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A. BIMBA
Tik dabar, kilus angliaka

sių streikui, sužinome, kad 
dar esama daug šioje šalyje 
angliakasyklų, kurių darbi
ninkai nepriklauso Jungtinei 
Angliakasių Unijai. Tos ka
syklos ir jų kasėjai dabar 
panaudojami prieš uniją ir 
jos vadovaujamą streiką.

Kaltas unijos vadų apsilei
dimas, kad jie nepasistengė 
tuos darbininkus įtraukti į 
savo gretas. Juk unija turėjo 
ir organizacinių jėgų, ir ište
klių tai padaryti. Nėra jokio 
pasiteisinimo.

Kaip žinoma, Kongrese jau 
seniai yra pasiūlytas taip va
dinamas “Full Employment 
Bill” (Pilnos Samdos Bilius), 
dar kitaip žinomas kaip 
“Humphrey-Hawkins Bill.” 
Jis reiškia pripažinimą teisės 
į darbą visiems norintiems ir 
pajėgiantiems dirbti ameri
kiečiams. Kaip atrodo, tai jį 
remia visas darbo unijų judė
jimas. Už jį pasisakė ir Ame
rikos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) vadovybė 
su George Meany priešaky
je. Puiki proga biliui laimėti 
ir tapti įstatymu.

Žinoma, biliui priešingi 
stambiojo kapitalo interesai, 
kurių įtakos Kongrese nega
lima nei vienai valandėlei 
nedaikuoti.

Mūsų lietuviškieji reakci
niai nacionalistai labai griež
tai atmeta detentę tarptauti
niuose santykiuose. Ji esanti 
komunistų sugalvota politika 
su mūsų “laisvuoju pasauliu” 
susidoroti. Už tai detentę 
taip energingai puoselėjan
čios Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys.

Detentė tarptautiniuose 
santykiuose reiškia tautų bei 
valstybių su skirtingomis so
cialinėmis santvarkomis tai
kų sugyvenimą ir bendradar
biavimą.

Jei ne detentė, tai kas? Tai 
santykių įtempimas, nesulai
komos branduolinio ginklavi
mosi lenktynės tarp socialis
tinių ir kapitalistinių šalių ir 
neišvengiamas naujas pasau
linis karas—šį kartą jau 
branduolinis karas!

Štai ko nori ir ką propa
guoja tie, kurie atmeta de
tentę. Jie linki žmonijai pra
žūties.

Jau gavome iš Lietuvos 
pirmuosius du tomus “Lietu
viškoji Tarybinė Enciklope
dija.” Tai puikiai atliktas 
darbas. Malonu imti į ran
kas.

Pratarmėje sakoma: .
“LTE sudarys 12 knygų po 

40 lankų; iš viso jose bus 
apie 70,000 straipsnių, apie 
18,000 vienspalvių ir spalvo
tų iliustracijų, apie 800 že
mėlapių . . . LTE yra uni
versalioji enciklopedija, api
manti visas mokslo šakas ir 
visas žmonių veiklos sritis. 
LTE yra dar ir visuotinė 
enciklopedija, nes joje apra
šomas visas pasaulis ...”

Tai didelis užmojis; Linki
me jam pilniausios sėkmės.

PASAULINIS DARBO Pastangos veltui, žuvo RODEZIJOJE SUSITARIMAS
UNIJŲ KONGRESAS PRIEŠ DAUGUMOS VALIĄ

Pasaulinė Darbo Unijų Fe
deracija išleido kvietimą vi
soms viso pasaulio darbo uni
joms susirinkti į Pasaulinį 
Kongresą tarp balandžio 16 
ir 23 d. Čekoslovakijos sosti
nėje Pragoję. Federacija at-

Komunistai atmetė 
krikščionių siūlymą

Roma. — Vietoje įsileisti 
Komunistų Partijos atstovus 
į jų sudarytą kabinetą, Itali
jos Krikščionys demokratai 
pasiūlė jiems su savo atsto
vybe parlamente dalyvauti 
su jais sudaryme svarbiai
siais klausimais sumanymų 
bei pasiūlymų. Bet komunis
tai jų pasiūlymą atmetė.

Įdomu, kad komunistų šį 
ėjimą remia socialistai, so
cialdemokratai ir republiko- 
nai.

Krikščionys demokratai 
vykdo Amerikos valdžios įs
pėjimą, kad jie į vyriausybę 
neįsileistų komunistų.

Pastebime, kad prezidento 
Carterio Kongresui pateikta
me busimajame biudžete 
$10,200,000 skiriama pradė
jimui vėl gaminti lėktuvus 
“Ų:2.” Šie lėktuvąi yra ski
riami šnipinėjimo reikalams 
su visais tam reikalingais 
įtaisais. Siūloma jų pasiga
minti apie 20. O tas kaštuotų 
keletą bilijonų dolerių.

Su šios rūšies lėktuvais 
istorija tokia: Prieš 20 metų 
išvakarėse Tarybų Sąjungos 
premjero Kruščiovo susitiki
mo su JAV prezidentu 
Eisenhoweriu, lėktuvas 
“U-2” su šnipine misija buvo 
numuštas tarybinėje teritori
joje. Jį operavo ČIA agentas 
Francis Gary Power. Kilo 
didelis skandalas.

Ir nuo to laiko apie lėktu
vus “U-2” nieko nebuvo gir
dėtis. Dabar prezidentas 
Carteris siūlo jų produkciją 
ir vartojimą atnaujinti. Tas 
irgi didintų ginklavimosi 
lenktynes ir blogintų tarp
tautinius santykius. Kongre
sas turėtų prez. siūlymą at
mesti.

Šiuo laiku labai daug rašo
ma ir kalbama apie H. R. 
Haldemano pasirodžiusią at
siminimų knygą. Haldema- 
nas buvo prezidento Nixono, 
kaip žmones sako, dešinioji 
ranka ir aktyvus dalyvis vi
sose savo boso korupcijose ir 
suktybėse.

Dabar jis savo knygoje tei
gia, kad 1969 metais Tarybų 
Sąjungos vyriausybė būk pa
siūliusi Jungtinių Valstijų 
vyriausybei bendromis bran
duolinėmis jėgomis užpulti 
Kiniją, bet mūsų prezidentas 
pasiūlymą atmetęs.

Tarybų Sąjunga Haldema
no sapaliojimą griežčiausiai 
užginčija. Jį vadina nuo pra
džios iki pabaigos piktu melu 
ir provokacija. Jį taipgi at
meta, paneigia ir melu vadi
na 1969 metais buvęs Valsty
bės sekretorius William P. 
Rogers ir šalies saugumo rei
kalais patarėjas Henry Kis- 
singeris.

Taigi, Haldemanas yra ne 
tik didelis sukčius,- bet ir 
neraliuotas melagius ir pro
vokatorius.

stovauja 74 kraštų darbo 
unijoms, kurios turi 180 mili
jonų narių. Federacijos va
dovybė pateiks Kongresui 
dienotvarkį ir rezoliucijų 
projektus.

Tarp kitko, Federacijos at
stovai Kongrese pasiūlys nu
tarti, kad Jungtinės Tautos 
būsimoje Generalinės Asam
blėjos sesijoje priimtų unijis- 
tų teisių proklamaciją. Tokia 
pasaulinės organizacijos pro
klamacija būtu didelis paska
tinimas darbininkams kovoti 
už teisę organizuotis į darbo 
unijas tose šalyse, kuriose 
tokia teisė darbininkams yra 
atimta.

Belgrado 
konferencija 
nepajėgia susitarti

Belgradas. — Europos 
saugumo konferencija dar 
vis negali pasibaigti be išlei
dimo kokios nors deklaraci
jos apie jos rezultatus. Bet 
jos dalyviai jokiu būdu kol 
kas negali susitarti dėl jos 
turinio. Yra pasiūlyti net keli 
deklaracijos projektai, bet 
jie vienas nuo kito labai ski
riasi. Tarybų sąjungos ir ki
tų socialistinių kraštų pasiū
lyti projektais nepriimtini 
Jungtinėms Valstijoms ir ki
tiems kapitalistiniams kraš
tams, o pastarųjų pasiūlymai 
nepriimtini socialistiniams 
kraštams.

Sužeidimai ir 
užmušimai darbe 
didėja

Madison, Wis. — Wiscon- 
sino Valstijos pramonės, dar
bo ir žmonių santykių depar
tamentas raportuoja, kad 
skaičius darbe sužeistų ir už
muštų darbininkų nuo 1975 
metų pagausėjo beveik 26 
procentais! Raporte parodo
ma, kad 1977 metais darbe 
buvo užmušta 152 darbinin
kai, o 1976 metais tiktai 121. 
O pernai sužeistu buvo be
veik 61,000!

LABAI SĖKMINGOS LIETUVOS 
ARTISTŲ GASTROLĖS AIRIJOJE

Vasario 9 d. pranešime iš 
Airijos sostinės Dublino sa
koma: “Didelis kultūrinio gy
venimo įvykis!,” “Tikra liau
dies kūrybai”—taip Airijos 
spauda rašo apie Lietuvos 
TSR meno meistrų pasirody
mus Dubline. Lietuvių artis
tų gastrolės Airijos sostinėje 
truko septynias dienas. Per 
tą laiką jie surengė dvylika 
koncertų. Ir kiekvieną kartą 
salės, kuriose koncertavo 
šios Pabaltijo respublikos ar
tistai, būdavo pilnutėlės.

Airijos publikai labai pati
ko kanklių ir birbynių muzi
ka, kurią atliko Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo, Vilniaus Konserva
torijos dėstytojo Valento 
Leimonto vadovaujamas 
kvartetas.

Ilgais plojimais žiūrovų sa
lė už kiekvieną pasirodymą 
apdovanodavo sąjunginio at
likėjų liaudies instrumentais 
konkurso nugalėtoją Antaną 
Smolskų, kuris birbyne grojo 
kompozitoriaus J. Švedo kū
rinius.

15 egiptiečių

Kipro policija veda suimtus teroristus —iš kairės antras ir
ketvirtas.

Kipro salos Nicosia mieste 
du arabai teroristai vasario 
18 d. nužudė egiptiečių laik
raščio “Al Abrare” vyriausią 
redaktorių ir vasario 19 d. 
užgrobė lėktuvą, kuriame 
buvo 11 keleivių ir įgulos 4 
nariai. Apie tai sužinojus 
Egipto valdžia, tuo pasiuntė 
penkiolika taip vadinamų 
“komandų” įkaitas išlaisvin
ti, o teroristus suimti ir nu
bausti.

Protestų audra prieš neutroninės 
bombos gaminimą

Bona. Vokietijos Federaty
vinės Respublikos mokslinin
kai stoja prieš planus gamin
ti neutroninę bombą ir laiky
ti ją VFR teritorijoje. Ga
minti neutroninę bombą, pa
reiškė žymus mokslininkas 
fizikas profesorius F. Stras- 
manas, reikštų toliau plėsti 
labai pavojingas ginklavimo
si varžybas. Jis pabrėžė anti
humanišką neutroninio gink
lo pobūdi ir pažymėjo, kad 
Pentagono planų įgyvendini
mas sukeltų didelę grėsmę 
taikai.

Hanoverio aukštosios me
dicinos mokyklos profesorius 
E. Vulfas nurodė, kad neu
troninis ginklas tipiškas kū
rinys imperialistinės visuo
menės, kuriai svarbu ne 
žmonės, o daiktai. Tie, kurie 
dabar stoja už neutroninės 
bombos gamybą, veikia pa
gal plėšikų principą—naikin
ti žmones ir pagrobti jų tur
tą.

Žiūrovai ilgai nepaleisdavo 
iš scenos pernykščio sąjungi
nio M. Glinkos vokalistų kon
kurso nugalėtojos, Lietuvos 
TSR Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro solis
tės Irenos Milkevičiūtės. 
Kiekvienas dainininkės atlik
tas kūrinys sukeldavo aud- 
dringus plojimus.

Svečiai iš Lietuvos buvo 
nuoširdžiai priimti. Lietuvos 
artistai koncertavo per Airi
jos nacionalinę televiziją, vi
siems jiems buvo įteikti Du
blino miesto garbės piliečių 
diplomai.

Sveikindamas lietuvių ar
tistus, Dublino meras Mai
klas Kolinzas pabrėžė, kad jų 
puikus meistriškumas rodo, 
kaip suklestėjo menas Tary
bų Sąjungos respublikose. 
Jūsų atvykimas į Airiją, pa
sakė jis, padeda stiprinti 
Airijos ir Tarybų Sąjungos 
kultūrinius ryšius. Mes labai 
dėkingi artistams iš Lietu
vos, kurie savo puikiais pasi
rodymais suteikė mums daug 
neužmirštamų akimirkų.

Deja, tos pastangos pasi
baigė baisia tragedija. Kipro 
ginkluotos jėgos užmušė vi
sus egiptiečius, pribuvusius 
išlaisvinti įkaitais ir suimti 
teroristus.

Egipto valdžia kaltina Kip
ro valdžią. Jai buvę praneš
ta, kad atvyksta egiptiečiai 
komandos ir kad jiems nebū
tų trukdoma jų misiją atlikti. 
Bet, girdi, Kipro valdžia su 
tuo nesiskaitė . . .

Ulan Batoras. Mongolijos 
Taikos gynimo komitetas ir 
MLR Žurnalistų sąjunga su
rengė spaudos konferenciją, 
skirtą pasaulinei .kampanijai 
prieš JAV ketinimą pradėti 
gaminti neutroninę bombą ir 
laikyti ją Vakarų Europos 
šalių teritorijoje. Mongolijos 
visuomenė, visa liaudis 
smerkia šiuos nežmoniškus 
planus, ryžtingai reikalauja, 
kad Amerikos militaristai 
nutrauktų beprasmiškas gin
klavimosi varžybas, pareiškė 
Mongolijos Taikos gynimo 
komiteto pirmininko pava
duotoja profesorė C. Dolgor. 
Visi Mongolijos Liaudies 
Respublikos gyventojų 
sluoksniai remia Tarybų Są
jungos iškeltą pasiūlymą dėl 
abipusio atsisakymo gaminti 
neutroninę bombą.

Ankara. “Turkija stoja 
prieš naujos rūšies branduo
linio ginklo—neutroninės 
bombos—gamybą ir jos lai
kymą Vakarų Europoje,”— 
pareiškė Turkijos valstybės 
įkūrėjo Kemalio Atatiurko 
bendražygis, žinomas žurna
listas A. Š. Esmeras. Turkų 
tauta, pasakė jis, remia tei
singą Tarybų Sąjungos ir 
kitų taikingų valstybių kovą 
prieš naujo siaubingo ginklo 
gamybos organizavimą.

TASS-ELTA

Kubiečiai sugrįžę su 
gerais įspūdžiais

vadino “Antonio Maceo Bri-Kaip žinoma, iš Kubos nuo 
revoliucijos geras skaičius 
kubiečių su šeimomis pabėgo 
į Jungtines Valstijas. Dabar 
jų vaikai yra suaugę į vaiki
nus ir merginas ir baigę 
aukštąsias mokyklas. Jie nuo 
tėvų yra prisiklausę visokių 
baisenybių apie padėtį jų 
gimtinėje po revoliucijos.

Bet štai šioje šalyje leidžia
mas ispanų kalba laikraštis 
“Areito” sugalvoja sudaryti 
tų antrosios kartos kubiečių 
grupę ir pasiųsti į jų gimti
nę. Lai jie asmeniškai susi
pažįsta su nūdiene padėtimi 
socialistinėje Kuboje. Grupė 
susidėjo iš 55 asmenų ir pasi-

Salisbury. —Rodezijos 
premjeras lan D. Smith pa
skelbė, kad jam pavykę susi
tarti su vietinių juodųjų gy
ventojų 3 vadais dėl perleidi
mo valdžios galios į gyvento
jų daugumos rankas. Kaip 
žinia, dabar toje šalyje visa 
valdžios galia yra saujelės 
baltų atėjūnų rankose. Pagal 
šią sutartį, būsianti sudaryta 
pereinamoji valdžia, kuri pa
teiks planą “laisviems” rin
kimams ir juos praves.

Bet pasirodo, kad Smithas 
padarė sutartį tiktai su kelių 
mažų grupių vadais, baltie
siems pataikaujančiais. Bet 
svarbiausių vietos gyventojų 
grupių vadai nedalyvavo su
sitarime ir jie jam griežtai 
priešingi. Jie atstovauja di
dele gyventojų daugumai. 
Jie mano, kad ši sutartis, 
neužtikrina valdžios perėji
mo dauguvos gyventojų ran
kas, kad valdžia faktinai ir 
pasiliks baltųjų rankose.

Jau net ir Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Andrew Young ma
no, kad iš šios sutarties var
giai kas išeis. Ji nepakanka
ma perleidimui valdžios vie
tos gyventojams.

Ilgametis pasaulinis bokso 
(kumštynių) sporto čempio
nas Muhammad Ali vasario 
16 dieną persiėmime su Leon 
Spinks praleimėjo. Mažai te
girdėtas ir težinomas jo opo
nentas tapo pasauliniu čem
pionu. Bet jau kalbama apie 
judviejų naują laimės išban
dymą.

Cairo, Egiptas. — Čia be
silankanti Amerikos žydų ra
binų ir pasauliečių delegacija 
turėjo pasitarimą su prezi
dentu Sadatu.

gada.” Jie viešėjo Kuboje 
nuo gruodžio 22 dienos iki 
sausio 14-tos. Sakoma, kad 
beveik visi tie jauni žmonės 
sugrįžo iš savo gimtinės su 
labai gerais įspūdžiais. Jie 
dabar darbuosis už normali
zavimą santykių tarpe Kubos 
ir Jungtinių Valstijų.

Belfast. — Iš vasario 17 į 
18 d. naktį didelio pajėgumo 
bomba sprogo populiariame 
viešbutyje La Mon House. 
Mažiausia 14 žmonių žuvo, o 
keletas desėtkų buvo sužeis
ti. Tai teroristų darbas. Jų 
aukos—nekalti žmonės.

Prez. Carter pasiti
ki, kad kongresas 
jam pritars

Lankydamasis Naujojoje 
Anglijoje vasario 17 d. prezi
dentas Carteris laikė spau
dos konferenciją. Jis esąs 
optimistas, jis tikisi, kad 
Kongresas užgirs jo sumany
mą parduoti vėliausius mili- 
tarinius lėktuvus Egiptui, 
Saudi Arabijai ir Izraeliui. 
Jis nemanąs, kad tų trijų 
šalių Vidurio Rytuose aprū
pinimas tokiais lėktuvais pa
kenks pasiekimui tarp jų tai
kos.

Beje, šios prezidento kelio
nės į Rhode Island, Maine ir 
New Hampshire misija buvo 
atsilyginti demokratams, ku
rie aktyviškai jam padėjo 
laimėti rinkimus. Mat, kai 
kurie tų veikėjų vėl šiemet 
kandidatuos į tas pačias vie
tas. Jo balsas už juos bus 
jiems didelė, gal net lemiama 
pagalba.

Prez. Carter nepil
do dar vieno pažado

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra “TASS” sako, kad 
mūsų prezidentas Carteris 
nepildo dar vieno ankščiau 
duoto pažado. Jis yra paža
dėjęs sumažinti ginklų par
davimą užsieniui, bet par
duodamas karinius lėktuvus 
Vidurio Rytų šalims, jis el
giasi kaip tik priešingai. Jis 
didina Amerikos ginklų pre
kybą su užsieniu.

VALDŽIA “IMS NAGAN" 
BUVUSIUS STUDENTUS 
Washingtonas. — Sveikatos, 
Apšvietos ir Gerovės sekre
torius Joseph A. Califano 
pranešė, kad valdžia pradės 
medžioti buvusius studentus, 
kurie yra baigę mokslus, bet 
nėra atsilyginę jiems suteik
tos paskolos. Jie esą valdžiai 
skolingi $400 milijonų. Tai 
gan graži suma.

Amerikos 
padrąsinta, ji kurs 
militarinį miestą

Iš Saudi Arabijos gautas 
pranešimas, kad jos vyriau
sybė planuoja sukurti 
100,000 gyventojų miestą, 
kuris bus karinių ginklų cen
tras. Jau amerikinė architek
tūrinė firma Edward Durell 
Stone Association gavus iš 
Arabijos valdžios ir užsaky
mą tokiam ginklų miestui 
pateikti planą. Ji taipgi ga
vus iš tos valdžios įsakymą 
tokį planą laikyti didžiausioje 
slaptybėje. Plano įvykdymas 
pareikalautų daugiau kaip 10 
bilijonų dolerių.

Arabijos valdžia, matyt, 
yra paskatinta prezidento 
Carterio Saudi Arabiją ap
ginkluoti vėliausiais kariniais 
lėktuvais. Ji yra įsitikinus, 
kad tie lėktuvai bus tiktai 
pradžia transakcijos paskui 
iš Amerikos gauti visokių 
kitokių rūšių ginklų.

Washingtonas. — Vasario 
16 dieną čia traukinys nusiri
to nuo bėgių ir sužeidė 19 
žmonių. Dar laimė, kad nė 
vienas nebuvo užmuštas.
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Dar reikalingos ir 
ekonominės teisės

Šios šalies juodųjų žmonių judėjimo už rasinę lygybę 
visose srityse vadai teisingai pabrėžia, kad laimėjimo 
civilinių teisių neužtenka ir negali užtekti. Civilinių teisių 
tikram įprasminimui būtinai reikalingos ekonominės tei
sės—teisės į darbą ir i lygų atlyginimą už darbą.

Labai taikliai kovą už lygias ekonomines teises apibūdina 
žymioji veikėja Martin Luther King našlė Coretta Scott 
King, sakydama: Mažai tereiškia teisė toje pačioje valgyk
loje su baltuoju žmogumi juodajam žmogui valgyti, jeigu 
jis neturi iš ko už valgi užsimokėti. Vien civiline teise sotus 
juk nebūsi . . .

O šiandien visiems aišku, kad kol kas 25 juodųjų žmonių 
milijonai tokių lygių ekonominių teisių šioje šalyje dar 
neturi. Daug didesnis procentas juodųjų darbininkų randa
si bedarbių eilėse. Daug didesnis procentas juodųjų 
darbininkų šiandien randami prasčiausiuose ir mažiausiai 
atlyginamuose darbuose, negu baltųjų. Tai juk neteisinga 
ir to neturėtų būti.

Šia ekonomine nelygybe nepasitenkinimas juoduosiuose 
amerikiečiuose jau labai didelis ir dar kasdien didėja.

Laivas su labai 
garbinga misija

Kovo 4 dieną iš Texas Valstijos miesto Houston išplauks 
didžiulis tavorinis laivas su šimtu tūkstančių tonų kviečių. 
Jo misija: tuos kviečius pristatyti Vietnamo Socialistinei 
Respublikai. Sakoma, kad beveik visi šie kviečiai yra mūsų 
vakarinių valstijų farmerių suaukoti.

Ilgų metų karas, kurį mūsų Jungtinių Valstijų militariz- 
mas vedė prieš Vietnamo liaudį, nesvietiškai apžalojo ne 
tik miestus, ne tik pramonę, bet ir kaimus, žemdirbystę. 
Atstatymui apgriauto krašto reikalingos milžiniškos pa
stangos. Per karui baigti derybas mūsų vyriausybė paža
dėjus visokią ekonominę ir finansinę vietnamiečiams para
mą. Bet kadangi tai nebuvo įrašyta į taikos sutartį, tą 
pažadą buvo lengva “pamiršti.” Nors vietnamiečiai tą 
žodžiu duotą pažadą mūsų vyriausybei ne kartą priminė, 
bet iki šiol tokios pagalbos ranka nebuvo jiems ištiesta.

Tikėkime, kad šis laivas su mūsų farmerių suaukotais 
kviečiais atliks dar tą garbingą misiją, jog jis primins 
Washingtonui jo atsakomybę nors maža dalimi prisidėti 
prie užgydymo jo agresijos paliktų baisių žaizdų Vietname.

Pavojingas ir nepateisinamas 
ėjimas

Mūsų vyriausybės pasimojimas parduoti Izraeliui, Egip
tui ir Saudi Arabijai karinius lėktuvus neturi jokio 
pateisinimo ir labai pavojingas. Absurdas įsivaizduoti arba 
teigti, kad padidinimas šių kraštų militarinio pajėgumo 
pasitarnaus taikos reikalui. Jau nekalbant apie visus 
Vidurio Rytus, šis ėjimas nepagerintų santykių net ir tarp 
Egipto ir Izraelio. Kaip tik priešingai: tiktai padidintų 
naujo ginkluoto susikirtimo pavojų. O dar pavojingiau, tai 
kad toks žygis plačiausiai atkeltų vartus į dar negirdėtas 
ginklavimosi lenktynes visame šiame pasaulio kampe.

Kongresas turėtų griežčiausiai pasipriešinti šiam vyriau
sybės pavojingam ėjimui. Sis nutarimas yra tiktai pasiūly
mas Kongresui. Jis turi pilną teisę jį pasmerkti ir atmesti. 
Kol pasiūlymas nėra Kongreso užgirtas ir priimtas, jis 
negali būti vykdomas.

Kongresas turi puikią progą pasitarnauti taikos reikalui. 
Jis turėtų ją panaudoti.

Kompanijoms pelnas, 
darbininkams nedarbas

Geležinkeliečių unijų organas “Labor” (vasario 6 d.) 
skundžiasi, kad tik per vieną praeitų metų gruodžio mėnesį 
5,482 darbininkai buvo paleisti iš darbo ir sublokšti į 
bedarbių gretas. Jiems sugrįžti į darbą nebėra jokios 
vilties. '

Kas kita su visos eilės geležinkelio kompanijų pelnais. 
Jos praeitais metais pasidarė rekordinius pelnus. Pav., 
Southern Railway kompanija pernai pasidarė gryno pelno 
$107 milijonus arba 20 procentų daugiau, negu 1976 
metais. Unijon Pacific Corp, pelnė $221.9 mil., arba 15 
procentų daugiau, negu užpernai. Seaboard Coast Line 
Industrieš—$102.4 mil., arba 21 proc, daugiau. Santa Fe 
Industries—$118.2 mik, arba 32 proc. daugiau. Missouri 
Pacific—$108 mil., arba 60 proc. daugiau!

Washingtonas. — Advoka
tų Gildija sako, kad 1975 
metais F. B. I. bandė į 
organizaciją įdėti savo agen- 
tus-šnipus. Tik neaišku, ko
kie to bandymo buvo rezulta
tai.

Chicago, Ill. — Su užsida
rymu “The Daily News” čia 
nebelieka nė vieno popietinio 
dienraščio. Leidėjas Mr. 
Field sako, kad jis pernai 
turėjo 11 milijonų dolerių 
nuostolį.

_____________________________________LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
NORS KARTĄ JIE 
PASAKĖ ŠVENTĄ TIESĄ

Chicagos menševikai savo 
laikraščio vasario 3 dienos 
pirmajame puslapy žiniai iš 
Washingtono uždėjo tokią 
antraštę: “Komunistai to tik 
ir laukia.” Gi žinia žodis žo- 
din skamba:

“Koalicija, susidariusi iš 38 
grupių—mažumų, religijų, 
darbo, civilinių teisių ir dar 
kitokių antradienį apkaltino 
prezidentą Carterį laužymu 
savo rinkimų kampanios me
tu duotų pažadų sumažinti 
ginklavimosi išlaidas.

Ta koalicija reikalauja, kad 
Carterio $500 biljoninio 1979 
metų biudžeto didesnioji da
lis būtų skiriama socialinėms 
programoms.

“Daugelis mūsų rėmėme 
prezidentą žymia dalimi dėl 
kampanijos metu pasižadėji
mo, kad jis ginklavimosi iš
laidas sumažins 7 bilijonais 
kiekvienais metais,” pasakė 
kongresmanas Parren Mi
tchell, demokratas iš Mary
land, Juodųjų Kongresinio 
Sambūrio (Clack Caucus) pir
mininkas. “Bet vietoje to 
mes matome, kad preziden
tas militarines išlaidas padi
dino,” pareiškė Mitchell Wa
shingtono spaudos konferen
cijoje.

Mitchell pasakė, kad jis 
pasistengs palenkti Kongre
so daugumą ar visus $10 
bilijonų sulaikyti, Carterio 
propanuojamus tuos pinigus 
paskirti darbams ir kitoms 
naminėms programoms.”

Taip, taip, kaip žinoma, 
Amerikos konunistai ne tik 
to laukia, kad biljonai dolerių 
būtų išimti iš militarinio biu
džeto ir paskirti socialinėms 
programoms, bet už tą ir 
energiausiai kovoja. Komu
nistai turėtų būti menševikų 
laikraščio redaktoriams di
džiai dėkingi, kad jie nors 
kartą savo skaitytojams pa
sakė tiesą apie juos!

SAKO, JEIZUITAI 
KALTINA KRIKŠČIONIS

Kunigų “Draugas” (sausio 
28 d.) žiniai iš Romos uždėjo 
tokią antraštę: “Komunizmo 
iškilimas liudija, kad krikš
čionys nėra pilnai atlikę 
jiems skirtą uždavinį, nemo
kėjo įgyvendinti krikščiony
bės idealų.”

Pačioje žinioje sakoma, 
kad “įtakingasis jėzuitų mė
nesinis žurnalas ‘La Civilta 
Catholica’ atspausdino spalio 
revoliucijos metinėm skirtą 
vedamąjį,” kuris, girdi, bai
giamas:

“Galutinėje išdavoje spalio 
revoliucijos prasmė krikščio
niui glūdi tame, kad ji priva
lo pažadinti kiekvieno tikin
čiojo sąžinę ir sukelti pasiry
žimą konkrečiai atlikti savo 
istorinę paskirtį, įgyvendi
nant tuos Evangelijos dės
nius, kurie reikalauja teisin
gumo ir skatina sukurti žmo
niškesnį pasaulį, kuriame vi
si tikrai jaustųsi vieni ki
tiems broliais.”

Paimkime katalikų bažny
čios dvasininkus, kurių vie
nas kitas, kaip žinia, darbuo
jasi ir “Draugo” redakcijoje. 
Jie ne tik nesiekia tokį pa
saulį sukurti, bet dargi viso
mis keturiomis kovoja prieš 
tuos, kurie norėtų ir bando jį 
sukurti. Juk tokiais kovoto
jais šiandien ir yra komunis
tai.

ANGLŲ KALBA KNYGA 
APIE LEONIDĄ 
BREŽNEVĄ

Iš Anglijos sostinės Londo
no pranešama, kad ten šio
mis dienomis tapo išleista 
anglų kalba knyga, pavadin
ta: “Leonid Ilyich Brezhnev. 
A short biography.” Ją išlei
do “Pergamon Press” leidyk
la.

Savo pastabose apie šią 
knygą leidyklos direktorius

Robert Maxwell, sako:
“Brežnevas yra žinomas 

kaipo vienas pasaulio vadų ir 
originatorių detentės politi
kos, kuris asmeniškai įdėjo 
daug pastangų į siekimą 
branduolinio nusiginklavimo. 
Vėliausiu Brežnevo pastangų 
už branduolinį nusiginklavi
mą pavyzdžiu yra neseniai jo 
padarytas pasiūlymas priimti 
branduolių bandymų uždrau
dimą. Kitas pavyzdys yra 
Brežnevo neseniai padarytas 
pasiūlymas sulaikyti gamini
mą visų branduolinių ginklų.

Maxwell taipgi sako, kad 
šios knygos išleidimo tikslas 
yra kaip galima daugiau 
žmonių visame pasaulyje su
pažindinti su Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partija ir vy
riausybe.

“N.” REDAKTORIUS
IRGI “PAGARSĖSIĄS”

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka savo kolumnoje va
sario 10 d. sako:

“Laišku iš Vilniaus sužino
jau, kad ten išėjo knyga 
“Limuzinas Nr. 4” apie Mar
tyno Gudelio atentatą prieš 
Voldemarą. Tenka laukti, 
kad knygos egzempliorių ki
tą gausime ir čia Amerikoje.

Kaip, bebūtu, “Naujienų” 
redaktorius pagarsės ir ten. 
Bet tik ne kaip čia, visus 
mokinantis “politikos” ir “pa
triotizmo,” o kaip atentati- 
ninkas.”

GERAS ATKIRTIS MŪSŲ 
REAKCINIAMS 
NACIONALISTAMS

Kai žymusis dailininkas 
profesorius V. K. Jonynas 
lankėsi Lietuvoje, jam “sa
vaitraščio “Gimtasis kraštas” 
darbuotojas žurnalistas V. 
Baltrėnas pastatė tokį klau
simą:

“Kaip žinome, už 1974 me
tų savaitraštyje paskelbtą 
interviu tam tikrų išeivijos 
sluoksnių buvote smarkiai 
puolamas. Ar nesulauksite 
gerbiamas profesorius ir vėl 
‘pirties’?”

Prof. Jonynas atsakė:
“Žinote, aš tą klausimą 

sprendžiu labai paprastai: ar 
man tėvynė brangi, ar ji man 
tiktai mitas? Kas man gali 
šiandien užginti mylėti tėvų 
žemę ir tėvynę ... Ir iš 
tikro: kas?! Tai kodėl aš to 
negalėčiau daryti, kodėl aš 
neturėčiau bendrauti? Pa
klausyti jų ir neklausyti savo 
vidinio balso—tai kas tada tu 
esi, kaip žmogus? Ar yra 
įmanoma, kad kūrėjas pa
virstų tiktai šluostuku, būtų 
panaudotas dulkėms nuo vie
no ar kito stalo nuvalyti? 
Tegu jie mane puola, tegu 
plaka—aš esu toks, koks 
esu, ir negaliu būti kitoks, 
kaip x y nori, nes tokiam 
gyvenimui aš, kaip dailinin
kas, niekada nebuvau pasi
ruošęs.”

Dabar, vasario 9 d., sa
vaitraštis “Gimtasis kraštas” 
atspausdino kaip tik tuo pa
čių klausimu Jono Jurkonio, 
gyvenančio Munchene, Va
karų Vokietijoje, pastabas, 
Jurkonis sako:

“Tikrai labai įdomus prof. 
Jonyno atsakymas. Kada kas 
kitus pasišauna plakti, nor
mali kasdieninio gyvenimo 
logika kelia klausimą, būtent 
už ką ir kokiomis teisėmis 
besivadovaujant tai daroma? 
Kaip žinoma, prof. Jonyno 
plakėjai labai garsiai užsian
gažavę viešai ginti žmogaus 
teises ir jo laisvę. Kieno 
laisvę bei teises prof. Jony
nas pažeidė, besilankydamas 
Lietuvoje? Už ką tad turi 
būti plakamas?

Toks plakimas kaip tik ir 
išryškina nacionalistinio šo
vinizmo logiką, kuri, kaip iš 
istorijos žinoma, visada pasi
žymėdavo pretenzijomis mo
nopolizuoti kitų laisvę bei 
teises šovinistinės politikos

tikslams. Nacionalistinio šo
vinizmo politika visada ves
davo prie karjeristinio auto- 
ritetizmo (kitaip sakant—fa
šistinės diktatūros).

Ir aš neseniai lankiausi 
Lietuvoje. Ir man prieš tai 
buvo aiškinama apie, neva, 
tėvų žemėje nesibaigiantį 
skurdą bei vargą, apie Lietu
vos tamsybes. Toks iškreip
tas vaizdas neatitiko dabarti
nės Lietuvos gyvenimo tik
rovės, kurią nuvažiavęs pa
mačiau savo akimis. Tie, ku
rie mano paties patirtį ap
šaukia melu, kaip tik ir vado
vaujasi šovinistine logika. 
Jie norėtų, kad aš, priešta
raudamas savo patirčiai, pa
teisinčiau jų šovinistinį men
talitetą. Argi vien dėl to, 
kad aniems nepatinka komu
nizmas, aš turiu suniekinti 
savo objektyvią patirtį? Tei
singai prof. Jonynas pabrė
žia: “Paklausyti jų ir neklau
syti savo vidinio balso—tai 
kas tada tu esi, kaip žmo
gus?” Ir šiandieną ne vienas 
iš žymių istorikų klausia sa
vęs, kodėl taip atsitiko, ko
dėl, pavyzdžiui, vokiečių tau
ta, turėdama turtingą dvasi
nės kultūros istorinį palik
iną, leidosi Hitlerio nuveda
ma į dvidešimtojo amžiaus 
barbarizmą?

Taigi patriotizmas patrio
tizmui nelygu.”

TARYBŲ LIETUVOS 
LIAUDIES
ĮSIPAREIGOJIMAI
1978 METAMS

Pradžioje metų Lietuvos 
liaudis pasibrežė tam tikrus 
socialistinius įsipareigojimus 
įvykdyti visose srityse. Juos 
randame paskelbtus Vilniaus 
“Tiesoje” (sausio 31 d.). Čia 
mes kreipiame Amerikos lie
tuvių specialų dėmesį į įsipa
reigojimus Mokslo kultūros, 
liaudies švietimo, sveikatos 
apsaugos bei socialinio aprū
pinimo srityje. Jie yra tokie:

“Respublikos Mokslų aka
demijos institutų ir aukštųjų 
mokyklų kolektyvai visoke
riopai plėtos tyrimus visuo
menės, gamtos ir technikos 
mokslų srityse. Įmonių ir 
organizacijų užsakymu 
mokslininkai atliks tyrimus 
už 18,7 milijono rublių sumą. 
Ekonominis efektas, pritai
kius užbaigtus tyrimus, su
darys ne mažiau kaip 20 
milijonų rublių. Mokslininkai 
pateiks ne mažiau kaip 494 
paraiškas išradimams, pa
ruoš ir apgins ne mažiau kaip 
14 disertacijų mokslų dakta
ro ir 136 disertacijas mokslų 
kandidato laipsniui įgyti. Nu
matyta įgyvendinti tolesnes 
priemones tobulinant moksli
nio tyrimo darbų organizavi
mą ir planavimą, naudojant 
programinius-tikslinius ir 
kompleksinius mokslinių ty
rimų planavimo metodus. Vi
sokeriopai plėtos mokslinių 
tyrimų apimtis sprendžiant 
gamybos intensyvinimo pro
blemas ir aktyviau stiprins 
mokslo ryšius su gamyba.

Kūrybinės sąjungos ir or
ganizacijos, kultūros ir meno 
įstaigos telks pastangas to
liau ugdyti literatūrą ir me
ną, kurti naujus kūrinius, 
propaguojančius brolišką ta
rybinių tautų draugystę, ta
rybinį patriotizmą ir socialis
tinį internacionalizmą, komu
nistinės visuomenės statyto
jo didvyrišką kovą ir dvasini 
turtingumą.

Meno ir kultūros, švietimo 
įstaigų darbuotojai pagrindi
nį dėmesį skirs kūrybiniam 
bendradarbiavimui su broliš
kų respublikų kultūros meis
trais plėsti, meno ryšiams su 
darbo kolektyvais, kariniais 
daliniais, besimokančiu jau
nimu gilinti ir stiprinti, jau
nos kūrybinės pamainos, vi
sos meno inteligentijos poli
tiniam ir profesiniam pasi
rengimui tobulinti.

Aukštosios ir specialiosios 
vidurinės mokyklos pagerins 
busimųjų specialistų profesi-
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Aukštas valdininkas alkaniems vaikams: “Aš žinau, vaiku
čiai, kad jūs esate alkani, bet aš turiu savo kolegas milita- 
ristus laikyti tvirtais, kad jie galėtų jus apginti.”

Portugalija: vyriausybė 
sudaryta—problemos 

neišspręstos
Sausio 30 dieną Lisabonoje 

buvo iškilmingai prisaikdinti 
ir pradėjo eiti savo pareigas 
socialistų lyderio Marijo Soa
res sudarytos naujos Portu
galijos vyriausybės minist
rai.

Ankstesnė vyriausybė, ku
riai taip pat vadovavo Soare- 
sas, nepajėgė išspręsti šaliai 
iškilusių sudėtingų ekonomi
nių ir socialinių problemų. 
Šiuo metu daugiau kaip 11 
procentų darbingų gyventojų 
neturi darbo. Infliacija pasie
kė rekordinį lygį —kainos 
pernai padidėjo 26 procen
tais. Praėjusių metų preky
bos balanso deficitas sudarė 
1,17 milijardo dolerių. Portu
galijos skola užsieniui padi
dėjo iki 4,2 milijardo dolerių 
ir 1977 metais vien tik dėl 
šios skolos užsienio firmoms 
teko sumokėti 220 milijonų 
dolerių.

Parlamentas atsisakė pa
reikšti pasitikėjimo votumą 
ankstesnei vienpartinei Soa- 
reso vyriausybei, kurią suda
rė socialistai, ir jai teko atsi
statydinti. Prasidėjo ilgas 
vyriausybės krizės laikotar
pis. Po ilgų konsultacijų M. 
Soaresas sudarė kabinetą su
sitarimo tarp Socialistų par
tijos ir Dešiniojo Socialinio 
Demokratų Centro pagrindu. 
Į savo kabinetą, be socialis
tų, jis įtraukė tris Socialinio 
Demokratų Centro narius ir 

nį parengimą ir auklėjimą, 
plačiau taikys naujausius 
mokymo metodus ir techni
nes priemones, sustiprins ry
šius su gamyba ir paruoš 
9310 specialistų su aukštuoju 
ir 18460—su specialiuoju vi
duriniu išsilavinimu.

Į dienines profesines tech
nikos mokyklas bus priimta 
22,1 tūkstančio žmonių, iš jų 
į vidurines—11,2 tūkstančio 
ir technikos—4,75 tūkstančio 
žmonių. Profesinio techninio 
mokymo sistemoje liaudies 
ūkiui bus paruošta 21 tūks
tantis jaunų kvalifikuotų 
darbininkų.

Tobulinti sveikatos apsau
gos įstaigų, visų pirma poli
klinikų, kaimo ambulatorijų, 
greitosios medicininės pagal
bos stočių ir skyrių, darbą, 
skiriant ypatingą demesį mo
terų ir vaikų sveikatos ap
saugos gerinimui. Plėsti me
dicinos mokslo laimėjimų tai
kymą sveikatos apsaugos įs
taigų veikloje.

Įgyvendinti priemones 
darbo žmonių socialiniam ap
rūpinimui toliau gerinti, tuo 
tikslu iš visų finansavimo 
šaltinių asignuoti 267.7 mili
jono rublių, iš to skaičiaus 
pensijoms ir pašalpoms — 
254,4 milijono rublių.”

du nepriklausomuosius. Ka
bineto uždavinys—vykdyti 
“griežto taupymo” politiką. 
“Vyriausybė ketina kaip gali
ma greičiau vėl pradėti dery
bas su Tarptautiniu valiutos 
fondu dėl didelio kredito su
teikimo Portugalijai,”—pa
žymėjo ministras pirminin
kas. Tokio kredito gavimas 
iš Tarptautinio valiutos fon
do, kuriame svarbiausią 
vaidmenį vaidina Jungtinės 
Amerikos Valstijos, kaip tik 
ir susijęs su “griežtu taupy
mu” iš darbo žmonių kišenės, 
kuriems teks dar labiau susi
veržti diržus.

M. Soareso sudaryto naujo 
ministrų kabineto sudėtis su
kėlė šalies kairiųjų demokra
tinių jėgų protestus, nusiste
bėjimą ir nepasitenkinimą 
pačios Socialistų partijos 
gretose.

Kalbėdamas Kovilijoje įvy
kusiame mitinge, Portugali
jos Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius Aivaras 
Kunjalas pabrėžė, jog nė vie
na vyriausybė Portugalijoje 
nebus reiškiamai stabili, jei
gu vykdys politiką, nukreip
tą prieš darbo žmonių intere
sus ir iškovojimus. Jis primi
nė, jog vienpartinė socialistų 
vyriausybė turėjo atsistaty
dinti kaip tik dėl politikos, 
kuri prieštaravo darbo liau
dies interesams. A. Kunjalas 
pareiškė, jog Socialistų par
tijos vadovybei tenka visa 
atsakomybė, kad buvo nu
trauktos derybos su Portu
galijos Komunistų Partija, 
siekiant sudaryti vyriausybi
nį susitarimą, kuris įgalintų 
apginti ir įtvirtinti pagrindi
nius revoliucinius portugalų 
tautos iškovojimus.

Apie didėjantį eilinį socia
listų nepasitenkinimą socia
listų partijos vadovybės poli
tika byloja tas faktas, kad 
įvyko skilimas šioje partijoje 
ir kad pastarosiomis dieno
mis buvo įsteigtas naujas 
politinis judėjimas—“Socia
listinių ir demokratinių kai
riųjų jėgų sąjunga.” Šios są
jungos steigiamasis susirin
kimas nurodė, kad “pa
smerkta yra žlugti bet kokia 
vyriausybė, kurios nerems 
plačiosios liaudies masės.” Į 
sąjungos vadovybę įėjo žino
mi politiniai Socialistų parti
jos veikėjai. Jų tarpe buvęs 
žemės ūkio ir žvejybos mi
nistras Lopešas Kardozas.

Politiniai apžvalgininkai 
vieningai teigia, jog nauja 
vyriausybė, kurios neremia 
plačiosios liaudies masės, ne
pajėgs likviduoti Portugalijo
je gilios ekonominės krizės, 
efektyviai išspręsti aktualių 
socialinių problemų.

A. Platužas
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SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ BERLYNO

Pakeliui su profesoriumi Falkenhanu
LEONAS STEPANAUSKAS

Sėdu prie rašomosios maši
nėlės ir galvoju: ar daug 
atsirastų mano bendraamžių, 
kuriem galėčiau pateikti tokį 
“akiplėšišką” pasiūlymą kaip 
mūsų bičiuliai, —tame tarpe 
taipgi “Laisvės” prieteliui,— 
Berlyno Humboltų universi
teto profesoriui Viktorui Fal- 
kenhanui. “Profesoriau,—ta
riau prieš porą metelių,—to
kia idėja: pereikim tuo keliu, 
kur 1929 metais arti Halės, 
Žalės upės pakrantėm ėjo 
lietuvių rašytojas Antanas 
Vienuolis kartu su lietuvių 
kalbos žinovu tuometiniu 
Leipcigo u-to profesoriumi 
Jurgiu Geruliu . . . Viena 
kelio atkarpa itin įsimenanti. 
Jiedu “per saksu sodžius,” 
kaip vėliau rašė lietuvių lite
ratūros klasikas A. Vienuo
lis, ėjo pėsčiom . . .

Dabar rankose laikau nuo
trauką, taipgi pateikiu ir 
Jums, mieli laisviečiai, iš ko 
matyti, kad ir mes su profe
sorium Falkenhanu ėjom tuo 
keliu . . .

Ar patikėsim, kad dabar— 
1978 metų vasario 11 dieną— 
tokiam žvaliam žmogui suei
na ... 75 metai?!

Patikim, nes, kaip sakoma, 
gimimo metrikuose užrašyta. 
Bet kartu ir didžiausias nu
raminimas jaunesniesiems: 
šitaip galima imti ir “nesi
skaityti” su aukšto amžiaus 
riba. Be jokių ypatingų re
ceptų. 0‘ jei jau su receptu, 
tai su vienu—svarbiausiu: 
neleisti dvasiai užsnūsti; vis 
statytis naujus uždavinius; 
būti reikalingam ... O tatai, 
aišku, nuo paties žmogaus 
pareina.

Nuo 1963 metų vėlyvo ru
dens tenka šių eilučių auto
riui žengti kartu su gerbia
mu ir mylimu profesoriumi. 
Ką tiktai buvau atvažiavęs į 
Berlyną. Miestas atrodė sve
timas. Juk galima buvo užsi
merkus eiti: niekam kepurės 
kelti nereikia, niekas tavęs 
nepasveikina ... Tik dar
bas, tik—atmenu—tylus lais
valaikis bibliotekoje Unter 
den Linden gatvėje ... Ir va 
tokiom aplinkybėm viena 
pirmųjų pažįstamų—vienos 
leidyklos bendradarbė sako: 
“Jums gi būtinai reikia pa
žinti profesorių Falkenhaną.. 
Jis labai domisi lietuvių kal
ba, Lietuva. Aš buvau jo 
studentė, ’žinau . . Taip 
jau lemta, kad į lemiamus 
gyvenimo pasimatymus žmo
gus kažkodėl neskuba., Ir aš 
praleidau pro ausis pasiūly
mą. Bet Lija (toks redakto
rės vardas) nedavė ramybės: 
“Ar jau skambinot?!” Kol aš 
pagaliau paskambinau.

Ir susitikimo valanda bei 
vieta buvo sutarta. Humbol- 
tų universitetas, profeso
riaus kabinetas. Prie durų 
niūriame aukštame korido
riuje stoviniavau (stebėda
masis, kad čia nebuvo dūšiai 
ankšta Albertui Einšteinui; 
čia paskaitų turėjusiam Vy
dūnui . . .) Ir štai po paskai
tos su raktu rankoj ateina 
. . . Falkenhanas. Pasisveiki
nu. “Ak, tai jūs?!”—sako jis. 
Kažkodėl kalbu vokiškai, nes 
kaipgi kitaip kalbėsi mokslo 
įstaigoj Unter den Linden 
gatvėje?! 0 žvalus žilagalvis 
žmogus, jaunatviškas, labai 
giedro veido ištaria pirmąjį 
sakinį: “Taigi gal kalbėkim 
lietuviškai?!”

Nuo tojo sakinio iki da
bar—po atrodytų netrumpų 
15 metų—susitikimų metu 
lietuviu kalba mus šildo kaip 
gera ugnis . ...

Palaukit! Sustokim- prie 
gražaus žodžio ugnis . . . Pa
sirodo, kad profesoriaus Fal- 
kenhano gyvenime būtent ši
tas žodis labai reikšmingas. 
Kai jo tėvas buvo paskirtas 
mokytojauti j Rytprūsius, 
arti Lietuvos sienos (Ragai

Vokiečių upės Žalės [Salle] pakrantėmis. Profesorius V. 
Falkenhanas ir žurnalistas L. Stepanauskas.

nę), berniukas dažnai girdė
davo žmones kalbant lietu
viškai. Aplink Ragainę (vo
kiečių pusėj) dar nemaža 
žmonių kalbėjo lietuviškai. 
Tatai juk “Prūsų Lietuva.” 
Kartą mokytojo Falkenhano 
sūnus Viktoras laukuose pa
matė kaip kaimo žmonės bul
vienojus degina . . . Priėjo 
arčiau. Prie ugnies šildėsi 
ir ... ta nesuprantama lie
tuvių kalba šnekėjo kaimie
čiai. “Kaip gražiai skam
ba!”—mąstė jaunuolis. Ir ki
lo noras paklausti: “Sakykit, 
kaip bus jūsiškai vokiškas 
žodis das Feuer?! “Jam atsa
kė .. . Tai buvo pirmasis 
savarankiškai įsisavintas se
nosios lietuvių kalbos žodis 
ugnis!

Tam kambary, kur pirmą 
kartą pasimačiau su profeso
rium Falkenhanu, kur ant 
stalo (su galybe knygų, laik
raščių), taipgi pasieniuose 
viešpatavo profesoriui būdin
giausias kūrybinis chaosas, 
viskas buvo daroma su ug- 
nim-ugnele.

Ir štai jau pusantro de
šimtmečio mes pakeliui. Nuo 
anų Donelaičio metų (1964), 
kai kartu organizavom mūsų 
literatūros klasiko gyvenimo 
ir kūrybos parodą, beje ta
pusią išeities tašku jau tų 
pačių metų gegužės 29 dieną 
įkurtam Baltistų susivieniji
mui (tyrinėjimo objektas: lie
tuvių-latvių kalbos, literatū
ra, istorija, kultūra . . .). 
Kartu kalėm strateginius 
planus, kaip vokiečių kalba 
naujai išleisti Donelaitį, at
verti kelius Čiurlioniui . ... 
Tai profesoriaus namuose, 
tai prie stalo pas mane ir 
dabar kartu aptariam nema
ža sumanymų. Štai, pavyz
džiui, kalbam apie 39-tą 
mokslinę baltistų konferenci
ją, kuri rengiama balandžio 
mėnesį . . . Tegul šie žodžiai 
bus mūsų bendras sveikini
mas jubiliatui. Tegul bus žie
žirbos, kurios jį drąsintų, 
šauktų toliau eiti. Dar ilgai 
būti žvaliam ir sveikam . . .

Elektrėnų energetikų profilaktoriume poilsiaujantys darbininkai dažnai rengia išvykas 
į gamtą.

(Profesorius iš ilgaamžių gi-
minės; jo tėvą pažinau per- 

' kopusį devyniasdešimtmetį; 
| netgi tuo laiku labai gyvy- 
į bingą).
i Baigiu laišką prisiminimų 
j eilutėm iš anos 1974 metu 
j pavasario kelionės Žalės 
i upės pakrantėm . . . Rodos, 
i sumanymų ir uždavinių turė
jom pakankamai. Pagal A. 
Vienuolio apybraižą lyginom, 
kaip ir kas pasikeitė “saksų 
sodžiuose.” O štai apsistoji
mo vietoj, tūkstantmečiam 
Naumburge tarp kalvų, su 
nuostabia katedra, kuri dy
džiu, senumu, didingumu ra
šytojui Vienuoliui rodėsi 
(mažam mieste) kaip “ne pa
gal Jurgį kepurė,” mano ke
lionės bičiulis profesorius 
Falkenhanas dar turėjo nuo 
savus sumanymus. “Einu į 
katedrą!” — trumpai sakė. 
Nuėjau pažiūrėti, ką jis ten 
lipdo . . . Pasistatęs molber
tą šviesesnėj vietoj jis piešė 
vieną iš “Naumburgo meis
trų” sukurtųjų figūrų. Tik 
vieną! Tai buvo moters figū
ra ... Kažkurio iš kuni- 
gaikščių-fiurstų žmona . . . 
Kad geriau išeitų, profeso
rius Falkenhanas naudojosi 
savais dideliais žiūronais, ku: 
riuos ir kelyje turėjo . . . 
“Pasižiūrėkit!”-—tyliai man 
paaiškino: — “Šita moteris 
šypsosi. Daugiau nė viena 
figūra katedroj nesišypso. 
Aplamai anų laikų bažnyti
niam mene nesišypso . . .” 
Buvau sujaudintas ... Iš 
tikrųjų!! Beveik suokalbiškai 
toliau profesorius Falkenha
nas aiškino: “Žinote, ji ne iš 
Vokietijos . . . Tai lenkė. 
Toks jau istorinis faktas. 
Menininkas išdrįso suteikti 
tokius bruožus, kokius jis 
atsinešė ...”

Sugebėti rasti ir džiaugtis 
tūkstanties metu šypsena— 
laimė.

Kartu receptas (tasai visų 
didžiausias), kurį naudoja 
mūsų draugas, bičiulis, ku
riam šiandien iš širdies sa
kom: Ilgiausių Metų!

[Pabaiga iš praeito num.] 
Ne miestelis, bet miestas 
Dar tik pernai Varėnoje 

pasakojo, kad stato plunksnų 
ir pūkų fabriką, o va dabar 
nemaža varėniškių, pasitelkę 
žadintuvus, budi, kad naktis 
neužtruktų. Pažadinti sku
biai susiruošia į savo pačią 
jauniausią Varėnoje įmonę— 
plunksnų ir pūkų fabriką.

Netoli nuo miestelio abipus 
plento Varėna—Eišiškės yra 
Barčių kaimas. Tuomet, ka
da mano su Varėna pasima
tymas buvo pats pirmasis 
(prieš 22 m.), Barčių kaimas 
buvo didesnis, o Varėnoje 
tegyveno apie 1200 gyvento
jų. Jau rašiau kaip ji atro
džiusi, nepažymėjęs tik, kad 
visgi du mūrai, tie mūrinės 
Varėnos pirmagimiai buvo 
pastatyti Vytauto gatvėje, 
kuri prašauna per visą mies
telį. O dabar? Varėna per šį 
laiką išaugo keletą kartų ir 
1977 metų sausio 1 d. jau 
turėjo 6497 gyventojus. Ir 
spiečiasi joje daugiausia ap
linkinių ir tolimesnių kaimų 
žmonės, kurių gimtąsias vie
tas neretai apgyvendina . . .

j miškas.
Kai nubosta miesto sparta, 

tas gyvenimas nuo kurio kai
mo seniai spardosi kiek beį
manydami, apšaukdami tokį 
gyvenimą visiškai netikusiu, 
aš ir pats neretai pritariu: 
taip, taip sengalvėliai, mies
te gyvenimas kitoks—be vy
turių, be pempių, nei čia 
pievos žydi, nei rugiai auga, 
neišsitiesi, kur panorai me
džio pavėsyje ... O štai 
pabuvęs keletą dienų—ir vėl 
dumiu į miestą. Matyt, pavė
lavau pasenti, tat kad ir kaip 
gerai kitur bęb.utų, o mieste 
geriau. Jis turi savas privile
gijas ir, sakyčiau, pirmiausia 
buity, kultūros sferoje, o 
svarbiausia ar tik ne dar
be .. .

Varėna irgi šias privilegi
jas turi ir jas plečia. Štai 
vaikštau gatvėmis ir tiesiog 
stebiuosi, kiek daug per pa
staruosius metus čia pastaty
ta gyvenamųjų namų, dau
giaaukščių, valstybės lėšo
mis ir vienaaukščių, dviaukš
čių mūrinukų pastatyti} iš 
savo asmeninių santaupų, 
neretai bankui padedant kre
ditais.

— Kur tu, mano pirmojo 
pasimatymo Varėna?

Tik prisiminimai ir daugiau 
nieko, kas galėtų paliudyti, 
kad tu tokia buvusi. Naujos 
gatvės iššliaužė iš miesto ir 
sunku suprasti į kurią pusę 
Varėna ketina “nubėgti.” 
Man kažkodėl atrodo, kad 
link Merkio, ten, kur už 
kokių keturių kilometrų lau
kia kitas, beje, taip pat at-

LAISVE

Neatpažįstamai pasikeitusi 
Varėna

PRANAS KARLONAS

I jaunėjęs miestelis Varėna L
Pasirodo, kad mano klysta, 

nors ir ne visu 100 procentų. 
Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Bo
leslavas Vaitkaitis juokavo, 
kad esą, ko čia aš droviuosi. 
Esą, Varėna “bėgs” į Marcin
konių pusę, tai yra linkui 
mano gimtųjų vietų. Varėna 
ir Marcinkonys dabar susieti 
ne tik geležinkeliu, jau nu
tiestas kelias abipus kurio ir 
bus statomi, tiksliau—jau 
statomi valstybiniai gyvena
mieji namai.

— Vadinasi klydau, man 
atrodė kitaip . . .

— Neklydai. Jau ruošia
mas projektas abiejų Varėnų 
sujungimui. Bet į Merkio pu
sę bėgs kiti namai, privatūs. 
Per metus tokių namų žmo
nės pastato po dvidešimt, o 
kartais ir daugiau.

Pas mane tai iš ankstesnio 
įpratimo — vis miestelis, 
miestelis. O juk Varėna ne 
miestelis, o miestas. Taip 
tituluojamas ne tik varėniš
kių, o ir oficialių dokumentų. 
Čia pastatyta kombinuotų 
pašarų gamykla, kurią dabar 
ruošiamasi plėsti, statyti an
trąją eilę. Yra konservų fa
brikas, ir ko-ne-ko, o čia 
konservuotų grybų ragavo 
(tikriausiai ragavo) kiekvie
nas respublikos gyventojas. 
Didelė, visuomet nervinga 
gelžbetonio konstrukcijų ga
mykla. Ir suprantama, Varė
nai ypač prie veido tai, kas 
šiaip ar taip susiję su miško 
ūkiu, jo pramone. Varėnos 
miško įmonių susivienijimas 
apjungia Marcinkonių, Drus
kininkų ir Valkininkų miškų 
ūkius bei pagrindinę .Varėnos 
miško įmopę^ <> aY; . ...

Ten, kur anksčiau buvo 
tiek daug lakaus klajojančio 
smėlio didingai korpusus iš
kėlė kaimo profesinė techni
kos mokykla. Varėnoje mo
komasi arti!? Tikriausiai ne
patikėčiau ir aš šito viso 
nepačiupinėjęs savo ranko
mis, jeigu į Varėną būčiau 
užsukęs tiesiai iš pokario lai
kų. Bet faktas būtent toks, 
faktas bylojantis apie nuo
stabiai gerus pasikeitimus ir 
žemdirbių gyvenime.

Ko miestui reikia—Varėna 
turi. Yra ligoninė, mokyklos, 
biblioteka, kultūros namai, 
vaistinė, paštas, kino teat
ras, telegrafas, knygynas, 
rajoninio laikraščio redakci
ja, spaustuvė, buitinio aptar
navimo kombinatas, pramo
ninių ir maisto prekių par
duotuvės, restoranas—val
gykla, taupamoji kasa, vaikų 
darželiai ir lopšeliai bei visa 
eilė administracinių įmonių. 
Daug žmonių dirba transpor
to ūkyje, Lietuvos žemės 
ūkio technikos Varėnos sky
riuje ir kitur.

Ne, ne—Toji pirmojo pasi
matymo Varėna man neatsi
liepia ir niekuomet jau neat
silieps. Tai ne logikos reika
las. Varėnoje padaryti ir da
romi dideli darbai, kurie 
neatpažįstamai pakeitė ne 
tik žmones, bet ir visa tai, 
kas jiems priklauso—miestą, 
jo namus ir visą aplinką, kur 
jie gyvena. Varėnos kelyje 
nemirksėdama dega tik žalia 
šviesa, ragina skubėti ir ne
sustoti, eiti vis toliau ir to
liau, ten, kur laukia nauji 
mūrai, naujos gatvės, nauji 
kultūros židiniai ir iš kur, 
atsigręžius pasižiūrėti atgal, 
tik vyresniųjų prisiminimuo
se blausiais kontūrais išnyra 
nedidelis miškų apsuptas 
miestelis, visiškai nepanašus 
į dabarties ir būsimą miestą 
Varėną.

Laimingus sapnus sapnuo
ja kūdikiai, laimingas svajas 
pina tėvai.

3 IAS PUSLAPIS

Prienų internatinės mokyklos moksleiviai Birštono kuror
te.

Prienų internatinės mokyklos tvarkaraštyje greta tradi
cinių pamokų pavadinimų atsirado žodis “Kurortas.” Tai 
kaimyninio Birštono kurorto darbuotojai drauge su kuror- 
tologijos mokslinio tyrimo laboratorijos specialistais šefavi- 
mo pagrindais pasiūlė moksleiviams savo paslaugas. Ku
rorto autobusas pagal mokyklos tvarkaraštį vežioja mažuo
sius pacientus į gydomąsias procedūras ir atgal.

Šioje mokykloje mokosi vaikai, persirgę įvairiomis sun
kiomis ligomis, ir kurortinė pagalba, derinant ją su 
gydomąja fizine kultūra bei kitais medicininės reabilitacijos 
elementais, duoda teigiamų rezultatų.

A. Sabaliausko nuotr.

Kada amerikiečiai 
atrado Afriką?

"... Pastaraisiais metais 
amerikiečiai vėl atrado Afri
ką . . .” rašo Dakare leidžia
mas žurnalas “Afrik nuvel.” 
Kas tai, skambi žurnalisto 
frazė ar politinė realybė?

Įvairių baltųjų šeimininkų 
matė juodasis kontinentas. 
Didelius ir riebius šio žemy
no kąsnius buvo apžiojęs Bri
tų imperijos liūtas. Skersai 
išilgai keliaujantys po Afri
ką, nuo Alžyro iki Pretori- 
jos, turi mokėti prancūzų 
kalbą. Ją savo valstybine 
kalba paskelbė daugiau kaip 
dvidešimt naujųjų žemyno 
valstybių. Yra turėjusios Af
rikoje kolonijų Ispanija ir 
Italija. Milžiniški juodojo 
kontinento plotai priklausė 
netgi Europos liliputams— 
Belgijai ir Portugalijai.

Žmonijos socialinė pažan
ga, kurią galingai pastūmėjo 
Spalio revoliucija, išjudino ir 
Afriką. Dabar šiame žemyne 
yra per keturiasdešimt pačių 
afrikiečių valdomų valstybių. 
Tačiau baltieji neokolonizato- 
riai dar plačiai šeimininkauja 
Afrikoje. Štai vadinamoji 
daugianacionalinė britų mo
nopolija “Lonro” (“London 
and Rodezija Maining and 
Land Company”), kontroliuo
janti 60 kompanijų pačioje 
Anglijoje, Rodezijoje jų val
do 62, Kenijoje—45, Pietų 
Afrikos respublikoje —15, 
Nigerijoje—16, Zambijoje— 
40, Malavyje—16, Mavriki- 
jos ir kaimyninėse salose— 
12. Net Afrikos vienybės or
ganizacija buvo priversta su
teikti “Lonro” monopolinę 
teisę aprūpinti žemyną arabų 
nafta.

Afrikos pietuose baltieji 
ateiviai išlaikė ir politinę val
džią. Pietų Afrikos Respubli
ka paversta 4 milijonų baltų
jų nuosavybe, o maždaug 
16-kai milijonų čiabuvių afri
kiečių čia neduota jokių tei
sių. Rasistinė tvarka viešpa
tauja ir Rodezijoje, nors ten 
baltųjų yra tik apie 400 tūks
tančių, o afrikiečių dešimte
riopai daugiau.

Dar neseniai iš esmės tik 
su rasistinėmis Afrikos val
stybėmis ir palaikydavo ry
šius Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Be kitų priežasčių, 
gal čia kalta dvasinė gimi
nystė. Juk ir Amerikoje 20 
milijonų negrų—iš Afrikos 
kadaise atvežtų vergų pali
kuonių—nelaikomi lygiaver
čiais žmonėmis. Kaip ten be
būtų, JAV monopolijos į Pie
tų Afrikos Respublikos eko
nomiką investavo 2 milijar
dus dolerių—tiek pat, kiek į 
visą likusį Afrikos žemyną.

O kaip klostosi reikalai da
bar, kai, pasak Vakarų spau
dos, nuo 1975 metų ameri
kiečiai vėl “atrado” Afriką? 
Doleris iš tiesų ėmė aktyviai 
skverbtis į juodąjį žemyną.

Neseniai “ALKAO” kompa
nija atidarė antrąją boksitų 
kasyklą Gvinėjoje, firma 
“Kaizer Aliuminum” investa
vo papildomai kapitalo Gano
je, “Bethlehem Steel” ir “Pi- 
kand Water” —Gabono ir 
Dramblio Kaulo Kranto gele
žies rūdynuose. Plačią vario 
gavybą Zaire organizuoja 
kompanijos “Amoco” ir 
“Leon Templsmen.” Ameri
kos monopolijos žvalgo nike
lio atsargas Burundyje, stei
gia cukrašvendrių plantaci
jas ir organizuoja cukraus 
gamybą Mauritanijoje ir 
Dramblio Kaulo Krante, su
sidomėjo daržovių auginimu 
Senegale, pradėjo pramoninę 
žvejybą Kamerūne ir t. t. 
Daug naujų filialų Rytų ir 
•Vakarų Afrikoje atidarė 
Amerikos bankai. Vakarų 
spauda rašo, kad artimiau
siais metais numatomi dideli 
Amerikos kapitalo įdėjimai į 
Zairo, Nigerijos, Dramblio 
Kaulo Kranto, Ganos, Gabo- 

.no, Zambijos ir Botsvano 
ekonomiką.

Amerikos biznierius arba 
j jų vadinamąsias daugianacio- 
I nalines kompanijas, kurios, 
pasak prancūzų žurnalo “Ka- 
je diu komiuniam” yra “vie
nas pagrindinių Amerikos 
kapitalizmo viešpataujančios 
įtakos ir pasaulinės ekspansi
jos faktorių,” į Afriką vilioja 
milžiniški pelnai, kuriuos ža
da pigi darbo jėga, galimybė 
monopolizuoti ištisas liaudies 
ūkio šakas ir rinką, dideli 
gamtos turtai. JAV monopo
lijas skatina aktyviai veikti 
taip pat baimė, kad ir kitos 
šalys nesusivienytų, kaip 
mėgina daryti naftos ekspor- 
tininkės, nes tada išsivysčiu
sios kapitalistinės valstybės 
nebegautų pusvelčiui dauge
lio žaliavų. Nors Afrikos 
gamtos turtai dar silpnai iš
žvalgyti, bet čia žinoma ne
mažai tokių unikalių žaliavų, 
kaip urano, deimantų, naftos 
ir kt. Geležies rūdos juodaja
me žemyne rasta dvigubai 
daugiau, negu JAV, kobal
to—42 proc. kapitalistinio 
pasaulio išteklių, boksitų— 
34, vario—17 proc. ir t. t.

Sėkmingai Amerikos biz
nierių veiklai, suprantama, 
reikia, kad Afrikos žemynas 
būtų “politiškai stabilus.” 
Štai kodėl Jungtinės Ameri
kos Valstijos pastaraisiais 
metais taip aktyviai remia 
šio žemyno reakcines jėgas. 
Jos daro viską, siekdamos 
išgelbėti Pietų Afrikos rasis
tus, dosniai remia tokius an
tiliaudinius režimus, kaip 
Zaire, visokeriopai kenkia 
Angolos Liaudies Respubli
kai, Etiopijai ir kitoms ša
lims, mėginančioms žengti 
nekapitalistiniu keliu.

A. Petkus



LAISVĖ PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 24, 1978

S KARJERISTO MEMUARŲ

NEPAVYK®
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Tame San Paulo miesto 
rajone, kur stūkso dvi di
džiulės geležinkelio stotys, 
kur vešliai žaliuoja Luso par
kas (čia visada sutiksi tautie
čiu), aš įrengiau savo biznio 
kontorėlę. Tai buvo vieno 
kambario pusrūsys. Jį medi
ne tvorele pusiau padalijau: 
mano raštinė anapus, patal
pėlė interesantams šiapus. 
Rakandu turėjau nedaug. 
Sutrūnijęs rašomasis stalas, 
ant jo muziejui betinkantis 
remingtonas, žalvarinė Kris
taus statulėlė, senų spaudi
nių krūvelė. Ant sienos ka
bojo senoviškas telefono su 
rankenėle aparatas. Koks įs
tabus tas telefonas! Jis ir 
prabanga, ir puošmena, ir 
kontoros aukštas autoritetas 
tais laikais Brazilijoje. Vie
noje kertėje stovėjo plieno 
spalvos seifas—mano paties 
pasidaryta medinė dėžė. Čia 
pat kabėjo didelis plakatas, 
vaizduojantis kunigaikštį Vy
tautą, apdėta šarvais, ant 
kelių pasidėjusį aštrų kalavi-
J v *

Dantyse įsikandęs drūtą 
cigarą, sėdžiu amerikoniškai 
kojas ant stalo užkėlęs, lau
kiu klientų. Lauke ant durų 
didele iškaba:

“Tautiečiai! Savas pas sa- 
va! Teikiu informaciją ir ge
riausias paslaugas naujaku
riams. Kontoros vedėjas 
Tom Sukh.” (Mano tikras 
vardas ir pavardė buvo Ta
mošius Sukčiūnas).

Belaukdamas du moju ... 
Nieko baisaus, atsigriebsiu 
po nesėkmių. Ar maža ant 
šio svieto mulkių? Kaune su
degiau . . . Apstatė mane tie 
klastūnai kolegos, apiplėšė,

nės patriotų—įvairių plėši
kų, vagių. Iš jų imdavom 
stambias sumas žėrinčiais ir 
skambančiais doleriais, cari
niais aukso rubliais.

Tačiau į mūsų kišenes vis 
dėlto suplaukdavo stambiau
sios sumos tai iš biznio su 
emigrantais, kurių srautas 
vienu metu neperstojo. Bet 
viskam ateina galas. Išgir
dom, kad Lietuvą ėmė pa
siekti pikti, mus, geradarius, 
skundžiantys laiškai iš Brazi
lijos. Esą niekas užpirktos 
žemės negavęs, kad mūsų 
tautiečiai buvę klastingai su
vilioti, baisiai apgauti ir kru
vinai nuskriausti.

Ir ką jūs manot? Nors 
buvom nemenko kalibro tau
tos veikėjai, bet pajutom, 
kad už geradariškas išeivy- 
bei paslaugas galim už grotų 
atsidurti. Tada mano partne
riai mane pasirinko atpirki
mo ožiu, visas bėdas suvertė 
ant mano plikės. Gerai dar 
kad aš ne iš kelmo spirtas, 
tai vargais negalais sugebė
jau išdumti į tą pačią Brazili
ją. Tfu, bjaurybės, niekšai!

Taip paskendau į netolimos 
praeities prisiminimus, kad 
nepastebėjau, kai prie konto
ros tvorelės atsirado du tau
tiečiai, atėję savas pas savą.

— Labas, ponuli!
— Labas, labas tautiečiai! 

—mandagiai šūktelėjau nuo 
stalo kojas nukeldamas.— 
Kokios bėdos jus spaudžia?

Abudu pasipasakojo, kad 
vakar iš fazendos atbėgo San 
Paulan, jų šeimos tebekurk- 
sančios geležinkelio stotyje, 
nes neturinčios kur prisi
glausti, o stoties sargai jas 
varo lauk. Abiejų šeimų gal
vos atrodė liūdnai—įdubu

siais veidais, nesiskutę, sau
lės rudai įdeginti, dulkių sto
ru sluoksniu apnešti.

— Gal ponulis mums padė
si surasti kambariuką ir kokį 
nors darbą?

— Mielai! Aš ir esu jūsų 
paslaugoms. Kiek atsivežėte 
pinigų? Aha, šiek tiek turit. 
Aš imu doleriais arba svarais 
sterlingais. Braziliškas pini
gas man nelabai prie dūšios. 
Už patarimą ir rekomendaci
ją mokėkit po penkis dole
rius!

Atėjusieji savas pas savą 
iš mazgelio sukrapštė po 
penkinę ir paklojo ant per
tvaros.

— Paskutiniai pinigėliai, 
ponuli,—aimanavo vyresnio 
amžiaus, išdžiūvęs tautietis, 
pasisakęs e$ąs pavarde Kel
melis.

Pirma išlyginęs dešimtį do
lerių įsidėjau į kišenę. Paaiš
kinau, kad kitokio buto neie
škotų, kaip Bom Retiro ar 
Mookos rajonuose rūsio. Tai 
ne liuksusinės kamaros, bet 
gyventi iš bėdos galima. O 
kokį darbą mokate?—paklau
siau. Amato jokio jie neturį , 
dirbsią, bet kokį darbą, kad 
tik badu nestiptų.

Aš griebiau telefono ran
kenėlę ir nervingai ją pasu
kau.

— Mister Džordž? — kal
bėjau angliškai. Iš viso šios 
kalbos mokėjau gal dvide
šimt žodžių—jes, okey, ol- 
rait, gadem ir dar kelis. 
Pakabinau surikuliarą ir 
linksmai tariau:

— Drožkit į “Armuro” gal
vijų skerdyklą, čia vadinamą 
frigorifiku. Prašykit senjoro 
viršininko Džordžo, jis man 
žadėjo jums padėti.

Tautiečiai išėjo nušvitu
siais veidais. Aš patenkintas 
tryniau delnais.

[Bus daugiau]

Iš Argentinos 
lietuvių gyvenimo

Kam Čilės diktatoriui

įskundė . . . Per plauką vos 
sveiką kailį išnešiau. Pro Ky-
bartus, Berlyną atsibasęįau 
čion, Brazilijon. Kelionė ne
pigiai kaštavo. Bet spėjau 
dar nutverti valiutos, kurios 
liko kabaretams, kazinams. 
Paūžiau . . .

Taigi Kaune Laisvės alėjoj 
keliese sutvėrėm tada labai 
išradingą Išeivybės biurą— 
tikrą Eldoradą. Mūsų devi
zas buvo: ugdyti tautinį pa- 
t ; • ro t i z m a, pade t i v a r guo
liams! Pagrindinė mūsų veik
los gairė—gabenti Lietuvos 
kaimo biedniokus, miesto 
bedarbius į Brazilijos fa
zendas, į gyvatynų karaliją. 
Už kiekvieną sveiką berną ar 
mergą okeaninių laivų firmos 
mums mokėdavo nemažą pi
nigą. Savo ruožtu vokiečių, 
belgų, prancūzų laivininkys
tės agentūroms atlygindavo 
Brazilijos žemvaldžiai. Mūsų 
gundymas emigruoti pasiekė 
visus Lietuvos užkampius. 
Kai suuostydavom, kad kan
didatas į džiungles turi šiek 
tiek pinigų, stengdavomės iš 
jo išvilioti bent pusę sumos 
už šipkartę. Kaip jis nemo
kės, apsvaigintas mūsų išgir
tojo rojaus žemėje! Taip įsi- 
siubavom, kad ėmėm net
brazilišką žemę pardavinėti, 
kaip bepasitaikytų—išsimo
kėtinai ar iškart imant apva
lią litų sumelę. Veikiausiai 
tokio biznio negirdėjo nere
gėjo nei Jungtinių Valstijų 
graboriai, munšaino kontra
bandininkai, pagaliau nei 
mūsų klebonai, davatkoms 
sklypus danguje pardavinė
dami!

Dirbom ir kitokius patrio
tinius darbelius. Pavyzdžiui, 
su meilužėm prageria, iš
švaisto valstybės uždo pini
gus valdininkas, jam gresia 
teismas. Kur vargšas dings? 
Jis tuoj į mūsų išeivybės 
biurą, mes jam bemat ištiki
mybės liudijimą, užsienio pa
są ir naktį per sieną, papirk
tiems pasieniečiams pade
dant, perkeliam į Eitkūnus, 
ir žmogus išgelbėtas laimin
gai nuplaukiu į Pietų Ameri
ką. Būdavo ir kitokių tėvy-

Medikų ir inžinierių bendradarbiavimas
Tarybų Lietuvoje

Spalio mėn. Kaune įvyko 
Lietuvos Respublikinės 
mokslinės medicininės-tech- 
ninės draugijos pirmoji kon
ferencija tema “Medicininės 
technikos panaudojimas 
diagnostikai ir gydymui.”

Kaunas turi senas medici
ninės aparatūros ir prietaisų 
kūrimo tradicijas. Tam gerą 
bazę sudaro pajėgus pramo
ninis potencialas ir tai, kad 
čia įsikūrę A. Sniečkaus poli
technikos institutas ir kiti 
techniniai mokslinio tyrimo 
institutai. Kauno medikai 
yra aktyvūs novatoriai. Me
dicinos instituto išradėjai 
užima pirmą vietą tarp res
publikos medicinos įstaigų. 
Pastaraisiais metais jie gavo 
daugiau kaip 100 autorystės 
liudijimų. Visa tai sudaro 
palankias sąlygas sėkmin
gam medicinos darbuotojų ir 
technikos atstovų bendra
darbiavimui.

Sis bendradarbiavimas 
ypač sutvirtėjo 1975 m., įs
teigus Lietuvos Respublikinę

mokslinę medicininę-techni- 
nę draugiją.

Konferencijos metu veikė 
medicininės technikos paro
da. Ir paroda, ir specialiai 
konferencijai išleistas respu
blikos medikų išradimų apra
šymų kopijų rinkinys byloja, 
kad medicinos darbuotojai 
geba pateikti daug efektyvių 
techninių sprendimų. Kartu 
iškyla problemų. Trūksta ge
ros materialinės bazės suma
nymams įgyvendinti. Sunkiai 
imamasi gaminti serijiniu bū
du medicininės technikos 
priemones. Dalis vyresnio
sios kartos medikų nemoka 
naudotis sudėtinga aparatū
ra. Trūksta techninių žinių ir 
jauniems specialistam^.

Siūloma medikus geriau 
supažindinti su šiuolaikine 
medicinine technika. Dalis 
inžinierių irgi turi įgyti nuo
voką apie medicinos pažan
gą, diagnozavimą ir gydymo 
metodus. Tik tada galima 
sėkmingai kurti, tobulinti, 
propaguoti ir plačiai naudoti 
medicininę techniką.

“Mokslas ir Technika”

Naujame centrifūgų skyriuje—[iš kairės į dešinę] aparati- 
ninkas K. Normantas, bandomojo cecho viršininkas V. 
Laucius, vyresnioji inžinierė biochemikė V. Ščiukauskaitė 
ir inžinierė biochemikė L. Bojaršina.

Vilniaus Bandomosios pramonės fermentinių preparatų 
gamykla pirmoji šalyje pusiau gamybinėmis sąlygomis 
pradėjo auginti kristalinius fermentus, kurie daug švares
nis už techniškuosius. Šie biologiniai katalizatoriai labai 
reikalingi virusologams, mikrobiologams, selekcioninkams, 
jie pagreitins mokslinius tyrimus geninėje inžinerijoje.

A. Sabaliausko nuotrauka

Turbūt viena iš paskutiniųjų nuotraukų su Pranu Ulevi
čium, buvusiu argentiniečių, padaryta prie Vilnies Mildos 
salės? 1971 metais Jis kaip tik po to greitai apsirgo ir mirė. 
Tai neužmirštamas kovotojas už šviesesnę ateitį.
Nuotraukoje iš kairės i dešinę: Ed. Šulaitis, P. Ulevičius, 
S. J. Jokubka ir J. Mažeika.

Pažangių lietuvių sodyba, Bernai mieste, prie Buenos 
Aires, kur progresyvūs lietuviai veikia socialiniai—kultūri
niai. Kalba Lietuvių Ratelio pirmininkas, gabus, Argenti
noje gimęs Eduardas Pilikauskas.

Lietuvių Ratelio Choras su savo dirigentu muziku Ignu 
Andrijausku.

Buenos Aires ir Rosario mieste Kauno dramos teatro 
aktoriui Vladui žirguliui viešint Argentinoje pas savo 
gimines. Jam buvo suruoštos išleistuvės, per kurias 
svečias padainavo gražių naujausių lietuviškų dainų.

Tėviškės pievos
Kokios mielos man tėviškės pievos— 
Prie upės Šventosios krantų, 
Kai matau, visuomet grožėjuos, 
Skaudu man išeiti iš jų.

Kokios mielos man tėviškės pievos, 
Pasipuošę gražiausiai žiedais, 
Tarp žiedų bitės zuja, jos ieško 
Sau maisto—medučio saldaus.

Kokios mielos man tėviškės pievos, 
Čia vaikytė prabėgo linksmai, 
Kur Šventoji upė srovena, 
Jos pakrantėm—smėlėti takai.

Kokios mielos man tėviškės pievos
Ir dabar jos vaizduotei matau, 
Lyg lakstau smėlėtais takeliais 
Ir tau apie jas aš rašau.

K. Zakavičienė

prireikė “referendumo”II

Sausio pradžioje Gilėje bu
vo surengtas vadinamasis 
“referendumas,” kurį Pino- 
četo chunta (klika) organiza
vo pagal visas karinio-polici- 
nio farso taisykles. Čiliečiai 
nebuvo kviečiami, o verčiami 
eiti “balsuoti,” bauginami 
šautuvais ir kulkosvaidžiais. 
Kariniai daliniai ir žandar
merija, kaip praneša Vakarų 
korespondentai, “aktyviai ki
šosi” į balsavimo eigą. Jų 
netrūko ir aplink rinkimines 
apygardas bei rinkiminėse 
apygardose. Visuose čiliečių, 
kurie buvo varomi prie urnų, 
pasuose buvo daromos spe
cialios atžymos. Tiems, kas 
balsavo arba ketino balsuoti 
“prieš,” buvo atvirai grasina
ma žiauriomis represijomis. 
Chunta kruopščiai suplanavo 
ir kontroliavo visą “referen
dumo” mechanizmą—ir ko
misijų sudėtį, ir balsų skai
čiavimo sistemą.

Net dešinioji buržuazinė 
JAV, Prancūzijos ir kitų ka
pitalistinių šalių spauda tie
siai nurodė, kad gėdingas 
Gilės diktatorių farsas yra 
aiškiai antidemokratinis. Jis 
vyko esant šalyje apsiausties 
padėčiai, kur visos politinės 
partijos uždraustos, o parla
mentas išvaikytas. Čilės pa
triotai, kurie mėgino platinti 
lapelius, raginančius balsuoti 
prie^ chuntą, buvo suimti, 
pranešė laikraštis.

Tat kam chuntai prireikė 
tokios grubios klastotės—va
dinamosios “liaudies nuomo
nės apklausos”?

Pirmiausia atsakymo rei
kia ieškoti toje didelėje izo
liacijoje, kurioje atsidūrė 
diktatūros režimas tiek šaly
je, tiek ir tarptautinėje are
noje. Be to, ši izoliacija vis 
didėja. 1977 metų gruodžio 
16 dieną nuolatinius žmogaus 
teisių pažeidimus, terorą, re
presijas Čilėje griežtai pa
smerkė Jungtinių Tautų Ge
neralinė Asamblėja. Todėl 
Pinočetas ir sumanė skubiai

Puiki meno kūrinių 
paroda Klaipėdoje

Klaipėda. Beveik trys šim
tai autorių dalyvauja Klaipė
dos zonos meno verslų paro
doje, kuri veikia uostamies
čio Kultūros rūmuose. Čia 
savo kūrinius ir serijinės ga
mybos darbų pavyzdžius 
eksponuoja Liaudies meno 
draugijos Žemaitijos sky
riaus, Meninės fotografijos 
draugijos Klaipėdos sky
riaus, uostamiesčio “Dailės” 
kombinato menininkai ir 
Plungės “Minijos” liaudies 
gaminių įmonės kolektyvas.

Meno verslų parodoje de
monstruojami medžio droži
niai, pynimo darbai, gaminiai 
iš gintaro, tekstilės, įvairi 
keramika. Viso pateikta apie 
500 darbų, kurių geriausi 
bus atrinkti respublikinei ir 
vėliau—sąjunginei meno 
verslų parodoms.

Ypač gausų parodoje teks
tilės darbų ir medžio droži
nių, o tapybos kūrinių Klai
pėdos Kultūros rūmai nepa
jėgė sutalpinti. Jie ekspo
nuojami Kauno gatvėje įsi
kūrusiame Liaudies meno 
parodų salone.

Edvardas Uldukis

Reikalauja įrodyti
Pastaruoju laiku šioje šaly

je valdžios žmonės pradėjo 
leisti kalbas, kad būk į Kubą 
esą atvykę tarybiniai lakū
nai, kurie užėmė kubiečių la
kūnų vietas, kad šie galėtų 
nuvykę į Etiopiją operuoti 
karinius lėktuvus ir bombar
duoti Somalį. Tarybiniai pa
reigūnai griežtai tas kalbas 
paneigia ir reikalauja, kad 
Amerika jas paremtų fak
tais, arba atšauktų. Kol kas 
atsiliepimo iš Washington© 
nesigirdi.

užsitikrinti “liaudies para
mą,” siekdamas nors šiuo 
manevru kaip nors pagražin
ti save pasaulio visuomenės 
akyse.

Spektakliu—vadinamuoju 
“referendumu” taip pat buvo 
mėginama (tačiau nesėkmin
gai), nors kuriam laikui nu
kreipti čiliečių dėmesį nuo jų 
nuolatinio skurdo ir beteisiš
kumo. Visas Čilės socialinis- 
ekonominis gyvenimas šiuo 
metu katastrofiškai sunkus. 
Vien per 1976 metus, kaip 
rodo oficialūs chuntos duo
menys, infliacija šalyje padi
dėjo iki 174,3 procento, o 
praėjusiais metais pakilo dar 
daugiau. Be darbo dabar yra 
apie 20 procentų visų darbin
gų Čilės gyventojų.

Trečiasis “referendumo” 
tikslas—akylai sekti rinkėjus 
ir priverstinio “balsavimo” 
momentu išaiškinti naujus, 
dar nežinomus chuntai reži
mo priešininkus.

Tačiau karinės chuntos su
rengtas maskaradas negalėjo 
nieko suklaidinti. Kaip buvo 
pabrėžta Gilės Komunistų 
partijos pareiškime, “refe
rendumas” žiauriausio teroro 
ir visuotinio sekimo sąlygo
mis buvo ne kas kita, kaip 
tiesioginis pasityčiojimas iš 
Čilės liaudies valios pareiški
mo, liaudies, kuri kiekvieną 
dieną vis ryžtingiau kovoja, 
siekdama nuversti nekenčia
mą Pinočeto fašistinę dikta
tūrą. J. Babenka

Juozas Banaitis

Kovo 1-ąją sukanka 70 me
tų, kai gimė (1908 m.) Juozas 
Banaitis, revoliucinio judėji
mo Lietuvoje dalyvis, kultū
ros darbuotojas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas.

1928-1932 metais J. Banai
tis studijavo Kauno universi
teto humanitarinių mokslų 
fakultete ir Konservatorijo
je. Nuo 1933 m. jis—Komu
nistų partijos narys. Bendra
darbiavo pogrindiniuose žur
naluose “Aurora” ir “Antifa
šistas,” taip pat pažangiųjų 
rašytojų leidiniuose. 1936 m. 
baigęs Kauno konservatori
ją, J. Banaitis mokytojavo 
Kauno trečiojoje gimnazijo
je.

1940 m. jis buvo išrinktas 
Liaudies Seimo atstovu, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo nariu, 
Biudžetinės komisijos pirmi
ninku.

1940-1941 metais J. Banai
tis buvo Lietuvos TSR Radi
jo komiteto pirmininku, Di
džiojo Tėvynės karo metais 
dirbo Radijo komitete 
(Maskvoje) lietuviškų laidų 
atsakinguoju redaktorium.

1944-1953 metais J. Banai
tis—Meno reikalų valdybos 
prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos viršininkas, 1953— 
1958 m.—Lietuvos TSR Kul
tūros ministro pavaduotojas, 
nuo 1958 m.—Kultūros mi
nistras.

J. Banaitis buvo visų šau
kimų Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas 1949-1954 ir 1958-1964- 
Lietuvos KP CK narys.

J. Banaitis paskelbė apsa
kymų, straipsnių meno ir 
muzikos klausimais.

Mirė Juozas Banaitis 1967 
metais.
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KANADOS ŽINIOS Kai kurie įdomus nuotraukomis atsiminimai
iš karo audros laikų Lietuvoje

Vancouver, B. C.
EKONOMINIS KLIMATAS 
EINA BLOGYN

Šiame Ramiojo vandenyno 
pakraštyje jau panašu į pra
džią pavasario: Keletas anks
tyvųjų gėlių jau skleidžia žie
dus komerciniai auginamos 
“Daffodils” (Narcissus Poeti- 
cus) jau pardavinėjamos vi
suose Kanados miestuose, 
matėme ant T. V., kad savo 
geltonais žiedais jau puošia 
parlamento rūmus Ottawoje. 
Bet ekonominis klimatas, 
kaip ir visoje Kanadoje, eina 
vis blogyn: Provincijos par
lamento narys David D. Stu- 
pich, buvęs finansų ministru, 
valdant provinciją Naujųjų 
Demokratų Partijai, rašė 
“Vancouver Sun,” vasario 7 
d. laidoje, kad 1977 m. ban
krutavo biznių 124-rių milijo
nų dol. vertės, tai 90% dau
giau, kaip 1966 metais. Be
darbių skaičius viršija 
$115,000 (iš vieno milijono 
dirbančiųjų), žmonės nepajė
gia išmokėti užpirktų namų. 
Pernai ant licitacijos buvo 
parduota 2,313 namų, o šie
met bus parduota iš varžyti
nių dvigubai!

Kanados ponai prisibijo 
kylančių protestų ir bando 
visokiais būdais nukreipti 
žmonių domėsi kitur. Vis 
daugiau kanadiečių pradeda 
klausinėti: “Kodėl gi nėra 
bedarbių socialistinėse šaly
se, kodėl Tarybų Sąjunga 
moka išlaikyti pastovią pini
gų vertę ir prekių kainas?” 
Tai ponai didina prieštarybi- 
nę propagandą: Gruodžio 
mėnesi surado kažkokį dak
tarą (dirbanti valstybės apa
rate), kuris per radio, T. V. 
ir spaudoje tvirtino, kad 
“blogas oras yra pasėka ta
rybinių mokslininkų eksperi
mentų su galingomis elekt
ros bangomis Rygoje, kurios 
sumaišo pastovias oro ir 
temperatūros sroves ir gali 
sukelti net žemės drebėji
mus.” Rytinėje Kanadoje ir 
JAV, kur jau antrą žiemą 
kankina stiprios sniego pū
gos, gal kaip kas ir patikėjo, 
bet kodėl šioje provincijoje 
yra panašus oras, kaip ir ki
tais metais?

Algirdas Grinkus

i nos atžymėjimą su užkan
džiais ir programa.

Nutarėme apie balandžio 
mėnesį rengti didelį balių su 
įžanga, nes dauguma to pa
geidavo.

Šiame susirinkime turėjo
me ir programą. Onutė Ver- 
žinskienė padeklamavo kele
tą eilėraščių, o Elenutė Ju- 
raitienė pasakė gražų eilė
raštį.

Po to buvo vaišės. Pir
miausia ant stalo pasirodė 
tortas su degančiomis žvaku
tėmis. Tai buvo pagerbimui 
mūsų narės Verutės Zavišie- 
nės su jos 80-tuoju gimtadie
niu. Sudainavime “Ilgiausių 
metų.” Verutė atrodė labai 
patenkinta, net apsiašaro
jo . . .

Tokie suėjimai mums “jau
nuolėms” iš tikrųjų labai 
naudingi, nes namuose vie
natvė darosi liūdna, malonu 
susirinkti, susitikti, jaukiai, 
linksmai praleisti laiką. Mū
sų klubas kviečia daugiau na
rių įsirašyti. Mes stengiamės 
daug gražių, labdaringų dar
bų atlikti.

Mielos draugės, iki pasi
matymo. P. B. Grandma

Vytautas Prasdačiauskae 
vadas Tėvynės Partizanę 
Būrio. Jisai saugo ir rūpinasi 
išdalinimu amerikoniškų dra
panų, pasiųstų jojo grupėi.

Jvažiuojant į miestą Vilniuje, tuojau po išvijimo vokiečių, 
liaudies milicija tikrina dokumentus. Milicininkų dauguma 
buvę Lietuvos partizanai.

• Kai italų žurnalas “La 
stampa” paskelbė konkursą 
geriausiam Turino miesto pi
liečiui išaiškinti, redakcija 
gavo tokio turinio laišką: “Aš 
nerūkau ir negeriu alkoholi
nių gėrimų. Nelošiu kortomis 
ir kitais azartiniais lošimais. 
Nelaužau ištikimybės žmonai 
ir nežiūriu į svetimas mote
ris. Anksti keliuosi ir vėlai 
gulu. Ištisą dieną sunkiai 
dirbu. Sekmadieniais einu į 
bažnyčią. Taip gyvenu jau 
ištisus penkerius,., motus. 
Konkurso prizą galėčiau at
siimti pavasarį, kai mane 
išleis iš kalėjimo . . .”

t I Speciali ekspertų grupė 
dvejus metus “studijavo” 
Vakarų Europos šalių mergi
nų .. . kojas. Štai taip ilgai 
laukti rezultatai. Dailiausias 
kojas turi anglės, antroje 
vietoje — Skandinavijos 
merginos. Prancūzių kojas 
ekspertai pavadino per daug 
sportiškomis, nors ir verto
mis dėmesio. VFR merginų 
kojos itin raumeningos, o

Ona Andrukaitienė, Raudo
nosios Armijos slaugė. Ji bu
vo patekus nacių nelaisvėn, 
bet pabėgo ir stojo į partiza
nų eiles. ; Ji dalyyavo iš
sprogdinime trijų vokiškų 
traukinių. Ji gavo mūsų pa
siųstų drapanų ir labai dė
kinga Amerikos lietuviams.

“Tariamieji vyrų “pavasa
riniai jausmai” yra grynas 
poetų prasimanymas, netu
rintis jokio medicininio pa
grindo.” Tokią nuomonę 
tarptautiniame endokrinolo- 
gų kongrese pareiškė belgų 
profesorius Vermoilenas. Jis 
tyrė vyrų hormonų apykaitą 
ir nustatė, kad didžiausias 
stipriosios lyties atstovų sa-

“Jurgis”—Henrikas Zimanas, Lietuvos partizanų junginio 
vadas, apdovanotas Lenino ordinu, su vieno būrio štabo 
viršininku Vilniuje, žiūrėdami į partizaninių veiksmų 
rajonų žemėlapi, prisimena neseniai įvykusias kovas, kaip 
tolimą praeitį. -L. P. T. Komitetas

Lietuviai partizanai, apsirenge amerikoniškomis drapano
mis, aplanko Vilniaus išlaisvintojui kapą. Iš eilės: Stasys

Montreal, Que.
Montrealio Lietuvių Mote

rų Klubas vasario 12 dieną 
turėjo metinį susirinkimą 
draugų Skripkų gražioje re
zidencijoje. Nors ir šaltoka 
diena buvo, bet narių susi
rinko nemažai. Aida Šuplevi- 
čienė pravedė susirinkimą.

Valdyba be balsavimų ran
kų paplojimu palikta ta pati. 
Onutė Veržinskienė pateikė 
raportą iš visų praeitų metų 
veiklos. Pasirodo, kad mūsų 
iždas nėra tuščias, ir kad 
mes galime pasidžiaugti, kad 
visos narės taip gražiai koo
peruoja. Pakvietus į susirin
kimus, visos klausia, ar rei
kia ką nors atnešti dėl laimė
jimo. Tai malonu tokiame 
klube darbuotis.

Pirmininkė paklausė, ar 
narės nebūtų priešingos, jei
gu narinė metinė duoklė bū
tų pakelta iki 2 dolerių, nes 
ligi šiol tebuvo vienas dole
ris. Visos narės vienbalsiai 
pasiūlymą priėmė. Tuo būdu 
nuo dabar metinė duoklė bus 
du doleriai. Kada būna susi
rinkimai, kuklios vaišės būna 
padengiamos iš klubo iždo.

Iki šiol narei numirus bū
davo nuo klubo perkame ge
lių vainiką. Dabar nutarėme 
ateityje užmokėti už vieną 
“teksį” mūsų narei palydėti į 
kapus.

Nutarėm rengti kovo 8 die
ną Tarptautinės Moters Die-

italų, pasak specialistų, “kaž
ko trūksta.”

vybių aktyvumas pastebimas 
vėlyvą rudenį ir žiemą.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Verutei Verbylienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei ir šei-

mai gyvenantiems JAV ir visiems kitiems gimi-
nėms bei artimiesiems. Taipgi reiškiame užuojautą
Viktorui ir Onutei Verbylams ir mirusio Stasio
Verbylos šeimai. Ypatingai reiškiame didžiausią
užuojautą Adai ir Edžiui Matukams, kurie daugiau-
šia rūpinosi jai sergant ir per laidotuves.

Apgailestaujame netekę nuoširdžios draugės.

J. E. Urbanavičiai B. Kvetinskas
A. Siuplevičienė L. P. Kisieliai
V. Zovišienė A. Matiukas
P. Bendžaitienė A. J. Zenkai
M. Jonušienė E. Vilkis
M. Cekaitienė J. V. Knistautai
A. J. Kaušylai A. Juraitienė
V. B. Valatkai N. Venskaitienė
M. M. Gudai C. P. Skripkai
P. M. Neurai J. Tamasonienė

- J. Stukas C. H. Juškai
A. Jeinikis V. Vekterienė
0. Mikaliunienė M. Tamkevičienė
A. A. Mikuliai V. 0. Markevičiai
K. Jurgutienė B. M. Šalčiunai
J. S. Čičinskai J. J. Vilkeliai
M. M. Laurynaičiai S. Petronienė
M. Smetonienė O. Versinskienė
E. Jugelevičienė J. Balčiūnas
0. Verbyliene P. J. Taruškai
J. Bijunienė 0. Lesevičienė
J. E. Petrauskai E. Daugeliene

J. N. Naruševičiai

Andriukaitis, jo sesuo Ona ir Nikolas Permaitis.

Tai viena iš tūkstančių Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų 
šeimų. Čia Šartelių šeima. Po didžiausio vargo ir kančių 
per tris su viršum metų vokiečių okupacijos, ji dabar laisva 
Tarybų Lietuvoje ir dėkoja amerikiečiams už dovanas. 
Visa šeima buvo tiesiog pusnuogė, pakol susilaukė šios 
gražios paramos, kurią pasiuntė drapanų formoje Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas.

pi Paties “brangiausio” žur
nalisto vardas iki šiol tebe
priklauso amerikiečių rašyto
jui Ernestui Hemingvėjui. 
Už reportažą iš Ispanijos 
apie bulių kautynes, kuriame 
buvo 2000 žodžių, žurnalas 
“Sports iliustreited” autoriui 
sumokėjo 30,000 dolerių ho
norarą. Po 15 dolerių už 
kiekvieną žodį!

® UNIKALUS BILIETAS
Japonijos autobusų kompa

nijai „Fudzi kiuko", kuri ap
tarnauja turistus, važiuojančius 
prie Fudzijamos kalno, sukako 
50 metų. Siam jubiliejui pažy
mėti firma pradėjo spausdinti 
savo klientams naujus 38X28 
cm dydžio bilietus. Jie patys 
didžiausi pasaulyje. Ant to
kio bilieto sutelpa Fudzijamos 
ir apylinkių įžymybių žemėla
pis. Įdomu ir tai, kad bilietai 
spausdinami ne ant popie
riaus ar kartono, o ant šilko.

Socialistinio 
lenktyniavimo 
nugalėtojai

Vilnius. — Vasario 21 d. 
didelės iškilmės įvyko Šilu
tės rajono TSKP.XXV suva
žiavimo tarybiniame ūkyje. 
Už puikų darbą 1977 metais 
šio ūkio žemdirbiams paskir
ta TSKP CK, TSRS Ministrų 
Tarybos, visasąjunginės pro
fesinių sąjungų centro tary
bos ir visasąjunginio Lenino 
komjaunimo CK pereinamoji 
raudonoji vėliava. Ūkis bus 
įrašytas j Sąjunginę garbės 
lentą TSRS liaudies ūkio pa
siekimų parodoje Maskvoje.

Garbingą apdovanojimą 
kolektyvui įteikė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
Antanas Barkauskas.

Ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje šalyje garsėja šis ūkis 
aukšta žemdirbystės kultū
ra, produktyviomis gyvulių 
fermomis. Čia iš esmės baig
ti nukelti visi vienkiemiai, 
centrinėje Juknaičių gyven
vietėje neseniai atidaryta 
nauja aštuonmetė mokykla, 
vaikų darželis, kultūros na
mai.

Sąjunginio socialistinio 
lenktyniavimo pirmūnais Ta
rybų Lietuvoje tapo 39 ko
lektyvai, kuriems šiomis die
nomis įteikiamos pereinamo
sios raudonosios vėliavos, o 
16 bus įrašyti į garbės lentą 
liaudies ūkio pasiekimų paro
doje Maskvoje. Tai—vilnie

čiai skaičiavimo mašinų ga 
mintojai, Grigiškių celiulio 
zės ir popieriaus pramonės 
darbuotojai, Kauno baldų su
sivienijimo kolektyvas, Šilu 
tės melioratoriai, Akmenės 
cementininkai, Molėtų rajo
no Cvirkos, Raseinių rajono 
“Tarybiniu Keliu” kolūkių, 
Žemdirbystės Instituto eks
perimentinio ūkio, Šeduvos 
Tarybinio ūkio—technikumo 
žemdirbiai ir daugelis kitų. 
Šalies Socialistinio lenktynia
vimo pirmūnų tarpe—Vil
nius, Panevėžio miestai, 
Skuodo, Šilalės ir Jurbarko 
rajonai.

Studentų darbų 
paroda

Vilniaus dailės parodų rū
muose atidaryta Sąjunginė 
TSRS aukštųjų dailės moky
klų studentų diplominių dar
bų paroda. Joje savo kūryba 
eksponuoja apie 300 autorių 
iš visų 16 Tarybų Sąjungos 
aukštųjų mokyklų. Tai—ta
pyba, skulptūra, grafika, 
scenografija, monumentalioji 
ir taikomoji dailė. Savo eks
pozicija parengė ir Lietuvos 
TSR Valstybinis Dailės Insti
tutas.

Parodos atidarymo proga į 
Vilnių atvyko daug žymių ša
lies dailininkų—dailės moky
klų rektorių. Svečiai su šei
mininkais aptars parodą, pa
buvos Dailės Institute, Tary
bų Lietuvos muziejuose.

V. Petkevičienė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DVASININKŲ 
RAGINIMAS POPIEŽIUI 
PAULIUI VI

Maskva. — Dar praeitų 
metų gruodžio mėnesį Mask
vos ir Visos-Rusijos patriar
chas Pimen pasiuntė į Vati
kaną katalikų bažnyčios gal
vai popiežiui Pauliui VII laiš
ką, kuriame popiežiaus dė
mesys kreipiamas į Ameri
kos vyriausybės užsimojimą 
gaminti neutroninę bombą ir 
ja apginkluoti Vakarų Euro
pą. Laiške nurodomas tokio 
žygio žmonijai pavojus. Tas 
padidintų ginklavimosi lenk
tynes ir vestų prie branduo
linio karo.

Su laišku buvo popiežiui 
pasiųstas ir daugelio dvasi
ninkų pasirašytas pareiški
mas apie neutroninės bom
bos pavojų.

Dar tebelaukiama iš popie
žiaus atsakymo.

Addis Ababa. — Vasario 
17 d. Etiopijos sostinėje lan
kėsi Jungtinių Valstijų sau
gumo pavaduotojas David L. 
Aaron ir turėjo pasikalbėji
mą su Etiopijos vadu pulk. 
Mengistu. Jo šios greitomis 
atliktos misijos tikrasis tiks
las neskelbiamas.

ALKOHOLIS DIDINA 
KRAUJO SPAUDIMĄ

Žurnalas “Modern Medici
ne” paskelbė atradimus apie 
alkoholio įtaką į kraujo spau
dimą. Surasta, kad asmuo, 
kuris kasdien išgeria tris ar 
daugiau čerkučių, turi daug 
aukštesnį kraujo spaudimą, 
negu tas, kuris išgeria po 
mažiau arba visiškai negeria. 
Tyrinėjimas buvęs pravestas 
tarp 83,947 žmonių.

TREČDALIS PASAULIO 
GYDYTOJŲ
T. SĄJUNGOJE

Maskva. — Šiandien visa
me pasaulyje yra 2,700,000 
gydytojų. Iš jų 893,000 yra 
Tarybų Sąjungoje. Tai treč
dalis visų gydytojų. O Tary
bų Sąjungos gyventojai tesu
daro vieną penktadalį viso 
pasaulio gyventojų. Tai aiš
kiausias įrodymas, kiek daug 
dėmesio gyventojų sveikatos 
reikalams skiria tarybinė vy
riausybė.

DIDELIS PRIPAŽINIMAS 
ESTRADINIAM 
ANSAMBLIUI

Panevėžys. — Liaudies ko
lektyvo vardas “Vaivorykš
tė” suteiktas Respublikinio 
vandens ūkio orojektavimo 
ihstituto Panevėžio skyriaus 
vokaliniam-instrumentiniam 
ansambliui.

Tarybų Lietuvos žiūrovai 
ne kartą stebėjo ansamblio 
pasirodymus per televiziją, 
jo įrašai dažnai skamba per 
radiją. Beveik 500 kartų pa
nevėžiečiai estrados savivei
klininkai koncertavo respub
likos darbo žmonėms, su 
koncertais lankėsi Maskvoje, 
Minske, Rygoje, Taline, 
Smolenske ir kituose šalies 
miestuose. Sistemingai ir kū- 
ribiškai dirbdamas, per aš
tuonerius savo veiklos metus 
ansamblis pasiekė gražių re
zultatų. Jis yra daugkartinis 
Panevėžio miesto estradinių 
kolektyvų apžiūrų laureatas, 
respublikinių apžiūrų nugalė
tojas. ELTA

SENIAUSIAS / 
GYVENTOJAS l

Maskva. — Azerbaidžano 
Respublikoje Tikyaband 'kai
me kaimo gyventojas Medji- 
gayev atšventė savo 143-čią 
gimtadienį. Tai seniausias 
žmogus visoje Tarybų Sąjun
goje. Įdomu ir tas, kad jo 
gimtadienio minėjime daly
vavusių valstiečių tarpe bu
vo devyni, kurie jau virš 100 
metų amžiaus.

KANADA PROTESTUOJA
Ottawa. — Kanados vy

riausybė įteikė Prancūzijos 
valdžiai oficialų protestą, 
kad jinai užmezgė tiesiogi
nius ryšius su prancūziškai 
kalbančiais kanadiečiais Kvi- 
beko provincijoje. Kanada 
reikalauja, kad Prancūzija 
pasiaiškintų.

800 DARBININKŲ
NEBEGAUS DARBO

Newark, N. J. — Chrysler 
automobilių fabriko savinin
kai dviems savaitėms 5,000 
darbininkų paleido “pasilsė
ti.” Už dienos kitos tos dvi 
savaitės pasibaigs. Kalbama, 
kad ne visi darbininkai gaus 
progą sugrįžti. Apie 800 jų 
nebebus vietos ir jie turės 
atsidurti bedarbių armijoje.
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DETROIT, MICH.
Dėkui visiems

Pažangių laikraščių “Vil
nies” ir “Laisvės” vajai pasi
baigė ir Detroite jie buvo 
sėkmingi. “Laisvei” gavau 
devynis naujus skaitytojus ir 
visi seni “L.” skaitytojai at
naujino savo prenumeratas. 
Už prenumeratas, aukas, 
sveikinimus su žiemos šven
tėmis iš viso “Laisvei” buvo 
pasiųsta $652. “Vilniai” ga
vau 16 naujų prenumeratų ir 
visi skaitytojai atnaujino sa
vo prenumeratas. Už prenu
meratas, aukas, sveikinimus 
su žiemos šventėmis “Vilnis” 
gavo iš viso $1,530.

Man pirmą sykį pasitaikė 
dalyvauti laikraščių vajuje. 
Gerai sekėsi todėl, kad Jūs 
visi, mieli skaitytojai, man 
pagelbėjote, atsinaujindami 
savo prenumeratas ir užra
šydami savo draugams ir gi
minėms laikraščius kaipo do
vaną. Visiems detroitiečiams 
ir apylinkių draugams širdin
gas dėkui.

Mirė
Sausio 28 d. mirė Detroito 

Lietuvių klubo narė Kathe
rine Wilkis (Vilkišienė), 82 
metų. Dieną prieš mirtį ji 
bandė apsivalyti nuo sniego, 
bet atsidūrė ligoninėje ir 
greit mirė. Velionės vyras 
Juozas, vienatinis sūnus Juo
zas R. ir marti yra mirę.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime du anūkus: dakta
rą Joseph L. Wilkis, gyv. 
Maine valstijoje, ir Robert J. 
Wilkis, gyv. Lansing, Mich.; 
brolvaikį Benny Marcilionis, 
dukterėčią Nellie, pusbrolį 
Antaną Biekšą, pusseserę 
Antoinette Waitkūnienę, 
brolį Stasį Biekšą Tarybų 
Lietuvoje ir daug kitų gimi
nių.

Klubo susirinkimas
Metinis Lietuvių klubo su

sirinkimas įvyko sausio 22 d. 
Atsilankė daug narių ir iš
klausė valdybos metinius ra
portus. Knygų peržiūrėjimo 
komisija, susidedanti iš jono 
Shrugos, Albino Bubnelio ir 
Chuck Tvaskos, išdavė ra
portą, kad rado viską tvar
koje.

Buvo n u tarta per ateinan
čius šešis mėnesius priimti į 
klubą naujus narius, nuo 18 
iki 55 metų amžiaus, už vie
ną dolerį įstojimo mokestį. 
Klubas vis ieško ir laukia 
jaunų naujų narių.

REISTERSTOWN, MD.

Mirus

Antanui Žolynui
Reiškiu gilią užuojautą jo sūnui ir jo šeimai, 

taipgi visiems draugams bei artimiesiems.

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y. /

OAKLAND PARK, FLA.

Mirus

Anastazijai Paukštienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui, jo šeimai 

ir visiems artimiesiems.

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

: HAVERHILL, MASS.

Mirus •

Walter Račkauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Antonette, 

jo giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietuvo
je.

Apgailestaujame netekę gero draugo.

AFEMIJA ir JONAS KODŽIAI
Lawrence, Mass.

Po susirinkimo Antoinette 
Garelis, padedant Emmai 
Rye, Stellai Smith ir Lilija
nai Gugas, patiekė skanius 
užkandžius visiems susirin
kusiems.

LDS reikalai
Detroito aids 21-oji kuopa 

gerai gyvuoja. Čia gimę na
riai rengiasi į LDS seimą, 
kuris šią vasarą įvyks Čika
goje, ir į Kėglio turnyrą, 
kuris bus gegužės 19-21 die
nomis Milwaukee, Wiscon
sin. Visokiais parengimais 
bandoma sukelti finansų 
tiems dviems dideliems įvy
kiams apmokėti.

Sausio 21 d. “bowlininkai” 
susirinko į Detroito Lietuvių 
klubą ir sukėlė gerą sumą 
pinigų. Bowlininkai skris į 
Milwaukee lėktuvu, važiuos 
autobusu ir savo mašinomis, 
nes jų tiek daug, kad visi 
netelpa į autobusą. Stefanija

Binghamton, N. Y.
Šiandien, vasario 17 d., 

skaitydamas “Laisvę” paste
bėjau, kad binghamtonietis 
Antanas Žolynas yra miręs. 
Tas manę labai giliai sujaudi
no, nes nesitikėjau, kad taip 
greitai jis išsiskirs iš gyvųjų 
tarpo. Mes su Antanu suei
davome ir šiltai pasišnekėda
vome įvairiais klausimais.

1976 metais buvau aplan
kyti Antaną su Pauliute. An
tanas dar gerai atrodė. Pau- 
liutė išsireiškė, kad būtų ge
rai mums keliems susieiti, 
pasišnekėti ir sukelti aukų 
“Laisvei.” Po to už kelių mė
nesių Pauliutė mirė. Taipgi 
tai buvo mano paskutinis su
sitikimas su Antanu. Jis iš
vyko pas sūnų gyventi ir 
man parašė laišką, kad jis 
važinėja su sūnumi po įvai
rias kolonijas. Mat, sūnus 
druskos garsinimo reikalais 
visur važinėjo. Vėliau parašė 
ir antrą laišką su Naujųjų 
Metų linkėjimais. Laiške 
taipgi priminė, kad mudu 
esame tų pačių- idėjų drau
gai. Tai buvo paskutiniai žo
džiai nuo Antano.

Velionis buvo labai drau
giškas žmogus ir mokėdavo 
pajuokauti. Kai mes scenoje 
statydavome įvairius veika
lus, Antanas buvo mūsų sce- 
nerijų specialistas. Jis tam 
turėjo talentą.

Gal kas apie velionį para
šys plačiau. J. Vaicekauskas

I San Francisco, Cal.
TARPTAUTINĖ MOTERS 
DIENA

Sekmadieni, kovo 12 die
ną, antrą valandą po pietų, 
Home Savings Bank svetai
nėje, 98 West Portal Ave. 
(arti Vincente Str.), San 
Francisco, įvyks tarptautinis 
parengimas skirtas iškilmin
gam Tarptautinės Moters 
Dienos atžymėjimui. Atsilan
kiusieji išgirs kalbėtojas Vi
vian Hallinan ir laukiamą 
viešnią iš Tarybų Sąjungos 
(vardas dar nežinomas).

Meno talentai duos muziki
nę programa—liaudies dai
nos, šokiai, muzika.
TARYBINĖ MOTERIS

Palo Alto, Cal. — Stanford 
Universiteto spaustuvė iš
spausdino 18 apybraižų kny
gą pavadinta “Women in 
Russia.” Redagavo Dorothy 
Atkinson, asistantė profeso
rė Stanford universitete; 
Alexander Dallin, profsorius 
istorijos ir politinių mokslų 
Stanfordo universitete; Gail 
Warshofsky Lapifus, asistan- 
tas profesorius politinių 
mokslų ir socialogijos Cali- 
fornijos universitete.

Knygoje pasakojama: Ta- 
binės moters apšvieta, kar
jeriniai pasisekimai nuosta
būs. Prof. Dallin savo apy
braižoje kalba: Šiandien arti 
90 nuošimčių visų tarybinių 
užaugusių moterų dirba dar
buose arba mokosi. Arti 50 
nuošimčių industrijos darbi
ninkų yra moterys, apie 50 
nuošimčių visų studentų yra 
moterys, apie 75 nuošimčių 
mokosi medicinos moksle ar
ba mokytojų mokyklose. 
Šiandien Tarybų šalyje yra 
moterų inžinėrių daugiau, 
negu likusiame visame pa
saulyje.

Kitose apybraižose pasako
jama: Moterys industrijoje, 
agrikultūroje, profesijose 
moterų lygios paėmos už ly
gų darbą.

A. Taraška

Oakland, Cal.
Vasario 12 d. vyko LLD 

198 kuopos susirinkimas. Už
rašų sekretorei perskaičius 
buvusio susirinkimo užrašus 
buvo pastebėta, kad metinio 
knygų peržiūrėjimo komisi
jos vardai neužrašyti.

Nutarta aukotį anglų kal
boje leidžiamam laikraščiui 
“People’s World” $25, ir $10 
LDS Bowling tournamentui, 
kuris įvyks gegužės 19-29 
dienomis Milwaukee, Wis.

Kalbėta laikraščio “Vil
nies” bazaro reikalu, “Vil
nies” ir “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimais. Sekančiame 
susirinkime skirsime sveiki
nimus ir prisidėsime prie ba
zaro.

Sekančiame parengime pa
simatysime Suomių svetai
nėj, 1819 10th St., Berkeley, 
kovo 26 dieną, 12 valandą. 
Gaspadinaus San Francisco 
LLD 153 kp. šeimininkės.

Jau daromi planai Motinų 
Dienos parengimui, kuris 
įvyks geg. 14 d. toje pačioje 
svetainėj. Planuokite visi bū
tį. A. Taraška

TIK 600 DARBININKŲ 
BEPALIKO (

Milwaukee, Wis. — Prieš 
keletą metų čionai American 
Motors Auto Body fabrike 
dirbo apie 12,000 darbininkų. 
Šiandien jų belike šeši šim
tai!

Atleistųjų iš darbo darbi
ninkų didelė dauguma atsi
dūrė bedarbių eilėse. Dauge
lio jų nedarbo apdraudos be- 
nefitai išsibaigė. Jų likimas 
tragiškas . . .

Detroit, Mich. — Dėl tau
pymo degalo ir kitų priežas
čių pradedami gaminti daug 
mažesni automobiliai. Bet 
nukentėsią daug darbininkų. 
Mažesniems automobiliams 
pagaminti reikia gerokai ma
žiau ir darbininkų.

ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 4 d. Lietuvių Pilie

čių klubo salėje įvyko LLD 
45 kp. susirinkimas. Jį pra
vedė kuopos pirm. Stasys 
Kuzmickas. Kp. sekr. B. 
Vaitkienė perskaitė protoko
lą.

Toliau sekė raportai. S. 
Kuzmickas pranešė, kad sau
sio mėnesį kuopos renginiai 
buvo sėkmingi. Žiemos metu 
į mūsų pobūvius atsilanko 
publikos gausiai. Taipgi pri
minė, kad per J. Andriulienę 
įstojo į kuopą 4 nariai. Dar 
priminė, kad kovo 4 dieną 
bus atžymėta Tarptautinė 
Moters diena.

Fin. sekr. J. Andriulienė 
pateikė pranešimą apie 1977 
m. išsamų kuopos finansų bei 
narių stovį. Taipgi priminė, 
kad 1977 metais 13 narių 
mirė, naujų gauta 10. Iždi
ninkas P. Alekna sutiko su 
raportu. Iš renginių komisi
jos pranešimą pateikė S. 
Kuzmickas ir P. Mockape- 
tris.

Visi raportai buvo priimti. 
Pabaigus susirinkimą, turė
jome pietus. Po pietų Dainos 
Mylėtojų Choras padainavo 
keletą dainelių. Vadovavo 
Adelė Pakalniškienė, akom- 
ponavo Helena Janulis. To
liau sekė šokiai.
KLUBO VEIKLA

Vasario 11 dieną savoje 
salėje klubiečiai turėjo susi
rinkimą. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Valdyba 
pateikė raportus.

V. Bunkus pranešė, kad 
sausio mėnesi klubo rengi
niai buvo sėkmingi, ypatin
gai gerai pavyko klubo gyva
vimo penkmečio paminėji
mas. Publikos prisipildė pil
na salė. Taip pat priminė, 
kad buvo atlikta daug darbų, 
kurių visuomet atsiranda. 
Viceprezidentąs ir direkto
riai sutiko sų V, Bunkąus 
raportu. ,c

Fin. sekr. A. Pakalniškie
nė pateikė išsamų raportą 
apie 1977 m. finansų bei 
narių stovį. Priminė, kad 
praėjusiais metais mirė 11 
narių, naujų gauta 15. Iždi
ninkas J. Dobrow sutiko su 
atskaita. Iš renginių komisi
jos pranešima pateikė S. 
Kuzmickas ir P. Mockape- 
tris. Raportai buvo priimti.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkai M. ir A. visus pa
vaišino skaniais valgiais. Po 
pietų A. Aleknienė pranešė, 
kad šiandien turime nepa
prastus svečius. Pas mus čia 
randasi advokatė Genovaitė 
Valinskienė iš T. Lietuvos, 
jos palydovai Albertas An- 
drossov, T. S. ambasados 
darbuotojas, konsulas iš Wa
shington, D. C., advokatas 
John C. Fisher su žmona iš 
New Yorko.

Advokatė Genovaitė buvo 
pristatyta pakalbėti. Pir
miausia ji perdavė sveikini
mus iš T. Lietuvos. Sakė: aš 
džiaugiuos, kad sutikau dide
lį būrį tautiečių. Atrodo, kad 
jūs dirbate organizuotai, tu
rite gražų chorą, salę, ir 
puoselėjate lietuvišką meną. 
Tikrai man malonu su jumis 
susipažinti. Ji kalbėjo paliki
mų pervedima klausimais. 
Plačiai aiškino, kaip sutvar
kyti šiuos reikalus. Reikia 
kreiptis į teisingas ištaigas. 
Floridoje yra tokia firma. 
Reikia su ja pasitarti ir gauti 
teisingas informacijas. Baig
dama kalbėti, yiešnia dėkojo 
už gražų priėmimą. Ji įteikė 
klubui lietuviškų suvenirų. 
Širdingas ačiū. Jai taipgi bu
vo įteikta kukli dovanėlė nuo 
mūsų organizacijų. Po to kal
bėjo svečias TSRS ambasa
dos konsulas Albertas An- 
drossov. Jis kalbėjo angliš
kai. Pirmiausią perdavė svei
kinimus nuo ambasados dar
buotojų. Sakė: Man malonu, 
kad turėjau progą čia daly
vauti. Dėkojo už malonų 
priėmimą. Be kita ko, sakė: 

Jai turėsite klausimų aš at
sakysiu angliškai ir rusiškai. 
Po to sekė dainų programa. 
Solo dainavo Stasys Kuzmic
kas. Vadovybėje Adelės Pa
kalniškienės dainavo Dainos 
Mylėtoju choras. Pijaninu 
akomponavo Helena Janulis.

Toliau buvo asmeniški 
klausimai ir pokalbiai su sve
čiais.

Šiame pobūvyje klubo vi
ceprezidentas Walteris Du- 
bendris atšventė savo 92-rąjį 
gimtadienį. Ta proga Walte
ris visiems pobūvio daly
viams užfundijo po taurelę. 
Jam buvo padainuota “il
giausių metų.”

Keletą savaičių sirgo mūsų 
organizacijų narė Alma Bru- 
wer. Malonu buvo matyti ją 
šiame pokilyje. Linkiu stip
rios sveikatos.
PRANEŠIMAI

Kovo 4 dieną LLD 45 kp. 
susirinkimas. Po susirinkimo 
bus atžymėta Tarptautinė 
Moters Diena.

Kovo 11 dieną klubo susi
rinkimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietus 12 vai. Įvyks 
klubo salėje, 314-15 Avė. 
South. Prašom visus isitė- 
myti ir dalyvauti.

V. Bunkienė

Chicago, Ill.
“LAKŠTUTĖS” RUOŠIASI 
ŠAUNIAM KONCERTUI

Mūsų skaitytojai jau žino, 
kad visi Čikagos pažangių 
lietuvių moterų klubai ruo
šiasi prie šaunaus koncerto ir 
banketo kovo 12 d., 1 vai. 
popiet, West Lane Club, 
5350 So. Kedzie Ave. Kon
certinę programos dalį paža
dėjo atlikti jau pagarsėjusios 
dainininkės “Lakštutės.” Jos 
jau reguliariai turi savo re
peticijas ir mokosi naujų dai
nų. Taipgi jau užkviesta 
viešnia pasakyti kalbos 
Tarptautinės Moters die
nos—Kovo 8-osios tema.

Dabar dedamos pastangos 
iš anksto išplatinti kuo dau
giau parengimo bilietų, kad 
rengėjos jau kovo pradžioje 
galėtų pranešti restorano sa
vininkui apie tikrą svečių 
skaičių ir galėtų išvengti ne
reikalingų išlaidų. Tad pra
šome visas ir visus, kurie 
dalyvausite šiame pobūvyje, 
būtinai įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti, kad bū
site. Bilieto kaina $6.50 as
meniui. Juos galite gauti pas 
komisijos nares arba “Vil
nies” raštinėje.

Rengimo komisija

GRAŽIAI ATSISVEIKINTA 
SU VELIONIU J. GORDON

Po ilgos ir sunkios ligos 
sausio 24 d. mirė nuoširdus 
pažangietis Jack Gordon-Gu- 
žauskas, sulaukęs 67 m., pa
staruoju laiku gyvenęs Me
sa, Arizona, Velionis buvo 
gimęs Oelwein, Iowa, bet 
visą gyvenimą nuo jaunystės 
dienų gyveno Čikagoje. 
Prieš porą metų persikėlė į 
Arizoną, tikėdamasis atgauti 
jėgas ir pataisyti pašlijusią 
sveikatą, bet, deja . . .

Velionio palaikai buvo at
vežti į Čikagą ir pašarvoti 
Lack koplyčioje. Kadangi jie
du su žmona, gyvendami Či
kagoje ir priklausydami įvai
rioms organizacijoms, turėjo 
plačią pažintį, tai nežiūrint 
prasto oro į šermenis ir lai
dotuves susirinko daug velio
nio asmeninių ir idėjos drau
gų.

Velionio palaikai buvo gra
žaus palydovų būrio nulydėti 
į Lietuvių Tautines kapines 
ir palaidoti. Kapinėse laido
tuvių direktorius šeimos var
du padėkojo visiems už su
teiktas paslaugas, laidojant 
mylimą vyrą, tėvą, sūnų ir 
brolį, ir užkvietė visus į 
Landsmark restoraną pietų.

Dalyvė

i Minėkime kovo aštuntąją— 
Moters Dieną su Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rėms kovo 5 d., Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. Bus 
meninė programa. Bus duo
dami pietūs. Auka $6.
Tarp lietuvių

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė Veronika Šibei- 
kienė mirė gruodžio 27 d. 
Apie jos laidojimą nieko ne
galime pranešti, nes tik da
bar sužinojome.

* * *
Pranas Šimkus, mūsų klu- 

bietės Julijos vyras, randasi 
kritiškoje padėtyje Lutheran 
Hospital, Brooklyne.

* * *
Šį mėnesį mirė Moterų 

Klubo narė Petronėlė Nakti- 
nienė. Liko liūdesyje dukra 
Adelė, sūnus Albert ir jo 
šeima.

* * *
Klubietė E. Liepiėnė susi

žeidė puldama laiptais na
muose.

* * *
Ona Čepulienė nedalyvavo 

Moterų Klubo susirinkime 
praėjusį antradienį dėlei 
sveikatos sušlubavimo.

* * *
Uršulė Bernotienė sunega

lavo ir turėjo pasiduoti ligo
ninėn (Jamaica Hospital). IM 

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, vasario 27 d., 
2 vai. po pietų įvyks Direk
torių posėdis, Laisvės salėje.

A. R., Sekr.

Rochester, N. Y.
MUSU NAUJIENOS

Kadangi mirtys ir senatvė 
labai praretino čia* mūsų 
eiles, tai veikimo beveik ne
beliko. Tiktai Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 11 
kuopa dar šiaip taip pasilai
ko. Už tai didelis ačiū kuopos 
ilgametei sekretorei Daratė- 
lei Valtienei. Ji šias pareigas 
paėmė, kai dėl sveikatos su
šlubavimo draugai Cernaus- 
kai turėjo iš veiklos pasi
traukti.

Negalima praleisti nepažy
mėjus, kad draugai Bill ir 
Rožė Cernauskai ilgus metus 
darbavosi vėl Susivienijimo 
kaip sekretoriai ir iždo glo
bėjai. Šiandien jų jau nebėra 
gyvųjų tarpei Drg. Bill mirė 
prieš penkeris metus, o Rožė 
su mumis ant visados atsi
sveikino šių metų vasario 7 
dieną.

Ilsėkis, miela Rožyte, ra
miai, o jūsų artimiesiems 
mūsų giliausia užuojauta.

K. Žemaitienė

NUSIKALTIMŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJUS

New Yorkas. — Miesto 
Policijos departamentas ra
portuoja, kad 1977 metais 
mieste sunkieji kriminališki 
nusikaltimai sumažėjo 9.1 
proc. Jeigu 1976 metais to
kių nusikaltimų buvo papil
dyta 134,153, tai 1977 metais 
jau tik 121,916.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Briefs
New York City is a pile of 

snow and garbage. Now that 
the snow is getting very 
dirty it’s a horrible sight— 
that dirty snow and garbage 
cans and bags all over the 
place. They haven’t taken 
any garbage from our street 
for weeks. Do we ever get 
back to normal?

* * *
If you had a family of four 

in 1960 and its members 
earned an income of $10,000, 
that family would have to 
earn more than $19,000 to
day to maintain the same 
purchasing power.

* * *
Whatever ails you, one of 

the best cures is a good 
walk. It may not cure every
thing but walking helps cir
culation, soothes nervous 
tension, relieves anxiety and 
eases frustration. So try it.

* * *
The dramatization of the 

life of the Rev. Dr. Martin 
Luther King Jr. at the TV 
earlier this month was well 
received by most of the peo
ple. United States represen
tative of the United Nations, 
Andrew J. Young who 
served as the executive di
rector of the S. C. L. C. 
under Dr. King, thinks the 
film was a successful drama
tic evocation of both the man 
and the period.

Valentina Tereshkova
Soviet women are striving 

to secure peace on this plan
et, said Valentina Nikolaye- 
va-Tereshkova, president of 
the Soviet Women’s Commit
tee. She spoke recently at a 
special news conference in 
Moscow. Tereshkova, the 
world’s first woman cosmo
naut, said that the Soviet 
Women’s Committee main
tains contacts with 250 wom
en’s organizations in more 
than 120 countries. She said 
this “reflects the striving 
which is common to the en
tire Soviet people to coope
rate with all who sincerely— 
not just in words but deeds 
—participate in creating a 
new political climate on this 
earth ...” Use




