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A. BIMBA
Jau tik ketvertas savaičių 

bepaliko iki balandžio 16 d. ir 
mūsų Spaudos Bendrovės, 
kuri leidžia laikraštį “Lais
vė,” dalininkų (šėrininkų) 
metinio suvažiavimo. Visi 
laisviečiai puikiai žinome šių 
mūsų metinių sąskrydžių 
svarbą ir reikšmę.

Žinoma, ne visi galėsime 
asmeniškai dalyvauti ir šia
me susirinkime. Vieniems 
per toli New Yorką pasiekti, 
kitiems gal sveikata neleis. 
Tie dalyvaukime suvažiavi
me, ji pasveikindami laišku
čiu ir kad ir nedidele pinigine 
“Laisvei” parama.

Gausūs sveikinimai su ge
rais linkėjimais ir auka į laik
raščio išlaikymo fondą labai 
džiugiai nuteikia suvažiavi
mo dalyvius, pakelia jų entu
ziazmą ir juose sustiprina 
ryžtą nugalėti visus sunku
mus ir tęsti prakilnų “Lais
vės” išlaikymo darbą.

Komercinėje spaudoje vė
liausiomis dienomis plačiai 
kalbama apie beaštrėjančius 
pasidalijimus prezidento 
Carterio Administracijoje. 
Tiesa, dauguma jo pagalbi
ninkų už ji ir jo veiklą tebe- 
guldo galvą, bet jau esą ne
begalima sėkmingai paslėpti 
nuo visuomenės ir kritikos 
balsų, kurių skaičius kasdien 
gausėja. Vieni jų kaltina pre
zidentą nesilaikymu duoto 
žodžio, kiti—pataikavimu at
silikėliams ir apsileidėliams. 
Todėl, jie sako, mūsų prezi
dento prestižas liaudyje ne 
kyla, bet smunka.

Ne geriau esą ir su šios 
šalies prestižu tarptautiniuo
se santykiuose. Girdi, mes ir 
čia einame ne pirmyn, bet 
atgal . . .

Nėra pasaulyje tokios ša
lies, kurioje nebūtų proble
mos su protiniais ligoniais. 
Nėra išimtis ir mūsų Jungti
nės Valstijos. Gal tik ši šalis 
bus viena iš tų, kurioje rūpi
nimasis šios rūšies ligoniais 
yra labai, tiesiog nepateisi
namai apleistas. Pasiteisini
mas: stoka lėšų!

Paimkime mūsų didįjį New 
Yorko miestą. Miesto tary
bos narys Antonio G. Olivie
ri sako: Paskutiniais dešimts 
metų daugiau kaip 50,000 
protinių ligonių buvo paleisti 
iš valstijos psichiatrinių ligo
ninių ir “pamiršti,” niekais jų 
padėtimi ir likimu nebesirū
pino. Protinės Higienos De
partamentas, kuris turėtų 
jais rūpintis, numojo ranka, 
nes tam neturį išteklių!

Pasėkos labai liūdnos. 
Daugiau kaip 50 procentų to
kių ligonių bėgyje vienerių 
metų vėl atsidūrė ligoninėse 
su žymiai pablogėjusia svei
kata. O jeigu su jais būtų 
buvęs palaikomas kontaktas, 
jeigu jiems būtų buvęs nenu
trauktas pagalbos teikimas, 
daug jų nuo tokio likimo bū
tų buvę išgelbėti.

Amerikos Komunistų Par
tijos sekretorius Gus Hali sa
ko: “Mūsų Jungtinėse Valsti
jose ta> rasizmas prieš juo-

Kairiosios partijos 
sudarė koaliciją 
Prancūzijoje

Paryžius. — Praėjusį sek
madienį (kovo 12 d.) įvyku
siuose balsavimuose į parla
mentą laimėjo kairiosios par
tijos (komunistai ir socialis
tai) tiktai labai maža, nežy
mia dauguma. Galutiną 
sprendimą padarys antrieji 
balsavimai šį sekmadienį, ko
vo 19 d. Šiems rinkimams 
dešiniosios partijos, sudaran
čios dabartinę Prancūzijos 
valdžią, sudarė bendrą kan
didatų sąrašą ir tikisi laimė
ti.

Taip pat vėliausi praneši
mai iš Paryžiaus sako, kad 
dėl bendro kandidatų sąrašo 
kovo 19 d. balsavimuose su
sitarė ir komunistai, socialis
tai ir kitos trys kairiosios 
politinės grupės. Šiai kariųjų 
jėgų koalicijai laimėti nusve- 
riamą daugumą perspekty
vos labai geros.

Viso pasaulio dėmesys bus 
nukreiptas į šio sekmadienio 
rinkimus Prancūzijoje! Jų re
zultatai turės istorinę reikš
mę!

Vėliausios žinios

Antradienį Izraelis žemės, 
oro ir jūrų karinėmis jėgomis 
įsiveržė į Lebaną ir puola 
palestiniečių stovyklas. Eina 
aštrūs susikirtimai.

Albany. — New Yorko val
stijos seimelio (legislatures) 
senatas 39 balsais prieš 19 
pasisakė už sugrąžinimą mir
ties bausmės.

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos ir anglies savi
ninkų vadai susitarė dėl nau
jo (trečio iš eiles) kontrakto. 
Dabar unijos nariai vėl turės 
priimti ar atmesti. Imsią 
apie 10 dienų.

Roma. — Italijos krikščio
nys demokratai ir komunis
tai susitarė dėl naujos vy
riausybės. Ją vėl sudarys 
vieni krikščionys demokra
tai, bet parlamente ją pa
rems komunistai savo bal
sais. Pirmiau jie susilaikyda
vo nuo balsavimo. Krikščio
nys demokratai nekels tokių 
klausimų, kuriems komunis
tai bus priešingi.

Assen. — Holandijos val
džia paliuosavo 60 žmonių, 
teroristų laikomų įkaitomis, 
ir suėmė tris teroristus.

Buenos Aires. — Įvyko di
delis kalinių sukilimas. 50 
žmonių žuvo, o 64 sužeisti.

duosius amerikiečius yra gi
liausiai suleidęs šaknis, ir jo 
efektai yra akyvaizdūs—be
gėdiški ir žalingi. Tai mūsų 
visuomenėje kroniška liga, 
kuri mūsų žmones užkrėtinė- 
jo per visus tris šimtus me
tų.”

Hali sako, kad ir kitos ra
sizmo ir šovinizmo formos, 
kaip kad neapykanta ispaniš
kos kilmės žmonėms, pareina 
iš to paties šaltinio. “Kapita
listinė valdančioji klasė, pa
naudoja šį rasizmo ir diskri
minacijos nuodą išnaudoji
mui ir priespaudai, pasidary
tų milžiniškiems pelnams. 
Jinai žino, kad padalinta dar-
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| streikuojančius angliakasius Martinsburg, W. Va., kalba buvusio Jungtinės Angliaka
sių Unijos prezidento John L. Lewis anūkas Thomas D. Lewis. Jis ragina juos laikytis 
vieningai ir negrįžti į kasyklas, kol bus padaryta ir jų užgirta nauja sutartis.

Detroit, Mich. — Ford Mo
tor Company atšaukia jau 
parduotus 15,433 automobi
lius. Jie yra su rimtais de
fektais ir reikalingi pataisy
mo.

Pabijojo pasirodyt 
Jungt. Tautose

Jis yra vienas iš trijų Ro- 
dezijos juodųjų lyderių,, ku
rie pasirašė su rasistine val
džia sutartį. Jis buvo pasi- 
mojęs atvykti į New Yorką ir 
Jungtinėse Tautose tą sutar
tį ginti. Bet kai išgirdo, kaip 
kitos Afrikos šalys nusista- 
čiusios prieš sutartį, savo ke
lionę atšaukė.

Vyskupas Muzorewas tar
pe Pietų Afrikos Respublikos 
juodųjų žmonių esąs gana 
populiarus. Jis esąs labai ge
ras prakalbininkas.

Naujas geležinkelis 2,000
mylių ilgio
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Tarybų Sąjungoje per 
šiaurinį Sibirą yra tiesiamas 
naujas geležinkelis. Jis bus 
2,000 mylių ilgio ir pasieks 
Ramųjį Vandenyną. Geležin
kelis vadinasi “Baikal-Amur 
geležinkelis.”

Tiesimas pradėtas 1974 
metais. Žinoma, ims dar ke
letą metų, kol darbas bus

Kasyklos atdaros, bet tuščios; 
angliakasiai atsisako be sutar
ties į jas grįžti ir kasti anglį!
Minkštosios anglieš (bituminous) kasyklų savininkai pildo 

pagal Taft-Hartley įstatymą valdžios įsakymą ir atidarė 
kasyklas. Bet kasyklos esančios tuščios. 160,000 angliaka
sių griežtai atsako pildyti valdžios uždraudimą streikuoti ir 
reikalavimą tuoj grįžti į kasyklas. Jie beveik kaip vienas 
laikosi savo seno istorinio Šukio: “Be sutarties nėra ang
lies!”

Tuo tarpu kasyklų savininkai ir Jungtinės Angliakasių 
Unijos vadai su prezidentu Arnold Milleriu priešakyje, 
valdžios spaudžiami, vėl pradėjo derybas dėl naujo kon
trakto. Jie tariasi, kaip revizuoti prieš kelias dienas 
angliakasių atmestą sutartį, kad ji patenkintų jų reikalavi
mus.

Angliakasiai rodo retai kada šios šalies darbininkų judėji
me matytą vieningumą ir solidarumą. Jie žino, kad jų 
reikalavimai yra teisingi, kad jie kovoja už savo sveikatą ir 
net pačią gyvybę. Jie turi visos darbo liaudies simpatiją. 
Šioje kovoje juos labai aktyviškai remia ir darbo farmeriai, 
ko pirmiau, kiek žinoma, jokiame pramonės darbininkų 
streike nėra buvę.

Jeigu ir šis anglies kompanijų ir valdžios ėjimas streiko 
sulaužyti nepavyks, ir jeigu šios derybos tarp savininkų ir 
unijos vadų neduos eiliniams unijos nariams priimtinos 
sutarties, kas bus tada? Ar valdžia panaudos jėgą prieš 
streikierius? Ar ji paims kasyklas savo laikinon kontrolėn?

Tai klausimai, į kuriuos atsakymą šiuos žodžius rašant 
sunku atspėti.

Santiago. — Čilės fašisti
nis diktatorius Augusto Pin- 
chet sako, kad jis panaikins 
šalyje karo stovį, kurį jis 
prieš, trejus metus įvedė. 
Kaip žinia, tais metais įvyko 
militarinis perversmas ir 
liaudies išrinktas prezidentas 
Salvador Alendė Gossens 
buvo nužudytas.

baigtas. Apie sunkias sąly
gas, kuriose tenka geležinke
lį tiesti, nereikia nė kalbėti. 
Šalčiai labai dideli. Yra sep
tyni aukšti kalnai, per ku
riuos reikia kasti ilgus tune
lius. Visas darbas kaštuosiąs 
nuo penkių iki aštuonių bili
jonų dolerių. Tai vienas pa
čių didžiausių ir sunkiausių 
projektų šalyje.

Toks pakilimas 
seniai bebuvo
Washington. — Per vasa

rio mėnesį šioje šalyje urmi
nės kainos pakilo 1.1 procen
to. Tokio mėnesinio urminių 
kainų pakilimo neturėjome 
per vėliausius 3 metus.

Washingtonas. — Senatas 
priėmė pataisymą prie Pana
mos sutarčių, kuriame sutei
kiama Jungtinėms Valsti
joms teisė panaudoti milita- 
rinės jėgas tada, kai Pana
mos zona pereis į Panamos 
rankas, jeigu kokia nors šalis 
bandytų kanalą uždaryti. Tik 
klausimas, kaip Panama pa
žiūrės į šį Senato pataisymą. 
Gali ji nebesutikti sutartį pa
sirašyti.

Derybos tarp 
Graikijos ir Turkijos

Šiomis dienomis Šveicari
joje vyksta derybos tarp 
Turkijos premjero Bulent 
Ecevit ir Graikijos premjero 
Constantine Caramanlis dėl 
Aegean jūroje kontrolės. Dėl 
tos kontrolės tarp šių kraštų 
konfliktas toks aštrus, jog 
kartais atrodo, kad tarpe jų 
karas nebeišvengiamas. Šių 
derybų tikslas tokio karo iš
vengti.

“VISI KARTU, UŽ 
ANGLIAKASIŲ PERGALĘ!“

Taip pavadintas Komunis
tų Partijos atsišaukimas į 
šios šalies liaudį. Visi ir visos 
esame raginami visomis pa
stangomis padėti angliaka
siams šią jų istorinę kovą 
laimėti. Komunistai sako, 
kad angliakasių reikalavimai 
yra teisingi. Jie kovoja už 
savo sveikatą ir gyvybę. 
Juos puola ne tik anglies ka
syklų savininkai, bet ir val
džia.

Komunistai ragina anglies 
kasyklas nacionalizuoti. 
“Tautos natūraliniai anglies 
šaltiniai,“ jie sako, “turi būti 
sunacionalizuoti—atimti iš 
privatiškų pelnagrobių rankų 
ir padėti po demokratine vi
suomenės kontrole, garan
tuojant unijinę kasyklų dar
bininkams apsaugą ir tautos 
gerovę.“

Komunistų Partija sveiki
na reiškiamą kovojantiems 
angliakasiams solidarumą ir 
pagarbą. Juos šiandien re
mia ne tik organizuoti darbi
ninkai, bet ir darbo farmeriai 
bei juodųjų amerikiečių ben
druomenė. “Angliakasių per-

Dvi versijos baisių, 
kruvinų įvykių 
Izraelyje

Kovo 9 dieną Izraelyje 
tarp Tel Aviv ir Haifa įvyko 
ginkluotas susikirtimas tarp 
izraeliečių ir palestiniečių. 
Pasekmės baisios, šiurpulin
gos; 32 žmonės užmušti, o 
dvigubai daugiau sužeistų.

Izraeliečiai kaltina palesti
niečius, kad Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacijos te
roristų grupė atvykus iš Le- 
bano ir užpuolus. Ir Izraelio 
valdžia ketina palestinie
čiams atitinkamai atkeršyti.

Iš kitos pusės—arabai tei
gia, kad tai buvo vietinių 
palestiniečių pasipriešinimas 
izraeliečiams, kurie yra jų 
žemę okupavę ir juos perse
kioja, laiko vergais.

Kaip ten bebūtų, toks kru
vinas įvykis nepadeda nei 
arabų, nei izraeliečių reika
lui. Tokie įvykiai tiktai ap
sunkina pasiekimą pastovios 
ir teisingos taikos Vidurio 
Rytuose.

Valdžia sako, kad bedarbių 
skaičius žymiai sumažėjęs
Darbo Departamentas ra

portuoja, kad vasario mėnesį 
bedarbių skaičius šioje šalyje 
žymiai sumažėjo. Pradžioj 
šio mėnesio bedarbiai sudarę 
tiktai 6.1 procento visų dar
bo jėgų. Tai žemiausias ly
gis, negu bet kada yra buvęs 
per paskutinius trejus me
tus.

Nors N. Y. ir N. J. valstijų 
statistikos parodo, kad šiose 
dviejose valstijose bedarbių 
lygis praeitą mėnesį pakilo, 
bet Darbo Departamentas 
savo raporte teigia, kad jose 
padėtis gerokai pasitaisė. 
Tiktai juodųjų darbininkų 
darbo jėgose bedarbiai dar ir 
šiandien sudaro 11.8 procen
to.

Pagal šią Darbo Departa
mento pateiktą lentelę.

1977 metų gruodžio mėne
sio pabaigoje šioje šalyje tu
rėjome dirbančių darbininkų
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gale,“ sako komunistų atsi
šaukimas,“ reikš visų stam
biojo kapitalo aukų reikalo 
pergalę.“

Atsišaukimas baigiamas:
“Angliakasių reikalas yra 

visų darbininkų ir darbo fer
merių reikalas.

Visokia parama heroiš- 
kiems, užpultiems angliaka- 
sams!

Neleiskime teismus, Nacio
nalinę Gvardiją ar bet kokį 
kitą smurtą naudoti prieš an
gliakasius!

Užtikrinkime pergalę tei
singai kovai už protekciją 
sveikatos, saugumo ir orga
nizacijos angliakasiams ir vi
siems darbininkams!“

Prezidentui Carter 
įspėjamas

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų Tarptautiniams Reika
lams Komiteto 21 narys pa
siuntė laišką prezidentui 
Carteriui. Jie sako, kad jie 
priešingi prezidento lėktuvų 
pardavimo Izraeliui rišimui 
su pardavimu Egiptui ir Sau- 
dia .Arabijai. Jie yra Izraelio 
Šalininkai ir pritaria jo aprū
pinimui moderniškiausiais 
ginklais, bet priešingi taip 
pat ginklavimui Egipto ir 
Saudi Arabijos.

Sis Atstovų Rūmų komite
tas susidfeda iŠ 37 narių. Va
dinasi, daugiau negu pusė jų 
šiuo klausimu priešingi pre
zidento politikai. Jų griežtas 
pasipriešinimas Atstovų Rū
mų susirinkime, kai bus 
svarstomas prezidento pasiū
lymas, gali pakreipti daugu
mą ir kongresmanų prieš 
prezidentą. Prezidentas esąs 
labai susirūpinęs.

Alkoholio 
vartojimas 
mokyklose didėja

Boston, Mass. — “The 
New England Journal of Me
dicine“ praneša, kad alkoho
lis ir rūkymas kasmet Ame
rikos žmonėms atsieina dau
giau kaip $60,000,000,000! 
Vien tik gydymas nuo alko
holio susirgusių žmonių 1976 
metais kainavo $11,900,000,- 
000.

92,589,000, o bedarbių 
6,337,000, gi šių metų vasa
rio mėnesį dirbančiųjų buvo 
93,003,000, o bed ar b ių 
6,090,000.

Kaip atrodo, tai ne tik 
Darbo Departamentas, bet ir 
visa mūsų vyriausybė yra 
šiais skaičiais labai patenkin
ta.
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Kas ką rašo ir sako

Šaltojo karo riteriams 
vėl nepavyko

Dar puikiai atsimename, kaip anais metais viso kapitalis
tinio pasaulio reakcininkai visomis keturiomis priešinosi 
socialistinių šalių, su Tarybų Sąjunga priešakyje, pasiūly
mui sušaukti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
renciją, kurioje, be europinių šalių, galėtų dalyvauti ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos su Kanada. Bet jų pastangos 
bnvo veltui. Konferencija 1975 metais įvyko Suomijos 
sostinėje Helsinkyje. Joje dalyvavo 35 šalys. Galima saky
ti, kad konferencija buvo sėkminga. Ji žymiai prisidėjo prie 
tarptautinių santykių įtempimo sumažinimo.

Na, ir pernai, po dvejų metų, Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade buvo sušauktas tų pačių šalių atstovų posėdis 
patikrinti, kaip Helsinkio konferencijos nutarimai yra vyk
domi. Ot, čia ir vėl reakcininkams, šaltojo karo riteriams, 
buvo proga išbandyti savo laimę. Iš visų kapitalistinio 
pasaulio kampų jie sugužėjo į Belgradą, tikslu po, taip 

' vadinamų “žmogaus teisių” skraiste, posėdi nukreipti prieš 
socialistines šalis. Ypatingai veikliais šiame žygyje pasiro
dė mūsų Jungtinių Valstijų šaltojo karo riteriai. Jie savo 
pastangoms turėjo ir gana smarkų lyderį Jungtinių Valsti
jų delegacijos pirmininko Arthur Goldbergo asmenyje.

Bet ir vėl jų pastangos pasirodė bergždžios. Jiems ir vėl 
nepavyko posėdžių panaudoti prieš socialistinius kraštus 
arba juos suardyti. Dėka reakcininkų triukšmo, posėdžiai 
užsitęsė net keturis mėnesius, bet, bendrai paėmus, baigė
si vieningai. Savo darbus posėdžių atstovai susumavo 
paskutinėje sesijoje vieningai priimtoje deklaracijoje. Taip
gi vieningai jie nutarė vėl už dvejų metų (1980 m.) 
susirinkti ir tartis tais pačiais Europos saugumo ir bendra
darbiavimo reikalais.

Prieš mirties bausmės 
grąžinimą

New Yorko valstijos seimelio (legislatures) abiejų būtų 
komisijos jau pasisakė už sugrąžinimą mirties bausmės už 
sunkiuosius nusikaltimus, už tiksliai papildytas žmogžudys
tes. Sakoma, kad šiam sumanymui laimėti labai * gėrės 
perspektyvos ir visame seimelyje. Sentimentas už mirties 
bausmės įvedimą esąs labai didelis.

Gubernatorius Carey yra pasižadėjęs tokį seimelio nuta
rimą atmesti (vetuoti). Bet nėra garantijos, kad jis savo 
nuomonės nepakeis, jeigu seimelis didele balsų dauguma 
sumanymą priims. Todėl mirties bausmės oponentams 
(priešams) reikia skubiai daryti spaudimą į seimelio narius, 
kad jie balsuotų prieš mirties bausmę. Juk ilgiausi patyri
mai yra aikvaizdžiausiai įrodę, kad mirties bausmė nepade
da kovai prieš žmogžudystes. Jų skaičius nėra sumažėjęs 
ten, kur toks įstatymas gyvuoja ir yra vykdomas. Žmogžu
dysčių ir kitų nusikaltimų šaltinis yra socialinės sąlygos. 
Kol jos gyvuos, tol kriminalizmas klestės.

Tas, žinoma, nereiškia, kad su kriminalizmu nereikia 
kovoti, kad nusikaltėlius reikia glostyti, toleruoti, jiems 
atleisti, jų nebausti. Mes tik manome, kad mirties bausmė 
nėra efektinga kovos priemonė. Žmogžudžiai turi būti 
medžiojami ir baudžiami, bet ne žudomi. Tegul jie sunkiu ir 
socialiniai naudingu darbu atsiteisia už papildytus nusikal
timus.

Kelias į taiką Afrikoje
Prieš kelias dienas įvykusioje spaudos konferencijoje 

prezidentas Carteris pranešė, kad jis gavo iš Somalijos 
prezidento Mahammed Siad Barre asmenišką pažadėjimą iš 
Etiopijos teritorijos ištraukti savo ginkluotas jėgas ir 
nutraukti karą su Etiopija. Tai džiugi žinia. Tai būtų 
atidarytas kelias į taiką Afrikos Rage.

Dabar ten greitam pasiekimui taikos gali pakenkti tiktai 
mūsų prezidento tame pačiame pranešime keliama šio karo 
baigimui sąlyga, būtent, Lad Tarybų Sąjunga ir Kuba irgi 
pažadėtų iš Etiopijos ištraukti “savo ginkluotas jėgas.” 
Pirma, kaip žinia, Tarybų Sąjunga ir Kuba Etiopijoje 
neturi ginkluotų jėgų, o tiktai militarinius patarėjus. Ant
ra, kiekviena šalis bei valstybė turi teisę pagal susitarimą 
su bile šalimi ten turėti militarinius ir kitokius patarėjus, 
jeigu ta šalis neveda agresijos prieš jokią kitą šalį. O dabar 
aišku, kad Etiopija nepuolė ir nepuola jokios šalies ir 
negrūmoja agresija jokiai šaliai. Juk šiandien Jungtinės 
Valstijos turi beveik kiekvienoje kapitalistinėje šalyje ne 
tik savo militarinius patarėjus, bet ir didžiules militarines 
bazes su didelėmis branduoliniais ginklais ginkluotomis 
jėgomis. Tai kodėl Tarybų Sąjunga ir Kuba neturi teisės 
turėti militarinių patarėjų Etiopijoje pagal su ja susitari
mu?

Puikus pavyzdys kitoms 
NATO šalims

Mūsų Jungtinių Valstijų prezidento Carterio ir Pentago
ns militaristų dedamos didžiausios pastangos apginkluot 
NATO (Vakarų Europos) šalis neutronine bomba šiomis 
dienomis apturėjo labai didelį smūgį Holandijoje, kurios 
parlamentas gera balsų dauguma pasakė: Šios jūsų bombos 
mums nereikia! Tai pirmoji kapitalistinė šalis neutroninę 
bombą pasmerkti ir atmesti. Tai puikus pavyzdys kitoms 
NATO šalims.

Tačiau nereikia manyti, jog Holandijos parlamentas savo

ŠIANDIENINIS LIETUVOS 
KAIMAS IR KULTŪRA

Tik gautame iš Lietuvos 
savaitraštyje “Literatūra ir 
Menas” (vas. 25 d.) randame 
labai įdomų Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
Juozo Maniušio straipsnį 
“Kultūrinis kaimo gyveni
mas,” kuriame, tarp kitko, 
pabrėžiama:

“Tarybinis gyvenimas 
neatpažįstamai pakeitė Lie
tuvos kaimą. Kolūkinės san
tvarkos pergalė, nuosekli 
Komunistų Partijos ir Tary
binės vyriausybės agrarinė 
politika sudarė sąlygas ne tik 
augti kaimo ekonomikai bei 
žemdirbių gerovei, bet ir 
klestėti kaimo kultūrai.

Tarybinė santvarka, socia
liniai pertvarkymai likvidavo 
mūsų kaime vargą—pagrin
dinį kultūros stabdį . . .

Kaime kasmet didėja dir
bančiųjų išlaidos kultūri
niams reikalams. Dabar ko
lūkiečio šeima dvasiniams 
poreikiams tenkinti išleidžia 
dvigubai daugiau lėšų, negu, 
sakysime, prieš dešimt me
tų. Sunku šiandieniniame 
kaime rasti šeimą, kuri netu
rėtų televizoriaus ar radijo 
aparato, neprenumeruotų 
laikraščių ar žurnalų. Knyga, 
kaip ir duona kasdieninė, vi
siems tapo prieinama.

Mechanizacija ir automati
zacija iš esmės pakeitė že
mės ūkio darbų pobūdį. Jis 
vis labiau tampa industrinis. 
Visa tai keičia ir kaimo žmo
gų, kelia jam vis didesnius 
reikalavimus. Šiuolaikinė ga
mybos kultūra negalima be 
aukštos žmonių bendros kul
tūros.

Šiandieninis kaimas puo
šiasi naujomis kolūkių ir ta
rybinių ūkių gyvenvietėmis. 
Dvidešimt L s e p ty n i u o s. e 
ūkiuose jau visi žemdirbiai 
yra persikėlę į gyvenvietes. 
Šis reikšmingas procesas 
sparčiai vyksta daugelyje ki
tų ūkių. Kartu su vienkiemių 
nukėlimu sprendžiama svar
bi socialinė kaimo problema. 
Palaipsniui nyksta kaimo 
žmonių uždarumas vienkie
miuose. Tik šiuolaikinėje gy
venvietėje įmanoma sudaryti 
tokias kultūros ir buities są
lygas, kokios reikalingos mū
sų žemdirbius, besikurian
čius naujose gyvenvietėse, 
skatina šį procesą.

Svarbiausią vaidmenį, ke
liant kaimo žmonių kultūrinį 
lygį, suvaidino liaudies švie
timas. Šiandieniniame kai
me, kaip ir mieste, iš esmės 
įgyvendintas visuotinis jau
nimo vidurinis mokymas. 
Apie trečdalį visų studentų 
sudaro kolūkiečių ir tarybi
nių ūkių darbininkų vaikai. Į 
kaimą atėjo ne tik technika, 
bet ir žmonės, puikiai profe
siškai pasiruošę. Dabar net 
viename ūkyje dirba 15-20 
specialistų su aukštuoju ir 
specialiuoju viduriniu moks
lu.

Kaimo inteligentijai šian
dien tenka svarbus vaidmuo 
ne tik stiprinant ūkių ekono
miką, bet ir formuojant nau
ją žemės ūkio dirbančių dva
sinį pasaulį, plėtojant kaimo 
kultūrą. Kaimo inteligentas, 
be tiesioginės savo specialy
bės, yra ir visuomeninis vei

gera valia priėjo šios protingos išvados. Kaip tik prasidėjo 
mūsų vyriausybės piršimas neutroninės bombos Vakarų 
Europai, Holandijos darbo liaudis subruzdo. Prasidėjo 
plačiausias judėjimas prieš šio naujo branduolinio pabūklo 
įsileidimą į Holandiją. Į trumpą laiką toje palyginti mažoje 
šalyje tapo surinkta daugiau kaip milijonas parašų prieš 
neutroninę bombą. Toks galingas žmonėse sentimentas 
prieš bombą paveikė gynybos ministrą Roelof Kruisingą, ir 
jis iš tos vietos pasitraukė. Su tuo sentimentu nebegalėjo 
nesiskaityt ir parlamentas.

Sentimentas prieš neutroninę bombą kasdien didėja ir 
kitose NATO šalyse. Visur renkami parašai. Ir jų parla
mentai bei vyriausybės negalės nesiskaityti su savo liau
dies reikalavimu neutroninę bombą atmesti. Tai, matyt, 
nujaučia ir mūsų prezidentas. Tiktai todėl jis atidėlioja 
įsakymą pradėti bombą gaminti.

LAISVĖ

kėjas. Jis ne tik mokytojas, 
agronomas, inžinierius, eko
nomistas, bet kartu ir “Žini
jos” draugijos lektorius, ir 
propagandistas, ir agitato
rius, ir meno saviveiklos da
lyvis.

Plačią vagą kaimo kultūros 
dirvoje verčia kultūros-švie
timo įstaigos. Tūkstančiai 
dirbančiųjų turiningai pralei
džia savo laisvalaikį kultūros 
namuose, naudojasi bibliote
kų paslaugomis. Nemažą 
reikšmę kultūrinei veiklai 
suaktyvinti turėjo zoninių 
kultūros namų sukūrimas, 
masinių bibliotekų centrali
zacija. Pastaraisiais metais 
sustiprėjo kultūros įstaigų 
materialinė techninė bazė. 
Pastatyti erdvūs šiuolaikiniai 
kultūros namai Anykščiuose, 
Kretingoje, Molėtuose, Šal
čininkuose, Ukmergėje, Va
rėnoje ir kitur. Per pasta
ruosius dešimt metų kaime 
iškilo beveik 400 kultūros na
mų. Mes šiandien galime pa
sidžiaugti gražiais Telšių, 
Kaišiadorių, Plungės, Kap
suko, Kauno, Trakų ir kai 
kurių kitų rajonų kultūrinės 
veiklos rezultatais.

Populiarus kaime kino me
nas. Vien per metus čia pa
demonstruojama daugiau 
kaip pusė milijono kino sean
sų. Dabar trečdalį visų žiūro
vų sudaro kaimo žmonės. 
Respublikos rajonų gyvento
jai pamėgo čia rengiamas ki
no dienas.

Vienas svarbiausių kultū
ros barų—liaudies meninės 
kūrybos ugdymas. Ji vaidina 
svarbų vaidmenį, formuojant 
visapusiškai išvystytą asme
nybę, padedą augti žmonių 
kultūrai, plėstis jų akiračiui, 
atsiskleisti liaudies talen
tams. Pusė visų saviveiklinių 
kolketyvų yra kaime. Nema
žą paramą šiems kolekty-' 
vams teikia iš miestų atvyks^ 
tantys šefai—konsultantai.

Vis daugiau pastangų Ko
munistų partija deda skirtu
mams tarp miesto ir kaimo 
mažinti. Vienas iš šio proce
so vykdymo n kelių—kaimo 
darbo žmogaus priartinimas 
prie profesionalaus meno lo
byno. Kasmetįplatėja ir ilgė
ja kūrybinių- organizacijų, 
miestų profesionalių meno 
kolektyvų keliai į kaimą.”

IŠ SVARBAUS 
SOCIALISTINIŲ ŠALIŲ 
VEIKĖJŲ PASITARIMO

Iš Budapešto pranešama, 
kad ten vasario 27 d.—kovo 
1 d. įvyko socialistinių šalių 
komunistų ir darbininkų par
tijų Centro Komitetų sekre
torių pasitarimas tarptauti
niais ir ideologiniais klausi
mais. Pranešime sakoma:

“Pasitarime daug dėmesio 
buvo skirta masinės informa
cijos ir propagandos priemo
nių vaidmeniui dabartinėje 
tarptautinėje politikoje. Bu
vo pareikšta nuomonė, kad 
jos turi pozityviai prisidėti 
prie įtempimo mažinimo, 
ginklavimosi varžybų apribo
jimo, kovos už nusiginklavi
mą, tautų savitarpio pasiti
kėjimo stiprinimą, už įvairia
pusio savitarpiškai naudingo 
valstybių bendradarbiavimo 
vystymą, nepriklausomai 
nuo jų socialinės santvarkos.

Ypatingas dėmesys buvo 

atkreiptas į pavojų, kurį ke
lia toliau vykdomos ir inten
syvinamos ginklavimosi var
žybos, kuriami naujų rūšių 
masinio naikinimo ginklai, jų 
tarpe neutroninė bomba. Tai 
yra didžiulė kliūtis tolesniam 
tarptautinių santykių norma
lizavimui. Pasitarime daly
vaujančios partijos yra ųž 
tai, kad būtų imamasi ryžtin
gų nusiginklavimo, visų pir
ma branduolinio nusiginkla
vimo, priemonių. Įveikti 
reakcinių sluoksnių NATO 
šalyse, kitų konservatyvių 
jėgų priešinimąsi tam yra 
neatidėliotinas reikalas, gy
vybiškai svarbus visoms tau
toms.

Pasitarimo dalyviai pareiš
kė savo partijų solidarumą 
su teisinga komunistų, pa
žangiųjų, revoliucinių ir na
cionalinio išsivadavimo jėgų, 
visų tautų kova prieš impe
rialistinę diktato ir agresijos 
politiką, prieš mėginimus 
kliudyti joms laisvai reikšti 
savo valią, už nacionalinę ne
priklausomybę, suverenumą, 
sienų 'neliečiamumą, už tai, 
kad būtų gerbiama kiekvie
nos tautos teisė pačiai spręs
ti savo likimą be kišimosi iš 
užsienio, už socialinę pažan
gą ir lygiateisį tarptautinį 
bendradarbiavimą.

Pasitarimo dalyviai griež
tai pasmerkė antikomunisti
nes kampanijas, imperialisti
nių, reakcinių sluoksnių mė
ginimus iškreipti socialistinių 
šalių politiką ir kištis į jų 
vidaus reikalus.”

SVEIKINTINAS 
ClKAGIEĖIŲ UŽMOJIS

Chicagos “Vilnyje” (kovo 3 
d.) vedamajame Lietuviškų 
filmų festivalis Chicagoje” 
rašoma:

“Reakcinių nacionalistų iš- 
koneviktas kažkoks Petras 
Bernotas už anąkart Jauni
mo centre rodymą Lietuvo- 

- je ■ gamintų filmų,1 kaip atro
do,rankų nenuleidžia. Lietui 
viškoje Chicagoje pasklido 
reklaminio pobūdžio lapeliai, 
kad jis rengia lietuviškų fil
mų festivalį.

Jo šio pirmo lietuviškų fil
mų festivalio programoje, 
kaip matyti iš tų lapelių, pir
mas filmas “Gražuolė” bus 
rodomas Bridgeporte, Ramo- 
vos kino teatre, 3518 South 
Halsted. Kiti filmai kaip 
“Gyvieji didvyriai” ir “Ado
mas nori būti žmogumi” bus 
rodomi International House, 
1414 E. 59th St. Prie šių 
filmų bus rodomi ir kroniki
nių. Be to, filmai su lietuviš
ku dialogu ir angliškais para
šais.

Kiekvienam doram lietu
viui šis Petro Bernoto užmo
jis turėtų kelti džiaugsmą, 
kad lietuviški filmai skinasi 
kelią į didesnius, čia pas mus 
emigracijoje, kino teatrus, 
kad juos pamatytų ir nelietu
viai.

Mes tikime, kad Chicagos 
lietuviai šias pastangas pa
rems ir festivalis pilniausiai 
pavyks. Ką nors panašaus 
turėtų sugalvoti ir kitų did
miesčių lietuviai.

LLD NARIŲ DĖMESIUI
Lietuvių Literatūros Drau

gijos nariai jau būsite gavę 
šių metų žurnalo “Šviesa” 1- 
mąjį numerį. Jis kupinas 
gražių, naudingų pasiskaity
mų. Nepadėkite į šalį neper
skaitę.

Apart vedamojo “Įvykių 
sūkuryje” ir visos eilės Lie
tuvos poetų gražių eilėraš
čių, verti visų skaitytojų dė
mesio ir perskaitymo 
straipsniai: J. Kirklio—-“Pir
moji lietuviška knyga,” Hen
riko Vencevičiaus—“Gyveni
mą ir plunksną pašventęs re
voliucijai,” A. Gučiūniečio— 
“Mokslo ir kultūros žymūs 
veikėjai, dainos mylėtojai,” 
Astronomo Antano Juškos— 
“Žvaigždynai, planetos ir 
žmonės,” Antano Martinio
nio—“Ištikimas iki mirties
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SLIDINĖJA IGNALINOS 1-OSIOS VIDURINĖS MOK Y 
KLOS MOKSLEIVIAI.

A. Brazaičio nuotrauka

Pagerbtas įžymus Lietuvos 
mokslininkas ir veikėjas

Vilnius. — Kovo 1 dieną 
įvyko Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Istorijos institu
to mokslinės tarybos iškil
mingas posėdis, skirtas Lie
tuvos TSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo, akademiko 
J. Žiugždos 85-osioms meti
nėms paminėti.

Pranešėjas—instituto di
rektorius, istorijos daktaras 
B. Vaitkevičius apžvelgė ju
biliato mokslinį ir organizaci
nį darbą, jo visuomeninę vei
klą.

J. Žiugžda, pasakė prane
šėjas, iš jaunų dienų, būda
mas kaimo mokytojas, susie
jo savo gyvenimą su liaudies 
siekiais, jos veržimusi į švie
są. 1918-1919 metais, revo
liucinių įvykių dienomis, jis 
aktyviai dirba jaunose tary
binėse įstaigose. O 1940 me
tais atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, J. Žiugžda, jau 

savo principams,” Jokūbo 
Skliutausko—“Turkmenų- 
lietuvių literatūriniai ryšiai,” 
Archeologo A. Tautavičiaus 
— “Švedkapiai be švedų,’’ 
Vinco Lauraičio—“Jaunystės 
žingsniai Žemaitijoje,” Vyto 
Barausko—“Ko juokėsi ber
žas?” ir F. Kauzono—“Bend
rauja Žemaites ir Ševčenkos 
tautų kultūros.”

EKONOMINĖS 
NELYGYBĖS VAISIUS

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” (kovo 4 d.) 
kreipia dėmesį į New Yorko 
Miesto Sveikatos departa
mento raportą apie kūdikių 
mirtingumą Harleme, juodų
jų žmonių apgyventoje mies
to dalyje. Raporte sakoma, 
kad Harleme kūdikiu mirtin
gumas yra daugiau negu dvi
gubai didesnis, negu bendrai 
mieste. Pav., jeigu bendrai 
New Yorke iš tūkstančio gi
musių kūdikių tuoj miršta tik 
19, tai Harleme miršta net 
43!

Labai teisingai dienraštis 
nurodo, kad kaltas yra Har
lemo žmonių skurdas. Nėra 
jokia paslaptis, jog juodųjų 
žmonių pajamos daug mažes
nės, negu baltųjų, jog dėl to 
jie yra priversti ir prastesniu 
maistu maitintis ir daug blo- 
gesniuose butuose gyventi, 
ir apsieiti su daug prastesniu 
medicininiu patarnavimu. 
Net ir ligoninės, kuriose pa
tarnavimas aukštesnio lygio, 
juodiesiems žmonėms nepa
siekiamos, nes jie neturi tiek 
lėšų, galėti už jų patarnavi
mą užmokėti.

žinomas filologijos ir istorijos 
darbais, savo jėgas ir žinias 
skiria mokslo ir mokymo tin
klui pertvarkyti bei plėsti. 
Jis—Lietuvos TSR Švietimo 
liaudies komisaro pavaduoto
jas, vėliau, jau Didžiojo Tė
vynės karo metais,—liaudies 
komisaras. Ką tik išvaduoto
je iš hitlerinių okupantų Lie
tuvos žemėje J. Žiugžda 
daug pasidarbavo atstatant 
mokslo ir mokymo įstaigas, 
kuriant naujas. Plačiai pasi
reiškė organizacinis moksli
ninko talentas, atkuriant 
Lietuvos TSR Mokslų akade
miją. Jis buvo akademijos 
viceprezidentu, du dešimt
mečius vadovavo Istorijos in
stitutui, J. Žiugžda paskelbė 
daugiau kaip 80 istorijos 
mokslo veikalų—apie lietu
vių tautos revoliucinę kovą ir 
kitais klausimais, vadovavo 
autorių kolektyvui, paruošu
siam daugiatomę akademinę 
“Lietuvos TSR istoriją.” Įžy
mus mokslįninkas, pedago
gas, visuomenės veikėjas bu
vo renkamas TSRS ir Lietu
vos TSR Aukščiausiųjų Ta
rybų deputatu, Lietuvos KP 
Centro Komiteto nariu.

85-erių metų sukakties die
ną akademikui J. Žiugždai 
įteiktas Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo garbės raštas, kuriuo jis 
apdovanotas už ilgametį vai
singą mokslinį darbą ir akty
vią visuomeninę veiklą. Buvo 
perskaityti gausūs sveikini
mui jubiliatui.”

Alkoholis ir 
rūkymas — 
$60 bilijonų!

Boston, Mass. — Medicini
nė Fundacija paskelbė savo 
platų tyrinėjimą dėl vartoji
mo alkoholio šios šalies aukš
tosiose mokyklose—kolegijo
se ir universitetuose—rezul
tatus, kuriais negalima di
džiuotis. Surasta, kad alko
holio vartojimas per pasta
ruosius 25 metus žymiai pa
didėjo, ypač pabrėžiama ra
porte, tarpe studenčių.

Panašus tyrinėjimas buvo 
pravestas 1950 metais 27 
mokyklose. Tada buvo suras
ta, kad alkoholį mažiau ar 
daugiau vartoja 80 procentų 
studentų ir 61 procentas stu
denčių. Dabargi alkoholį var
toja net 95 procentų studen
tų ir beveik toks pat procen
tas studenčių. Skirtumas, 
girdi, tik tas, kad studentai 
suvartoja alkoholio daugiau, 
negu studentės ...
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DRAUGUI ANTANUI 
BIMBAI
Mielas drauge Antanai!

Štai ir paseno Naujieji me
tai, kuriuos neseniai dar 
sveikinome. Jau šiandien ir 
mėnuo prabėgo nuo mudvie
jų bendrosios gimimo dienos. 
Tik 11 mėnesių beliko ligi 
sekančio reikšmingo gimta
dienio, kada Jums sukaks 85, 
o man—80 metų. Kaip matau 
iš “Laisvės,” Jūs vis tvirtai 
laikote plunksną. Tad linkiu 
dar ilgai taip laikyti!

Bene pirmą laišką rašau 
Jums šiemet. Kažkaip ilgo
kai neprisibaudžiau parašyti, 
įvairiais reikalais užimtas. 0 
tų reikalų daug kai žmogus 
dar kelmu nevirtęs, dar ne
gali pasitraukti iš visuome
nės gyvenimo, nori būti kaž
kuo naudingas, kol jėgos tar
nauja, gali patarnauti visuo
menei bei artimiems ir toli
miems.

Kaip tik dabar gavau laiš
ką iš Panevėžyje gyvenančio 
P. Speičio, kuriam neseniai 
parašiau atsiliepimą apie jo 
tarnybinę ir politinę veiklą. 
Dabar jis dėkoja, nes paskir
ta personalinė pensija. Bur
žuazinės santvarkos laikais 
jis buvo aktyvus Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos veikėjas, 
o apie 1930 metus vadovavo 
tos sąjungos Juodpėnų sky
riui. Tautininkams uždarius 
visas politines partijas, o ir 
Jaunimo Sąjungą, tos orga
nizacijos nariai pradėjo ben
drauti su komjaunimu antifa
šistinio Liaudies fronto pro
gramos pagrindais. Vėliau 
daugelis Juodpėnų skyriaus 
narių tapo komunistais ir 
1940 metais aktyviai įsijungė 
į tarybų valdžios kūrimo dar
bą bei dalyvavo Tėvynės ka
re Raudonosios Armijos eilė
se ar partizanų būriuose.

Man malonu prisiminti 
anuos laikus, nes kadaise ir 
aš, būdamas Lietuvos Jauni
mo Sąjungos pirmininku, ta
da pasiryžau eiti Liaudies 
fronto keliu ir supratau, kad 
tik išvien su komunistais ga
lima laimėti kovą prieš fašis
tinę diktatūrą.

Tai buvo laikas, kada ir 
tolimi nuo pažangesnės kryp
ties žmonės padarė tokias iš
vadas. Ryškiausi pavyzdžiai 
yra P. Pakarklis, kurs buvo 
artimas voldemarininkams, 
ir Liūdas Gira, buvęs akty
vus krikščionių demokratų 
veikėjas. Galvodami apie lie
tuvių tautos likimą ir supra
tę jai gresiantį pavojų iš hit
lerinės Vokietijos, jie padarė 
tinkamas išvadas ir suartėjo 
su komunistais, o vėliau tapo

Daugeliui užsienio Lietuvių žinomos veikėjos Janinos Nar 
kevičiūtės kapas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

fe

Rašytojų grupė, neseniai apsilankiusi Rygoje per A. Upy- 
čio 100 metų sukaktuves. A. Sukovskis [lietuvių literatūros 
vertėjas i latvių kalbą], A. Maldonis [Lietuvos Rašytojų 
sąjungos pirmininkąs], J. Paleckis, O. Reznik [maskvietis 
kritikas]. Tolumoje P. Striukos vardo Latvijos universiteto

IŠ LAIŠKŲ TARYBŲ KULTŪROS ŠAUNIOSIOS PIRMŪNĖS, AKTYVISTĖS
entuziastiški tarybinės san
tvarkos statytojai.

Beje, čia tinka pažymėti 
reikšmingą faktą, kad Liūdo 
Giros sūnus, įžymus rašyto
jas Vytautas Sirijos Gira šio
mis dienomis per mūsų Ra
šytojų sąjungos atvirą parti
nį susirinkimą buvo priimtas 
kandidatu į komunistų parti
jos narius. Savo pareiškime 
dėl įstojimo į partiją jis pažy
mėjo, kad daro tą žygį po 
ilgo svarstymo, rimto apgal
vojimo. Tuo jis reaguoja į 
žalingus ir pavojingus lietu
vių tautai nacionalistinius 
pasireiškimus. Karštai svei
kinome tą, jau 60 metų am
žiaus peržengusio, rašytojo 
ryžtingą žygį.

Tikrai, negalima nesipik
tinti šlykščia nacionalistinių 
reakcininkų veikla, nukreip
ta į tarptautinės atmosferos 
teršimą, į neapykantos atlei
dimą. Tas lengvabūdiškas 
žaidimas, besidangstant 
“žmogaus teisių gynimo” fra
zėmis didinti įtempimą, ar
tinti pasaulinio gaisro pavojų 
šiais, atominių-branduolinio 
ir kitokių masinio žudymo 
ginklų gamybos pelno milijo
nus ir bilijonus dolerių. Sun
ku rasti tinkamus pasmerki
mo žodžius niekingiems per
bėgėliams, to kruvinojo biz
nio tarnams, kurių Sūniški 
balsai loja per JAV ir kitokių 
žvalgybų išlaikomas radijo 
stotis, besipuošiančias “lais
ves” ir kitokiais vardais.

Liudo Giros kapas Rasų kapi 
nėse Vilniuje. Prie kapo našlį 
Bronislava Girienė, mirusi 
1973 metais.

Rašau šį laišką, pakeliui iš 
Vilniaus į Alytų, kur daly
vausiu šio gražiai išaugusio 
miesto taikos šalininkų kon
ferencijoj.

Labas dienas prašė per
duoti draugė Ona Šilkiepė 
[Silks], su kuria susitikau 
šiomis dienomis.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums ir visiems laisviečiams.

Justas Paleckis

$5$

NUOTRAUKOSE (ii kairės); Švenčionių rajono Svlrkų tarybinio ūkio fermos vedėja Aldona ARBAČIAUSKIENĖ. . Klaipėdos prekybos valdybos 21-osios parduo
tuvės kasininke-kontrolierė Nina STRAZDAUSKAITE. Molėtų kilnojamosios mechanizuotos kolonos vyresnioji inžinierė Irena GR1GALYTĖ, Plungės vaikų lopšelio* 
riarželio auklėtoja Danutė BENULYTE, Kauno „Drobės“ susivienijimo inžinierė konstruktorė Violeta MARCINKEVIČIENĖ, Radviliškio rajono Kalrėnų kolūkio 
karvių melžėja Virginija KUOSIENE.

Iš kairės: Alytaus rajono Pivašiūnų kolūkio karvių melžėja Ona VAIČIŪNIENE, Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos pionierių vadove Genovaite GRa- 
s'ENĖ. Panevėžio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato siuvėja Aldona JOKIMClOTE, Kelmės rajono Tytuvėnų vidurinės mokyklos mokytola Aldana KA- 
TAUSKAITE, Šiaulių rajono Šakynos tarybinio ūkio karvių melžėja Lionė LIULIENE, Ukmergės rajono Žemaitkiemio kolūkio ekonomistė Stasė MIKULENAITE.

K. LIUTAURO nuotraukos

“LAISVEI” IS KAPSUKO V. Gulmanas

Mūsų padangėje.
Nors naujieji metai prasi

dėjo palyginti neseniai, ta
čiau ir per tokį trumpą laiką 
įvyko eilė renginių, koncer
tų, su kuriais norėčiau supa
žindinti gerbiamus mūsų lai
kraščio skaitytojus tiek 
Jungtinėse Valstybėse, tiek 
kitur, kur tik pasiekia “Lais
vė.”

Žiema įpusėjusi, daug pri
versta sniego. Vaikams be 
galo daug džiaugsmo, gali 
bent sykį ikivaliai prisivaži- 
nėti rogutėmis, slidėmis, pa
čiūžomis, pasidaužyti sniego 
giunžtėmis. Oras tikrai pui
kus ir nuostabus. Kiek teko 
patirti iš spaudos, Jungtinė
se Valstybėse kai kur sniego 
taip pat priversta nemažai.

Na, bet dabar prie svar
besnių įvykių apžvalgos.

Neseniai mūsų miesto 
komjaunuoliai svetingai suti
ko jaunimo delegacijas iš vi
sų Lietuvos rajonų. Kapsuke 
prasidėjo sąjunginio žygio 
tarybinės liaudies revoliuci
nių kovų ir darbo šlovės vie
tomis devintasis etapas. Jis 
skiriamas Komjaunimo ir 
TSRS ginkluotų pajėgų 60- 
mečiui bei V. Lenino gimimo 
110-gimimo metinėms. Tarp 
svečių buvo generolai majo
rai J. Macijauskas, M. Maka
rovas ir R. Žalnierauskas.

Karių kapinėse vyksta mi
tingas. Aidi himnai. Plevena 
komjaunimo ir sąjunginių 
respublikų vėliavos, simboli
zuodamos neišardomą drau
gystę. 1

LKP miesto komiteto an
trasis sekretorius A. Urbo
navičius mitingo dalyviams 
papasakojo apie miesto ir ra
jono revoliucinę praeitį, apie 
kovotojus, žuvusius už naują 
gyvenimą.

— Jaunimo pareiga saugo
ti jų atminimą,—pabrėžė A. 
Urbonavičius.

— Pilietinio ir Didžiojo 
Tėvynės karo metais fron
tuose nepaprastu didvyriš
kumu pasižymėjo mūsų jau-, 
nimas,—kalbėjo respublikos 
karo veteranų tarybos pirmi
ninkas dimisijos generolas 
majoras J. Macijauskas.

Delegacijų atstovai ir sve
čiai ant karių kapų padėjo 
vainikus ir gėlių.

Gausios delegacijos lankėsi 
ir Kapsuko pedagoginėje mo
kykloje, kur jie susipažino 
su mokslo procesu, tradicijo
mis, pabuvojo mokyklos mu
ziejuje, kuriam vadovauja vi
sad žvalus ir energingas 
LTSR nusip. mok. A. Tiešis, 
kurį visas mokyklos kolekty
vas po senovei vadina “mūsų 
inspektorėliu,” nors jis jau 
išėjęs į užtarnautą poilsį.

Daug darbo ir tiūso įdėjo ir 
mokyklos direktorius V. Cer- 
neckis, komjaunimo sekreto
rė L. Urbonaitė ir kiti.

Pasiekimai kraštotyroje
Baigėsi dvejus metus tru

kęs kolektyvų istorijų bei 
metraščių rašymo konkur
sas. Neseniai Vilniuje, paro
dų rūmuose, buvo uždaryta 
respublikinė geriausių kraš
totyros darbų paroda. Kap
suko miesto ir rajono krašto
tyrininkai šiai parodai buvo 
pateikę vienuoliką darbų.

Susumavus ^konkurso re
zultatus, LTSR paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugi
jos Kapsuko skyriui (pirm.

D. Straigienė) pripažinta an
troji vieta, skyriaus taryba 
apdovanota dįplomu.

Gerai buvo įvertinti ir at
skiri darbai. Antrosios vietos 
teko 0. Arminienei už darbą 
“Višakio Rūdos apylinkės Di
džiojo Tėvynės karo daly
viai,” T. Saudargienei, D. 
Kunickienei ir V. Tunkulie- 
nei už darbą “Kapsuko mies
to pramonėsr įmonės IX 
Penkmetyje” įr V. Gulmanui 
už darbą “Iš fotografijos vys
tymosi Sūduvoje istorijos 
1839-1945 metais.” J. Kirliui 
už darbą “Lietuvių periodi
nės spaudos praeitis” teko 
trečioji vieta.

Aptariant kraštotyrininkų 
veiklą, buvo pažymėta, kad 
kapsukiečiai ieško naujų te
mų, nesitenkina tradicinė
mis, savo darbuose pateikia 
tikrai daug vertingų faktų, 
rūpinasi darbų iliustravimu, 
jų estetine išvaizda.

Nuo savęs galiu pridėti, jei 
prieš keletą metų panašioje 
apžiūroje laimėjome trečią 
vietą, dabar antrą, tai sekan
čioje turėtumėm išpešti pir
mą vietą.

Iškilmingas aktas buvo tik
rai įspūdingas. Grojo Vil
niaus kvartetas, kalbėjo 
Draugijos Prezidiumo pirmi
ninkė L. Diržinskaitė, kuri ir 
įteikė laureatams diplomus, 
kiekvienam tardama šiltą žo
delį.

Aptartas miesto 
centro projektas

Kaip žinoma, praeitų metų 
birželio mėnesį buvo patvir
tintas Kapsuko miesto gene
ralinis planas ir pradėtas 
ruošti miesto centro projek
tas. Projektavimo darbai 
įpusėję, ir juos numatoma 
užbaigti birželio mėnesį.

Įvykusiame Lietuvos ar
chitektų sąjungos Kauno 
skyriaus valdybos posėdyje 
buvo kalbėtasi apie miesto 
centro projekto pagrindinį

eskizą. Posėdyje dalyvavo 
tokie žymūs respublikos ar
chitektai, kaip dr. prof. J. 
Baršauskas, arch. m. kand. 
A. Miškinis, pastatų konser
vacijos instituto Kauno sky
riaus viršininkas arch. V. 
Miliukštis ir eilė kitų, ne
skaitant mūsų vietines val
džios. Atsižvelgta į pasiūly
mus K. Požėlos aikštę (anks
čiau J. Basanavičiaus, o dar 
prieš tai turgaus aikštę) su
jungti su pašešupio zona, iš
saugoti dalį senamiesčio, 
pramonės įmones iškelti į

Dim. Gen. Maj. J. Macijauskas kalba Kapsuko karių 
kapinėse.

Kairėj LKP Kapsuko m. komiteto II sekr. A. Urbonavi
čius ir Gen. maj. R. Žalnieranskas.

LTSR Paminklams apsaugoti ir kraštotyros Draugijos 
Prezidiumo pirmininkė Leokadija Diržinskaitė atidaro jubi
liejinę kraštotyrininkų darbų paroda.

Nuotraukos V. Gulmano

To tikrai nebuvę 
tikėtasi

Kai žymioji Amerikos ko
munistų veikėja Angela Da
vis buvo pakviesta į North 
Dakotos universitetą kalbėti, 
jos kvietėjai nesitikėjo tokio 
didelio klausytojų būrio. 
Juos tiesiog nustebino, kai 
vasario 23 dieną didžiulė uni
versiteto auditorija buvo 
sausakimšai užpildyta stu
dentais, profesoriais ir šiaip 
iš visos apylinkės žmonėmis. 
Buvo daugiau kaip 1,500 
klausytojų.

Šios veikėjos North Dako
ta valstijoje, šis buvo pirmas 
atsilankymas. Davis klausy
tojų nesuvylė. Ji pasakė la
bai įspūdingą prakalbą bėga
maisiais reikalais. 

pramonės zoną ir t. t. Geru 
žodžiu atsiliepta ir apie jau 
pradėtą K. Požėlos aikštės 
tvarkymą.

Auga, stiebiasi į viršų bu
vusi Starapolė. Praeis dar 
kiek laiko ir dabartinė karta 
jau nebeatpažins Sūduvos 
sostinės Kapsuko.

LAISVĖS MOTERIMS
Širdingiausi linkėjimai ko

vo 8-osios proga. Daug lai
mės, sėkmės. Būkit amžinai 
jaunos ir sveikos, dirbti su 
dar didesne energija.

Tokios bylos prieš 
teroristus nebuvo 
buvę Italijoje

Roma. — Prieš dvejus me
tus Čia buvo suareštuota gru
pė teroristų, pasivadinusių 
“Raudonąja brigada.” Bet 
teismas prieš juos tik dabar 
prasidėjo. Buvę sunku gauti 
piliečius, kurie apsiimtų būti 
“džiūnmenais” (teisėjais), 
nes jie bijo teroristų keršto.

Ir dabar savo laiške teisė
jui jie sako, kad jie nepripa
žįsta Italijos valdžios, parla
mento bei politinių partijų 
legališkumo, tuo būdu šis 
teismas neturįs teisės juos 
teisti!

Byla žada būti ilga ir įdo
mi.

KODĖL PALEIDO 
NE VISUS?

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos Respublikos rasisti
nė valdžia iš kalėjimo paleido 
10 juodųjų politinių kalinių. 
Jų tarpe yra ir įžymus žur
nalistas Percy Quoboza. Bet
gi kaip žinia, šiandien toje 
šalyje yra šimtai politinių ka
linių. Valdžios oponentai rei
kalauja paleisti juos visus. 
Jie sako, kad valdžia klysta, 
jeigu ji mano, kad paleidimas 
dešimties kalinių nuramins 
šalyje vietos gyventojų ne
pasitenkinimą valdžios rasis
tine politika.

• Trejų metų ispanų berniu
kas Zasintas Lopezė yra be
ne pats jauniausias pradinės 
mokyklos mokinys Vakarų 
Europoje. Jis gyvena Suan- 
seso mieste ir mokosi pirmo
je klasėje: jau skaito ne tik 
vadovėlius, bet ir kitas kny
geles, taip pat laikraščius, 
žurnalus.

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 pusi.]

bininkų klasė yra bejėgė jai 
pasipriešinti . . .”

Seniai tokį klasinį solidaru
mą bebuvome matę šioje ša
lyje, kokį šiandien rodo ko
vojantiems angliakasiams or
ganizuoti automobilių gami
nimo pramonės darbininkai 
ir smulkieji farmeriai. Jiems 
garbė!

Štai kovo 9 d. pranešimas 
iš Šveicarijos miesto Žene
vos, kur šiuo laiku vyksta 30 
valstybių atstovų nusiginkla
vimo reikalais konferencija:

“Tarybų Sąjunga šiandien 
įteikė nusiginklavimo konfe
rencijai projektą sutarties, 
kuri uždraustų neutroninę 
bombą. Sutartis priverstų 
tautas negaminti, nekrauti į 
sandėlius, neišdėstyti ir ne
naudoti branduolinių neutro
ninių ginklų.”

Tarybų Sąjungos pasiūly
mą, žinoma, entuziastiškai 
parėmė jos talkininkės—ki
tos socialistinės šalys.

0 kaip su mūsų Jungtinė
mis Valstijomis ir jos talki
ninkėmis? Tame pačiame 
pranešime skaitome:

“Tarybų Sąjungos ėjimas 
tuojau buvo Jungtinių Val
stijų atstovo Adrian S. Fish
er pasmerktas kaip vienšališ- 
kos propagandos praktikavi
mas.”

Vadinasi, socialistinių šalių 
pasiūlymas uždrausti bran
duolinių ginklų gaminimą ir 
naudojimą bet kur šiame pa
saulyje vėl be jokių ceremo
nijų tapo kapitalistinio pa
saulio ne tik atmestas, bet 
dar ir pasmerktas!



4-TAS PUSLAPIS

TILTAS PĖSTIESIEMS PER NEMUNĄ
Kaune per Nemuną pastatytas naujas pėstiesiems tiltas. 
Jis sujungė naująjį Kauno gyvenamųjų namų rajoną “Dai
nava” su poilsio zona—Panemunės šilu.

M. Baranausko nuotrauka

Lietuvos vaistinės vakar 
ir šiandien

Sraunūs Ventos vandenys 
nusinešė užmarštin daugybę 
praeities vaizdų, žmonių var
dų. Retas jų žinojo tiek, kiek 
senasis vaistininkas Juozas 
Aleksandravičius. Šiemet 
apsilankęs Viekšniuose, jo 
jau neberadau. Tik didelės, 
akmenimis grįstos aikštės 
pakraštyje tebestovi namas, 
kuriame 1860 metais buvo 
įkurta viena pirmųjų Žemai
tijos vaistinių. Liko senoviš
ki baldai, vitrinos su retais ir 
įdomiais daiktais: Simono 
Daukanto rašytas receptas, 
šimtamečiai vaistinės indai, 
svarstyklės . . .Visa tai 1922 
metais J. Aleksandravičius 
perėmė iš tėvo, saugojo, dos
niai dalindamas savo širdies 
šilumą, pasakodamas apie 
nelengvą dalią ikikarinėje 
Lietuvoje. Niekada neatsisa
kydavo vaistininkas padėti 
vargingiesiems. Dažnai vais
tus veltui gamindavo. Gerbė 
ir mylėjo jį apylinkės žmo
nės. Rado savyje jėgų, nebo
damas pavojaus, padėti per
sekiojamiems ir sužeistiems 
fašistinės okupacijos metais. 
Daugiau kaip trisdešimt 
žmonių iš hitlerininkų nagų 
išgelbėjo senasis vaistinin
kas.

Tokių vaistininkų, kaip 
viekšniškis J. Aleksandravi
čius, buvo ir kituose Lietu
vos miesteliuose. Žmonių at
mintyje jie liko kilniais savo 
profesijos atstovais. Profesi
jos, kuri, kaip ir gydytojo, 
pašaukta tarnauti žmogui, jo 
brangiausiam turtui—svei
katai.

Daugeliui žmonių kartų pa
dėjo seniausių Vilniaus, Kau
no, Palangos, Rokiškio ir ki
tų vaistinių provizoriai. Ta
čiau vaistai buvo brangūs, 
todėl liaudis retai tesikreip
davo į juos. 1937 metais be
veik 93 procentai Lietuvos 
vaistinių buvo privačios, ir 
tik labai nedidelė dalis jų 
priklausė miestų ir apskričių 
savivaldybėms arba labda
ringoms draugijoms. Vaisti
nėse darbuotojai dirbdavo po 
10-12 valandų per dieną. 
Vaistinių savininkai, norėda
mi gauti kuo didesnį pelną, 
darban dažniausiai priimda
vo mokinius. Todėl daugu
mai lietuvių chemikų-vaisti- 
ninkų ir provizorių tekdavo 
ieškoti darbo užsienyje.

Šių dienų farmacinės tar
nybos Lietuvoje nė iš tolo 
negalima palyginti su prieš
karine. Antai, jei 1939 me

tais Lietuvos vaistinėse dir
bo 220 provizorių ir chemikų- 
vaistininkų, baigusių aukštą
jį mokslą, tai praėjusių metų 
pradžioje—daugiau kaip pus
trečio tūkstančio farmacinin
kų, iš jų 1125 provizoriai. 
Kasmet vis daugiau studentų 
priimama į Kauno medicinos 
instituto farmacijos fakulte
tą, kuriame ruošiami provi
zoriai, ir į Kauno P. Mažylio 
medicinos mokyklą, ruošian
čią jų padėjėjus. Farmacinin
kų laukia naujos vaistinės, jų 
punktai, gydymo įstaigos. 
Dabar respublikoje yra 345 
vaistinės, virš tūkstančio 
vaistinių punktų, beveik šim
tas kioskų.

Vaistai mūsų šalyje labai 
pigūs. Štai 10 gramų papras
čiausio aspirino, kurį naudo
jame peršalus, kainuoja de
šimt kapeikų. 1939 metais 
toks pat kiekis kainavo 2,56 
lito. 10 gramų bromuralio— 
net 10,78 lito, o dabar—25 
kapeikas. Maždaug toks ir 
kitų populiariausių vaistų 
kainos santykis. O apie pusę 
vaistų ligoniams dabar išduo
dama visai nemokamai. Šio
mis lengvatomis naudojasi 
besigydantys ligoninėse, kū
dikiai iki vienerių metų am
žiaus, ligonys, sergantys tu
berkulioze, diabetu, vėžiu, 
po inkstų persodinimo ir kai 
kuriomis kitomis ligomis. Su 
80 procentų nuolaida vaistai 
parduodami Didžiojo Tėvy
nės karo invalidams.

Smarkiai pasikeitė vaisti
ninkų darbo sąlygos. Rekon
struotos senosios, pastatytos 
naujos vaistinės rajonų cen
truose, gerai įrengti vaisti
nių punktai gamyklose, kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se/:-

TSKP XXV suvažiavime 
buvo pabrėžta, kad svarbiau
sias sveikatos apsaugos už
davinys dešimtajame penk
metyje yra tobulinti medici
ninės ir medikamentinės pa
galbos organizavimą, plėsti 
jos apimtį bei gerinti kokybę 
ir tuo pačiu stiprinti tarybi
nių žmonių sveikatą, mažinti 
jų sergamumą, didinti darbo 
našumą.

Šis uždavinys sėkmingai 
įgyvendinamas. Vien šiame 
penkmetyje (1976-1980 m.) 
Tarybų Lietuvoje numatyta 
dvylika procentų padidinti 
medicinos prekių apyvartą, 
pastatyti ir įrengti 46 vaisti
nes.

A. Norvaišas

LAISVĖ

Tarybinei armijai—60-metų
[Interviu su Didžiojo Tėvy
nės karo veteranu, Tarybi
nės Armijos artilerijos gene
rolu majoru Pranu Petroniu.]

Klausimas:
Pažangūs užsienio lietuviai 

buvo ir yra žingeidūs svar
biausiems Tarybų šalies gy
venimo įvykiams. Dabar gi 
plačiai paminima Tarybinės 
Armijos 60-metis. Gerb. ge
nerole, kuo ji yra ypatinga? 
Kitaip sakant, kodėl teigia
ma, kad tai naujo tipo armi
ja, pirmas tokių ginkluotųjų 
pajėgų pavyzdys istorijoje?

Pr. Petronis:
Didžiosios Spalio Socialisti

nės revoliucijos laimėjimų iš
davoje, prieš 60-t metų susi
kūrė pirmoji socialistinė val
stybė, kurioje valdžią paėmė 
paprasta darbo liaudis—dar
bininkai ir valstiečiai. Prasi
dėjo nauja žmonijos istorijo
je epocha—perėjimo nuo ka- 
pit'^'zmo į socializmą epo
cha.

Reikia tik peržvelgti tos 
epochos šešiasdešimties me
tų istoriją, kad įsitikintum, 
jog toji, vos prasidėjusi žmo
nijos gyvenime naujoji epo
cha buvo kupina kruvinų ko
vų su socializmo priešais, už
puolusiais pirmąją socialisti
nę valstybę. Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
vadas V. Leninas tai numatė 
ir pačioje revoliucijos pra
džioje perspėjo: “Be socialis
tinės valstybės ginkluotos 
gynybos—mes neišgyvensi
me. Viešpataujančioji klasė 
niekada neatiduos valdžios 
jos išnaudojamai darbininkų 
klasei. Bet pastaroji privalo 
įrodyti, kad ji sugeba ne tik 
nuversti išnaudotojus, bet ir 
organizuotis gynybai.”

Kad apgynus Tarybų val
stybę, naują socialistinę san
tvarką, reikėjo sukurti ir 
naujo tipo armiją. Tokios ar
mijos pasaulyje dai; nebuvo, 
nes iki tol visose pasaulio 
šalyse armijos gynė tik val
dančios išnaudotojų klasės 
reikalus ir jos valdžią. Nau
jai susikūrusiai socialistinei 
valstybei reikėjo sukurti to
kią armiją, kuri būtų pajėgi 
apginti darbo žmonių reika
lus ir Tarybų valdžios egzis
tenciją. Komunistų partija 
tokią armiją sukūrė ir pava
dino Raudonąja Armija. Be
siveržiančiai į Tarybų šalį 
kaizerinės Vokietijos armijai 
1918 m. vasario 23 d. ji pir
mą kartą smogė stiprius 
smūgius ir sulaikė jos puoli
mą. Toji diena ir tapo Rau
donosios Armijos (nuo 1946 
m., vadinamos Tarybine Ar
mija) gimimo diena.

Vos tik praskambėjus pa
saulyje jaunos Tarybų val
džios balsui, kad Tarybų ša
lis skelbia taiką tarp tautų, 
ją vieningu frontu užpuolė 
vidaus kontrrevoliucija ir 
tarptautinio imperializmo jė
gos. Kaizerinė Vokietija, po 
to Anglija, Prancūzija, Japo
nija, JAV ir visa eilė kitų 
kapitalistinių valstybių ne 
tik apginklavo ir aprūpino 
vidaus kontrrevoliuciją, bet 
ir metė į Rusiją virš 300 
tūkst. karių, kad sutriuškin
tų vos pradėjusią kurtis Ta
rybų valdžią. Jos norėjo pa
dėti Rusijos dvarininkams, 
kapitalistiniams ir buržuazi
jai atkurti jų valdžią.

Trejus metus—1918-1920 
m. vyko Pilietinis karas su 
vidaus kontrrevoliucija ir 14 
užsienio kapitalistinių valsty
bių interventais. Naujai su
kurta, blogai ginkluota, bet 
kupina revoliucinio entuziaz
mo Raudonoji Armija, tada 
sutriuškino' kontrrevoliuciją 
ir išvijo užsienio interventus 
iš savo šalies.

Imperialistai pradėjo ruoš
tis naujiems žygiams prieš 
Tarybų valstybę. Pasaulinės 
reakcijos ir imperializmo 
avangardas—vokiškasis fa
šizmas 1941 m. užpuolė Ta
rybų Sąjungą ir vėl pabandė 

likviduoti tuo metu vieninte
lę socializmo šalį. Didžiajame 
Tarybų Sąjungos tėvynės 
kare 1941—1945 m., didvy
riškoje kovoje Raudonoji Ar
mija nugalėjo vokiškųjų fa
šistų armiją, apgynė socializ
mo egzistenciją ir Tarybų 
Sąjungos liaudies laisvę.

Klausimas:
Sakydami, kad mūsų armi

ja Tarybinė, kartu pabrėžia
me ir jos internacionalinį po
būdį. Įdomu išgirsti, kaip ir 
kiek prie jos sukūrimo, o 
vėliau prie jos didvyriškų 
pergalių prisidėjo lietuvių 
tauta?

Pr. Petronis:
Didžiosios Spalio socialisti

nės revoliucijos laimėjimai, 
atnešę pergalę Rusijos liau
džiai parodė darbo žmonių 
jėgą ir kitų šalių liaudžiai. 
Revoliucijos laimėjimams 
ginti į Raudonosios Armijos 
eilės įsiliejo Vengrų, lenkų, 
bulgarų, serbų, chorvatų, če
kų, slovakų, rumunų, vokie
čių, kiniečių, mongolų ir kt. 
tautų pažangūs žmonės. Pi
lietiniame kare dalyvavo ir 
daug lietuvių. Įvairiuose to 
karo frontuose, prieš kontr
revoliuciją ir užsienio inter
ventus kovėsi Lietuviškoji 
divizija, Vilniaus 5 pėst. pul
kas, Žemaičių pulkas ir at
skiri daliniai internacionali
nėse Raudonosios armijos 
dalyse. Pilietiniame kare 
išaugo talentingi Raudono
sios Armijos karvedžiai—lie
tuviai: J. Uborevičius, V. 
Putna, J. Blaževičius, F. 
Baltušis—Žemaitis, J. Maci
jauskas, J. Žiburkus ir daug 
kitų.

1940 m. atkūrus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, į Tarybinę 
Armiją įsiliejo Lietuvos 
Liaudies armija, persiforma
vusi į 29-jį teritorinį lietuviš
ką šaulių korpusą. Hitleri
ninkams netikėtai 1941 m. 
užpuolus Tarybų Sąjungą, 
dar nebaigęs pilnai susifor
muoti 29-sis terit. šaulių kor
pusas nesuvaidino didelio 
vaidmens kovoje su vokiškai
siais fašistais, bet dalis jo 
karininkų ir kareivių pasi
traukė kartu su Tarybine 
Armija.

Vėliau, 1941-1942 m., iš jų 
ir iš suspėjusių pasitraukti 
Tarybų Lietuvos partinių, 
tarybinių ir komjaunimo ak
tyvistų, bei lietuvių, gyvenu
sių Tarybų Sąjungoje, buvo 
suformuota Tarybinės Armi
jos 16-oji lietuviškoji Saulių 
divizija. Didžiajame Tėvynės 
kare ji buvo lietuvių tautos 
atstove Raudonojoje Armijo
je ir narsiai kovojo jos eilėse 
nuo 1943 m. vasario mėn. iki 
karo pabaigos. Ji dalyvavo 
vaduojant daugelį Rusijos 
Federacijos, Baltarusijos, 
Latvijos ir savo Tėvynės— 
Lietuvos—rajonų. Už kovi
nius nuopelnus virš 13 tūkst. 
divizijos karių apdovanoti 
Tarybų Sąjungos ordenais ir 
medaliais, o 12-kai—suteik
tas Tarybų Sąjungos Didvy
rio vardas. Pati 16-oji liet, 
šaulių divizija apdovanota 
Raudonosios vėliavos ordinu 
ir jai suteiktas Klaipėdos di
vizijos garbės vardas.

Tarybinei Armijai išvada
vus Lietuvą, į jos eiles 1944- 
1945 m. įsiliejo virš 100 
tūkst. lietuvių. Daugelis jų 
dalyvavo baigiamose Didžio
jo Tėvynės karo operacijose: 
vadavo Lenkiją, Čekoslova
kiją, Šturmavo Berlyną. Ir 
dabar Tarybinė Armija yra 
internacionalinė armija. Joje 
tarnauja visų Tarybų Sąjun
gos tautų, tautelių ir tauty
bių sūnūs. Jų internacionali
nė draugystė neišardoma, 
nes juos vienija vienas bend
ras tikslas: ginti savo Tary
bų valdžią, savo socialistinę 
Tėvynę. Iš socialistinio soli
darumo ir internacionalinės 
pareigos kitų socialistinių ša
lių darbo žmonėms, Tarybinė 
Armija pasiruošusi padėti 

joms gintis nuo galimo impe
rialistų užpuolimo.

Klausimas:
Pačiais sunkiaisiais Tarybų 

šaliai išbandymų metais, Ta
rybinė Armija išeidavo nuga
lėtoja. Kuo aiškinamas jos 
nenugalimumas?

Pr. Petronis:
Tarybinės Armijos perga

lių šaltinis yra jos vienybė su 
darbo liaudimi. Tokia armi
jos ir darbo žmonių vienybė 
gali būti tik socialistinėje 
valstybėje, kurioje valdžia 
liaudies rankose. Kiekvienas 
Tarybinės Armijos genero
las, karininkas ir eilinis ka
reivis karo metu žinojo, kad 
jis kovoja už savo liaudies 
laisvę,' už Tarybų valdžios 
egzistenciją, už Tarybų ša
lies socialistinę ateitį.

Didžiuoju Tarybinės Armi
jos pergalių šaltiniu buvo ir 
yra protingas ir įžvalgus Ko
munistų Partijos vadovavi
mas armijai, ir iš viso, Tary
bų Sąjungos gynybai. Komu
nistų Partijos vadovaujama 
Tarybų šalies liaudis sukūrė 
galingą pramonę, pasiekė di
džiulių mokslo ir technikos 
laimėjimų . Ekonomikos, 
kultūros ir mokslo srityse, 
dabar Tarybų Sąjunga ne tik 
neatsilieka nuo labiausiai iš
sivysčiusių kapitalistinių ša
lių, bet daugelyje sričių net 
jas aplenkė. Visa tai sudarė 
sąlygas apginkluoti Tarybinę 
Armiją naujausiais galingais 
ginklais ir karo technika.

Klausimas:
Šiandieninį pasaulį labiau

siai jaudina ginklavimosi 
varžybos. Koks derinys yra 
tarp didžiulės Tarybinės Ar
mijos galybės ir visų pasau
lio tautų siekimo išlaikyti tai
ką?

Pr. Petronis:
Karas yra didžiulė žmoni

jos nelaimė. Tarybų Sąjun
gos tautos neseniai pergyve
no karo padarinius, todėl la
bai gerai žino ir supranta, ką 
neša karas žmonijai. Pirmas 
naujai susikūrusios Tarybų 
valdžios šūkis buvo: “Taika 
žmonijai.” Šiuo šūkiu Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partija 
ir vyriausybė vadovaujasi iki 
šiol. Todėl Komunistų Parti
jos 25-jame suvažiavime bu
vo priimta kovos už taiką ir 
tarptautinį bendradarbiavi
mą, už tautų laisvę ir nepri
klausomybę programa. Tary
bų Sąjunga niekam negrasi
na ir niekam nereiškia terito
rinių pretenzijų, todėl ir jos 
Tarybinė Armija—taikos ar
mija, kurios aukščiausias 
tikslas—budriai stovėti savo 
Tėvynės sargyboje, saugoti 
taiką ir ramų kūrybinį tary
binių žmonių darbą.

Bet pasaulyje yra jėgos, 
kurioms nepatinka įtempimo 
tarp valstybių su priešingo
mis socialinėmis sistemomis 
mažinimas ir ginklavimo var
žybų nutraukimas. Įtakingi 
imperialistiniai sluoksniai, 
kapitalistai, gaunantys mil
žiniškus pelnus iš karinės 
pramonės kompleksų, visaip 
stegiasi sugriauti tautų ben
dradarbiavimą ir sustiprinti 
jiems naudingas ginklavimo 
varžybas. Jie šmeižia Tary
bų Sąjungą, vaizduodami ją 
agresyvia valstybe, nors Ta
rybinė Armija per visą savo 
gyvavimo laikotarpį, nedaly
vavo nė viename grobikiška
me kare, o tik gynė savo šalį 
nuo grobikų.

Dabar išrastas naujas bar
bariškas ginklas—neutroninė 
bomba. Jos gamyba ir gali
mas panaudojimas gązdina 
viso pasaulio tautas, nes tai 
naujas žingsnis į ginklavimo 
varžybų sustiprinimą ir į 
naują pasaulinį karą. Juk Ta
rybų Sąjunga nepaliks pasy
viu žiūrovu, jeigu imperialis
tai pradės didinti savo bran
duolinių ginklų arsenalą. Ji 
bus priversta padidinti savo 
Tarybinės Armijos gynybinę 
jėgą. Viso to išdavoje kils 
labai pavojingos naujos gink-
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ŠILALĖS MEDICINOS DARBUOTOJU VOKALINIS 
ANSAMBLIS RUOŠIASI EILINIAM KONCERTUI.

Beveik kas trečias iš 400 medikų, dirbančių Šilalėje,—ak
tyvus meno saviveiklos dalyvis. Gydytojai, vidurinis medi
cinos personalas dalyvauja vyrų ir moterų vokaliniuose 
ansambliuose, pramoginių šokių kolektyve, dramos rately
je.

Vienas populiariausių yra medikių vokalinis ansamblis, 
kuris šiemet pažymi savo 20-metį. Šis kolektyvas ne kartą 
sėkmingai pasirodė respublikinėse meno saviveiklos apžiū
rose, atstovavo Šilalės rajonui tradicinėse dainų šventėse.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Kas įvyko Kipro sostinėje 
Nikozijoje

Vasario 20 dieną Kairo 
aerodrome išsirikiavo visas 
Egipto ministrų kabinetas. 
Busimąją iškilmingą ceremo
niją Kairo propagandos cent
rai išreklamavo kaip “sutiki
mą didvyrių, dalyvavusių te- 
terbristų likvidavimo “opera
cijoje.” Tačiau fanfarų ir li
taurų nebuvo. Aerodrome 
tvyrojo kapų tyla. Iš nutūpu
sio amerikiečių Lėktuvo 
“Herkulesas,” priklausančio 
Egipto karinėms oro pajė
goms, išlipo 43 kareiviai 
marga “komandosų” (Egipto 
armijos padaliniai specia
lioms užduotims vykdyti) 
uniforma. Paskui juos buvo 
išnešti sužeistieji ir penkioli
ka karstų, pridengtų Egipto 
vėliavomis.

Kas gi įvyko?
Vasario 18 dieną Kipro so

stinėje Nikozijoje, “Hiltono” 
viešbutyje, kur vyko Azijos 
ir Afrikos tautų solidarumo 
organizacijos prezidiumo se
sija, pistoleto šūviais buvo 
nužudytas jos generalinis se
kretorius Jusefas Es Sibajis. 
Nusikaltėliai įsiveržė į posė
džių salę ir pagrobė grupę 
prezidiumo narių įkaitais. Po 
to jie pareikalavo, kad Kipro 
vyriausybė leistų jiems lais
vai išvykti iš šalies mainais 
už įkaitų išlaisvinimą. Tero
ristams buvo duotas lėktu
vas, kuriuo jie, pasiėmę dalį 
įkaitų, paliko Kiprą. Tačiau 
netrukus paaiškėjo, kad visi 
Artimųjų Rytų aerouostai 
atsisako priimti oro piratus, 
kuriems buvo leista nutūpti 
Džibutyje tik papildyti dega
lų atsargas. Vadovaudamasi 
humaniškais sumetimais, Ki
pro vyriausybė pasiūlė nusi
kaltėliams sugrįžti į salą, pa
žadėjusi išsaugoti jų gyvybę, 
jei jie paleis likusius jų ran
kose įkaitus. Po to, kai lėk
tuvas sugrįžo į netoliese Ni- 
kozijos esantį Larnakos aero
dromą, Kipro prezidentas 
Spirosas Kiprianu pradėjo su 

lavimosi varžybos ir naujo 
karo galimybė.

Tik bendra kova už taiką 
viso pasaulio žmonių, nežiū
rint į jų politines pažiūras, 
gali sulaikyti ginklavimo var
žybas. Tarybų Sąjunga visą 
laiką už tai kovoja. Šiais lai
kais ijė vienoje valstybėje 
valdantieji sluoksniai negali 
pakelti savo šalies liaudį į 
karą, jeigu jos liaudis, su
prasdama, kad tas karas ne
teisingas ir reikalingas tik 
viešpataujantiems valstybėje 
sluoksniams, tam priešinsis. 
Juk kare kariauja ir nuo neu
troninių ir kitokių bombų žū
na ne valdantieji sluoksniai, 
o paprasti darbo žmonės.

Kalbėjosi Pranas Kartonas 

teroristais derybas dėl sąly
gų, kuriomis jie pasiduos Ki
pro valdžiai, ir šios derybos 
jau buvo besibaigiančios sėk
mingai, tačiau sutrukdė vie
na nenumatyta aplinkybė . .

Larnakos aerodrome nutū
pė Egipto karinis transporto 
lėktuvas “Herkulesas,” apie 
kurį iš Kairo buvo pranešta, 
kad jis atvešiąs . . . informa
cijos ministrą. Kai milžiniško 
oro laivo trapas nusileido, iš 
lėktuvo išvažiavo džipas, ati
dengęs į visas puses automa
tų ugnį, o įkandin jo padrikai 
šaudydami išbėgo Egipto 
“komandosai.” Keletas salvių 
buvo nukreipta ir į aerouosto 
kontrolini bokštą, kur tuo 
metu buvo prezidentas S. 
Kiprianu, bebaigiantis dery
bas dėl įkaitų išlaisvinimo.

Tada Kipro valdžia pasitel
kė nacionalinę gvardiją. Po 
trumpo mūšio aerodrome li
ko 15 nukautų Egipto karei
vių, dejavo sužeistieji ir it 
fakelas liepsnojo padegtas 
“Herkulesas.”

Tokie faktai. Jie sukelia ne 
vieną nuostabos kupiną klau
simą, tarp jų tokį: kodėl 
Egipto vadovai pasiuntė sa
vo kareivius j draugišką šąli 
kaip tik tuo metu, kai dery
bos ten jau artėjo prie sėk
mingos pabaigos? Galima 
priminti, kad Egipto propa
ganda neperseniausiai pikti
nosi tuo, kad Izraelis užpuolė 
Ugandos Entebės aerouostą, 
kur buvo nuvarytas lėktuvas 
su Izraelio įkaitais. Dabar gi 
patys egiptiečiai savo avan
tiūra Kipre, matyti, mėgina 
pamėgdžioti šį neteisėtą, 
grubiai pažeidžiantį tarptau- 
tainę teisę užpuolimą.

Artimiausia ateitis, gali
mas daiktas, atsakys į šį 
klausimą. Kol kas tikrai žino
ma viena: “Visa atsakomybė 
už incidentą Larnakos 
aerouoste,—kaip pareiškė S. 
Kiprianu,—tenka Egipto vy
riausybei.” Jis pabrėžė, kad 
kipriečiai šiuo atveju gynė 
savo šalies suverenumą. 
“Viena—smerkti terorizmą 
ir kovoti prieš jį, o kita—už
siiminėti teroristine veikla, 
prisidengus kova su teroru” 
—su tokia Tanzanijos laik
raščio “Daily News” išvada 
negalima nesutikti.

Tragiški įvykiai Larnakoje 
dar kartą patvirtina, kokius 
avantiūristiškus metodus 
naudoja Sadatas, vienas 
veikdamas ten, kur reikalin
gi bendri suderinti veiksmai. 
Tokio kurso jis laikosi dėl 
Artimųjų Rytų konflikto su
reguliavimo, taip jis pasielgė 
ir keblioje situacijoje su įkai
tais. Nei viena, nei kita laurų 
jam neatnešė.

J. Treinys
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KANADOS ŽINIOS Naujas Rusų “Pavojus”
J. YLA

V. ALSEIKA

TRUMPAI APIE VISKĄ
Pagal naują patvarkymą, 

Kvibeko mokyklose, jeigu 
tėvai pareikalauja, kad jų 
vaikai nebūtų mokomi kate
kizmo, jų vaikai turi būt at
leisti nuo religinių pamokų. 
Bet kai kuriuose mokyklose 
tokius vaikus pradėjo diskri
minuoti.

Tėvų Žmogaus Teisių Ko
misija (Human Rights Com
mission) kreipėsi j Švietimo 
Ministeriją ir gavo nuo jos 
užtikrinimą, kad reikalas bus 
ištirtas ir diskriminacija su
laikyta.

Virš 20 procentų prancūzų 
katalikų mokyklose mokinių 
paliuosuoti nuo katekizmo 
pamokų.

Mokytojų uniją užgyrė šį 
tėvų protin^ą^r drąsų reika
lavimą. ♦ * *

Švietimo ministeris J. Y. 
Morin pranešė spaudai, kad 
Kvibeko angliškuose univer
sitetuose mokosi apie 5,500 
užsienių studentų, nes iki 
šiol Kvibeko provincijoje 
mokslas buvo pigiausias. 
Baigę mokslus tokie studen
tai išvykdavo į kitas provin
cijas bei Jungtines Amerikos 
Valstijas. Dabar, pagal naują 
patvarkymą, mokestis už 
mokslą bus toks, koks yra 
Ontario provincijoje. Tai virš 
tris kartus brangesnis!

Prieš tokį mokslo brangini
mą valdžia susilaukė daug 
protestų.

* * *
Ateinantiems metams 

Montrealio univęrsitetų ir 
kolegijų profesijų unija pasi
rašė naują kontraktą. Gaus 
14 proc. algas pakelti.* * *

Visos Kvibeko darbo uni
jos pasmerkė premjerą R. 
Levesque, kai jis kalbėda
mas per radiją, prašė visus 
Kvibeko darbininkus ir civili
nius tarnautojus nereikalauti 
algų pakėlimo. Unijų rezoliu
cijoje sakoma, kad Levesque 
nusilenkė Ottawos valdžiai ir

WINNIPEG, MAN.
Seniausias Man. provinci

jos lietuvis yra Jonas Karu
lis. Jis yra gimęs 1881 metų 
sausio 21 d. Lietuvoje Ute
nos rajone, Altos kaime. Ir 
apie šią apylinkę jis praleido 
savo pirmąsias jaunystės 
vargo dienas. Pradžioje jam 
prisiėjo tarnauti pas turtin
gus ūkininkus, ganyti gyvu
lius tik už maistą.

Būdamas dar tik 14 metų 
Jonas susirado darbą Altos 
dvaro vėjo malūne. Tai buvo 
sunkus darbas, reikėjo grū
dų ir miltų maišus nešioti ant 
jaunos kupros. Todėl jis ge
rai suprato turčių išnaudoji
mą ir pradėjo poną prašyti 
darbą palengvinti bei darbo 
sąlygas pagerinti. Bet vieto
je pagerinimo darbo sąlygų, 
ponas Joną Kerulį įskundė 
caro žandarams, kad jis su 
kitais darbininkais pono ne
klauso ir agituoja prieš caro 
valdžią.

Pribuvo žandarai ir darė 
visokius tardymus, reikalau
dami jį prisipažinti prie kalti
nimų. Ir dargi jie išvažiuoda
mi Joną bizūnais kapodami 
žadėjo vėl sugrįžti.

Jaunas, energingas jau
nuolis turėjo palikti savo tė
vus, gimines ir draugus, sa
vo gimtinę, ir 1902 m. gegu
žės 1 dieną išvažiavo į Ame
riką, į New Yorką. Bet tais 
laikais New Yorke buvo labai 
sunkūs laikai, siautėjo ne
darbas, didelis darbininkų iš
naudojimas, už valandą dar
bo temokėjo po 10-12 centų. 
Tai J. Karulis 1907 kietais 
persikėlė gyventi į Kanadą. 
Man, provinciją, ir nuo to 

nemato, kad Kanados 80 
proc. industrijos priklauso 
užsienio kapitalistams, kurių 
pelnai kasmet auga, o darbi
ninkų santaupas infliacija 
baigia išsemti.

* * *
Pagal naują įstatymą Kvi

beko vaikams dantys gydomi 
nemokamai, bet Dental Sur
geon Association nesutinka 
su valdžios atlyginimu, nes 
tas atlyginimas bus žemiau
sias visoje Kanadoje. Vardu 
1,400 dentistų Asocijacija 
pareiškė nesutikimą su įsta
tymu.

* * *
Thetford Asbestos Cor. 

LTD kasyklų 1,350 darbinin
kų du kartus balsuodami pa
sisakė už streiką. Kvibeko 
seimelis svarstys, ką daryti. 
Jei gręs streikas, gal valdžia 
paims kasyklas į savo ran
kas.

* * *
Iles-de-la Madelaine salos 

prieplaukoje neužilgo pradės 
veikti valdžios operuojamos 
druskos įmonės. Valdžia ga
vo iš vietos gyventojų daug 
protestų, kad tas pakenks 
prieplaukoje lobsterių veisi- 
muisi. Valdžia užtikrino, kad 
ji apsaugos jų biznį.

* * *
1977 metais Montrealyje ir 

jo apylinkėse buvo apvogti 
56,206 gyventojai, kad ke
liuose ir gatvėse įvyko 
74,250 automobilių avarijų, 
kuriose 148 žmonės buvo už
mušti, o 10,628 sužeisti. Tur
to sunaikinta už $125 milijo
nus. Einant keliuose ir gat
vėse 15,032 žmonės buvo už
gauti iš kurių 92 mirė . . .

* * *
Praeitais metais Kanados 

ligoninėse buvo padaryta 
54,536 kanadietėms aborci- 
jos, o Jungtinių Valstijų ligo
ninėse 4,212, nes Kanados 
ligoninės jas joms padaryti 
atsisakė. Iš jų 60 proc. buvo 
merginos tarp 20 ir 30 metų 
amžiaus. B. Kvietinskas

Jonas Karulis

laiko gyvena Winnipege. 
Dirbo prie geležineklio lini
jos tiesimo ir kitų sunkių 
darbų.

Šiemet sausio 21 d. Jonui 
Karuliui sukako 97 metai. Jis 
yra visiems lietuviams gerai 
žinomas, priklauso prie 
C. L. M. Klubo, yra Klubo 
garbės nariu. Taipgi jis pri
klauso prie Winnipego Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopos. Klubas linki Jonui 
Karuliui dar daug gimtadie
nių, o ypatingai sulaukti 
100-ojo gimtadienio.

Dabartiniu laiku J. Karulis 
gyvena Holy Nursing Home, 
163 Abardeen Ave. Jis 
mėgsta kai draugai bei pažįs
tami jį aplanko, nes jam nuo
bodu. Mat, jau bus 10 metų, 
kai jis prarado regėjimą.

Viktoras Novogrodski

Yra sakoma, kad baimė tu
ri dideles akis. Kitaip sa
kant, daug daugiau mato, 
negu iš tikrųjų yra. Kad ta
me pasakyme yra daug tie
sos, yra patvirtinančių faktų.

Nelabai seniai laikraščiuo
se ir televizijoj buvo pasako
jama, kad Tarybų Sąjungos 
mokslininkai gali pakeisti at
mosferą radijo bangų pagal
ba. Girdi, blogi orai Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje 
yra rusų darbas. Jie prisida
rę labai galingų radio stočių, 
kurių pagalba užplukdė Šiau
rės Ameriką lietumi, sniegu 
ir šalčiu.

Bet tas dar mažmožis, lygi
nant su tuo, ką tarybiniai 
psikikai (psychics) gali pa
daryti amerikiečiams ir ki
tiems savo oponentams.

Vienas amerikiečių laikraš
tis, kuris sakosi turįs dau
giausia skaitytojų, paskelbė 
neseniai deklasifikuotus JAV 
Apsigynimo Departamento 
dokumentus.

Vienas JAV sovietinis eks
pertas įspėjąs amerikiečius 
ir aplamai visus Vakarus se
kančiai:

Jeigu Jungtinės Valstijos 
nesiims rimtų priemonių toje 
srityje, tai po 10 metų bus 
jau vėlu.

Ką gi tokio “baisaus” tie 
rusai išrado? Štai ką:

Tarybiniai atradimai gali 
įgalinti rusus sužinoti slap
tus dokumentus, kariuome
nės judėjimus, laivų disloka
ciją ir militarinius įrengimus.

Nužudyti aukštus JAV pa
reigūnus iš didelio atstumo.

Sugadinti JAV militarinius 
pabūklus, jų tarpe net erd
vėlaivius.

Įtaigoti žmogų, kad jis elg
tųsi pagal įtaigotojo norą.

Rusai telepatijos būdu jau 
galį užhipnotizuoti asmenį už 
1,000 mylių. Tokie užhipnoti
zuoti asmenys galį išvogti 
slaptus dokumentus. Ir jie 
net nežinotų, kad jie tą atli
ko.

Gal pats “baisiausias” rusų 
išradimas, tai dematerializa- 
vimas asmens kūno. Visai 
panašiai, kaip kad padaro 
“Star Trek” įgula. (O gal ru
sai iš to ir pasimokino?)

Girdi, jie tokiu būdu gali 
persiųsti asmenis į tolimas 
vietas, paskui tenai remate- 
rializuoti, sugrąžinti jiems 
kūnus.

Tokie dematerializuoti as
menys, sako JAV Apsigyni
mo departamento žvalgybos 
agentai, galį įeiti į saugomas 
įstaigas, išvogti dokumen
tus, sargybai visai nežinant. 
Dar daugiau, jie galėsią to
kius priešo dokumentus de
materializuoti, pasiųsti pas 
save, o paskui vėl materiali
zuoti. Tokiu pat būdu galėsią 
sugrąžinti, ir priešas visai 
nieko apie tai nežinos.

Rusai tokiu būdu galėsią 
pasiųsti ranką, kuri pa
smaugs žmogų už tūkstančių 
mylių. Tokia ranka nereika
laus durų, ji pralįs pro mūri
nę sieną. Tik įsivaizduokit, 
kaip lengva bus išsmaugti vi
sus priešo militarinius lydė- '

TORONTO, ONT.

Mirus

Juozui Zykui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Uršulei 
ir apgailestaujame netekę gero tautiečio.

J. A. Žuliai
J. J. Kundrotai
N. Vinskienė
A. Kižienė 
P. J. Cibirkai 
D. Kazlauskienė 
P. H. Jakubauskai 
R. B. Vinskai 
M. A. Guobai 

A. A. Gudžiauskai

rius. Tokios “rankos” galė
siančios sugadinti militari
nius pabūklus.

Laikraštis rašo:
“Dokumentas pareiškia: 

‘Pagal (Edward) Pullmaną, 
Southwest Hypnosis Re
search Center Dallas, Tex., 
direktorių, su pabaiga šio de
šimtmečio Sovietų diploma
tai galės sėdėti savo ambasa
dose užsieniuose ir naudoti 
ESP slaptiems priešo doku
mentams vogti!”

Pullmanas sakąs, kad šni
pas, užhipnotizuotas, pavirs
tų į nematomą dvasią, ke
liautų erdve į tolimas vietas, 
perskaityti dokumentus ir 
persiųsti savo autoritetams.

Taigi, kaip matote, atmos
feros sugadinimas yra maž
možis prieš virš minėtus iš
radimus. L

Skaitant tą straipsnį galvo
jau, kad mūsų “veiksniams” 
gali būti prasti popieriai. Ru
sai lengvai galės ne tik jų 
dokumentus “nusikopijuoti,” 
bet ir pačius veiksnius užhip
notizuoti taip, kad jie pradės 
veikti visai priešingai.

Ir, kaip matyti, nėra būdų 
apsisaugoti, jeigu “dvasia” 
gali praeiti sienas, jeigu jai 
nereikalingos durys. Nepasi
slėpsi nė po lova!

Ir kokia bus nauda iš tų 
neutroninių bombų, kurias 
prezidentas Carter nori pri
sigaminti?

Tikri cūdai dedasi pasauly
je, žemaičio žodžiais tariant.

Georgetown, Ont.
PADĖKOS ŽODIS

Staigi ir netikėta mirtis iš 
gyvųjų tarpo išplėšė mano 
mylimą vyrą Petrą Karpavi
čių. Tai buvo skaudi nelaimė.

Aš noriu išreikšti padėką 
visiems, kurie prisidėjote 
prie laidotuvių.

Visų pirma dėkoju Adai 
Morkis už pasakytą prie 
karsto atsisveikinimo kalbą 
ir visiems už gėles, kurios 
puošė Petro Karstą, už užuo
jautą atvirukais ir laiškais. 
Dėkoju Jungtinėse Valstijo
se mano broliams Adam ir 
Povilui Rakutis, ir visiems 
giminėms, ypač Floridos 
draugams; taipgi Tarybų 
Lietuvoje giminėms ir drau
gui J. Ylai už aprašymą laik
raštyje “Laisvė”, ir tiems, 
kurie pareiškėt man užuojau
tą per spaudą.

Širdingai dėkoju visiems. 
Elena Karpavičienė [Karpus]

MIRĖ J. ZYKUS
Toronto, Ont.—Vasario 22 

mirė Juozas Zykus, eidamas 
77-tus metus, ilgos ligos iš
kankintas. Paliko nuliūdime 
žmoną Uršulę, dvi dukras ir 
sūnų ir 6 anūkus ir daug 
giminių.

Velionis buvo kilęs iš Ge
gužinės kaimo, Barsioniškių 
parapijos, Kruonio valsčiaus. 
Atvyko į Kanadą 1926 me
tais. Visą laiką gyveno To
ronte.

Gili užuojauta visiems ve- 
lionies giminėms. O tau, Juo
zai, lai būna ramu ilsėtis Ka
nados žemelėj. M. Guoba

P. M. Daugėlai
J. A. Ylai
B. Janauskienė
P. M. Pūrai
A. Vilkelienė
M. Vaitkienė
A. Poškienė 
L Rukienė
E. Ramanauskienė

Tai, ką matau ir 
pergyvenu Lietuvoje

Teisė į mokslą
Kaip svarbi yra teisė į 

mokslą, manau, niekam ne
reikia aiškinti. Daugumoje 
valstybių toji teisė yra užtik
rinta, bet ... jei atkreipsi
me dėmesį, kokio pobūdžio 
toji teisė, pastebėsime tai, 
kas skiria padėtį Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje nuo padė
ties JAV-se bei kitose Vaka
rų šalyse. Pakanka pažvelgti 
į Tarybų Sąjungos Konstitu
cijos 45 straipsnį ir jau pra
džioje randame tą nepapras
tai svarbų skirtumą, būtent 
ten skaitome: teisę į mokslą 
“ūžtikrika tai, kad visų rūšių 
mokslas yra nemokamas 
(. . .), užtikrinamas valstybi
nių stipendijų ir lengvatų 
teikimas moksleiviams bei 
studentams, nemokamas ap
rūpinimas mokykliniais va
dovėliais, galimybė mokytis 
mokykloje gimtąja kalba, są
lygų savišvietai sudarymas.”

Taip, čia žodis nemokamas 
yra pats svarbiausias ir pats 
pagrindinis. Gyvendamas 
Amerikoje mačiau, kaip 
krimsdavosi mano tautiečiai 
—emigrantai,—tėvai, norė
dami leisti į uniyersitetą ar 
kolegiją mokytis savo sūnų 
ar dukrelę. Vienas kitas bū
tinai norėjo leisti mokytis į 
privatų universitetą, na ir 
greit paaiškėdavo: taip, tavo 
duktė bus priimta, bet reikės 
per metus sumokėti žymiai 
daugiau, negu ji vyktų studi-

Windsor, Ont.
PADĖKA

Man susirgus ir patekus į 
ligoninę, daugelis mano 
draugių ir draugų manę at
lankė, kiti atsiuntė laiškučius 
su gražiais linkėjimais sveik
ti. Taipgi dėkoju už dovanė
les ir visokeriopą pagalbą 
man sugrįžus į namus.

Aš esu jums labai dėkin
gas. Dabar mano sveikata 
eina geryn. Vėl aš džiaugiuo
si, kad galėsiu kartu su ju
mis dalyvauti.

Didelis ačiū visiems ir vi
soms. Stan. Baltulis 

TORONTO, ONT.

Minis

Juozui Zykui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Uršulei, 

dukroms ir sūnui ir jų šeimoms ir gailimės neteku
sios gero tautiečio.

TORONTO LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS

Nardymu žuvies 
upės sūkury...

Ne per daug žavies, 
nes per daug turi

• Indonezietis Ketitopila, 
neseniai atšventęs 180-ąjį 
gimtadienį, yra seniausias 
savo šalies gyventojas. Su
laukęs gražaus amžiaus, Ke
titopila dar gana aktyviai gy
vena, kasdien plaukioja arti
miausioje upėje.

juoti į valstybinį universite
tą. Daugiau, mažiau . . . bet 
mano skaitytojai gerai žino, 
kad tos metinės sumos už 
vaiko mokslą siekia ne tik 
tūkstantį, du, bet kartais ir 
daugiau. Išvada tokia: aukš
tasis mokslas sunkiai pasie
kiamas ir ne tik dėl rasinių 
skirtumų, dėl rasinės diskri- j 
minacijos, kaip negrų, atžvil
giu. Svarbiausia, kad tas 
mokslas—brangus . . . Taigi 
čia jau atvejis, kai mūsų tau
tiečiai, atsilankę Lietuvoje, 
ir vėl, stebisi ir negali su
prasti, kad ne tik aukštasis,. 
bet visas, bet koks mokslas^ 
čia—nemokamas. Bet tai jau 
nuo seniai tarybinėje san
tvarkoje—jokia paslaptis.

Gali būti, kad nemokamas 
mokslas yra ir viena priežas
čių, kodėl taip sparčiai auga 
Lietuvoje moksleivių ir stu
dentų skaičius. Jei kas sako, 
kad statistiniai skaičiai apie 
mokymosi Lietuvoje pažangą 
yra fantastiniai, tai, manau, 
jie visai neklysta. Pažvelki
me į dvejis metus—jei 1950/ 
1951 mokslo metų pradžioje 
Lietuvos respublikoje mokė
si 532,000 moksleivių ir stu
dentų, tai 1976/77 mokslo 
metų pradžioje tų jaunuolių 
mokyklose jau buvo vienas 
milijonas 177,000. Iš to skai
čiaus tik aukštosiose mokyk
lose (universitetuose, akade
mijose ir pan.) tais 1950 m. 
studijavo 11,000, gi 1976 m. 
studentų skaičius buvo paki
lęs iki 65,000. Koks tai dide
lis skaičius, jei prisiminsime, 
kad Smetonos valdymo laik
mečiu Lietuvoje studentų 
skaičius universitete ir dar 
keliose aukšt. mokyklose sie
kė vos 3,000 su viršum.

Aišku, kad niekam Lietu
voje nėra uždarytos durys į 
mokslą, čia nerasi jokios dis
kriminacijos. Mokslo siekia 
lygiai ir turtingesnių ir ne
turtingesnių tėvų vaikai. Vi
si mokyklose aprūpinami ne
mokamai vadovėliais, be to, 
niekam neateis į galvą, kad 
mokyklos, universitetai išlai
komi kokių nors korporacijų 

ar privačių žmonių. Švieti
mą, mokslą valstybė skatina, 
juo rūpinasi, siekia, kad kuo 
daugiau žmonių būtų išmoks
linti. Tai yra viena svarbių 
tarybinės santvarkos priva
lumų, teigiamų bruožų.

Man keista, kai atvykę tu
ristai Vilniuje paklausia: o 
kuria kalba mokosi mokslei
viai? Tokiems naiviems žmo
nėms atsakymas yra vienas 
—tik savo gimtąja kalba! Jei 
esi lietuvis, tai lankyk moky
klą su lietuvių dėstomąja 
kalba, jei rusas—mokyklą su 
rusų dėstomąja kalba ir t. t. 
Ir dar pridursiu, kad rusų ir 
lenkų mokyklose privaloma 
mokytis lietuvių kalbos. Dėl 
to ir teisingai sakoma, paga
liau ir aš pats įsitikinau, kad 
čia visi lygūs, nežiūrint tau
tybės ir rasės skirtumų.

Užimtų daug vietos pasa
kojimas apie tai, kaip gyve
nime garantuojamas įvairaus 
mokslo plėtojimas: profesinis 
techninis, mokslas, siejant 
mokymą su gamyba, neaki
vaizdinis ir vakarinio mokslo 
plėtimas. Čia pasiekimai tiek 
akivaizdūs, tokie dideli, kad 
tik viena aišku—net mažoji 
Lietuva besimokančiųjų pro
centu yra pralenkusi ne vie
ną Vakarų valstybę, net kur 
kas didesnę.

Dėl to toji teisė į mokslą iš 
tikrųjų turi gilią prasmę, ji 
nepaprastai plačiai įgyven
dinta. Tai sektinas pavyzdys 
tokioms šalims, kurios save 
laiko ir aukštos kultūros, ir 
tikrai demokratinėmis val
stybėmis.

Pranas RASCIUS

Sala
Potvynio meti} 
sprogstantį beržą 
upė išrovus 
įtraukė srovėn. ., 
Plaukė jis tartum 
paklydusi bariau 
kol neįstrigo 
prie žilo akmens.

Praūžė potvynis.
Upė nusekus 
tyliai alsavo 
tarp smėlio krantų. 
O seklumoj 
beržo mirštančios šakos 
netgi šapeliui 
neleido praplauki

Lipo aplipo 
sąnašos medį — 
ir vandeny 
sujuodavo sala. 
Ramų ir saugų 
kampelį suradę, 
lizdą susuko 
paukšteliai pilki

Ir sušlamėjo 
upėj lyg burės 
atžalos beržo 
sodriu žalumu..«

Mažą gyvybės 
salą sukūręs, 

'medis pradėjo 
iš naujo gyvent.

M
Kai aukštyn stiebies, 
ne per daug stebies 
paukščio skridimu, 
medžio ošimu. . .

Rugio želmenim, 
smilga šilkine, 
bėgančia žemyn 
upele sraunia. ..

Akmeniu žilu, 
bitele darbščia, 
snaudžiančiu šilu, 
mėnesio delčia. . .

Pienės pūkeliu, 
ajeru tyliu, 
jūra neramia, 
peninčia žeme..
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ST. PETERSBURG, FLA.
Vasario 18 Lietuvių Pilie

čių klubo salėje įvyko įspū
dingas koncertas. Dainos 
Mylėtojų choras atžymėjo 
savo 13 metų gyvavimo su
kaktį. Choro mokytoja Adelė 
Pakalniškienė apibūdino kaip 
prieš 13 metų choras susior
ganizavo 1965 metais, susirin
ko mažas būrelis dainininkų. 
Sąlygos buvo nelengvos, pa
mokas atlikdavome priva
čiuose butuose; kiek vėliau 
suvažiavo daugiau lietuvių į 
Floridą ir įstojo į chorą. Mū
sų choras išaugo į didelę gru
pę; jis dabar jau plačiai žino
mas lietuvių pažangiajai vi
suomenei. Po kalbos sekė 
dainų programa. Pirmiausia 
visas choras pradėjo daino
mis: “Dainos mūs skamba” ir 
“Dainelę pinsiu.” Po to dai
navo Larry Strack (solo), 
choro moterys.
Stasys Kuzmickas (solo) ir 

dainavo choro vyrai. Pijani- 
nu akomponavo Helena Ja
nulis. Koncertą užbaigė kele
tą dainelių bendras choras. 
Programa buvo įvairi, žavin
ga. Vadovavo Adelė Pakal
niškienė. Publika gausiai plo
jo.

Toliau sekė šokiai ir pokal
biai.

KLUBO VEIKLA
Vasario 25 įvyko nepapras

tas klubo pobūvis. Publikos 
prisipildė pilna salė. Svečius 
šeimininkai M. ir A. Raš
kauskai pavaišino skaniais 
valgiais. Po pietų turėjome 
įdomią programą.

Čia šiuo laiku vieši svetys 
Povilas Venta iš New Yorko. 
Jis buvo pristatytas pakalbė
ti. Pirmiausiai visus pasvei
kino nuo “Laisvės” personalo 
bei kitų pažangiečiu. Povilui 
Aleknai įteikė “Laisvės” va
jaus laimėtą dovaną. P. 
Alekna dėkojo “Laisvės” 
skaitytojams už kooperaciją, 
P. Ventai už atvežimą dova
nos.

P. Venta 1977 m. lankėsi

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Jonui ir Onai Rūbams
Reiškiame širdingą užuojautą broliams Juozui, 

Cicero, III. Justinui Lietuvoje, bei jų šeimoms ir 
įdėjos draugams.

E. Valley
F. Bunkus 
A. A. Jociai 
M. Sharova 
E. Galvan 
J. T. Lukai 
H. Janulytė 
R. Zaluba
L. Novak
M. Klišius 
L. Strack
G. N. Evans 
A. B^euwer 
J. M. Miller
H. Siaurienė 
J. Bakšys
J. Andrulienė 
P. A. Aleknai 
J. Greblikas 
V. Masienė, 
J. B. Vaitkai 
V. V. Bunkai 
J. White

J. Vasiliauskienė
D. Mikalojunienė 
J. P. Stančikai 
T. Šaliūnienė
E. Kairaitienė 
W. Dubendris
M. Wasiliauskiene
F. V. Budrioniai 
A. Pakalniškienė 
F. M. Walaičiai 
S. V. Kuzmickai 
J. Stančikas
A. M. Raškauskai 
R. H. Feiferiai
J. A. Statman 
E. Paulauskienė 
J' M. Kriščiūnai 
Anna Carlsun 
J. Gendrenienė
N. Petronienė
B. M. Brannen 
M. Gružinskienė 
H. Šarkiūnienė

T. Lietuvoje. Jis papasakojo, 
ką matė naujo ir kokius įspū
džius įsigijo. Sakė: “Aplan
kiau Tarybų Lietuvą keletą 
kartų. Lankiausi ir tuo metu, 
kai Lietuva tik buvo pradė
jusi pakilti iš karo griuvėsių. 
Dabartinė Lietuva aukštai 
pakilusi visose gyvenimo sri
tyse.” Patarė visiems, kurie 
gali, aplankyti ir pamatyti, 
kokia graži yra Lietuva. Pa
baigęs kalbėti, nuo Lietuvos 
kultūros darbuotojų įteikė 
lietuviškas juostas mūsų me
nininkams—Stasiui Kuzmic
kui, Walteriui Žukui ir Ade
lei Pakalniškienei.

Šiame pobūvyje turėjome 
Cekoslovakų chorą, kuris 
gražiai pasirodė. Jam vado
vauja Helena Janulis.

Toliau mūsų solistas Sta
sys Kuzmickas padainavo so
lo šias dainas: “Širdis mote
rų” ir “Raukšlėtas jos vei
das.”

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo dar keletą 
dainelių. Vadovavo Adelė 
Pakalniškiene pijaninu 
akomponavo Helena Janulis. 
Toliau buvo šokiai.

MIRĖ
Vasario 27 dieną savo na

muose nuo širdies priepuolio 
mirė Jonas ir Ona Rūbai. 
Laidotuvių apeigos įvyko J. 
Douglas koplyčioje. Atsi
sveikinimo keletą žodžių pa
sakė nuo Lietuvių Piliečių 
klubo Valys Bunkus ir Adelė 
Pakalniškienė, nuo LLD 45 
kp. Aldona ir Aleknienė. Jų 
palaikai sudeginti.

Juozas Palonis mirė vasa
rio 24 d. Buvo palaidotas Me
morial Park kapinėse.

Reiškiu širdingą užuojautą 
mirusiųjų artimiesiems.

PRANEŠIMAS
Kovo 18 dieną LLD 45 kp. 

pobūvis.
Kovo 25 dieną—klubo po

būvis. Pietūs 12 vai.
įvyks klubo salėje, 314-15 

Avė. South. V. Bunkienė

H. Jaskevičiūte 
E. Young, 
W. M. Žukai 
J. Šinkūnas, 
J. Šarkiūnas
V. Casper 
J. Judickas 
S. Juknienė 
J. Vilkaitis 
J. S. White
W. K. Kelley 
J. H. Dobrow 
W. E. Dūdai 
P. Šimėnienė 
A. P. Lukai 
W. Stakėnas 
0. Stakėnienė 
Anna Strolienė
E. Balzgienė 
L. Tvaska
F. Kontenis 
J. P. Keller
V. M. Repeikai

Cleveland, Ohio
Po ilgos ir sunkios žiemos 

Vietos Moterų Klubas turės 
susirinkimas ir pietus balan
džio 13 dieną LCA Svet., 
15901 St. Clair Ave. Pradžia 
12 vai. dienos. Klubo šeimi
ninkės sako, kad pietūs bus 
gerai paruošti ir prašo visas 
nares bei draugus atsilankyti 
ir pasisvečiuoti-pasivaišinti.

* * *
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 55 kuopos susirin
kimas įvyko kovo 2 dieną ir 
buvo sėkmingas nariais ir tu
riniu. Rodos, kuopa pradės 
geriau veikti. Susirinkę na
riai, be kitų dalykų, pasvei
kino LDS bolininkų turnyrą 
$10 dovana. Gaila, kad netu
ri bolininkų pasiųsti į turny
rą.

* * *
Miestas užverstas didžiau

siomis sniego krūvomis. Ke
liai kiek apvalyti, bet pašali
nės gatvės tiktai “one way.”

Miesto meras Kucinich gy
rėsi, kaip jis Clevelandą pa
dės pirmoje vietoje Ameri
kos didmiesčių gretose. 
Well, mes laukiame. Rodos, 
vaikinas neapsiskaičiavo pir
ma, negu pasigyrė, kad pri
žadus kartais nelengva įvyk
dyti . . . * * *

Julia R. Žemaitis
Tik sulaukus pusamžio ji 

mirė š. m. sausio 24 d. Velio
nė jaunutė būdama priklausė 
prie Ateities Žiedo Draugijė
lės. Paaugus visą laiką dirbo 
valgyklose. Vėliausiu laiku
blogai jautėsi, ir pagaliau li
ga energingą draugę įveikė: 
po dviejų sunkių operacijų— 
mirė.

Julia turėjo labai daug 
draugų bei pažįstamų, kurie 
atsilankė į jos laidotuves. 
Jos karstas buvo apklotas 
gėlėmis, pažįstamų ir gimi
naičių atsiųstomis Ickesberg, 
Pittston, Scranton ir Wilkes- 
Barre, Pa. Nuliūdusiai paliko 
visą eilę tetų ir dėdžių Lietu
voje—Kybartuose, Vilkaviš
kyje, Šilutėje.

Čia vietoj liūdi jos tėvai 
Žemaičiai ir su jais visi jos 
artimieji—draugai ir drau
gės. J. Petraus

YONKERS, N. Y.

Mirus

Juozui Zeleniakui
Vasario 26 d. 1978

Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Albertui, 
anūkams ir kitiems jo artimiems giminėms jų 
liūdnoje “valandoje.

L. L. DRAUGIJOS 28 KP. VALDYBAir NARIAI
WATERBURY, CONN.

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

Sek

vauti. Auka $7.

DETROIT, MICH.

adienį, balandžio 16 d., Lietuvių Koo-
peratyvines Bendrovės (“Laisvės”] dalinin
kų suvažiavimas 10 vai. ryto, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, New
York. Po suvažiavimo 2 vai. bus pietūs. 
Kviečiame visus apylinkės lietuvius daly

Svetys iš Lietuvos
Po visų susirinkimų į De

troito Lietuvių klubą atvyko 
svetys iš Tarybų Lietuvos 
Antanas Rudys. Su juo pri
buvo jo brolis iš Kanados 
Julius Rudys, ir jo kaimynas 
iš Lietuvos Albinas Bubnelis. 
Svetys yra apsistojęs pas sa
vo pusseserę Ruby Vegeliutę 
Jeske. Tarybų Lietuvoje jis 
gyvena Janonių kaime, Laz
dijų rajone. Sakė, kad jam 
linksma aplankyti gimines 
Amerikoje, bet bus smagu ir 
sugrįžti į savo namus Tarybų 
Lietuvoje.

Mirė
Vasario 9 d. vakare auto

mobilių avarijoje užsimušė 
William Norush, 44 metų. 
Jis buvo sūnus Detroito Lie
tuvių klubo narių Mike No
rush ir Mary Norush, kuri 
taipgi yra Moterų Pažangos 
klubo sekretorė. Buvo palai
dotas vasario 13 d. Cadillac 
Memorial kapinėse. Paliko 
dideliame nuliūdime ne tik 
tėvelius, bet ir žmoną Peggy 
ir keturi vaikus: Debby, 
Creig, Kelly ir Dennis. Per 
pastaruosius 25 metus velio
nis dirbo laikrašty “Detroit 
News.”

Sausio 30 d. mirė Barbora 
Braknis, 90 metų, velionio 
George Braknio žmona. Pali
ko nuliūdime dukras Helen 
Olsan ir Bertha Ewing, sūnų 
Leon Braknis ir jų šeimas. 
Velionė Braknis buvo Ham- 
tramcko klubo narė, kuomet 
tas lietuvių klubas gyvavo.

Vasario 17 d. Ėeaumont li
goninėj mirė Mary Adams- 
Adomaitis. Palaidota vasario 
20 d. jos palaikai padėti Holy 
Sepulchre mauzoliejuje. Pa
liko dideliame nuliūdime vy
rą William Adams (visiems 
gerai žinomą namų pardavė
ją), tris vaikus( William Ro
bert ir Evelyn, 13 anūkų ir 
daug kitų giminių.

Dar kiti svečiai
Vasario 14 d., 2 vai. po

piet, į Detroito Lietuvių klu
bą susirinko gražus būrys 
lietuvių susipažinti su vieš
nia iš Tarybų Lietuvos. Tai 
advokatė ir Injurkolegijos 
skyriaus vedėja Vilniuje Ge
novaitė Valinskienė. Ji gra
žiai paaiškino apie turtų pali

kimą Tarybų Lietuvos žmo
nėms ir atsakė į visokius 
klausimus apie testamentus. 
Su ja į klubą atvyko iš Va
šingtono Tarybų Lietuvos 
konsulas prie TSRS ambasa
dos Rimgaudas Mališauskas. 
Jis atsakė į klausimus apie 
važiavimą į Tarybų Lietuvą 
ir kvietimą svečių iš Tarybų 
Lietuvos. Šį susirinkimą su
šaukė ir svečius pristatė ad
vokatė Stefanija Masytė. Po 
susirinkimo svečiai paben
dravo su susirinkusiais, o va
kare buvo pavažinėti po De
troitą ir vakarieniavo pas 
Teofilę Masienę St. Claiy 
Shores.

Vasario 15 d. svečiai aplan
kė probate teismą, susipaži
no su jo eiga, su advokatais 
bei teisėjais ir daug jiems 
paaiškino T. Lietuvos įstaty
mus apie palikimus iš JAV. 
Advokatų firma svečius pa
kvietė pietų į restoraną. Į 
pietus atvyko daug advokatų 
ir teisėjų, o iš lietuvių Servit 
Gugas ir Stefanija Masytė. 
Po pietų Servit Gugas pave
žiojo svečius po kultūrines 
vietas: Meno muziejų, biblio
teką ir kt.

Lėktuvų stoty su svečiais 
atsisveikino Stefanija Masy
tė ir Ruth Gugas. Svečiai 
išskrido į Čikagą. Detroitie- 
čiams buvo malonu dvi die
nas pabendrauti su advokate 
Genovaite Valinskiene ir su 
konsulu Rimgaudu Mališaus
ku.

Serga
Jau antrą kartą gavo šir- 

dies priepuolį klubietė Matil
da Roge-Rudzevičienė. Eida
ma iš valgių krautuvės, su
krito ir buvo nuvežta į ligoni
nę. Dabar jos sveikata gerė
ja. Pasiųskime jai užuojautos 
korteles į namus: Matilda 
Roge, 2556 Pearl, Detroit, 
Mich. 48209. Stefanija

• KĄ DARYTI,
KAD NESENTUM?

Kad ilgai nesentumei, turi 
nešvęsti savo gimtadienių,— 
visai rimtai siūlo gerontolo- 
gas R. Kastenbaumas iš 
Massachusetts universiteto 
(JAV). Mokslininko nuomo
ne, kasmet švenčiama gimi
mo diena vis primena pagy
venusiems žmonėms artėjant 
senatvę. Tai turi neigiamos 
įtakos. Įdomu, kad tokią pat 
nuomonę “Science digest” 
žurnale priėjo ir Cincinnati 
gydytojų grupė. Anot jų, se
nų žmonių įsitikinimas, kad 
jie nebetenka aktyvumo, 
darbingumo, kad tuoj pradė
sią sirgti įvairiomis ligomis, 
daro daug didesnį neigiamą 
psichologinį poveikį ir suke
lia stipresnes neurozes, negu 
fiziologinės tų ligų prielai
dos.

• Los Angeles, Cal. neuro- 
psichiatrijos instituto moksli
ninkai tvirtina, kad žmogus 
negali vienu metu galvoti 
ir . . . mirkčioti. Esą žmo
nės, spręsdami matematikos 
uždavinį, mirkčioja mažiau, 
negu tie, kurie susijaudinę 
ar susirūpinę, Mirkčiojimas 
kliudąs smegenų darbui, 
sunkinąs atsiminti reikiamą 
informaciją. Dauguma žmo
nių pradedą mirkčioti vos 
baigę skaityti arba pasakę 
kokią nors mintį.

Boston, Mass.
Išgulėjęs ligoninėje apie 10 

savaičių kovo 8 dieną mirė 
plačiai Bostono apylinkėje ži
nomas Jonas Beleckas. Mirė 
nuo plaučių uždegimo.

Velionis Beleckas per 30 
metų buvo Cambridge Lietu
vių Piliečių Klubo prezidentu 
ir turėjo labai daug draugų. 
Velionis taip pat buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

Alexandra Moriarty

Hartford, Conn.
Kovo pradžioje mirė Mar- 

celia Pilki, 83 metų. Velionė 
buvo plačiai žinoma Hartfor
do apylinkėje, daug darbavo
si Lietuvių Piliečių Klube. 
Paliko liūdesyje vienintelę 
dukterį Aldoną ir tolimesnių 
giminių. Sirginėjo jau tūlas 
laikas, bet buvo dukters gra
žiai prižiūrima. Tik vieną sa
vaitę buvo ligoninėje. Jos 
gyvenimo draugas Juozas su 
kuriuo Marcelia išgyveno 
virš 50 metų, buvo jau seniai 
mires.

Giliausia užuojauta Aldutei 
ir jos giminėms, o jai ramiai 
ilsėtis Fairview kalnelyje.

Ver. Kazlau

Utica, N. Y. — Oneida in
dėnų tauta čia federaliame 
teise užvedė bylą, kurioje 
reikalaujama, kad New Yor
ko valstija jai sugrąžintų 
apie 6 milijonus akrų žemės. 
Toji žemė, jie sako, buvo iš 
jų baltųjų ateivių užgrobta 
nelegališkai.

BRIEFS
N. Y. Aidas Chorus per

formed well at the Interna
tional Women’s Day affair. 
Now our energy will be con
centrated on forthcoming 
Spring concert. There are 
new songs to be learned and 
rehearsals to be attended.* * *

We received a letter from 
,Margaret Petrick. She says 
that she is leaving Florida 
for good. She has been lone
ly since her sister’s and her 
sister’s husband’s death last 
year, so she is coming back 
to New York and will live in 
Long Island with her ne
phew and his wife. “No place 
like New York and its trans
portation,” she says.* ♦ *

Snow storms this winter 
damaged city streets very 
badly. They were bad before 
but now they are impossible. 
If the city officials are inte
rested in putting unem
ployed workers back to work 
let hire them to repave the 
streets before we ruin our 
cars completely.♦ * *

The New York Association 
For American-Soviet Friend
ship will have a luncheon at 
Hotel Roosevelt (Madison 
Avendę at 45th Street, N. 
Y.( 12 o’clock noon, Sunday, 
March 19. Contribution $15. 
It’s for the benefit of “New 
World Review.” The slogan 
is: Road To Peace, The Road 
To Life. * * *

My impression of Simas 
Kudirka is that he is an igno
rant and selfish person. He 
said himself that he was rea
dy to sacrifice everything for

Pramogų kalendorius

BALANDŽIO 23 D.
Liet. Literatūros Draugi

jos 28 kuopa rengia MO
TERS DIENOS minėjimą— 
48 Green Street svetainėje, 
Waterbury, Conn. Bus dainų 
programa ir pietūs.

Moterų klubo
narėms

Kovo 21 d., antradieni, 2 
vai. po pietų, įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Dalyvaukime skaitlingai.
Valdyba

Somalijos 
prezidentas

Mohammed Siad Barre
Washington. — Preziden

tas Carter sako, kad jis ga
vęs nuo prez. Barre užtikri
nimą, jog Somalija nutarė iš 
Etiopijos ištraukti visas savo 
militarines jėgas. Daug kas 
tuo labai abejoja. Bet jeigu iš 
tikrųjų Barre pažadėjimas 
pasitvirtintų ir Somalija sa
vo jėgas ištrauktų, atsidary
tų kelias į taiką Afrikos Ra
ge.

“freedom”. What sort of 
freedom is that? He didn’t 
care about his wife or child
ren. He was going to jump 
the ship and run, run from 
his family, his friends and 
everything. Now he is a tool 
in the hands of the forces 
which spread hatred and dis
trust among people instead 
of friendship and understan
ding. 

♦ * *
We are faced with a se

rious crisis in the struggle to 
turn around the arms race, 
to lessen the threat of nu
clear holocaust, and to set 
the stage for mutual agree
ment for reduction of nuclear 
and conventional weapons. 
We have to tell our adminis
tration that we want sincere 
and reasonable U. S. propo
sals and a serious negotiat
ing stance, and not the en
couragement of fear. Use
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