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KRISLAI
Iš New Yorke

Moters Dienos minėjimo 
Cicero ir Marquette Parkas 
“Laisvės” ekskursija 

j Lietuvą
Bendrovės suvažiavimas

IEVA MIZARIENĖ
Praėjusi sekmadienį Niu

jorko Lietuvių Moterų Klubo 
Kovo Aštuntosios minėjimas 
praėjo kuopuikiausiai.

Svečių turėjome iš Wa
shington, D. C.—TSRS am
basados konsulą Vaclovą Sa
kalauską su žmona Jūrate, 
dukra Jurga ir sūnum Ma
rium. Programoje dalyvavo 
visi keturi. Už tai mes jiems 
esame labai dėkingos.

Dalyvavo svečias iš Kau
no, kuris atvyko pas gimines 
pasisvečiuoti. Tai Bronius 
Lukoševičius.

Žinoma, dalyvavo ir New 
Yorke gyvenąs Moscow 
News ir Vilniaus Tiesos ak
redituotas Žurnalistas prie 
Jungtinių Tautų Sigitas Kri
vickas su žmona Irena ir 
vaikučiais Jurgute ir Jonu
ku. Jie taip pat visi dalyvavo 
programoje. Ypatingai buvo 
malonu stebėti Jurgą ir Joną 
šokančius Klumpakojį. Bra
vo!

Šis mūsų minėjimas bus 
plačiai aprašytas sekančioje 
“Laisvės” laidoje.

Amerikiečių spaudoje vis 
daugiau ir daugiau skaitome 
apie rasistų išpuolius prieš 
juoduosius, ir visuomet rasi 
minimus lietuvius, ypatingai 
apie Chicagą, Cicero mieste 
ir Marquette Parke.

Žurnalas “Time” plačiai ap
rašė kas dedasi Cicero mies
te ir ten minimi lietuviai, 
lenkai, čekai ir jugoslavai, 
kurie žūtbūt kovoja prieš 
įsileidimą jų mieste gyventi 
juodiesiems.

Sakoma, federalinė valdžia 
imasi žygių, kad tokia diskri
minacija turi būti sulaikyta.

Mūsų ekskursija į Tarybų 
Lietuvą išvyks birželio 11, ir 
grįš į New Yorką birželio 25 
d. jau greit pildosi. Manan
tiems vykti patarčiau greit 
susisiekti su “Laisvės” admi
nistracija.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 17 d., 10 vai. ryto. 
Būtų malonu, kad galėtų 
dalyvauti ir šėrininkai iš toli
mesnių kolonijų.

Po suvažiavimo, apie 1 vai. 
p. p., bus pietūs, į kurios 
kviečiame ir ne šėrininkus.

Žurnalistas Sigitas Krivic
kas, plačiai apvažinėjęs 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, bet tai ne vien tik savo 
asmeninio smalsumo tikslu.

Jis apie savo keliones pla
čiai rašo Vilniaus Tiesoje. 
Rašiniuose jis Vilniaus Tie
sos skaitytojus supažindina 
su mūsų šalimi.

Draugas Krivickas vaiz
džiai apibūdina mūsų šalies 
gamtą, jos žmones, ekonomi
ją, pramonę, kad net ir 
Amerikoje gyvenančiam yra 
ko pasiskaityti ir sužinoti.

Cairo. — Buvęs prezidentas 
Jimmy Carter lankosi Egipte 
ir su prezidentu Hosni Muba
rak turėjo pasitarimus dėl 
taikos tame regione.

I.Gandhi vadovaus neprisijungusioms šalims Krikšč. demokratai laimėjo 
rinkimus Fed. Vokietijoje

Kubos vadovas Fidel Castro sveikinasi su Indijos premjere Indira Gandhi, kuriai jis 
perleido neprisijungusių šalių pirmininkavimą.

New Delhi. — Kubos vado
vas Fidelis Castro perdavė 
pirmininkavimą neprisijun
gusių šalių organizacijos, ku
rios posėdžiai prasidėjo čia 
pereitą sekmadienį. Dabar 
vadovaus Indijos premjerė 
Indira Gandhi, kuriai Ameri
kos prezidentas Reagan nu
siuntė laišką, pareikšdamas 
viltį, kad per ateinančius 
savo pirmininkavimo trejus 
metus Indira pakreips tos

Darbiečiai laimėjo 
Australijos 
rinkimuose

Robert Hawke
Sydney. — Darbiečių parti

jos vadas Robert Hawke 
laimėjo rinkimus pereitą šeš
tadienį. Taip užsibaigė aš
tuonerius metus užtrukęs 
konservatorių valdymas.

Naujasis premjeras, 53 
metų amžiaus, yra geruose 
santykiuose su darbo unijo
mis. Jau pirmomis dienomis 
jis pareiškė, kad jos vyriau
sybė nebus tokia proameri- 
koniška, kaip buvo konserva
torių premjero Malcolm Fra
ser. Ir bendrai darbiečiai yra 
labiau priešingi Amerikos 
užsienio politikai, o ypač jos 
karinių bazių dislokavimui.

Manoma, kad Australijos 
užsienio politiką jis išdėstys 
prez. Reaganui savo apsilan
kymo metu Washingtone.

Washington. — Darbo biu
ro žiniomis nedarbas Ameri
koje vasario mėnesį sudarė 
10.2 procentų.

organizacijos politiką teisin
gesne kryptimi, nei buvo 
ligšiol.

Indija yra vienu tos nepri
sijungusių šalių organizacijos 
steigėjų, ir prez. Reagan 
savo laiške vylėsi, kad dabar 
tų šalių politika nebus prota- 
rybinė. Amerika bendrai ma
no, kad, vadovaujant Fide
liui Castro, visų tų neprisi
jungusių šalių nuotaikos bu

Mirė V. Rošė
PARYŽIUS, II. 16. (TASS- 

ELTA). Eidamas 78 gyveni
mo metus po sunkios ilgos 
ligos mirė žymus Prancūzi
jos ir tarptautinio darbininkų 
judėjimo veikėjas Valdekas 
Rošė. Nuo 1964 iki 1972 me
tų V. Rošė buvo Prancūzi
jos komunistų partijos gene5 
ralinis sekretorius, o 1972 
metais buvo išrinktas PKP 
garbės pirmininku.

Washington:. — Atvyko 
pirmasis Kinijos ambasado
rius ir pradėjo eiti savo 
pareigas. Juo yra Zhang 
Wenjin, buvęs premjero 
Cuen Lai patarėjas ir pasita
rimų su JAV dalyvis. Jam 68 
m. amžiaus. Jis pastaruoju 
metu buvo Kinijos ambasa
dorium Kanadoje, o dar 
prieš tai—Pakistane. 1972 
m. suorganizavo prez. Nixo- 
no kelionę į Pekingą. Nuo to 
ir užsimezgė geresni santy
kiai su Amerika.

Mexico City. — Nepaisant 
popiežiaus prašymo, Gvate
malos Aukščiausiasis Teis
mas atmetė malonės prašy
mą ir mirties sprendimas 
buvo įvykdytas šešiems as
menims, kaltinamiems tero
rizmu. Bet spauda rašo, kad 
tie asmenys buvę kairieji 
partizanai.

vo nukreiptos prieš Ameri
ką.

Organizacija, kuriai pri
klauso daugiau kaip šimtas 
valstybių, savo tikslu laiko 
neutralumą, kiek tai liečia jų 
santykius su didvalstybėmis 
tokiomis, kaip JAV ir Tary
bų Sąjunga.

Prez. Reagano laišką Indi- 
rai įteikė JAV ambasadorius 
ir apie tai pranešė Indijos 
spauda.

Lotynų Amerikos 
ūkinis planas

Cartagena, Kolumbija. — 
Pereitą savaitgalį čia posė
džiavo Lotynų Amerikos val
stybių atstovai ir aptarė sa
vo regiono ekonominius rei
kalus. Posėdžiuose dalyvavo 
ir Jamaicos atstovai.

Išleistajame pranešime už
sienio reikalų ministrai kriti
kuoja industrines šalis, kad 
jos težiūri tik savo reikalų. 
Pilnas planas, skirtas atgai
vinti ekonominiam gyveni
mui, bus svarstomas netru
kus įvyksiančiame susirinki
me Argentinos sostinėje 
Buenos Aires ir vėliau Bel
grade būsimoje Jungtinių 
Tautų Trade and Develop
ment organizacijos konferen
cijoje.

New Delhi. — Assam val
stijos vyriausybė išleido įsa
kymą, pagal kurį didesnė 
teritorijos dalis paskelbta 
“pavojaus zona” ir kariuome
nei leista šauti, jei būtų 
reikalas bendrai tvarkai pa
laikyti. Neramumai tebe
vyksta beveik visą mėnesį. 
Daugiau kaip du tūkstančiai 
žmonių žuvo ir apie ketvirtis 
milijono gyventojų neteko 
pastogės per pastaruosius 
neramumus.

|80 tūkstančių graikų 
demonstruoja prieš 
JAV bazes

Athens. — Nepaisant blogo 
oro, centrinėje aikštėje 80 
tūkstančių graikų kovo 3 d. 
demonstravo prieš Amerikos 
karines bazes Graikijoje. De
monstracijas organizavo ko
munistai ir socialistai. Buvo 
nešiojami plakatai su užra
šais, pasisakančiais prieš 
Amerikos karines bazes ir 
prieš Ameriką bendrai.

Demonstrantų tarpe buvo 
ir Atėnų meras socialistas 
Dimitris Beis, kuris ta proga 
pasakė kalbą. Kalbėtojų tar
pe buvo ir komunistų bei 
socialistų partijos atstovai. 
Demonstrantų tarpe dau
giausia buvo jaunimo ir dar
bo unijų atstovų.

Kovo mėnesį demonstraci
jos taip pat bus rengiamos ir 
kituose Graikijos miestuose, 
tame tarpe Salonikuose, Pi- 
rejuje ir Kretos saloje. Spau
dą informavo komunistų do
minuojamo komiteto pirmi
ninkas Stavros Kanellopou- 
las.

JAV neįsileido 
Allende našlės

Washington. — JAV Val
stybės departamentas prane
šė, kad buvusio Čilės prezi
dento žmonai Hortenzijai 
Bussi buvo atsakyta įvažiavi
mo viza. Ji turėjo atvykti į 
JAV San Francisco katalikų 
diecezijos kviečiama.

Savo pranešime JAV de
partamentas aiškino, kad 
būk jos apsilankymas Ameri
koje “esąs nepageidauja
mas”. Ji nuolatos gyvena 
Mexico City, kai jos vyras 
buvo nužudytas 1973 m.

Amerikos spauda smarkiai 
kritikuoja Valstybės depar
tamento patvarkymą ir sako, 
kad tokios galingos valstybės 
vyrai išsigando moteriškės.

Cairo. — Buvęs JAV prezi
dentas Jimmy Carter atvyko 
kaip svečias ir čia praleis 
keletą dienų. Po to jis lanky
sis Izraelyje, Jordane, Saudi 
Arabijoje ir Sirijoje.

Nori, kad Kūba 
butų OAS

Bogota, Kolumbija. — Ko
lumbijos užsienio reikalų mi
nistras Rodrigo Lloreda Cai- 
sedo pareiškė, kad Kubos 
narystės atstatymas Ameri
kos Valstybių Organizacijoje 
teigiamai prisidėtų prie kon
fliktų Centrinėje Amerikoje 
ir Karibų regione išsprendi
mo. Jis tą savo nuomonę 
pareiškė Lotynų Amerikos 
valstybių atstovų seminare 
tarptautinėms problemoms 
svarstyti.

Jis taip pat paaiškino, jog 
Kolumbijos apsisprendimas 
prisidėti prie neapsijungusių 
šalių judėjimo remiasi tuo, 
kad tasai judėjimas grindžia
mas nepriklausoma politika. 
Jis pabrėžė, kad Kuba, kuri 
pirmininkauja to judėjimo 
valstybių grupei, vaidina 
svarbią rolę Lotynų Ameri
kos politiniame gyvenime.

Kolumbijos komunistų par
tijos Centro Komiteto susi
rinkime buvo konstatuota, 
kad pastaruoju metu esą 
įvykę nemažai pozityvių pa
sikeitimų Kolumbijos užsie
nio politikoje.

Bonn. —- Krikščionių demo
kratų partijos atstovas kanc
leris Helmut Kohl laimėjo 
rinkimus, surinkdamas 48.8 
procentus balsų ir jo atsto
vaujamoji partija gavo 244 
vietas iš 496 vietų Bundesta
ge—jų parlamente. Jų koali
cijos partneriai—laisvieji de
mokratai surinko 6.9 proc. 
balsų ir laimėjo 34 vietas 
parlamente.

Dabar jau aišku, kad su 
Kohl išrinkimu pasidaro lais
vas kelias Amerikos bran
duolinių raketų dislokavimui 
Vakarų Europoje. JAV pre
zidentas Ronald Reagan ir 
D. Britanijos premjerė Mar
garet Thatcher buvo pirmieji 
iš užsienio šalių, pasveikinę 
kanclerį Kohl su laimėjimu.

Tuojau pat, vos tik paskel
bus rinkimų duomenis, Kohl 
pareiškė, kad jis visu šimtu 
procentų remsiąs NATO pla
ną dislokuoti JAV branduoli
nes raketas Vakarų Europo
je, jei Amerikai nepavyks 
susitarti su Tarybų Sąjunga 
dėl ginklų kontrolės.

Socialdemokratai, kurie 
Fed. Vokietiją valdė per pa
staruosius trylika metų, per 
rinkimus dabar surinko tik 
38.2 procentus balsų ir gavo 
193 vietas parlamente, lygi
nant su 42.9 procentais balsų 
1980 m. Jų atstovas Hans- 
Joachim Vogei prisipažino, 
kad jis padaręs nemažai klai
dų, bet žadėjo sudaryti “rim
tą opoziciją”.

Šiuose Fed. Vokietijos rin
kimuose pirmą sykį iškilo 
nauja partija, vadinamieji 
žalieji, kurie parlamente lai
mėjo 27 vietas, surinkę 5.6 
proc. balsų. Jie rinkiminėje

PRISIMINĖ ROOSEVELTO INAUGURACIJĄ
Hyde Park, N. Y. - Four 

Freedoms Foundation suren
gė iškilmes, kurių metu pri
siminta prezidento Roosevel- 
to pirmoji inauguracija, įvy
kusi prieš 50 metų. Ta proga 
fondacija įteikė penkiems as
menims medalius. Apdova
notųjų tarpe buvo keturi 
vyrai ir viena moteris.

Medaliai įteikti St. James 
episkopalų bažnyčioje, kur 
savo metu prez. Rooseveltas 
melsdavosi ir buvo dekanu. 
Fundacijos prezidentas Wil-
liam J. vanden Heuvel ypa- Javits.

Coretta King sveikina Jacob Javits, gavusį prez. Roosevel
to 50 metų inauguracijos paminėjimo medalį.

Helmut Kohl
kampanijoje ėjo prieš Fed. 
Vokietijos dalyvavimą 
NATO ir reikalavo, kad Cen
trinė Europa būtų paskelbta 
laisva zona nuo branduolinių 
ginklų. Jų atstovas tuojau 
pat po rinkimų pareiškė, kad 
jie dės visas pastangas, kad 
nebūtų dislokuojamos JAV 
branduolinės raketos.

Krikščionių demokratų at
stovas Bavarijoje Franz Jo
sef Straqss savo valstijoje 
surinko 6(į.7 proc. balsų, bet 
greičiausią neis į federalinės 
Vokietijos ministrų kabinetą.

Washingtone esama didelio 
pasitenkinimo dėl tų rinkimų 
rezultatų, nes dabar jau aiš
ku, kad prez. Reagan galės 
vykdyti savo planą dėl even
tualaus branduolinių raketų 
dislokavimo. Taip pat džiau
giamasi ir dėl to, kad kancle
rio Kohl laimėjimas parems 
ir Prancūzijos, Italijos ir D. 
Britanijos vyriausybes, nes 
jos jau anksčiau buvo anga
žavusios dėl JAV raketų
dislokavimo, o prieš tą dislo
kavimą kpvojo Kohl oponen
tas Hans-Joachim Vogei.

tingai išskyrė buvusį New 
Yorko gubernatorių ir ilga
metį prež. Roosevelto ben- 

diplomatą W. Ave- 
riman, pavadinda-

dradarbį, 
rell H ar:
mas jį “puikiausiu mūsų lai
kų visuomenės darbuotoju”.

gavusieji medalius, 
ilinių teisių veikėjas 
Rauh, Jr., civilinių

Kiti, 
buvo: civ 
Joseph J 
teisių kovotojo našlė Coretta
Scott Kijig, buvęs JAV gy
nybos se 
McNama 
Yorko senatorius

kretorius Robert S. 
ra, ir buvęs New 

Jacob K.
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Popiežius Nikaragvoje
Lankydamasis Centralinėje Amerikoje popiežius Jonas 

Povilas sustojo ir Nikaragvoje, šalyje, kur prie valdžios 
vairo stovi liaudies koalicija, susidedanti iš įvairių politinių 
srovių, įskaitant marksistus. Taipgi į tą koaliciją, kuri 
žinoma kaip Sandinistų frontas, įeina ir pažangūs katalikai. 
Net penki katalikų kunigai įeina į Nikaragvos kabinetą.

Atrodo, kad popiežiui nebuvo lengva nuspręsti, kaip 
elgtis link revoliucinės Nikaragvos. Jeigu jis būtų aplankęs 
visas Centralinės Amerikos šalis ir praleidęs Nikaragvą, 
pažangioji Nikaragvos kunigijos dalis, kuri gan stipri, būtų 
juomi labai nusivylusi, ypatingai, kai jis neaplenkė 
ultra-reakcininkų valdomo San Salvadoro. Bet apsilanky
mas Nikaragvoje jam irgi sukėlė problemų. Kuomet jis 
buvo iškilmingai sutiktas sostinės Managvos aerodrome, 
sandinistų vadovas Ortega sveikinimo kalboje griežtai 
smerkė Amerikos imperializmą,—ir popiežius turėjo to 
klausytis. Kunigai, kurie dalyvauja valdžioje, irgi buvo 
aerodrome, puolė ant kelių ir bučiavo jo rankas,—bet lieka 
marksistų dominuojamame kabinete, priešingai Vatikano 
patvarkymui, kad kunigai negali dalyvauti politikoje.

Beje, būti socialistų valdomoje šalyje popiežiui Jonui 
Povilui, žinoma, ne naujas dalykas: juk prieš tampant 
popiežium jis buvo socialistinės Lenkijos Krokuvos arki
vyskupas ...

Koks tikras popiežiaus tikslas lankantis Centralinėje 
Amerikoje, kaip tik toje pasaulio dalyje, kur konfliktas 
tarp turtingųjų klasių palaikomos priespaudos ir kylančių 
vargingųjų masių stipriausias. Oficialiai, aišku, Vatikanas 
sako, kad popiežius lankosi visur “grynai ganytojiškais 
sumetimais”. Bet niekas, žinoma, tam netiki. Net pats 
Vatikano organas laikraštis “Osservatore Romano” kalba 
apie politinius jo šventenybės kelionių tikslus. Kokie tie 
tikslai?

Mums atrodo, kad Vatikanas stengiasi palaikyti tam 
tikrą gudrų ir labai sunkų balansą. Pamatiniai Vatikanas 
būtų pilnai patenkintas, jeigu viskas būtų po senovei,—jei
gu didžiųjų žemvaldžių-latifundistų ir kapitalistų santvar
kos laikytųsi tvirtai, jeigu žmonės nuolankautų, rastųsi po 
reakcinės bažnyčios įtaka ir jeigu kunigija būtų žemvaldžių 
sąjungininkė,—kaip buvo prieš dešimtmečius. Bet taip 
nėra. Ne tik liaudis revoltuoja, bet nemenka dalis eilinės 
kunigijos eina su liaudimi. Kas daryti?

Vatikanas, kaip matyti, supranta, kad negalima nuo tų 
pažangių kunigų visai atsiskirti,—atsiskirsi, ir jie eis savu 
keliu. Taigi, bandoma kalbėti ir vienaip ir kitaip, 
neizoliuoti pažangių katalikų, bet tuo pačiu laiku bandyti iš 
pasalų juos atskirti nuo marksistų ir kitų kairiečių.

Bet Vatikanui nesiseka. Revoliuciniai Centralinės Ameri
kos veiksniai priėmė popiežių kaip visi kiti,—su pagarba ir 
mandagumu. Bet tuo pačiu laiku jam buvo lyg pasakyta: 
“Mūsų neišsuksite iš revoliucinio kelio!”

Intervencija Salvadore
Atviriau ir atviriau einama prie pilnos karinės interven

cijos San Salvadore. Prie išvados, kad tas būtina, kaip 
matyti, priėjo trys mūsų valdžios gudruoliai: prezidentas 
Reaganas, užsienio reikalų sekretorius Schultzas ir karo 
reikalų sekretorius Weinbergeris. Visi trys jie vienu metu 
pradėjo kalbėti kad “karinių patarėjų” skaičių Salvadore 
reikia padvigubinti, arba net patrigubinti. Esą, ten jų 
dabar yra 55, bet reikia bent 110, o gal ir 165 ....

Tie skaičiai iš viso juokingi. Pati didžioji Amerikos 
spauda atvirai rašo, kad tas oficialus mažas skaičius 
nerealistinis,—gal ir yra 55 oficiališki “patarėjai” arba 
“instruktoriai”, bet yra ir šimtai visokių kitokių specialistų, 
kurie gal nevilki karinių uniformų, bet kurie faktinai ten 
jau sudaro nemenką intervencinę jėgą.

Kokia yra Reagano-Schultzo-Weinbergerio viltis? Jie 
sako, kad Salvadoro liaudies partizanai eina prie laimėjimo, 
ir, kad tik padidinus JAV patarėjų skaičių, padėtis 
frontuose ten bus pakeista. Kitaip sakant,—atvyks kelias
dešimt daugiau JAV leitenantų ir seržantų, jie greitosiomis 
išmokys salvadoriečius kaip kariauti, ir revoliucija su
žlugs . . .

Stebėtina, kaip žmonės taip greit pamiršta istorijos 
pamokas. Ar mūsų prezidentas jau pamiršo, kad paskuti
nėse Vietnamo intervencijos stadijose JAV ten turėjo pusę 
milijono karių. Taip, pusę milijono, galingą aviaciją, 
napalmo sviedinius, oranžo nuodus džiunglėms retinti, 
šarvuočius, malūnsparnius ir dar ko ne? Ir visgi liaudis 
laimėjo. Taip bus ir Salvadore. Salvadoro žmonių siekiai 
teisingi. Ir jie neprieštarauja Amerikos žmonių interesams, 
kaip neprieštaravo ir Vietnamo žmonių siekiai. Bet JAV 
imperializmas, kaip matyti, turės pamoką išmokti iš naujo.

Prez. Reaganas 
ir . . . raukšlės

Mūsų šalies prezidentas, kaip visi žino, ne jaunuolis,—jis 
jau yra prašokęs 70. Bet, reikia pripažinti, jis atrodo žymiai 
jaunesniu. To pasiekti, jis deda nemažai pastangų, o 
labiausiai jam padeda ilgos nuolatinės atostogos. Kada 
bepažvelgsi į televiziją arba nuotraukas laikraščiuose, 
matai prezidentą ir jo žmoną, apsirėdžiusius sportiškai, 
žengiančius link helikopterio,—jis vis skrenda atostogau
ti .. .

Tarptautinis turizmas. Ta
rybų Sąjunga nuolat ir nuo
sekliai stoja už jo plėtojimą. 
Ji tvirtai vadovaujasi susita
rimais, sudarytais Saugumo 
ir bendradarbiavimo Europo
je pasitarime, kai aukščiau
sieji 33 šalių, JAV ir Kana
dos politiniai ir valstybiniai 
vadovai Suomijos sostinėje 
pasirašė istorinį Baigiamąjį 
aktą. Šiame akte buvo susu
muoti politiniai Antrojo pa
saulinio karo rezultatai, išna
grinėti valstybių—Pasitari
mo dalyvių santykių princi
pai ir numatyta konkreti 
linija—žymiai išplėsti tarp
tautinį kultūrinį bendradar
biavimą, ir, žinoma, keitimą
si žmonėmis. Tik per trumpą 
laikotarpį—per penkerius 
metus tarp Helsinkio ir Ma
drido—TSRS turistiniai ry
šiai su užsienio šalimis padi
dėjo pusantro karto. Tarybų 
Sąjungą aplankė 25 milijonai 
turistų.

Apgailestautina, kad kai 
kurios valstybės, kurių vado
vai Helsinkyje pasirašė Bai
giamąjį aktą, nesilaiko Suo
mijos sostinėje sudarytų su
sitarimų, jie imasi visų prie
monių keitimuisi žmonėmis 
sutrukdyti, jam panaudoti ne 
tautų savitarpio supratimo 
gilinimo interesais, o ideolo
ginių diversijų prieš pirmąją

AFRIKAI—TAIKI POLITIKA
A. SAULIUS

Prahoje įvykusio Varšuvos 
Sutarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto politi
nėje deklaracijoje pabrėžta, 
kad nėra tokių problemų, 
pasaulinių arba regioninių, 
kurių nebūtų galima teisin
gai išspręsti taikiomis prie
monėmis. Svarbiausia, kad 
visi iš tikrųjų pripažintų pa
grįstą kiekvienos šalies liau
dies teisę pačiai, be kišimosi 
iš užsienio tvarkyti savo vi
daus reikalus ir lygiateisišku 
pagrindu dalyvauti tarptau
tiniame gyvenime, kad visi 
gerbtų valstybių nepriklau
somybę, jų teritorijos vienti
sumą ir sienų neliečiamumą, 
laikytųsi principo nenaudoti 
jėgos arba negrasinti ją pa
naudoti, kad nė viena valsty
bė nemėgintų vykdyti hege
monijos politikos, nustatyti 
“interesų sferų” arba “įtakos 
sferų”.

Varšuvos Sutarties valsty
bių įsitikinimu, daugelio kon
fliktų priežastims pašalinti 
būtina galutinai likviduoti vi
sas kolonializmo ir rasizmo 
liekanas, atsisakyti neokolo- 
nializmo, kitų tautų prie
spaudos ir išnaudojimo poli
tikos. Tai kuo akivaizdžiau
siai patvirtina pavojinga si
tuacija Afrikos pietuose, kur 
PAR rasistų neteisėtai oku
puojama Namibija yra bazė 
agresijai prieš kaimynines 
Afrikos šalis.

Iš viso Vakarų valstybių, 
ypač JAV, toliau stiprinami 
ryšiai su Pietų Afrikos res
publika, kelia pagrįstą susi
rūpinimą. Juk ne paslaptis, 
kad Pentagonas žymiai akty
viau ėmė rūpintis Afrikos 
žemynu.

Šiandien be PAR, leidusios

Bet dabar patarėjai Baltajame name pradeda jam 
patarti, kad atostogos jam gali padaryti politinę žalą. 
Amerikiečiai žino ir iš netolimos istorijos, kad kiekvienas 
praeities prezidentas per savo valdymo metus smarkiai 
paseno,—prezidentavimo našta sunki. Bet su Reaganu 
kitaip: jo tankūs plaukai blizga kaip vidurinės mokyklos 
vaikino, raukšlių dar mažiau negu inauguracijos dieną, jo 
liemuo lankstus,—jis žirgais jodinėja, tenisą lošia, saulėje 
deginasi, žuvauja, kitaip sakant, viską pajėgia daryti, bet 
neįstengia šalies ekonomijos sutvarkyti, bedarbių skaičių 
sumažinti, už taiką darbuotis.

Tad, patarėjai jam dabar pataria: mažiau žvilgesio,— 
daugiau raukšlių! Mažiau šypsenų,—daugiau susirūpinimo 
išraiškų! Kitaip sakant, jeigu negalima rodyti rezultatų, 
reikia rodyti, kad bent dedama pastangų ....

“LAISVĖ”

pasaulyje socialistinę valsty
bę tikslais. Neretai siekiama 
paversti tarptautinį turizmą 
savotišku informacijos, kuria 
domisi JAV ir jų sąjunginin
kų NATO bloke specialiosios 
tarnybos, gavimo šaltiniu.

Pavyzdžiai? Pastaruoju 
metu jų netrūksta. Ant ma
no stalo kišeninio formato 
brošiūra “Praktiniai patari
mai turistams”, išleista Vo
kietijos Federatyvinėje Res
publikoje. Sklaidydamas jos 
puslapius, nejučiomis ieškai 
kokių nors žinių apie įdomius 
turistinius maršrutus, seno
vės paminklus, tikiesi susi
pažinti su skaičiais ir faktais, 
atspindinčiais tarybinių res
publikų tautų laimėjimus. 
Ieškoti tokių žinių skaitytoją 
nuteikia, pavyzdžiui, tokios 
eilutės: “Šias vertingas ži
nias reikia perskaityti ne 
kartą. Jas reikia ne tik 
sistemingai skaityti, bet ir 
įsisąmoninti, įsidėmėti. To
dėl patariame jums nelaikyti 
šios brošiūros įprastine lite
ratūra”.

Brošiūros autoriai teisės. 
Turistiniai žinynai iš tikrųjų 
nepriklauso įprastinės litera
tūros kategorijai. Bet pa
žvelkime, kokių “vertingų ži
nią” ir “praktinių patarimų” 
autoriai joje duoda jauniems 
turistams, vykstantiems į

Pentagonui laisvai naudotis 
savo karinėmis bazėmis, ma
žų mažiausiai dešimt žemyno 
valstybių tapo nuolatine įvai
rių JAV armijos formuočių 
buveine, formuočių, galinčių 
savarankiškai vykdyti kovi
nius uždavinius ir kitas kovi
nes funkcijas.

Tokio aktyvumo mastas ir 
formos labai įvairios. Tai— 
JAV karinių oro pajėgų seki
mo stotys ir “žaliųjų berečių” 
bei kitų “specialios paskirties 
kariuomenės” rūšių padali
niai, kurių, funkcija—vykdyti 
teroristines ir diversines ak
cijas. Tai—ir strateginiams 
bombonešiams bei kariniams 
laivams priimti pritaikytos 
įvairiausių rūšių bazės, taip 
pat placdarmai, tokie, kaip 
Egipte, kuriuose galima dis
lokuoti dešimtis tūkstančių 
JAV “greitojo reagavimo pa
jėgų” kareivių ir atitinkamą 
techniką.

Į stambiausią Afrikos ryti
nės pakrantės uostą Momba- 
są atplaukė septyni JAV 
karinių jūrų pajėgų koviniai 
laivai su atominiu lėktuvne
šiu “Enterprize” priešakyje. 
Į krantą išlipo 9 tūkstančiai 
karininkų ir jūreivių. Išsilai
pinimo digstis kol kas labai 
nekalta—poilsis. Tačiau kuo 
paaiškinti tai, kad gilinamas 
Mombaso uostas ir rekon
struojamas aerouostas. Po 
šių darbų JAV laivai ir 
lėktuvai, gabenantys karei
vius ir ginklus, galės laisvai 
atvykti į uostą ir išsilaipinti 
dar viename Afrikos žemyno 
taške. Ir, tikriausiai, ne poil
siui!

Ir dar. Nedaug laiko nuo 
stambiausių JAV karinių 
manevrų Afrikos teritorijoje 

Tarybų Pabaltijį? Paskaity
kime penkias-dešimt minu
čių, ir pasidarys aišku: šis 
leidinys yra ne kas kita, kaip 
tikras vadovėlis Vakarų spe
cialiųjų tarnybų agentams. 
Tai rodo, pavyzdžiui, vienas 
Vakarų Vokietijos “turistinio 
skaitalo” skyrius—“Kaip su
sitikti Tarybų Sąjungoje su 
bičiuliais atviriems pokal
biams”? Jame nemaža pata
rimų, kuriuos praktikoje tai
ko CŽV darbuotojai.

“Praktinių patarimų” tarpe 
yra ir uždavinių, kuriuos 
turistams kelia Vakarų spe
cialiosios tarnybos. Būdami 
Tarybų Sąjungoje, moko 
autoriai, ypatingą dėmesį 
skirkite įvairių dokumentų, 
žinynų, asmens pažymėjimų 
fotografavimui. Naudokite 
šiuo tikslu smulkiagrūdę ne
spalvotą fotojuostą. Fotogra
fuokite veidrodine fotokame
ra. Greta dokumentų būtina 
rinkti “socialinę fotomedžia- 
gą”—fotografuoti moteris, 
dirbančias gatvėse ir staty
bose, pensininkų gyvenimo 
sąlygas ir t. t.

Štai kokiems tikslams kai 
kada panaudoja tarptautinį 
turizmą Vakarų šalys. Toks 
jų elgesys yra grubus Hel
sinkio susitarimų pažeidi
mas, tarptautinio turizmo 
principų mindžiojimas.

arba arti jos.
JAV kariniai manevrai Af

rikos teritorijoje arba arti 
jos yra aiškiai “afrikietiškos 
krypties”. Tai—operacijos 
dykumų ir džiunglių gilumo
je, desanto išmetimas ir iš
laipinimas, išsivadavimo ju
dėjimo karių naikinimas ir 
kitos analogiškos užduotys.

Todėl visai suprantamas 
nepriklausomos Afrikos neri
mas, kurį kelia JAV karinės 
veiklos aktyvumas žemyne. 
Neigiamas jos efektas labai 
daugialypis. Tai ir tolydžio 
didėjanti tiesioginė grėsmė 
Afrikos valstybių saugumui. 
Tai ir tokiais atvejais neiš
vengiamai stiprėjantis savi
tarpio įtarumas ir nepasiti
kėjimas, naujos priverstinės 
išlaidos kariniams tikslams.

Tačiau net ir tuo atveju, 
jeigu nebūtų šių, taip sa
kant, šalutinių reiškinių, jau 
vien tas faktas, kad Afrikos 
žemėje užsienio kariuomenė 
rengiasi kištis į jos vidaus 
reikalus, negali būti laiko
mas normaliu. Tuo ir aiški
namas tas faktas, kad Afri
kos spaudoje Pentagono 
veiksmai žemyne ir žemyno 
atžvilgiu laikomi provokaci
niais ir darančiais nepataiso
mą žalą nacionaliniams Afri
kos tautų interesams.

Afrikos tautų interesams 
atitinka tik taikos, tautų 
bendradarbiavimo ir tarpu
savio pasitikėjimo politika. 
Tokia politika, kurią remia 
Varšuvos Sutarties valsty
bės.

Bonn. — Rinkimų išvaka
rėse stovinčius Fed. Vokieti
jos balsuotojus jų spauda 
painformavo, kad abu kandi
datai į kanclerius—dabarti
nis kancleriu konservatyvių
jų kandidatas Helmut Kohl ir 
socialdemokratų kandidatas 
Hans-Joachim Vogei savo 
vaikystėje priklausę Hitlerio 
jaunimo organizacijai. Iki 
1930 m. dalyvavimas buvęs 
savanoriškas, bet vėliau— 
privalomas visiems jaunuo
liams nuo 14 m. amžiaus. 
Kandidatams į kanclerius ta
da buvę maždaug po 15 metų 
amžiaus.
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JUOZAS 
GREIFENBERGIS

Balandžio 6 d. sukanka 
85 motai, kai ghnė (1898— 
1920) revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje ir Baltarusijoje 
veikėjas, vienas Lietuvos 
Komunistų partijos ir Lietu
vos komjaunimo organizato
rių ir vadovų Juozas Grei
fenberg eris.

Komunistų partijos nariu 
J. Greifenbergeris tapo 1918 
metais, jau sukaupęs kom
jaunimo darbo (Tarybų Ru
sijos KJS I suvažiavimo de
legatas) ir darbo spaudoje 
(redagavo Nevolyįe ėjusį 
laikraštį „Molot") patirtį.

1919 metų vasario mėnesį 
jis išrenkamas Lietuvos ir 
Baltarusijos Komunistinės 
jaunimo sąjungos CK sekre
toriumi, vėliau dalyvauja 
rengiant Komunistinio jauni
mo internacionalo steigiamą
jį kongresą Berlyne ir iš
renkamas jo Vykdomojo 
komiteto nariu. Kai į Vilnių 
įsibrovė Pilsudskio legio
nieriai, revoliucionierius ko
vėsi Karlo Libknechto kom
jaunuolių būryje.

Nuo 1920 metų pavasario 
.1. Greifenbergeris dirbo po
grindyje: atkūrė ir vadova
vo Lietuvos KJS, redagavo
jos Centro biuro nelegalų
laikraštį „Jaunasis komunis
tas“, drauge su K. Požėla 
įkūrė nelegalią Lietuvos 
KP CK spaustuvę „Sparta
kas“. Nuo 1921 metų jis — 
Lietuvos Komunistų partijos 
vadovaujančių organų sudė
tyje, buvo vienas partijos 
III ir IV suvažiavimų ir Lie
tuvos KJS I suvažiavimo 
organizatorių, dalyvavo dau
gelyje Komunistų Interna
cionalo ir Komunistinio jau
nimo internacionalo kong
resų.

Po 1926 metų fašistinio 
perversmo Lietuvoje J. Grei- 
fenbergeris buvo suimtas ir 
karo lauko teismo sprendi
mu nužudytas Kauno VI 
forte. “Laikas ir Įvykiai”

Kauno “Raudonojo spalio” avalynės fabriko kolektyvas 
didina gamybą, tobulina technologiją, gerina produkcijos 
kokybę. Tam daug padeda bendradarbiavimas su Kauno A. 
Sniečkaus politechnikos instituto odų avalynės technologi
jos katedra. Bendradarbiavimo dėka buvo įkurtas pagerin
tos avalynės cechas. Instituto specialistai sukonstravo 
naują padų priklijavimo presą, kuris pagerina batų kokybę. 
Pagerintos kokybės avalynės ceche stojo rikiuotėn naujas
batviršių džiovinimo įrengimas, kuris padidino darbo 
našumą bei pagerino batų išvaizdą. Šiemet cechas 
persikėlė į rekonstruotas patalpas, kuriame sujungti 
batviršių užtraukimo ir avalynės apdailos konvejeriai.

Nuotraukoje: Pagerintos avalynės cecho darbininkė 
Edita Jucienė prie batviršių džiovinimo Įrenginio.

K Jūrelės nuotrauka

T

Laiškai
Vilnius 

Gerbiama I. Mizariene,
Didžiuojuos Jūsų veikla, 

kovojant už darbo žmogų. 
Skaitau spaudoje Jūsų įdo
mius straipsnius. Kaip paste
bėjote, rašau kas naujesnio 
ir aš į Jūsų redaguojamą 
“Laisvę”. Ir šį kartą siunčiu 
porą dalykėlių. Ypač noriu 
remti dailininkę, labai gabią, 
H. Karaliūtę. Tikiuosi, kad 
atspausdinsite apie ją “Lais- • • »» veje .

Dėkoju už “Laisvę”, kurią 
gaunu iš Jūsų. Perskaitęs 
atiduodu į LTSR Knygų rū
mus saugojimui. Jie nuošir
džiai dėkingi Jums.

Su pagarba,
B. Jauniškis

Gerbiama Redaktore
Jūsų redaguojamą “Lais

ve” skaitau jau keletą metų, 
ir turiu pasakyti, kad įdomus 
laikraštis.

Man geriausiai patinka 
Prano Karlono iš kelionių po 
Lietuvą aprašymai. Tad lin
kiu Pranui pakeliauti ir Bir- 
žų-Rokiškio plentu ir aprašy
ti matytas įdomybes, man 
atrodo ten jų yra nemažai.

Taip pat man maloniai pa
tinka ir Kęstučio Balčiūno 
eilėraščiai, ir daktarų sveika
tos patarimai.

Tad linkiu ištvermės tęsti 
sunkų darbą ir tuo kartu,

Viso geriausio
Paul Vaškevičius

Hayten, Alta., Canada

Beirut. — Libano užsienio 
reikalų ministras Elie Salem 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad jeigu Libanas 
dabar užmegztų normalius 
santykius su Izraeliu, šalyje 
kiltų civilinis karas.
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ATVIRAS LAIŠKAS

JAUČIUOSI REIKALINGAS 
ŽMONĖMS
BRONIUS JAUNIŠKIS

Kaip ir visi vyresni žmo- Į
nės, dažnai prisimenu savo 
gyvenimų. Gimiau ir augau 
labai religingoje šeimoje. 
Motinos įskiepytas religinis 
jausmas manyje buvo labai 
stiprus. Tėvas, pats siuvė
jas, tikėjosi, kad ir aš perim- 
siu iš jo siuvėjo amato pa
slaptis. Tačiau aš labai norė
jau mokytis. Bet nebuvo 
lėšų. Mokslo nusprendžiau 
siekti visomis priemonėmis. 
Tikėdamas greičiau įgyven
dinti šį savo siekimą, stojau į 
vienuolyną. Maniau, tokiu 
būdu gausiu taip norimą išsi
lavinimą ir tarnausiu dievui. 
Būsiu ir aš laimingas, o ypač 
tėvai. Taip vienuolyne bai
giau šešias klases. Tik tiek!

Po Didžiojo Tėvynės karo 
mūsų vienuolynas užsidarė. 
Man Tarybų valdžia sudarė 
pačias palankiausias sąlygas 
mokytis. Atrodytų, viskas 
gerai. Bet neužmiršo manęs 
kunigai ir vienuoliai. Jie vėl 
stengėsi mane panaudoti sa
vo veiklai. Apie tai esu 
aprašęs savo knygose “Žmo
nės su abitais” (1970 m.), 
"Be iliuzijų” (1979 m.), “Pa
skutinė išpažintis” (1979 m.), 
“Peržengę kryžkeles” (1982 
m.). Mano gyvenimas įgavo 
kitą prasmę. Nors buvo to
kių, kuriems tai nepatiko. 
Jie rašinėjo įžeidžiančius ir 
grąsinančius laiškus, skambi
no telefonu, net bandė fiziš
kai susidoroti. Ir vis “iš 
meilės tariamam dievui,” iš 
meilės artimam savo”. Aš 
supratau, jei persekioja, va
dinasi, pasirinkau teisingą 
kelią. Daug kam esu dėkin
gas, kad praregėjau, supra
tau, kad klydau. Lemtingi 
buvo susitikimai ir pokalbiai 
su jais. Tai ir J. Ragauskas, 
S. Markonis, M. Mozūraitis 
ir daugelis kitų respublikoje 
plačiai žinomų ateistų.

Iš susitikimų, pokalbių su 
dar klaidžiojančiais religijos 
vingiuose žmonėmis, supra
tau, jog mano tolesnio gyve
nimo kelias—ryžtingo, at
kaklaus ateisto kelias. Ateis
tas privalo padėti žmonėms 
atsisakyti klystkelių, mokyti 
teisingai suprasti gyvenimą, 
įdiegti tvirtą mokslinį požiūrį 
į žmones ir į save, kaip 
žmogų, į visuomenę, daugiau 
pasitikėti savo jėgomis, ko
lektyvu, o ne tariamo dievo 
tarnais. Taip aš
savo veiklą, taip ir dabar ją 
suprantu.

Laikui bėgant vis labiau 
įsitikinau, kad būtina ir da
bar, ir ateinančioms kartoms 
papasakoti visą teisybę. To
dėl, kitų paragintas, ėmiausi 
dar aštresnės plunksnos. 
Dažnai prisimenu, kiek daug 
žmonių likimų yra suluošinę 
religijos apologetai, apie ku
riuos mažai kas žino. Kaip 
buvęs pedagogas, jaučiau pa
reigą parašyti tiesą apie tuos 
savo kolegas, kurių gyveni
mas man gerai žinomas. Taip 
atsirado apybraižos apie J. 
Misiūną, M. Mozūraitį ir 
kitus.

Skaitančioji visuomenė pa
lankiai sutiko mano knygas. 
Daugelis žmonių vis padrąsi
na ir rekomenduoja parengti 
daugiau tokių publikacijų, 
nuplėšančių dieviškumo 
aureolę nuo apsimetusių 
šventeivų. Juokinga girdėti, 
kaip veidmainiškai užsienio 
radijas stengiasi paneigti tie
są.

Nieko nesigėdindami iš
kreiptai komentuoja ir pir
miausiai Vatikano radijas 
apie jėzuitų vadą Lietuvoje 
J. Kipą. Apie tai daug rašy
ta. Pakanka priminti, kad ir 
“Švyturio” žurnale. 1981 m. 
lapkričio mėn. Nr. 21, p. 12, 
kur aiškiai sakoma, kad tai 
buvęs vokiečių žvalgybos re

zidentas. Visuose atsimini
muose, pasakojimuose teisin
gai vertinamas tas fašistų 
karininkas —žvalgybininkas. 
Tačiau dar atsiranda šventei
vų, kurie panaudoja senyvo 
amžiaus sulaukusius žmones, 
kad galėtų viską neigti ir 
sudaryti iliuziją, jog J. Kipas 
ir į jį panašūs yra “tautos 
kankiniai”. Pavyzdžiui, Mo
lėtų rajono, Bijutiškio bažny
čios klebonas J. Danyla savo 
laiške taip pat gina J. Kipą. 
O tas laiškas pasiųstas į 
užsienio spaudą ir skaitomas 
per Vatikano radiją. Toliau 
nurodoma, kad aš neteisingai 
aprašau, jog J. Misiūnas dėl 
blogos sveikatos buvo išva
rytas iš jėzuitų vienuolyno. 
Bet taip pasakojo ir užrašė 
pats J. Misiūnas. Jo atsimi
nimų rankraštis yra LTSR 
Ateizmo muziejuje. Tai kas 
geriau žino? . .

Mano “kaltė” esanti, kad 
neteisingai aprašiau Saldu
tiškio vienuolyno viršininko 
J. Gusto kabinetą. Aš jame, 
būdamas vienuolyne, lan
kiausi, ir ne sykį. O Jūs 
girdėjote tik iš kitų. Tai kas 
geriau žino tuos faktus, ger- 

i biamas J. Danyla? . . O jeigu 
dar pridėsime, jog Jūs esate 
įsitikinęs, kad mano tėvas 
negalėjęs negražiai išsireikš
ti apie veltėdžius vienuolius, 
kaip rašiau knygoje “Be iliu
zijų”, atrodytų, kad ne aš, jo 
sūnus, o Jūs, nepažįstama
sis, bendravote su mano tė
vu. Ar bereikia daugiau kal
bėti apie tokių kaltinimų 
pagrįstumą. Gėdykitės die
vo, kurio vardu negražiai 
dangstotės.

Kodėl Jūs nekalbate apie 
knygos “Be iliuzijų” esmę, 
žmonių santykius, jų dvasi
nių, moralinių prieštaravi
mų, jų pergyvento skausmo 
ir objektyvias priežastis, dėl 
kurių žmonės turėjo atsisa
kyti jaunystėje idealizuoto 
dvasininko kelio ir tiek ken
tėti. Ką byloja J. Stankaičio, 
dabar dirbančio Vilniaus val
stybiniame pedagoginiame 
institute, K. Urbono, dabar 
pensininko, buvusių jėzuitų,

Feliksas Vargonas—nagingas šaukštų gamybos meistras. 
Jo dirbiniai pasižymi preciziniu atlikimu, ornamentikos 
darna. Kiekvienas šaukštas—tikras liaudies kūrybos še
devras. Dideles jo šaukštų kolekcijas yra įsigiję respubli
kos muziejai. F. Vargonas—nuolatinis liaudies meno 
švenčių dalyvis. Jam suteiktas LTSR meno saviveiklos 
žymūno vardas.

Nuotraukoje: F. Vargonas darbo metu.

Nuotraukoje: Felikso Vargano šaukštai.
A. Dilio nuotraukos

KASDIENINĖ LIETUVA

“VADUOTOJAI” IR PALIKIMAI

atsiminimai paskelbti knygo
je “Vienuolyne” (1976 m.). 
Paskaitykite, sužinosite dau
giau! O mano “Be iliuzijų” 
knyga, kurią siūlote išimti iš 

| bibliotekų, iš 1979 m. išleis- 
supratau 'tųjų visuomenine tematika, 

pateko į poppuliariųjų knygų 
sąrašą. Tai kas geriau ją 
įvertina? . .

Aš niekada nešantažavau 
kitų, kaip darote Jūs, klebo
ne J. Danyla ir jūsų bendrai.
Ateistai nepyksta nė ant 
vieno tikinčiojo žmogaus, 
kad jis tiki. Tai jo asmeninis 
reikalas ir už tai, kad jo kita 
pasaulėžiūra, negalima že
minti, pagaliau to neleidžia 
daryti tarybiniai įstatymai. 
Tad kam šauktis dangaus 
kerštą, jei kiekvienas turime 
savo teisę. Matyt, mes, ku
rie geriau susipažinę su reli
gija ir jos atsisakę, skau
džiau dvasininkams geliame, 
paliečiame jautriausias jų 
darbo vietas ir, svarbiausia, 
netylime.

Noriu dar kartą pastebėti, 
jog džiaugiuosi visu tuo, ką 
padariau. Nebijau šantažo, 
nepagrįstų šmeižtų, anoni
mų, grąsinimų, nes jaučiuos 
esąs reikalingas žmonėms. 
Tai mane skatina ir toliau 
likti aktyviu ateistu.

Peking. — Oficiali Kinijos 
spaudos agentūra Xinhua 
pranešė, kad pasitraukė iš 
pareigų maršalas Ye Jiany- 
ing, kuris buvo Kinijos par
lamento pirmininku. Jam 85 
metai amžiaus.

Regina Jokantienė Lietuvos 
spaudoje aprašo kaip ten 
sekasi meškeriotojams:

Kokios didžiausios mūsų 
respublikos vandenų žuvys 
pakliūna ant meškeriotojų 
kabliukų ar spiningautojų 
blizgių? Kokios dažniausiai 
laimikių rūšys? Kokiu laiku 
ir kokiais žūklės įrankiais 
geriausiai sekasi žvejoti? Tai 
norėta sužinoti pirmą kartą 
respublikoje paskelbus kon
kursą “Metų žuvis”. Jį su
rengė Lietuvos TSR medžio
tojų ir žvejų draugijos respu
blikinė taryba ir “Mūsų gam
tos” redakcija.

Štai kas sužinota. Respu
blikos žvejai mėgėjai per 
praėjusius metus sugavo žu
vų, kurios visos svertų 992 
tūkst. kilogramų, o vienam 
žvejui tektų vidutiniškai po 
13.3 kilogramo. Konkurso 
prizininkų garbė atiteko aš- 
tuoniems žvejams mėgė
jams.

N. Kotovas ir E. Matuške- 
vičius, poilsiavę su šeimomis 
Zarasų rajone prie Švento
sios upės, buvo liudininkai, 
kai panevėžietis žvejys Vy
tautas Afanasjevas, žvejoda
mas su skrituliu ir gyva 
žuvele, ištraukė į krantą 12,8 
kg sveriančią 114 cm ilgio 
lydeką. Tai ir buvo didžiau
sia praėjusių metų respubli
kos vandenų žuvis.

Tokio pat ilgio ir tik 700 
gramų lengvesnę lydeką 
Trakų rajono Vilkokšnio eže
re sugavo vilnietis Anatoli
jus Litvinenka. Pagal kon
kurso nuostatus šių laimikių 
savininkams atiteko aukso 
medaliai.

Kapsukiečiui žūklautojui 
Pranui Stankevičiui irgi pasi
sekė. Vidurvasarį Amalvos

ežere jis ištraukė 10,18 kg 
sveriančią lydeką ir pelnė 
sidabro medalį. Tokios prizi
nės praėjusių metų lydekos.

Pagal konkurso nuostatus 
kiekvienai žuvų rūšiai yra 
nustatyti atitinkami reikala
vimai. Pavyzdžiui, aukšlė ga
lėtų pelnyti aukso medalį, 
būdama tik 25 cm ilgio. 
Rekordinio dydžio laikomas 
ir 22 cm ilgio gružlys, 20 
cm - pagužlys, 35 cm - strepe- 
tus. Jeigu žvejas sugautų 1,2 
kg sveriančius kiršlį, papras
tąjį karosą ar plakį—jis taip 
pat laimėtų aukso medalį, o 
jei šios žuvys svertų 800 
gramų—meškeriotojui tektų 
bronzos.

Žvejojant ūsorius, sėkmė 
lydėjo vilnietį Vytautą Ber
notą. Jo laimikis svėrė 2,05 
kg, buvo 60 cm ilgio ir pelnė 
žvejui bronzos medali.

Žvejai mėgėjai gerai žino, 
kad nesunku meškere sužve
joti karpį. Praėjusią vasarą 
kupiškėnas Antanas Šileika 
Puožo ežere virtos bulvės 
masalu suviliojo šią 9,7 kg ir 
82 cm ilgio žuvį. Kupiškėnas 
Edmundas Kriūka tame pat 
ežere ir tuo pačiu masalu 
pagavo 8,4 kg svorio ir 70 cm 
ilgio karpį. Šių žuvų savi
ninkams teko bronzos meda
liai.

Didžiausias karšis pernai 
pagautas Rašios ežere. Vil
nietis Edvardas Bardauskas 
savo laimikį, pelniusį žūklau
tojui sidabro medalį, ištrau
kė spalio mėnesį žiemine 
meškere.

Kapsukietis Vladas Merke
vičius spalio mėnesį Antana- 
vo vandens saugykloje su
žvejojo * 1,345 kg sidabrinį 
karosą. Meškeriotojui atite
ko bronzos medalis.

Atrodytu, nėra nieko leng
viau, nei atsakyti į klausi
mą—kas gauna palikimą? 
Kaip taisyklė, palikimą gau
na tas, kuriam jį palieka. 
Jeigu oficialaus paveldėtojo 
nėra, palikimas^titenka arti- 
miausiems mirusiojo giminai
čiams. Maždaug tokia tvarka 
galioja daugumoje pasaulio 
valstybių. Atrodytų, tai 
šiandien žino net vaikas . . .

Tačiau tai, ką šiandien žino 
net vaikas, ne visada žino kai 
kurie suaugusieji. Įrodymui 
pacituosime Kanados “Tėviš
kės Žiburius”. Štai viename 
numerių, kalbėdamas apie 
testamentinius palikimus, 
vienas anonimas rašo: “So
vietų Sąjungoje žmogus, jei 
nėra komunistas, negali tu
rėti didesnių sumų pinigų, 
nors ir teisėtai įgytų”. Todėl, 
brangūs broliai lietuviai, ne
palikit savo pinigų artimie
siems Lietuvoje—juos vis- 
tiek konfiskuos valstybė . . . 
Ir iškart kyla klausimas; ko 
šiame teiginyje daugiau— 
elementaraus nežinojimo ar 
sąmoningo melo? Akivaizdu, 
kad melo žymiai daugiau. 
“Vaduotojų” veikla tolydžio 
gęsta, ir jos palaikymui labai 
praverstų tautiečių paliki
mai. Tiesa, ne vienas jų turi 
paveldėtojų Lietuvoje, ta
čiau tokiu atveju “vaduoto
jai” matys šį kapitalą kaip 
savo ausis. Tam, kad neiš
leistų šių pinigu iš savo ran
kų, dipukų spauda nuolat 
meluoja, girdi, palikimas 
Lietuvoje yra valdžios kon
fiskuojamas, todėl, brangūs 
tautiečiai, geriau nė nesiųs
kite . . .

Tačiau ne visi tautiečiai 
tokie naivūs. Ne vienas jų ne 
kartą ir ne du atvyksta į 
Lietuvą, aplanko savas gimi
nes, pasišneka su kurio nors 
mirusio išeivio palikimo pa
veldėtojais, todėl puikiai žino 
realią padėtį. Deja, tokių 
žmonių dar nėra labai daug. 
Štai kodėl realios padėties 
iškraipymui ir paprasčiau
siam tautiečių mulkinimui 
“vaduotojų” spauda negaili 
nei laiko, nei pastangų.

Pamokoma istorija atsitiko 
Australijos lietuvių kolonijo
je, kurią neseniai aplankė 
Tarybų Lietuvos Injūrkolegi- 
jos atstovė G. Valinskienė. 
Natūralu, kad viešnia, į ku
rios pareigas įeina testamen
tų tvarkymas, supažindino 
tautiečius su palikimų gavi
mo tvarka. Nustebę išeiviai 
sužinojo, kad norint gauti 
palikimą, nebūtina būti ko
munistu, kad Lietuvoje ne 
vienas turi didesnę sumą, 
jeigu įgijo ją teisėtu keliu, ir 
jokio kriminalo čia nėra.

Savaime aišku, kad neatsa
kyti į šį iššūkį “vaduotojai”

KAZYS BAGDONAVIČIUS 
neturėjo jokios moralinės 
teisės. Tuojau pat pasipylė 
skundai, pasiekę net Austra
lijos valdžią, esą G. Valins
kienė vos ne prievartautoja 
tautiečius dėl palikimų. Gir
di, jeigu nesųsite pinigėlio 
į Lietuvą—atsirūgs jūsų gi
minėms . . . Pletkų, gandų ir 
apkalbų kamuolys nuolat di
dėjo. Netrukus įsikišo ir 
Australijos valdžia. Ištyrusi 
skundus, ji jokių konkrečių 
įrodymų nerado, todėl krei
pėsi į garsiausiai gagenusius 
dipukus ir paprašė jų oficia
liai paliudyti. Deja, nė vieno 
liudininko “vaduotojai” nesu
rado . . .

Pamatę, kad antitarybinė 
sensacija tuoj susilauks kra
cho, į pagalbą atskubėjo vie
tos žurnalistai. Televizija pa
žadėjo neskelbti nei vardo, 
nei pavardės, o ir patį liudi
ninko veidą rodyti tamsoje— 
tegu tik ateina. Dideliam 
“vaduotojų” spauda negaili 
nei laiko, nei pastangų.

Pamokoma istorija atsitiko 
Australijos lietuvių kolonijo
je, kurią neseniai aplankė 
Tarybų Lietuvos Injūrkolegi- 
jos atstovė G. Valinskienė. 
Natūralu, kad viešnia, į ku
rios pareigas įeina testamen
tų tvarkymas, supažindino 
tautiečius su palikimų gavi
mo tvarka. Nustebę išeiviai 
sužinojo, kad norint gauti 
palikimą, nebūtina būti ko
munistu, kad Lietuvoje ne 
vienas turi didesnę sumą, 
jeigu įgijo ją teisėtu keliu, ir 
jokio kriminalo čia nėra.

Savaime aišku, kad neatsa
kyti į šį iššūkį “vaduotojai” 
neturėjo jokios moralinės 
teisės. Tuojau pat pasipylė 
skundai, pasiekę net Austra
lijos valdžią, esą G. Valins
kienė vos ne prievartautoja 
tautiečius dėl palikimų. Gir
di, jeigu nesiųskite pinigėlio 
į Lietuvą—atsirūgs jūsų gi
minėms . . . Patys girdėjom, 
šurmuliavo dipukai, taip tie
siai ir pasakė . . . Pletkų, 
gandų ir apkalbų kamuolys 
nuolat didėjo. Netrukus įsi
kišo ir Australijos valdžia. 
Ištyrusi skundus, ji jokių 
konkrečių įrodymų nerado, 
todėl kreipėsi į garsiausiai 
gagenusius dipukus ir papra
šė jų oficialiai paliudyti. De
ja, nė vieno liudininko “va
duotojai” nesurado . . .

Pamatę, kad antitarybinė 
sensacija tuoj susilauks kra
cho, į pagalbą atskubėjo vie
tos žurnalistai. Televizija pa
žadėjo neskelbti nei vardo, 
nei pavardės, o ir patį liudi
ninko veidą rodyti tamsoje— 
tegu tik ateina. Dideliam 
“vaduotojų” liūdesiui, ir šį
kart tautiečiai supasavo . . . 
Štai kaip tai komentavo Aus
tralijos lietuvių “vaduotojų”

laikraštis “Mūsų pastogė”.
“Deja, pamatėme, kad tu

rime reikalą su bailių armija. 
Visi pasislėpė ir, 
patvirtinti, ką jie 
kalbėjo, griežtai 
surasdami šimtus 
pasite

Atr 
rūmo 
pirma 
praša 
le . . 
šmeiž 
prisip 
nok, 
dina 
epitet 
mija” 
nėms

Todi 
jai”, 
pavel 
labai 
kimą-j-zoologinį antitarybiš- 
kumą 
silpst 
organ 
mingilausiu vaistu tampa fi
nansinės injekcijos. Štai ko
dėl jięms taip svarbu, kad nė 
vienas doleris neatitektų Ta
rybos Lietuvos gyvento
jams-^- išeivių broliams ir se
serines. Štai kodėl jie stve
riasi 
čiau įneluoti tiesiai į akis kol 
kas dar nedrįsta . . .

paprašyti 
anksčiau 
atsisakė, 
nerimtų

isinimų”.
adytų, nors lašą pado- 
turįs žurnalistas visų 
suabejotų tokių, atši

lt, “liudininkų” mora-
. Jeigu už nugaros 

ai ir juodinai, o i akis 
kžinti nedrįsti, tai suži- 
kaip tokius žmones va- 

. . . Deja, jokių kitų 
ų, išskyrus “bailių ar- 
žurnalistas šiems žmo- 

nesurado. Kodėl?
ėl, kad visi “vaduoto- 
Lurintys pinigų ar ne, 
deja ir kitiems palieka 
abejotinos vertės pali-

l. Jau minėjom, kad 
ant ir yrant dipukų 
izacijoms, vienu veiks-

šmeižto ir apkalbų, ta-

PRANAS ŠKLĖRIUS
♦ * ♦

Man nekalbėk, 
Kaį vakaras tylus, 
Kai nepučia nei vėjas, 
Anei medžiai šlama— 
Jautri ausis
Sugauna muzikos garsus, 
Ir uzikoje ilsisi miškai 

namas,
r išsuptas vaikystės

Ir gražių svajų
skui ėjau per LietuvąPa

Man duotą, 
Ka ip bičių 
Aįspiestas žvaigždžių, 
Kvėpuodamas dangum 
Ir duona.

Gąlbūt sakys kažkas— 
Laimingas aš!
Ir bus neteisūs, 
Bus labai suklydę. 
Laimingas, 
Bet ne vieną, 
O triskart— 
U? duoną, 
Motiną, 
Tėvynę.

Sfcn Francisco. — Larry 
akės, prez. ReaganoSpe 

spapdos vedėjas, pranešė, 
kad
jai privilegijas prekyboje su 
JAV. Esą tai daroma dėl to, 
kad
Amerikos įspėjimo ir reika
lauja iš savo piliečių, kurie 
emigruoja, sumokėti mokes
čius už išeitą mokslą..

Amerika atima Rumuni-

Rumunija nepaklausė

’ Jeigu viskas priklauso nuo 
dievo, jeigu nėra jokio kitokio bū
ties šaltinio, tai kiekvienų nuodė
mę daro pats dievas, kiekvieno nu
sikaitimo šaknys slypi jame ir jis 
neturi teisės nieko smerkti.

A. LUNACARSKIS

trukdo žmonėms rna- 
baugindama amžinom

' Religija 
lyti, nes ji, 
bausmėm, draudžia jam žiūrėt.

D. DIDRO

* Šimtus metų cerkvė kalė darbo 
žmonėms į galvas, kad dievas — 
visagalis, kad jame „įkūnytas aukš
čiausias protas" į. .

Kodėl dievas sukūrė zeznę ne vien 
iš juodžemio, bet ir iš mažai der
lingų priesmėlių, priemolių, kam 
sukurtos balos, druskožemiai ir 
bevaisės smėlio dykumos? Kam su
kurta tiek daug piktžolių, kenks
mingų žolių kurios be reikalo nai
kina žemės sultis? Kodėl akmens 
anglis paslėpta taip giliai? Apskritai, 
kodėl tų sutvėrimų, kurie sudaryti 
neva pagal išmintingiausiojo, ma
loningiausioje ir geriausiojo padaro 
pavyzdį bei atvaizdų, gyvenimas ir 
darbas taip apsunkintas?

Tokių paprastų ir teisėtų klau
simų galima pateikti ne vienų šimtų.

protas ne dievo, 
Dievas išgal- 

išgalvotas! — tam, 
vieno žmogaus 

ir reikalingas 
išnaudotojui 

jis tikras priešas.

cerkvė du

Ir visiems šiems klausimams yru tik 
vienas atsakymas: 
o žmogaus asmenyje, 
votas — ir blogai 
kad sustiprintų
valdžių tarp žmogių 
jis tiktai žmogui 
o darbo liaudžiai

. . . Krikščioniškoji 
tūkstančius metų buvo šaltiniu, ku
ris teikė moters 
minio apribojimų 
„Prieš dievą visi žmonės lygūs", 
— moko cerkvė Povilo apaštalo as
menyje, ir ji pati 
sukurtas žmonai, 
„Tegul žmona bijo vyro", 
ir panašiais parr okymais 
aiškiai tvirtinama, 
te r is — būtybė nėlygi vyrui 
gus antros rūšies", 
moterims garbinti 
pripažinti ją pačia išmintingiausia ir 
„žmoniškiausiu" knyga, nors visa 
jos išmintis suvedama tik į bandy
mų įtikinti žmones, kad žemiškasis 
gyvenimas su visomis jos kančiomis 
ne kas kita kaip pasiruošimas am
žinam palaiminimui danguje, kur 
žmogus gali patekti su sąlyga, jeigu 
jis bus kaip akmuo kantrus ir pa
valdus visiems cerkvės įstatymams

M. GORKIS
“Jaunimo Gretos”

teisinio ir ekono- 
pasiteisinimą.

moko: „Ne vyras 
o žmona vyrui", 

Tokiais 
visiškai

kad žmona, mo- 
,žmo- 

Ir tai netrukdo 
evangeliją ir

9 4



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 11, 1983

Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANK SHUKAS

I IŠ KAPSUKO PADANGĖS

MIE ST O JAUNYSTĖ
LIETUVOS KINO STUDIJOJE

Skrydis per Atlantą
SIMFONIJOS ANT LEDO

Garsusis New Yorko muzikholas “Radio City” sukūrė 
naujieną scenoje. Programa pavadinta “Ice” (Ledas) ir ją 
atlieka 38 žinomi ledo čiuožėjai—šokėjai. Jie ne tik atlieka 
solo ar porinius numerius, bet ir parodo ištraukas iš 
klasikinių baletų. Ir tas viskas vyksta palydinti didžiulio 
orkestro ir dviejų galingų vargonų muzikos.

Tikrai galima pasakyt, kad tai ledo simfonijos.

ATNAUJINTA BOHEMA
Metropolitan Operos repertuaran šį sezoną sugrįžo 

Puccini opera “La Boheme”.
Ją pastatė pasaulinio garso italų režisierius Franco 

Zeffirelli. Pastatymas labai realistinis ir spalvingas. 
Kiekvienas veiksmas išmoningai padarytas ir žavintis 
publiką. Vos tik pakilus uždangai žiūrovai reaguoja plojimu 
pamatę scenovaizdį. Taip,ši opera įspūdingai pastatyta.

Pereitą sezoną tos operos pastatymas sukėlė savotišką 
sensaciją savo didingumu, šviesos efektais, žygiuojančiais 
kareiviais su dūdų orkestro palyda, gatvės judėjimu, net 
gyvais asilais traukiamu vežimu, kavinės lankytojais ir 
pan.

Antram veiksme, Paryžiaus Lotynų kvartalo, kavinės 
Momus scenoje, apie 300 dalyvių juda—gyvena didžiulėje 
Metropolitan scenoje. Ir viskas juda laikrodžio tikslumu— 
taip geniališkai surežisuota. O stebint trečią veiksmą—pa
sijunti žiemos aplinkoje: apšarmoję medžiai, krentantis 
sniegas miglotą vakarą . . .

Tai nebe pirmas toks režisieriaus pasisekimas Lincolno 
Centre. Jo pastatytos operos Cavalleria Rusticana ir 
Pagliacci susilaukė panašaus sėkmingo pripažinimo iš 
žiūrovų ir kritikų.

50 METŲ JUBILIEJUS
Seniausia Amerikoje klasikinio baleto trupė yra “San 

Francisco Ballet”. Pradėta 1933 m. trijų brolių—William, 
Harold ir Lew Christensen.

Švenčiant 50 metų jubiliejų visą savaitę vyko baleto 
spektakliai, o paskutinę jubiliejaus dieną įvyko grandiozi
nis spektaklis parodęs visą tos trupės istorinę panoramą.

Buvo sumontuotos filmų ištraukos iš įvairių baletų, kaip 
Le Ballet Mechanique, Romeo ir Juliet, Gulbių Ežero (1940 
m. pastatymo), kur šoko Vera Zorina ir Lew Christensen. 
Parodyta ir komiškų ištraukų iš tos trupės nutikimų, 
parodyta kaip baletmeisteris George Balanchine diriguoja 
orkestrą. Gyvi karveliai skraidė salėje, o scenoje balionai ir 
fejerverkai gyvino programą.

Centrinis to spektaklio numeris buvo baletas Polonaise, 
kur buvo rodoma 8 baleto mokyklos skyriai ir tai atliko 
jaunimas.

HARLEMO BALETAS
Neseniai sugrįžęs iš užsienio gastrolių Harlemo Šokio 

Teatras, juodųjų trupė, nuo savo įsikūrimo 1969 m., 
išsivystė į vieną iš pirmaujančių baleto šokėjų grupių 
Amerikoje. Savo meniškuosius sugebėjimus turėjo progos 
parodyti plačiame pasaulyje ir visur susilaukė įvertinimo.

Savo sezono pradžiai City Center šoka atskiras dalis iš 
klasikinių baletų: Gulbių Ežeras, Šeherezada ir kt. Taip 
pat bus šokami ir moderniški baletai.

“IVANOVAS” NEW YORKE
Profesinis Žydų Teatras New Yorke pastatė A. Čechovo 

dramą “Ivanov”. Tai naujas tos dramos vertimas į anglų 
kalbą ir ta kalba vaidinama. Spektakliai vyksta off—Broad
way teatre.

FILMĄ “GANDHI”
Neperseniausiai pradėta rodyti filmą “GANDHI” susilai

kė nepaprasto pasisekimo New Yorke Ziegfield liuksusinia
me kine talpinančiam 1,140 žiūrovų. Bilietui nusipirkti 
reikia laukt nuo 45 min. iki 1 vai. laiko. Yra trys seansai: 
12, 4 po pietų ir 8 valandą vakare.

Ši filmą yra laimėjusi 1982 m. geriausio filmo vardą, 
geriausias tų metų juodasis aktorius Ben Kingsley—Gan
dhi vaidmenyje, 5 auksinio globo atžymėjimai ir 11 oskarų.

Kai filmą buvo pradėta rodyti Indijoj, tai buvo net 
išsišokimų—sukėlė kai kuriose vietose nerimo, prasidėjo 
demonstracijos, grasino kino teatrus sudeginti ir pan.

Šiuo metu filmos bendrovė gaminusi filmą jau turi 11.6 
milijono dolerių pajamų.

MIRĖ EUBIE BLAKE
Juozasis pianistas—kompozitorius Eubie Blake, vienas iš 

lengvais motyvais džazinės muzikos kūrėjų vasario 7 d. 
sulaukė 100 metų.

Ta proga jam buvo surengta visa eilė pagerbimų ir net 
susuktas telefilmas, kaip prieš kelis mėnesius jam buvojant 
Kennedy Centre, Washingtone ir bus rodomas televizijoj.

Įvertinant jo kūrybą ir įnašą į muzikinį Amerikos 
gyvenimą, tą dieną New Yorke, Schuberto vardo teatre, 
Broadway, susirinko apie 1,600 asmenų pagerbti muzikiniu 
ir žodiniu spektakliu. Jisai pats dėl ligos—plaučių uždegi
mo—nedalyvavo, bet jam telefono kompanija įvedė specia
lų aparatą, kad galėtų pagerbimo klausytis. Telefonu 
sveikino prez. Reagan, New Yorko gubernatorius Cuomo, 
o burmistras Koch įteikė medalį už jo nuopelnus. Gauta 
labai daug sveikinimo telegramų ir dovanų iš įvairių 
kraštų. 50 muzikų ir aktorių pildė programą, o solistė 
Adalaine Hali atskrido iš Londono dainuoti jo dainų.

Po kelių dienų Eubie Blake pasimirė ir liko tik jo įnašas į 
juodųjų taip mėgiamą muziką.

Viena. — Reuterio spaudos 
agentūra skelbia, kad Bulga
rijos vyriausybė atsiuntusi 
laišką Italijos teisėjui ir tvir
tinanti, jog nesama įrodymų, 
kad popiežiaus šovikas Meh
met ali Agoa 1979-1981 me
tais lankęsis Bulgarijoje.

San Francisco. — Prez. 
Reagan pareiškė, kad Ame
rika greičiausia padidins sa
vo karinių patarėjų skaičių 
Salvadore. Jo manymu, suki
lėliai užims valdžią ir kitose 
Lotynų Amerikos šalyse, jei 
Salvadoras kristų.

Kapsukas, ta buvusi Mari
jampolė, Starapolė, Senapi- 
lė, kaip anksčiau vadinosi, 
palyginus su Vilnium, Kau
nu, Šauliais, nėra labai dide
lis miestas. Prisiminę bur
žuazinius metus, matysime, 
kad miestas dabar pasukęs į 
gerąją pusę. Tai jau ne ta 
provincija, kur lemiamą žodį 
turėjo burmistras, policijos 
ir apskrities viršininkai ar 
marijonų vienuolyno genero
las, kur gyvenimas riedėjo 
lėtai, ramiai, kol jo nesujudi
no cukraus fabriko ir didysis 
Suvalkijos valstiečių strei
kai. Pažiūrėkime truputį į 
Lietuvos statistikos 1939 me
tų metraštį, ypač į sveikatos 
apsaugą. Tais metais mieste 
buvo 15,768 gyventojai, ma
žai pramonės. Visoje Mari
jampolės apskrityje, kuri bu
vo viena didžiausių Lietuvo
je, tebuvo 2 ligoninės su 680 
vietų ir 18 vaistinių. Tai 
labai mažai, jei palyginsim 
su dabartimi.

Seni kapsukiečiai gerai pri
simena, kaip atrodė jų Mari
jampolė po hitlerinės aviaci
jos antskrydžio ir todėl apie 
naują konfliktą nenori nė 
girdėti, tik ramiai dirbti. 
Auga pramonė, dideli gyve
nami kvartalai, nauja moder
ni ligoninė su 600 lovų, re
konstruojamas ir restauruo
jamas senasis miesto cen
tras.

Numatyta pastatyti pa
minklą ir mūsų gimtosios 
kalbos tėvui J. Jablonskiui. 
Miestą puošia ne tik monu
mentas V. Mickevičiui-Kap- 
sukui, bet ir skulptūros so
delis, kurių autorius yra mū
sų skulptorius J. Narušis. 
Kapsuke šiuo metu yra 8 
vidurinės ir 15 specialių mo
kyklų, kaip kultūros, dailės, 
muzikos ir pan., kurių dides
nė dalis atsirado tarybiniais 
metais. 12 vaikų darželių 
taip pat kalba už save. Labai 
svarbų vaidmenį miesto gy
venime atlieka seniausia pe
dagoginių kadrų kalvė—O. 
Sukackienės pedagoginė mo
kykla, ruošianti ikimokykli
nio auklėjimo specialistus.

Kadangi viską detaliai ap
rašyti neužtektų nė dviejų 
gerų jaučių odų, pažiūrėkime 
su gerbiamais “Laisvės” 
skaitytojais, kaip gyvena ir 
dirba busimieji pedagogai.

Kapsuko pedagoginėje
Kapsuko O. Sukackienės 

pedagoginė mokykla yra se
niausia Lietuvos pedagoginių 
kadrų kalvė, toliau tęsianti

Rumunijos liaudies respublikos komunistų partijos CK 
atsakingas darbuotojas V. Mikolčoju [kairėje] su vertėja.

V

Gausi auditorija ploja svečiui, dėkodama už įdomų 
pranešimą. V. Gulmano nuotr.

Štai ji, Sūduvos sostinė Kapsukas, pasipuošusi naujais 
gyvenamais namais. O juk čia buvo plyni laukai.

Kapsuko O. Sukackienės pedagoginės mokyklos naujasis 
bendrabutis. V. Gulmano nuotr.

buv. Veiverių mokytojų se
minarijos tradicijas, kurianti 
naujas. Matyt, dirbame ne
blogai, kadangi kitų miestų 
atstovai pageidauja absol
venčių daugiausiai iš mūsų 
mokyklos —vaikų darželių 
auklėtojų.

Greta savo būsimos specia
lybės dalykų moksleivėms 
diegiamas ir grožio suprati
mas, siekiama, kad jos būtų 
visapusiškai išsilavinusios. 
Todėl čia gausu įvairių būre
lių, meno saviveiklos kolek
tyvų, daug dėmesio skiriama 
muzikiniam lavinimui. Daug 
reikšmės turi reguliariai or
ganizuojami Valst. filharmo
nijos koncertai, įvairūs susi
tikimai su kompozitoriais, 
rašytojais, mokslininkais, 
aktoriais. Ypač mėgstami L. 
Noreikos ir A. Roseno kūry
biniai vakarai.

Gražų įspūdį paliko išvyka 
į Kudirkos Naumiestį, kur 
tapo apžiūrėtos vietos, susi
jusios su V. Kudirka ir jo 
plačia veikla, padėta gėlių 
prie memorialinės stelos 
1941 metais žuvusiems pasie
niečiams, Dėst. J. Baltrušai

tienė papasakojo daug įdo
mių faktų iš šios vietovės 
istorijos. Naumiestiečių gar
bei reikalinga pasakyti, kad 
jie labai gerbia V. Kudirką, 
vietos susijusios su jo veikla 
prižiūrimos, nerasi nė šiukš
lelės. Miesto centrą labai 
puošia per karus išlikęs svei
kas V. Grybo paminklas šiam 
mūsų žymiam veikėjui.

Vieną vakarą ir aš pašven
čiau “Laisvei”, “Aido” jubi
liejui ir kai kuriom išeivijos 
problemom, kad mūsų mer
gužėlės turėtų bendrą supra
timą, blaiviai galvotų.

Dar vienas įdomus rengi
nys, būtent, Rumunijos KP 
CK atsakingo darbuotojo V. 
Nikolčoju paskaita apie Ru
munijos liaudies respublikos 
užsienio politiką. Salė buvo 
pilnut pilnutėlė moksleivių ir 
dėstytojų. Gerbiamas prele
gentas nemokėdamas nei ru
siškai, nei lietuviškai, kalbė
jo per vertėją, populiariai 
išdėstydamas svarbesnius 
Rumunijos istorijos momen
tus ir tuos principus, kuriais 
yra grindžiama respublikos 
užsienio politika. Tarp Ru
munijos ir kitų socialistinių 
kraštų užsienio politikos kur
so yra tam tikras skirtumas, 
tačiau pagrindiniais klausi
mais, kaip nusiginklavimas, 
kova dėl taikos, genocido, 
apartheido smerkimas ir 
pan. laikomasi bendros, prin
cipinės linijos. Po paskaitos 
prelegentas atsakė į eilę 
klausimų.

Mokyklos negalima įsivaiz
duoti be choro, liaudies dai
nų ir šokių ansamblio, akor
deonistų orkestro, jau nekal
bant apie smulkesnius kolek
tyvus. Tai mūsų pasididžia
vimas. Jie apžiūrose laimi 
prizines vietas, dalyvauja 
dainų šventėse, miesto ren
giniuose. Visi šie ir panašūs 
renginiai labai prisideda prie 
moksleivių bendro išprusi
mo, meninio-estetinio skonio 
lavinimo.

Pabaigai reikalinga pridur
ti, kad mokykla gavo dar 
vieną bendrabutį. Tuo būdu, 
praktiškai, visi moksleiviai 
aprūpinti pastoge, nereika
linga ieškoti privačių kamba
rių. Čia vietoje yra didelė 
150 vietų valgykla, pastatyti 
pianinai, kad mūsų mergelės 
turėtų kur ruošti muzikines 
užduotis. Tai graži valstybės 
dovana jaunimui.

V. Gulmanas

Senesnių Kauno gyventojų 
albumuose galima rasti foto
grafijų, kuriose įamžintas 
1933 metų liepos 17 dienos 
Kauno aerodromo vaizdas. 
Minių minios laukia “Lituani
kos”, laukia savo drąsiųjų 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno, menku lėktu
vėliu perskridusių Atlanto 
vandenyną. Laukė visą die
ną—nesulaukė . . .

Kauno istorijos muziejuje 
saugomos drąsaus skrydžio 
relikvijos—lėktuvo nuolau
žos. Lakūnų atminimui Kau
no karių kapinėse pastatytas 
paminklas, jų vardais pava
dintos Lietuvos miestų gat
vės ir aikštės. Dar vieną 
paminklą jiems—vaidybinį 
kino filmą “Skrydis per At
lantą”—sukūrė Lietuvos ki
no studija.

Jau beveik metai, kai res
publikoje nusipelniusio meno 
veikėjo, režisieriaus R. Va
balo butas Vilniuje, ant Ne
ries kranto, primena . . . 
aviacijos muziejų. Ant knygų 
spintos—lyg žaisliniai—įvai
riausių modelių lėktuvų ma
ketai. Ant sienų—žymiausių 
pasaulio lakūnų ir jų lėktuvų 
fotografijos. Krūvos knygų 
apie aviaciją, albumai, senų 
periodikos leidinių komplek
tai. Netgi 1933 metų madų 
žurnalai.

— Mūsų filmas “Skrydis 
per Atlantą”,—pasakoja re
žisierius statytojas R. Vaba
las,—tai lyg romantinė tikrų 
istorinių faktų restauracija. 
Todėl dar prieš filmavimo 
pradžią stengėmės kuo ge
riau išstudijuoti archyvinę 
medžiagą, suvokti istorinį fo
ną, kuris sąlygojo drąsių 
žmonių skrydį per Atlantą, 
pažinti istorinių asmenybių 
charakterius, suprasti jų 
žygdarbio motyvus.. “Litua
nika”, neturėdama jokių na
vigacinių įtaisų, netgi radijo 
ryšio, įveikė be nutūpimų 
6,411 kilometrų nuotolį ir 
krito vos per kelis šimtus 
kilometrų nuo kelionės tiks
lo—Kauno aerodromo. Tai 
buvo pasaulinis skridimo be 
nutūpimų rekordas.

Šis filmas—tai ne tik pa
minklas mūsų lakūnams—to
liau kalba režisierius. Iš ek
rano mes tarsi raginame žiū
rovus apmąstyti didžiąsias 
žmogiškas vertybes—ryžtą, 
drąsą, didvyriškumą, suvok
ti pasiaukojimo vardan pa
saulio pažangos prasmę. Juk 
prieš tą istorinį skrydį Da
rius sakė: reikia skristi, rei
kia tirti mažai žinomo šiau
rės Atlanto oro sroves . . .

Scenarijų šiai vaidybinei 
juostai parašė dramaturgas 
J. Glinskis kartu su režisie
riumi R. Vabalu. Dariaus 
vaidmenį atliko Kauno dra
mos teatro aktorius R. Sabu
tis, Girėno—Jaunimo teatro 
režisierius—E. Nekrošius. 
Techniškai sudėtingas scenas 
lietuvių kinematografinin
kams padėjo nufilmuoti Kije
vo mokslo populiarinimo fil
mų studijos specialistai. At
kuriant šio šimtmečio pirmo

NETEKIMO
Žuvo aštuoniolikmetis. Sa

lia kitų ant kapo padėjo vai
niką su užrašu: „Viešpatie, 
tu nuskynei pražydėjusį žie
dą tam, kad juo papuoštumei 
dangaus karalystę".

Pagalvojau: koks žiaurus 
ir negailestingas tas tikinčių
jų dievas, jeigu jis tokiu 
tikslu atėmė motinai vientur
tį sūnų.

O
Ir tikintieji pripažįsta, kad 

civilines laidotuvės gražios. 
Bet kai kas vis dar negali 
atsisakyti ir bažnyčios pa
slaugų.

Vienų tokių „dvigubų" 

sios pusės Amerikos vaizdus, 
patarimais ir ikonografine 
medžiaga filmo kūrėjus rėmė 
Amerikos lietuviai.

Beje, tai jau nebe pirmasis 
režisieriaus R. Vabalo susiti
kimas su Amerika. Lietuvos 
kino studijos paviljonuose 
prieš keletą metų skambėjo 
aukso ieškotojų dialogai iš 
Jack Londono apsakymų, pa
gal kuriuos Centrinės televi
zijos užsakymu buvo kuria
mas filmas “Smokas ir Mažy
lis”. Su vadinamąja “ameri
kietiška” medžiaga turi pro
gos susitikti ir kiti studijos 
režisieriai. Pagal žurnalisto 
ir dramaturgo A. Laurinčiu- 
ko scenarijų sukurtas filmas 
“Medaus mėnuo Amerikoje”. 
Režisierius M. Giedrys nese
niai ekranizavo T. Dreizerio 
“Amerikonišką tragediją”. 
Jauno režisieriaus A. Puipos 
kūrybinėje biografijoje—fil
mas pagal O’Henry apsaky
mus “Nebūsiu gangsteriu, 
brangioji”. O štai visai nese
niai įvykusiame Lietuvos ki
nematografininkų sąjungos 
plenume reikšmingu kūrybi
niu laimėjimu buvo pavadin
tas daugiaserijinis filmas 
“Turtuolis, vargšas” . . . , 
kurį pagal to paties pavadini
mo amerikiečių rašytojo Ir
win Shaw romaną Centrinės 
televizijos užsakymu kuria 
režisierius A. Žebriūnas.

Vida Petrauskaitė

London. — Savo knyga 
prieš komunizmą pasižymė
jęs vengrų kilmės rašytojas 
Arthur Kostler, 77 metų am
žiaus, su žmona nusižudė, 
paimdami vaistų. Jiedu pri
klausė “Exit” sąjungai, ku
rios nariai tiki, jog žmonės 
turi teisę numirti, kada nori.

o o o

Tai gerai, 
kad žmogus žmogų 

Pasveikin ištiesta ranka, 
Kad viens kitam

jie širdį rodo, 
Greta nueidami lauką.

Blogiau, kai žmogus 
žmogų randa 

Prislėgtą sielvartų didžių, 
Ir dar įkąsti jam pabando, 
Nors saldžiai plaka liežuviu.

Blogiausia tai, 
kad žmogus žmogų 

Pažint nenori kelyje, 
Ir nuolankumo neparodo, 
Brandina kerštą širdyje.

O O O

Pabudusios žvaigždės 
jau pasaką seka,

Mėnulis pakibo 
ant beržo šakų,

Iš tolo Šaltukas mūs 
žemėn vis teka

Ir skrenda ant vėjo 
rytinio pečių.

Naktis;

Dar dieną čia
jalos akivarais juokės 

Ir purvas telkšojo
ant kaimo kelių, 

uos sutraukė
į gruodus stiprokus

Ir uždengė pievas šerkšnu.
Kęstutis Balčiūnas

s ir nuotrauka prie- 
bažnyčios

VALANDĄ... 
laidotuvių metu procesija su 
vainiką 
šaky patraukė 
link.

Klebonas, pamatęs nuotrau
ką, pareiškė: „Nereikia 
bažnyči 
dėkite

Iškilmingai 
nyčią v 
ko pasikišus po skvernu 
iškilmin

Štai kaip atsitinka, kai 
rimą, kaip liaudis sako, 
nauti

man 
oje jūsų nuotraukos, 
ją kur norite".

įneštą į baž- 
elionio nuotrauką te-

ne-
gai išnešti.
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no 
.tar-

Y dievui, ir velniui".
S. GENIENE

Valstiečių Laikraštis”
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Mirtys

Vasario 22 d. staigiai mirė | 
Vilimas Rajeckas, sulaukęs ! 
68 metų amžiaus. Paliko 
prancūzų tautos žmoną ir 
dukrą su šeima. Daug tautie
čių ji prisimena iš senų laikų, 
kai dainuodavo Vytauto klu
be komiškas dainas.

Vasario 25 d., po sunkios 
ligos, pačiame gyvenimo gra- . 
žume, vos sulaukęs 55 metų 
amžiaus, pasiekęs aukštą 
karjerą—mirė kapitonas An
tanas Kavoliūnas (Mariner), 
palikdamas didžiausiame nu
liūdime gražią savo šeimą— 
žmoną, dukrą, sūnų, tėve
lius, uošvę A. Meištienę, 
daug savo darbo draugų ir 
pažįstamų. Pildant Velionio 
valią, jo kūnas buvo sukre- 
muotas.

Abiejų velionių šeimoms 
gili užuojauta, o mirusiems 
amžina ramybė.

Pergyveno operaciją
F. Nakienė, anksčiau per

gyvenusi akies operaciją, at
rodė kad operacija pilnai 
pavyko, bet vėliau, išėmus 
susiuvimus, akis pradėjo 
kraujuoti. Skubiai padaryta 
antra operacija. Rašant šiuos 
žodžius ligonė dar tebesiran-. 
da ligoninėje. Daktarai sako, 
kad ims laiko, kol akis at

gaus regėjimą. Linkiu greitai 
i pasveikti.

Atvyko —išvyko
Tautietis iš Tarybų Lietu

vos—Jonas Šimonėlis, pora 
mėnesių pasisvečiavęs pas 
savo brolį Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, grįždamas na
mo, aplankė savo pusbrolius 
Leoną ir Bruno Šimonėlius 
Montreale. Čia jam pas B. ir 
H. Šimonėlius buvo suruoš
tas priėmimas, kur susitiko 
su daugiau tautiečių.

Charles ir Alice Juškai, 
vasario 25 d. savo mašina 
išvyko į New Yorką dalyvau
ti giminaičių vestuvėse. Ža
dėjo ten ilgiau pasisvečiuoti.

Atvyksta Tarybiniai 
menininkai

Balandžio 5 d. Tarybiniai 
menininkai koncertuos Kul
tūrinių ryšių salėje—4570 
St. Denis St. Bus užkandžiai 
ir gėrimų. Kaina tik $5. 
Pradžia 7 v. v. Kviečiami 
visi atsilankyti. P.

Lethbridge, Alberta
Vasario 23 d. mirė Vladas 

Kazokas, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Liko nuliūdime sū- 

. nūs, dukra, anūkai ir 
proanūkiai; taipgi brolis Lie
tuvoje. Frank Kazokas

Vasario 11 dieną pasaulinio garso baltistui ir slavistui, 
Berlyno Humboltų universiteto profesoriui daktarui Vikto
rui Falkenhanui sukako 80 metų. Tomis dienomis svečias iš 
Vokietijos Demokratinės Respublikos lankėsi Vilniuje. 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos salėje įvyko iškilmingas 
vakaras, kurio metu buvo pagerbtas jubiliatas.

Apie profesoriaus V. Falkenhano nueitą gyvenimo kelią, 
jo mokslo darbus papasakojo Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis filologijos 
daktaras Algirdas Sabaliauskas. Jubiliatą sveikino respu
blikos aukštųjų mokyklų, mokslo įstaigų, leidyklų darbuo
tojai.

Nuotraukoje: Iškilmingo minėjimo metu profesorius 
Viktoras Falkenhanas su žmona ir Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis 
filologijos daktaras Algirdas Sabaliauskas.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

"Palangos Juzė" keliauja naujais adresais

5-TAS PUSLAPIS

SUSITIKIMAI

MIRUS

Kapitonui 
Antanui Kavoliūnui

Siunčiame nuoširdžiausią užuojautą jo motinai ir 
tėvui Kavoliūnams, taipgi anūkams. Linkime 
tvirtybės pernešti tokį didelį širdies skausmą.

E. D. SKARDŽIAI 
ir sūnus su šeima 

Verdun, Que., Canada

Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos 
kolektyvas šiemet pagamins 300 tonų cheminio pluošto 
daugiau negu pernai. Iš viršplaninės produkcijos bus 
galima išausti milijonus metrų audinių. Gamybos apimtis 
padidės našiau panaudojant įrengimus, mažinant gamybos 
atliekas, keliant darbo kultūrą.

Nuotraukoje: Pirmaujanti gamyklos tekstilės triacetate 
metėja Zita Pelkaitė. M. Baranausko nuotrauka

Kauno varpai
25 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Muziejaus sodelyje bokštas iškilęs 
Su daugybe varpų, aidingų, skambių, 
Iš jo čia sugaudžia, dienai aptilus 
Melodijos žavios balsu nuostabiu.

Liūdnai ir graudingai pasklinda iš bokšto 
Rusų liaudies daina “Vakariniai varpai”, 
Klausydamas jos, ilgies kažko, trokšti, 
Jauties, lyg nuo jos tu kilnesnis tapai.

O kada tie varpai suskardena “Lopšinę”, 
Atrodo, poilsiui ruošias dangus, 
Pavargsta gausmas triukšmingų mašinų, 
Tuoj glėbs visus poilsis, mielas, džiugus.

Muziejaus sodely varpų paklausyti 
Užeinam ir mes kai kada nelauktai. . . 
Džiugu esti nugrimzt į aidesį šitą 
Melodingų dainų iš bokšto aukštai. . .

Už keliasdešimties kilo
metrų nuo Pasvalio, prie pat 
srauniosios Mūšos krantų įsi
kūrusiame Saločių kolūkyje 
pastaruoju metu netrūksta 
įkurtuvių. Visai neseniai čia 
naujame darželyje suklego 
žemdirbių vaikučių balsai, 
iškilo dvi erdvios parduotu
vės, o štai dabar virš dailiai 
suręsto namo statybininkai 
iškėlė linksmojo siuvėjo “Pa
langos Juzės”—buities tar
nybos emblemą.

Žemdirbiui laisvo laiko nie
kuomet nebūna perdaug. To
dėl ūkis pasirūpino, kad žmo
gui po ranka būtų įvairios 
paslaugos. Dabar čia galima 
greitai pasisiūti madingą 
drabužį, dailią avalynę, sure
montuoti sugedusį radijo 
aparatą, televizorių, skalbi
mo mašiną ar kitokį prietai
są.

Naujasis buitinių paslaugų 
kompleksas iš karto susilau
kė lankytojų iš visos plačios 
Kiemėnų apylinkės. Ypač 
daug užsakymų gauna skal
bykla, kurios paslaugomis 
noriai naudojasi daugelis 
ūkio moterų. Pavasarį buiti
ninkai pasiūlys ir daugiau 
paslaugų. Jie įkūrė specialią 
tarnybą, kurios žmonės pa
dės įdirbti sodybinius skly
pus, esant reikalui remon
tuos namus bei ūkinius pa
status.

— Per pastaruosius pen
kerius metus,—pasakoja
Lietuvos TSR buitinio gy
ventojų aptarnavimo minis
tro pavaduotojas Aleksan
dras Minkevičius, —gerokai 
padaugėjo kaimo gyvento
jams teikiamų paslaugų skai
čius. Visuose rajonų centruo
se, daugumoje didesnių gy
venviečių dabar veikia buiti
nio gyventojų aptarnavimo 
kombinatai. Naujos moder
nios skalbyklos pastatytos 
Akmenėje, Jurbarke, Taura
gėje, Ignalinoje, Kėdainiuo
se, keletas automobilių tech
ninio aptarnavimo stočių.

Nuotraukoje: Šiaulių
46-osios profesinės technikos 
mokyklos auklėtinė kirpėja 
Laima Kelpšaitė.

A. Dilio nuotrauka

Respublikos ūkiuose atvėrė 
duris daugiau kaip du šimtai 
naujų kompleksinių užsaky
mų priėmimo punktų.

Visoje Lietuvoje garsėja 
paslaugūs ir nagingi Ukmer
gės, Kėdainių, kai kurių kitų 
rajonų buities meistrai. Čia 
niekada netrūksta užsakymų 
siuvėjams, batsiuviams, kir
pėjams. Jei neperseniausiai 
moterys bevelijo skalbti 
kiekviena savo namuose, tai 
dabar vis daugiau jų naudo
jasi mechanizuotų skalbyklų, 
drabužių valymo punktų pa
slaugomis. Nesiskundžia 
žemdirbiai ir Šilutės, Pane
vėžio, Šakių rajonų ūkiuose 
veikiančiais buitinių paslau
gų kombinatais. Įprastu reiš
kiniu tapo įvairių buitinių 
užsakymų priėmimas kolū
kiečių namuose, fermose, 
technikos dirbtuvėse, kitose 
darbo vietose.

Norint geriau aprūpinti 
kaimo buities paviljonus rei
kalingais specialistais, net 
keliolikoje Lietuvos profesi
nių technikos mokyklų pra
dėti rengti sugretintų specia
lybių darbininkai. Dabar vai
kinai ar merginos gali įsigyti 
siuvėjos-sukirpėjos, elektros 
buitinių prietaisų—šaltkalvių 
ir dar keliasdešimt kitokių 
specialybių.

Dainius Ručinskas

Net nesinori patikėti, kad 
jau praėjo trejetas metų, kai 
vieną rytą Inturisto autobu
su išvykome pasižiūrėti Kau
no. Rytas žadėjo gražią, sau
lėtą dieną ir svečių nuotaika 
buvo šventiška. Autobuse 
prisėdau prie kokių penkias
dešimties metų vyro, apsivil- 
kusio juodu švarku ir greitai 
patyriau—žemaitis jis. 0 ju
moro, linksmumo pripiltas 
tiek, kad nesutilptų tokio 
dydžio maiše, kaip jis pats.

— Tu man kitaip nekal
bėk! Vistiek mano Telšiai 
aukščiausias miestas. Ir atsi
mink—ne tik Lietuvoje, o 
visame pasaulyje,—įtikinėjo 
svečias.

— Bet tai netiesa,—pra
džioje dar spyriausi, norėda
mas suvokti jo žodžių—“Tel
šiai—aukščiausias mies
tas”—perkeltinę prasmę. Ta
čiau tik vėliau supratau, kad, 
ko gero, man Varėna irgi 
būtų aukščiausias miestas 
pasaulyje, jeigu gyvenčiau 
be jos, ir, sakykime, Vytau
to, Šilo, Dzūkų gatvėmis 
vaikštinėčiau tik sapnuose ir 
svajonėse. ,

Mano kaimynas suspėdavo 
visur—žiūrėdavo per langą 
ir rodydavo pakelės vaizdus, 
džiaugėsi paukščių, atsišauk
davo į autobuse nugirstus 
žodžius, dažniausiai užsimo
damas ginčui. Pagaliau, su- 
pažindinėjo mane su kartu 
važiuojančiais amerikonais, 
kurie, kaip ir jis, dar puikiai 
mokėjo lietuvių kalbą ir bent 
vieną tarmę.

Ogi aš tau dar neparodžiau 
dukterų,—prisiminė mano 
žemaitis ir jau įkišo ranką 
švarko kišenėje ir, ištraukęs 
piniginę, joje greitai surado 
nuotraukas. Tai buvo kokių 
dvylikos ir devynerių metų 
mergaitės. Bežiūrint jų nuo
traukas, privažiavome ir 
Rumšiškes. Vairuotojas pa
suko autobusą prie Kauno 
marių—atsikvėpti, pailsėti, 
pamankštinti kojas, o svar
biausia gal—tegu svečiai pa
sižiūri: juk iš tikrųjų 
nepaprastai gražu.

Žemaitis ir per duris 
spėjo išlipti pirmas, ir
kažką šaukė ir kažkodėl mo
savo rankomis. Kai ir aš 
išlipau iš autobuso, paregė
jau, kad anasis apsuptas vai
kų ir atrodė, kaip kūgyje 
įbesta šatra: jis buvo aukš-

PRANAS KARLONAS
tesnis visa galva ir krūtine, o 
vaikai, aplipę jo kojas, buvo 
kaip reta rėksmingi.

— Ką ten jis daro?—pa
klausiau irgi į ten sužiurusią 
viešnią.

— Kažką šaukia, bet ne
girdžiu. O gal gumą dalija?— 
spėjo viešnia ir atspėjo; že
maitis, pasirodo, paskubėjo 
pas čia stovyklaujančius vai
kus su dovanomis. Tačiau 
greitai įsitikino, kad gumos 
turi ne tiek, kiek reikia ir 
todėl dabar, perrėkdamas 
vaikų balsus, įtikinėjo, kad 
tikrai ją išdalijęs visą.

— Reikia gelbėti,—pasakė 
dar vienas mūsų bendrake
leivis,—ir taip pat nuleido 
ranką kelnių kišenėje.

Prie Kauno marių šįkart 
užtrukome, tik ne žavėda
miesi jų grožiu, o prie jų 
poilsiaujančiais vaikais. Kiek 
juose stichijos, grožio, pa
prastumo ir ateities! Aš bu
vau be gumos, todėl tik 
stebėjau ir pabandžiau kažką 
išgirsti tuose šauksmuose, 
rėkavimuose. Ir nors nieko 
neišgirdau, bet irgi priaugau 
jausmų, panašių į pasididžia
vimą, kad va yra paslaptis, 
kuri tave sužavi, tiesiog už
keri, o tu net nežinai, kuo ar 
kaip ji tą padaro. Ateis 
laikas ir į šitos paslapties 
delnus susikraus visi žemės 
darbai. Tačiau kodėl tai vadi
nu paslaptimi, kodėl jie— 
mūsų vaikai—paslaptis? Pats 
toks palyginimas atrodė tei
singas, o kodėl—atsakyti ne
sugebėjau.

sau! — šaukė maža, 
kasyčių mergaitė ir 

<utė virš kitų galvų

i Pagaliau mūsų svečiai vie
nas po kito sugrįžo į autobu
są.

— Dėde, dėde, tau ginta
rėlių! A|r girdi, dėde? Ginta
rėlių 
trumpų 
jos ran
kėlė skardinę dėžutę.

— Tau kažką duoda,—pa
rodžiau savo kaimynui že
maičiui į nerimstančią balta
pūkę.

< Nuo saldainių skardinėje 
1 buvo surinkti marių vandens 
I iš smėlėto kranto išplauti 
akmenėliai. Jie buvo labai 
nedideli, švietė įvairiomis 
spalvomis ir ši dėžutė su 
mergaitės dovanomis pradė
jo kelionę iš rankų į rankas.

— Tikrai gintarėliai,—ste
bėjosi ir džiaugėsi svečiai, ir 
tik žemaitis paniuro, niekaip 
negalėdamas prisiminti, ar jį 
apdovanojusi gintarėliais 
mergaitė gavusi jo atvežtos 
gumos. Jis dar prašė vairuo
toją sustabdyti automobilį, 
bet šis tik šypsojosi ir darė 
savaip. Jis žinojo: Kaune 
svečių laukia giminės, drau
gai, pažįstami, laukia muzie
jai ir pats miestas.

— Numirsiu,—atsiduso 
žemaitis, pagaliau sėsdama
sis savo vieton,—Matai, ko
kie vaikai, a? Matai, kokia 
Lietuva, a?—klausė jis ir 
manęs, ir kitų, nors nebuvo 
abejonės, kad visi regime, 
kokia ji ne tik dabar, bet ir 
būsianti. Kauno marių akme
nėliai, pavirtę gintaru, irgi 
gražiai rodė į Lietuvą . . .

čia

su- 
jau

V. Pilius

Alytaus “Dainavos” siuvimo fabrike rūpinamasi darbinin
kų buities ir darbo sąlygų gerinimu. Čia veikia poilsio 
kampeliai, maisto produktus, kulinarijos gaminius galima 
nusipirkti įmonės parduotuvėje. Neseniai atidaryta jauki 
kavinė.

Nuotraukoje: “Dainavos” fabriko kavinėje lankytojus 
aptarnauja Aleksandra Zaksienė.

A. Sabaliausko nuotrauka

IŠ SĄMOJO SKRYNELĖS — Tikrai darai mums gėdą, Andželal 
Visos tavo draugės jau išsiskyrusios, o tu 
dar net netekėjusi!

Asistentas susijaudinęs įbėga į profeso
riaus kambarį ir sako:

— Ką tik skambino, kad jums gimė dvy
nukai!

— Ir vien dėl to jūs trukdote mane dar
bo metu! Negi mano žmonos nėra namie?

— Kodėl tu pasidarei visiškas abstinen
tas, kai pas tave apsigyveno uošvė?

— Todėl, kad nenoriu vietoj vienos uoš
vės matyti dvi...

— Kokių yra šiurkščių žmonių! Vakar 
antrą valandą nakties staiga įeina į vieš
bučio kambarį kažkoks vyras ir išbara ma
ne nepadoriais žodžiais!

— Ir kaip jūs reagavote?
— Būdamas gerai išauklėtas žmogus, 

nieko jam neatsakiau ir toliau ramiai gro
jau trimitu.

Nuotraukoje: Akademinis operos ir’baleto teatro solis
tas, Lietuvos TSR liaudies artistas Vaclovas Daunoras M.

, Musorgskio operoje “Borisas
V. Gulevičiaus nuotrauka

Futbolo aikštėje klojamas kabelis. Kas
dami darbininkai rado dirbtinį žandikaulį 
ir teisėjo švilpuką.

— Atsargiai, — sako brigadininkas. — 
Galbūt rasime ir teisėjo skeletą.

— Na jau ne! Kitos dalys tikriausiai 
paspruko, — atsakė kažkas.

— Girdi! Kažkas įsibrovė į mūsų namą!
—- Ką aš turiu daryti?
— Ką? Kelkis, išeik atsargiai laukan ir 

pažadink šunį.

— Jūsų kaimynas tvirtina, kad jūs iš 
jo pavogėte kiaulę ir septynis paršiukus.

— Stipriai perdėta, ponas teisėjau. Dėl 
kiaulės nesiginčysiu, tačiau paršiukai pa
tys bėgo jai iš paskos.

Vargšas Peteris! Jo vaikystė tikrai 
buvo sunki...

— Tada, Heidi, gali drąsiai tekėti už 
jo. Jis jau pripratęs prie sunkaus gyveni
mo.

Jie pareina iš teatro:
— Tas Fridrichas Šileris nieko vertas, 

—• sako ji. — Jei jis būtų buvęs iš tikro 
didis poetas, tai nebūtų naudojęs tiek daug 
seniai žinomų citatų.

— Sakykite, ar jūs tikite egzistuojant 
aukštesnę jėgą, kuri 
ir visą mūsų gyvenimą?

— Žinoma, tikiu. Ąš juk vedęs.

lemia mūsų likimą

sako•— Neverk be reikalo, 
savo taksio tu niekada neišmokysi 
numo. Tokia jau veislė!

— Dar pamatysime, 
tavimi iš pradžių taip 
vargo!

jis, — 
paklus-

— atkerta ji. — Su 
pat turėjau nemažai

— Sveikinu, girdėjau, kad jūsų visos 
trys dukterys ištekėjo.

— Jūs neteisingai 
viena, trečią kartą.

Iš vokiečių kalbos vertė 
ANTANAS SARKAUSKAS 

„švyturys-

išgirdote. Ištekėjo
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V. V. Bunkų įspūdžiai 
lankantis T. Lietuvoje

TĄSA
Paviešėję Žemaitijoje grį

žome į Vilnių.
Viešbučio Administratorė, 

labai draugiška moteris, pa
mačiusi mus sugrįžusius, 
draugiškai išbarė, kodėl taip 
ilgai negrįžom.

Ji sakė mūsų draugai jai 
nedavė ramybės, vis skambi
no telefonu klausdami, ar 
dar nesugrįžome. Mes ban
dėme teisintis, kad kitaip 
negalėjome, mums buvo ma
lonu pabūti ilgiau su savai
siais.

Mūsų sūnėnas Eugenijus 
Misiūnas su šeima gyvena 
Kapsuke. Tačiau dažnai at
vyksta į Vilnių tarnybos rei
kalais ir visuomet aplankė 
mus viešbutyje. Šį karta 
sūnėnas Eugenijus priminė, 
kad dabar gera proga važiuo
ti į Kapsuką. Paskambinome 
Gen. P. Petroniui, ir jis 
pasakė laimingos kelionės, 
tik nepamirškite su
grįžti . . .
dome į patogią sūnėno auto
mašiną. Po trijų valandų 
kelionės pasiekėme Kapsuko 
miestą. Vakarą praleidome 
su savaisiais.

Sekantį rytą važiavome 
pasižvalgyti po Kapsuką ir 
visą aplinką. Eugenijus pasa
kojo, kad Kapsuką jūs matė
te prieš 8 metus. Šių dienų 
Kapsukas žymiai pasikeitęs, 
neatpažinsite.

Tiesą sakė sūnėnas, kad po 
tiek metų Kapsukas sparčiai, 
nužengęs pirmyn.

Dabar Kapsuką galima 
vadinti pramonės, įmonių 
miestu. Labai praplėstas.

Kur buvo tuštuma, seni na
mai, ten išaugo ligoninės, 
įvairių ligų tyrinėjimo insti
tutai, Kultūros namai. O 
kiek daug gražių daugiaauk
ščių, gyvenamų namų iškilo, 
padaugėjo įvairių parduotu
vių.

Juk visko vienu kartu 
neapimsi, visko nepamatysi, 
nes laikas bėgo greitai. O vis 
norėjome daugiau pamatyti, 
daugiau širdin pasiimti.

Vieną ankstyvą rytą išvy
kome pasivažinėti. Grįždami 
namo pastebėjome prie baž
nyčios žmonių. Sustojome 
pažiūrėti, dalis žmonių buvo 
bažnyčioje, kiti stovėjo baž
nyčios kieme. Ir mes įėjome į 
bažnyčią, tačiau greit išėjo
me, nes prasidėjo ceremoni
jos.

Keli kunigai apsirengę, baž
nytiniais rūbais ėjo aplink 
bažnyčią ir giedojo. Mažos 
mergytės nešėsi pintinėles 
gėlių ir barstė kunigams po 
kojų.

Mes stovėjome ir kalbėjo
me apie Amerikoje gyvenan
čius dipukus, Lietuvos “va
duotojus”. Kokius melagin
gus gandus jie skleidžia, ap
gaudinėja savo pasekėjus, 
kad Lietuvoje persekiojama 
religija. Mes stovėjome prie 
bažnyčios iki ceremonijų pa
baigos ir nematėme nė vieno 
milicininko persekiotojo.

Kuomet žmonės išsiskirstė 
mes dar kartą įėjome į baž
nyčią pažiūrėti, kaip bažny
čia užlaikoma. Svarbu para
šyti, kad bažnyčia papuošta 
ir gražiai užlaikoma.

(Bus daugiau)

Rikiuotėn stojo Alytaus grūdų produktų kombinato 
antroji eilė—kombinuotų pašarų gamybos kompleksas. 
Pagal mokslininkų paruoštas receptūras iš grūdų, žolės 
miltų, sėlenų, išspaudų ir kitų medžiagų čia pradėti 
gaminti pilnaverčiai pašarai kiaulėms ir galvijams. Pasie
kusi projektinį pajėgumą, šių metų pabaigoje įmonė per 
parą gamins po tūkstantį tonų pašarų.

Nuotraukoje: Prie kombinato elevatoriaus centrinio 
valdymo pulto budi baro meistrė Elė Sabestinaitė ir 
elektromonteris Antanas Bajoras.

A. Sabaliausko nuotrauka

Remembering, in great sorrow and deep love,

Carol Baretela
who died (at the age of 47) March 15, 1973.

Anne Yakstis and Olga Margos, sisters
(Bronx, N. Y.)

Karen Edis, daughter
(Phoenix, Arizona)

and our families

TARYBŲ LIETUVOJE

Mirus

MANO DĖDEI

Kaziui Repsevičiui
Vasario 16 d.

Reiškiu gilią užuojautą visiems giminėms Lietu
voje. Dėdė sulaukė 95 m. amžiaus. Jis gyveno 
Jurzdikių kaime, Debeikių valsčiuje, Anykščių 
rajone.

Liūdžiu kartu su visais.

ANNA REPSEVlClUTĖ
Richmond Hill, N. Y.

Detroit, Michigan
Aplankėme

Vasario 19 d. buvo nepa
prastai šilta ir graži diena. 
Ta proga leidomės į kelionę, 
į Trenton, Michigan. Važia
vome trise: Alicė Sharkienė, 
Teofilė Masienė ir Stefanija. 
Pirmiausia aplankėme klu- 
bietę Helen Rastenis, Balmo
ral Skilled Nursing Center, 
kambary 507, 5500 Fort 
Street, Trenton, Michigan. 
Ją radome labai nuliūdusią; 
sakė sveikata bloga, mažai 
begali matyt ir šiaip labai 
nuobodu. Pralinksmėjo, kai 
aplankėme. Būtų gerai, kad 
ir daugiau draugų ją aplan
kytų, suteiktų jai džiaugsmo. 
Kol galėjo skaityt, buvo nuo
latinė “Vilnies” ir “Laisvės” 
rėmėja ir skaitytoja.

Buvo staigmena Zuzanai 
Danta, gyvenančiai 2345 
Vernon, Trenton, Michigan, 
netoli tos gydyklos. Ji gyve
na su savo dukra Adele ir 
žentu.

Zuzana Dantienė yra 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja. Ją radome sveiką, links
mą ir gražiai atrodančią. 
Nors gruodžio mėn. jai suėjo 
94 metai amžiaus, bet ji 
gerai vaikšto ir žvali. Buvo 
malonu pas ją paviešėt.

Kita kelionė
Rytojaus dieną, vasario 20 

d. vėl buvo graži diena, ir 
vėl pasileidome į kelionę, net 
į Rochester, Michigan. Mat, 
vasario 18 d. Klubo valdybos 
narys Mike Stunskas minėjo 
savo gimtadienį, o vasario 22 
d. Klubo šeimininkė Pat 
Stunskas minėjo savo gimta
dienį. Ta proga, važiavome 
juos pasveikint net keturie
se; Alice Sharkienė, Antoi
nette Waitkūnienė, Teofilė 
Masienė ir Stefanija. Norėjo
me jiems padaryt staigmeną, 
bet jie mums suteikė didesnę 
staigmeną, laukdami su ska
niais pietumis! Popietę pra
leidome linksmai.

Trys operacijos
Patyrėme, jog sausio 25 d. 

Windsor, Kanadoj skaudžią 
klubo operaciją pergyveno 
Stefanija Stankius. Ligoninė
je buvo dvi savaites. Dabar 
savo namuose, 1547 Rossini 
Blvd., Windsore, vyro 
Charles Stankius priežiūroj.

Vasario 21 d. Harper ligo
ninėje buvo padaryta opera
cija klubiečiui Povilui Budri- 
kui. Operacija buvo sunki ir 
pavojinga, bet gerai pasise
kė. Povilo laukiame Klube. 
Jo žmona Anna linksma.

Vos septiniolikos mėnesių 
amžiaus Mark Olin (Ulins- 
kas) taipgi pergyveno opera
ciją Vaikų ligoninėje vasario 
24 d. Jo tėveliai George ir 
Beverly Olin bei seneliai Al- 
fons ir Emma Rye buvo susi
rūpinę. Operacija pavyko, ir 
kol Mark užaugs, nežinos, 
kad tokią operaciją pergyve
no.

Bowleriai
LDS bowleriai praktikavo- 

si-mokėsi vasario 19 d. Vė
liau suvažiavo į Detroito Lie
tuvių klubą poilsiui. Valgė 
skanią vakarienę, kurią pa
ruošė Josephine ir Alphonse 
Urbon. Vakarienę reikėjo 
“nusipirkt”, kad paauktų iž
das ateinančiam turnyrui . . . 
Skanumynų stalą aukojo 
Nellie ir John Onusevich bei 
Millie ir Tony Vasaris, o bu
telį stiprosios—Urbonai. Lai
mėjo Mary Ann Emerick. 
Kitas lošėjas Stanley Sauvils 
padovajojo dėžę saldainių, 
kurią laimėjo Pat Stunskas. 
Laimėjimams bilietus parda
vė Ruth Gugas. Beje, su 
bowleriais dalyvavo ir LDS 
prezidentas Servit Gugas, 
bet dar nepajėgia lošime 
dalyvauti. Virtuvėje dirbo ir 
gražiai patarnavo Josephine 
Urbon, Nellie Onusevich, 
Lou Turzak, Clem Patocki, 
Emma Rye ir Antonette Ga
relis.

Gražūs filmai
Detroito Lietuvių klubo 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 27 d. Po susirinkimo 
dalyviai gavo progą skaniai 
pasivaišint. Buvo ir staigme
na: prie sumuštinių visi gavo 
skanaus kugelio su grietine 
ir torto su kavute. Kadangi 
šeimininkė Pat Stunskas mi
nėjo savo gimtadienį vasario 
22 d., ji iškepė tortus ir 
kugelį, ir aukojo kartu su 
lėkštėmis bei servetėlėmis. 
Virtuvėje patarnavo nuolati
nės šeimininkės: Antonette 
Garelis, Emma Rye, Pat 
Stunskas ir pirmą kartą pa
gelbėjo Klubo iždininkė Ru
by Jeske.

Po vaišių buvo rodomas 
filmas apie Tar. Lietuvą. 
Pereitą vasarą klubiečiai Al
binas Bubnelis su žmona Su
san viešėjo Lietuvoj ir iš 
savo viešnagės susuko filmą. 
Filmas spalvotas ir su gar
su bei Albino Bubnelio gra
žiu paaiškinimu. Filme matė
me miestus: Šiaulius, Pane
vėžį, Vilnių, Kauną, Trakus; 
matėme vestuves, laidotuves 
ir festivalį Trakuose; taipgi 
matėme gyvulių, paukščių, 
fermų, ir visokių svečiuose 
pasilinksminimų. Matėme ir 
girdėjome Vilniaus vyrų 
Aido chorą, kuomet buvo 
New Yorko Aido choro su
kaktuvių pagerbimas. Nepa
prastai gražus ir įspūdingas 
filmas. Draugai-organizacijos 
miestuose New Yorke, Chi- 
cagoje, St. Petersburge, To
ronto, Kanadoje ir kituose 
miestuose turėtų Albiną ir 
Susan Bubnelius su filmu 
pakviest. Nenusivilsite, už
tikriname—visiems patiks.

Tolimi svečiai
Pamatyt viršminėtą filmą 

atvyko svečių iš tolimų mies
tų: iš arti, būtent Windsor, 
Ont., Kanados buvo: Violet 
Soroka, Connie Linkevičie
nė, Julia Svirplys, Jennie 
Behune, Charles Stankius, 
George Kodis ir James 
Oullette.

Iš Kalamazoo, Michigan at
važiavo buvusi veikli laisvie- 
tė New Yorke, Ana Babars- 
kienė ir jos dukrelė Irena 
Trivers. Beje, draugė Ba- 
barskienė Klubui atvežė

auką»dešimtį dolerių ir butelį 
stiprosios. Butelis buvo per
duotas LDS bowleriu komi
tetui išlaimėjimui ateityje.

Iš Lietuvos
Iš tolimos Tarybų Lietuvos 

buvo du svečiai, kurie atskri
do vienu lėktuvu, bet susipa
žino tik šiame filmų rodyme.

Pirmiausia susipažinome 
su Jonu Mickevičium. Jis 
dalyvavo Klubo susirinkime 
ir perdavė visiems linkėji
mus iš Lietuvos. Jonas Mic
kevičius yra iš Šakių rajono, 
Kudirkos Naumiesčio. Dirba 
linų fabrike ir yra valymų 
įrengimų brigadininkas. Jis 
atvyko paviešėt pas savo 
sesutę Salomėją Rimšą, gy
venančią Detroite. Jonas 
Mickevičius sakė, kad nors 
jo viešnagė įspūdinga, bet 
jau pasiilgo savo žmonos 
Genovaitės ir savo vaikų 
Nijolės, Arvydo bei Romal- 
do, žada greit grįžt prie savo 
darbo. Su svečiu daug kalbė
josi klubietės Pat Stakvilienė 
ir jos sesutė Matilda Rudze
vičienė. Mat, jos yra gimu
sios Naumiestyje.

Pamatyt filmų atėjo “Vil
nies” skaitytojas Juozas Škė
ma iš Sterling Heights, Mi
chigan ir su savim atsivedė 
savo sesutę Jadvygą Škė- 
maitę, kuri atvyko iš Kauno. 
Ji yra pensininkė, dirbdavo 
Kauno pašte. Po viešnagės, 
grįš namo.

Buvo malonu susipažint ir 
pabendraut su svečiais iš 
Lietuvos.

Pavasario banketas
Detroito Lietuvių klubo 

pavasario banketas įvyks 
sekmadienį, kovo 27 d. pir
mą valandą po pietų Klubo 
namuose, 4114 West Vernor 
Highway. Šeimininkės jau 
ruošiasi patiekt skanius val
gius. Valdyba kviečia visus 
narius bei jų draugus iš arti 
ir toli bankete dalyvaut.

Atėję į banketą, nepamirš
kite matyt Stefaniją Masytę 
ir jai įteikt sveikinimus 
“Laisvės” šėrininkų suvažia
vimui, įvyksiančiam New 
Yorke balandžio 17 d. Tą 
būtinai atlikit, nes jei ne 
“Laisvė”, nebūtų nė šių žinių 
pasiskaityt.

Iki pasimatymo pavasario 
bankete kovo 27 d.

Stefanija

Juozas SABALIAUSKAS

VĖLIAVOS
Plaikstosi, plaikstosi vėliavos mūsų, 
Degusios, bet nesudegusios mūšiuos.

Prie Stalingrado skeveldrų varpytos, 
Elbės pakrantėj krauju apšlakstytos

Žuvusių brolių kapams 
nusilenkiančios 

Ir su gyvaisiais vėl priekyje 
žengiančios.

Jų — tartum tūkstančių saulių — 
žėrėjime,

Jų — tartum bręstančių varpų — 
šnarėjime

Aš ir matau, ir girdžiu, kaip ateina 
Žemėn pavasaris, nešdamas dainą...

Kilkite, vėliavos, mūšiuose degusios, 
Tartum kariai, nesuklupę atakose.

švieskit, raudonosios, rankų 
galybėje, 

Amžiais šlamėkite saulės sargyboje!

Violeta ŠOBLINSKAITĖ

ŽEMEI
Nuo ryto šnabždėjimo gyvo 
lig vakaro užsimiršimo 
dedame savo pėdas 
ant Žemės žemėtos širdies: 
Einam per ją, 
taip iš lėto einame 
j tiesą, 
j meilę, 
į darbo saldumą. 
Žingsnių nutolstančių aidas 
eilėraščių atsiliepia 
ir pats pavirsta tiesa: 
darbu pavargsim, 
meile tvirtėsim, 
su tavim susiliesim, 
Žeme.

UVAEKSKURSIJA f LIET
“Laisvės

ekskursiją į Lietuvą birželio 11 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

Kaina $1,795.00. Kurie jau esate užsiregistravę, 
prisiųskite $150.00 rankpinigių.
“Baltic American Holidays, Inc.
“Laisvės” administracijai.

Agentas: Robert J. Ellyn Trave
Ave., Suite 1609, New York City, 

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Bendrovės direktorių taryba ruošia 
d. iš Kennedy 

—nuo birželio 13

Čekį rašykite
bet siųskite

1, Ine., 501 Fifth 
10017.

Bonn. — Demokratinė 
visuomenė piktai reagavo į 
žinias apie JAV planuotą 
atominį karą 1960 m. Planas 
buvo paskelbtas Washingto
ne išeinančiame žurnale 
“Counterspy”. Ten rašoma, 
kad JAV oro pajėgos buvo 
paruošusios planą, pagal kurį 
branduolinės bombos būtų 
buvusios panaudotos prieš 
2,800 vietovių. Jų tarpe yra 
47 taikiniai Fed. Vokietijoje, 
10 Austrijoje ir pan. Pagal tą 
planą Suomija ir Jugoslavija 
būtų buvusios visiškai nu
šluotos nuo žemės pavir
šiaus. Žurnalas taip pat rašo, 
kad ČIA buvo parengusi apie 
tūkstantį buvusių nacių, ku
rie priešo antpuolio artėjimo 
atveju būtų išpjovę Fed. 
Vokietijos socialdemorkatų 
ir komunistų partijų lyde
rius.

MOTERŲ KLUBO
NARĖMS

AntraĮdienį, kovo 15 d., 2 
vai. po
Lietuvih Moterų Klubo susi
rinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, b

Dalyv

pietų įvyks Niujorko

aukime gausiai.
Valdyba

Roma. — Italijos komunis
tų partijos vadas Enrico Ber
lin guer 
reiškė,

partijos kongrese pa- 
jog Italijos komunis

tai nedori, kad Italija išeitų 
iš NATO.
komunistų tikslas yra ne 
pasitraukimas iš blokų, bet 
tų pačių blokų laipsniškas

Jis sakė, kad

likvidavimas. Jis kritikavo
Vakarų pasaulį, kad atmeta 
Tarybų Sąjungos nusiginkla
vimo planą.

BRIEFS
Shortly after Franklin D. 

Roosevelt was elected Presij 
dent of the United States he 
said in his speech: “This 
nation is asking for action
action now!”

And things did get better 
during his administration— 
New Deal, and some other 
things.

Now is the time again that 
this nation needs action, ve
ry badly so.

* * *
April 10 to 16 has been 

declared National Jobs with 
Peace Week by a broad 
coalition of peace organiza
tions. During that week, 
activities which highlight the 
relation between military 
spending and high unem
ployment will take place all 
over the country.

* * *
May Stevens, well known 

artist in progressive circles 
is in England. She was invit
ed to lecture in several 
Universities there. Rudolf 
Baranik, her husband is a 
professor of art teaching in 
New York. He is also a well 
known journalist, has been 
working for the progressive 
Lithuanian paper “Vilnis” in 
Chicago and is busy now 
writing for “Laisvė”. The in
teresting articles he wrote 
about his recent trip to Cuba 
are still fresh in our minds.

This coming Spring both 
Baraniks and Use Bimba are 
planning to go to Lithuania 
together.

* * ♦
New York Lithuanian 

Women’s Club affair to hon-

or International Women’s 
Day went very well. Aido 
chorus was good and it was 
also good to see people spen
ding an enjoyable afternoon 
together.

From Anthony Bimba’s 
Diary:

Apr J 5, 1942
The 

door o 
class 
dickering with the granting 
of thę dominion status to 
India 
that S' 
as a tpol in the hands of the 
English ruling class.

Went golfing. The weath
er was

Japanese are at the 
f India, but the ruling 
of England is still

immediately. It seems 
cafford Cripps is acting

ideal.

see Jeanette Me
in “Smiling 
I have always

April 6, 1942
During the weekend over 

400 enemy planes were shot 
down.

Weįit to 
Donald 
Through”,
liked her singing.

Ap|il7, 1942
Hat 

meeti 
who t 
things about the situation 
among the Lithuanians.

This evening I am work
ing.

d a very interesting 
lįig. We had a guest 
old us many interesting

rical 
ly of 
place

event of greatest histo- 
mportance—a joint ral- 
C I 0 and A F L takes 
tonight.

ril 9, 1942
General Marshall and Har

ry Hopkins in London to 
discuss a second front 
against Germany. Use

Anthony Bimba with Lithuanian famous playwright Juozas 
Miltinis at the outdoor dinner in Jonas and Julie Lazauskas 
home when Miltinis was visiting the United States. With 
them are Paul Venta, Julie Lazauskas and Steve Večkys.

t




