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KRISLAI
Kam jie pasitarnauja? 
Pasaulio moterų balsas 
Blaivus protas laimės 
Ar tik nebus pirmutinė 
Pakenks ar padės jam?

A. BIMBA
Amerikos darbo unijų 

aukštoji vadovybė visomis 
keturiomis remia prez. Car
terio pasiūlymą registruoti 
militariniam draftui jaunus 
vyrus ir moteris ir sugrąžinti 
verstiną militarinę tarnybą. 
Taip šiomis dienomis paskel
bė Amerikos Darbo Federa- 
cijos-Industrinių Organizaci
jų Kongreso Vykdomoji Ta
ryba su prezidentu Lane 
Kirkland priešakyje. O, kaip 
žinoma, tam prez. Carterio 
pasiūlymui ir užsimojimui 
griežčiausiai priešinasi visi 
šios šalies, pažangos, deten- 
tės, valstybių ir tautų tai- i 
kaus sugyvenimo, pilno nusi- j 
ginklavimo ir pasaulio be 
karų šalininkai.

Šia savo nepateisinama po- , 
litika mūsų darbo unijų judė- I 
jimo vadovybė patarnauja 1 
tik pažangos ir žmoniškumo j 
priešams, tik ginklavimosi 
varžybų, reakcijos ir impe
rializmo šalininkams. Su sa
vo tokia politika ji nusipelno 
visų geros valios amerikiečių 
pasmerkimą.

LJ
Moterų Tarptautinė Demo

kratinė Federacija, kuri turi 
veiklius skyrius net 129 šaly
se, paskelbė kreipimąsi į viso 
pasaulio moteris ir visas pa
žangiąsias jėgas su raginimu 
reikalauti, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau ištrauktų vi
sas savo militarines jėgas iš 
Persijos Įlankos ir Indijos 
Jūros. Tegu, Federacija sa
ko, šis pasaulio regionas bū
na taikos ir ramybės zona. 
Amerikos karinių jėgų ten 
buvimas ne tik nereikalin
gas, bet ir labai pavojingas 
taikos ir ramybės reikalams.

Reikia tikėtis, kad šis pa- 
saulinės moterų organizaci- ■ 
jos kreipimasis susilauks tei
giamo pritarimo visuose šio 
plataus pasaulio kampuose.

□
Šių metų balandžio 25 die

ną sukako lygiai 35 metai, 
kai Antrajam pasauliniam 
karui baigiantis įvyko Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos kareivių susitikimas 
prie Elbės. Koks džiaugs
mingas, koks entuziastiškas, 
koks nuoširdus buvo jų svei- 
kinimasis!

Tą puikiai prisimena net 
keliais medaliais už narsumą 
apdovanotas generolas Pavel 
Batov. Jis ten buvo. Jis 
dabar yra aktyvus kovotojas 
už taiką. Jis dabar eina 
Tarybinių Karo Veteranų

[Tąsa 3-iam pusi.]

Žiaurus susidoroji II as su
protesto demonstracija

Washingtonas. — Praeitą pirmadienį, balandžio 28 dieną, 
sostinėje prie Pentagono įvyko didelė, skaitlinga daugumo
je jaunų žmonių protesto prieš branduolinį ginklavimąsi 
demonstracija. Ją suruošė neseniai susiorganizavusi Coali
tion. For A Non-Nuclear World (Koalicija už Bebranduolinį 
Pasaulį).

Nuotraukoje: Užsimaskavę policininkai puola, muša ir 
areštuoja demonstrantus. Suareštavo net 300!

Portugalijoje didelis nerimas
Lisbon. — Praeitų metų 

gruodžio 2 dieną Portugalijo
je parlamento rinkimuos iš 
250 narių greitomis sudary
tas konservatorių Demokra
tinis Susivienijimas išrinko 
128 ir sudarė reakcinį režimą. 
Bet pasirodo, kad jam nekaip 
sekasi vykdyti savo prieš- 
liaudišką programą. Režimui 
priešingos gana tvirtos socia
listų ir komunistų partijos. 
Šiandien šalyje siautėja pla
čiausias nepasitenkinimas 
esama padėtimi, vyksta ko
munistų ruošiamos masinės 
protesto demonstracijos. 
Ypač nepasitenkinę šalies 
žemdirbiai, nes valdžia grąži
na dvarininkams žemes, ku
rios iš jų buvo buvusios 
valdžios atimtos ir išdalintos 
bežemiams.

Ateinantį rudenį įvyks 
naujo parlamento rinkimai. 
Jiems jau energingai ruošiasi 
visos partijos.

Fort Hall, Idaho. - Bal.
22 d. čia chemikaliniame san
dėlyje gaisre 23 žmonės buvo 
sužeisti.

Ir bažnyčia priešinga 
militariniam draftui

Indianapolis. — Šioje šaly
je antroji skaitlingiausia pro
testantiška religinė sekta— 
United Methodist Church pa
smerkė taikos metu militari- 
nį draftą. Ji priešinga regis
travimui jaunų vyrų ir mote
rų militariniam draftui.

Bažnyčios vadai sako, kad 
draftas gali šį kraštą vesti į 
neautorizuotus karus.

Plati nauja sutartis 
tarp Graikijos ir 
Jungtinių valstijų

Athens. — Kovo 23 dieną 
čia tarp Graikijos ir Jungti
nių Valstijų valdžių tapo pa
sirašyta nauja ekonominio, 
mokslinio, technologinio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartis. Sutartis tęsis išti
sus penkerius metus.

Amerikiečiai, kurie dery
bas dėl šios sutarties vedė, 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos, jau turi panašias sutartis 
padariusios su Ispanija, Iz
raeliu, Egiptu, Saudi Arabija 
ir keletu kitų šalių.

Darbininkai laimėjo 
labai ilgų streikų

Chicago, III. — Per pusšeš
to mėnesio 35,000 Internatio
nal Harvester darbininkų aš-
tuoniose midvakarių valstijo
se įmonėse streikavo. Kovo
jo prieš kompanijos užsimoji
mą atimti iš organizuotų dar
bininkų per keletą desėtkų 
metų pasiektus laimėjimus. 
Jai nepavyko. Darbininkai 
privertė samdytojus atsisa
kyti savo užsimojimo. Jie 
privertė juos pasirašyti nau
ją trejų metų kontraktą. 
Streikieriai sutartį taipgi už- 
gyrė ir sugrįžo į darbą.

Šiame nepaprastai ilgame 
ir sunkiame streike Interna
tional Harvester darbinin
kams vadovavo Jungtinė 
Automobilistų Unija.

Olimpini komitetų 
patraukė teisman

Grupė saviveiklininkų at
letų apskundė teismui Jung
tinių Valstijų Olimpinį Komi
tetą. Jie reikalauja, kad teis
mas priverstų jį panaikinti 
nutarimą olimpinius žaidi
mus Maskvoje boikotuoti. 
Jie sako, kad Komitetas ne-
turi teisės neduoti progos 
Amerikos atletams žaidimuo
se dalyvauti.

Įdomu, kad skundėjų tarpe 
yra du atletai, kurie 1976 
metais olimpiniuose žaidi
muose Montreale, Kanadoje, 
laimėjo aukso medalius. Jais 
yra Mac Wilkins iš Soquel, 
Cal. ir Arnie Robinson, iš 
San Diego.

Galima apsieiti be 
tautinių vėliavų

Tarptautinis Olimpinis Ko
mitetas paskelbė, kad jis 
susitarė su Tarybų Sąjunga, 
jog olimpiniuose žaidimuose 
Maskvoje dalyvaujančios at
letų komandos galės apsieiti 
be vartojimo savo tautinių 
vėliavų. Tas palengvinsią 
žaidimuose dalyvauti tiems 
atletams, kurie pildo Jungti
nių Valstijų valdžios įsakymą 
ir žaidimus boikotuoja.

Bandymas militarinėmis jėgomis išlaisvintiII II

amerikinius įkaitus baigėsi tragiškai, nieko
nepasiekęs, dargi su skaudžiais nuostoliais

ŽYGIO SUMANYTOJAI IR SUPLANUOTOJAI

Prezidentas Jimmy Carter, Gynybos Sekretorius Harold Brown ir Militarinių Jėgų 
Štabo pirmininkas Gen. David C. James.

Balandžio 25 dieną anksti 
rytą Baltieji Rūmai pranešė, 
kad praėjusią naktį buvo į 
Iraną už kelių šimtų mylių 
nuo sostinės Teherano pa-

Vakarų Europos 
šalys baus Iranu

Luxembourg. — Po ilgų ir 
gana aštrių ginčų čia Europi
nės Ekonominės Bendruome
nės, kurią sudaro Vakarų 
Europos kapitalistinės šalys, 
atstovai susirinkime balan
džio 23 d. nutarė paskelbti 
Iranui sankcijas gegužės 17 
dieną, jeigu iki tol nebus 
paleisti amerikiniai įkaitai. 
Kaip žinoma, prezidentas 
Carteris reikalavo, kad sank
cijos būtų paskelbtos be toli
mesnio delsimo. Vadinasi, 
Bendruomenės atstovai pa
darė kompromisą: jie sankci
jas paskelbs, bet ne tuojau.

Naujas Valstybės sekretorius 
Edmund S. Muskie

1945 m. balandžio 25 d. tarybinių ir amerikinių kareivių 
susitikimas prie Elbės. t

Pittsburgh, Pa. — Balan
džio 23 d. viename apart - 
mentiniame name kilusiame 
gaisre 3 žmonės žuvo ir du 
tapo sužeisti. Valdžia sako, 
kad gaisro pradžia “labai nu
žiūrima”. Tai buvo kokio 
nors piktadario darbas.

Inwood, L. K. — Purolator 
Security Inc. siūlo $25,000 
tam, kas išduos plėšikus, 
kurie aną dieną apiplėšė jos 
ginkluotą sunkvežimį, kuria
me buvo gabenama $500,000.

Belgradas. — Gydytojai 
sako, kad prezidento Tito 
sveikata yra kritiškoje padė
tyje. Prieš kelias dienas ėjo 
gandai, kad Tito yra gerokai 
sustiprėjęs, bet jie gandais ir 
pasiliko.

Prezidentas Carter jau turi pasiskyręs naują Valstybės 
sekretorių. Juomi yra senatorius Edmund S. Muskie 
demokratas, iš Maine valstijos. Nuotraukoje [iš dešinės]: 
sen. Muskie, prez. Carter ir senatoriaus žmona Jane.

siųsta keletas karinių lėktu
vų ir helikopterių su nemaža 
gerai ginkluotų kareivių gru
pe. Iš ten jie turėjo slaptai 
užpulti Teheraną ir išlaisvin
ti amerikinius įkaitus. Bet 
įvyko nelaimė: susidūrė du 
lėktuvai ar helikopteriai. Aš- 
tuoni kareiviai tapo užmušti 
čia pat vietoje, o kiti aštuoni 
sužeisti. Gavęs apie tai pra
nešimą, prez. Carteris visą 
planą atšaukė, likvidavo!

Vėliau ir pats prezidentas 
kalbėjo. Jis pasiėmė visą 
atsakomybę už viską, storai 
pabrėždamas, kad nepaisant 
šios nelaįmės, šio nepasiseki
mo jis nepaliaus dėjęs visų 
pastangų amerikinius įkaitus 
išlaisvinti.

Pasirodo, kad šis planas 
militarinėmis jėgomis išlais
vinti įkaitus buvo sumanytas 
jau praeitų metų pabaigoje, 
bet laikomas didžiausioje 
slaptybėje. Tai žinojo tiktai 
prezidentas, jo artimiausi 
patarėjai ir Pentagono mili
tarines galvos. Nieko apie tai 
nežinojo nė Kongreso vadai.

Dabar šiuo ir kitais klausi
mais, susietais su šiuo nepa
vykusiu, tragiškai baigusiu 
žygiu, eina plačiausios disku
sijos. Nereikia nė aiškinti, 
jog šis bandymas ginkluoto
mis jėgomis išlaisvinti įkai
tus plačiausiai diskutuojami 
ir visame pasaulyje.

Tuo tarpu Irano valdžia 
sako, kad jinai žuvusių karei
vių lavonus sugrąžins į Jung
tines Valstijas jų artimie
siems. Tačiau šiandien jie 
yra nugabenti į Teheraną ir 
ten prie Amerikos ambasa
dos publikai demonstruoja
mi.

Nereikia nė kalbėti, jog šis 
mūsų vyriausybės bandymas 
labai padidino pavojų plataus 
militarinio konflikto šiame 
pasaulio rajone. Jie negalės 
neatsiliepti ir į būsimus pre
zidentinius rinkimus. Iki šiol 
nei vienas abiejų kapitalisti
nių partijų aspirantas į prezi
dentinius kandidatus prez. 
Carterio už šį bandymą mili
tarinėmis jėgomis išlaisvinti 
įkaitus viešai nepasmerkė. 
Bet pasirodo, kad prezidento 
kabinete šiam žygiui buvo

priešingas Valstybės sekre
torius Cyrus Vance. Dėl to 
jis dabar iš tos labai aukštos 
ir atsakingos vietos pasitrau
kė.

Valstybės sekretorius Cyrus 
Vance nesutiko su preziden
to Carterio planu militarinė
mis jėgomis išlaisvinti ameri
kinius įkaitus ir rezignavo iš 
Kabineto. Jis reikalavo, kad 
būtų tęsiamos pastangos 
tikslą atsiekti derybomis ir 
pasitarimais.

Prekybos sutartis 
su socialistinėmis 
šalimis

Teheranas. — Irano vy
riausybė paskelbė, kad ji 
šiomis dienomis padarė ir 
pasirašė prekybos sutartis 
su Vokiečių Demokratine 
Respublika (Rytų Vokietija), 
Rumunija ir Tarybų Sąjun
ga. Ji tikisi greitoje ateityje 
sumegzti prekybinius ryšius 
ir su kitomis Rytų Europos 
šalimis.

Ankara. — Turkijos val
džia atmetė sankcijas prieš 
Iraną, nes jai esanti labai 
reikalinga Irano nafta.

Manila, Filippinai. — Ba
landžio 23 d. įvykusioje kel
tuvinio laivo nelaimėje esą 
žuvę mažiausia 96 žmonės.
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Karštos dienos Salvadore
Iš Salvadoro plaukia ži

nios, kad padėtis šalyje labai 
paaštrėjo. Prasidėjo atviras 
teroras prieš liaudį, demo
kratines šalies jėgas. Reak
cingi kariškiai ir fašistuojan- 
čių būriai, kuriems vadovau
ja vietinės reakcijos viršū
nės, remiamos Jungtinių 
Amerikos Valstijų patarėjų, 
nesiskaito su jokiomis prie
monėmis. Kariniai daliniai 
yra užėmę beveik visus kai
mus ir terorizuoja valstie
čius, kurie kelia nepasitenki
nimo balsų prieš dvarinin
kus. Pačios Salvadoro sosti
nės kvartaluose dažnai aidi 
šūviai, nuo reakcijos kulkų 
žūva tiek eiliniai žmonės, 
tiek ir žymūs kovotojai už 
liaudies laisvę. Pasaulį su
krėtė žinia, kad žvėriškai 
buvo nužudytas San Salva
doro arkivyskupas Oskaras 
Arnulfo Pomeras.

Washingtonas bando aiš
kinti, kad dabartinė Salvado
ro valdžia yra geriausiai ti
kusi “normalizuoti” padėtį 
šalyje. Bet, kaip neseniai 
paaiškėjo, šios vyriausybės 
pavedimu buvo sušaudyta 
taiki San Salvadoro gyvento
jų demonstracija. Tačiau nei 
atviras teroras, nei taikių 
gyventojų žudymas nepajė
gūs sustabdyti į kovų už savo 
teises pakilusios liaudies. Tai 
vienur, tai kitur rengiami 
mitingai, kuriuose šalies pa
triotai smerkia ne tik vietinę 
reakcijų, bet ir Jungtines 
Amerikos Valstijas, kurios 

Pradžia Eugenijus matuzeviCius

Tu dar tiktai pradžia esi.
Dar viskas tavyje — pradžia:
Ir plazdanti saulėtekio viltis, £
Ir pabučiavimai pirmi,
Ir abejonės tyluma,
Ir laimė, lyg melsva žvaigždė. ..
Tu dar tiktai pradžia esi.

Esi tu panaši į žemę, 
Užklotą tylinčiais pusnynais, 
Kur kantriai laukia žiemkenčiai 
Pavasario perkūnijų pirmų,

* Dosnaus pavasario lietaus. .,
Esi tu panaši j žemę, 
Kuri sapnuoja po sniegu 
Ir vyturius, ir žydinčius sodusf 
Ir vasaros laukų brandumą, 
Ir savo meilės vaisių — duoną..

Į DIDELĘ IR SVARBIĄ STATYBA

Grupė išvykstančių merginų iš Šiaulių, Alytaus, Ukmergės, Plungės įmonių ir 
organizacijų. A Žižiūno nuotr.

Vilnius. Prie Nevos krantų pradėtas statyti Leningrado apsaugos nuo potvynių 
kompleksas.

VLKJS Centro Komiteto nutarimu statyba paskelbta sparčiųja komjaunuoliška. 
Kviečiami darbštūs, energingi vaikinai ir merginos, nebijantys didelės statybos 
sunkumų. Dabar formuojamas sąjunginis spartuoliškas komjaunimo būrys, į kurį įsilies 
per 100 vaikinų bei merginų ir iš mūsų respublikos.

Išvykstantiems į Leningradą buvo surengtos iškilmingos palydos. Lietuvos LKJS 
Centro Komiteto sekretorius P. Ignotas busimiesiems komplekso statybininkams 
palinkėjo kuo geriausios kloties ir įteikė komjaunimo kelialapius.

Būryje yra apie 30 procentų statybininkų,—kitų profesijų atstovai. J. Aukštaitis

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . $8.00

remia kruvinų terorų Salva
dore. Dar daugiau. Pasta
ruoju metu išaiškėjo nauji 
veiksmai, kurių ėmėsi Wa
shingtonas, kad išlaikytų 
reakcijos ir savo pozicijas 
šioje šalyje. Pentagono ini
ciatyva Amerikos vyriausy
bė priėmė nutarimų suteikti 
Salvadorui karinę paramų už 
5.7 milijono dolerių. Jungti
nės Valstijos jau anksčiau 
buvo pasiuntusios į Salvado
ru savo karinius patarėjus, 
pastoviai buvo siunčiamos di
delės ginklų siuntos. Prie 
Salvadoro sienų telkiama 
Amerikos kariuomenė. Gva
temaloje organizuojami sam
dinių būriai. Hondūre stei
giami “smogiamieji būriai”. 
Šioms pajėgoms sudaryti 
Pentagonas paskyrė “ypatin
gą paramų” Hondurui oficia
liais duomenimis apie 180 
milijonų dolerių. Jau dabar 
Hondūru užtvindė Jungtinių 
Amerikos Valstijų karinė 
technika, pradedant įprasti
niais ginklais ir baigiant lėk
tuvais ir malūnsparniais.

San Salvadoras ir kiti ša
lies centrai, kaimai užtvindy
ti kariuomenės, tankų, moto
rizuotų dalinių. Chuntos na
riai saugomi sustiprintos sar
gybos. Kai kurie salvadorie- 
čiai, nepakeldami sunkių są
lygų, bėga į kaimynines val
stybes. Toliau tęsiasi visuo
tinis streikas, kuris patvirti
na, kad liaudis, nepaisydama 
teroro, siekia užkirsti kelių 
reakcijai Salvadore.

Apolinaras Sinkevičius

Kas ką rašo ir sako
ATIDENGIA ĮDOMŲ 
PUSLAPĮ IŠ SANTYKIŲ 
SU IRANU PRAEITYJE

Žurnale “Laikas ir įvykiai” 
(1980 m. 7) Vilius Kavaliaus
kas savo straipsnyje “Bėgi
mas nuo liaudies rūstybės” 
sako:

“Kai Jimmy Carterį kartų 
paklausė, kur jis norėtų pra
leisti su savo šeima Naujųjų 
metų naktį, šis nedvejoda
mas atsakė: “Teherane pas 
mano bičiulį Irano valdovų”.

Šiais metais viskas susi
klostė atvirkščiai: nuverstas 
Irano monarchas labai norėjo 
praleisti naujametines šven
tes pas savo bičiulį Baltuo
siuose rūmuose arba kur 
nors netoli jų. Tačiau buvęs 
draugas jau kompromitavo 
Amerikos prezidentų, ir 
gruodžio 15-ųjų šachas, pali
kęs veidmainius bičiulius, 
nesumokėtų skolų už gydymų 
New Yorko ir Texaso ligoni
nėse—apie 100 tūkstančių 
dolerių, sėdo į lėktuvų, 
skrendantų Panamos link.

Irano šachas Mohamedas 
Rėza Pehlevis palaikė kuo 
puikiausius santykius bent 
su aštuoniais Jungtinių Val
stijų prezidentais. Galima il
gai cituoti, kų gero apie 
Teherano valdovų kalbėjo ir 
Rooseveltas, Trumanas, 
Eisenhoweris ir Kennedy, 
kiti Baltųjų rūmų šeiminin
kai. Niekas iš jų neabejojo, 
kad šacho valdomas Iranas— 
tai savotiška reakcijos ir 
proamerikietiškos politikos 
sala audringais revoliucijų 
įvykiais kunkuliuojančiuose 
Artimuosiuose bei Viduri
niuosiuose Rytuose.

Už tokį “stabilų sųjungi- 
ninkų” galima buvo mokėti 
nemažų kainų. Juo labiau, 
kad šiuo atveju mokėti ir 
neteko—mokėjo pats sųjun- 
gininkas. Už amerikietiškus 
ginklus buvo mokama dešim
timis milijardų dolerių, mo
kama pinigais, priklausan
čiais Irano liaudžiai, mokama 
nafta, atskiesta Irano darbi
ninkų prakaitu. Šachas buvo 
stebėtinai sėkmingas radinys 
Washington© politikams, 
Pentagonui, ginklavimosi 
koncernams ir naftos mono
polijoms. Dengdamiesi Irano 
despoto figūra, Jungtinėse 
Valstijose daug kas krovėsi 
dividendus —politinius ar 
realius, atžymimus konkre
čiomis sumomis bankų są
skaitose.”

GALIMA UŽTIKRINTI, 
JOG JIEMS TEKS 
NUSIVILTI

Chicagos menševikų laik
raščio “Naujienos” redakto

rius savo vedamajame bal. 
17 dienų džiaugiasi:

“Susidaro įspūdis, kad pre
zidentui Carteriui vis dėlto 
pavyks Maskvos olimpiadų 
išardyti. Didžios Amerikos 
sporto organizacijos į Mask
vą nutarė nevažiupti, kol 
Sovietų valdžia neatšauks 
karo jėgų iš Afganistano. 
Vokietijos vyriausybė pirma
dienį taip pat nutarė nesiųsti 
sportininkų į Maskvos olim
piadų. Vokiečiai pritaria pre
zidento Carterio pozicijai ir 
nesirengia siųsti sportininkų 
į Maskvų. Yra pagrindo ma
nyti, kad kitos Vakarų vals
tybės savo sportininkų nebe
sius į Maskvų. Tarptautinis 
olimpinis komitetas taip pat 
kelia klausimų, ar verta vyk
ti. Olimpiadoje gali nedaly
vauti mažos tautelės, bet 
olimpiada negali apsieiti be 
didelių tautų.”

Pagyvensime—pamatysi
me. Mes manome, kad olim
piniai žaidymai šių vasarų 
Tarybų Sųjungos sostinėje 
įvyks. Žinoma, prezidentas 
Carteris ir jo talkininkai 
jiems pakenks, bet jų nesu
griaus. Boikotuotojams ir bi
čiuliams, jų tarpe ir lietuviš
kiems, teks nusivilti.

VIRŠININKĖS 
NEATSARGUMAS LABAI 
PAKENKĘS KVIBEKO 
VADOVYBEI

Kanados lietuviškų kleri
kalų “Tėviškės Žiburiuose” 
(bal. 17 d.) po antrašte “Su
judo Kvibeko moterys” skai
tome:

“Kvebeko premjeras R. 
Levesque, besiruošdamas 
nepriklausomos sandraugos 
referendumui, buvo išvykęs 
pailsėti į Barbados salų. Ten 
jis susilaukė nemalonaus ne
tikėtumo, kurį Kvebeke iš
provokavo jo ministerė mo
terų reikalams L. Payette, 
buvusi pasikalbėjimų televi
zijoje vadovė. Premjeras R. 
Levesque jai buvo patikėjęs 
talkti teigiamus moterų bal
sus referendumui. Ši moterų 
“išlaisvintoja” padarė klaidų 
Montrealyje, pavadindama 
Yvettėmis tas moteris, ku
rios referendume balsuos 
prieš nepriklausomų Kvebe
ko sandraugų su Kanada. 
Nuolaidi ir paklusni Yvette 
yra randama antram skyriui 
skirtoje skaitinių knygoje. 
Daugeliui moterų, ypač mo
tinoms ir namų šeiminin
kėms, to vardo primetimas 
buvo skaudus įžeidimas. Per 
vienų savaitę susiorganizavo 
ir į Montrealio forumų su
plaukė net 15,000 moterų, 
kurios vienbalsiai pareiškė 
savo ištikimybę Kanados fe
deracijai. Ovacijomis buvo 
sutikta apie 20 kalbėtojų, 
tarp kurių buvo ir senutė 
senatorė T. Casgrain, II D. 
karo metais iškovojusi teisę 
Kvebeko moterims dalyvauti 
provincinio parlamento rinki
muose. Forume taipgi buvo 
užtikrinta, kad ne tik tos 
15,000 Yvečių, bet ir jų vyrai 
referendume pasisakys' už 
Kanadų. Naujojo sųjūdžio 
pradininkės susilaukė daug 
sveikinimų iš Ontario ir kitų 
provincijų moterų.”

JIEMS LABAI 
NEPATINKA NET IR 
LABAI LIMITUOTI 
LIAUDIES LAIMĖJIMAI

Cleveland© smetonininkų 
laikraščio redaktoriai dejuo
ja:

“Nemalonumų yra ne tik 
Rytuose. Dviejose centrinės 
Amerikos valstybėse-Nicara- 
gua ir El Salvador vyksta 
beveik pilietinis karas. JAV 
bando padėti išsilaikyti nuo
saikesnėms politinėms jė
goms, bet joms nelabai seka
si. Guatemalojė dar laikosi 
karinė diktatūra, bet turi 
skaitytis su vis didesniais 
neramumais. Panašus, bet 

kiek švelnesnis Hondūro re
žimas išperka sau ramybę, 
leisdamas Kubai gabenti gin
klus į EI Salvadorą. Vienin
telė kol kas tikrai rami ir net 
demokratiška centrinės 
Amerikos valstybė yra Costa 
Rica, neturinti savo kariuo
menės. Revoliucijai tačiau 
sukelti dažnai nereikia rim
tos priežasties, bet tik pa
kankamai jėgos”.

(“Dirva”, balandžio 17 d.J.

TAI NUŽMOGĖJUSIO 
SUTVĖRIMO PIKTI, 
MELAGINGI 
SAPALIOJIMAI APIE 
LIETUVĄ

Jau seniai ir “vaduotojų” 
spaudoje buvome matę tokių 
melų, prasimanymų, šmeižtų 
apie nūdienę Tarybų Lietuvą 
ir joje padėtį, kokius savo 
nelaimingiems skaitytojams 
iškepė Chicagos kunigų 
“Draugo” redaktorius Pr. 
Gr. savo vedamajame balan
džio 17 dieną. Prašome:

“Jei anksčiau vadinamoji 
milicija bent šiek tiek saugo
jo žmones nuo kriminalinių 
veiksmų, nuo išsigimusių ko
munizmo eilėse nuo mažens 
sugadintų jaunuolių, tai da
bar, kaip kalba pranešimai, 
Vilniuje ar net Kaune nesau
gu išeiti vienai moteriai net 
dienos metu, nesaugu palikti 
tuščių namą, kai visi suaugę 
išeina į darbų.

Yra žinomų atsitikimų, kad 
plėšikas, suaugusiems išėjus 
į darbą, o vaikui einant į 
mokyklų, sugavęs vaikų, 
parsivaro namo ir namus 
apiplėšia. Tėvai, grįžę iš dar
bo, neranda ne tik jokio 
vertingesnio daikto, bet net 
vaiką randa pakartą. KGB 
seka, gaudo, tardo ir kanki
na netikinčius komunizmu, 
bet nepadeda gaudyti krimi
nalistų. Tuo nori sukelti vi
suotinę baimę ir suardyti 
priešiškų komunizmui nusi
teikimą . . .

Baimės nuotaikų sukėlimas 
šiuo metu yra tiesioginis 
komunistų uždavinys. Tuo 
norima nukreipti dėmesį nuo 
visų trūkumų, kurių dabar 
yra ypač daug, kai komunis
tinė sistema griauna žmonių 
gyvenimo pagrindus, kai di
džioji biudžeto dalis skiriama 
ginklavimuisi ir kai dėl ag
resijos Afganistane negauna
ma reikalingo maisto iš lais
vųjų kraštų ...”

Tas žodis, tai bjaurus, pik
tas melas. Šitaip puikiai 
klestinčių Lietuvą niekinti 
šmeižti gali tiktai nužmogė- 
jęs sutvėrimas.

Iš jaunųjų 
kūrybos 
Būki arti manęs 
tylioji erškėtrože 
tavo žiedų krauna vakaras 
iš nekalčiausių spalvų 

atėjom kartu 
iš vėjų krašto 
lietus kaip vainikas 
ant mūsų galvų

saulė pasiima vandenis 
pasiima gėles ir metus 
saulė pasiims tave 
paskui mane eisi

tai būki šalia 
laukine erškėtrože 
tavo žiedų krauna vakaras 
iš mano skausmo

Rita Dambrauskaitė

Nakties ramybė žemę glosto, 
Nuvargus ilsisi siela;
Tik žaidžia šypsena

ant skruosto
Darbinga buvo ši diena;

Kiek daug ieškota, kurta, 
siekta:

Į tikslų sunkūs yr’ keliai;
O ryžtas darbui visad lieka
Darbe tu laimę suradai.

Kęstutis Balčiūnas

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Sveikinu Jus iš pavasarė- 
jančios Žemaitijos. Rodos, 
taip neseniai, tik prieš savai
tę visa Žemaitija buvo pa
dengta storu sniego patalu, o 
šiandien—tik grioviuose ir 
po medžiais tepamatysi pasi
slėpusio sniego. Kaip greit 
pavasaris savo darbų padarė: 
per savaitę nutirpindamas 
visų žiemos triūsų. Vakar 
buvo Pavasario šventė (Ve
lykos). Taip gražu, saulėta 
buvo visų dienų. Nors šis 
pavasaris vėluoja apie porų 
savaičių.

Jau kovo 17 dienų Kvėdar
noje buvo pasirodę varnėnai 
(špokai). Tačiau ant rytojaus 
paspaudė šaltukas. Kovo 20 
dienos ryte Kvėdarnoje šal
tis siekė 24°C, o 21 dienų— 
22°C, kovo 22 dienos ryte 
17°C. Taigi, šiemet kovas 
parodė, kų gali, atsiųsdamas 
stiprių šalčio bangų. Po to, 
po truputį ėmė atšilti. Taigi, 
pavasaris, nors ir vėluoda
mas, bet eina per tėviškę. Ir 
jo niekas nesustabdys.

Su pavasariu ir rūpesčių 
daugiau. Reikia tikėtis, jog 
balandžio mėnesio gale prasi
dės žemės ūkio darbai visu 
smarkumu. Ir mums, vaisti
nės darbuotojams darbo pa
daugės: reikės aprūpinti 
žemdirbius vaistais. Šių me
tų pirmo ketvirčio apyvartos 
planų įvykdėme 103%. O 
1979 metais Kvėdarnos vais
tinė, suvedus metinius rezul
tatus, iškovojo pirmų vietų 
rajono vaistinių tarpe. Taigi, 
mūsų keturių žmonių vaisti
nės kolektyvui penai teko 
nemažas darbo krūvis.

Be manęs, vaistinėje dar 
dirba D. Z. Balčiūnienė, R. 
R. Vaičytė ir E. Stulgienė. 
Didelis darbas laukia ir šiais 
metais. Planai dideli. Reikia- 
lavimai irgi. Pagal naujų 
klasifikaciją Kvėdarnos vais
tinė priklauso penktai kate
gorijai. 1979 m. iš vaistinės 
buvo parduota vaistų už 
60610 rb. Vaistai atleisti pa
gal 41680 receptų. Palygini
mui galima pažymėti, kad 
beveik prieš šimtų metų— 
1885 m. iš Kvėdarnos vaisti
nės buvo atleisti vaistai pa
gal 42 receptus, už kuriuos 
gauta 24,87 rb ir be receptų 
vaistų buvo parduota už 
116,63 rb. Kvėdarnos vais
tinė pirmoji iš kaimo vaisti
nių, atidaryta dabartiniame 
Šilalės rajone. Už keturių 
metų Kvėdarnos vaistinė 
švęs šimto metų jubiliejų. 
Dabar Kvėdarnos vaistinė 
pagal dydį yra didžiausia iš 
kaimo vaistinių rajone (nors 
apie patalpas to negalima 
pasakyti). Po Kvėdarnos 
vaistinės pagal dydį seka 
Kaltinėnų vaistinė, kuriai 
daug metų vadovauja P. 
Gestautienė, toliau Lauku
vos vaistinė (vadovauja D. 
Stonkienė), Pajūrio vaistinė 
(vedėja T. Žilienė) ir pati 
mažiausia—Upynos vaistinė, 
kuriai vadovauja D. Martin- 
kienė.

Švelniam žibutės žiede 
Aš Lietuvą matau, 
Kai vyturiai užgieda 
Sieloj iš kart linksmiau.

Taigi ir Jums, gerbiamieji 
Bičiuliai, linkiu pavasariško 
džiaugsmo, puikios nuotaikos 
ir kūrybinės sėkmės! Tad

Linkiu galvų žemai 
Jums, mielieji Draugai, 
Lai sėkmė Jus lydės, 
Jėgos lai neišblės!
Visad būkit jauni
Darbo, ryžto pilni!
Spaudžiu rankų tvirtai
Jūs gyvenkit ilgai!

Jūsų Kęstutis Balčiūnas

Gerb. Laisviečiai!
Aš rašau apie mano myli

mo vyro Miko Palevičiaus 
išsiskyrimų iš gyvųjų tarpo. 
Gyvas būdamas jis man pa
tarė pasiųsti “Laisvei” $100, 
kad apie jo gimimą ir mirtį 
būtų joje paskelbta.

Mikas Palevičius mirė šių 
(1980) metų kovo 29 dieną 
Herrin Hospital, Herrin, Ill. 
Jis buvo gimęs Lietuvoje 
Varėnos rajone valstiečiams 
Domininkui ir Viktorijai Pa- 
levičiams 1890 m. gruodžio 
19 dienų. Paliko liūdinčius 
žmonų Mary, dvi dukteris, 
vienų sūnų ir keturis proanū
kius. Visi gyvena Michigano 
valstijoje.

Velionio palaikai palaidoti 
Herrin City Cemetery, Her
rin, Ill.

Mikas labai mėgo skaityti 
“Laisvę”. Visados laukdavo 
jos ateinant. Mary Palevich

BROOKLYNIEĖIUI 
JURGIUI WARESONUI
Brangus Dėduti!

Pirmiausia dėkoju už laiš
kutį, nuotraukų ir dovanas, 
kurias prieš keletą dienų 
gavome.

Pas mus naujienos tos pa
čios. Aš jau baigiu atre
montuoti traktorių ir kitas 
mašinas, kurios man paskir
tos. Kai pabaigsiu, tai eisiu 
atostogų . . .

Oras pas mus iki šiol buvo 
neblogas, nebuvo didelių šal
čių. Sniego tai buvo nemažai, 
apie pusę metro. Per visų 
žiemų nebuvo atlidžių.

Jūs klausiate apie gyvulių 
pašarus. Šiemet juos reikia 
labai taupyti, nes daug ma
žiau buvo negu praeitais me
tais. Apie melioracijų: Dabar 
pas mus ūkyje jau visi laukai 
sumelioruoti. Tai labai geras 
dalykas, kitaip tikrai tokių 
derlių negautume, nes kaip 
dabar pavasariai būna vėly
vi, tai į laukus negalėtume 
išeiti be gegužės pabaigos, o 
dabar tai kaip tik pašalas 
išeina ir už poros-trejeto 
dienų galima traktoriais 
dirbti laukus . . .

Tai tokios naujienos pas 
mus. Kas naujesnio pas jus? 
Kaip sveikata? Kaip, ar gal
vojate į olimpijadų apsilan
kyti? Kokie orai?

Tai šiuo sykiu ir baigsiu. 
Linkiu stiprios sveikatos ir 
geros nuotaikos.

Lauksime Jūsų laiško.
Jonas

IŠ TARYBŲ LIETUVOS 
SVEIKINIMAS DRG. 
VINCUI BOVINUI SU JO 
90-SIOMIS GIMIMO 
METINĖMIS BAL. 23 D.
Brangus Dėde,

Nepaprastai džiaugiuosi, 
galėdama pasveikinti Jus su 
tokiu garbingu jubiliejumi.

Kad Jūs taip prasmingai ir 
kūrybingai praleidote savo 
gražiausius gyvenimo metus, 
o ir nenuilstamai vis dar iki 
šiolei, prakilniam reikalui— 
taikai ir žmonijos gerovei— 
nusipelnėte didelės pagarbos 
ir meilės.

Garbė ir Dapkiškių žeme
lei, kad jos sūnus ir užjūryje 
brangino gimtų žodį, skam
bių dainų, gražius papročius. 
Tenai lygieji tėviškės laukai, 
Tenai pirmaisiais žingsniais 

numinti takai
Tenai prie tako šlama 

šimtametė liepa,
O pasakų jos klausosi 

palinkus obelis;
Liekni berželių liemenėliai 
Siūbuoja tyliai, kaip 

pavargusi mintis.
Tenai sušvito pirmas 

šypsnis,
Ir skausmas pirmų kart tenai 

bučiavo . . .
Tenai pirma daina 

nubudo . . .
Tenai sparnuotieji sapnai ir 

ateiti išpranašavo
Kadangi ir aš iš Tenai, tad 

leiskite, brangus Dėde, iš
pranašauti Jums sveikatos 
pagerėjimų, kartu palinkėti 
geros nuotaikos, daug dar 
daug gražių ir darbingų die
nų.

Jūsų
Onutė Packevičienė 

su šeima
Kapsukas, 1980.04.6
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V. Kapsukas ir pažangioji 
lietuvių išeivija
ROKAS MALIUKEVIČIUS 

i
(Pabaiga iš praeito numerio)

Po 1917 m. Vasario revo
liucijos V. Kapsukas nedels
damas grįžo į Rusiją, jau 
nusimetusią carizmo jungą. 
1917 m. birželio pabaigoje 
atvykęs į Petrogradą, jis 
tiesiogiai įsijungė į Lenino 
partijos veiklą, tapo aktyviu 
jos nariu.

“Amerikos darbininkai ir 
Rusijos revoliucija” — toks 
buvo pirmasis V. Kapsuko 
straipsnis (pranešimas) to 
meto “Tiesoje”, kurios 're
daktorium jis tapo 1917 m. 
liepos pradžioje. “Rusijos re
voliucijos dvasia,—vaizdin
gai rašė V. Kapsukas,—pla
čiais savo sparnais apima 
visą pasaulį ir rengia tokių 
dalykų, kokių dar mes nesa
me matę”. Pažangius Ameri
kos darbininkus jis ragino 
ištiesti broliško solidarumo 
ranką Rusijos proletariatui 
kovoje prieš imperialistinį 
karą ir kapitalistinę santvar
ką, už demokratiją ir socia
lizmą.

Aktyvus Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos da
lyvis, V. Kapsukas turėjo 
laimės dalyvauti istoriniame 
Visos Rusijos Tarybų suva
žiavime, paskelbusiame vi
sam psauliui apie pirmosios 
darbininkų ir valstiečių val
stybės įkūrimą. Šio suvažia
vimo dėmesio centre buvo 
Lenino dekretai, nužymėję 
Tarybų valstybės veiklos 
gaires.

Savo kalboje, pasakytoje iš 
Tarybų II suvažiavimo tribū
nos, V. Kapsukas Lietuvos 
socialdemokratijos vardu 
karštai parėmė Lenino pa
skelbtą taikos dekretą, pa
reikšdamas tvirtą įsitikini
mą, kad jam “pritars visos 
tautos, gyvenančios ne tik 
Rusijoje, bet ir kitose šaly
se” (Raštai, t. 7, p. 145).

Sudarius RTFSR Tautybių 
liaudies komisariatą, V. Le
nino pasirašytu dekretu V. 
Kapsukas 1917 m. gruodžio 8 
(21) d. paskiriamas Lietuvos 
reikalų komisaru. Jo pava
duotoju buvo paskirtas Z. 
Angarietis.

Lietuvos reikalų komisa
riato programoje pirmaeiliai 
uždaviniai buvo įtraukti lie
tuvių karo pabėgėlių mases į 
socialistinę statybą Tarybų 
Rusijoje, kartu ruošti juos 
kovai už Spalio idėjų pergalę 
gimtajame krašte.

Didžiojo Spalio idėjos vis 
labiau skatino Lietuvos dar
bo žmones kovoti prieš kai
zerinius okupantus ir vietinę 
buržuaziją. Lietuvoje kūrėsi 
pirmosios komunistinės or
ganizacijos, kurių branduolį 
sudarė iš Tarybų Rusijos 
sugrįžę lietuviai bolševikai. 
Vis aktualesnis buvo uždavi
nys sukurti Lietuvoje Komu
nistų partiją—darbo žmonių 
organizatorę ir vadovę kovo
je prieš kaizerinę okupaciją 
ir vietinę buržuaziją. Tokios 
partijos sukūrimo uždaviniai, 
jos programiniai, organizaci
niai ir taktiniai principai nuo
lat buvo aiškinami lietuvių 
komunistiniuose leidiniuose, 
ypač “Tiesoje” ir “Komunis
te”, kurie buvo siunčiami į 
Lietuvą.

V. Kapsukas, Z. Angarie
tis ir kiti RKP (b) Lietuvių 
sekcijų Centro biuro ir Lie
tuvos reikalų komisariato va
dovai, palaikydami ryšius su 
Lietuvoje besikuriančiomis 
komunistinėmis organizacijo
mis, padėjo jas sutelkti į 
vieningą darbininkų klasės 
partiją.

Lietuvos Komunistų parti
jos įkūrimas, įformintas jos 
pirmajame suvažiavime 1918 
m. spalio 1-3 d. Vilniuje, 
reiškė lemiamą lietuvių revo
liucinių marksistų pergalę 
prieš oportunistus ir nacio

nalistus Lietuvos darbininkų 
judėjime. Iškovojant šią per
galę didžiausią vaidmenį atli
ko V. Kapsukas.

1918 metų pabaigoje žlu
gus kaizeriniam režimui Vo
kietijoje, Lietuvos Komunis
tų partija ryžtingai iškėlė 
kovos už Tarybų valdžią vė
liavą. 1918 m. gruodžio 8 d. 
nelegaliame LKP CK posė
dyje buvo sudaryta Lietuvos 
Laikinoji revoliucinė darbi
ninkų ir valstiečių vyriausy
bė, kurios pirmininku buvo 
išrinktas V. Kapsukas. Šios 
vyriausybės gruodžio 16 d. 
manifestu, kurį parengė V. 
Kapsukas, Lietuvoje buvo 
paskelbta Tarybų valdžia. 
Tuo pačiu buvo paskelbtas 
lietuvių tautos valstybingu
mo atkūrimas visiškai nauju, 
socialistiniu pagrindu, prie
šingai lietuvių nacionalistų 
siekimui buržuazinio Lietu
vos valstybingumo.

Tarybų Lietuvos valstybės 
tarptautiniam įteisinimui ir 
V. Kapsuko vadovaujamos 
vyriausybės veiklai paremti 
didžiulę reikšmę turėjo V. 
Lenino pasirašytas Tarybų 
Rusijos vyriausybės 1918 m. 
gruodžio 22 d. dekretas, pa
tvirtinęs, kad “Rusijos Tary
binė vyriausybė pripažįsta 
Lietuvos Tarybų valdžią, o 
iki Tarybų suvažiavimo— 
drg. Mickevičiaus-Kapsuko 
vadovaujamos Lietuvos Lai
kinosios revoliucinės darbi
ninkų vyriausybės valdžią”. 
Tuo pačiu dekretu Tarybų 
Rusijos vyriausybė pažadėjo 
“teikti Lietuvos Tarybinei 
vyriausybei ir jos kariuome
nei visokeriopą paramą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš bur
žuazijos jungo”.

Kaip ir laimėjusio Didžiojo 
Spalio šalyje, naujo socialis
tinio gyvenimo kūrimas Lie
tuvoje buvo pradėtas giliais 
socialiniais-ekonominiais ir 
politiniais pertvarkymais 
darbo žmonių labui. Socialis
tiniais pagrindais buvo orga
nizuojamas nacionalizuotų 
pramonės įmonių, transporto 
bei ryšių priemonių veiki
mas, teikiama visokeriopa 
parama žemės ūkio darbinin
kų komitetams, paėmusiems 
savo kontrolėn nusavintų 
dvarų žemę ir inventorių, 
steigiamos švietimo, mokslo 
ir kultūros įstaigos.

1919 m. kovo 13 d. buvo 
priimtas specialus V. Kapsu
ko pasirašytas vyriausybės 
dękretas dėl Vilniaus univer
siteto atidarymo. V. Kapsu
kas asmeniškai rūpinosi Vil
niaus universiteto atkūrimo 
reikalais, teikdamas didžiulę 
reikšmę jo būsimai veiklai 
socialistinėje valstybėje. Įva
dinėje dekreto dalyje buvo 
pažymėta, kad vyriausybė 
atidaro universitetą, turėda
ma tikslą “sukurti šalyje 
kūrybinės minties židinį, 
apie kurį galėtų susitelkti 
mokslinės jėgos, sugebančios 
savo žiniomis ir patyrimu 
padėti platesniesiems darbo 
žmonių sluoksniams pertvar
kyti visuomeninį gyvenimą 
kūrybinių komunizmo idealų 
principais”.

V. Kapsuko pasirašytas 
Tarybinės vyriausybės dek
retas dėl Vilniaus universite
to atidarymo žymi svarbią 
gairę šios seniausios Tarybų 
šalies aukštosios mokyklos 
istorijoje. Tad neatsitiktinai 
Vilniaus Valstybiniam uni
versitetui, Tarybinės val
džios metais tapusiam stam
biu mokslinės-kūrybinės 
minties židiniu, 1955 metų 
balandį buvo suteiktas V. 
Kapsuko vardas.

Vakarų imperialistai, įnir
tingai kovoję prieš Tarybų 
šalį, negalėjo susitaikyti su 
naujos tarybinės respublikos 

atsiradimu ir stiprėjimu. 
Prieš ją buvo telkiamos už
sienio interventų ir vidaus 
kontrrevoliucijos jėgos. Ir 
nors Tarybų Lietuvos, vėliau 
jungtinės Lietuvos ir Balta
rusijos Tarybų respublikos 
vadovai mobilizavo visas 
krašto revoliucines pajėgas 
priešo antplūdžiui atremti, 
bet iš.laikyti pergalės nepa
vyko: Tarybų valdžia Lietu
voje jos gausesnių priešų 
tuomet laikinai buvo pa
smaugta.

Kurį laiką dirbęs pogrindi
nį partinį darbą pafrontėje ir 
Vilniaus krašte, V. Kapsukas 
nuo 1921 metų pavasario 
gyveno Tarybų šalyje. Po 
Komunistų Internacionalo III 
kongreso (1921 m.), kuriame 
dalyvavo kaip pogrindinės 
Lietuvos Komunistų partijos 
atstovas, jis pasiliko atsakin
gam partiniam darbui Mask
voje. Netrukus jis pradėjo 
dirbti Kominterno Vykdoma
jame Komitete. Nuo 1923 
tnetų pradžios buvo KIVK 
organizacinio skyriaus vedė
jo pavaduotojas, o nuo 1926 
metų rudens iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų buvo 
vienu iš KIVK Lenkijos ir 
Pabaltijo šalių sekretoriato 
vadovų. Kominterno V Kon
grese (1924 m.) jis buvo 
išrinktas kandidatu į KIVK 
narius, o VI kongrese (1928) 
KIVK nariu.

Pastoviai dirbdamas Ko
minterno Vykdomajame Ko
mitete, V. Kapsukas ir toliau 
buvo vienu žymiausių Lietu
vos Komunistų partijos va
dovų. Visą laiką tebebuvo 
LKP Centro Komiteto narys, 
veiklus dviejų LKP suvažia
vimų (III ir IV) organizato
rius, beveik visų LKP CK 
plenumų dalyvis, daugelio 
partinių leidinių, jų tarpe 
“Kibirkšties”, “Komunisto”, 
“Balso”, “Priekalo” ir kt., 
vienas iš redaktorių ir ben
dradarbių. Be to, dirbo Va
karų tautinių mažumų komu
nistinio universiteto Lietuvių 
sektoriaus dėstytoju, nuolat 
rūpinosi kaip pedagogas nau
jos partinių kadrų pamainos 
ugdymu Lietuvai. Tuo pačiu 
metu jis sistemingai susiraši
nėjo su daugeliu pažangio
sios lietuvių išeivijos veikė
jų, bendradarbiavo JAV lie
tuvių darbininkų spaudoje, 
ypač “Laisvėje” ir “Vilnyje”. -

Gyvendamas Tarybų šaly
je, V. Kapsukas vis daugiau 
dėmesio galėjo skirti moksli
niam darbui, visų pirma Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
ir LKP istorijos tyrinėji
mams. Viename iš savo laiš
kų L. Prūseikai į JAV 1926 
metais jis rašė: “Pas mane 
yra labai daug medžiagos iš 
Lietuvos revoliucinio judėji
mo ir šiaip didelis bagažas iš 
šios srities. Vienas iš mano 
gyvenimo uždavinių—tai tin
kamai nušviesti tą dalyką” 
(Raštai, t. 10, p. 290).

Lietuvos revoliucinio judė
jimo ir LKP istorijos klausi
mais V. Kapsukas parašė 
daugelį puikių straipsnių, 
skelbtų komunistinėje perio
dikoje, parengė ne vieną 
dešimtį paskaitų, kurias jis 
skaitė Vakarų tautinių mažu
mų komunistiniame universi
tete ir partinių darbuotojų 
kursuose Maskvoje. Parašė 
taip pat nemaža knygų. Kai 
kurios V. Kapsuko knygos 
buvo išleistos Amerikos Lie
tuvių darbininkų literatūros 
draugijos rūpesčiu: “Caro 
kalėjimuos” (1929), “Pirmoji 
Lietuvos proletarinė revoliu
cija ir Tarybų valdžia” (1934) 
ir kt.

Po V. Kapsuko mirties 
(mirė jis Maskvoje 1935 m. 
vasario 17 d., eidamas 55-uo- 
sius metus) JAV lietuvių 
darbininkų spaudoje, ypač 
“Vilnyje”, “Laisvėje” ir 
“Šviesoje”, buvo paskelbta 
dešimtys V. Kapsuko laiškų 
iš jo susirašinėjimo su pažan
giaisiais lietuvių išeivijos 
Amerikoje veikėjais. Kartu 
buvo paskelbta ir skelbiama

“LAISVU

Lietuvos deputatų darbai 
ir rūpesčiai

Deputatų pasiūlymai padė
jo surasti galutinį Kalnie
čių—naujo Kauno gyvena
mojo rajono—variantą. Iša
nalizavę busimųjų naujaku
rių pageidavimus, jie pasiūlė 
architektams panaudoti sta
tyboje daugiau dekoratyvi
nės dailės elementų, o aikš
tėse įrengti fontanus.

— Sprendžiant visas ak
tualiausias miesto proble
mas, pagrindinis žodis pri
klauso mūsų deputatams,— 
sako Kauno miesto Liaudies 
deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto sekretorius M. Ša- 
dzevičius.—Ir neatsitiktinai. 
Juk deputatas mūsų šalyje— 
ir savo rinkiminės apygardos 
darbo žmonių interesų reiš
kėjas valdžios organuose, ir 
bendravalstybinių interesų 
atstovas vietose.

M. Šadzevičius pateikė de
šimtis pavyzdžių, patvirti
nančių jo žodžius. Štai nese
niai miesto Taryba nutarė 
išskirti papildomų lėšų iki
mokyklinėms vaikų įstai
goms: vienoje sesijų buvo 
atmestas architektų projek
tas statyti didelius vaikų 
lopšelius darželius. Atsi
žvelgdami į gyventojų pasiū
lymus, deputatai pasisakė už 
tai, kad jų būtų statoma 
daugiau, bet mažesnių. Nors 
tai atsieis ir brangiau, bet 
gyventojai laimės daugiau: ir 
kelias iki darželio sutrum
pės, ir daugiau želdinių jų 
teritorijose atsiras.

Labai aktyviai deputatai 
dalyvavo ruošiant Kauno se
namiesčio rekonstravimo ir 
restauravimo projektus. Čia 
visiškai atsisakyta dau
giaaukštės statybos. Visi na
mai, kurie išaugs senojoje 
miesto dalyje, bus statomi 
tik pagal atskirus projektus. 
“Aštuoniasdešimt hektarų is
torijos”, kaip dažnai vadina
mas senamiestis, ne tik tar
naus nūdienai, bet ir bus 
išsaugotas ateities kartoms.

Ne tik kauniečiai, bet ir 
šimtai kitų respublikos mies
tų gyventojų dėkingi deputa
tams už jaunystės miestelį— 
profesinių technikos mokyk
lų ir technikumų kompleksą, 
pastatytą Žaliakalnyje. Ke
liems tūkstančiams jaunuolių 
čia sudarytos puikios sąlygos 
ruoštis būsimajai profesijai. 
Miestelyje —erdvūs moko-

Taika
Talka — tai stipriai suspausti 
delnai.
Taika — apsikabinę 
milžinai.
Taika — tai dienos, naktys 
be šešėlių.
Talka — tai vandenynai, 
liovę šėlę.
Talka — tai žodis, sklidinas 
aiškumo.
Taika — tai vasara, pilna 
vaiskumo.
Taika — tai vyturio skambi 
daina.
Taika — tai žodžių ir darbų 
darna. ,

Vytautas Eidukaitis

daug nuoširdžių atsiminimų 
ir straipsnių, apibūdinančių 
V. Kapsuką kaip taurų kovo
toją už socializmo ir pažan
gos idealus.

mieji korpusai, mokymo 
dirbtuvės, bibliotekos, ben
drabučiai, poilsio zonos.

Kauno miesto taryboje— 
trys šimtai deputatų. Tai 
didelę gyvenimo patirtį ir 
autoritetą turintys žmonės— 
darbininkai, tarnautojai, 
mokslo, kultūros, švietimo 
darbuotojai. O visuomeninia
me Tarybos aktyve—kur kas 
daugiau žmonių. Tai geriausi 
deputatų pagalbininkai, sa
votiški jų konsultantai.

Ypač plačiai į darbą spren
džiant visuomenės proble
mas jie įtraukiami per nuola
tines komisijas. Miesto Tary
boje tokių komisijų—ketu
riolika. Vienos, pavyzdžiui, 
rūpinasi jaunimo, gamtos ap
saugos, statybos ir architek
tūros, kitos transporto, ry
šių, sporto, prekybos reika
lais. Šioms komisijoms su
teiktos didelės teisės. Jos 
tikrina įmonių, įstaigų ir 
organizacijų veiklą, pareigū
nų darbą, kontroliuoja, kaip 
įgyvendinami miesto tarybos 
sesijos sprendimai. Dažnai 
tokiuose patikrinimuose da
lyvauja deputatų konsultan
tai—atitinkamų sričių spe
cialistai, valstybinių ir visuo
meninių organizacijų atsto
vai.

Antai, ruošdami rekomen
dacijas miesto tarybai, 
transporto nuolatinės komi
sijos nariai surengė susitiki
mus su įvairiuose miesto 
rajonuose gyvenančiais žmo
nėmis. Išklausius jų pasiūly
mus, pageidavimus, kritines 
pastabas, paaiškėjo, kad 
mieste tikslinga toliau plėsti 
elektros transportą. Taip per 
porą metų Kaune atsirado 
keli nauji troleibusų maršru
tai: dabar šiuo patogiu trans
portu gali naudotis beveik 
visų miesto rajonų žmonės. 
Gamtos apsaugos nuolatinei 
komisijai tarpininkaujant, 
sėkmingai išspręsta žaliųjų 
zonų kūrimo problema. Dai
navos, Kalniečių ir Eigulių 
rajonuose, kuriuose jau at
šventė įkurtuves apie šimtą 
tūkstančių žmonių, įrengiami 
dideli parkai. Gražios 
“oazės” susilauks ir centro 
gyventojai. Iškėlus orą ter- 
šusią laivų remonto įmonę iš 
Nemuno salos, joje kuriama 
žalioji poilsio zona.

Nuolatinės komisijos ren- 
gią susitikimus pramonės 
įmonėse, mokslo tyrimo įs
taigose, plačiai praktikuoja 
anketines apklausas. Vos ne 
kas aštuntas miesto gyvento
jas praktiškai dalyvavo ruo
šiant miesto generalinio vys
tymo plano projektą: pasiū
lymams apibendrinti prireikė 
net elektroninių skaičiavimo 
mašinų.

— Pagrindinis generalinio 
plano uždavinys—sudaryti 
kuo daugiau patogumų gy
ventojams. Todėl čia nėra ir 
negali būti smulkių klausimų 
ar antraeilių dalykų,—sako 
miesto Liaudies deputatų ta
rybos pirmininkas Jonas Ra- 
zumas.—Juk kuriame ne 
vien tik šiai dienai, bet 
didelei ateičiai.

Romualdas Cėsna

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

PASITINKANT TARYBŲ 
VALDŽIOS SUKAKTĮ

1980 metais sukanka 40 
metų, kai buvo atkurta Lie
tuvoje Tarybų valdžia. 1940 
metų liepos 20 dieną liaudies 
seimas, reikšdamas liaudies 
valią, paskelbė Tarybų val
džios atkūrimą visoje Lietu
vos teritorijoje ir kreipėsi su 
prašymu į TSRS aukščiausią
ją tarybą priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respu
bliką į Tarybų Sąjungos su
dėtį.

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas nutarė ' 
pažymėti tarybų valdžios at- j 
kūrimo Lietuvoje keturias
dešimtmetį kaip svarbų isto
rinį ir politinį Respublikos 
gyvenimo įvykį. Liepos 12 j 
dieną Vilniuje numatyta su
rengti bendrą iškilmingą Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos posėdį, skirtą Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
keturiasdešimtosioms meti
nėms. Liepos 12-13 dienomis 
Vilniuje bus surengta tradi
cinė respublikinė dainų šven
tė.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demija surengs jubiliejinę 
sesiją, skirtą Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje ke
turiasdešimtmečiui. Įvyks 
taip pat mokslinės konferen
cijos revoliucinio judėjimo ir 
Lietuvos Komunistų Partijos 
istorijos klausimu, bus pla
čiai apibendrintas socialinio 
bei ekonominio, kultūrinio 
vystymosi, darbo žmonių 
idėjinio politinio auklėjimo 
patyrimas ir kitos aktualios 
problemos.

LITERATŪRŲ 
DRAUGYSTĖS VAKARAI

Tarybų Lietuvoje dvi die
nas viešėjo grupė Latvių 
rašytojų. Kartu su Lietuvių 
poetais jie dalyvavo dviejų 
kaimyninių tautų literatūrų 
draugystės vakaruose, ku
riais pažymimas Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje ir 
Latvijoje keturiasdešimtme
tis.

Meno darbuotojų rūmuose 
susirinkę poezijos mėgėjai 
klausėsi geros Lietuvių lite
ratūros bičiulės dainos Avuo- 
tinios eilių, skirtų Lietuvai, 
jos žmonėms. Lietuvos TSR 
liaudies poetui Justinui Mar
cinkevičiui viešnia įteikė jo 
dramatinę trilogiją “Mindau
gas”, “Katedra”, “Mažvy
das”, jos išverstą ir išleistą 
Latvių kalba. Vienas seniau
sių Latvių poezijos vertėjų į 
Lietuvių kalbą respublikos 
liaudies rašytojas Kostas 
Korsakas skaitė Latvių poe
tų eilėraščius. Savo kūryba 
taip pat skaitė kiti Latvių ir 
Lietuvių poetai.

Apie rašytojų kūrybinius 
ryšius papasakojo Latvijos 
TSR rašytojų sąjungos val
dybos atsakingasis sekreto
rius Gunaras Cyrulis ir Lie
tuvos TSR rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininko pava
duotojas Vytautas Bubnys.

DAILININKAMS — 
KOLŪKIETIŠKOS 
PREMIJOS

Lietuvos TSR liaudies dai
lininkas Silvestras Džiaųkš- 
tas ir respublikos nusipelnęs 
meno veikėjas Petras Rau- 
duvė tapo pirmaisiais kolū
kietiškos premijos laurea
tais. Šį apdovanojimą už ge
riausius kūrinius žemės ūkio 
tema yra įsteigęs Biržų rajo
no “Laisvosios žemės” kolū
kis.

Pagal respublikinių dailės 
dienų maršrutą kolūkyje lan
kėsi didelis būrys svečių iš 
Vilniaus. Kultūros namuose 
ir tik ką atidarytame kolūkio 
muziejuje įvyko dailininkų ir 
žemdirbių draugystės šven
tė, kurios metu kolūkio pir
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mininkas Petras Poškus įtei
kė laureatams apdovanoji
mus.

Nuo šiol kolūkio premijos 
dailininkams bus skiriamos 
kiekvienais metais.
DAINUOJA AIDAS 
KONCERTU

Lietuvos TSR valstybinėje 
filharmonijoje savo 25 metų 
sukaktį atžymėjo Vilniaus 
maisto pramonės darbuotojų 
liaudies choras “Aidas”, va
dovaujamas Lietuvos TSR 
nusipelniusio artisto Algi
manto Lopo.

Šiuo metu chore dainuoja 
67 vyrai. Per 25 savo gyvavi
mo metus kolektyvas gastro
liavo Maskvoje, Leningrade, 
Sąjunginėse respublikose, 
socialistinėse šalyse, vidur
žemio jūros valstybėse. Cho
ro repertuare—apie 450 kū
rinių. Surengta beveik 500 
koncertų, padaryta daug įra
šų radijuje. V. Petkevičienė

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

Komiteto pirmininko parei
gas.

Gen. Batov yra optimistas, 
nenustoja vilties ir nėra pra
radęs pasitikėjimo Jungtinių 
Valstijų liaudimi. Jis sako, 
kad blaivus protas laimės 
Amerikoje ir geri santykiai 
tarp šių dviejų šalių, kuriuos 
prez. Carteris taip baisiai 
sužalojo, bus atsteigti.

Mes sveikiname Gen. Ba- 
tovą. Mes irgi esame opti
mistai. Mes irgi nenustojame 
vilties. q

Austrijos premjeras Bruno 
Kreisky, neseniai lankyda
masis Vakariniame Berlyne, 
per radiją pareiškė, kad 
Austrijos valdžia negali daly
vauti Jungtiniu Valstijų val
džios plane boikotuoti Iraną. 
Kaipo neutrališka šalis, Aus
trija turi laikytis detentės 
(bešališkumo) politikos.

Įdomu tas, kad Austrija 
yra kapitalistinė Europos ša
lis. Jei neklystu, ji bus pir
mutinė iš visų Europos kapi
talistinių šalių viešai, atvirai 
atsisakyti paremti mūsų pre
zidento Carterio sankcijas 
prieš Iraną.

Dabar šioje šalyje plačiai 
diskutuojamas klausimas: 
Kaip šis prez. Carterio ban
dymas militarinėmis jėgomis 
išlaisvinti amerikinius įkai
tus Teherane atsilieps į jo 
kampaniją laimėti nominaci
jas ir paskui rinkimus į 
prezidentus antram ketverių 
metų terminui?

Dabar dar sunku pasakyti. 
Tačiau vienas dalykas jau 
labai, labai aiškus, būtent: 
Šis jo žygis bei bandymas, 
nors nepavykęs, nors ir taip 
skaudžiai, tragiškai pasibai
gęs, jo vardą, jo prestižą, jo 
įtaką labai aukštai pakėlė 
dešiniuosiuose, konservaty- 
viškuose bei reakciniuose ra
teliuose.

Tam pavyzdžiu gali būti iš 
visų didlapio “The N. Y. 
Times” kolumnistų konser- 
vatiškiausias William Safire. 
Iki šiol jis prez. Carterį laikė 
nieko dėtų, visiškai netinka
mu tokiai aukštai ir atsako- 
mingai vietai. Bet dabar jis jį 
sveikina. Girdi: Pagaliau 
prezidentas pasielgė prezi
dentiškai, tai yra ne tik 
žodžiais, bet ir darbais bandė 
įkaitus išlaisvinti.

• MOKESTIS
UŽ TRIUKŠMĄ

Japonija — pirmoji pašau* 
lyja Šalis, kuri (vedė „mo* 
kestj už triukšmą". J| moka 
reaktyvinių lėktuvų keleiviai, 
kurie naudojasi Japonijos 
aerouostų paslaugomis.

Japonų vyriausybė tikisi to* 
kiu bodu gautas lėSas panau
doti triukšmo mažinimo ap« 
link didelius aerouostus rei
kalams.



4 TAS PUSLAPIS PENKTADIENIS, GEGUŽĖS-MAY 2 D., 1986

Lietuvos TSR

Aukščiausiosios

Tarybos

Prezidiumas A. BARKAUSKAS 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas

Lietuvos TSR

“LAISVĖ”

E. MIEŽELAITIS S. NAUJALIS J. ANTANAITIS 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios 

Tarybos 
pirmininkas 

ir pirmininko 
pavaduotojai R. B. SONGAILA 

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius

L. BUClŪTĖ
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narė

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko 

pavaduotoja

P. GRIŠKEVIČIUS J. GURECKAS J. V. JAKUBONIS 
Lietuvos TSR Lietuvos TSR Lietuvos TSR

pavaduotojas

J. FEDOROVlClUS 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas

V. LAURUŠAS 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas

V. SNIEŠKA

Aukščiausiosios Tarybos Aukščiausiosios Tarybos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narvs Prezidiumo narvs Prezidiumo narys

P. SVILAINIS N. SEVEKOVAS B. ŠLEVINSKIENĖ

V. A. MICKEVIČIUS
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys

A. A. VILEIKIS

J. RAZUMAS 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys

A. VOROBJOVĄ V. MIKALClENĖ 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotoja

E. MARKEVIČIENĖ 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotoja

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narė

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narys

Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumo narė
~   ;—■ ; ;;’>9

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUŠAUDYTA 13 BUVUSIŲ 
AUKŠTŲ VALDININKŲ

Monrovia, Liberija. — Ba
landžio 12 dieną grupė kari
ninkų nuvertė Liberijos val
džią. Militarinis tribunalas, 
susidedantis iš penkių asme
nų, tryliką buvusių aukščiau
sių valdininkų' apkaltino pa
pildymu išdavystės, vartoji
mu korupcijos ir sulaužymu 
žmogaus teisių. Balandžio 23 
dieną visi jie buvo pastatyti 
prie sienos ir sušaudyti.

Liberijos prezidentas Wil
liam R. Tolbert žuvo laike 
perversmo, o sušaudytų tar
pe buvo užsienio reikalų mi
nistras Cecil C. Dennis ir 
Senato pirmininkas Frank E. 
Tolbert.

Keli tūkstančiai sostinės 
gyventojų ir kareivių susi
rinko į aikštę ir sveikino 
kareivius, kurie vykdė egze
kuciją (suimtuosius šaudė).

Svarbus pasitarimas olimpinių 
Žaidimų Maskvoje reikalais

Tarptautinio Olimpinio Komiteto prezidentas Lord Killanin 
[dešinėje] balandžio 23 dieną susitinka Šveicarijos sostinėje 
Komiteto susirinkime su Tarybų Sąjungos atstovu Votaly 
G. Smirnovu ir tariasi Maskvoje Įvyksiančių olimpinių 
Žaidimų reikalais.

PASMERKĖ IZRAELIO 
ĮSIVERŽIMĄ Į LIBANĄ

United Nations, N. Y. — 
Per ištisas dvi savaites 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje ėjo karštos diskusi
jos Izraelio įvykdyto militari- 
nio įsiveržimo į Libaną klau
simu. Dabar Taryba 12 bal
sais pasmerkė tą įsiveržimą. 
Įdomu, kad Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų atstovai 
susilaikė nuo balsavimo.

ATŠAUKIAMI PAVOJINGI 
PLAUKŲ DŽIOVINTUVAI

Washingtonas. — Federa
linės Vartojamų Produktų 
Saugumo Komisijos įsakymu 
dvi kompanijos (Andis Com
pany, Racine, Wis. ir Natio
nal Presto Company Inc., 
Eau Clair, Wis.), kurios ga
mina plaukų džiovintuvus, 
vartojamus moterų grožio 
salionuose bei plaukų kirpy

klose, atšaukia daugiau kaip 
pusę milijono plaukų džiovin
tuvų. Surasta, kad jie pavo
jingi žmonių sveikatai, nes 
juos gaminant buvo vartoja
mas asbestas.

Džiovintuvai bus pataisyti 
ir sugrąžinti jų savininkams 
nemokamai.

Labai keista, kad tik dabar 
tapo surasta, jog šie džiovin
tuvai yra pavojingi, nors jie 
yra vartojami—labai seniai.

SIŪLO PANAIKINTI 
NUOMŲ KONTROLĖS 
ĮSTATYMĄ

New Yorkas. — Miesto 
Nuomių Kontrolės Komisija 
nutarė, kad per ateinančius 
ketverius metus būtų pa
laipsniui seniai veikiantis 
nuomų kontroles įstatymas 
panaikintas. Tai gali padary
ti tiktai New Yorko valstijos 
legislatūra (seimelis).

Šiame didmiestyje iš apie 
900,000 daugiašeimių gyve
namųjų namų, 400,00Q veikia 
nuomų kontrolės įstatymas, 
tai reiškia, kad jų savininkai 
norėdami savo nuominin
kams nuomas pakelti, turi 
gauti iš valdžios leidimą. 
Kartais tokį leidimą neleng
va gauti.

DAR 18,000 DARBININKŲ 
BUS IŠMESTA Į 
BEDARBIŲ EILES

Detroit, Mich. — Stam
biausia automobilių gamini
mo korporacija General Mo
tors balandžio 25 dieną pa
skelbė, kad ji išmeta iš darbo 
savo 18,000 baltkalnierių 
darbininkų, tai yra dirbančių 
raštinėse.

Korporacija sako, kad jos 
pelnas per pirmąjį šių (1980) 
metų ketvirtį, palyginus su. 
pelnu per tą patį laikotarpį 
pernai, sumažėjo net 87.7 
procento. Jeigu pernai jinai 
pasidarius gryno pelno $1.26 
bilijono, tai šiemet tiktai 
$155 milijonus.

Tiek pelno jos apetitui 
neužtenka. Laukan tūkstan
čius darbininkų!

JIS DAR TIKISI SUGRĮŽTI

Dalai Lama
New Delhi, Indija. — 1959 

metais Tibete revoliucijos 
nuverstas karalius Dalai La
ma pabėgo į užsienį ir apsi
gyveno Indijoje. Dabar jis 
sako, kad besikeičianti Kini
joje padėtis duoda jam vil
ties sugrįžti į Tibetą ir, 
žinoma, vėl jį valdyti.

SEN. KENNEDY LABAI 
PATENKINTAS

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy sako, kad jis 
labai patenkintas Pennsylva- 
nijos valstijoje pirminių bal
savimų rezultais. Nors jis 
juose laimėjo tik labai maža 
dauguma, bet kad ir toks 
laimėjimas labai sustiprino 
jam perspektyvas Demokra
tų partijos suvažiavime lai
mėti nominacijas į preziden
tus.

BAŽNYČIŲ VADAI
SUSITIKS AFRIKOJE

Iš Vatikano pranešta, kad 
Popiežius Jonas Paulius II 
gegužės 3 dieną išvyks į 
Afriką. Ten išbus 12 dienų ir 
apsilankys šešiose šalyse. 
Ten jam esant, nuvyks An
glikonų bažnyčios galva Can- 
tenburio arkivyskupas Ro
bert Runchie ir Ganos sosti
nėje susitiks su popiežiumi.

Jiedu tarsis Katalikų ir An
glikonų bažnyčių bendrais 
reikalais tame pasaulio kam
pe. O tų reikalų šiais laikais 
yra gana daug. Svarbiausias: 
kaip suvienytomis jėgomis 
kovoti prieš ateizmo ir moks
lo kilimą besivystančiose ša
lyse.

DIDŽIULIAME 
CHEMIKALŲ 
SANDĖLYJE GAISRAS 
IŠGĄSDINO APYLINKĖS 
GYVENTOJUS

Elizabeth, N. J. — Balan
džio 22 dieną čia Chemical 
Control Corporation sandėly
je, kuriame buvo net 24,000 
įvairių chemikalų pilnų stati
nių, kilo gaisras. Sunku ir 
įsivaizduoti, koks baisus 
vaizdas susidarė. Vaizdą pa- 
baisino dar ir tas, kad gais
ras kilo naktį. Tūkstančiai 
apylinkės gyventojų buvo 
pritrenkti, išgąsdinti.

Gaisras tęsėsi 10 valandų, 
kol jis nebuvo suvaldytas ir, 
žinoma, užteršė orą ir vande
nį.

Susitiko ir kalbėjosi 
su savo sūnumi

• DIDŽIAUSIOS GĖLES

Didžiausios pasaulyje gėlės 
auga Pietryčių Azijos Sumat
ros salos džiunglėse. Augalo 
Rallezia Arnoldii, kurj euro
piečiai atrado tik 1918 m„ 
žiedai yra 1 m skersmens. Po 
60 metų buvo atrastas dar 
vienas gėlių pasaulio milži
nas. Tai augalas Amorphalus 
tifanum. Jo Žiedo taurelė yra 
1,3 m skersmens.

> MUMIJA GR|ŽO 
NAMO

Prieš metus Egipto mumija 
buvo atgabenta Į Paryžių gy
dytis. Kaip pranešė JAV žur
nalas „Newsweek", prancū
zų mokslininkai radioakty
viais spinduliais apvalė mu- 
miję nuo [vairių grybelių, 
parazitų ir bakterijų. 3000 
metų amžiaus faraono mumija 
sugrjžo atgal [ Kairę. Ten ji 
buvo sutikta su karališka pa
garba ir Iškilmėmis — garbės 
sargyba, kariniu saliutu.

Kaip žinia, amerikietė Barbara Timm nesiskaitė su prez. 
Carterio uždraudimu ir nuvyko į Teheraną. Jai ten buvo 
leista aplankyti jos sūnų Saržentą Kevin Hermening, 
laikomu Įkaitu. Čia jiedu šnekasi.

Mrs. Timm sako, kad jis yra puikioje sveikatoje ir gana 
geroje nuotaikoje.

PASKYRĖ LĖŠŲ 
REGISTRAVIMUI 
DRAFTUI

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai, po ilgų ir 
karštų diskusijų, 209 balsais 
prieš 180 paskyrė $13.3 mili
jono registravimui jaunų vy
rų militariniam draftui. Da
bar dar Senatas turi užgirti. 
Ten irgi bus aštrių ginčų. 
Senatorius Mark O. Hatfield, 
republikonas iš Oregono, sa
ko, kad jis visomis jėgomis 
pasiūlymui priešinsis.

Ottawa. — Kanados val
džia pranešė, kad jinai remia 
olimpinių žaidimų Maskvoje 
boikotavimą. Pripažįstama, 
kad šis jos nutarimas yra 
didelio Jungtinių Valstijų 
valdžios spaudimo rezulta
tas.

Londonas. — Tarp Angli
jos ir Saudi Arabijos santy
kiai labai pablogėjo. Prieš 
kelias dienas Anglija gavo iš 
jos reikalavimą tuojau at
siimti savo ambasadorių.

ĮVAIRENYBĖS
• BAUDOS UŽ 

VANDENS TERŠIMĄ

Bene didžiausios baudos 
pasaulyje už vandenų apsau
gos taisyklių nesilaikymu yra 
Singapūre. Kiekvienas, išdrj- 
sęs čia sugauti žuv|, turi su
mokėti 500 dolerių baudę, o 
šuns šeimininkas, sugalvojęs 
išmaudyti savo keturkojį drau
gę, — net 1000 dolerių. To
kios griežtos priemonės pa
aiškinamos tuo, kad šio mles- 
to-valstybės gyventojai la
bai stokoja geriamojo van
dens. Savų vandens šaltinių 
neužtenka, tad geriamęjj van
denį Singapūras importuoja Iš 
Malaizijos.

> PATOGUMAI 
INVALIDAMS

Norvegijoje geležinkelių 
valdžia pasirūpino Invalidais 
ir kūdikiais. Tolimų maršrutų 
vagonuose [rengta po 2 spe
cialias kupė žmonėms veži
mėliuose ir po vienę kupė 
keliaujantiems ant neštuvų.

Kūdikių kupė yra aštuonlos 
sėdynės, kurių viena — mai
tinančioms motinoms — at
skirta nuo kitų užuolaida. 
Yra prietaisas maisto buteliu
kams pašildyti, stalas kūdi
kiams pervystyti.

Kupė keliaujantiems veži
mėliuose, kurie pakeliami | 
vagonę Išoriniu liftu, yra 2 
vietos invalidams bei jų veži
mėliams ir 6 vietos lydintie
siems

I
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Canada
GRAŽUS POBŪVIS 
IR PIETŪS

Nors pažangiečių skaičius 
smarkiai mažėja, nes mirtis 
vis dažniau pasišvaisto, o kiti 
sunkių ligų prispausti, bet 
laiks nuo laiko vis dar pajė
giame susiburti susirinki
muose, ar įvairiuose paren
gimuose, kuriuose ne tik 
pasivaišiname, draugiškai 
pasikalbame, bet ir sukelia
me finansinės paramos spau
dai ir kitiems pažangiems 
reikalams.

Toks susibūrimas įvyko 
balandžio 20 d. J. ir S. 
Čičinskų rezidencijoje. Susi
rinko gražus būrys tautiečių, 
kurie labai gražiai, draugiš
kai, kaip viena šeima, pralei
do laiką, prie skaniai ir gau
siai paruoštų vaišių, pasikal
bėjo. Paįvairinimui vyko dar 
laimėjimai įvairių dovanėlių, 
kurias sunešė mūsų dosnios 
draugės (ir vienas draugas).

J. Urbanavičius visiems 
nuoširdžiai padėkojo rengėjų 
vardu. Labiausiai šeiminin
kams už vietą ir už įdėtą 
darbą. Perskaitė ilgą sąrašą, 
kas prisidėjo su laimėjimų 
dovanėlėmis, su skaniais py
ragais, ir kas pasidarbavo.

Atleiskite man, kad spau
doje nekartosiu ilgą sąrašą 
aukotojų, nes užimtų daug 
vietos laikraštyje, bet nesi
nori nepažymėti tų, kurie ir 
kurios sunkiai dirbo ir prisi
dėjo su įvairiomis aukomis. 
Pirmiausiai tenka didelė pa
dėka drg. S. Cičinskienei, 
kuriai visumet tenka sun
kiausia darbo našta, rūpestis 
ir atsakomybė; drg. P. 
Skripkienei, kurios sąlygos 
šiuo laiku labai sunkios, nes 
turi namuose du ligonių, bet 
surado laiko iškepti ir paau
koti puikų kepsnį ir pagelbė
jo drg. Cičinskienei prie 
maisto; Ch. Juškai, kuris ne 
tik labai daug pasitarnavo su 
mašina, bet daug dirbo ir dar

Tru II pai apie viską
Montrealio Olimpic Asso

ciation balsavimu pasisakė 
už dalyvavimą olimpiniuose 
žaidimuose Maskvoje, nežiū
rint, kad kai kurie direkto
riai balsavo boikotuoti.

* * *
Kvibeko valdžios kontro

liuojamas pensijų ir automo
bilių apdraudos fondas Caise 
de Depot et Palecement du 
Quebec praeitais metais pel
no turėjo $50.7 milijonų.

* * *
Kvibeko Darbininkų Teis

mas (Labor Court) įsakė Im
pression Drummond Inc. Co. 
priimti darban Mrs. J. Lan- 
gelier, kuri po gimdymo, 
gydytojui patarus, grįžo dar
ban. Bosas bandė nebepriim- 
ti. Kai kurios įmonės bėga iš 
Kvibeko, nes nebegali stum
dyti darbininkus kaip praei
tyje.

* * *
Kvibeko vidaus reikalų mi

nistras C. Morin, kalbėda
mas The Flether Forum, 
Mass., Bostono priemiestyje, 
pareiškė, kad jeigu Kanados 
provincijos nenorės koope
ruoti su Kvibeku, tai Kvibe- 
kas ieškos kooperacijos su 
Jungtinėmis Valstijomis. Jei 
angliškai kalbančios Kanados 
tautos dalis laikysis užsispy
rę valdyti Kvibeką Britanijos 
imperialistų metodais, tai 
yra galimybių, kad Kvibekas 
gali įsikorporuoti į Jungtinių 
Valstijų sudėtį.

* * *
Federalinės valdžios pra

nešimas sako, kad šiais me
tais Kanada įsileis iš Azijos 
60,000 emigrantų.

* * * 

dovanėlę atnešė; Jaunuolėms 
Birutei Palardy (Juraitytė) ir 
Stefanei Vekterienei (Cičins- 
kaitė), kurios buvo geros 
talkininkės, nes jos ne tik 
svečius maistu aptarnavo, 
bet ir laimėjimus pravedė, o 
Stefane dar ir skanių “pa
plokščių” prikepė ir padova
nojo. Kiti visi darbai dau
giausiai teko L. P. Kisie
liams ir E. Morkevičienei; 
taipgi biskį pagelbėjo A. 
Morkavičius ir J. Urbanavi
čius. O. pabaigoje vaišių, 
drg. Alice Juškienei teko 
sunkiausius darbus atlikti. Ji 
irgi atnešė įvairiausių ska
nėsių.

Visiems ir visoms didelis, 
lietuviškas ačiū!

Laike vaišių drg. J. Vilke
lienė papasakojo apie sponta
niškai įvykusį Montreale mo
terų mitingą balandžio 7 d., 
referendumo klausimu ir 
apie unijų lyderių suorgani
zuotą išvyką į Quebecą. Ji, 
tikiu, parašys apie tai pla
čiau į spaudą.

Drg. M. Gudas padarė 
pranešimą ir užkvietė visus 
dalyvauti Sūnų ir Dukterų 
Draugijos išvažiavime—pik
nike birželio 15 d., drg. V. 
Vekterienės gražioje vasar
vietėje.

Drg. A. Šuplevičienė už
kvietė visus skaitlingai daly
vauti moterų rengiamame 
bankete, kur bus atžymėta ir 
Motinos Diena. Bankietas su 
šokiais ir vaišėmis įvyks 4 d. 
gegužes.

MIRĖ TAUTIETĖ
Balandžio 21 d., po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Seliomija 
Mozūraitienė (Liepuonytė), 
sulaukusi 79 metų amžiaus. 
Liko sūnus su šeima, vienas 
anūkėlis, giminaitė Alice 
Juška, dvi sesutės ir vienas 
brolis T. Lietuvoje. Artimie
siems užuojauta, o velionei 
amžina ramybė. P.

Montreale pirmas gatveka- 
ris, elektra varomas ant ge
ležinių bėgių, buvo paleistas 
kursuoti 1861 m. Tai buvo 
didelė technikos pažiba. Gat- 
vekariai žiemos metu būdavo 
apšildomi anglimi kūrena
mais pečiais. Paskutinis tos 
rūšies gatvekaris buvo padė
tas į muziejų 1959 metais. 
Dabar jau nebėra nė žymių 
geležinių bėgių. Visur asfal
tas, gatvėmis kursuoja auto
busai, požemyje Metro (po
žeminis traukinys), vairuoja
mas Computeriu, be žmo
gaus! O kas bus dar už 100 
metų, jei civilizacija nebus 
sunaikinta karuose . . . Visų 
pareiga kovoti prieš karų 
ruošėjus.

* * *
Federalinės valdžios pra

nešime sakoma, kad tie, ku
rie bus susekti melagingai 
išpildę pajamų mokesčių (in
come tax) blankas, bus bau
džiami, apart piniginės baus
mės, ir kalėjimu.

* * *
Asbestos žaliava vartoja

ma 3,000 įvairių išdirbinių. 
Kvibeko asbestos įmonėse 
išdirbęs 20 metų, darbinin
kas miršta nuo plaučių vėžio, 
Ontarijoje uždrausti dirbiniai 
su asbestos priemaišomis. 
Kvibeke iki šiol tas buvo 
palikta “dievo valiai”.

Kanadoje yra 13 asbestos 
kasyklų. Iš jų 9 yra Kvibeko 
provincijoje. Thetford kasy
kla yra didžiausia pasaulyje. 
1977 metais Kanada ekspor
tavo asbestos žaliavos 448 
milijonus tonų. 80 procentų 
buvo iš Kvibeko. 1949 m. 
Kvibeko darbininkai streika-

“LAISVĖ'

“ŽALGIRIS”-ANTROJI KOMANDA TARYBŲ SĄJUNGOJE
Kauno “Žalgirio” komanda, iškovojusi' sidabro medalius 47-ame šalies krepšinio 

čempionate: pirmoje eilėje [iš kairės] V. Chomičius, R. Civilis, A. Linkevičius ir R. 
Valikonis; antroje eilėje—komandos treneris A. Žukauskas, V. Jankauskas, A. 
Lauritėnas, S. Jovaiša, komandos administratorius V. Gončarovas, žalgiriečių 
kapitonas, M. Arlauskas, A. Bariukas, V. Masalskis, M. Valančius, komandos vyr. 
treneris V. Garastas, M. Lekerauskas ir gydytojas R. Ivaškevičius.

Iš II ūsų žurnalistinės praeities
[S. Večkio atminimui] 

RUDOLFAS BARANIKAS

Tai buvo 1940-ti metai, 
Chicagoje. Dvidešimties me
tų jaunuolis, tik prieš dvie- 
jus metus atvykęs iš Lietu
vos, aš dirbau “Vilnies” re
dakcijoje. Man pačiam buvo 
sunku tikėti, kad esu “redak
torius”—juk dirbau su vy
rais, kurie ne tik galėjo būti 
mano tėvais, bet kurie dar 
visai neseniai man buvo be
veik legendinės asmenybės: 
Įgudę kovotojai, kurių raštus 
skaitydavau. Tai buvo Prū- 
seika, Andrulis, Alekas, Jag
minas, Jonikas. Ir dar vie
nas—tiesa ne redakcijos na
rys, o spaustuvio linotipistas 
(mes sakydavom “zeceris”) 
Jonas Kuodis-Steponas Več
kys.

o o o o

Dirbau redakcijoje, reda
gavau pirmą (žinių) puslapį, 
bet kaip būsimą dailininką, 
mane vis traukė į spaustu
vę—komponuot puslapius, 
sudėstyti antgalvius, parink
ti šrifto punktą . . . Bet 
nieko nepadarysi—Prūseika 
man pranešė, kad jau esu 
“pilnas štabo narys”, ir Joni
kas pridėjo žemaitiškai: “Tai 
jau pakliuvai, berneli. . .”

Visgi, nors palikau redak
torium, spaustuvėje pradė
jau praleisti vis daugiau ir 
daugiau laiko. Priežasčių 
tam surasti nebuvo sunku. 
Kaip pirmo puslapio redak
toriaus, mano prievolė buvo 
prižiūrėti, kaip sudedamas 
(“sulaužomas”) tas puslapis. 
Puslapių sukomponuotojais 
tuo laiku buvo Jonas Karve
lis ir Pranas (“Frank”) Ku
činskas, kuris kovojo Lincol- 
no brigadoje Japonijoje. Juo
zas Sakalas, irgi Ispanijos 
veteranas, “laužydavo” jo re
daguojamą anglišką skyrių. 
Vis daugiau padėjau Karve
liui prie pirmo puslapio lau- 

vo, reikalavo įdėti dulkėm 
siurblius (fans). Bet streiką 
pralaimėjo.

1976 metais tyrinėjant su
rado pasibaisėtiną padėtį vi
soje asbestos industrijoje. 
Mokslininkai kreipėsi į pro
vincijos Liberalų valdžią, bet 
jų balsas buvo tyruose. Lai
ke provincijos rinkimų pa
žangesnieji liberalai, konser
vatoriai ir universitetų pro
fesoriai sudarė bendro fronto 
partiją vadovybėje buvusio 
Liberalų valdžioje Recaurs 
ministro R. Levesqiue. Lai
mėjo parlamente daugumą ir 
užsimojo asbestos industriją 
nacionalizuoti. Bet Aukščiau
sias teismas įsakė nacionali
zavimą sulaikyti, kaip rapor
tavo Resource ministras J. 
Berube, nors, pagal konsti
tuciją, provincijos parlamen
tas turi teisę nacionalizuoti. 
Dabar šį klausimą išspręs 
gegužės 20 dieną plebiscitas.

B. Kvietinskas 

žymo, iki Kuodis, viską ste
bėjęs nuo savo linotipo, kar
tą paskelbė: “Mes turėtume 
leisti draugui Baranikui lau
žyti savo puslapį”. Ir atsi
kreipęs į Karvelį: “Ar sutin
ki, Jonai?” Jonas sutiko . . .

Nuo tos dienos šiltai susi
draugavau su Kuodžiu-Več- 
kiu. 0 jis buvo ypatingas, 
įdomus žmogus. Nors sava
mokslis, jis buvo rafinuotas, 
sofistikuotas asmuo, nusima
nąs ne tik politikoje, bet ir 
moksle. Jis domėjosi geogra
fija, fizika, chemija. Buvo 
puikus technikas, kruopštus, 
atsakomingas specialistas . . . 
Bet virš visko, jis skyrėsi 
nuo kitų savo kalba. “Vil
nies” pastogėje skambėjo vi
sokios lietuvių kalbos versi
jos. Andrulis “lenkavo”, Jo
nikas žemaičiavo (tiksliai, dėl 
jumoro). Abekas vartojo ti
pišką Chicagos lietuvio dar
bininko anglicizmų pilnoką 
kalbą . . . Prūseika, žinoma, 
valdė literatūrinę lietuvių 
kalbą puikiai, bet laikėsi 
nuomonės, kad “kalbantis su 
žmonėmis, reikia vartoti jų 
kalbą, reikia kalbėti taip, 
kad tave suprastų kaimynas 
prie baro saliūne . . .”

Tik vienas Večkys nedarė 
koncesijų. Jis sąmoningai, 
užsispyrusiai, neleido angli- 
cizmams įsiveržti į jo kalbą. 
Net “karas” neegzistavo jo 
leksikone—jis atvairuodavo 
savo “mašina”. Kiti kalbėjo 
apie “Vilnies” “šėrininkų” su
važiavimą—Večkys užsispy
rusiai kalbėjo apie “dalinin
kų” . . . Atsimenu Večkį 
įsiveržiantį į redakcinį kam
barėlį ir skelbiantį lyg ulti
matumą Abekui: jis nestatys 
sakinio su žodžiais ‘Tarminiai 
trubeliai”—Abekas jį turi 
įgalioti pakeisti į “ūkinės 
bėdos”. . . 

o o o o

Kova už taisyklingesnę 
kalbą laikraštyje Večkys ve
dė nuolat ir visokiais būdais. 
Per vieną bendrą redakcijos- 
spaustuvės susirinkimą jis 
pranešė, kad ateityje netole
ruos rankraščių su netaisyk
linga sintakse. Kodėl sintak
sė? Jis paaiškino: gramatines 
klaidas jis gali “sugauti” 
rankraščiuose dar nesusta- 
čius žodžių, o su sintaksė, tai 
tikra katastrofa—sustatai 
sakinio dalį, jungtinis saki
nys nesiderina, mesk metalą 
lauk, rink viską iš naujo . . . 
O kodėl nesustatyti kaip pa
rašyta, kaip tai daro kitas 
linotipistas, draugas Valat
ka, ir laukti, iki korektorius, 
Jonikas, pataisys? “O kur 
garantija, kad draugo korek
toriaus supratimas sutampa 
su Jablonskio ir Būgos tai
syklėmis?”—klausia Večkys.

Vienišas, kiek nervingas, 
kiek arogantiškas, Kuodis- 
Večkys tuo pačiu laiku buvo 

be galo rimtas, atsidavęs, 
pasišventęs mūsų darbinin
kiškos spaudos darbuotojas. 
“Vilnis” (ir vėliau “Laisvė”) 
jam buvo visas gyvenimas. 
Atsimenu, kaip per tuos me
tus, kai mes kartu darbavo
mės “Vilnyje”, jis dirbo die
ną-naktį, niekad neskaityda
mas valandų. Kai presas 
nutildavo apie septintą va
landą vakare, kai beveik visi 
jau buvo išėję, Večkys krap- 
štinėjosi prie vieno linotipo 
ar kito—taisė, remontavo. 
Jis per savo pastangas išmo
ko, pažino kiekvieną linotipo 
šriubęlį, taip, kad “Vilniai” 
beveik niekad nereikėjo 
šauktis mechanikų-remon- 
tuotojų. Ir jis lygiai taip 
pažino kiekvieną dalelę savo 
archaiškame, gal 20 metų 
senumo automobilyje (T mo
delio Forde), kurį pats taisė, 
valė, aliejavo, šlifavo . . .

o o o o

Nekartą teko važiuoti su 
Večkiu jo sename Forde. 
Kartais žiemos metu jo auto
mobilis riedėjo, kai daug 
vėlesnės markės mašinos su
stingo Chicagos žvarbiose 
pūgose. Tada Večkys nuvež
davo “Vilnį” į paštą ir aš jam 
padėdavau.

Mūsų bendradarbiavimas 
spaustuvėje tęsėsi. Kaip per- 
fekcionistas, jis vertino ma
no pastangas padaryti pirmą 
puslapį kuo gražesniu. Vienu 
metu užtikau spaustuvėje 
tikrą lobį: eilę stalčių, pilnus 
visokių rankomis renkamų 
metalinių raidžių.

“Kas tai per raidės? Kodėl 
mes jų nevartojame?”

Kompotai gydo
Vaisiai — svarbių ir gyvybingų žmo

gaus organizmui medžiagų — frukto
zės, organinių rūgščių, vitaminų, mine
ralinių druskų ir kt. — šaltinis. Vaisių 
kompotai ypač naudingi žmonėms, ku
rie šviežių vaisių valgyti negali.

OBUOLIŲ KOMPOTAS skatina seilių 
išsiskyrimą ir palengvina virškinimą. 
Ypač efektyvus vaistas sergant žarnyno, 
inkstų ir širdies ligomis, aukštu kraujo 
spaudimu.

KRIAUŠIŲ KOMPOTAS naudingas 
sergant skrandžio, kepenų, inkstų, tul
žies ir širdies ligomis, taip pat susirgus 
infekcinėmis nervų ligomis, anemija ar 
tuberkulioze.

VYŠNIŲ AR TREŠNIŲ KOMPOTAS 
lengvai virškinamas, tinka vartoti ser
gant žarnyno ar skrandžio ligomis, uo
gas pertrynus, o sultis truputį atskie- 
dus. Sunegalavus kepenims, tulžiai, 
inkstams, širdžiai, sergant aterosklero
ze, artritu ar tuberkulioze, uogų per
trinti nereikia.

BRAŠKIŲ KOMPOTAS turi daug vi
tamino C ir pektino, labai aromatingas 
ir skanus, vartojamas pagal dietą ser
gant beveik visomis ligomis.

SLYVŲ KOMPOTAS laisvina vidurius, 
reguliuoja skrandžio veiklą. Rekomen
duotinas sergant kepenų, Inkstų, širdies 
ilgomis, ateroskleroze, anemija reuma
tizmu, podagra;

R. N. 
Tarybinė Moteris

Man buvo paaiškinta, kad 
praeityje, kai linotipai turėjo 
tik vienokias raides teks
tams, iš tų rankomis renka
mų buvo sudaromi antgal- 
viai.

“Dabar mes jų nevartoja- 
me, nebent laiks nuo laiko 
prašmatniam plakatui” — 
man buvo aiškinta.

O raidės tokios gražios, 
įvairios: italikai, futurai, hel- 
vetika, ir taip toliau, ir taip 
toliau.

“O jeigu aš pats sustaty- 
čiau pagrindinius antgal- 
vius—juk juos galima įrakin
ti į puslapio rėmus?”

“Galima,” sako Večkys.
“Techniškai galima,” sako 

Valatka.
Taip ir pradėjau. Vis dau

giau antgalvių buvo rankom 
(mano) renkamų. Prūseika 
pagyrė:

“Puslapis gražus. Tik turi
nio nenustelbk . . .”

Bet vieną dieną įvyko ka
tastrofa. Tą popietį radijas 
pranešė apie žymius Raudo
nosios Armijos laimėjimus— 
rodosi, kad Charkovas buvo 
išlaisvintas—ir aš paskutinę 
minutę nutariau pakeisti pa
grindinį antgalvį. Puslapis ir 
šiaip jau buvo pilnas tų 
ranka rinktų raidžių, ir nau
jai surakinant gal negerai 
surakinau.

Kiti penki puslapiai guli 
prese, skubinu su pirmuoju, 
paskutiniu. Karvelis ir Kinka 
patikrina surakinimą, kelia 
nešt, ir—lyg sprogimas: pus
lapis subyra: ant grindų me
talo krūvos—ant linotipo su
statytas metalo eilutės, ma
no vargšės rinktinės raidės, 
skilčių linijos, paveikslų kli
šės.

Visi žiūri į mane. Štai ką 
padarė su savo prašmatny
bėmis tas jaunas dailininkas! 
Tik Večkys simpatingas. 
“Nesirūpink”, jis man sako.

Sudarome planą, geriau 
pasakius, Večkys sudaro pla
ną: Karvelis klasifikuos me
talą į atskiras krūveles, Va
latka perstatys (ant linoti
po!) antgalvius, ir visi kiti 
pradės, žiūrėdami į korektū
rines nuotraukas, “rekon- 
struktuoti” tekstus. O jis? 
Jis, Večkys, sės prie linotipo 
ir pradės iš naujo rinkti 
tekstą, bus kaip ir socialisti
nės lenktynės tarp rekon
strukcijos ir sustatymo iš 
naujo . . .

Toks buvo Steponas Več
kys, mano atmenamas kaip 
Jonas Kuodis—doras kovoto
jas ir kovotojas už dorovę. 
Socialistas tikra ta žodžio 
prasme.

5-TAS PUSLAPIS

Miami, Fta.

L. L. D. 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 23 dieną L. S. K. 
patalpose įvyko Lietuvių Li
teratūros Draugijos 75 kuo
pos eilinis susirinkimas. Kaip 
jau įprasta, kuopos susirinki
mams yra paruošiami pietūs, 
o po to seka mitingai. Šiam 
susirinkimui pirmininkavo J. 
Zutra. Pirmiausia jis daly
vius paprašė minutės atsisto
jimu išreikšti pagarbą miru
siai kuopos narei Paulinai 
Urbonienei.

Išklausius ir priėmus kuo
pos valdybos ir komisijų pra
nešimus, visi rūpestingai ap
tarėme kuopos reikalus. 
Kuopa turi iždą ir iš jo 
geriems reikalams paaukoja. 
Nutarta Kapų Lankymo Die
ną per “Laisvę” ir “Vilnį” 
prisiminti kuopos mirusius 
narius, kiekvienam laikraš
čiui skiriant po $25. N. leš- 
mantienė pranešė, kad šio
mis dienomis Artūras Petri
ką iš New Yorko prisiuntė 
savo Lietuvoje susuktus fil
mus. Buvo plačiai kalbėta 
apie šių filmų demonstravi
mą. Nutarta filmų rodymą 
rengti su užkandžiais gegu
žės 21 dieną. Šiam renginiui 
suruošti išrinkta komisija. 
Jon įeina N. Navicky, J. 
Lazauskienė, F. Mankauskas 
ir N. lešmantienė. Nuoširdus 
ačiū Katrinai Petrikienei, 
kuri mums tarpininkavo gau
ti šiuos filmus; taip pat 
Centro sekretorei Ievai Mi- 
zarienei, kuri šiuo reikalu 
rūpinosi. N. lešmantienė

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad 

L. L. D. 75 kuopos filmų iš 
Lietuvos rodymas su vaišė
mis įvyks gegužės 21 dieną, 
trečiadienį. Pradžia 12 vai. 
Vieta: L. S. K. patalpos, 
2610 N. W. 119 Str., Miami, 
Fla. Kuopos Valdyba

Binghamton, N. Y.

LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Mūsų LDS 6 kuopos susi
rinkimas įvyko balandžio 11 
d. Buvo garsinta, kad susi
rinkimas įvyks balandžio 4 
d., bet namo savininkas susi
rinkimą atidėjo, nes tą dieną 
buvo didysis penktadienis, 
prieš pat Velykas.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą 
1:30 valandą popiet. Viso 11 
narių (su komitetu) dalyvavo 
susirinkime.

Nutarimų raštininkė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Taipgi ir kuopos 
komitetas pateikė raportus, 
kurie buvo priimti vienbal
siai.

Finansų sekretorė Jennie 
Brown pranešė, kad gavo iš 
LDS centro nominacijų blan
kas nominavimui kandidatų į 
LDS centro valdybą. Iždinin
kė pranešė, kad nupirko už 
$11 naują knygą užrašams. 
Helen Pagiegalienė pranešė, 
kad dar nerado vietos paren
gimui. Tūli nariai šreiškė 
pageidavimą, kad būtų para
šyta “Tiesoje” apie mūsų 
kuopos susirinkimus.

Sužinojome, kad mūsų na
rė, L. Mainionienė, sunkiai 
serga. Negali kalbėti; taipgi 
negali valgyti, tai ją maitina 
per tam tikrą dūdą. Ji randa
si Willow Point Nursing 
Home. Gaila, buvo gera na
rė.

Iždininkė A. Maldaikienė 
uždarė susirinkimą.

Po susirinkimo buvo vai
šės. Turėjome kavutės ir 
pyragaičių. J. Vaicekauskas

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams
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ST. PETERSBURG, FLORIDA
Kovo 22 dieną Lietuvių 

Piliečių salėje LLD-jos 45 
kp. turėjo gražų parengimą. 
Publikos prisipildė pilną sa
lė, buvo svečių iš kitų valsti
jų.

Seimininkai Raškauskai 
pagamino skanių valgių ir 
visus pavaišino.

Kuopos pirm. S. Kuzmick- 
kas pranešė • kad netikėtai 
atvyko jų sūnus Danei su 
šeima iš Jacksonville, Fla. 
Danei sūnus yra muzikas ir 
dainininkas, turi gražų, išla
vintą balsą. Buvo pakviestas 
padainuoti. Jis atliko keletą 
dainų solo. Publika širdingai 
jam plojo.

Po to sekė šokiai ir drau
giški pokalbiai su svečiais.

KLUBO VEIKLA
Kovo 29 dieną klubo salėje 

įvyko nepaprastas renginys. 
Klubiečių ir svečių iš toles
nių vietų prisirinko pilna 
salė. Visi buvo skaniai ir 
sočiai pavaišinti.

Po pietų klubo prez. V. 
Bunkus pranešė, kad šian
dien Cekoslovakų choras at
liks koncertinę programą 
ir pristatė programos vedėją 
Marie Cernik.

Susirinko skaitlingas būrys 
dainininkų, pasipuošė mar
gaspalviais tautiškais kostu- 
mais. Jie pabaigė dainų pro
gramą, dar pašoko tautiškus 
šokius. Koncertas buvo įdo
mus. Publika gausiai plojo. 
V. Bunkus padėkojo Chorui 
už gražią programą ir visiem 
už skaitlingą atsilankymą. 
Koncerte pijaninu akompo- 
navo Helena Janulytė. Po to 
sekė šokiai.

KLUBO SUSIRINKIMAS
Balandžio 5 dieną savoje 

salėje klubiečiai turėjo mė
nesinį susirinkimą. Jį prave
dė prez. Valys Bunkus.

Pirmiausia buvo pagerbtos 
tylos minute mirusios klubo 
narės Jane Gendrėnienė ir 
Petrė Stančikienė.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė kovo mėne
sio raportus. V. Bunkus pra
nešė, kad įsirašė į Klubą 
nauja narė Terry Kuzmickie- 
nė. Ačiū jai. Raportai priim
ti.

Nutarta gegužės mėnesį 
pagerbti klubo mirusius na
rius per “Laisvę” ir “Vilnį”. 
Tam paskyrė po $25.

Pabaigus susirinkimą, tu

Kaži II ieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 18 metų kai negailestinga mirtis atskyrė 

mūsų mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona
HELEN dukra

WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Albertui Merkiui
Reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Rose Beh- 

mer, jo dukrai, sūnui ir visiems artimiesiems.
Ruth Gugas 
Servit Gugas 
Amelia Young
E. N. Jeskevičiūtė 
Jonas Siurba
O. Čepulienė
Mildred Stensler 
Victor Becker
S. Stasiukaitienė
A. Lupsevičienė

Anne Yakstis
Ruth Bell
Povilas ir Nellie Venta
Elizabeth Dominic
Amelia ir Walter Yuskovic
A. Babarskienė
Ieva Mizarienė
T. Stočkienė
Ilse ir Antanas Bimba
W. A. Malin

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Albertui Merkiui
Reiškiame širdingą užuojautą sesutei Rožei Beh- 

mer ir jos šeimai.

JUOZAS ŠARKIUNAS 
HELEN ŠARKIŪNIENĖ 
HELEN JANULYTĖ 
JULIJA ANDRULIENĖ 

St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Mary Perkins
Reiškiame širdingą užuojautą dukroms, Anna S. 

Dalton, ir Lucille Phillips, sūnui Aleksandrui ir jų 
šeimoms.

L. L. D. 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

rėjome pietus, kuriuos pa
teikė šeimininkai Raškaus
kai.

Po pietų Violet ir Stasys 
Kuzmickai padainavo duetą.

Taipgi Dainos Mylėtojų 
choras padainavo keletą dai
nelių. Vadovavo Helena Ja
nulytė.

Po to sekė šokiai iki vėlu
mos.
KUOPOS VEIKLA

Balandžio 12 dieną Lietu
vių Piliečių salėje įvyko LLD 
45 kp. susirinkimas. Jį pra
vedė pirm. Stasys Kuzmic
kas.

Buvo pagerbtos tylos mi
nute mirusios kuopos narės 
Jane Gendrėnienė ir Petro
nėlė Stančikienė. Kuopos 
valdyba bei renginių komisi
ja pateikė raportus. Pirmi
ninkas Stasys Kuzmickas 
pranešė, kad Valdybos posė
dyje nutarta gegužės 10 die
ną. Taipgi pranešė, kad į 
kuopą įsirašė naujas narys 
Petras Zaukas.

Nutarta gegužės mėnesį 
pagerbti mirusius kuopos na
rius per “Laisvę” ir “Vilnį” 
abiem laikraščiams paskyrė 
paramos po $25. Raportai 
priimti.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininką Raškauskai pavaiši
no visus skaniais pietumis. 
Po pietų, vadovybėje Hele
nos Janulytės, įvyko dainų 
programa. Solo atliko Larry 
Strack ir Stasys Kuzmickas. 
Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo keletą dai
nų. Toliau sekė šokiai iki 
saulėleidžio.

Mirė mūsų 
organizacijų narės

Kovo 16 dieną mirė Jane 
Gendrenienė. Buvo pašarvo
ta Douglas Baird koplyčioje, 
prie karsto atsisveikinimo 
kalbą pasakė Jonas Mileris. 
Velionės palaikai buvo sude
ginti, palydovai buvo pa
kviesti pietums į Lietuvių 
Piliečių klubo salę.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionės artimiesiems.

Kovo 27 dieną mirė Petro
nėlė Stančikienė. Paliko liū
dintį sūnų Joną ir jo šeimą.

Buvo pašarvota Lee Wil
liams Šermeninėje. Prie 
karsto kalbėjo Aldona Alek
nienė. Velionės palaikai buvo 
sudeginti.

Palydovai buvo pakviesti į 
Lietuvių Piliečių salę pie- 
tams.

Reiškiu užuojautą velionės 
artimiesiems.

* * *
Mūsų veikėjas dailininkas 

Pranas Mockapetris surengė 
savo sesutei Onai Klimienei 
metinį mirties paminėjimą. 
Pakvietė į Lietuvių Piliečių 
salę velionės sesutės dvi du
kras ir du sūnus su šeimomis 
iš įvairių valstijų. Taipgi ir 
daug ir vietinių. Šeimininkai 
V. Kuzmickienė ir M. A. 
Raškauskai pagamino pietus. 
Po pietų velionės atminimui 
Adelė Pakalniškienė plačiai 
pakalbėjo apie jos gyvenimą. 
Taip pat kalbėjo ilgus metus 
pažinoję Onutė Klimienė, Jo
nas Mileris.

Gražus paprotys prisiminti 
mirusius. Tačiau tokiame 
momente pagalvoji, kad 
kiekvienam toks likimas 
ateis, nieko nėra amžino.

PRANEŠIMAS
Gegužės 3 dieną įvyks klu

bo susirinkimas, pradžia 10 
vai. ryto.

Gegužės 10 dieną LLD 45 
kuopos susirinkimas, pradžia 
10:30 vai. ryto. Po pietų bus 
paminėta Motinos Diena. 
Bus kalbų ir dainų progra
ma.

Įvyks 314-15 Avė. South.
V. Bunkienė

Iš “Laisvės” suvažiavimo 
ir banketo

Balandžio 20 d. tikrai iškil
mingai praleidome “Laisvės” 
Bendrovės dalininkų suvažia
vimą prieš pietus, o vėliau 
banketą, kuriame pagerbė
me Povilą Ventą, sulaukusį 
70 metų amžiaus ir apdova
notą Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros veikėjo gar
bės vardu.

Suvažiavime turėjome sve
čią mūsų per eilę metų pirmą 
dovaną laimėjusį vajuje Po
vilą Alekną iš St. Peters
burg, Floridos. Taipgi daly
vavo iš Detroito Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
prezidentas Servit Gugas su 
žmona Ruth. Žinoma, jie 
dalyvavo ir bankete.

Į banketą atvyko iš Wa- 
shingtono Tarybų Sąjungos 
ambasados konsulas Edmun
das Juškys, taipgi bankete 
dalyvavo žurnalistas Sigitas 
Krivickas, akredituotas ko
respondentas Jungtinėse 
Tautose.

S. Gugas gražiai vedė 
tvarką suvažiavime, K. Pet- 
rikienė buvo suvažiavimo už
rašų sekretore. Į rezoliucijų 
ir nominacijų komisiją apsiė
mė Povilas Alekna, Nastė 
Buknienė ir Amelia Yusko
vic. Atsiprašome komisijos 
už klaidą praėjusiame “Lais
vės” numeryje, kur nebuvo

jų vardai pažymėti po rezo
liucija.

Redaktoriaus A. Bimbos ir 
administratorės Ievos Miza- 
rienės raportai buvo entu
ziastiškai priimti. Per disku
sijas po raportų buvo daug 
išsireiškimų, kad “Laisvė” 
užima gerą poziciją.

Per banketą trumpoje pro
gramoje, kurią pravedė Ieva 
Mizarienė, kalbėjo konsulas 
E. Juškys, žurnalistas Sigi
tas Krivickas, LDS iždininkė 
Amelia Yuskovic, Jonas Juš
ka ir Antanas Bimba. Daug 
tikrai užsitarnautų kompli
mentų gavo Povilas Venta už 
jo nenuilstančią veiklą nuo 
pat jaunų dienų.

Šeimininkės Nelė Ventienė 
ir Ona Babarskienė pateikė 
skanius pietus. Nastė Buk
nienė ir Nellie Shumbris pa
tarnavo prie stalų. Alekas 
Mitchell ir Kari Benderis 
darbavosi prie patarnavimo 
su gėrimais. Sofija Stasiukai
tienė pardavinėjo bilietus. 
Beje, Sofija daug prisidėjo 
prie maisto išlaidų pagendi- 
mo, užmokėdama $115.

Širdingai dėkojame vi
siems, kurie atsilankė, ir 
visiems, kurie prisidėjo su 
darbu, ir visiems aukoto
jams, kurie sudėjo “Laisvei” 
$6,973.48. Ieva

Suvažiavime: Ieva Mizarienė, Administratorė; K. Petrikie- 
nė, suvažiavimo sekretorė ir Servit Gugas, tvarkos 
vedėjas.

Bankete: Povilas Venta, svečias Povilas Alekna iš St. 
Petersburg, Fla., konsulas Edmundas Juškys ir Ieva 
Mizarienė.

Po banketo prie darbininkų stalo: šeimininkės Ona 
Babarskienė ir Nelė Ventienė, ir jubiliantas Povilas Venta.

Nuotraukos: A. Petrick

JŲ LAUKIA AŠTRI BAUSMĖ
New Yorkas. -— Praeitą 

savaitgalį Valstijos Aukš
čiausiasis Teismas Bronxe 
pripažino du jaunuolius iš 
Mount Vernon, N. Y., kal
tais nužudymu praeitų metų 
spalio 27 d. žymaus civilinių 
teisių advokato Herbert B.

Finn. Jais yra John Bedford, 
20 metų ir Garfield Alston, 
15 metų! Šiuos žodžius ra
šant bausmė jiems dar nebu
vo paskirta. Ji būsianti aš
tri—tokia, kokia būtų už 
papildymą žmogžudystės ski
riama pilnamečiams.

TARP LIETUVIU
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo narė, motina mūsų 
spaustuvės darbininko Bill 
Malin, Ona Malinauskienė- 
Malin vėl turėjo pasiduoti 
ligoninėn. Ji dabartiniu laiku 
randasi Roosevelt ligoninėje 
Manhattane. Kaip ilgai jai 
teks ten išbūti, kol kas neži
nome.

Linkime draugei Malinaus
kienei greit sustiprėti.

* * *

Tarp “Vilniai” aukotojų 
vardų buvo praleistas Sofijos 
Stasiukaitienės vardas, kuri 
aukojo $25. Atsiprašome.

Ieva

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

“Laisvės” Bendrovės di
rektorių posėdis įvyks pir
madienį, gegužės 5 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės name.

N. Buknienė, Sekr.

MIAMI, FLORIDA
Nuoširdžiausiai sveikinu GEGUŽĖS PIRMO

SIOS, DARBO ŽMONIŲ SOLIDARUMO DIE
NOS ir GEGUŽĖS DEVINTOSIOS PERGALĖS 
DIENOS proga JAV ir Lietuvos TSR vyriausybę, 
mokslo, apšvietos ir darbo žmones, kovojančius už 
teisingą taiką pasaulyje.

Visiems linkiu dab'g tvirtos sveikatos, ilgiausių 
metų. Daug laimėš “Laisvės” bendradarbiams, 
veikėjams, rėmėjams ir skaitytojams.

Su gilia pagarba, J. Smalenskas

BRIEFS
The Australian press has 

been carrying reports of the 
intention by the United 
States to store 10,000 tons of 
nuclear wastes on the Pacific 
island of Palmyra. The pu
blic reaction there and other 
Pacific nations is very unfa
vorable. 

* * *
People’s attitudes often 

differ from their behavior, 
and young Americans are no 
exception when it comes to 
matters of health care, says 
the Health Insurance Insti
tute.

This was revealed by a 
survey of 2,284 American 
youths, ages 14 to 25. Ninety 
percent agreed that ciga
rette smoking is one of the 
causes of lung cancer, but 35 
percent admitted smoking 
daily. 

* * *
More than one-third of 

adult Americans report 
someone in their family has 
experienced an emotional 
problem severe enough to 
affect their physical health, 
according to a study by 
Pacific Life Insurance Com
pany.

The study said that 20 
million adults have suffered 
from prolonged mental 
health problems. 

* * *
A new report from the 

National Institute of Mental 
Health, Rockville, Md., con
cludes that first-born child
ren in small families tend to 
be bright over-achievers, 
and that the only child also 
scores well.

* * *

One of the most outstan
ding Soviet ballerinas is Ma
ya Plisetskaya.

They say that her long 
stride, light floating leap, 
pliant but steely torso, re
markable arms—it is in the 
rare combination of these 
natural gifts, perfected by 
endless self-improvement, 
that the artistry of Soviet 
ballerina Maya Plisetskaya 
lies.

♦ * *
The unwaning youthful

ness of classical dance is to 
be explained by the appear
ance of prima ballerinas like 
Anna Pavlova, Marina Se
menova, Galina Ulanova and 
Maya Plisetskaya through
out all of its history.

* * *
The students in Bolshoi 

Ballet School in Moscow are 
not only a cross-section of 
the Soviet population, but 
include some 60 foreign stu
dents as well.

Who gets in, and how?
Almost anyone who can 

pass preliminary tests can 
attend the school. The tests

Ballerina Maya Plisetskaya 
are usually auditions given 
at the school itself, but since 
there are hundreds of ama
teur dance groups through
out the country-folk and 
others—the best from these 
also come to the school for 
finished training.

Students start at 10 years 
of age. They must be physi
cally and intellectually 
equipped, as well as morally 
healthy. Once accepted, stu
dents stay for eight years. 
They pay for nothing. Leo
tards, dancing slippers, and 
other clothing are free. 
Some 300 students, mainly 
from outside Moscow, live in 
the boarding school—also 
free, except in cases where 
parents have a high income 
and thus pay a small fee.

The pupils of the senior 
grades, who are 17-18, re
ceive and additional 30-ru- 
ble-a-month stipend for 
spending money.

The basic academic curri
culum is the same as other 
Soviet children get at school. 
But here, at the Academy, 
the children concentrate on 
the history of dance, on 
music and theater. Lessons 
from books are accompanied 
with lessons at the bar in the 
practice rooms.

The children are Russians, 
Tadjiks, Yakuts, Turkmeni
ans, Lithuanians, Latvians 
and Estonians, in fact, from 
all 15 republics. There are 
also children here from Italy, 
Yugoslavia, Mongolia, Peru, 
Bulgaria; from Asia, Africa, 
Latin America—and from 
the USA.
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