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KRISLAI
Už pasaulį be ginklų ir karų! 
Naujos pastangos
Izraelio valdžioje ginčai 
Taikai kenksminga misija 
Vėl protestai ir areštai 
Džiaugiasi vajaus eiga

A. BIMBA
Šios šalies komercinė spau

da skundžiasi, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė pradėjo 
ir vysto labai plačią taikos 
ofensyvą. Štai jos kelių die
nų bėgyje veiksmai už taiką: 
Varšuvos Sutarties kraštų 
susirinkimo pasiūlymas grei- 
čiausioje ateityje laikyti pa
saulinę konferenciją už taiką 
ir nusiginklavimą. Tarybų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
Ministro Andrei Gromyko ir 
Jungtinių Valstijų Valstybės 
Sekretoriaus Edward Mus- 
kie susitikimas Vienoje de- 
tentės, taikos ir nusiginkla
vimo reikalais. Gegužės 19 
dieną Tarybų Sąjungos pre
zidento Leonido Brežnevo 
susitikimas ir tarimasis su 
Prancūzijos prezidentu Vale
ry Giscard d’Estaing tais 
pačiais taikos ir nusiginklavi
mo reikalais.

Visi šitie susitikimai ir 
pasitarimai buvo atlikti Ta
rybų Sąjungos iniciatyva!

Tai ofensyvą už pasaulį be 
ginklų ir karų. Ją nuošir
džiausiai sveikina ir jai prita
ria visi pasaulio rimtai galau- 
jantys geros valios žmonės.

Prieš kelias dienas pradėjo 
posėdžiauti naujai išrinktas 
revoliucinis Irano parlamen
tas. Sakoma, kad jis į savo 
rankas paims ir amerikinių 
53 įkaitų paleidimo klausimą. 
Be to, kaip žinoma, Pasauli
nis Teismas, Jungtinių Tau
tų įstaiga, įsakė Irano vado
vybei amerikinius įkaitus pa
leisti. Manoma, kad Irano 
vadovybė šį įsakymą igno
ruoti negalės.

Šis Pasaulinio Teismo įsa
kymas žymiai sustiprina 
Jungtinių Valstijų ir visos 
eilės kitų kraštų vedamas 
ekonomines sankcijas prieš 
Iraną. Jis taip pat plačiai 
atidaro Jungtinėms Valsti
joms duris eiti į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą su 
reikalavimu, kad ji verstų 
Iraną įkaitus paleisti.

□
Matyt, kad Izraelio val

džioje (kabinete) su Premje
ru Beginu priešakyje yra 
labai paaštrėjęs pasidaliji
mas palestiniečių ir kitais 
Vidurio Rytų situacijos klau
simais. Tiktai taip tegalima 
suprasti ir išaiškinti Apsigy
nimo Ministro Ezer Weizman 
pasitraukimą. Kalbama, kad 
Premjeras Beginąs turi ir 
daugiau priešų. Gal tas pri
vers jį pakeisti politiką. Už 
dienos kitos paaiškės.

Jungtinėse Valstijose su 
dviejų savaičių oficialiu vizi
tu lankosi Kinijos premjero 
pavaduotojas ir Militarinių 
Reikalų Komisijos sekreto
rius Geng Blao. Jo vizito 
tikslas: gauti technologijos ir 
ginklų sustiprinimui Kinijos 
karinio pajėgumo, nukreipto 
prieš Tarybų Sąjungą!

Tai negarbinga ir taikai 
pavojinga misija.

Žinoma, jai pritaria ir ją 
sveikina šios šalies militaris
tinės reakcinės jėgos.

Vėl Seabrook, N. Y., pra-

Vienas labai nusivylęs; 
kitas labai patenkintas

Islaminių kraštų konferencija 
baigė savo sesiją

Renė Levesque, 
Kvebeko Premjeras

Montreal.—Kvebeko Provincijos Premjeras Levesque 
prašo savo prancūziškus pasekėjus perdaug nenusiminti, 
kad referendumas nepavyko, kad kvebekiečiai 58.2 procen
to prieš 41.8 proc. dauguma atmetė jo vadovaujamos Parti 
Quebecois pasiūlymą provincijai atsiskirti nuo Kanados 
Konfederacijos ir pasiskelbti nepriklausoma valstybe su 
prancūziška kalba. Bet jis pats, žinoma, referendumo 
rezultatais labai nusivylęs. Juk tai labai didelis smūgis 
jam, jo partijai ir valdžiai.

Ottawa.—Nereikia nė kalbėti, jog referendumo rezulta
tais yra labai pasitenkinęs Kanados Premjeras Trudeau. 
Jis žada pataisyti Kanados Konfederacijos konstituciją, 
suteikiant provincijoms ir tautinėms mažumoms, o ypač 
Kvebeko Provincijos prancūzams, daugiau laisvių ir teisių.

Žemės drebėjimas 

vakaruose
Praeitą sekmadienį, gegu

žės 25 d. šios šalies vakaruo
se įvyko gana smarkus že
mės drebėjimas. Jis apėmė 
ne tik beveik visą didelę 
Californijos valstiją, bet ir 
dalį Nevados valstijos, prida
rydamas nemažai nuostolių, 
kurie šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo pilnai apskaičiuo
ti. Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
jautėsi drebėjimo paliestų 
rajonų gyventojai. Jiems 
mūsų visų giliausia užuojau
ta!

Tokyo. — Japonijos val
džia jau nutraukė prekybą su 
Iranu. Ji pildo Amerikos 
reikalavimą bausti Iraną už 
nepaleidimą 53 amerikinių 
įkaitų.

sidėjo liaudies protesto de
monstracijos prieš statymą 
branduolinės jėgainės. Gegu
žės 25 dieną prie aukšta 
tvora aptvertos statomos jė
gainės susirinko daugiau 
kaip 1,000 apylinkės susirū
pinusių ir pasipiktinusių gy
ventojų. Vėl ginkluota polici
ja ir milicija žiauriai demon
strantus puolė ir blaškė. 25 
demonstrantai suareštuoti ir 
sumesti už grotų. Daug esą 
sužeistų . . .

Pažangiečių dienraščio 
“Daily World” administracija 
džiaugiasi, kad jos vedamas 
metinis vajus už sukėlimą 
$250,000 duoda puikių rezul
tatų. Visa eilė miestų bei 
distriktų jau išpildė jiems 
paskirtas kvotas.

Jau esą suplaukę daugiau 
kaip 150,000 arba 60 procen
tų paskirtos sumos.

Administracija širdingai 
dėkoja vajininkams ir auko
tojams.

Pierre Elliott Trudeau, 
Kanados Premjeras

Valdžia padės 
iškraustyti šeimas

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris paskelbė 
Niagara Falls, N. Y., miesto 
Love Canal dėl užtrešto van
dens padėtį nepaprasta pa
dėtimi. Tas reiškia, kad fe
deralinė valdžia finansiškai 
padės iš Love Canal iškraus
tyti net 710 šeimų.

Aišku, kad prezidento pa
tvarkymu Niagara Falls 
miesto valdžia labai paten
kinta.

Pekinas. — Kinijoje lanko
si Jungtinių Valstijų- iš 14 
narių susidedanti prekybinė 
delegacija. Jai vadovauja 
Georgia valstijos gub. 
George Busbee.

Teheranas. — Gegužės 21- 
22 dienomis Irano valdžia 
nubaudė mirtimi (sušaudė) 
29 narkotikais prekiautojus. 
Ji esanti pasiryžus tam biz
niui padaryti galą ant visa
dos.

MOKYTOJAI IR 
MOKYKLŲ VIRŠININKAI 
TURĖS PEREITI 
KVOTIMUS

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos Apšvietos 
Taryba nutarė, kad iki 1983 
metų visi valstijos mokytojai 
ir mokyklų viršininkai turi 
pereiti minimum kvotimus, 
jeigu jie nori pasilikti savo 
pareigose. Kvotimų tikslas— 
pašalinti netinkamus moky
tojus bei viršininkus. O kad 
tokių mokytojų ir viršininkų 
yra nemažai, tai nėra jokia 
paslaptis. Todėl tarybą už šį 
nutarimą galima tiktai pa
sveikinti.

Žinoma, šis nutarimas turi 
apsčiai ir priešų. Jie nesigai
lės pastangų jį atšaukti.

Islamabad, Pakistanas. — 
Islaminių kraštų konferenci
jos delegatų dauguma labai 
griežtai pasmerkė Jungtines 
Amerikos Valstijas už jų 
nusistatymą palestiniečių 
klausimu ir rėmimą Izraelio, 
ir taipgi kritikavo Tarybų 
Sąjungą už suteikimą milita- 
rinės pagalbos Afganistanui 
apsiginti nuo imperialistinio 
pavojaus iš užsienio. Ji tą 
pagalbą laiko kišimusi į Af
ganistano vidinius reikalus ir 
ragina visas militarines jėgas 
iš jo ištraukti.

Jungtinių Valstijų nusista
tymą Vidurio Rytų klausimu 
konferencija laiko labai dide
liu pavojumi visiems kraš
tams tame pasaulio regione.

Konferencija savo darbą 
baigė ir užsidarė gegužės 22 
dieną. Jos daugumos nusi
statymas ir nutarimai dabar 
plačiai diskutuojami pasauli
nėje spaudoje.

Už atnaujinimą ryšią 
su Jungtinėmis 
valstijomis!

Bangkok, Thailandas. — 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos Užsienio Reikalų 
Ministras Thach čia pareiš
kė, kad Vietnamo vyriausy
bė esanti pilnai pasirengus 
pradėti derybas dėl atnauji
nimo santykių su Jungtinė
mis Valstijomis. Bet, jis sa
ko, Vietnamo vyriausybė dar 
nėra gavus iš Washington© 
pritarimo tokioms deryboms 
ir ryšių atnaujinimui.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos gubernato
rius Byrne su žmona Jean 
birželio pradžioje vyksiąs de
šimčiai dienų į Kiniją. Jie 
lydėsią Seton Hall Universi
ty viršininkų delegaciją. Jų 
visų kelionė prasidės birželio 
4 dieną.

Susitarė dėl 1981 m. 
federalinio biudžeto

Senato biudžetinio komiteto nariai. Iš kairės: Henry 
Bellmon, republikonas iš Oklahomos; J. James Exon, 
demokratas iš Nebraskos, ir Ernest F. Rollings, republiko
nas iš South Carolinos.

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų Rūmų biudžetiniai 
komitetai išlygino visus skir
tumus ir pasiūlė 1981 metų 
biudžetą iš $613 bilijonų. Tai 
$41.1 bilijono didesnis už šių 
(1980) metų biudžetą.

Siūlomame biudžete milita- 
riniams-ginklavimosi reika

Užgyrė sankcijas 
prieš Iraną

Bonn. — Vakarų Vokieti
jos ir Prancūzijos kabinetai 
užgyrė prezidento Carterio 
reikalavimą paskelbti Iranui 
prekybines sankcijas. Nors, 
kaip žinoma, Vokiečių Fede
ratyvinė Respublika turi iš
vysčius labai plačius preky
binius ryšius su Iranu, bet 
vokiečiai nenori nusidėti 
Amerikai ir vykdo jos įsaky
mą.

Sukilėliai užėmė 
miestą

Kwangju, Pietų Korėja. — 
Gegužės 21 dieną įvyko fa
šistinio režimo priešų milži
niška demonstracija. Ją ban- 

'dė sutriuškinti policija ir 
armija, bet joms nepavyko, 
sukilėliai užėmė miestą. Ko
voje krito daugiau kaip 30 
žmonių, o net keli šimtai esą 
sužeistų.

Ten esančiai Jungtinių 
Valstijų armijai, susidedan
čiai iš gerai ginkluotų ir yra 
įsakyta būti pasiruošusiai re
žimą gelbėti, jeigu jis savo 
jėgomis nebegalėtų atsilaiky
ti prieš sukilusią liaudį.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Gegužės 24 dieną tapo pa
kartas 54 metų amžiaus Pre
zidento Park nužudytojas 
Kim Jae Kyu.

Brusselis. — Europinės 
Bendrosios Rinkos šalys jau 
pradėjo prekybines sankcijas 
prieš Iraną.

Tel Aviv. — Izraelio Olim
pinis Komitetas nutarė neda
lyvauti vasariniuose olimpi
niuose žaidimuose Maskvoje. 
Jis vykdys JAV prezidento 
Carterio reikalavimą.

lams lėšos padidinamos ko
kiais 6 bilijonais dplęrių!

Šis biudžetas esąs pilnai 
balansuotas . . .

Manoma, kad komitetų 
siūlomą biudžetą užgirs Se
natas ir Atstovų Rūmai be 
didelių ginčų.

Jie už detentę, taiką 
ir pasaulį be karų!

Varšuvos Sutarties šalių konferencijoje, įvykusioje Lenki
jos sostinėje, gegužės 13 dieną susitinka ir šnekasi Tarybų 
Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas [kairėje] ir 
Lenkijos Komunistų Partijos sekretorius ir vadas Edward 
Gierek. Tarp jų—tarybinis karininkas Aleksei Aleksan
drov.

Prancūzija turinti teisę tartis 
be atsiklausimo kitų

Jean Francois-Poncet

Miesto Tarybos 
nariai kaltinami

Philadelphia, Pa. — Čia 
federalinė džiurė paskelbė 
apkaltinimą prieš Miesto Ta
rybos 3 narius ir vieną advo
katą, kad jie užsiimdinėjo 
korupcija. Tas reiškia, kad 
jie savo aukštas, atsakingas 
vietas panaudojo savo asme
niškam pasipinigavimui. Jie 
bus teisiami, ir jeigu teismas 
pripažins kaltais, jie buvo 
smarkiai nubausti.

GAZOLINO UŽTEKS, 
BET JO KAINA DAR 
ŽYMIAI PAKILS

Jeigu šiuo metu bendrai 
paėmus praeitais metais ga
zolino kaina buvo tik 82 
centai galionas, tai šiemet 
jau $1.25! Šiemet jo visiems 
pilnai užteksią, bet jo kaina 
dar žymiai pakilsianti. Dau
geliui darbininkų ji būsianti 
nebeįkandama!

Automobiliy 
pardavimo 
sumažėjimas

Detroit, Mich. — Trys di
džiosios automobilių gamini
mo pramonės korporacijos 
(Ford, Chrysler ir General 
Motors) skundžiasi, kad jos 
gegužės mėnesį per 10 dienų 
savo automobilių pardavė 
net 30 procentų mažiau, ne
gu per tokį pati laikotarpį 
praeityje per paskutinius 19 
metų.

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė ir spau
da pasmerkė Prancūziją, 
kam jos prezident 
Giscard d’Estaing 
Varšuvoje turėjo 
klausimais pasitarimą su Ta
rybų Sąjungos prezidentu 
Leonidu Brežnevu pirma ne
pasitaręs su Amerika. Vadi
nasi, kaip drįso Prancūzijos 
prezidentas tartis su Tarybų 
Sąjungos prezidentu negavęs 
Amerikos leidimo!

Gegužės 19 dieną kalbėda
mas Prancūzijos parlamente, 
jos Užsienio Reikalų Minis
tras Jean Francois-Poncet 
kuris taipgi dalyvavo tarpe 
prezidentų pasitarime, gana 
piktai pareiškė, kad Prancū
zija turi pilną teisę tartis su 
kuom tik mato reikalą ir nori 
tartis be atsiklausimo jokios 
kitos valstybės. Mr. Poncet 
savo atsakyme atkreipė dė
mesį į tomis pačiomis dieno
mis Austrijos sostinėje Vie
noje įvykusį Amerikos sek
retoriaus Muskie pasitarimą 
su Tarybų Sąjungos Užsienio 
Reikalų Ministru Gromyko, 
nepasitaręs su Prancūzija ir 
negavęs jos leidimo tar
tis .. .

įrankis prieš 
pavojingas darbo 
sąlygas įmonėse

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas paskelbė 
naują patvarkymą, kuriame 
sakoma, kad darbininkams 
turi būti prieinami jų medici- 
niai rekordai. Iki šiol jie 
tokios teisės neturėjo.

Pats Darbo Departamen
tas sako, kad šis jo patvar
kymas tarnaus milijonams 
darbininkų svarbiu įrankiu 
kovoje su sveikatai bei gyvy
bei pavojingomis darbo sąly
gomis. Žinodami, kaip įmo
nėje bei įstaigoje sąlygos 
atsiliepia į jų sveikatą, jie 
vienysis ir kovos už tokių 
sąlygų pašalinimą. Jie savo 
rankose turės tvirtą argu
mentą prieš samdytojus už 
tokių sąlygų jų įmonėse tole
ravimą.

Lisbon, Portugalija. — 
Geg. 22 d. čia pranešimas iš 
Mozambique sostinės Mapo- 
to sako, kad ten pradėjo 
siautėti pavojinga cholera. 
Nuo jos jau nemažai žmonių 
mirė.
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Skaitome giliausiai 
susidomėję ir susijaudinę

Tarybų Lietuvos “Valstiečių laikraščio” gegužės 
vedamajame “Džiaugiamės taikia padange” skaitome:

“Gražus pavasario rytas: už miško pakilo skaistus saulės 
diskas, žolė pasipuošė krištoliniais rasos karoliukais. 
Gandralizdyje šnekina savo pačią starkus ilgakojis. Susėda
me visi už stalo ir pakvimpa troba skania duona ... Po 
pusryčių žemdirbys išskubės į laukus su sėjamosiomis, 
darbininkas į savo cechą, moksleivis prie knygų. Taip 
prasidės eilinė darbo diena. Ir už tai, kad galime kurti, 
gyventi, mylėti, auginti vaikučius ir duoną, pirmiausia 
turime būti dėkingi Pergalei prieš fašistinę Vokietiją.

Istorikai sako: Antrasis pasaulinis karas. O žmogui tai ir 
artimųjų netekimas, nuniokota žemė, sudeginti miestai ir 
kaimai. Kai pašaukė Tėvynė, milijonams teko užsivilkti 
kareivių milines, palikti auditorijas, nebaigtą arti vagą. 
Kaip kam pasisekė. Buvo motinų, kurios išleido karan 
dešimt sūnų ir nė vienas negrįžo . . .

Gegužės 9-oji—visos tarybinės liaudies šventė. Tarybi
niai žmonės ant savo pečių pakėlė pagrindinę kovos prieš 
fašizmą naštą, buvo lemiamąja jėga išvaduojant iš jo letenų 
ne tik savo Tėvynę, bet ir Europos tautas. Didžiajame 
Tėvynės kare Tarybų šalis įtikinamai pademonstravo 
socialistinės santvarkos pranašumą, TSKP politikos įžval
gumą ir tarybinių tautų draugystės jėgą. Apie nemarią 
tautų draugystę, bendrą jų pasiryžimą nugalėti priešą 
gražiai pasakė poetas P. Širvys:

Ne vienas kazokas
Stepes apkabino, (
Ne vienas lietuvis, ne du .
Oi, daug mes brangiausių 
Draugų pavadinom 
Nežinomo kario vardu!

Kuo labiau laikas atitolina mus nuo rūsčiųjų karo metų, 
tuo ryškiau atsiskleidžia tarybinės liaudies, Tarybinės 
Armijos pergalės prieš fašistinę Vokietiją reikšmė

šis pavasaris trisdešimt penktasis taikos pavasaris. 
Jaunais jau nebepavadinsi ir tų, kurie gimė tą 1945-ųjų 
pavasarį. Išaugo nauja, laiminga karta, nežinanti, kas yra 
karas. Nežinanti, tačiau suvokianti jo balsų beprasmišku
mą, kuris, kaip sako drg. L. Brežnevas knygoje “Mažoji 
žemė”, niekada daugiau neturi pasikartoti.”
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Ryšium su atžymėjimu V. 
Lenino 110-ųjų gimimo meti
nių, Gegužės pirmosios ir 
pasauliniame kare pergalės 
prieš fašizmą 35-ųjų metinių, 
Tarybų Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas, 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas ir Ministrų Ta
ryba paskelbė virš minėtu 
pavadinimu pareiškimą, ku
riame sakoma:

“Ilgas ir kruvinas karas, 
kurį Tarybų Sąjungai prime
tė hitlerinis fašizmas, buvo 
stambiausias ginkluotas pa
saulinio imperializmo jėgų 
puolimas prieš socializmą ir 
pažangą, vienas rūsčiausių 
išmėginimų, kuriuos kada 
nors pergyveno mūsų Tėvy
nė.

Šiuo rūsčiu metu Komunis
tų partija tapo tarybinės 
liaudies ir jos Ginkluotųjų 
Pajėgų įkvėpėja ir organiza
tore ginant socialistinės Tė
vynės laisvę ir nepriklauso
mybę, triuškinant hitlerinę 
Vokietiją ir išvaduojant 
Europos tautas nuo fašisti
nės vergovės.

Su gilios pagarbos ir dė
kingumo jausmu šiomis iškil
mingomis švenčių dienomis 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės taria vardus tų, kas su 
ginklu rankose gynė Tarybų 
šalies garbę ir laisvę, išvada
vo Lietuvą iš fašistinio jungo 
ir grąžino jai laisvę, kas 
atidavė patį brangiausią—sa
vo gyvybę už liaudies laimę. 
Tarybinių karių žygdarbių 
šlovė visiems laikams išliks 
liaudies atmintyje!

Pokario metu buvusieji 
frontininkai parodė nepakar
tojamą darbo didvyriškumą, 
per trumpą laiką atstatyda- 
mi karo sugriautą liaudies 
ūkį ir kurdami mūsų 
išvystytą socialistinę 
menę. Daugelis jų ir 
sąžiningai dirba, yra
bos pirmūnai ir socialistinio 
lenktyniavimo iniciatoriai.

Aukšto įvertinimo nusipel
no nenuilstamas ir vaisingas 
karo veteranų darbas, stipri
nant taiką ir tautų saugumą, 
auklėjant darbo žmones ir 
jaunimą tarybinio patriotiz
mo ir proletarinio internacio
nalizmo, ištikimybės šlovin
goms partijos ir tarybinės 
liaudies revoliucinėms, kovų 
ir darbo tradicijoms dvasia.

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas ir Minis
trų Taryba pergalės šventės 
proga reiškia savo gilią pa
garbą, nuoširdžią padėką Di
džiojo Tėvynės karo daly
viams, visiems, kas kovoje ir 
darbe kalė pergalę.

Linkime jums ir jūsų šei
moms, brangūs draugai, ge
ros sveikatos, neišsenkamos 
energijos, naujų laimėjimų 
darbe ir visuomeninėje vei
kloje mūsų mylimos Tėvynės 
labui.”

Sėdi ant aukščiausios krūvos nrisnUsE.. ji..,.. kad darbo unijos juos bankrottaa8p tų d°lerių ‘r deju°ja’

šalyje 
visuo- 
dabar 
gamy-

jtuvai aptiko piratų laivą, 
kuris buksavo žvejybos laivą 
Nr. 165 ir dar vieną Kubos 
škuną. Lėktuvai jam davė 
signalą sustoti, tačiau jų įs
pėjimas buvo ignoruotas. Ta
da buvo atidengta ugnis, ir 
piratų laivas nuskendo.

Laivas Nr. 165 buvo vizua
liai aptiktas netoli Ragedo 
salos, įeinančios į Bahamų 
sąlyną. Kitas laivas be įgulos 
buvo pastebėtas jūroje. Ma
tyti, pabrėžiama pareiškime, 
laivo-užpuoliko įgula arba 
dalis įgulos pasiekė sausumą 
vienu iš užgrobtų žvejybos 
laivų.

Gegužės 11 dieną Kubos 
URM nusiuntė notą Bahamų 
salų vyriausybei, kurioje de
taliai ją informavo apie įvykį 
ir paprašė išaiškinti, kur yra 
žvejybos laivų įgula, ją pa
leisti ir grąžinti, taip pat 
sulaikyti ir atiduoti teismui 
kaltuosius, kurie įvykdė inci
dentą. Vėliau kai kuriuose 
užsienio spaudos organuose 
pasirodė pranešimų, kad Ku
bos lėktuvai nuskandino Ba
hamų patrulinį laivą. Jeigu 
šis pranešimas atitinka tikro
vę, tatai gali būti laivas, kurį 
nuskandino Kubos aviacija, 
laivas, kurio įgula atidengė 
ugnį į Kubos žvejus ir juos 
pagrobė. Visa tai panašu į 
piratišką užpuolimą, panašu į 
tai, kas ne kartą yra buvę 
šiame rajone. Visu šiuo nedi
delių salų, įeinančių į Baha
mų salyną, rajonu plačiai 
naudojasi mūsų šalies prie
šai, piratiškai užpuldinėdami 
Kubos laivus ir mūsų kran
tus. Kubos lakūnai nė karto 
negalėjo įsitikinti, kad šis 
laivas buvo Bahamų salų 
patrulinis laivas, ir laikė jį 
tikrai piratišku.

Jeigu šis laivas būtų tikrai 
patrulinis, tai reikėtų paaiš
kinti, kodėl jis atidengė ugnį 
į Kubos žvejus tarptautiniuo
se vandenyse, tik už 20 
mylių nuo mūsų krantų. Rei
kėtų paaiškinti, dėl ko jis 
pagrobė du laivus ir jų įgu
las. Reikėtų paaiškinti, kodėl 
jis ignoravo įspėjamuosius 
šūvius. Ir svarbiausia, reikia 
paaiškinti, kur yra aštuoni 
Kubos žvejai.

Jeigu nuskandintas laivas 
iš tikrųjų yra patrulinis ir 
priklauso Bahamų saloms, 
sakoma pareiškimo pabaigo
je, mes nuoširdžiai apgailes
taujame dėl to, kas įvyko, 
nes mūsų vyriausybė visada 
siekia palaikyti ir stiprinti 
draugystės ir savitarpio pa
garbos santykius su šia kai
mynine šalimi.
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Vilniaus teritorinio statybos tresto Kaišiadorių kilnojamosios mechanizuotos kolonos 
kolektyvas gavo puikią dovaną—naują gamybinę bazę. Trijų aukštų administraciniame 
pastate įsikūrė visos tarnybos ir skyriai, erdvios ir šviesios mechaninės dirbtuvės, 
įrengtos apžiūros duobės, betono mazgas, medžiagų sandėlis. Pagerėjo dirbančiųjų ne 
tik darbo, bet ir buities sąlygos—įrengti persirengimo kambariai, dušai. Kolonos 
dirbantieji galės maitintis bufete-valgykloje. J. Stonys
P. Duboso nuotrauka

MŪSŲ BIČIULIAI UŽSIENYJE

TILTAI Į TĖVŲ ŽEMĘ

tarybinių 
TASS ir 
iš socialis-

KAIPGI IŠ TIKRŲJŲ 
BUVO SU TUO 
NEMALONIU INCIDENTU 
TARP KUBOS 
IR BAHAMŲ?

Gegužės 12 d. 
žinių agentūrų 
ELTA pranešime
tinės Kubos sostinės Havana 
skaitome:

Kubos vyriausybė paskel
bė pareiškimą dėl incidento, 
įvykusio gegužės 10 d. maž
daug už 20 mylių į šiaurę nuo 
Kubos krantų.

17 valandą, sakoma pareiš
kime, Kubos žvejybos laivas 
Nr. 165 per radiją pranešė, 
kad jį užpuolė piratiškas lai
vas ir kad per apšaudymą jis 
buvo apgadintas. Kubos lėk-

JĖZUITAS NORI, KAD 
KUBA BŪTŲ JĖGA 
SUTRIUŠKINTA

Kunigų laikraščio “Drau
gas” redaktorius B. Kviklys 
savo gegužės 21 d. ilgą 
vedamąjį “Komunistinio re
žimo aukos—pabėgėliai iš 
Kubos” paskyrė šmeižimui ir 
niekinimui socialistinės Ku
bos. Prisapaliojęs aukščiau
sių melų ir prasimanymų 
kalną apie jos santykius su 
Tarybų Sąjunga, savo tiradą 
jėzuitas baigia:

“Kuba iš tiesų yra labai 
pavojinga Amerikai, nes So
vietai čia yra perdaug įsi
tvirtinę—prie pačių Ameri
kos krantų. Iš čia jie bando 
užvaldyti Vidurinės, Pietų 
Amerikos kraštus, apsupti 
pačias JAV-bes iš rytų ir iš 
pietų pusės. Šis “širdžių liz
das” daro daug žalos, o 
ateityje dar daugiau darys. 
JAV-bės kovoja tiktai su 
pasekmėmis. O ar nebūtų 
tiksliau vieną dieną pašalinti 
komunistinio pavojaus prie
žastis?”

Vadinasi, Kviklys norėtų, 
kad prezidentas Carteris pa
naudotų šios šalies milžiniš
kas militarines jėgas ir kartą 
ant visados susidorotų su 
mažyte socialistine kaimyn-

Atskridę iš Washingtono į 
San Franciską, buvome ma
loniai nustebinti. Vos tik 
spėjome įsikurti viešbutyje, 
nusileisti liftais žemyn, čia 
mūsų jau laukė grupė nepa
žįstamų žmonių. Laukė ne 
šiaip sau, o su duona ir 
druska.

— Mes iš Amerikos-Rusi- 
jos instituto, — prisistatė 
jie. —Sužinojome, kad iš Ta
rybų Sąjungos atvyko grupė 
žurnalistų . . .

Jų tarpe buvusi “Vilnies” 
ir “Laisvės” laikraščių bend
radarbė Marija Baltulionytė 
apsidžiaugė, sužinojusi, kad 
grupėje esame keturi iš Ta
rybų Lietuvos.

Berklio rajone esančioje 
lietuvių salėje mus tarytum 
senus pažįstamus sutiko San 
Francisko Amerikos-Rusijos 
instituto viceprezidentė K. 
Karosienė, Pr. Mačiulis, M. 
Ginaitis ir daugelis kitų tau
tiečių, bėdų ir buržuazinės 
Lietuvos skurdo priverstų 
palikti gimtąjį kraštą. Jautė
mės lyg namuose. Didelėje 
salėje vieni puošė stalus, kiti 
triūsė virtuvėje, treti orga
nizavo loteriją. Ant kito sta
lo buvo sukrauti daiktai ir 
suvenyrai, kuriuos sunešė 
patys pikniko dalyviai. Iš- 
pardavus bilietus, prasidėjo 
“laimės” traukimas. Niekas' 
nepergyveno, nieko nelai
mėjęs ir dolerį praradęs. 
Žinojo, kam tos rinkliavos 
skirtos.

— Šitaip renkame lėšas 
mūsų pažangiajai spaudai,— 
pasakojo K. Karosienė.

Juozas Rolandas veža mus 
į Berklio universitetą, o po 
to—į San Leandrą, panašų į 
mūsų Palangą priemiestį, 
kur stovi baltas medinis Ksa
veros ir Juozo Karosų na
mas. Dar turbūt nebuvo atsi
tikimo, kad kas nors atkly
dęs iš Tarybų Lietuvos į 
Kaliforniją, nebūtų buvęs šių 
namų svečiu. Jaukūs kamba
riai primena muziejų, kur 
nuo kiekvienos sienos į tave 
žiūri lietuviški suvenyrai. 
Čia tave priims kaip brolį, 
pavaišins ir atvirai pasidalins 
savo rūpesčiais. O tie rūpes
čiai tokie artimi, tokie kil
nūs.

— Va reikia taikos šalinin
kams padėti, reikia tarybinių 
knygų knygyną steigti, rei
kia “Vilniai” parašyti, va iš 
“Tiesos” laišką gavau, 
straipsnio prašo, vis nespė
ju .. .

Klausaisi K. Karosienės 
švelnaus balso ir stebiesi, iš 
kur tiek pasišventimo ir 
energijos ima. Jau ištisus 
šešis dešimtmečius, V. Kap
suko, paraginta, dalyvaują 
žurnalistinėje ir visuomeni
nėje veikloje, profsąjungų,

ka, nušluodamas ją nuo že
mės paviršio. Jam nesvarbu, 
kad toks žygis gal pareika
lautų kelių šimtų tūkstančių 
kubiečių ir amerikiečių gyvy
bių!

taikos šalininkų judėjime. 
Dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Amerikos lietuvių pa
žangiojoje spaudoje spausdi
no reportažus iš kelionių po 
TSRS. Norėdama geriau pa
žinti tarybinių žmonių gyve
nimą, gyveno Maskvoje, V. 
Kapsuko šeimoje, dirbo tary; 
tiniame fabrike, keliavo po 
Vidurinės Azijos respubli
kas, bendradarbiavo Uzbeki
jos spaudoje . . .

Mačiusi šilto ir šalto su 
taikos misija apkeliavusi visą 
pasaulį (apie tai Lietuvoje 
išleista jos knyga), nepasi
duodama metų naštai, ir to
liau nepadeda plunksnos, su 
atkaklia motiniška nuojauta 
rūpinasi taikos reikalais, 
gražių darbininkiškų tradici
jų tęsimu. Su tokiais žmonė
mis pabendrauji—pasisemi 
atkaklumo ir patirties.

Kai atsisveikinome, ji su 
Juozu, ir savo bičiuliais liko 
stovėti ant žalios žolės kilimo 
tarp aukštos pušies ir balto 
beržo, tarytum atbridusio iš 
Ramygalos pievų, kurias 
penkiametė Saveriukė paliko 
1906 metais, kai jos mamai 
su trimis mažais vaikais teko 
bėgti paskui vyrą į Ameriką 
nuo caro valdžios persekioji
mų.

Važiavome atgal ilgiausiu 
San Francisko tiltu, jungian
čiu vieną įlankos krantą su 
kitu. Jį vadina šiuolaikinės 
statybos stebuklu.

O kaip pavadinti tiltus, 
kurie suveda su tokiais nuo
stabiais žmonėmis? . . .

. . . Los Angeles mus iš 
viešbučio pasiėmė Vladas 
Raila. Kol užkimštais keliais 
jo “Ambasadorium” važiavo
me iki tolimo priemiesčio, 
sužinojome daug įdomių isto
rijų apie šio miesto lietuvių 
gyvenimą ir veiklą. Malonu 
buvo klausytis tokios plačios 
erudicijos žmogaus, nuošir
džiai besidominčio ir tiek 
daug žinančio apie Tarybų 
Lietuvą. O namuose, jaukio
je aplinkoje išgirdome įdomų 
pasakojimą, kaip Vladas Rai
la, gyvendamas Kanadoje, 
su kitais pažangiečiais 1932 
metais pradėjo leisti laikraštį 
“Darbininko žodis”, kuris ėjo 
43 metus. Įdomu tai, kad VI. 
Raila, neturėdamas specia
laus žurnalistinio išsilavini
mo, būdamas inžinierium, 
jau daugiau kaip 50 metų 
bendradarbiauja spaudoje, 
rašo eilėraščius, vaidinimus. 
Prieš trejetą metų Lietuvoje 
buvo išleista jo satyrinė kny
ga “Vyrai ir moterys, nesi
juokite!” Jurgio Pipiro slapy
vardžiu. Greitai, atrodo, su
lauksime jo atsiminimų kny
gos.

. . . Chicagoje vos spėjome 
išlipti iš autobuso, atvežusio 
mus iš aerouosto, išgirdome 
mielą “Vilnies” laikraščio re
daktoriaus S. J. Jokubkos 
balsą: “Sveiki, broleliai!”

Kas Lietuvoje nežino chi- 
cagiškės “Vilnies”, neseniai 
pažymėjusios savo šešiasde-

šimtmetį? Tačiau vienas da
lykas paskaityti šį pažangų 
laikraštį ir visai kitas—atva
žiuoti po kuklų redakcijos 
pastatą, kur dirbo Vincas 
Andrulis, Leonas Prūseika, 
Rojus Mizara, Jonas Mažei
ka, Leonas Jonikas, kur savo 
darbus spausdino V. Kapsu
kas . . .

Pabendravę su J. Marazie- 
ne, J. Budriu, J. Patecku, J. 
Vaitkum, kitais “Vilnies” 
bendradarbiais, paviešėję 
svetinguose Onos ir Stasio 
Jokubkų namuose, daug su
žinojome apie tas sunkias 
sąlygas, kokiomis tenka leis
ti pažangų laikraštį skleisti 
teisingą lietuvišką žodį toli
mam krašte, kur, kaip rašo 
Jokubka savo knygoje “Tėvų 
žemė”, “nėra nei lakštinga
los, nei vosilkos, nei per 
laukus ir miškus aidinčios 
lietuviškos dainos”. . .

. . . New Yorke nepamirš
tamų susitikimų , turėjome 
Laisvės” redakcijoje.

— Per jus norime nuošir
džiai padėkoti savo bičiu
liams Lietuvoje,—kalbėjo A. 
Bimba, — kurie bendradar
biauja mūsų spaudoje, prisi
mena ir pagerbia mus gimta
jame krašte.

— Svarbiausias mūsų rū
pestis dabar,—pasakojo Po
vilas Venta, —gerai pasiruoš
ti “Laisvės” 70-mečiui, kurį 
pažymėsime 1981 metų ba
landžio 11 dieną.

Savo rūpesčiais, gražiais 
atsiliepimais apie Lietuvą, 
jos žmones pasidalino Ieva 
Mizarienė, Kotryna Petrikie- 
nė, Vincas Malinauskas.

Iš šio susitikimo grįžome 
taip pat per tiltą. Seną 
Brooklyno tiltą. Ir aš vėl 
galvojau apie tiltus, kurie 
suveda su tokiais nuostabiais 
žmonėmis. Tie tiltai —tai 
bendros idėjos, tai—pažangi 
spauda.

Antanas Šimkūnas
San Fancisco, Chicaga, New 

York, Vilnius
“Tiesa” 1980, gegužės 4 d.

b

Studentai matematikai išėjo 
i eiseną su savo “profeso
riais.”

Nuotr.: M. Baranausko ir V. 
Gulevičiaus.

i
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Laiškas jaunystės 
dienų draugui

P. PETRONIS

IŠ SUSITIKIMO IR POKALBIO SU V. LENINU

Mandatas visa gyveni
Pasakoja TSKP narys nuo 1917 metų, personalinis 
pensininkas Vaclovas Kadžiulis.

Pasakoja muziejaus eksponatai

Ketvirti metai dirbu “Tė
viškės” draugijos prezidiumo 
pirmininku. Per tą laiką pra
dėjau susirašinėti su dauge
liu tautiečių, gyvenančių už
sienyje. Jų tarpe—-su dauge
liu jaunystės draugų, dėl 
įvairių priežasčių atsidūrusių 
išeivijoje. Jų laiškuose randu 
daug minčių ir teiginių, kurie 
dažnai rodo, jog jie nežino 
dabartinio lietuvių tautos gy
venimo, todėl niekaip nesu
randa kelio, kaip teisingai 
įvertinti to gyvenimo pasta
ruosius keturius dešimtme
čius. Savo bendraamžių išei
vijoje dėmesiui, noriu pa
teikti vieną laišką savo jau
nystės dienų draugui. Sten
giuosi paaiškinti visą eilę 
klausimų, kuriuos jis man 
pateikė, ir kurie, kaip rodo 
kitų autorių man atsiųsti 
laiškai, rūpi ir kitiems mano 
bendraamžiams, gyvenan
tiems toli nuo Lietuvos.

Mielas jaunų dienų drauge!
Tavo laiškas, kurį gavau 

prieš trejetą mėnesių, visą 
laiką gulėjo ne tik aplanke 
tarp aktualiausių laiškų; 
svarbiausios Tavo laiško 
mintys, visą laiką buvo mano 
galvoje ir “kuteno dūšią”.

Tu nesutinki nė su viena 
mano socialinio tautos gyve
nimo supratimo koncepsija. 
Ir suprantama! Mes dabar 
esame skirtingų socialinių si
stemų, skirtingų “pasaulių” 
žmonės. Tuose “pasauliuose” 
visos žmonių visuomenės gy
venimo sritys, žmonių veik
los kryptys ir net tos veiklos 
moralinis ir materialinis sti
mulai—griežtai skirtingi, pa
sakysiu, diametraliai priešin
gi. Todėl mudu nerandame 
vienodo, net artimo, tautos 
gyvenimo ir jos istorijos 
reiškinių vertinimo ir, grei
čiausia, niekada nerasime. 
To įtakoje mudu kiekvienas 
savaip vertiname ir savo 
asmenišką gyvenimą. Aš gy
venu kartu su lietuvių tauta 
(pagal 1979 m. Lietuvos gy
ventojų surašymą, Tarybų 
Lietuvoje gyvena 2 mil. 712 
tūkst. lietuvių!), dalyvauju 
jos visuomeniniame gyveni
me, pergyvenu jos nesėk
mes, džiaugiuos jos laimėji
mais, seku ir žinau visą jos 
ekonominį, kultūrinį, moksli
nį, meno ir švietimo gyveni
mą, susivokiu jos politinėse 
nuotaikose, žinau vyresnio
sios kartos (Tavo ir mano 
kartos!), o taip pat jaunosios 
kartos (35-40 metų žmonių, 
gimusių, išaugusių ir baigu
sių mokslus po karo!) nuotai
kas ir polėkius.

Tarp kitko žinok, mielas 
drauge, kad toji jaunoji kar
ta (kad jį velniai tą laiką, 
kaip jis bėga!) visose mūsų 
tautos gyvenimo srityse jau 
perėmė vadovavimą iš vy
resniosios kartos. Džiugu ir 
ramu jai perduoti vadovavi
mą, nes ji yra gerai išmoks
linta: iš 1000 žmonių, dirban
čių liaudies ūkyje—711 turi 
aukštąjį arba vidurinį moks
lą. Ji kūrybinga, todėl dau
gelį problemų sprendžia sa
vaip. Tapusi visuomenės 
ekonomikos ir kultūros vado
vaujančia jėga, ji visus klau
simus sprendžia taip, kaip 
diktuoja socializmo principai. 
Visame šitame visuomeninia
me tautos ansamblyje aš 
dalyvauju aktyviai, man nė
ra kada liūdėti, nuobodžiauti 
ir ieškoti užsiėmimo. Taip, 
kaip ir visiems kitiems vy
resniosios kartos žmonėms! 
Mes visi gyvename bendrais 
visos tautos polėkiais, jos 
įvairiapusių uždavinių spren
dimo rūpesčiais. Visa tai ir 
suformavo mano sąmonėje 
tokį visų mūsų socialinės 
sistemos veiklos barų supra

licijos) žmonių. Visa milijoni
nė lietuvių tautos masė juto 
ir suprato, kad ginkluotame 
dviejų socialinių sistemų su
sidūrime reikia dėtis prie tų 
jėgų, kurios užtikrins visos 
tautos, o ne mažos jos dalies 
egzistenciją ir gyvenimo per
spektyvas. Tuo labiau, kad 
priešiška tarybų valdžiai tau
tos mažuma, garsiai skelbda
ma patriotinius šūkius, gal
vojo ir veikė tik savo asme
niškų interesų naudai, sten
gėsi įsiteikti lietuvių tautos 
priešams—vokiškiesiems fa
šistams, sąžiningai jiems tar
naudama. Tarp kitko, ji buvo 
įsitikinusi, kad lietuvių tau
tos masė to nemato ir nesu
pranta! Ar gi man reikia Tau 
priminti Hitlerio “Mein 
kampf” ir visas kitas hitleri
nių vadeivų direktyvas Ost- 
lando (ne Lietuvos! Šis pava
dinimas buvo panaikintas!) 
klausimais?

O ką siūlė ir ką nešė 
tarybinė santvarka visai lie
tuvių tautai? Tuo metu, tai 
yra prieš 40 metų, kai kas 
suprato, o kai kas tik juto 
tąją perspektyvą. Per 40 
metų istorija patvirtino ir 
vokiškųjų fašistų “gerada
rystes”, ir parodė, ką atnešė 
socialistinė santvarka lietu
vių tautai. Tie, kurie buvo 
priversti pasitraukti, arba 
pasitraukė iš Lietuvos savo 
noru todėl, kad juto, jog 
socialistinėje santvarkoje 
jiems bus sunku persiorien
tuoti (tai daugiausia inteli
gentija!), dabar save laiko 
kovotojais už visos lietuvių 
tautos interesus, ypač lietu
vybės išlaikymą, nes lietuvių 
tautai, būk tai, gręsia pavo
jus būti surusintai. Kodėl? 
Ogi todėl, kad jie pagal vo
kiškųjų fašistų bei buržuazi
nių nacionalistų ideologiją 
sprendžia galimus santykius 
tarp įvairių tautų vienoje 
valstybėje. Jie nemato ir 
nepajėgūs suprasti socialisti
nio internacionalizmo, sutei
kiančio visoms tautoms vi
sišką tautinio vystymosi ne 
tik laisvę, bet ir galimybes.

Jie nenori, o gal ir nepajė
gūs suprasti, jog rusų tauta 
sunkioje revoliucinėje kovoje 
nušlavė caro feodalų valdžią, 
vykdžiusią nacionalistinę nu
tautinimo politiką kitų tautų 
atžvilgiu ir sukūrė socialisti
nę santvarką, pagrįstą tautų 
lygybės bei laisvo jų vysty
mosi principais. Kadangi la
bai patogu sutapatinti 19 
šimtmečio Rusijos valdovų 
politiką su Tarybų Sąjungos 
politika 20 šimtmetyje, o be 
to, tas dar žemina rusų 
tautą, kurios nekenčia socia
lizmo priešai už socialistinę 
revoliuciją, davusią impulsą 
revoliuciniam judėjimui visa
me pasaulyje, tai ši legenda 
plačiai prigijo visų socialisti
nės santvarkos priešų ir 1944 
metų išeivijos eilėse. Ji stip
riai įsirėžė ir Tavo sąmonėje, 
nes Tu gyveni toli nuo savo 
tautos ir jos realaus gyveni-

timą, kuris būdingas mūsų 
visuomenės nariams, pirmo
je eilėje, žinoma, jaunajai 
kartai. Taigi, aš gyvenu nuo
latinėje mūsų tautos gyveni
mo problemų sprendimų di
namikoje.

0 dabar, mielas drauge, aš 
savo galva noriu suvokti, 
kodėl Tu negali suprasti to, 
kas man atrodo aiškiau, negu 
aišku! Paaiškinsiu trumpai 
savo samprotavimus. Jau 35 
su viršum metų Tu gyveni 
toli nuo savo tautos, nematei 
jos gyvenimo, jos vargų ir 
jos augimo. Tavo sąmonėje 
pasiliko ryškus asmeniško 
gyvenimo lūžis, šuolis į neži
nomybės prarają, atvertą 
karo ir revoliucijos stichijos. 
Prasidėjęs iš naujo gyveni
mas buvo ne ekvivalentis 
tam gyvenimui, kuris buvo 
iki to lūžio. Naujame gyveni
me materialinė jo pusė, man 
rodos, pačiam susitvarkė ne
blogai, bet “dūšioje” paliko 
moralinė nuoskauda, pyktis 
už prarastą padėtį savo tau
tos visuomenėje, nusavintą 
asmenišką nuosavybę, už ati
trūkimą nuo savo kultūros, 
tėviškės gamtos grožio ir dar 
daug daug už ką. Pasilikai 
vienas (su šeima) tarp sveti
mų. Tiesa, tokių pat likimo 
draugų buvo ir daugiau. Bet 
gyvenimas naujose sąlygose 
privertė rūpintis kiekvieną 
savais reikalais, ir tik bendra 
tautybė, bendri praeities 
dienų prisiminimai, na ir 
neapykanta Jūsų gyvenimo 
lūžio “kaltininkams” šiek tiek 
Jus jungė.

Neapykanta ir pyktis—tai 
tokia žmogaus dvasinė būse
na, kada jis džiaugiasi tuo, 
kas jam atrodo, kad bloga 
tam, ko jis neapkenčia. O 
čia, Tu ir Tavo likimo drau
gai, atsidūrėte socialinėje 
aplinkoje, kuri irgi neapken
čia ir bijo tos naujos sociali
nės santvarkos, kuri revoliu
ciniu būdu privertė Jus pa
likti gimtąjį kraštą. Skatina
ma ir palaikoma gyvenimo 
aplinkos, Jūsų neapykanta 
socialistinei santvarkai, kaip 
jau minėjau, privertusiai Jus 
palikti tėvynę, pavirto į aklą 
neapykantą, atmetančią bet 
kokią galimybę net šiek tiek 
objektyveniam kai kurių is
torijos faktų svarstymui ir 
vertinimui.

Turite sutikti, kad nei Tu, 
nei kiti 1944 metų išeiviai, 
niekada nematėte lietuvių 
tautai naujos socialinės san
tvarkos atverto pozityvaus 
kūrybinio darbo kelių, nieka
da negalvojote ir negalvojate 
apie visos tautos perspekty
vas, kurias neša toji san
tvarka. Jūs matėte tik revo
liucinius visuomenės per
tvarkymus, iššauktus vienos 
klasės pakeitimo prie vai- - 
džios vairo, kitos klasės at
stovais. Tas pakeitimas tada i 
iššaukė Jūsų aktyvų asme
nišką pasipriešinimą, nusiri- 
timą į vokiškųjų fašistų lage
rį, vaizdavusį save tuo metu 
lietuvių tautos “geradėju”, 
žadėjusiu “išgelbėti” Jus (ta
riamai visą lietuvių tautą!) 
nuo “raudonojo pavojaus”. O 
ar Jūs pagalvojote, kad lie
tuvių tautą sudarė virš 2 mil. 
žmonių, visiškai nebijojusių 
“raudonojo pavojaus” ir dau
gumoje sveikinusių tarybų 
valdžią, pastačiusią prie Lie
tuvos vairo pažangius lietu
vių tautos darbo žmonių sū
nus ir dukteris. Toji tautos 
dauguma, kaip tik labiausia 
bijojo vokiškųjų fašistų, prie 
kurių prisidėjo tik keletas 
“desėtkų” tūkstančių (o gaT" 
ir dar mažiau!) lietuviškos 
buržuazijos ir jai ištikimai 
tarnavusių valdžios aparato 
(valdininkijos, karininkijos, j 
inteligentijos, kunigijos, po- i

Neišbrendamas skurdas 
šio šimtmečio pradžioje vijo 
Lietuvos darbo žmones ieš
koti duonos svetur. Kiti dėl 
duonos kąsnio plaukė už jūrų 
marių, į išgirtąją Ameriką, o 
mano tėvai patraukė į žino
mą tuometinį Rusijos pramo
nės centrą Tūlą. Taip aš savo 
gyvenimo universitetus pra
dėjau toli nuo gimtosios Uk
mergės. Trylikos metų vie
noje Tūlos gamyklų mokiausi 
šaltkalvystės, o vėliau gavau 
darbo garvežių depe, ir su 
geležinkelininko profesija su
sijęs visas mano tolimesnis 
gyvenimas.

Mano pasaulėžiūrą nuo 
jaunų dienų formavo rūsti 
gyvenimo tikrovė ir kadri
niai darbininkai—Tūlos gele
žinkelininkai. Tarp jų buvo 
aktyvių bolševikų leniniečių, 
kurie padėjo man pasirinkti 
teisingą gyvenimo ir kovos 
kelią. Dar prieš Spalio re
voliuciją, 1917 metų rugsėjo 
mėnesį įstojau į partiją, o po 
kurio laiko man buvo paves
ta vadovauti geležinkelio ra
jono partinei organizacijai. 
Suorganizavome geležinkeli
ninkų raudongvardiečių būrį, 
kartu su kitais Tūlos darbi
ninkais Spalyje paskelbėme 
Tarybų valdžią. Kovos drau
gai išrinko mane geležinkeli
ninkų deputatų tarybos Tū
loje pirmininku.

Su dideliu džiaugsmu suži
nojau, kad ir gimtinėje—Lie
tuvoje darbininkai ir valstie
čiai ima valdžią į savo ran
kas. Iš Lietuvos Komunistų 
partijos Centrinio biuro ga
vau telegramą. V. Kapsuko 
vadovaujama Lietuvos laiki
noji revoliucinė vyriausybė 
skyrė mane geležinkelių ko
misaru. Našta buvo neleng
va—reikėjo atstatyti kaizeri
nių okupantų sugriautas plie
nines magistrales, svarbias 
jaunos Tarybų respublikos 
gyvybės arterijas. Deja, 
neilgai tada išsilaikė Tarybų 
valdžia Lietuvoje.

Pilsudskininkams užgrobus 
Vilnių, buvau atšauktas dar
bui į kitus svarbius geležin- 

mo, nematai, o tik prisiklau
sai negatyvių “legendų” apie 
jos dabartį ir sunkų kūrybinį 
darbą, atstatant visiškai su
griautą karo metais Lietuvos 
ūkį, kultūrą ir švietimą, su
kuriant lietuvių tautos nacio
nalinį “aš” kitų tautų šeimo
je. Ar pas mus viskas tvar
koje, viskas idealu? Toli gra- 
žne! Dar daug daug neiš
spręstų klausimų ir proble
mų! Lygiai taip, kaip jauno
je, kuriančioje savo gyveni
mą šeimoje! Tai realus gyve
nimas!

[Bus daugiau]

PAGARBOS GĖLĖS KARO VETERANAMS

Karo veteranų eisena Vilniuje gegužės devintąją. Chanono Levin© nuotrauka

V. Leninas

kelio ruožo politiniam sky
riui, mane iškvietė į Maskvą. 
Po trumpo pokalbio partijos 
Centro Komitete pranešė, 
kad su manim nori pasikalbė
ti Leninas. Turbūt nereikia 
plačiai aiškinti, ką jutau aš, 
dvidešimt dvejų metų vaiki
nas, jaunas komunistas, su
žinojęs, kad su manim kalbė
sis mūsų partijos vadas, Ta
rybų valstybės vadovas.

1919 metų lapkričio 15 die
ną lygiai 17 valandą įėjau į 
Vladimiro Lenino kabinetą. 
Jis pakilo manęs pasitikti, 
paspaudė ranką ir parodė 
krėslą prie pristatomo stalo. 
Pats atsisėdo priešais. Vis 
tiriamai pažvelgdamas, klau
sinėjo apie mano ir kitų 
geležinkelininkų gyvenimą, 
darbą, po to perėjo prie 
pagrindinės pokalbio temos.

Atmintis išsaugojo didžiojo 
vado žodžius, atskirus jo 
išsireiškimus. Pokalbio esmė 
buvo tokia. Kontrrevoliucija 
ne vien ginklu nori pa
smaugti Tarybas. Nuo Rusi
jos centro atkirsti Donbasas 
ir Baku, nėra kuro. Rajone, į 
kurį jus siunčiame, aiškino 
Leninas, yra daug miško 
medžiagos, ankstesniais me
tais paruoštų malkų. Jas ir 
reikia pirmiausia išvežti prie 
stočių ir pakrauti į vagonus. 
Syzranės-Viązmos kelias jun
gia Maskvą su svarbiausiais 
šalies rajonais. Garvežiai ne
turi stovėti dėl kuro trūku
mo. Tik paspartinę malkų 
paruošas, galėsime sutvar
kyti pervežimus frontui ir 
užnugariui. Mes turime tai 
padaryti labai greitai. Nuo 
jūsų veiksmų daug kas pri
klauso.

Kalba ėjo apie labai svarbų 
valstybinį reikalą, tačiau po
kalbis buvo visiškai papras
tas, nuoširdus. Partijos va
das man, eiliniam revoliuci
jos kareiviui, aiškino, kokia

Naujam gyvenimui duris 
atvėrė kažkada dvarinin
kams Tarnauskams priklausę 
apleisti rūmai. Rekonstruo
tame raudonų plytų pastate 
atidarytas Biržų rajono 
“Laisvosios žemės” kolūkio 
istorijos muziejus.

. . . Centrinėje Pačerauk- 
štės gyvenvietėje pastarai
siais metais žemdirbiams bu
vo pastatyta 50 gyvenamųjų 
namų. Čia iškilo mokykla, 
vaikų darželis-lopšelis, gra
žūs kultūros namai, felčerių- 
akušerių punktas, parduotu
vė, valgykla, ryšių skyrius. 
Ateityje gyvenvietė dar la
biau išaugs, išgražės. Apie 
tai pasakoja vienas muzie
jaus stendų, supažindinantis 
lankytojus su ūkio dabarti
mi, jo perspektyvomis.

Nuotraukos, įvairūs doku
mentai byloja apie gražų 
žemdirbių gyvenimą. Ekono
miškai stiprus ūkis vis dau
giau lėšų skiria žmonių socia
linėms ir kultūrinėms reik
mėms tenkinti. Dešimtys 
mechanizatorių, laukininkys
tės ir fermų darbininkų kas
met gydosi sanatorijose, pa
buvoja kurortuose ir poilsio 
namuose. Populiariomis tapo 
žemdirbių ekskursijos lėktu
vais į Maskvą, Leningradą, 

šalyje susidarė padėtis dėl 
kuro trūkumo, kaip svarbu 
tai išaiškinti liaudžiai, pakel
ti masių energiją ir entuziaz
mą, įtikinti žmones, kad neį
veikus kuro krizės, neišsprę
sime nei karinių, nei ūkinių 
problemų, neišsaugosime 
darbininkų ir valstiečių val
stybės. Leninas ne įsakinėjo, 
o tarsi prašė dar su didesne 
energija imtis darbo.

Su Vladimiro Lenino pasi
rašytu darbininkų ir valstie
čių gynybos tarybos manda
tu tada man teko išvažinėti 
šimtus kilometrų, dirbti aiš
kinamąjį ir agitacinį darbą 
tarp kaimo gyventojų ir vie
tinėse partinėse organizaci
jose. Į Maskvą pajudėjo eše
lonai su taip reikalingu šaliai 
kuru.

Partija ir vėliau siuntė 
mane įvairiems darbams, ro
dė didelį pasitikėjimą. Tik po 
Didžiojo Tėvynės karo vėl 
teko sugrįžti į gimtinę, dirbti 
vadovaujantį politinį darbą 
Lietuvos, o vėliau Pabaltijo 
geležinkelyje. Visuose darbo 
baruose, į kuriuos paskirda
vo partija, stengiausi dirbti 
taip, kaip mokė Leninas.

Pokalbis su Vladimiru Le
ninu tais jaunai Tarybų res
publikai sunkiais metais te
truko pusvalandį, tačiau jis 
man įsiminė visam gyveni
mui, mokė atkaklumo, iš
tvermės, pasišventimo parti
jos reikalui, neperdėsiu, pa
sakęs, kad Vladimiras Leni
nas man davė partinį prie
saką visam gyvenimui.

Užkaukazės respublikas ir 
kitas Tarybų šalies vietas.

Ne iš karto atėjo toks 
gyvenimas. Per trisdešimtį 
ūkio gyvavimo metų buvo 
visko. Muziejaus eksponatai 
pasakoja apie nelengvus pir
muosius kolektyvinio darbo 
žingsnius, kai naujojo kaimo 
kūrėjų tykojo pasalūniška 
buržuazinių nacionalistų kul
ka.

“Biržiečių liaudies papro
čiai”, “Žemės padargai”, “iš 
kolūkio istorijos”—taip pava
dinti albumai, kuriems me
džiagą surinko mokytoja Ge
nė Gylytė. Kolūkio partinės 
organizacijos sekretorius 
Juozas Baršauskas ir kom
jaunimo sekretorė Angelė 
Odminaitė sukaupė daug do
kumentų apie apylinkės re
voliucinę praeitį, pirmuosius 
komunistus, kolektyvinės 
santvarkos kūrėjus.

Biržų kraštas turtingas 
liaudies meno tradicijomis. 
Talentinga liaudies meno 
meistrė gyvena ir “Laisvo
sios žemės” kolūkyje. Tai 
audėja Bronė Stapulionienė, 
gražiausius savo gyvenimo 
metus praleidusi betarnau
dama buožėms ir išnaudoto
jams. Dabar ji—liaudies me
no draugijos narė. Jos kūri
nių yra įsigiję Lietuvos TSR 
Dailės ir Etnografinis muzie
jai, ne kartą jie pelnė aukš
čiausius tarptautinių ir są
junginių parodų apdovanoji
mus. B. Stapulionienės 
išaustoms lovatiesėms, stal
tiesėms, rankšluosčiams ir 
juostoms paskirta ištisa ko
lūkinio muziejaus salė.

Garbingą vietą naujajame 
muziejuje užima reikšmingas 
dokumentas —1979 metais 
pasirašyta žemdirbių ben
dradarbiavimo sutartis su 
Lietuvos TSR Dailininkų są
jungos valdyba. Akivaizdus 
šios užsimezgusios draugys
tės įrodymas—dviejose re
konstruotų rūmų menėse ne
seniai atidaryta meno kūri
nių ekspozicija. Jai savo dar
bus atvežė dailininkai J. 
Kuzminskis, K. Bogdanas, 
P. Rauduvė, B. Mingėlaitė- 
Uogintienė, J. Mackonis.

A. Ambraška
Biržų rajonas, 

“Laisvosios žemės” kolūkis

Praeitis
Buvo rytmečiai saulėti, 
Buvo ramūs vakarai, 
Buvo dainos ant priklėčio, 
Grojo muzika linksmai.

Sesės būrę iš žiedelio.— 
Skaisčią melę būrė jos, 
Žvelgė paslapčia į kelią: 
Gal piršiai iš ten atjos?

Broliai, vakarais suėję, 
Širdį džiugino daina, 
Rinkos, skyrės mergužėlę, 
Kuri širdžiai jų miela.

Kęstutis Balčiūnas
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TYLOS MINUTĖ

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pa sklaidžius

Ne tik Pergalės dieną, 
ne tik didvyrių kapuose, — 

Kiekvieną rytmetį būna 
tylos minutė,

Kai lyg ašaros gailios 
krinta į žemę rasa

Ir sidabro varpeliais
gedulą skambina pakalnutė:

Tirrti-lin kareivėliams, 
miegantiems po žeme.

Tin-ti-lin sakalėliams, 
kritusioms pačiame gražume.

Paaukojusiems viską Tėvynei, 
savęs negailėjusiems.

Tin-ti-lin nesulaukusiems pergalės 
ir vis vien nugalėjusiems..,

Pakelėm garbės sargyboj 
sustingsta beržai.

Ir sustingsta virš stalo ranka, 
raikiusi duoną.

Ir ištrykšta saulėtekio varsos 
lyg kraujo lašai.

Iškilmingoj tyloj
skleidžias vėliava, skaisčiai raudona.

Kur tos vėliavos kotas?
Jisai iš kareivio žaizdos, 

Neužgyjančios niekad, 
iškyla kas rytas į aukštį. 

Susimųstom drauge su žeme.
Vėl prisimenam tuos, 

Be kurių ir diena
negalėtų gyviesiems išaušti.

O varpelių skambėjimą 
neša vėjas tolyn:

TinrtMin jūsų amžinai Šlavei,
t in-1 i-1 in, tin-ti-linl..

Prie Srauniosios apaščios
Sename Nemunėlio Radvi

liškio miestelyje prie srau
niosios Apaščios krantų pa
staraisiais metais padažnėjo 
įkurtuvių. Daugelis naujaku
rių dirba neseniai pastatyto
je tarpūkinėje gyvulininkys
tės įmonėje, kuri per metus 
realizuos 27 tūkstančius 
kiaulių.

Patogiai įsikuria gyvulių 
augintojai. Miestelyje yra vi
durinė mokykla, valgykla, 
kavinė. Pernai iškilo puošnūs 
ir patogūs kultūros namai, 
kurių statybai buvo išleista 
daugiau kaip pusė milijono 
rublių. Jų scenoje mielai 
koncertuoja ir profesionalų 
kolektyvai.

Komplekso darbuotojams 
miestelyje pastatyti du dvy- 
likaaukščiai namai, dar du 
statomi, o kiti du—po 18 
butų —projektuojami. Bai
giama įruošti 90 vietų vaikų 
lopšelį-darželį. Iš trylikos 
miestelyje pastatytų suren
kamų vienbučių namų, pažy
mi “Biržiečių žodis”, šeši taip 
pat skirti komplekso darbuo
tojams.

VAISINGI DEŠIMTMEČIAI
Mokslininkų miestelis išau

go Vilainiuose, šalia Kėdai
nių. Prieš dvidešimt metų 
čia persikėlė Lietuvos hidro

LYG TA DZŪKIJOS 
BITELĖ ...

IEVA MIZARIENE

šio stalo, gimė paskutinieji jo romanai „Kelias į 
laisvę", „Algio Lumbib nuotykiai", buvo skaito
mos korektūros Tarybų Lietuvoje leidžiamų kūri
nių. Knygos pelnė autoriui garbingą Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo vardą. Visuose Rojaus Mi- 
zarbs darbuose, visuose jo įvairiašakės visuome
ninės veiklos baruose jo artimiausia pagalbininkė 
buvo žmona Ieva.

* *
Visą dieną įkyriai lynojo. Tik protarpiais debesys 
kiek pablykšdavo ir tame pašviesėjime vos ga
lėjai numatyti neryškų saulės skritulį. Dar va
landėlė — ir vėl purkšna. Retai kada yra buvus 
Lietuvoje tokia niūri rugiapjūtė, kaip 1978-aisiais. 
Todėl ir mūsų mašinoje, dumiančioje iš Vilniaus į 
Dzūkiją, kalbų buvo nedaug: akys vis krypo ir 
krypo į pąžliugusius laukus. Greta sėdėjo savo 
tėvų ir Rojaus gimtąsias vietas panūdusi aplan
kyti Ieva Mizarienė ir ją lydintis rašytojas Juozas 
Baltušis.
Priartėjus prie Savilionių, visus apėmė ramus 
liūdnumas. Palikome mašiną prie vieškelio ir pra
dėjome kilti į kalnelį, kurio viršūnėje kūpso di
delis rausvas akmuo su bronziniu Mizaros barel

jefu. Čia j gimtąją Dzūkiją prieš dešimtmetį su
grįžo jis urnoje-knygoje amžinam poilsiui. Nuo 
aukštumos, kiek akys aprėpia, geltonavo dzūkų 
laukai, dunksojo tamsūs pušynai, kuriuos skyrė 
plati Nemuno juosta. Nuo to vaizdo, rodės, ne
galėsi atitraukti akių, apimtas mielos atgaivos ir 
ramybės.
— Aš labai patenkinta, — tyliai pasakė Ieva, — 
kad Rojui parinko šią vietą. Kai tik atvažiuoju į 
Lietuvą, visada skubu čia. Ir tada tarytum regiu šį 
kraštą savo tėvų ir Rojaus jaunystės akimis...

* * *
Vėl Niujorkas. Tolokai nuo triukšmingo miesto 
centro, nedideliame namelyje įsikūrusi „Laisvės" 
laikraščio redakcija. Kada užsuktum į ją, visa
da rasi žmonių, plušančių prie naujo laikraščio 
numerio. Šūsnimis knygų, laikraščių, raštų nu
krautas vyriausiojo redaktoriaus Antano Bimbos 
stalas. Gretimame kambaryje darbuojasi laikraš
čio administratorė Ieva Mizarienė. Sunku būtų 
apibrėžti jos darbo barą. Ji rūpinasi ir laikraščio 
finansiniais reikalais, ir medžiagos paruošimu, o 
trečiadieniais pluša spaustuvėje, kai laužomi pus
lapiai.
— Lyginant su Lietuvos žurnalistų darbu, aš lyg 
ir laikraščio atsakingoji sekretorė, — šypsosi Ie
va.
O kur dar lietuvių literatūros draugijos reikalai, 
vadovavimas Niujorko pažangiųjų moterų klubui! 
Tai ir sukasi ji kasdien, kaip ta darbšti smėlėtų 
Dzūkijos dobilienų bitelė, darbų ir rūpesčių ver
pete. Dabar, kai ilgesniam laikui atvykau dirbti į 
Niujorką, nuolat susitinkam įvairiuose suėjimuose 
arba jos darbo kambaryje „Laisvės" redakcijoje. 
Nenorėčiau palikti užmarščiai kai kurių įdomių 
mpsų pokalbių, nes jie padėjo giliau pažinti 
svarbius pažangaus Amerikos lietuvių judėjimo 
momentus.

* * *
— Mieloji Ieva, kaip Jūs atėjote į pažangųjį ju
dėjimą?
— Pirmiausia įstojau į liaudies chorą. Buvau ko
kių dvylikos metų. Ir jau nuo tada keitėsi mano 
pasaulėžiūra, nors dar vis ėjau į bažnyčią. Mane 
supo darbininkai. Tarp jų gausėjo socialistiškai 
nusiteikusių žmonių, tai tomis pažiūromis pamažu 
persiėmiau ir aš.
— Kaip Jūs pradėjote bendradarbiauti darbinin
kiškoje spaudoje? ,
— Kai įstojau j progresyvų moterų susivienijimą, 
ėmiau skaityti „Laisvę". Paskui ir pati išdrįsau ra
šyti į laikraštį, kai įvykdavo koks nors susirinki
mas.
— Ką įdomaus prisimenate iš pirmosios kelionės 
į Europą?
— Labai norėjau iš Maskvos pasiekti savo tėvų 
gimtinę Lietuvą. Išsirūpinau vizą ir patraukiau į 
Vakarus. Tada reikėdavo važiuoti per Latviją. 
Daugpilyje į mūsų kupė įsėdo vienas Lietuvos

karininkas. įsišnekom, kaip paprastai kelionėje 
būna. Aš jam pradėjau pasakoti, kad lankiausi Ta
rybų Sąjungoj, kad man nepaprastai patiko dideli 
ir gražūs miestai Maskva, Leningradas. O jis per
traukė: „Panele, bet tamsta dar nematei mūsų 
Kauno! Mūsų Kaunas — tai ne Maskva". Iš visos 
jo intonacijos ir laikysenos turėjai suprasti, kad 
Maskvai toli iki Kauno, nors Maskvos jis, aišku, 
nė sapne nebuvo regėjęs... Ką gi — važiuoju to
liau, laukdama to nepaprasto Kauno. Mano mama, 
prieš išvažiuodama į Ameriką, irgi' nebuvo jo ma
čiusi. Pagaliau atvažiuojam — ir tiesiog „stebuk
las": negalėjau patikėt, kad gali būt toks apleis
tas miestas. Toks netvarkingas, ir dar vadinamas 
sostine. Pavaikšfinėjau, pasidairiau. Kur gyveno 
prezidentas, tai skersai gatvės žuvis pardavinėjo. 
Tokia smirdalynė po pačia valdžios nosim. Pas 
mus, Amerikoj, pagalvojau tada, prezidentas vis 
dėlto švariau užlaikomas... Žinoma, tai nereikš
mingas mano tos kelionės epizodėlis, bet nieko 
negali žmogus padaryti su savo atmintim: ji la
biau mėgsta pasilaikyti linksmesnius dalykus. O 
svarbiausia — kad aš pasiekiau savo tėvų gimtąją 
Dzūkiją ir praleidau joje visą nepamirštamą mė
nesį. Aišku, tų laikų varganos dzūkų buities nė iš 
tolo negalima lyginti su dabartiniu turtingu ir tu
riningu gyvenimu. Pamenu, iš Merkinės j Kauną 
važinėjo vienas vienintelis privatus autobusas. Be 
jokio grafiko, kada panorės — susirenka kelei
vių, tai ir važiuoja. Vienas man patogumas iš to 
tebuvo, kad buvau neeilinė viešnia — „ameri- 
konka", tai autobuso vairuotojas užvažiuodavo 
manęs paimti tiesiai į namus.
— Dar norėtųsi išgirsti apie Amerikos lietuvių 
įsijungimą j pažangų judėjimą.

— Tie, kas atvažiavo dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, daugumas nemokėjo nei skaityt, nei rašyt. 
Tikri kaimo berneliai ir mergelės. Nemokėdami 
angliškai, jie stengėsi laikytis bendrai. Iš pradžių 
kone visi be išimties buvo tikintieji. Bet ir tuo 
laiku pradėjo atsirasti socialistinės pasaulėžiūros 
užuomazgų, kurias skleidė susipratę inteligentai 
Pradėjo kurtis pirmosios „bedieviškosios" organi
zacijos. Jos paskatino atskirai nuo bažnytinių pa
rapijų burti liaudies chorus, kurie labai daug pa
gelbėjo pažengti pirmyn, daugiau suprasti gyve
nimą. Pagaliau 1915 metais įsikūrė Amerikos lie
tuvių darbininkų literatūros draugija. Ji padarė 
labai daug gero. Aš nežinau, ar būtų išsilaikę 
mūsų laikraščiai be šios draugijos.
— Turbūt didžiausias draugijos paminklas — tai 
daugiau kaip šimtas leidinių — ištisa biblioteka. 
Juk draugijos pastangomis daugiau kaip prieš pu
sę šimtmečio pirmą kartą lietuvių kalba pasirodė ir 
kai kurie marksizmo-leninizmo klasikų veikalai.
— Tos knygos buvo leidžiamos vien už darbinin
kų surinktus pinigus. Mūsų pažangiečiai rašyto
jai — ačiū jiems — tas knygas rašė arba vertė, 
negaudami jokio honoraro. Visos Rojaus Mizaros 
knygos parašytos naktimis, po darbo. Taip rašė ir 
kiti draugai, ir Leonas Prūseika, kuris buvo drau
gijos įkūrėjas. Jis buvo labai išsilavinęs, mokėjo 
maloniai su žmonėmis sueit. Labai norėjo atvykti 
j Lietuvą, nes nebuvo jos matęs nuo pabėgimo iš 
carinės tremties, tačiau nebesuspėjo.
Dabar leidžiame žurnalą „Šviesa", kurį jau 45 
metus redaguoja vienas žymiausių ne tik lietuviš
kojo, bet ir visos Amerikos pažangaus judėjimo 
veikėjų Antanas Bimba. Jėgų mažiau, bet vis dar 
krutam,. stengiamės.

* * *
— O kada vėl ruošiatės į Lietuvą?
— Kapsuko vaikai Vincas ir Elenufė kviečia atva
žiuoti į jų tėvelio šimtųjų metinių minėjimą 
1980-ųjų pavasarį. Tikiuosi, kad pavyks pasinau
doti šiuo kvietimu.
Norėčiąu iš tradicijos pasakyti: iki susitikimo Vil
niuje, mieloji Ieva, bet negaliu. Sį kartą Ieva pa
matys Lietuvą anksčiau už mane. Ir aš jai nuošir
džiai pavydžiu.

Sigitas KRIVICKAS 
Niujorkas

IŠ KAUNO-“NEMUNAS“.

Buvo šilta, graži vasaros diena. Užsikūriau seną 
jZ'ą" ir iš Raseinių nubirbiau Ariogalos linkui. 

Man, studentui praktikantui, davė pirmą stam
besnę užduotį:
_  Pro mus iš Kauno j pajūrį pravažiuos lietuvių 
amerikonų grupė. Jie žada sustoti prie Prabau- 
dos. Padaryk reportažiuką.
Pagaliau nuo Kauno pusės pasirodė didelis auto
busas. Iš jo pradėjo lipti pagyvenę žmonės.
Po trumpų pasveikinimo žodžių ir šlako giros 
kelio dulkėms nuplauti užgrojo akordeonas. Kartu 
su Raseinių jaunimu panūdo šokti ir svečiai. Links
mai, smagiai — lyg nebūtų po kelis dešimtmečius 
užu jūrių marių praleidę! O už visus žvaliau pol
kos sūkuryje sukosi nedidukė juodbruva moteriš
kaitė. Taip aš pirmą sykį pamačiau levą Mizarie- 
nę.

Tą tolimą 1960-ųjų vasarą nė sapnuote nesapna
vau, kad sekantį kartą žymią JAV pažangaus lie
tuvių judėjimo veikėją levą Mizarienę teks pa
matyti jau Niujorke, jos gimtajame mieste. Nuo 
pirmojo mūsų susitikimo praėjo septyniolika me
tų. Baigdami kelionę per Kanadą ir Jungtines 
Valstijas, keletui dienų sustojome vienoje di
džiausių ir keisčiausių pasaulio kryžkelių, kuri va
dinama Niujorku. Vėlyvą lapkričio popietę su 
draugu pakilome ,į nedidelio senesnės statybos 
mūro penktą aukštą, ir duris atidarė ta pati mote
ris, kurią „anais laikais" fotografavau Prabaudos 
pakrantėje. Tos pačios žvalios su linksmais žibu
riukais akys, ta pati giedra ir valiūkiška šypsena, 
tik gal kiek daugiau nušarmoję plaukai.
Sėdėjome prie kuklių vaišių stalo, o iš galvos ne
išėjo mintis, kad štai gretimame kambarėlyje be
veik porą dešimtmečių diena iš dienos, o tikriau 
pasakius — naktis iš nakties, be perstogės kaleno 
darbštaus publicisto, „Laisvės" redaktoriaus Ro
jaus Mizaros mašinėlė. Iki pat paskutinio jo ato; 
dūsio, 1967 metų rugsėjo 23 dienos. Tai čia, prie

technikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo institutas. 
Vilainiuose įrengtos turtin
gos laboratorijos, skaičiavi
mo centras, gera eksperi
mentinė bazė.

Platūs ir įvairiapusiški me
lioracijos darbai respubliko
je—laukų sausinsimas, kul
tūrinimas, drėkinimas, pažy
mi “Tarybinis kelias”, vyk
domi atsižvelgiant į šio insti
tuto mokslininkų rekomen
dacijas, tyrimų duomenis, o 
neretai—ir jų sukonstruotais 
padargais bei mašinomis. In
stitutas turi konstravimo 
biurą naujai melioracijos 
technikos kurti.

Be kitų svarbių darbų, in
stitutui patikėta koordinuoti 
šalyje polderių tyrimus. Su
kurtos pirmosios automati
zuotos polderinės sistemos, 
kompleksiškai sprendžiami 
racionalaus prie ežerų esan
čių plotų panaudojimo klausi
mai.
SĖKMINGAI ĮVALDYTA 
PROFESIJA

Dvidešimt detalių per mi
nutę—toks Šiaulių staklių 
gamyklos metalo apdorojimo 
automato našumas. Neseniai 
čia buvo pagamintas 
5000-asis automatas.

.Precizinių staklių gamybą 
šiauliečiai įvaldė tik prieš 
keletą penkmečių. Šiuo me

tu, primena “Raudonoji vė
liava”, gamyklos kolektyvas 
siunčia elektronikos, prietai
sų, laikrodžių, automobilių ir 
guolių pramonei daugiau 
kaip dešimties modelių ir 
modifikacijų stakles. Šiau
liuose padaryti automatai, 
eksponuoti sąjunginėse ir 
tarptautinėse parodose, pel
nė penkis TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodos diplomus, 
26 jų kūrėjai ir gamintojai 
apdovanoti šios parodos me
daliais.

MENO MOKYKLA 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje, Statybininkų 
prospekte, rekonstruojamas 
buvusio dvaro pastatas. 
Aukštų medžių apsuptuose 
rūmuose siekiama išsaugoti 
ir atstatyti gražią išorę ir 
vidaus struktūrą. Juose įsi
kurs uostamiesčio vaikų mu
zikos mokykla.

Restauruojami rūmai, pa
žymi “Tarybinė Klaipėda”,— 
tai pirmoji dalis stambaus 
architektūrinio ansamblio, 
kuriame veiks mokomasis 
kompleksas. Projektuojama 
nauja 300 vietų koncertų 
salė, vidurinės meno mokyk
los mokomasis korpusas, val
gykla, 200 vietų bendrabu
tis. Visi korpusai sujungiami 
dengtais perėjimais. Ateity
je numatoma pastatyti taip 
pat choreografijos ir dailės 
specialybių priestatus.

Parinko A. Petrauskas

PR. KARLONO UŽRAŠAI: PO LIETUVĄ

Yra fabrikas—“Sūduva”
Dar vienas rytas Prienuo

se.
Kur dabar pasukti savo 

kelią?
Iki šiol nebūčiau laukęs, o 

atsiradęs Prienuose, pir
miausia patraukęs ieškoti 
Juozo Gudelio. Dažnokai su
tikdavau jį Vilniuje, tačiau 
dar nė karto neteko matyti, 
kaip “Sūduvos” siuvimo fa
briko direktorius atrodo savo 
kabinete, už darbo stalo. 
Toks žingeidumas dabar 
spartino žingsnius, kadangi 
žinojau, jog J. Gudelis vakar 
turėjo sugrįžti iš Maskvos ir, 
žinia, dabar poste—prie tele
fono, prie pasirašytų ir nepa
sirašytų raštų, prie viso to, 
be ko direktorius—ne direk
torius.

Juozas pasitiko draugiškai, 
tik gal kiek nustebęs, kad 
dar va aplink tamsu, o aš jau 
į kabineto duris beldžiuosi.

— Skubu papasakoti ame- 
rikonams-lietuviams, kaip 
mes čia gyvename,—juokau
damas pasakau J. Gudeliui.

— Jeigu atvirai, tai ne 
kaip gyvename,—juokiasi ir 
sako “Sūduvos” siuvimo fa
briko direktorius. Gi paskui 
patyriau, kad per tokius jo 
juokus pasakyta nemažai tie
sos. Didžiausias vargas dėl 
patalpų stokos. Ir nors nau
jame pastate neseniai įsikūrė 
fabriko administracija, nors 
paruoštas projektas naujoms 
gamybinėms patalpoms Prie
nuose, bet ... Kas ateity, 
tai ne dabar. Na, o išgirdęs 
apie būsimas patalpas, kol 
kas esančias tik projekte, 
pasakiau:

— Vadinasi, plečiatės. 
Augate, taip sakant.

Direktorius lukterėjo.
— Ne visiškai taip,—pasa

kė jis.—Stengiamės pagerin
ti darbo sąlygas. Dabar ne
retai žmogus ieško ne ilges
nio rublio, o geresnių darbo 
sąlygų.

Prienų “Sūduvos” siuvimo 
fabrikas per metus pagamina 
virš penkių milijonų rublių 
produkcijos. Beje, jo cechai 
išmėtyti. Antai vienas Ma
čiūnuose, kitas Jiezne, tre
čias Kėdainiuose, taip sa
kant, net už Prienų rajono 
ribų. Gamyba ieško darbinin
kų, šiuo atveju, ypač mote
rų. Kur jų daugiau, ten ir 
kūrėsi fabriko cechai.

“Sūduvos” fabriko produk
cija įvairi; siuva darbinius 
rūbus, čiužinius, kelis mode
lius vaikiškų drabužėlių, o 
Mačiūnuose gaminami šerių 
pusfabrikačiai. Žodžiu, ga
myba neprašmatni.

— Fabrike dirba apie pus
penkto šimto žmonių,—kon
statavo J. Gudelis.

— Ačiū, —dėkojau jam, 
kad nuoširdžiai padėjo pasi
žvalgyti po “Sūduvos” siuvi
mo fabriką.

Namudininkai
Linkęs šiek tiek parašyti 

apie darbą namuose.
Pašnekesyje su “Sūduvos” 

siuvimo fabriko direktoriumi 
J. Gudeliu ne kartą girdėjau 
jį sakant: namudininkai. Pri
simenu, kad anksčiau, na 
prieš kokį dešimt metų ar ir 
daugiau, apie namudininkus 
ne ką galėjau išgirsti. Jų lyg 
ir nebuvo. O gal buvo, bet 
tik labai mažai. Dabar jų yra 
ir, atrodo, kasmet pagausė
ja. Yra nemažai žmonių—ir 
gal daugiausia moterų—ku
rioms išeiti į darbą trukdo 
įvairiausios aplinkybės—tai 

maži vaikai, tai seni tėvai, 
tai dar kas ... O rublis, kaip 
nekalbėk, jis vistiek reikalin
gas. Šit kodėl keliaudamas 
neretai išgirsti ar pamatai 
žmones, kurie vienus ar ki
tus, sakyčiau, fabrikinius 
darbus atlieka namuose— 
audžia, pina, kala, siuva . . .

Taigi, ir pasiteiravau, ar 
daug namudininkų turi “Sū
duvos” fabrikas. Pasirodo, jų 
yra, tik gal ne tiek daug— 
apie 80 siuvėjų.

— Ar gamyba namuose fa
brikui apsimoka,—domėjausi 
pokalbyje su J. Gudeliu.

— Nereikia pagrindinių 
fondų plėsti,—pasakė direk
torius, paaiškindamas, kad 
visa kita namudininkams tie
kia fabrikas—siuvimo maši
nas, siūlus, medžiagas, elek
trą, ir net . . . mechaniką. Iš 
namų namudininkui tereikia 
išeiti tik atlyginimo atsiimti.

Dar, matyt, reikia pasaky
ti, kad fabrikas rūpinasi su
telkti namudininkų darbą 
tam tikrais centrais. Todėl 
juos sutinki ne kur nori. 
Tokie jų centrai yra Prienai, 
Jieznas, Šilavotas, prie Stak
liškių.

Atsisveikinimas
Štai ir atėjo laikas, kai 

reikia atsisveikinti su gruo
džio lietumi aplytais Prie
nais, su tokiu neprašmatniu 
“Rūtos” viešbučiu, su pažin
tais vaizdais, išvaikščiotomis 
gatvėmis. Tiesa, atsisveikin
ti ne visiems laikams, o tik 
iki kito karto, kuris, kaip 
planuoju, turėtų įvykti grei
tai. Todėl ir sakau: iki pasi
matymo. Tik vis gelia širdį, 
kad iš žmonių čia neišgirdau, 
kodėl šis miestas pavadintas 
Prienais. Vienas kitas pradė
davo pasakoti, tačiau netru
kus mostelėdavo ranka ir 
prisipažindavo, kad gerai to 
nežino. Neužmiršdavo tik pa
sakyti, jog girdėję, kad čia 
kunigaikščio Prienio ar Prie- 
niaus gyventa. Matyt, todėl 
ir miestas Prienai. Kiti gir
dėję, kad prie Mielupio upe
lio nuskurdėlis Prienas gyve
nęs. Dar kiti sako, kad būta 
laikų, kuomet Nemunas ne
turėjo vardo, o žmonės rody-, 
davo ir sakydavo —ANA 
UPĖ. Taigi, apie kairojo 
kranto gyventojus sakė, kad 
jie gyvena PRIE ANOS 
UPĖS, iš ko slenkant am
žiams, išsirutuliavo Prienai.

— Sakote, čia kunigaikštis 
Prienys gyveno. Tai gal pa- 
rodysit, kur?—paprašiau J. 
Gudelį. Ir šis kilo lydėti, bet 
visgi pavyko atkalbėti—juk 
lyja, gerasis žmogau, juk ant 
miesto gatvių balos, juk pa
galiau direktorius turi svar
besnių reikalų . . .

Perėjęs upelį, čia pat įte
kantį į senąjį Nemuną, atsi
dūriau prie neaukšto kalno, 
kuris statų smėlėtą šoną pa
kišo didžiausiai Lietuvoje 
upei. Sako, čia kažkada būta 
pilies—medinės ir nesvar
bios ginybiniu požiūriu. Žiū
rėjau į šį kalną, į atplaukian
tį iš toli Nemuną, o ausyse, 
regis, su vėjais skambėjo 
dainos žodžiai:
Eina garsas nuo pat Vilniaus, 
Žirgą reik balnoti—
Daug kryžiuočių

nuo Malburgo 
Rengias mus teroti.
Pasilik, sesele, sveika, 
Nuramink širdelę, 
Aš sugrįšiu nepražuvęs 
Į Tėvų šalelę . . .

Čia, sakė, buvo Prienų pilis.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
ATSIDARĖ GĖLIŲ 
PARODA

Gegužės 17 d. Montreal 
Olympic Velodrome atsidarė 
tarptautinė gėlių paroda, ku
ri tęsis iki gegužės 29 d., o 
nuo gegužės 31 d. iki rugsėjo, 
1 d. paroda vyks į Notre 
Dame salą (prie parodos 
“Man and His World”). Gėlių 
parodoje dalyvauja 25 šalys. 
Tai pirma tos rūšies paroda 
šiaurinėje Amerikoje.

Montrealo miestas, dėka 
sumanaus ir energingo mies
to mero, per paskutinius 
tryliką metų labai išgarsėjo 
įvairiais tarptautiniais rengi
niais. Pirmiausia čia atsibuvo 
tarptautinė Expo-67 paroda, 
kurią aplanke virš 50 milijo
nų žmonių, iš visų pasaulio 
kampų. 1976 metais čia įvy
ko tarptautinė olimpiada, o 
šiais metais gėlių paroda. Šie 
visi įvykiai populiarina mūsų 
miesto vardą, bet montralie- 
čius apsunkina nuolatos ke
liami mokesčiai.

LIGONIAI
Arturas Šneideris Royal 

Victorijos ligoninėje pergy
veno akies operaciją. Ligonis 
jau sveiksta.

Verdunietis A. Rasimavi- 
čius taipgi pergyveno sunkią 
operaciją Montrealo “Gene
ral” ligoninėje.

M. Staniulienė krito ir 
smarkiai susižeidė koją. Gy
dosi Žydų ligoninėje.

GERESNĖS NAUJIENOS
Richardas ir Marija Jurgu- 

čiai susilaukė labai diktos ir 
sveikos dukrytės, o M. Jur- 
gutienė trečios anūkėlės.

D. ir B. Alenskai išvyko į 
Vancouver aplankyti savo 
dukrelę ir žentą, ten įsikūru
sius.

Gegužės 17 d. Danute Vek- 
teryte ištekėjo už kitataučio 
vaikino. Jų vestuvės atsibu
vo prašmatniame klube prie 
puikaus vandenio, kur ir 

MONTREAL, QUE.

Mirus

Liudvikui Skripkai

1980 m. gegužės 6 d.

Reiškiame gilią užuojautą broliui Vladui su šeima 
T. Lietuvoje; pusbroliui Jurgiui su šeima Montrea-
lyje taip pat visiems draugams ir pažįstamiems.
Palikai daug draugų, kuriuos tu taip mylėjai.

Ilsėkis ramybėje.

J. J. Vilkeliai V. 0. Verbylai
M. A. Paragiai K. A. Yuškai
F. F. Nakai J. S. Čičinskai
L. P. Kisieliai J. A. Kaušylai
J. A. Brakniai M. M. Laurynaičiai
A. A. Mikuliai A. Šiuplevičienė
J. M. Patapai V. Zavišienė
J. V. Knistautai O. Veršinskienė
B. M. Šalčiūnai E. Zenienė
E. H. Jugelavičiai E. Petrauskienė
J. E. Urbonavičiai A. Lesevičienė
J. Naruševičius M. Tamkevičienė
P. Bendzaitienė O. Mikaliūnienė
E. Kličienė J. Stukas
E. Juraitienė B. Kvietinskas
K. Mickūnas A. Meištienė
J. Kaušakienė M. Cekaitienė
W. Morkewich S. Petronienė
A. Einikis K. Žižiūniene
E. Vilkis M. Daugėlienė
F. S. Spaičiai A. Gianienė
M. M. Gudai N. Venskaitienė
P. J. Šiuplevičiai V. Bumbulienė
F. S. Spaičiai V. Vekterienė
J. H. Kurilai A. Crutchley
A. E. Morkevičiai S. Virbalas

L. Skirkienė

šliubavojosi lauke. Vestuvė
se dalyvavo giminės ir artimi 
jaunųjų draugai. Medaus 
mėnesį jaunavedžiai praleis 
Čilėje, o apsigyvens Belgijo
je.

Jau pradeda sugrįžti mus 
tautiečiai iš šiltesnių kraštų.

P.

IŠ GRAŽAUS
PARENGIMO

Sekmadienį įvyko Motinų 
Dienos minėjimas. Jį suren
gė Moterų Klubas. Garbė 
priklauso mūsų parengimų 
komisijai, kurią sudaro Vik
torija Y., Anelė K. ir Nastu- 
tė V. Paminėjimas buvo su 
baliumi, įvyko erdvioje uk- 
rainų salėje. Į paminėjimą 
susirinko gražios publikos.

Komisija ne tik sukvietė 
gražią publiką, bet gavo iš 
valsčiaus valdžios visus rei
kalingus leidimus ir pagami
no skanius pietus.

Klubo pirmininkė Ada Š. 
minėjimą pravedė. Ji apibu
dino Motinų Dienos reikšmę. 
Viktorija Y. šiltai pasveikino 
motinas ir močiutes, palinkė
dama visoms ilgiausių metų 
ir geros sveikatos.

Parengime turėjo porą 
svečių iš Lietuvos. Tai buvo 
Danutė Šumskienė ir J. Jan
kauskas. Jie pasakė gražias, 
įspūdingas kalbas apie nūdie
nę padėtį Tarybų Lietuvoje 
ir perdavė Lietuvos moterų 
sveikinimus su geriausiais 
linkėjimais Kanados mote
rims.

Po kalbų ir vaišių pasigir
do lietuviška muzika-polka. 
Na, ir salėje neliko nei vieno 
seno, visi virtome jaunuo
liais! Visi ir visos pamiršome 
savo amžių!

Džiugu pabrėžti, kad mūsų 
Moterų Klubas gražiai auga 
narėmis ir visuomenėje yra 
įtakingas.

Broliai ir sesės, iki kito 
pasimatymo! P. B. Grandma

Toronto, Ont.
SUKAKTUVĖS IR 
GIMTADIENIAI

Gegužės 14 d. per “Bingo” 
parengima Clairmont saleje 
atšventė savo gimtadienį ir 
50 metų sukaktuves nuo at
vykimo į Kanadą Mike Guo
ba, Sūnų ir Dukterų Draugi
jos ir dabartinio Pensininkų 
Klubo uolus rėmėjas ir dar
buotojas. Tuo pačiu kartu 
atšventė savo gimtadienius 
A. Strolienė ir M. Purienė. 
Visi šie jubiliatai iškėlė pui
kias vaišes susirinkusiems 
dalyviams.

J. Mileris, “Bingo” lošimų 
vedėjas, pranešė, kad Lietu
vių Moterų Draugija nutarė 
surengti pikniką CIBIRKOS 
farmoje, birželio 29 d.
SUSILAUKĖ PROANŪKĖS

Kovo 20 d. J. Galloway 
anūko, David Reid žmona 
susilaukė dukreles, o J. Gal
loway—proanūkės. J. Gallo
way dažnai atsilanko į “Bin
go” ir paremia Pensininkų 
Klubą.
MIRĖ

Gegužės 10 d. mirė Jonas 
Šinkūnas, 79 metu amžiaus. 
Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Ricielių km., Lazdijų 
rajone.

Pastaruoju laikotarpiu J. 
Šinkūnas gyveno senelių na
muose, ir tarpe lietuvių ne
galėdavo dalyvauti, bet pri
klausė prie Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ir prie Pensininkų 
Klubo.

Paliko nuliudime vienintelę 
dukterį Stella Stellings, du 
anūkus ir tris proanūkius. Jo 
žmona mirė prieš 12 metų.

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
PENSININKŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS.

Gegužes 21 d. įvyko Sūnų 
ir Dukterų Pensininkų Klubo 
susirinkimas Clairmont salė
je. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė J. Yla. J. Morkio 
protokolas ir finansiniai ra
portai priimti su užgyrimu. 
Nesusiradus svarbesnių rei
kalų, naujuose sumanymuose 
buvo pasiūlyta surengti pik
niką. Visi dalyviai pritarė ir 
nutarė pikniką rengti liepos 
20 d. Cibirkos farmoje.

J. Šimkūnas atveže linkė
jimus iš Floridos nuo St. 
Peterburgo Lietuvių kliubie-

Ties pačiais Lietuvos jūrų vartais, šiaurinėje Kuršių 
nerijos dalyje restauruotoje Kopgalio jūrų tvirtovėje klai
pėdiečiams ir miesto svečiams savo lobius atvėrė jūrų 
muziejus—akvariumas.

NUOTRAUKOJE: Jūrų muziejaus akvariumo ir pasaulio 
jūrų gyvūnijos ekspozicijos patalpos.

B. Aleknavičiaus nuotr.

Per 3000 veršių auginama Prienų rajono Balbieriškio 
buliukų penėjimo komplekse. Čia jie priauga per parą po 
kilogramą ir daugiau. Tai pasiekta racionalaus ir pilnaver
čio veršių šėrimo dėka. A. Sabaliausko nuotraukoje—viena , 
komplekso buliukų penėjimo sekcijų.

“LAISVĖ”

čių, kurie davė paraginimą, 
kad pasirodytumėm su meni
niais parengimais. Susirinku
sieji padėkojo floridiečiams 
aplodismentais.

Susirinkimas apsvarstė tą 
sumanymą ir priėjo prie iš
vados, kad torontiečiams yra 
sunku besurasti menininkų ir 
sukviesti publiką į parengi
mus. Atrodo, kad turėsime 
pasitenkinti tik su “Bingo” 
pramogomis.

Tapo nutarta paremti lie
tuviu laikraštį “Laisvę”, kuri 
daug pasitarnauja šiam klu
bui, talpinant raštus apie jo 
veiklą.
APLANKIUS
K. KILIKE VlClŲ

Važiuojant pro Sunny 
Brook Veteranų ligoninę aš 
ir sesuo B. Janauskienė už
sukom aplankyti K. Kilikevi- 
čių, kuris tegyvena jau ket
virti metai.

Jis turėjo galvės operaciją 
ir tapo pusiau paralyžuotas, 
tad ir buvo padėtas į vetera
nų ligoninę, nes name yra 
neįmanoma tokį ligonį pri
žiūrėti.

Ji radome sėdint kėdėje ir 
žiūrint pro langą į pradedan
čius žaliuot medžius. Mus 
pamatęs pažino ir pradėjo 
jaudintis. Pasisveikinę trum
pai pasikalbėjom, nes Kostas 
tegalėjo mums atsakinėti 
galvos judesiais. Kadangi 
mūsų pokalbis buvo tik mo- 
nologinio pobūdžio, tad kalba 
greit nutrūko ir atsisveikin
damos pažadėjom kitą kartą 
jį aplankyti.

Kiek teko suprasti apart 
savųjų, Kostą mažai lietuvių 
jį teaplanko.

K. Kilikevičius didžiąją sa
vo gyvenimo dalį darbavosi 
dėl Progresyvių lietuvių labo 
ir bendrai dėl visos darbinin
kijos. Tad neturėtų būt taip 
greit pamirštas. Kiekvienas 
tautietis, kuris jo veiklą 
įvertino ar veikė kartu, turė
tų nepamiršti ir nors retkar
čiais jį aplankyti. Jis nebega
li kalbėt, nei rašyt, tad kad 
ir trumpas pasimatymas su 
pažįstamais, jam suteikia di
delį malonumą. Nors atrodo, 
kad jis jaudinąs, kada pasi- 
matai, bet kai žmogus negali 
kalbėt, tai tik tokių būdu jis 
išreiškia malonumą,, kad at
vykai jį aplankyti. J. N.

5-TAS PUSLAPIS

Baisus vaizdas veikiančio vulkano Mount St. Helens apylinkėje Washingtono valstijoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Madridas. — Ispanijos So

cialistų Partija pasiūlė parla
mentui pareikšti Demokrati
nio Centro Partijos vadovau
jamai vyriausybei nepasiti
kėjimą. Jau 3 metai dabarti
nė vyriausybė šalį valdo.

NUTARĖ DALYVAUTI
Sidney. — Australijos 

Olimpinis Komitetas nutarė 
dalyvauti vasarinėse olimpi
nėse žaidynėse Maskvoje. 
Gautas pranešimas iš Madri
do, kad taip pat padarė ir 
Ispanijos Olimpinis Komite
tas. Bet pranešimas iš Turki
jos sostinės sako, kad turkai 
atletai nutarė žaidynes boi
kotuoti.

Manila, Philippinai. — Tik 
per paskutines tris savaites 
šioje mažoje šalyje militaris- 
tai nužudė 63 žmones.

PREZIDENTAS APLANKĖ 
VEIKIANČIO VULKANO 
APYLENKŲ

Portland, Ore. — Gegužės 
22 dieną iš čia prezidentas 
Jimmy Carter helikopteriu 
aplankė smarkiai veikiančio 
vulkano Mount St. .Helens 
plačią apylinkę ir asmeniškai 
susipažino su jo daromais 
didelius nuostolius.

Kingston, Jamaica. — Ge
gužės 20 dieną čia slaugymo 
namuose gaisre žuvo 144 
senutės! Viso tuose namuose 
gyveno 205 senutės. Gaisro 
kilimo priežastis nenustaty
ta.

ĮVAIRENYBES
PAGAL PIRŠTŲ 
ATSPAUDUS

Indijos gydytojai tvirtina, 
kad ligų diagnostikai galima 
panaudoti kriminalistikos me
todus — nustatyti pagal pirš
tų atspaudus širdies ligas ir 
psichinius sutrikimup.

Pendžabo medicinos kole
džo specialistai pastebėjo, 
kad pirštų atspaudai pasikei
čia, susirgus kraujo ir gimdos 
vėžiu. Pirštų atspaudų analizė 
indų medikams taip pat tei
kia nemažai informacijos apie 
paveldimas ligas, — praneša 
Selterio agentūra iŠ Delio.

VIETOJE GIPSO

Lūžus galūnėms, jau seniai 
vartojamas gipsas. Tačiau 
gipsas yra sunkus, nelabai 
tvirtas, bijo vandens. Kai ku
riose JAV ligoninėse pradėta 
naudoti kitokią lūžimų gydy
mo techniką. Lūžio vieta ap
vyniojama minkštu polipropi
leno audiniu, paskui polipro
pileno tinkleliu ir pagaliau 
tinkleliu iš stiklo pluošto, su
mirkyto ypatinga sintetine 
derva. Derva sukietėja per 
tris minutes, apšvitinus ultra
violetiniais spinduliais. Plast
masinis bintas perpus leng
vesnis, triskart tvirtesnis už 
gipsinį. Plastmasei nekenkia 
vanduo, todėl pacientas gali 
maudytis.

® MIDIJOS VALYS
UOSTĄ

Estų zoologai pasiūlė pa
naudoti moliuskus midijas Ta
lino įlankų vandeniui valyti. 
Mokslininkų nuomone, šie mo. 
liuskai sugeba neutralizuoti 
daugelį nepageidautinų van
dens priemaišų. Paprastai mi
dijos gyvena prisitvirtinusios 
prie dugno akmenų. Jos auga 
kolonijomis, minta ir kvėpuo
ja, flltruodamos jūros vande
nį. Ten, kur įlankos uždumb- 
lėjusios, nutarta pakabinti me
talinius tinklus, prie kurių ga
lėtų prisitvirtinti midijos.

Raitas kėlė kepurėlę . . .
Šiaurės Lietuvoje, prie pat 

kaimyninės Latvijos sienos 
įsikūrusi Žagarė. Kažkada 
garsius jos turgus ir muges 
pasiekdavo pirkliai iš Vokie
tijos, Rusijos, Anglijos . . . 
Dabar tai ramus rajoninio 
pavaldumo miestelis su vie
nu didžiausių ir gražiausių 
respublikoje parkų, keliais 
architektūros paminklais. 
Tačiau pastaraisiais metais 
Žagarės vardą vėl vis daž
niau taria užsieniečiai. Čia 
užaugintus Hanoverio ir Lie
tuvos sunkiųjų veislės žirgus 
Maskvos tarptautiniame 
aukcione noriai perka italai, 
vokiečiai, danai, olandai, 
švedai, suomiai . . .

Šimtamečio Žagarės parko 
pakraštyje neseniai restau
ruotas unikalus maniežas, 
praėjusiame amžiuje staty
tos arklidės, kiti pseudogoti- 
kinio stiliaus raudono mūro 
pastatai. Sename malūne įs
teigtas muziejus. Žagarės 
valstybiniame žirgyne dabar 
yra daugiau kaip trys šimtai 
žirgų.

Galinga technika dabar 
tarnauja žemdirbiui. Tačiau 
nepamirštas ir ištikimas 
draugas arklys. Respublikoje 
jų auginama daugiau kaip 76 
tūkstančiai. Arkliais aptar
naujamos mažesnės fermos, 
ruošiami pašarai, jie dirba 
individualiuose ūkiuose.

— Darbinių arklių ir spor
tinių žirgų veislėmis rūpinasi 
penki respublikos valstybi
niai žirgynai,—pasakoja Že
mės ūkio ministerijos respu
blikinio veislininkystės įmo
nių tresto direktoriaus pava
duotojas Stasys Svetlaus- 
kas.—Juose auginami dviejų 
veislių darbiniai arkliai—Že
maičių ir Lietuvos sunkieji, 
taip pat Rusų ir Orlovo 
ristūnai, Hanoverio ir Arabų 
veislės žirgai.

Seniausia Lietuvos arklių 
veislė—žemaitukai. Jie nedi
deli, stiprūs ir nereiklūs. 
Šios veislės pagrindu sukur
ta ir prieš keliolika metų 
patvirtinta nauja—Lietuvos 
sunkiųjų arklių veislė. Kryž
minant žemaitukus su atvež
tiniais žirgais, buvo išvesta 
ir garsioji Trakėnų veislė. 
Dabar senasis Žemaičių ark
lių tipas atkurtas ir tobulina
mas Vilniaus valstybiniame 
žirgyne. Čia laikomi geriau
sieji šios veislės arkliai. Ere
lio, Agrasto, Kalmano ir kitų 
žirgų palikuonys per pasta
ruosius metus sąjunginėse 
sunkiųjų arklių varžybose 
gavo 37 prizus ir 92 prizines 
vietas.

Lietuviai nuo seno garsėja 
kaip geri žirgų augintojai. 
Štai dar 1900 metais pasauli
nėje parodoje Paryžiuje auk
so medaliais buvo apdovanoti 
Žemaičių veislės eržilas Hir- 
šas ir kumelė Žaibė, sidabro 
medalį pelnė eržilas Kerstu- 
tis. Iki pirmojo pasaulinio 
karo Lietuvos žirgų auginto
jai kasmet parduodavo dau
giau kaip po 30 tūkstančių 
žirgų. Nesumažėjo jų paklau
sa ir dabar. Respublikoje 
išaugintus Lietuvos sunkiųjų 
ir Žemaičių veislės žirgus, 
kaip kitų veislių gerintojus, 

perka Rusijos Federacijos 
sritys, Ukraina, Baltarusija, 
Kazachija ir kitos broliškos 
tarybinės respublikos. Per 
penkerius metus daugiau 
kaip 25 tūkstančiai arklių 
parduota Olandijai, Prancū
zijai ir kitoms Europos ša
lims. Už Nemuno ir Žagarės 
žirgynuose išaugintus Trakė
nų bei Hanoverio veislės 
veislinius ir sportinius žirgus 
tarptautiniame aukcione 
aukščiausias kainas mokėjo 
daugelio užsienio šalių žirgų 
augintojai ir komersantai. 
Tarptautiniuose aukcionuo
se netrukus pasirodys ir Vil
niaus valstybiniame žirgyne 
išauginti Arabų veislės gra
žuoliai.

Pastaraisiais metais respu
blikoje ypač daugėja sporti
nių žirgų. Keliolika žirginio 
sporto sekcijų ir trys sporto 
mokyklos Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje turi daugiau kaip 
tris šimtus aukštos klasės 
sportinių žirgų. Be to, dvide
šimt keturių respublikos ra
jonų ūkiai augina, treniruoja 
ir dalyvauja varžybose su 
ristūnų veislės žirgais.

Žirgų sportas Lietuvoje tu
ri senas tradicijas.' Ir bene 
populiariausios yra lenkty
nės ant užšąlusių ežerų. Pla
čiausiai žinoma jų vieta da
bar yra Sartų ežeras ties 
Dusetomis. Iš įvairiausių 
respublikos kampelių pažiū
rėti eikliųjų ristūnų lenkty
nių kasmet suvažiuoja dau
giau kaip trisdešimt tūkstan
čių žiūrovų. Šios varžybos 
nuo 1905 metų yra tradici
nės, o nuo 1955 metų tapo 
respublikinėmis. Varžybos 
rogutėmis ant ledo vyksta 
tik Lietuvoje. Jos pripažin
tos nacionaline sporto šaka, 
ir važiuotojas, pasiekęs re
kordą, gauna teisę nešioti 
Lietuvos TSR sporto meistro 
ženklelį.

Tradicinėmis tapo ir raite
lių varžybos, kuriose jau keli 
metai startuojama kartu su 
Pabaltijo respublikų, Veng
rijos, Lenkijos ir Čekoslova
kijos sportininkais. Respubli
kos žirgynų raiteliai šiose 
varžybose ne kartą pripažin
ti geriausiais.

Respublikos žirgynuose 
žirgus varžyboms ruošia de
vyni TSRS sporto meistrai, 
dešimt kandidatų ir penki 
pirmojo atskyrio sportinin
kai. Be to, Sudavijos ir 
Žagarės valstybiniuose žir
gynuose dirba po vieną 
TSRS sporto meistrą—va
žiuotoją. Neatsitiktiniai ir 
žirgininkų pasiekti rezulta
tai. Praėjusiais metais trečią 
kartą iš eilės Lietuvos va
žiuotojai sąjunginėse varžy
bose iškovojo pirmąją ko
mandinę vietą. Neblogai 
startuoja ir raiteliai. Konkū- 
rų rungtyje jie yra iškovoję 
keturiolika sąjunginių prizų.

A. Norvaišas

Monako kunigaikštystė yra 
vienintelė pasaulyje valstybė, 
kurios orkestras didesnis už 
ginkluotąsias pajėgas. Nacio
naliniame kunigalkitystės or
kestre groja aituonlasdeiimt 
penki žmonės, o armijoje tar
nauja aituoniasdeilmt du.
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SAN FRANCISCO-OAKLAND, CAL.

Gegužės 11 dieną gražiai 
buvo paminėta Motinos Die
na Suomių patalpose, Berke
ley, Cal. Į šį renginį atsilan
kė gerokas geros nuotaikos 
dalyvių skaičius ir salė ūžte 
ūžė draugiškais pokalbiais. 
Stalai buvo papuošti gyvų 
gėlių puokštėmis, kurių visa
da atneša gerosios draugės 
Ks. Karosienė ir V. Taraš- 
kienė.

Pasibaigus vaišėmis mūsų 
renginių talkininkas Ray
mond Machulis iškvietė Ksa
verą Karosienę pakalbėti 
Motinų Dienos klausimu. 
Ksavera, kaip ir visuomet, 
pasakė įdomią, turiningą kal
bą.

Šiame parengime savo 
gimtadienius atžymėjo V. 
Taraškienė, Aldona Fitzgi- 
bons, advokatė Margaret 
Hume ir Ks. Karosienė. 
Gimtadienio proga Motinų 
Dienos parengimo V. Taraš
kienė dalyvius pavaišino tos
tu, o Karosienė tortu. Poky
lio dalyviai jubilates šiltai 
pasveikino ir palinkėjo joms 
daug sėkmės, tvirtos sveika
tos ir viso geriausio.

Džiugu, kad šiame paren
gime dar suspėjo dalyvauti 
svečiai Jonas ir Afemija Ko- 
džiai, kurie jau buvo pasi
ruošę palikti Californiją ir 
grįžti namo, į Lawrence, 
Mass. Jie žiemą praleido 
Californijoje pas dukrą Janet 
Hume. Draugai Kodžiai 
paaukojo laikraščiui “Lais
vei” $10 paramos. Jie yra 
ilgamečiai “L.” skaitytojai ir 
rėmėjai.

LIGONĖ
Mūsų pramogose tenka pa

sigesti Valiūtės Sutkienės, 
kuri šiuo laiku randasi slau
gymo namuose. Jau, rodos, 
antri metai, kaip jos sveikata 
yra sušlubavosi. Džiugu, kad 
šiuo laiku yra šiek tiek page
rėjusi. Mes visi nuoširdžiau
siai linkime, kad Valiūtės 
sveikata su kiekviena diena 
gerėtų ir gerėtų ir kad vėl ji 
būtų sveika ir energinga.

ŠVENTĖM PERGALĖS 
DIENĄ

Gegužės 18 dieną San 
Franciske buvo paminėta Di
džiosios Pergalės Diena— 
diena, kuomet Europoje ir 
Azijoje buvo sutriuškinta 
hitlerinis fašizmas ir baigtas 
karas. Pergalės Dienos mi
nėjimą suruošė Amerikos- 
Rusijos Institutas San Fran
ciske ir Amerikos—Tarybų 
Sąjungos Draugija Berkeley, 
Cal.

Parengimas įvyko Jack 
Tar erdvioje svetainėje. Pa
rengimą atidarė su įžangine 
kalba Holland Roberts Insti
tuto pirmininke Ks. Karosie- 
ne ir perdavė pirmininkui Z. 
Stadt jį vesti.

Programa buvo gyva ir 
reikšminga, ypač todėl, kad 
dalyvavo 20 asmenų grupė iš 
Tarybų Sąjungos. Svečiai su
sidėjo iš mokslininkų, artis
tų, gydytojų, advokatų ir 
farmerių iš kolektyvinio 
ūkio.

Pirmiausia svečias iš Tary
bų Sąjungos Genady Ashin, 
profesorius ir filosofijos dak
taras pakalbėjo, ką tokia 
Pergalės Diena reiškia Tary
bų šaliai, kuri praeitame 
kare paklojo 20 milijonų gy
vybių. Publika atsistojimu 
pagerbė žuvusiuosius.

Paskui sekė juodosios ra
sės bažnyčios vado Cecil Wil
liams kalba. Taipgi kalbėjo 
Harry Bridges, buvęs laiva- 
krovių unijos kovingas va
das, dabar pensininkas. Kal
bėjo Nina Serrano, tik ką 
grįžus iš Nikaragvos, Berke
ley miesto meras ir ant galo 
tarybinis konsulatas Alexan
der Chikvaidas.

Dainavo pagarsėjus daini
ninkų ir muzikantų grupė ir 
operos solistė A. Sagarman.

Svečiai turistai buvo nu
vežti pas į įvairius vietinius 
gyventojus pasisvečiuoti, o 
kitą dieną jiems buvo su
ruošta susitikimai su jų pro
fesijos žmonėmis bei grupė
mis. M. B.-tė

FAIRVIEW, N. J.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Stasiukaitis
mirė 1979 m. birželio 1 d.

Jau praėjo vieneri metai nuo jo atsiskyrimo iš 
šio pasaulio, bet mintyse jis visuomet su mumis.

Jo atminčiai skiriu $100 jo taip mylimam 
laikraščiui “Laisvei”.

SOFIJA STASIUKAITIENĖ-žmona

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Krata, areštai ir ginklai

Policijos stotyje rasti ginklai rūšiuojami.

E.'-I < 4
•"1 i

New Yorko miesto policija sako, kad jos sustiprinta kova 
su kriminalistais ir teroristais jau davė gana gerų 
rezultatų. Prieš kelias Manhattano žemutinėje rytinėje 
dalyje buvo padaryta krata dviejuose apartmentuose ir 
rasta du dideli ginklų arsenalai. Penki kriminalistai tapo 
suimti.

Vieniems “dangus” 
kitiems “pragaras”

New Yorko priemiestis Far Rockaway garsus savo 
pajūriu ir šauniomis rezidencijomis, kuriose gyvena daug 
turtingųjų niujorkiečių. Jiems čia tikras dangus!

Bet didelė gyventojų dauguma susideda iš vargdienų. Jie 
priversti gyventi senuose, apleistuose pastatuose su kuo 
prasčiausiu patarnavimu. Jiems čia tikras pragaras!

Ruoškimės “Laisvės” 
70 m. sukakties minėjimui 

1981-aisiais metais

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris

Donatas Mažilis
Mirė 1970 m. birželio 2 d.

mirė

Jau dešimti metai, kai mirė mūsų mylimas vyras 
ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

1974 m. birželio 4 d.
Jau suėjo šešeri metai nuo mirties mano mylimo 

vyro. Ilsėkis ramiai mano mielasis Cypress Hills 
kalnelyje. Aš Tavęs niekad nepamiršiu.

NUBAUSTA AMŽINU KALĖJIMU
New Yorkas. — Už 1977 

m. padėjimą Mobil Oil Buil
ding pastate bombos, kuri 
sprogdama vieną žmogų už
mušė, o keletą sužeidė, ge
gužės 22 d. Puerto Ricos 
patriotę Mrs. Torres Federa
linis Distrikto teismas nu
baudė viso amžiaus kalėjimu. 
Teismas tęsėsi tiktai 4 die
nas. Kaltinamoji atsisakė 
teisme dalyvauti ir teisintis 
arba gintis. Ji pareiškė, kad 
teismas yra nelegalus ir ji 
nieko bendro su juo nenori 
turėti. Džiūrė susidėjo iš 5 
vyrų ir 7 moterų.

Jos vyras taipgi yra sua
reštuotas ir sėdi kalėjime 
Chicagoje. Jis irgi kaltina
mas padėjimu bombos.

Mrs. Maria Haydes Torres

Kodėl džiaugias
Štai, žiūrėk, broleli, 
Žvilgterk į padangę. 
Jau grįžta gandreliai, 
Į gimtinę brangią.

Dar jie neišsklido, 
O snapais kalena. 
Vadinas, išvydo 
Savo lizdą seną.

Kuriame mažiukus 
Tėveliai globojo, 
Šildė savo pūkais, 
Patalėlį klojo.

Kai kiek paaugėjo, 
Pradėjo žingsniuoti. 
Lizdu paėjėję, 
Pratinos plasnoti.

Išvydę kirtėjus, 
Dorojančius grūdus, 
Suvirpino vėjus 
Ir iš lizdo sprūdo.

Tėvai pasitiko 
Numylėtus savo 
Ir su jais be kliko 
Kažkur iškeliavo.

Vienam būry skraidė, 
Drauge stypinėjo, 
Klampias balas braidė, 
Kartu varlinėjo.

Bet šiaurys besotis, 
Vėsa prisidengęs, 
Privertė ieškoti 
Šiltesnės padangės.

Tenai, kur nurūko, 
Nors nekentė bado, 
Šilimos netrūko, 
Bet laimės nerado.

Tėvynės ilgėjos, 
Prieširdžiai stukseno. 
Nelaimingi dėjos, 
Viltimis gyveno.

Vos tik tai sugrįžo 
Į gimtąją šalį, 
Vėlei pasiryžo 
Džiūgauti kiek gali.

Ką jie prisiminė, 
Grįžę iš kelionės, 
Kaip rado gimtinę? 
Pasakykit žmonės!

—Juos džiuginti gali 
Mūs gėlėtos pievos, 
Sraunusis upelis 
Ir žydinčios pievos.

Naujosios sodybos, 
Sodai ir uogynai, 
Sparčiosios statybos, 
Spalvingi gėlynai,

FRANCES MAŽILIENE, Žmona
FRANCES BALTRUS, Dukra

Brooklyn, N. Y.

Žmona-HELEN SIAURIS 
St. Petersburg, Fla.

Vešliosios ganyklos 
Ir veislinės bandos, 
Laukuose girdyklos, 
Javai našūs, brandūs,

ST. PETERSBURG,FLA.
TUVIŲ DIREKTORIUS LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Nuostabūs peizažai, 
Margažiedės lankos, 
Mašinos, garažai 
Ir garsiosios slankos.

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Mirusių prisiminimo Dieną liūdime netekę klubo 
mielų, nuoširdžių narių, kurie prisidėjo prie Klubo 
suorganizavimo ir įsigijimo. Jų pastangos buvo 
išlaikyti lietuvių kultūrą ir pažangą Amerikoje.

Gili užuojauta jų giminėms ir artimiesiems.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB INC.
VALDYBA ir NARIAI

Kur tik pasisuksi, 
Ten sparnuočių būriai. 
Čia pelėdos ūksi, 
Ten varnėnai kuria.

Nuo ankstyvo ryto 
Vieversiai čirena. 
Lenkdami viens kitą 
Balandžiai skardena.

Čiulba, ulba, suokia 
Volungės, lakštutės,
Lukučiai vis juokias,
Kukuoja gegutės,

Ūbauja apuokai.
Kaip kas tik išmano 
Ir kaip tiktai moka, 
Rodo savo meną.

Svetur to nematė, 
Giesmių negirdėjo.
Smėlio pilis statė, 
Laukė gero vėjo.

Pagaliau atėjo
Lauktoji dienelė.
Vėl traukos idėja 
Rodė tikrą kelią.

Šiandien mūsų džiugiai
Tėviškėj plazdena, 
Todėl jie taip džiaugias
Ir linksmai klegena.

Vandalinas Junevičius

"Laisvės"
Direktoriams

Pirmadienį, birželio 2 d., 2 
vai. po pietų įvyks, “Lais
vės” Bendrovės direktorių 
posėdis Laisvės salėje.

Visi dalyvaukime.
N. Buknienė, Sekr.

Kas radote 
fotoaparatg?

Aš užmiršau per “LAIS
VĖS” parengimą POLA
ROID CAMERĄ su FLASH. 
Jei kas radote, prašau atneš
ti į “Laisvės” raštinę. Būsiu 
dėkingas. George Waresonas 

Kas paliko pirštines?
Laisvės salėje randasi mo

teriškos pirštinės nuo “Lais
vės” parengimo. Galite at
siimti “Laisvės” administra
cijoje.

Paieškojimas
Paieškome malonaus seny

vo žmogaus, kuris sutiktų 
gyventi vakarinėje New Jer
sey valstijos dalyje. Būtų 
geriau, kad žmogus būtų 
pensininkas, bet gali būti ir 
šeima (vyras su žmona).

Daugiau informacijų tele- 
fonuokite:

Ruth Anderson
Box 101-C
Asbury, N.J. 08802

Telefonas: 201-735-7073

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVI"

BRIEFS
There are now over 40,000 

active female doctors in 
America—up from just over 
30,000 in 1947, according to 
the most recent American 
Medical Assn. data.

* * *
You might feel great. But 

you could still have high 
blood pressure and not even 
know it. That’s because it’s a 
silent killer. There are no 
reliable symptoms, and even 
doctors don’t know what 
causes it. But they do know 
that high blood pressure can 
bring on heart failure, kid
ney damage and stroke. And 
they know that women get 
high blood pressure as often 
as men. In fact, after meno
pause a woman’s chances of 
getting high blood pressure 
are greater than a man’s.

What is known about high 
blood pressure is contained 
in a free booklet from the 
Department of Health, Edu
cation and Welfare, entitled 
What Every Woman Should 
Know About High Blood 
Pressure. For your copy 
send a postcard to the Con
sumer Information Center, 
Dept. 59 H, Pueblo, Colora
do 81009.

Barbara Cohen, from 
Bridgewater, N. J. writes in 
The New York Times!

To the Editor:
Spring is everywhere 

now, except in the hearts of 
Americans. Most of us are 
profoundly ill at ease. It is 
not merely that things are 
turning out badly for us at 
home and abroad. It is also 
that we have so little hope 
for the future.

Of all the troubles we now 
face, the worst one seems to 
be that the next President 
will be either Ronald Reagan 
or Jimmy Carter, or per
haps, by some outside 
chance, Edward Kennedy. If 
those three are the best that 
our system can toss to the 
surface in times as difficult 
as these, one suspects that 
our system doesn’t work 
anymore.

♦ * *

The March issue of Soviet 
literature, monthly publica
tion of the Writers Union of 
the USSR, is devoted to the 
literature and art of Soviet 
Siberia. Use

“Serenity,” by Evgeni Korolenko, one of the works In the recent exh»H of art worKa 
from all over the Soviet Union, about life In Siberia.
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