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KRISLAI
Tegyvuoja Lietuvos 

menininkai!
Užsispyrimo laimėjimas 
Kaltinimas su gana tvirtu 

pagrindu 
Geras išbandymas 
Nuoširdžiausiai sveikiname

A. BIMBA
Savaitraštyje “Gimtasis 

kraštas" (kovo 15 d.) skaitau 
pranešimą, kad garsusis Vil
niaus kvartetas su koncer
tais šiomis dienomis išvyksta 
(dabar gal jau bus išvykęs) į 
Lotynų Ameriką. Kvarteto 
narys Donatas Katkus su 
pasididžiavimu sako:

“Jau esame koncertavę 
penkiolikoje įvairių žemynų 
valstybių (kai kur ne po 
vieną kartą). Į Lotynų Ame
riką keliaujame pirmąsyk. 
Pakviesti stambiausios te- 
nyktės firmos Music Daniel, 
turėsime bent mėnesį didelių 
koncertu, Meksikoje, Kosta 
Rikoje. Kolumbijoje, Peru. 
Sakau “didelių koncertų,” 
nes įki šiol dar nė vienai 
gastrolinei išvykai neturėjo
me paruošę tiek stambių 
formų kūrinių—daugiau kaip 
dvidešimt.”

Neseniai Jungtinėse Val
stijose koncertavo Tarybų 
Lietuvos kamerinis orkest
ras, o šiuo laiku begastro- 
liuojamame tarybiniam šokių 
ansamblyje dalyvauja dvi po
ros ir lietuvių šokikų.

Argi ne puiku! Argi galima 
nesididžiuoti mūsų gimtojo 
krašto menininkais! Jie jau 
žinomi ir pagarsėję visame 
pasaulyje.

Nesigilinant į pirmadienį 
pasirašytą tarp Izraelio ir 
Egipto sutarties reikšmę ir 
prasmę, negalima nepabrėžti 
mūsų prezidento Carterio 
vaidmens jai pasiekti. Nėra 
jokia paslaptis, kad ji pasiek
ta tiktai jo pastangų ir užsi
spyrimo dėka. Tą savo kal
bose pažymėjo ir Izraelio 
premjeras Beginąs, ir Egipto 
prezidentas Sadatas.

Žinoma, prezidentui laimė
ti gerokai padėjo ir jo paža
dėjimas Izraeliui ir Egiptui 
suteikti net perikis bilijonus 
dolerių paramos. Izraelis 
gausiąs tris bilijonus, o Egip
tas du. Tie bilijonai, aišku, 
ateis ne iš prezidento šeimos 
pynacų biznio iždinės, bet iš 
mūsų, mokesčių mokėtojų ki
šenių. Tačiau, dar kartą, 
šiuo atveju prezidentas Car- 
teris akivaizdžiausiai įrodė 
savo nepaprastai didelį užsi
spyrimą.

Ot, kokie mes būtumėme 
laimingi, jeigu tokį užsispyri
mą jis parodytų ir paskelbta
me “kare” infliacijai ir kainų 
kilimui!

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” praneša, kad 
šiomis dienomis jis į Indoki
niją pasiuntė korespondentą, 
kuris žinias pranešinės iš 
Vietnamo, Kambodijos ir 
Laoso. Korespondentu yra 
žymus žurnalistas Terry 
Cannon. Dienraštyje jau 
skaitome jo korespondenci
jas iš Vietnamo sostinės Ha
nojaus. Jos labai įdomios.

Tai pirmas pažangiečių 
dienraščio išbandymas į so
cialiniai audringas vietas 
skubiai pasiųsti savo kores
pondentą, kuriuo skaitytojai 
galėtų pilnai pasitikėti, jog 
jis juos teisingai informuos 
apie tenykštę padėtį.

Sveikinimas 
Vengrijos liaudžiai

Šiemet sukanka 60 metų, 
kai Vengrijoje buvo įkurta 
Vengriška Tarybų Respubli
ka. Ta [storine proga Jungti
nių Amerikos Valstijų Ko
munistų Partijos Centro ko
mitetas Vengrijos Socialisti
nei Darbininkų Partijai pa
siuntė šiltą, nuoširdų sveiki
nimą. Tą patį padarė ir kitų 
revoliucinių partijų vadovy
bės.

Sveikinimą pasirašo parti
jos sekretorius Gus Hali ir 
pirmininkas Henry Winston.

1919 metais įkurta Veng
riška Tarybų Partija neilgai 
tegyvavo. Buržuazinės jėgos 
ją nuvertė ir Vengrijoje įsi
kūrė fašistinis režimas, kuris 
tapo nušluotas tiktai po II 
pasaulinio karo audrų ir Ven
grijoje įsikūrė Socialistinė 
Respublika, kuriai vadovauja 
Vengrijos Socialistinė Darbi
ninkų Partija. Šiandien Ven
grija priklauso socialistinių 
tautų šeimai.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia nori, kad Amerikos 
Fordo kompanija čia pasista
tytų už bilijoną dolerių įmo
nę ir pradėtų gaminti auto
mobilius. Bet Prancūzijos 
automobilių gaminimui kom
panijos tam griežtai priešin
gos, nes tokia įmonė pa
kenktų jų bizniui.

Sis žygis, žinoma, labai 
iškaštingas. “Daily World” 
prašo skaitytojų finansinės 
paramos.

□

Juodųjų žmonių vadinimas 
New Jersey valstijos guber
natoriaus Byrnes rasistu turi 
gana tvirtą pagrindą. Antai 
valstijos Aukščiausiajame 
Teisme atsirado dvi tuščios 
vietos. Joms užpildyti guber
natorius nominuoja du baltus 
advokatus. Dabar tas teis
mas susideda vien tik iš 
baltųjų narių. Nors N. J. 
valstijos gyventojų didelį 
nuošimtį sudaro juodieji 
žmonės, bet jie Aukščiausia
jame Teisme neturi nė vieno 
atstovo. Arba, antai visoje 
valstijoje šiandien yra val
džios paskirti 127 teisėjai, 
bet iš jų tiktai penki juodieji.

Juk tai labai aiški rasinė 
diskriminacija iš gubernato
riaus pusės. Tokia diskrimi
nacija rasiniams santykiams 
tarp baltųjų ir juodųjų gy
ventojų labai kenkia.

I—J

Nors jau bus keliomis die
nomis pavėluota, bet aš no
riu nuo visų Amerikos pa
žangiųjų lietuvių ir nuo sa
vęs asmeniškai nuoširdžiau
siai pasveikinti žymųjį Tary
bų Lietuvos mokslininką. 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
ilgametį prezidentą, socialis
tinio darbo didvyrį Juozą 
Matulį jo 80-ojo gimtadienio 
proga (mokslininkas gimė 
1899 m. kovo 16 d.).

Šiandien Lietuvos Mokslų 
Akademija yra išgarsėjusi ne 
tik visoje plačiojoje Tarybų 
Sąjungoje, bet ir visame pa-' 
šaulyje. Jos mokslininkais ir 
jų pasiekimais visose mokslo 
srityse didžiuojasi, kur jie 
begyventų, visi geros valios 
lietuviai.

Linkime draugui Matuliui 
sveikatos ir didžiausios sėk
mės jo labai atsakomingoje 
tolimesnėje veikloje ir daug, 
daug laimės jo asmeniniame 
gyvenime.

Izraelio—Egipto taikos sutartis pasirašyta Plieno darbininkai
susirūpinę protestuoją

Po pasirašymo sutarties Sadatas [kairėje!, Carteris ir Beginąs šiltai sveikinasi.

Sutarties pasirašymo iškil
mingos ceremonijos įvyko 
praeitą pirmadienį, kovo 26 
dieną Washingtone. Už Iz
raelį sutartį pasirašė jo 
premjeras Menachem Begin, 
už Egiptą jo prezidentas An
war el-Sadat, ir už Jungtines 
Valstijas, kaip pasirašymo 
liudytojas, jų prezidentas 
Jimmy Carter. Pasirašymo 
apeigos buvo suruoštos prie 
Baltųjų Rūmų parke, Wa
shingtone, pilname žmonių, 
stebėtojų.

Po pasirašymo visi trys 
vadai pasakė trumpas kal
bas, vienas kitą labai išaukš
tindami. Prezidentas Carte
ris dideliais didvyriais išva
dino Beginą ir Sadatą, o šie 
jį gyrė ir sakė, kad sutartis

Paryžiuje milžiniška darbininku demon
stracija prieš 20,000 atleidimo is darbo

Paryžius. — Gavus prane
šimą, kad plieno kompanijos 
ruošiasi iš darbo atleisti apie 
20,000 darbininkų, čia kovo 
23 suruošta protesto demon
stracija. Net ir policija pripa
žįsta, kad demonstracijoje 
dalyvavo daugiau 60,000 
plieno darbininkų ir jiems 
pritariančių paryžiečių. Bet 
patys demonstrantai apskai

Harlan, KY. — Jau bus 
15 mėnesių kaip streikuoja 
Jericol kasyklos, prie Virgi
nia rubežiaus, angliakasiai, 
kasyklos operuojamos skebų 
pagalba. Gerai ginkluota 
Kentucky valstijos policija 

j skebus į kasyklas atlydi ir 
I vakare parlydi namo.

tapo pasiekta tiktai dėka 
prezidento Carterio pastan
goms ir užsispyrimui.

Prezidentas Carter sakė, 
kad ši sutartis yra tiktai 
pirmas didelis žingsnis link 
pilnos, visas šio rajono val
stybes apimamos, visuotinos 
taikos.

Bet taip nemano nei pales
tiniečiai, neigi kitos arabų 
šalys. Kitos arabų šalys, 
kaip žinia, sutartį griežtai 
atmeta ir smerkia. Jos Egip
to prezidentą Sadatą vadina 
jų reikalo išdaviku. Jos 
Egipto respubliką jau pašali
no iš Arabų Lygos. O pales
tiniečių vadas Arafatas sako, 
kad ši sutartis Vidurio Ry
tuose padėtį tik paaštrina ir 
padidina naujo karo pavojų.

to, kad jų buvo apie 100,000. 
Prancūzijos sostinė seniai 
buvo tokią didelę ir kovingą 
demonstraciją mačiusi.

Demonstracijai baigiantis, 
policija pradėjo išpuolį prieš 
studentus. Įvyko aštrus susi
kirtimas. Studentai gynėsi. 
Abiejose pusėse buvo nema
žai sužeistų. 27 demonstran
tai suareštuoti ir įkalinti.

San Diego. — Prekinio 
laivyno jūreivis Lawrence 
Singleton teismo rastas kal
tu už išprievartavimą ir nu
žudymą 15 metų mergaitės. 
Bausmė bus paskelbta balan
džio 20 d. Gali būti nubaus
tas 14 metų kalėjimu.

Iš Izraelio pusės, jo prem
jeras Begin prieš atvyksiant 
į Washingtoną sutarties pasi
rašyti, griežtai pareiškė, kad 
Izraelis niekados nebegrįš į 
prieš 1967 metų karą buvu
sias jo sienas, nesitrauks iš 
jo okupuotos Jordano upės 
vakarinėje pusėje arabų teri
torijos ir niekados nesutiks 
su įsteigimu nepriklausomos 
palestiniečių valstybės tarp 
Izraelio ir Jordanijos.

Sutarties pasirašymo cere
monijų šūkis buvo: “Taika! 
Taika! Taika! Visiems lai
kams galas gyvybių klojimui 
ir kraujo liejimui!”

Bet: pagyvensime—pama
tysime . . .

Paskirtas Prokuras 
ištirti Carteriu bizni

Washingtonas. — Teisin
gumo departamento galva 
generalinis prokuroras Grif
fin B. Bell paskyrė advokatą 
Paul J. Curran, newyorkietį, 
specialiu prokuroru ištirti 
kaltinimus, kad prezidento 
Carterio šeima kadaise nele- 
gališkai gavo iš Georgijos 
nacionalinio banko 7 milijonų 
dolerių paskolą savo pynacų 
bizniui ir duoti Teisingumo 
departamento rekomendaci
ją. Įdomu tas, kad Curran 
yra republikonas, bet demo
kratas Bell pasitiki, kad jis 
savo pareigas atliks teisin
gai, nepartyviškai.

Guatemaloje nesuvaldomas 
reakcininkų teroras

Guatemala City. — Po visą 
Guatemalos respubliką pra
dėjo siautėti baisiausias 
reakcininkų teroras prieš re
žimui priešingus politinius 
veikėjus, darbininkų judėji
mo vadus ir aukštųjų moky
klų profesorius. Teroristai 
pasivadino “Antikomunistine 

! armija.” Šalies sostinėje jie 
nužudė labai populiarų politi
nį veikėją buvusį miesto me
rą Manuel Colom Arguetą. 
Jo laidotuvėse dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Valdžia 
sako, kad ji nieko bendro 
neturi su teroristais ir jų 
siautėjimu.

Bet reikia žinoti, kad 
Jungtinių Valstijų pagalba, 
1954 metais Guatemaloje mi- 
litaristai nuvertė kairiųjų jė
gų valdžią ir įvedė militarinę 
diktatūrą. Ir prasidėjo tero- 

■ ras prieš kairiuosius. Ap

Youngstown, Ohio.
nešta, kad šioje apylinkėje 
bus uždarytos dvi didžiulės 
plieno pramonės įmonės— 
Champbell Works ir Brier 
Hill Works. Keli tūkstančiai 
darbininkų netektų darbo.

Darbininkai susirūpinę. Jie 
protestuoja prieš samdytojų 
užsimojimą ir reikalauja, kad

Teismas užgyrė valdišką 
cenzūrą

Madison, Wis. — Žurnalas 
“The Progressive” norėjo at
spausdinti žurnalisto Ho- 
ward Morlando straipsnį 
apie hidrogeninės bombos 
pavojingumą. Straipsnis pa
grįstas neginčijamais faktais. 
Bet valdžia straipsnį žurnalui 
uždraudė. Leidėjai pasiskun
dė teismui.

Nužudytas Anglijos 
ambasadorius

Richard Sykes

Kovo 22 Holandijoje nužu
dytas Anglijos ambasadorius 
Richard Sykes. Sakoma, kad 
jį nušovė du vyrai, jam 
automobiliu važiuojant į dar
bą. Kaltinama Airių respu
blikinė armija (Irish Republi
can Army). Nužudytojai šau
kę: “Anglai, laukan iš Siauri
nės Airijos!”

Holandijos valdžia sako, 
kad jos visos pastangos su
rasti žudikus kol kas veltui.

skaitoma, kad tarp 1960 ir 
1974 metų buvo nužudyta 
20,000 žmonių, daugiau— 
valstiečių ir studentų, reži
mo priešų, arba įtariamų jo 
priešais.

Šermeninių 
savininkams 
labai nepatinka

Federalinė valdžia išleido 
patvarkymą, kad nuo dabar 
šermeninių savininkai, numi
rėlių laidotojai valdžiai re- 
portuotų apie jų imamas už 
palaidojimą kainas. Nėra jo
kia paslaptis, kad kai kurie 
laidotuvių direktoriai pasi
naudoja žmonių nelaimėmis 
ir atplėšia nesvietiškas kai
nas nuo numirėlių artimųjų.

Valdžios įsakymas paliečia 
22,500 šermeninių savininkų.

neleistųPra- i federalinė valdžia 
jiems to padaryti.

Darbininkai priklauso 
Jungtinių Plieno Darbininkų 
Unijai. Jiems šioje kovoje 
vadovauja unijos lokalo 1462 
lokalo prezidentas Ed. 
Mann. Kovojantiems plieno 
darbininkams simpatizuoja ir 
padeda ir kitų pramonių dar
bininkai.

Na, ir dabar federalinis 
distrikto teisėjas Robert W. 
Warren paskelbė savo nuo
sprendį. Jis ’pilnai užgiria 
valdžios uždėtą cenzūrą. Jis 
sako, kad straipsnis priešta
rauja 1954 metais Kongreso 
priimtam atominės energijos 
klausimu įstatymui.

Žinomą, šį teisėjo Warren 
nuosprendį žurnalo leidėjai 
apeliuos į aukštesnį teismą. 
Jo nuosprendis prieštarauja 
spaudos laisvei.

Amerikos darbininkų 
laimėjimas

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausiasis Teismas 6 balsais 
prieš 3 patvarkė, kad yra 
leistina ir legališka valsti
joms mokėti nedarbo benefi- 
tus streikuojantiems darbi
ninkams. Iki šiol tai buvo 
draudžiama. Nedarbo benefi- 
tus gaudavo tiktai iš darbo 
atleisti darbininkai, tiktai 
bedarbiai. Sustreikavę dar
bininkai neskaitomi beda r 
biais, nors jie nedirbtų ir 
keletą mėnesių.

Sis Aukščiausiojo Teismo 
patvarkymas laikomas svar
biu darbo žmonėms laimėji
mu.

Salt Lake City. — Utah 
valstijos gubernatorius Scott 
Matheson užgyrė armijos nu
tarimą sunaikinti 26 senas, 
aprūdijusias minas.

Kaltinamas 
nužudymu 3 
geležinkeliečiu

Rudy Bladel
Elkhart, Ind. — Kovo 23 

d. čia detektivai suareštavo 
Rudy Bladel, 43 metų buvusį 
geležinkelietį. Jis kaltinamas 
Naujųjų Metų išvakarėje tri
jų geležinkeliečių nužudymu. 
Policija nustatė, kad tą bai
sią žmogžudystę jis papildė 
Jackson, Mich. Spėjama, 
kad jis yra atsakingas ir už 
anksčiau keturių geležinke
liečių nužudymą.
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Ką reikštų ir ką duotų
SALT II priėmimas

Nors jau senokai abiejose pusėse kalbama, kad tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų S-gos susitarimas dėl SALT 
II (Strategis Arms Limitation Treaty II—Strateginių 
ginklų apribojimo sutartis II) jau čia pat, kad visi sunkumai 
jau pašalinti, kad už dienos kitos Tarybų S-gos prezidentas 
Leonidas Brežnevas atskris į Washingtoną ir čia su mūsų 
prezidentu Carteriu ją pasirašys. Bet kol kas kalbos 
kalbomis ir pasilieka. Bėga dienos, slenka savaitės, bet 
SALT II vis dar neturime. O jos ištroškusiai laukia visa 
žmonija.

Si sutartis naudinga ir reikalinga ne tik Jungtinėms 
Valstijoms ir Tarybų S-gai, bet visoms valstybėms, visoms 
šalims, visoms tautoms—žodžiu, visam pasauliui. Jos 
priėmimas sulaikytų branduolinio ginklavimosi lenktynes, 
nustatytu taisykles tvarkingam, bendram sumažinimui 
branduolinių ginklų rezervų, užtikrintų dabartinę branduo
linio pajėgumo lygybę tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos ir tuomi sumažintų branduolinės katastrofos 
pavojų.

Iš antros pusės: Nepriėmimas SALT II dar labiau 
pablogintų santykius tarp Tarybų S-gos ir Jungtinių 
Valstijų, susilpnintų detentę ir ginklavimosi varžybos ne 
tik toliau tęstųsi, bet dar smarkiai padidėtų. Nekontroliuo
jamos, neribotos branduolinio ginklavimosi varžybos bet 
kada gali sukelti tokį branduolinį karą, kuris galėtų visą šią 
planetą paversti į lavoną!

Pastarųjų kelerių metų įvykiai rodo, kad už ginklavimosi 
varžybas ir branduolinio karo pavojaus padidėjimą atsako
mybė priklauso Jungtinių Valstijų vadovybei. Kas liečia 
Tarybų Sąjungą tai jinai, kaip žinia, yra pateikus šiuos 
pasiūlymus:

1. Sudaryti sutartį, kuri priverstų visas šalis atsisakyti 
militarinės jėgos vartojimo, išskyrus apsigynimą nuo 
užpuoliko.

2. Priimti sutartį, kurioje NATO ir Varšuvos Sąjungos 
šalys pasižadėtų niekados nevartoti branduolinių ginklų 
Europoje.

3. Susitarti likviduoti (paleisti) NATO ir Varšuvos Pakto 
militarinės sąjungas.

4. Kad Jungtinės Tautos paruoštų programą, vedančią 
tuojau ginklavimusi lėšas sumažinti 10 procentų.

5. Kad Jungtinės Tautos paruoštų programą, vedančią 
prie pilno ir visuotino nusiginklavimo.

6. Kad Jungtinės Tautos nutartų uždrausti visų bran
duolinių ginklų gamybą.

7. Kad visos šalys pasižadėtų nebūti pirmutinėmis 
panaudoti branduolinius ginklus.

Visi šie pasiūlymai yra užrekorduoti Jungtinėse Tautose. 
Visi jie yra gerai žinomi visoms šalims ir valstybėms.

Ar nors bent vienas šių pasiūlymų buvo rimtai aptartas 
ir priimtas? Nebuvo.

Nesunku rimtai galvojančiam žmogui įsivaizduoti ir 
suprasti, kaip kitaip šiandien atrodytų visi tarptautiniai 
santykiai, visa šioje planetoje padėtis, jeigu čia suminėti 
pasiūlymai būtų mūsų Jungtinių Valstijų ir kitų didžiųjų 
valstybių priimti ir vykdomi gyveniman!

Ne geriau, bet dar vis blogiau
Federalinis Prekybos Departamentas tik dabar atidengė, 

kad praeitais (1978 metais) korporacijų bei kompanijų 
pelnai padidėjo net 26 procentais, arba 177 bilijonais 
dolerių! Sakoma, kad tokių milžiniškų pelnų kapitalistai 
nebuvo matę per paskutinius 50 metų. Kalbėdamas 
prezidento Carterio vardu, jo patarėjas Hamilton Jordan 
sako: “Mes manome, kad šie pelnai yra peraukšti ir ką nors 
mes darysime.” Bet Mr. Jordan nepasakė, ką tuo klausimu 
valdžia darys. Kol kas dar nieko nedaro. Veikiausiai ir 
nedarys. Kaip daug kitų gerų prezidento pažadų, taip ir šis 
bus pamirštas.

Tuo tarpu iš Washington© pranešama, kad niekas 
neišeina ir iš mūsų prezidento labai iškilmingai paskelbto 
karo infliacijai, tai yra kainų kilimui. Kainos pakilo net 15 
procentų. O kas gi nukenčia? Mes, liaudis!

Jau net ir kapitalistų organas “Wall Street Journal” 
sako: “Milijonams žemų įplaukų amerikiečių prisieina 
sunkiai kovoti, kaip apšviesti ir apšildyti savo butus. 
Energijos kaina kyla taip smarkiai, kad už ją biednuomenė 
nebepajėgia užmokėti. Apie 25 milijonams neturtingą 
amerikiečių žiemos metu pastogės apšildymas ir apšvieti
mas suėda nuo 20 iki 30 procentų visų jų mėnesinių 
pajamų. O tūkstančiuose atsitikimų tas pareikalauja iki 50 
procentų.

Vadinasi, iš vienos pusės—saujelei amerikiečių negirdėti 
pelnai, nematytas praturtėjimas, iš kitos pusės—milijo
nams ir milijonams amerikiečių pragyvenimo naštos 
pasunkėjimas, skurdo padidėjimas.

Ir tai nėra mūsų išgalvotas mitas. Tą, kaip matome, 
atvirai pripažįsta ne tik valdžia, bet ir patys pelnogrobiai.

Akron, Ohio. — Firestone 
Tire Company praneša, kad 
ji atšaukia 117,000 naujų 
padangų, nes jos defektais. 
Visos jos esą pagamintos 
Švedijoje, bet pardavinėja
mos Amerikoje.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Seattle, Wash. — Čia Dai
lės Muziejuje veikia senovės 
afrikiečių dailininkų kūrinių 
paroda. Yra išstatyta 260 
kūrinių. Paroda labai įdomi 
ir žmonių skaitlingai. Ji tęsis 
iki balandžio 15 d.

Kas ką rašo ir sako RAŠO “LAISVĖS” GERAS BIČIULIS 
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

JIE NORI TOKIOS 
LIETUVOS, KOKIA BUVO 
PRIES 400 METU

Kanados klerikalų savait
raščio “Tėviškės žiburiai” re
dakcija savo 15 dienos veda
majame “Garbė iš Vilniaus” 
apie didžiojo Vilniaus uni
versiteto 400 metų jubiliejų 
mums pateikia gana įdomių 
apdūmojimų. Juk, girdi:

“Pradinė Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės, universi
teto paskirtis buvo ne tik 
mokslinė, bet ir religinė. Jis 
buvo įsteigtas skleisti ne 
vien protinei, bet ir evange- 
linei šviesai Lietuvos žemėse 
ir už jų. Pirmieji dėstytojai 
buvo ne tik mokslo, bet ir 
krikščioniškosios evangelijos 
skleidėjai—vienuoliai jėzui
tai, atkilę iš įvairių Europos 
kraštų. Tiesa, Lietuva oficia
liai jau seniai buvo priėmusi 
krikštą, tačiau krikščionybė 
dar nebuvo įleidusi šaknų, 

Į ypač žemesniuose sluogs- 
niuose. Reikėjo tad stipres
nio impulso, platesnės švie
sos, sklindančios kartu su 
vakarietiškąja kultūra. Vil
niaus universitetas pasirodė 
šioje srityje kaip stiprus židi
nys, pajėgęs įdiegti kraštui 
krikščioniškuosius pagrindus 
savo paskaitomis, leidiniais, 
pamokslais, disputais, vaidi
nimais, įvairiais aiškinimais. 
Tas židinys ne tik įveikė 
pagonybės tradicijas Lietu
voje, bet ir atlaikė reforma
cijos bangą, kuri buvo beuž- 
liejanti visą kraštą. Ir jei 
Lietuva bei kitos kaimyninės 
sritys tapo krikščioniškomis, 
nemažas nuopelnas tenka 
Vilniaus universitetui.”

Tas mūsų tautos mokslo ir 
šviesos židinys per savo 400 
metų gyvavimą pergyvenęs 
visa eilę tragedijų.

“Naujausia tragedija, kuri 
ištiko Vilniaus universitetą,” 
šaukia žiburiečiai, “yra so
vietinė invazija. Skaitant ko
munistinę propagandą, atro
do, kad dabar šis universite
tas gyvena klestėjimo laikus. 
Bet iš tikrųjų tai yra naujoji 
jo tragedija: universitetas, 
įsteigtas Vilniaus vyskupo ir 
vienuolių jėzuitų, tapo ateiz
mo skleidėju. Vietoj krikš
čioniškosios Evangelijos jis 
skleidžia marksistinę.”

Vadinasi, kanadiniai kleri
kalai norėtų, kad Vilniaus 
universitetas ir, žinoma, visa 
mūsų Lietuva sugrįžtų į se
nus “gerus” laikus prieš ke
turis šimtus metų! Bet veltui 
jų troškimas, Lietuva su 
visomis savo įstaigomis eina 
ir eis pirmyn. Užtikriname, 
kad ji su kanadiškių žiburie- 
čių troškimais ir ašarojimais 
nesiskaito ir nesiskaitys. 
DABAR VLIKAS JAU
ŠOKSIĄS PAGAL 
MARTYNO MUZIKĄ

Chicagos menševikų laik
raščio “N.” bosas Martynas 
Gudelis negali atsidžiaugti 
dr.Kazio Bobelio išrinkimu į 
VLIKo pirmininkus. Savo 
vedamajame “Galės grįžti 
prie naudingo darbo” (kovo 
15 d.) Martynas džiaugiasi: 
“Amerikos Lietuvių Tarybai 
pirmininku išrinkus Kazį 
Šidlauską, o VLIKo pirmi
ninku išrinkus dr. Kazį Bo
belį, yra pagrindo manyti, 
kad politinis ir visuomeninis 
Amerikos lietuvių gyveni
mas grįš į normalias vėžes.”

O savo laikraščio kovo 16 
d. vedamuoju jis idėjo savo 
bendradarbio P. Stravinsko 
straipsnį “VLIKas stiprus ir 
vieningas,” iš kurio sužino
me, kad ne tik Bobelis tapo 
išrinktas VLIKo pirmininku, 
bet kad ir visa VLIKo valdy
ba sudaryta iš Bobelio pasiū
lytų žmonių. Stravinskas, 
aukščiausiai išgarbinęs visus 
tuos žmones, sako:

“Iš čia duotų labai trumpų 
i informacijų apie naujosios 
i VLIKo valdybos narius, 
| skaitytojai galės patys spręs

ti, kokia intelektuališkai 
stipri yra VLIKo naujoji va
dovybė, jo valdyba, kuri 
tikriausiai, pateisins ir mūsų 
gerąsias viltis, sudėtas į Dr. 
K. Bobelį su jo visu “Minis- 
terių Kabinetu”. . .

Kitaip sakant, nuo dabar 
VLIKo vadovybė šoks pagal 
Martyno Gudelio muziką.

DAR VIENA LIETUVIAMS 
GARBINGA ISTORINĖS 
REIKŠMĖS 60 M. 
SUKAKTIS

Šių metų kovo 13 dieną 
sukako lygiai 60 metų, kai 
buvo Lietuvos tarybines vy
riausybės patvarkymu at
kurtas Vilniaus universite
tas. Dienraštyje “Tiesa” (ko
vo 13 d.) tai primenama:

“Liaudies Komisarų Tary
bos dekrete, kurį pasirašė 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas V. Mickevičius- 
Kapsukas, sakoma, kad 
Liaudies Komisarų Taryba, 
“turėdama tikslą sukurti ša
lyje kūrybinės minties židinį, 
apie kurį galėtų susitelkti 
mokslinės jėgos, sugebančios 
savo žiniomis ir patyrimu 
padėti platiesiems darbo 
žmonių sluoksniams pertvar
kyti visuomeninį gyvenimą 
kūrybinių komunizmo idealų 
principais, nutaria:
1. Carinės reakcijos uždary

to Vilniaus universiteto 
sienose įkurti visuotinį 
Darbo universitetą.

2. įvesti universitete nemo
kamą ir visiems prieinamą 
mokymą; dėstymo siste
mą—dalykinę ir semestri
nę, vietos kalbomis.”

Kiekviena dekreto eilutė 
byloja apie didžiulį jaunos 
Tarybų valstybės rūpinimąsi 
darbo žmonių lavinimu, vi
suotiniu krašto švietimu, 
mokslo vystymu. Dekrete 
pabrėžiamas būtinumas 
ruošti “reikalingus kraštui 
visų gyvenimo ir visuomeni
nio ūkio šakų specialistus.”

Šiuo metu Vilniaus valsty
binis tapo tikru Tarybų Lie
tuvos mokslo ir kultūros židi
niu. Trylikoje fakultetų mo
kosi daugiau kaip šešiolika 
tūkstančių studentų, liaudies 
ūkiui ir kultūrai rengiami 
trisdešimties specialybių 
kvalifikuoti kadrai. Universi
tetas bendradarbiauja su 
daugeliu šalies aukštųjų mo
kyklų, draugaujama su už
sienio universitetais.

Sutikdami Vilniaus univer
siteto įkūrimo 400-ąsias me
tines, pagrįstai prisimename 
ir didžiuojamės prieš 60 me
tų Liaudies Komisarų Tary
bos priimtu dekretu.”

PRANCIŠKONU 
KULTŪROS ŽIDINYS 
PASILAIKO TIK 
IŠ “BINGO”!

Chicagos tėvų marijonų 
“Drauge” (kovo 19 d.) koks 
ten pasirašęs VI. P. dipukas 
savo straipsnyje “Savaitgalis 
antroje tėviškėje” pasakoja 
apie įspūdžius New Yorke ir 
pranciškonų Kultūros Židi
nyje. Autorius apie Židinį, 
tarp kitko, sako:

“Ir kas dar įdomiausia, kad 
kiekvieną Kultūros Židinio 
sieną puošia lietuvių dailinin
kų paveikslai ir lietuvių 
skulptorių skulptūros. Kai 
žiūri į Kašubų skulptūras ir 
vario raižinius, kai žvelgi į 
gausius Galdiko, Jonyno, 
Dobužinskio, Žoromskio, 
Vizgirdos ir daugelio kitų 
dailininkų kūrinius, tiesiog 
negali akių nuleisti. Praleis
čiau čia valandų valandas, 
bet negaliu trukdyti mano 
palydovo, paties vienuolyno

Kai įsibėgėjo naujieji metai
Tęsinys iš praeito num.

Tai matote, kiek tie poka
rio metai atvedė į gyvenimą 
žinomų kultūros žmonių.

O juk šiai, penkiasdešimt
mečių, kartai (gimę 1927- 
1932) vien iš rašytojų pri
klauso ir Justinas Marcinke
vičius, Algimantas Baltakis, 
Mykolas Sluckis, Vytautė Ži
linskaitė, Vytautas Petkevi
čius, Vytautas Rimkevičius, 
Kazys Saja, Juozas Macevi
čius, Vytautas Rudokas, Al
bertas Laurinčiukas, Ro
mualdas Lankauskas, Janina 
Degutytė, Vytautas Kubi
lius, Algirdas Pocius, Vladas 
Dautartas, Kazys Ambrazas, 
Jonas Bielinis, Vytautas 
Bubnys ir kiti, su kuriais 
likimas lėmė laimingai susi
tikti universitete, redakcijo
se, įvairioje kultūrinėje ap
linkoje.

Tad štai kokią gilią istorinę 
ir kultūrinę prasmę turi šian
dien penkiasdešimtmečių su
kakčių priminimai mūsų 
spaudoje!

TIK PUSKETVIRTO
MĖNESIO NEBUVUS

Taip, mūsų kartos akyse 
nepaprastai pasikeitė ir pa
gražėjo visas Lietuvos vaiz
das. Prisimenu, kaip su vai
kais atostogaudavome . . . 
Antakalnyje. Mums bedir
bant ir gyvenant, išaugo ne 
tik Antakalnis: prisimenu 
dykynes, kur dabar išsiplėtė 
Žirmūnai, Gerosios Vilties 
rajonas, Lazdynai, Karoliniš- 
kės, Viršuliškės . . . Prisi
menu ir visai kitokį gimtąjį 
Kauną, ir keliones siauru 
vingiuotu keliu iš Vilniaus į 
Kauną, ir dabar atrodytų— 
nedidelę, “susitraukusią” 
Klaipėdą, ir kuklią centrinę 
Panevėžio aikštę—be teatro, 
be viešbučio, be prekybos 
centro,—ir smėlėtas Palan
gos gatves, ir pustuščius 
pajūrio paplūdymius, plikus 
kaimo laukus ir paskiras so
dybas dabartinėje Elektrėnų 
vietoje, ir Nemuno siaubian-

Laiškai
Gerbiami draugai!

“Laisvėje,” “Vilnyje” ir 
“Gimtajame krašte” tilpo 
daug širdingų sveikinimų ir 
geriausių linkėjimų Justui 
Paleckiui, jo 80-uoju gimta
dieniu ir Antanui Bimbai jo 
85-uoju gimtadieniu. Juos 
sveikina Tarybų Lietuvos ir 
Amerikos pažangūs lietuviai.

Justo Paleckio ir Antano 
Bimbos atliktieji darbai ne
bus ilgai užmiršti.

Gerbiamieji, būkite sveiki, 
darbuokitės žmonijos šviesiai 
ateičiai.

Linkiu Jums viso gero!
J. K. Mažukna

viršininko ir Kultūros Židi
nio statytojo kun. Pauliaus
Baltakio. O jis aukštaitiškai 
nuoširdus, malonus ir atvi
ras. Kažkaip netyčia iš malo
naus kun. Pauliaus sužinau, 
kad Kultūros Židinio išlaiky
mas per metus atsieina apie 
30—40,000 dol., o pajamų 
gaunama tik apie 7,000 dol. 
Iš baisių nuostolių išbrėnda 
tik bingo dėka. O pravesti 
tuos žaidimus į talką ateina 
nemažai lietuvių bei organi
zacijų.

Pranciškonų viršininkas 
baiminasi, kad kunigai ir 
broliai vienuoliai sensta, ir 
jau atėjo laikas Kultūros 
Židinį pervesti pasauliečių 
bendruomenei, kad ateityje 
kokie airiai jo nenukniauk
tų ... Ką gali žinoti.” 

čius potvynius, ir siaurą Ne
muno juostą prie Petrašiūnų, 
kur dabar išsiliejo Kauno 
marios, ir periferišką Alytų, 

•ir dar daug daug ką . . .
Ką ir besakyti apie tą 

praėjusį trisdešimtmetį, jei 
ir dabar, vos pusketvirto 
mėnesio nebuvęs Lietuvoje, 
iš karto pastebi ryškias nau
joves. Važiuoju plentu į 
Kauną, o žiūriu—dar nema
tyta, graži mūrinė gyvenvie
tė. Įvažiuoju į Kauną, o ten— 
naujas, modernus knygynas, 
kino teatras. Einu pasivaikš
čioti Vilniuje už Neries, o 
ten—naujos magistralės, 
modernus Pedagoginio insti
tuto priestatas, sparčiai 
augantis naujas Revoliucijos 
muziejaus pastatas ir t. t. ir 
t. p.

Atsimenu, tik grįžęs-, 
lipu Tauro kalnu, o nuo' jo 
tolumoje matosi naujas, ne
matytas daugiaaukščių namų 
gyvenamasis rajonas, kurio, 
keliaujant į Ameriką, ir 
“užuominos” nebuvo. Ateinu 
į leidyklą, o tame naujame 
Baltupio rajone darbuotoja 
jau butą gavusi.

Įdomu būtų pervažiuoti 
skersai ir išilgai Lietuvą: iš 
tikro, turėčiau ką pamatyti 
per tą pusketvirto mėnesio 
nebuvimo atsiradusio.

Ir noriu pasakyti, jog tai 
labai malonu—vadinas, mūsų 
gyvenimas eina savo teisinga 
kryptimi.

Tai štai kaip užsišnekėjau, 
seniai su daugeliu gerų pa
žįstamų Amerikoje nesikal
bėjęs, kaip atėjo noras “atsi
skaityti” sugrįžimo įspū
džiais daugeliui mielų bičiu
lių, kurie taip gražiai, taip 
šiltai globojo mane viešnagės 
metu.

O kadangi jau “įsibėgėjau” 
tame “neakivaizdiniame” pa
šnekesyje su “Laisvės” skai
tytojais, tai, pasinaudoda
mas proga, noriu dar pažerti 
įvairių naujienų, kurios gal
būt sudomins ne vien “Lais
vės” skaitytojus. Tos naujie
nos bus susijusios su kultūri
nio bendravimo reikalais, su 
išeivija, su kai kuriais mūsų 
kultūrinio gyvenimo rūpes
čiais—jeigu, žinoma, redak
cija ras vietos tokiam išsitę- 
susiam mano laiškui ir bent 
per kelis numerius jį “išsklai
dys.”

Pepsi-kola iš . . . Utenos
Kada kai kuriems tautie

čiams Amerikoje atvežiau 
suvenyrų kramtomos gumos 
iš Lietuvos, jie nustebdavo; 
tai ką dabar vaikams į Lietu
vą suvenyrų vešime? Pajuo
kaudavome: nieko, lietuviška 
kramtoma guma, kurią gami
na Vilniaus “Pergalės” kon
diterijos fabrikas, nepreten
duoja į konkurentus milžiniš
kai amerikietiškai kramto

Respublikinės reikšmės istorijos paminklas —rašytojo A.
Vienuolio namas-muziejus Anykščiuose.

mos gumos industrijai. Tie
siog, kaip sakoma, principo 
reikalas, kodėl ne, prašau, 
galime ir šį “grynai ameri
kietišką” produktą pasiga
minti. O prie daug ko greit 
priprantama: kai užsuki į bet 
kurį Lietuvos miestelį ir 
maisto produktų parduotu
vėje matai dėžes kramtomos 
gumos, įvyniotos į blizgan
čius popieriukus, kurie lietu
viškai skelbia, jog čia esama 
būtent tos kramtomos gu
mos, ir kuriuos puošia pasa
kų nykštuko portretas, su
pranti, kad tai jau ir periferi
joje nebe egzotika. (Žinoma, 
amerikietiška kramtomoji 
guma vis tiek liks populiariu 
suvenyru—juk šiaip ar taip, 
esama nepalyginamos tradi
cijos bei įvairumo . . .)

Na, o jeigu svečią dabar 
Vilniuje pavaišins tikrų tik
riausia pepsi-kola, tegul jis 
nenustebs: etiketėje ant bu
telio užrašyta, jog pepsi-kola 
pagaminta Utenoje, pagal 
“Pepsino” firmos receptus ir 
iš jos koncentratų. Geriausio 
lietuviško alaus gamintojai 
įsisavino ir šio gėrimo gamy
bą. Mačiau, kaip per varžy
bas Sporto rūmuose dažnas 
bufeto lankytojas užsisaky
davo pepsikolos butelį. Bet 
buvo pakankamai ir tokių, 
kurie imdavo įprastinį popu
liarų mineralinio vandens ar 
limonado butelį. Skonio rei
kalas. Bet štai kaip tarptau
tinių ryšių dėka mažėja pa
saulis ... O tuose ryšiuose 
yra įdomesnių, negu pepsi
kola, prekybos kontaktų.
Vien amerikiečių—23 firmos

Jau daug metų Vilniuje 
veikia “Draugystės” knygy
nas, pardavinėjantis užsienio 
kraštų knygas, o taip pat 
literatūrą užsienio kalbomis, 
išleistą Lietuvoje (pastaro
sios esama ir kituose knygy
nuose). Kadangi Lietuvos 
skaitytojas iš užsienio kalbų 
daugiausia naudojasi vokie
čių ir lenkų kalbomis, “Drau
gystės” knygyne daugiausia 
perkamos knygos iš Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos ir iš Lenkijos. Dabar šio 
knygyno “valdos” prasiplėtė: 
atsidarė praktiškai naujas 
užsienio knygų knygynas, 
kuriame prekiaujama užsie
nio leidiniais, gaunamais iš 
Vakarų Europos, Amerikos, 
Azijos, Afrikos kraštų. Lai
kinai jis prisiglaudė buvusio 
kadais kito knygyno patalpo
se L. Giros gatvėje, tame 
name, kur buvo pirmo lietu
viško dienraščio “Vilniaus ži
nios” redakcija.

Šiame knygyne parduoda
mos knygos, gaunamos pagal 
prekybines sutartis iš dauge
lio užsienio firmų. Tarybiniai 
knygų prekybininkai, įgy
vendindami kultūrinių mainų 
su įvairiausiomis šalimis pro
gramą, užperka mūsų skaity
tojams knygas iš JAV, Ang
lijos, Italijos, VFR, Portuga
lijos, Ispanijos, Švedijos, 
Prancūzijos, Japonijos, Suo
mijos, Kanados, Šveicarijos, 
Danijos, Alžyro ir kitų kraš
tų. Bus daugiau
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SPECIALIAI “LAISVEI” [Laiškas iš Žemaitijos]

Ką mena kelionė į 
Stigrėnų miškus

Rašo ANTANAS BRAZAUSKAS

Tąsa iš pereito num.

3-IAS PUSLAPIS

XVII-XVIII a. daugiau 
kaip 150 metų Lietuvoje ir 
Pabaltijyje vyko kruvinos 
kovos su švedais.

1956 m. birželio 3 d., 
sušaukus aplinkinių pavietų 
bajoriją, Šeduvoje buvo pa
sirašytas konfederacijos ak
tas. Kitų pavietų bajorus 
kviete į viduklę, Kražius, 
Pajūrį ir kitur.

Iš kokių pavietų ir kokią 
dieną bajorai susirinko Pajū
ryje—profesoriaus Broniaus 
Dundulio knygoje “Švedų 
feodalų įsiveržimai į Lietuvą 
XVII-XVIII a.” nepasakyta. 
Vadinasi, Pajūris jau tada 
buvo stambi gyvenvietė..

Ką apie Pajūrio senovę 
pasakoja Lietuvos TSR Pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos Garbės narys 
Vladas Statkevičius? Krašto
tyrininkas tvirtina: “Pajūrio 
ir gretimų apylinkių kaimuo
se rasti akmeniniai kirvukai 
byloja, kad žmonės gyveno 
akmens amžiuje. Vėlesniais 
laikais (mūsų eros pirmojo ir 
antrojo tūkstantmečio pra
džioje) kraštą gynė nuo prie
šų Vilkų Lauko, Spraudaičių, 
Dapkiškių, Pakisio, Lileilė- 
nų, Rubinavo pilys. Krašte 
žinomi Dapkiškių, Gulbiškių, 
Vilkų Lauko, Kamščių, Vilkų 
Lauko, Kamščių, Dikiemio, 
Pakišsio senkapiai ir Ke- 
berkščiuose, Pailgotyje, 
Džiaupėnuose aiškinomos ar
cheologijos radinių vietos.”

Apie Džiaugėnų aiškinamą 
senkapį Vladas Statkevičius 
remiasi tik Juozo Mickevi
čiaus buvusio Kretingos 
kraštotyros muziejaus dar
buotojo, rankraščiu” Medžia
ga kultūros paminklų istori
jai. Šilalės rajonas (kultūros 
ir gamtos paminklų nuotrau
kos, piešiniai, planai, aprašy
mai, tautosaka),” kur rašo
ma, kad Džiaugėnų kaimų, 
prie Mikaločo prūdo, tven
kiant Lokystos upę, aptikta 
radinių. Jų likimas nežino
mas.

Į klausimą “kuo pajūriečiai 
vertėsi?” kraštotyrininkas 
atsako: “Jau šiloje senovėje 
pajūriečiai—žemdirbiai ir 
gyvulių augintojai, plačiai 
garsėjo amatais, metalo dir
biniais, vyko prekyba su 
kaimynų kraštais.”

Pagalvojęs Vladas Statke
vičius tęsia pokalbį: “Nema
žas piliakalnių ir senkapių 
skaičius su gausiais archeolo
giniais radiniais liudija klasi
nės visuomenės formavimą
si. Bikavėnų, Žąsino, Šakrų 
archeologiniai tyrinėjimai 
tvirtina X-XII a. aiškią tur
tinę nelygybę”. . .

Bėgo šimtmečiai, daugėjo 
žmonių, keitėsi jų buitis ir 
kultūra.

Vladas Statkevičius—sa
vamokslis archeologas. Jis 
skaito kiekvieną istorijos 
eilutę. Kruopštuolio darbas 
įvertintas, jam suteiktas Pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos Garbės nario 
vardas. Šlovingas įvertini
mas (Lietuvoje-dvidešimt du 
Garbės kraštotyrininkai).

Gal toli įbridau į gyvenimo 
pievą? Plačiai ištvinau kaip 
jūros upė pavasarį. Grįžtu 
prie Pajūrio krašto istorijos 
ištakų.

Jau bemaž puspenkto šim
to metų, kai čia, Pajūryje, 
ant Jūros upės kranto, stovi 
bažnyčia (pirmoji statyta 
1529 m.). 1979 m. dvarininko 
Igno Doviato lėšomis buvo 
pastatyta Didkiemio bažny
čia, o 1831 m. teneniečiai 
pravėrė Šv. Barboros bažny

čios duris.
I Šis pajūris . . . žemaičių 
mažas miestelis, daug kentęs 
nuo kryžiuočių, ilgai skver
bėsi į saulę. Daug jaunuolių, 
mokomi daraktorių, sužino
davo apie gimtąsias vietas, 
jų praeitį ir tų metų nūdieną. 
Jau 1826 m. veikė Pajūrio 
parapijinė mokykla (mokėsi 
22 mokiniai). Dabar-vidurinė 
(iki 1949 m. pradžios, 1949- 
1962 m. m. septynmetė, 
1962-1966 m. m. aštuonmete 
mokykla).

Kokia vaistinių praeitis? 
“Mažoji Lietuviškoji Tarybi
nė Enciklopedija,” Vilnius, 
1968, II tomas, psl. 737, 
rašo, kad Pajūrio vaistinė 
įsteigta 1960 m.

Kraštotyrininkas Kęstutis 
Balčiūnas, Kvėdarnos vaisti
nės vedėjas, padėjo patiks
linti Pajūrio vaistinės met
raštį. Jau 1924-25 m. m. 
Pajūryje buvo provizoriaus 
E. Rabinovičiaus vaistinė. 
1932 m. vaistinės savininkas 
ir provizorius—Girčas Baras.

Kęstučio Balčiūno kolekci
joje yra Pajūrio pirmos eilės 
vaistinės 1932 m. gruodžio 
10 d. receptas Nr. 439. 
Sužinome, kad ligonės Žu- 
taitės vaistai kainavo 3 litus 
ir 24 centus.

1934 m. vaistininkauja G. 
Baro įpėdinė Chl. Chaikinai- 
tė-Zaksienė. Pastaroji 1937 
m. išsikėlė į Sudargo vaisti
nę (dabar Šakių rajonas). 
Pajūrio vaistinės šeimininku 
tapo G. Baro įpėdinis chemi
kas Julius Baras.

Nuogridos iš Žvingpiečių 
krašto

1910 m. dirbo gydytojas 
Pr. Jaunius. Ir 1914 m. 
Žvingiečius gydė tas pats 
gydytojas. Vaistinę atidarė 
P. Privmanas, vaistininko 
padėjėjas. 1913 m. sąrašuose 
vaistinės nėra. 1914 m. Žvin
gių vaistininkas—N. Epštei- 
nas. Pirmojo pasaulinio karo 
metu Žvingių vaistinė užda
ryta.

Ar žvelgiu į Žąsino, Šarkų 
senkapių radinius, ar gro- 
žiuos kaimo audinių orna
mentika, ar klausaus Onos 
Gadauskienės, gimusios Chi- 
cagoje ir artėjančios prie 
šlovingojo aštuoniasdešimto
jo gyvenimo pavasario, ar 60 
-metes Žymantienės senoviš
kas dainas, nepabaigiamas 
pasakas, ar žiūriu į A. Skur
delio kryžius, statulėles, ar 
J. Dabkaus, J. Jasūdo, Ant. 
Skrinskio nuo Laubuvos, J. 
Raibužio iš Kvėdarnos, J. 
Stankaus, J. Šedbaro iš 
Upynos statulėles, koplytė
les, koplystulpius; ar žvelgiu 
į bažnyčių interjerą, ar gė
riuos Pajūrio, Tenenių, Did
kiemio, Žvingių, kitose mo
kyklose saugomais muziejų 
eksponatais; ar sklaidau kaip 
medaus korius pilnus met
raščius—matau barzdotų lie- 
tivių, gyvenusių Jūros upės 
slėniuose, gabias ir darbščias 
rankas, turtingą ir dosnią 
širdį, jautrią sielą!

Ne visada ramiai čiurleno 
pajūriečių gyvenimas.

Ryškėja 1830-1831 metų 
naramumai. Caro valdinin
kus keitė parapijų viršinin
kai (Raseinių apskrityje va
dino gaspadoriais, kituose— 
inspektoriais, deputatais, ko
misarais, kitaip). Tuo laiko
tarpiu Tauragės ir Pajūrio 
gaspadorium buvo Goštau
tas. (Pagal F. Sliesoriūno 
“1830-1831 metų sukilimas 
Lietuvoje” knygos duomenis 
Pajūris, beje, minimas dar 
penkis kartus). [Bus daugiau}

“LAISVE”

i
VISIEMS LYGIAI ĮDOMI IR REIKALINGA

Susitikimai su T. Lietuva
Vartau naują, dar spaustu

vės dažais kvepiančią knygą 
ir galvoju: o juk tikrai para
šyto net kirviu neiškirsi. Iš 
raidėmis sudėliotų žodžių 
(jeigu tik jie tam skirti) ir po 
daug metų semiesi širdžiai ir 
protui reikalingo gerumo, ir 
net nepastebi, kad visa tai 
ne vienus metus išgulėję 
laikraščių komplektuose. Ne
pastebi, nes žodžiai išliko ir 
gaivūs, ir švieži, lyg tik 
dabar būtų paimti iš nuošir
daus ir turinčio daug ką 
pasakyti žmogaus lūpų.

Si knyga, apie kurią užsi
miniau, nebuvo sumanyta iš 
anksto. Įdomu dar, kad nors 
ji apie Tarybų Lietuvą, ta
čiau tikrieji jos autoriai gy
vena kas kur: Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Vokie
tijos Federatyvinėje Respu
blikoje, Kanadoje, Argenti
noje, Brazilijoje, Australijo
je .. . Kitaip sakant, šios 
knygos autorių “namų” geo
grafija atitinka ar beveik 
atitinka lietuviškosios išeivi
jos apgyventus kraštus.

Tai atsiliepimai apie Tary
bų Lietuvą, tie įspūdžiai, 
kuriuos po daugiau ar ma
žiau metų, susitikę su tėvy
ne, pergyveno mūsų tautie- 
čiai-išeiviai. Interviu po in
terviu, reportažas po repor
tažo, straipsnis po straips
nio—ir taip jie kaupėsi sa
vaitraščio “Gimtasis kraštas” 
puslapiuose. Dabar, kad visa 
tai “išsėmus, *5&u prireiktų 
ne vienos knygos. Todėl man 
suprantamas V. Baltrėno ne
lengvas darbas,—jam visgi 
prireikė daug žodžių išimti iš 
gražios dainos apie Lietuvą. 
“Ta pati ir visai kita”—taip 
pavadinta sudarytojo knyga 
apie mūsų tautiečių susitiki
mus su Tarybų Lietuva. Sa
kau, jog mane mažiausiai 
domina knygos struktūra, 
tačiau, matyt, nekuriems 
tautiečiams-išeiviams įdomu, 
belaukiant į namus ateinan
čio svečio, bent apytikriai 
žinoti ryškesnius bruožus, 
net kai kurias “išmieras”: 
didelis? mažas? storas? plo
nas?

V. Baltrūnas knygą padali
jo į dvi ir beveik lygias dalis. 
Pirmoje “Pasakoja svečiai”— 
jis “pakvietė” susitikimui 
daug svečių ir visi jie garsūs, 
įdomūs ir mieli pasakoriai. 
Net ir nepastebi, kaip greitai 
bėga laikas, kad va jau 
išklausytas ir paskutinysis 
35-asis pasakojimas.

— Praeitis saugoma ir 
gerbiama. Nuostabiai suteik
ta ir išdėstyta medžiaga et
nografijos muziejuje—per 
vieną dieną negalėjau visko 
apžiūrėti, ėjau antrą kartą. 
Rūpestingai tvarkomas gin
taro muziejus—tikras muzie
jinis perlas. Ten, kur gyvenę 
rašytojai—prikaltos pamin
klinės lentos, įrengti muzie
jai. Didžiai gerbiamas Bara
nausko, Maironio, Biliūno, 
Vaižganto ir kitų literatūros 
klasikų atminimas. Ypatingą 
įspūdį išsinešiau iš A. Vie- 
nuolio-Žukausko namo—mu
ziejaus, kur viskas palikta 
taip, kaip buvo, kai gyveno 
rašytojas—skuba papasakoti 
kalbininkas, Pennsylvanijos 
universiteto profesorius An
tanas Salys. Ir tai, beje, 
pasakyta ne vakar, o . . . 
prieš dešimt metų.

— Taip, visiškai kita Lie
tuva. Ji padariusi didelį šuolį 
pirmyn. Mačiau iš karto pui
kiai nuo sniego valomus ke
lius, sužinojau, kad dabarti
nių valstiečių varu nenuva
rysi į privačius ūkius . . .— 
sako žinomas lietuvių akto
rius, režisierius, teatro isto
rikas Stasys Pilka (mirė 1976 
m.)

— Jūsų kultūrinio gyveni
mo pulsas yra toks galingas, 
prasmingas ir gražus kaip 
Digrio vargonai, palydimi 

Lietuvos kamerinio orkestro, 
kurį su taip dideliu malonu
mu išklausiau Paveikslų ga
lerijoje,—sako Vytautas K. 
Jonynas, žinomas lietuvių 
dailininkas, gyvenantis New 
Yorke.

Bet gana. Jokia iliustracija 
neatsvers svečių pasakoji
mų, neatsvers jų esmės. Pa
sakysiu tik, kad tai žmonės 
įvairaus amžiaus, įvairių pro
fesijų, įvairių politinių pažiū
rų. Šitame knygos pirmosios 
dalies svečių būryje susitin
kame su Stanislovu Jonu 
Jokubka ir Antanu Bimba, 
Ieva Mizariene ir Ksavera 
Karosiene, Eduardu Cinzu ir 
Filipu Bonoskiu (Bonos- 
ky) . . . Čia Vytautas Zalato
rius su Birute Zalatoriene ir 
Vitalija Bogutaitė-Keblienė 
su Vytautu Kebliu . . . Beje, 
V. Baltrėnas sudarė knygą, 
gražiai ir gausiai iliustruoda- 
damas nuotraukomis. Iš joje 
regimų žmonių veidų mes vėl 
gerai prisimename net ir 
tuos, kurių jau nėra gyvųjų 
tarpe. Taip, taip, ši knyga ir 
šiąja prasme atlieka gražų 
darbą, padėdama mums at
minty ir širdyse saugoti at
minimu žmonių, kurie iške
liavo TEN.

Antroji knygos dalis pava
dinta “Pasakojimai apie sve
čius.” Na, ką čia komentuosi, 
jeigu tais trejetu žodžių pa
sakyta visa esmė. Nebent 
tai, kad ir šie pasakotojai 
lietuviškai išeivijai irgi ne
blogai pažįstami; tam tikra 
prasme ir net savo darbą ir 
gyvenimą Lietuvoje susiję ar 
buvo susieję su išeiviškąja 
lietuvybe. Tai Juozas Kuc- 
k ai lįs, Vytautas Kazakevi
čius, Stasys Kašauskas, Jo
nas Lukoševičius, Nijolė 
Logminienė . . . Tačiau čia, 
pasakojimuose apie sve
čius—jie labai kuklūs, jų lyg 
ir nesimato. Tik svečiai . . .

“— Kaip galima suvalgyti, 
dramblį?

— Mažais kąsneliais.
Tai mėgstamas svečio iš 

Jungtinių Amerikos Valsti
jų, Amerikos lietuvių darbi
ninkų susivienijimo prezi
dento Servito Gugo pajuoka
vimas. Abu jie—ir Birutė, ir 
Servitas Gugai—linkę į hu
morą, jaunatviški, linksmi. 
Abu gimę ir užaugę Ameri
koje, niekada nematę Lietu
vos, sugalvojo šiais metais 
aplankyti tėvų gimtinę.

— Kai mes New Yorke 
lipom į lėktuvą,'—prisipažįs
ta Birutė Gugienė,—mane 
apėmė baimė. Kur mes va
žiuojame? Kas mūsų ten lau
kia? Nežinome, koks tai 
kraštas . . .”

Taip, pavyzdžiui, savo pa
sakojimą apie svečius pradė
jo Nijolė Logminienė . . . Tai 
va, aš jau sakau, jog tu, 
mielas tautieti, dabar tik
riausiai atpažįsti, koks sve
čias žada ateiti į tavo namus, 
kadangi manau, jog neblogai 
parodžiau ir šį ir tą. Bet tik 
šį ir tą. O dabar pažymėsiu, 
jog geras būrys tautiečių, 
gyvenančių svečiose šalyse, 
atras ne tik savo pažįstamus, 
o ir . ... patys save.

Map regis, būtų nekuklu, 
jeigu nepasiūlyčiau tarti žodį 
ir knygos sudarytojui V. 
Baltrėnui. Štai ką jis parašė 
knygos įvade:

“(. . .) doras užsienio lietu
vis, pamatęs savo akimis 
naująją Lietuvą, įsitikina, 
kad senoji tėvų žemė gyvena 
naujai ir kad reikia ją iš 
naujo pažinti. Vienas tautie
tis socialistiniame krašte 
randa savo idealų įsikūniji
mą, kitas, priklausąs sveti
mai ar net priešiškaLsocializ- 
mui ideologinei grupei, nori 
pasitikrinti, koks tautos ma
sių likimas naujame jos kely
je. Ir kiekvienas jų, kitos 
santvarkos gyventojas, sa
vaip lygina savo įspūdžius,

Darniu darbu 
sukurta graži 
šiandiena

Prie srauniosios Šešupės, 
netoli Kapsuko, išsidėsčiu- 
sios plačiai žinomo Lietuvoje 
Lenino ordinu apdovanoto 
Černiachovskio kolūkio val
dos.

Kolūkis turi daugiau kaip 
du tūkstančius hektarų že
mės. Vasaros darbymečiu čia 
sudūzgia 52 traktoriai, 15 
įvairių kombainų, 19 sunkve
žimių bei kita šiuolaikinė 
technika. Fermose, sandė
liuose, dirbtuvėse sukasi 
šimtai elektros motorų. 
Darbštūs žemdirbiai šiemet, 
esant labai nepalankioms 
gamtos sąlygoms, išaugino iš 
kiekvieno hektaro po 49 
centnerius grūdų. Iš kiekvie
nos karvės kasmet primelžia- 
ma po 4,300 kilogramų pie
no, kiekvienam 100 hektary 
žemės naudmenų pagamina
ma po 400 centnerių mėsos.

Kolūkyje išaugo graži gy
venvietė. Joje—miesto tipo 
butai su patogumais, mokyk
la, erdvūs kultūros namai.

Greta gyvenvietės palikta 
sena pirkia.

— Tai mūsų muziejus,— 
parodys į šią trobą kiekvie
nas sutiktas kolūkietis. Te
pamato jaunimas, kaip gyve
no mūsų tėvai.

Pirkioje spingsulė ir verps
tė, rankinės girnos, kaimo 
audėjų išausti raštuoti rank
šluosčiai. Salia klėties—seni 
padargai, kuriais valstietis 
anksčiau dirbo žemę . . .

Kolūkiečių uždarbis už 
darbo dieną dabar siekia 9 
rublius. Šiuo metu kas penk
ta šeima turi savo transporto 
priemones—lengvąjį auto
mobilį arba motociklą. Aprū
pinta kolūkiečių senatvė. Pa
senę kolūkiečiai iškilmingai, 
su nuoširdžia padėka už ilga
metį ir gerą darbą, su dova
na išlydimi į pelnytą poilsį/ 
Geriausioms suteikiami gar
bės kolūkiečių vardai. Jų yra 
net keturiasdešimt keturi. 
Susirgę kolūkio žmonės 
vyksta gydytis į sanatorijas, 
atgauti jėgas į poilsio namus.

— Jei darbas klostosi, jei 
ūkyje pilni aruodai ir namuo
se visko ligi valiai, norisi 
daugiau peno ir sielai, norisi, 
kad skambėtų daina . . . ,— 
sako kolūkio pirmininko pa
vaduotojas Antanas Valiu
kas. *

Daina, iš tiesų, plačiai 
skamba kolūkyje. Saviveikli
nį meną pamilo visi žemdir
biai. Kas ketvirtas kolūkietis 
dainuoja, šoka,“ groja . . . 
Platūs ir įvairūs kolūkiečių 
kultūriniai poreikiai. Vieni jų 
lanko paveikslų galeriją, 
įrengtą čia pat kultūros na
muose, kiti vyksta kolūkio 
autobusu į miestų teatrus. 
Neaplenkia kolūkio gastro
liuojantys profesionalaus me
no kolektyvai.

Darniu kolūkiečių darbu 
sukurta graži šiandiena, ku
riamas dar gražesnis ryto
jus. V. Siudikas

Vilniaus 21-ma technikos mokykla žiū. tekste. 1979 m.

Vilniaus 21-moje technikos mokykloje aktyviai veikia 
Liaudies universiteto Oratoiuau meno fakultetas, kurį 
lanko mokiniai ir dėstytojai. Fakultete dėstoma oratorinio 
meno istorija, retorikos pagrindai, logika ir psichologija.

Nuotraukoje: paskaitą skaito nusipelnęs artistas A. 
Mackevičius. Prezidiume—garbės svečiai (iš kairės) aukš
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras, prof. H: 
Zabulis, fakulteto vadovas V. Dausa, mokyklos direktorius 
V. Vaičiūnas, oratorinio meno istorijos dėstytojas V. 
Spitrys, ryšių ministras K. Onaitis, prof. A. Urbonas ir 
publicistas B. Jauniškis. > K. Keturakis

☆
J. MACEVIČIUS

PLANETA
Po karštligiškų ginčų ir vaidų, 
kai viskas vėl sugrįš į savo vieta, 
iš paprastų dalykų ir daiktų 
atkursim savo vientisą planetą.

Švies dieną saulė. Naktį žvaigždės kris. 
Iš lėto jūrų bangos duš į krantą.
Ir ties ugninę ranką švyturys 
laivams, kur savo uostų nesuranda.

Su akyse ištirpusiu rūsčiu 
pažvelgsim į pažįstamą jos veidą, 
ir švystels kadrai kosminiu greičiu 
pro duslų šūvių ir sprogimų aidą.

Tarp atskirų to lilmo gabalų, 
galbūt, jokios jungties ieškot neverta.— 
Savaime kas skaudu, bet realu 
palieka savo pėdsaką ir vardą.

...Kai degė Baltarusijos dangus, 
lyg mūsų tęsėsi gaisrų šešėliai.
Kai pasirašė klupdamas žmogus 
krauju ant balto Ignalinos smėlio, 

tai gęstanti jo žvilgsny planeta 
nuo mūsų nenutolo — priartėjo.
Ir sukasi vieninga orbita 
kaip amžina, mus jungianti idėja.

Visuos dalykuos ir visuos daiktuos 
taip aiškiai jaučiam brėžiamą jos ribą.
Ir su neblėstančiu rūsčiu veiduos 
kovojam už jos šventą kasdienybę.

Tarybų Lietuvos darbo 
liaudis labai vertina meną

savo patirtį. Ir dažnas daug 
ką savaip pastebi. Juk yra 
dalykų, prie kurių tarybiniai 
žmonės seniai priprato, o 
užsieniečio žvilgsniui jie iš
kyla naujau, savaimingiau. 
Tuo ir vertingas įspūdžių ir 
nuomonių įvairumas.”

Taigi, dar kartą tvirtai 
įsitikinęs sakau, kad ši kny
ga bus įdomi ne tik Lietuvos 
skaitytojui, o taip pat gal net 
žymiai įdomesnė ir reikalin
gesnė—lietuviškai išeivijai. 
“Tėviškos” draugija yra už
sakiusi nemaža šios knygos 
egzempliorių. Tie, kas ją 
nori turėti, teparašo mums į 
Vilnių, į “Tėviškės” draugiją. 
O adresas mūsų Jums jau 
tikriausiai žinomas. Ką gi, 
priminsime: “Tėviškės”
draugija, Tilto skg. 8/2, Vil
nius, Lithuania USSR.

Pranas Kartonas

Vilnius. — Reikšmingas įvykis Vilniaus grąžtų gamyklos 
kolektyvo gyvenime buvo 500-asis kaimo kapelos koncer
tas. Ši kapela—vienas populiariausių sostinės meno 
saviveiklos kolektyvų.

Įmonės dirbantieji supranta ir vertina muziką, dailę, 
dramą, kitus meno žanrus. Penki šimtai žmonių—o tai 
beveik trečdalis visų grąžtų gamyklos darbininkų—akty
viai lanko kultūros klubą, kuris virto tikru gamybininkų 
dvasinio turtėjimo židiniu.

Prieš dešimtį metų gamykloje buvo pasirašyta kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Akademinio dramos 
teatro kolektyvu. Įmonės atstovai visad dalyvauja naujų 
teatro pastatymų visuomeninėse peržiūrose. Aktoriai 
šefuoja agitbrigadą, įmonės dramos studiją. Jie mielai 
atvyksta į kūrybinius vakarus gamyklos klube.

Nuotraukoje: gerų draugių pokalbis (iš kairės): aktorė V. 
Mainelytė, gamyklos darbininkė M. Jackūnaitė, aktorė J. 
Berūkštytė ir darbininkė N. Vadušaitė.

T. Žebrausko nuotrauka
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Kauno inkvizitorius
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Už Tarybų Valdžią 1918 m. 
didvyriškai žuvę rokiškiečiai

Šiuolaikiniai dvasininkai 
vengia kalbėti apie inkvizici
ją, kurią XIII amžiuje Įvedė 
popiežiai. Buvo tai bažnytinė 
šnipinėjimo, tardymo ir žmo
nių naikinimo organizacija. 
Jai vadovavo aukštieji baž
nyčios tėvai. Tuomet krikš
čionybė turėjo pasaulietišką 
galią. Popiežiai, būdami visa
galiais pasaulio valdovais, 
skyrė karalius, o vyskup. 
žemesniuosius valdininkus.

Inkvizicijos tribunolai tyrė 
ir žiauriai teisė vadinamuo
sius klaidatikius, nukrypė
lius, atskalūnus bei eretikus. 
Ant laužų ir inkvizicijos kan
kinimo kamerose žuvo šimtai 
tūkstančių nekaltų žmonių. 
Inkvizicijos aukomis tapo 
daug žymių anų metų moks
lininkų.

O kiek žmonių iškentėjo 
įvairių “lengvesnių” baus
mių. Dažnai jie buvo kruvi
nai plakami už nemaldingu- 
mą, šventadienį bažnyčios 
nelankymą, poterių nemokė
jimą, vaiko laiku nepakrikš- 
tyjimą, išpažinties neatliki
mą ir kitų bažnyčios įsakymų 
nevykdymą.

Dabar katalikų bažnyčia 
mėgina teisintis, jog valsty
bė baudė eretikus, o ne 
dvasininkai, bet ji nė užsime
na, kad tuo laiku valstybė 
buvo tik bažnyčios tarnaitė 
ir klusni jos įsakymų vykdy
toja.

Apie XIX amžiaus vidurį 
inkvizicija jau neturėjo dide
lės galios, tačiau ir toliau 
persekiojo pažangios ir revo
liucinės minties žmones.

Žmonija jau baigė primirš
ti šią kruviną bažnyčios dė
mę,tik nelauktai Kaune iški
lo naujas uolus inkvizitorių 
pasekėjas#'' Pčie§ u 180 * rrfėttt 
laikraščiai placl&r ,'T'ašef apie 
Trejybės bažnyčios’ vikaro1 
Aleksandro Bilevičiaus veik
lą, informavo, kaip jis kanki
na savo “aveles,” teigė, kad 
apie jo tironiškus darbus 
žinojo ne tik kiti kunigai, bet 
ir vyskupas.

Tuomet Tilžėje leistas kle
rikalų. žurnalas “Tėvynės 
sargas" mėgino ginti savo 
idėjos draugą, bet dar labiau 
išryškino jo piktadarybes, 
1898 metų dvyliktame nume
ryje rašė: “Kunigas Bilevi- 
čius, iššventintas 1894 m. ir 
paskirtas Kauno Trejybės 
bažnyčios vikaru, padarė 
tvirtą pažadą (žinoma, die
vui, o ne vyskupui) kariauti 
su nedorybėmis, ardančiomis 
šeimas ir užtraukiančias ne
laimę ir dievo prakeikimą 
kaip ant dūšios, taip ir ant 
kūno. Vykdydamas savo pa
žadą, iš sakyklos ir klausyk
loje graudeno tikinčiuosius. 
Įtartinas “aveles” uždarinėjo 
į bažnyčios rūsį,, kuriame 
seniau buvo laidojamos vie
nuolės, kad ten prisimintų, 
jog netrukus reiks mirti ir 
stoti prieš dievo teismą. Ne 
vieną savo parapijietį bei 
parapijietę po kelias valan
das per dieną išlaikydavo 
tamsybėje. Juos bardavo, 
plūsdavo bjauriausiais žo
džiais, o jei tai nepaveikda
vo, tai lazda mušdavo. Žo
džiu sakant, nuoširdžiai rūpi
nosi savo ‘’avelių" kūniškais 
ir dvasiškais reikalais.”

“Tėvynės sargas” tai vadi
na darbštumu, gražiu pavyz
džiu ir valios tvirtybe. Rašė, 
kad vikaro žmonės klausė 
kaip savo geriausio tėvo ir 
piemens. Užtekdavo jam ko
kiai paklydusiai “avelei” tar
ti: “eik paskui mane” ir 
kiekviena jį sekdavo, nors, 
be abejo, nujausdavo, jog 
nuėjusi pas jį gaus gerokai 
barti arba kailį išpers.

Štai kaip uolusis bažnyčios 
tarnas išvarydavo iš savo 
"avelių” nedorybes: Tėvai, 
atvedę pas vikarą dukterį, 
kuri buvo išbėgusi iš namų ir 

pradėjusi savarankiškai gy
venti, prašė ją sudrausti. 
Tasai bėglę pasmerkė, iško
neveikė, gąsdino, kad už tai 
po mirties jos laukia didelė 
bausmė. Tačiau merginos 
tuo nepaveikė. Ji pasakė, 
kad važiuosianti į Rygą ir 
ten gyvensianti. Tada kuni
gas gimdytojų akyse pakly
dusiai dukteriai iškaršė kailį 
ir nakčiai uždarė į bažnyčios 
rūsį. Po to ištisą savaitę ją 
laikė savo žinioje, kol priver
tė atlikti išpažintį ir pasiža
dėjo ir Kauno niekur neva
žiuoti.

Jei tikėti “Tėvynės sar
gui,” tai vikaras A. Bilevi- 
Čius darė ypatingą poveikį. 
Užteko žmonos atitemptam 
girtuokliui Binevičiui gerai 
išvanoti kailį, naktį palaikyti 
bažnyčios rūsyje ir jis tapo 
blaivininku, net klusniu ku
nigo talkininku.

Kiek “avelių” pakliuvo į 
vikaro žabangus “Tėvynės 
sargas” nerašo. Tik apgailes
tauja, kad tam uoliam apaš
talui vieną kartą nepasisekė. 
Buvo taip: Davatkų įkųstą 
Žukauskaitę, gyvenančią pas 
Bernatavičienę, vikaras atvi
liojo pas save. Po įprastų 
burnojimų ją nakčiai uždarė į 
sandėlį (matyt tuo laiku baž
nyčios rūsyje kalino kitą 
auką—V. J.). Kitą dieną 
buvo sekmadienis. Liepė 
merginai eiti į bažnyčią gulė
ti kryžiumi. Ji ir tai padarė.

Inkvizicijos laikais veikė 
potvarkis, draudžiąs kaltina
mąjį kankinti daugiau kaip 
vieną kartą, tačiau inkvizito
riai, esant “reikalui,” suge
bėdavo tą vieną kartą “išdės
tyti dalimis.” Neretai nelai
mingieji buvo kankinami ke
ista dienų , ir ,tąir Jaįkytą 
“vieną kartą.”

Galbūt Kauno inkvizitorius 
su tuo potvarkiu buvo gerai 
susipažinęs, nes ir jis pana
šiai darė. Pasibaigus pamal
doms bažnyčioje, merginą 
vėl įgrūdo į sandėlį. Ji pra
dėjo šauktis pagalbos. Tai 
privertė vikarą ją iš sandėlio 
išleisti. Tačiau pirmadienį 
sugalvojo tęsti egzekuciją. 
Su bažnyčios sargu Jankaus
ku ir anksčiau minėtu Bine- 
vičiumi išskubėjo nusidėjėlės 

.ieškoti. Žukauskaitę pagavo 
gatvėje ir pareikalavo eiti su 
jais. Ji pasipriešino. Tada 
pagalbininkai prievarta atvil
ko merginą į vikaro nurodytą 
būstinę. Už tai, kad atsisakė 
eiti į bausmės vietą, inkvizi
torius ją apkūlė lazda ir 
uždarė į kraupų bažnyčios 
rūsį.

Apie šį įvykį tuojau sužino
jo plačioji visuomenė. Žmo
nės stebėjosi, kad kunigas 
taip drastiškai terorizuoja 
parapijiečius. Nesulaukusi 
savo gyventojos, Bernatavi- 
čienė pranešė policijai, kad 
Žukauskaitę kunigas A. Bile- 
vičius kalina ir žiauriai kan
kina. Viešosios tvarkos pa
reigūnai merginą iš bažny
čios rūsio išvadavo, o vikarą 
už savavaliavimą suėmė ir 
pradėjo tardyti.

Tuometiniai laikraščiai ra
šė, kad vikaro A. Bilevičius 
per dvi paras žmones pražil- 
dydavo ir iš proto išvaryda
vo. Jį vadino tironu, kankin
toju, sadistu, keikūnu. Kleri
kalų žurnalas “Tėvynės sar
gas” pagaliau taip pat pripa
žino, kad kunigas kaltas. Gal 
ir labai nenorėdamas, bet tai 
patvirtino ir vyskupas.

0 kur jis buvo iki tol, 
kodėl nesudraudė savava- 
liautojo? Pareikšdamas, kad 
kunigo' pareiga žmones mo
kyti žodžiais, o ne lazda, 
vyskupas nieko naujo nepa
sakė. Tai savotiškas rankų 
nusiplovimas, kai policija su
sidomėjo bažnyčios tarno ne
leistina veikla.

Edvardo Tičkaus ir Jucho Pagirio 
žuvimo 60-čio paminėjimui

A. GUClŪNIETIS

1918 m. gruodžio 25 d. 
buvo įkurta Tarybų Valdžia 
Rokiškio apskrityje, kurios 
priešakyje buvo senas revo
liucionierius, mokytojas E. 
Tiekus, 1879 m. gimęs ir 
augęs Pakriaunio kaime, 
Obelių Valsčiuje.

Vokiečiai pralaimėję karą 
ir įkūrus Tarybų valdžią, 
skubėjo trauktis.

Išvažiuodami jie grobė, ve
žė visą Lietuvos turtą: gele
žinkelio garvežius, vagonus, 
bėgius, gyvulius, grūdus, 
miško rąstus, vežimus ir kt.

Rokiškiečiai su širdgėla ta
da aimanavo: “Vokiečiai vis
ką grobia, veža, paliks Lietu
vą pliką ir nuogą.”

Rokiškio apskrities revo
liucinis komitetas, kurio pir
mininku buvo E. Tiekus, 
gruodžio 26 d., nutarė užimti 
Rokiškio geležinkelio stotį, 
nuginkluoti vokiečius ir ne
duoti išvežti turtą. Tą nuta
rimą turėjo įvykdyti nedide
lis revoliucinio komiteto ko
vos būrys. Gruodžio 27 d. 
dvi ginkluotos kovos grupės, 
po 15 vyrų, vadovaujamos E. 
Tičkaus ir J. Pagirio, auš
tant, staigiai puolė ir užėmė 
stotį.

Vokiečiai nesuspėjo net pa
sipriešinti. Vienas pasidavęs 
karininkas prašė jį nuvesti 
pas “revoliucionierių vadą.” 
E. Tickui, jis pasakė, kad 
esąs revoliucionierius sparta- 
kietis ir noris padėti “drau
gams—įvykdyti revoliuciją.” 
Tiekus jį pagyrė. “—Gut, 
sehr gut, Kamerad.” (Gerai, 
labai gerai drauge) ir liepė 
priimti jį į kovotojų būrį. 
Spartakietis daug padėjo ko
votojams. Netrukus, nuo 
Obelių atvažiavo vokiečių ka
rinis traukinys.

E. Tiekus, kaip revoliuci
nio komiteto pirmininkas, 
gerai mokėjęs vokiškai, pa
reikalavo iš traukinio virši
ninko, kad jie atiduotų gink
lus ir vežamą liaudies turtą.

Vokiečiai, nežinodami re
voliucionierių jėgų, labai ne
noriai, bet sutiko reikalavi
mus įvykdyti. Buvo paimta 
apie 300 šautuvų, daug šovi
nių ir įvairaus turto. Ginklai 
tuojau nuvežti į Rokiškį ir 
apginkluoti kiti kovotojai. Po 
valandos, pasidavę vokiečiai, 
vežimais buvo išvežti į Pane
munėlio geležinkelio stotį.

Gruodžio 27 d. apie 15 
valandą J. Pagirys su spar- 
takiečiu karininku, geležin
kelio stotyje priėmė iš Daug
pilio vokišką telefonogramą, 
pranešančią, kad į Rokiškį 

išsiųstas traukinys su “Gele
žinės divizijos” daliniais. 
Spartakietis išaiškino, kad 
“Geležinė divizijoje” surinkta 
iš visokių padugnių karių. 
Tai labai apginkluoti žmog
žudžiai, kuriems vadovauja 
Rytprūsių reakcingiausi jun
keriai. Jei sustapdysite jų 
traukinį, tai sužvėrėję reak
cionieriai gali nusiaubti visą 
miestą—sakė jis.

Tuojau įvyko E. Tičkaus 
pasitarimas su visais kovoto
jais ir buvo nutarta nugink
luoti antrą traukinį.

Sutemus, priartėjo karinis 
“Geležinės divizijos” trauki
nys. Jis sustojo prieš pui 
stoties rūmus ir be paliovas, 
skrodžiančiai švilpė, kėlė 
siaubą . . .

J. Pagirys, J. Vilimas ir J. 
Sadauskas puolė prie trauki
nio, atkabino garvežį ir nu
vedė i atsarginį kelią.i

Iš vagonų iššoko keli oku
pantų karininkai ir pareika
lavo tuojau grąžinti garvežį. 
E. Tiekus atsakė, kad tarsis 
tik su traukinio viršininku.

Tuojau atėjo generolas, 
kuriam Tiekus vokiškai pa
reiškė, kad jis kaip Rokiškio 
apskrities revoliucinio komi
teto pirmininkas įgaliotas 
pranešti, kad pagal Lietuvos 
revoliucinės vyriausybės di
rektyvą jūs privalote atiduo
ti ginklus, visą vežamą liau
dies turtą ir palikti traukinį. 
Į artimiausią stotį jus nuve- 
šime vežimais. E. Tiekus dar 
pakartojo reikalavimą ir pra
nešė, kad traukinys apsuptas 
kovotojų.

Generolas reikalavo tuojau 
praleisti traukinį, o jei ne, 
tai grąsino atidengti ugnį ir 
dingo vagone.

Po to tuojau pasigirdo šū
viai ir privertė Tiekų su 
Pagiriu gulti ant žemės. Re
voliucinio Komiteto kovos 
būrys atidengė atsakomąją 
ugnį. Smarkiai prabilo vokie
čių kulkosvaidžiai.

Mūšis prieš okupantus tru
ko keletą valandų. Revoliuci
nio komiteto kovos būrys po 
sunkios, nelygios kovos buvo 
išsklaidytos. Tačiau E. Tie
kus ir J. Pagirys didvyriškai 
kovojo, atkakliai šaudė į vo
kiečius, kurių keletas krito. 
Okupantai apsupę juos ir 
apipylė kulkų kruša.

E. Tiekus ir J. Pagirys 
buvo sunkiai sužeisti.

Priešai puolė juos, kaip 
alkani vilkai, daužė šautuvų 
buožėmis, badė durtuvais, 
išdūrė akis, baisiai sužalojo 
jų veidus.

“Geležinės divizijos” žudi
kai kankino abudu didvyrius 
iki jų paskutinės gyvybės 
žymės . . .

Okupantai sutaisė išardy
tus geležinkelio bėgius ir 
išvažiavo.

Pasitraukdami barbariškai 
jie sudegino Rokiškio, Pane
munėlio, Skapiškio ir Kupiš
kio geležinkelio stotis bei 
visus jų namus.

Komunistų E. Tičkaus ir J. 
Pagirio žuvimas buvo didelis 
moralinis smūgis visiems ro- 
kiškiečiams darbo žmonėms, 
nes jie buvo seni revoliucio
nieriai ir turėjo labai didelį 
Autoritetą.

E. Tiekus jau 1905 m. 
tarnaudamas Rusijos kariuo
menėje, veiklai dalyvavo 
revoliucijoje ir už tai buvo 
nuteistas 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. J. Pagirys 
tai buvo jaunas, bet labai 
energingas ir ryžtingas jo 
mokinys, be galo ištikimas 
kovotojas už liaudies laisvę.

Rokiškiečiai su didele pa
garba mini ir labai gerbia 
revoliucionierius E. Tiekų, J. 
Pagirį, A. Zgrundą, E. Ika- 
mą, V. Pekeliūną, J. Smalstį 
ir kitus tada didvyriškai žu
vusius už šviesesnį liaudies 
gyvenimą-socializmą, už nau
ją Tarybų valdžią.

Jų vardais pavadintos Ro
kiškio. gatvės, E. Tičkaus 
vidurinė mokykla ir 1967 m. 
pastatytas jam gražus pa
minklas.

E. Tičkus 1918 m.

PALESTINIEČIAI
SMERKIA KINIJĄ

Beirut, Lebanas. — Pales
tiniečių Išsilaisvinimo Orga
nizacijos vadai griežtai pa
smerkė Kinijos užpuolimą 
ant Vietnamo. Iki šiol tarp 
Kinijos ir palestiniečių san
tykiai buvo labai draugiški.

MELIORATORIŲ 
UŽMOJAI

Kiekvienais metais Lietu
vos žemės turtingesnės, o tai 
nuopelnas ir respublikos me
lioratorių. Šiemet jie pasiry
žę iki lapkričio pirmos dienos 
atiduoti naudojimui 121 hek
tarų nusausintų žemių, o iš 
jų 8500 hektarų iki pavasario 
sėjos.

Roma. — Popiežiaus Jonas 
Paulius II įsakė visiems ka
talikams gavėnios metu alka
nauti (pasninkauti). Alkana- 
vimą reikią laikyti savo rū
šies “sportu.”

Kauno naujienos
METALURGIJOS CENTRE

Ugnies liežuviai veržiasi iš 
milžiniškų krosnių, ten verda 
metalas. Termometras, rodo 
1450 laipsnių Celsijaus.

Mes ne Magnitogorske ir 
ne Dnepropetrovske—gar
siuosiuose Tarybų Sąjungos 
metalurgijos centruose, o 
Kaune, “Centrolito” ketaus 
liejykloje. Dieną naktį be 
perstojo pulsuoja galingos 
indukcinės krosnys, dieną 
naktį jose kunkuliuoja ketus.

“Centrolito” liejykla, pa
statyta padedant visoms bro
liškoms tarybinėms respubli
koms truputį daugiau kaip 
prieš 15 metų, dabar gerai 
žinoma visoje šalyje. Šlovę 
kauniškiai metalurgai pelnė 
už naujos ketaus gamybos 
technologijos sukūrimą ir 
pritaikymą. Ketus čia gami
namas ne iš tolimų šalies 
ekonominių rajonų įsivežamų 
metalo luitų, bet iš Lietuvos 
pramonėje susikaupiančių 
gamybos atliekų. Toks ke
tus, kuriam davė sintetinio 
vardą, savo savybėmis nė 
kiek nenusileidžia įprasti
niam, o atsieina žymiai pi
giau.

Lietuviškos metalurgijos 
centre daug daroma, geri
nant darbo sąlygas. Kelis 
šimtus tūkstančių rublių ga
mykla, pavyzdžiui, išleido 
oro gryninimo įrenginiams 
įsigyti.

SUKNELE IŠ MEDŽIO
Sunku patikėti, kad šis, 

visas vaivorykštės spalvas 
“sugėręs” šilko pluoštas visai 
neseniai tebuvo paprastų pa
prasčiausia eglė. Chemija pa
darė stebuklą. Ji pavertė 
medį celiulioze, o celiuliozę— 
triacetatu ir diacetatu. Tai 
produkcija, kurią gamina di
dysis “šilkverpis”—Kauno 
Spalio 5(Lmečio dirbtinio 
pluošto gamykla. • •

Cheminiai pluoštai šian
dien neatsitiktinai vadinami 
XX amžiaus aukso vilna. 
Gamta jau nebegali paten
kinti augančių žmogaus po
reikių. Antai šilkverpio vikš
ras per savo gyvenimą duoda 
tik pusę gramo šilko gijos, o 
ir ta, metus išbuvusi ore, 
visiškai suyra. Diacetato ir 
triacetato pluoštai tarnauja 
nepalyginamai ilgiau. Įvairiai 
juos apdorojant, gaunamas 
ne tik šilkas, bet ir audiniai, 
maža kuo besiskiriantys nuo 
natūralios vilnos ar trikota
žo.

Beveik po 45 tonas dirbti
nio pluošto dabar pagamina
ma kauniškėje gamykloje. 
Daug tai ar mažai? Paskai
čiuokime. Vienai suknelei 
reikia maždaug trečdalio ki
logramo pluošto. Taigi iš 
gamyklos metinės produkci
jos galima pagaminti audinių 
vos ne 50 milijonų suknelių.
AKTUALIOS VANDENS 
PROBLEMOS

Eiguliuose, gražiame Ne
ries slėnyje ties Kaunu, at
liktas įdomus eksperimentas. 
Į požemines vandens arteri
jas nukreipta dalis upės van
dens: iš ten dabar miestas 
per parą jo gauna apie 20 
tūkstančių kubinių metrų.

Nors požeminio vandens 
ištekliai Lietuvoje nėra maži, 
tačiau išsidėstę jie netoly
giai. Todėl jau dabar kai 

Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto Baiso
galos eksperimentinio ūkio melžėjas kvalifikacijos kėlimo 
kursuose. A. Dilio nuotrauka

kuriems miestams geriamojo 
vandens problema yra gana 
opi. Komunalinio ūkio dar
buotojai, bendradarbiaudami 
su mokslininkais, ieško naujų 
ekonomiškų sprendimų, kaip 
praturtinti senkančius pože
minio vandens“aruodus.”

Vienas jų ir įgyvendintas 
Eiguliuose. Į Neries terasoje 
iškastus baseinus galingais 
siurbliais siurbiamas upės 
vanduo. Prasiskverbęs pro 
žvyro “pamatą,” praėjęs na
tūralius žemės filtrus, jis 
papildo gilumines vandens 
arterijas. Nors šios sistemos 
įrengimas atsiėjo apie milijo
ną rublių, bet vis dėlto tai 
keleriopai pigiau, negu imti 
vandenį iš tolimų vandenvie
čių.
LAISVĖS ALĖJOS 
JAUNYSTĖ

Centrinė miesto magistra
lė—Laisvės alėja—rekon
struojama, pertvarkoma į 
pėsčiųjų gatvę.

Miesto vyriausiasis archi
tektas A. Sprindis papasako
jo, kad šie darbai atliekami, 
siekiant suteikti pagrindinei 
miesto gatvei didesnio jau
kumo ir patrauklumo, o gy
ventojams ir svečiams—pa
togumo. Visa važiuojamoji 
gatvės dalis išklojama gra
žiomis plokštėmis, joje įren
giami originalūs suoleliai, ži
bintai. Kartu rekonstruoja
mas ir Muzikinio (buvusio 
Valstybės) teatro sodelis. 
Priešais lietuvių kompozito
rių M. Petrausko ir C. Sas
nausko paminklus subujos 
didelis rožynas, suprojektuo
tas naujas apšviečiamas de
koratyvinis baseinas. Praei
vių žvilgsniui iš Laisvės alė
jos “atidengiamas” ir pats 
Muzikinio teatro pastatas.

Beje, centrinė miesto ma
gistralė praturtės ir naujais 
statiniais. Iškils T. Ivanaus
ko zoologijos muziejaus nauji 
rūmai, priešais buvusius 
“Pieno centro” rūmus stato
ma didžiausia Kaune univer
salinė parduotuvė. Rekon
strukcijos metu gerokai ūg
telės “Metropolio” restorano 
ir “Lietuvos” viešbučio pa
statai.
AUGA STUDENTŲ 
MIESTELIS

Lietuvos Žemės ūkio aka
demijos studentų miestelyje 
Noreikiškėse—vėl įkurtuvės. 
Atiduotas naudoti didelis 
auditorijų korpusas, kur mo
kysis 1250 studentų.

— Tai vienas pirmųjų aka
demijos antrosios eilės stati
nių,—pasakoja šios aukšto
sios mokyklos rektorius Jo
nas Dromantas. O jų Norei
kiškėse bus nemaža. Čia 
išaugs 1000 vietų aktų salė, 
didelis sporto kompleksas. 
Praktiniams darbams ir 
moksliniams tyrimams tar
naus hidromelioracijos fakul
teto eksperimentinė bazė.

Artimiausiais metais numa
tyta rekonstruoti akademijos 
centrinius rūmus, išplėsti 
mechanikos fakultetą, pasta
tyti kelis šešiolikos aukštų 
bendrabučius.

Užbaigus akademijos mies
telio statybas, studentų skai
čius padidės beveik dvigu
bai. R. Cėsna
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Canada

Kanadiečiai susirūpinę

TRUMPAI APIE VISKĄ
Norėdamas atgauti žiemos 

metu prarastą energiją, po
rai savaičių nuvykau Kubon. 
Maudydamasis šiltame jūros 
vandenyje, besivoliodamas 
karštame smėlyje, atgavau 
jaunystės dienų energiją. 
Teko susitikti įvairių rasių ir 
tautų bei skirtingų įsitikini
mų žmonių. Per pasikalbėji
mus visi pripažino didelę 
maudynių švarą ir vandens 
šiltumą. Radosi ir nepasiten
kinusių socialistine santvar
ka. Bet ir tokie pripažino, 
kad niekur kitur neradę to
kio saugumo butuose, gatvė
se ir pajūrio maudynėse ir 
vietinių žmonių draugišku
mo.

Teko susitikti tautiečių iš

Iki šiol Kvibeko provincijo
je 501,216 dirbamos žemės 
akrų valdė užsienyje gyve
nantys žmonės. Žemė buvo 
apleista, nedirbama. Tas ne
šė tautai didelius nuostolius. 
Dabar yra ruošiamas įstaty
mas, pagal kurį užsienyje 
gyvenantys žmonės galės tu
rėti tiktai mažus sklypus 
vasarnamiams pasistatyti.

* * *
Montrealietis J. Reitman 

turi Kanadoje 500 moteriškų 
drabužių krautuvių. Jo meti
nė apyvarta—$160 milijonų! 
Šiemet jis dar atidarys 30 
naujų krautuvių Kanadoje ir 
20 Jungtinėse Valstijose.

* * *
Įdėjimas “filterių” (oro 

koštuvų) apsaugojimui oro

Charles Joseph Clark
KANADIEČIAI
SUSIRŪPINĘ

Ottawa. — Jau nebe toli 
Kanadoje naujo parlamento 
rinkimai. Jau prasideda rin

kiminė propaganda. Valdan
čiosios Liberalų Partijos va
das ir premjeras Pierre El
liot Trudeau labai susirūpi
nęs: jo partija busimuosiuose 
rinkimuose gali prakišti. Vė
liausia pravesti tarp piliečių 
apklausinėjimai parodo, kad 
liberalų įtaka yra žymiai nu
kritus, o konservatorių paki
lus. Apklausinėjime 39 pasi
sakė už liberalus ir 38 proc. 
už konservatorius. Tai juk 
labai mažas skirtumas.

Konservatorių Partija turi 
labai energingą vadą Charles 
Joseph Clark asmenyje.

Mr. Trudeau premjerauja 
jau beveik ištisus vienuoliką 
metų. Daugelis kanadiečių, 
matyt, mano, kad laikas jį 
pakeisti nauju vadu.

Kas liečia šių dviejų bur
žuazinių partijų programas, 
tai, kaip atrodo, kažin kokio 
didelio, pagrindinio skirtumo 
nėra.

Ha Van Lau
Vietnamo Socialistinės Res
publikos atstovas (ambasa
dorius) Jungtinėse Tautose.

GERA VALDŽIOS
PASLAUGA 
STAMBIESIEMS 
BANKAMS

Sveikina “LAISVĖS”
dalininkų suvažiavi II

Eldana Imilkowski, Milenkevičių dukra, prisiuntė $100 
nuo tėvelių Kazimiero ir Veronikos Milenkevičių ir $10 nuo 
Zepp ir Eldanos Imilkowski, Brooklyn, N. Y. Ji rašo: “Lai 
“Laisvė” gyvuoja ilgai. Tėvas jau pasiekęs 90 metų 
amžiaus ir labai laukia kiekvieno “Laisvės” numerio.”

Konstance Kalvelis, Lewiston, Maine—sveikina suvažia
vimo dalyvius su $30 auka.

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkiu stip
rios sveikatos “Laisvės” darbuotojams, kad laikraštis ilgai, 
ilgai mus lankytų. Aukoju $25.

V. PAULAUSKAS
Gulfport, Florida

New Yorko Lietuvių Moterų Klubas sveikina “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą ir linki ilgų metų laikraščiui ir jo 
kolektyvui. Aukojame $100.

NELLIE VENTIENĖ, Iždininkė

Alice Jonikienė, Kingston, N. Y., sveikina “Laisvės” 
dalininkus ir linki ilgų, ilgų metų laikraščiui. Siunčia auką 
$10.

* ♦ ♦
Toronto ir kitų Kanados 
miestų, taip pat iš gimtojo 
krašto Lietuvos, su kuriais

nuo užteršimo dulkėmis ir 
gazais šešioms Montrealio 
aliejaus valykloms atsieitų

Įvairios žinios Washingtonas. — Kalba
ma, kad prezidento Carterio 
administracija planuoja grei-

draugiškai pasikalbėjome, 
apsikeitėme suvenyrais, at
sisveikindami palinkėjome 
gero vėjo, su viltimi vėl 
susitikti, jei ne Kuboje, tai 
Tarybų Lietuvoje .... 

* * *
Iš Kvibeko premjero Le

vesque pasakytos kalbos lai
ke 1979 m. seimelio sesijos 
atidarymo, visų opozicinių 
partijų atstovai padarė išva
dą, kad per plebiscitą Kvibe
ko liaudis 80 procentų pasi
sakys prieš Party Quebecois 
peršamą išsiskyrimą iš Ka
nados sudėties. Levesque 
aiškiai pasisakęs, kad jis ves 
Kvibeką prie socialistinės 
santvarkos. Jis kalbėjo vien 
tik apie pagerinimą biednuo- 
menės padėties, bet nei žo
džio neišsitarė apie davimą 
geresnių sąlygų užsienio ka
pitalui įvestuoti.

Jei pavyktų įgyvendinti vi
sus premjero kalboje pateik
tus planus, tai būtų sveikin
tinas dalykas, nes aprūpintų 
darbais jaunimą, pakeltų jų 
moralę, sumažėtų baisios 
kriminąlystės, kurias šian
dien atlieka daugiausia iš
mokslintas jaunimas.

* * *
84 metų Doris Shaw, naš

lė, ryte išgirdo, kad kaž kas 
skambina į jos duris. Ji jas 
atidarė. Du vyrai įėjo ir 
pareikalavo pinigų. Jai atsa
kius, kad ji jų neturinti, 
plėšikai ją surišę kankino ir 
visur ieškojo pinigų. Išeida
mi moteriškę paliko surištą 
vos gyvą. Kaimynai, paste
bėję netvarką, pašaukė poli
ciją. Sulaužytais kaulais ir 
sužalotu veidu senukę nuve
žė ligoninėn . . .

* * *
Montrealio policija įspėja 

moteris būti labai atsargio
mis, kai atidaro buto duris. 
Nuo Naujų Metų daug mote
rų buvo apiplėšta, išžaginta. 
Daugumoje piktadariai per- 
sistato pardavinėtojais, elek
tros, vandens mechanikais 
bei kitokias paslaugas siūlan
čiais. 

* * *
Kvibeko provincijos seime

lis paruošė projektą, kad 
šeima su trimis vaikais, tu
rinti metinių pajamų mažiau 
kaip $10,311, gaus iš valdžios 
suplementą (pagalbą). O pro
vincijoje tokių šeimų yra 
250,000.

* * ♦

$50 milijonų, o 520 dirbtu
vių—$90 milijonų. Kompani
jos kreipėsi į aplinkos apsau
gos ministerį M. Leger, kad 
jis atšauktų tokį “beprotišką 
įstatymą.” Jos teigia, kad 
tos dulkės ir gazai nekenkia 
žmonių sveikatai tiek, kiek 
yra skelbiama.

Tiesa, įmonių savininkams 
nekenkia, nes jie daugumoje 
negyvena Kanadoje.

* * *
Ch. Green savo 4 metų 

sūnelį nusivedė į Teatrą pa
rodyti filmą “Superman.” 
Parėjęs namo berniukas mo
tinai sakė, kad jis vieną 
kurią dieną įtikins ją, kad ir 
jis bus “superman.” Na, ir jis 
atsidaręs langą nuo 7-to 
aukšto šoko gatvėn ir, nu
vežtas į ligoninę, mirė!

B. Kvietinskas

WINNIPEG, MAN.
LIETUVIŲ KLUBO 
METINIS BALIUS

Kaip kiekvienais metais, 
taip šiemet Winnipego Lietu
vių Klubas suruošė metinį 
balių vasario 3 dieną savo 
salėje. Baliuje dalyvavo dau
guma klubo narių, taip pat 
buvo ir svečių. Visi atsilan
kiusieji linksmai praleido lai
ką. Mūsų Klubo šeimininkės 
pagamino gerus, skanius lie
tuviškus valgius. Didelė pa
dėka tenka F. Staponavičie- 
nei, M. Vidrikienei, L. Sa- 
mulaitienei, E. Beniušienei ir 
kitoms moterims, kurios pri
sidėjo darbu ar aukomis. 
Taip pat dėkui J. Rimkui už 
gražią muziką. Visi gražiai 
pasišoko lietuviškas polkas, 
valsus ir padainavo lietuviš
kų dainų.

Klubo valdyba visiems at
silankiusiems taria širdingą v • “ aciu.

KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko vasario 
4 dieną Klubo patalpose. 
Narių atsilankė 75. Pirm. 
Bob Urbonas atidarė susirin
kimą. Perskaitytas praeitų 
metų protokolas ir priimtas. 
Visi finansų sekretoriaus, iž
dininko, knygų kontrolės ko
misijos raportai priimti vien
balsiai ir užgirti rankų ploji
mu.

Praeitais metais valdyba 
labai gerai pasidarbavo, su
ruošė du didelius balius ir

LIETUVOS DARBO 
ŽMONĖMS VARTAI 
Į GROŽIO PASAULĮ

Vilnius. — Mėgsta dainą, 
šokį ir muziką Vilniaus grąž
tų gamyklos darbo žmonės. 
Įmonės kolektyvas daug dė
mesio skiria estetiniam savo 
narių lavinimuisi. Penki šim
tai žmonių—o tai beveik 
trečdalis visų grąžtų gamyk
los darbininkų—aktyviai lan
ko kultūros klubą, kuris vir
to gamybininkų dvasinio tur
tėjimo židiniu. Reikšmingas 
įvykis Vilniaus grąžtų ga
myklos kolektyvo gyvenime 
buvo 500-asis kaimo kapelos 
koncertas. Ši kapela—vienas 
populiariausių meno savi
veiklos kolektyvų.

Prieš dešimt metų gamyk
loje buvo pasirašyta kultūri
nio bendradarbiavimo sutar
tis su Lietuvos TSR akade
minio dramos teatro kolekty
vu. Įmonės atstovai nuolat 
dalyvauja naujų teatro pa
statymų visuomeninėse per
žiūrose. Aktoriai šefuoja 
agitbrigadą, įmonės dramos 
studiją. Jie mielai lankosi 
kūrybiniuose gamyklos klubo 
vakaruose.

SUOMIJOS PARLAMENTO 
RINKIMŲ DUOMENYS

Helsinkis. — Rinkimų į 
Suomijos parlamentą rezul
tatai tokie: Social demokratų 
Partija išrinko 52 atstovus, 
Nacionalinės Koalicijos Par
tija—45, Centro Partija—36, 
Komunistų partija—35.

Turėjo savo kandidatus ir 
kraštutiniųjų dešiniųjų Kon- 
stitucionalistė Partija, bet 
neišrinko nė vieno atstovo.

Šie rinkimai nieko pagrin
diniai Suomijoje nepakeitė.

GRIEŽTAI PASMERKIA
Panmunjom. — Šiaurinės 

Korėjos vyriausybė aštriai 
pasmerkia taip vadinamos 
Jungtinių Tautų Komandos, 
kuri iš tikrųjų yra Amerikos 
karinių jėgų komanda, laiko
mus militarinius manevrus 
Pietinėje Korėjoje. Ji sako, 
kad tai yra daugiau niekas, 
kaip tik ruošimas naujo karo.

STUDIJUOS IZRAELIO 
KURIAMAS NAUJAS 
SODYBAS

United Nations, N. Y, — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba paskyrė komisiją 
studijavimui Izraelio sukurtų 
ir kuriamų naujų sodybų 
Vakarinėje Jordano upės da
lyje klausimo. Izraelio atsto
vybė nutarimui griežtai prie
šinosi.

Komisija susideda iš trijų 
narių. Izraelio atstovas Ye
huda Blum pareiškė, kad 
Izraelis nesiskaitys su Tary
bos nutarimu ir komisijos 
neįleis į jo okupuotą teritori
ją tokiai studijai pravesti.

Tuo tarpu iš Tel Aviv 
pranešama, kad Izraelio val
džia turi planą greitoje atei
tyje tame rajone įkurti 19 
naujų sodybų.

KURDŲ SUKILIMAS 
IRANE

Iš Irano pranešama, kad 
ten prasidėjo platus kurdų 
sukilimas prieš naująją Irano 
vyriausybę, ir kad sukilimas 
yra negailestingai malšina
mas.

Pasaulyje gyvena 14 mili
jonų kurdų. Jie yra apsigy
venę penkiose šalyse: Irane, 
Turkijoje, Irake, Syrijoje ir 
Tarybų Sąjungoje. Daugiau
sia jų, daugiau kaip du mili
jonai, gyvena vakarinėje Ira
no dalyje. Jų kova už sukūri
mą savo valstybės labai ilga 
ir sunki. Antai 1947 metais 
jie, Tarybų Sąjungos pagal
ba buvo susikūrę savo val
stybę, pavadintą Jungtiniu 
Kurdistanu. Bet tuoj ją su
triuškino Irano ginkluotos jė
gos. Net dvidešimt kurdų 
vadų buvo pakarti. 1974 m. 
kurdų sukilimą brutališkai 
nuslopino Irako ginkluotos 
jėgos.

Sunku' pasakyti, kuomi 
baigsis jų dabartinis sukili
mas.

SVEIKINU ANTANĄ BIMBĄ
Sveikinu Tave, drauge su garbinga—85 m. amžiaus 

gimtadienio sukaktimi. Linkiu geriausios sveikatos ir 
ilgiausių metų. Į galutiną socializmo pergalę kelias dar 
tolimas—laikykimės.

M. STAKOVAS
Canada

vieną gegužinę. Taip pat 
sekmadieniais buvo ir yra 
rengiami suėjimai, diskusijos 
ir kortų lošimai. Toliau ap- 
diskuosuota Klubo veikla 
šiais metais.

Metiniame susirinkime iš
rinkta Klubo valdyba: Pirm. 
B. Urbonas, vicepirm. M. 
Stapunavičius, sekr. V. Ma
tulis, finansų rašt. J. Deme- 
reckas, ižd. V. Novogrods- 
kis, šeimininkė Staponienė, 
nariai—L. Jasilionis, J. Rim
kus, J. Radziavičius ir J. 
King.

Nauji nariai į Kubą įstojo: 
Navickas su žmona Elsie ir 
Emily Sarauskienė. Klubietis

Mokslinis mėnesis žurnalas 
“American Journal of Public 
Health” vasario mėnesį lai
doje atspausdino dr. Bross 
straipsnį, kuriame jis sieja 
X-Ray nuotraukas su vėžio 
liga. Tuojau atsiliepė net 
keletas mokslininkų, kurie 
nesutinka su dr. Bross išva
domis. Jie sako, kad jos nėra 
pagrįstos konkrečiais, negin- 
čijomais įrodymais.

toje ateityje įvesti bankų 
sistemoje didelę pakaitą. 
Jiems būsią leista laisvai 
veikti ir už savo valstijos 
ribų. Pav., New Yorko val
stijos bankai galės steigti 
savo skyrius visose kitose 
valstijose.

Šia planuojama reforma 
mažai tegalės pasinaudoti 
maži bankai. Bet stambieji 
bankai galėsią savo biznį 
išplėsti po visą šalį.

Washingtonas. — Yra su
manymas sušaukti konstitu
cinę konvenciją, kuri nutar
tų, kad federalinės biudžetas 
turi būti balansuotas, jame 
negali būti deficito. Kaip 
žinia, dabar kasmet federali
nis biudžetas turi bilijonus 
deficito. O jam padengti pi
nigai skolinami iš bankų. Bet 
tokios konvencijos sušauki
mui reikalingas 33 valstijų 
pritarimas. Iki šiol tą idėją 
yra užgyrusios 28 valstijos.

Konvencijos šalininkai 
daug vilčių dėjo Montana 
valstijos legislatūrai. Deja, 
Montanos Senatas užgyrimą 
atmetė 31 balsu prieš 18.

Washingtonas. — Valdžia 
atšaukė arba uždraudė nau
doti net keturių rūšių skie
pus, kuriais kūdikiai skiepi
jami jų apsaugojimui nuo 
difterijos ir kitų ligų. Mat, 
nuo tų skiepų staiga mirė 
keturi kūdikiai.

Concord, N. Y. — New 
Hampshire gubernatorius 
Hugh Gallen įspėjo seimelį, 
kad jis vetuotų (atmestų) jo 
nutarimą legalizuoti gembli- 
nimą.

Chicago, Ill. — Pietvaka
rius labai kankina blogi 
orai—potvyniai, audros ir 
sniegas. Žiema buvo baisiai 
sunku, nelengvesnis ir pava
saris.

Pekinas. — Kinijos prem
jero pavaduotojas Deng 
Xiaoping bara kiniečius, ku
rie, girdi, kalbėdamiesi su 
užsieniečiais, išplepa šalies 
“slaptybes.”

Crystal City, Texas. — 
Kovo 7 dieną čia chemikalų 
gamybos kompanijos įmonė
je įvyko labai didelis sprogi
mas. Reikėjo iš namų laikinai 
iškelti 10,000 apylinkės gy
ventojų.

Linkime suvažiavimui padaryti gerų tarimų dėl mūsų 
laikraščio naudos ir linkime geriausios sveikatos kolektyvui 
ir visiems darbuotojams. Čia rasite auką nuo mūsų abiejų 
$25.

JONAS ir VERONIKA KAZLAU
Wethersfield, Conn.

Gerbiami “Laisvės” suvažiavimo dalyviai,
Sveikinu ir linkiu Jums geros sėkmės pasidarbuoti dėl 

“Laisvės,” kad laikraštis lankytų mūsų namus per daug, 
daug metų. Aukoju $10.

J. K. MAŽUKNA
Pittsburgh, Pa.

* * *
Pranas Kontenis, St. Petersburg, Fla., buvęs Rocheste- 

rio gyventojas, sveikina suvažiavimo dalyvius su $10.
♦ * *

Gerb. draugai dalininkai!
Sveikiname “Laisvės” 69-tąjį dalininkų suvažiavimą ir 

visus “Laisvės” rėmėjus bei skaitytojus. Linkime suvažia
vimui pravesti tarimus, kad “Laisvė” ir toliau galėtų 
lankyti kiekvieno kultūringo lietuvio namus, nešdama 
teisingas žinias iš viso pasaulio, kaip iki šiol.

Mieli draugai, linkime jums atžymėti mūsų visų mylimo 
redaktoriaus Antano Bimbos 85-tąjį gimtadienį. Linkime 
ilgiausių metų, tvirtos sveikatos jo atsakomingose pareigo
se, ir laimės asmeniniame gyvenime.

Čia randasi čekis $50. Tai parama “Laisvei.”
Su geriausiais linkėjimais!

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

* * *

Gerbiami Draugai ir Draugės:
Sveikinu Jus visus susirinkusius šiame “Laisvės” dalinin

kų suvažiavime. Linkiu, kad paruoštumėt geriausius 
planus palaikyti laikraščiui “Laisvei”, kad jis galėtų dar 
ilgai mums atnešti teisingas žinias iš viso pasaulio 
darbininkų judėjimo, ypatingai iš Tarybų Lietuvos.

Prisidedu su kuklia $15 auka. Gaila, kad suvažiavime 
negalėsiu dalyvauti.

M. STAKOVAS
Canada

* * *
Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą $20 auka. 

Linkiu Antanui Bimbai ir laikraščiui “Laisvei” ilgiausių 
metų.

SUZANNA KAZOKYTĖ
Frackville, Pa.

* ♦ * •

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $10 para
ma.

J. JORDAN
Three Bridges, N. J.

♦ * *

Per M. Grager, “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą sveikina 
čikagietės Martha Plauska $20 ir A. Jenkins (Jakus) $10 
dovanomis.

♦ * ♦

F. B. Kelly iš Rodney, Ont., Canada, sveikina suvažiavi
mo dalyvius su $40 auka.

* ♦ ♦

LLD 153 kuopos nariai, San Francisco, Cal., sveikiną 
suvažiavimo dalyvius ir linkime “Laisvei” gyvuoti dar 
daug, daug metų. Taipgi sveikiname “Laisvės” kolektyvą ir 
visus, kurie darbuojasi išlaikyti taikai pasaulyje. Siunčia
me $65 laikraščiui paramos nuo sekamų:

Su širdingais linkėjimais!
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, visą “Lais

vės” kolektyvą, bendradarbius, rėmėjus bei “Laisvės” 
redaktorių. Lietuvos TSR nusipelniusį žurnalistą, Vilniaus 
universiteto garbės daktarą—jubiliatą Antaną Bimbą, su 
85-osiomis metinėmis ir šia proga, apdovanotu Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardu.

Linkime geriausios kloties, tvirtos sveikatos ir ilgiausių 
metų.

Prisiunčiame $30.—auką. Draugiškai,—
HELEN ir ROBERTAS FEIFERIAI

St. Petersburg, Fla.

Fin. sekr. LLD 153 kuopos

M. Baltulionytė .. .. .. $25.00
V. Sutkienė........ .. .25.00
S. Grublinas .......... ....5.00
M. Ginaitienė......... . . . .5.00
B. Kubilienė....... ....2.00
A. D. Norkus......... .. . .1.00
A. F. Fitzgibbons .. ....1.00
Draugė Staškienė .. ......1.00

V. SUTKIENĖ

♦ ♦ ♦

Lietuvių Namo Bendrovės direktoriai sveikina “Laisvės” 
suvažiavimo dalyvius ir linki geriausios sėkmės išlaikyti 
laikraštį dar per daugelį metų. Su sveikinimu aukoja 
“Laisvei” $100.

P. Venta, Sekr.-Ižd.
* * *



6-TAS PUSLAPIS

Pastabų žiupsnelis
Pastaruoju laiku “Laisvė- iš

je” ir “Vilnyje" telpa kores
pondencijų su moterų para
šais. Atrodo, kad mūsų drau
gės šią svarbią veikimo sferą 
bus užkariavusios. Štai nese
niai “Laisvėje" tilpo H. Fei- 
ferienės straipsnis įvertinan
tis Juozą Sarkūną—jo nueitą 
gyvenimo kelią. Skaitydama 
pagalvojau: kaip gražu, kad 
parašė apie žmogų, kuris dar

Detroito S. Masytė, iš 
Chicagos J. Urominienė, iš 
New Yorko A. Rainienė. 
Pastaruoju laiku pasigenda
me K. Karosienės raštų. 
Nežinau priežasties, bet spė
ju kad trukdo kiti svarbūs 
darbai.

Norėčiau pasiūlyti kores
pondencijoms rašyti naują 
kandidatę: drg. Frances 
(Yurgal) Jordan, Marcelės

mato ir jaučia, jog jo gėrusi 
darbus kas įvertina. Papras
tai mes laukiame, kol drau- ■ 
gas-ė guli karste, ir tik tada 
juos apibėriame gražiais žo- j 
džiais . . . * *

Na, bet jeigu nespėta gyvo ! 
draugo darbų aprašyti, svar-' 
bu priminti gyviems, draugui | 
mirus. Ir, ot, neseniai Aldo
na Aleknienė gražiai įvertino 
neseniai mirusį velionį Justi- i

Vasiliauskienės dukrą, čika- 
gietę. Kada ji pirmininkauja 
susirinkime arba ima balsą 
diskusijose, niekad nespėsi, 
kad tai čia gimusi, jaunesnės 
kartos lietuvaitė. Puikiai kal
ba lietuvių kalbą. Nors labai 
retai, bet kai ką parašo į 
“Vilnį." Laikraštis susilauktų 
naujos talkos. Ką sakai, 
Frances? Juk moki tą dainą: 
Kai du stos, visados daugiau 
padarys!

LAISVĖ

isas moteris šiemet New Yorko Moterų
Prof. HenryxYuska, kurį čia matome stebintį savo tėvą, kai 
tas sveikino \isas moteris šiemet New Yorko Moterų 
Klubo Tarptautinės Moters Dienos minėjime “Laisvės” 
salėje, vasario pabaigoje gavo specialų žymenį nuo 
Brooklyn College studentų tarybos. School of General 
Studies studentai jam dėkingi “for dedicated scholastic 
efforts on behalf of the evening students.” Prof. Henry toje 
kolegijoje yra chemijos skyriaus vedėjo pavaduotoju ir ten 
dėsto nuo 1966. S. Narkeliūnaitės nuotr.

■j PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 30, 1979

8 SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 1 D., LIE
TUVIŲ KOOPERATYVINĖS BENDRO
VĖS [“LAISVĖS”] DALININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS 10 VAL. RYTO, LAISVĖS 
SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE 
PARK, N. Y.

ną Stančiką- Stanley. Drg. į * * *
Stančiką gerai pažinojau ... i Baigdama noriu viršminė- 
tikrai \ < rtas gero žodžio I tas korespondentes paraginti
draugas, viena jo ypatybė— 
niekad nerūstauti, visuomet 
būti linksmam. Visuomet pa
sitikt savo draugus su šypsą 
ir nauju anekdotu. Kurioj 
kompanijoj Justinas patek
davo, ten nuotaika visuomet 
buvo pakili. Prisimena ir jo 
korespondencijos, kurias 
dažnai baigdavo eilėraščiu.

Į nesustoti vien koresponden
cijas rašyt. Kodėl neparašyti 
ir straipsnių, nors retkar
čiais įvairiais klausimais— 
politiniais ar kitokiais? Šių 
dienų gyvenimas iškelia daug 
naujų klausimų, kuriais gali
ma rašyti, nesitenkinti tik 
raštais apie mūsų lietuvių ju
dėjimą; galima rašyti, kas 
įdomaus įvyksta jūsų mieste 
arba visos šalies plotme.

San Francisco, Cal

TĄ PAČIĄ DIENĄ, PO SUVAŽIAVI
MO, 2 VAL. BUS PIETŪS SU MENINE 
PROGRAMA PAGERBTI “LAISVĖS” RE
DAKTORIŲ ANTANĄ BIMBĄ, SULAU
KUSĮ 85 M.. AMŽIAUS, IR APDOVANO
TĄ LIETUVOS TSR NUSIPELNIUSIO 
KULTŪROS VEIKĖJO GARBĖS VARDU 
PROGA. AUKA $7.

Gerų korespondencijų iš, Kartą pradėsite, matysite,
Floridos pateikia draugės V 
T>vnV’/ ■ ' T \ n d r g He e n* i‘ 
Kalifornijos M. Baltulionytė

. I kad jums tai atneš naudos:
5 jausitės, kaip plečiasi jūsų 
, Į akiratis. A. Jonikienė

TARPTAUTINĖS MOTERS į Po $5 M. Ginaitiene ir S. 
Grublinas, o B. Kubilienė $2. 
Taipgi Raymond 
aukojo laikraščiui 
$25.

Nuoširdi padėka 
už aukas, Ksaverai už įdomią 
kalbą, seimininkėms už ne
mažą triūsą. Seimininkėmis 
buvo: V. Taraškienė, Ksave
ra Karosienė, Martha Ka- 
mar, Telda King ir R. Ma-

Hartford, Conn.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kov>> ■- adžioj - netekome 
Louisės Butkevičienės. Ve
lionė buvo viena darbščiau
sių veikėju visuomenės la
bui. Per visą savo 40 metų 
gyvenimą Hartforde Louisė 
priklausė visose pažangiosio
se organizacijose, darbavosi 
jų valdybose, nebuvo tokio 
parengimo, kuriame ebūtų 
dalyvavusi ar jam paruošti 
prisidėjus, darbu arba dova
na.

TIKISI TIKTAI
TRUMPO AMŽIAUS

Roma. — Italija jau turi 
naują vyriausybę. Kabinetas 
sudarytas iš Krikščionių De- 

•mokratų, Respublikonų ir 
Socialdemokratų koalicijos. 
Šiai vyriausybei vadovauja 
premjeras Andreotti.

Bet naujoji vyriausybė 
! parlamente neturi daugu- 
I mos. Jai trūksta 25 balsų iki 
(daugumos. Todėl manoma, j 
I kad naujosios vyriausybės 
I amžius bus labai trumpas.

Ji rūpinosi “Laisve,” “Vil
nimi" ir Laisvės Choru, kol 
sveikata jos visai nepaliko. 
Louisė rūpinosi Bendrovės 
namu ir Klubu, kad juose 
viskas butų tvarkoje. Kar
tais jai būdavo taip skau
džios kojos, jog vargiai ji 
begalėdavo pastovėti, bet jai 
paskirtą darbą vistiek dir
bo!

Mūsų Louisė buvo laimin
ga, kad turėjo labai gerus 
žmones—E len u tę Brazaus
kienę ir Antaną Skardžių, 
kurie jai maloniai ištiesė sa-

PALIAUBOS TARP 
JEMENU

i Baghdad, Irakas. — Arabų 
I Lygos pastangos apsivaini- 
i kavo pasisekimu: tarp ka- 
Iriaujančių Jemenu mūšiai 
į nutraukti. Tik nežinia, kaip 
ilgai šios paliaubos tęsis. 

■Siaurinio Jemeno režimas 
[ pasilaiko tik dėka už užsie
nio, daugiausia iš Jungtinių 

i Amerikos Valstijų,gaunamos 
I pagalbos.

vo pagalbos ranką jos sun-i Maskva. — Prieš kelias 
klausiose valandose. Tas la-i dienas Tarybų Sąjungoje 
bai sumažino jai sunkumus ir i lankėsi Tailando premjeras 
rūpesčius. ] ir tarėsi su tarybiniais parei-

Ilsėkis, mieloji drauge. Ta-1 gūnais. Žinių agentūra 
vo gražius darbus mes visuo-i “Tass” sako, kad pasitarimai 
met prisiminsime. į buvo draugiški ir konstruk-

Ver. Kazlauj tyvus.

DIENOS MINĖJIMAS
Kovo 18 įspūdingai minėjo- I 

me Kovo 8-ąją—Tarptautinę 
Moters Dieną. Parengimas 
įvyko Suomiu patalpose, 
Berkeley, Cal. S į puikų Mo
ters Dienos atžymėjimą su
ruošė San Francisco ir Oak- | 
land LLD kuopos, kurios Į 
šiuo tarpu susijungė į vieną i 
bendrą kuopą. Tiesą paša- Į 
kius, šias abi LLD kuopas i; 
anksčiau maždaug buvo gali
ma vadinti viena kuopa. Pa
vyzdžiui, kada vykdavo bet 
kurios kuopos renginys bei 
pramoga, tai finansinės paja
mos bei likęs pelnas visada 
buvo skiriamas lygiai abiem 
kuopom pusiau.

Šios mielos dienelės atžy- 
mėjime dalyvavo nemažas 
būrys geros nuotaikos sve
čių, kurių tarpe buvo mieli 
svečiai Jonas su Afemija 
Kodžiai, iš Lawrence, Mass., 
kurie čia Californijoje per 
pora mėnesių svečiuojasi pas 
dukrą Janet Hume ir jos 
šeimą.

Vaišių stalai buvo skoniu 
gai papuošti gyvų gelių 
puokštėmis, kurios kažkaip 
Moters Dienos minėjimui dar SUŽEISTAS AUTO

I AVARIJOJE
Kovo 19 dieną iš 

Springs, Ark., Mildred 
bilienė telefonu pranešė, kad 
jos vyras profesorius Benis 
Kubilius vasario 23 d. buvo 
gana smarkiai sužeistas dvie
jų automobilių susidūrime. 
Benis smarkiai sukrėstas ir 
viena akis skaudžiai sužeista. 
Kol kas ta akimi dar negali 
matyti.

Kitos mašinos vairuotojas 
jų ilgų valandų darbą didės-I esąs dar sunkiau 
nio atlyginimo. Jos reikalavo! Kol kas galutini 
moterims lygių teisių. Ksa- dar nežinomi, 
vera pabrėžė, kad Tarybų

gražiau žydėjo.
Vaišėmis su pokalbiais bai

giantis, R. Machulis pristatė 
Ksaverą Karosiene pakalbėti 
Tarptautinės Moters Dienos 
klausimu. Ksavera palietė 
Moters Dienos istoriją, pri
minė, kad šiandien Kovo 
8-oji yra švenčiama visame! 
pasaulyje, kad jos pradžiai 
įvyko 1908 metais. Ir tai i 
vyko tuo metu, kai dauguma 
moterų iš dirbtuvių veržėsi į į 
mitingus, reikalaudamos už

BALTIMORE, MD.

Mirus

Mildai Antanaitienei- 
Medelytei

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Leonardui Antanaičiui, 
uošvei Elenai Antanaitienei ir visiems artimiesiems bei 
draugams KAZYS GENYS

Scranton, Pa.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
10 1-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Machu lis 
“Vilniai’

visiems

Taipgi didelis ačiū. V. Ta- 
raškienei ir Ks. Karosienei 
už tų gražiųjų gyvų gėlių 
puokštes.

Tuo baigėsi šios puikios ir 
gražios dienelės sėkminga ir 
jauki popietė.
SVEIKINIMAS

Norisi nuoširdžiausiai pa
sveikinti mielą Antaną Bim
bą, sulaukusį garbingo 85 
metų amžiaus ir apdovanota 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbes var
du. Linkiu, kad jo sveikata, 
energija dar tarnautų ilgus, 
ilgus metus. M. B-tė

EGIPTIETIS 
PASITRAUKĖ IŠ ARABU 
LYGOS

Cairo. — Per paskutinius 7 
metus Arabų Lygai vadova
vo žymus Egipto diplomatas 
Mahmoud Riad. Bet dabar 
jis iš Lygos generalinio sek
retoriaus vietos rezignavo. 
Jis sako, kad atskira sutartis 
tarp Egipto ir Izraelio pada
ro jo pastangas palaikyti 
Lygoje vienybę beviltiško
mis. Su jo pasitraukimu bai
giasi ir Egipto diktavimas 
Arabų Lygai, kurioje yra 22 
nariai. Iki šiol dar nė viena 
arabų šalis Egipto sutarties 
su Izraeliu nėra užgyrusi.

Si Arabų Lyga Egipto va
dovybėje buvo įkurta 
metais.

1945

Chicago, ill
BEN KUBILIUS

Hot
Ku-

sužeistas. 
rezultatai

kryžkelėNelaimė įvykus
Sąjungoje šiandien moterys j je. Antrosios mašinos vai- 
dirba bendrai su vyrais viso- i ruotojas važiavęs per raudo- 
ozą o »»i 4 t r č’ / y f n i n 11 f i n i n z a : v •se srityse, taip politiniame,! 
taip ir socialiniame gyveni-! 
me. Ir šiandien moterys jun-; 
giasi kovai už taiką pasauly į! 
įvairias organizacijas, kurios! 
kelią savo balsą ir kovoja, 
kad visame pasaulyje gyvuos 
tų visuotina taika.

* * *
Taipgi šį mėnesį savo gim

tadienį paminėjo Raymond! S 
Machulis. Jam palinkėta ir1 S 
sudainuota “Ilgiausių metų." ' X

Prie to, Tarptautinės Mo- X 
terš Dienos minėjimo proga1 X 
keli bičiuliai prisidėjo ir1 X 
aukomis. LLD kuopos iždui I X 
aukojo Martha Kamar-Ka-I X 
marauskienė, prisiminti 
mirusi mylimą vyrą I. 
marauską—$100 ir A. 
$18.

ną sviesą.
Labai gaila, kad mūsų tau

tiečius ir gerus draugus išti
ko tokia skaudi nelaimė. To
kiu, kad viskas išeis gerai, ii 
linkiu prof. Kubiliui greito ir 
pilno susveikimo.

Antanas Povilonis

je*!
Ka-|
D.1

* * *
“Laisvės” dalininkų suva

žiavimui Raymond Machulis 
aukojo $30, po $25 V. Sutkie- 
nė ir M. Baltulionytė. Sve
čiai lawrenciškiai Jonas ir 
Afemija Kodžiai aukojo $20.

I JORDANIJA TARIASI ' San Salvador.
SU SAUDI ARABIJA nės Amerikos respublikoje

Iš Jordanijos pranešama, (Salvador vyksta platus liau- 
kad jos karalius Husseina dies sukilimas prieš fašistinį 
skubiai išvyko į Saudi Arabi- režimą. Visos karinės jėgos 
ją tartis su jos vyriausybe j paleistos darban sukilimą nu- 
Izraelio ir Egipto sutarties I malšinti. Salyje siautėja di- 
klausimu. Kaip žinia, šios abi [džiausios represijos, 
arabų šalys labai priešingos 
tai sutarčiai ir žada prieš ją 
kovoti. Taip žada daryti ir 
kitos arabų šalys.

Richmond, Va. — Romos 
katalikų bažnyčios vyskupas 
Walter L. Sullivan surado, 
kad kunigas Robert F. Hum
mel yra homoseksualas ir jį 
pašalino iš kunigystės. Kuni
gas dar tik 33 metų.

Centri-

BuvęsDetroit, Mich.
Centrinės Žvalgybos Agen
tūros (ČIA) direktorius 
George Bush pareiškė, kad 
jis Republikonų partijai pasi
siūlys būti jos kandidatu į 
prezidentus. Jis jau turi su
daręs ir komitetą vedimui 
kampanijos už jo kandidatū- 

! rą.

BRIEFS
DU NUBAUSTI 
AMŽINU'KALĖJIMU

Washingtonas. — Reakci
niai pabėgėliai kubiečiai Gui- 
lermo Navo Sampol ir Alvin 
Rose Diaz bausti visam am
žiui kalėjimu, Ignacio Sam
pol gavo 8 metų kalėjimą. 
Jie nubausti už 1976 m. 
rugsėjo 21 d. nužudymą žy
maus Gilės veikėjo, buvusio 
Čilės ambasadoriaus Jungti
nėse Valstijose Orliando Le- 
telier ir jo padėjėjo Ronni 
Moffitt.

Nuteistųjų advokatai sako, 
kad jie šį teismo sprendimą 
apeliuos į aukštesnį teismą.

Mexico City. — Prieš ke
lias dienas pasirašyta kultū
rinių mainų sutartis tarp 
Čekoslovakijos Socialistinės 
Respublikos ir Meksikos. Su
tartis veiks iki 1980 metų 
pabaigos.

PREZIDENTO ŽMONOS 
ROSALYNN PATARIMAI

Springfield, Mass. — Čia 
i aną dieną lankydamasi prezi
dento Carterio žmona Mrs. 
Rosalyn n Carter ragino visus 
taupyti gazoliną. Jos patari- 

i mas: Be būtino reikalo auto
mobiliais nevažinėkime, lė
čiau važiuokime, kur galima, 
naudokimės busais, susitar
kime su kitais ir vietoje 
dviejų automobilių, naudoki
me vieną ir t. t.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija į Tarybų Lietuvą
Siuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

mą,, kad ekskursijos laikas pakeistas—išvyks 
birželio 29 d. ir grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Lietuvoje bus nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d.

Kaina $1,475.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin

kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Do you need help with 
your income tax? There are 
government offices where 
you can go and they will fill 
your tax blanks without 
charge. One of these offices 
is located at 90-25 Sutphin 
Blvd, near Jamaica Ave. 
There is one also in Flush
ing, one in Jackson Heights 
and other places and cities. 

* * *
Greetings from San Juan! 

Onute Keraminas writes 
that they are still in Puerto 
Rico, having a very nice time 
but also missing people in 
New York and sending ev
erybody best regards.

* * *
Unnecessary surgery is 

killing 10,000 people a year 
and wasting $4 billion, accor
ding to a new report by the 
House Interstate and For
eign Commerce Committee’s 
Subcommittee on Oversight 
and Investigations. About 
two million of the 16 million 
elective operations per
formed in 1977 were unnee
ded, the subcommittee esti
mated.

* * *
A boy named Dwight has 

been arrested eight times on 
charges of burglary, shoplif
ting and three counts of auto 
theft. He is only 8 years old.

He is just one of thousands 
of American children 10 
years old and younger who 
are committing felonies—in
cluding murder, rape and 
robbery.

“They start as young as 5 
years old for truancy and 
shoplifting. But they get a 
little older and bolder and 
before you know it, they’re 
into serious felonies,’’ Cap. 
William Relling commander 
of the juvenile division of the 
St. Louis Police Dept, had 
said. 

* * *
A Soviet Dance Ensemble 

is touring the United States. 
They are performing in big 
cities and most probably we 
will see them in New York

[soon. There are two couples 
of dancers from Lithuania in 
that ensemble.

* * *
They say that Ralph Fasa- 

nella has been called “the 
best American primitive art
list since Grandma Moses.’’ 
His paintings of New York 
City brought him national 
recognition in the early ’70’s. 
His long involvement as a 
worker and organizer for the 
C I 0, a passionate concern 
with the history of the Ame
rican labor movement led to 
his interest in Lawrence and 
its mills.

“I went up to Lawrence 
and hung around. I went to 
the mills and the Textile 

‘Museum in North Andover. 
At night I read in the 
library. I talked to a lot of 
people—even met a guy who 
had led the strike. Then I 
did a lot of drawings to get 
the feel of it.”

Weekends he carried it all 
I back to his studio in Ards
ley, New York, where over a 
dozen large paintings ev
olved dealing with the mills, 
the workers, and particular
ly the Strike of 1912.

Exhibition of his paint
ings—“Ralph Fasanella: his 
work and his world” opened 
in New York Nardin galle
ries March 29 and will be 
there till April 22.

By the way this famous 
artist is related to our John 
and Connie Rusinskas fami
ly. Use

RALPH FASANELLA

/




