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Ką nedarbas iš tikrųjų 

reiškia?
A. BIMBA

Mūsų New Yorke jau yra 
susidaręs platus darbo unijų 
ir šiaip liaudiškų organizacijų 
atstovų Gegužės Pirmajai 
suruošti komitetas, kuris 
planuoja tokią demonstraci
ją, kokią šis didmiestis yra 
seniai beturėjęs. Nebus pasi
tenkinama tik kvietimu pub
likos susirinkti į Union 
Square aikštę. Bus susiren
kama gatvėse toliau nuo 
aikštės ir dideliais kontin
gentais žygiuojama į aikštę, 
kur bus duodama įvairi ir 
įdomi kalbų ir muzikos-dainų 
programa.

Ne tik oro atžvilgiu šis me
tų laikotarpis iki balandžio 
penkioliktos dienos amerikie
čių daugumos laikomas ne
maloniausiu metų laikotar
piu. Jis ypač erzlus dar ir 
tuo, kad reikia suvesti są
skaitas ir valdžioms priklau
somus įvairius mokesčius su
mokėti. To reikalauja įstaty
mai ir privalome jų laikytis.

Taip, privalome, jeigu pra
gyvename, “iš prakaito kak
tos savo.” Bet ant jų gali 
nusispjauti multimilijoninės 
ar multibilijoninės korporaci
jos, ir niekas jų nebaudžia. 
Antai pavyzdys: Įstatymai 
reikalauja, kad kapitalistinės 
korporacijos-kompanijos 48 
procentus savo gryno pelno 
atiduotų federalinei valdžiai 
mokesčių formoje. Bet 1976 
metais 168 stambiausios kor
poracijos savo gryno pelno, 
kuris siekė gražią $80,700,- 
000,000 sumą, atidavė val
džiai tiktai 13 procentų, o 87 
procentus pasiliko sau!

Kova su vėžio ligomis, ieš
kojimas būdų ir priemonių 
nuo jų apsisaugoti yra vienas 
prakilniausių ir reikalingiau
sių pastangų. Todėl galima 
tiktai karštai pasveikinti val
džią, kad ji kasmet šioms 
pastangoms paskiria apie vi
są bilijoną dolerių.

Todėl neapsakomai pikta, 
kai žmogus sužinai, kad tose 
įstaigose, kurioms ta didelė 
suma pavedama, yra privisę 
niekšų, šmulgeninkų ir suk
čių. Skandalo esama tokio 
didelio, jog jo užmaskuoti 
nebegalima. Jį jau pradėję 
tyrinėti Nacionalinis vėžio 
institutas ir Sveikatos, ap- 
švietos ir gerovės departa
mentas.

Štai 9 įstaigos, kurios ko
vai su vėžiu gavo stambiau
sias sumas:

Litton Bionetic, Ine., Md., 
$45,065,000; Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Cen
ter, N. Y. C., $26,910,000; 
Sloan-Kettering Institute, 
N. Y. C., $19,910,000; Sid
ney Farber Cancer Ctr., 
Mass., $14,269,000; Univ, of 
Texas System Cancer Cen
ter, $13,720,000; Univ, of 
Wisconsin Clinical Cancer 
Center, $11,811,000; Illinois 
Cancer Center, $11,577,000; 
Fox Chase—Univ, of Penn
sylvania Cancer Center, 
$11,017,000, ir USC, L. A. 
County Cancer Center, Cal., 
$10,053,000.

O jų pelnai iškilo 
“iki padangių”

jie atvyko tartis Prancūzijoje rinkimus laimėjo 
dabartinė valdančioji koalicija

Mūsų darbo unijų organas 
“Labor” (kovo 1 d.), pasi
remdamas Darbo departa
mento pranešimais, daro iš
vadą, kad šios šalies ekono
mika sausio mėnesį gerokai 
sušlubavo, kad gamyba nu
krito .7 procento ir darbinin
ko valandinė užmokestis (al
ga) sumažėjo .5 procento. 
Tuo tarpu 1977 metų korpo-

Popiežius pasmerkė 
Izraelį

Roma. — Vatikano radijas 
paskelbė, kad popiežius Pau
lius VI pasmerkė Izraelį už 
įsiveržimą į Lebanoną ir ten 
žudymą nekaltų civilinių 
žmonių.

Popiežiaus protestas tele
grama pasiųstas Vatikano at
stovui Lebanono sostinėje 
Beirute, kad jis ten būtų pa
skelbtas.

Lahore, Pakistanas. — Bu
vęs Pakistano premjeras 
Bhutto ir keturi jo šalininkai 
rasti teismo kaltais pirmo 
laipsnio žmogžudystėje ir nu
bausti mirtimi. Jie bus su
šaudyti.

Zulifikar Ali Bhutto

Kaip žinia, neseniai Jung
tinėse Valstijose lankėsi Ta
rybų Sąjungos automobilių 
pramonės darbininkų 30 as
menų delegacija. Jie ypač 
buvo šiltai sutikti, priimti ir 
pavaišinti Detroite automo
bilių pramonės darbininkų.
Jie ten viešėjo keturias die
nas. Aplankę Fordo kompa
nijos fabriką Dearborne, 
svečiai pasakė:

“Mes labai domimės auto
mobilių įmonėse darbo sąly
gomis, nes toks pat ir mūsų 
darbas. Vienas dalykas, tai 
kad šitos jūsų įmonės yra 
labai senos. Jose nėra darbi
ninkams nei patogumų, nei 
parankumų. Nėra darbinin
kams persirengti kambarių. 
Fabrikas tvankus, labai ne
švarus ir tamsus. Darbo są
lygos mumyse paliko labai 
prastą įspūdį. Ir tai turtin
giausioje šalyje pasaulyje. Ir 
tai įmonėje kompanijos, kuri 
pranešė, kad pernai turėjo 
$1,670,000,000 gryno pelno!”

Komentarai nereikalingi.

Savo vedamajame dienraš
čio “Daily World” (kovo 16 
d.) redakcija teisingai sako:

“Nedarbas yra daugiau ne
gu statistika. Nedarbas reiš
kia nežmonišką kentėjimą, 
sužalotą ateitį, sudaužytas 
viltis. Didelė dauguma turi 
dirbti, gyvybei palaikyti. 
Nedarbas paralyžiuoja ne tik 
gyvenimus, bet ir pramonę. 
Masinis nedarbas yra krizė.” 

raciniai (stambiųjų kompani
jų). Pašoko iki pat padangių! 
Atėmus įvairius mokesčius 
(taksus), korporacijų pelnai 
pasiekė $102,900,000,000! 
Tai 11.6 procento aukštesni 
už jų pelnus 1976 metais. 
Kaip žinia, kai kurios korpo
racijos pasidarė tiesiog re
kordinius pelnus.

Taipgi sužinome, kad mūsų 
Amerikos darbininko taip 
vadinama “tikroji alga’’ 
(imant dėmesin infliaciją ir 
kainų kilimą) per dešimts 
metų (tarp 1967 ir 1976) te
pakilus 8 procentais. Šiuo 
klausimu, sako “Labor” 
daug, daug geriau pasirodė 
kitu didžiųjų kapitalistinių 
šalių darbininkai. Pav., per 
tą patį dešimtmetį Japonijos 
darbininko “tikroji alga” pa
kilusi net 114 procentų; Itali
jos, 103 proc.; Prancūzijos, 
59 proc.; V. Vokietijos, 50 
proc.; Švedijos, 43 proc.; 
Kanados,m 40 proc.; Angli
jos, 28 proc.

Angliakasiai svarsto 
naują kontraktą

Jungtinės Angliakasių 
Unijos vadai mano, kad pa
galiau savo balsais unijos na
riai užgirs dabartinį iš eilės 
jau trečią jų ir kasyklų savi
ninkų siūlomą kontraktą. Du 
pirmuosius projektus atmetė 
milžiniška balsų dauguma. 
Dabartinė sutartis šiek tiek 
geresnė už dvi pirmąsias, 
bet ir ji toli gražu nepatenki
na unijos reikalavimų. Iš 
įvairių apylinkių plaukia ži
nios, kad naujaja sutartimi 
nariuose vyrauja platus ne
pasitenkinimas. Bet ką paro
dys balsavimai, šią žinia ra
šant dar nebuvo aišku. Labai 
galimas daiktas, dauguma ir 
vėl balsuos prieš peršamą 
sutartį.

Cairo—Egipto vyriausybė 
pakorė penkis mozlamiečių 
vadus už neseniai nužudymą 
kabineto nario Zahabi.

Kaip mokslininkai taikau ja
žemdirbiams

Vilnius. — Respublikos 
ūkiuose yra bemaž du tūks
tančiai greitaeigių traktorių 
T-150K, nemaža ir galingųjų 
“Kirovecų.” Bet, pavyzdžiui, 
traktoriai T-150K kol kas 
dirvose dirba tik apie trečda
lį darbo laiko, o daugiausia 
jie naudojami transportui.

Kaip galingą techniką 
efektyviau panaudoti? Kele
tą metų šią problemą nagri
nėjo Žemės ūkio mechaniza
cijos ir elektrifikacijos insti
tuto mokslininkai. Per tą lai
ką ištirti racionalūs darbo 
būdai, patikrinti agregatai, 
išbandyti specialūs plūgai, 
paruoštos atitinkamos reko
mendacijos.

Apibendrintas ir dar vie
nas didelis darbas, kurį atli
ko vitamininių pašarų gamy
bos sektoriaus bendradar
biai. Sektoriaus vedėjas V. 
Valušis informavo, kas nu
veikta ruošiant pasiūlymus 
pilnaverčių briketuotų bei 
granuliuotų pašarų cechams 
ūkiuose įrengti, apskritai žo
lės džiovinimui aukšta tem

Washingtonas. — Pradžioje savaitės skubiai atvyko Iz
raelio premjeras Menachem Begin ir užsienio reikalų minis
tras Moshe Dayan, tartis su šios šalies vyriausybe dėl 
naujosios padėties, kuri susidarė Vidurio Rytuose, Izraeliui 
įsiveržus į Lebanoną ir užgrobus jo teritorijos didelius 
plotus. Tuo tarpu Izraelio karines jėgos tebetęsia agresiją 
ir jau okupavo visą Lenabono pietinę dalį.

Washingtonas. — Penta
gono militaristai sako, kad 
jie sandėliuose turi 700,000 
gerų, moderniškų šautuvų 
perviršį ir planuoja juos par
duoti įvairiems šios šalies 
privatiškišieme “šautuvų 
klubams.” Gi tie klubai, žino
ma, turės teisę tuos šautu
vus parduoti šiaip individua- 
lams.
Mokosi iš lėktuvų 
kompanijų

Jeigu nuo dabar susisieki
mui tarp New Yorko, Ro- 
chesterio, Buffalo ir Albany 
naudosi ekspresinį traukinį 
ir turėsi pirmos klasės bilie
tą, gausi nemokamai pusry
čius, pietus bei vakarienę. 
Geležinkelių kompanijos tiki
si šia “skania pagunda” pa
veržti ne mažai keleivių iš 
lėktuvų kompanijų.

San Salvador. — Kovo 17 
d. bežemiai valstiečiai susi
rinko protestuoti prieš 
peraukštas žemės nuomanas. 
Juos užpuolė ginkluota poli
cija. Penki - žemdirbiai buvo 
užmušti.

peratūra. Ištirti keliai, kaip 
sumažinti, ruošiant tokius 
pašarus, darbo sąnaudas, pa
gerinti jų kokybę.

Konkrečios mokslininkų 
rekomendacijos—didelė pa
rama žemdirbiams gamybo
je.

Nedaug ligonių 
naudojasi teise mirti

San Francisco. — Jau be
veik dveji metai, kaip Kali
fornijos valstijoje veikia taip 
vadinamas “teisė į mirtį” įs
tatymas. Tai reiškia, kad jei
gu žmogus labai sunkiai su
serga ir jam pagyti nebėra 
vilties, ir jeigu jis pageidau
ja, kad gydytojai nenaudotų 
jokių priemonių jo gyvybės 
prailginimui, kad jo pageida
vimas būtų vykdomas. Gy
dytojai sako, kad nuo to lai
ko tiktai keletas ligonių pasi
naudojo tuo įstatymu ir pra
šė jiems leisti numirti. Žino
ma, gydytojai pildė įstatymą 
ir nenaudojo priemonių jų 
gyvybei prailginti.

“Žmogaus teisė į mirtį” įs
tatymas veikia kitose septy
niose valstijose, bet ten re
zultatai neskelbiami. Šiuo 
laiko 25 kitose valstijose 
svarstomas tokio įstatymo 
priėmimas.
Kur kuriami 
augalai

Turimos pašarinių kultūrų 
veislės jau nepatenkina in
tensyviai besivystančios že
mės ūkio gamybos poreikių. 
Mokslininkai siekia išvesti 
naujas, derlingesnes veisles, 
turinčias daugiau maistingų
jų medžiagų, karotino, vita
minų.

Šis uždavinys sprendžia
mas ir Dotnuvoje, kur įsikū
rė pašarinių kultūrų selekci
jos mokslinis centras, koor
dinuojantis Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Baltarusijos 
selekcininkų darbą. Čia gau
namos naujos pašarinių kul
tūrų veislės, tobulinamos jau 
išvestos kultūros. Dirbtinio 
klimato kamerose su auto
matiniu režimo reguliavimu 
mokslininkai gauna po 2-3 
sėklų derlius per metus, kas 
ypač svarbu siekiant naujas 
veisles išvesti per trumpesnį 
laiką. Šiame penkmetyje 
Lietuvos selekcininkai žada 
perduoti žemdirbiams pen
kias naujas labai efektyvias 
pašarines kultūras.

Kinshasa, Zaire. — Kovo 
17 d. čia sušaudyti aštuoni 
kareiviai ir penki civiliniai 
žmonės. Jie buvo kaltinami 
ruošimu sukilimo prieš val
džią.

Paryžius. — Praeitą sek
madieni įvykusiuose antruo
siuose balsavimuose laimėjo 
dabartinė valdančioji deši
niųjų buržuazinių partijų 
koalicija su prezidentu Vale
ry Giscard d‘Estaing prieša
kyje. Bet naujame parlamen
te jėgų balansas bus beveik 
toks pats, koks yra dabarti
niame. Naujajame parlamen
te laimėjusi koalicija turės 
291 balsą, o senajame turėjo 
298. Kairioji koalicija, kurią 
šiuose rinkimuose sudarė so
cialistai, komunistai ir kai
rieji radikalai, dabar turės 
200 balsų, o senajame parla
mente turėjo tik 177.

Kaip žinia, prieš rinkimus 
buvo plačiai pranašaujama, 
kad kairiajai koalicijai laimė
ti sąlygos labai prielankios. 
Deja, šios pranašystės neiš
sipildė. Dabar visoje šalyje 
verda diskusijos ir ieškoji
mas priežasčių, kurios pasto
jo kelią kairiajai koalicijai 
laimėti. Su laiku pilnai paaiš
kės. Žinoma, kad labai daug 
pakenkė nepajėgimas socia
listų ir komunistų sudaryti 
koaliciją, išstatyti bendrą 
kandidatų sąrašą pirmuo-

New Yorko orkestro 
gastrolės

Vilnius. — Tris dienas Ta
rybų Lietuvos sostinėje kon
certavo New Yorko kameri
nis orkestras “Pro Arte,” va
dovaujamas dirigento Rafael 
Adler. Visi trys koncertai 
įvyko pilnutėlėje Vilniaus 
Filharmonijos didžiojoje sa
lėje. Svečiai atliko vokiečių, 
italų, čekų klasikinius kūri
nius, šiuolaikinių kompozito
rių muziką.

Iš Vilniaus Amerikos muzi
kantai išvyko tolesnių gas
trolių į kaimyninės Baltarusi
jos sostinę Minską.

Svečių koncertus gražiai 
įvertino menotyros daktaras 
akademikas profesorius Juo
zas Gaudrimas.

Damaskus. — Sirijos val
džia ragina visas arabiškas 
valstybes suvienyti savo jė
gas ir išvaryti izraeliečius iš 
Lebanano.

Lebanono sostinėje 
tragiškas vaizdas

Lebanono sostinė Beirut tapo užplūsta pabėgėliais iš pieti
nės šalies dalies, kurion įsiveržė izraeliečiai. Daugelis jų 
nespėjo nieko su savimi pasiimti. Bet jie laimingi tuo, kad 
išgelbėjo savo gyvybę. Šimtai palestiniečių ir lebaniečių 
nespėjo pabėgti ir žuvo. *

siuose balsavimuose, įvyku
siuose kovo 12 dieną.

Kaip ten bebūtų, Prancūzi
joje niekas nepasikeitė, 
praėję rinkimui jokių pakaitų 
neįnešė, šalis pasilieka toje 
pačioje gilioje ekonominėje 
krizėje, su visomis buržuazi
jos nepajėgiančiomis išspręs
ti problemomis.

Nereikia nė sakyti, jog šių 
rinkimų rezultatus karštai 
sveikina visas kapitalistinis 
pasaulis. Ypatingai mūsų 
prezidentas Carteris turi bū
ti jais patenkintas, nes jis 
prieš pat rinkimus gąsdino 
prancūzus visokiomis jiems 
nelaimėmis, jeigu jie drįstų 
komunistus įsileisti į savo ša
lies vyriausybę. Galimas 
daiktas, kad ir tas šiek tiek 
prisidėjo prie valdančiosios 
dešiniosios koalicijos sustip
rinimo šiuose rinkimuose.

Pasmerkė Rodezijos 
rasistinį režimą

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai pasmerkė 
Rodezijos rasistinį režimą už 
papildymą agresijos prieš 
Zambiją. Ginkluotas įsiverži
mas į tą šalį buvo pravestas 
kovo 6-8 dienomis. Užpuoli
me žuvo 22 Zambijos karei
viai ir 38 civiliniai žmonės.

Saugumo Taryba sveikina 
Zambijos valdžią už rėmimą 
Rodezijos partizanų, kovo
jančių už teisingą reikalą 
prieš fašistinį režimą.

Lietuvos 
statybininkai 
gali didžiuotis

Vilnius. — Vilniaus rajono 
Kilnojamosios kolonos sta
tybininkai kovo 11 d. perda
vė pilnam naudojimui Neries 
Tarpūkinio susivienijimo 
kiaulininkystės kompleksą. 
Kiaulidėse, kuriose per me
tus bus išauginima 12 tūks
tančių bekoninių kiaulių, pa
grindiniai gyvulių priežiūros 
darbai automatizuoti ir me
chanizuoti. Buitinių patalpų 
bloke įrengti patogūs persi
rengimo kambariai, dušai, 
poilsio kampeliai.
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Panamos nutarčių likimas 
vis dar neaiškus

Aišku, kad prezidentas Carteris labai patenkintas, jog 
Senatas nors ir tik vienu balsu daugiau, negu du trečdaliai, 
pirmą Panamos sutarti visgi užgyrė.

Bet ši sutartis toli gražu ne viskas. Ji tik kalba apie 
Panamos Kanalo išlaikymą neutrališku, kad jis nepatektų i 
Jungtinėms Valstijoms priešingas rankas. Antroji sutartis, 
kuri kalba apie Kanalo sugrąžinimą panamiečiams 1999 
metais, dar laukia užgyrimo. Ypatingai prieš šią sutartį yra 
nusistatę šios šalies reakcininkai. Jų vadas, buvęs Kalifor
nijos gubernatorius Ronald Reagan jau pareiškė, kad jis 
nuo dabar dieną ir naktį darbuosis sumobilizavimui Senato 
narių prieš ją, nes jis ją laiko daug svarbesne už pirmąją, 
kurią Senatas jau užgyrė.

Pavojus dar yra iš panamiečių pusės. Mat, pirmąją 
sutartį Senatas užgyrė su tam tikromis rezervacijomis, 
kuriomis panamiečiai esą labai pasipiktinę. Jeigu bus mūsų 
senatorių prikergtos tam tikros rezervacijos ir prie antro
sios sutarties, gali ir Panamos vyriausybė sutartims pasi
priešinti.

Manoma, kad antrosios sutarties svarstymas Senate 
ilgokai užsitęs. Reaganiniams jos oponentams bus gera 
proga susimobilizuoti prieš ją.

Taigi, visko dar gali būti—Panamos sutartys dar gali 
būti palaidotos.

Šlovė tarybiniams 
kosmonautams!

Kai 1977 metų gruodžio 1 dieną tarybiniai kosmonautai 
Yuri Romanenko ir Georgi Grechko erdvėlaiviu Sojuz 26 
pakilo į erdvę ir ten aukštai persėdo į skriejančią stotį 
(laboratoriją) Saliūt 6, vargiai ar jie patys tikėjo, kad jie 
galės erdvėje išbūti net 96 dienas ir atlikti jiems pavestą 
mokslinę misiją.

Kaip žinoma, iki šiol erdvėje buvo ilgiausiai, net 84 
dienas išgyvenę 1974 metais Jungtinių Valstijų astronau
tai. Jų žygiu didžiavosi Visa ši šalis, o juos sveikino visa 
žmonija. Lygiai dabar taip: kosmonautais Romanenko ir 
Grechko didžiuojasi visa Tarybų Sąjunga, o juos sveikina 
visas pasaulis.

Šis kosmonautų didvyriškas žygis skiriasi nuo ano ameri
kiečių astronautų žygio dar ir tuo, kad jiems erdvėje 
darbuojantis, juos aplankė tarybinis kosmonautas Aleksei 
Gubarov ir Čekoslovakijos kosmonautas Vladimir Remek, 
ir su jais išbuvę keletą dienų, laimingai sugrįžo į Žemę.

Nieko panašaus nebuvo bandyta amerikiečiams astronau
tams gyvenant erdvėje. Tai irgi laikoma labai dideliu 
laimėjimu ateities bandymams atmosferoje. O kad panašūs 
žygiai bus bandomi ne tik Amerikos bei Tarybų Sąjungos, 
bet ir kitų šalių mokslininkų, tai netenka abejoti.

O visgi įdomu, kaip greitai musų Amerikos mokslininkai 
bandys šį tarybinių mokslininkų rekordinį žygį erdvėje 
pralenkti.

Smūgis taiko reikalui
Vid. Rytuose

Vienu Vidurio Rytų klausimu šiandien negali būti dviejų 
nuomonių, būtent, kad šis Izraelio įsiveržimas į Lebanoną 
ir užgrobimas didelių jo teritorijos plotų visam taikos 
reikalui sudavė labai didelį smūgį. Staiga visa šiame 
pasaulio kampe situacija žymiai pablogėjo. Izraeliečiai ne 
tik pagrobė pietinę Lebanono dalį, bet ten įsitvirtina ir 
žada nebepaleisti iš savo rankų, kol, girdi, nebus taikos su 
Izraeliui “saugiomis sienomis.” Tuo tarpu, kaip sakyta, su 
šia savo agresija Izraelis padarė bent jau artimoje ateityje 
taiką su arabais nepasiekiamu tikslu.

Šia nauja Vidurio Rytuose padėtimi visur didžiausias 
susirūpinimas. Visur garsiai aidi protesto balsai prieš 
Izraelį. Visur reikalaujama, kad jis išsikraustytų iš Leba- 
nono. Jau ir Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vieningai 
pareikalavo izraeliečius savo ginkluotas jėgas ištraukti iš 
Lebanono ir nutarė pasiųsti tarptautinę armiją ten taikai 
palaikyti.

Kaip bekalbėsime, Vidurio Rytuose padėtis vėl labai 
rimta ir pavojinga.

ALEKSAS DABULSKIS

Žinia
Dabar žinau, kad nepabos 
tasai saldus ir įuodas vargas. 
Esu mažos tėvų kalbos 
grandinėm žvanginantis vergas. 
/ žodį ištiesiu rankas 
ir nueinu, netekęs žado, 
o šelmis žodis kartais veda 
Į negyvenamas lankas. 
Gal širdyįe, gal smilkiny 
nudiegia nuoskauda kaip stiklas — 
toks tolimas atrodo tikslas, 
ir jĮ pasiekti ketini!
Bet visą kelią negera 
žinia tave iš paskos vysis, 
kad nežinia, kur vakare 
sustosi amžinos nakvynės.

DIDELIS DEMĖSYS 
DARBO SĄLYGOM 
LIETUVOS ĮMONĖSE

Šiame musu angliakasių 
streike bene tik svarbiausias 
unijos reikalavimas yra ge
resnės sąlygos kasyklose. 
Pelnagrobiški kasyklų savi
ninkai nekreipia dėmesio į 
darbininkų sveikatai kasyk
lose pavojų kad angliaka
siams tenka ilgai ir sunkiai 
kovoti už geresnes, sauges
nes darbo sąlygas.

Tarybų Lietuvoje darbo 
sąlygų įmonėse gerinimu rū
pinasi profesinės sąjungos, 
vyriausybė, partija, spauda. 
Antai žurnale “Mokslas ir 
technika” (1978 2) kaip tik 
šiuo klausimu skaitome labai 
įdomų straipsnį “Gamybos 
kultūra ir sveikata.” Jo auto
riai—Medicinos mokslų dak
taras Vytautas Murza ir Me
dicinos mokslų kandidatai 
Rolandas Čepulis, Juozas 
Spečius ir Ramutis Šimaitis. 
Straipsnyje keliamos aikštėn 
ir aštriai kritikuojamos kai 
kuriose įmonėse sveikatai 
kenčiančios sąlygos. Straips
nyje pabrėžiama:

Straipsnio pabaigoje auto
riai nurodo būdus, kuriais 
galima ir reikia sąlygas ge
rinti. Duodamas toks pavyz
dys:

“Pastaruoju metu respubli
koje steigiami ir psichologi
nės iškrovos kambariai. Vie
nas pirmųjų tokio kambario 
steigėjų yra ‘Vilniaus’ baldų 
kombinatas. Įsteigti tokį 
kambarį padėjo Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto Psi
chologijos ir Epidemizologi- 
jos, mikrobiologijos institu
tes darbuotojai. Šiame kam
baryje darbininkai pabūna 
grupelėmis po 10 minučių. 
Psichinio įtempimo mažini
mui' taikomos raminančios 
spalvos, muzika* demon
struojamos skaidrės ir t. t. 
Visi estetiniai elementai pa
rinkti priklausomai nuo dar
bo pobūdžio, psichinio nuo
vargio laipsnio ir asmeninių 
pomėgių.”

BELGRADO 
KONFERENCIJAI 
“VADUOTOJŲ” 
PRAKEIKSMO SRAUTAS

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktorius B. Kviklys savo 
vedamąjį (kovo 8 d.) pavadi
no: Šių laikų Pilotų konfe
rencija Belgrade.”

“Pilotas Kristuje kaltės ne
rado, rašo Kviklys o tačiau 
atidavė mirčiai. Bijodamas 
šaukiančių žydų minios, jis 
apkaltino nekaltąjį. Galėjo 
neteisingo sprendimo neda
ryti—nieko blogo jam nebū
tų atsitikę, o tačiau pasmer
kė Kristų . . . Nei evangeli- 
jose, nei kituose Kristaus is
torikų raštuoše nėra užuomi
nų, kad Pilotas būtų kada 
nors savo kaltes apgailėjęs ir 
bandęs neteisingą sprendimą 
atšaukti ...”

B. Kviklys šaukia:
“Dabar persikelkime Hel

sinkiu ir Belgradan.
“Kas gi į tas konferencijas 

buvo susirinkę? Teisybės 
mylėtojai, nuskriaustujų gy
nėjai? ... Ne, tokių drąsuo
lių iš 35 dalyvavusių kraštų 
nebuvo. Helsinkyje ir Bel
grade posėdžiavo Pilotai . . . 
Konferencijos pilotai pa
smerkė žmogaus teisių puo
selėjimo reikalą mirčiai ...”

Belgrado konferencija ne
pasitenkinęs ir smetonininkų 
žymus orakulas Vytautas 
Meškauskas. “Dirvoje” (kovo 
9 d.) Vytautas sako:

“Kai sėdau rašyti šias eilu
tes Belgrado konferencija 
dar nebuvo formaliai pasibai
gusi, tačiau kalbėti jau nebu
vo apie ką. Negalint susitarti 
dėl kokio prasmingesnio bai
giamojo dokumento, Šveica
rijos delegatas dr. Eduard 
Brunner siūlė tik trumpai 
konstatuoti, kad Helsinkio 

Baigiamasis Aktas ir toliau 
galioja, o kaip jis vykdomas 
bus apžvelgta 1980 m. Mad
ride.”

O tame pačiame “Dirvos” 
numeryje Regina Žymantai
tė sako, kad Belgrado konfe
rencija buvo “žmonių apgau
dinėjimas.” Taip šią konfe
renciją apsklembęs televizi
jos komentatorius Dr. Mar
tin Abend ir ji su tuo pilnai 
sutinkanti.

Giliai esąs nepasitenkinęs 
Belgrado konferencijos re
zultatais ir Chicagos menše
vikų laikraščio redaktorius 
Martynas Gudelis. Jis visiš
kai nebesuprantąs, “kodėl 
vis dar nuolaidžiaujama 
Kremliui.” Jis nesuprantąs, 
“kodėl laisvos ir nepriklauso
mos valstybės,” tai yra, ka
pitalistinės valstybės, “netu
rėjo drąsos žmoniško proto
kolo surašyti.” Juk jos, gir
di, konferencijoje iš 35 balsų 
turėjo net 25.

Konferencija, matyt, yra 
nusivylęs ir So. Bostono 
menševikų “Keleivio” redak
torius Jackus Sonda. Jam 
“Belgrado konferencijos ga
las yra tik tuščiaviduriai žo
džiai. Ji nedavė jokių kon
krečių rezultatų.” O “į ją,” 
girdi, “vakariečiai bei sovie
tų disidentai buvo sudėję 
daug gerų vilčių. Su tokiomis 
pat viltimis į ją žvelgė ir 
pabaltiečių veiksniai,” tai 
yra, mūsų nelaimingi lietu
viški gudeliai, sonodos, bo- 
beliai, kvikliai, brizgiai ir pa
našūs lietuvių tautos atplai
šos. Koks smūgis jų visam 
vadavimo raketui! Juk ir jie 
siuntė savo delegaciją į Bel
gradą ir žadėjo ten didžiau
sius kalnus nuversti. Tam jie 
iš savo apmulkintų pasekėjų 
surinko ir prašvilpė tūkstan
čius dolerių. O rezultatai? 
Jokių!

DAR APIE JAV IR 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
SANTYKIUS

Tarybinės žinių agentūros 
“Tass” pranešime kalbama 
apie Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos (parla
mento) sesiją, kuri įvyko va
sario 24 d. ir kurioje pateikė 
pranešimą neseniai iš Jungti
nių Valstijų sugrįžusi tarybi
nė parlamentarinė delegaci
ja. Tai delegacijai, kaip ži
nia, vadovavo Boris Ponoma
revas. Iš jo sužinome, kad 
tarybinė delegacija lankėsi 
Jungtinių Valstijų Kongreso 
Senate ir Atstovų Rūmuose 
ir tarėsi su senatoriais bei 
atstovais įvairiais klausi
mais, susietais su tarptauti
niais santykiais, o ypač, žino
ma, su Tarybų Sąjungos— 
Jungtinių Valstijų santy
kiais. Tarybinė delegacija sa
vo misiją laiko gana gerai 
pavykusia ir naudinga.

Tarybų Sąjungos preziden
tas Leonidas Brežnevas savo 
pastabose apie delegacijos 
raportą, tarp kitko, pasakė:

“Mūsų šalies aukščiausios 
įstaigos delegacijos kelionės į 
užsienius, vystymas kontak
tų su įvairių šalių parlamen
tarais, su kitų šalių valstybi
ninkais užima svarbią vietą 
Tarybų Sąjungos užsieninės 
politikos veikloje. Mes tokius 
kontaktus organizuojame 
taipgi ir su Jungtinių Ameri
kos Valstijų Kongresu, kurie 
neabejotinai yra svarbios 
reikšmės.

Mūsų šalies santykiams su 
Jungtinėmis Valstijomis pa
grindas tapo padėtas visoje 
eilėje susitarimų, paskuti
niais keleriais metais pada
rytus per aukščiausio lygio 
derybas. Tapo sukurtos gali
mybės pagilinimui ir išplėti
mui Tarybų Sąjungos — 
Jungtinių Valstijų bendra
darbiavimą yra visokiais už
tvarais trukdomas. Tuos už
tvarus stato jėgos, kurioms 
nerūpi nei geri, kaimyniški,

Mokytis 
siunčia ūkis

Šiemet pirmieji Tarybų 
Lietuvos kolūkiai jau pažy
mėjo savo gyvavimo 30-metį. 
Laikotarpis istorine plotme 
labai trumpas, tačiau sociali
nių pertvarkymų reikšme jis 
prilygsta šimtmečiams. Nuo
latiniu Komunistų partijos ir 
Tarybinės vyriausybės rū
pesčio objektu, greta ūkių 
stiprinimo ekonominiu atžvil
giu, buvo ir yra žemdirbio 
gerovės kėlimo, jo dvasinio 
pasaulio turtinimo reikalai. 
Sukūrus stambų mechani
zuotą žemės ūkį, labai prirei
kė kvalifikuotų specialistų 
įvairioms kaimo gyvenimo 
veiklos sritims. Jeigu pagal 
gyventojų išsilavinimą ir 
specialistų skaičių prieškari
nė Lietuva buvo labiausiai 
atsilikusi Europoje, tai da
bartiniu metu vien kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose 
darbuojasi apie 26 tūkstan
čius specialistų, turinčių 
aukštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo diplomus. Ir jų 
vis dar stinga.

Naujojoje TSRS Konstitu
cijoje yra eilutė: “Kiekvienas 
Tarybų valstybės pilietis turi 
teisę į mokslą ir profesijos 
pasirinkimą.” Ir ši teisė aki
vaizdžiai patvirtinama kon
krečiais kasdieninio gyveni
mo faktais.

. . . Biržų rajono “Laisvo
sios žemės” kolūkis. Ilgus 
metus Jonelių apylinkės ku
mečiai liejo prakaitą dvari
ninkams, ėjo uždarbiauti pas 
Latvijos ūkininkus. Ką ten 
tuomet galėjo paprastas 
žmogus galvoti apie didesnį 
mokslą.

Bėgo laikas, keitėsi san
tvarkos. Didelės gyvenimo 
permainos įvyko ir Pačia- 
raukštės kaime. Susikūręs 
kolūkis kasmet stiprėjo ma
terialiai, žemdirbiai pasistatė 
naujas gyvulininkystės fer
mas, vis gausesnis brendo 
derlius laukuose. Kolūkiui 
prireikė įvairių specialybių 
žmonių. Dar 1961 metais vi
suotinio kolūkiečių susirinki
mo metu buvo sumanyta 
ruošti specialistus savo lėšo
mis. Buhalterijos knygose 
pasirodė speciali grafa—ko
lūkio stipendijos. Pirmoji su 
ūkio parama mokytis į Lietu
vos žemės ūkio akademiją iš
vyko kolūkiečių Čepulių duk
ra Irena. Baigęs tą pačią 
aukštąją mokyklą, neseniai į 
gimtuosius namus sugrįžo di
plomuotas inžinierius elektri
kas Bronius Jukna. Į sava
rankišką gyvenimo kelią ko
lūkis savo lėšomis palydėjo 
technikumų auklėtines Kris
tiną Varžinskienę, Birutę Ta- 
pulionytę, Oną Cudraitę.

Didelis džiaugsmas nese
niai buvo ir kolūkiečio, žino
mo apylinkės muzikanto, da
bar pensininko Povilo Cepo- 
ko šeimoje. Jo duktė Irena 
neseniai parsivežė Šiaulių K. 
Preikšo Pedagoginio institu
to baigimo diplomą. Tai tre
čiasis specialisto diplomas 
šeimoje. Kiek anksčiau kita 
duktė Zita kolūkio pinigais 
baigė Kauno buhalterinės 
apskaitos technikumą ir da
bar pritaiko įgytas žinias

Tarybų Sąjungos—Jungtinių 
Valstijų santykiai, nei bend
rai mažinimas tarptautinio 
įtempimo.”

Brežnevas sako, kad tie 
trukdymai buvo daug kartų 
pažymėti ir visiems gerai ži
nomi, todėl jų čia visų karto
ti nėra reikalo. Jis suminėjo 
tiktai vieną, būtent, derybas 
dėl strateginių-branduolinių 
ginklų apribojimo. “Iš vienos 
pusės,” jis sako, “padarytas 
pusėtinai geras progresas, 
bet iŠ kitos—kaip diena aiš
ku, kad Jungtinėse Valstijo
se yra žmonių, kurie norėtų 
tas derybas vilkinti, nepri
leisti jų prie sėkmingos už
baigos.”

Kosmonautai po rekordinės 
misijos erdvėje

Yuri Romanenko [kairėje} ir Georgi Grechko
Kovo 16 dieną per visą pasaulį nuskriejo linksma žinia, kad 
tarybiniai kosmonautai leitenantas-pulkininkas Romenen* 
ko ir inžinierius Grechko sėkmingai iš erdvės parašiutu 
nusileido Centralinėje Azijoj už 170 mylių į Rytus nuo 
Selingrado storu baltu sniegu apklotose stepėse. Abudu 
kosmonautai esą kuo geriausioje sveikatoje ir labai links
mai nusiteikę. Jie išbuvo erdvėje ir sėkmingai atliko jiems 
skirtus erdvėje tyrinėjimus net 96 dienas. Jiedu net 12 
dienų supliekė amerikiečius astranautus, kurie, kaip žino
ma, 1974 metais išbuvo erdvėje 84 dienas.

Šiandien jais didžiuojasi visa didžioji Tarybų Sąjunga, o 
juos karštai sveikina visa žmonija. Jų įnašas į erdvėse 
paslapčių tyrinėjimo mokslą yra istorinis.

ūkyje, energingai vadovauja 
kolūkio jaunimui. Kolūkis 
taip pat sulaukė ir jaunes
niosios Cepokaitės—Virgini
jos. Ji—kulinarijos specialis
tė dirba kolūkio kavinėje.

Vien 1977 metais į įvairias 
respublikos ir kitų sąjungos 
miestų aukštąsias bei specia
liąsias vidurines mokyklas 
pasiųsta 14 kolūkio stipendi
ninkų. Jiems išleista daugiau 
kaip 8 tūkstančiai rublių.

— Stambūs gyvulininkys
tės kompleksai, gausybė že
mės ūkio mašinų—tokie šian
dieninio mūsų ūkio gamybos 
mastai,—pasakoja ilgametis 
kolūkios pirmininkas Petras 
Poškus.—Verstis vien ūkiš
ka nuojauta ir gyvenimiška 
patirtimi dabar jau negali
ma. Reikalingos žinios, 
mokslu pagrįstas požiūris į 
kiekvieną darbo barą. Gau
dami apie pusantro milijono 
rublių metinių pajamų, esa
me pajėgūs padėti visiems, 
kas nori siekti mokslo, įsigy
ti specialybę. Džiaugiamės, 
kad jau nebereikia iš šalies 
kviesti dirbti specialistų. Jų 
turime daugiau kaip 40. 
Praeis metai kiti, ir dar ke

IS LAIŠKŲ
Gerb. Admin.:

Siunčiu čekį vertes $10.
Mūsų geras veikėjas ir 

spaudos darbuotojas, Ignas 
Kamarauskas, vėl turėjo pa
siduoti į ligoninę. Jis serga 
rimta liga.

Prieš stojant į ligoninę jis 
manes prašė pasiųsti dar $10 
prie tų kuriuos jis pats pa
siuntė kaipo auką prlsimi- 
nant savo gimtadienį. Buvo 
pasiųsta $50, su dabartiniais 
pasidaro $60.

Draugiškai,
Ks. Karosiene

Gerbiama redakcija,
Jau daug metų, kaip mus 

Lietuvoje lanko pažangiųjų 
lietuvių spauda (anksčiau 
“Liaudies balsas” — dabar 
“Laisve”). Juos mums užsa
kinėja mūsų mielas Dėdė— 
Speičys Feliksas, gyv. Kana
doje, Montrealyje. Tai labai 
mūsų laukiamas ir mėgsta
mas laikraštis, tuo labiau, 
'kad pereitais metais man pa
čiai teko lankyti Montrealy
je, paviešėti pas mielą Dėdę 
ir Dėdienę, susipažinti su 
daugeliu malonių tautiečių. 
Šių metų kovo mėn. mūsų 
Mielam Dėdei sukanka 80 
metų.

liasdešimt žemdirbių užbaigs 
studijas neakivaizdiniu būdu. 
Jiems irgi mūsų pagarba ir 
dėmesys. Mokame atlygini
mą egzaminų sesijų metu, 
suteikiame papildomas atos
togas, parenkame parankes
nį darbą.

— Šio eilinio Lietuvos ko
lūkio rūpinimasis jaunimo 
mokymusi,—sako Lietuvos 
žemės ūkio ministro pirmasis 
pavaduotojas V. Ožiūnas,— 
ne išimtis. Į kurio Lietuvos 
rajono ūkį benuvyksite, be 
abejo, išgirsite, kad to ar 
kito kolūkiečio sūnų ar dukrą 
kolūkis padeda į mokslus 
leisti, stipendiją moka. Vien 
specialiosios vidurinės moky
klos, kurių Lietuvoje yra 28, 
kasmet paruošia apie puske
tvirto tūkstančio mechaniza
torių, gyvulininkystės fermų 
specialistų, agronomų. Iš jų 
daugiau kaip trečdalis gauna 
kolūkių stipendijas. O kur 
dar aukštosios mokyklos. 
Šiandieniniam Lietuvos kai
mui, jo ateičiai reikalingas 
išsimokslinęs darbštus jauni
mas. Tam jau dabar dedami 
geri pamatai.

Dainius Ručinskas

Gerb. redakcija—labai
prašau, visų giminių, gyve
nančių Lietuvoje, vardu per 
“Laisvę” perduoti Jam mūsų 
nuoširdžius sveikinimus šio 
gražaus jubiliejaus proga ir 
palinkėti Mielam Dėdei ir to
liau stiprios sveikatos, geros 
nuotaikos ir ilgų gyvenimo 
metų. Visi labai laukiame at
vykstant.

Nuoširdžiai dėkinga,
Gudienė Audronė

Vilnius

Laisvė:
Enclosed is a Money Order 

for $10.00. THIS IS A DO
NATION.

Grand Pa, John, will be 93 
years old and Grand Ma will 
be 91 this summer.

Next year they will be 
married 70 years and they 
enjoy your newspaper very 
much.

Jonas & Ona Shotkus
Peoria, Illinois

NAFTA 1$ ATLIEKŲ
Grupė Hamburgo Taikomo

sios chemijos instituto mokslo 
darbuotojų sukūrė naftos ga
vimo iš gumos ir kitų kaučiu- 
kinių ir polimerinių medžiagų 
metodą.
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Pasakykite kam nors Lie
tuvoje, kad jus ar jūsų pažįs
tamą operavo Norkūnas ir 
tuoj pat išgirsite; kuris? Pra
nas ar Petras? Garsas apie 
du brolius—talentingus chi
rurgus—didelis ir geras, ta
čiau šiandieną visos gėlės 
atiteks Pranui. Jam septy
niasdešimt metų, jis—jubi
liatas.

“. . . Pranas Norkūnas ap
dovanotas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštu.”

Prie gražiai apdengto ir 
papuošto stalo, nepastebimai 
atėjęs sustojo vidutinio ūgio, 
pražilęs, retokų plaukų žmo
gus. Ir tuomet auditorija su
griaudėjo ilgais plojimais. 
Tai, vadinasi, jis ir bus Pra
nas Norkūnas—V. Kapsuko 
universiteto Hospitalinės 
chirurgijos katedros vedėjas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas, profesorius, 
medicinos mokslų dakta
ras . . .

Tačiau argi pasakysi? Ma
tyt, kuklumas žmoguje tiek 
pat dieviška ir nuostabu, 
kaip ir gabiose jo rankose 
chirurgo skalpelis, su kuriuo 
padaryta apie 20,000 opera
cijų. Štai koks kraitis šio 
kuklaus žmogaus. Manau, 
kad kiekvienas iš jo operuo
tų, galėdamas tai padaryti, 
mielai sutiktų ir siūlytų: mie
las gydytojau, priimk iš mū
sų bent po vieną dienelę į 
savo gyvenimo sąskaitą . . . 
Ir, vadinasi, tik už tokią do
vanėlę Prano Norkūno gyve
nimas prailgėtų bent 60-čia 
metų. Tačiau, deja, taip ki- 
tazm žmogui padaryti nelem
ta. Gyvenimą pratęsia dova
nodamas metus ir dešimtme
čius, tik gydytojas.

Tačiau argi Prano Norkūno 
gyvenimas vien tik tuo reikš
mingas, kad operavo, gydė, 
dalino žmonėms sveikatą be
tarpiškai įę savo rankų? Ne, 
ne, tai tik dalis gydytojo— 
chirurgo darbų. Šalia šito 
buvo ir yra didelis darbas 
universitete, studentų audi
torijose. Tai dar jo didžiulė 
mokslinė veikla. Mažojoje 
Lietuviškoje Tarybinėje En
ciklopedijoje rašoma: jis “su
kūrė originalią opaligės veni
nės stazės teoriją, patobulino 
skrandžio operacijų techni
ką, padarydamas tas opera
cijas nepavojingas gydymui. 
Vienas pirmųjų Tarybų Są
jungoje traspleuriniu būdu 
pašalino stemplės vėžį, pir
masis Lietuvoje padarė radi
kalias krūtinės ląstos opera
cijas . .

Tačiau čia, šitoje gausioje 
auditorijoje, matyt, nėra ne 
vieno, kuris būtų Pr. Norkū
no operuotas. O pažiūrėkit, o 
paklausykit, kaip gražiai jo 
pripažinimą reiškia gėlėmis 
ir žodžiais! Už tai, kad mokė, 
padėjo, kad buvo reiklus ir 
draugiškas, kad buvo pavyz
džiu, kad išaukštino Tarybų 
Lietuvos mediciną . . .

Žodžiai apie Pr. Norkūną
— Tai pavyzdys, koks turi 

būti gydytojas. Mes, Pranai, 
iš tavęs mokomės ištvermės, 
sumanumo ir stengiamės 
bent dalinai būti panašūs į 
Tave.

— Šiandieną, paminėdami 
profesoriaus Norkūno jubi-' 
lieju, kartu sakome, kad Jūs, 
Pranai, esate Lietuvos chi
rurgų tėvas, mūsų chirurgi
jos didysis ąžuolas.

— Tai ne tik mokslininkas, 
puikus diagnostikas, bet ir 
rankų darbininkas, juvely
ras. Gyvenkite, profesoriau, 
ligonių džiaugsmui ir Lietu
vos pasididžiavimui.

— Lietuva niekuomet 
neužmirš vieno iš didžiųjų 
Vilniaus krašto sūnų—Prano 
Norkūno . . .

. . . Daug tą vakarą buvo 
pasakyta gerų, širdimi sušil
dytų, jausmingų žodžių, pri
simenant Prano nuopelnus

Lietuvos chirurgų tėvas

Profesorius Pranas Norkūnas

tautai, visiems žmonėms. O 
vieni žodžiai taip giliai pasili
ko įkritę širdin, kad jie ver
čia parašyti atskirai. Štai jie:

“Ir mylintis savo tėvynę”
Kas juos pasakė, gal ne 

tiek svarbu, aš jo nepažinau. 
Tačiau aišku, kad tai, kal
bant apie profesorių Pr. Nor
kūną, ne vien graži frazė. 
Tai tikra teisybė. Štai virš 
profesoriaus galvos, ant ža
lios medžiagos, užrašyti ku
pini jėgos K. Markso žodžiai. 
Tiesa, tai padaryta ne spe
cialiai, ne Pr. Norkūno jubi
liejaus garbei. Norėta, kad 
juos gerai įsimintų studen
tai, kurie į šią auditoriją ren
kasi kiekvieną dieną ir ruo
šiasi būti gydytojais. O žo
džiai tokie: “Moksle nėra pla
čių vieškelių ir tik tas tegali 
pasiekti jo spindinčias viršū
nes, kas nebijodamas nuo
vargio, kopia jo akmenuotais 
takais.”

Taip tai taip, norėjosi atsi
liepti, tačiau vienas reikalas į 
viršūnę kopti, kai tau pade
da, kai turi paramą ir kitas 
dalykas, kai tau trukdo, net
gi tempia atgal. Prano Nor
kūno kopimas prasidėjo Vil
niaus krašte, kuomet jis bu
vo carinės Rusijos prievarto
je, o dar vėliau okupuotas 
ponų Lenkijos. Vieni norėjo 
surusinti, kiti vėl darė savo, 
vis drausdami lietuvybę: ak, 
tu lietuvis, tai, vadinasi, tau 
teisė liuobti ir mėšlą vežti. 
Yra už tave pranašesnių. 
Tai—mes, lenkai . . .

O toji mokslo viršūnė tokia 
spindinti, tokia graži. Čia 
prireiktų nemažai puslapių, 
kad papasakojus, kiek daug 
valios, užsispyrimo ir paga
liau talento reikėję, kad to
kiomis sąlygomis būtų pa
siektas tikslas, kaip tai pada
rė Pr. Norkūnas. Tikėkime, 
kad šiuos puslapius parašys 
talentingesnė plunksna. Pri-- 
simins Krūminių kaimą Va
rėnos rajone, kur ant neder
lingos, kaip ten sako, bied- 
nos žemės gyvena dzūkai— 
Jonas ir Kotrina Norkūnai, 
susilaukę vienuolikos vaikų. 
Pranas buvo septintas. Tie
sa, jis gimė jau Marijampo
lės kaime, netoli Vilniaus. 
Prisimins pirmąjį profeso
riaus mokytoją—daraktorių, 
primins mokyklas, keliavu
sias iš namo į namą, kad 
išsaugojus jose lietuvišką žo
dį. Prisimins, kaip už tai per
sekiojo ir baudė carinė žan
darmerija. Taigi, jau tuo
met, dar vaikystėje, Prano 
Norkūno širdyje įsidegė 
šventa ugnelė, skaidri, nepa- 
gęsinama, kad ir dabar, po 
tiekos metų, žmonęs prisimi
nę pasako: ir mylintis savo 
Tėvynę ...

Vilniaus krašto lenkmečiu 

šie žodžiai—ir mylintis savo 
Tėvynę—mano supratimu ir 
pritaikant juos profesoriui, 
reiškia štai ką: neišsižadėjau 
savęs, lietuvio, nugalėjau 
priespaudą ir pasiekiau tiks
lą—tapau chirurgu. Ir buvau 
dar tas, kuris būrė, net sa
kyčiau, augino lietuvišką in
teligentiją, nežiūrint, kad jos 
neapkentė ponų Lenkijos 
valdžia . . .

Kad tai teisybė, tą vakarą 
man paliudijo ir Mūrelis bū
tent tų vilniečių, kurie tais 
nacionalinės priespaudos lai
kais, būdami gimnazistais, 
gerai patyrė Pr. Norkūno 
paramą, jo pavyzdį.

— Tavo gyvenimas, Pra
nai—kalbėjo jie,—apjungia 
lietuviškos istorijos gabalus 
Vilniaus krašte . . .

Pagaliau—ir mylintis savo 
Tėvynę—visomis galiomis 
pasireiškė ir vėliau, pavyz
džiui, 1944 metais. Dirbda
mas Jokūbo ligoninėje, kur 
tuo metu buvo apie 200 ligo
nių, Pranas Norkūnas pasili
ko su jais. Kitiems atrodė, 
jog laivas skęsta, ir, vadina
si, norint išlikti, reikia pasi
traukti nuo artėjančių iš Ry
tų pabūklų gausmo. Kitaip— 
pražūtis! Pranas pasiliko išti
kimas gydytojo pareigai ir 
savo tautai.

Žodžiu, yra apie ką pamąs
tyti žmogui, kuris imsis 
plunksnos, kad apie Pr. Nor
kūną parašius talentingai ir 
išsamiai. Kas tu, mano drau
ge, talentingesnės plunksnos 
savininke, aš dar nežinau, 
bet tikiu, kad tu tai padary
si. Reikia,, kad geri lietuvių 
tautos sūnūs visuomet būtų 
su ja—po šimto ar tūkstančio 
metų. Tik raidė tegali išlikti 
nesuėsta rūdžių ir laiko, o su 
ja, vadinasi, ir atmintis žmo
gaus darbų.

Epizodas su berniuku
Visą tą vakarą mano dėme

sį traukė pirmose eilėse su 
kuklia gėlyte sėdintis berniu
kas. Jis buvo tylus, o aš, 
nežinodamas, kas jis ir ko 
čia,—šioje salėje, solidžioje 
auditorijoje vis spėliojau. Ki
ti man ne kartą teigė, kad 
jeigu jau pasiėmei plunksną, 
tai rašyk tik ką žinai. Tačiau 
tuomet, užmiršęs šį patari
mą, mintyse pasišaukiau 
berniuką pas save ir palie
piau jam būti Pr. Norkūno 
sūnumi. Man tai reikėjo to
dėl, kad nelauktai pajutau, 
jog žodžiai pasidarė lengvi, 
ir patys iš lūpų virsta ant 
popieriaus. Poetas tai paju
tęs pasakytų: atėjo įkvėpi
mas. Tačiau man, šito meno 
nežinančiam, nebuvo ką pa
sakyti, tik norėjau, kad tas 
berniukas Pranui Norkūnui 
būtų labai artimas, labai šil
tas .. . Šito prašė ir sugulę 

ant popieriaus lengvi žodžiai: | 
Mačiau berniuką su gėle.
Ir kažkodėl tikėjau—

štai, ateis ir pasakys: 
Priimkit, gydytojau, ją 
Už tai, kad augu,

kad esu ir būsiu . . . 
O jis—berniukas su gėle— 
Sėdėjo vis ir kantriai laukė. 
Jo mintys kitos plaukė 

galvoje:
Ak, tėti,
Mano mielas tėti, 
Dabar aš supratau, 
Kodėl šie žmonės iš visur 
Atėjo pasakyt tau dėkui. 
Ogi, kad kryžiai kuo toliau 
Stovėtų nuo žmogaus ant 

žemės,
Kad kuo toliau būtų dangus, 
Ir dievas, ir visi, kas mirti 

kviečia.
Ak, tėti,
Mano mielas tėti, 
Ligoniai vaikščioja sveiki. 
Jie mini Tavo gerą vardą, 
Šiltas rankas sapnuoja 

naktimis
O jei nelaimė ... Ar girdi? 
Ne dievą šaukia ir ne 

dangų—
Šaukia Tave.
Ir tu skubi.
Nes reikia juk, kad kryžiai 

kuo toliau 
Stovėtų nuo žmogaus ant 

žemės.
Kas tu, berniuk?
Jau kita diena atnešė žinią, 

kad tai Prano Norkūno įsū
nis. Taip, sūnus. Vadinasi, 
parašiau teisybę, vadinasi 
nuojauta neapgavo. Tą kuk
lią gėlytę profesoriui berniu
kas įteikė paskutinis. Tačiau 
be jos . . . Man regis, kad be 
jos visi susirinkusieji būtume 
kažko labai svarbaus nepaju
tę.

* * *

Profesorius kalbėjo trum
pai:

— Jeigu reikėtų gyvenimą 
pradėti iš naujo, vėl pasi
rinkčiau tą patį kelią.

Vadinasi, sunkų kelią, va
dinasi, kelią, reikalingą žmo
nėms, reikalingą Lietuvai. 
Sveikinimu metu kažkas pra
sitarė, esą, darbštus, kaip 
dzūkas, užsispyręs, kaip že
maitis. Tačiau aš nepatikė
jau, nes iš arti žiūrėjau į 
profesorių, tikrą dzūką, gal
vodamas, kad jame dzūkiš
kas užsispyrimas reiškia ne
mažiau žemaitiško. Tačiau 
čia norėčiau pasakyti štai ką:

— Esame visi Lietuvos 
vaikai ir todėl džiaugiamės, 
kad ji gražiai pasipuošė 
reikšmingais iškilaus prakti
ko ir puikaus mokslininko 
Prano Norkūno darbais.

Dabar teigiama, kad dova
nų karaliai numirė. Tačiau 
parodykite bet ką ir iš bet 
kokios pasakos, kur tariamas 
geradarys būtų žmonėms do
vanojęs bent apytikriai tiek, 
kiek yra išdalinęs Pr. Norkū
nas. Dovanų karaliai gyvena. 
Ir ne pasakose, o realūs, o 
šalia ir tarpe mūsų. Ir vienas 
iš jų, ką tik pažymėjęs 70- 
ties metų jubiliejų, Pranas 
Norkūnas, Lietuvos chirurgų 
tėvas. Pranas Kartonas

Vilniaus “Elfos” gamybinio susivienijimo kolektyvas 
pradėjo serijomis gaminti stereofoninius magnetofonus 
“Elfa-332.” Galimybė įrašinėti garsą vienu kanalu ir tuo pat 
metu atkurti ji kitu, kiti patobulinimai leidžia plačiai 
naudoti šią naujovę užsienio kalboms mokytis. Šiemet bus 
pagaminta 50 tūkstančių tokių magnetofonų.

Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) kontrolierės V. Gnezdi- 
lovaitė ir G. Panova tikrina pirmuosius naujo modelio 
magnetofonus. V. Gulevičiaus nuotrauka

Krislai iš Amerikos lietuvių istorijos

Amerikos lietuvių leidi
niuose, ypač jų periodikoje, 
sukaupta daug įvairios ir 
svarbios medžiagos iš tos ša
lies lietuvių istorijos. Ir ne 
tik ta medžiaga dažnai reikš
minga ir apskritai mūsų na
cionalinės kultūros praeičiai 
pažinti. Šie “krislai” ir palies 
kai kuriuos lietuvių istorijos 
faktus ir momentus.

Į filosofinės 
minties lobyną

Vilniuje išleista antroji 
knyga iš serijos “Filosofijos 
istorijos chrestomatija” (509 
p. 15 tūkst. egz.) Ji skirta 
Antikos—Senovės Graikijos 
ir Senovės Romos—filosofi
jai. Čia skelbiami 33 senovės 
graikų ir romėnų filosofų 
tekstai (ištraukos ir kitų šal
tinių medžiaga). Jų tarpe 
įžymiausių filosofijos minties 
atstovų—Heraklito, Demo
krito, Sokrato, Platono, 
Aristotelio, Epikūro, Cicero
no ir kitų kūrybos tekstai 
(vertimai į lietuvių kalbą).

Chrestomatijoje pirmą 
kartą skelbiama lietuviško
sios antikinės filosofijos (šal
tinių ir kritinės literatūros) 
bibliografija (sąrašas). Čia 
suregistruoti antikos mąsty
tojų tekstų lietuviški verti
mai ir svarbesnieji raštai 
apie juos. Pasirodo, kad 
Amerikos lietuvių spauda 
(turime minty XX a. pra
džią) yra taip pat paskelbusi 
straipsnių ar kitų raštų apie 
Antikos filosofus.

Antai, 1900 m. JAV lietu
vių laikraščiai atsiliepė į Til
žėje išleistus graikų filosofo 
Epikteto raštus. Tąsyk buvo 
paskelbtos tos knygos anota
cijos “Vienybės lietuvininkų” 
(1900. Nr. 21) ir “Lietuvos” 
(1900, Nr. 21) laikraščiuose. 
Keli straipsniai apie senovės 
graikų mąstytojus pasirodė 
1912 m. “Vienybės lietuvi
ninkų” laikraštyje. Jame ra
šyta apie Ciceroną (1912, Nr. 
27p30). Epiktetą (1912. Nr. 
14-15). Epikūrą (1912, Nr. 
22-23)—Platoną (1912, Nr. 1- 
2). JAV lietuvių socialistinis 
teorinis žurnalas “Naujoji 
gadynė” (1917, Nr. 8) paskel
bė straipsnį apie Sokratą.

Kaip nurodė bibliografijos 
autorius, literatūros sąrašas 
nepretenduoja į visišką pil
numą. Taigi, yra spragų taip 
pat registruojant ir JAV lie
tuvių autorių medžiagą. 
Pvz., yra žinių, kad tame pat 
“Vienybės lietuvininkų” laik
raštyje 1911-1914 m. buvo 
spausdintas straipsnis apie 
Sokratą ir kita medžiaga filo
sofijos ir jos istorijos temo
mis. Tokių raštų spausdino ir 
kiti JAV lietuvių leidiniai. 
Taigi JAV lietuvių autoriai 
prisidėjo populiarinant didįjį 
Antikos filosofinės minties 
lobyną.

Kai kas apie A. Margerį
Kaip žinia, Algirdas Mar-

L. ANTANAITIS
gėris (Konstantinas Šeštokas 
1889—1971 m.) į Jungtines 
Amerikos Valstijas emigravo 
1907 m. Iš gimtojo Sarmači- 
nų kaimo (dab. Vilkaviškio 
rj.) jis atvyko jau gerai pats 
prasišvietęs, dalyvavęs 1905- 
1907 metų revoliucijoje.

Motinos išmokytas skaityti 
lietuviškai K. Šeštokas dar 
spaudos draudimo metais iš 
knygnešių gaudavo pažan
gaus turinio leidinių. “Jauna 
galva ir širdis—rašė jis,—gi
liai susižavėjo pažangiomis 
knygelėmis, ypač teisybės 
ieškančiu ir prieš carą kovo
jančių savo turiniu. Ir pradė
jau atšalti nuo “Aukso alto
riaus,” “Šventųjų gyvenimų” 
(. . .), nes jau skaičiau kny
gas, kurios peni protą ir ra
gina širdį kovoti prieš liau
dies pavergėjus ir išnaudoto
jus.” Nuo pat jaunystės K. 
Šeštokas pamėgo pažangiąją 
knygą, be kurios—rašė jis 
“gyventi negaliu, kaip be 
oro, vandens, duonos ir 
druskos ...”

Itin stiprios įtakos jo pa
saulėžiūrai, dar gyvenant 
Lietuvoje, darė gaunamos 
knygos iš Amerikos, ypač 
Šerno mokslo populiarinimo,
J. Šliūpo, V. Dembskio anti- 
klerikaliniai raštai. Jį veikė 
taip pat po 1905 m. Lietuvo
je pasirodę V. Kapsuko reda
guojami socialdemokratų 
laikraščiai (“Nauja gadynė,” 
“Skurdas,” “Žarija”).

Vykstant 1905-07 metų re
voliucijai Lietuvoje, K. Šeš
tokas kėlė Suvalkijos dvarų 
kumečius ir darbininkus į ko
vą už savo teises, už žmogiš
kesnį gyvenimą.

Kol kas nėra žinoma, ar jis 
Lietuvoje rašė į laikraščius. 
Tačiau atvykęs į Ameriką, 
netrukus pradėjo bendradar
biauti tos šalies lietuvių pe
riodikoje. Jau 1908 m. pra
džioje, į LSS leidinį “KovaA
K. Šeštokas atsiuntė du savo 
kūrinius. Vienas pasirašytas 
Konstanto iš Sarmačinų, 
kiek galima sprąsti, buvo be
letristinio pobūdžio (“Jį su
šaudė,” “Kova^-1908, bl. 10, 
Nr. 15), kitas nagrinėjo vi- 
suomeninio-politinio pobū
džio temą (“Varžytynės kla
sių ir jų partijų,” “Kova,” 
geg. 29, Nr. 22). Tie kūriniai 
tąkart “Kovoje” nebuvo iš
spausdinti. 1909 m. “Tėvy
nės” laikraštyje (1909, koyo 
2, Nr. 9) paskelbtas jo eilė
raštis “Bet ne tau!”

Taigi, galima sakyti, kad 
K. Šeštoko literatūrinės kū
rybos pradžia yra 1908— 
1909 metai. Ir, matyt, savo 
jėgas jis vienu metu mėgino 
įvairiose srityse ir žanruose 
—beletristikoje, poezijoje, 
publicistikoje.

Nuo 1910 m. JAV lietuvių 
laikraščiuose (“Tėvynė,” 
“Lietuva” ir kt.) K. Šeštoko 
publicistikos raštai spausdi
nami gan dažnai. Kartais jie 
skelbiami ciklais, kaip pavyz
džiui, “Mūsų kultūriški rei
kalai” (“Tėvynė,” 1910, Nr. 
3-9).

K. Šeštokas (vėliau pasira
šinėjęs Algirdu Margeriu) 
per 60 gyvenimo metų Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
sukūrė gausų rašto palikimą. 
Čia buvo paliesta jo kūrybi
nio darbo pradžia.

Dar prisiminus Lattimerą
Pereitų metų pabaigoje 

buvo pažymėtas Lattimero 
tragedijos 80-metis “Švie
sos” žurnale (1977, Nr. 3), 
taip pat “Laisvėje” papasa
kota, kaip 1857 m. rugsėjo 
10 d. netoli Hazletono (Penn- 
sylvanijos v.), prie Lattime
ro kaimelio šerifo James 
Martin vadovaujamas gink
luotas būrys užpuolė taikią 
angliakasių eiseną ir nužudė 
daugiau kaip 20, sužeidė apie 
50 darbininkų, jų tarpe lietu
vių.

1898 m. vasario mėn. Wil

kes Barre prasidėjęs žudikų 
teismas pripažino juos nekal
tais. “Mat, James Martin ir 
jo sėbrai gynė kapitalistų in
teresus. Jie, kaip rašė JAV 
lietuvių laikraščiai, turėjo 
“už savo pečių turtingas ang- 
liakasyklų kompanijas.”

Koks buvo tolesnis šerifo 
James Martin likimas? Pasi
rodo, kad netrukus jis buvo 
paskirtas anglies kasyklų in
spektoriumi (!?). Tose parei
gose James Martin dirbo iki
1907 m. pabaigos ar 1908 m. 
pradžios, t. y. iki savo mir
ties. Lietuvių socialistų są
jungos laikraštis “Kova”
1908 m. sausio 31 d. numery
je (Nr. 5) pranešė, kad “pasi
mirė Lattimero angliakasių 
žudytojas James Martin, 60- 
metų amžiaus . . .” “Kova,” 
prisiminusi Lattimero įvy
kius ir šerifo J. Martin 
veiksmus, šaudant į anglia
kasius, rašė: “J. Martin už 
tokį “darbštumą” gavo nuo 
vietinės valdžios kasyklų in
spektoriaus vietą. Budelis 
turėjo prižiūrėti, kad kasyk
lose neatsitiktų nelaimės ir 
žudynės!” Štai kokia esti liki
mo ironija!

Tame pat numeryje “Ko
va” tarsi papildydama žinią 
apie J. Martin, paskelbė 
1890-1906 m. (imtinai) kasy
klose žuvusių žmonių skai
čius. Per tuos 16 metų ten 
žuvo 23,539 angliakasiai. 
Lattimero įvykių metais 
(1897 m.) nelaimės kasyklose 
pasiglemžė 947 žmonių gyvy
bes. Tik 1905 ir 1906 metais 
(per dvejus metus) kasyklose 
buvo užmušta 4158 žmonės. 
Tokia kraupi yra ši statisti
ka. O darbininkų angliakasių 
kova už žmogiškesnes teises, 
už darbo ir gyvybės apsaugą 
taip pat ne kartą aplaistyta 
krauju. Kaip atsitiko prie 
Lattimero.

Geriau šokti ir 
dainuoti . . .
Aukso metų rudenėlis 
Šarmais puošia mūsų galvą, 
Lyg šalnos pakąstos gėlės 
Nudažytos rudens spalva.

Bet širdyje dvelksi jausmas, 
Brandžios antrosios

jaunystės. 
Tolimi keliai nueiti
Nuo tos varganų vaikystės.

Prieš daug metų mes 
atvykom 

Iš kuklios, gimtos šalelės. 
Sunkiu darbu būvį kūrėm, 
Pavyzdžiais darbščios 

bitelės.
Poilsio dienoms atėjus— 
Liko atžalos mūs vietoj. 
O mes jaukiai įsikūrėm 
Pietų Floridoj saulėtoj.

Kiekvienas žalias banknotas 
Mūsų prakaitu aplietas. 
Pensininko amžiaus ramstis, 
Infliacijos praskiestas.
Brandi antroji jaunystė, 
Saulės spindulių bučiuota, 
Josios dienų, džiaugsmo 

labui, 
Daug dainelių sudainuota.

Oi saulute, tu mieloji, 
Švieski mums ilgus metus. 
Kiekvienas tavo rytojus 
Yra laukiamas—skaistus.

Bėga dienos—slenka metai, 
Skęsta tolių praeitin.
O tas biesas arteritas 
Dar įsimetė petin.

Šokim polką ir suktinį, 
Tai geriausia mankšta bus. 
Kraujo tėkmė žadins širdį 
Petys skausmo nebejaus.

Augom, brendom ir 
pasenom, 

Neverta dėlto dejuoti. 
Gamtos tiesa visiems lygi— 
Geriau šokti ir dainuoti.

Jurgis Pipiras 
11-1978 m.
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Pinigų galia istorijos vingiuose
ALGIS SKAIDRA

♦

Tarybų Lietuvos šauniosios
pirmūnės, aktyvistės

Lietuvos Kultūrinė kronika

Kartais ir istorikam sunku 
suvokti, kurion kryptin pa
suks istorijos ratas, kaip kad 
šiuo metu vyksta tarptauti
nio kapitalo perkeldinėjimas. 
Trumpai žvilgterėkim j Ame
rikos praeities istorinius įvy
kius, kurie lėmė šios šalies 
didybę.

Prieš virš du šimtus metų 
buvę Anglijos kolonistai, su
kilę prieš Britanijos Imperi
jos valdžią, revoliucinių kovų 
pergalėje įsteigė Amerikos 
Jungtines Valstijas. Ne visa 
dabartinė teritorija tuo laiku 
priklausė JAV. Praėjo virš 
šimtas metų, kad buvo pri
jungti strateginiai ir ekono
miniai svarbūs žemės plotai, 
apimantys dabar esama AJV 
teritoriją.

Thomas Jefferson, tapęs 
prezidentu 1801 m., ėmė rū
pintis prijungimu Prancūzi
jos kontroliuojamos didelės 
Louisiana teritorijos. Dar ir 
tai buvo svarbus tas žemės 
plotas, tai vandens kelias 
kur Mississippi upė įteka į 
Meksikos įlanką. Prijungti tą 
teritoriją militarine jėga, 
jaunai valstybei kariauti su 
Prancūzija buvo pavojinga.

Tad prez. Jeffersonas dip
lomatiniu keliu užvedė-dery
bas su Prancūzija ir 1803 m. 
nupirko Louisianos teritoriją 
už 80 milijonų frankų. Iš šios 
teritorijos buvo sukurtos net 
kelios valstijos.

Amerikos vakaruose Kali
fornijoje per Meksiką buvo 
įsigalėję ispanai. O į šiaurva
karius per Aliaską buvo įkėlę 
koją rusai ir netoli nuo dabar 
esamo San Francisco, prie 
upės įtakos į Vandenyną 
buvo įsteigę koloniją. Ir da
bar ta upė vadinama Russian 
River.

Po 64 metų nepriklauso
mybės JAV jau buvo gan 
sustiprėjusi valstybė. Tada 
jau panaudojo diplomatiją ir 
militarinę jėgą, paimti Kali
forniją savo globon. 1845 m. 
Amerikos konsului Monte
rey, Cal., buvo įsakyta vesti 
propagandą, kad Kalifornija 
atsiskirtų nuo Meksikos. O 
1846 m. buvo į Kaliforniją 
pasiįstas žymus žemės tyri
nėtojas John C. Fremont su 
ekspedicija ištirti ir išmatuo
ti ten dar mažai ištirtą žemę.

Bet priartėjus prie Monte
rey, buvo sulaikytas. Tada 
jau buvo panaudota militari- 
nė jėga, prie Sonoma sumuš
ta pasipriešinusi meksikiečių 
kavalerija. Ir taip susidoro
jus su silpnesniu kaimynu 
Kalifornija pateko į JAV glo
bą. O 1850 m. buvo priimta 
kaip valstija į JAV Sąjungą.

Rusų kolonistai ilgainiui 
pasitraukė iš Kalifornijos, 
bet Aliaska paliko Rusijos 
kontrolėje.

Amerika turėjo nukreipus 
akį į tą šaltą, lediniuotą 
kraštą, norėdama jį paimti 
savo globon. Tada pradėjo 
prekybiškai derėtis su Rusi
jos valdžia ir 1867 m. Aliaską 
nupirko už $7,200,000.

Šie trumpi istoriniai faktai 
parodo, kaip ir kokiais bū
dais stabilizavosi JAV terito
rija nuo Atlanto iki Ramiojo 
Vandenyno.

Kitokia istorijos kryptis
Kadaise JAV pirko žemes, 

plėtė valdas, dabar šiuo 
klausimu istorijos ratas su
kasi kita kryptimi. Jau ne
kartą didžiojoje spaudoje pa
sirodė žurnalistų straipsnių, 
kaip užsienio turčiai Ameri
koje perka žemę ir kitokią 
nejudomą nuosavybę. Pasi
rodo, kad arabai europiečiai, 
japonai, kanadiečiai ir net 
Lotynų Amerikos, turčiai 
perka namus, apartamentų 
kompleksus, raštinių (office) 
pastatus, prekybos centrus, 
farmų žemę, po visa, JAV, o 
daugiausia Kalifornijoje, Te
xas ir Floridoje. Pirkimo 
transakcijos eina per trečią

| tarpininką: tai yra lyg ir sle
piama, kas tas nuosavybes 
perka.

Vakarų Vokietijos žurnalo 
“Der Stern” apskaičiavimu, 
Vokietijos kapitalistai užsie
nyje nupirko 44,000 kvadra
tinių mylių žemės. Daugiau
sia JAV. Atsiradus tiek daug 
nuosavybių pirkimo klijentų, 
tai iškilo ir kainos.

Užsieniečiai perka Ameri
koje ir industrines įmones. 
Biznierių konferencijos, fi
nansuotos tyrinėjimo grupės 
duomenimis, užsienio kapita
listai nupirko Amerikoje 274 
firmų įmones 1977 metais. 
Kai kurios nedidelės, bet yra 
ir tokių, kaip Miles Labora
tories ir National Starch and
Chemical Corp., kurios pate
ko į užsienio turčių rankas už 
$482 milijonus.

Arabų šeikai ir karaliai (ne 
liaudis) tunka nuo Amerikos 
dolerių, kas metais gaudami 
$45 bilijonus. Už tuos dole
rius perka Amerikos bankų
Šerus (Bert Lance banko) bei 
valstybės bondus. Kitus 
“taupo” Amerikos bankuose.
Cracket National Bankas 
praneša, kad užsienio turčiai 
1977 m. nupirko valstybės 
bondsu už $17.5 bilijoną. 
Amerikos doleriai sugrįžo 
namo, bet kaip užsieniečių 
nuosavybė!

Kadaise Amerikos turčių 
kapitalas plaukė į užsienį. 
Pirko žemę, statė įmones to
se valstybėse, kur rado pi
giai apmokama žmonių darbo 
jėgą. Dabar kai kuriuos ten 
pagamintus produktus atve
ža į JAV parduoti—nežiūrin
ti to, kad čia darbininkai ne
tenka darbo.

Šiuos finansinius klausi
mus analizuojančių žurnalis
tų nuomone, Italijoje, Pran
cūzijoje ir kitur, komunistų 
įtaka didėja ir artinasi lai
kas, kada komunistai daly
vaus tų kraštų valdyme. Tas 
baimina turčius, jog gali būti 
sunacionalizuoti jų turtai. 
Tai ir bėga su pinigų mai
šais, kaip žiurkės iš skęstan
čio laivo.

Kapitalistų kontroliuojama 
spauda dažnai sapalioja apie 
nacionalizmą ir meilę savo 
kraštui. Tačiau patys kapita
listai to nepraktikuoja. Vie
toje rūpintis kėlimu gerbūvio 
savo kraštuose, kad jų žmo
nos geriau ir sočiau galėtų 
gyventi, jie bėga su pinigų 
maišais, slėptis į saugesnę 
vietą. Bėga nuo savo tautos 
žmonių, kurių darbu ir pra
kaitu tie turtai buvo sukrau
ti.

ŽIEMA AUKŠTAITIJOJE

Nuotraukoje: Stelmužės ąžuolas.
M. Baranausko nuotrauka

Nuotraukoje [iš kairės]: Pasvalio rajkoopsąjungos prekių žinovė Stasė Tuskėnaitė, 
Radviliškio kojinių fabriko narstytoja Skaistuolė Akstiniene, Vilkaviškio vaikų lopšelio- 
darželio auklėtoja Vida Kukaitienė, LLKJS Trakų rajono komiteto pirmoji sekretorė 
Žaneta Vasilenko, Klaipėdos Centrinio knygyno vedėja Aldona Vlasovienė, Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio instituto antrakursė Birutė Astrauskaitė, Širvintų rajono 

^Barskūnų tarybinio ūkio ekonomistė Jadvyga Mastavičiūtė, Ukmergės gelžbetoninių 
konstrukcijų gamyklos ekonomistė Zita Ciurlienė.

Lietuva neteko įžymaus veikėjo
1978 m. vasario 27 d. stai

ga mirė LTSR nusipelnęs in
žinierius, mėsos ir pieno pra
monės ministro pirmasis pa
vaduotojas Pranas Petraus
kas.

P. Petrauskas gimė 1927 
m. sausio 22 d. Skuodo rajo
no Mosėdžio miestelyje, 
amatininkų šeimoje. 1941 m. 
baigęs Mosėdžio pradinę mo
kyklą, įstojo mokytis į Skuo
do gimnaziją, bet dėl sunkios 
materialinės padėties mokslą 
nutraukė.

Išvadavus respubliką iš 
hitlerinės okupacijos, P. Pe
trauskas pradėjo dirbti Mo
sėdžio apylinkės Vykdomojo 
komiteto sekretoriumi. Po 
vienerių metų jis vėl ėmė 
mokytis Skuodo gimnazijoje, 
po to baigė valstiečių ir dar
bininkų parengiamuosius 
kursus prie Kauno Valstybi
nio universiteto, studijavo 
universiteto Chemijos tech
nologijos fakultete.

1954 m., baigęs Kauno Po
litechnikos instituto Chemi
jos technologijos fakultetą ir 
įgijęs inžinieriaus technologo 
specialybę, P. Petrauskas 
pradėjo dirbti Kauno Mėsos 
kombinate—iš pradžių šaldy
tuvų technologu, vėliau—šal
dytuvų ir mėsos riebalų ce
chų viršininku. 1957 m. kaip 
sumanus specialistas jis pa
skiriamas Klaipėdos Mėsos 
kombinato direktoriumi. Nuo 
1959 m. ėjo vadovaujančias 
pareigas Lietuvos TSR Liau-

dies ūkio tarybos Mėsos ir 
pieno pramonės valdyboje.

1965 m. P. Petrauskas bu
vo paskirtas LTSR mėsos ir 
pieno pramonės ministro pir
muoju pavaduotoju.

P. Petrauskas, TSKP na
rys nuo 1957 metų, beveik 
ketvirtį amžiaus išdirbęs res
publikos mėsos ir pieno pra
monėje, daug darbo ir ener
gijos įdėjo vystant ir stipri

Jono Šliupo 
“Rinktiniai raštai”

Senieji Amerikos lietuviai 
dar mena Jono Šliūpo (1861- 
1944) gyvenimą ir veiklą 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Daugiau kaip 30 jo gy
venimo metų (nuo 1884 m.) 
praėjo toje šalyje. J. Šliūpas 
labai aktyviai dalyvavo tų 
laikų Amerikos lietuvių judė
jime, darė jam stiprių povei
kį. Jo vaidmuo Amerikoje 
kaip ir apskritai, buvo žy
mūs, sudėtingas ir priešta
ringas. Toks—garsus ir įvai
rus, sudėtingas ir nelygia
vertis—yra J. Šliūpo rašyti
nis palikimas.

Daug jo raštų šiandien jau 
nebeturi išliekamosios ar 
šiaip platesnės reikšmės, 
daugiau įdomus specialis
tams, tyrinėjantiems lietuvių 
visuomeninės filosofinės ir 
kitos minties istoriją. Tačiau 
dalis jo literatūrinio palikimo 
nėra praradusi savo vertės ir 
svarbos.

Tokie visų pirma J. Šliūpo 
raštai literatūros ir kultūros 
klausimais. Iš jų ir sudarytas 
Vilniuje išleistas jo “Rinkti
nių raštų” stambus, 600 pus
lapių siekiantis tomas.

Jame beveik ištisai per
spausdinama J. Šliūpo knyga 
“Lietuviškieji raštai ir rašti
ninkai,” pasirodžiusi 1891 m. 
ir laikoma pirmąja lietuvių 
literatūros istorija. Šis jo 
veikalas paruoštas ir išleis
tas J. Šliūpo įkurtos Balti- 
morėje Lietuvių mokslo 
draugystės lėšomis. Publi
kuojamas pluoštas jo straips
nių ir recenzijų, paskelbtų 
periodikoje, jų tarpe Ameri
kos lietuvių laikraščiuose ir 

nant jos gamybinę-techninę 
bazę, didinant gamybinius 
pajėgumus, gerinant darbo 
organizavimą. Jis aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame 
darbe. Buvo Maisto pramo
nės darbininkų profsąjungos 
respublikinio komiteto prezi
diumo nariu, Respublikinės 
liaudies universitetų tarybos 
nariu. Mėsos ir pieno pramo
nės ministerijos Liaudies 
universiteto rektoriumi, mi
nisterijos Ekonominio dar
buotojų mokymo tarybos pir
mininku.

1977 m. P. Petrauskui su
teiktas LTSR nusipelniusio 
inžinieriaus vardas. Jis taip 
pat apdovanotas kitais vy
riausybiniais apdovanoji
mais.

Visi, kurie dirbo kartu su 
Pranu Petrausku, kurie jį 
pažinojo, ilgai prisimins šį 
reiklų, darbštų ir nuoširdų 
žmogų.

žurnaluose. Tai straipsniai 
apie K. Donelaitį ir S. Dau
kantą, recenzijos apie A. 
Kriščiūkaičio-Aišbės, M. Jo- 
kajaus, L. Tolstojaus ir kitų 
autorių kūrinius.

“Rinktinių raštų” tome de
dami įvairiuose leidiniuose 
skelbti J. Šliūpo atsiminimai 
ir taip pat 51 jo laiškas iš 
korespondencijos su broliu 
S. Šliūpu, su žmona L. Mali
nauskaite—Egle, J. Basana
vičiumi, A. Rimka ir kitais. 
Dalis tų laiškų skelbiami pir
mąjį kartą.

J. Šliūpo “Rinktiniuose 
raštuose” yra nemaža me
džiagos apie Amerikos lietu
vių gyvenimą ir veiklą. Čia 
spausdinami jo straipsniai 
apie V. Dembskį, A. Burbą, 
recenzijos apie A. Barbos 
poemą “Senkaus Jurgis,” J. 
Griniaus pjesę “Kova po 
Griundvaldu” ir jos pastaty
mą Čikagoje 1892 m. ir kt. 
Atsiminimuose ir laiškuose 
randame žinių apie pirmuo
sius JAV lietuvių laikra^ius 
(M. Tvarauską ir jo “Gazietą 
lietuvišką”), taip pat J. Šliū
po redaguotus ir leistus 
“Uniją,” “Lietuviškąjį bal
są,” ir kt. Apskritai, čia pa
teikta svarbios medžiagos 
Amerikos lietuvių kultūros 
istorijai.

Leidinyje įdėtas K. Dovei
kos įvadinis straipsnis “Jo
nas Šliūpas—literatūros kri
tikas ir istorikas,” “Paaiški
nimai” bei A. Jonaitytės su
darytas “Žodinėlis.” Leidinio 
redakcinė komisija—K. Kor
sakas (pirm.) K. Ambrasas, 
J. Jurginis, J. Palionis, R. 
Šarmaitis. A. Aukštaitis

MONUMENT ALISTAI - 
VILNIAUS 
UNIVERSITETUI

Senasis Vilniaus universi
tetas, Tarybų valdžios me
tais išaugęs į stambų mokslo 
ir kultūros centrą, jo turtin
ga istorija tapo įkvėpimo šal
tiniu daugeliui respublikos 
monumentaliosios dailės 
meistrų. Ypač daug darbų 
kuriama šiai aukštąjai moky
klai dabar, jos 400 metų 
jubiliejaus išvakarėse.

Šiai progai skirti kūriniai 
užima reikšmingą Vilniaus 
“Dailės” kombinato produk
cijos dalį. Štai dailininkas V. 
Trušys sukūrė didelę ak
mens mozaiką universiteto 
lituanistikos centrui. A. 
Kmieliauskas papuošė fres
komis filologijos fakulteto 
rūmų skliautus, nutapyda
mas įvairių epochų lietuvių 
mokslo ir kultūros veikėjų 
portretus. Dailiosios teksti
lės meistrė R. Jasudytė už
baigė universitetui skirtą go
beleną—triptiką lietuvių 
liaudies dainų temomis. K. 
Bogdanas, J. Kėdainis, kiti 
autoriai kuria žymiausių Vil
niaus universiteto profesorių 
skulptūras.

Pasikeis, pagražės visas 
senasis universiteto archi
tektūrinis ansamblis. Pavyz
džiui, P. Skargos kiemas, 
kurio rekonstrukcijos pro
jektą sukūrė Lenino premi
jos laureatas V. Brėdikis, 
bus išklotas granito mozaika. 
Čia iškils ir G. Karaliaus 
dekoratyvinė skulptūra 
“Mokslas.” Plastmasinėmis 
kompozicijomis ruošiamasi 
papuošti ir kitus kiemelius.
VEIKALAS APIE 
LIETUVIŲ LITERATŪRĄ

Kūrybinį procesą nuo pir
mųjų lietuvių raštijos pamin
klų iki šių dienų apžvelgia 
akademinė “Lietuvių litera
tūros istorija” rusų kalba. Ją 
pirmą kartą išleido “Vagos” 
leidykla. Beveik tūkstančio 
puslapių veikalą, kurio tiks
las papasakoti apie lietuvių 
literatūrą šalies ir užsienio 
skaitytojams, paruošė Moks
lų akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas.

Ruošiant šį veikalą, buvo 
plačiai remiamasi prieš de
šimtmetį lietuvių kalba iš
leista penkiatome akademine 
“Lietuvių literatūros istori
ja.” Knygoje taip pat ap
žvelgti naujausi literatūrinio 
proceso reiškiniai.
BUSIMŲJŲ DAILININKŲ 
KŪRYBOS PARODA

Dailės parodų rūmuose 
Vilniuje atidaryta Lietuvos 
TSR Valstybinio dailės insti
tuto studentų kūrybos paro
da. 370 autorių čia eksponuo
ja daugiau kaip 800 darbų. 
Piešiniai, grafikos lakštai, 
tapybos drobės ir skulptūra, 
dailiosios tekstilės ir kerami
kos, architektūros projektų 
ir dizaino pavyzdžiai atspindi 
mokymosi procesą, supažin
dina su pirmaisiais busimųjų 
dailininkų savarankiškos kū
rybos žingsniais.

Dauguma brandžiausių di
plominių ir kursinių darbų 
jau turi konkrečius savo ad
resatus. Institute gimusios 
busimųjų dailininkų freskos, 
mozaikos, vitražai puošia 
mokyklų pastatus, ligonines, 
sanatorijas, keliauja į kitas 
respublikas. Ypač daug tai
komosios ir vaizduojamosios 
dailės darbų galima pamatyti 
Šalčininkų rajone, su kurinį, 
institutas palaiko glaudžius 
ryšius.

Su studentų monumenta
liąja kūryba parodos lanky
tojus supažindina eskizai, fo
tonuotraukos, skaidrės.

VERTINIMO ŽODIS — 
ŽIŪROVUI

Sausio pabaigoje Šiauliuo
se buvo surengtos respubli
kinės kino dienos. Ši kūrybi
nė kinematografininkų ata

skaita visuomenei pagal tra
diciją kasmet rengiama vis 
kitame Tarybų Lietuvos 
mieste ar rajone.

Šiaulių gyventojai —pra
monės įmonių darbuotojai, 
kaimyninių kolūkių žemdir
biai, moksleiviai pirmieji pa
matė M. Giedrio juostą “Dul
kės saulėje,” R. Vabalo 
“Mainus,” A. Žebriūno “Rie
šutų duoną,” taip pat Centri
nės televizijos užsakymu su
kurtą telefilmą “Mano vai
kystės ruduo" (režisierius G. 
Lukšas). Šie filmai, įvairūs 
savo tematika ir meniniais 
sprendimais, susilaukė gero 
žiūrovų įvertinimo.

Lietuvos kino studijoje 
kasmet sukuriama po 70-80 
dokumentinių juostų, kino 
kronikos žurnalų. Geriausi 
praėjusių metų darbai buvo, 
rodomi naujajame Šiaulių ki
no teatre “Laikas,” taip pat 
Žarėnų-Latvelių tarybiniame 
ūkyje.
ATSKRIDO . . .
PINGVINAI

Šeši kuoduoti pingvinai, 
sulaužę savo “ledinius” įpro
čius, persikėlė gyventi į 
Klaipėdą. Gimę mūsų plane
tos Pietų pusrutulyje, jie tu
rėjo įveikti daugiau kaip 15 
tūkstančių jūrmylių, kol oro 
keliais specialiu lėktuvu pa
siekė savo naują buveinę— 
Jūrų muziejų Kopgalyje. Tai 
pirmieji gyvi šio muziejaus 
eksponatai.

Klaipėdos jūrų muziejus, 
kuris šią vasarą atvers duris 
lankytojams, turės didelį 
faunos skyrių. Čia bus eks
ponuojami Baltijos jūros ir 
Kuršių marių vandenų gy
ventojai, taip pat jūrų liūtai, 
ruoniai, kiti okeano faunos 
atstovai.
UŽSIENIO KELIONIŲ 
MARŠRUTAI 1978-AISIAIS
Praėjusiais metais 35 Euro
pos, Azijos ir Afrikos žemy
nų šalyse pabuvojo daugiau 
kaip 9,000 Tarybų Lietuvos 
gyventojų.

Šiemet bus surengta daug 
specializuotų išvykų. Antai į 
Lenkiją jau buvo išvykę bal- 
dininkai, o statybininkai ir 
architektai lankėsi Indijoje. 
Kiek vėliau buities tarnybos 
darbuotojai keliaus į Prancū
ziją, o avalynininkai—į Suo
miją. Įvairių specialybių Ta
rybų Lietuvos turistai šie
met lankysis Vietname, Ko
rėjos Liaudies Demokratinė
je respublikoje, Turkijoje, 
Graikijoje, Italijoje, Meksi
koje, Peru, Afrikos valstybė
se, plauks Baltijos ir Vidur
žemio jūromis. '

Kaip ir anksčiau, su nemo
kamais ir lengvatiniais kelia
lapiais į užsienį vyks nema
žas būrys darbo pirmūnų— 
socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtojų. Penkiolika ge
riausių žemdirbių nemoka
mai pabuvos Kuboje, 30 pra
monės įmonių darbininkų 
bus paskatinti lengvatiniais 
kelialapiais į Suomiją. Keli 
šimtai žmonių nemokamai 
arba lengvatinėmis sąlygo
mis aplankys Vokietijos De
mokratinę Respubliką, Čeko
slovakiją, Lenkiją.

V. Petkevičienė

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS
HIMNAS
Al įlavinu tekančią saulę, 
Ii miego prabudus] Žmogų, 
Ir duoną, kurią jie kramto, 
Ir vanden), kur] |li geria, 
Ir orą, kuriuo alsuoja.

Al llovlnu juodą žomę, 
Ir dlrvon įsmeigtą plūgą, 
Ir kviečio žydinčią varpą, 
Ir pradalgį, platų Ir Ilgą, 
kaip Paukičlų Kelias per dangų,

Al llovlnu laikančią mlnt|
Ir muakulus, įtemptus darbui, 
ai llovlnu prakalto falą 
Ir poll»| trumpą, bot saldų, 
kaip kūdikiui motinos plonas.

Ai llovlnu darbą — 
nelinloklrita, iventą darbą, 
tą, kuris viską gali, 
tą, kuris žmogui leidžia 
vadintis Žmogum.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
laisvieCiams
PRIMINIMAS

Pereitas “Laisvės” vajus 
jau liko kelių mėnesių praei
tyje. Mūsų kolonijoje praėjo 
neblogiausiai. Kurie vajuje 
darbavomės, esame dėkingi 
visiems už gerą kooperaciją, 
ypatingai tiems, kurie ne
laukdami vajininkų atsilan
kymo, patys savo prenume
ratas atsinaujino, pridėdami 
ir aukų. Tik deje, ne visų 
prenumeratos baigėsi vajaus 
laiku. Kai kurių jau šiuo lai
ku baigiasi, o ir kitų greitai 
baigsis. Taipgi ne visi užrašę 
Lietuvon atnaujino. Patik
rinkite, kada pren. baigiasi, 
ir malonėkite nevilkindami 
laiko atsinaujinti patys, ar 
priduoti dirbantiems drau
gams.

Aldiečių Reikalais
LLD Montrealo kp. narių 

stovis, kas liečia mokesčių 
mokėjimą, labai geras. Nors 
metų dar tik pradžia, o jau 
sekretorius baigia duokles iš- 
kolektuoti.

Kaip jau žinote, centras 
neturėjo galimybių už perei
tus metus nariams duoti 
knygų, bet pas sekretorių L. 
Kisielį randasi įvairių iš 
praeities užsilikusių knygų, 
taipgi gautų ir iš T. Lietu
vos. Jei kas norėtų gauti, tai 
gali kreiptis į sekretorių.

Daug Vyksta į Gimtinę
Su kiekvienais metais vis 

didesnis skaičius tautiečių iš 
mūsų kolonijos vyksta vieš- 
nagėn į Gimtinę. Kiek sun
kiau išsiruošti pirmą kartą— 
vieni perdaug jaudinasi, kiti 
baiminasi, treti bijo ilgos ke
lionės. Bįęfc jau kuris kartą 
nuvyksta, tai taip jį ar ją ir 
traukia dar kartą, ir trečią— 
vykti. Mūsų kolonijoj jau yra 
keletas tautiečių, kurie jau 
baigia pustuzinį kelionių at
likt. Šiais metais, apart dide
lės grupės Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos, kaip 
girdėti, ruošiasi važiuoti ir 
daugiau tautiečių—pavieniai 
ir grupėmis, senosios kartos, 
ir po antro pasaulinio karo 
atvykusių tarpe randasi 
trokštančių pamatyti savo 
Tėvynę.

Žavėjo Tarybiniai 
Menininkai

Kovo 13 d. Place Des Art 
puošnioje salėje vyko tarybi
nių menininkų—“Maskvos 
Kamerinio Choro” koncertas. 
Kuriems teko laimė šiame 
koncerte būti, visi buvo giliai 
sužavėti nepaprastais meni
ninkų talentais ir puikiu pa
sirodymu . Ši grupė pirmą 
kartą pasiekė Šiaurės Ame
riką.

Gražiai Paminėta Moters 
Diena

Šios kolonijos lietuvių Mo
terų Klubo pastangomis bu
vo labai gražiai atžymėta 
“Tarptautinė Moters Diena” 
(plačiau apie tai parašys ko
respondentė). Reikia pasaky
ti, kad klubas gyvuoja labai 
gerai, auga narių skaičiumi. 
Atlieka daug kilnių darbų. 
Geros sėkmės ir nenuilstan
čios energijos! P.

Pirma meilė
Daug metų prabėgo, 
Kai mudu kalbėjom, 
Kai amžiną meilę 
Viens antram žadėjom.
Likimas taip lėmė 
Jauniems išsiskirti 
Ir svajotos laimės 
Neteko patirti.
Toli nuo tėvynės 
Gyventi turėjau, 
Bet pirmosios meilės

, Užmiršt negalėjau.

Montrealio kronika
LIGONIAI

K. Keršienė turėjo opera
cija R. Viktorijos ligoninėje.

P. Telenienė ir K. Krikš- 
čiokaitienė netikėtai puolė ir 
susilaužė po ranka.

P. Niaura yra susirgęs, 
lanko ligoninę.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

IŠVYKO-ATVYKO
S. Vekterienė ir K. Šimo 

nelienė buvo išvykusios į 
Floridą.

Pas S. H. Virbalus atvyko 
iš Toronto ir J. A. V. sūnūs 
su šeimomis aplankyti sun
kiai sergančios mamytės.

MIRĖ
Kovo 1 d. mirė Stasys 

Stankūnas, 78 m. Paliko nu
liūdime žmoną irįįbrolį. Lai- 
dot išvežtas į Toronto, Ont.

Artimiesiems gili užuojau
ta.

Velioniui lai būna lengva 
šalta žemelė. J-na

Torontiečių kronika
SĖKMINGAS 
SUSIRINKIMAS

Toronto, Ont.—Kovo 5 
įvyko metinis Toronto Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Klubo 
susirinkimas. Kadangi buvo 
šauktas laiškais, tai susirin
kimas buvo gana skaitlingas.

Buvo išduoti raportai, per
rinkta valdyba, darinkti kon
trolieriai. Buvo išduodami 
narystės liudijimai (certifika- 
tai).

Buvo nutarta turėti susi
rinkimus kas mėnesį, išsky
rus vasaros mėnesius. Susi
rinkimai vyks kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį, 1 
valandą popiet.

Buvo nutarta sezono užbai
gimui surengti dar vieną 
banketą. Jis įvyks balandžio 
29 d. Tad visi nariai ir sim- 
patikai įsidėmėkite tą dieną 
ir ruoškitės dalyvauti.

Buvo užgirtas direktorių 
pasiūlymas, kad klubui drau
giškoms organizacijoms duo
ti susirinkimams svetainę 
veltui. Taipgi pirkti gėles 
mirusiųjų narių pagerbimui, 
duoti veltui svetainę dėl 
priėmimo laidotuvininkų.

Buvo nutarta, kad klubo 
nariai mokėtų $5.00 į metus 
narinių mokesčių.

* * *
LIGONIAI

Z. Jakavičienė, buvusi vei
kli organizacijų darbuotoja, 
turėjo operaciją ant akių 
Queensway ligoninėj.

Apšėgienė pergyveno sun
kią operaciją. Dabar gydosi 
namie gydytojo priežiūroj.

M. Pūrienė buvo staiga su
sirgus, buvo nuvežta į ligoni
nę dėl pirmos pagalbos. Gy
dytojai surado, kad jos Širdis 
nusilpusi, liepė užsilaikyti 
ramiai. * * ♦
SUSILAUKĖ PROANŪKIO

A. Vilkelienė džiaugiasi su
laukusi proanūkio ir tapusi 
“great-grandma.” Jimmi ir 
Jenet Kuzmai susilaukė svei
ko ir gražaus sūnelio. Rep.

Lig kaip brangus žiedas 
Ilgai nenuvyto, 
Kai pirmoji meilė 
Mus širdys pražydo.
Ar teks dar sugrįžti, 
Vėl meiliai kalbėti 
Ir ilgėsi meilės 
Į krūvą sudėti.

To niekas nežino, 
Negal pasakyti 
Ar švies tokia laimė 
Vėl pasimatyti.

Canada Jonas Šutas

IŠ KLLD CK RAŠTINĖS Toronto, Ont. March 8, Every Year Is International Women’s Day
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Draugas J. Užunaris, 
windsorietis, su nariniais 
mokesčiais atsiuntė $7.50 
aukų apšvietos fondui.

Montrealo kuopos nariai 
per draugą L. Kisielį su nari
niais mokesčiais atsiuntė 
aukų apšvietos fondui sekan
čiai: V. Zavišienė $7.00, F. 
Petrauskas $3.00, L. Kisie- 
lis, A. Morkevičius, F. Spai- 
čys, J. Urbanavičius ir P. 
Vaičienė po $2.00, O. Kie- 
lienė, A. Šilinis, J. Stukas po 
$1.00.

i Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK sekret.

TRUMPAI APIE VISKĄ
Kovo 11 d. Montrealo Lie

tuvių Sūnų ir Dukterų Pašal
pinės Draugijos susirinkime 
perskaičius praeito susirinki
mo protikolą, pirmininkas 
paprašė atsistojimu pagerbti 
mirusį narį J. Mickūną. Iš 
raporto sužinojome, kad ser
ga devyni nariai. Buvo nusi
skundimų, kad yra ilgai ser
gančių, kurių niekas neap
lanko.

Buvo pasiūlymas išrinkti 
ligonių lankytojus. Bet per 
diskusijas buvo įrodyta, kad 
praeityje buvo skiriama ligo
nių lankytojai, bet nedavė 
teigiamų rezultatų. Todėl li
gonių lankymas paliktas vi
cepirmininko nuožiūrai.

Draugė J. Vilkelienė ra
portavo, kad jau visi doku
mentai yra gauti ekskursijos 
vykimui Lietuvon.

* * *
Kvibeko katalikų mokyklų 

taryba griežtai išstojo prieš 
valdžios ruošiamą įstatymą, 
atimti teisę iš religinių insti
tutų imti mokesčius mokyklų 
išlaikymui ir pavesti miestų 
bei valsčių valdyboms.♦ * *

Kvibeko provincijoje 1877 
metais įvyko didelis žemės 
drebėjimas, per kurį žuvo ir 
žmonių. Šiemet vasario 28 
dieną buvo jaučiamas silpnas 
sukrėtimas. Daugiausia buvo 
jaučiamas Laurention kalny
ne, St. Agate ir Val-David, 
kur ir daugelis mūsų tautie
čių turi vasarnamius.

* * *
Montrealo miestui gręsia 

bankrotas. Per pastaruosius 
trejus metus miestas įsiskoli
no Europos bankams $1,376,- 
900,000. Dabar Kanados do
lerio vertei nukritus, reikia 
skolintis vien palūkanų ap
mokėjimui.

* * *
Kvibeko municipalinių rei

kalų ministras S. Tardif

SCENOJE- DONELAIČIO 
“METAI”

Klaipėda. — Uuostamiečio 
Dramos Teatras parodė žiū
rovams premjerą—Kristijo
no Donelaičio “Metus.” Dvie
jų dalių drąmos inscenizaciją 
parašė ir spektaklį pastatė 
režisierius Mamertas Kark
lelis. Spektaklio dailininkas 
—Vitolis Mazūras, kompozi-’ 
torius—Jurgis Juozapaitis, 
šokius paruošė Respublikos 
nusipelnęs meno veikėjas 
Juozas Gudavičius.

V. Petkevičienė

MILIJONAI 
AMERIKIEČIŲ 
BUS SULUOŠINTI

Texas Tech universiteto 
profesorius dr. Richard A. 
Dudel rašo, šiemet 3 ameri
kiečiai iš 10 bus įvairių ligų 
suluošinti. Jis sumini net 14 
tokių protinių ir fizinių ligų, 
tarp kurių yra širdies prie
puolis, diabitas, artritas, su- 
sižeidimas, inkstų sutrikimas 
ir t. t.

.L. L. Draugijos Toronto 
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 30 d., 2 vai. 
popiet, Sūnų ir Dukterų Lu- 
bo salėje, 160 Claremont St.

Kviečiame visus narius, 
taipgi ir simpatikus dalyvau
ti. Prieš vasarinį sezoną turi
me daug reikalų aptarti. 
Taipgi galėsite pasimokėti 
narines duokles. Ir bus labai 
svarbu išgirsti mūsų delega
tų raportą iš įvykusio Kana
dos Taikos Kongreso. Pasi
tarsime, kaip ir kuo ir mes 
galėtumėme prisidėti prie 
kovos už pasaulinę taiką ir 
visuotiną nusiginklavimą.

Taigi, visi ir visos būkite 
mūsų susirinkime.

Iki pasimatymo!
Kuopos Valdyba

miestų merų konferencijoje 
pasakė, kad yra ruošiamas 
projektas pataisyti konstitu
ciją, kurioje merų teisės bus 
sumažintos, o kanclerių padi
dintos. Merai tokiam įstaty
mui pareiškė protestą.

* * *
Kanadoje žaidė Pietų Afri

kos šokikės. Aštuonios prašė 
Kanados valdžios politinės 
prieglaudos (asylum), nuro
dydamos, kad joms gręsia 
kalėjimas, jeigu jos sugrįš, 
bet jų prašymą valdžia atme
tė.

* * ♦
Vankuverio gyventojas S. 

Crips, 25 metų, ir jo žmona 
22 metų, turi sergantį sūnų. 
Jie pasišaukė reporterį Jes 
Odam ir pareiškė, kad jeigu 
jiems reikės ilgiau būti be 
darbo, jie abudu nusižudys.

British Columbija yra tur
tingiausia Kanados provinci
ja. Bet šiandien joje yra 
99,000 bedarbių!

* * *
Londone gyvenanti Pakis

tano kilmės 3 vaikų motina 
anksti rytą nusivedus vaikus 
prie upės sumetė vandenin ir 
paskui pati įšoko. Policija iš
traukė 4 lavonus.

Raporte nepaduodama nu
sižudymo priežastis. Spėja
ma, kad motiną prie tokios 
baisios tragedijos privedė 
vargingas emigrantės gyve
nimas.

Prisimenu praeitos krizės 
laikus. Keletas ir mūsų tau
tiečių vargingo gyvenimo ne- 
bepanešdami, nusižudė. Man 
gyvenant Sudbury je, teko 
rūpintis vieno mūsų tautie
čio, Tado Vapšto palaidoji
mu. Jis paliktame laiške atsi
prašo tėvų, brolių ir sesučių, 
kad juos palieka, nes negali 
gauti darbo ir nusibodo pus- 
badžiauti. Laišką persiunčiau 
tėvams Lietuvoje.

B. Kvietinskas

GUB. SHAPP UŽ
ŠELPIMĄ GELEŽINKELIŲ

Pennsylvania valstijos gu
bernatorius Milton Shapp 
siūlo-reikalauja, kad Wa
shington© valdžia skubintūsi 
su 22 bilijonais dolerių pašal
pa geležinkelių kompani
joms. Federalinė valdžia tu
rinti sudaryti iš tokios sumos 
specialų fondą geležinkelių 
pataisymui ir pagerinimui. 
Jis sako, kad toks įvesdini
mas kapitalo į modernizavi
mą geležinkelių duotų mums 
šimtus tūkstančių naujų dar
bų mūsų bedarbiams.

Šis ponas gubernatorius 
nesako, kad geležinkelių 
kompanijų šėrininkai savo 
pelnais turėtų geležinkelius 
modernizuoti.

Albany. — New Yorko val
stijos seimelis (legislatūra) 
94 balsais prieš 51 užgyrė 
sugrąžinimą mirties bausmės 
už žmogžudystes.

[Speech delivered at the af- ( en and 
fair of the Lithuanian Litera-| State
ture Society, branch 45, St.
Petersburg, Fla.]

Men by Federal, i 
and Local Govern

ments. In order to become 
part of our Constitution, 38 
states must ratify it—35 
states (so far to my knowl
edge) have ratified the 
Amendment.

In brief, I have mentioned 
Women’s Movement in the 
United States, but we know 
that great steps, more or 
less, have taken place in oth
er countries, in Europe, 
Asia, Africa, England, North 
and South America, and es
pecially the Soviet Union of 
which Lithuania is a part of. 
For me, it is amazing, that 
the only Woman to have tra
velled in space was Valenti
na Tereshovka of the Soviet 
Union and who at the Union 
Nations in 1977 said, “Wom
en Must Participate in Fu
ture Orbit Flights.”

The greatest Fear of Wo
men Everywhere is WAR. 
The disarmament and arms 
race problem holds an in
creasingly important place in 
the United Nations activi
ties. A United Nations Com
mittee has been set up. Suf
fice to say, that the solution 
of this major problem be
longs to the United States 
and the Soviet Union. “Salt” 
Agreement Meetings must 
take place. Our International 
Security is connected with 
the solution.

Yes, I mention with pride 
that we, especially the liber
al and progressive Lithuani
an Women, whether living in

International Women’s 
Day is celebrated all over 
the world. We are celebrat
ing it today.

We should be proud to 
remember that it was born 
in this country 70 years ago 
when at an outdoor meeting 
on the East Side of New 
York, working women and 
mothers demanded better 
working conditions and the 
right to vote.

The idea of a special day, 
dedicated especially to the 
rights of women, spread to 
other cities and finally to 
other countries. 1910 the 
idea was unanimously accep
ted at an International Socia
list Congress at the sugges
tion of the than famous wom
an Clara Zetkin. November 
of 1971 the idea for an Inter
national Women’s Year was 
voted upon by the Interna
tional Democratic Women’s 
Federation and a resolution 
was adopted to suggest to 
the United Nations for en
actment of an International 
Women’s Year.

December 18, 1972 at the 
28th session of the United 
Nations General Assembly, 
the Year 1975 was pro
claimed as INTERNATIO
NAL WOMEN’S YEAR. To 
celebrate the Year a Conven
tion was held in Mexico City, 
Mexico, with united Nations 
Participating. To assist in 
the preparations, the then 
United Nation’s General Sec
retary’s Assistant, Mrs. Hel- 
vi Sipila was appointed In
ternational Women’s Year 
General Secretary. She 
stressed the hope that a sub
stantial delegation of MEN 
would participate, together 
the solving of problems fac
ing us, whether CULTUR
AL, ECONOMICAL, SO
CIAL, OR POLITICAL 
would take on greater em
phasis.

It is only logical for wom
en to be especially concerned 
with the problems of the 
people of their countries and 
future of humanity.

The women’s movement in 
America has indeed forced 
open many more doors—of 
consciousness and of power 
—than any comparable SO
CIAL MOVEMENT OF 
OUR TIME. This new free
dom has led to expanded op
portunities. There have been 
many conferences, conven
tions. Late in 1977, a Natio
nal Women’s Conference was 
held in Chicago re: Equal 
Economic opportunities for 
women, and the ever gigant
ic problem of racism.

February, 1978, at the 
White House, a conference 
was held on Balanced Natio
nal Growth and Economic 
Development. Two Cabinet 
members — Juanita M. 
Kreps, secretary of Com
merce and Patricia Harris, 
secretary of Housing and Ur
ban Development were in
volved with the issues on the 
agenda. One day Lt. Gover
nor Mary A. Krupak of 
N. Y., Dr. Dorothy Hight of 
the National Council of Neg
ro Women and Carmen Vo- 
taw of the National Confe
rence of Puerto Rican Wom
en held a joint press confe
rence on behalf of 8 Feminist 
groups to talk about PO
VERTY IN AMERICA,- 
their point was “more and 
more poverty is becoming a 
female problem.”

We have heard, read, 
talked about “Women’s Lib” 
and now in the forefront, 
“Equal Rights Amendment.” 
The Amendment calls for— 
an end to any form of legal 
discrimination against Wom- 

the United States, Soviet 
Lithuania or other countries, 
have held conferences, con
ventions and have participa
ted and are now participat
ing in activities for EQUAL 
RIGHTS and AGAINST the 
THREAT of WAR. PEACE 
and SECURITY FOR ALL!

INTERNATIONAL WO
MEN’S DAY-THREE 
MEANINGFUL WORDS.

Tilla Lukas [Lukienė]

Mėnesienos 
naktys
Šviesios naktys mėnesienos 
Užliūliavo mus abu; — 
Takas driekėsi per pievas 
Nuvingiavo tarp rugių . . . 
Takas vedė mus į tolį, 
Takas laimėn vedė mus,— 
Šviesios naktys mėnesienos 
Kėlė nuostabius jausmus . . .
Čia gojelis tyliai ošė, 
Širdys plakė mūs kartu,— 
Mėnesiena mumis glostė: 
Čia sėdėjom—aš ir tu.

O kiek žingsnių iki laimės 
Neatspėjome tada; — 
Buvo naktys mėnesienos 
Ir mūs nuotaika gera.
Likimu per daug tikėjom: 
Manėm būsime kartu: 
Skirtingais keliais nuėjom 
Tarp gyvenimo audrų.
Jau gojelio nebeliko, 
Taką padengė veja;
Tiktai naktys mėnesienos, 
Mena man dažnai tave!

Kęstutis Balčiūnas

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo vasario 24 d. iki 

kovo 15 d. 
* * *

Sekami vajininkai grąžino “Laisvei” užsitarnautas vajaus
dovanas: .^>1,

Connecticut vajininkai, per M. Svinkūnifenę. . $40.00
Stefanija Masytė, Detroito vajininkė...... ...........15.00
A. Mitchell, New York vajininkas..................... 10.00
Nelė Ventienė, New Yorko vajininkė .............. 10.00

Kitos aukos:
Jonas ir Veronika Kazlau, Wethersfield, Conn, pa

minėjimui jų 55 m. šeimininio gyvenimo........ T$55.00
Joseph, Emily ir Wanda Krupski, East Brunswick,

N. J., prisiminimui mirusio tėvelio, M. Klimo . .50.00 
Ignacio Kamar, Oakland, Cal., proga jo 75 m. gimta

dienio, kovo 25.......................................................50.00
Stefanija Masytė, St. Clair Shores, Mich., prisimini

mui mirusio tėvelio, Mike Detroitiečio... 30.00
G. Kardauskas, Lncroft, N. J........................................20.00
Long Islandietė........     18.00
Anna Fore, Shenandoah, Pa............................................15.00
G. Montvilas, Chicago, Ill................................................ 15.00
A. E. Matiukai ir D. V. Verbylai, St. Leonard, Que

bec, Canada...........................................................15.00
Maria Zeikus, Rockville, Md.......... ................................. 15.00
Bronė Ostapuk, Newark, N. J., per J. Andrulienę . . . 10.00 
Joana Grigienė, Salt Lake City, Utah......................   10.00
P. Kuliackas, Gardner, Mass. . ...........................10.00
P. Paserskis, Baltimore, Md.................................. 10.00
Andy ir Aldona Anderson, Marmora, Ont., Canada . . 10.00 
Veronica Augutis, Lauderdale Lakes, Fla..................... 10.00
A. Yuzilaitis, Verdun, Que., Canada.............................10.00
E. Karpus, Georgetown, Ont., Canada ........................10.00
S. Baltulis, Windsor, Ont., Canada.................   10.00
U. Zykuvienė, Willowdale, Ont., Canada, per A.

Guobienę..............................................  10.00
L. Radauskienė, Chicago, Ill., per J. Ylą .......................10.00
J. Shatkus, Peoria, Ill. ..... ................. 10.00
C. K. ir A. Urbanai, Hudson, Mass.......... ......................10.00
A. Yozėnas, Jamaica, N. Y.............................................10.00
M. Kamašauskienė, Grand Rapids, Mich.......................8.00
J. Žulys, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..................7.50
J. Morkis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą................7.50
Joanna Cesnulevič, Nashua, N. H........ .......  6.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.................................6.00
A. Antanavičius, Stroud, Ont., Canada..........................5.00
Edward Aukstin, New York City, N. Y...........................5.00
F. J. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn......................................5.00
Mrs. Joseph Drilling, Easton, Pa. . ........  5.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass......................... 5.00
Antonette Buivydienė, Riviera Beach, Fla...................■ .5.00
A. ir O. Yesulaitis, Seymour, Conn..................................5.00
J. Rudzevičius, Toronto, Ont., Canada . ......................5.00
Elzbieta Jusienė, West Boylston, Mass........................... 5.00
Bernice Kubilius, Hamilton, Ont., Canada......................5.00
John Anderson, Missauga, Ont., Canada.................... • .5.00
J. Plusčiauskas, Woodhaven, N. Y. ................................ 5.00
Paul Kunce, Minesing, Ont., Canada .... ............. 5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass......................................... 3.00
A. Galdikas, Tillsonburg, Ont., Canada........................ 2.00
J. Broga, Grand Bend, Ont., Canada..............................L00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA
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VARNIUOSE, TARYBŲ LIETUVOJE

Mirus

Stasei Tekorienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutei Ona 

Čepulienei ir visiems kitiems artimiesiems.

W. B. Keršuliai 
P. N. Ventai 
A. I. Bimbai 
J. Lazauskienė
N. Buknienė
O. Babarskienė 
I. Mizarienė 
M. Stensler

J. Grybas
N. Shumbris
A. Rainienė
A. Yakstis
E. Jeskevičiūtė
S. Stasiukaitienė
J. Stasiukaitis
Ben ir Nelie Skublickai

GULFPORT, FLA.

Mirus

Jonui ir Onai Rūbams

• REGĖJIMAS
IR ALKOHOLIS
Kalifornijos universitete 

(JAV) atlikti eksperimentai 
dar kartą patvirtino teiginį, 
kad alkoholis labai kenkia re
gėjimui. Net mažos alkoholio 
dozės gerokai pakenkia— 
ypač sumažėja sugebėjimas 
skirti judančius objektus, 
matyti po staigaus šviesos 
blyksnio ir skirti spalvų to
nus.

Pavyzdžiui, eksperimente 
dalyvavusiųjų sugebėjimas 
skirti judančius objektus net 
nuo menkų alkoholio dozių 
sumažėdavo 10-20% ir vėl 
sunormalėdavo tik pb 6 va
landų.

Staigaus šviesos blykstelė
jimo apakintas žmogus at
gauna normalų regėjimą vi
dutiniškai per 20 s. Alkoholis 
tą laiką užtęsia dar 20-30%. 
Tuo paaiškinama, kodėl daug 
autoavarijų patiria alkoholio 
gėrę vairuotojai.

Sekmadienį, balandžio 16 d., Lietuvių Koo- 
peratyvinės 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
vauti. Auka $7.

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.

Hartford, Conn

reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą Jono broliui 
Juozui Rubui, brolienei, dukterėčiai-Vaidilutei Vin
gelis, sūnėnams J. Rubui, Cicero, III. ir kitiems 
artimiesiems; Tarybų Lietuvoje dviem broliam ir 
sesutei ir jų šeimoms.

Gili užuojauta: Onos Rubienės—dviem broliams 
ir sesutėms, gyvenantiems Lietuvoje ir jų šei
moms, draugams ir artimiesiems Amerikoje. Mes 
kartu liūdime ir užjaučiame.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Jonui Rubui
ir

Onai Rubienei
Reiškiame gilią užuojautą velionio broliui Juozui 

su šeima bei’velionės dukterėčiai Vaidilutei Vinge- • 
lis. Taip pat velionių giminėms, artimiesiems ir 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

Liūdime netekę gerų draugų

EVA VALLEY
ir

JACKIE WHITE
St. Petersburg, Florida

•ŠVIEČIANTYS RAGAI
Suomijos miškuose priviso 

gausybė šiaurės elnių. Jie 
nenuoramos, nuolat keliauja, 
ypač aktyviai migruoja polia
rinės nakties laikotarpiu. Dėl 
savo neramaus charakterio 
kasmet apie 2000 elnių pa
tenka po automobilių ratais.

Mokslininkai sugalvojo įdo
mų būdą, kaip sumažinti el
nių—automobilizacijos aukų 
skaičių. Jie pasiūlė elnių ra
gus dažyti fluorescuojančiais 
dažais. Dabar vairuotojai 
naktį iš toli pamato elnius, ir 
po automobilių ratais jie pa
tenka kur kas rečiau.

Po labai ilgų atostogų 
Hartfordo Laisvės Choras 
vėl susirinko dainuoti. Nors 
ne visi choristai ir choristės 
dalyvavo, bet gana gražiai 
praėjo pokalbiai. Nutarta pa
vasarį suruošti koncertą. 
Įvyks birželio pirmąjį sekma
dienį. Prašome visus daly
vauti repeticijose. Taipgi 
kviečiame naujus narius, ku
rie turi balsą ir norėtų dai
nuoti.

Jau daugiau dvi savaitės, 
kai Louise Butkevičienė pasi
davė į ligoninę. Jai labai 
skauda vieną koją ir širdis 
silpnoka. Gaila, kad tokiai 
gerai, darbščiai, nuoširdžiai 
ir meną mylinčiai draugei at
sitinka nelaimė. Laisvės 
Choras širdingai linki mūsų 
Louisiai kuo greičiausiai pil
nai susveikti ir vėl būtį dai
nininkų eilėse.

Walter Brazauskas dar lai
kosi, bet sublogęs.
• Linkime visiems laimingų 
pavasarinių švenčių! E. B.

Haverhill, Mass.
Kovo 7 d. mirė Joseph G. 

Pužas, 74 metų amžiaus. Gy
veno 790 Washington St. 
Nuėjo krautuvėn nusipirkti 
maisto, griuvo, buvo nuvež
tas į Hale Hospital. Bet jau 
buvo pervėlu atgaivinti.

Velionis čia gimė ir augo, 
dirbo kurpių dirbtuvėse. Pa
liko du brolius — Stephen, 
Bradforde, ir Adolph R., 
Lynn, Mass., ir seserį Caro
line McCarty Haverhillyje.

Buvo Antro Karo kareivis. 
Palaidotas kovo 10 d. Lietu
vių kapinėse, Bradforde.

Mirusiam ramybė, o liku
siems užuojauta. Darbininkė

Our Aido Chorus— 
a Cultural Pearl

GEGUŽĖS 21 D.
Aido Choro metinis kon

certas, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

GULFPORT, FLA.

Mirus

Jonui ir Onai Rūbams
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą Jono broliui 

Juozui Rubui, brolienei, dukterėčiai-Vaidilutei Vin
gelis, sūnėnui J. Rubui, Cicero, III. ir kitiems 
artimiesiems, Tarybų Lietuvoje dviem broliam, 
sesutei ir jų šeimoms.

Gili užuojauta: Onos Rubienės—dviem broliam, 
,sesutėms gyvenantiems Lietuvoje ir jų šeimoms, 
artimiesiems bei draugams Amerikoje.

Mes giliai užjaučiame.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB
St. Petersburg, Fla.

LDS 1 ir 13 kp 
nariams
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 3 d. (pirmadienį) 
įvyks bendras LDS 1 ir 13 
kuopų susirinkimas, “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
kampas 102 St., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. dieną.

Tame susirinkime bus bal- 
sąvimas už kandidatus į LDS 
Centro Valdybą.

Prašome tų kuopų narius 
dalyvauti susirinkime.

Kuopų Valdybos

Tessie 
had an 
wishes 
speedy

“Laisvės” 
direktoriams

Pirmadienį, kovo 27 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
Bendrovės direktorių posė
dis Laisvės name.

A. R., Sekr.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Joseph Palionis
Reiškiame gilią užuojautą dviem podukroms— 

Anna Tyson, Largo, Fla., Nellie Spink, Baton 
Rouge, La. ir vienai anūkei, taipgi Lietuvoje sesu
tei, dviem broliam bei kitiems giminėms.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret 
Cowl-Kavaliauskaitė

Tarp lietuvių
Džiugu pranešti, kad Niu

jorko Lietuvių Moterų Klubo 
narės Julijos Šimkienės vy
ras Frank jau grįžo iš ligoni
nės ir gydosi namie. Linkime 
jam greit sustiprėti.

* * *
Liūdna žinia pasiekė aidie- 

tę ir Moterų Klubo narę Oną 
Čepulienę. Lietuvoje, Var
niuose, mirė jos sesutė Stasė 
Tekorienė. Reiškiame jai gi
lią užuojautą. Pati Čepulienė 
nesveikuoja—dabar gydosi 
namie, išbuvusi ligoninėje 
dešimts dienų.

Ona Keraminienė turėjo 
pasiduoti į ligoninę kovo 21 
d. Kol kas jokių žinių neturi
me apie jos padėtį. Linkime 
mielai Onutei greit atgauti 
sveikatą. IM

Our rehearsal went well. 
We were learning a beautiful 
new song for our Spring con
cert. It was hard but at the 
same time very challenging. 
Some of our chorus members 
were missing. We were very 
sorry to hear that 
was sick and Mike 
operation. Our best 
to them for a very 
recovery.

puring intermission our 
vice-president Naste Buck 
talked about things concern
ing the chorus. We set the 
date for our Spring concert 
—Sunday, May 21, and dis
cussed the program.

After practice a ver^ 
friendly get-together took 
place at the coffee table. 
Everybody seemed to have a 
nice time. Refreshments 
were donated by Use Bimba, 
Ona Babarskas and Nellie 
Shumbris.

New York Aido Chorus is 
a shining pearl in the field of 
cultural activities. What 
would we do without our 
chorus! Every affair we had 

.our chorus has participated, 
thanks to all of our chorus 
members and especially to 
our teacher. It isn’t always 
easy to get out, travel, sit 
two hours in the same spot 
learning the songs. Indeed, 
it’s not always easy but we 
have done it and our public 
appreciates it.

A big part is played by our 
soloists—Victor Becker, Nel
lie Venta, Tessie Stockus. 
They have to memorize so 
many songs and worry about 
the stage aspect. We, mem
bers of the chorus haVe it 
easier. If any of us makes a 
mistake it’s not so noticea
ble.

Yes, we should give credit 
to our chorus and we are not 
forgetting the other mem
bers and soloists who have 
been in the chorus in earlier 
years. Long live Aido Cho
rus! Ilse

Padėka
Širdingai noriu padėkoti 

savo geroms draugėms ir 
draugams už išreikštą užuo
jautą man susilaužius ranką.

Pirmiausia noru tarti ačiū 
Moterų Klubo pirmininkei 
Ievai Mizarienei už praneši
mą per “Laisvę” apie mano 
nelaimę. Taipgi dėkoju Nel
lie ir Ed Shumbriams, Wal
ter ir Bernice Keršuliams, 
Ilse ir Antanui Bimbams, Po
vilui ir Nellie Ventams, An
na Bistras ir Marta Kavaliū- 
nienei už aplankymą manęs 
namuose, už atvirukus bei už 
telefonu pašaukimą.

Dėkoju visiems ir visoms 
už gerus linkėjimus.

Teresė Simas

Lithuanian Plays
Tennis With
South-African

MIAMI, FLA.

Staigiai mirus

Albinui Handirson
Reiškiame giliausią užuojautą jos dukrai Susan,

sūnui Richard, jos tėveliams Uršulei ir Jonui
Daugirdams ir visiems artimiesiems.

J. S. Yurevich M. Kvietkas
T. Vitartiene P. M. Pocius
N. A. Iešmantai J. J. Strola
M. Bružienė A. A. Anderson
M. Navicky H. I. Chalkis
L. Samolionis J. Smolenskas
A. Račkauskas A. Švėgžda
E. J. Finenko G. Chas. Aimantai
J. Zutra M. Chulada
G. Stankus A. Ch. Pimpė
Chas. N. Tamušiūnas S. Kanapė
V. Bovinas V. A. Nevins
Y. Andriulis J. Nevins
G. Jurevich F. H. Mankauskas
M. Navickas A. Bečienė
A. Petraitienė M. H. Devos
M. Koch Y. Krasnickas

J . Andrus

HELEN KUDIRKA, Linden, N. J. 
AGNES YUREVICIENE, St. Petersburg, Fla. 

iš šeimos

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

tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

EAST BRUNSWICK, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

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

Ilsėkis ramiai, mylimas 
tėveli, mes tavęs niekad 
neužmiršime.

Duktė—EMILY 
ir jos vyras—

JOSEPH KRUPSKI 
Anūkė—WANDA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS WOODHAVEN, N. Y.

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Bieliauskienė
mirė 1965 m. kovo 26 d.

Ji gyvena ir gyvens mūsų mintyse visados.

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

Vitas Gerulaitis
Thousands of students 

protested against internatio
nal tennis competition in 
Nashville, March 17 between 
Vitas Gerulaitis and Bernie 
Mitton. The New York 
Times writes: “In keeping 
with the tight security 
throughout the week, the 23- 
year-old Gerulaitis was 
brought to the match by two 
policemen, wearing bullet
proof vests, in an unmarked 
car. The car bypassed most 
of the major traffic arteries 
in the city and then skirted 
anti-apartheid demonstra
tors outside the gym.”

“There were no flags or 
national anthems. No open
ing ceremonies. The student 
demonstrators outnumbered 
the spectators. City police
men with guns and clubs 
were stationed between the 
court and the seating area. 
Security personnel manned 
each exit.”

The paper writes that Ge
rulaitis glib even under 
match conditions apparently 
felt the pressure. “The 
whole pre-game thing got 
me a little more uptight than 
I usually am,” he admitted.

Too bad that a Lithuanian 
played with a South African 
while the whole world is pro
testing against the inhuman 
racist apartheid regime in 
that country. Use




