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KRISLAI
Pasitarsime ir papietausime 
“Konstitucija dėl jūrų” 
Pavojingas ginklavimasis 
Remtinas bilius
Taikai pavojinga “ašis”

A. BIMBA
Dar kartą noriu laisvie- 

čiams ir laisvietėms priminti, 
jog “Laisves” Bendrovės da
lininkų metinis susirinkimas 
jau čia pat. Jis įvyks sekma
dienį, balandžio 20 dieną. 
Susirinksime pasitarti mūsų 
laikraščio reikalais. O tų rei
kalų turime gana daug. Jie 
svarbūs. Todėl prašau, ragi
nu, kviečiu dalininkus atidėti 
viską į šalį ir, jeigu tik 
sveikata leidžia, dalyvauti. 0 
kurie asmeniškai negalėsite 
dalyvauti, sąskrydį pasvei
kinkite laišku bei atviruku.

Be to, tuoj po susirinkimo 
įvyks puikūs pietūs su gero
mis vaišėmis. Bankete esate 
kviečiami dalyvauti ir nedali- 
ninkai. Gražioje, jaukioje, 
svetiškoje nuotaikoje ir 
draugiškuose pokalbiuose 
praleiskime sekmadienio po
pietę. Lauksime!

Kaip žinia, jūros sudaro 
arba užima tris ketvirtada
lius mūsų žemės paviršio. 
Bet iki šiol nėra bendrų 
taisyklių bei įstatymų, kaip 
turi būti jos tvarkomos ir 
išnaudojamos žmonių naudai. 
O jūros, tie didieji vandenys, 
kasmet vis didesnį ir didesnį 
vaidmenį vaidina žmonijos 
gyvenime. Apart žuvų, tyri
nėjimais ir bandymais jau 
surasta ir atidengta dideli 
įvairių metalų, ypač naftos 
šaltiniai.

Todėl prieš 7 metus Jung
tinės Tautos sudarė specialų, 
komitetą, angliškai jį pava
dindamas “The United Na
tions Law of the Sea Confe
rence” ir pavedė pagaminti 
jūroms tvarkyti ir išnaudoti 
taisykles, arba konstituciją. 
Tik dabar pranešama, kad 
pagaliau, po ištisų septyne
rių metų “prakaitavimo”, ko
mitetas galės pasigirti, kad 
tokią jūrų konstituciją jau 
turi pagaminęs ir ją pateiks 
Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai priimti arba at
mesti. Gal gi taip ir bus. 
Paregėsime.

□
Štai balandžio 6 dieną pra

nešimas, kad apart Jungtinių 
Valstijų, Tarybų Sąjungos ir 
keleto kitų kraštų, kurie jau 
turi ir moka pasigaminti ato
minę bombą, per ateinančius 
penkerius metus tokių kraš
tų skaičius padidės dar pen
kiais!

r • Toks branduolinio (atomi- 
nįo) ginklavimosi plitimas 
yra baisiai pavojingas visai 
žmonijai. Kur yra užtikrini
mas, kad kurioje nors, kad ir 
mažoje šalyje, neįsiviešpa
taus taip nužmogėjęs sutvė
rimas, jog vardan savo kraš
to “interesų” nepanaudos tų 
ginklų prieš kurį nors kitą 
kraštą ir neuždegs pasaulio 
visuotinų branduoliniu karu? 
Nėra jokio! □

Michigano valstijos senato
riai Donald Riegle ir Carl 
Levin pateikė Kongresui bi- 
lių, kuriame siūloma nedarbo 
apdraudos mokėjimą bedar
biams pailginti 13 savaičių. 
Dabar išmokėjimas tęsiasi 
tiktai 39 savaites, o tada 
tęstųsi 52 savaites.

Ir egiptiečiai protestuoja

Šioje nuotraukoje vaizduojama Egipto Asyut Universiteto
* studentų protesto demonstracija prieš jų šalyje buvimą 
buvusio Irano šacho Riza Pahlevi. Jie smerkia prezidentą 
Sadatą už jam suteikimą prieglaudos ir reikalauja, kad 
buvęs karalius būtų tuojau sugrąžintas j Iraną.

Nutraukti diplomatiniai ryšiai 
ir naudojamos kitos sankcijos

prieš Iraną

Už ko II unistų kandidatus ant
baloto Maine valstijoje

Ir kainos vėl pakilo, ir 
bedarbių skaičius padidėjo

Washingtonas. — Valdžia 
praneša, kad daugmeninės 
(wholesale) kainos kovo mė
nesį pakilo 1.4 procento. 
Kaip ir buvo numatyta, dau
giausia pakilo energijos kai
na—pakilo net 7.2 procento! 
Tai buvo aukščiausias mėne-

Lentelė parodo daugmeni- 
nių kainų pakilimą per pa
skutinius trejus metus.

Tai svarbus ir visų geros 
valios ir širdies amerikiečių 
remtinas. Kongresas turėtų 
jį užgirti ir padaryti įstaty
mu.

Sakoma, kad dar šį, balan
džio mėnesį, į Jungtines Val
stijas atvyks Kinijos militari- 
nė delegacija. Jos misija bū
sianti sudaryti tarp Kinijos 
ir Jungtinių Valstijų militari- 
nį frontą, tai yra militarinę 
ašį prieš Tarybų Sąjungą ir 
kitus socialistinius kraštus. 
Kaip žinoma, Kinijos ir mūsų 
vyriausybės jau veikia ben
drai Afganistano klausimu. 
O neseniai čia su vizitu 
lankydamasis Kinijos užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas Zhang Wenjin sakė, 
kad Kinija pilnai užgiria nū
dienę prezidento Carterio 
politiką tarptautiniais klausi
mais, jų tarpe, žinoma, ir 
militariniais.

Vadinasi, tokios bendros 
militarinės ašies pradžia jau 
yra. Ją tik bereikia dar 
labiau praplėsti ir patobulin
ti. Minėtoji militarinė dele
gacija to čia ir sieks. Bet tai 
pasaulinei taikai pavojingas 
tarp šių šalių toks bendras 
frontas, tai yra tokia milita
rinė ašis.

sinis pakilimas bėgyje pasku
tinių šešių metų.

Pakilo ne tik kainos, bet ir 
bedarbių skaičius. Šiandien 
bedarbiai jau sudaro 6.2 pro
cento visų darbo jėgų! Tą 
sako valdžios pranešimas, 
bet iš tikrųjų tas lygis yra 
daug aukštesnis

Labai padidėjo 
kūdikių mirtingumas

Harrisburg, Pa.—Sveika
tos Departamentas paskelbė, 
kad pernai (1979 m.) per 
šešis mėnesius po įvykusios 
Three Mile Island branduoli
nės jėgainėje nelaimės, 10 
mylių apylinkėje labai padi
dėjo kūdikių mirtingumas. 
Pav., jeigu toje pačioje apy
linkėje tais pačiais 6 mėne
siais 1977 metais mirė 20 
kūdikių, o 1978 m. tik 14, tai 
praeitais metais mirė net 31 
kūdikis! Juk tai labai didelis 
skirtumas. Dabar Departa
mentas vedąs platų tyrinėji
mą nustatymui, kokį poveikį 
į tą kūdikių mirtingumo pa
didėjimą turėjo branduolinė
je jėgainėje įvykus nelaimė.

Susitarimas tarp 
žurnalistų

Maskva. — Prieš kelias 
dienas Tarybų Sąjungos sos
tinėje lankėsi Ispanijos Žinių 
Agentūros prezidentas ir di
rektorius Luis Maria Anson. 
Čia jam esant tapo pasira
šyta bendradarbiavimo su
tartis tarp Tarybų Sąjungos 
Žurnalistų Sąjungos ir Ispa
nijos Spaudos Associacijų 
Federacijos.

Be to, Anson pareiškė, kad 
Ispanijos atletai ir jų organi
zacijos pilnai remia Maskvo
je įvyksiančius olimpinius 
žaidimus. Tas aiškiai parodo 
santykių tarp Ispanijos ir 
Tarybų Sąjungos gerėjimą.

Atvyks tartis su 
prez. Carteriu

Washingtonas. — Dar ba
landžio mėnesį Jungtinėse 
Valstijose lankysis su vizitais 
Izraelio premjeras Begin ir 
Egipto prezidentas Sadat. 
Jie čia tarsis su prezidentu 
Carteriu palestiniečių klausi
mus. Kadangi tarp jų esą 
šiuo svarbiu klausimu didelių 
skirtumų, tai jie lankysis 
atskirai. Mūsų prezidentas 
bandysiąs kaip nors tuos 
skirtumus išlyginti.

Washingtonas.—Praeitą pirmadienį, balandžio 7dieną, 
daugelio nuostabai, prezidentas Carteris per radiją ir 
televiziją paskelbė, kad jis nutraukia diplomatinius ryšius 
su Iranu, uždaro Irano ambasadą ir konsulatus, įsako 
visiems šioje šalyje esantiems Irano atstovams išsikrausty
ti, panaikina visas vizas, uždraudžia amerikiečiams ką nors 
Iranui parduoti arba pirkti iš jo ir t. t. Jeigu ir šių sankcijų 
arba priemonių neužteksią priversti Iraną paleisti ameri
kiečius, laikomus įkaitais, jis imsis kitų dar aštresnių 
sankcijų-priemonių prieš Irano vadovybę. Bet jų turinio 
nepaskelbė. Kalbama, kad jis turi galvoje panaudojimą 
militarinių priemonių!

Padėtis labai, labai rimta—kupina didelių pavojų.
Kaip žinoma, jau praėjo virš penki mėnesiai, kaip Irano 

sostinėje užgrobtoje Amerikos ambasadoje laikoma įkaitais 
50 amerikiečių. Net ir Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Kurt Waldheimo pastangos juos išlaisvinti 
nepavyko.

Iraniečiai reikalavo, kad Jungtinės Valstijos sugrąžintų 
čia atbėgusį Irano sachą-karalių tyroną Rizą Pahlevį 
nubaudimui už jo nusikaltimus prieš Irano liaudį. Kai 
prezidentas Carteris atsisakė tą padaryti, nes mūsų 
vyriausybė šachą laikė geriausiu šios šalies talkininku tame
pasaulio kampe, prasidėjo visi nesutikimai ir ginčai su 
Iranu. Ir šiandien dar nežinia, kuomi tas viskas užsibaigs!

Kaip sakyta: padėtis labai rimta, kupina didelių pavojų!

Irano ambasadorius Ali 
Agah, kuriam įsakyta tuojau 
apleisti šią šalį.

Prezidentas Carteris praneša 
pasauliui apie nutraukimą 
ryšių su Iranu.

Pasmerkė arkivys
kupo nužudymo
Pasaulinė Darbo Unijų Fe

deracija paskelbė pareiški
mą, kuriame griežčiausiai 
pasmerkiamas EI Salvadoro 
fašistų nužudymas Arkivys
kupo Oscar Romero. Pasauli
nė organizacija ragina viso 
pasaulio darbo unijas ir visą 
liaudį stiprinti solidarumą su 
EI Salvadoro darbininkais ir 
liaudimi.

Plačiai pagerbtas

Martin Luther King
Balandžio 4 dieną sukako 

lygiai 12 metų nuo nužudymo 
Martin Luther King, drąsaus 
ir nenuilstančio kovotojo už 
lygias teises ir prieš rasinę 
diskriminaciją, juodųjų Ame
rikos žmonių vado. Jo atmi
nimui ir pagerbimui šios 
liūdnos sukakties proga buvo 
suruošta daug susirinkimų, 
kuriuose skaitlingai dalyvavo 
ir pažangieji baltieji žmonės. 
Šios sukakties proga velionis 
buvęs pažangiosios visuome
nės pagerbtas ir daugelyje 
kitų kraštų.

Statomas milžiniškas 
paukštynas

Plungė — Netoli Plungės, 
Gandingoje, prieš dvejus 
metus pradėtas statyti stam
bus tarpūkinis paukščių fa
brikas, kuriame kasmet bus 
išauginama po 3 milijonus 
broilerių, surenkama daug 
kiaušinių.

Komplekso pirmąją eilę su
darys 12 paukštidžių, inku
batorius ir kiti gamybiniai 
statiniai. Netoliese išaugs 
paukštyno darbuotojų gy
venvietė su visuomeniniu 
prekybos centru ir kitais 
buitiniais-kultūriniais pasta
tais, į 20-ties hektarų dirbti
nį ežerą išsilies užtvenktas 
Lielupis.

. . . Čia, Šiaulių-Palangos 
plento pašonėje, atsiveria vi
sa komplekso statybos pano
rama—aukštai iškilę sandėlio 
ir katilinės siluetai, ilgas 
pagalbinių patalpų blokas.

Planuojama svarbi 
darbo unijų 
konferencija

Gary, Indiana. — Birželio 
21 ir 22 d. d. šiame plieno 
pramonės mieste šaukiama 
darbo unijų konferencija ko
vai prieš didžiųjų, monopo
listinių korporacijų užmojį 
sudaužti darbo unijas. Jos 
savo tikslą pasieks, jeigu jų 
agresija nebus laiku atmuš
ta. O tam reikalinga darbo 
unijų vienybė. Tam tikslui šį 
konferencija ir šaukiama.

Gus Hali Angela Davis
Augusta, Maine. — Balandžio 2 dieną tapo įteikta Maine 

valstijos sekretoriui 5,300 piliečių parašų ant peticijos už 
Komunistų Partijos prezidentinių kandidatų Gus Hali ir 

Angela Davis uždėjimą ant baloto būsimuose šių metų 
lapkričio mėnesį prezidento rinkimuose. Maine valstijoje 
tereikalauja tik 4,000 tokių parašų. Partijos veikėjai gerai 
pasidarbavo.

Tuo tarpu iš Kentucky pranešama, kad tos valstijos 
sekretorius priėmė 6,000 piliečių parašų ir Hali ir Davis ten 
jau uždėti ant baloto.

Nauja kampanija prieš 
olimpinius žaidimus

Washingtonas. — Kadangi 
vis daugiau šios šalies atletų- 
sportininkų viešai pasisako 
prieš prez. Carterio skelbia
mą boikotą olimpiniams žai
dimams Mąskvoje, jis susirū
pino, kad iš jo to boikoto 
nieko neišeis, ir pradėjo nau
ją kompaniją prieš tuos žai
dimus. Jis įsakė visiems savo 
padėjėjams ir patarėjams pa
naudoti visus būdus paspau
dimui korporacijų, kurios, 
paprastai, Olimpiniam Komi
tetui paaukoja po gana stam
bias sumas. Nėra jokia pa
slaptis, kad dalyvavimas 
olimpiniuose žaidimuose yra 
susijęs su nemažomis išlaido
mis.

Sakoma, kad Sears, Roe
buck & Company jau pasida
vė tam spaudimui ir sulaikė 
aukavimą Olimpiniam Komi
tetui $25,000. Prezidentas 
Carteris tikisi, kad šios kom-

Dar 4 įkaitus 
paleido

Bogota, Colombia. — Kovo 
4 dieną iš Domininkonų Res
publikos ambasados tapo pa
leisti 4 įkaitai. Visi nediplo- 
matai. Bet 2 nediplomatai ir 
19užsieniečių diplomatų, ku
rių tarpe yra ir Jungtinių 
Valstijų ambasadorius, tebe
laikomi įkaitais. Ir neatrodo, 
kad jie greitai būtų paleisti.

panijos pavyzdį paseks ir 
kitos kompanijos. Jos irgi 
nenorėsiančios valdžiai “nu
sidėti”. Paregėsime, kaip į 
šią naują Carterio kampaniją 
orientuosis Olimpinis Komi
tetas ir sportininkai.

VIETNAMAS NETEKO 
SENO, ŽYMAUS VEIKĖJO

Ton Due Thang
Hanoi. — Sulaukęs 91 me

tų amžiaus kovo 30 dieną 
mirė Vietnamo Liaudies Res
publikos prezidentas Ton 
Due Thang. Tas aukštas, 
garbingas pareigas jis ėjo 
nuo 1969 metų. Sakoma, kad 
velionis buvo seniausias iš 
visų pasaulio aukštųjų komu
nistų vadų.,

Abiems naudingas
Vilnius. — Jau ne pirmi 

metai vaisingai bendradar
biauja, vieni iš kitų mokosi ir 
tarpusavyje lenktyniauja 
mūsų respublikos ir kaimyni
nės Tarybų Baltarusijos dar
bo žmonės. Šiomis dienomis 
Tarybų Baltarusijos sostinė
je Minske pasirašyta šios 
respublikos ir Tarybų Lietu
vos socialistinio lenktyniavi
mo sutartis 1980-tiesiems 
metams.

Kaip pabrėžė iškilmingame 
susirinkime Minske mūsų 
respublikos delegacijos vado
vas—Lietuvos KP CK pir
masis sekretorius P. Griške-

bendradarbiavimas
vičius, dviejų kaimyninių 
respublikų įvairiapusiški ry
šiai kasmet plečiasi ir stiprė
ja. Tarybų Lietuvos įmonėse 
ir statybose, kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, mokslo 
ir kultūros įstaigose atidžiai 
studijuojami ir taikomi balta
rusių mokslo laimėjimai, tur
tingas darbo pirmūnų patyri
mas. Savo ruožtu Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės mie
lai dalijasi su baltarusiais 
viskuo, ką geriausio yra pa
siekę, vykdydami TSKP 
XXV suvažiavimo nutari
mus, dešimtojo penkmečio 
planus.
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Reikalingas įstatymas 
apsaugojimui darbininkų

Prieš kelias dienas vienoje didžiulėje plieno įmonėje 
Wisconsin© valstijoje, pasibaigus dienos darbui, bosai 
žodžiu pasakė 3,500 darbininkų: “Rytoj nebesusirinkite, 
įmonė uždaroma”. Ir viskas . . . darbininkai neteko darbo 
ir atsidūrė bedarbių gretose.

Darbininkai nustebinti, pritrenkti. Iš anksto jie apie tai 
nebuvo įspėti, jiems nebuvo pranešta, kad juos ištiks tokia 
skaudi nelaimė, kad prie jos jie prisiruoštų. Ir nėra niekur 
tokio įstatymo, kaip, kada ir kokiu būdų savininkas arba 
savininkai gali įmonę uždaryti. Nėra niekur tokio įstatymo, 
kuris iš jų reikalautų bei juos verstų iš anksto apie tai 
pranešti įmonės darbininkams.

Taipgi reikia storai pabrėžti, kad unijų sutartyse su 
samdytojais irgi nėra tokio patvarkymo. Šiuo reikalu, kuris 
darbininkams labai svarbus, jie turi laisvas rankas. Jų 
darbininkai laikomi beteisiais vergais.

Laikas šios šalies darbo unijoms pradėti energingą kovą 
už federalinį įstatymą, kuriame būtų griežtai reikalaujama, 
kad samdytojai praneštų darbininkams, jog yra ruošiamasi 
įmonę uždaryti ir juos sumesti į bedarbių gretas. Tegu iš 
anksto jie ir jų šeimos žinos, kad jų laukia ta nelaimė. 
Laikas ir darbo unijų vadovybėms reikalauti, kad toks 
patvarkymas būtų įrašytas į kiekvieną kontraktą su 
samdytojais.

Sunku pasakyti, kuomi ši 
drama baigsis . . .

Prezidento Carterio nutraukimas šios šalies diplomatinių 
ryšių su Iranu ir uždėjimas ant jo ekonominių sankcijų 
staiga pakeitė visą situaciją. Visi sutinka, kad tai yra 
didelės, pasaulinės reikšmės šios šalies ėjimas. Niekas 
negali atspėti ar pasakyti, kuomi ir kada ši drama 
tarptautiniuose santykiuose baigsis.

Nūdienė Irano vadovybė su islamų vadu Khomeini 
priešakyje nežada trauktis atgal įkaitų klausimu. Khomeįni 
dargi pareiškė, kad šis mūsų prezidento žygis esąs didelis 
Iranui laimėjimas. Tuo tarpu iš Washingtono pranešama, 
kad jau esąs pradėtas spaudimas ant šios šalies talkininkių 
kad jos aktyviai paremtų šią prez. Carterio politiką, kad ir 
jos prisidėtų prie Irano nubaudimo. Šiuos žodžius rašant, 
dar nežinia, kaip Londonas, Paryžius, Roma ar Bonna 
atsilieps į tą spaudimą. Mat, Irano valdžia sulaikysianti 
eksportavimą naftos į kiekvieną šalį, kuri šiuo klausimu 
parems Amerikos politiką. Tai ar minėtos šalys panorės 
ant savęs užsitraukti tokią Irano bausmę! Daug kas labai 
abejoja . . .

Beje, iš Washingtono taipgi pranešama, kad sekamas 
prezidento Carterio žygis prieš Iraną bus paskelbimas jam 
blokados, žinoma, paremtos militarinėmis jėgomis. Tokia 
blokada reišktų karą, į kurį gali būti įtrauktos ir kitos šalys 
tam regione. Ar apie tai mūsų vyriausybė su prezidentu 
priešakyje rimtai pagalvojo?

Pasveikinkime “Laisvės” 
suvažiavimą

“Laisvė” gimė 1911 m. Per tuos 69 metus ji pergyveno 
daug audringų, istorinių įvykių.

“Laisvė” suvaidino didžiulį vaidmenį sunkioje kovoje 
prieš darbo žmonių išnaudojimą. “Laisvė” per savo 
puslapius suteikė didelę pagalbą Amerikos darbo žmonėms 
kovoje už įvedima Social Security pensijos sulaukus 65 
metus. Šiandieną dauguma “Laisvės” skaitytojų gauna 
pensija.

1940 metais, kai Lietuvos liaudis paskelbė Lietuvą 
Tarybine Socialistine Respublika, ir Lietuva įstojo į 
darniąją Tarybinių tautų šeimą, “Laisvė” ją nuoširdžiausiai 
sveikino. Po 2-trojo pasaulinio karo į Ameriką privažiavo 
daug “dipukų”—nacionalistų. Jie per savo spaudą ir radiją 
varo didelę propagandą prieš Tarybų Lietuvą. Ypatingai 
dabar, prasidėjus šaltajam karui “Laisvė” suteikia Ameri
kos ir Kanados lietuviams teisingas žinias apie Tarybų 
Sąjungos ir Tarybų Lietuvos taikos vedamą politiką ir 
nesikišima į kitų tautų vidaus reikalus.

Bet “Laisvės” išleidimas dabartiniais infliacijos laikais 
susiduria su dideliais sunkumais. Kainos ant visko 
pasidvigubino. “Laisvei” reikalinga parama.

“Laisvės” Direktorių Taryba kreipiamės į visus skaityto
jus ir rėmėjus. Nuoširdžiai prašome pasveikinti dalininkų 
69-tą suvažiavimą, kuris įvyks balandžio 20 d., pasveikinti 
su auka tolimesniam “Laisvės” išleidimui.

DIREKTORIŲ TARYBA

Italija jau turi naują vyriausybę
Roma. — Po gana ilgų 

pastangų premjerui Cossiga 
pavyko sulipdyti naują kabi
netą. Jis susideda iš’ trijų 
partijų: Krikščionių Demo
kratus, Socialistų ir Republi- 
konų. Italijos Komunistų 
Partija, po Krikščionių De

mokratų Partijos antroji sti
priausia partija šalyje, neįei
na.

Kaip ilgai naujoji vyriausy
bė išlaikys, priklausys nuo 
to, kaip jai seksis grumtis su 
Italijoje siautėjančia gilia ir 
plačia krize.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 11, 1980“LAISVĖ”

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

APIE JAU AUKŠTAI 
IŠVYSTYTĄ IR 
SUSISIEKIMŲ SISTEMĄ 
LIETUVOJE

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (kovo 20 d.) skaito
me Albino Gulbinsko įdomų 
informacinį straipsnį “Kelias 
tarnauja žmogui”. Iš straips
nio sužinome, kaip aukštai 
Tarybų Lietuvoje jau išvys
tyta susisiekimo sistema. 
Plačiai apibūdinęs aukštą ge
ležinkelių ir automobilių 
transportą, Gulbinskas savo 
straipsnį baigia:

“Geležinkelių ir automobi
lių transportą Tarybų Lietu
voje gerai papildo kitos res
publikoje sėkmingai veikian
čios transporto rūšys—oro, 
upių, jūrų, vamzdynų. Oro 
transporto linijomis sujungti 
Vilniaus, Kauno, Palangos, 
Šiaulių aerouostai ne tik tarp 
savęs, bet ir su daugeliu 
Tarybų Sąjungos, o kai kurie 
su užsienio šalių aerouostais. 
Upių transportas sėkmingai 
naudojamas skaldai gabenti 
-iš Jurbarko karjero į Nemu
no ir Kuršių marių pakrantė
se vykstančias statybas, ke
leiviai mėgsta Nemunu ke
liauti greitaeigiais laivais ant 
povandeninių sparnų. Tary
biniais metais Klaipėdos jūrų 
prekybas uostas tapo stam
biu Baltijos jūros baseino 
uostu, per kurį eina dideli 
eksporto ir importo srautai.

Tarybų Lietuvoje bemaž 
prieš dvidešimt metų buvo 
nutiestos pirmosios dujotie
kio linijos. Dabar tai gan 
didelis vamzdynų tinklas, 
kuriuo pristatomos dujos 
Lietuvos miestams ir dauge
liui kaimo vietovių. Į Mažei
kiuose statomą naftos per
dirbimo kombinatą nuo Po
locko pro Daugpilį, Biržus 
nutiestas naftotiekis. Be to, 
Tarybų Lietuvoje veikia 
aukštos įtampos linijų tink
las, kuriuo srūva elektros 
energija. Visa tai sudaro 
galingą, vieningą, socialisti
niais pagrindais tvarkomą 
Tarybų Lietuvos transporto 
sistemą.”

KODĖL NEPASAKO, KAD 
IR KODĖL JĮ NUŽUDĖ?

Chicagos kunigų “Drauge” 
(bal. 1d.) patalpintoje žinioje 
“Panika arkivyskupo Rome
ro laidotuvėse” iš San Salva
doro skaitome:

— “Apie 50,000 žmonių su
sirinko į Salvadoro arkivys
kupo Oscaro Romero laidotu
ves. Didžiausia minia, apie 
6,000, daugelis nešdami Ver
bų sekmadienio palmes, susi
grūdo aikštėje prieš katedrą, 
ant kurios laiptų vyko cere
monijos, buvo išstatytas nu
šauto arkivyskupo karstas. 
Staiga viename aikštės pa
kraštyje pasigirdo sprogi
mas, šūviai, pasigirdo sužeis
tų šauksmai. Minia pradėjo 
bėgti į visas puses. Šūviai 
dažnėjo, pradėjo degti auto
mobiliai ir namai. Apie 6,000 
žmonių subėgo į katedrą, 
kurioje normaliai telpa apie 
3,000. Žmonės alpo, dejavo, 
verkė ir meldėsi.

Salvadoro Raudonojo Kry
žiaus žiniomis, sąmyšyje žu
vo 43 žmonės, iš jų 13 
moterų, kurių 11 sutryptos 
minios panikoje. Sužeistų 
skaičius siekia 300. Gedulin
gos Mišios, kurioms vadova
vo popiežiaus atsiųstas Mek
sikos kardinolas Ernesto 
Corripio Ahumada, nebuvo 
užbaigtos. Iš viso pasaulio 
atvykę 26 aukšti dvasiškiai 
turėjo slėptis katedros rūsy
je, kur irgi buvo pilna žmo
nių.”

O visgi labai įdomu, kodėl 
“Draugas” savo skaitytojams 
nepasako, kas ir kodėl arki
vyskupą Oscaro Romero nu
žudė. O jį nužudė, kad jis 
buvo vienas iš labai nedauge
lio Katalikų bažnyčios aukš
tųjų dvasiškių, gana libera

liškų pažiūrų, priešingas fa
šistams ir fašistiniam reži
mui, kovojo už civilines lais
ves, buvo įtakingas liaudyje 
ir t. t. Kraštutiniai reakci
ninkai, tokie, kokiais, kaip 
žinia, yra “Draugo” redakto
riai, bendradarbiai ir leidė
jai, arkivyskupą net ir vadin
davo “komunistu”. Štai kodėl 
jie jį bažnyčioje prie alto
riaus mišias laikant nušovė.

APIE NAUJO SKYRIAUS 
TURINI IR VAIDMENĮ

Kaip žinoma, Tarybų Lie
tuvoje yra leidžiamas “Val
stiečių laikraštis”. Jis išeina 
tris kartus per savaitę. Mes 
jį gauname ir su įdomumu 
skaitome. Kovo 15 d. laidoje 
redakcija pranešė, kad jinai į 
laikraštį įveda naują skyrių, 
pavadintą “Akiratis”. Apie 
jo turinį ir vaidmenį sužino
me iš pranešimo “Žodis skai
tytojui”, kuriame sakoma:

“Žmogus nori žinoti: kodėl 
pateka saulė ir auga medis? 
Kodėl vaikai panašūs į tėvus 
ir kas verčia obuolį nukristi 
nuo obels? Kokia yra žmo
gaus gyvenimo prasmė ir 
kodėl ateina mirtis?

Milijonai klausimų kankina 
žmogų, ir jis ieško į juos 
atsakymo. Šitas amžinas 
žmogaus nerimas ir ieškoji
mas—-pažangos varomoji jė
ga, išugdžiusi žmogų nuo 
urvinio gyvulio iki kosmoso 
gelmių tyrinėtojo.

Tačiau nors žmonija tampa 
vis išmintingesnė, žmogaus 
domėjimasis gamtos ir visuo
menės vystymosi paslaptimis 
nemažėja. Gilyn ir platyn 
veržiasi žmogaus mintis, ieš
kodama atsako į rūpimus 
klausimus. Tačiau žinių sto
ka, proto ribotumas kartais 
atsimuša į nežinios sieną. Ir 
čia įvyksta pasiskirstymas: 
vieni skverbiasi į žinių pa
saulį, čia ieško atsako. Ki
tiems paprasčiau sustoti: 
“taip radom, taip paliksim”. 
Būtent šioje visuomenės da
lyje ir atsiranda dirva tarpti 
idealistinėms teorijoms, tikė
jimui antgamtinėmis jėgo
mis, prieš kurias žmogus— 
“bejėgis vabalėlis”.

Mūsų socialistinėje valsty
bėje taip pat dar yra žmonių, 
išpažįstančių vienokį ar kito
kį tikėjimą.

TSRS Konstitucija garan
tuoja sąžinės laisvę, tačiau 
valstybės, visuomenės inte
resai reikalauja, kad žmogus 
būtų laisvas nuo prietarų, 
kad jaunimas augtų apsišvie
tęs, smalsus mokslo žinioms, 
mąstantis.

Apsišvietimas, blaivus 
mąstymas būdingas ir šių 
dienų kaimo žmogui. Apie tai 
liudija ir daugybė skaitytojų 
laiškų redakcijai. Atsižvelg
dama į skaitytojų pageidavi
mus, redakcija įsteigė laik
raštyje skyrelį “Akiratis”, 
kuriame numatoma nagrinėti 
mokslo ir materialistinės pa
saulėžiūros temas.

Redakcija tikisi, kad susi
lauks daug skaitytojų laiškų 
ir pageidavimų, į kuriuos 
pasistengs atsakyti pasitei
kusi mokslininkus, pedago
gus, medikus ir eilinius 
ateistus.”
JŲ DARBAI PRIEŠINGI 
JŲ ŽODŽIAMS

Kanadiškių lietuviškų kle
rikalų, po Antrojo pasaulinio 
karo pabėgusių iš Lietuvos ir 
atsidūrusių Kanadoje, orga
no “Tėviškės žiburiai” re
daktoriai kovo 27 d. laidoje 
savo vedamajame “Keliai į 
gyvenimą” kalba su apgailes
tavimu apie jaunimo ištautė- 
jimą.

“Dabartiniam jaunimui, gi
musiam už Lietuvos ribų”, 
sakoma vedamajame, “reikia 
eiti į gyvenimą dviem ke
liais—gyvenamojo krašto ir 
lietuviškuoju. Tai būtina sin
tezė, be kurios čiagimis jau
nimas išaugtų vienpusiš

T

PREMIJOS 
ŽURNALISTAMS

Lietuvos TSR Žurnalistų 
sąjunga paskyrė šių metų 
Vinco Mickevičiaus-Kapsu
ko premijas šiems žurnalis
tams:

Adolfui Straksiui—už pu
blicistiką socialistinio lenkty
niavimo, komunistinio auklė
jimo klausimais.

Algimantui Stuinai—už te
levizijos mokslinio ateizmo 
laidų ciklą.

Leonidui Vaisbergui —už 
publicistiką gamybos efekty
vumo didinimo, tautų drau
gystės temomis.

Šiaulių rajono laikraščio 
“Leninietis” redaktorius 
Adolfas Straksys, dirbdamas 
Akmenės ir Šiaulių rajonų 
laikraščiuose, parašė nemaža 
įdomių apybraižų, korespon
dencijų, raportažų, pasako
jančių apie dešimtojo penk
mečio pirmūnus, darbo žmo
nių socialistinį lenktyniavi
mą, nagrinėjantį komunisti
nio auklėjimo klausimus.

Algimantas Stuina jau dvi
dešimt ketveri metai dirba 
valstybiniame televizijos ir 
radijo komitete. Pastarai
siais metais parengė 90 

kas—arba gyvenamojo kraš
to kultūros, arba be lietuviš
kosios. Dažniau atvejai yra 
antrojo pobūdžio: išeina gy- 
veniman lietuvių tėvų vaikai 
be lietuviškosios kultūros ir 
nebepajėgia įsijungti į lietu
vių gyvenimą. Jie praranda 
vertingą kultūrinį lobį, nu
skriaudžia save, savo šeimą 
ir savo tautą . . .

Mūsų problema yra ne 
lietuviško kelio nebuvimas, 
bet stoka ryžto juo eiti. Tas 
kelias visiems yra matomas, 
lengvai randamas, bet kai 
trūksta noro juo eiti, nė 
policija negali priversti. Pro
blemos sprendimas glūdi mo
tyvacijoje. Svarbiausia—su
dominti žmogų lietuviška 
kultūra, jos kalba, vertybė
mis, pačia Lietuva. Vieniems 
padeda tėvų pasakojimai 
apie Lietuvą, kitiems įvairūs 
lietuviški vaizdai, filmai, tre
tiems—pasižymėję lietuviai 
sporte, moksle bei kitose 
srityse, ketvirtiems—apsi
lankymas Lietuvoje ir t. t. 
Sunku rasti visiems bendrą 
receptą, tačiau galima ban
dyti įvairius . . .”

Dar būtinai reikėjo pridėti 
penktą “receptą”, būtent da
bartinio lietuviško jaunimo 
kultūrinį, mokslinį bei spor
tinį bendradarbiavimą su Ta
rybų Lietuvos jaunimu. Tai 
irgi labai lengvai prieinamas 
kelias.

Pasakysime, kad šie “T. ž.” 
redaktorių pamokslo žodžiai 
skamba gana gražiai. Visa 
bėda tik tame, kad jie nėra 
jų remiami darbais, nėra 
vykdomi praktikoje. Kaip tik 
priešingai: Paimkime tik po
rą pavyzdžių. Paimkime tė
vus, kurie “T. ž.” redaguoja 
ir jiems bendradarbiauja sa
vo raštais, kaip jie kalba apie 
nūdienę Lietuvą. Ar jie kada 
nors yra nors vieną gerą 
žodelį pasakę apie ją, apie 
jos padarytą ir daromą di
džiulę pažangą visose srity
se? Jie dar nėra to padarę. Ir 
šis jų leidinio numeris sau
sakimšai yra užkimštas pra
simanymais, melais, šmeiž
tais apie padėtį Lietuvoje, 
apie jos liaudį ir jos vadovy
bę.

Arba paminkime “recep
tą”—lankymąsi Tarybų Lie
tuvoje. Žiburiečiai, kaip visi 
kiti “vaduotojai”, yra griež
čiausiai uždraudę savo žmo
nėms, savo pasekėjams, tiek 
senimui, tiek jaunimui, lan
kytis nūdienėje Lietuvoje. 
Kiekvieną, kuris su jų įsaky
mu nebesiskaito ir Lietuvą 
aplanko, jie prakeikia, išnie
kina, vadina “Maskvos agen
tu”, “Maskvai parsidavėliu’’. 

mokslinio ateizmo laidų “Ar
gumentai”. Jose siekiama 
formuoti žiūrovų mokslinę 
ateistinę pasaulėžiūrą, popu
liarinti naujas tradicijas ir 
civilines apeigas.

Leonidas Vaisbergas—“So- 
vietskaja Litva” redakcijos 
skyriaus vedėjas. Skaitytojai 
įsiminė respublikos laikraš
čiuose ir žurnaluose spausdi
namas jo apybraižas, kores
pondencijas apie Tarybų Lie
tuvos didžiąsias statybas, 
darbo pirmūnus.

Vinco Mickevičiaus—Kap
suko premija buvo įsteigta 
1964 metais. Per 16 metų ji 
paskirta 68 žurnalistams. Jų 
tarpe—žinomi Tarybų Lietu
vos respublikinių leidinių, te
levizijos ir radijo, miestų ir 
rajonų laikraščių žurnalistai.

“Žiogelis” į Paryžių
Į dviejų savaičių kelionę po 

Prancūziją išvyko Klaipėdos 
choreografinis liaudies kolek
tyvas “Žiogelis”. Jis atsto
vaus Tarybų Sąjungai ket
virtajame pasauliniame vai
kų meno festivalyje.

Šiai išvykai mažieji savi
veiklininkai paruošė dviejų 
dalių programą. Jie atliks 
lietuvių, broliškų tarybinių 
respublikų, užsienio šalių, 
taip pat Prancūzų liaudies 
šokius. Koncertai įvyks Pa
ryžiuje ir kituose Prancūzi
jos miestuose.

Ši koncertinė išvyka į už
sienį—antroji. Prieš koletą 
metų kolektyvas viešėjo 
Vengrijos Liaudies Respubli
koje. i
MIRĖ VLADAS KARVELIS

Vilnius. — 1980 metų kovo 
28 dieną, eidamas 78 metus, 
mirė Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, divizi
jos. generolas majoras, TSKP 
narys nuo 1943 metų Vladas 
Karvelis.

Vladas Karvelis gimė 1902 
metų balandžio 11 dieną 
Šiauliuose. Visą savo gyveni
mą jis paskyrė karinei tarny
bai, nuėjo kelią nuo eilinio 
kareivio iki generolo majoro. 
Nuvertus 1940 metais bur
žuazinę santvarką Lietuvoje, 
Vladas Karvelis perėjo į liau
dies valdžios pusę ir kartu su 
kitais antifašistiškai nusitei
kusiais karininkais nuveikė 
didelį darbą organizuojant 
teritorinį raudonosios armi
jos korpusą. Tų pačių metų 
gruodžio mėnesį TSRS liau
dies komisarų tarybos nuta
rimu jam suteikiamas gene
rolo majoro laipsnis.

Didžiojo Tėvynės Karo 
metais Vladas Karvelis pasi
reiškė kaip ištvermingas ir 
sumanus tarybinės armijos 
vadas. Jis atidavė daug jėgų 
formuojant šešioliktąją Lie
tuviškąją šaulių diviziją, ruo
šiant ją kovos veiksmams, 
vadovavo junginiui mūšiuose 
Oriolo—Kursko Lanke, Bal
tarusijoje, kautynėse prie 
Šiaulių.

Pokario metais Vladas 
Karvelis vadovavo Vilniaus 
universiteto karinei katedrai, 
buvo Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininkas, buvo renkamas 
tarybinio karo veteranų ko
miteto nariu. Daug jėgų ir 
energijos Vladas Karvelis 
atidavė kūrybiniam darbui, 
dalyvavo ruošiant eilę didžio
jo Tėvynės karo istorijos 
leidinių, yra parašęs knygą 
“Tarybų Lietuvos išvadavi
mas”. Jis aktyviai dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime, 
skaitė paskaitas ir praneši
mus, pasakojo jaunimui apie 
tarybinių žmonių didvyrišku
mą kovoje su okupantais.

Už didelius nuopelnus ta
rybų valstybei Vladas Kar
velis buvo apdovanotas 
TSRS ordinais ir medaliais, 
tarybinio karo veteranų ko
miteto garbės ženklu. Jis 
buvo Šiaulių miesto garbės 
pilietis.

Nekrologe, kurį pasirašė 
Lietuvos KP ir respublikos 
vyriausybės vadovai, moksli
ninkai, kultūros ir meno vei
kėjai, kariškiai, sakoma:

Generolo Vlado Karvelio, 
tauraus žmogaus, ištikimo 
Komunistų Partijos ir tary
binės liaudies sūnaus, atmi
nimas visiems laikams išliks 
mūsų širdyse.

Generolas majoras Vladas 
Karvelis kovo 31 dieną palai
dotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

Pagerbtas Petro Kalpoko 
atminimas

Tarybų Lietuvos visuome
nė paminėjo žymaus Lietu
vių dailininko Petro Kalpoko 
gimimo šimtąsias metines. 
Lietuvos TSR dailės muzie
jaus centriniuose rūmuose 
atidaryta dailininko tapybos 
paroda. Joje—apie 80 tapy
bos ir akvarelės darbų. Kai 
kurie jų rodomi pirmą kartą.

Gyvenimas, karo audros 
blaškė dailininką po svečias 
šalis—Vokietiją, Šveicariją, 
Italiją. Į Lietuvą jis grįžo 
1921 metais. Daugiausia jo 
darbų surinkta pokario me
tais ir saugoma Kauno bei 
Vilniaus muziejuose.

Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko vakaras, skirtas Petro 
Kalpoko gimimo sukakčiai 
pažymėti. Pranešimą apie 
dailininko gyvenimo kelią ir 
kūrybinę veiklą padarė Lie
tuvos TSP dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas 
menotyrininkas Jonas Urbo
nas. Prisiminimais apie Pet
rą Kalpoką pasidalijo buvę jo 
mokiniai—vyresniosios kar
tos tapytojai Vytautas Mac
kevičius, Bronius Uogintas, 
dailininko sūnus Rintas Kal
pokas.

Fotomenininkų ataskaita
Vilniuje įvyko Lietuvos 

TSK fotografijos meno drau
gijos antrasis suvažiavimas. 
Ataskaitinį pranešimą pada
rė Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugijos pirmininkas, 
Lietuvos telegramų agentū
ros Elta direktoriaus pava
duotojas Balys Bučelis.

Įsikūrusi prieš dešimt me
tų, ši kūrybinė organizacija 
dabar jungia daugiau kaip 
400 fotogmeistrų. Penkiose 
respublikos zonose—Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose ir Panevėžyje įsteigti 
draugijos skyriai, rajonuose 
veikia fotomegėjų sekcijos. 
Lietuvos fotomenininkų var
dai gerai žinomi respubliko
je, šalyje ir užsienyje, kur ne 
kartą jų darbai susilaukė 
pačių aukščiausių įvertinimų.

Draugija kasmet surengia 
po 50 didelių parodų Lietu
voje, po 20—šalyje bei užsie
nyje. Vien tik naująją Kauno 
fotografijos galeriją per me
tus aplanko daugiau kaip 5 
tūkstančiai žiūrovų.

Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugijos pirmininku 
suvažiavimas išrinko plačiai 
žinomą fotomenininką Anta
ną Sutkų. V. Petkevičienė

IŠ JAUNŲJŲ KŪRYBOS
KORNELIJUS PLATELIS

Tyla
Skaidrus ir skambantis 
Plūsta pro langą šaltis 
Į mano baltą kambarį

Ir apgaubia jo vidury 
laukiantį tylų žvilgsnį 
Užgipsuotomis ausimis

Už lango medžio šaka 
Tarsi išganingas ženklas 
Kurio prasmė pamiršta

Bet štai nelauktai ant šakos 
Nusileidžia nedidelis paukštis 
Ir jis dabar užgiedos

Negirdinčiam mano žvilgsniui
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ATSIMINIMAI APIE VINCĄ KAPSUKĄ 
JO 100-UJU GIMIMO METINIU PROGA

V. Kapsukas apie inteligentus ir inteligentiją
A. BIMBA

Ir ne vien tik lietuviu inteligentija yra 
tokia. “Ir Rusijos studentija“, nurodo Kap
sukas, “kuri kadaise tokią žymią rolę buvo 
atlikus revoliucijos judėjime, reakcijai už
ėjus vis labiau ir labiau tolinosi nuo jo ir 
paskui pradėjo minti į savo tėvų pėdas“. 
Gi karui atėjus net daugelis jų “pavirto 
‘karštais patriotais’ ”,

“Tokiu būdu daug ko tikėtis iš inteligen
tijos ir moksleivijos mes negalime“, sako 
Kapsukas. “Negalime ja savo judėjimo 
remti, nes jų masės niekur neina ir negali 
eiti išvjen su darbininkų klase. Jų reika
lai kitur juos traukia ir riša su viešpatau
jančiomis klasėmis’’.

Kokia turėtų būti išvada? Ar tai jau 
reiškia, kad revoliuciniai darbininkai turi 
sutraukyti visus saitus su inteligentija, su 
ja nieko bendro neturėti ir jai tik kovą 
skelbti ? Ne, marksistas Kapsukas mus mo
ko kitaip. “Vienok tai nereiškia,’’ jis sako, 
“kad mums visiškai nerūpėtų daugiau drau
gų turėti iš inteligentijos pusės.“ Mums, 
lietuviams, svarbu tokių draugų turėti dar 
jr todėl, “kad pas mus dar taip maža su
brendusių darbininkų, kurie galėtų judėji
mo vadžias j savo rankas paimti, taip silp
na mūsų literatūra“. Be to, mes matome, 
jog “visose socialdemokratų partijose yra 
daugiau ar mažiau ir inteligentijos, ir vi
sur ji atlieka nemažą darbą.“

“Ypatingai’’, jis sako, “stoja į jos (so
cialdemokratijos) eiles tie, kurių klasinis 
padėjimas yra artimas darbininkų klasės 
padėjimui. Taip pat stoja tie, kurie, kaip 
sako Marksas ir Engelsas ‘Komunistų Ma
nifeste’, supranta istorijos plėtojimosi ke
lius ir pasibiaurėdami nusigręžia nuo pū
vančios buržuazijos visuomenės jr didžiau
siu išnaudojimu paremtos kapitalizmo tvar
kos; tik darbininkų klasėje jie randa tikrai 
revoliucinį progreso nešėją, ir pereina į 
jos eiles. Ir mums rūpi turėti daugiau to
kios inteligentijos. Mums rūpi, kad ji ne 
tik žodžiais mūsiške būtų, o įr darbais, kad 
ji stipriai susirištų su darbininkų judėjimu 
ir nepamestų jo nei didžiausiai audrai išti
kus...“

Deja, tokių inteligentų darbininkų klasė 
tada dar neturėjo daug. Tiesa, kai kurie 
jų vadino save socialistais arba socialdemo
kratais, bet tik žodžiais jie buvo kovoto
jai. Pas juos “tautinis elementas labai dide
lę rolę lošia“, rašo Kapsukas. Jie yra per
siėmę “smulkiosios buržuazijos dvasia“. Be 
to, jie yra labai atsilikę ir ta prasme, jog 
tik “labai retai kuris jų skaitė rusų social
demokratų laikraščius ir kitus leidinius“. 
Jie pasitenkinę “lietuvių liberalų ir net kle
rikalų leidiniais“. Na, o dar mažiau, su
prantama, jie skaito ir studijuoja marksis
tinę literatūrą. Nes, girdi, “ji taip pat 
jiems ‘nuobodi’, ‘vienpusė’...’’. Tie mūsų 
moksleiviai, tie mūsų inteligentai, besivadi

TARYBŲ VALDŽIOS ATKŪRIMO LIETUVOJE 40-MEClUI

Platus socialistinės ekono likos žingsniai
Buržuazinės Lietuvos eko

nomika turėjo ryškų agrarinį 
pobūdį. Pramonė buvo men
ka: įmonės smulkios, blogai 
aprūpintos technika, amati
ninkiško pobūdžio. 1939 me
tais pramonėje ir amatuose 
dirbo tik apie 9 procentus 
visų saviveiksmių gyventojų, 
o žemės ūkyje—net 74 pro
centai. Tačiau ir žemės ūkis 
duodavo palyginti nedaug 
produkcijos, nes dauguma 
ūkių buvo smulkūs, darbas iš 
esmės visai nemechanizuo
tas.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje ir suvisuomeninus 
gamybos priemones, respu
blikoje atsivėrė galimybės 
vystyti liaudies ūkį socialisti
niu keliu, užtikrinančiu spar
čiausią ekonomikos plėtimą, 
darbo žmonių materialinės 
gerovės ir kultūros kilimą.

Vienas svarbiausių Tarybų 
.< Lietuvos ekonominių uždavi

nių kuriant socialistinę vi
suomenę buvo kuo spartes
nis respublikos liaudies ūkio 
industrializavimas. Tik tuo 
būdu buvo galima likviduoti 
iš buržuazijos laikų paveldė
tą respublikos pramonės at
silikimą, sukurti materialinę 
techninę socializmo bazę, ge
riau išnaudoti gamtos ištek
lius ir žemės ūkio žaliavas, 
aprūpinti visus darbu, gau
sinti darbininkų klasę, stip
rinti jos, kaip pagrindinės 
socialistinių pertvarkymų jė

gos, vadovaujantį vaidmenį 
visuomenėje.

Agrariniuose kraštuose, 
kokiu buvo Lietuva buržuazi
jai valdant, vienas sudėtin
giausių uždavinių, kuriant 
socialistinę visuomenę, yra 
spartus agrarinio darbo jė
gos pertekliaus įtraukimas į 
industrines liaudies ūkio ša
kas, Gausiai įsilieję į Tarybų 
Lietuvos pramonės, staty
bos, transporto ir kitų ne 
žemės ūkio šakų kolektyvus, 
buvę darbo valstiečiai papil
dė darbininkų klasės gretas. 
Kadrinių darbininkų padeda
mi, jie greitai išmoko aptar
nauti sudėtingą techniką, 
taikyti pažangią technologi
ją, nors anksčiau savo smul
kiuose ūkiuose naudojo tik 
primityvius darbo įrankius ir 
iš esmės neturėjo jokių maši
ninės gamybos įgūdžių. Di
džiulį vaidmenį čia suvaidino 
partijos ir vyriausybės įvyk
dytos priemonės, plečiant 
masinių profesijų mokymą ir 
aukščiausių kvalifikacijų spe
cialistų ruošimą aukštosiose 
ir specialiose vidurinėse mo
kyklose.

Šis spartus darbo žmonių 
persikvalifikavimas, platus 
jų kūrybinių sugebėjimų at
siskleidimas buvo vienas di
džiausių Tarybų Lietuvos pa
siekimų, įgalinusių sparčiai 
industrializuoti respublikos 
liaudies ūkį. Sparti Tarybų 
Lietuvos liaudies ūkio raida

ną socialdemokratais, “anaiptol dar nėra 
atsikratę nuo smulkiosios buržuazijos įta
kos ir jos ideologijos“. Tam irgi yra mark
sistinis išaiškinimas. Kapsukas rašo :

“Ir sunkiau jiems pas mus nuo jos atsi
kratyti, kadangi Lietuvoje dar nėra taip, 
kaip, sakysime, Vakarų Europoje, išsiplėto
jęs kapitalizmas ir nėra dar tokio aštraus 
klasių priešingumo, nėra tokio galingo dar
bininkų judėjimo. Lietuvių buržuazija dar 
tik dabar aukštyn galvą kelia, ir dar ne
turėjo laiko pasirodyti visu savo skaistu
mu; jj dar ir progresyvią rolę gali atlikti, 
ir savo gražiais žodžiais apie tautos labą 
patraukia į savo pusę ir ne vieną tariamą
jį s.-d. Ir jie ten dirba, dargi liberalų laik
raščius redaguoja, šoka pagal liberalų dū
dą, stiprina jų įtaką.“

Aštriai kritikuodamas šio (1916 m.) lai
kotarpio save socialdemokratais skaitan
čius, bet talkaujančius liberalams ir smul
kiajai buržuazijai moksleivius, V. Kapsu
kas pateikia moksleivinės jaunuomenės nu
sistatymą revoliucinių audrų laikais. Jau
nieji socialdemokratai, girdi, tais laikais 
kitaip išrodė, kitaip orientavosi ir kitaip 
veikė. Tiesa, ir tada buvo darbininkams 
svetimų elementų, “bet buvo ir tokių, kurių 
darbai nesiskyrė nuo žodžių, kurie stovėjo 
pirmutinėse Lietuvos darbininkų judėjimo 
eilėse ir daug geriau pažinojo s.-d. princi
pus“. Jis pamini Lietuvos “socialdemokra
tinių moksleivių suvažiavimo (laikyto 1904 
metais) nutarimus“. Tada revoliuciniai 
jaunuoliai, pasak jo, nesvyruojančiai ir 
griežtai atmetė liberalus ir klerikalus, aiš
kiai pasisakė už Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją ir jos vadovybę. Panašiai aiškų 
nusistatymą savo rezoliucijoje parodė ir 
mintaujiečių lietuvių gimnazistų s.-d. kuopa 
1905 metais. Ir Kapsukas pastebi:

“Kaip žymiai skiriasi šita aiški, grynais 
s.-d. pamatais paremta gimnazistų kalba 
nuo vėlesnių 'plačiųjų s.-d? kalbų ir darbų, 
čia nė vieno žingsnio pirmyn nenužengta, 
o tik atgal“.

Viską suvedęs ir sudėjęs į daiktą, Kap
sukas straipsnį baigia: “Aišku, kad inteli
gentija ir moksleiviais negali būti remiamas 
socialdemokratų judėjimas“.

šis nepaprastai gilaus marksistinio turi
nio Kapsuko straipsnis apie inteligentiją 
abelnai ir moksleiviją ypatingai paliko ma
nyje giliausią įspūdį. Kaip tik šis nušvie
timas inteligentijos rolės ir santykių su dar
bininkų klase ir josios revoliucine partija 
padėjo man dar aštriau nusiteikti prieš 
oportunistinę Antrojo Internacionalo vado
vybę, eiti su tais, kurie skelbė naujo inter
nacionalo kūrimo reikalą. Kaip tik šis Kap
suko mokymas padėjo be jokio abejojimo 
ir svyravimo atmesti menševikus ir rem
ti bolšeyikų partijos nusistatymą.

visu ryškumu patvirtino V. 
Lenino žodžių teisingumą, 
kad organizacinių “talentų 
darbininkų klasėje ir valstie
tijoje yra . . . neišsenkama 
versmė” ir kad tie talentai, 
suvisuomeninus' gamybos 
priemones, pradeda “susi
prasti, atbusti, linkti į gyvą 
kūrybinį, didį darbą, imtis 
savarankiškai statyti socia
listinę visuomenę”.

Ką davė respublikos gy
ventojams spartus viso liau
dies ūkio industrializavimas, 
primenybinis pramonės vys
tymas? Labai daug! Tarybų 
Lietuvos nacionalinės paja
mos 1960-1978 metais padi
dėjo 3,5 karto ir pernai jau 
sudarė 5,9 milijardo rublių 
arba 17,36 rb. vienam gyven
tojui. Daugiausia—39 pro
centai šių pajamų buvo su
kurta pramonėje. Maždaug 
trys ketvirtadaliai nacionali
nių pajamų panaudota varto
jimui, o pridėjus išlaidas 
gyvenamųjų namų ir kitų 
socialinių ir kultūrinių pasta
tų statybai, liaudies gerovei 
kelti iš viso skirta apie ketu
ris penktadalius nacionalinių 
pajamų.

Liaudies ūkio industrializa
vimas padėjo sumažinti skir
tumą tarp fizinio ir protinio 
darbo. Dabar daugiau kaip 
pusė respublikos darbininkų 
iš esmės dirba protinį darbą, 
nes jie prižiūri mašinas ir 
automatus. Nekvalifikuoto ir

“LAISVE"

Kaišiadorių sodininkystės tarybinio ūkio gėlininkė A.
Kalanšytė šiltnamyje. A. Sabaliausko nuotr.

DAR APIE RŪKYMO PAVOJŲ SVEIKATAI

Skaudi, bet žinotina tiesa
Noriu aptarti rūkymą dar 

vienu aspektu, t. y. jo nuo
dinga, o dažnai pražūtingą 
poveikį dar negimusiam, 
esančiam rūkančios motinos 
įsčiose kūdikiui. Rūkyti mo
terims dar labiau žalinga 
negu vyrams. Be tų ligų 
(plaučių, kraujagyslių, 
skrandžio), kuriomis dažniau 
serga rūkoriai, šis įprotis 
turi speciafinį žalingą poveikį 
būsimoms motinoms.

Mielos moterys, žinokite ir 
nuolat prisiminkite svarbų 
fiziologinį dėsnį,—būsimas 
naujagimis motinos įsčiose 
kvėpuoja tuo oru, kuriuo 
kvėpuojate jūs. Lygiai taip 

sunkaus fizinio darbo lygina
masis svoris nuolat mažėja, 
ir keliamas uždavinys pa
laipsniui apskritai likviduoti 
šį nebūdingą socialistinei vi
suomenei darbo pobūdį.

V. Lenino paruošto koope
ratinio plano įgyvendinimas 
įgalino sukurti Lietuvoje 
stambų, labai mechanizuotą 
socialistinį žemės ūkį, užtik
rinantį spartų žemės ūkio 
produkcijos didinimą, nepa
liaujamą žemdirbių darbo są
lygų gerinimą, jų materiali
nės gerovės ir kultūrinio 
lygio kilimą. Bendroji žemės 
ūkio produkcija 1978 m. bu
vo 2,2 karto didesnė negu 
1940 metais. Vidutinis mėne
sinis kolūkiečio darbo užmo
kestis pasiekė 130 rb., ne
skaitant papildomų pajamų, 
gaunamų iš palyginti gerai 
išvystyto asmeninio pagalbi
nio ūkio.

Džiaugdamiesi pasiektais 
laimėjimais, mes kartu neiš- 
leidžiame iš akių dar neiš
spręstų problemų ir dar pasi
taikančių darbo trūkumų. 
Sutelktomis pastangomis ša
lindami juos, mes galėsime 
baigiamuosius dešimtojo 
penkmečio metus paversti 
spartuoliško lenininio darbo 
metais ir įnešti reikiamą in
dėlį į liaudies gerovės kilimą.

V. Januškevičius
Lietuvos TSR Mokslų 

Akademijos Ekonomikos 
instituto skyriaus vedėjas 

jis reaguoja į motinos nuotai
kas. Prisiminkite ir tai, kad 
kūdikis, kurį nešiojate po 
širdimi, yra keliolika kartų 
jautresnis įvairiems kenks
mingiems veiksniams, kurie 
persiduoda per motinos 
kraują. Rūkant dėl nikotino, 
anglies monoksido ir kitų 
kenksmingų medžiagų povei
kio išsivysto lėtinė, progre
suojanti dar negimusio kūdi
kio hipoksija (lėtinis dusimas 
dėl sumažėjusio deguonies 
kiekio kraujyje). Dėl tos pa
čios priežasties sulėtėja augi
mas. Kadangi nuolat trūksta 
deguonies, o kūdikio smege
nų ląstelės labai jautrios tam 
trūkumui, kartais net pažei
džiamos smegenys. Todėl rū
kanti busimoji motina gali 
sužaloti savo kūdikio smege
nis, jo protines bei emocines 
fnkcijas. Ir dar prisiminkite: 
rūkorės du-tris kartus daž
niau už nerūkančiąsias gimdo 
prieš laiką, mažo svorio, ne
subrendusius naujagimius. 
Jie būna silpnesni, dažniau 
serga, blogiau vystosi ir 
auga.

Negąsdinu. Tik sakau 
skaudžią tiesą į akis, tikėda
mas, kad ją žinoti būtina 
visoms moterims. Pagalvoki
te apie šį mūsų pokalbį, 
įsivaizduokite šio motinos 
laimę žlugdančio įpročio pa
sekmes.

Sakysite, ir ta rūkė ir ana, 
o vaikai gimė sveiki ir gerai 
auga. Taip! Tačiau kur ga
rantija, kad pakliūsite tarp 
laimingųjų? Be to, yra nu
statyta, kad ir sveikas gimęs 
rūkančių tėvų vaikas serga 
kvėpavimo sistemos ligomis 
net keturis-penkis kartus 
dažniau už nerūkančių tėvų 
vaikus. Ypač šis pavojus 
padidėja, kai rūkoma uždaro
se patalpose.

Prisiminkime, kad vaikai 
dažniau pradeda rūkyti, vei
kiami rūkančių tėvų pavyz
džio. Taigi jie dar sparčiau ir 
anksčiau pradeda žaloti savo 
ir taip jau pakenktą dėl tėvų 
rūkymo sveikatą. Štai kokia 
nusitęsia nemalonių, skaus
mingų ir toli einančių įvykių 
grandinė. Ar ji dar nepakan
kamai mus įtikina?

Vacys Sadauskas
Profesorius, medicinos 

mokslu daktaras, LTSR 
nusipelnęs mokslo veikėjas

Tarybų Lietuva— 
statybų pastoliuose

Utena—jau 
pramonės centras

. . . Plynas laukas, vėjų 
pagairėje styrantys krū
mokšniai. Tarp jų—vyrai su 
teodolitais. Taip prieš keletą 
metų padarytoje nuotrauko
je atrodė Utenos pakraštys. 
Dabar čia šviečia miesto mū
rai. Išaugo gražus mikrorajo
nas, pavadintas Dauniškio 
vardu.

Dauniškis—uteniškių pasi
didžiavimas. Šiame gyvena
majame rajone ant Vyžuonos 
upės kranto įkurtuves jau 
atšventė vos ne 10 tūkstan
čių žmonių. Tarp liaunų pu
šaičių didelė vidurinė moky
kla, keli vaikų lopšeliai-dar- 
želiai, ligoninė su poliklinika, 
prekybos centras. O netolie
se ant dirbtinio ežero kranto 
kuriama poilsio zona su pa- 
plūdymiu, žaidimų aikštelė
mis, jachtklubu, uždaru 
plaukymo baseinu.

— “Antrąjį gyvenimą” 
Aukštaitijos sostinei suteikė 
pramonės ugdymas,—sako 
Utenos rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas Jonas 
Balsas.—Be laboratorinių 
elektros krosnių gamyklos ir 
didžiausio Pabaltijyje M. 
Melnikaitės trikotažo gamy
binio susivienijimo, į miesto 
vizitinę kortele dabar beveik 
kasmet įrašomi vis nauji pa
vadinimai.

Buvusio Klovinių kaimo 
laukuose boluoja milžiniški 
korpusai—naujasis mėsos 
kombinatas, stojęs darbo ri- 
kiuotėn prieš ketvertą metų. 
Per dieną jis patiekia 120 
tonų mėsos, 10 tonų paukš
tienos. O kur dar mėsos 
pusfabrikačiai, iš kurių kas
dien galima paruošti pietų 
stalą 70 tūkstančių žmonių!

Paėjėkime dar kiek—ir 
prieš mus tarsi ant delno dar 
dviejų “gardaus stalo” indus
trijos įmonių korpusai—mil
žinai. Didžiausioji Pabaltijy
je alaus darykla kasmet pa
gamina po 60 milijonų litrų 
alaus ir 40 tūkstančių litrų 
amerikietiškos “Pepsi kolos”. 
Įrengimai šiai įmonei atke
liavo iš garsiųjų aludarių 
tėvynės-Cekoslovakijos. Pla
čią pieno upę kasdien išgeria 
alaus gamyklos kaimynė— 
sauso pieno miltelių gamyk
la.

Pramonės mazgas padeda 
miestui augti ir platyn, ir 
aukštyn. Bendromis jėgomis 
įmonės <tato rajoninę katili
nę, vandens valymo įrengi
nių kompleksą, miestui rei
kalingas komunikacijas. 
Kooperuojant fabrikų ir ga
myklų lėšas, tiesiamos mies
to apvažiavimo magistralės, 
kurios leis sumažinti trans
porto sriautą centrinėse gat
vėse, sudaryti jo gyvena
muosiuose rajonuose tylos 
oazes.

Ateitis—nedideliems 
miestams

Statybų kranai būdinga ir 
kitų buvusių nedidelių mies
tų peizažo detalė. Ypač daug 
statoma Alytuje—viename iš 
penkių naujų rajonų centrų, 
kuriamų pagal kompleksinę 
respublikos gamybinių jėgų 
išvystymo programą. Ilgiau 
čia nebuvęs svečias suras 
daug naujų akcentų abiejuo
se Nemuno krantuose. Pade
dant broliškoms tarybinėms 
respublikoms, čia baigtas 
statyti didžiausias Pabaltijy
je medvilnės kombinatas, 
kuris perdirbs Uzbekijos 
“baltąjį auksą” į margaspal
ves drobeles. Visoje Tarybų 
Sąjungoje žinoma buitinių 
šaldytuvų gamykla—ji tiekia 
dailias ir patogias “Snaiges”. 
Daugiau kaip 70 hektarų 
užėmė skydinių namų staty
bos kombinato statybos aikš
telė: dabar baigiamos statyti 
paskutinės jo įmonės. Užbai
gus darbus, nuo kombinato) 
konvejerių kasmet nueis po 4|

3-IAS PUSLAPIS

tūkstančius surenkamųjų gy
venamųjų namų kaimui.

Neatpažįstamai pasikeitė 
ir Kapsukas. Čia sukurtas 
pramonės mazgas, kuriame 
jau dirba daugiau kaip 10 
tūkstančių žmonių. Vien pa
staraisiais metais mieste pa
statyta moderni autoremon
to gamykla, kurioje kasmet 
suremontuojama po tris 
tūkstančius sunkvežimių, 
pieno konservų kombinatas, 
keramzitbetonio plokščių ga
mykla. Bet atvykusio žvilgs
nį pirmiausia patraukia gy
venamųjų namų kvartalai. 
Štai baigiamame statyti De
gučių gyvenamajame rajone 
butus su visais patogumais 
gavo beveik 9 tūkstančiai 
kapsukiečių. Daug gerų pasi
keitimų ir pačiame miesto 
centre—senesni namai ver
čiami, jų vietoje kyla žymaus 
lietuvių kalbininko Kazimie
ro Būgos vardu pavadintas 
gyvenamasis kvartalas. Ne
toli jo svečius pasitinka vie- 
nuolikaaukščiai viešbučio rū
mai, prekybos centras, ryšių 
mazgas, pionierių namai.

— Nedideliuose miestuose 
pramonė koncentruojama 
neatsitiktinai,—sako Valsty
binio plano komiteto pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Bronislavas Zaikauskas.— 
Tai, visų pirma, padės pri
stabdyti didžiųjų respublikos 
miestų augimą (jie jau priar
tėjo prie savo optimalaus 
dydžio), ir antra, leis geriau 
panaudoti darbo resursus 
mažesniuose miestuose. Be- 
je, kartu su fabrikais ir 
gamyklomis rajonų centruo
se statomos profesinės-tech- 
ninės mokyklos, techniku
mai. Žmonės vietoje, neiš- 
vykdami kitur, dabar gali 
įsigyti pageidaujamžį profesi
ją.

Ką sako skaičiai
Mes—Centrinėje statisti

kos valdyboje. Čia kasdien 
suplaukia dešimtys praneši
mų apie statybų eigą, čia 
bene geriausiai jaučiamas di
džiulių darbų mastas.

— Šį penkmetį Tarybų 
Lietuvos liaudies ūkiui ugdy
ti, liaudies gyvenimo lygiui 
kelti jau panaudota apie 5 
milijardus rublių,—sako val
dybos viršininkas Kazimie
ras Lengvinas.—Du trečda
liai iš jų suvartoti materiali
nės gamybos ir trečdalis— 
negamybinės sferos šakoms 
ugdyti. Labai daug lėšų buvo 
skirta švietimo, sveikatos 
apsaugos, kultūros objektų 
statybai.

Mūsų pašnekovas pateikė 
tokius skaičius: nuo 1975 
metų pradžios pastatyta mo
kyklų, kuriose vienu metu 
gali mokytis daugiau kaip 
100 tūkstančių vaikų: ikimo
kyklinių vaikų įstaigų padau
gėjo trečdaliu; šiemet vaikų 
lopšeliais ir darželiais aprū
pinta beveik 60 procentų 
miesto vaikų; pastatyti nauji 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos Noreikiškėse, Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto, 
Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto mokomieji korpu
sai; Vilniuje Santariškėse, 
kur kyla didžiausias Lietuvo
je sveikatos miestelis, ati
duotas naudoti modernus 
Onkologinis dispanseris, sto
jo rikiuotėn respublikinė vai
kų ligoninė; dešimtojo penk
mečio metais iš viso bus 
pastatyta 22 naujos poliklini
kos, kurios galės priimti per 
pamainą 7 tūkstančius lan
kytojų; dabar kasdien įkur
tuves naujuose butuose 
švenčia daugiau kaip šimtas 
miesto ir kaimų šeimų.

♦ ♦ *
Šiame reportaže mes pami

nėjome toli gražu ne visas- 
respublikos statybas. Juk 
pastoliuose—visa Tarybų 
Lietuva. Statome respubli
kai, statome sau.

Romualdas Cėsna
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NIEKADA NEPRASILENKĘS 
SU TIESA

ta. Ši pavardė pasiliko jam visam gyvenimui, o naujasis vardas nepri
gijo. Draugai ir toliau jį vadino Povilu.

Latvis agentas, samdęs darbininkus laivams, Povilui pasakė, kad ju
goslavų laivas „Frederikas Hlavičius" netrukus išplaukia į Vladivosto
ką. Kito pasirinkimo nebuvo. Agentui padedant, Povilą priėmė į laivą, 
kuris, pasikrovęs medvilnės, praplaukė Panamos kanalu ir patraukė per 
Didįjį vandenyną. Pirmąją 1941 metų dieną Povilas pirmą kartą pamatė 
Tarybų Sąjungos krantus. Tačiau iš laivo pasieniečiai jo neišleido.

— Jūsų pasas — netikras, suklastotas, — pasakė kareivis žalia ke
pure.

Pasienietis buvo teisus, bet kaipgi jam per minutę, gerai nemokė
damas rusų kalbos, paaiškinsi painius savo gyvenimo vingius.

Tačiau po trejeto dienų atėjo vyresnio rango kariškis, išsivedė Po
vilą iš laivo ir abu nužingsniavo į kažkokią įstaigą. Ten jį apklausinėje* 
ir leido išsiųsti telegramą. Povilas nedelsdamas pasiuntė žinią apie save 
į Maskvą ir į Kauną. Tačiau laivo stovėjimo laikas baigėsi, o atsakymo 
kaip nėra, taip nėra. Leidimo į krantą nebepratęsė ir, buvus taip arti trokš
tamo tikslo, vėl teko skaudama širdimi nuo jo nutolti.

Vieną krovinį keisdamas kitu, „Frederikas Hlavičius" pabuvojo Ja
ponijoje, Indijoje, Ceilone ir per Sueco kanalą, Viduržemio jūrą, At
lanto vandenyną sugrįžo į Baltimorę. Per pusę metų Povilas Venta api
plaukė visą Žemės rutulį. Jis nutarė pasilikti sausumoje ir imtis akty
vesnės veiklos. Atvažiavo į Niujorką ir susirado „Laisvės" redakciją. 
Pirmoji jį pasitiko tuometinė redakcijos administratorė Lilija Kavaliaus
kaitė. Ji padėjo susirasti tokį progresyvių pažiūrų advokatą, kuris davė 
patarimą, kaip pasilikti krante. Reikėjo susiieškoti žmogų, kuris uždėtų 
poros tūkstančių dolerių užstatą. Laisvietis Stasiukaitis apsiėmė suteikti 
tokią paramą.

Apdovanotas ir šiltai pasveikintas

1980 metų sausio 25 dieną su
kanka 70 metų aktyviam JAV 
lietuvių pažangaus judėjimo daly
viui, „Laisvės" laikraščio direk
torių tarybos pirmininkui Povilui 
Ventai. Šia proga spausdiname 
Niujorke dirbančio tarybinio žur
nalisto Sigito Krivicko apybraižą.

„Komunisto" redakcija linki 
ištikimam Tarybų Lietuvos bičiu
liui Povilui Ventai geros sveika
tos ir ištvermės garbingoje visuo
meninėje veikloje.

Visas Papilės įdomumas aplin
kinių kaimų žmonėms buvo sek
madieniais susitikti šventoriuje, o 
turgaus dienomis — karčiamoje. 
Taip tęsėsi iki lemtingojo 1914 
metų rugpjūčio, kai įsiliepsnojo 
Pirmasis pasaulinis karas. Daug 
papiliečių gavo šaukimus į caro 
armiją, o nepraslinkus nė metams

karas savo juodu sparnu palietė visus šių apylinkių, taip pat ir kitus 
anuometinės Lietuvos gyventojus. Artėjant frontui, kas tik galėdamas 
suskato trauktis į rytus. Pasikinkė savo kumelaitę ir Ignas Stulpinas, var
ganas darbininkas, vežiojęs prekes miestelio prekybininkams. Jis sukro
vė į vežimą kuklią mantą, įsodino pačią su dviem mažiausiais vaikais — 
penkiamečiu Poviliuku ir nepilnai dViem metukais jaunesne Juzyte. Ke
turis vyresniuosius vaikus paliko tarnauti pas stambesnius apylinkės ūki
ninkus. Po daugelio dienų ir naktų, pakeliui pardavę kumelaitę ir vežė
čias, Stulpinai pagaliau pasiekė tolimąjį Jekaterinoslavą. Čia, gilių dar
bininkiškų tradicijų mieste, Stulpinų šeimyna pergyveno ir audringuo
sius 1917 metus, kurių atbalsiai išliko Povilo atmintyje visam gyvenimui.

Jaunas būdamas Povilas dirbo Klaipėdoje. Čia jis už dalyvavimą 
streike pateko į Bajorų kalėjimą. Grįžęs iš ten, 1933 metais susiejo savo 
likimą su partija. Jį ištrėmė į gimtąją Papilę, bet ir čia sekė kiekvieną 
jo žingsnį. Praėjo visas pusmetis, ir jokių permainų — kaip maiše. Vie
ną rytą, kaip privalėjo daryti kasdien, Povilas užsiregistravo Papilės 
policijos nuovadoje ir paslapčiom išžingsniavo į Klaipėdą tikslu gauti 
ryšį su kuria nors partine organizacija. ___

Klaipėdoje gyvenanti sesuo Marta keletą dienų nešiojo jam į kapi
nes maistą. Po kurio laiko į Povilo slaptavietę atėjo ir draugai iš po
grindinės partinės organizacijos. Antanas Slapšys pasakė:

— Žinai, brolau, taip ilgai neišsilaikysi. Dirbti taip pat negalėsi.
— Bet aš ir kitur negaliu rodytis. Man nedovanos už slaptą dingimą 

iš Papilės.
— Vienintelė išeitis — visai išvažiuoti iš ktetuvos.
— Kas gi man duos užsienio pasą? Sučiups pirmoje pasienio už

kardoje.
— Tau reikia išvykti nepastebėtam. Mes čia turim vieną galimybę. 
Antano Slapšio pusbrolis Valbasys „Maisto" laive dirbo kūriku. Jis

padėjo Povilui, Antanui ir dar vienam draugui nepastebėtiems praeiti 
į laivą ir pasislėpti anglyse. Laivas po keleto dienų pasiekė Roter
damą.

Trys išdžiūvę ir paišini vyrai vieną naktį iš olandiškojo Roterdamo 
patraukė į Belgiją. Draugai belgai nuoširdžiai priglaudė tris keliaunin
kus iš Lietuvos ir padėjo laimingai pasiekti Paryžių.

Ėjo 1937 metai.
Visas pasaulis su nerimu sekė šiurpius įvykius Ispanijoje. Fašizmas 

užsimojo bet kuria kaina pasmaugti jauną respubliką. Jos ginti atskubėjo 
įvairių šalių internacionalistai. Tarp jų buvo ir vaikinas iš Papilės. Vos 
atkeliavęs iš Paryžiaus į Ispaniją, Povilas pateko į Dombrovskio briga
dos Adomo Mickevičiaus batalioną. Kiek pabuvęs Albasetėje, buvo iš
siųstas į Estramadūro frontą, į lietuviškąją K. Požėlos kulkosvaidininkų 
kuopą. Per vieną žvalgybos žygį Povilą sunkiai sužeidė į šoną. Kiek 
apgijęs, vėl pasiprašė į frontą. Gavo nukreipimą vykti prie Levantės. 
Kai jų būrys buvo prie Barselonos, atvažiavo aukštas tamsiaplaukis 
vyras.

—- Kazys Ilgys, — prisistatė, tvirtai spausdamas ranką. Klausinėjo, 
kaip sekasi kovot, kokios nuotaikos karių tarpe. Povilui teko palydėti 
Kazį Ilgį į Barseloną, pas vieną žymiausių Ispanijos Komunistų partijos 
veikėjų, respublikos žmonių legendinę Pasionariją — Dolores Ibaruri.

Padėtis Ispanijos pilietinio karo frontuose diena iš dienos ėjo sun
kyn. Fašistai atkirto kelią į jūrą ir ėmė veržtis link Barselonos. Prie
šas atkirto taką į kalnus ir Povilo būriui. Į būrį atėjo Kazys Ilgys:

— Vyrai, mes dar nesame visiškai apsupti, reikia trauktis. 
Kolona patraukė į Prancūziją...

Vienodai, nuobodžiai slinko dienos internuotųjų stovykloje. Ten Po
vilas išbuvo apie metus. Vienas brazilietis perdavė jam slaptažodį ir 
adresą, ir Povilas ryžosi bėgti.

Be maisto, be pinigų jie ėjo dešimt naktų, kol pasiekė Bordo.
Pogrindininkai parūpino Povilui naują pasą. Nebeliko Povilo Stul- 

, Dino, dokumente buvo įrašyti naujas vardas ir pavardė: Vincentas Ven

Kai laikraščiuose pasirodė pranešimas, kad hitlerinė Vokietija už
puolė Tarybų Sąjungą, Povilas Venta nuėjo į mūsų šalies konsulatą. 
Jis pareiškė norą įstoti į Raudonąją Armiją. Atidžiai išklausęs, konsulas 
pasakė:

— Jeigu jūs tikrai geras žmogus, norite mums padėti, tai pasilikite 
čia. Mums taip pat labai reikalinga dorų amerikiečių parama.

Tačiau Povilas nenurimo: jeigu jau TSRS ir JAV yra sąjungininkės, 
tai galima su ginklu stoti prieš fašistinius žvėris ir tarnaujant šios šalies 
armijoje. Iš laiko perspektyvos tai gali atrodyti kiek naivokai, tačiau 
tada Povilas Venta savo protu priėjo kaip tik tokio nusistatymo. Į ka
riuomenę jį paėmė, tačiau neužskaitė savanoriu, o tik eiliniu mobili
zuotuoju. Kaip buvę, kaip nebuvę, po keleto mėnesių Povilas vėl atsi
dūrė jūroje. Karinis laivas vežė jį į Kiniją.

Kone trejetą metų Povilui teko dėvėti karinę uniformą, blukinamą 
kaitrios tropikų saulės Kinijoje, Indijoje, Birmoje. Daugiausia teko ko
voti su japonais. Karui baigiantis pakvietė į armijos štabą ir pasiūlė 
važiuoti virštamybiniu į Vokietiją, į okupacinius dalinius. Povilas at
sisakė. Niujorke laukė jauna žmona Anelė, su kuria sumainė žiedus 
prieš pat išvykdamas kariauti į tolimus kraštus. Parsikraustė Povilas 
namo, o rytojaus dieną vėl buvo bendraminčių būryje — „Laisvės" re
dakcijoje. Ten sužinojo, kad laisviečiai teikė visokeriopą paramą Ta
rybinei Armijai: per aukas surinktais pinigais, šiltų drabužių, medi
kamentų siuntomis. Povilui ypač buvo malonu girdėti, kad tame dar
be aktyviai pasireiškė ir jo išsirinktoji Aneliutė. Ji taip pat daina
vo darbininkų chore, vaidino mėgėjiškuose spektakliuose. Jos ska
tinamas ir Povilas tapo „artistu". Pirmoji pjesė, kurioje jam teko vai
dinti, buvo B. Dauguviečio „Naujoji vaga". Povilas susirado tarnybą 
Brukline — namų prižiūrėtoju. Tačiau ir toliau jis rūpinosi „Laisvės" 
namo priežiūra, liko aktyviu visų jos parengimų dalyviu.

Kartą spaustuvėje, laužydamas eilinį laikraščio numerį, Povilas iš re
dakcijos gauna medžiagą apie rinkimus Tarybų Lietuvoje. Vienoje nuo
traukoje jis pamato pažįstamą veidą. Apačioje parašyta — Kazys 
Preikšas. Turbūt klaida? Vardas atitinka, bet pavardė ne ta. Povilas 
aiškiai mato, kad tai Kazys Ilgys, su kuriuo jam teko susitikti Ispanijoje. 
Po dešimties metų jam paaiškėjo ši „klaida", kai į JAV atvyko pirmoji 
turistų iš Tarybų Lietuvos grupė. Joje buvo žmonių, gerai pažinojusių 
LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoją Kazį Preikšą, Ispa
nijos pilietinio karo metais turėjusį Ilgio slapyvardį. 1959 metais į Lie
tuvą vyko pirmoji JAV lietuvių pažangiečių grupė. Viena jos dalyvių 
parvežė Povilui Ventai dovaną nuo kovų draugo Kazimiero Preikšo. Ir 
šiandien į širdį panašų gintaro gurvuolį Povilas laiko pačioje mato
miausioje vietoje.

* ★ *

Lėktuvas artėja prie Vilniaus.
Vos nužengęs nuo trapo, Povilas Venta iškart atsiduria senų kovos 

bičiulių glėbyje. Čia ir Andrius Bulota, ir P. Ulevičius, ir Antanas Slap
šys. O stipriau už visus prispaudė Kazimieras Preikšas-Ilgys. Kas būtų 
galėjęs tada patikėti, kad šiam vyrui kaip ąžuolui nebeliko gyventi nė 
metų...

Nuo tada Povilas ir Anelė lankėsi Lietuvoje dar trejetą kartų. Jie 
nepailsta keliauti po tolimiausius respublikos kampelius, gėrėdamiesi 
gamtos ir dar daugiau žmonių triūso sukurtu grožiu. Bet ir maloniai 
svečiuodamiesi, jie nuolat prisimena tai, ką paliko už Atlanto. Kaip ten 
dabar draugams sekasi, leisti laikraštį? Juk jėgų vis mažiau. O didelė 
redakcinio darbo našta gula ant Antano Bimbos pečių.

— Svarbiausia, — sako Povilas Venta, — kad kuo ilgiau gyvuotų 
„Laisvė". Ji viso mūsų judėjimo ašis.

Ir šiam kilniam tikslui negaili nei laiko, nei pastangų.
Sigitas KRIVICKAS 
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Vytautas Vazalinskas
“Už ilgametį vaisingą dar

bą tarybiniuose organuose ir 
70-ųjų gimimo metinių proga 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduoto
ją drg. Vytautą Vazalinską 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
nutarė apdovanoti Tautų 
draugystės ordinu.” Nutari
mą pasirašo Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas L. 
Brežnevas ir sekretorius M. 
Georgadzė.

O Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas ir

Ministrų Taryba šio aukšto 
apdovanojimo ir 70-ųjų gimi
mo metinių proga draugą V. 
Vazalinską nuoširdžiai pa
sveikino.

“Savo ilgamečiu darbu,” 
sakoma sveikinime, “Jūs įne
šate didelį į žemės ūkio 
gamybos vystymą, kolūkių ir 
tarybinių ūkių ekonomikos 
stiprinimą, aktyviai dalyvau
jate respublikos visuomeni- 
niame-politiniame gyvenime.

Linkime Jums, gerbiamas 
drauge Vytautai Vazalinskai, 
geros sveikatos ir didelės 
sėkmės Jūsų veikloje tarybi
nės Tėvynės labui.”

NAUJOS KNYGOS

Krislai “Laisvei”
Emigracijos problemos susilaukia vis didesnio ir gilesnio 

tarybinių mokslininkų dėmesio. Jų darbuose iškeliamos 
emigracijos pažangios tradicijos, demokratiniai socialisti
niai jos kultūros ir veiklos elementai. Nagrinėjamas taip 
pat reakcinės emigracijos veikimas, jos antitarybinė 
politika. Apie du tokius leidinius norėtume čia papasakoti.

1. A. Petrikos raštai
Kol ši informacija pasieks 

“Laisvės” skaitytoją, tikriau
sia Vilniaus knygynų vitrino
se jau pasirodys Antano Pe
trikos knyga “Pažangiosios 
kultūros baruose”.

Amerikos lietuviams, ypač 
senesniajai kartai, Antano 
Petrikos pristatyti netenka. 
J o vardas, visuomeninė-kul
tūrinė veikla ir raštai yra 
plačiai žinomi. Daugelis 
“Laisvės” skaitytojų A. Pe
triką asmeniškai pažinojo, su 
juo bendravo ir veikė pažan
giajame judėjime.

Pradėjęs spaudintis dar 
nuo 1911 metų, A. Petriką 
per daugiau kaip šešis de
šimtmečius parašė šimtų 
šimtus įvairios tematikos 
straipsnių ir kitų raštų, išlei
do kelias knygas.

Vienas iš pagrindinių A. 
Petrikos veiklos ir kūrybos

Antanas Petriką
interesų buvo kultūros ir 
literatūros klausimai. Šiomis 
temomis yra išėję tokie jo 
darbai, kaip “Tautinio atbu
dimo pionieriai” (1939 m.), 
“Bronius Laucevičius-Varg
šas” (1943 m.), “LLD ir

pažangieji Amerikos lietu
viai” (1965 m.).

Vilniuje išleidžiama A. Pe
trikos knyga sudaryta iš jo 
kultūros ir literatūros 
straipsnių daugiausia pa
skelbtų periodikoje. (“Švie
sos” žurnale).

A. Petriką ilgus metus ir 
daug susirašinėjo ne tik su 
JAV lietuviais, bet ir su 
gimtojo krašto rašytojais, 
kultūros bei visuomenės vei
kėjais. Knygoje publikuoja
mas nemažas pluoštas jo 
laiškų liečiančių literatūrą ir 
kultūrą.

Apžvelgiamą knygą sudarė 
artimas A. Petrikos draugas 
žinomas lietuvių tarybinis 
rašytojas ir istoriografas Ju
lius Būtėnas, beje, parašęs 
šiam rinkiniui ir straipsnį 
apie Antano Petrikos gyve
nimą ir kūrybą.

2. “Pabaltijo reakcinė 
emigracija Šiandien”

Tokio pavadinimo knyga 
išleista Rygoje, rusų kalba. 
Jos paantraštėje nurodyta: 
“Lietuvių, latvių, estų anti
tarybinė emigracija imperia
lizmo tarnyboje.”

Šį veikalą paruošė Latvijos 
TSR Mokslų Akademijos Is-

torijos institutas, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Fi
losofijos, sociologijos ir tei
sės institutas ir Estijos TSR 
Mokslų Akademijos Kalbos 
ir literatūros institutas. Tai 
kolektyvinis Pabaltijo ir kitų 
tarybinių mokslininkų dar
bas. Jo autorių tarpe lietuvių 
istorikai ir filosofai—A. Gai
dys, A. Balsys, V. Lazutka, 
J. Aničas ir kiti.

Pabaltijo reakcinės emi
gracijos šiandieninė veikla 
glaudžiai susijusi su imperia
listinių šalių, visų pirma, 
JAV valdančiųjų sluoksnių 
antitarybine politika, nu
kreipta prieš Tarybų Sąjun
gą, prieš taiką, tautų sambū
vį ir socializmą.

Šie klausimai nušviečiami 
dviejose knygos dalyse— 
“Šiuolaikinio antikomunizmo 
struktūra ir jo ypatumai 
tarptautinio įtempirųo maži
nimo sąlygomis” ir “Pabaltijo 
emigracinės reakcinės gru
puotės prieš tarptautinio 
įtempimo mažinimą”. Čia iš
ryškėja reakcinės lietuvių, 
latvių ir estų, apskritai bur
žuazinės nacionalistinės emi
gracijos antihumaniškas pra
gaištingas vaidmuo, jų nea

pykanta istorijos pažangai, 
taikai, tautų sugyvenimui.

Pabaltijo reakcinės emi
gracijos veikla prieš Tarybų 
Sąjungą, prieš Pabaltijo ta
rybines respublikas atsklei
džiama kitose knygos daly
se—“Pabaltijo buržuazinės 
nacionalistinės emigracijos 
sukūrimas ir jos antitarybi
nių centrų sudarymas” ir 
“Pabaltijo respublikų socia
listinės plėtotės istorijos fal
sifikavimo pagrindinės kryp
tys”. Pastarajame skyriuje 
konkrečiais faktais ir pavyz
džiais demaskuojami reakci
nių emigrantų prasimany
mai, melai ir falsifikacijos dėl 
Pabaltijos tarybinių respu
blikų liaudies ūkio, dėl na
cionalinių santykių, dėl reli
gijos ir bažnyčios padėties 
bei kitais gyvenimo klausi
mais. L. Vosylius

Užprenumeruokite 

"Laisvę" 

savo draugams

IŠLEIDO “MINTIS”
Pasaulis. Visuomenė. Žmo

gus. (198 psl.). Knyga susi
deda iš dviejų dalių. Pirmoji 
skirta natūraloginei, an
troji—sociologinei atskirų 
pasaulėžiūros sferų proble
matikai.

Straipsnių autoriai—Vil
niaus V. Kapsuko universite
to profesoriai ir docentai— 
leidinyje išryškina kai ku
riuos aktualiausius mokslinio 
pasaulėvaizdžio bruožus.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demija. Filosofijos, sociologi
jos ir teisės institutas. “Tei
sės bruožai Lietuvoje XV- 
XIX” (127 psl.). Straipsnių 
rinkinyje nagrinėjamos kai 
kurios feodalizmo laikotarpio 
problemos, liečiančios teisės 
šaltinius, teismų santvarką, 
baudžiamąją teisę ir baudžia
mąjį procesą, valstybinius 
institutus bei teisės mokslo 
raidą Lietuvoje. L. Dockienė

IŠLEIDO “MOKSLAS”
E. Jakaitienė. Lietuvių 

kalbos leksikologija (136 
psl.).

Vadovėlyje, parašytame 
pagal Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Lietuvių kalbos 
katedros sudarytą progra
mą, pirmą kartą lietuvių 
kalbos leksika aprašoma 
reikšmės, kilmės, vartojimo 
sferų bei raidos požiūriu, 
drauge trumpai išdėstomos 
bendrosios leksikologijos 
problemos.

J. Palionis. Lietuvių litera
tūrinės kalbos istorija. (320 
psl.). Vadovėlyje, skirtame 
respublikos aukštųjų mokyk
lų lietuvių kalbos ir literatū
ros specialybės studentams, 
nušviečiama lietuvių litera
tūrinės kalbos raida nuo XVI 
a. iki dabartinių laikų. Jame 
aprašomas rašybos kūrima
sis, literatūrinė kalba ir tar
mės įvairiais istoriniais laiko
tarpiais, taip pat kalbos mor
fologinės, leksinės, sintaksi
nės sistemos kitimas ir pan.

E. Gudavičius. Žymenys ir 
ženklai Lietuvoje. (62 psl.).

Darbe analizuojamas plačiai 
paplitęs ir ilgus amžius gyva
vęs istorinis reiškinys—Lie
tuvos valstiečių asmens ir 
nuosavybės žymenys; patei
kiama jų aprašymas, raidos 
dėsningumai, lyginimas su 
kaimyninių kraštų žymeni
mis.

H. Šadžius. Socialistinio 
Vilniaus darbininkai (Perei
namuoju iš kapitalizmo į so
cializmą laikotarpiu). (268 
psl.).

Monografijoje nagrinėjami 
1940-1951 metai, įėję į lietu
vių tautos istoriją kaip perei
namasis iš kapitalizmo į so
cializmą laikotarpis. Parodo
mos gamyklų kolektyvų for
mavimosi ypatybės socializ
mo kūrimo metais, atsklei
džiamas darbininkų indėlis į 
respublikos žemės ūkio so
cialistinį pertvarkymą. Ski
riama istorikams, ekonomis
tams, sociologams.

D. Cičalienė

VAISTAI NUO 
5ISTOMATOZĖS

Ii Zairo praneiama, kad 
čia padarytas ypač svarbus 
atradimas praktinės medicinos 
srityje — atrasta priemonė 
tropinei šlstomatozei gydyti. 
Šią Ilgą sukelia parazitinės 
kirmėlės, nuo kurių kenčia 
apie 200 mln. žmonių Afri
koje, Azijoje ir Pietų Amerl. 
koje. Medžiaga, kuria galima 
išgydyti šią ligą, rasta Tan- 
ganikos ežero moliuskuose. 
Šiuo metu tiriama tos me
džiagos cheminė struktūra b 
ateityje numatoma ją sinte
tinti.

OLŲ PIEŠINIAI 
UŽ POLIARINIO 
RATO

Už poliarinio rato, Clukot- 
koje, Pegtymelio upės pa
krantėse aptikta olų piešinių. 
Siaurės tautų etnografijoje 
tai retas reiškinys. Kai ku. 
riuos petroglifus specialistai 
pavadino šedevrais. Tai kom
pozicijos su žmonėmis ir 
valtimis, vaizduojančios jūros 
gyvūnų medžioklę; 32 cm il
gumo besiganantis elnias. 
Dinamiški, savotiški siužetai 
byloja apie senųjų Siaurės 
gyventojų narsą, vikrumą, 
apie jų gyvenimo būdą, 
tradicijas.

f
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
Montrealio Moterų Klubas ruošia pietus gegužės 

4 d. 12 vai. dieną. įvyks 6546 St. Laurent Bv. prie 
Beaubien St. Tai bus motinų pagerbimo diena.

Kas norite gražiai laiką praleisti, esate kviečiami 
atsilankyti. q VER.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Laisves Nr. 12, Montrealo 

žiniose rašiau, kad: “Danutė 
Vektcrytė su savo vaikinu 
buvo išvykusi dvi savaites

žiemos sportui praleisti”, o 
parašyta “Danutė Vekterytė 
su savo vyru buvo išvykusi 
dvi savaites žiemos sportui 
praleisti” p.

TORONTO. ONTARIO
ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Laike Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo rengiamų 
“Bingo” lošimų, Clairmont 
salėje, atšventė gimtadienius 
kovo mėnesį: L. Lukas, L 
Rukienė, A. Zihal, J. Morkū
nas, ir vardadienius: Jozefi- 
na Gelienė ir J. Mileris, šio 
Kliūbo “Bingo” žaidimų va
dovas ir vienas iš darbščiau
sių Klūbo veikėjų.

Po sveikinimų ir linkėjimų 
dalyviai buvo pavaišinti val
giais ir gėrimais, kuriuos at
nešė patys jubiliatai ir kiti 
dalyviai-ės.
IŠTIKO NELAIMĖ

Kovo 22 d. susižeidė Anna 
Žulienė. Eidama gatve par
virto ir smarkiai užgavo gal
vą, kad net reikėjo chirurgo 
pagalbos ir buvo paguldyta 
Mount Sinai ligoninėje. J. N.

SPECIALIAI “LAISVEI” iŠ KAPSUKO

Iš musų padangės

Kapsuko O. Sukakcienės pedagoginės mokyklos ikimokyk
linio skyriaus laidos absolventės, išlaikiusios visus egzami
nus penktais ir gavusios raudonus diplomus.

V. Gulmano nuotr.

“Jau žiedeliai sumainyti” ir 
t. t. Kiekviena gėlė savo 
ruožtu taip pat turėjo pava
dinimą su literatūrine po
tekste.

Belieka pasveikinti mūsų 
šaunuolę Ireną, palinkėti 
daug sėkmės, skiepijant mei
lę grožiui ne tik jaunimo, bet 
ir miesto visuomenės tarpe.

Naują gyvenimo etapą 
pradėjus

Rodos, neseniai dar vyko 
ikimokyklinio auklėjimo sky
riuje valstybiniai egzaminai, 
o žiūrėk, jie jau prašvilpė. 
Baigėsi visos baimės ir pa
mažu ėmė artėti naujo gyve
nimo etapo pradžia.

Iškilminga nuotaika vieš
patavo Kapsuko 0. Sukac
kienės pedagoginėje mokyk
loje š. m. kovo mėn. 1 d. 
Aplink šurmulys. Čia ir tėvai 
ir vyrai puošia savo dukras 
bei žmonas, kad jos tik 
gražiau atrodytų. Smagu žiū
rėti į trykštančią jaunystę, 
nenorom prisimena tie laikai, 
kada ir pats buvai tokio 
amžiaus, panašiom mintim 
gyvenai. Skamba pučiamųjų 
orkestro, kuriam vadovauja 
nepailstantis ir visad žvalus 
LTSR nusip. mokytojas, mo
kyklos veteranas K. Gurevi
čius, garsai. Mūsų darželinu
kėms (taip visi vadina meiliai 
ikimokyklinio skyriaus auk
lėtines) netrukus prasidės 
naujas gyvenimo etapas. Sa
lėje gausu merginų. Viena už 
kitą gražesnės. Negali nė 
atpažinti. Vienos linksmos, 
kad įveikė baisųjį valst. eg
zaminų “smaką”, kitos—susi
mąsčiusios. Negi jau viskas 
baigta, teks skirtis su mo
kykla, kur buvo praleista 
tiek daug gražių, šviesių 
valandų. Pakalbinu vieną to
kią tamsiaplaukę merginukę, 
ar nenorėtų savo noru likti 
antriem metam pagilinti ži
nių iš kai kurių disciplinų. 
Atsakymas, deja, buvo nei
giamas. Nors kai kuriais 
klausimais dar žadėjo atva
žiuoti pasikonsultuoti.

Salė tyla. Po direktoriaus 
V. Cerneckio šilto žodžio 
prasideda diplomų įteikimo 
ceremonija. Raudonu iškil
mių taku žingsniuoja viena 
už kitą šaunesnės 124 jau

buvusios auklėtinės atsiimti 
šio svarbaus dokumento, bi
lieto į gyvenimą. Tai pati 
gausiausia darželinukių lai
da. Šios absolventės gavo 
ne tik vaikų darželio auklėto
jų, bet ir medicinos seselės 
kvalifikacijas, kas labai svar
bu teikiant pirmą pagalbą čia 
pat įvykio vietoje. Raudonais 
diplomais baigė 7 absolven
tės. Pagrindinė masė 50 spe
cialisčių gavo paskyrimus į 
Kauną, kitos—į Vilnių ir 
kitus Lietuvos miestus bei 
rajonus.

Po diplomų įteikimo cere
monijos sekė abipusės kal
bos. Valst. egzaminų komisi
jos pirmininkė A. Tarasonie- 
nė labai džiaugėsi matydama 
tokį gausų būrį diplomuoto 
jaunimo , nuoširdžiai palin
kėjo sėkmės, nepalūžti gy
venime susidūrus su pirmo
mis kliūtimis, nepamiršti 
mokyklos. Absolventų atsto
vai savo ruožtu pažadėjo 
gautus priesakus vykdyti.

Na, o kas per iškilmės be 
šaunios vakaronės? Čia jau
nosios specialistės, mamoms 
ir tetoms padedant, parodė 
visą savo išmonę, sugebėji
mus kulinarijos srityje, ku
rias gavo namų ruošos pamo
kų metu.

Ši vakaronė parodė dar 
vieną gražų faktą. Ten, kur 
merginos rimtai žiūrėjo į 
instrumentinę muziką, jų 
tarpe atsirado gerų muzikan
čių, pasiryžusių greta savo 
tiesioginio darbo ar studijų 
nepamiršti ir muzikos. Kur 
tik būdavo gerų muzikančių, 
ten pakili nuotaika iš karto 
įsiliepsnodavo, pertraukėlių 
metu skambėdavo ir rimtes
nės muzikos numeriai. Todėl 
ir kiekvienam pradinukų ar 
daržlinukų pedagogui būtina 
mokėti groti akordeonu ar 
fortepijonu, kas skiepytų 
meilę grožiui, menui mažų 
žmogučių širdelėse.

Jei pridėsime šauniai gro
jusį išleistuvių metu mūsų 
mokyklos estradinį ansamblį, 
vadovaujamą dėst. T. Kon- 
dreckaitės, šokius iki devinto 
prakaito ir dainų varžybas, 
pajusime tą puikią nuotaiką, 
kuri viešpatavo tą atmintiną 
vakarą. V. Guimanas

Kapsukiečiai, kaip ir visa 
tarybinė liaudis, smarkiai 
ruošiasi pasitikti V. Lenino 
110 ir V. Mickevičiaus-Kap
suko 100 gimimo metines. 
Numatoma gana daug įvairių 
ir gražių renginių, naujos 
fotoekspozicijos, todėl mūsiš
kiai fotografai nesėdi rankų 
sudėję. Juos visus gali pama
tyti mieste, tarp žmonių ieš
kančių “aukų”, užsikorusius 
ant stogų ir fotografuojan
čius miestą įvairiais rakur
sais ir t. t. Muziejus, kuriam 
vadovauja energinga direk
torė A. Urmonavičienė at
jaunėjusiose patalpose taip 
pat rengia kaž ką įdomaus.

Kapsuko O. Sukacienės pe
dagoginė mokykla taip pat 
nesėdi rankų sudėjusi. Gyve
nimas, darbas virte verda. 
Čia ir įvairios parodos, ištisi
nė pedagoginė praktika, dar
želinukių išleistuvių vakaras. 
O kur pasirengimai jubilieji
nėms datoms? Apie jas para
šysiu vėliau, o dabar gerbia
mus mūsų laikraščio skaity
tojus nuvesiu į dėst. I. Ku- 
činskienės rankdarbių paro
dą ir į ikimokyklinio arba 
darželinukių diplominį vaka
rą.

I. Ručinskienės parodoje
Mūsų Irena. Taip Kapsuko 

O. Sukakcienės pedagoginėje 
mokykloje vadina muzikos 
dėstytoją Ireną Kučinskienę. 
Visad geros nuotaikos, su 
šypsena. O kiek dainų ji 
moka! Be jos neapsieina joks 
vokalinis ansamblis, jokia 
vakaronė. Greta to ji aistrin
gai myli rankdarbius. Todėl 
itin džiugu, kad ji, bene 
pirmoji mieste išdrįso su
rengti savo darbų personali
nę parodą, sukėlusią labai 
didelį susidomėjimą, ją poe
tiškai pavadinusi “Gyveni
mas ir svajonė”.

Autorė labai subtiliai jau
čia spalvas, kas atsispindi jos 
darytose dirbtinėse gėlėse ir 
sveikinimo atvirukuose, ku
rie sudarė tris grupes: “Su 
naujaisiais metais”, “Širdyje 
dar ne ruduo” ir “Tau mano 
mamyte”. Atvirukai, išpuoš
ti natūraliom samanėlėm, 
paukščių plunksnelėm, gėlių 
lapeliais, paliko labai gražų 
įspūdį. Daugeliui atveju žy
miai gražesni, negu gaminti 
konvejeriniu būdu.

Gėlės taip pat buvo sugru
puotos į kelias grupes: “Kaip 
gera smagu, būryje draugų”,

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

Ekskursija į Lietuvą
> Pirmoji šių metų “Laisvės” direktorių ruošiama 
j ekskursija į Lietuvą išvyks liepos 2 d. iš Kennedy 
! aeroporto ir grįš liepos 17 d. Ši grupė bus 
J Lietuvoje per dainų šventę.
! Kaina—$1,279. Agentas: American Travel Serv- 
, ice Bureau, 9727 South Western Ave., Chicago, 
; Ill., 60643. Bet visais reikalais kreipkitės į:
; “LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
; * 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Jauniausias respublikoje
Šio penkmečio pradžioje 

statybininkai prie gražaus 
Visagino ežero klojo pirmųjų 
namų pamatus, o dabar čia 
nutiestos Kosmoso, Vilties, 
Olimpiados, Parko, Vestiva- 
lio gatvės. Keli tūkstančiai 
žmonių jau atšventė įkurtu
ves jauniausiame respubliko
je Sniečkaus mieste.

Be daugiaaukščių gyvena
mųjų namų ir bendrabučių, 
rašo “Nauja vaga”, Ignalinos 
atominės elektrinės statyto
jai ir busimieji energetikai 
dabar turi daugiau kaip tūks
tančio vietų vidurinę mokyk
lą, 280 vietų vaikų darželį, 
150 vietų valgyklą, įvairias 
prekybos ir butinių paslaugų 
įmones. Šiuo metu statomas 
kino teatras, prekybos cen
tras, sporto salė, dar du 
vaikų darželiai.

Kad daugėtų automobilių
Vis svaresnis panevėžiečių 

įnašas į šalies automobilių 
gamybą. Kaip praneša “Pa
nevėžio tiesa”, metinė Auto- 
kompresorių gamyklos pro
dukcija per pastaruosius ket
verius metus padidėjo be
veik pusantro karto, jos ver
tė jau siekia beveik 26 milijo
nus rublių.

Į naujas erdvias patalpas 
persikėlė pirmasis mechani
nis cechas—vienas svarbiau
sių įmonėje. Statybininkai 
atidavė naudoti taip pat nau
jus štampavimo ir presavi
mo, statybos remonto ir ta
ros cechus, kitus gamybinius 
ir pagalbinius pajėgumus.

Autokompresorių gamintojai 
aprūpinti našiais įrengimais: 
500 ir 2500 tonų galingumo1 
presais, staklėmis su progra
miniu valdymu ir t. t.

Įmonėje toliau vyksta sta
tybos. Tik pirmame gamybos 
išplėtimo etape numatoma 
atiduoti naudoti per 200 
tūkstančių kvadratinių met
rų gamybinio ploto.
Studentai tampa išradėjais
Kas nesvajoja jau studijų 

metais tapti išradėju? Anta
no Sniečkaus politechnikos 
institute, informuoja “Kauno 
tiesa”, kasmet išradėjais 
tampa daugiau kaip dešimt 
studentų.

Praėjusiais metais šioje 
aukštojoje mokykloje stu
dentai tapo dvylikos išradi
mų bendraautoriais. Dviejų 
darbų, pateiktų sąjunginiam 
studentų mokslinių darbų 
konkursui, autoriai —A. 
Krikščiukaitis, R. Lukšaitis, 
D. Oželis ir R. Balkevičius 
apdovanoti TSRS aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo 
ministerijos bei VLKJS CK 
medaliais, taip pat mokslo ir 
technikos draugijų sąjungi
nės tarybos premijomis. Ne
mažai kitų darbų pelnė dip
lomus.

Žalia apskritus metus
Noreikiškėse įsikūrė Lietu

vos žemės ūkio akademijos 
lauko pašarinių kultūrų ban
dymų stotis. Jos bandomuo
siuose laukeliuose ir labora
torijose—agronominių anali
zių ir mikroelementų tyri
mo—darbuojasi apie pusę

tūkstančio šios aukštosios 
mokyklos studentų ir specia
listų iš įvairių fakultetų—ag
ronomijos, ekonomikos, me
chanizacijos ir kitų. Jie tiria 
įvairias pašarines kultūras, 
ieško racionalių jų auginimo 
būdų, kad būtų gauti kuo 
gausesni derliai.

Pašarinių kultūrų tyrinėto
jai, rašo “Komunizmo vėlia
va”, naudojasi puikiais įren
gimais ir prietaisais, paga
mintais Vengrijos Liaudies 
Respublikoje. Ypač paspar
tins jų darbus dirbtinio reži
mo kameros, kuriose bet 
kuriuo metų laiku galima 
reguliuoti dirvožemio bei oro 
temperatūrą, drėgmę, augin
ti ir stebėti augmeniją ap
skritus metus.

Plečiama parama ūkiams
Vis labiau įvaldo gamybi

nius pajėgumus Kapsuko 
autoremonto įmonė. Šiemet 
jos kolektyvas, praneša 
“Naujasis kelias”, suremon
tuos respublikos ūkiams per 
1600 automašinų, atliks dar
bų dvigubai daugiau negu 
pernai.

Į tarptautinę parodą
Prie Suomių įlankos kran

tų ateinantį rudenį išmes 
inkarus laivai daugiau kaip iš 
20 šalių. Čia vyks tradicinė 
žuvininkystės ūkio apžiūra.

Šiai parodai, pažymi “Ta
rybinė Klaipėda”, aktyviai 
ruošiasi “Baltijos” laivų sta
tykla. Ji pateiks naują “Mo- 
rianos” tipo laivo modelį, dar 
neturintį lygių nei šalyje, nei 
užsienyje. Klaipėdiečiai arti
miausiais metais pradės sta
tyti šiuos kompeksiškai me
chanizuotus laivus, kuriais 
Kaspijos žvejai elektros švie
sos pagalba gaudys kilkes, 
apdoros valksmus, laikys ir 
transportuos gatavą produk
ciją.

Parodai “Inrybprom-80” 
ruošia eksponatus Vakarų 
laivų remonto ir kitos Klai
pėdos įmonės.

Kas naujo Birštone?
Birštonas tampa stambiu 

sveikatos ir tautų draugys
tės centru. Pernai “Spalio” 
sanatorinių įstaigų susivieni
jime gydėsi apie 12 tūkstan
čių žmonių, “Versmės” sana
torijoje—per 3 tūkstančius 
žemės ūkio darbuotojų. Tu
ristinė bazė priėmė iš įvairių 
Tarybų šalies kampelių 14 
tūkstančių poilsiautojų. 
Ruoštis varžyboms, į Olimpi
nę bazę atvažiuoja žinomų 
šalies sportininkų.

Nuo penkmečio pradžios, 
primena Prienų “Naujas gy
venimas”, ir “Spalyje”, ir 
“Versmėje” pastatyti nauji 
250 vietų korpusai, atidaryta 
įvairių medicinos kabinetų, 
iškilo naujas “Spalio” sanato
rijų klubas, rekonstruota vi
lų. Suprojektuota balneologi
nė gydykla, kurios statybai 
skiriama 3 milijonai rublių.

Naujuosiuose kurortinio 
miesto kultūros rūmuose 
mielai pasirodo profesionalūs 
meno kolektyvai, patogiai 
įsikūrė biblioteka. Erdves
nes patalpas gavo muziejus. 
Sutvarkyta Nemuno kranti
nė, įrengtas dekoratyvinis 
jos apšvietimas. Pertvarkyti 
Vytauto kalnas ir parkas, 
pasodinta daug medelių. 
Įruošta naujų skverų, gėly
nų. Parinko A. Petrauskas

ASPIRINAS
NUO SAUSROS

Kad ilgiau išsilaikytų nu. 
pjautos gėlės, rekomenduo
jama vazoje ištirpinti tabletę 
aspirino. Vienas meksikiečių 
biologas susidomėjo, kuo tai 
pagrjsta, ir atrado, kad aspi
rinas padeda užsidaryti mik
roskopinio dydžio lapų žlo- 
telėms, pro kurias augalai 
garina vandenj. Tyrinėtojas 
siūlo sausrų metu purkšti 
laukus silpnu aspirino skiedi, 
nlu. Tai turėtų sumažinti 
vandens garavimą Ir Išlaikyti 
reikiamą drėgmę augaluose 
iki lietaus. Galimas dalykas, 
chemikams pavyks susintetin
ti dar labiau augalų žioteles 
veikiančias medžiagas, šia 
galimybe labai susidomėta 
Meksikoje, kur žemės ūkis 
nuolat kenčia nuo sausrų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pasitraukė iš varžybų, 

nusivylęs pastangų rezultatais
San Francisco, Cal.—Šioje nuotraukoje matome Califor- 

nijos gubernatorių Edmund G. Brown Milwaukee, Wise, 
atsisveikinant su savo šalininkais. Gubernatorius balandžio 
2 jiems praneša, kad jis yra labai nusivylęs visoje eilėję 
valstijų įvykusiais pirminiais rinkimais (nominacijomis) ir 
pasitraukia iš varžybų į prezidentinius kandidatus. Kaip 
žinoma, gubernatorius Brown bandė laimėti nominacijas į 
demokratų prezidentinius kandidatus. Bet visur jo pastan
gų rezultatui buvo labai mizerni.

Jų veiklios žmonos jiems 
daug pagelbsti

Galima sakyti, kad jau užtikrinta, jog republikonų 
kandidatu į prezidentus bus Ronald Reagan, o demokra
tų—Jimmy Carter. Abudu jau turi po daugumą balsų 
nominacijas laimėti būsimose tų partijų konvencijose.

Reikia pripažinti, kad jiems abiems pirminiuose balsavi
muose labai daug pagelbsti jų labai veiklios, energingos 
žmonos—Carterio žmona Rosalynn ir Reagano žmona
Nancy.

Minėjimo ir reikalavimo 
demonstracija

Harrisburg, Pa.—Pernai (1979 m.) netoli nuo šio miesto 
Three-Mile Island branduolinėje jėgainėje įvyko nelaimė, 
kuri baisiai išgąsdino apylinkės žmones. Šiemet kovo 28 
dieną prie jėgainės įvyko demonstracija tos tragedijos 
paminėjimui ir reikalavimui, kad jėgainė būtų visai 
uždaryta. Nėra jokio užtikrinimo, kad tokia tragedija 
nepasikartos.

Sakoma, kad demonstracijoje dalyvavo daugiau, kaip 
8,000 žmonių. Šioje nuotraukoje pavaizduojama, kaip toji 
demonstracija atrodė iš arti. Tai nepaprasti įspūdingas 
vaizdas.
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DETROIT, MICHIGAN
SVEIKINOM JIM UMARĄ

Visiems gerai žinomas de- 
troitietis Jim Umaras minėjo 
savo 90 metų gimtadienį š. 
m, kovo 31 d. Dvi dienas 
prieš tai, t. y. kovo 29 d. 
Detroito Lietuvių klubo pa
talpose įvyko didelis balius 
pagerbimui Jim jo gimtadie
nio progą. Susirinko virš 200 
jo giminių ir draugų. Prie 
gražiai prirengtų stalų visi 
skaniai valgė ir gėrė. Balius 
prasidėjo 3 vai. po pietų ir 
tęsėsi iki vidurnakčio.

Iš vakaro, virš penkių va
landų, sekami klubiečiai de
koravo svetainę su gražiais 
kaspinais, sustatė ir priren
gė stalus: Kestutis ir Anto- 
nette Garelis, Alfons ir Em
ma Rye, Tony ir Bertha Rye, 
John ir Stella Smith, Al ir 
Alice Stacey, Diane Rye ir 
Beverly Rye Olin. Per dvi 
dienas Klubo virtuvėje pri
rengė skanaus lietuviško 
maisto Bronė Kiaulenienė. 
Jai pagelbėjo ir ant stalų 
baliuje patarnavo Zelma Jo
cienė, Anna Kiškienė, 
Augusta Dobaitienė ir Mar
tha Mejerienė.

Prasidėjus baliui, stalai lū
žo visokiais gėrimais ir ska
niais valgiais. Vakarienė tę
sėsi apie keturias valandas, o 
gėrimai iki ryto. Apie ketvir
tą valanda, į svetainę įėjo ir 
pats jubilijatas, Jim Umaras. 
Jį pasitiko muzikantas Pet
ras Padolskis su akordionu ir 
visiems svečiams sustojus ir 
dainuojant gimtadienio dai
nas, Jim Umaras pasiekė 
garbės stalą, prie kurio jau 
sėdėjo jo dukrelė Nina Ber- 
ke, žentas Don Berke, jo 
sūnus Thomas Umaras, jo 
mylima žmona Helen Uma
ras ir žento brolis Clark 
Berke, su žmona Martha. 
Stalą puošė didelis vazas su 
gyvomis gėlėmis; taipgi gy
vos gėlės buvo prisegta Jim 
ir Helen Umarams. Gėles 
prirengė mūsų kvietkininkė, 
Antoinette Webriūtė iš Har
per-Canton įstaigos.

Visiems bevalgant, prasi
dėjo programa pagerbimui 
jubiliato. Pirmininkavo Ste
fanija Masytė.

Pirmiausia ji pranešė, kas 
surengė šį balių, kas išpuošė 
svetainę ir kas prirengė 
šiuos skanius valgius, ir kad 
išvengus rinkimo aukų, nuo 
dalyvių pagerbimui jubiliato 
per lietuvišką radiją, nuo 
rengėjų ji pridavė radijo 
vedėjui Algiui Zaparackui 
čekį sumoje $200. Paskui 
sekė perstatymas svečių iš

gis Zaparackas; radijo prane
šėjas Albert Misiūnas vaizbos 
būto sekretorius Alfons Rye; 
LDS prezidentas Servit Gu
gas. Nuo ALDLD 52 kp. 
sveikino Frank Yoshonis ir 
varde “Vilnies” laikraščio pa
lakė kelius žodžius čikagietis 
Frank Vaitkus. Prie to, buvo 
perskaitytas laiškas nuo 
“Vilnies” redaktoriaus S. J. 
Jokubkos, kuris jubiliatą 
sveikino “Vilnies” kolektyvo 
vardu. Taipgi pirmininkė ap
gailestavo, kad staiga susir
go “Laisvės” administratorė, 
Ieva Mizarienė ir negalėjo 
atskrist iš New Yorko. Ji 
seniai buvo užsakius lėktuvą 
ir rengėsi dalyvaut šiame 
baliuje, bet įvyko nelaimė. 
Bet Ieva Mizarienė pasveiki
no Jim Umarą per telefoną 
šeštadienio rytą pašaukdama 
jį į namus.

Baliuje dalyvavo poetė Ma
ry Bacevičienė, kuri pridarė 
šį specialų eilėraštį: 
Buvai jaunas, linksmas, 

meilės kupinas 
Savo mylimiausios labai 

gerbiamas.
Jau tų linksmų dienų grąžint 

negali
Širdyje tau liko atmintis gili. 
Pavasarį balti beržai 

lapus skleis 
Gamtos grožis laimę dėl 

tavęs suteiks 
Kvepėjimas rožių raudonų 

žiedų
Primins tau svajones 

jaunystės dienų.
Gana ilgą gražų amžių 

gyveni
Labai reikalingas

del mūsų esi 
Nes tavo idėja y r’ gana stipri 
Darbininkų spaudą tu 

gausiai remi.
Gimtadienį tavo norim 

atžymėti
Sveikatos ir laimės geros 

palinkėti 
Sulaukti gausybę dar 

gimtadienių
Tarp savo vienminčių draugų 

ir draugių.
Kadangi visi kvietimai į šį 

balių prašė nepristatyt jokių 
dovanų, tai rengėjai parūpi
no vieną didelę dovaną Uma
ro atminčiai. Pirmininkė jam 
įteikė didelį sieninį laikrodį 
su sekamu užrašu:

Presented
to

JIM UMARAS
On his 90th Birthday by his 
many friends in recognition 
and appreciation for his nu-

Dėl 33,000 transporto darbininkų [subvių ir autobusų 
vairuotojų] New Yorko mieste, ypač Manhattane, susisie
kimas suparalyžiuotas, gatvės užsikimšusios automobiliais 
ir motociklais, nėra vietos jiems pastatyti. Ypač gyvenan
tiems priemiesčiuose sunku pasiekti darbavietes. Ir šiuos
žodžius rašant streikui galo dar nesimato, nes miesto 
valdžia dar vis atsisako patenkinti darbininkų reikalavi
mus, o darbininkai nežada iš kovos lauko trauktis, kol jų 
teisingi reikalavimai nebus patenkinti!

merous contributions and 
helpful assistance in the pro
motion and support of Lithu
anian cultural activities, De
troit Lithuanian Organiza
tions and the newspapers 
“Laisvė” and “Vilnis”.

March, 1980
Pagaliau buvo pakviestas 

jubiliatas Jim Umaras, kuris 
dėkojo Detroito Lietuvių 
klubui už surengimą jam 
gimtadienio baliaus, visiems 
už atsilankymą ir už nuošir
džius sveikinimus. Po tam 
pirmininkė dar padėkojo vi
siems ir pasveikindama Jim 
Umarą su jo gimtadieniu, 
užbaigė programą. Keturi 
muzikantai linksmai grojo, o 
dalyviai su džiaugsmu šoko 
iki vėlumos.

Apie patį Umarą
Jim Umaras pridavė trum

pą raštelį apie save.. Jis 
sako, kad netikėtai jis sulau
kė 90 metų. Jis gimė 1890 m. 
kovo 31 d. Gimė ir augo 
Armališkių Kaime, Užpalių 
valsčiaus (tuo laiku buvo 
Ukmergės Apskritis, Kauno 
gubernijos). Jo tėvai buvo 
ūkininkai. Turėjo pusę vala
ko žemes-ūkį. Jim savo moti
nos nepažino, nes ji mirė 
pagimdžius septintą vaiką. 
Jim buvo ketvirtas vaikas. 
Jo tėvelis palikęs su mažais 
vaikais, apsirgo, negalėjo vi
sus augint; namus-ūkį turėjo 
išnuomot, ir visi ėjo tarnaut 
pas kitus. Mokyklos nematė 
nė vienas vaikas. Keturi 
vaikai mirė ir atliko tik Jim 
Umaras ir dvi vyresnės se
sutės, bet dabar jau ir jos 
mirusios.

Jim Umaras atvyko į 
Ameriką 1912 metais. Jis 
norėjo užsidirbt nors šešius 
šimtus rublių ir vėl sugrįžt 
namo gyvent savo ūkyje, bet 
įvyko prieš caro revoliuciją, 
valdžia žlugo ir jo sapnai. 
Bet ta revoliucija atidarė 
jam akis ir, sako, jis pamatė 
kitokį gyvenimą. Jim sako, 
jis “pagedo”; nuo Kunigo 
Demskio knygų, kurias jis 
skaitė, pasišalino nuo katali
kystės, pasidarė bedievis.

Jim Umaras yra pažangie
tis; priklauso prie Detroito 
Lietuvių klubo, prie 
ALDLD, skaito “Laisvę” ir 
“Vilnį”; susirašo su savo gi
minėmis Tar. Lietuvoje, 
ypatingai su Elektrėnais, 
kur gyvena jo anūkas Henri
kas Girnius su šeima ir kurio 
pastangomis Jim Umarą ap
lanko daug visokių knygų ir 
dovanų iš Tar. Lietuvos. Jim 
Umaras nuoširdžiai remia fi
nansiniai ir moraliai visas 
pažangias organizacijas ir 
pažangų judėjimą Ameriko
je. Sunku rast kitą tokį 
nuoširdų ir malonų draugą. 
Todėl mes visi susirinkome 
ir pagerbėme jį jo 90 metų 
gimtadienio proga. Ilgiausių, 
linksmu ir sveikų metų 
Jums, Jim Umarai!

Stefanija Detroitietė

< GEORGE KODIS

DETROIT, MICH.

SVEIKINU DRAUGĄ

Jim Umarą
su 90 Metų Jubiliejumi.

Linkiu jam stiprios sveikatos, sėkmės I
visuose darbuose ir daug linksmų dienų.

Windsor, Ontario, Canada |
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J

MIAMI, FLORIDA
L. S. K. susirinkimas įvy

ko kovo 12 d. Pirmininkas A. 
Iešmantą atidarė ir pravedė 
susirinkimą. Buvo skaitytas 
protokolas iš praeito susirin
kimo, kuris buvo priimtas.

Iš pirmininko A. Iešman
tas ir Finansų sekretorės V. 
Nevins pranešimų išaiškėjo, 
kad Klubas finansiniai stovi 
gerai ir auga nariais. Siame 
susirinkime į Klubą įstojo 4 
nauji nariai, ir miela, jog visi 
dar jauni žmonės. Jais yra: 
Hilda Stanic, Peter Stanic, 
John Stanic ir Danna Stanic. 
Mes tikimės, kad jie įsijungs 
į Klubo bei kitų progresyvių 
organizacijų veiklą. Miami 
Klubas yra pensininkų ir jau 
labai pagyvenusių narių klu
bas. Tad didžiuma dėl silp
nos sveikatos neatsilanko į 
susirinkimus. Tačiau į šį su
sirinkimą atsilankė nemažas 
būrys narių. Buvo keletas 
svečių ir iš kitų valstijų bei 
ukrainiečių, kurie mielai 
bendrauja su mumis. Po su
sirinkimo buvo pateiktos vai
šės. Visi skaniai pasivaiši- 
nom. Šias vaišes paruošė 
Mary Koch, Magdelen Na- 
vicki ir Mary Kvietkas. Klu
bo valdybos vardu joms vi
soms širdingai ačiū už vai
šes.
PAGERBĖ MOTERIS

Pagal pasaulio tradicijas, 
Tarptautinė Moters Diena 
švenčiama kovo 8-tą. Nuo to 
neatsilieka ir Miamio bei 
apylinkės moterys. Šiemet 
L. L. D. 75 kuopos moterys 
ją atžymėjo kovo 19 dieną 
L. S. klubo patalpose. Buvo 
suruošti pietūs su programa.

Programą atidarė ir prave
dė Mildred DeVos. Ji mote
ris pasveikino ir pasakė turi
ningą kalbą apie moterų ko
vas už laisvę ir taiką. Po to ji 
pakvietė svečią filmininką 
Scott Heckner, kuris pade
monstravo filmą, kuris paro
do, kiek branduolinis karas 
padarytų žalos visai žmoni
jai. Filmas buvo labai įdo

mus, nors ir nemalonus.
Po programos turėjome 

trumpą L. L. D. 75 kuopos 
susirinkimą. Buvo pateiktas 
raportas iš praėjusio bazaro, 
įvykusio vasario 27 d. Pasi
rodo, kad bazaras buvo sėk
mingas visais atžvilgiais ir 
kuopai davė gražaus pelno.

Apkalbėjome kuopos rei
kalus. Nutarėme pasveikinti 
laikraščius: “Vilnį” jos 60 
metų gyvavimo sukakties 
proga su $50, ir “Laisvės” 
dailininkų suvažiavimą su 
$50. Taipgi atskiri kuopos 
nariai prisidėjo su sveikini
mais, kurie bus paskelbti 
spaudoje atskirai.

GRAŽIAI ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Kovo mėnesį supuolė net 
trijų narių gimtadieniai; 
Magdalen Navicky, Natalie 
lešmantienės ir Izidoriaus 
Chalkio. Jie sutarė juos atžy
mėti Tarptautinėje Moters 
Dienoje ir pavaišinti daly
vius. Tad jie atvažiavo nešini 
skanėsiais bei įvairiais tor
tais. Nuo jų neatsiliko nė 
Julita Lazauskienė. Su ska
niais tortais bei pyragaičiais 
atvyko Helen Chalkienė, 
Magdalen Navicky, Natalie 
lešmantienė ir Mary Koch 
atsiuntė tortą. Taipgi daug 
pagelbėjo virtuvėje Stella 
Danis.

Širdingai dėkojame pro
gramos atlikėjams, svečiams 
ir visiems, kurie prisidėjote 
su bet kokiu darbu. Parengi
mas buvo labai sėkmingas 
L. L. D. 75 kuopai.

J. Smolenskas paaukojo 5 
dol. Anksčiau nebuvo pami
nėta $5 auka nuo P. Gaspar. 
Ačiū jiems. N. lešmantienė

Sekantis L. L. D. 75 kuo
pos susirinkimas įvyks ba
landžio 23 d. L. S. Klubo 
patalpose, 2610 N. W. 119 
Str. 12 vai. dienos bus duo
dami pietūs.

Prašome visus dalyvauti.
Valdyba

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Stefanijai White- 
Vinikaitienei

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Juozui, visai 
šeimai ir visiems artimiesiems.

kitų miestų: iš Windsoro, 
Kanados, buvo Baltuliai, So- 
rokai, Tony Gegžnas, 

- Charles Stankus, Sam Kun- 
saitis ir George Kodis; iš Hot 
Springs, Arkansas, atvažia
vo Adelė Konca; iš Clevelan- 
do buvo Jonas ir Alberta 
Zagarskai; iš Chicagos atva
žiavo Frank ir Antanina 
Vaitkai ir Anna Jokubkienė. 
Pirmininkė pakvietė. seka
mus dalyvius trumpai pa
sveikint Jim Umarą: kalbėjo 
radijo vedėjas ir lietuvių 
vaizbos būto pirmininkas Al-

DETROIT, MICH.

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINAME

U 11 arą
Su Garbingu 90 Metų Jubiliejumi.
Linkime jam stiprios sveikatos, geros nuotaikos 

ir sėkmės visuose darbuose.

KĘSTUTIS ir ANTONETTE GARELIS
JOHN ir STELLA SMITH
ALFONS ir EMMA RYE

JONAS VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKETAS

Sekmadienį, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. 

* * ♦
Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 

menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorių 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus ir 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

Mirė Al Merkis j Tarp lietuvių
Praėjusį mėnesį New Yor

ke, prieš išvykstant namo, 
viešėjo du LTSR Mokslų 
Akademijos mokslininkai. 
Abu čia buvo atvykę prieš 
kelis mėnesius, kviečiami' 
Kalifornijos ir kitų universi
tetų. Mokslų Akademijos vi
ce-prezidentas Algirdas Žu
kauskas buvo New Yorke 
trumpai ir su juo teko pasi
kalbėti tik telefonu. Jonas 
Mockus New Yorke viešėjo 
apie savaitę laiko.

Mums visiems gerai žino
mų Suzaną Kazokytę ištiko 
širdies smūgis. Ji rašo Bro
nei Keršulienei, kad ji buvo 
išvežta greitąja pagalba į 
ligoninę kur jai įdėjo “pace
maker”. Ji dabar randasi 
namie, bet jos širdį, tikslina 
iš ligoninės telefonu tam tik
ru įtaisymu.

Dėkojame draugei Keršu
lienei už perdavimą šios ži
nios, o Suzanai linkime greit 
sustiprėti. Ieva

Balandžio 7 d. sūnus rado i 
Al Merkį negyvą lovoje. At
rodo, kad jį prieš kiek dienų 
ištiko širdies smūgis ir nuo 
jo jis mirė. Al Merkis gyve- ■ 
no vienas Philadelphijoje.

Šią žinią pranešė Rose j 
Behmer, Merkio sesutė, Mil- | 
dred Stensler.

Reiškiame gilią užuojautą ; 
Rose Behmer ir visiems'arti- i 
miesiems. LM !

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, balandžio 15 
d., 2 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Valdyba

Pievoj
Po pievas rytmečio rasoj 
Saulutė prausia veidą tyrą, 
Žiedeliai stiebiasi lankoj— 
Į saulę kyla, kyla, kyla.

Ir mirga pieva nuostabi 
Žiedų žiedais nusėta, 
Saulutė šypsosi skaisti 
Išvydus gražį neregėtą.

Kęstutis Balčiūnas

Atlanta. — Ligų Kontro
liavimo Centras raportuoja, 
kad šiemet susirgimu in
fluenza ir nuo jos mirčių 
mažiau, negu praėjusiais me
tais buvo. Pernai nuo in- 
fluenzos mirė 10,000, o šie
met tik 6,300.

BRIEFS
More and more young peo

ple are using increasingly 
stronger marijuana in the 
United States and may be 
running health risks ranging 
from cancer to birth defects 
in their offspring, a govern
ment study. 

* * *
Coretta Scott King Jr., 

has filed suit in the Federal 
District Court in Atlanta 
that two companies—Black 
Gospel Collections Inc. and 
Daydream Productions—had 
produced and sold records of 
some of Dr. King’s speeches 
and sermons after they were 
denied permission to do so.* * *

A major study focusing on 
death from heart disease in 
18 countries found that drin
king wine helps prevent 
heart attack.

The study reported in the 
publication Medical Update, 
states that both men and 
women benefit from the pro
tective effect of wine.* * *

They say that New York 
City, Los Angeles and Cleve
land have the dirtiest air of 
42 major cities tested—while 
Honolulu has the cleanest.♦ * *

Grocery-laden shopping 
bags can be hazardous to 
your health if you’ve been 
warned not to lift heavy 
objects, says an expert.♦ * *

Led by former U. S. 
Olympian and world-record 
holder (long jump), Dr. Phil 
Shinnick of Rutgers Univer
sity and Noted sports jour
nalist, Raphael Ruiz, the ad 
hoc U. S. Citizens Fact-Find
ing Tour group has just 
recently returned from Mos
cow.

Many representative ath
letes now competing for pla
ces on the 1980 U. S. Olym
pic squad as well as ex

Olympians join. with Eric 
Heiden, 5-Gold Medals win
ner and the rest of the 
American Winter Olympics 
Team to go to Moscow for 
the 1880 Olympics. The U. S. 
Citizens Fact-Finding Tour 

1 is a giant step to assure this 
goal through its person-to- 
person, athlete-to-athlete 
exchange. ♦ * ♦

I saw it in the papers that 
the indictment of a promi
nent Manhattan business
woman on charges of steal
ing more than $10 million in 
Federal and other funds ear
marked for the launching of 
women’s businesses has fo
cused attention on the rising 
rate of nonviolent crime am
ong women.

Sandra Brown, the former 
publisher of a magazine 
called Executive Woman and 
the author of “The American 
Express Handbook for Wom
en,” is accused with two men 
of setting up dummy corpo
rations and using the money 
to buy a Southhampton con- 
domonium, a horse farm, 
boats, an airplane and a heli
copter. Ilse




