nuotraukoje parodoma viena 
Frazlerių skurde ir lūšnoje gyvenanti šeima South Carolina 
valstijoje. O tokių šeimų dar ir šiandien Amerikos pietinėse 
valstijose yra milijonai.
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Vis tiek šiokia tokia pradžia
Mūsų valstybės sekretorius Cyrus Vance sugrįžo iš 

Maskvos “tuščiomis rankomis,” neparsivežė jokios padary
tos ir pasirašytos sutarties su Tarybų Sąjunga. Todėl visos 
masinės komunikacijos priemonės paleistos darban šios 
šalies žmonėse skleisti pesimizmą ir nusivylimą, kurstant 
juos prieš socialistinę valstybę. Matote, girdi, kaip detentė 
neveikia, kaip tie tarybiniai komunistai tik kalba apie 
įtempimo mažinimą ir apribojimą apsiginklavimo, bet prak- 
ti) ;e tam viskam jie priešingi. Mūsų vargšas sekretorius 
nu^. ?žė prezidento Carterio gražiai suformuluotus pasiūly
mus, bet Tarybų Sąjungos generalinis sekretorius Brežne
vas ir užsienio reikalų ministras Gromyka juos atmetė. 
Todėl ir visas šis mūsų naujosios vyriausybės ėjimas buvęs 
beprasmis.

Pirmuosiuose pranešimuose iš konferencijos buvo sklei
džiamas piktas melas, sakant, kad tarybiniai vadai mūsų 
pasiūlymus atmetė, bet jokių savo pasiūlymų nepateikė. Tik 
vėliau pradėta pridėti, kad iš tikrųjų ant stalo buvo du 
pasiūlymai—vienas Jungtinių Valstijų, o kitas Tarybų 
Sąjungos. Tik vėliau pradėta priminti, kad tas Tarybų 
Sąjungos pasiūlymas buvo pateiktas dar šių metų sausio 
mėnesį. Tik vėlesniuose pranešimuose buvo priduriama, 
kad mūsų šalies vadovybė pirmiausia atmetė, arba atsisakė, 
tarybinį pasiūlymą priimti, o tarybiniai vadai amerikinį 
pasiūlymą atmetė dabar. Todėl, jau jeigu kaltinti ką nors už 
nepasiekimą Maskvoje jokios sutarties, tai reikėtų lygiai 
kaltinti ir vienus kitus—pirmiausia mūsų prezidentą Carterį 
ir sekretorių Vance, nes jie primutiniai “nusikalto,” o paskui 
sekretorių Brežnevą ir ministrą Gromyką. Bet iš to juk 
jokios naudos nebūtų. Abudu pasiūlymai atmesti. . .

Bet ar tai reiškia, kad šitie pasitarimai Maskvoje buvo 
beverčiai ir beprasmiai? Nieko panašaus. Jie davė šiokią to
kią pradžią pasiekimui susitarimo. Sekr. Vance ir Gromyka 
vėl susitiks gegužės mėnesį ir tęs diskusijas. O svarbiausia, 
kad tapo sudarytos net aštuonios bendros komisijos, kurios 
plačiai aptars kiekvieną klausimą atskirai ir išdirbs pasiūly
mus, kurie bus priimtini abiems pusėms.

“Ką gi dabar daryti mums
Šių metų kovo 21-25 dienomis Maskvoje buvo atlaikytas 

Tarybų Sąjungos profsąjungų 16-tas suvažiavimas. Jame 
dalyvavo daugiau kaip penki tūkstančiai delegatų, kurie 
atstovavo daugiau kaip 113 milijonų narių. Jame Komunistų 
Partijos Centro Komiteto vardu platų pranešimą pateikė 
generalinis sekretorius Leonidas Brežnevas. Tarpe kitų 
tarptautiniais reikalais klausimų, jis palietė ir Tarybų 
Sąjungos nusistatymą įtempimo mažinimo, ginkluotės ir 
kovos už taiką klausimus.

“Prieš ketverius metus,” jis sakė, “prasidėjo derybos dėl 
ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės sumažinimo Centrinėje 
Europoje. Dėl sumažinimo. Atrodė, kas gali būti logiškiau ir 
natūraliau, negu derybų dalyvių atsisakymas didinti savo 
ginkluotąsias pajėgas šiame rajone, kol vyksta derybos. 
TSRS kartu su savo sąjungininkėmis ne kartą siūlė kaip tik 
tai. Mes jau daugelį metų nedidiname savo ginkluotųjų 
pajėgų Centrinėje Europoje. Kaip gi reagavo į šį mūsų 
pavyzdį NATO šalys? Jos toliau didino čia savo ginkluotą
sias pajėgas.

Ką gi dabar daryti mums? Galbūt Tarybų Sąjunga turėtų 
pasekti Vakarų valstybių pavyzdžiu? Tačiau šis pavyzdys 
negatyvus, ir juo sekti mes, atvirai kalbant, nenorėtume. 
Šiandien mes dar kartą pareiškiame: mes pasirengę nedi
dinti savo kariuomenės šiame rajone, kol bus susitarta dėl 
ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės sumažinimo Centrinėje 
Europoje. Žinoma, su sąlyga, kad NATO pajėgos čia taip 
pat nedidės. Priimkite ši pasiūlymą, gerbiami derybų 
partneriai, priimkite kaip pirmąjį realų žingsnį kelyje į 
ginkluotųjų pajėgų sumažinimą! Tikrai nuo to niekas nenu
kentės, o taika, tautų saugumas tik laimės.

Draugai! Daug išmėginimų pakėlė tarybinė liaudis. Ji 
praėjo karo ugnį, patyrė ir netekimų skausmą, ir pergalių 
džiaugsmą. Pelnytas atpildas už visa tai—tas šviesus 
gyvenimas, kurį susikūrė tarybiniai žmonės savo rankomis. 
Pelnytas atpildas už tai ir tie trisdešimt dveji taikūs metai, 
kurie jau praėjo po karo. Rasi, tai ilgiausias taikos laikotar
pis per visą daugiaamžę mūsų šalies istoriją, o juk vien po 
1945 metų pasaulyje daugiau kaip šimtą kartų buvo įsilieps
noję karai ir kariniai konfliktai.

Tarybinė liaudis vertina taikią savo partijos politiką. Ji 
pasiryžusi padaryti ir daro viską, kad taika būtų stabili, 
tvirta, patikima. Ir galiu pasakyti jums, draugai, kad man, 
kaip ir kiekvienam iš mūsų, komunistų, kuriems partija, 
liaudis patikėjo spręsti šalies užsienio politikos klausimus, 
nėra kilnesnės pareigos ir didesnės laimės, kaip dirbti šio 
puikaus, humaniško tikslo vardan.”

Tarybinių darbo unijų (profsąjungų) suvažiavimas priėmė 
kreipimąsi į pasaulio darbo žmones ir profsąjungas, kuris 
baigiamas:

“113 milijonų tarybinių profsąjungų narių—darbininkų, 
kolūkiečių, inteligentijos—vardu TSRS profsąjungų XVI 
suvažiavimas ragina visus pasaulio darbo žmones, visas 
profsąjungas vienyti pastangas pasauliniam puolimui prieš 
ginklavimosi varžybas. Mes raginame imtis bendros inicia
tyvos nusiginklavimo interesais. Mes raginame kovoti už 
tai, kad įtempimo mažinimas taptų pastoviu, visaapimančiu 
ir nesulaikomu procesu.

Testiprėja darbo žmonių tarptautinis solidarumas tvirtos 
taikos žemėje vardan!”

Kas ką rašo ir sako
IŠSIGANDĘ SOCIALIZMO 
GRAŽIŲ LAIMĖJIMŲ

Chicagos kunigų “Draugo” 
sutanuoti redaktoriai nebe
gali, matyt, nei naktį užmigti 
dėl socialistinio pasaulio su 
Tarybų Sąjunga priešakyje 
didžiulių laimėjimų. Vienas 
jų (J. Pr.) kovo 25 d. vedama
jame “Augantieji pavojai ir 
naujų sąjungininkų ieškoji
mai” gailiai ašaroja:

“Pasaulio paskutinio laiko
tarpio įvykių stebėtojui eilė 
faktų kelia nemažą susirūpi
nimą. Prancūzijoje apie 70 
proc. miestų savivaldybių 
rinkimuose laimėjo marksis
tinė komunistų — socialistų 
jungtis. Italijoje išaugusi ko
munistų partija, o taip pat 
dažniau besikartoją streikai 
ir maištai įneša nemaža neti
krumo. Visas Afrikos konti
nentas ima stipriau pajusti 
sovietinės agresijos augimą. 
Maskvos įtaka įsistiprinusi 
Mozambike (9 mil. gyvento
jų), Gvinėjoje (4 mil. gyv.), 
Kongo liaudies respublikoj (I 
mil. gyv.), Angoloje (arti 6 
mil. gyv.), Somalijoje (3 mil. 
gyv.), o taip pat Kubos kari
nių ir civilinių patarėjų yra 
Sierra Leonėj (300-500 kubie
čių), Tanzanijoje (500-600), 
Ugandoje (apie 100).

Įtaka jau taip toli nuėjusi, 
kad Castro pats ryžosi lanky
tis Alžirijoje, Libijoje, Pietų 
Jemene, Somalijoje, Etiopi
joje. Ir Sovietų Sąjungos 
prezidentas Nikolai Podgor- 
nis išsirengė kelionėn į Tan
zaniją, Zambiją ir Mozambi
ką.

Tiesa, tie kraštai daugiau
sia atsilikę. Ne tiek iš jų 
paramos galima < susilaukti, 
kiek jiems reikia duoti, tačiau 
Sovietų Sąjungai yra labai 
svarbūs Angolos, Somalijos, 
Gvinėjos uostai. Šešiolika į 
pietus nuo Sacharos esančių 
neturtingųjų kraštų yra ge
rokai atviri marksistinei pro
pagandai. Be to, Afrika gali 
būti reikšmingas žaliavų šal
tinis.”

Komentarai nereikalingi. 
Jau ir taip, matyt, “Draugo” 
redaktoriai yra iki mirties 
išsigandę.

TOLI GRAŽU NE VISIEMS 
ŠIOS ŠALIES DURYS 
ATIDAROMOS

Daugelis amerikiečių įsi
vaizduoja, kad šios šalies du
rys lygiai atidaromos visiems 
užsieniečiams, norintiems at
važiuoti kokiais nors reikalais 
arba kaip turistams. Jie ma
no, kad šiuo reikalu nėra jo
kios politinės diskriminaci
jos. Jie net nežino, kad čia 
veikia įstatymas prieš įsilei
dimą užsieniečių komunistų.

Praeitame “Laisvės” numeryje buvo pranešimas apie “Žini
jos” draugijos suvažiavimą, kuris kovo 24-25 d. d. įvyko 
Vilniuje. Čia vaizdas salėje. M. Vebzilovo nuotr.

LAISVĖ

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 19 
d.) TASS-ELTA korespon
dento pranešime iš Washing- 
tono nusiskundžiama:

“JAV valstybės departa
mentas ir Teisingumo minis
terija griebiasi grubios dis
kriminacijos politiniais moty
vais, atsisakydami išduoti vi
zas socialistinių šalių parti
nių, profsąjunginių ir jauni
mo organizacijų atstovams, 
kuriuos pakvietė į JAV ati
tinkamos Amerikos organiza
cijos.

Pakanka pasakyti, kad į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas nebuvo įsileista nė viena 
oficiali tarybinių profsąjungų 
delegacija. Pavyzdžiui, 1976 
metais Amerikos valdžia atsi
sakė duoti vizas San Francis- 
ko miesto profsąjungų tary
bos pakviestos VPSCT dele
gacijos nariams, Mašinų ga
mybos darbininkų profsąjun
gos CK delegacijai, kurią pa
kvietė Jungtinė automobilių, 
aerokosminės pramonės ir 
žemės ūkio mašinų gamybos 
darbininkų profsąjunga, ir 
Anglies pramonės darbininkų 
profsąjungos CK delegacijai, 
kurią pakvietė Jungtinė kal
nakasių profsąjunga. Atski
riems tarybiniams profsąjun
giniams darbuotojams buvo 
leista įvažiuoti į Jungtines 
Amerikos Valstijas, tačiau 
tik kaip delegacijų pagal tarp 
tautinių organizacijų progra
mą organizuojamuose moksli
niuose simpoziumuose arba 
konferencijose nariams. Tais 
atvejais jų pasuose buvo 
griežtai įspėjama, kad “bet 
koks kontaktas su JAV prof
sąjungine organizacija šio vi
zito metu bus laikomas kelio
nės tikslo pažeidimu.”

Diskriminuojamos ne tik 
profsąjunginės organizacijos. 
Amerikos valdžia reikalauja, 
kad Tarybų Sąjungos jūrei
viai, išlipdami į krantą kai 
kuriuose JAV uostuose, už< 
pildytų anketas, nurodyda
mi, ar jie yra TSKP nariai. 
Atsisakiusioms įvykdyti šį 
nepagrįstą reikalavimą kai 
kurių Tarybų Sąjungos laivų 
įguloms nebuvo leista išeiti į 
krantą.”

Tokia politinė diskriminaci
ja nesuderinama su Helsinkio 
pasitarimo Baigiamuoju Ak
tu, kurį, kaip žinia, mūsų 
Amerikos vyriausybė pasira
šė ir pažadėjo jo laikytis.

Arraba, Izraelis. — Kovo 30 
dieną 10,000 arabų protesta
vo prieš Izraelio valdžią, kuri 
atima žemes iš arabų ir ati
duoda žydams. Šiandien Iz
raelyje yra apie 500,000 ara
bų. Jiems visiems gręsia že
mės atėmimo pavojus.
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Vokietijos Demokratinės Respublikos sostinės Berlyno vaizdai. Žemai kairėje —Hum
bolto universitetas.

25 balstistų konferencijos Berlyne

Vos atvykęs į Berlyną, jau 
antrą dieną nuvykau į Hum
bolto universitetą, kur buvo 
paskirta 36-ji Baltistų komisi
jos konferencija. Malonu bu
vo sutikti jos pirmininką, įžy
mų kalbininką prof. Dr. Vik
torą Falkenhaną, kurį paži
nau iš pereito susitikimo Ber
lyne, o taip pat iš jo apsilan
kymo Lietuvoje. Sutikau čia 
visą eilę kitų pažįstamų, jų 
tarpe L. Stepanauską, profe
sorius H. II. Bilfeldą, F. Red- 
lichą ir kitus.

Pirmasia darbų tvarkos 
punktas buvo skirtas 1976 m. 
gruodžio 12 d. Vakarų Vokie
tijoje mirusiam įžymiam kal
bininkui ir rašytojui prof. dr. 
Hermanui Budenzigui [Bud- 
densieg] pagerbti. Plačiai 
apie jo gyvenimą ir kūrybą 
savo pranešime pasakojo 
prof. V. Falkenhanas, paci
tuodamas kai kurias ištrau
kas iš jo poezijos ir filosofinio 
turinio raštų.

H. Budenzigas, gimęs 1893 
m. dalyvavo pirmajame pas. 
kare, teko būti iv Rytų fron
te, ties Adutiškiu, kur jis 
turėjo progos susipažinti su 
lietuviais. Vėliau, Vakarų 
fronte jis ties Verdenu buvo 
sužeistas į galvą. Ilgai besi
gydydamas, jis 'susidomėjo 
kalbos mokslu ir literatūra. 
Be kitų darbų jis yra išvertęs 
į vokiečių kalbą daug A. Mic
kevičiaus kurinių, jų tarpe 
“Poną Tada.” Polonistikai, 
ypač A. Mickevičiaus kūrybai 
studijuoti H. Budenzigas įkū
rė leidinį “Mickiewicz Blat
ter” (“Mickevičiaus lakštai”).

Dėka prof. Falkenhano pa
skatinimo ir L. Stepanausko 
pagalbos, jis susidomėjo lie
tuvių literatūra ir išvertė Do
nelaičio “Metus,” A. Bara
nausko “Anykščių šilelį,” D. 
Poškos “Mužiką,” Justino 
Marcinkevičiaus poemą “Do
nelaitis.” Visi tie kūriniai pa
skelbti Vakarų Vokietijoje. 
Išvertė jis ir didžiąja gruzinu 
senovės poeto Š. Rustavelio 
poemą “Karžygis su tigro 
kailiu.” '

Pranešimą papildė magne
tofono įrašas, kurį padarė L. 
Stepanauskas, pasikalbėda
mas su H. Budenzigu kelis 
mėnesius prieš jo mirtį. Jau 
83 metus turėdamas, H. Bu
denzigas kalbėjo aiškiu, tvir
tu balsu, pasakojo apie savo 
darbus ir planus ateičiai.

Dar keletą žodžių H. Bu- 
denzigo garbei pridėjau aš, 
pareikšdamas, kad jis, būda
mas tautų tarpusavio pažini
mo ir draugystės skatintojų, 
tuo pačiu buvo ir kovotoju už 
taiką. Todėl Lietuvos Taikos 
gynimo komiteto vardu įtei
kiau Baltistų komisijai atsi
vežtą E. Varno darbo bronzo
je išlietą didelį goreljefinį H. 
Budenzigo portretą.

Toliau sekė eilė pranešimų. 
Leipcigo universiteto profe

SPECILIAI “LAISVEI”

Rašo JUSTAS PALECKIS
sorius Dr. R. Ekertas prane
šė apie baltistikos tyrinėji
mus Švedijoje, Humbolto 
vardo Berlyno universiteto 
docentas dr. K. Gutšmidtas 
—apie naujus mokslo darbus 
iš baltistikos srities, atliktus 
Baltarusijoje. Jis pažymėjo ir 
lietuvių kalbos įtaką į balta
rusių kalbą. Leidyklos “Volk 
und Wissen” (“Gyvenimas ir 
mokslas”) bendradarbė M.- 
E. Raušenbach kalbėjo tema 
“Susitikimai su M. K. Čiurlio
niu 1976 metais,” papasako
jusi apie apsilankymą Kaune, 
Čiurlionio galerijoje ir pasi
kalbėjimus su M. K. Čiurlio
nio seserimis.

Konferencijoje perskaity

SUOMIJA STAMBIOJO 
KAPITALO RANKOSE n 11 *

A. PETKUS•

Prieš kiek laiko laikraštis 
“Uusi Suomi” paskelbė įdo
mių duomenų apie didžiuo
sius Suomijos pramonės kon
cernus. Pasirodo, šalyje, kuri 
gyventojų skaičiumi nė pu
santro karto nepralenkia Lie
tuvos, dvylikos koncernų fi- 
įeina į bendrąjį formų skai- 
šijo milijardą markių, o kon
cerno “Neste” buvo lygi 3 
milijardams 886 milijonams 
markių. Suomių profesorius 
E. Mikvicas apskaičiavo, kad 
60 didžiausių koncernų tenka 
du trečdaliai šalies pramonės 
produkcijos. Kalnakasybos, 
tabako, gumos, naftos per
dirbimo pramonėje du treč
dalius visos produkcijos pa
tiekia 2-3 koncernai. Jau ku
ris laikas Suomijoje kasmet 
subankrutuoja daugiau kaip 
po 4 tūkstančius mažų pra
monės firmų ir įmonių. Tuo 
tarpu 200 stambiųjų kompa
nijų apyvarta vien 1974 me
tais padidėjo 41,4 proc., o 
pelnas—25 procentais arba 
560 milijonų markių.

Panašus vaizdas prekybo
je. Keturioms kompanijoms 
priklauso 78 proc. didmeni
nės prekybos. Kasmet bank
rutuoja bemaž po tūkstantį 
parduotuvių, ir šis procesas 
spartėja. Suomijos pramonės 
ir prekybos ministerijos ap
skaičiavimais, iki 1980 metų 
subankrutuos nemažiau kaip 
pusė iš dabar šalyje esamų 20 
tūkstančių parduotuvių. Dar 
didesnė finansinio kapitalo 
koncentracija, 88 proc. priva
čių kreditų išduoda du milži
niški bankąi, kurių kiekvieno 
metinė apyvarta viršija 12 
milijardų markių.

Formaliai žiūrint, šių kon
cernų kapitalas yra kolekty
vus, akcijų savininkai skai
čiuojami tūkstančiais. Tačiau 
specialus komitetas kapitalo 
koncentracijai pramonėje tir
ti šio dešimtmečio pradžioje 

tas mūsų akademiko prof. K. 
Korsako laiškas, kuriuo jis 
sveikino prof. Dr. H. H. Bil
feldą jo 70-mečio proga. Kon
ferencijos patalpose suruošta 
E. Varno darbų—portretinių 
ir tematinių medalių—paro
da. Čia matėme Budenzigo ir 
V. Falkehano portretus, me
dalį tema “Tomas Manas Lie
tuvoje” ir eilę kitų kūrinių.

Į šias Baltistų konferenci
jas, kurios įvyksta tris kartus 
per metus, susirenka komisi
jos valdybos nariai, o taip pat 
baltų kalbomis besidomį vo
kiečiai bei vietos baltų, dau
giausiai lietuvių atstovai.

Berlynas,
1977.III.21.

nustatė, kad pusės kompani
jų absoliuti akcijų (tuo pačiu 
ir sprendžiamųjų balsų) dau-' 
guma tenka ne daugiau kaip 
20-čiai turtuolių šeimų kurios 
lemia šalies ekonomiką. Pa
galiau ne vien ekonomiką. 
Laikraštis “Suomen sociali- 
demokrati” rašo, kad kiek
vieno minėtųjų šeimų pajėgi 
išlaikyti ne po vieną, bet po 
kelis parlamento deputatus.

Pasirodo, turtuoliams ir 
samdomų deputatų maža. 
Prieš keletą metų sudaryta 
Suomijos pramonės ir finan
sų susivienijimų atstovybė, o 
1976 m.? Suomijos pramonės 
centrinė sąjunga. Jų svar
biausias tikslas yra padėti 
pramonės ir finansų magna
tams bendromis jėgomis pulti 
darbo žmonių interesus, 
stabdyti demokratinę šalies 
raidą.

Kol kas palyginti maža ka
pitalo koncentracija tik Suo
mijos žemės ūkyje. Daugybė 
smulkių fermų išvaržomos— 
per penkerius metus neteko 
žemės kas dešimtas suomių 
valstietis,- jet vidutinis 
ūkių dydis tebėra 10 hektarų. 
Valstiečiai atkakliai laikosi 
žemės, nors, ekonomistų 
duomenimis, Suomijoje val
stiečiui reikia turėti ne ma
žiau kaip 20 hektarų, kad jo 
šeimos pragyvenimas prilyg
tų miesto darbininko.

Tai, žinoma, nereiškia, kad 
Suomijos kaime nėra turtuo
lių. Atskiroms kompanijoms 
priklauso po kelis tūkstančius 
hektarų. Beje, ir šio “ūkeliai” 
įeina į bendrąjį formų skai
čių, kurių kiekvienai Suomi
joje dabar vidutiniškai tenka 
10 hektarų!

Washingtonas.— Buvęs Se
nate demokratų frakcijos ly
deris senatorius Mike Mans
field paskirtas JAV ambasa
doriumi Japonijoje.

F
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Iš atsiminimų apie žymųjį 
Amerikos lietuvių poetą

Stasys Jasilionis [kairėje] su savo bičiuliu Pranu Mockape- 
triu, kuris iliustravo jo poezijos rinkinį “Pavasarių godos.”

Pietų Amerikos lietuviams 
būtų tekę nepaprastai sun
kiai prieš pusšimtį metų bur
tis į savo draugijas, draugijė
les, imti leisti laikraščius, 
steigti bibliotekėles, jei ne 
draugai ir bičiuliai—pažan- 
tūs tautiečiai iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kanados. 
Jie mums padėjo—siuntė sa
vo išleistas marksistines kny
gas, taip pat leidinius, spaus
dintus Lietuvoje 1921-1923 
m,, nemokamai mus aprūpin
davo savo periodika, rinko 
lėšas Argentir'o-, Brazilijos 
ir Urugvajaus pažangiajam 
lietuvių judėjimui. Visiems 
laikams atmintyje išliko 
brangūs mums, Pietų Ameri
kos lietuviams, Leono Prū- 
seikos, Rojaus Mizaros, An
tano Bimbos, Jono Kaškaičio 
vardai.

Labai nuoširdus bendra
darbiavimas po Pirmojo Pie
tų Amerikos lietuvių kongre
so (1946 m.) užsimezgė su 
JAV proletariniu poetu Sta
siu Jasilioniu. Š. m. kovo 
25-ąją jam būtų sukakę 85 m. 
Mes žavėjomės šiuo itin kuk
liu, paprastu žmogumi, nuo
širdžiais jo poezijos posmais, 
jo beletristikos, žurnalistikos 
kūriniais, visuomenine veik
la. S. Jasilionis, telankęs Gai- 
liūnų kaimo (Panevėžio raj.) 
mokyklėlę, rašto dar mokęsis 
iš tėvo, savarankiškai pasie
kė labai daug. Jo literatūrinis 
talentas atsiskleidė dar 
paauglio metais. Niujorke 
“Laisvės” dienraštis išleido 
du S. Jasiliono poezijos rinki
nius—“Bešvintantis rytas” 
(1936 m.) ir “Pavasarių go
dos” (1948 m.). Rinkiniai bu
vo išleisti, iš anksto renkant 
prenumeratą. Autorius ne tik 
negavo honoraro, bet dar ir 
pats, būdamas avalynės fa
briko darbininkas, pridėjo iš 
savo kišenės.

Gyvendamas Urugvajuje, 
su Stasiu susirašinėjau. Jis 
laiškuose stengėsi geru, kil
niaširdišku žodžiu padėti 
jums, leidžiantiems savo lai
kraštį labai nelengvomis są
lygomis, skatino įveikti sun
kumus. Jis mums siuntinėjo 
savo kūrinių, o eilėraščius 
“Še ranką” ir “Gyvuokite, 
broliai” paskyrė Pietų Ame
rikos lietuviams (šie eilėraš
čiai išspausdinti “Darbe”

S. Jasilionis labai džiaugda
vosi, sulaukęs mūsų laiškų. 
“Apsidžiaugęs jūsų laišku, 
kurį daviau ir keliems ki
tiems draugams pasiskaity
ti,— rašė jis 1948 m. vasario 
5 d., beveik ištisą paskelbiau 
laikraštyje “Tiesoje” (išei
nantis Niujorke —A. V.). 
(. . .) Gal, jūsų supratimu, ir 
netinkamai pasielgiau, įdėda
mas jūsų laišką laikraštin, 
bet tai juk nieko blogo, o gero 
gal ir bus, nes tai yra agitaci
ja už artimesnius ryšius mū
sų su jumis.” Poetas stropiai 
rinko emigracijoje išleistus 
spaudinius. Tame pačiame 
laiške jis primena: “Jei man 
atsiųstumėte argentiniečių 
išleistus kalendorius, brošiū- 

raites ir “Tėvynės atgar
sius,” būčiau jums labai dė
kingas.” Dalį S. Jasilionio bi
bliotekos, kone visus rank
raščius, laiškus, fotografijas 
man atsiuntė jo našlė Pauli
na. Visa tai buvo įteikta Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutui.

Pirmaisiais pokario metais 
mes ėmėme galvoti apie žur
nalą Pietų Amerikoje. Papra
šytas bendradarbiauti, S. Ja
silionis atsakė: “Žurnalą iš
leisti ne tik> pritariu, bet ir 
sveikinu! Siunčiu porą eilė
raščių. Tikiuos, jog sumany
mą įgyvendinsite.” Deja, ne
trukus įsitikinome, kad mūsų 
jėgos per silpnos, ir sumany
mo neįgyvendinome.

S. Jasilionis man trumpai 
rašė ir apie save: (...) “Ro
dos, nieko negalėčiau dau
giau pasakyti, kas yra pasa
kyta įvade knygoje “Bešvin- 
tantis rytas” (įvado autorius 
R. Mizara—A. V.). Gyvenu, 
krutu, kol krutasi; dirbu 
dirbtuvėje, o liuoslaikį su-' 
naudoju organizacijų dar
bams ir rašinėjimui.”

Tarybų Lietuvoje 1961 m. 
buvo išleista Stasio Jasilionio 
poezijos rinktinė “Žodžiai iš 
širdies.”

Poetas mirė Binghamtone 
1950 m. Urna su jo palaikais 
parvežta ir paląidota Vilniaus 
Rasų kapinėse.

Antanas Vaivutskas

IŠ LIETUVOS KOLŪKIEČIU GYVENIMO

KOLŪKIS MINIJOS VINGYJE
“Jaunosios gvardijos” kolū

kio mechanizatoriaus A. 
Kupšio šeimoje gimė dukre
lė. Sename bute pasidaro 
ankštoka. Visuotinis kolūkie
čių susirinkimas nusprendė 
padėti darbščiam žemdirbiui 
—be eilės pastatyti namą 
naujoje gyvenvietėje. Per 
kelis mėnesius kolūkio staty
bininkų brigada pastatė 
dviaukštį mūrinuką, įrengė 
visus patogumus ir įteikė 
naujakuriui raktus. Beveik 
pusę lėšų namo statybai ne
grąžinamai skyrė kolūkis, li
kusius A. Rupšys pridėjo iš 
savo asmeninių santaupų.

“Jaunoji gvardija”—ekono
miškai pajėgus ūkis Kretin
gos rajone. Visi šio kolūkio 
nariai, išdirbę čia nemažiau 
kaip trejus metus ir pareiškę 
norą persikelti iš vienkiemio į 
gyvenvietę, gauna trijų tūks
tančių rublių pašalpą, dar pu
sę šios sumos—išsimokėtinai 
per penkioliką metų. Namus 
žemdirbiams stato kolūkio 
vyrų brigada, statybinėms 
medžiagoms pervežti ūkis ne
mokamai skiria transportą.

Per pastaruosius dešimt 
metų naujoje gyvenvietėse 
įkurtuves atšventė pusantro 
šimto naujakurių šeimų. 
Dauguma jų pasinaudojo ko
lūkinėmis pašalpomis.

Kolūkio valdybos rūpestis 
žmonėmis nelieka be atgar-

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

JAV “žygis prieš narkotikus”
Ar teko girdėti, kaip uoliai 

Jungtinės Amerikos Valsti
jos padeda žmonijai kariauti 
prieš narkotikus? Taip, taip, 
prieš narkotikus. Vakarų 
spaudos duomenimis, studi
juoti naujausių kovos metodų 
pernai į JAV buvo atvykę 
policininkai iš 34 šalių. Ame
rikiečių specialistų “judrio
sios grupės” 22 valstybėse 
surengė dviejų savaičių kur
sus vietiniams pareigūnams 
apmokyti. 44 šalyse juos nuo
lat konsultuoja 409 JAV pa
tarėjai.

Valstybės departamentas 
nesitenkina aktyvia parama 
šiame dideliame darbe Kovos 
su narkotikais valdybai ir 
Muitų tarnybai. Įvairiau
siems kovos prieš narkomani
ją užsienyje fondams jis kas
met skiria (per Tarptautinę 
vystymo valdybą) maždaug 
po 30 milijonų dolerių. Didelė 
šių lėšų dalis patiekiama nau
jausios specialios ginkluotės 
pavidalu. Tailandui, pavyz
džiui, jos tiek patiekta, kad 
pakako visiems policijos bū
riams apginkluoti. Mat, ofi
cialiai tvirtinama, kad visi 
Tailando policininkai aktyviai 
kariauja prieš nelegalią pre
kybą narkotikais.

Deja, ir mūsų laikais atsi
randa “neviernų Tamošių.” 
Amerikiečių žurnalas “Na
tion” ėmė ir išdrožė, kad, 
girdi, kalbos apie Tailando 
policijos masišką ir aktyvų 
dalyvavimą kovoje prieš nar
komaniją yra “visiškai nepa
grįstas tvirtinimas, prisime
nant, jog amerikiniai patarė
jai išugdė šios šalies policiją, 
kaip kovinę jėgą prieš sukilė
lius.”

Daugiau kaip prieš dvide
šimtį metų Jungtinės Ameri
kos Valstijos pradėjo plačiu 
mastu ginkluoti ir mokyti už
sienio šalių policiją. Pirmiau
sia, taikiose besivystančiose 
šalyse, kur įsitvirtino anti
liaudiniai režimai ir kuriems 
nuolat tenka malšinti kovoto- 
jus dėl žmogaus teisių ir lais
vių. 1962 metais amerikinė 
Tarptautinė vystymo valdy
ba jau “šefavo” 39 šalių polici
ją. Šiai veiklai toliau plėsti 
prezidentas Kennedy įsteigė 
Visuomenės saugumo agen
tūrą. Per trylika savo egzis
tavimo metų ji patiekė užsie
nio šalių policijai amerikinių 

šio. Kasmet į “Jaunąją gvar
diją” atvyksta jauni specialis
tai, baigę aukštąjį ar specia
lųjį vidurinį mokslą, mecha
nizatoriai papildo artojų gre
tas. Ir pasilieka visam lai
kui—juos sužavi geros gyve
nimo sąlygos, gražios čio
nykštės apylinkės . . .

. . . Pačiame Minijos upės 
vingyje, ant kalvoto kranto, 
naujasis kolūkis miestelis 
Baubliai. Iškilo baltašoniai 
ūkio administracijos rūmai, 
kultūros namai, pailgą aikštę 
aprėpė kavinė-valgykla, bui
ties tarnybos, prekybos pa
statai, vidurinė mokykla, vai
kų lopšelis-darželis . . . Neto
liese žemdirbiai savomis jė
gomis įsirengė puikią poilsio 
zoną—į ąžuolyną atsirėmusį 
parką.

Šios naujovės paskatino ko
lūkio valdybą peržiūrėti ir 
išplėsti etatų sąrašą. Jame 
atsirado inžinieriaus landšaf- 
tininko ir inžinieriaus staty
bininko specialybės. Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos auk
lėtinis A. Narkus pradėjo rū
pintis ūkio kraštovaizdžio 
gražinimu—parko ir kitų žel
dinių priežiūra-. Inžinieriui K. 
Raišučiui taip pat rūpesčių 
nestinga: jis rūpinasi naujų 
ūkio gamybinių ir visuomeni
nių pastatų projektavimo, 
vietos parinkimo ir statybos
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ginklų už šimtus milijonų do
lerių, pačioje Amerikoje ap
mokė daugiau kaip 10 tūks
tančių užsieniečių policinin
kų, o kitose šalyse—per mili
joną.

Ilgainiui šis “viešosios tvar
kos” sergėjimas, plačiausiai 
pasireiškęs Vietname, net 
pačioje Amerikoje tapo toks 
nepopuliarus, kad 1974 me
tais JAV kongresas nutarė 
uždrausti teikti paramą už
sienio valstybių vidaus sau
gumo pajėgoms, 1975 metais 
Visuomenės saugumo agen
tūra pagaliau buvo paleista. 
Aprūpinti užsienio policinin
kus ginklais plačiai ėmėsi pri
vačios JAV kompanijos. Per 
pastaruosius trejus metus, 
pavyzdžiui, jos pardavė “tre
čiojo pasaulio” šalių policijai 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
pistoletų, 10 tūkstančių šau
tuvų ir automatų, 155 tūks
tančius granatų su ašarinė
mis dujomis, daug kitos gin
kluotės. Tačiau JAV reakci
niams sluoksniams to aiškiai 
maža. Štai tada ir teko pasi- 
raityti rankoves Kovos su 
narkotikais valdybai bei Mui
tų tarnybai. Tirdami Tailan
do policijos ginklavimą, JAV 
Vyriausiosios skaičiavimo 
valdybos specialistai buvo 
priversti konstatuoti, kad 
“tiekimai pagal kovos su nar
komanija programą iš esmės 
niekuo nesiskiria nuo tiekimų 
pagal visuomenės saugumo 
programą.

Prie tų dviejų programų 
nuostabiai pritampa ir tre
čioji—karinė JAV pagalba 
užsienio šalims. 1977 metais, 
pavyzdžiui, neskaitant Izrae
lio, daugiausiai dolerių—per 
500 milijonų—gaus savo ka
riuomenei apginkluoti Tai
wan, Indonezija, Pietų Korė
ja, Filipinai, Argentina, Bra
zilija—tokios šalys, kurių ka
riuomenės pagrindinė funkci
ja yra šalies viduje malšinti 
nepaklusniuosius.

O kaip vis dėlto su žmonijos 
gelbėjimu nuo narkomanijos? 
Apie JAV “indėlį” šioje srity
je vaizdžiai kalba tas faktas, 
kad Jungtinėse Amerikos 
valstijose priskaičiuojama 
virš pusės milijono narkoma- 
—dešimteriopai daugiau, ne
gu visame likusiame pasauly
je, kartu paėmus. A. Petkus 

vykdymo darbais, savo žinio
mis padeda ir kolūkiečių šei
moms, pasirenkant tinka
mesnį projektą, patogesnį 
pageidaujamo statytis namo 
išplanavimą. Kolūkio valdy
bos pirmininkas M. Nava- 
jauskas, kalbėdamas apie to
limesnes ūkio plėtimo ir vys
tymo perspektyvas, užsime
na apie architekto, dailininko 
dekoratoriaus, kitas miestuo
se paplitusias specialybes. Ir 
jokiu būdu neužmiršta šian
dieninių, kasdieninių žemdir
bių poreikių.

Jau dabar ūkio gyvenviečių 
gatvės išasfaltuotos, vienkie
mius palikę ir į naujus namus 
persikėlę duonos augintojai 
naudojasi visa ir miesto pato
gumais: karštu vandeniu, 
centriniu šildymu, dujomis, 
telefonu . . . Daugumoje 
žemdirbių garažų—savos 
transporto priemonės: leng
vosios mašinos, motociklai. 
Visi kolūkiečių vaikai mokyk
lose gauna nemokamą maiti
nimą, iš kolūkio lėšų išlaiko
mi mažyliai, kurie lanko lop
šelį ir darželį. Tėvus į darbą 
vežioja kolūkio autobusai.

Žmonės nuoširdžiai dirba 
savo ūkio, o tuo pačiu ir savo 
naudai, džiaugiasi ir kartu 
naudojasi visomis materiali
nėmis ir dvasinėmis vertybė
mis. Alf. Pipiras

3 1AS POSLAPIS

Muzikos šventė mažiesiems
,,Te visad šviečia saulė" 

— tokiu devizu Tarybų 
Lietuvoje vyko muzjkos 
savaitė vaikams. Prasidėju
si koncertais Vilniuje ir 
Kaune, šventė nukeliavo j 
Kapsuką, Klaipėdą, Pa

Viena pirmųjų lietuvių mokytojų
Rygoje gyvenę senesnio 

amžiaus lietuviai gerai žino, 
ar bent yra girdėję apie Mal- 
vyną Misiūnaitę, gi tūkstan
čiai yra buvę jos mokiniai. 
Dar šio šimtmečio pradžioje 
M. Misiūnaitė baigė Rygos 
Marijos moterų gimnaziją, o 
vėliau Maskvoje išėjo moky-

Malvyna Misiūnaitė laike jos 
80-mečio minėjimo 1968 me
tais.
tojų kursus. Kai carizmas 
1904 metais panaikino ftelem- 
tąjį lietuvių spaudos ir kultū
rinės veiklos draudimą, pra
sidėjo legalių lietuvių mokyk
lų steigimas. Rygoje pirmą
sias lietuviškas mokyklas įs
teigė “Žvaigždės” švietimo 
draugija. Jau pirmojoje 
“Žvaigždės” mokykloje 1906 
metais pradeda mokyt,ojauti 
M. Misiūnaitė, tada turėjusi 
vos 18 metų. Ji dėstė mate
matiką, o1 reikalui esant, ir 
kitus dalykus. Taigi ji buvo 
viena pirmųjų lietuvių moky
tojų, kurių tada taip mažai 
buvo ne tik Rygoje, bet ir 
apskritai Lietuvoje.

Greta mokytojavimo M. 
Misiūnaitė, kaip ir dauguma 
aktyvių inteligentų, įsijungė į 
visuomeninę veiklą, dalyvavo 
lietuvių draugijose. Ypatin
gai veikli ji pasireiškė “Kank
lių” kultūros draugijos vai
dintojų ratelyje, kur daugelį 
metų buvo nuolatine suflere. 
V. Maknys knygoje “Lietuvių 
teatro raidos bruožai” atžy
mi, kad “Malvyna Misiūnaitė 
buvo nepakeičiama Rygos lie
tuvių teatro suflerė.”

Beje, man bene 1915 metų 
pavasarį pirmą kartą teko 
dalyvauti A. Asnyko dramos 
“Kęstutis” spektaklyje, kurį 
režisavo Jurgis Linartas. Ta
da galėjau įsitikinti, kaip su
maniai ir veikliai ji sufleruo
davo. O tų laikų mėgėjų vai
dinimuose suflerio vaidmuo 
buvo labai svarbus, nes akto
riai negalėjo išmokti tekstų 
atmintinai, kaip tai daro da
bar profesionalai vaidintojai. 
“Kanklių” draugijoje M. Mi
siūnaitei teko bendrauti su 
tokiais įžymiais lietuvių kul
tūros veikėjais, tada gyvenu
siais Rygoje, kaip Pranas 
Mašiotas, M. Šikšnys-Šiaulė- 
niškis, A. Kačanauskas, P. 
Pundzevičius, kurį laiką ir L. 
Jakavičius, vėliau įkūręs at
skirą vaidintojų draugiją 
“Žaislas.”

M. Misiūnaitės veiklą Ry
goje nutraukė pirmasL pa-

nevėžį, kitos miestus. Ma
žieji muzikos mylėtojai su
sitiko su muzikologais, 
kompozitoriais, klausėsi jų 
kūrinių. Koncertuose da
lyvavo respublikos liau
dies artistas V. Daunoras,

solistė R. Maciūtė, Filhar
monijos styginis kvartetas, 
pučiamųjų kvintetas, nu
sipelnę mano veikėjai 
kompozitoriai J. Gaižaus
kas, R, Zigaitis, kiti atli
kėjai.

JUSTAS PALECKIS

saulinis karas. Frontui artė
jant prie Rygos, ji persikėlė į 
Maskvą ir ten mokytojavo 
lietuvių karo išeivių mokyk
loje. Grįžusi į Rygą 1917 me
tais, ji vėl mokytojavo 
“Žvaigždės” pradžios mokyk
loje. Nuo 1919 ligi 1948 metų 
dirbo Rygos miesto I lietuvių 
6-klasėje pagrindinėje moky
kloje, kuriai vadovavo irgi 
vienas seniausių lietuvių mo
kytojų—Antanas Buividas.

Kadangi šioje mokykloje ir 
man teko mokytojauti 4 me
tus (1922-1926), galėjau iš ar
ti pažinti M. Misiūnaitę kaip 
rimtą, prityrusią, autorite
tingą mokytoją, nuoširdų, 
draugišką ir pažangų žmogų. 
Užtat džiugu buvo sužinoti, 
kad Latvijos TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas 1947 metais suteikė jai 
Latvijos TSR nusipelniusios 
mokytojos garbės vardą. Ji 
vienintelė iš lietuvių mokyklų 
mokytojų atžymėta tokiu 
vardu.

KAUNO NAUJIENOS
S mėliai—ateities 

naujamiestis
Dar keleri metai, ir šiauri

nėje miesto dalyje tarp Žali- 
kalnio, Kleboniškio ir Pale
mono nuostos mosavę ilga
rankiai statybų kranai. Čia 
baigiami suformuoti nauji gy
venamieji rajonai Dainava ir 
Kalniečiai, miesto pramonės 
mazgas. O ateities kartoms 
perspektyvinio projektavimo 
specialistai jau pasiūlė Smė
lius. Nedidelis priemiesčio 
kaimelis perduos savo vardą 
naujajam Kauno rajonui.

Maždaug dabartinio Pane
vėžio dydžio priemiestį paly
dovą kauniečiai numatė pa
statyti tuoj pat už senosios 
Vilijampolės tarp Romainių ir 
IX forto. Tam per Neries upę 
teks nutiesti pe rą naujų tiltų, 
pasirūpinti pušynų ir senųjų 
Neries šlaitų želdinių išsau
gojimu, rekonstruoti Vilijam
polės gatves. Smėlių nauja
miesčio gyventojai naudosis 
nebe dujinėmis, o elektrinė
mis viryklėmis ir kitais šiuo
laikiniais buities patogumais. 
Pirmosios įkurtuvės mieste 
palydove numatytos atšvęsti 
1983 metais — maždaug tuo 
metu, kai Kaunas susilauks 
40(įtūkstančių gyventojų.

Statybų tempai mieste di
deli. Pokario metais pastatyti 
namai dabar sudaro 67,4 
procento viso gyvenamojo 
ploto. Priemiesčiai-palydovai 
vilioja gyventojus ramia ap
linka, švariu oru ir visais 
šiuolaikiniais buitiniais pato
gumais. Architektų ir socio
logų tvirtinimu netolimoje 
ateityje miesto centre ir se
namiestyje liks gyventi tik 
kas 8 kaunietis.

Viduramžių spalvos
Naujos statybos neužgožia 

senosios architektūros. Pa

Nuotraukose: baigiama
sis Šventės koncertas Vii* 
niuje, Valstybinės filhar* 
monijos salėje. Skamba 
kompozitoriaus J. Gaižaus^ 
ko muzika, atliekama aų^ 
toriaus (kairėje), E. Jan
kutės ir A. Smblskaus.

I. Juciūlės nuotr.

Dauguma M. Misiūnaitės 
mokinių gyvena Latvijoje, 
tačiau dalis jų persikėlė į 
Lietuvą. Sunku išskaičiuoti 
visus įžymius žmones, kurie 
išėjo iš jos mokinių tarpo, 
kiek jų, kilusių iš paprastų 
darbo žmonių šeimų, tapo 
mokytojais, gydytojais, inži
nieriais, mokslininkais, kari
ninkais, menininkais. Greito
mis prisimindamas, galiu pa
žymėti iš jų Latvijos valsty
binio P. Stučkos vardo uni
versiteto prorektorių Stasį 
Graužinį, literatą, aktyvų lie
tuvių literatūros vertėją į lat
vių kalbą A. Sukovskį, dir
bantį Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijoje J. Bakaną, me
dicinos mokslų kandidatą Vil
niaus V. Kapsuko vardo uni
versiteto medicinos katedros 
prodekaną A. Svičiulį.

Ilgą ir garbingą kelią nuėjo 
kultūros ir švietimo darbuo
toja Malvyna Misiūnaitė, ne
trukus susilauksianti 90 metų 
amžiaus, tebegyvenanti Ry
goje.

ruoštas senamiesčio regene- 
ravimo projektas. Į senuosius 
namus ateina dujos, centrinis 
šildymas, vandentiekis ir kiti 
patogumai — administraci
niai pastatai vėl tarnauja 
visuomenei.

Senoji Rotušė tapo Santuo
kų rūmais, Perkūno namai — 
ekspozicijų sale, Maironio na
mai — Respublikiniu litera
tūros muziejumi. Rotušės 
aikštę supantiems miestiečių 
ir pirklių pastatams taip [pat 
grąžinamas pirmykštis silue
tas, jų interjeruose pateikia
ma nemaža viduramžių deko
ro detalių, buities elementų.

Šiemet Rotušės aikštėje, 
kaip niekada, daug įkurtuvių. 
XVII amžiaus pastatuose ati-u 
daryta graži parduotuvė 
“Proginės prekės.” Joje įvai
rūs lietuvių liaudies miestrų 
dirbiniai, prekės jaunave
džiams ir naujagimiams. Di
delį dviaukštį XIX amžiaus 
pastatą užėmė dailininkai. 
Jame įkurtas Dailės salonas, 
kuriame veikia tapybos ir 
skulptūros darbų paroda-par- 
davimas, dailininkų tekstili
ninkų dirbtuvės.

Restauruoti XI šimtmečio 
pirklių pastatai su gotikiniais 
rūsiais, prekybinių patalpų 
krištoliniais skliautais, vėles
niojo laikotarpio glazūruotų 
koklių krosnimis, padarytos 
naujos ąžuolinės durys, kalto 
metalo žibintai ir kt. Netru
kus sutiks lankytojus čia 
įsikūrusi alinė, senoviška 
karčema, lietuviškų patieka
lų valgykla. Rotušės aikštė 
tampa dideliu turizmo ir kul
tūros centru.

Kasmet senamiesčio res
tauracijai ir remontui miesto 
Tarybos vykdomasis komite
tas skiria virš dviejų milijonų 
rublių.

H. Labanauskas
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TARPTAUTINIO
GYVENIMO VERPETUOSE

Iš susitikimi} su buvusia 
amerikiete Ona Šilkiene

NAUJA KLINIKA KAUNE

Vytautas Zenkevičius A. Palionio nuotr.

Lietuvos TSR užsienio rei
kalų ministrui Vytautui Zen
kevičiui kovo 29 d. sukako 50 
metų. Mes su fotokorespon
dentu suradome jubiliatą bi
blioteką primenančiame jo 
darbo kabinete. Lentynose 
prie sienų nuo grindų iki lu
bų—prikrauta angliškų, vo
kiškų, prancūziškų, lenkiškų 
knygų. Ir tik ant stalo stovin
čios įvairių šalių vėliavėlės 
leido suprasti, kad tai Užsie
nio reikalų ministerija.

Išgirdęs, kad ruošiuosi pa
rašyti apie jį pažangiesiems 
JAV lietuviams, V. Zenkevi
čius papurtė galvą:

— Nėra apie ką rašyti. Per 
dvidešimtį metų daugelis iš 
jų mane gerai pažino. Ir tada, 
kai nuo 1962 metų dirbau 
Tarybų Sąjungos pasiuntiny
bės sekretoriumi Washingto
ne, na ir dabar, kai, dalyvau
damas Jungtinių Tautų 
asamblėjoje, beveik kasmet 
buvoju New Yorke. Su dau
geliu susitinku. Tad gal ge
riau pakalbėkime apie mūsų 
įstaigos darbą. —Ir, parodęs į 
įvairiais raštais apkrautą sta
lą, pridūrė:—Rūpesčių, kaip 
matote, netrūksta.

Vilnius, Akmenų gatvė 6. 
Sis Lietuvos TSR Užsienio 
reikalų ministerijos adresas 
šiandien plačiai žinomas. Di
dėjant Tarybų Sąjungos 
autoritetui, didėja ir susido
mėjimas Lietuva—viena iš 
penkiolikos sąjunginių respu
blikų. Pakanka pasakyti, kad 
pastaraisiais metais Čia lan
kėsi daugiau kaip šimtas dip
lomatų iš 50 užsienio valsty
bių. Pernai Lietuvoje pabu
vojo Švedijos, Austrijos, 
Naujosios Zelandijos, Singa
pūro pasiuntiniai, JAV,, 
Prancūzijos, Kubos, Suomi
jos generaliniai konsulai.

Vien 1976 metais Lietuvoje 
lankėsi 60 didelių užsienio pe
riodinės spaudos leidinių žur
nalistai. Su respublikos gyve
nimu plačiai susipažino 
“Washington Post,“ “Chris
tian Science Monitor,” 
“Guardian,” prancūzų “Figa- 
ro” laikraščių koresponden
tai. Vadovaujantis Helsinky
je pasirašytais dokumentais, 
nuolat stiprėja pavienių res
publikos žmonių kontaktai su 
kitų valstybių gyventojais. 
Pernai užsienyje pabuvojo 62 
tūkstančiai lietuvių. Pas mus 
svečiavosi 100 tūkstančių už
sieniečių.

— Buržuazinės Lietuvos 
įmonėse, —pasakoja minist
ras, —dirbdavo užsienio spe
cialistai. Savų neturėjome. O 

dabar daugiau kaip 1000 mū
sų inžinierių, gydytojų, peda
gogų dirba beveik visuose 
planetos ■ kontinentuose. Ne
mažai turime ir savų diplo
matų. Daugelis Amerikos lie
tuvių pažįsta R. Mališauską. 
Lenkijoje darbuojasi A. Jur
šėnas, VDR—J. V. Paleckis, 
Ceilone—E. Dapkūnas. Visų 
ir nesuminėsi. Tačiau . . . 
Mano pašnekovo veidu pra
bėga šešėlis —svarbiausia 
problema, nuo kurios sėk
mingo išsprendimo priklauso 
visų mūsų gyvenimas—kova 
dėl nusiginklavimo. Matyt, 
neverta aiškinti, kaip tai 
svarbu. Juk kasmet ginkluo
tei pasaulyje išleidžiame 300 
milijardų dolerių. Tarybų Są
junga nuosekliai ir atkakliai 
siekia taikos, pateikia svar
bius pasiūlymus dėl strategi
nio ginklo gamybos uždraudi
mo, dėl kariuomenės Europo
je sumažinimo, dėl taikingo 
Artimųjų Rytų klausimo 
sprendimo. Ruošiant šiuos 
pasiūlymus, aktyviai daly
vaujame ir mes, Lietuvos at
stovai. Juk taika žemėje rei
kalinga kaip oras ir vanduo. 
Tik tada mes galėsime vieni 
su kitais bendrauti, būti ra
mūs dėl vaikų ir anūkų atei
ties.

Ministras nusišypso:—Ma
no anūkas jau darželį lanko. 
Nori keliautoju būti. Aš pats 
taip pat mėgstu po pasaulį 
pakeliauti. Sako, geriau kar
tą pamatyti, negu dešimt 
kartų išgirsti. Tai didelė tie- 
sa. Tarptautinių įvykių ver
čiamas, aplankiau daugelį ša
lių—visą Europą, JAV, Ka
nadą, Australiją, Naująją Ze
landiją, Singapūrą, Indiją.

Staiga ministro žvilgsnis 
nukrypo į fotokorespondento 
aparatūrą. Užsimezgė jų pro- 
fesionąlus pašnekesys apie 
objektyvus ir fotofilmus.

— Čia mano viena iš “silp: 
nųjų vietų,”—paaiškino man 
V. Zenkevičius.—Juk iš pro
fesijos aš—žurnalistas, o ant
ra—jaunystėje dirbau Molė
tų krašte, kuriame gyventi 
be trijų dalykų—meškerės, 
fotoaparato ir medžioklinio 
šautuvo—tiesiog nevalia. To
kios gamtos ir tokių ežerų 
niekur nesurasi.

Ministras pasižiūri į laikro
dį. Suprantame, kad metas 
atsisveikinti.

— Jeigu jau rašysite—tai 
perduokite nuoširdžius linkė
jimus visiems pažangiečiams, 
visiems pažįstamiems ...

Algimantas Degutis

Mieli laisviečiai!
Rašau Jums šį laišką trau

kinyje. Vėl važiuoju į Berly
ną. Manau šį kartą pabūti gal 
apie mėnesį laiko, pavažinėti 
po Vokietijos Demokratinę 
Respubliką. Turėsiu įvairių 
susitikimų, apie kuriuos pa
rašysiu prie progos vėliau.

O šį kartą noriu papasakoti 
apie susitikimus su gera Jūsų 
pažįstama, dabar mūsų pilie
te ir vilniete. Tai—Ona Šil- 
kienė, kurią jūs Amerikoje 
pažinote apkarpyta pavarde 
Silks. Ji iš Lietuvos išvykusi 
1913 metais, taigi net 63 me
tus išgyveno Jūsų šalyje, bu
vo aktyvi pažangių organiza
cijų veikėja, dalyvavo cho
ruose kaipo dainininkė, daž
nai būdavo New Yorke, at- 
vykdama iš Connecticut val
stijos, kur ji pastaruoju laiku 
gyveno. Mirus vyrui, ji su
manė persikelti gyventi į se
nąją Tėvynę Lietuvą. Kaip 
tarė, taip padarė. Pernai bir
želio pradžioje O. Šilkiene 
atvyko į Vilnių ir apsigyveno 
pas savo gimines, nes turi čia 
sesers dukrą A. Kasikauskie- 
nę.

Kai kas nors nuvažiuoja į 
Jūsų šalį, tuoj tam tikri vik
ruoliai ima agituoti, kad pa
pasakotų ką nors blogo apie 
Tarybų Lietuvą bei apskritai 
apie tarybinį gyvenimą. Kai 
kuriuos tokių pasakojimų mė
gėjus vežioja iš miesto į mies
tą, gerai apmoka, vaišina, 
giria, vadina dideliais “pa
triotais.” Gi pas mus niekas 
neragino nei Onos Šilkienės, 
nei kitų sugrįžėlių į Tėvynę iš 
JAV ar kitų šalių, kad juodin
tų anksčiau gyventą šalį ir 
šmeižtųjų.

Su Ona Silkiene, jai gyve
nant JAV, kažkaip buvo užsi- 
mezgęs tarp mūsų susirašinė
jimas, pasikeisdavome svei
kinimais Naujųjų Metų ir ki
tomis progomis. Tad įdomu 
buvo su ja ir Lietuvoje susi
tikti. Ir kaip tik pirmas mūsų 
susitikimas pasitaikė kovo 2 
d. Tai įvyko Respublikinėje 
bibliotekoje per vakarą, skir
tą kompozitoriaus Stasio 

Tarybų Lietuvos žemės ūkio darbuotojai šiais, Didžiojo 
Spalio jubiliejiniais metais, pasižadėjo išauginti ne mažiau 
kaip po 28,5 centnerio grūdų iš hektaro, padidinti bulvių, 
daržovių ir techninių kultūrų derlių.

Sėkmės laidas—aukštesnė žemdirbystės kultūra, raciona
lus kiekvieno žemės hektaro panaudojimas. Didelį darbą 
šioje srityje dirba respublikinės agrochemijos laboratorijos 
darbuotojai. Pastaraisiais metais jis padarė daugiau kaip du 
milijonus įvairių dirvos pavyzdžių analizų, ištyrė daugelio 
pašarų cheminę sudėtį, apibendrino ūkių patirtį naudojant 
mineralines ir organines trąšas. Paruoštos rekomendacijos 
plačiai taikomos žemės ūkyje.

NUO IR AUKOJE: agrochemijos laboratorijos darbuoto
jos analitike R. Vyšniauskaitė ir Marytė Lukoševičienė 
filtruoja dirvos pavyzdžius. A. Dilio nuotr.

Šimkaus 90-sioms gimimo 
metinėms. Tai buvo įdomus 
vakaras, nes apie įžymųjį 
kompozitorių atsiminimų pa
pasakojo visa eilė jo amžinin
kų — dainininkė Beatričė 
Grincevičiutė, Antanas So
deika, A. Kučingis, buvęs 
kompozįtoriaus mokiniai ir 
bendradarbiai K. Kaveckas, 
Motiekaitis, Grudinskas.

Antrą kartą susitikome su 
O. Šilkiene Profesinių sąjun
gų rūmuose, kur Moters die
nos išvakarėse įvyko darbo 
veteranų klubo vakaras. Sį 
kartą programą atliko ne 
vien pačių veteranų saviveik
lininkai, bet ir įdomus etno
grafinis liaudies ansamblis, 
atlikęs folklorinį montažą 
“Subatos vakarėlį” su daino
mis, šokiais, rateliais. Paskui 
visi dalyviai pašokome, pa
dainavome. Nors draugė Ona 
jau turi 84 metus amžiaus, 
bet smarki šokiui ir dainai, 
tiesiog pavydėtina. Ji sakėsi 
tame vakare jautusis taip pat 
kaip New Yorke per pobū
vius “Laisves” salėje, nes tai 
buvo draugiškas ir smagus 
pažmonys, kaip Jūs sakote.

Ir dar karta susitikau su 
Ona Šilkiene Respublikinėje 
bibliotekoje per rašytojos M. 
Pečkauskaitės-Šatrijos Raga
nos—100 metų sukaktuvių 
vakarą. Literatūros kritikai 
J. Lankutis ir A. Vaitiekūnie
nė apibūdino rašytojos gyve
nimą ir kūrybą, jos kūrinių 
ištraukas skaitė aktorės Ur
bonaitė ir Valančienė, o Ma
taičių liaudies ansamblis atli
ko įdomią programą.

Taigi, tokius tris susitiki
mus turėjau su miela tautiete 
Ona Šilkiene. Tikiuose sugrį
žęs dar ne kartą susitikti, o 
prie progos pašokti ir padai
nuoti.

Neseniai Vilniaus stotyje 
atsisveikinęs su Genovaite ir 
dukra Sigita, dabar jau artė
jo prie Lenkijos sienos. Iš 
ryto jau būsiu Berlyne.

Kol kas viso geriausio lin
kiu Jums visiems!

Justas Paleckis 
Vilnius-Berlynas

Kauno sveikatos miestelyje išaugo dar vienas šiuolaikinis gydymo kompleksas — 240 
vietų akių ligų klinika.

Šviesiuose erdviuose korpusuose įsikūrė keturi specializuoti skyriai: glaukomos, 
traumatologijos, uždegiminių susirgimų ir vaikų, kurie tapo ir konsultaciniais centrais 
respublikos okulistams.

Prie ligoninės veikia onkologijos, fizioterapijos, funkcionalinės diagnostikos ir kiti 
kabinetai, aprūpinti naujausia aparatūra. Svarbus mokslo tyrimo darbas dirbamas 
regėjimo apsaugos laboratorijoje. V. Šontos nuotrauka

ŠIAULIŲ NAUJIENOS
MIESTO AUGIMO GAIRĖS

Šiaulių miesto Darbo žmo
nių deputatų taryba savo se
sijoje aptarė perspektyvinį 
statybų planą.

Artimiausiais metais bus 
toliau plėtojama miesto pra
monė. Numatyta rekonstruo- 
di Odų gamyklą, pirmąjį Grū
dų produktų kombinatą ir ki
tas įmones. Nauji gamybiniai 
pajėgumai stos rikiuotėn Te
levizorių ir Staklių gamyklo
se, “Elnio” odų ir avalynės 
gamybiniame susivienijime.

Iki 1980 metų mieste bus 
pastatytos dar trys viduri
nės mokyklos, viena profesi
nė technikos mokykla. Iškils 
nauji ligoninės korpusai, di
delės suaugusiųjų bei vaikų 
poliklinikos. Miesto centras 
pasipuoš šešiolikos aukštų 
viešbučiu, atvers duris viešo
sios bibliotekos rūmai, bus 
rekonstruos dramos teatras.

Gyvenamieji namai dau
giausiai kils pietiniame mies
to pakraštyje. Čia projektuo
jama pastatyti keturis mikro
rajonus, kuriuose ateityje įsi
kurs apie 30 tūkstančių šiau
liečių. Daug lėšų skiriama ir 
senųjų kvartalų tvarkymui, 
žaliųjų plotų plėtimui. Užsi
brėžta baigti apželdinti Tal- 
šos ežero pakrantes, pasodin
ti 100 hektarų parką.

Su “Ventos” ženklu
Daugiau kaip trisdešimties 

modelių kėdes siunčia preky
bos organizacijoms Šiaulių 
“Ventos” baldų gamybinis su
sivienijimas. Šiauliečių paga
mintų specialių kėdžių rasite 
Maskvos Suvažiavimų rū
muose, Lietuvos TSR Mokslų 
akademijoje, respublikos Me
no darbuotojų rūmuose, dau
gelyje kitų visuomeninių pa
statų. Nemaža produkcijos 
kolektyvas taip pat ekspor
tuoja į užsienį—Austriją, Vo
kietijos Federatyvinę respu
bliką, Angliją ir kitas valsty
bes, Mongolijos Liaudies res
publikai siunčiama daug bal
dų, skirtų vaikų darželiams ir 
lopšeliams.

Užsakymų iš šalies ir užsie
nio įmonė gauna kaskart vis 
daugiau. Šiemet vien tik už
sienio prekybinėms firmoms 
reikia pagaminti apie 40 tūks
tančių įvairių modelių kėdžių.

Gamyba padidės dvigubai
“Vairo” gamykla—viena iš 

daugelio įmonių, išaugusių 
Šiauliuose pokario metais. 
Jos pagrindinė produkcija— 
vaikams ir paaugliams skirti 
'dviračiai “Ereliukas” bei 
“Kregždutė”— žinomi beveik 
50 užsienio valstybių. Didelę 
paklausą taip pat turi įmonė
je pagaminti varikliai mope
dams.

Atsižvelgiant j vartotojų 

poreikius, .vairiečiai užsibrė
žė artimiausiais metais pro
dukcijos gamybą padidinti 
dvigubai. Tuo tikslu pradėta 
įmonės rekonstrukcija. Ją už
baigus, per metus “Vairas” 
galės pagaminti daugiau kaip 
pusę milijono dviračių ir apie 
400 tūkstančių variklių mope
dams bei mažiems motocik
lams. Kiek vėliau bus stato
mas didelis kalvystės cechas 
ir dar vienas 15 tūkstančių 
kvadratinių metrų ploto dvi
račių gamybos korpusas.

Entuziastų pastangomis
Daug įdomių medicinos 

praeities puslapių atskleidžia 
visuomeninis muziejus, kurį 
įkūrė šiauliečiai farmacinin
kai. Jie surinko daugiau kaip 
du tūkstančius labai vertingų 
eksponatų.

Ekspozicijoje dėmesį pa
traukia nuo laiko pageltę re
ceptai, senoviškos signatū
ros, įvairūs šimto metų senu
mo medicinos prietaisai ir 
medikamentai. Labai vertin
gas knygų, kurių seniausioji 
datuota 1777 metais, rinki
nys. Čia rasime metų medici
ninių leidinių lietuvių, rusų, 
lenkų,.vokiečių ir kitomis kal
bomis. Tarp jų—1886 metais 
Tilžėje lietuvių kalba išleista 
knyga “Svarbiausios žmonių 
ligos.”

Daug laisvalaikio valandų 
eksponatų kaupimui atidavė 
farmacininkai A. Kliušaitė, 

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Draugui
Meni tu tėviškės padangę, 
Kuklutį žiedą jazminų, 
Sesutę žaidžiančią prie lango, 
Nuoširdų rūpestį tėvų . . .

Draugai linkėdavo tau laimės . . . 
Tu josios niekur neradai. . .
Svečioj šaly kažkokiam kaime 
Tau laimę pakeitė vargai.

O tu ėjai, klupai ir kėlei, 
Buvai tikruoju žmogumi, 
Nors vargas augo, plėtės, šėlo 
Tavam gyvenimo kely.

Toli tie metai nusiedėjo, 
Jaunystė pralėkė seniai;
Tau veidą glosto savas vėjas,— 
Vadina tėvu jau vaikai. . .

Šarma štai plaukus padabino, 
O kūną varsto sopuliai . . .
Tik darbas tave suramina,— 
Tad siek, ko siekei tu seniai!

Nuėjęs šiandien pusę kelio, 
Ieškoki pergalių naujų!
Tad spaudžiu ranką: metų 
Ir didžio ryžto tau linkiu!

V. Kavaliauskienė, V. Ceč- 
kauskaitė, L. Rulinskas ir ki
ti. Nemaža vertingos medžia
gos jie parsivežė iš kraštoty
ros ekspedicijų, rinkdami ži
nias apie liaudies mediciną.

įmonės sporto rūmai
Vienoje didžiausių Šiaulių 

miesto įmonių—Televizorių 
gamykloje svetingai atvėrė 
duris sportinis kompleksas. 
Tai graži dovana fizkultūri- 
ninkams, džiuginantiems ko
lektyvą gražiais pasiekimais. 
Gamyklos sporto klubo “Tau
ras” veikloje dalyvauja be
veik kas antras įmonės dir
bantysis. Sportininkų greto
se—daugiau kaip dešimt 
sporto meistrų. Ypač popu
liarios kolektyve turizmo, 
lengvosios atletikos, futbolo 
bei rankinio sekcijos. “Tau
ro“ futbolininkai yra. pelnę 
Lietuvos čempionų vardus, o 
rankininkai sėkmingai daly
vauja Tarybų Sąjungos pir
mosios lygos komandų varžy
bose.

Stojus rikiuotėn naujajam 
sportiniam kompleksui, atsi
vėrė dar platesnės galimybės 
fizinei kultūrai ir sportui. Nu
matyta taip pat pastatyti 
plaukimo baseiną, įrengti di
delį stadioną. V. Maižus

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai nutarė dar palikti spe
cialią komisiją ištyrimui nu
žudymo prezidento Kennedy 
ir Dr. Luther King tęsti dar
bą dvejus metus. Buvo suma
nymas komisiją paleisti.
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KANADOS ŽINIOS
Verdun, Que.
SVEIKINIMAI JUOZUI 
URBANAVIČIUI

Kovo 19 d. Juozas Urbana
vičius sulaukė 70 metų am
žiaus ir, tų pačią dieną, vardo 
dienos minėjimą. Kuklus ka
nadietis, senas veikėjas, pra
leido tą dieną su šeima, žmo
na Elziute ir dukrele, namuo
se, kaip jis rašo, “vieni kitus 
sveikindantk”

Juozas nei negalvojo, kad 
daugiau kas prisimins jo gim
tadienį. Bet štai įvyko malo
nus surprizas—iš Lietuvos jis 
gavo dvi telegramas, kurios 
skamba sekamai:

* * *
Kultūrinių Ryšių su Užsie

nio Lietuviais Draugija “Tė
viškė” ir “Gimtojo Krašto” 
redakcija nuoširdžiai sveiki
na Jus garbingo jubiliejaus 
proga. Linki stiprios sveika
tos, neblęstančios energijos, 
kuogeriausios kloties Jūsų 
veikloje pažangos ir taikos 
labui.

* * *
Juozui Urbanavičiui,

Nuoširdžiai sveikiname 
septyniasdešimtųjų gimimo 
metinių proga. Linkime ge
ros sveikatos būti visada žva
liam ir budriam ir toliau akty
viai dalyvauti pažangiame 
Lietuvių judėjime, palaikant 
ryšius su Tarybų Lietuva.

V. Sakalauskas
Vilniaus Miesto 
LKP Pirmasis Sekr.

* * *
Prie šių sveikinimų leiskite 

prisidėti ir “Laisvės” kolek
tyvui. Draugas Urbanavičius 
yra ilgametis mūsų laikraščio 
rėmėjas, vajininkas ir bend
radarbis. Ilgiausių metų, 
drauge J uozailleva Mizarienė

Montreal, Que.
PADĖKOS ŽODIS

Man teko gerokai susirgti, 
turėjau net dvi operacijas ant 
vidurių. Ir dabar dar nesu 
stiprus. Bet daug lengviau 
man buvo kentėti skausmus, 
kai manę aplankė draugai ir 
draugės. Tariu širdingą ačiū 
visiems už atvirukes, už do
vanas.

Aš jūsų, draugės ir drau
gai, niekados nepamiršiu.

M. Piragis

MANO SAPNAS
(Feljetono vietoje)

Šiaurės Amerikoje darbas 
žmogų pririša taip, kaip šunį 
prie budos. Mat, darbas nea
teina į namus, o reikia jį 
pasiekti. O pasiekti žiemos 
laiku, gyvenant už keliolikos 
mylių, būna sunkoka. Šią žie
mą man grįžtant iš darbo 
namo, kilo didelė pūga. Šiau
rės vėjas taip smarkiai pra
dėjo pūsti, jog per pusnynus 
nebebuvo galima važiuoti. 
Kad nelaimė neįvyktų, aš su
stojau pakelėje mažoje benzi
no stotelėje ir laukiau oro 
pagerėjant.

Besėdėdamas auto mašino
je, galvojau apie namus ir 
belaukiančią su šilta vakarie
ne žmonelę ir vaikučius. Be
sėdint nei nejutau, kaip akys 
pradėjo merktis ir prieš ma
ne pasirodė ilgas prekinis 
traukinys. Nieko nelaukda
mas, kibau prie traukinio tu- 
rėklių ir atsidūriau draug su 
traukiniu tarp miškų, pievų. 
Atėjo mašinistas ir klausia:

“Kur važiuoji?” Aš sakau: 
“Noriu labai valgyti ir jieškau 
valgyklos.”

“Gerai,” jis sako, “aš susto
siu ir tu eik tiesiai į anuos 
namus.”

Jis man parodė namus ku
rie neturėjo nei durų, nei 
langų, o viduje namo kabojo 
didelis apdegęs katilas. Jo 
apačioje gulėjo daug primes
ta lietuviškų degančių laik

Žinios iš Vakarinės 
Kanados
SKĘSTA ŽVEJYBINIAI 
LAIVAI

Radijus pranešė, kad kovo 
26-tą dieną nuskendo žvejy
binis laivas “Jabalo” prie 
“Texada” salos. Tris žvejus 
išgelbėjo karinis mokymo lai
vas “Lynx,” kuriam pasitaikė 
būti netoli. Tai jau aštunta 
nelaimė šių metų trumpam 
silkių Žvejojimo sezone. 
Praeitais metais nuskendo 
dešimts laivų ir žuvo dvylika 
žvejų.

Laivų skendimo priežastys 
yra kelios: Laivai nedideli, 
didžiuma 48 ar 60 pėdu (apie 
15-20 metrų) ilgumo, gi sten
giamasi prikrauti silkių kiek 
galint daugiau. Laivai pri
klauso privatiniams asme
nims arba kompanijoms, gi 
inspekcija tik paviršutinė. Iš
vyksta laivai žvejoti; kaip ku
rie be būtiniausių navigacijos 
instrumentų. Kompanijoms, 
kurios superka silkes, atsira
do gera rinka Japonijoje. Ten 
mėgstami silkių ikrai. Praei
tais metais sugavo aštuonias- 
dešimts šešis tūkstančius ir 
500 tonų silkių, iš jų išsispau- 
dė tryliką tūkstančių ir 500 
tonų ikrų.

Japonai nupirko ikrus, su
mokėdami po $3.50 už svarą 
($7.70 už kil.) Tai susidarė 
virš šimto milijonų dolerių 
pajamų, o ir už silkes dar 
uždirba kompanijos neblogai, 
nes ikrus išspaudę, silkes su
mala ir parduoda, kaip paša
rą paukščiams ir gyvuliams.

Įdomu, kaip nuolatos su
randami greitesni gamybos 
būdai. Anksčiau visas silkes 
apdorodavo, jieškodami ikrų, 
dabar ultra-violetiniais spin
duliais suranda, kurios pie
nės, kurios su ikrais. Silkes 
pasūdo, atšaldo, ir sušalę pa
spaudus silkę ikrai išsrpūsta, 
peilių vartoti jau nereikia.

Žvejų unijos nuolatos rei
kalauja, kad būtu geresnės, 
saugesnės darbo sąlygos. Tu
rime būti dėkingi tokiems 
unijų pasišventusiems vado
vams, kaip Homer Stevens, 
nes šį sezoną nors nuskendo 
aštuoni laivai, bet visi žvejai 
buvo išgelbėti. A. Grimkus 

raščių: “Tėviškės Žiburiai,” 
“Keleivis,” “Naujienos,” 
“Darbininkas” ir kiti, kurie 
teikė tam katilui energiją. 
Virš katilo buvo didelėmis 
raidėmis išpaišyta “Tautos 
Fondas.” Priešakyje katilo 
stovėjo su samčiu rankoje vy
ras, retkarčiais ką tai į tą 
katilą įmesdamas ir maišyda
mas. Iš dešinės puses dešinė
je rankoje jis laikė katiliukus, 
o kairėje rankoje baltas kor
tas, ant kurių buvo užrašyta 
“C. L A.” ir smulkesnėm 
raidėm dar kas nors, ko iš
skaityti nespėjau. Rankas su 
kortomis turėjo aukštai iškė
lę-didelė eilė vyrų. Aš gerai 
įsižiūrėjau į tuos vyrus ir kai 
kuriuos pažinau, nes buvau 
matęs jų nuotraukas spaudo
je. Tai buvo Kudirka, Bra
žinskai, Žilius ir daugiau. 
Vienų katiliukai buvo didesni 
ir nešvarūs, o kitų mažesni. 
Prie tos vyrų eilės stovėjo 
jauna moteriškė, šaukštų glė
bį nešina.

Nieko nelaukdamas sugrie
biau netoli stovėjusį katiliuką 
ir jau rengiaus stoti į eilę, nes 
buvau išalkęs, o tas verdantis 
katilas mano didelį apetitą 
dar padidino. Man artinantis, 
prie katilo stovintis su sam
čiu vyras sušuko: “Tu valgyt 
negausi!”

Aš pradėjau jam aiškinti, 
kad nenoriu veltui, o už pini-

ST. PETERSBURG, FLA. Miami, Fla.
Kovo 5 d. Lietuvių Piliečių 

klubo salėje įvyko LLD 45 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Ji pradėjo kp. pirm. J. Mile
ris. Susirinkimą pravedė St. 
Kuzmickas. Kuopos valdybą 
ir renginių komisija pateikė 
raportus. Visi raportai buvo 
priimti.

Nutarta nuo kuopos pa
sveikinti “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks ba
landžio 17 dieną, su $250. 
Juozas Šarkiūnas pranešė, 
kad kuopos finansų knygos 
patikrintos, viskas rasta 
tvarkoje.

J. Mileris atsisakė būti 
“Vilnies” korespondentu. Jo 
vieton išrinktas Stasys Kuz
mickas.

Susirinkimą pabaigus, tu
rėjome pietus.

Po pietų buvo paminėtą 
tarptautinė Moters Diena. 
Pirmininkavo J. Mileris. Jis 
pasveikino moteris kovo 8- 
tos proga ir pristatė kalbėto
ja Heleną Janulis. Ji kalbėjo 
angliškai. Pasakė turiningą 
kalbą. Ji pažymėjo šių dienų 
moterų atsiekimus. Moterys 
kovodamos už lygiateisišku
mą, yra laimėjusios daug. 
Šiandien turimeę moteris, 
užimančias aukštus postus. 
Jos yra merai, teisėjos advo
katės, kongrese ir kitur.

Taipgi moterys veikia ir 
politiniame gyvenime. Mūsų 
naujo prezidento Carterio ka
binete jau kelios moterys uži
ma postus, neišskiriant jų 
spalvos, juoda ar balta. Tai 
gražus reiškinys. Tačiau pa
lyginus su socialistinių kraštų 
moterų atsiekimais, tai mūsų 
šalyje dar mažas moterų lai
mėjimas. Toliau Aldona 
Aleknienė kalbėjo apie kovo 
8-tos istoriją, kaip 1910 m. 
prasidėjo kovos už moterų 
teisęs. Be to, paminėjo žy
mias kovotojas ir dideli ju 
pasiaukojimą. Adelė Pakal
niškienė paskaitė eilėraštį, 
tinkanti kovo 8-tojai. Toliau 
sekė dainų programa. Vado
vybėje Adelės Pakalniškie
nės, Moterų choras padaina
vo kovo 8-tos daina “Padai
nuok motulei,” ir kelias dai
nas padainavo bendras cho
ras.

Pijaninu akomponavo Hele
na Janulis. Po to sekė šokiai 
ir draugiški pokalbiai.

Klubo veikla
Kovo 26 d.' Klubo pobūvis, 

buvo sėkmingas. Vietinė pu
blika ir svečiai iš tolesnių 
vietų užpildė klubo salę.

Mūsų darbštus šeimininkai 
Monika ir Andrius Raškaus
kai visuomet pagamina ska
nių valgių. Atsilanę į mūsų 
renginius buna patenkinti, 
skaniai pavalgo ir prie geros 
muzikos pasišoka.

Praėjusią žiemą turėjome 
daug svečių iš Kanados jie čia 
praleido visa žiemą. O šešta
dienius visuomet praleisdavo 
mūsų salėje.

Jau atėjo pavasaris. Visi 
pasiruošę grįžti į šiaurę į savo 
namus. Torontietis Petras 
Karpius St. Petersburge pra
leido tris mėnesius. Jis buvo 
pakviestas papasakoti, kaip 
patiko jam viešnagė Florido
je. Petras sakė, kad labai 

gus. O jis sako: “Pinigų čia 
neimsim, o eik į C. L A. ir 
gauk paliudymą, kad esi ką 
nors blogą padaręs Tarybų 
Sąjungai ar kitokiems komu
nistams.”

Aš sakau,
“Štai va Bražinskai žmogų 

nušovė ir tai gaus, o aš!”—
Tuos žodžius tariant, jis 

man tvojo kaušu per galvą ir 
aš, subliovęs, pašokau iš mie
go.

Oras buvo jau pagerėjęs ir 
aš išvažiavau namo. Grįžęs, 
jau radau žmonelę su šilta 
vakariene, o pavalgęs vis gal
vojau, kad ir sapnams kartais 
galima patikėti. . .

Kanadietis 

patenkintas, laiką praleido 
labai gerai, patiko jam mūsų 
šeštadienių pobūviai. Sakė, 
žmonės čia labai draugiški. 
Dėkojo visiems už draugiškas 
pažintis ir pokalbius . . .

Klubo prez. V. Bunkus dė
kojo kanadiečiams ir visiems, 
kurie lankėtės laimingai su
grįžti pas savuosius. Prašė 
nepamiršti vėl atsilankyti pas 
mumis ateinančią žiemą. Mie
lai lauksime visu.

Pranešimai
Balandžio 9 diena klubo su

sirinkimas, pradžia 10-30 vai. 
ryto, pietus 12 vai.

Balandžio 16 d. kuopos ren
ginys, pietus 12 vai., po pietų 
šokiai.

Įvyks klubo salėje, 314? 15 
Avė. South.

Kviečiame visus dalyvauti.
V. Bunkienė

Chicago, Ill.
Kovo 11 dieną staigiai mirė 

daugumai gerai žinomas Mar
quette Park gyventojas Alex 
Samuolis. Buvo pašarvotas 
Pekto laidotuvių koplyčioje ir 
palaidotas Lietuvių Tautinė
se kapinėse. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė laidotuvių di
rektorius Paul Ridikas, o Ge
novaitė Gedraitienė pritaiky
tomis dainomis su velioniu 
atsisveikino.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti į New Gold 
Coast salę, kur buvo prireng
ti skanūs pietūs. Tuo būdu 
liūdinti velionio žmona atsi
dėkojo visiems draugams ir 
giminėms už gražų patarna
vimą ir atjautimą didelio 
skaudėsio valandoje.

Alex Samuolis buvo gimęs 
1902 m., Radviliškio rajono 
Jukniškių kaime. Jis jaunas 
būdamas 1928 metais, palikęs 
gimtinį kaima, atvyko į Ka
nadą laimės ieškoti. Tuo laiku 
Kanadoje buvo sunku gauti 
darbą, tiktai miške kirsti me
džius, ar pas ūkininkus dirb
ti. Per antrą pasaulinį karą 
buvo paimtas į Kanados ka
riuomenę. Atitarnavęs Kana
dos kariuomenėje, turėjo 
progą atvykti į Jungtines 
Valstijas, į Chicagą, 1946 me
tais. Chicagoje dirbo moteriš
kų drabužių siuvykloje iki 
išėjo į pensiją.

Lietuvoje liūdesyje liko du 
broliai—Jurgis ir Petras Sa- 
muoliai ir jų šeimos, taipgi 
dvi seserys—Anelė Ulčinienė 
ir Anastazija Jankaitienė ir 
jų šeimos, ir daug kitokių 
giminių. Chicagoje liko dide
liame nuliūdime žmona Vale
rija ir sūnus Adolph.

Samuoliai

Cleveland, Ohio
Vietos Moterų Klubo susi

rinkimas ir pietūs įvyks ba
landžio 14 dieną, 12 vai. va
landą dienos, ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave.

Klubietės prašo draugų ir 
draugių atsilankyti ir smagiai 
praleisti popietę.

Klubo Valdyba

Hartford, Conn.
PAIEŠKOME

Hartfordo Klubui reikalin
gas žmogus, kuris apsimtų 
vesti biznį [permitee]. Prašo
me greit atsišaukti. Adresas: 
Laisvės Choras, 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. 
06106.

BEDFORD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mirė 1970 m. balandžio 13 d.

Many mylimas vyras ir vaikų tėvas atsiskyrė iš 
mūsų tarpo. Mes liūdime ir ilgėjamės tavęs, miela
sis.

Ilsėkis ramiai.
JULLIA GITTZUS-—žmona

ir šeima

MŪSŲ SVEČIAI JAU 
RETĖJA

Kovo 27 Aido Choro kon
certe jau teko atsisveikinti su 
kai kuriais mūsų svečiais tu
ristais, o norėtume, kad jie 
pasiliktų Floridoje. Draugai 
Pempės, Augutienė ir kai ku
rie kiti tampa saviškiais. Bet 
jau atsisveikinome su drauge 
Marija Zeikus. Jie viešėjo 
pas sesutę Oną ir Juozą Bal
čiūnus.

Šią draugę pažįstame ne 
tik kaip viešnią, bet ir kaip 
aktyvią darbuotoją mūsų ju
dėjime. Visuomeninėse suei
gose visuomet ji prisideda 
darbu ir finansine parama. 
Tad ir šiuo vizitu ji nepamir
šo, kad artinasi “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas. Ir ši 
draugė sako: “čia yra šimti
nė, tai “Laisvės” suvažiavi
mui.” Didelis jai ačiū!

Kovo 23 dieną įvyko LLD 
75 kuopos susirinkimas. Ži
noma, ne visi nariai jame 
dalyvavo. Geros mūsų drau
gės parūpino skanius pietus. 
Atlikta ir kiti organizacijos 
reikalai. Kuopa irgi paskyrė 
100 dolerių pasveikinimui 
“Laisvės” suvažiavimo. Bai
gus susirinkimą, kuopos sek
retorė M. Navickienė skaitė 
referatą kovo 8-tos paminėji
mui. Ji pagirtinai atliko savo 
užduotį.

Sekantis LLD 75 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 
27 dieną. Prašome narius ir 
svečius skaitlingai dalyvauti. 
Kuopos sueigose visuomet 
turime vienokią ar kitokią 
kultūrinę programą.

Linkime sveikatos 
mūsų ligoniams

Šiuo metu tos nelaimingos 
ligos tarsi tiksliai atakuoja 
mūsų draugus ir drauges. 
Prieš savaitę, po ilgos ligos, 
mirė buvęs veiklus LLD kuo
pos narys Juozas Sliekas. 
Marie Koch jį lankė ir prižiū
rėjo. Manau, kad jo biografi
ja bus nušviesta “Laisvėje.” 
Taip ir abudu Kochiai šiuo 
tarpu negalėjo dalyvauti 
LSK sueigose, o jų kaiminka 
Marytė Kvietkienė buvo pa
žeista avarijos nelaimėje. Ge
rai, kad šių draugų sveikata 
gerėja. Sveiksta ir mūsų kuo
pos iždininkas J. Zutra. Jau 
grįžo iš ligoninės ir A. P. 
Gabrėnas, tikimės, kad grei
tai jis visai sustiprės. Ch. 
Aimontas, kuris • visuomet 
darbuojasi prie LSK bilietų, 
irgi pateko į ligoninę. Tokia 
pat nelaimė skaudžiai palietė 
mūsų kaimynus Rožytę ir Jo
ną Stevensonus. Jonas šiuo 
metu išgyveno sunkią opera
ciją. Dabar jau namuose gy
dosi po medicinos darbuotojų 
priežiūra. Jo žmona Rožytė 
jau ilgokas laikas neatgauna 
pilną sveikatą.

Apgailėtinas gyvenimas tų 
draugų, kurie jau kelinti me
tai tapo invalidais. Tokia ne
laimė kankina Wolterį Lack. 
Jis ne tik ligonis, bet neteko 
ir regėjimo. Olga Šimkienė jį 
lanko, prižiūri. Taip pat blo
ga padėtis ir su abiem Maso
nais. Linkime visiems jiems 
geriausios sveikatos ir lai
mės. Kaip būtų gerai ir gra
žu, kad šie draugai ir draugės 
būtų sveiki mūsų eilėse.

V. Bovinas

imra©s torams
ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOS 
REIKALAUJA DIDELIO 
ATLYGINIMO

San Francisco, Cal.—Fede- 
raliniame distrikto teisme jau 
tapo apskųstos Pan Ameri
can World Airways, KLM 
Dutch Airlines ir Boeing Cor
poration už lėktuvų avarijoje 
ant Canary salos žuvusius 
306 kaliforniečius. Jų šeimos 
per advokatus reikalauja di
delio a 11 y gi n i m o — p o 
$6,500,000 už kiekvieną žu
vusią gyvybę. Viso susidaro 
du bilijonai dolerių.

Pilnai, žinoma, niekas ne
gali atlyginti už sunaikinimą 
žmogaus gyvybės.

Taigi, ši lėktuvų avarija 
ant Canary salos ne tik bai
siausia, bet ir brangiausia vi
soje aviacijos istorijoje.

Šios bylos teisme išspren
dimas gali užsitęsti bent kele
tą metų. Minėtos lėktuvų 
kompanijos šiame reikalavi
mui atkakliausiai priešinsis.

IR VĖL BAISI
LĖKTUVO NELAIMĖ

New Hope, Ga.—Pirmadie
nį, bal. 4 d., čionai įvyko dar 
viena baisi tragedija: lėktu
vas nukrito su 83 žmonėmis. 
Žuvo 72! Lėktuvas priklausė 
Southern Airways kompani
jai.

PASAULIO DVASININKŲ 
SĄSKRYDYS
UŽ NUSIGINKLAVIMĄ

Maskva. —Pasaulinė dvasi
ninkų konferencija čia įvyks 
šių metų birželio 16-18 dieno
mis. Taip nutarė priruošia
masis komitetas, kuris susi
deda iš 55 narių, atstovaujan
čių įvairioms religinėms gru
pėms visuose kontinentuose. 
Jungtinių Valstijų dvasinin
kams šiame komitete atsto
vauja presbiterijonų bažny
čios veikėjas pastorius (kuni
gas) L. Charles Gray, iš St. 
Albans, N. Y.

Konferencijos tikslas — 
dvasininkams aktyviškai įsi
traukti į kovą už nusiginkla
vimą. Tikimasi skaitlingo są
skrydžio. Manoma, kad jame 
bus gerai atstovaujama ir 
prieš karą nusiteikusioji Ka
talikų bažnyčios dvasininki
jos dalis. Juk yra ir katalikų 
kunigų, nusistačiusių prieš 
m'ilitarižmą ir ginklavimąsi.

Reikia tikėtis, kad atsiras 
tokių ir lietuvių kunigų, kurie 
nepabijos aukštosios reakci
nės hierarchijos ir šią konfe
renciją aktyviškai parems.

PAMIRŠTAS PAŽADAS
Visi gerai atsimename, 

kaip mūsų prezidentas prieš 
rinkimus beveik kiekvienoje 
savo kalboje žadėjo žymiai 
sumažinti valdžioje biurokra
tizmą. Bet dabar sužinome, 
kad prez. Carterio štabas yra 
net 30 procentų didesnis, ne
gu buvo Fordo arba Nixono. 
Vadinasi, tą pažadą jis apver
tė aukštyn kojom.

Rio De Janeiro.—Brazilijos 
prezidentas paleido kongre
są, nepaskelbė naujų rinki
mų. Per tūlą laiką, matyt, jis 
vienas valdys šį didelį Pietų 
Amerikos kraštą.

Madridas. — Po 40 metų už
draudimo Ispanijos valdžia 
sugrąžino darbininkams teisę 
organizuotis į darbo unijas.’ 
Tai didelis darbo žmonių lai
mėjimas.

NESCONSET, N. Y.

Mirus

Anne Zeidat
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos broliui Urbo

nui, jo šeimai, sesers šeimai ir visiems artimie
siems.

LEO ir MARGARET JAKŠTAS

JOS PIRMOJI SUTARTIS
Maputo, Mozambique. — Ši 

Afrikos šalis tiktai 1975 me
tais laimėjo nepriklausomybę 
nuo Portugalijos. Prieš kelias 
dienas joje besilankant Tary
bų Sąjungos prezidentui Ni
kolai Podgorny, tapo pasira
šyta draugystės ir bendra
darbiavimo sutartis tarp Ta
rybų Sąjungos ir Mozam
bique. Tai pirmoji šios jaunu
tės respublikos, kaipo nepri
klausomos valstybės, sutar
tis su užsienio šalimi. Ir ta 
garbė atiteko didžiajam so
cialistiniam kraštui!

KRISTAI
[Pabaiga iš 1 pusi.] 

tada buvo aukštai moderni
zuota. Bet užeina šalti orai, 
fabriko durys turi būti užda
rytos. Po tuo pačiu stogu ki
tame kambaryje milžiniškuo
se katiluose virinama susmul
kinta mediena kokiuose ten 
chemikaluose. Iš jo baisi 
smarvė užpildo mūsų darbo 
vietą. Sugulame ant grindų, 
kad neužtrokštumėme! Bai
sus mūsų sveikatai pavojus, 
bet kas to paiso.

Už mėnesio kito aš pajuntu 
didelį krūtinėje sunkumą. 
Pametu darbą . . . suk jį 
velniai!

O, sakysite, šiandien tokios 
darbo sąlygos nebetoleruoja- 
mos.

Bet štai “Daily World” (ko
vo 29 d.) korespondencija iš 
Hoquiam, Wash. Joje cituo
jamas darbininkas, kuris dir
ba 50 metų senumo Rayonier 
popieriaus fabrike, kuriame 
vas. 10 d. įvyko sprogimas ir 
tris darbininkus užmušė, o 
vieną pavojingai sužeidė. Jis 
skundžiasi:

“They keep the mill going 
24 hours a day. They never 
slow down. They keep pound
ing that pulp through. You 
think of all the man hours of 
exposure. All the chemicals, 
the chlorine, the caustics, the 
acids, the high tempera
tures—every type of explo
sive potentials. You finally 
realize what a time bomb 
that is.”

Vadinasi, darbo sąlygos 
šiame fabrike nei kiek ne 
geresnės už darbo sąlygas 
prieš virš 60 metų Oxfordo 
fabrike.

□
Kitas minėtame buletiny 

įdomus straipsnis, tai apie 
besivystančios Azijos šalis. 
Prikėlimui jų iš atsilikimo ir 
pagerinimui jų liaudies gyve
nimo reikią sukurti 
180,000,000 naujų darbų. 
Kaip? Vystant ir plečiant pra
monę, žinoma. Šiuo reikalu 
rūpinasi ir Tarptautinė Dar
bo Organizacija (ILO). Tikė
kime, kad nors ims laiko, bet 
tikslas bus pasiektas.

□
Buletiny paliečiami ir jau

nimo reikalai. Sužinome, kad 
“industrializuotuose Vaka
ruose (tai yra, industriniuose 
kapitalistiniuose kraštuose) 
mes turime septynis milijo
nus jaunuolių bedarbių.

Nei senuoliais, nei jaunuo
liais bedarbiais nesiskundžia 
nei Lietuva, nei visa Tarybų 
Sąjunga, nei kitos socialisti
nės šalys, nes jų nėra. Nedar
bas yra šios gadynės kapita
lizmo liga. Jai išgydyti vaistų 
neturi ir šis pasaulinės orga
nizacijos organas “ILO Infor
mation.”
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Sofija Stasiukaitienė išrinkta 
į Fair view Miesto Švietimo

Tarybą
Kovo 29 d. Fairview, New 

Jersey, miesto rinkimuose su 
dviem kitais kandidatais Sofi
ja Stasiukaitienė laimėjo rin
kimus į Miesto Švietimo Ta
rybą. Šie trys kandidatai 
išėjo prieš seniai nusistovėju
sią politinę demokratų grupę. 
Jie šiuose rinkimuose buvo 
nepriklausomos (indepen
dent) partijos kandidatai.

Sofija Stasiukaitienė

džių kaip išreikšti padėką 
mielai Sofijai. Ji tris sykius į 
savaitę atvyksta pas mus iš 
New Jersey valstijos ir išdir
ba visą dieną.

Kalbant apie Sofiją Stasiu
kaitienę, negalima pamiršti ir 
jos vyro Jurgio, kuris kaip 
tik ir patarė mums pakviesti 
Sofiją į pagalbą. Stasiukaičiai 
yra dideli mūsų judėjimo rė
mėjai. Štai, kad ir ateinančia
me “Laisvės” Šėrininkų ban
kete, jie padengs visas pobū
vio išlaidas, o visą pelną ski
ria "Laisvei.”

Gegužės mėnesyje Jurgiui 
sukaks 84 metai amžiaus. So
fija, vietoje minėjusi šią su
kaktį privačiai, minės su 
draugais. Ji padengs visas 
išlaidas pobūvio, kurį ruošia 
"Laisvės” direktoriai gegužės 
1 d., Laisvės salėje, pagerbi
mui seno pažangaus judėjimo 
veterano Jurgio.Sofija tikrai kvalifikuota 

tam darbui. Ji yra baigusi St. 
Elizabeth kolegiją su baka
lauro laipsniu matematikoje, 
paskiau iš Columbia universi
teto gavusi magistro laipsnį 
matematikoje. Ji lankė vasa
rinius kursus Newark kolegi
joje, Princeton, R. P. 1. 
Troy, Rutgers, Stevens ir 
dar keliose. Per penkeris me
tus ji mokė matematiką pri
vačioje akademijoje, o pas
kiau perėjo į vidurines valdiš
kas mokyklas (high schools).

Ir dabar, nors Sofija jau 
išėjusi į pensiją, bet nenuobo
džiauja. Ji apsiėmė pagelbėti 
"Laisvės” raštinėje ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Centre. Ypatingai didelė pa
galba man ir aš neturiu žo

Jurgis Stasiukaitis
Manau, kad visa mūsų pa

žangioji visuomenė prisidės 
prie mano linkėjimų šiems 
dviem draugams—ilgiausių 
metų, daug sėkmės visuose 
jų darbuose ir geros sveika
tos. Ieva Mizarienė

“LAISVĖS” REIKALAI
SVEIKINIMAI “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMUI

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkime 
jums ir mūsų laikraščio visam kolektyvui geriausių pasėkų 
jūsų darbe "Laisvės” gerovei. Čia ir materialiniai mūs 
linkėjimai:
LLD 75 kuopa.............. .................................................$100.00
J. M. Paukštaičiai............................................ 10.00
E. Vitartienė.....................  10.00
J. Augutienė ...................  5.00
V. Bovinas........... .........................  5.00
C. Pempė .. ....................................................... 5.00
Olga Šimkus........................................................ 5.00
A. Švėgžda............. . ...........................................................5.00
A. Bečienė...........................................................................5.00
H. Žekonienė................................................ 2.00

Viso................................................................... $152.00
Geriausi linkėjimai visiems.

V. Bovinas* * *
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopos valdyba ir 

nariai sveikina “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą 
ir aukoja $100 į “Laisvės” fondą.

Mes linkime visiems “Laisvės” redaktoriams, darbinin
kams ir bendradarbiams geros sveikatos, kad jie dar ilgai 
galėtų darbuotis dėl išleidimo “Laisvės,” mūsų gerbiamo 
laikraščio.

LLD 28 KP. VALDYBA
Waterbury, Conn.

* * *
Brangūs Draugai:

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkiu Jums 
padaryti geriausius tarimus mūsų “Laisvės” naudai.

Siunčiu auką $50.
J. J. DAUJOTAS
Benld, Ill.

* * *
Marija Zeikus, Rockville, Md., per V. Boviną..........$100.00
F. ir H. Mankauskai, Miami, Fla., per V. Boviną..........10.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N.J.............................................10.00
Mikolas ir Emilija Liepai, Woodhaven, N.Y.................. 10.00

* * *
Viso iki balandžio 1 d. sveikinimais įplaukė $872. 

* * *
Kitos aukos prisiųstos į “Laisvės” fondą nuo kovo 25 d. iki 

1 d,:

Brockton, Mass.
Kovo 31 d. įvyko LLD 6 

kuopos mėnesinis susirinki
mas ir sykiu atžymėjimas 
mūsų kuopos pirmininko Ch. 
Ustupo 87-to gimtadienio. 
Kaip žinia, jis turėjo lengva 
stroką ant kairės pusės, bet 
jau gerokai pasveiko, jau gali 
liuosai pavaikščioti. Tą "pa- 
rę” jam surengė jo artima 
draugė Ona Markevičienė, 
truputį prisidėjo ir Ada 
White ir Katrina Bukienė. 
Prie stalų pagelbėjo Lena 
Smith.

Jubiliatui sudainavome 
“Happy Birthday,” “Ilgiausių 
metų” ir palinkėjome būti 
sveikam.

Po vaišių pirmininkas kuo
pos susirinkimą pradėjo 12 
vai. Skaitytas lapkričio mė
nesio susirinkimo protokolas 
ir priimtas. Finansų sekreto
rius S. Rainard raportavo iš 
spaudos vajaus. Vajus pavy
ko gerai ir padėkavojo vi
siems “Laisvės” skaityto
jams, kad su juo gerai koope
ravo. Pranešė, kad “Laisvės” 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimas įvyks balandžio 17 die
ną ir pasiūlė, kad kuopa suva
žiavimą pasveikintų su $10. 
Taipgi su aukomis prisidėjo ir 
kiti nariai. Al. ir Josephine 
Skirmontai paaukojo , $20, 
Ch. Ustupas $10, K. Kalozes 
$5, S. Rainard $5, ir P. Oran- 
tienė $2. Viso pasidarė $52. 
Visi linki, kad suvažiavimas 
būtų pasekmingas ir kad mū
sų “Laisvutė” dar ilgai gy
vuotų.

Sekantis kuopas susirinki
mas įvyks gegužės 1 dieną, 2 
vai. po pietų, 27 Cleveland 
Ave.
LIGONĖ

Marijona Gautaskienė, kuri 
buvo nuvežta į Brocktono 
miesto ligoninę, pamažu 
sveiksta ir dabar randasi sa
vo namuose, 571 N. Cary St., 
gydytojo priežiūroje. Ją ap
lankykite.

Linkiu Marijonai pilnai su
stiprėti. Sekr. S. Rainard

Waterbury, Conn.
Tarptautinės Moters Die

nos minėjimas, kuris įvyko 
kovo 20 d., gerai pavyko. 
Salomėja Narkeliunaitė atvy
ko iš New York ir parodė 
gražius filmus iš Lietuvos. 
Tie, kurie atsilankė, ir matė 
filmus, visi buvo patenkinti, 
ir tie gražūs filmai ilgai ilgai 
neišeis iš jų minčių.

Žmonių atsilankė iš Hart
ford, Bridgeport, Stamford ir 
iš Brooklyn, N. Y.

Katherine Yenkeliūniene, 
Barbutė Kiudulienė, ir H. 
Kutelis užsimokėjo už tikie- 
tus, bet nedalyvavo, nes jų 
sveikata nedaleido jiems.

Programa susidėjo iš kal
bų. Draugė I. Mizarienė kal
bėjo apie tarptautinės moters 
dienos atsiradimą čia Ameri
koje, P. Venta apie “Laisvės” 
padėtį. Pirmininkavo Mary 
Ulozienė.

Del sukėlimo pinigų M. 
Ulozienė paaukavo dovanė
les. Amilija Yuškovich ir He
len Brazauskiene pasidarba
vo prie laimėjimo.

Alice Morris paaukavo dar
žovių ir pagelbėjo dirbti vir
tuvėje. Mary Barzda taipgi 
pagelbėjo M. Svinkūnienei 
prie maisto gaminimo.

Tariame širdingai ačiū vi
siems tiems, kurie prisidėjo
te prie parengimo, ir tiems, 
kurie atsilankėte. Komisija

Aplankius Oną 
Ručinskienę

Seniau Ona neapleisdavo 
nė vieno mūsų pažangiečių 
parengimo. Bet dabar jos šir
dis paliesta ligos ir ji niekur 
toliau nuo namų nebegali išei
ti. Sako: "Labai nuobodu ir 
esu labai išsiilgus draugių ir 
draugų. Nors ‘Laisvę’ per
skaitau, tai jaučiuosiu ra
miau.”

Draugė Kučinskienė skun
džiasi, kad niekas jos neap
lanko. Mat, jos geriausios 
draugės—-Cernevičienė, Kal- 
vaitienė, Cibulskienė ir ki
tos—išmirė. Ona turi sūnų, 
kuris atveža jai maisto, bęt ir 
jis nesveikuoja, tai negali 
maistą užnešti į butą, ji pati 
turi nulipti apačion ir atsineš
ti.

Ona nenori eiti į slaugymo 
namus (nursing homes), nes 
žino, koks ten įnamiu gyveni
mas. Privatiški biznieriai la
bai skriaudžia senelius, kad 
pasidarytų kuo daugiausia iš 
jų pelno.

Draugė užsimokėjo už 
"Laisvę” ir dar pridėjo tris 
dolerius dovanų. Širdingas 
jai ačiū. G. W.

Susižeidė

Adelė Lupsevičienė ir Bronė 
O s topuk.

Newarkiete Bronė Osto- 
puk, mamytė aidietės Adelės 
Lupsevičienės, puolė ir sužei
dė tris šonkaulius.

Linkime draugei Ostopuk 
greit pasveikti. , Ieva

Kaip užsilaikyti
senam

r

Seni žmonės sako, kad 
jiems liūdna gyventi, nes jau
nesni nenori su jais bendrau
ti, net jų vaikai. Tiesa, yra 
tokių vaikų: Nors senieji la
bai geri, bet su jais nieko 
bendro nenori turėti. Tačiau 
tokių vaikų yra labai mažai. 
Daugiausia seni tėvai patys 
juos atstumia.

Atsimink, kad tu esi senas 
ir tavo išvaizda nebetojkia pa
traukli. Niekuomet neat
stumk jų nuo savęs savo ydo
mis. Jei tu nori, kad tave 
mylėtų jaunesni žmones, 
ypač tavo vaikai ir anūkai, tai 
nesiginčyk su jais, nesakyk 
jiems: jūs pamiršote, o ne aš, 
nors tau tikrai taip ir matytų
si! Žinok, kad tu jau esi se
nas, kitaip supranti,! gerai 
nebenugirdi, greičiau pa
miršti. Būk savo vietoje, ne
mokink juos, jeigu jie tavęs 
neprašo, nes ne visi sįnesnių 
žmonių patarimai šiandien 
tinka. Ir neprašinėk per daug 
patarnavimų nei iš vaikų, nei 
iš kitų jaunuolių. Susitvar
kyk gyvenimą taip, kad ne
reikėtų tų patarnavimų . . .

Patyrusi

Ruth Merrick, Livonia, Mich., pagerbimui mirusios 
mamytės Anacetos Zigmantienės.....$100.00

P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich............................10.00
Vincas Chesnick, Saltsburg, Pa. ..................  10.00
j. Stasiukaitis, Fairview, N. J., per Joną Grybą...........5.00
Joseph Povilaitis, Chicago, III. . .. . . ..............5.00
A. Kučinskienė, Brooklyn, N. Y., per Geo. Wareson .. .3.00 
J. Yatulis, Welland, Ont., Canada ......... .........    .3.00
S. Wilkunas, Grand Rapids, Mich......................................2.00

* * * 
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Širdingai dėkojame už sveikinimus suvažiavimui ir už 
aukas.

ADMINISTRACIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva į
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

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.

Gražus susitikimas su svečiu 
iš Tarybų Lietuvos

Sužinoję, kad Tarybų Są
jungos veikėjų grupėje, kuri 
po dviejų savaičių vizito Mek
sikoje, grįžta namo ir vienai 
dienai sustos New Yorke, yra 
ir Tarybų Lietuvos žymus 
veikėjas, L. K. P. Kom. sek
retorius Algirdas Ferensas, 
labai greitomis keletas lais- 
viečių praeitą pirmadienį su
rengė Laisvės salėje susitiki
mą su svečiu. Prie skanaus 
maisto ir vaišių geriausioje 
nuotaikoje buvo praleista po
ra valandų. Su draugu Fe- 
rensu pas mus taipgi dalyva
vo iš Washingtono diploma
tas R. Mališauskas ir iš New 
Yorko žurnalistai Jonas ir 
Banga Lukoševičiai. Džiugu 
buvo mūsų tarpe turėti ir 
draugus Sofiją ir Jurgį Sta- 
siukaičius iš New Jersey.

Sueigėlei pirmininkavo Po
vilas Venta, Gerbiamą svečią 
mums pristatė Mališauskas. 
Dėl laiko ribotumo draugas 
Ferensas tik labai trumpai 
galėjo mums perduoti Lietu
vos veikėjų ir liaudies nuošir
džiausius sveikinimus su ge
riausiais linkėjimais ir apibū

dinti gražius mūsų gimtaja
me krašte naujosios socialis
tinės santvarkos pasiekimus 
bei laimėjimus. Tarybų Lie
tuva prisikėlė iš baisių karo 
griuvėsių ir šiandieną yra 
klestintis kraštas. Tiesa, sa
kė jis, mes dar turime sunku
mų ir trūkumų, bet kasdien 
juos uoliai šaliname ir vis 
žygiuojame pirmyn. Draugas 
Ferenza paaiškino, kaip labai 
energingai Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje yra ruošia
masi prie plačiausio paminėji
mo didžiosios socialistinės 
Spalio Revoliucijos 60 metų 
sukakties.

Savo trumpas pastabas 
baigiamas svečias palinkėjo 
mums geros sveikatos ir sėk
mės mūsų gyvenime ir veik
loje. O mes jo kalbą priėmė
me ir palydėjo šilčiausiais ap
lodismentais.

Labai gaila, kad tik tiek 
mažai laiko šis žymus Tarybų 
Lietuvos veikėjas tegalėjo su 
mumis praleisti. Lauksime 
kitos progos susitikti—jeigu 
ne čia New Yorke, tai Vilniu
je! Rep.
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Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 1 I).
Pietūs pagerbimui Jurgio 

Stasiukaičio sulaukusio 84 m. 
amžiaus, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 1 vai. Auka $7.

Pobūvis rengiamas "Lais
vės” direktorių. Pelnas ski
riamas “Laisvės” palaikymui. 
Sofija Stasiukaitienė aukoja 
visą maistą ir vaišes. Bus 
meninė programa.

GEGUŽĖS 15
Aido Choras rengia metinį 

koncertą, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

GEGUŽES 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.

Nemažai LDS narių vyks
Lietuvon šią vasarą

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas rengia tris ekskur
sijas Lietuvon.šią vasarą.

Nemažai LDS narių turės 
progą aplankyti’ Lietuvą ir 
pasimatyti su giminėmis.

Pirma ekskursija išvyks 
Lietuvon birželio 15 d., antra

LABAI GERAS SIŪLYMAS 
KONGRESUI

Sen. Lowell Weicker
Washingtonas. — benato- 

rius Lowell Weicker (republi- 
konas iš Connecticut) ir at
stovas Richard T. Schulze 
(rep. iš Pennsylvania) pasiūlė 
Kongresui rezoliuciją, kuri 
turėtų būti priimta. Jie siūlo, 
kad trejiems metams būtų 
uždrausta cheminių-bakterio
loginių ginklų gamyba. Jie 
teisingai sako, kad šios rūšies 
ginklų gamyba veda žmoniją 
pražūtim

Šiandien paaiški, kad ne
paisant, jog 1969 metais pre
zidentas Nixonas buvo už
draudęs tokius ginklus ga
minti, jų gaminimas buvo tę
siamas. Yra reikalingas Kon
greso uždraudimas.

liepos 13 d., o trečia—rugpiu- 
čio 10 d.

Ekskursijos kaina 
1,295.00 asmeniui. Bet iki 
birželio mėnesio kaina gali 
pasikeisti, jeigu orlaivių 
kompanijos pakeltų kelionės 
mokestį.

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

Nemažas skaičius LDS na
rių jau yra pasirengę vykti 
Lietuvon su LDS ekskursi
jomis.

LDS nariai, kurie norėtų 
vykti Lietuvon su LDS eks
kursija, turėtų tuo reikalu 
kreiptis į LDS ekskursijos 
rengimo agentūrą sekamu 
adresu:

Robert J. Ellyn Travel, 
Inc., 501 5th Avenue, New 
York, N. Y. 10017. J. Siurba

Pataisymas
Balandžio 1 dienos "Laisvė

je” pranešime apie Mečio Ra- 
mančionio mirtį vasario 19 d., 
įvyko klaida. Ten nėra pasa
kyta, kad liūdinti liko velio
nio žmona Abastazuja. Atsi
prašau. G. Waresonas

Aido Chorus
Greets Spring

It has become a beautiful 
tradition to greet spring with 
Easter affair. That’s what 
New York Aido Chorus did 
Saturday, April 2nd. It was 
good to see all the members 
present regardless of the ve
ry bad rainy day. The weath
er didn’t seem to dampen our 
spirit.
"April showers
Bring May flowers . . .”

And with us was also the 
very popular solo singer Vic
tor Becker Jr. Everyone just 
loves his beautiful voice and 
he has performed at many of 
our affairs.

Victor J . Becker, Jr.

Dr. Ewart Guinier, Chmn.

Brooklyn, N. Y. —Federali
nė džiurė oficialiai apkaltino 
New Yorko miesto tarybos 
narį Samuel D. Wright gavi
mu $5,000 kyšio iš tūlos kom
panijos už jai paslaugas. 
Wright, žinoma, kaltinimą 
griežtai paneigia. Dalykas 
bus išspręstas teisme.

New Urgency 
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FOCUS ON DETENTE
H. E. Ricardo Alarcon de Quesada 
Marilyn Bechtel

111111111111111111111111 nun 11 n 11111 m 11111111 n 111 u n i n i

New Opportunity
Saundra Graham
Gus Hall
Peggy Lipschutz/Suni Paz
Jessica Smith
Pat Tobin
H. E. Oleg Troyanovsky

Luncheon for
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Saturday, April 16, 12:30 o’clock

The Chorus worked very 
hard at the songs for two 
hours. Also, we had a short 
meeting discussing things 
concerning the chorus, main
ly our coming concert. Our 
leader Mildred Stensler is 
trying to get together a good 
program and first signs of it 
are very encouraging.

After practice, the chorus 
had its picture taken and you 
will see it in Laisvė very 
soon.

Our party table looked ve
ry good. Bright yellow bran
ches of forsythia in the mid
dle of it seemed to say that 
spring is really here. For this 
beautiful table we owe a big 
Thank You to Nellie Venta, 
Ona Chapulis, Ilsė Bimba, 
Brone Kershulis, Nellie 
Shumbris, Ona Babarskas, 
Tessie Stočkus, Naste Buck, 
Julie Lazauskas, Adelė Lup- 
shevicz and a11 the other cho
rus members who helped. 
This get-together was enjoy
able as usual. “Eilės dai
na ...” made more of its 
rounds and made even our 
guests Antanas Bimba and 
Mr. Shumbris sing. See you 
Friday, April 8, 4 o’clock.
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Imperial Ballroom, Hotel Americana

CORRECTION
In the last week’s issue the 

pictures of Tessie Stockas 
and Julie Lazauskas were 
misplaced. Tessie Stockus is 
secretary and Julie Lazaus
kas financial secretary of 
New York Aidas Chorus.




