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KRISLAI
Argi istorija pasikartos? 
Labai teisingas sprendimas 
Dėmesio verti renginiai 
Už teisę į gyvybę 
Didėja ir baisėja pavojus

A. BIMBA
Vargiai bepraeina tokia 

diena, kurioje nepasirodytų 
spaudoje žinia apie Vakarų 
Vokietijoje įvairiomis masko
lius apsimaskavusių nacių 
veikėjimą. Jie kasdien darosi 
drąsesni, net nebevengia 
viešai pasirodyti.

Tokios žinios ypač jaudina 
tuos, kurie gerai prisimena
me tą seną tarp pasaulinių 
karų laikotarpį, kaip panašių 
keliu Vokietijos vairą į savo 
piktas rankas paėmė Hitleris 
su savo žmogžudžių šaika. 
Nejaugi ta baisioji istorija 
pasikartos šiandieninėje Va
karų Vokietijoje? Nejaugi 
bus leista jai pasikartoti?

Galima tik nuoširdžiausiai 
pasveikinti mūsų Aukščiau
siąjį Teismą už jo praeitą 
savaitę sprendimą religijos 
nuo valstybės atskyrimo 
klausimu. Gera pamoka New 
Hampshire gubernatoriui 
Mr. Meldrim Thomson.

Šis ponas, matyt, nesutin
ka su religijos atskyrimu nuo 
valstijos. Jis, matyt, nori, 
kad jo vadovaujama valstybė 
taptų krikščioniškų sektų 
įrankiu Ir atkurtų viduram
žių inkviziciją.

Juk tiktai taip galima išaiš
kinti jo įsakymą šiemet per 
“didžiąją pėtynčią” ant visų 
valstijos įstaigų Amerikos 
vėliavą pusiau nuleisti. Bet 
Aukščiausias Teismas jam 
pasakė: Tai nesuderinama su 
religijos nuo valstybės at
skyrimo principu ir priešinga 
šios šalies Konstitucijai.

Šis protingas teismo pa
tvarkymas tarnaus prece
dentu ir pasarga kitiems 
Thomsonui panašiems religi
niams fanatikams, sėdin
tiems aukštose federalinės 
bei valstijų valdžių vietose.

Vėl noriu priminti visiems 
laisviečiams, kad “Laisvės” 
dalininkų metinis suvažiavi
mas jau čia pat. Laikas vi
siems pagalvoti apie suvažia
vimą, sveikinimus ir pasiūly
mus. Juk ne tik malonu, bet 
ir garbinga savo vardą maty
ti sveikintojų eilėse. O laik
raščiui puiki moralinė ir me
džiaginė parama.

Taipgi noriu atkreipti dė
mesį ir į mūsų Waterburio 
pažangiečių ruošiamą paren
gimą balandžio 23 dieną. 
Mažai tų parengimų turime. 
Stenkimės juos padaryti 
kuo sėkmingiausiais. Water- 
buriečių parengimas lengvai 
pasiekiamas ir kitiems Con
necticut valstijos miestų lie
tuviams.

Ta r y b i n i s d i e n r a š t i s 
“Pravda” kritikuodamas ka
pitalistinių kraštų atstovus, 
kurie Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijos metinį 
susirinkimą Ženevoje bandė 
panaudoti kovai prieš deten- 
tę, prieš tautų ir valstybių 
taikų sugyvenimą ir padidi
nimui ginklavimosi lenkty
nių, sako:

“Tokie kapitalistinių val
stybių veiksmai sudaro tie
sioginį pavojų pačiai svar
biausiai žmogaus teisei—tei
sei į gyvybę. Štai kodėl kova

Daugiau darbininkų 
neteks darbo

Angliakasių streikas 
oficialiai baigėsi

Ginčai tarp Pentagono 
ir karo laivyno

Detroit, Mich. — Prisibijo- 
ma, kad tūkstančiams auto
mobilių pramonės darbininkų 
grūmoja nedarbas. Pasirodo, 
kad net 2,000,000 1978 me
tų gamybos automobilių yra 
neparduotų. Laikraštis 
“Automobile News” sako, 
kad tai aukščiausias nepar-

Philadelphijos 
miesto meras— 
rasistas

Frank Rizzo
Philadelphia, Pa. —Aną 

dieną kalbėdamas grupei bal
tųjų philadelphiečių, miesto 
meras Frank Rizzo šaukė 
juos susivienyti, kad laimėtu 
“lygias teises.” Prieš ką susi
vienyti? Žinoma, prieš juo
duosius philadelphiečius. Tai 
atviras rasistinis kurstymas 
vienų žmonių prieš kitus.

Su šia savo kalba meras 
sukėlė prieš save audrą pro
testų. Reikalaujama, kad jį 
pasmerktų ir miesto Taryba.

Ženeva. — Jungtinės Val
stijos, Anglija ir Tarybų Są
junga pertraukė pasitarimus 
dėl uždraudimo branduolinių 
bandymų. Tuo tarpu jos ne
galėjo susitarti dėl raporto 
čionai einančiai Nusiginkla
vimo konferencijai.

prieš ginklavimosi lenktynes 
tampa vyriausia dirva kovos 
už žmogaus teises.”

Kalbant apie teisę į gyvy
bę ir jai gręsiantį pavojų, 
štai kovo 22 d. pranešimas iš 
Washingtono:

Tik 22 metų buvęs Har
vardo studentas, tik viene
rius metus kolegijoje testu- 
dijavęs fiziką, paruošė keleto 
branduolinių ginklų pavyz
džių, kuriuos net du valdiš
kosios bombos gamintojai la
bai aukštai įvertino. Tai reiš
kia, kad tie ginklai tinkami 
naudojimui, masiniam žmo
nių žudymui!

Labai svarbu ir tas, kad 
branduolinių bombų pavyz
džius šis nė kolegijos nebai
gęs studentas Dimitri Rotow 
padarė iš plačiajai visuome
nei prieinamų medžiagų be 
jokios pagalbos iš valdžios!

Dvidešimt dviejų metų 
studentas gali pagaminti 
branduolinę bombą! O jeigu 
susidarys tokių jaunuolių 
grupė ir pradės tokias bom
bos gaminti ir pardavinėti? 
Juk baisu ir pagalvoti, ką 
tas reikštų!

Matyt, tuo jau yra susirū
pinę ir kai kurie valdžios 
žmonės. Jie jau kalba apie 
ieškojimą būdų nuo panašaus 
pavojaus apsisaugoti. 

duotų naujų automobilių 
skaičius visoje automobilių 
gaminimo pramonės istorijo
je. Spėjama, kad greitu laiku 
prasidės atleidimas darbinin
kų iš darbo ir siaurinimas 
gamybos.

Automobilių pramonės 
darbininkams kova už trum
pesnę darbo savaitę yra nea
tidėliojamas reikalas. Todėl 
su dideliu susidomėjimu 
automobilistai laukia balan
džio 13-14 d. d., kad Dear- 
borne įvyks Pirmoji visų 
darbo unijų konferenciją už 
trumpesnę darbo savaitę. Ti
kimasi, kad po šios konferen
cijos rimtai prasidės organi
zuotų darbininkų judėjimo 
kova už sutrumpinimą darbo 
savaitės visose pramonėse, 
nes nedarbas skaudžiai palie
čia ne tik automobilių pramo
nės darbininkus.

Beirut. — Sirijos ir Leba- 
no valdžios susitarė neleisti 
Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacijai teikti militarinės 
pagalbos palestiniečiams 
partizanams, veikiantiems 
pietiniame Libane.

Profesinių atletų 
nauja organizacija

Neseniai šios šalies sosti
nėje susirinkę septynių pro
fesinių sportininkų—atletų 
sąjungų atstovai ir nutarė 
kurti naują organizaciją— 
Profesinių Atletų Internacio
nalą. Ji susidės iš įvairių at
letų susivienijimų.

Naujoji organizacija atsto
vausianti du trečdalius (apie 
3,000) visų šios šalies atletų. 
Beje, susirinkime buvo at
stovaujama ir Kanados Foot
ball League.

Visi profesiniai sportinin
kai pragyvenama iš sporto, 
todėl jų visų interesai beveik 
tie patys. Bendromis pastan
gomis jie gali daug kuo page
rinti savo gyvenimą.

Brest, Prancūzija. — Kovo 
24 d. čia dėl didelės audros 
jūroje įvyko didelė nelaimė 
su prekiniu laivu, gabenan
čiu 30,000 tonų naftos. Išsi
liejus nafta užteršė jūrų van
denį. Nuostoliai labai dideli.

Drąsus, garbingi kongresmenai

Iš kairės į dešinę: Robert J. Drinan, demokratas iš Massachusetts; John Conyers, 
demokratas iš Michigano, ir Michaeil Harrington, iš Mass.

Jie aktyviai dalyvauja pastangose išlaisvinti “Wilmington 10.’ ’ Jie reikalauja, kad 
Kongresas ištirtų, kokią rolę sąmoksle prieš Wilmington© kovotojus prieš rasizmą 
vaidino FBI [Federal Bureau of Investigation] ir CIA [Central Intelligence Agency].

Pagaliau dauguma anglia
kasių nubalsavo trečią unijos 
vadovybės, kasyklų savinin
kų ir vyriausybės iškeptą su
tartį priimti. Unijos prezi
dentas Miller pranešė, kad 
57 procentai angliakasių 
balsavo už sutartį, o 43 proc. 
prieš. Streikas tęsėsi net 
110 dienų. Tai buvo ilgiau
sias streikas visoje šios ša
lies anglies kasyklų istorijo
je.

Nepasitenkinę sutartimi ir 
tie angliakasiai, kurie už ją 
balsavo, bet jie kitokios išei
ties nebematė ir pasidavė 
ypač valdžios spaudimui. Be 
to, toks ilgas streikas dauge
lį ir ekonominiai labai suvar
gino.

Bet šiuos žodžius rašant 
pradžioje savaitės dar nebu
vo aišku, kaip greitai anglia
kasiai sugrįš į darbą. Mat, 
priimtoji sutartis nepaliečia 
10,000 statybos darbininkų, 
dirbančių kasyklose ir apie 
kasyklas. Jie tebestreikuoja. 
Angliakasiai sako, kad jeigu 
statybininkai pradės kasyk
las pikietuoti, jie neis per 
pikieto linijas ir negrįš į dar
bą.

Dabar didžiausias kasyklų 
savininkų ir valdžios spaudi
mas daromas statybinin
kams, kad baigtų streiką ir 
grįžtų į darbus.

kodėl sirijiečiai 
nepasipriešino?

Beirut. — Kai 1976 metais 
Lebane pasibaigė civilinis 
karas tarp krikščionių ir mu
sulmonų, Sirija prisiuntė 
30,000 armiją, šalyje palai
kyti taiką. Toji didžiulė ar
mija ir šiandien tebeveikia 
Lebane. Bet kur buvo ir ką 
veikė ta armija, kai Izraelis 
ginkluotomis jėgomis įsiver
žė į Lebaną ir užgrobė jo 
visą pietinę dalį?

Dabar paaiški, kad ta siri- 
jiečiu armija visą laiką ope
ravo tiktai šiaurinėje Lebano 
dalyje. Mat, Izraelis buvo si- 
rijiečius įspėjęs, kad jeigu jie 
atsikraustys į pietinę dalį iki 
Izraelio sienos, tai Izraelis 
netoleruos ir jiems pasiprie
šins. Dabar sakoma, kad siri
jiečiai pabūgo Izraelio pagrū- 
mijimo ir pasiliko tiktai šiau
rinėje Lebano dalyje.

Unijos prezidentas Arnold 
Miller praneša, kad dauguma 
angliakasių balsavo už su
tartį.

Patras, Graikija. — Kovo 
21 d. čia įvyko studentų de
monstracija, kurią užpuolė 
policija ir 55 jų sužeidė. Stu
dentai reikalavo pakeitimų 
Patras Universitete.

Prez. Carter išvyko 
į lotynų Ameriką 
ir Afriką

Washingtonas. — Antra
dienį prezidentas Carteris iš
skrido į Lotynų Ameriką. 
Ten aplankys Venezuelą ir 
Braziliją. Iš ten patrauks į 
Afriką ir ten aplankys Nige
riją ir Liberiją. Kelionėje iš
bus septynias dienas. Kelio
nės tikslas esąs įrodyti Ame
rikos interesavimąsį besivys
tančiais kraštais ir juose pa
kelti jos prestižą ir įtaką.

Si kelionė buvo planuoja
ma 1977 m. lapkričio mėne
sį, bet dėl tam tikrų priežas
čių buvo atidėta iki šiol.

Didelis gazolino 
pabrangimas

1973 metais šioje šalyje 
gazolino vidutinė kaina buvo 
tik 28.8 cento galionas. Bet
gi 1977 metais jau turėjome 
mokėti 63.3 cento už galio
ną. Vadinasi, per ketverius 
metus kaina pakilo 24 cen
tais.

Washingtonas. — Karo lai
vyno vadovybė yra įteikusi 
reikalavimą, kad vyriausy
bės biudžete būtų skiriama 
labai didelė suma pinigų nau
jų karinių laivų, ypač bran
duoline jėga operuojamų, 
statybai. Ji sako, kad būtinai 
reikia pakelti Jungtinių Val
stijų karinių laivų skaičių 
nuo 562 iki 600. Tiek laivų 
esą reikalinga aprūpinimui 
šios šalies pasaulinių intere
sų.

Bet Pentagono vadovybė 
nesutinka. Ji mano, kad pil
nai užtektų tik pusės tiek 
naujų laivų, kiek nori laivyno 
vadai. Pentagonui pritariąs 
ir prezidentas Carteris.

Dabar turi Kongresas iš
spręsti, kiek pinigų skirti

Lietuvos kaimo 
kultūrinis 
aptarnavimas

Vilnius, III. 16. (ELTA). 
Meno darbuotojų rūmuose 
šiandien įvyko respublikinis 
kultūros ir meno darbuotojų 
pasitarimas. Jame apsvar
styti kultūros-švietimo įstai
gų uždaviniai įgyvendinant 
Lietuvos KP CK ir respubli
kos Ministrų Tarybos nutari
mą dėl priemonių kaimo gy
ventojų kultūriniam aptarna
vimui toliau gerinti. Taip pat 
aptarti 1977 metų socialisti
nio lenktyniavimo rezultatai.

Pranešimą apie kultūros, 
švietimo įstaigų uždavinius 
gerinant kaimo kultūrinį ap
tarnavimą padarė respubli
kos kultūros ministro pava
duotojas D. Trinkūnas.

Jubiliejinių metų socialisti
nio lenktyniavimo nugalėto
jais tapo Telšių, Kaišiadorių 
ir Plungės rajonai, Vilniaus, 
Klaipėdos ir Druskininkų 
miestai. Lietuvos TSR kultū
ros skyrių vedėjams Lietu
vos TSR Kultūros ministeri
jos ir Kultūros darbuotojų 
profsąjungos respublikinio 
komiteto įteikė garbės raš
tus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Iš visur 

gaunami pranešimai rodo, 
kad vis daugiau angliakasių 
grįžta į darbą. Unija ir kasy
klų savininkai jau susitarė 
dėl naujo kontrakto ir dėl 
10,000 statybos darbininkų. 
Manoma, kad sutartį užgirs 
eiliniai nariai. Buvo sakoma, 
kad statybos darbininkų 
streiko tęsimas sulaikys ang
liakasius nuo grįžimo į kasy
klas.

Jemzalimas. — Izraelio 
premjeras Begin pasiuntė 
laišką Egipto prezidentui Sa- 
datui. Jis ragina Sadatą at
naujinti derybas su Izraeliu. 
Laukiama Sadato atsakymo.

Caracas. — Venezuelos so
stinėje prezidentas Carteris 
kovo 28 d. buvo labai entu
ziastiškai sutiktas. Jis ten 
kalbėjo ispaniškai. Tai buvo 
staigmena, kurios venezue- 
liečiai nesitikėję. Tas irgi 
prisidėjo prie prezidento 
prestižo pakėlimo.

Washingtonas. — Per va
sario mėnesį pragyvenimas 
pabrango .6 procento. Tai 

naujų laivų statybai. Kon
greso abiejuose rūmuose lai
vyno vadai turi labai daug 
šalininkų. Antai Atstovų Rū
mų ginkluotų jėgų komitetas 
jau pasisakė už skyrimą mil
žiniškos sumos dolerių laivy
no reikalams—gal dar dau
giau, negu laivyno vadai pra
šo. Manoma, kad komiteto 
nutarimą užgirs ir visi Atsto
vų Rūmai. Yra pavojus, kad 
ir Senatas parems laivyno 
reikalavimą.

Teroristų auka

Aldo Moro
Roma. — Jis tebėra tero

ristų rankose ir jo likimas 
dar tebėra nežinomas. Kaip 
žinoma, jis aną dieną buvo 
gatvėje užpultas ir pagrob
tas, nužudant net penkis jo 
sargus bei palydovus. Aldo 
Moro yra Italijos Krikščionių 
demokratų pirmininkas ir 
buvęs Italijos premjeru. Jo 
pagrobėjų tikslas, sako da
bartinis Italijos premjeras 
Giulio Andreotti, yra sukelti 
šalyje krizę ir suirutę.

Roma. — Gautas praneši
mas iš Turino, kad ten tero
ristai kėsinosi prieš buvusio 
miesto mero gyvybę. Jis esą 
smarkiai sužeistas.

gana didelis pabrangimas. 
Ypatingai maisto produktų 
kainos žymiai pakilo.

Tokyo. — Sulaikymui Ja
ponijos yen vertės kilimo ir 
pakėlimui Amerikos dolerio 
vertės, Japonija nupirko 
Amerikos valiutos už visą bi
lijoną dolerių.

Beirutas. — Palestinos Iš
silaisvinimo Organizacijos 
vadas Yasir Arafat pažadėjo 
kooperuoti su Jungtinių Tau
tų pasiųstomis į Lebaną jė
gomis taikai palaikyti. Jis 
jau tarėsi su tų jėgų koman- 
dieriumi generolu Erskine.

New Yorkas. — Manoma, 
kad bus išvengta transporto 
darbininkų streiko. Derybos 
tarp valdžios ir unijų atstovų 
eina teigiama kryptimi.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” ragina Jungtines 
Valstijas eiti prie susitarimo 
dėl strateginių ginklų apribo
jimo. Nebuvimas tokios su
tarties labai kenkia santy
kiams tarp Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos.
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Kas ką rašo ir sako V. ALSEIKA

Tai, ką matau ir pergyvenu Lietuvoje

Pasaulinis darbo 
unijų kongresas

Vienu svarbiausių šių 1978 metų įvykių žada būti Čeko
slovakijos sostinėje Pragoję balandžio 16-23 d. įvyksiantis 
9-asis Pasaulinis Darbo Unijų Kongresas. Jo paruošime 
dalyvauja net 40 šalių darbo unijų atstovai. Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos sekretorius Pierre Gensus sako, 
kad Kongresas susidės iš įvairiausių politinių krypčių 
darbo unijų atstovų. Jame bus atstovaujamos unijos iš 
socialistinių, kapitalistinių ir besivystančių kraštų. Pirmą 
kartą Kongresas paskelbsiąs Pasaulinę Darbo Unijų Teisių 
Deklaraciją. Tokios didelės istorinės reikšmės deklaracijos 
projektą komisija jau turinti paruošusi.

Kongreso obalsis: “Darbininkų ir darbo unijų vienybė ir 
solidarumas kovoje už pasaulinę taiką ir nacionalinę nepri
klausomybę, kurioje gyvuotų gerovė, laisvė ir ekonominė 
ir socialinė pažanga.”

Ruošėjai sako, kad Kongrese kiekvienas dalyvis turės 
teisę ir progą reikšti savo nuomonę bei teikti pasiūlymus 
be jokio varžymosi.

Tokia politika reiškia 
padidintas ginklavimosi 
lenktynes

Kovo 16 prezidentas Carter kalbėjo North Carolina 
valstijos Wake Forest Universitete šios šalies “gynybos” 
reikalais. Bet iš tikrųjų jo kalbą susidėjo iš įspėjimų ir 
grūmojimų Tarybų Sąjungai. Ir norėdamas tai pabrėžti, tai 
tuoj po kalbos jis sėdo į branduolinį lėktuvnešį “Dwight D. 
Eisenhower” ir dalyvavo karo laivyno manevruose. O tie 
manevrai buvo suruošti parodymui Amerikos karinės galy
bės. Be to, tą pačią dieną prezidentas, kalbėdamas Savan
nah, Ga., pareiškė: “Geriausias kelias į taiką yra stiprybė, 
ir kol aš būsiu prezidentu, mes būsime stiprūs.” Stiprūs 
militariniai, žinoma . . .

Bet prezidentas Carteris negali nežinoti, kad jo politika 
veda į padidintas ginklavomosi lenktynes. Su tokia politika 
jis nebepalieka Tarybų Sąjungai ir kitoms Varšuvos Sutar
ties šalims pasirinkimo: gos irgi priverstos didinti ginklavi
mąsi, karinį pajėgumą. Tiek Jungtinėse Tautose, tiek 
Ženevoje, kur.vyksta derybos dėl apribojimo strateginių 
(branduolinių) ginklų, vienas po kito siūlymai sulaikyti 
ginklavimosi lenktynes ir tartis dėl pilno, visuotino nusi
ginklavimo, Jungtinių Valstijų ir jos talkininkių atmetami. 
Juk būtų didžiausia beprotybė socialistinėms šalims atsi
duoti likimui ii* nestiprinti savo gynybos jėgų.

Reikia žinoti, kad lenktynės eina ne formoje tobulinimo ir 
gaminimo paprastų senų ginklų, bet vėliausių, pavojingiau
sių ir baisiausių branduolinių ginklų. Reikia žinoti, kad tos 
lenktynės veda ne į senos mados karą, bet į branduolinį, 
kuris reikštų sunaikinimą visiems.

Nors tai puikiai žino mūsų prezidentas ir jo patarėjai, 
tačiau nekeičia savo politikos.

Tiktai išsisukinėjimas 
nuo atsakomybės

Visuose šalies kampuose vis garsiau skamba reikalavi
mas, kad vyriausybė, kad prezidentas Carteris tuoj atida
rytų Wilmingtono kalėjimo duris ir paleistų neteisingai, 
rasistiniais sumetimais nubaustus ilgų metų kalėjimu de
šimtį liaudies aktyvistų. Neseniai prezidentas buvo pa
klaustas, kodėl jis į tai nekreipia dėmesio, kodėl jis 
nesiskaito su sistemą. Girdi, nepridera vyriausybei, tai yra 
čia jos, o ne vyriausybės reikalas jam į tai kištis.

Betgi, kaip žinia, prezidentas Carteris kišasi į kitų šalių 
teismų sistemas. Pav., jis kišasi į Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių kraštų teismų reikalus. Jis net iš anksto yra 
įspėjęs Tarybų Sąjungą, kad jos teismai neturiį net drįsti 
teisti savo piliečių, kurie yra kaltinami šnipinėjimų sveti
mom valstybėms, pav., parsidavę šios šalies Centralinės 
Žvalgybos Agentūrai (ČIA).

Kur logika: nepridera, negalima kištis į savo teismų. 
reikalus, o pridera ir galima jam kištis į Tarybų Sąjungos 
teismų reikalus? Nėra jokios!

Seniai matyto 
solidorumo pavyzdys

Nors negalima užsibaigusi angliakasių streiko, kuris 
tęsėsi virš šimtą dienų, pilnai pavykusiu, nors 160,000 
angliakasių nelaimėjo visų savo labai teisingų reikalavimų, 
bet jų kova buvo istorinės reikšmės, ir labai svarbi pamoka 
visiems šios šalies organizuotiems darbininkams. Tai, ką 
jie laimėjo? Laimėjo tiktai per seniai beregėtą solidarumą 
ir ryžtą—nepasiduoti net prieš juos nukreiptoms didžiau
sioms ne tik minkštosios anglies savininkų, bet visos 
valdančiosios klasės jėgoms. Dar daugiau: prieš juos savo 
ugnį buvo nukreipusi ir vyriausybė, panaudodama streik- 
laužišką Taft-Hartley įstatymą.

Be to, reikia nepamiršti, kad streikui užsitęsus pradėjo 
svyruoti ir jų pačių unijos vadovybė. Net per du atveju toji 
vadovybė bandė užkarti ant jų sutartį, kuri būtų reiškusi 
beveik, visu šimtu procentų streiko pralaimėjimą, jeigu 
streikieriai, jeigu šie Jungtinės Angliakasių Unijos nariai

DIDŽIAUSIAS DĖMESYS 
LIETUVOS DIRBANČIO 
JAUNIMO ŠVIETIMUI 
IR AUKLĖJIMUI

Visas šių metų kovas Tary
bų Lietuvoje buvo paskelb- 
tas “teisinių žinių propagan
dos jaunimui mėnesiu.” Vil
niaus dienraštyje “Tiesa” 
(kovo 16 d.) vedamajame 
“Jaunimui—teisines žinias” 
sakoma:

“. . . Dabar įtemptos dar
bo dienos nepilnamečių rei
kalų ir jaunimo įdarbinimo 
komisijoms, teisės propagan
dos ir teisinio piliečių auklė
jimo koordinavimo tary
boms, teisininkams, propa
gandistams, mokytojams, vi
siems, kurių darbas susijęs 
su jaunimo auklėjimu, moky
mu. Analizuojama, kas pada
ryta iki šiol, kur jaučiamos 
spragos, tariamasi, kaip įti
kinamai perteikti jaunimui 
tai, ką atnešė didingas mūsų 
gyvenimo įvykis —naujos 
TSRS Konstitucijos priėmi
mas.”

Ir pabrėžiama:
“Mes didžiuojamės vienu iš 

svarbiausių socializmo iško
vojimų—teise į darbą. Ta
čiau propaguojant teisines ži
nias dar ne visada pakanka
mai akcentuojama, jog ši tei
sė organiškai susijusi su pa
reigomis: prievole gerbti so
cialistinio bendrojo gyveni
mo taisykles, sąžiningai dirb
ti, laikytis darbo drausmės, 
tausoti liaudies turtą, žinoti, 
jog teisių ir laisvių įgyvend
amas neatskiriamas nuo pi
liečių pareigų vykdymo.

Šie konstituciniai principai 
turi tapti pagrindiniu propa
gandinio darbo turiniu dir
bančiojo jaunimo tarpe. Kad 
šiame bare reikia sutelkti jė
gas, rodo tas faktas, jog ne
mažai jaunimo daro pra
vaikštas, keičia darbavietes, 
pažeidinėja darbo drausmę ir 
teisėtvarką. Reikia pasiekti, 
kad visos žinybos suintensy
vintų auklėjamąjį darbą dir
bančio jaunimo tarpe.”

“JO ARGUMENTAI 
JUOKINGI IR VAIKIŠKI”

Vakarų Vokietijoje leidžia
mame žurnale “Nemuno 
kraštas” praeitų metų penk
tame numeryje, kuris mus 
tik dabar pasiekė, skaitome 
įdomų A. Morkūno straips
nelį “Jis siūlo sudeginti.” Jį 
būtinai turėtų perskaityti 
mūsų “vaduotojai.” Autorius 
sako:

“VLIKo Tarybos posėdyje 
Tarybos narys inž. Algis 
Sperauskas, Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio pirmininkas, 
skaitė pranešimą. Pranešimo 
esmė išreikšta šitaip: 
VLIKas turi nedviprasmiškai 
pasisakyti prieš lietuvių jau
nimo siuntimą į kursus Vil
niuje.

Ką turi daryti VLIKas—A. 
Sperauskui visiškai aišku. O 
ką turi daryti mūsų visuome
nė? Juk klausydama VLIKo 
“pasisakymų,” išeivija priva
lo užmiršti gyvąją Lietuvą, 
jos žmones, jos jaunimą, jos 
kultūrą, jos šiandienines as
piracijas. Kam užtenka 
praeities prisiminimų, tas 
neturi kelio į ateitį. Kas užsi
daro nuo tautos, nuo bendra
vimo su ja, tas jau nebeturi 
tautos. Vis dėlto nedera už
miršti, kad išeivija, kokiais 
laikais ir kokiais motyvais 
bebūtų apleidusi "tėvų žemę, 
ir yra išeivija. Niekam ir nie
kada ji tautos, kaip medžio 

nebūtų prieš ją sukilę ir su pasipiktinimu neat metę. Tik 
trečiu atveju bendromis savininkų, unijos lyderių ir val
džios pastagomis pavyko šiaip taip laimėti nors nedidele 
dauguma ilgo streiko suvargintų darbininkų balsų jų iškep
tos sutarties užgyrimo.

Tokiose nesvietiškai sunkiose sąlygose prieš tokias galin
gas jėgas angliakasiai galėjo laimėti, kiek laimėjo, tiktai 
savo dideliu klasiniu susipratimu ir, kaip sakyta, seniai 
beregėtu solidarumu. Su tuo jie šios šalies klasių kovos 
istorijoje neįsirašė auksinėmis raidėmis.

kamieno, ji neatstojo ir neat
stos. Atsarginės Lietuvos 
nebuvo ir niekada nebus. 
Mūsų kietadrasmiai vadai 
patys tuo netiki, patyliukais 
siunčia į Lietuvą savo arti
muosius. Ne pro šalį jiems 
būtų ir patiems nostalgiją 
nuraminti pasimatymu su 
kraštu, kuris ir be jų yra 
gyvas, kuris ir be jų darbuo
jasi, svajoja, augina jauną, 
dinamišką ateities kartą.

Nelabai aišku, ko daugiau 
yra A. Sperausko siūlymuo
se—prastuolio naivumo ar 
skolintos išminties. Jo argu
mentai—seniai pasenę ir mū
sų visuomenės atmesti. Juo
kingi ir vaikiški.”

•*>

PABIJOJO AR NENORĖJO 
PAMINĖTI?

Argentinoje Prano Ožinsko 
leidžiamo laikraščio “Argen
tinos lietuvių balsas” redak
torius vedamajame “Paminė
ta išsilaisvinimo 60-ji sukak
tis,’ ’ rašo:

“Dvarininkams nepatiko 
pravesta žemės ūkio refor
ma, kuri nusavino didelių 
dvarų žemes ir išdalinto 
tiems kurie ja dirbo. Dalis 
karininkų, su atžagareiviais
1926 metais gruodžio 17 nu
vertė, visuotinu balsavimu 
išrinktą Valstiečių Liaudinin
kų pažiūrų prezidentą dr. 
Kazį Grinių ir krašte įvedė 
diktatūrą, pamėgdžiodami 
Italijos fašizmą ir vokiškąjį 
nacionalsocializmą, kuris iš
virto į barbarišką nacizmą.

Įvedus krašte diktatūrą— 
prasidėjo Lietuvos nelaimės. 
Viena iš tokių tai buvo Tau
ragės, prieš diktatūrinį reži
mą nenusisekęs sukilimas
1927 metais, kuris pareika
lavo keliolika brangių jaunai 
valstybei, gyvybių. Pasiro
dė, kad savieji saviesiems 
žiauresni represuotojai negu 
svetimieji. Tą pati vėliau įro
dė ir Suvalkijoje per ūkinin
kų pasipriešinimą, kovojant 
už savo grynai ekonominius 
reikalus. Tai buvo fašistinių 
nuotaikų, valdovų, sutrempu
sių Lietuvos demokratinę 
tvarką valdimo metodai, ku-' 
riuos rašant apie nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį 
negalima neprisiminti.”

Betgi, kaip žinia, lietuviš
kieji fašistai su Antanu Sme
tona priešakyje, nuvertę 
liaudininkų-socialdemokratų 
valdžią Lietuvoje, tuojau pa
statė prie sienos ir sušaudė 
keturis komunistus—Požėla, 
Karolį, Kazį Giedrį, Juozą 
Greifenbergerį ir Rapolą 
Carną. Juk vedamojo auto
rius tokio įvykio negalėjo pa
miršti, tai belieka vienas iš 
dviejų: ar jis pabijojo nusidė
ti lietuvių tautos atplaišoms 
(“vaduotojams”), arba tokį 
susidorojimą su komunistais 
nelaiko kruvinųjų smetoni- 
ninkų nusikaltimu.

JAU PRIPAŽĮSTA, 
KAD BE KOMUNISTŲ 
TALKOS NEGALIMA 
KRIZĖS ĮVEIKTI

Jau ir kanadiečių klerikalų 
organas pripažįsta, kad Itali
jos krikščionys demokratai 
be komunistų pagalbos yra 
bejėgiai kovoti su šalyje 
siautėjančia krize. Savaitraš
čio “T. ž.” (kovo 16 d.) re
daktoriai dejuoja:

“Ilgokai trukusią vyriausy
bės krizę Italijoje užbaigė 
krikščionių demokratų prem
jero G. Andreotti kompromi
sinis susitarimas su keturiom 
partijom—komunistais, so- 

/

Penkerių metų ir penkių 
mėnesių mano pergyventas 
laikotarpis Tarybų Lietuvo
je, manau, pakankamas gi
liau susipažinti su gyvenimu 
ne tik Lietuvoje, bet ir viso
je Tarybų Sąjungoje. Tai bu
vo pakankamas laikas ir pa
čiam įsitikinti, koks didelis 
skirtumas tarp pačių svar
biausių Jungtinių Amerikos 
Valstijų, kitų kapitalistinių 
šalių gyventojams teikiamų, 
laisvių, užtikrinamų teisių, 
laisvių ir—tarp padėties mū
sų Lietuvos respublikoje. Iš 
tikrųjų, užteko laiko įsitikin
ti, kur slypi melas, o kur 
tiesa, kur gali įžiūrėti tam
sius šešėlius ir kur—teigia
mas puses.

Pirmoje eilėje pažvelkime į 
vieną pačių pagrindinių žmo
gaus teisių, būtent į darbą. 
Pernai spalio mėn. priimtoje 
Tarybų Sąjungos Konstituci
joje pažymėta, (39 srt.), jog 
TSRS “piliečiai turi visas so
cialines-ekonomines, politi
nes ir asmenines teises bei 
laisves, kurias skelbia ir ga
rantuoja TSRS Konstitucija 
ir tarybiniai įstatymai.” Pati 
pirmoji iš tų teisių, tai—tei
sė į darbą. Taigi ir 40-me 
naujosios Konstitucijos 
straipsnyje skaitome, kad 
“TSRS piliečiai turi teisę į 
darbą,—tai yra teisę gauti 
garantuotą darbą, apmoka
mą pagal jo kiekį ir kokybę, 
ir ne mažiau už valstybės 
nustatytą minimalų dydį, įs
kaitant teisę pasirinkti pro
fesiją, užsiėmimo rūšį ir dar
bą pagal pašaukimą, sugebė
jimą, profesinį pasirengimą, 
išsilavinimą ir atsižvelgiant į 
visuomenės poreikius. Šią 
teisę užtikrina socialistinė 
ūkio sistema . . .”

Per tuos penkeris su vir
šum metus mano gyvenimo 
Vilniuje nepastebėjau jokių 
reiškinių, kurie rodytų nusi
skundimus dėl darbo stokos, 
dėl sunkumo jį gauti tiek 
Lietuvos respublikoje, tiek 
visoje Tarybų Sąjungoje, 
Jaunajai gyventojų kartai 
nedarbo sąvoka—dabar pas 
mus labai miglota. Gal būt, 
tik vyresnės bei senosios 
kartos atstovai dar prisime
na tuos prieškarinius laikus, 

cialistais, respublikininkais 
ir socialdemokratais. Nauja
sis ministerių kabinetas bus 
sudarytas iš krikščionių de
mokratų politikų, tačiau par
lamente jį rems minėtosios 
partijos, pritardamos bend
rai paruoštai programai, kuri 
sieks ekonomijos vystymo, 
valdinių išlaidų sumažinimo, 
paramos pramonei pietinėje 
Italijos dalyje, darbų parūpi- 
nimo jaunimui, švietimo re
formos, skelbs kovą nusikal
timams ir terorizmui. Oficia
liai komunistų partija nebu
vo įsileista į tninisterių kabi
netą, bet tarė savo lemiamą 
žodį bendros programos pa
ruošime. Komunistų bendra
darbiavimas šiuo atveju yra 
esminis, nes jie kontroliuoja 
didžiąsias darbo unijas, vieni 
arba su socialistais valdo di
džiuosius Italijos miestus, 
daugiau kaip penktadalį Ita
lijos sričių. Tik su komunistų 
pagalba bus galima gauti 
darbininkų pritarimą ekono
minei savitvardai, kuriame 
nemažas vaidmuo tenka atly
ginimų didinimo apriboji
mui.”

Ką dabar sakys Vatikanas 
ir Washingtonas, kurie buvo 
įspėję Italijos krikščionis de
mokratus neprileisti prie val
džios komunistų nei iš tolo. 
Popiežius jiems grūmojo pe
kla, o prezidentas Carteris 
baisiomis pasėkomis santy
kiuose tarp Italijos ir Jungti
nių Valstijų, jeigu krikščio
nys demokratai išdrįstų nors 
“flirtuoti” su komunistais?

TEISĖ Į DARBĄ
kai buržuazinės santvarkos 
Lietuvoje buvo kilusi nedar
bo krizė, kai mūsų tautiečių 
tūkstančiai dėl sunkumo gau
ti darbą emigruodavo į užsie
nio šalis, ypač į Pietų Ameri
kos kraštus. Tai jau praeitis, 
bet ją verta priminti dabar, 
kai matai, kad Lietuvoje nė
ra jokios nedarbo problemos, 
kad Konstitucijoje įrašyti žo
džiai nėra tušti, nes kaip 
pats įsitikinau—darbą Lie
tuvoje rasti visiškai nesun
ku. Kiekvienas gali dirbti pa
gal savo išsilavinimą, kvalifi
kacijas, sugebėjimus.

Esu pastebėjęs, net prie
šingą vaizdą: jei kas pasako, 
kad jis laikinai nedirba (pa
vyzdžiui, atėjus pensijos am
žiui), tai toks pilietis išgirsta 
nusistebėjimo žodžius: “ką, 
jūs niekur nedirbate, negali 
būti . . .”

Toji teisė į darbą laikoma 
viena svarbiausių ir tai yra 
pripažinusios ir Jungtinės- 
Tautos. Jos priimtoje sutar
tyje apie ekonomines, socia
lines ir kultūrines teises pa
žymėjo, kad ta teisė—viena 
svarbiausių, kad darbo teisė 
privaloma visiems ir ne tik 
pats darbas, bet ir užtikrini
mas, garantija pakankamo 
uždarbio, tinkamų darbui są
lygų ne tik dirbančiajam, bet 
ir jo šeimos nariams . . . Toji 
sutartis (konvencija) buvo 
jau senokai ratifikuota Tary
bų Sąjungos, kitų šalių, bet 
ją patvirtinti daug metų ne
siryžo Jungtinės Amerikos 
Valstijos . . .

Matyt, tam kraštui (ir ne 
tik jam, bet ir kitiems Vaka
ruose) sunku teisę į darbą 
savo piliečiams garantuoti. 
To užtikrinimo į tą teisę ne
rasime nei Amerikos pasenu
sioje, dar 18 amž. Konstitu
cijoje,' nei vėliau, metų me
tais leistuose papildymuose 
(amendments). Ir aš pats, 
kai gyvenau apie 28 metus 
Fed. Vokietijoje ir Ameri
koje, žinojau ir savo akimis

Kardinolai— II arksistai
Neseniai pasirodė nauja 

knyga “Paskutinioji Konkla
va,” kurios autorius yra jė
zuitas dr. Malachi Martin. 
Knyga kainuoja $11.95.

Toje knygoje sakoma: 
“Yra išdirbtas planas ir jau 
slaptai priimtas, kad renkant 
naują popiežių būtų renka
mas marksistas kardinolas, 
kurio politika nebus priešin
ga naujoms komunistinėms 
vyriausybėms vakarų Euro
poje ir Lotynų Amerikoje ir 
leis bendrauti katalikams 
tiek politinėje tiek ekonomi
nėje srityse su komunistinė
mis šalimis.”

Spaudos konferencijoje 
autorius buvo paklaustas 
kiek yra marksistinių kardi
nolų? Jisai pasakė, kad 20 
kardinolų kolegijoj yra maž
daug tarp 10 ir 15 iš Euro
pos ir kokie 4 iki 6 iš Lotynų 
Amerikos. Jisai nepasakė, 
kokie kardinolai yra marksis
tinių pažiūrų.

Grupė, kuri Vatikano 
sluoksniuose žinoma mark
sistinių kardinolų vardu, ti
kisi, jog net popiežius Pau
lius VI glaudžiau ims bendra
darbiauti su pasaulio komu
nizmu, kad katalikų bažnyčia 
turėtų daugiau laisvių komu
nistinėse santvarkose.

Kad greitai bus renkamas 
naujas popiežius, tai yra aiš
ku—nes Pauliaus VI sveika
ta yra žymiai pablogėjusi.

Tie kardinolai, kurie yra 
priešingi komunizmo ideolo
gijai glaudžiasi prie marksis
tinių kardinolų, nes jie tiki, 
jog komunizmo laimėjimas ir 
kontroliavimas pasaulio yra 
neišvengiamas. Marksistai 
kardinolai jaučia taip pat 

įsitikinau, kad ta teisė neuž
tikrinta, kad valstybė nesi
rūpina savo piliečiams ar 
emigrantams suteikti darbą, 
atsižvelgiant į piliečių kvali
fikacijas darbui.

Žinojau, ir tai, kad jei 
Amerika kur nors veda karo 
veiksmus (pav. Korėjoje, vė
liau Vietname), tai darbą 
rasti žymiai lengviau, o kai 
šalis nėra įsivėlusi į kokius 
nors karus, tai jau žymiai 
mažiau galimybių gauti dar
bo. O kai JAV atsiranda ūki
nio atoslūgio (recession) lai
kotarpiai, įsigali infliacija, 
tai . . . milijonai darbininkų 
atsiduria gatvėje, bedarbio 
eilės jau siekia Amerikoje iki 
7 milijonų. Tie milijonai be
darbių Amerikoje, stambi, 
tamsi vidaus problemų dė
mė. Tai vienas didžiausių 
sunkumų, bėdų ir prez. Car
ter vyriausybei. Juk ir “U. 
S. News and World Report” 
ne taip seniai su ‘ rūpesčiu 
rašė, kad artimoje ateityje 
vargiai pavyks bedarbių 
skaičių Amerikoje sumažinti 
mažiau kaip 4 procentus vi
sos darbo jėgos Amerikoje.

Kiek žinau iš laiškų, ku
riuos gaunu iš mano draugų 
ar pažįstamų JAV, jie vis 
primena, jog ir lietuvių, ypač 
naujųjų emigrantų tarpe be
darbių atsiranda vis daugiau. 
Žinau, kad bedarbystės dalia 
daugiau paliečia senesnio 
amžiaus lietuvius ateivius, o 
jų padėtis nepavydėtina— 
neilgai jie gali naudotis be
darbio pašalpa ir dažnu atve
ju jie pagalbos jieško savo 
santaupose, banko knygelė
se .. .

O juk nedarbo paliestųjų 
milijonai ne tik Amerikoje, 
jų dabar milijonai ir kitose 
Vakarų šalyse. Nedarbui yra 
įvairių priežasčių, betgi aiš
ku viena—kaplitalištinė siste
ma tos teisės užtikrinti nega
li ir nesugeba. O tai verčia 
jau abejoti pačia demokratija 
Vakarų šalyse.

[Bus daugiau]

spaudimą Europoje iš “pro
gresyvių vyskupų ir kuni
gų,” kurie seka pasaulio įvy
kių eigą. VZV

ATNAUJINAMI 
DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI

Tarp Vengrijos ir Vatika
no, dėl kard. J. Mindszenty, 
keliolika metų diplomatiniai 
santykiai buvo nutraukti. 
Dabar eina derybos tuos san
tykius sunormuoti. Ir kaip 
pranešama iš Romos—greitu 
laiku numatomas pasikeiti
mas diplomatais. VZV

Iš laiškų
Gerbiami Draugai,

Sveikinu Jus iš nedidelio 
Žemaitijos miestelio Kvėdar
nos ir linkiu Jums didelės 
kūrybinės sėkmės dideliuose 
Jūsų darbuose.

Anksčiau pasiunčiau Jums 
keletą laiškų. Matyt, jie Jū
sų nepasiekė. Dabar vėl ra
šau keletą žodžių. Baigiasi 
žiema, kuri šiemet nebuvo 
įkyri. Su artėjančiu pavasa
riu prasidės darbymetis mū
sų kaimuose. Vos tik pra
džiūvus dirvoms, žemdirbiai 
bers į žemę grūdus, augins 
duoną. O derliai kalnotose 
Žemaitijos dirvose gaunami 
dideli : daugiau dvidešimties 
centnerių iš hektaro. Kai ku
riuose ūkiuose jie būna dar 
didesni. Taigi, žemdirbiai 
skubės į laukus, o mums, 
vaistinės darbuotojams rei
kės dar daugiau dirbti, kad 
aprūpintume medikamentais 
dirbančiuosius.

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna, Šilalės raj.
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Laiškas iš Suomijos

Turgavietė
Mieli laisviečiai!

Gal nustebsite gavę šį laiš
ką iš Suomijos sostinės Hel
sinkio. Rašau jį viešbutyje 
“Wakuna,” žiūrėdamas į 
aukštą stoties bokštą ir gau
siai krintančios dideles snai
ges, nuo kurių apniuko vakar 
taip džiuginusi' giedri pava
saringa diena.

Patekau į Helsinkį visuo
meniškais reikalais. Daly
vauju pasaulinės Taikos Ta
rybos (PTT) sušauktame 
parlamentarų pasitarime. 
Tai parengiamasis pasitari
mas besiruošiant sušaukti 
plačią parlamentarų konfe
renciją taikos gynimo proble
moms apsvarstyti. Į ją pa
kviesti numatoma ne tik val
stybinių, bet ir regionalinių 
parlamentų bei kitų renkamų 
institucijų atstovus. Mūsų 
dabartiniame pasitarime da
lyvavo 14 Europos, Azijos ir 
Amerikos šalių atstovai. Jų 
tarpe Belgijos parlamento 
deputate, krikščionių socia
listų frakcijos atstovė V. de 
Meester, Kanados Kvebeko 
provincijos atstovų rūmų na
rys G. Bisallon, Indijos Kon
greso ir Džanata partijų at
stovai, Vokietijos D. R. libe
ralų partijos deputatas G. 
Lindner. Didžiosios Britani
jos leibpjistų partijos atsto
vas W. Wilsson, Ispanijos 
deputatas, Katalonijos socia
listų partijos atstovas J. S. 
Barbera, Švedijos deputatas 
nuo komunistų partijos 0. 
Sederkvist, deputatai iš 
Vietnamo, Meksikos, Pana
mos ir K. Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms atstovavo 
demokratas Irving J. Stol- 
berg iš Connecticut Valsti
jos. Aš dalyvavau kaip Tary
bų Lietuvos parlamento— 
Aukščiausiosios Tarybos— 
atstovas ir buvau vienintelis 
tarybinis deputatas.

Mūsų pasitarimai vyko 
“Finlandia” rūmuose, kurie 
tapo istoriniai, nes čia buvo 
pradėti ir užbaigti pasitari
mai dėl Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo, kurių už
baigiamasis aktas pasirašy
tas 1975 metais. Dalis mūsų 
pasitarimo dalyvių atvyko 
tiesiog iš Ženevos, kur kaip 
tik baigėsi didelis taikos šali
ninkų sambūris, skirtas neu
troninės bombos pasmerki
mui. Iš ten atvyko ir PTT 
pirmininkas Romešas Cand- 
ra, vadovavęs dabartiniams 
pasitarimams, kurie tęsėsi 
dvi dienas, o šiandien jų iš
vados paskelbtos spaudos 
konferencijoje.

Pasitarimai vyko labai 
draugiškai ir vieningai, nors 
čia susirinko įvairių pažiūrų 
žmonės. Suomijos parlamen
tui atstovavo visų žymiausių 
frakcijų atstovai—komunis
tai, socialdemokratai, libera
lai, liaudies demokratai, cen
tristai. Pasveikinti atvyko 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas J. Virolainen, 
kurį gerai pažįstu iš susitiki
mų Tarpparlamentinėje są
jungoje. Kalbose buvo reiš
kiamas susirūpinimas dėl tai
kos, nes vis dar smarkėja 
ginklavimosi rungtynės, iš
randami vis nauji baisūs ma
sinio naikinimo ginklai, suda
rą grėsmę visai žmonijai, o 
įvairiose pasaulio dalyse vis 
dar iškyla nauji ginkluoti 

konfliktai. Dalyviams buvo 
parodyti filmai iš kruvinų su
sidūrimų Vietnamo ir Kam- 
pučijos pasienio zonoje, kur 
sugriauti kaimai ir išguldyta 
lavonais daug gyvybių.

Savo kalboje pažymėjau, 
kad nuo 1962 metų, kada 
pradėjau aktyviai dalyvauti 
taikos šalininkų judėjime, 
naikinimo ginklo jėga išaugo 
tiek, kad vietoje 8 tonų 
sprogstamos medžiagos da
bar jau tenka jos daugiau 15 
tonų, o taikos stiprinimo fak
toriai vyksta labai lėtai. Ta
čiau išreiškiau viltį,- kad iš
mintis vis dėlto nugalės be
protybę ir taikos veiksniai 
nusmelks tas piktas jėgas, 
kurios pelnosi iš ginklų ga
mybos ir karinių konfliktų. 
JAV atstovas Stolberg pa
brėžė, kad jis buvo tarpe tų, 
kurie priešinosi JAV įsivėli
mui į Vietnamo avantiūrą, o 
dabar jis smerkia ginklavi
mosi varžybas bei netroninę 
bombą ir yra pasiryžęs veikti 
taikos labui.

Pasitarime vienbalsiai 
priimti tokie dokumentai— 
protesto deklaracija prieš 
neutroninės bombos gamy
bą, rezoliucija dėl Vietnamo 
ir Kampučijos (Kambodijos) 
pasienio konflikto, kurį siūlo
ma spręsti derybų keliu, bū: 
simos parlamentinių institu
cijų atstovų konferencijos 
dienotvarkės projektas ir pa
sitarimų eigos komunikatas.

Būsimos parlamentarų 
konferencijos dienotvarkei 
siūlomi tokie klausimai: 1. 
parlamentarai už bendradar
biavimą, saugumą ir tarptau
tinį atslūgį (detent); 2. parla
mentarai ir kova dėl nusigin
klavimo; 3. parlamentarai už 
taiką ir pažangos raidą (de
velopment) 4. parlamentarų 
įnašas į išsprendimą regiona
linių klausimų, kurie sudaro 
pavojų pasaulio taikai; 5. 
parlamentarai ir kova prieš 
aparteidą, rasizmą ir neofa- 
šizmą; 6. Parlamentarai ir 
nacionalinės kultūros pažan
ga; 7. parlamentarai ir aplin
kinės erdves apsauga (pro
tection of environment).

Per šį susitikimą turėjau 
progą susipažinti su įvairių 
šalių taikos šalininkais, ar
čiau pabendrauti su įžymiuo
ju kovotoju už taiką Romešu 
Candra, stebinančiu savo 
neišsenkama energija ir vis 
naujais sumanymais, skirtais 
taikos gynimo idėjai populia
rinti. Malonu buvo susitikti 
su senu draugu, lenkų rašy
toju V. Žukrovskiu kurs yra 
Lenkijos LR Seimo narys ir 
Lenkijos Taikos gynimo ko
miteto žurnalo “Widnokręgi” 
redaktorius. Išplatinau daug 
pažintines literatūros apie 
Lietuvą ir jos meną.

Būkite sveiki! Siunčiu ge
riausius linkėjimus iš Suomi
jos, granito ir ežerų žemės.

Deja, nesuspėjau pasvei
kinti mielųjų jėsų moterų. 
Tad sveikinu jas visas ir lin
kiu viso geriausio.

Justas Paleckis
Helsinkis
1978.III.6

Madridas, Ispanija. — Kas 
nors padėjo bombą branduo
linėje įmonėje, kuri sprogda
ma užmušė du darbininkus.

NAUJOS
Ieva Simonaitytė ... O 

buvo taip (798 psl.). Autobio
grafinio pobūdžio knyga, ku
rioje psichologiškai parodo
ma vaiko pasaulėjauta. Taip 
pat pavaizduotas ano meto 
Klaipėdos krašto gyvenimas 
su aštriais socialiniais prieš
taravimais. Pakartotinis lei
dimas.

Juozas Baltušis Su kuo vai 
gyta druska (352 psl.). Rašy
tojo kūrinių serijos ketvirtoji 
knyga. Joje autorius pasako
ja apie savo vaikystę, sunkų 
tėvų gyvenimą, apie Pirmąjį 
pasaulinį karą, Spalio revo
liuciją, evakuaciją, negandus 
ir vargus carinėje Rusijoje, 
įnirtingą klasių kovą, grįžus į 
Lietuvą. Pakartotinis leidi
mas.

Vytautas Sirijos Gira Rau
donmedžio rojus (382 psl.). 
Trečioji kūrinių serijos kny
ga, kurioje parodytas bur
žuazijos valdomos Lietuvos 
laikinosios sostinės—Kauno 
—gyvenimas.

Jonas Mikelinskas Už hori
zonto—laisvė (508 psl.). Di
džiojo Tėvynės karo dalyvio 
apybraižos, vaizdeliai apie 
sunkų tarybinio kario kovų 
kelią, vaduojant žmoniją iš 
fašistinių grobikų.

Neramūs gandrai (230 
psl.). Knygą sudaro “Tiesos”

Kai kurie įdomūs nuotraukomis atsiminimai
iš karo audros laikų Lietuvoje
[Nuotraukos iš Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto archyvo]

Dvi savaitės prieš įžengiant Raudonajai Armijai į Kauną, 
vokiečiai paskubom sudegino ir susprogdino getto, naikin
dami savo nusikaltimų liūdininkus ir įrodymus.

—L. P. T. Komitetas

Išvijus vokiečius už kelių dienų Sporto Salėje Kaune 
tūkstančiai kauniškių, Raudonosios Armijos kareivių ir 
karininkų susirinko klausytis atvykusių iš Maskvos artistų 
koncerto. —L. P. T. Komitetas Kur vokiečiams nepavyko viską sunaikinti, Lietuvos vai1 

stiečiai suima derlių.

Vėl Lietuvoj atėjo laikai, kai galima ramiai pasikalbėti su 
draugais apie laisvę, džiaugsmą ir laimę. Gvardijų pulki
ninkas Naumenkas šnekasi su Lietuvos valstiečiais Kauno 
apskrityje.

Išvijus vokiečius kitą dieną Kaune pardavinėjo tarybinius 
lietuviškus laikraščius—“Tarybų Lietuvą,” “Tiesą” ir kitus.

—L. P. T. Komitetas

KNYGOS
apsakymo konkurso (1974- 
1976 m.) premijuoti kūrinė
liai. Čia skaitytojas ras V. 
Rimkevičiaus, K. Maruko, J. 
Mačiukevičiaus, A. Zurbos, 
K. Pūro, V. Dautarto ir kitų 
rašytojų apsakymus. “Pir
mosios knygos” seriją papil
dė dviejų pradedančių poetų 
eilėraščių knygelės: Bronės 
Liniauskienės Palei žydintį 
lauką (78 psl.) ir Valdemaro 
Kukulo Augimo nerimas (66 
psl.).

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

• 60 metų Marijai Vomer iš 
Miuncheno teko sumokėti 
300 markių baudą, kad ap
mėtė kiaušiniais vieną neofa- 
šistų demonstraciją. Policijo
je Vomer prisipažino, jog 
metusi tiktai vieną kiaušinį. 
“Aš jį sviedžiau į tos gaujos 
vadą! Kiti neverti netgi su
puvusio kiaušinio!”—piktino
si moterėlė.
• Jamaikoje išlikęs papro

tys prisipažinti mylint laiš
ku, rašytu ant . . . tabako 
lapo. Jei gavusi tokį laišką 
mergina susuka lapą ir, jį 
padegusi, traukia aromatin
gus dūmus, įsimylėjėlis gali 
būti tikras, kad jo prisipaži
nimas priimtas palankiai.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Krislai apie Lazdijų rajoną
A. PAKIRSNYS

Kur bebūtų ir kaip begy
ventų išeivis lietuvis, jo min
tys oi, kaip dūmai vis grįžta 
ir grįžta į gimtinę. Į tą žemės 
lopinėlį, kur praėjo geriau
sios gyvenimo akimirkos— 
vaikystė ir jaunystės metai.

Likimo audros po svečias 
šalis išblaškė šimtus lietuvių 
dzūkų nuo Veisėjų ir Kapčia
miesčio, Seirijų ir Metelių, 
Leipalingio ir Krosnos, Šeš
tokų ir Šlavantų ... Iš tų 
vietų, kurių dalis kadaise 
priklausė Seinų apskričiai, o 
dabar—Lazdijų rajonui. Tur
būt nesuklysime pasakę, kad 
kiekviena žinia ar naujiena iš 
gimtųjų apylinkių išeivį visa
da jaudina ir domina.

1. Iš pelkių ir kemsynų 
iškovota žemė

Prie “Jaunosios gvardijos” 
kolūkio etnografinio muzie
jaus pastatytas paminklinis 
akmuo, kuriame įrašyta: 
“1977 m. birželio mėn. 30 d. 
“Jaunosios gvardijos” kolū
kis užbaigė žemių nusausini
mą.”

Iš kur, regis, dzūkuose, ta
me smėlynų krašte, gali būti 
pelkėtų, šlapių žemių? O jų 
yra. Lazdijų rajone ne šim
tai, o tūkstančiai hektarų ga

Jo vardas yra Justukas. Jis 
tik dar vienų metų amžiaus. 
Našlaičių prieglaudos No. 4 
slaugė Navitskienė apdova
noja jį drapanėlėmis, gauto
mis iš Amerikos, kurias ge
raširdžiai Amerikos lietuviai 
pasiuntė per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą. 

li tapti derlingais laukais. 
Šio krašto dzūkai išeiviai nuo 
Kirsnos, tikriausia dar mena 
garsiąją Kirsnos pelkę, besi
tęsusią apie penkis kilomet
rus ir beveik siekusią Šešto
kus. O ir paežerių, upelių 
upeliūkščių, Nemuno juostos 
žemėse drėgnumos netrūks
ta. Slapių žemių pakako ir 
“Jaunosios gvardijos” kolū
kyje.

Kadaise tik dvarininkas 
Natkevičius pajėgė šiek tiek 
pasausinti savo žemes. Val
stiečiai kastuvu prakasdavo 
griovius vandeniui ir drėg
mei nubėgti.

Ir štai 1958 metais į šį 
kolūkį atėjo mašinos ir spe
cialistai. Jie kruopščiai sausi
no žemę ir pereitų metų va
sarą užbaigė melioruoti pa
skutinį hektarą. “Jaunosios 
gvardijos” kolūkis gavo 1552 
ha naudingos žemės. Beveik 
visa ji nusausinta uždaru 
drenažu. Dabar iškovotose 
žemėse įrengta 200 ha kultū
rinių pievų ir daugiau kaip 
340 ha kultūrinių ganyklų. O 
prie Birutės gyvenvietės ty
vuliuoja 42 ha Lankų ežeras. 
Ir nauda ir grožis eina kartu.

“1976 metais—pasakė ko
lūkio vyr. agronomas D. Na- 
varackas,—mums buvo dide
lė šventė—pirmieji rajone 
perkėlėme kolūkiečius iš 
vienkiemių į centrines gy
venvietes. Šiemet (1977 m.) 
vėl džiugus įvykis—baigta 
nusausinti žemė.” Galima 
dar pridurti: ‘‘Jaunosios 
gvardijos” kolūkio centrinė 
gyvenvietė pripažinta gra
žiausia visoje respublikoje.

2. Sąlygos visos: 
tik mokytis

Dažno šių vietų senosios 
kartos išeivio “mokslai” pra
sidėjo ir baigėsi prie motinos 
ratelio ar slaptoje “darakto< 
riaus” mokykloje. Laimė, jei 
kuriam teko kelias žiemas 
lankyti tikrą pradžios moky
klą. Jų nuo seno būta dides
niuose dabartinio rajono 
miesteliuose-valsčių centruo
se (Krosnoje, Kapčiamiesty
je, Šeštokuose, Laipalingy- 
je). Bet vargingai, skurdžiai 
gyvenusių valstiečių vaikai 
tada neturėjo sąlygų moky
tis, o apie gimnaziją—aukš
tesnius mokslus—tegalėjo 
bent tik svajoti. Iki 1921 m. 
dabartinių Lazdijų rajono ri
bose nebuvo nė vienos gim
nazijos. Tik nuo 1921 m. iš

Seinų į Lazdijus perkelta 
“Žiburio” gimnazija (paskui 
tapusi valstybine).

Ir kaip gali nesidžiaugti 
išeivis, jeigu jo giminių vai
kai ir vaikaičiai dabar turi 
visas sąlygas mokytis. Tose 
vietose, kur ir Lietuvos bur
žuazijai valdant, tebuvo pra
dinės mokyklos, dabar nuo 
pokario metų veikia viduri
nės (anksčiau vadintos gim
nazijomis). Antai, Šeštokuo
se vidurinė mokykla įkurta 
1952 m., Kapčiamiestyje— 
1949 m., Leipalingyje—1945 
m., Veisėjuose—1945 m. ir t. 
t.

Nebereikia vaikams dešim
tis kilometrų klampoti nei į 
pradžios nei į aštuonmetę 
mokyklą. Susidarius apylin
kėse daugiau mokinių, atida
roma nauja ir vidurinė mo
kykla, o tolesnių vietų moki
niai apgyvendinami bendra
butyje. Štai Krikštonyse nuo 
1919 m. iki 1948 m. veikė tik 

■pradžios mokykla, paskui 
(1948-1958 m.)—septynmetė, 
o nuo 1958 m. čia jau viduri
nė. O Krikštonys—kaimas, 
dabar kolūkio centras, kur 
apie 400 gyventojų. Bet šioje 
vidurinėje mokykloje mokosi 
ir Krikštonių apylinkių vai
kai.

Dabar Lazdijų rajone yra 
67 bendrojo lavinimo mokyk
los. Jose mokosi per 8 tūks
tančius moksleivių, dirba 
daugiau kaip 600 mokytojų. 
Eilėje mokyklų (7 vidurinėse 
ir 10 aštuonmečių) jau įvesta 
pažangi kabinetinė mokymo
si sistema.

Didėjant mokinių skaičiui, 
plečiamos mokyklų patalpos. 
Antai, pernai prie Šeštokų 
vidurinės mokyklos pastaty
tas naujas puikus pastatas su 
valgykla ir sporto sale. Nau
jas patalpas gavo Lazdijų, 
Leipalingio ir kitos vidurinės 
mokyklos.

Mokinių patogumui ir jų 
mokymosi sąlygoms pagerin
ti steigiami mokyklų bendra
bučiai. Pereitais metais pa
statytas naujas 80 vietų mo
kinių bendrabutis Kapčia
miestyje.

3. Filmas apie kolūkio 
pirmininką

Toli už rajono ribų, po visą 
Lietuvą garsėja Kirsnos ko
lūkis ir jo ilgametis pirminin
kas Algirdas Stakvilevičius. 
Kolūkis ir jo vadovas žinomi 
ir už Lietuvos—kitose tary
binėse respublikose. Į Kirsną 
atvažiuoja ir Lenkijos Seinų 
krašto delegacijos. Mat, Laz
dijų rajonas palaiko draugys
tės ryšius su kaimyniniu— 
Seinų kraštu.

Kirsnos kolūkis—ne veltui 
taip plačiai žinomas. Aukšti 
yra jo ūkiniai—ekonominiai 
rodykliai. Gerai, apsčiai ap
mokamas darbadienis. Pui
kiai sutvarkytos gyvenvie
tės. Žmonės gyvena daugiau 
nei pasiturinčiai. Už šiuos 
nuopelnus kolūkio pirminin
kui Algirdui Stakvilevičiui 
suteiktas Socialistinio darbo 
didvyrio vardas.

Pereitų metų pabaigoje 
Lietuvos kino studija sukūrė 
dokumentinį kino filmą 
“Dzūkiškas charakteris”— 
apie Kirsnos kolūkį, jo žmo
nes ir jo pirmininką. Scena
rijų paruošė žurnalistas L. 
Grudzinskas ir V. Norman
tas. Filmo režisierius ir ope
ratorius—žinomas dokumen
tinio kino meistras L. Tautri- 
mas, beje, savo laiku lankę
sis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Turbūt, Amerikos lietu
viams, viešėjusiems Lietuvo
je, yra tekę būti ir šiame 
kolūkyje. Dabar sukurtas ki
no filmas leis susipažinti su 
Kirsnos darbščiaisiais žem
dirbiais dar plačiau ir aki
vaizdžiau.
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Pirmoji Tauragės liaudies meno klubo “Versmės” meninių 
dirbinių paroda.

Tauragėje susikūrė liaudies meno klubas “Versmė,” ku
ris apjungė 42 rajone gyvenančius meno mylėtojus. Jo 
planuose—susitikimai su Įžymiais respublikos žmonėmis, 
parodos, paskaitos. Toks meną propaguojančios krypties 
klubas kol kas dar pirmasis Lietuvoje.

Šiuo metu parodoje, atidarytoje “Versmės” salone, eks
ponuojama apie 150 darbų, kuriuos sukūrė klubo nariai.

Kauno naujienos
PO VIENU STOGJJ

Žaliakalnyje pradėjo veikti 
sportinio inventoriaus fabri
kas. Kasmet jis gamins po 
200 tūkstančių porų slidžių, 
10 tūkstančių irklų, daug 
gimnastikos inventoriaus.

Tuo praktiškai užbaigtas 
statyti Žaliakalnio pramonės 
mazgas—vienas pirmųjų
šiuolaikinių kompleksų Lie
tuvoje. Trisdešimt čia sukon
centruotų įmonių dabar duo
da beveik pusę miesto pra
monės produkcijos. Šie pra
monės milžinai užima labai 
nedidelį, 300 hektarų nesie
kiantį plotą.

Naująjį pramonės kom
pleksą supa plati žalioji sani
tarinė juosta, todėl praktiš
kai jis visiškai netrikdo tylos 
nepertoliausiai esančiuose 
gyvenamuosiuose rajonuose.

Bendradarbiauja 
mokslininkai

Kūrybinio bendradarbiavi
mo sutartį su Azerbaidžano 
M^Azizbekovo Naftos ir che
mijos institutu sudarė Kauno 
politechnikos institutas. Bro
liškos respublikos aukštoji 
mokykla padės kauniečiams 
ruošti inžinierius Tarybų 
Lietuvos naftos chemijos pir
magimiui—Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklai.

Daugiau, kaip su trimis 
šimtais šalies aukštųjų mo
kyklų, mokslo tyrimo institu
tų dabar bendradarbiauja 
Kauno politechnikos institu
tas.

Sėkmingai bendradarbiau
jama ir mokslinių tyrimų sri
tyje, ypač sprendžiant gam
tos apsaugos ir gamtos ištek
lių racionalaus panaudojimo, 
gamybos automatizavimo ir 
mechanizavimo srityje. Kar
tu su Kijevo mokslininkais 
kuriami pramoniniai robotai, 
su Minsko specialistais — 
naujosios kartos elektroninės 
skaičiavimo mašinos, su 
TSRS Mokslų akademijos 
Kosminių tyrimų institutu 
nagrinėjamos problemos, 
kaip išlaikyti neužterštą oro 
baseiną.

Reprezentaciniams 
leidiniams

J. Janonio popieriaus fab
riko ženklas gerai žinomas 
ne tik respublikoje, bet ir 
visoje šalyje. Daugelis rep
rezentacinių leidinių, kuriuos 
išleidžia žymiausios Tarybų 
Sąjungos leidyklos, spausdi
nami kauniečių popieriuje.

Daugelį metų J. Janonio 
fabriko popierius tarnauja 
“Didžiajai tarybinei enciklo
pedijai,” kurios jau išėjo 24 
tomai. Geriausios šalies 
spaustuvės jame spausdina 
ir “Pasaulinės literatūros bi
blioteką,” “Lietuviškąją ta
rybinę enciklopediją,” žody
nus ir kitus leidinius.

Kaune gaminamas spaus- 
tuvinis ir rašomasis popie
rius prilygsta geriesiems pa
sauliniams pavyzdžiams, jis 
siunčiamas i keliolika užsie
nio šalių.

Dailės kūrinių maršrutai
Radviliškio santuokų rū

mus papuošė dekoratyviniai 
kilimai “Šventė” ir “Pasvei
kinimas,” kuriuos sukūrė 
kaunietė tekstilininkė M. 
Dūdienė. O į Panevėžį iške
liavo keramikės J. Kume- 
liauskienės dekoratyvinės 
plokštės, vaizduojančios lai
mingą vaikystę. Jos sukur
tos vienos miesto vidurinės 
moky los užsakymu.

— liauno dailininkai ne
stokoja užsakymų,—papasa
kojo “Dailės” kombinato vy
resnioji dailininkė A. Dauk- 
nienė.—Dešimtys respubli
kos įmonių, kolūkių, gydymo 
ir mokslo įstaigų siekia pa
puošti savo interjerus origi
naliais dailės darbais.

Nemažai kūrinių Kauno 
dailininkai paskyrė gimtajam 
miestui. Štai, apkeliavusi 
daugelį parodų, į namus su
grįžo B. Zalenso skulptūra 
“Jaunystė.” Ją dabar galima 
pamatyti Vilijampolėje, Pa
nerių gatvės skverelyje. 
Naujojoje akių ligoninėje, 
išaugusioje šalia klinikų, 
tvirtai “įleido šaknis” skulp
torės D. Palukaitienės 
“Ąžuolas,” o, Taksi parko in
terjerą papuošė D. Kontri- 
maitės pano “Automobiliai.” 
Daugeliu kauniečių kūrinių, 
simbolizuojančių darbą, tai
ką, tautų draugystę, pasi
puošė naujieji Dainavos ir 
Eigulių gyvenamieji rajonai.

Draugystė su knyga
Sunku būtų surasti “Dro

bės” susivienijime darbinin
ką, kuris nesinaudoja savo 
įmonės biblioteka. Kiekvie
nas skaitytojas čia apsilanko 
per mėnesį bent porą kartų.

Bibliotekoje sukaupta apie 
15 tūkstančių grožinės, vi
suomeninės politinės ir tech
ninės literatūros leidinių.

Biblioteka vis dažniau 
“ateina” į cechus, tiesiai pas 
skaitytojus. Knygos bičiu
liai—darbininkai, inžinieriai, 
tarnautojai—rengia literatū
ros naujovių parodėles, su
pažindina darbo draugus su 
perskaitytomis įdomiausio
mis knygomis. Kiekviename 
ceche veikia kilnojamos bi
bliotekėlės: gauti knygų jose 
galima kasdien, besikeičiant 
pamainoms.

Išradimai už . . . gėles
Japonija, Kioto eksperi

mentinis miškininkystės ūkis 
—tokiu adresu iškeliavo 
siunta iš Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Kauno 
Botanikos sodo. Joje—selek- 
cininkės Onos Skeivienės iš
vestų raktažolių sėklos.

Bemaž keturis dešimtme
čius darbuojasi sode nenuil
stanti gėlininkė. Per tą laiką 
ji išvedė penkiolika raktažo
lės veislių.

O. Skeivienės žiedai polu- 
liarūs ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose respublikose. Jos rak
tažolių sėklų pageidauja Če
koslovakijos ir Belgijos, 
Olandijos ir Kanados, Bulga
rijos ir Austrijos gėlininkai.

R. Cėsna

Apie įžymųjį Amerikos pažangiųjų Metuvių 
veikėją Joną Mažeiką, jau sulaukusį 90 metų

Tarp margo būrio tau
tiečių, kopiančių į Gedi
mino kalnų, žingsniuoja 
pagarbaus amžiaus vyriš
kis. Aukšta liesa jo figū
ra neatsilieka nuo jaunų, 
linksmai klegančių, spėriau 
įveikiančių atkalnės pasi
priešinimą. Tik kartą kitą 
senukas trumpam stabteli, 
giliau atsikvepia — ir 
vėl aukštyn, paskui jau
nesnius.

Jonui Mažeikai ėjo 
aštuoniasdešimt devinti. 
Nebe pirmą kartą jis ap
lanko Lietuvą, nebe pir
mą — ir į Vilniaus pa
dangę kopia. Iš čia, nuo 
Gedimino žilojo kalno, jam 
tartum atsiveria visa gim
toji Lietuva, visos neaprė
piamų jo metų platumos, 
vėl priartėja ilgi gyveni
mo keliai.

— Gražu.., — pusbal
siu, rodos, sau prataria, 
— Vaizdingas reginys.,*

Lėtus tautiečio žodžius 
nutraukia ašaros priartėji
mas. Jis jaudinasi. Jonas 
visada susijaudina, kai 
nori savo gimtinei pasa
kyti nuoširdų sūnaus žodį.

Nuo sostinės ir metų 
aukštumos žvelgiant — 
toli matyti. Ne tik sena
miesčio raudoni stogai ir 
naujų mikrorajonų balta 
rikiuotė. Ne tik Neries 
vingiai ir kalvos. Iki gim
tosios Antašavos, Gurkliš- 
kio, kurie Kupiškio rajo
ne, žvilgsnis nuplaukia. 
Iki toliausių Lietuvos pa
kraščių, iki seniai matytų 
reginių viską grąžinanti, 
viską aprėpianti mintis nu
skraidina. Ir dar toliau... 
Nes tokiais nepaprastais 
atvejais tik retam tėvynę 
aplankiusiam emigrantui 
uepralekia prieš akis vi
sas gyvenimas,J visi svar
besni įvykiai ir išgyveni
mai. Tartum kas suktų 
atgal kino juostą...

Jonas Mažeika devynio
likmetis „išėjo Amerikon". 
Penkios dešimtinės pa
žliugusios žemės negalėjo 
išmaitinti jo ir brolio šei
mų. Gal jis su grauduliu 
nuo kalno vėl pamatė sa
ve, medine skrynele ne
šiną, išeinantį į išeivišką- 
ją nežinomybę... Kas ži
no? Juk tai niekad neuž
mirštama.

Jono Mažeikos „Ameri
kos atradimas" labai pa
našus į tūkstančių kitų 
emigrantų. Lietuvos laukų 
jaunuolį paglemžė devyn
galvis industrijos slibinas. 
Plieno liejykla. Plaučius 
aitriu tvaiku draskanti, 
iki apalpimo jėgas per 
dieną išsekinanti. Bosų 
sauvalė, beteisiškumąs. Ir 
nelaimė — liga, patrūki
mas nuo nepakeliamo dar
bo. Pasigydžius, vėl — 
dabar plieno vamzdžių ga
mykla ir vėl — ligos at
kritimas. Panašūs, kaip 
daugelio mūsų išeivių — 
darbo žmonių — ir socia- 
liniai-dvasiniai Jono Ma
žeikos „universitetai". 
Gyvenimo sąlygos vertė 
priešintis neteisybei, ieš
koti darbininkiškos vieny
bės, kelių į šviesą, į ži
nias. Jonas įsijungė į 
lietuviškų pažangių orga
nizacijų gretas, rėmė sa
vo spaudą, dalyvavo kul
tūrinėje veikloje. Audrin
gi streikai ir mitingai. Iš
metimai iš darbo, bedar
bio dalia, o ne sykį — ir 
kalėjimo grotos. Nuo 1919 
m. — jis JAV darbininkų 
avangardo — Komunistų 
partijos narys.

Jonas Mažeika per il
gus savo gyvenimo metus 
patyrė daug negandų, sun
kių išmėginimų, bet drau
ge' nepalenkiamai įsitikino 
darbo klasės kovos teisu
mu, liaudies laisvės siekių 
šventumu.

— Jūs suprasite, kaip

LAISVU

VACYS REIMERIS

Jonas Mažeika

brangi mano širdžiai šian
dieninė Lietuva, mano 
gimtoji žemė, — kalba jis.

Tai akivaizdus patvirtini
mas mūsų visų godų įsi
kūnijimo, mūsų ilgametė# 
kovos prasmingumo. Ir 
jis vėl ne be susijaudini
mo kalba apie pirmąjį ap* 
silankymą Lietuvoje 1927 
m., kai gimtinėje pamatė 
tuos pačius pelkėtus kem
synus ir vargą, paliktu# 
prieš 20 metų, o virš dar
bo žmogaus — iškilusias 
lietuviškų ponų figūras, 
kurių išnaudotojiška pri
gimtis priminė jankių bo
sus. Ir 1935 m. jis dar sy
kį pabuvojo Lietuvoje, 
kaip Amerikos Lietuvių 
darbininkų literatūros 
draugijos delegatas Pa
sauliniame lietuvių kong
rese, kuris vyko Kaune, 
Jis vėl akis į akį susidū
rė su tuometine tikrove: 
darbininkai kentė sunkų 
išnaudojimą, augo bedar
bių eilės, fašistinė valdžia 
dujų kamerom ir kalėji
mais slopino pažangią 
mintį; Lietuvoje šeiminin
kavo užsienio kapitalas ir 
„tautinė" buržuazija. Pa
žangių Amerikos lietuvių 
vardu užjūrio delegatai 
įteikė peticiją, reikalavu
sią smetoninę valdžią su
teikti amnestiją politiniams 
kaliniams. Tai sukėlė di
delį atgarsį pažangiuose 
visuomenės sluoksniuose, 
nepaprastai įsiutino val
dančią poniją. Ji nepaten
kino amerikiečių darbi
ninkų prašymo susitikti Ir 
pasikalbėti su kaliniais 
Kauno kalėjimuose.

— Šiandieninė Lietuva 
— darbo žmonių valdžios 
kūdikis, jos meilė ir pa
sididžiavimas, — sako Ja
nas. — Kaip neatpažįstamai 
Nemuno kraštas pasikeitė, 
išgražėjo, susitvarkė! Jau 
trejetą sykių viešėjo so
cialistinėje Lietuvoje jis, 
ir kaskart matė naują di
delę pažangą visose gyve
nimo srityse. J. Mažeika 
negali atsidžiaugti Vil
niumi ir Kaunu, kolūkių 
naujomis gyvenvietėmis ir 
gražiais keliais, jaunimu 
ir socialistinės kultūros 
turtais. Jis nebeatpažino 
numelioruotų, sodriai ža
liuojančių gimtosios An
tašavos apylinkių. Jis 
džiaugiasi, kad jo gimi
nu} vaikai — aukštus 
mokslus baigę specialistai.

Toli, labai toli ir plačiai 
matyti Jonui Mažeikai 
nuo Gedimino ir savo gy
venimo kalno. Ne veltui 
kovota, ne veltui tikėta! 
Kai prieš penkiasdešimt 
metų lietuviai darbininkai 
Amerikoje nutarė padėti 
Tarybų Sąjungai statyti 
socializmą, Jonas buvo 
vadinamo „kooperatyvo 
plytoms gaminti" narys ir 
kartu su kitais važiavo į 
TSRS, į Nikolajevą, staty
ti plytinės. Tai buvo konk
reti pagalba tarybinei ša
liai, kilnus proletarinio 
internacionalizmo aktas. 
Tai buvo ir neužmirštama 
pažintis su nugalėjusios 

darbo liaudies ryžtu su
kurti šviesią socialistinę 
rytdieną. Tą ryžtą, viso
mis savo galiomis besireiš
kiantį, Jonas mato dabar 
gimtojoje Lietuvoje.

Nuo 1939 m. Jonas Ma
žeika — „Vilnies" — pa
žangaus lietuvių laikraš
čio Čikagoje darbuotojas. 
'Jis, kaip ir dešimtys kitų 
darbininkiškos spaudos en
tuziastų, daug laiko ir 
daug jėgų atidavė, kad 
pažangos reikalus ginantis 
laikraštis gyvuotų, lan
kytų po visą plačią Ame
riką išsibarsčiusius tautie
čius, kad teisingai pasako
tų jiems apie kapitalistinį 
gyvenimą, apie lietuvių 
liaudies kovą už socializ
mą, o pasiekus pergalę — 
apie Tarybų Lietuvos gy
venimą, kad negailestin
gai demaskuotų tuos, ku
rie juodina ir šmeižia so
cialistinę gimtosios šalies 
tikrovę.

Joną Mažeiką gerbia ir 
myli tūkstančiai JAV lie
tuvių. Jis senas jų pažįs
tamas ir bičiulis, ištikimas 
bendrų kovų ir siekių 
draugas. Amžiaus gražios 
sukakties išvakarėse J. Ma
žeika savo gyvenimo dar
bininkiškas santaupas per
davė „Vilnies" laikraščiui. 
Įteikdamas čekį, pasakė: 
„Dar gyvas būdamas, noriu 
matyti, kaip mano testa
mentu „Vilniai" skirti pi
nigai padeda jai."

Jonui Mažeikai — de
vyniasdešimt metų. Taurių, 
kilnios kovos, šviesių sva
jonių metų. Jis — vienas 
tų garbingųjų lietuvių pa
žangiosios išeivijos veikė
jų, kurių vardas ir darbai 
palieka neišdildomus pėd
sakus mūsų emigracijos, 
visos JAV darbo klasės 
kovos istorijoje. Noriu 
mielam tautiečiui palinkė
ti dar ilgų metų, tvirtos 
sveikatos.

— O, jaučiuosi Ir savo 
širdį patikrinęs, — kalbė
jo Jonas po užkopimo į 
Gedimino kalną. — Kartais 
ajcitmiškai suspurda, kar
tais skausteli. Pabandysiu, 
manau, kiek laikys. Ir, 
žiūriu, — nieko... Tiesa, 
su sustojimais ėjau, bet 
ne per daugiausia nuo jau
nesnių atsilikdamas. Lie
tuvos oras ir ją sustipri
na. Kaipgi nepasižvalgyti 
nuo tokios žavios aukštu
mos!

Laiškai
Laiškai—margi balandžiai, 
Laiškai—saulėtekio lašai. 
Laiškai—džiaugsmai ir 

viltys, 
Tik tu seniai neberašai.

Ir laukiu aš laiškų— 
balandžių,

Tokių mielų, tokių šiltų.
Aš juos skaityčiau šimtą 

kartų
Ir būčiau su tavim kartu . . .

Bet jų nėra. Gal pasiklydo 
Laiškai—balandžiai pakely? 
Saulėtekio lašai ištirpo, 
Beliko nuoskauda gili.

Ir aš nešiojuos gėlą sunkią 
Pačiam kamputyje širdies 
Kaip paslaptį, kaip juodą 

burtą,
Kaip trupinį mažos 

vilties . . .

Labai man trūksta tavo 
žodžių,

Bet ar supras kas visa tai?
Aš laukiu, laukiu— 

nesulaukiu,
O tu laukimo nematai.

V. Laužikas

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 31,1978

Kovo 2-3 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos Lenino Komu
nistinės Jaunimo sąjungos XIX suvažiavimas. Jame daly
vavę 806 delegatų atstovavo daugiau kaip 400 tūkstančių 
respublikos komjaunuolių.

Nuotraukoje: LLKJS XIX suvažiavimo delegatų grupė 
[iš kairės į dešinę]: Baikalo-Amūro geležinkelio Tiltų staty
bos tresto brigadininkas V. Savickas, Šilutės profesinės 
technikos mokyklos bibliotekininkė V. Nausėdaitė, Šilutės 
rajono TSKP XXV suvažiavimo tarybinio ūkio zootechni
kas V. Dylertas, klaipėdietė studentė B. Ališauskaitė ir 
“Baltijos” laivų statyklos darbininkas V. Chuševas.

A. Sabaliausko nuotr.

Krislai iš Lietuvos
PIRMAJAME KURSE- 
3025 STUDENTAI

Kasmet atjaunėja senasis 
Vilniaus universitetas, besi
ruošiantis švęsti 400 metų 
sukaktį. Vasarop po jo se
nuosius rūmus, naująjį stu
dentų miestelį Saulėtekio 
alėjoje pasklinda tūkstančiai 
abiturientų, norinčių studi
juoti Universitete. Antai, 
pernai (1977 m.) į Universi
tetą buvo paduota beveik 7 
tūkstančiai pareiškimų. Į 
vieną vietą pretendavo vidu
tiniškai daugiau kaip du žmo
nės. Geriausiai išlaikusieji 
stojamuosius egzaminus 
tampa Universiteto studen
tais. Didelė garbė ir atsako
mybė mokytis seniausiajame 
Tarybų Sąjungos universite
te.

1978 m. Universitetas pa
sipildys 3025 naujais studen
tais. Į dieninį skyrių bus 
priimta * 1870 studentų, į 
neakivaizdinį—705 ir vakari
nį—450. Vadinasi, daugiau 
kaip 1100 jaunuolių mokysis 
ir dirbs kartu, t. y. studi
juos, dirbdami įstaigose, ko- 
lėkiuose, pramonėje ir pan.

Daugiausia studentų bus 
priimama į tokias specialy
bes, kurios itin svarbios liau
dies ūkiui ir kultūrai, ir kur 
reikalinga vis daugiau aukš
tos kvalifikacijos specialistų. 
Antai, į buhalterinės apskai
tos specialybę numatyta 
priimti 275 studentai, į mate
matiką ir taikomąją matema
tiką—300, į pramonės plana 
vimo specialybę—175, į lie
tuvių kalbą ir literatūrą— 
175, į bibliotekininkystės ir 
bibliografijos specialybes— 
175 ir pan. “Žodyje, besiren
kantiems profesiją” universi
teto prorektorius B. Sudavi- 
čius “Tarybinio studento” 
laikraštyje rašo:

“Daugiau kaip 33,000 spe
cialistų pokario metais pa
ruoš Vilniaus universitetas. 
Per praėjusį IX penkmetį iš
leidome į gyvėnimą 10,000 
aukštai kvalifikuotų specia
listų. Dar daugiau jų baigs 
universitetą dešimtajame 
penkmetyje.”

Kupiškio rajono 
garbės piliečiai

Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 60-mečio 
proga Kupiškio rajono liau
dies deputatų taryba suteikė 
rajono Garbės piliečių var
dus 6 asmenims: Lietuvos 
TSR liaudies rašytojui Juo
zui Baltušiui, revoliucinio ju
dėjimo dalyviui Albertui 
Markauskui, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos preziden
tui Juozui Matuliui, revoliu
cinio judėjimo dalyviui Pet
rui Murauskui, Kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
draugijos “Tėviškė” pirmi
ninkui Pranui Petroniui ir 
Didžiojo Tėvynės karo daly

viui, vadavusiam Kupiškio 
rajoną—Semionui Sarkisija- 
nui.

Tai įžymūs žmonės, kilę iš 
Kupiškio rajono arba glau
džiai su juo susiję. J. Baltu
šio, J. Matulio, P. Petronio 
vardai ir darbai plačiai žino
mi ir Amerikos lietuviams. 
Pristatyti jų nė netenka.

Kelis žodžius tartume apie 
kitus Kupiškio rajono Garbės 
piliečius. Kupiškis garsėja 
revoliucionieriais komunis
tais, pasiaukojamai kovoju
siais prieš buržuazinę san
tvarką, už Tarybų valdžią. 
Jų tarpe buvo ir šiandieni- 
niniai Garbės piliečiai—Al
bertas Markauskas (g. 1912 
m.) ir Petras Murauskas 
(1913 m.) Jųdviejų jaunystė 
praėjo kupiškėnuose. Čia 
prasidėjo ir jų revoliucinė 
pogrindinė veikla.

A. Markauskas, 1935 m. 
įstojęs į Lietuvos komunistų 
partiją, veikė Kupiškio apy
linkėse. Buržuazinės policijos 
buvo suimtas ir kiek laiko 
kalintas Dimitravo darbo 
stovykloje.

P. Murauską-, kaip kom
jaunuolis ir komunistas (nuo 
1932 m.) pogrindinį darbą 
dirbo irgi Kupiškio bei kai
myninėse apylinkėse. 1933 
m. buvo nuteistas 5 metams 
kalėti.

Abu Garbės piliečiai—A. 
Markauskas ir P. Muraus
kas—karo metais buvo 16 
Lietuviškos divizijos kariai, 
dalyvavę mūšiuose už tarybi
nės Tėvynės laisvę. Nuo po
kario metų jie dirbo įvairiose 
partinėse ir tarybinėse įstai
gose. Šiandien P. Murauskas 
yra Lietuvos TSR mėsos ir 
pieno pramonės ministro pa
vaduotojas, A. Markauskas 
dirba Lietuvos TSR Mokslų 
akademijoje.

Garbės piliečio vardu ku
piškėnai pagerbė ir vieną ka
rį, mūšiuose vadavusį jų ra
joną iš hitlerinių okupantų 
jungo. Dabar atsargos pulki
ninkas Semionas Sarkisija- 
nas, gyvenantis Maskvoje, 
1944 m. su savo daliniais va
davo Kupiškį ir jo apylinkes. 
Tarybinių karių žygdarbius 
su pagarba mena rajono 
žmonės. B. Vosylius

PAKEISTA UNIJOS 
KONSTITUCIJA

Pranešama, kad jūrininkų 
unijos (National Maritime 
Union) konstitucija tapo pa
keista. Iš jos išmestas punk
tas, kuriame buvo sakoma, 
kad komunistas šioje unijoje 
negali užimti jokios atsako- 
mingos vietos, todėl ir neturi 
teisės kandidatuoti į jokią 
vietą. Mat, teismas patvar
kė, kad toks punktas unijos 
konstitucijoje yra priešingas 
Amerikos Konstitucijai ir tu
ri būti pašalintas.
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ST. PETERSBURGKANADOS ŽINIOS
V. GULMANASMONTREAL [Kapsuko “Sūduvos” fotoklubo 20-čio proga]

mūsų laikraščiai turi gyvuo

igg

Urbonavičius

ALGIMANTAS BALTAKIS
KASDIENYBES TILTAS

RŪPINSIS ANGLIAKASIŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Ražienos

Kapsuko m. darbininkas X Narušis [dešinėj] kalbasi 
liaudies meistru B. Krivicku, aptardami fotoparodą.

Darbo sekretorius Ray Marshall (kairėje) pasiskyrė ir 
prisiegdina Robert G. Lagather savo pagelbininku, kuriam 
pavedama rūpintis šios šalies kasyklų saugumo ir angliaka
sių sveikatos reikalais. Tai jau vienas svarbus dabartinio 
minkštosios anglies kasėjų streiko laimėjimas.

Nuotraukoje su jais Lagatherio žmona Keliam laiko 
Bibliją, ant kurios naujasis sekretoriaus pavaduotojas už-

Genutei 
dvidešimti

Kovo 15 dieną Tarybų Lietuvoje lankėsi Jugoslavijos 
Komunistų Partijos žymių darbuotojų delegacija. Svečius 
Vilniaus aerouoste sutiko Lietuvos KP CK biuro narys, CK 
sekretorius L. Šepetys, kandidatas į Lietuvos KP CK biuro 
narius, CK Organizacinio partinio darbo skyriaus vedėjas 
V. Astrauskas, Lietuvos KP CK Užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas F. Strumilas ir Vilniaus miesto Vykdomojo komite
to pirmininkas A. Vileikis. Ch. Levino nuotr.

Pačėsa savo

Liaudies menininkė
J. Rutkauskaitė

V. Gulmano nuotraukos

Drauge Mizara, tu jau esi 
miręs, bet tavo žodžiai mūsų 
širdyse tebėra gyvi.

Iki pasimatymo Literatū
ros Draugijos suėjime.

P. B. Grandma

nutarė pa-
45 kuopos

• Švedijos Linkopingo 
miestelio kunigas pademon
stravo savo susirūpinimą pa
rapijiečiais. Jis sudarė ir iš
leido “Automėgėjo malda
knygę,” kurioje yra 150 mal
delių—kreipimųsi į dievą be
veik kiekvieno eismo taisyk
lių punkto proga. Štai kaip 
skamba viena malda: “Vieš
patie, sulaikyk mane nuo pa
gundos aplenkti. Duok man 
kantrybės. Leisk išsigauti iš 
transporto kamščio. Amen!”

Miesto valdžios atstovai 
muziejaus direktorė A. Ur 
monavičienė, Lietuvos Foto 
grafijos Draugijos Prezidiu

mo narys 
pasisakymuose palinkėjo 
“Sūduvos fotoklubo nariams 
nesustoi ties pasiektais lai
mėjimais, o trečiame veiklos 
dešimtmetyje surasti tokį 
kelią, kuris pasakytų, kad ši 
nuotrauka padaryta kapsu- 
kiečių.

Tylusis aukse spalio vakare, 
kursai esi ant pilko žemės kranto. 
Tu mūsų mintyse, kai mes toli 
pasklidę gatvėmis, o kraują čiulpia 
triukšmas. Tu mūsų sapnuose, kai 
tarp karštų paklodžių 
nerandam išėjimo 
iš abejonių. Tu po nuleistais 
vokais krūpčioji, kai vyzdžiuose 
įstrigęs stiklas ir metalas. 
Kai mes nežinom, kad nešiojame 
tave kaip šviesulį 
rudenėj savo prietemoj, 
kaip virpantį senolių veidą 
šuliny. . . tenai toli ant kalno.., 
Tylusis aukse spalio vakare..,

Lietuvaitė-pasaulinė 
vicečempione

PRANEŠIMAS
Balandžio 1 LLD 45 kp. 

susirinkimas.
Balandžio 8 klubo susirin

kimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, įvyks klubo salėje. 
314-15 Avė. South.

< Prašom isitėmyti ir daly
vauti. V. Bunkienė

• GILIAUSIAS 
PASAULYJE

Nedideliame Azerbaidžano 
Satlio miestelyje pradėtas 
gręžti giliausias pasaulyje 15 
km tiriamasis gręžinys. Geo
logai mano, kad toje vietoje 
nuo Žemės mantijos yra tik 
7-7,5 km. Numatyti platūs 
tyrimai, į darbą įtraukta de
šimtys šalies mokslinio tyri
mo institutų. Gręžėjams tal
kina unikali “Uralmašo” ga
mykloje sukurta gręžimo 
technika. Jos komplekte pir
mąsyk yra elektroninis skai
čiavimo įrenginys, kuriuo 
bus galima sužinoti, kokiu 
greičiu reikia gręžti. Pirma
sis darbo etapas 
lis, kurį tikimasi pasiekti po 
ketverių metų. Kiek užtruks 
antrasis, baigiamasis etapas, 
dabar sunku pasakyti. Pri
klausys nuo to, su kokiomis 
problemomis susidurs gręžė
jai, pasiekę 7500 m gylį (gi
liausias šalyje iki šiol buvo 
7200 m gręžinys). Požeminio 
“maratono” metu tikimasi iš
tirti naudingųjų iškasenų ga
vybos galimybes tokiame gy
lyje, požeminių struktūrų iš
sidėstymo dėsningumus ir 
kita.

• GERIAUSIAS 
VAISTAS

Japonijoje laikoma, kad 
nuo visų ligų geriausias vais
tas yra masažas siacu. Tai ne 
įprastinis kūno masažas (try
nimas), o spaudymas pirštais 
tam tikrų kūno vietų, kuris 
veikia, matyt, panašiai, kaip 
akupunktūra, t. y. gydymas 
adatomis. Siacu gerbėjai tei
gia, kad vienas seansas at
gaivina taip, kaip aštuonios 
valandos kieto miego, kad 
“japoniškasis masažas” pade
da atsikratyti daugelio nega
lių—reumato, galvos skaudė
jimo, nemigos ir netgi gripo, 
katarų bei gastrito. Tik rei
kia žinoti, kur, kada ir kiek 
kartų spausti. Siacu meno 
mokoma mokyklose ir spe
cialiuose kursuose. Speciali
zuojasi daugiausia moterys.

“b retkla Ir Cl« narcumo — 
Praalt Kaidlanybėi Tiltu, 
Kad jaustum dienų didingumą, 
Kad niekad llrdla neaptlRų.

... ... . . , .(Įr dabar, būnant 
įvairiuose < renginiuose, susi
būrimuose iškilmėse tiek 
mieste, tiek už jo ribų, rajo
ne, jei pamatai fotografuo
jantį žmogų, žinok, kad tai 
yra “Sūduvos” fotoklubo tik
rasis arba prijaučiantis na
rys. Kol nevėlu, reikalinga 
užfiksuoti svarbiausius įvy
kius, kad liktų dokumentas 
ateičiai.

Baigiant reikalinga palin
kėti “Sūduvos” fotoklubo na
riams, įžengusiems į trečią 
kūrybinės veiklos dešimtme- 

puikių

Svečiai iš Jugoslavijos 
Lietuvoje

IldilQvo didvyrių kraujai, 
žolėm epl*l* jų kepei. 
Ir nrasldėjo nau]a> 
Gyvenimo etapai.

Pasaulio merginų rankinio 
vicečempionei, TSRS sporto 
meistrei Genutei Garčvin- 
skaitei—dvidešimti. Ji su
brendusi, savarankiška, san
tūri mergina ir, kaip man 
pasirodė, su charakteriu. Ki
taip jai būtų sunku kasdien 
įveikti tokj maršrutą: namai 
treniruotė—Kauno Kūno 

kultūros institutas—treni
ruotė—namai. Ir pramogom 
laiko visai neužtektų . . .

Iškilminga, pakili nuotaika 
viešpatavo Kapsuko krašto
tyros muziejuje 1978 metų 
išvakarėse. Žmonių būreliai 
apžiūrinėja iškabintą miesto 
“Sūduvos” fotoklubo ataskai
tinę parodą, skirtą jo veiklos 
dvidešimtmečiui atžymėti. 
Malonu, kad kai kurių klubo 
narių nuotraukos pasirodo ir 
“Laisvės” skiltyse.

Ir taip mes muziejaus salė
je. Čia gali pamatyti LKP 
miesto komiteto sekretorių 
drg. A. Urbanavičių, miesto 
dailininką J. Narušį, neseniai 
grįžusį iš įdomios kelionės po 
Portugaliją ir Prancūziją, be
sišnekučiuojantį su liaudies 
meistru D. Krivicku ir apta
riantį ekspoziciją. Kaip visa
da gerai nusiteikęs Kapsuko 
MPAG direktorius drg. J. 
Šeškevičius. Salėje yra ir 
daugiau foto “sirgalių,” besi
dominčių mūsiškių pasieki
mais.

O klubo kelias nebuvo ly
gus ir tiesus, rožėmis klotas. 
“Sūduvos” fotoklubas savo 
veiklos pradžia laiko 1957 
metus, kada tuometinis kom
jaunimo sekretorius ir ais
tringas fotografas, dabar Vil
niaus universiteto dėst. R. 
Pačėsa ryžosi Kapsuke steig
ti fotoklubą. Tais pat metais 
įvyko ir pirmoji fotoparoda. 
Ir taip pralėkė 10 metų. Kei
tėsi pirmininkai, o sūduviš- 
kiai atkakliai ieškojo naujų 
kelių. Šiuo metu klubo vėlia
vą laiko aukštai iškėlęs ener
gingas vadovas inž. R. Linio- 
nis.

“Sūduvos” fotomėgėjai gali 
kukliai pasigirti ir savo lai
mėjimais tiek sąjunginiu, 
tiek tarptautiniu mąstu, 
draugystės ryšiais su Krymo 
fotomenininkų kūrybiniu su
sivienijimu “Esperanto,” len
kų, suomių, vengrų ir kt. 
mėgėjais. Atskirą stendą su
darė apdovanojimai, archyvi
nė medžiaga, liečianti klubo 
kūrybinį kelią.

Mūsų fotoklubą sudaro 
gryni fotomėgėjai, profesio
nalų neturime. Amžius, išsi
lavinimas, profesijos pačios 
įvairiausios, pradedant vai
ruotoju ir baigiant pedago
gu, inžinierium.

Kai protą įmogų apninka, 
Sakykit, ką veikt herojui! 
Drąsa ne vienam pradingo 
Pasidavė geruoju.

LKP Kapsuko m. antrasis sekretorius 
atidaro sūduviškių jubiliejuj parodą.

Be Būvių, be įprogknų — 
Darbo, kovoj kaidlonlnėl 
Mos įprendllam tavo likimą 
Ir mollf reliktam Tėvynei.

Jau Velnio Tiltas nedunda 
Seniai jo poliai supuvo. 
Ir burvgs herojus atbunda, 
Pažadintas Žadintuvo.

Montrealio Lietuvių Mote
rų Klubas, kaip ir kasmet, 
surengėme Tarptautinės Mo
ters Dienos Kovo 8-osios mi
nėjimą pas draugus Skripkus 
jų erdvioje svetainėje. Pa
rengimas gerai pavyko. Bu
vo paruošti ir pateikti šilti 
pietūs. Prisirinko gražios pu
blikos. Pranutė Skripkienė, 
Onutė Virbiliene ir kitos šei
mininkės atliko sunkų virtu
vės darbą. Venskaitienė ir 
Kaušakienė patarnavo prie 
stalų.

Pirmininkė Ada Šuplevi- 
čienė pravedė susirinkimą ir 
minėjimą. Ji paskaitė jaudi
nančias ištraukas iš knygos, 
kaip anais amžiais buvo mo
teris niekinama. Onutė Vir- 
šinskienė pasakė eilėraštį, 
jos pačios paruoštą ir pritai
kytą Moters Dienai. Trum
pai pakalbėjo draugė Juškie
ne, mūsų menininkė. Taip gi 
žodį kitą tarė K. Lukošius, 
J. Urbanavičius ir kiti.

Taipgi labai linksma ir ma
lonu, kad per kiekvieną suė
jimą prisirašo po kelias nau
jas nares. Klubas auga.

Mieli broliai ir sesutės, 
mes aukojame geriems tiks
lams, bet mes negalime pa
miršti ir savų laikraščių. 
Koks smūgis buvo, kai nete
kome “Liaudies Balso.” Na, 
ir kas atsitiktų, jeigu netek- 
tumėm ir mūsų “Laisvės,” ką 
mes darytumėm be laikraš
čio . . . Todėl rūpinkimės, 
kad taip neatsitiktų.

Vieną sykį seniai Rojus Mi
zara rašė:

“Draugai, mes senstame, 
dideli suėjimai nevisada įma
nomi. Sueikime namuose, 
draugiškai pasivaišinkime, o 
likusi centelį siųskime savo 
laikraščiui. Kol mes gyvi,

A. Stanulis
Aš kažkodėl maniau, kad ji 

vis dar tokia pati rusvakasė 
mergytė, pasipuošusi žydrais 
kaspinėliais. Trapi, padūku
si, nerūpestinga . . . Apsiri
kau: laikas greit keičia žino

ti, geros sviesos 
kadrų.

Kovo 4 Lietuvių Piliečių 
klubo salėje įvyko 45 kuopos 
susirinkimas. Jį pradėjo 
kuopos pirm. S. Kuzmickas. 
Pirmiausia tylos minute pa
gerbti mirę kuopos nariai Jo
nas ir Ona Rubai.

Toliau susirinkimą vedė 
Tillė Lukienė. Buvo pateikti 
kuopos raportai. Stasys 
Kuzmickas pranešė, kad va
sario mėnesį kuopos rengi
niai buvo sėkmingi. Turėjo
me skaitlingą publiką. Mūsų 
veikime yra gera tvarka, 
gauname naujų narių. Šį kar
tą į kuopą įstojo Mary Ba- 
barskas.

Finansų sekr. J. Andriulie
nė pateikė kuopos finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
su raportu sutiko.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė S. Kuzmickas 
ir Pranas Mockapetris. Kuo
pos finansų knygas patikrino 
J. Šarkiūnas ir J. Dobrow. 
Pranešė, kad fin. knygos ve
damos gerai. Visi raportai 
buvo priimti.

Susirinkimas 
sveikinti nuo 
“Laisvės” ir “Vilnies” suva
žiavimus. Iš kuopos iždo pa
skyrė po $300.

Šiuo metu St. Petersburge 
atostogauja Povilas Venta iš 
New Yorko. Jis buvo prista
tytas pasakyti, kaip jam pa
tinka mūsų organizacinė vei
kla. Jis sveikino St. Peters
burg© veikėjus už ryžtą ir 
organizuotą veiklą. Dėkojo 
už parama “Laisvei.” Taip 
pat jis iteikė mūsų knygynui 
lietuviškos spaudos. Ačiū 
jam.

Po susirinkimo buvo pami
nėta Tarptautinė Moters 
Diena—Kovo 8-toji.

Pirmininkė Julė Andriulie
nė sveikino moteris su Kovo 
8-ąja, priminė, kad šios die
nos programą atliks mote
rys, pakalbės apie Tarptau* 
tinę Dieną ir moterų veiklą.

Buvo pristatyta Tillė Lu
kienė. Ji pasakė turiningą 
kalbą, priminė moterų kovas 
ir atsiekimus. Ypatingai kal
bėjo apie 1975-uosius mote
rų metus. Tais metais mote
rys daug veikė, buvo suorga
nizavusios keliose šalyse 
tarptautinius moterų suva
žiavimus, kuriuose dalyvavo 
iš įvairių šalių delegacijos. 
Buvo sprendžiamos įvairios 
moterų problemos ir pasauli
nė taika.

Po to Helena Feiferienė 
paskaitė Al. Maldonio poemą 
“Bukite laimingos.”

Paskutinė kalbėjo Helena 
Jeskevičiutė. Ji įdomiai pa
kalbėjo apie Kovo 8-ąją, pa
minėdama kad ši diena gimė 
1908 metais New Yorke, 
kuomet rūbų siuvėjai, nepa- 
kęsdami nežmoniškų sąlygų 
darbovietės ir mažos mokes- 
ties už darbą, išėjo į demon
straciją, reikalaudamos šva
resnių sąlygų dirbtuvėse ir 
žmoniško atlyginimo už dar
bą. Vėliau Kovo 8-oji tapo 
tarptautine moterų diena. 
Po to moterys sušaukė kon-

LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Į trečią kūrybinės veiklos 
dešimtmetį įžengus gresą kovai už taiką ir mote

rų lygiateisiškumą. Baigda
ma sveikino St. Petersburgo 
moteris už organizacinį 
darbštumą.

Toliau sekė dainų progra
ma. Emilija Young dainavo 
solo šias dainas: “Oi lau
kiau,” “Onytė,” “Ei upele” ir 
“Kur bakūžė.”

Helena Janulytė paskambi
no savo sukurtą solo “Valse 
in E flat.”

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo paminėji
mui tinkamas dainas. Vado
vavo Adelė Pakalniškienė. 
Pijaninu akomponavo Helena 
Janulytė.

Toliau sekė šokiai.
Klubo veikla

Kovo 11 klubiečiai savoje 
salėje turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Pirmiausia 
buvo pagerbti tylos minute 
mirė klubo nariai Jonas ir 
Ona Rubai ir Juozas Palo
ms.

Sekė valdybos raportai. V' 
Bunkus pranešė, kad vasario 
mėnesį klubo renginiai buvo 
sėkmingi. Kaip ir visuomet, 
šiuo metu atsilanko daug 
svečių iš ivairių vietų. Ret
karčiais mus aplanko svečiai 
ir iš T. Lietuvos.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė išsamų klu
bo finansinį stovį. Iždininkas 
J. Dobrow sutiko su raportą.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė Stasys Kuz
mickas ir P. Mockapetris. 
Raportai priimti.

Po susirinkimo šeimininkai 
M. ir A. Raškauskai visus 
pavaišino skaniais valgiais.

Po pietų V. Bunkus prista
tė viešnią iš Tarybų Lietuvos 
advokatę Reginą Rugėnienę. 
Viešnia pirmiausia perdavė 
iš Lietuvos linkėjimus nuo 
Tėviškės draugijos pirm. P. 
Petronio ir kitų darbuotoji^ 
Taipgi, sakė, geriausi linkėji
mai nuo jūsų pažįstamų.

Viešnia sakė: Mano viešna
gės metu pirmą kartą sutin
ku tokį dideli būrį lietuvių. 
Esu giliai sujaudinta jūsų 
draugiškumų.

Vakar man teko būti jūsų 
choro pamokose. Susipažinau 
su dainininkais ir energinga 
choro mokytoja Adele Pakal
niškiene. Aš savo įspūdžius 
papasakosiu Lietuvoje.” 
Kvietė atvažiuoti Lietuvon, 
susipažinti su Lietuvos pa
siekimais ir pažanga.

Valys Bunkus viešniai už 
pasakytus gražius žodžius 
ir linkėjimus padėkojo.

Po to sekė dainų progra
ma.

Dainavo solistas Larry 
Strack ir Dainos Mylėtojų 
choras. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, akomponavo 
Helena Janulytė. Toliau sekė 
šokiai ir susipažinimas su 
viešnia iš T. Lietuvos.

Keletą žodžių apie Dainos 
Mylėtojų chorą.

Kovo 12 dienai Miami L.S. 
klubas pakvietė mūsų chorą 
atlikti koncertinę programą. 
12-osios dienos ankstyvą ry
tą choristai su savo automa
šinomis skubėjo, nepavėluo
ti. Kelionė pavyko, prabu
vom laiku. Po skanių vaišių 
vietinis solistas Augustinas 
Iešmantą pradėjo programą. 
Toliau visą programą labai 
vykusiai atliko Dainos Mylė
tojų Choras ir jo solistai. 
Programa buvo įvairi, įspū
dinga. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, pianinu akompo
navo Helena Janulytė. Ačiū 
miamiečiams už pakvietimą.

5
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VIENOJE KERAMIKOS MUZIEJAUS SALIŲ

Kaune, Rotušės rūsiuose, atidarytas M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus filialas—keramikos muziejus. Trijose salė
se eksponuojama apie du šimtus darbų, kuriuos sukūrė 
daugiau kaip 50 dailininkų. A. Sabaliausko nuotr.

MIAMI, FLA.
Mūsų sueigos, 

susirinkimai, veikla
Apie LLD 75 kuopos vy

kusį bazarą jau rašė draugė 
N. lešmantienė, Tad einame 
prie kitų didžiųjų. Šio sezono 
viena iš didžiųjų sueigų buvo 
LSK koncertas, įvykęs kovo 
12 dieną. Ši sueiga paliko ir 
gražių prisiminimų, nes kon
certo programą atliko Adelės 
Pakalniškienės vadovauja
mas Dainos Mylėtojų choras 
iš St. Petersburgo. Tai gar
bė choro vadovei ir jo daly
viams, nes choras jau išaugo 
į tikrą meno kultūros židinį. 
Šio choro sudėtyje veikia 
akompanistė H. Janulytė, ja
me yra solistai, duetai, taip 
pat moterų ir vyrų grupinis 
dainavimas. Tačiau plačiau 
apie šio koncerto atliktą pro
gramą mūsų spaudai sutiko 
parašyti draugė Julija An- 
drulienė.

Apgailėtina, kad iš mia- 
miečių šiame koncerte daly
vavo tik vienas mūsų solistas 
A. Iešmantas. Vietinis Aido 
choras šiuo metu kažkaip nu
tilo. O visgi mūsų sueigose 
norėtume girdėti lietuvišką 
dainą. Koncertas, daina gra
žiai pataiko ir į senesniojo 
amžius klausovų jausmus. 
Žinoma, yra priežastys, kad 
vietinis Aidas nutilo. Kai ku
riuos jo narius jau pašaukė į 
amžiną poilsį mirtis, kitus 
trukdo susirgimai, amžius. 
Sakyčia, reikėtų taikytis prie 
pakitusių sąlygų. Dar esan
tiems aidiečiams reikėtų su
sieiti, pasitarti ir daryti išva
das dainos meno reikalu. Ma
nau, kad taip galvoja ir pa
tys aidiečiai.

LLD 75 Kuopos 
Susirinkimas

LLD 75 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 22 dieną, 
LSK salėje. Draugės N. leš
mantienė, M. Navickienė ir 
jų talkininkės paruošė susi
rinkimo dalyviams pietus. Po 
skanių užkandžių apie 2 va
landą pradėta kuopos susi
rinkimas. Išklausius ir priė
mus sekretorės M. Navickie
nės skaitytą pereito susirin
kimo protokolą, sekė kuopos 
valdybos pranešimai.

Buvo pranešta, kad šiame 
susirinkime dalyvauja sve
čias Povilas Venta. Kuopos 
iždininkė N. Įešmantienė 
pranešė apie kuopos finansi
nį stovį. Taip pat ji raporta
vo komisijos vardu apie kuo
pos bazaro finansines pasė
kas. Ji pasakė, kad šių metų 
bazaras davė virš 400 dol. 
uždarbio. Susirinkimas iš
reiškė nuoširdžią padėką ba
zaro komisijai, jo dalyviams 
ir visiems tiems, kurie savo

dovanomis padarė bazarą 
taip pelningu. Duoklių sekre
torius J. Zutra pranešė, kad 
LLD duoklės dar lėtai atei
na. Tad šiame susirinkime 
dar jis negalėjo duoti pilną 
pranešimą apie LLD narių 
skaičių mūsų kuopoje. Tad 
prašome LLD narius pasku
bėti sumokėti savo metines 
duokles į LLD Centrą. Tai 
galima atlikti ne tik kuopos 
susirinkime, nes ir asmeniš
kai draugas J. Zutra, sueigo
se ar kitur susitikus, priima 
LLD narių duokles.

Siame susirinkime nutarta 
pasveikinti ateinančius šių 
metų “Laisvės” ir “Vilnies” 
suvažiavimus. Abiem laik
raščiam pasveikinti nutarta 
skirti po 100 dolerių. Taip 
pat nutarta aukoti 150 dole
rių dienraščiui “Daily 
World.” Laikraštis “Daily 
World” yra vienatinis Ame
rikoje, kuris vadovauja dar
bo žmonių klasinei kovai už 
geresnį gyvenimą, taiką pa
saulyje ir socialinę pažangą. 
Kad ir šiuo metu tik “Daily 
World” duoda teisingą įverti
nimą apie Izraelio karinę ag
resiją Libane. Tad kas tik 
išgali, prašomi remti “Daily 
World” taip lygiai kaip 
“Laisvę” ir “Vilnį.”

Baigus organizacinius susi
rinkimo reikalus, kalbėjo 
draugas Povilas Venta. 
Draugas Venta šiuo metu 
veikia mūsų judėjimo cent
ruose. Jis gerai nušvietė 
“Laisvės” leidimo reikalus, 
laikraščio finansinę ir techni
nę padėtį šiose sąlygose, 
kuomet visokios reikmenys, 
jų kainos kyla, didėja inflia
cija. Taip pat draugas Venta 
yra ir LLD Centro valdybo
je. Jis nušvietė šios organi
zacijos veiklą—“Šviesos” ir 
knygų leidimo reikalus.

Taip pat mūsų svečias dar 
visai neseniai viešėjo Tarybų 
Lietuvoje. Tad ir Lietuvos 
draugų vardu Povilas sveiki
no mus, kurie reiškia geriau
sius mums linkėjimus visuo
meninėje veikloje. Baigus 
svečiui kalbą, atsakius kai 
kuriuos klausimus, susirinki
mas baigta geroje nuotaiko
je.

Sekantis kuopos susirinki
mas. Ateinantis LLD 75 
kuopos susirinkimas įvyks 
balandžio 26 dieną, LSK sa
lėje. Kuopos susirinkimai ne
būna “sausi.” Kuopos geros 
draugės visuomet susirinku
sius pavaišina skaniais pietu
mis. Po susirinkimui dažnai 
turime kultūrines progra
mas. Kviečiame LLD kuopos 
narius ir svečius dalyvauti ir 
minėtame susirinkime.

V. Bovinas

Serga
Long Islandietė Ona Kera- 

minienė pergyveno operaciją 
St. John’s ligoninėje, Smith
town, L. L

Mūsų linkėjimas jai greit 
sustiprėti. IM

St. Petersburg, Fla.
Mano pirmą kelionė 

j Miami, Fla.
Dainos Mylėtojų Choras 

gavo užkvietimą nuo Miamio 
draugų, kad mes jiems išpil- 
dytum koncerto programą.

Užkvietimą priėmėm, ir 
važiavom net aštuoniais 
automobiliais.

Kovo 12 dieną atsikėlėm 4 
vai. ryto, paėmėm draugus 
Juozą ir Helen Šarkiūnus ir 
Helen Janulytę ir 5 vai. ryto 
apleidom St. Petersburgą. 
Kelionė buvo gera,' tik labai 
daug miglų turėjom, bet mes 
už 5 valandų pasiekiem mia- 
miečių Kliuba. Ten jau daug 
draugu mūsų laukė.

Pirmučiausia susitikau su 
savo labai gerų draugų J. 
Krasnicku, Julius gražiai at
rodo, mat, jam gal Floridos 
klimatas patinka. Vėliau su
sitikau draugą V. Boviną, 
kurio nebuvau matęs jau virš 
35 metų.

Pirmą kartą man teko susi
pažint su Natalija ir Augustu 
Iešmantais. Tai labai malo
nūs ir mielus draugai.

Papietavus draugas A. Ieš
mantą pranešė, kad prasidės 
koncertas. Apie koncerto 
programą, aš manau, para
šys vietiniai.

Po koncerto hostessė Mary 
Koch vėl paprašė visus cho-

Po koncerto hostessė Mary 
Koach vėl paprašė visus cho
ristus prie stalų ir buvo pa
teikta labai, skani vakarienė. 
Pavalgius draugė lešman
tienė pranešė choristams, 
kur jie turės nakvynes ir kad 
ant rytojaus prieš grįžimą 
namo, sustotum Klubo sve
tainėje, kur bus pagaminti 
mums pusryčiai.

Draugai Miamiečiai mus 
priėmė labai gražiai ir pavai
šino kuo geriausiai. Didelis 
ačiū jiems visiems.

Mane, mano žmoną Vailiu- 
tę ir Helen Janulytę parsive
žė nakvynėn labai maloni 
draugė Mary Kvetkas. Man 
teko su ja susipažinti pirmą 
kartą. Ačiū jai už gera nak
vynę. Aš to niekad neužmir
šiu.

Pirmadienį, pavalgę ska
nius pusryčius, aš su drau
gais Šarkiūnais sustojom pas 
Šarkiunienės pusseserę Ge
novaitę ir Antaną Stapulio- 
nius. Jis man daug papasa
kojo apie Lietuvą, kurios aš 
jau 50 metų nesu matęs. 
A. Stapulionis labai gerai pa
žinojo mano gimines. Mes 
daug pasikalbėjom apie se
nus laikus.

G. ir A. Stapulioniai jau 
abudu yra pensininkai. Turi 
labai gražų namą. Genovaitė 
mus pavaišino labai skaniais 
pietumis. Ačiū jai už tai.

Tuo laiku pas juos atosto
gavo Helen Janulytės pusse
serė Biruta ir Jos vyras Wil
bur Seiler iš Bostono. Labai 
malonūs žmonės. Aiškus pa
silsėję, 3 vai. po piet važia
vom namo. Didelis ačiū mia- 
miečiams, kad taip gražiai 
mus visus priėmė.

Man buvo malonu pasima
tyt su draugų J. Krasnicku, 
su kuriuo aš esu daug vei
kęs Clevelande, Ohio, taip 
pat su seniai matytu draugų 
V. Bovinų. Dar sykį, ačiū 
visiems miamiečiams. S. K.

• Neturėdami pakankamai 
laisvos žemės, japonai vis 
dažniau savo žvilgsnį kreipia 
į jūrą. Šunaki mieste Kiusiu 
saloje yra pastatyta įlankos 
akvatorijoje mokykla, kurios 
pamatas—betoninė aikštelė 
ant pilonų. Tai vienintelė 
mokykla pasaulyje, kuriai 
sausumoje nebeatsirado vie
tos.

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 pietus.II

Kviečiame visus apylinkės lietuvius daly
vauti. Auka $7.

Sveikinimai “Laisvės” suvažiavimui
“Laisvės” direktorių pirmininkas Povilas Venta sugrįžo iš 

Floridos praėjusį penktadienį, bet ne tuščiomis. Jis parve
žė “Laisvės” šėrininkų suvažiavimui $570 sveikinimais nuo
sekamų floridiečių:
Iš Miami: Jorįas Smalenskas................ $100.00

LLp 75 kuopa......................... 100.00
Peter J. Gasper ........................35.00
V. A. Nevinskas....................... 20.00
A. Petraitienė...........................10.00
J. Augutienė ............................ 10.00
A. $vegžda................................10.00
E. yitartienė............................ 10.00
V. įovinas..................................10.00
M. Deruor.......... ....................... 10.00
E. F. Mankauskai..................... 10.00
A. Bečienė .................................10.00
J. Ųaugirda.................. 5.00
E. Stankaitinė ............................5.00
P. Gudelis....................................5.00

Iš St. Petersburgo:
Pranas Bunkus.......................$ 50.00
Jonas Stančikas.........................50.00
J. T. Lukai............................... 20.00
W. A. Stakėnai ........................ 20.00
J. M. Mileriai........................... 20.00
J. S. White................................10.00
V. Paulauskas..........................   10.00
F. V. Budronis......................... 10.00
J. B. Vaitkai..............................10.00
A. Pakalniškienė.......................10.00
E. Valley......................................5.00
J. Andrulienė......... .....................5.00

* * *
Gerbiami “Laisvės” dalininkai,

Malonėkite priimti mūsų sveikinimą suvažiavimo, kuris 
įvyks balandžio 16 d. Tuo tikslu sumaniau aplankyti Maikį 
Kapkevičių, kurį radau jo virtuvėje po kirpėjo žirklėmis. 
Maikis, taip kaip ir pirmiau, vaikštinėja su pagalba ketur
kojo.

Paaiškinau jam tikslą mano atvykimo ir nusitarėme 
pasveikinti “Laisvę” su dešimke nuo kiekvieno—tai yra 
$10 nuo M. Kapkevičiaus ir $10 nuo manęs.

Linkime Jums, laisviečiai, gerų sėkmių ir tarimų, kad 
dienraštis “Laisvė” gyvuotų dar daug, daug metų.

J. Vaičekauskas
Maikis Kapkevičius 

Binghamton, N. Y.
* * *

Sveikiname “Laisvės” Bendrovės suvažiavimą ir linkime 
geros sėkmės. Siunčiame su pasveikinimu po $5 nuo:

O. Wellus
A. Yudikaitis
J. O. Kerailiai
M. Lynn

M. Lynn
Binghamton, N. Y.

* * *
Siunčiame $10 pasveikinti “Laisvės” šėrininkų suvažiavi

mą. Linkime Jums sėkmingo suvažiavimo ir geros sveika
tos laikraščio leidimo darbuotojams.

Vladas ir Marytė Railai
Whittier, Cal.

* * *
New Yorko Lietuvių Moterų Klubo susirinkime, kovo 21 

d., narės nutarė pasveikinti “Laisvės” Bendrovės dalininkų 
suvažiavimą su $100.

♦ * ♦
Per V. Boviną iš Miami—sveikina “Laisvės” suvažiavimą 

Anna Balčiūnienė su $20.
* * *

Walter>Graunas, Ozone Park, N. Y. sveikina su $20.
* * *

Antanina Butkis iš Lemont, Ill.-—sveikina suvažiavimą su 
$5.

* * *
Širdingai dėkojame visiems aukotojams. Iki kovo 28 d. 

su sveikinimais aukomis gavome $765.
ADMINISTRACIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas:.846-1970

PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 31,1978

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.

GEGUŽES 21 D.
Aido Choro metinis kon-

New Hope, Pa.
Ilgametė “Laisvės” skaity

toja ir rėmėja Antonina Ake- 
lavičienė mirė kovo 11 d., 
sulaukusi 89 metų amžiaus. 
Ji buvo palaidota kovo 14 d. 
Oakland kapinėse, Philadel- 
phijoje. Liko nuliūdime dvi 
dukros—Anna R. Lipman ir 
Emma Kline, sūnus John Ro- 
maska, taipgi penki anūkai ir 
11 proanūkių.
, A. Akelavičienė atvyko iš 
Lietuvos į Jungtines Valsti
jas 1914 metais ir išgyveno 
Minersvillėje iki 1936 metų. 
Vėliau ji gyveno Philadelphi- 
joje ir Lansdale, o nuo 1958 
metų persikraustė pas dukrą 
Anna R. Lipman į New 
Hope, Pa.

Reiškiame gilią užuojautą 
likusiai šeimai. IM

PREMJERAS BEGIN 
SUGRĮŽO NE VISAI 
PASITENKINUS

Jeruzalimas. — Sakoma, 
kad Izraelio premjeras Me
nachem Begin sugrįžo iš pa
sitarimų su Jungtinių Valsti
jų prezidentu Carteriu ne vi
sai pasitenkinęs rezultatais. 
Jis pareiškė, kad kai kurie 
Carterio reikalavimai Izrae
liui yra nepriimtini. Vienas 
tokių reikalavimų yra reika
lavimas, kad Izraelis pasi
trauktų iš okupuotų arabų 
žemių į vakarus už Jordano 
upės ir Gaza srityje. Šias 
žemes Izraelis laiko savo že
mėmis.

Nežiūrint to “nesusiprati
mo,” Washingtone Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Vance pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė nesi
liaus siekus susitarimo tarp 
Izraelio ir arabų.

FEDERALINE PAGALBA 
MIESTAMS

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter pateikė mies
tams teikimo pagalbos pro
gramą. Joje sakoma, kad 
pirmaisiais metais pagalba 
pasieks apie $742 milijonus 
dolerių. Sukėlimui tam rei
kalui lėšų, prezidentas siūlo 
Kongresui padidinti federali- 
nį 1979 metų biudžetą $4.4 
bilijono dolerių.

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

BRIEFS
President Carter told 

about 300 cheering women 
at a White House reception 
March 22, that he would 
establish an interagency pa
nel to further the aims of 
women.

The occasion was the pre
sentation to the president 
of an official report on the 
National Women’s Confer
ence held in Houston last 
November. The report, pre
sented by Bella Abzug, for
mer Representative from 
Manhattan, contained re
commendations for action 
by Federal, state and local 
governments to eliminate 
barriers to equality.

* ♦ ♦
The Metropolitan Life In

surance Company had two 
women agents in 1883. New 
York Life Insurance appoin
ted its first one in 1889. 
And a few years laters real 
estate was considered suita
ble for genteel ladies. The 
picture is changed now. Wo
men are doing very well in 
real estate and in other 
fields.

* ♦ ♦
There are several things 

you can do—besides taking 
antiacids—to prevent or re
lieve “heartburn,’ ’ says a 
Harvard University doctor. 
The doctor says that you 
should reduce if you’ re 
overweight. Slimming can 
relieve pressure on the sto
mach that might contribute 
to the backup (into the food 
pipe) of stomach acid that is 
believed to cause heart
burn.

Also: Elevate the head of 
your bed (four to six inches) 
with blocks under the legs. 
When you are sleeping, this 
will help gravity keep stom
ach acid from backing up 
into the food pipe.

Third: try eating smaller 
meals and avoid lying down 
after eating. Also avoid 
tight-fitting clothes, tobac
co, alcohol, chocolate, citrus 
fruits and peppermint. Use




