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KRISLAI
Nei logikos, nei faktų 
Garbingas žygis
Masėse plinta nerimas 
Socializmo laimėjimai 
Ir laukia, ir ruošiasi 
Priklauso nuo Kinijos

A. BIMBA

Atsiranda provokatorių ir 
idijotų ir Tarybų Sąjungos 
sostinėje, kurie per telefonus 
grasina Jungtinių Valstijų 
ambasados tarnautojams. Tai 
elementas, kuris nori tarp šių 
didžiųjų kraštų pabloginti 
santykius.

Panašūs pikti sutvėrimai 
šioje šalyje jau seniai ne tik 
grasina, bet ir terorizuoja 
tarybinių įstaigų tarnautojus 
ir darbuotojus, sprogdindami 
bombas prie įstaigų, per lan
gus šaudydami į jų butus.

Tiesa, tokius gaivalus 
smerkia ir mūsų komercinė 
spauda. Bet, antai, didlapis 
“The N. Y. Times” savo ve- 
damąjame bal. 3 d., juos 
išbaręs ir pasmerkęs, piktai 
užgieda: “Bet yra labai dide
lis skirtumas tarp kriminališ- 
kų incidentų, papildytų atski
rų individų, nepaisant gero
kos policinės apsaugos, Ame
rikos vyriausybių suteikia
mos, ir valdžios skatinamos 
agresijos, kokia šiądien yra 
vedama Tarybų Sąjungoje”.

Matote, pati Tarybų Sąjun
gos vadovybė, kuri, kaip ži
nia, taip ryžtingai kovoja už 
mažinimą įtempimo, už geri
nimą santykių su Jungtinė
mis Valstijomis, terorizuoja 
Amerikos įstaigų tarnautojus 
Maskvoje! Kur logika, kur 
nors mažiausias faktas? Nėra 
jokio.

Tai biaurus mūsų komerci
nės spaudos situacijos iškrai
pymas. Tai savo rūšies pro
vokacija, kurios tikslas yra 
bloginti santykius ir šioje 
šalyje atkurti šaltojo karo 
atmosferą.

□
Nacionalinės Koalicijos su

ruoštą žygį į Washingtoną 
prieš nedarbą ir infliaciją ba
landžio 3 d. reikia laikyti 
gražiai pavykusiu. Penki 
tūkstančiai sužygiavo iš visų 
plačiosios šalies kampų pa
reikšti savo protestą ir pa
teikti savo reikalavimus vy
riausybei ir Kongresui. Jie 
išreiškė nesuskaitomų milijo
nų darbo žmonių norus ir 
troškimus.

Gal mažą įspūdį ši demon
stracija tepadarė į prezidentą 
ir ję padėjėjus, kurie nėra 
piliečių išrinkti, bet Kongre
so nariai žino, kad demon
strantai atstovavo rinkėjus ir 
su jų protestais bei reikalavi
mais negalima nesiskaityti.

Iš visų šalies kampų prane
šimai kalba apie darbo žmo
nėse augantį nepasitenkini
mą ir nerimą. Kai kur tai 
pasireiškia masinių demon
stracijų, o kitur — net strei
kų formoje. Sunkvežimių vai
ruotojai streiko pagalba lai
mėjo algų pakėlimą ir darbo 
sąlygų pagerinimą. Automo
bilių gamybos darbininkai jau 
suformulavo savo reikalavi
mus ir pasiruošę už juos 
streikuoti, jeigu per derybas 
nepavyks jų laimėti. Svar
biausias jų reikalavimas yra 
reikalavimas trumpesnės 
darbo dienos.

Plieno pramonėje irgi eina 
ruošimasis atviram persiėmi- 
mui su plieno trustu.

JAV ir Tarybų Sąjungos 
sutartis dėl branduolinių 

bandymų apribojimo
Washingtonas. — Vyriau

sybė paskelbė, kad, pagaliau, 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos susitarta 
dėl branduolinių bandymų 
taikingiems — nemilitari- 
niams apribojimo reikalams. 
Sutartyje nustatyta, kad 
sprogdinimai neprivalo būti 
galingesni kaip 150 kilotonų, 
arba 150,000 dinamito tonų. 
Iki šiol jokio apribojimo ne
buvo ir kiekviena šalis galėjo 
daryti sprogimus tokio pajė
gumo, kokius tik norėjo. 
Mat, buvo pasiteisinimas, 
kad kadangi bandymai daro
mi ne militariniams reika
lams, tai niekam jokio pavo
jaus nesudaro. Bet juk taip 
nėra. Branduoliniai bandy
mai kad ir giliai žemėje yra 
pavojingi.

Šiame susitarime labai 
svarbiu punktu laikomas su
tikimas, kad abi pusės leis 
inspektoriams bandymus ste- 
bėti-inspektuoti. Tuo budu 
turės būti prisilaikoma sutar
tyje nustatytų sąlygų.

□
Kovo 29 — bal. 2 dienomis 

Sofijoje įvyko Bulgarijos Ko
munistų Partijos 11-asis su
važiavimas. Jame, pasirodo, 
Amerikos pažangiečių dien
raštis “Daily World” turėjo 
korespondentę Margrit Pitt
man, kuri apie suvažiavimą ir 
didžiulius Bulgarijoje socia
lizmo laimėjimus rašo labai 
entuziastiškai. Ta šalis, su 
devyniais milijonais gyvento
jų, iš beveik grynai agrikul- 
tūrinės šalies jau pavirtus į 
klestinčią industrinę šalį. Ji 
nepažįsta nei nedarbo, nei 
infliacijos. Liaudies medžia
ginė būklė kasmet kyla aukš
tyn. Milžiniški laimėjimai pa
siekti apšvietoje, kultūroje, 
moksle.

Bulgarijos santykiai su ki
tais socialistiniais kraštais la
bai geri ir artimi. Ji labai 
artimai kooperuoja ir bendra
darbiauja su Tarybų Sąjun
ga.

Suvažiavime dalyvavo 103 
broliški delegatai iš kitų šalių 
komunistinių partijų. Jame 
Amerikos partiją atstovavo 
plačiai žinomas veikėjas 
Claude Lightfoot.

Šiuo laiku Portugalijoje vi
sos politinės partijos ir gru
puotės ruošiasi rinkimams, 
kurie įvyks bal. 25 dieną. Šių 
rinkimų labai laukiama ir iš 
jų labai daug tikimasi. Portu
galijos Komunistų Partijos 
vadas Aivaro Cunhal sako, 
kad nuo šių rinkimų labai 
daug priklausys visa Portu
galijos ateitis. Geros per
spektyvos komunistams ir 
socialistams laimėti daugu
mą. Tokiu atveju naujasis 
parlamentas sudarytų kairių
jų jėgų koalicinę valdžią ir 
Portugalija pasuktų socialis
tiniu keliu į naują rytojų.

Santykiai tarp Tarybų Są
jungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos nesitaiso, dar gi, 

.kaip atrodo, jie blogėja. Visa 
atsakomybė krinta ant Kini
jos vadovybės galvos.

Nėra jokia paslaptis, kad 
mūsų Amerikos prezidentas 
Fordas ir sekretorius Kissin- 
geris labai aktyviškai prisi
deda prie paskatinimo Kini
jos tų santykių negerinti.

Apšaudė
Kubos laivus

t
Kubos viršininkai sako, 

kad prieš kelias dienas Jung
tinių Valstijų laivai iš patran
kų apšaudė du Kubos žveji- 
nius laivus. Vienas kubietis 
užmuštas, o keli sužeisti.

Tuo tarpu iš Pentagono 
pranešama, kad kovo 25 d. 
mūsų militarinis štabas apta
rė galimybes militarinių žy
gių prieš Kubą. Nejaugi mū
sų vyriausybė ruošia karinę 
invaziją į socialistinę Kubą?

Brooklyn, N. Y. — Policija 
pranešė, kad jos agentai-de- 
tektyvai per paskutinius še
šis mėnesius “saugojo” vieną 
didelę krautuvę, kuri priėmė 
ir pardavinėjo vogtus daiktus
— televizorius, radijo apara
tus ir t. t. Tokių daiktų vertė
— 2 milijonai dolerių. 
Suareštuoti 79 žmonės.

Jaunutė respublika 
prašys pagalbos

United Nations, N. Y. — 
Gautas pranešimas, kad An
golos respublika kreipsis į 
Jungtines Tautas ir prašys 
tarptautinės ekonominės pa
galbos. Manoma, kad jos pra
šymas bus priimtas.

Iki šiol Angola padavė apli
kaciją įstoti tik į Pasaulinę 
Sveikatos Organizaciją, ku
rios buveinė randasi Genevo- 
je. Kol kas aplikacijos įstoti į 
Jungtinėse Tautas dar nėra 
padariusi. Sakoma, kad An
golos vyriausybė mano, kad 
jos priėmimą į Jungtines 
Tautas Saugumo Taryboje 
gali vetuoti Jungtinės Valsti
jos arba Kinija. Todėl lau
kianti geresnės progos.

Militarist^ ir karo 
šalininkų laimėjimas

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmų dauguma 
nutarė Fordo administracijos 
karo reikalams biudžetą dar 
padidinti visais dviem bilijo
nais dolerių. Tai didelis mili- 
taristų laimėjimas. Daugelio 
amerikiečių to nebuvo tikėta
si. Militaristų gerai pasidar- 
buot. O kongresmanus pa
veikti.
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Naujasis premjeras su savo entuziastiškais pasekėjais Pieti
nes Vaiijos Cardiff mieste.

Anglijos darbiečių naujas 
vadas — “vidurietis”

Pagaliau Anglijos parlamento darbiečių frakcija savo va
du išrinko James Callaghan, kuris automatiškai karalienės 
Elzbietos tapo paskirtas Anglijos nauju premjeru. Savo nu
sistatymu Callaghan laikomas “viduriečiu”. Anglijos Darbo 
Partija gana aštriai pasidalijusi į dešiniuosius ir kairiuosius. 
Buvęs premjeras Wilson buvo laikomas daugiau linkęs prie 
dešiniųjų. Jo vadovaujamai vyriausybei nesiseke kovoti su 
Anglijoje nedarbo ir infliacijos siautėjimu ir todėl jis turėjo 
pasitraukti. Bet ar geriau seksis naujam partijos ir valdžios 
vadui toje kovoje, tik ateitis tegalės parodyti. Tik už dvejų 
metų įvyks naujo parlamento rinkimai. Darbiečiams svarbu 
gerai pasirodyti, kad jie vėl laimėtų parlamente daugumą. 
Konservatorių partija panaudos kiekvieną darbiečių klaidą 
ar nepasisekimą laimėjimui rinkimų ir sugrįžimui prie 
valdžios vairo.

Šaukia gelbėti 
lllinojaus viešąsias 
mokyklas

Chicago, Ill. — lllinojaus 
Valstijos Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą į mokslei
vių tėvus ir mokytojus imtis 
masinės veiklos išgelbėjimui 
viešųjų mokyklų. Atsišauki
me kreipiamas dėmesys į pa
vojingą valstijos mokyklų pa
dėtį dėl deficito biudžete. 
Tiktai masinė ir bendra veik-
la už reikalavimą, kad valsti
ja ir federalinė valdžia skirtų 
daugiau lėšų finansavimui 
mokyklų sistemos.

Savo atsišaukime komunis
tai taip pat ragina masinės 
veiklos pagalba priversti Ap- 
švietos Tarybą mokyklas ra
siniai integruoti.

Linden, N. J. — General 
Motors Corporation paskel
bė, kad padidėjus gamybai, ji 
samdysianti visą 1,000 naujų 
darbininkų.

Kandidatė į JAV senatą
Vienas laisvietis iš Easton, 

Pa., mums prisiuntė šią nuo
trauką ir pluoštą literatūros 
apie šią moteriškę ir jos 
plačią politinę veiklą. Ji yra 
Pennsylvanijos valstijos sei-

Mrs. Jeanette Reibman

mėlio senato narė nuo 1967 
metų. 0 pirmiau, tarp 1959 ir 
1966 metų buvo seimelio re
prezentantų buto narė. Ir per 
abi tarnybas ji buvo ne tik 
seimelio narė, bet ir labai 
veikli dalyvė visuose seimelio 
darbuose, sumanius ir pasiū
lius visą eilę1 naujų gerų įsta
tymų. Ji kovojanti už pageri
nimą bedarbiams apdraudos, 
prieš bet kokią rasinę, lytinę, 
ar spalvinę diskriminaciją 
tarpe žmonių.

Dabar Mrs. Jeanette Reib
man kandidatuos į Jungtinių 
Valstijų Senatą iš Pennsyl
vania valstijos. Ji žada, jeigu 
bus išrinkta, ir ten kovoti už 
žmonių reikalus. Jos vyras 
yra advokatas. Jiedu augina 
3 sūnus.

Propagąndoje už jos kandi
datūrą nepasakoma, kokiai 
politinei partijai ji priklauso.

Iš gražiai pavykusio II ūsų
įstaigos dalininkų

suvažiavi
Tiesa, mūsų Lietuvių 

Kooperatyvinės Spaudos 
Bendrovės, kuri leidžia mūsų 
laikraštį “Laisvė”, dalininkų 
metinis suvažiavimas daly
viais buvo neskaitlingas, bet 
savo konstruktyvumu ir en
tuziazmu buvo vienas iš pačių 
geriausių. Beveik visi jame 
dalyviai buvo vietiniai ir vie
nas kitas iš artimos apylin
kės. Iš kiek tolimesnių kolo
nijų, kaip Massachusetts, ar
ba Pennsylvanija bent man 
neteko pastebėti nei vieno
dalininko. Tik netikėtas su
važiavime pasirodymas pa-
žangietės veikėjos draugės 
Mildred Friberg net iš taip 
vadinamos saulėtos Floridos, 
iš garsiojo Miami miesto, 
mus visus tikrai nustebino ir 
labai pradžiugino. Tai ir buvo 
šiame sąskrydyje tolimiausia 
dalyvė. O ji, kaip paaiškėjo, 
pasinaudojo ta proga, kad iš 
Miami buvo atvykus į Wa- 
shingtoną balandžio 3 dieną į 
demonstracijoją prieš nedar
bą ir infliaciją ir nusitarė 
dalyvauti laisviečių suvažia
vime.

Suvažiavimas prasidėjo 11 
vai. prieš pietus ir baigėsi po 
dviejų. Jį atidarė Bendrovės 
Direktorių Tarybos pirminin
kas, neišsemiamos energijos

VĖLIAUSIOSŽINIOS
Chicago, III. — Senųjų Pi

liečių Nacionalinė Taryba 
(National Council of Senior 
Citizens) nutarė šaukti birže
lio mėnesį visos šalies senųjų 
piliečių suvažiavimą, kurio 
vyriausias tikslas bus aptarti 
prezidentinius rinkimus.

□
Washingtonas. — Senatas 

užgyrė pasiūlymą viešiems 
darbams iš federalinio iždo 
skirti $5,300,000,000. Bet

laisvietis Povilas Venta ir 
taip pat buvo išrinktas suva
žiavimo pirmininku. Pirmiau
sia jis dalininkus paprašė mi
nutės atsistojimu pagerbti 
praėjusiais metais mirusius 
laisviečius.

Suvažiavimo sekretore iš
rinkome seną veikėją, Lietu
vių Literatūros Draugijos il
gametę pirmininkę Katriną 
Petrikienę. Į rezoliucijų ko
misiją įėjo Jurgis Stasiukai- 
tis, Mildred Friberg ir Amili- 
ja Yuskovic.

II

Mildred Friberg

Po to ėjo pranešimai. Pir
miausia trumpą pranešimą 
apie Direktorių Tarybos 
praėjusiais metais veiklą pa
darė Povilas Venta. Džiugu, 
jis sakė, kad visi direktoriai 
labai gražiai, draugiškai ir 
sutartinai darbavosi visuose 
laikraščio reikaluose. Jie da
rė viską, ką galėjo, kad 
“Laisvė” gyvuotų, kad ji atsi
laikytų prieš visus sunku
mus.

Administratorė Ieva Miza- 
rienė pateikė suvažiaVimui 
platų, išsamų pranešimą apie 
laikraščio finansinius ir šiaip 
visos įstaigos reikalus. Pa
brėžė, kad praėjusiais metais 
turėjome keliais tūkstančiais 
dolerių mažiau pajamų negu 
1974 metais. Pateikė dalinin
kams skaičius apie dabartinę 
medžiaginę mūsų laikraščio 
padėtį. Praėjęs rudeninis va
jus buvo sėkmingas. Dėkojo 
vajininkams ir visiems lais- 
viečiams šiam suvažiavimui 
suplaukė “Laisvei” nepapras
tai gausios finansinės para
mos — viso net trys tūkstan
čiai dolerių su dideliu kaupų.

[nukelta į 6 pusi.]

spėjama, kad prezidentas 
Fordas šį nutarimą vetuos 
(atmes).

‘ □
Washingtonas. — Prezi

dentas Ford pasirašė Kong
reso priimta nutarimą, kad 
jūrų vandenys Jungtinėms 
Valstijoms priklauso per du 
šimtus mylių nuo jų krantų. 
Iki šiol šios šalies vandenimis 
buvo laikoma tiktai per 12 
mylių. Tikimasi susilaukti iš 
daugelio šalių protestų.

Jeruzalimas. — Įvykusiuo
se vietiniuose rinkimuose. Iz
raelio okupuotoje teritorijoje

vakarinėje Jordano upės 
pusėje laimėjo komunistai if 
kitos kairiosios grupės. Iz
raelio valdžia to nesitikėjo. 
Teritorija susideda iš 2,245 
ketvirtainių mylių su 800,000 
gyventojų.

□
Geneva. — Čionai einančio

je 30 tautų atstovų nusigink
lavimo konferencijoje Jungti
nės Valstijos pasiūlė nuo da
bar uždrausti gaminti chemi
nius ginklus. Bet dar prieš 
konferenciją Tarybų Sąjunga 
pasiūlė ne tik uždrausti to
kius ginklus gaminti, bet ir 
turimus pagamintus tuoj su
naikinti. Tikimasi, abi šios 
didžiosios šalys šiuo reikalų 
prieis prie vienos nuomonės:

Beirut. — Čia kalbama, 
kad Sirija jau pasiuntė armi
jos vienetą į Lebano teritori
ją. Kalbos nepatvirtintos.

Moksleivių skaičius
Sveikatos, Apšvietos ir Ge

rovės Departamento statisti
kų centras paskelbė įdomių 
duomenų apie šios šalies mo
kyklų, moksleivių ir studentų 
padėtį ateityje. Numatoma, 
kad pradinių ir vidurinių

Racizmo auka

Boston, Mass. — Prieš po
rą savaičių ant Bostono Mies
to rotušės laiptų jauni balti 
chuliganai užpuolė šį negrą 
advokatą ir biauriai sužalojo. 
Jam nosis sutriuškinta. 
(Massachusetts valstijos sei
melio (legislatūros) juodųjų 
narių kokusas reikalauja, kad 
miesto majoras White tuojau 
rezignuotų, nes, kaip atrodo, 
jis ne pakankamai stengiasi 
fašistinių chuliganų terorą 
prieš juoduosius žmones su
laikyti. Šiame didmiestyje 
rasizmas tebėra labai pakilęs.

sumažės — kodėl?
moksleivių skaičius nuo 
51,300,000 1970 ir 1971 me
tais nukris iki 44,500,000 
1982 metais. Laikotarpyje 
tarp 1974 ir 1984 vidurines 
mokyklas pabaigusių moks
leivių skaičius nuo 3,100,000 
nukris iki 2,700,000.

Kalbant apie viešąsias ko
legijas, mokslas 1984 metais 
pakils iki $1,922, palyginus 
su $1,706 praeitais metais. O 
privatiškose kolegijose toks 
mokslas 1984 metais pakils 
iki $4,248, palyginus su 
$3,502 praeitais metais.

Visiems apšvietos reika
lams 1984 metais bus išleista 
$122,300,000,000, palyginus 
su $108,400,000,000 praeitais 
metais.

Apšvietos ir mokslo pa
brangimas nesunku įsivaiz
duoti, visur kainoms kylant. 
Bet kodėl, nepaisant laukia
mo padaugėjimo gyventojų 
skaičiaus per ateinančius de- 
sėtką metų, pradinėse ir vi
durinėse mokyklose sumažės 
moksleivių skaičius beveik 
septyniais milijonais, tai 
sunku suprasti, ir minėta 
įstaiga nė nebando paaiškin
ti.

Viena. — Ir Austrijoje lan
kėsi Egipto prezidentas Sa- 
datas ir tarėsi su premjeru 
Kreisky. Jo misija ta pati: 
gauti militarinės ir ekonomi
nės paramos. Kaip jam pasi
sekė, neskelbiama.
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Iš "Laisvės" redaktoriaus pranešimo 
spaudos bendrovės dalininkų 
suvažiavimui bal. 11 dieną

Draugės r Draugai!
Nei nepastebėjome, kaip ištisi metai prabėgo ir mes vėl 

susirenkame pasitarti mūsų laikraščio “Laisvė” reikalais, 
( taipgi, ta pačia proga, pasikeisti nuomonėmis šiaip įvairiais

klausimais bei dar kartą susitikti ir vienas kitam dešinę 
paspausti. Tik gaila, kad nedaug mūsų besusirenkame. Ir 
tai natūralu. Mūsų laikraštis, visa mūsų pažangioji spauda, 
kaip ir visas lietuviškoje išeivijoje pažangusis judėjimas 
remiasi -.enosios iš Lietuvos emigracijos žmonėmis, didelėje 
daugumoje palikusiais gimtąjį kraštą dar prieš Pirmąjį 
pasaulini karą, pačioje šio šimtmečio pradžioje. Per 
pastaruosius ketvertą desėtkų metų darbininkiškos ir 
valstietiškos emigracijos iš Lietuvos nebebuvo. Na, o kaip 
visi puikiai žinome, toji karta yra neapsakomai praretėjus ir 
kasmet, dėl to pačios priežasties, dėl metų skaičiaus naštos 
ant jos pečių sunkėjimo, vis dar smarkiau retėja.

Tai neišvengiama, tai visiškai natūralu. Štai ir per 
prabėgusius dvyliką mėnesių nuo praeito mūsų susirinkimo, 
nebuvo tokios lietuvių kolonijos, kurioje nebūtų mirtis 

i išplėšus iš gyvųjų tarpo vieno ar net ir kelių laisviečių, mūsų
laikraščio skaitytojų ir rėmėjų, senosios kartos pažangiųjų 
žmonių. Antai, čia pat New Yorke tik paskutinėmis kelioliką 
dienų tapo palaidoti du taurūs, nuoširdūs, veiklūs, judėji
mui atsidavę draugai Juozas Babarskas ir Motiejus Klimas. 
Taipgi šiame susirinkime jau nesiranda labai veiklių ir 
taurių laisviečių Jurgio Bernoto, Jono Rušinsko, Klemenso 
Briedžio Jono Lazausko, kurie irgi iš gyvųjų tarpo tapo 
mirties mauku po praeito mūsų susirinkimo . . . Bet kur 
ču vi>U' .r besuminėsi. Atleiskite, jei kurių artimieji taip 
pat praeitais metais iš gyvųjų tarpo išsiskyrė, bet likosi čia 
mano nepaminėti.

Ir šiandien pat, žinau, kad kai kurie ir iš čia susirinkusių, 
nebegali me didžiuotis bei girtis savo sveikata.

Pernai savo pranešime, pasidalijęs su dalininkais tokiomis 
nelinksmomis mintimis, aš pridūriau:

“Bet kas, žinoma, mus visus, aš tikiu, labiausiai jaudina, 
tai kad ir ateinantieji dvylika mėnesių šiuo požiūriu nežada 
būti ir nebus geresni. Mūsų senosios Amerikos lietuvių 
kartos gretų retėjimas, taigi, ir laisviečių, nė vienai dienai 
nesustos.”

Bet taipgi, iš kitos pusės, aš draugams sakiau:
“Ir kaip tik šitas pavojus, mielieji draugai ir draugės, 

uždeda ant mūsų gyvųjų laisviečių didesnę atsakomybę 
nepulti i pesimizmą ir nenuleisti rankų, dar labiau ryžtis, 
kad mūsų pažangioji spauda, kad mūsų pažangiosios 
organizacijos gyvuotų ir tęstų savo garbingą klasinę misiją. 
0 mūsų misija dar toli gražu nebaigta. Tik pažvelkime į šią 
šalį ir pasaulį. Tik pagalvokime, kokios didelės ir sunkios 
problemos stovi prieš Amerikos darbo liaudį, kurios dalimi 
mes esame ir už kurios didžiuosius reikalus kovai mes 
pašventėme ir atidavėme visą savo sąmoningąjį gyvenimą. 
Tos idėjos kurias mes puoselėjame, skelbiame ir propaguo
jame, t: >a. laimėjo labai, labai daug, bet dar labai, labai toli 
nuo su. 'c’ tejimo visame pasaulyje.

Tik p žvelkime į nūdienę pasaulinę situaciją, kurioje turi 
vaidinti U vaidina be galo svarbų vaidmenį kiekvienas 
pažangus žmogus, kiekviena pažangi kovinga organizacija, 
ypač kiekvienas pažangus laikraštis. Paimkime tik mūsų 
lietuviškos išeivijos santykius su gimtuoju kraštu. Tik nors 
valandėlei pagalvokime, kaip šiandien šitie reikalai atrody
tų, jeigu nebūtų buvę arba nebūtų mūsų pažangiosios 
spaudos Tik pagalvokime, kaip visokio plauko lietuviškieji 
reakcininkai, “veiksniai” ir “vaduotojai” turėtų laisvas 
rankas nuodyti Amerikos lietuvių mases šmeižtais, melais, 
prasimanymais apie Tarybų Lietuvą. Kokia būtų nelaimė, 
jeigu nebūtų mūsų spaudos tuos melus atmušti ir parodyti, 
kokius puikius, kokius šaunius, kokius milžiniškus laimėji
mus lietuvių tauta jau yra pasiekus visose srityse — 
pramonėje, žemės ūkyje, moksle, apšvietoje, kultūroje, 
moksle, sveikatos apsaugoje!

Taip, draugės ir draugai! Mūsų garbinga misija turi eiti 
pirmyn. Mūsų “Laisvė”, mūsų pažangioji spauda, mūsų 
visos pažangiosios organizacijos turi gyvuoti. Pasiryžkime 
ir pasižadėkime nesigailėti jokių jėgų, jokių pastangų, jokio 
pasiaukojimo, kad jos gyvuotų ir tęstų savo garbingą misiją 
dar ilgai, ilgai, kol tik tarnaus mūsų sveikata”.

Baigdamas, šia proga noriu nuoširdžiausiai padėkoti 
visiems ‘Laisvės” korespondentams ir bendradarbiams 

. Šioje šalyje ir Lietuvoje už pasiaukojančią mums talką savo 
raštais. Nuoširdžiausiai kviečiu ir prašau mums padėti ir 
ateityje. Kaip jau visiems dalininkamš yra žinoma, mes savo 
korespondentams ir bendradarbiams jokių honorarų nemo
kame. Vienintelis jiems atlyginimas — didelis, nuoširdus 
ačiū!

Jūs, mielieji draugės ir draugai, esate ne tik “Laisvės” 
savininkai ir leidėjai, bet jos skaitytojai. Nepašykštėkite 
pastabų ir patarimų, kaip būtų galima mūsų laikraščio turinį 
pagerinti, patobulinti. Bus dedamos visos galimos pastan
gos į jūsų pastabas ir patarimus atkreipti rimčiausią dėmesį 
ateityje.

Tuo tarpu jums, draugės ir draugai, linkiu sveikatos, 
laimės, džiaugsmo ir daug, daug saulėtų, šviesių dienų jūsų 
kasdieniniame gyvenime!

SAKO - DAUGIAU 
DĖMESIO IR RŪPESČIO 
KAIMO MOKYKLOMS

Dienraštis “Tiesa” (kovo 30 
d.) vedamajame “Parama 
kaimo mokykloms” storai pa
brėžia:

“Be modernių kabinetų, 
dirbtuvių, kurių dar stinga 
mūsų respublikos kaimo mo
kyklose, sunku dirbti pagal 
naujas programas, ugdyti gi
lias mokinių žinias. Žemės 
ūkio ministerija turėtų viso
keriopai remti kolūkių, tary
binių ūkių iniciatyvą padėti 
mokykloms.

Ūkio parama mokyklai rei
kalinga visuose baruose. Šiuo 
metu, stambinant mokyklas, 
daugeliui moksleivių pailgėja 
kelias. Pasirūpinti mokinių 
pavėžėjimu į pamokas — 
ūkių pareiga. Juo labiau, kad 
daugelis jų turi autobusus.

Šiame penkmetyje reikės 
įtvirtinti visuotinio vidurinio 
mokymo pasiekimus. Dau
giau kaip pusė respublikos 
jaunųjų žemdirbių neturi vi
durinio ir net aštuonmečio 
išsilavinimo. Kai kurių ūkių 
vadovai abejingai žiūri į mo
kytojų pastangas įtraukti 
jaunuosius žemdirbius į 
mokslą. Pasitaiko tokių, ku
rie net nesudaro reikiamų 
sąlygų išvykti į sesijas. Į 
Šakių rajono neakivaizdinės 
mokyklos konsultacinius 
punktus neatvyksta daugelis 
kolūkiečių. Siekdami, kad 
moksleiviai gerai lankytų, 
mokytojai turi eikvoti daug 
jėgų, energijos.

Ūkiai turi padėti ir kom
plektuoti vakarinių mokyklų 
klases. Jau dabar ūkių komu
nistai privalo pasistengti kuo 
daugiau nukreipti jaunuolių į 
mokslą.

Mokykla už paramą nelieka 
skolinga — moksleiviai atos
togų metu talkininkauja žem
dirbiams, rengia meno savi
veiklos koncertus. Mokyto
jai, turėdami puikias sąlygas, 
gali daugiau laiko skirti dar
bui su tėvais, agitacinei, kul
tūrinei veiklai. Antra vertus, 
rūpintis kaimo mokykla — 
rūpintis kaimo rytojumi, jau
nąja žemdirbių pamaina.”

LABAI ĮDOMŪS 
ROKIŠKĖNŲ DEBATAI 
LABAI GYVU KLAUSIMU

Žurnale “Laikas ir Įvykiai” 
(76-6) korespondencijoje 
“Vaikai — mūsų rūpestis” iš 
Rokiškio rajono Antanas Mi
linis pasakoja:

“Į disputą tokia tema, orga
nizuotą Moškėnų tarybinia
me ūkyje, rinkosi Rokiškio 
trečiosios vidurinės mokyk
los mokytojai, moksleivių tė
vai.

Disputą pradėjusi tarybi
nio ūkio pirminės partinės 
organizacijos sekretorė Vida 
Šedienė papasakojo apie gra
žias moškėniečių tradicijas, 
rūpinantis augančiosios kar
tos mokymo ir auklėjimo 
klausimais. Ūkio ir mokyklos 
komunistai kasmet bendruo
se susirinkimuose svarsto 
mokinių pažangumo ir auklė
jimo rezultatus, aptaria mo
kyklos ir visuomenės ryšių 
stiprinimo formas bei meto
dus.

Stramylių skyriaus valdy
toja Danutė Sokienė pabrė
žia, kad visų pirma už vaikų 
auklėjimą turi būti atsakingi 
tėvai. Deja, kai kurie jų šias 
pareigas užkrauna vien mo
kyklai, vien ją kaltina dėl 
blogo mokinių elgesio ir ne
pažangumo. Danutės Sokie- 
nės nuomone, tėvai ir moky
tojai privalo daugiau dėmesio 
skirti vaikų tvarkingumui, 
sąžiningumui ugdyti.

Laukupio skyriaus valdyto
jas Juozas Karka patenkin
tas savo vaikų mokymosi re
zultatais. Visi penki draus
mingi, pažangūs. Tėvo nuo
mone, drausmę, žibių troški
mą ugdo darbinis auklėjimas. 

Vasaros atostogų metu jo 
vaikai dirba ūkyje, padeda 
tėvams. Tuo tarpu kai kurie 
moksleiviai per vasaros atos
togas dykinėja, paskui sun
kiau pripranta prie mokyklos 
gyvenimo ritmo.

Tėvų mintis mokymo ir 
auklėjimo klausimais apiben
drino dispute dalyvavusios 
mokytojos Ada Matukienė ir 
Regina Milaknienė. Jos supa
žindino tėvus su jų vaikų 
mokymosi ir elgesio rezulta
tais.

Savo mintimis dispute pa
sidalijo ūkio direktorius Ani
cetas Kviliūnas, Rokiškio tre
čiosios vidurinės mokyklos 
tėvų komiteto prezidiumo na
rys, “Spalio vėliavos” laikraš
čio redaktorius Antanas Paš
kevičius ir kiti dalyviai.

Disputas liudija apie didelį 
mokytojų ir tėvų rūpinimąsi 
augančiąja karta”.

TURTINGIEJI TURTĖJA, 
O SKURDŽIAI SKURDĖJA

Tai ne mūsų išgalvota pasa
ka apie šios šalies turčius ir 
beturčius. Taip pasakoja ir 
įrodinėja leidinyje “Parade” 
(bal. 4 d.) Lloyd Shearer savo 
pastabose “Nelygus turto pa- 
skaidymas”. Jis rašo:

“Pajamų paskaidymas 
Jungtinėse Valstijose darosi 
padidintai nelygus. Turtuolis 
darosi turtingesnis ir bied- 
niokas darosi biednesnis.

Pagal Andrew F. Brimmer, 
Harvard Universiteto ekono
mistą, daugiausia nukenčia 
juodieji žmonės ir biedni bal
tieji.”

Ir tai mato kiekvienas rim
tai galvojantis amerikietis.

KNYGOS BIČIULIŲ 
DRAUGIJA GRAŽIAI 
KLESTI

“Eltos” pranešime iš Lietu
vos “Knygos bičiulių užmo
jai” sakoma:

“Darbą, atliktą pirmaisiais 
draugijos gyvavimo metais ir 
uždavinius, įgyvendinant 
partijos XXV suvažiavimo 
nutarimus, apžvelgė Lietu
vos TSR savanoriškos kny
gos bičiulių draugijos valdy
bos plenumas. Jo darbe daly
vavo draugijos miestų ir rajo
nų skyrių vadovai, aktyvas.

Pranešėjas — draugijos 
pirmininkas, Valstybinio lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komiteto 
pirmininkas J. Nekrošius ir 
diskusijų dalyviai pažymėjo, 
kad praėjusiais metais visuo
se respublikos miestuose ir 
rajonuose įkurti draugijos 
skyriai. Respublikoje dabar 
— 100 pirminių organizacijų, 
jungiančių daugiau kaip 21 
tūkstantį narių. 427 įmonės, 
ūkiai, mokymo įstaigos, kitos 
organizacijos tapo draugijos 
kolektyviniais nariais.”

APIE LIETUVIŠKŲ 
REAKCININKŲ 
PEŠTYNES

Kanadiškių klerikalų sa
vaitraštyje “Tėviškės žibu
riai” (bal. 1 d.) vargšas Al. 
Gimantas beveik per ašaras 
skundžiasi:

“Keisti dalykai vyksta JAV 
lietuvių organizaciniame gy
venime. Jūs, kanadiečiai, ti
kriausiai kraipote galvas ir 
stebitės amerikiečių lietuvių 
nerimu ir beveik revoliuci
niais nusiteikimais. Į žnyples 
pateko ne vien atskiri asme
nys, kai kurios draugijos, 
organizacijos, bet ir vienas 
kitas laikraštis . . .

Sakysite, tai vyksta tėvy
nės meilės, laisvinimo akci
jos, kovos sūkurio vardu . . . 
Deja, toli gražu ne! Dalykai, 
liečiantieji tokias dimensijas, 
kaip tėvynęs meilė, šiuo me
tu neegzistuoja, nes tam nėra 
laiko, energijos ir polėkių. 
Viskas skiriama vidinei ko
vai, staigiems ambicijoms, 
nerviniams prasiveržimams 
patenkinti« . .

REZOLIUCIJA
LIETUVIŲ KOOPERATYVINĖS SPAUDOS
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMO 1976 METŲ 
BALANDŽIO 11 DIENĄ, OZONE PARK, N. Y.

Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administraci
jos ir Redaktoriaus pranešimus, mes darome šiuos tarimus:

1. Mes užgiriame ir sveikiname “Laisvės” politinę liniją 
visais šios šalies ir viso pasaulio svarbiausiais klausimais, 
energingai kovojant prieš reakciją, korupciją ir suktybes 
valdžios organuose, prieš rasizmą, už lygias teises moterims 
visose srityse, už tautų draugystę ir taikų sugyvenimą, už 
pastovią pasaulinę taiką, už visuotinį pasaulinį nuginklavi
mą, už tolimesnį ir dar smarkesnį gerinimą santykių tarp 
šios šalies ir Tarybų Sąjungos, už plėtimą kultūrinio bendra
darbiavimo tarp Tarybų Lietuvos ir lietuviškosios išeivijos.

2. Mes laikome praėjusį “Laisvės” vajų puikiai pavyku
siu. Širdingai dėkojame-vajininkams ir visiems laisviečiams, 
kurie kuo nors prisidėjo prie jo pasisekimo. Mes patariame 
Direktoriiį Tarybai per šių 'metų rudeninį vajų vėl siekti 
laikraščio išlaikymui sukelti penkiolikos tūkstančių dolerių 
fondą. Taipgi patariame vajų pradėti su rugsėjo 1 diena ir 
baigti su lapkričio 30 d.

3. Mes širdingai dėkojame “Laisvės” korespondentams ir 
bendradarbiams šioje šalyje ir Lietuvoje ir prašome savo 
raštais mūsų laikraščiui padėti ir šiais metais. Gaila, kad už 
jūsų tokią gražią ir pasiaukojančią talką mes tegalime jums 
atlyginti tiktai nuoširdžiausiu ačiū.

4. Mes žemai nulenkiame galvas prieš praėjusiais metais 
mirusius laisviečius ir reiškiame giliausią užuojautą liūdin
tiems jų artimiesiems.

5. Mes patariame Direktorių Tarybai “Laisvės” metinę
prenumeratą šioje šalyje pakelti iki $10 ir jo pavienį numerį 
iki 25 centų. \

6. Mes kviečiame ir raginame visus laisviečius dar 
tvirčiau suglausti gretas apie savo laikraštį ir dar energin
giau jį remti ir darbuotis, kad jis gyvuotų dar daug, daug 
metų.

Tegu gyvuoja ir klesti mūsų “Laisvė”!
Rezoliucijų Komisija:
MILDRED FRIBERG 
AMELIA YUSKOVIC 
JURGIS STASIUKAITIS

SVEIKINIMAS
Mes, Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės dali

ninkai, balandžio 11 dieną susirinkę pasitarti mūsų leidžia
mo laikraščio “Laisvė” reikalais ir būdami iš jos skilčių gerai 
susipažinę su mūsų bei mūsų tėvų gimtojo krašto po 
socializmo vėliava padaryta pažanga ir pasiektais puikiais 
laimėjimais pramonėje, žemės ūkyje, apšvietoje, moksle, 
kultūroje, o ypač sveikatos apsaugoje ir auklėjime aukštai 
apsišvietusios ir kultūringos jaunosios kartos, nuoširdžiau
siai sveikiname Tarybų Lietuvos šauniąją vadovybę ir visą 
liaudį.

Mes su dideliu pasididžiavimu skaitome “Laisvėje” prane
šimą iš Vilniaus, kad už puikius laimėjimus, pasiektus 
Devintojo penkmečio metais t Tarybų Sąjungos vadovybė 
apdovanojo Tarybų Lietuvą pereinamąja raudonąja vėliava. 
Mes esame giliausiai įsitikinę, kad ir Dešimtojo penkmečio 
pirmųjų metų (1976 metų) įsipraeigojimų ir uždavinių 
įvykdyme Tarybų Lietuva nebus paskutinė tarp tarybinių 
respublikų.

Tegu gyvuoja Tarybų Lietuva, jos vadovybė ir visa darbo 
liaudis!

Naujasis Šiaulių televizorių gamyklos 13-asis cechas.
K. Kalnaičio nuotr

Naujas sveikatos centras
Klaipėda, kovo 16 d. iškil

mingai atidaryta nauja 600 
vietų uostamiesčio ligoninė. 
Septintosios statybos valdy
bos vyriausiasis inžinierius 
P. Rožanskas ligoninės vy
riausiajam gydytojui A. Vin- 
kui įteikė simbolinį raktą.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduoto
ja L. Diržinskaitė perkirpo 
tradicinę juostelę, padėkojo 
statybininkams, pasveikino 
uostamiečio medikus, gavu
sius puikius sveikatos rūmus.

Atidarymo iškilmėse daly
vavo partijos miesto komite
to pirmasis sekretorius J.

Gureckas, miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas A. Ža
lys, sveikatos apsaugos mi
nistro pavaduotojas J. Bab
ravičius, kiti atsakingi parti
niai ir tarybiniai darbuotojai.

NAUJI KULTŪROS 
NAMAI

Kaišiadorių miesto centre, 
Karolio Požėlos gatvėje, iški
lo nauji modernūs rajoniniai 
kultūros namai.

Į jų atidarymą gausiai susi
rinko rajono visuomenės at
stovai, atvyko žemdirbiai iš 
aplinkinių ūkių.

Laiškai
March 20, 1976 

Dear Editor:
“A Nation of Nations," one 

of the major museum attrac
tions in Washington during 
this Bicentennial year, opens 
at the Smithsonian Institu
tion’s 'National Museum of 
History and Technology on 
June 9. It includes 6,000 
objects, occupies 35,000 
square feet, nearly an acre, 
and is in effect a museum 
within a museum.

This, the largest single 
exhibit ever created in the 
Museum of History and Tech
nology, draws together many 
of the finest and most historic 
national treasures from the 
museum’s collections. Many 
new items acquired especial
ly for this exhibition have 
never been shown before. 
Other objects from private 
lenders and foreign museums 
will also be publicly displayed 
for the first time.

We invite your coverage.
The exhibit tells the story 

of the people of America dra
matically and entertainingly 
as a historic narrative 
through the display of ob
jects. It begins with the 
earliest settlers, continues 
through the waves of immi
gration, the development and 
settling of the continent, and 
concludes with the emer
gence of America from a 
nation of immigrants to final
ly a nation among nations.

In addition there will be 
films within the exhibit and 
the story of “A Nation of 
Nations” will be published as 
an illustrated catalogue. 
More than a dozen scholars, 
curators, and designers have 
been involved in this project 
for the past five years. It is 
an enourmous undertaking 
and one which will appeal to 
many different age groups.

Cordially,
Geraldine Sanderson 

Public Information Officer
National Museum of History 

and Technology

Klaidos atitaisymas
Mano aprašyme apie 

Charles DeVetsco mirtį buvo 
pažymėta, kad jis buvo sūnus 
K. Dževeckos, kuris mirė 
praėjusio spalio mėn., sulau
kęs 95 metų.

Bet trečiame paragrafe sa
koma, kad Charles gimė 1881 
m., tai ne tiesa. Aš rašiau, 
kad jis gimęs 1912 metais 
New Jersey valstijoje. Mirė 
sulaukęs tik 63 metų.

Už šią nemalonią klaidą at
siprašau draugų DeVetsco 
šeimos ir visų jų draugų.

E. N. Jeskevičiutė

Dusseldorf, V. Vokietija. 
— Čia iš Amerikos deportuo
ta, gyvenusi Maspeth, N. Y., 
Mrs. Braunsteiner Ryan pa
leista iš kalėjimo po $17,000 
užstatu. Ji kaltinama karo 
metu dalyvavusi masiniam 
žydų žudyme.

RAMUTĖ SKUČAITĖ

Mamytė ir aš
Kas švelnumą, kas paguodą 
Man kiekvieną dieną duoda? 
Kas man atneša jaukumą 
Per žiemos sidabro dūmą?

•— Tyliai žingsnį žengdama, 
Meiliai žodį tardama, 
Ir švelnumą,
Ir jaukumą — 
viską atneša mama.

Kas išmokė pirmą žodį, 
Pirmą raidę kas parodė?
Kas lyg skrynią man atvožė 
Tėviškėlės mielą grožį?

♦— Tyliai žingsnį žengdama
Meiliai žodį tardama,
Visą žemę,
Visą žemę —
Man juk atneša mama.

i
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Visi ženklai rodo, kad Afrikos žmonių išsilaisvinimas iš 
kapitalistinių imperialistų amžius trukusio jungo jau ateina. 
Jų viešpatavimo laivas, pagal šią karikatūrą, jau ant pat 
vandenpuolio briaunos.

Mielas drauge Antanai ir visi Laisviečiai!

Štai ir dar vieno pavasario 
sulaukėme ir pajaučiame at
bundančios gamtos džiūgavi
mą po žiemos pančių. Tai 
ypač malonu mums, vyresnio 
amžiaus žmonėms dar pasi
jausti gali tame džiaugsme 
dalyvauti. Su pavasario 
priešaušriu sutapo Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
XXV suvažiavimas. Jis nu
statė gaires naujojo, jau de
šimtojo penkmečio darbų ir 
uždavinių plano. Neabejoti
nai jis bus kilimu į naują 
aukštesnę pakopą. Suvažiavi- 
,mas nužymėjo ir tolimesnę 
kovos už taiką programą, 
kuri bus tęsiniu pereito suva
žiavimo programos, kuri yra 
sėkmingai įvykdyta.

Nuosekli ir neatvangi yra 
mūsų šalies taikos politika. 
Kitokia ji ir negali būti, nes 
pas mus nėra kam iš karo 
biznio pelnytis, gi vienintelis 
komunistų partijos ir tarybi
nės vyriausybės rūpestis yra 
užtikrinti darbo žmonių gero
vę. 0 tam pirmoji sąlyga yra 
taika. Todėl klaiku darosi kai 
skaitai ar girdi per radiją 
histeriškus klyksmus apie ne
va karingus Tarybų Sąjungos 
siekimus, skaičiavimus per 
kiek valandų mūsų armija ga
linti pasiekti Reiną, kad su
darome pavojų Vakarams ar 
Rytams, kad tik rūpinamės 
karinės galios didinimu ir t> t. 
Visa tai patiekiama sensacin
gomis antraštėmis, o kai 
paaiškėja, kad faktai falsifi
kuoti, tai arba nutylima, arba 
pažymima smulkiomis raidė
mis.

Ir šiurpu, kad tą histeriją, 
nerimo kėlimą sudaro ne kas 
kitas, kaip tie imperialistiniai 
sluoksniai, kurie pelnosi iš 
ginklų gamybos, kurie žmo
nių kraują ir ašaras paverčia 
savo auksu, turtėja iš tautų 
nelaimių. Juk koks triukš
mas, koks riksmas kyla kapi
talistinės šalyse, ypač Jūsų 
šalyje, kai norima^vienu kitu 
bilijonu sumažinti išlaidas 
ginklavimosi reikalams!

Kovo pabaigoje man teko 
dalyvauti Maskvoje vykusia
me Tarybinio taikos gynimo 
komiteto prezidiumo susirin
kime, kuriam vadovavo jo 
pirmininkas rašytojas N. Ti- 
chonovas. Pranešimą apie to
limesnius uždavinius ir pla
nus kovoje už taiką padarė 
žinomasis publicistas, “Prav- 
dos” apžvalgininkas J. Žuko
vas. Pranešime ir diskusijo
se, kuriose ir man teko daly
vauti, buvo reiškiama susirū
pinimo ta karinės histerijos 
kampanija, kuri pasireiškia 
kapitalistinių šalių spaudoje, 
kaip karingai nusistačiusios 
įtakingos jėgos norėtų dar 

lopšyje palaidoti vis prašvitu- 
sio atoslūgio (“detentės”) 
tarptautiniuose santykiuose 
viltį. Pavojų taikai sudaro ir 
pavojingu keliu nuėjusioji Ki
nija. Juk nusenęs “didysis 
vairuotojas” Mao-Cze-Dunas 
atvirai skelbia, kad savo “idė
jų” laimėjimui pasiryžęs leis
tis į branduolinio karo avan
tiūrą. Jo nuomone, nors žūtų 
gal pusė ar trečdalis žmoni
jos, bet būtų nušluotas kapi
talizmas . . . Matyt, jis pasi
rengęs įgyti XX amžiaus Ta- 
merlano af Cingizchano lau
rus . . .

O naikinimo ginklai darosi 
vis baisesni. Branduolinio 
ginklo prigaminta tiek, kad jo 
užtektų kelis kartus visai 
žmonijai sunaikinti. Ne ma
žiau siaubingas ir cheminis 
ginklas, kurio ir nedidelis 
kiekiai sudarytų šiurpią kata
strofą. Vis tai žinant, norisi 
sužukti: kur eini žmonija? 
Visa, kas yra dora ir išmin
tinga pasaulyje turėtų vie
ningomis jėgomis stoti prieš 
tas baisenybes, imtis priemo
nių pašalinti karo pavojų iš 
žmonijos gyvenimo, greičiau 
sustabdyti ginklavimosi var
žybas ir eiti prie visuotino 
nusiginklavimo. Jei išminties 
balsas nenugalės ir karo kur
stytojų provokacijos ir kirši- 
nimai tęsis, žmonijai gresia 
liūdna ir baisi ateitis.

Nenorėtųsi tokias pesimis
tiškas mintis skelbti gra
žioms pavasario dienoms 
išauštant. Bet tai tokie klau
simai, apie kuriuos negalima 
nekalbėti, negalima negalvo
ti, negalima būti pasyviems 
stebėtojams. Su auštančiu 
pavasariu norisi, kad kiltų 
naujos taikos viltys, kad plis
tų taikos kovotojų gretas.

Šiomis dienomis buvau 
Kaune. Ten Žemės ūkio aka
demijoje paminėjome švie
saus Žmogaus, švietėjo ir 
revoliucionieriaus agrono Al
fonso Žukausko 80-metį. Ka
daise drauge su juo man teko 
veikti antifašistinėje kovoje. 
Deja, jis jau miręs. Jo duktė 
Nijole yra gydytoja, o sūnus 
Algirdas Žukauskas — Moks
lų Akademijos vice-preziden- 
tas...

Dabar Lietuvos plačiai pa
minimas Juliaus Janonio 80- 
metis. Užvakar Biržuose ati
dengtas gražus paminklas, o 
šiaip minėjimai vyksta po 
visą Lietuvą, už kurios darbo 
žmonių laisvę ištikimai kovo
jo taip anksti baigęs gyveni
mą pirmas proletariato poe
tas.

Linkiu Jums viso geriausio!
Justas Paleckis

Vilnius,
1976.IV.4

TARYBŲ LIETUVOS ŽMONĖMS

Paslaugos iš visuotinės 
gerovės fondų

TSKP Centro Komiteto 
projekte XXV suvažiavimui 
“Pagrindinės TSRS liaudies 
ūkio vystymo kryptys 1976- 
1980 metams” nurodoma, kad 
dešimtajame penkmetyje ta
rybiniai žmonės gaus 28-30 
procentų daugiau išmokų ir 
lengvatų iš visuomeninių var
tojimo fondų.

Kas gi yra tie visuomeni
niai vartojimo fondai? Tai — 
TSRS konstituticijoje įtvir
tintų tarybinių piliečių teisių 
į nemokamą mokslą ir gamy
binį mokymą, kasmetines ap
mokamas atostogas, materia
linį aprūpinimą senatvėje ir 
sergant, nemokamą medici
nos pagalbą ir kitokias socia
lines gėrybes materialinis pa
grindas. Tarybiniai žmonės 
įpratę prie minėtų socialinių 
gėrybių, nusakančių pačią so
cialistinio gyvenimo būdo es
mę, ir jas įsivaizduoja kaip 
savaime suprantamą dalyką. 
Tuo tarpu vienerių metų vai
ko mokslas mokykloje valsty
bei kainuoja 120 rub., o stu
dento mokymas aukštojoje 
mokykloje — beveik 900 ru
blių. Ikimokyklinio amžiaus 
vaiko išlaikymas vaikų darže
lyje arba lopšelyje vidutiniš
kai visuomenei kainuoja 400 
rub. per metus. Viena gydy
mo ligoninėje diena valstybei 
atsieina daugiau kaip 6 rub
lius.

Išsiaiškinkime kokią papil
domai pinigų sumą išmokų ir 
lengvatų forma Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės iš visuo
meninių fondų gaus šiais me
tais, palyginkime ją su praė
jusių metų išmokomis. 1975 
metais respublikos gyvento
jai iš visuomeninių vartojimo 
fondų gavo 1,200,000,000 ru
blių, arba kiekvienas viduti
niškai po 363 rublius. Šiais 
metais išmokos ir lengvatos 
iš šių fondų, skaičiuojant vie
nam gyventojui sudarys jau 
373 rublius, t. y. padidės 10 
rublių.

Išmokos iš visuomeninių 
vartojimo fondų ne tik papil
do gyventojų darbo užmokes
tį. Šių fondų pagalba Tarybų 
šalyje sprendžiamos daugelis 
socialinių-ekonominių, liau
dies gerovės kėlimo ir visuo
meninės gamybos vystymo 
problemų. Pavyzdžiui, asig
navimai į visuomeninius var
tojimo fondus įgalins toliau 
plėsti Tarybų Lietuvos, kaip 
ir kitų broliškų respublikų, 
liaudies švietimo sistemą, 
kvalifikuotų kadrų liaudies 
ūkiui ruošimą, stiprins moky
klų ir ikimokyklinių įstaigų 
materialinę bazę. Šiemet to
liau bus plečiamas gydymo 
įstaigų tinklas. Tarybų Lietu
voje numatoma pabaigti sta
tyti Šalčininkų, Naujosios 
Vilnios, Zarasų ir Šilutės li
gonines. Respublikos ligoni
nėse lovų skaičius šių metų 
pabaigoje padidės 37,7 tūk
stančio ir 100 tūkstančių gy
ventojų teks 113 lovų.

Mes minėjome, kiek valsty
bei atsieina moksleivio ir stu
dento vienerių metų mokslas. 
Gerbiamiems skaitytojams, 
be abejo, bus įdomu sužinoti, .. ' - ■ ■ ' -- - ------ S-- - .... . .. , .bute. I I ***

Lietuvos žemės ūkiui technika

Bęvandienio amoniako terpimo agregatas Jonavos 
rajono Žeimių tarybiniame ūkyje.

kiek gi Tarybų Lietuvoje 
šiais metais vaikinų ir mergi
nų tęs vidurinį mokslą, kiek 
jų taps studentais. Rudenį 
aukštosios mokyklos priims 
daugiau kaip 11 tūkstančių 
studentų. Beveik dvigubai 
daugiau negu praėjusiais me
tais moksleivių bus priimta į 
specialiąsias vidurines moky
klas. Jau šiais mokslo metais 
97 procentai moksleivių, bai
gusių aštuonias bendrojo la
vinimo mokyklų klases, to
liau mokysis ir įsigys vidurinį 
išsilavinimą.

Na, o dabar — apie mažiau
sius piliečius. Tarybų Lietu
vos valstybiniame liaudies 
ūkio vystymo plane nurodo
ma, kad 1976 metais republi- 
kos miestuose net 51 procen
tas vaikų lankys darželius. 
Mat, juose vietų skaičius per 
metus padidės daugiau kaip 
10 tūkstančių.

Dešimtajame penkmetyje 
efektingos priemonės numa
tytos pensininkų bei kitų ne
darbingų visuomenės narių 
materialinei padėčiai toliau 
gerinti. Tarybinė socialinio 
aprūpinimo sistema yra viena 
pažangiausių visame pasauly
je. Ji paremta tik valstybės ir 
kolūkių asignavimais, o ne 
atskaitymais iš darbo žmonių 
uždarbio. Kas gi bus daroma 
dešimtajame penkmetyje šio
je srityje? Pirmiausiai, nu
matoma padidinti minimalias 
senatvės pensijas darbinin
kams, tarnautojams ir kolū
kiečiams. Plačiau bus taiko
mos pensijinio aprūpinimo 
lengvatos daugiavaikėms mo
tinoms. Be to, dirbančioms 
motinoms bus įvestos iš da
lies apmokamos atostogos 
kūdikiui prižiūrėti, kol jis 
sulauks vienerių metų am
žiaus.

Taigi dešimtajame penk
metyje, kaip ir ankstesniai
siais, išmokomis ir lengvato
mis iš visuomeninių vartoji
mo fondų naudosis visi socia
listinės visuomenės nariai. 
Visuomeninių vartojimo fon
dų, teisėtai vadinamų visuo
tinės gerovės fondais, plėti
mas ir jų naudojimo tobulini
mas padės dar geriau tenkin
ti tarybinių žmonių materia
linius ir dvasinius poreikius.

Kazys Antanaitis

Oras pakenkė, bet 
derlius bus neblogas

Chicago, Ill. — Penkiose 
vidurinėse valstijose, kuriose 
išauginama daugiausia žiemi
nių kviečių, oras buvo labai 
sausas ir vėjuotas. Tas, sako, 
labai pakenkė kviečių derliui. 
Bus 26 procentais mažiau, 
negu buvo apskaičiuota. Bet 
vis tiek derlius būsiąs nema
žas ir kviečių užteksią nami
niams reikalams ir eksportui.

Panama. — Panamos vadas 
Herrera sako, kad nauja su
tartis tarp Panamos ir Jung
tinių Valstijų dėl Kanalo Zo
nos turi būti pasiekta 1977 
metais, arba amerikiečių val
domoje zonoje “bus rimtų 
nesusipratimų”.

Prie restauruoto namo Klaipėdos senamiestyje.

TARYBŲ LIETUVOS UOSTAMIESTYJE

ATGIMUSI KLAIPĖDA
Kasmet auga ir gražėja 

senoji Klaipėda, kuri netru
kus pažymės 725-ąsias įsikū
rimo metines. Pastaruoju 
metu čia įrengta dvylika kilo
metrų naujų prospektų ir 
gatvių, aštuonios °;kštės ir 
skverai, miestas prie Baltijos 
pasidabino naujais gyvena
maisiais kvartalais. Vien 
praeitą penkmetį klaipėdie
čiai gavo 9350 naujų butų, 
daugiau kaip 7000 vietų vien
gungiams bendrabučiuose. Į 
naujus šiuolaikinius butus su 
visais patogumais persikėlė 
penktadalis miesto gyvento
ju.

Daug triūso įdėjo restaura
toriai, sugrąžindami senie
siems namams jaunatvišką 
išvaizdą, įrengdami patogu
mus, kurių čia niekados ne
buvo. Miestas pasipuošė nau
jais monumentaliosios dailės 
kūriniais. Pastatyta dekora
tyvinė “Žvejo” skulptūra, pa
minklas lietuvių literatūros 
pradininkui K. Donelaičiui, 
rekonstruotas “Pergales” pa
minklas ir aikštė.

Antroji “Syrians” jaunystė
Sausųjų elementų gamykla 

“Syrius” — viena seniausių 
uostamiesčio įmonių, 1910 
metais Šaltkalvių gatvėje E. 
Skvaro įkurtose dirbtuvėlėse 
iš pradžių buvo liejamos žva
kės, išpilstomas vynas. Di
džiojo Tėvynės karo pabaigo
je, pasitraukdami iš miesto, 
vokiškieji okupantai išvežė 
fabriko įrengimus, paliko pli
kas, apgriuvusias sienas . . .

Šiemet “Syrius” pradėjo 
antrąją savo jaunystę. Gamy
kla gavo naujus šiuolaikinius 
didžiulius korpusus. Juose 
sumontuoti naujausi tėvyni
nės ir užsienio gamybos įren
gimai, kurių pagalba per me
tus pagaminama apie 130 mi
lijonų įvairių rūšių plokščių 
baterijų ir pavienių elemen
tų, plačiai naudojamų elek
trotechnikos pramonėje ir 
žmonių buityje.

Ši klaipėdiečių produkcija 
mielai perkama Jugoslavijoje 
ir Irane, Rumunijoje ir Veng
rijoje, Kuboje ir Gvinėjoje, 
— daugiau kaip trisdešimtyje 
pasaulio šalių.

Rekonstravus gamyklą, žy
miai pagerėjo žmonių darbo 
sąlygos. Naujosios technolo
ginės linijos dvigubai našes
nės, visas rankines operaci
jas atlieka tobūli automatai. 
Įrengtos puikios dirbančiųjų 
buitinės patalpos, jaukūs ka
binetai administracijai.

Sveikatos centras
Pirmuosius ligonius priėmė 

viena moderniausių respubli
koje 600 vietų ligoninė Klai
pėdoje.

. . . Šiaurinėje miesto daly
je, šalia pušyno, išaugo di
džiulis miesto sveikatos cent
ras. Dviejuose daugiaaukš
čiuose korpusuose, tarpusa
vyje sujungtuose oro galeri
jomis ir požeminiu tuneliu, 
įsikūrė vienuolika gydomųjų 
skyrių, laboratorijos, rentge
no, fizioterapijos, funkcinės 
diagnostikos, ligonių priėmi
mo ir pagalbinės tarnybos.

Svarbiausiems gydymo 
skyriams vadovauja respubli
koje žinomi specialistai, me
dicinos mokslų kandidatai B. 
Jaura, A. Skaringa, R. Jur
gutis, K. Vaišvila ir kiti.

. . . Dešimties hektarų plo
te išsidėstę ir pagalbiniai šio 
gydomojo diagnostikos kom
plekso pastatai. Juos jungia 
gražiai įrengti takeliai ir pri
važiavimo keliai. Čia įrengtas 
atviras baseinas, kurį juosia 
ligoninės parkas, besijun
giantis su ošiančiu pajūrio 
pušynu. Tyras oras ir jauki 
aplinka bus puikiu medikų 
talkininku, stiprinant uosta- 
mesčio gyventojų sveikatą.

A. Pipiras

Įvairenybės i
Daugiausia vaikų yra pa

gimdžiusi rusė, Feodoro Va
siljevo žmona, gyvenusi 
praeitame šimtmetyje. Ji pa
gimdė 69 vaikus — 16 kartų 
dvynukus, 7 kartus po tris, ir 
4 kartus po 4 vaikus.

Malajų džiunglėse gyvena 
gentis, iki šiol išlaikiusi ma
triarchatą. Visas turtas pri
klauso moterims, jį paveldi 
dukterys. Kaime gyvena mo
terys su vaikais. Vyrai gyve
na atskirai, toli nuo moterų. Į 
kaimą jie gali ateiti tik tada, 
kai pageidauja žmona.

•

Šiaurės Somalijoje, užėjus 
didelei sausrai, pagal Jungti
nių Tautų komisijos davinių, 
bėgyje virš mėnesio apie 
120,000 klajoklių gyventojų 
buvo tarybiniais orlaiviais 
perkelti į Pietinę į tos šalies 
dalį, kur oras buvo palankes
nis. Tarybų Sąjungos eksper
tai apmokė Somalijos klajok
lius giliųjų vandenų žvejybos 
ir žemdirbystės. Dalis per
keltųjų sugrįžo į savo buvu
sias vietas.

Jis yra ekuadorietis, nedidelio kaimo gyventojas. Jo 
amžius? 129 metai! Kas stebuklingiausią, tai kad jis savo 
gitara dar tebelinksmina ne tik savo kaimo, bet ir apylinkės 
gyventojus.

DRAUGYSTĖS 
GIJOS

Kai prieš porą metų ank
styvą pavasarį Nerimi dar 
tebeplaukė ledai, Tadžikista
ne jau žydėjo vyšnios. Tada 
pirmąkart leidausi žurnalisti- 
nėn kelionėn po šią tolimą ir 
dėl to gal kiek paslaptingą 
kalnų šalį.

Pažintį su Tadžikija pradė
jau Respublikinio merginų 
suvažiavimo salėje. Tą ir ki
tus vakarus salė priminė žy
dinčią kalnų pievą — mergai
tės buvo apsirengusios tauti
niais drabužiais. Savo busi
mąją draugę pamačiau ap
suptą triukšmingo būrio — ji 
šoko kažkokį nepakartojamos 
gracijos rytietišką šokį, kur 
kiekvienas išraiškingų akių 
žvilgsnis, kiekvienas rankų 
judesys kupinas savotiškos 
filosofijos. Pasibaigus impro
vizacijai, užkalbinau šokėją. 
Tai buvo Respublikinės mer
ginų tarybos pirmininkė 
Džavlon Nažmitdinova.

. . . Sekantį rytą mašinoje 
kartu su mano naujaisiais 
draugais buvo ir Džavlon. 
Daug nepamirštamų susitiki
mų ir pažinčių ji sugalvoda
vo. Tai kelionė pas čia gyve
nantį lietuvį Vladą Lankutį, 
pokalbis su garsiąja Malika 
Sabirova, pažintis su kruopš
čiai saugojamu tosakos lo
bynu Tadžikistano Mokslų 
Akademijoje.

Bėgo laikas. Seniai nuvyto 
ant mano darbo stalo Tadžiki
jos kalnų tulpės, rodos, jau 
išsakyti ir aprašyti visi kelio
nės įspūdžiai, bet pažintis su 
Tadžikistanu dar nesibaigia. 
Dabar ant mano stalo laiškų 
šūsnis. Rašo Džavlon. Tęsia 
pasakojimą apie savo kraštą, 
kurį pradėjo tada, prieš porą 
metų. Tik dabar jos laiškai su 
Leningrado pašto antspaudu. 
Džavlon studijuoja senovės 
Rytų meną. Ji aspirantė.

Ir štai mano d. augės tadži- 
kės laiškų dėka artimesni, 
daug geriau pažįstami tapo 
vardai, kuriuos su pagarba 
tariame dar mokyklos suole 
ar universiteto auditorijoje. 
Tai Ulugbekas, Abdurachma- 
nas Džami, Ališeras Navoji, 
Omaras Chajamas.

Puikus senovės Rytų mi
niatiūrų aplankas — taip pat 
Džavlon dovana. Sunku apra
šyti jo spalvinių derinį gro
žį, ar papasakot? "kaip atrodo 
Babur-name iliustracijos.

Taigi, pažintis, pradėta 
trumpos žurnalistinės kelio
nės metu, draugystė su žin
geidžia ir darbščia Džavlon, 
vis naujomis spalvomis at
skleidžia jos krašto dvasinius 
lobius. Pažintis tęsiasi. Laiš
kų šūsnis didėja Beje, šios 
draugystės dėka ir mūsų Sa
lomėja Nėris, Mykolaitis Pu
tinas, Čiurlionis »jau pakvietė 
Lietuvon merginą iš Saulėto
jo Tadžikistano. V. Radaitė



4-tas puslapis

Dvyliktą kartą Kauno ketvirtosios vidurinės mokyklos ko
lektyvas tapo respublikinio agitbrigadų konkurso “Tiesos” 
laikraščio prizui laimėti laureatu. Per savo šešiolikos metų 
veiklą brigada daugiau kaip 500 kartų pasirodė mokyklose, 
miestų ir kaimų kultūros namuose.V. Gulevičiaus nuotrauka

KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠVENTĖS IR APEIGOS

Šiuolaikiniame sparčiai be
sivystančiame pasaulyje ne
paprastai modernėja žmo
gaus gyvenimas, plinta pa
žangios mokslinės pažiūros. 
Socializmo šalyse jos pasiekia 
tolimiausius kampelius. 
Vykstant didelėms sociali
nėms permainoms ir kylant 
masių kultūrai, vis mažiau 
belieka vietos žmonių sąmo
nėje įvairiausiems prieta
rams. Šiandien Tarybų Lie
tuvoje religija iš esmės laiko
si ne žmogaus vidiniais įsiti
kinimais, o daugiausia įpročio 
jėga — religinių švenčių ir 
apeigų tradicijomis.

Susimąstyti, ko vertos tos 
tradicijos, ne vieną paskatins 
naujai P. Pečiūros sureda
guota žinomo Lietuvoje ateis
to Jono Ragausko knygelė 
“Katalikų religinės šventės ir 
apeigos”. Populiariai ir įdo
miai išdėstydamas Kristaus, 
Marijos bei šventųjų kultams 
skirtas katalikškas šventes, 
autorius atskleidžia istorines 
religinių švenčių šaknis, pa
rodo, kad jos yra senųjų pa
goniškų švenčių tęsinys, pri
taikytas naujam Kristaus 
kultui.

Ne išimtis — kalėdos ir 
Velykos, tos didžiosios krikš
čioniškos šventės. Senovės 
Romoje gruodžio pabaigoje 
buvo švenčiama dievo Mitro 
gimimo diena. Maldose Mit
ras buvo tituluojamas “pa
saulio šviesa”, nes jo kultas 
siejosi su saulės garbinimu. 
Ketvirtame mūsų eros am
žiuje, norėdami išstumti šio 
persų dievo kultą, krikščio
nys tą pačią gruodžio 25 d. 
pradėjo švęsti “lux lumon 
mundi” — Kristaus, t. y. “pa
saulio šviesos šventę”.

Per Mitro šventę būdavo 
praktikuojama komunija — 
apeigų metu dalyviai gauda
vo pašventintą duoną ir vy
ną. Taigi, ir švenčiausias sak
ramentas nėra krikščionybės 
išradimas.

Iš numirusių “Keldavosi” 
ir seniau

Neoriginalus ir Kristaus 
prisikėlimo mitas, rašo J. 
Ragauskas. Iš mirusiųjų “kel
davosi” visi senovės augme
nijos dievai. Senovės žmo
nėms atrodė, kad gamtos 
atbudimas pavasarį yra susi
jęs su augmenijos ar derliaus 
dievų kasmetiniu prisikėli
mu. Toks buvo egiptiečių 
sukurtas ir vėliau plačiai pa
plitęs Ozirio kultas, taip pat 
finikiečių Adonio kultas, apie 
kurį daug medžiagos pateikia 
neseniai išėjusi lietuvių kaloa 
Sabatino Moskačio knyga 
“Finikiečių pasaulis”. Velykų 
datos dirbtinumą, kaip nuro
do J. Ragauskas, didina ir ta 
aplinkybė, kad prisikėlimo 
data kilnojama. Lygiai taip 
pat švenčiamos ir kitų prisi
keliančių dievų šventės.

Sekmadienio pagoniškąją 
kilmę liudija ir šios dienos 
pavadinimai, susiję su saulės 
kultu. Ir vokiškai, ir angliš
kai sekmadienis yra vadina

mas Saulės diena — Sontag, 
Sunday-

“Dievo motina”
Dievo motinos kultui for

muotis didelę įtaką turėjo 
deivių motinų garbinimas. 
Romos imperijoje plintanti 
krikščionybė iš pradžių netu
rėjo savo kulto pakaitalo, 
kuris išstumtų finikiečių gar
binamą Astartą, egiptiečių — 
Izidę, graikų — Demetrą, 
romėnų — Cererą. Mariją 
pradėta garbinti tik trečiame 
— ketvirtame šimtmetyje. 
Oficialus jos kultas buvo pa
tvirtintas 431 m. Efezo vys
kupų susirinkime.

Šventųjų kultas, kaip rašo 
autorius, buvo panaudotas 
siekiant pakeisti pusdievių ir 
vietinių dievukų garbinimą. 
J. Ragauskas pastebi, kad 
savo laiku katalikų bažnyčia, 
norėdama išaukštinti išnau
dotojų klasę, labai daug šven
tųjų kildino iš tos klasės 
atstovų. Autoriaus pastabą, 
kad daug šventųjų yra ne 
istoriniai, o tiesiog mitiniai 
asmenys, visiškai patvirtino 
Vatikano II susirinkimas, ku
ris ėmėsi šventųjų “eilių va
lymo”. Nukentėjo ir garsusis 
šv. Jurgis — jo garbinimas 
paliktas tiktai ten, kur yra 
tokia tradicija, o kitiems ka
talikams to daryti nebūtina.

Sakramentai, mišios . . .
Apžvelgdamas apeigas, J. 

Ragauskas atkreipia dėmesį, 
kad katalikybė, ypač savo 
sakramentų, mišių ir šventi
nimų praktika, niekuo iš es
mės nesiskiria nuo pirmykš
tės magijos, kada bejėgiai 
žmonės suteikdavo savo 
veiksmams antgamtinę reikš
mę. Štai krikštas yra susijęs 
su magišku tikėjimu vandens 
galia. Krikšto papročiai buvo 
žinomi ir iki krikščionybės, 
taip pat ir Amerikos žemyne 
bei tolimajame Tibete.

J. Ragausko mintis apie 
katalikų religines šventes ir 
apeigas gražiai papildo šiuo
laikine medžiaga knygelėje 
įdėtas P. Pečiūros straipsnis 
“Bandymai reformuoti kul
tą“. Čia parodoma, kokių 
priemonių imasi katalikų baž
nyčia, siekdama pritaikyti sa
vo archaišką kultą prie šių 
dienų ir tuo būdu užtušuoti jo 
primityvumą. Br. Jauniškis

Prisiminimai
Einu per savo gimto miesto gatvę, 
Su šimtais degančių languose žiburių. 
Čia pasvajot ateidavau vienatvėj 
Tuščiuos laukuos, kai būdavo sunku . . . 
Laukai mus slėpė nuo bombų ir nuo karo, 
Kai mieste buvo pasilikt baisu . . . 
Tada tos pievos buvo tokios geros, 
Kai saugojo nuo priešų mūs vaikus . . . 
Į praeitį nuėjo mūs vaikystė, 
O pievose, namų išaugo jau šimtai 
Ir šiuos namuos vėl krykštauja jaunystė 
Karų, nei vargo nežinanti visai.
Ir augs, užaugs su augančiu rytojum 
Čia žmonės gražūs, darbštūs ir geri. 
Aš vaikštau naujom gatvėm ir svajoju 
Kaip gera augti ir gyvent tarybinėj šalyj.

O. Šumanienė

PANEVĖŽIO NAUJIENOS

Naujas senos įmonės rūbas
Vyresnio amžiaus panevė

žiečiai mena, kokia anais me
tais buvo “Maisto” akcinė 
bendrovė. Per pastaruosius 
kelerius metus ši viena se
niausių miesto įmonių išaugo 
ir išsiplėtė. Dabartinio mėsos 
kombinato teritorijoje iškilo 
daug gamybos pastatų, dai
lus buitinis korpusas su dar
bininkų valgykla. Neseniai 
paleistas didžiulis mėsos rie
balų cechas, kurio pajėgumas 
— 100 tūkstančių tonų pro
dukcijos per metus.

Tačiau statybininkai dar 
neketina palikti senosios įmo
nės. Pagal paruoštą kombina
to rekonstrukcijos planą bus 
pastatytas naujas mėsos kon
servų cechas. Po rekonstruk
cijos kombinatas, kurio pro
dukcija dabar gerai žinoma 
beveik 20 užsienio valstybių, 
gamins kasmet dvigubai dau
giau įvairių mėsos gaminių.

Statybų penkmetis
Prie Klaipėdos gatvės sta

tomas naujas mikrorajonas, 
kuriame ilgainiui apsigyvens 
apie 40 tūkstančių panevė
žiečių. Jis jau baigia priartėti 
prie Savitiškio. Šiemet čia 
bus pastatyta daug pen
kiaaukščių ir pirmasis devy
nių aukštų gyvenamasis na
mas. Iškils ir 1284 vietų 
dvyliktoji miesto vidurinė 
mokykla, naujos parduotu
vės.

Šį penkmetį panevėžiečiai

Cleveland, Ohio
LIETUVIŠKU FILMU 
RODYMAS BAL. 4 D. 
GERAI PAVYKO

Servit Gugas, LDS prezi
dentas, lankėsi Clevelande ir 
rodė filmus jo paties susuk
tus laike viešnagės Lietuvo
je. Žmonių susirinko tiek, 
kiek mes turėdavome savo 
parengimuose praeityje.

Programą pradėjo J. Pe- 
traus, pasveikindamas susi
rinkusius ir perstatė Stanley 
ir Violet Kuzmickus padai
nuoti. Jų sūnus Donald jiems 
akompanavo akordeonu. Ma
lonu buvo klausytis muzikos 
ir Kuzmickų dainų.

Paskui buvo perstatytas 
Servit Gugas, kuris apibrėžė 
LDS veiklą ir jos siekius. 
Daug pagerinimų įvykdė 
LDS per savo 46 metų gyva
vimą. LDS pradėjo gyvuoti 
sunkiais ekonominiais laikais, 
varžomas buvo ne tik stokos 
finansų, bet ir valdžios ir 
didžiulių apdraudos kompani
jų. Teko pergyventi šilto ir 
šalto. Bet dabar LDS stovi 
stipriai finansiniai, tiktai tu
rėtų būti skaitlingesnis na
riais. Gugas prašė visų narius 
bei draugus pasidarbuoti 
LDS labui. Nariu gauti dar 
galima, bet reikia kooperaci
jos, įrašant pažįstamus ir 
savo šeimos narius. LDS turi 
daug visokių “policy” skyrių. 
Jis taipgi priminė, kad šie
met LDS ruošia net tris eks
kursijas Lietuvon su pigia 
kaina. (Draugas Gugas gavo 
keletą pasižadėjimų). Taipgi 
kvietė pavienius narius į LDS

LAISVE

teisėtai vadina statybų penk
mečiu. Per tą laiką miesto 
gyventojai gaus daugiau kaip 
ketvirtį milijono kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto, 
naują kino teatrą, respubliki
nės Panevėžio ligoninės tera- 
peutinį korpusą, nemažai kul
tūrinių ir buitinių objektų.

Plati bus pramoninė staty
ba. Į veikiančiųjų rikiuotę 
stos nauja autoremonto ga
mykla, bus rekonstruotas 
konservų kombinatas, baldų 
fabrikas, “Lino” gamybinis 
susivienijimas. Numatyta pa
statyti antrąją didžiausios 
miesto įmonės — “Ekrano” 
gamyklos eilę. Naujuosiuose 
korpusuose bus gaminami ki
neskopai spalvotiems televi
zoriams.

Mažylių džiaugsmui
Tūkstančiai Panevėžio, 

daugelio kitų Lietuvos .mies
tų ir rajonų mažųjų žiūrovų 
nuoširdžiai ploja kultūros na
mų lėlių liaudies teatro artis
tams. Šis saviveiklinis kolek
tyvas su dideliu pasisekimu 
dvejus metus iš eilės dalyva
vo festivaliuose Jugoslavijo
je, iš kur parsivežė pagyrimo 
raštus ir diplomus.

Neseniai lėlininkai nudžiu
gino jaunuosius žiūrovus nau
ju, dvyliktu iš eilės, savo 
pastatymu — J. Radzevi
čiaus pjese — pasakaite 
“Trys mažytės voverytės”.

A. Ambraška

seimą, kuris įvyks New Yor
ke rugpjūčio 14 d. Ragino tuo 
laiku pasiimti atostogas. Pui
ki proga New Yorke pasisve
čiuoti.

Toliau sekė filmų rodymas. 
Garsiakalbis nedirbo, tai Gu
gas paaiškino mums scenas. 
Filmai aiškiai parodė, kad 
mūsų broliai ir sesės Lietuvo
je gražiai gyvena po nauja 
santvarka, po socializmu. 
Vaizdų buvo daug ir visi 
gražūs, įspūdingi. Dainų 
Šventės iškilmės sužavėjo 
mus visus. 30,000 Lietuvos 
jaunimo dalyvavo dainų ir 
šokių programoje, o kiti tūks
tančiai per ištisas valandas 
stebėjo, stebėjo ir džiaugėsi 
Lietuvos jaunimu.

Mūsų popietė buvo linksma 
ir įvairi. Nors ir nuvarginome 
draugą Gugą, bet aš manau, 
kad jis išsivežė mielą įspūdį 
— “that Cleveland is a won
derful place and its people 
are the tops”. J. Petraus

Gera 
specialistė, 
aktyvi 
visuomenininke

Vaikų gydytoja J. Tamošaitienė 
Šilalės rajono centrinėje ligoninė
je dirba jau dešimti metai. Daug 
mažylių bei jų tėvelių dėkingi 
gydytojai už sugrąžint# sveikatą. 
Už puikų darbą, nenuilstamą vi
suomeninę veiklą gydytoja komu
nistė J. Tamošaitienė apdovanota 
Darbp Raudonosios Vėliavos or
dinu, išrinkta j Šilalės miesto 
Darbo žmonių deputatų tarybą, 
yra liaudies universiteto sveika
tos fakulteto dekanė. Ji — ligo
ninės vyriausiojo gydytojo pava
duotoja.

& RIMVYDZIO nuotr.

MŪSŲ SPAUDA IR DARBUOTOJAI

St. Petersburg, Floridoje,
veikianti Lietuvių Literatū
ros draugijos 45 kuopa suruo
šė parengimą “Lithuanian 
Senior Citizens” klube, pa
gerbiant JAV pažangiųjų lie
tuvių laikraščių vajininkus: 
“Laisvės” vajininką — Povilą 
Alekną, “Vilnies” vajininką 
- Joną Stančiką, ir Kanados 
“Liaudies Balso” ilgametį va
jininką — Valį Bunkų.

Visi trys draugai ryžtingai 
ir pasišventusiai dirbo mūsų 
laikraščių vajuose, atsiekda
mi pirmąsias vietas, gajinant 
daugiausia taškų, o susirin
kusieji svečiai pagerbė jų 
darbus, sveikino už jų nuo
pelnus.

Mūsų laikraščių vajai yra 
sena įsigyvendinusi tradicija, 
ryšium su išlaikymu pažan
giosios spaudos. Kiekvienais 
metais minėtų laikraščių dali
ninkų suvažiavimuose apta
riamas vajaus klausimas, nu
sprendžiama vajaus sukėlimo 
suma, kuri reikalinga išlaiky
mui laikraščio per einamuo
sius metus. Mes žinome, kad 
mūsų laikraščiai neturi jokių 
kitų pajamų, apart aukų ir 
prenumeratų, pridedant ma
žą kiekį asmeninių skelbimų, 
kaip tai: švenčių, sukaktuvių 
ar užuojautų. Todėl vajaus 
laikotarpis labai svarbus, ir 
mūsų laikraščių vajininkų 
darbai dalininkų suvažiavi
muose tinkamai įvertinami. 
Raportuose išvardinami visų 
vajininkų vardai, kiek kuris 
savo kolonijoje pasidarbavo, 
o jų atliktieji darbų vaisiai 
palydimi aplodismentais.

Mums visiems aišku, kaip 
svarbu išlaikyti lietuvių pa
žangiąją spaudą, kuri yra 
mūsų veiklos veidrodis, ku
rioje atsispindi organizacijų 
veikla ir renginiai. Joje apra
šoma Floridos lietuvių veikla, 
ir mes joje pasiskaitome apie 
kitų kolonijų nuveiktus dar
bus. Per mūsų spaudą mes 
sekame Tarybų Lietuvos 
klestėjimą kaimuose ir mies
tuose. Skaitome apie jų lai
mėjimus pramonėje, moksle 
ir kultūroje. Gauname svar
bių pasaulinių ir vietinių ži
nių.

Mūsų pažangioji spauda, 
tai mūsų dvasios penas! Esu 
tikra, kad kiekvienas skaity
tojas su nekantrumu laukia 
“Laisvės” ir “Vilnies”, su go
dumu skaito kas naujo lietu
vių veikloje viename ar kita
me mieste, skaito kas darosi 
pasaulyje, kas atsiekta Lietu
voje.

Reikia priminti, kad Šiau
rės Amerikos pažangiųjų lie
tuvių spauda yra seniausia ir 
stipriausia, palyginus su Pie
tų Amerikos lietuvių laikraš
čiais, kurių leidimo sąlygos 
gana sunkios. Reikia pabrėžti 
tai, kad šiemet “Laisvei” su
kanka 65 metai, “Vilniai” — 
56 metai ir Kanados “Liau
dies Balsui” — 40 metų. 
Deja, “Liaudies Balsas”, dėl 
rimtų priežasčių, turėjo per
sikelti į “Laisvės” skiltis, ku
riose kanadiečiai turės savo 
skyrių, kuriame jie galės ap
rašyti savo veiklą Kanadoje.

Nelengva šiais laikais išlai
kyti ir leisti laikraštį. Tiktai 
žmonės su ilgų metų patyri
mu ir atsidavimu gali išlaiky
ti tokias pareigas. Džiugu, 
kad mes turime patyrusius 
žmones prie abiejų laikraščių 
— “Laisvės” ir “Vilnies” re- 
cakcijose ir administracijose. 
Turime gabius koresponden
tus kiekvienoje kolonijoje, 
kurie aprašo savo veiklos 
darbuotes ir renginius. Turi
me patyrusius vajininkus, 
kurie talkina sukėlimui nu
statytos vajaus sumos. O kas 
svarbiausia, kad turime 
brangių ir ištikimų idėjos 
draugų, kurie prisideda savo 
aukomis, pažangiąją! spaudai 
išlaikyti. Ir taip vieningai, 
vienoje didelėje talkoje, visi 
darbuojamės mūsų pažangio
sios spaudos labui.

St. Petersburgo lietuviai 
sveikino savo kolonijos vaji
ninkus — pirmūnus, linkėda
mi geriausios sveikatos, kad 
jie galėtų ir toliau taip sėk
mingai darbuotis mūsų laik
raščių vajuose. H. Feiferienė

Waterbury, Conn.
Kovo 21 d. įvyko Moters 

Dienos minėjimas. Žmonių 
atsilankė neperdaugiausia. 
Daug žmonių nusiskundė, 
kad serga “flu”. Atsilankiu
sieji buvo visi patenkinti.

Iš New Yorko atsilankė 
Ieva Mizarienė ir svečias iš 
Lietuvos docentas Romanas 
Krivickas.

Pirmininkavo draugė Mary 
Ulozienė. Pirmiausia pa
kviesta pakalbėti Ieva Miza
rienė. Ji kalbėjo apie pasauli
nę moterų padėtį. Taipgi kal
bėjo Romanas Krivickas. Jis 
linkėjo Amerikos lietuviams 
gerų pasekmių visuomeni
niame darbe.

Buvo atsilankęs Aido Cho
ras iš Hartford, Conn., ir 
labai gražiai sudainavo daug 
dainų, vadovaujant Wilma 
Hollis. Solo dainavo Elena 
Brazauskienė ir Choro vedėja 
Wilma Hollis. Onutė Silkienė 
padeklamavo eilėraščių. Ačiū 
Chorui ir dainininkams už 
atsilankymą.

Draugė M. Ulozienė paau
kojo dovanėlę iš Lietuvos 
išlaimėjimui. Gaila, kad drau
gė B. Kiudulienė negalėjo 
dalyvauti nors užsimokėjo už 
du tikietus.

Alice Morris su savo sesers 
dviem dukterim pagelbėjo 
padirbėti M. Svinkūnienei 
virtuvėje prie maisto gamini
mo ir patarnauti. Amilija 
Yuskovic, J. Vaitonis ir kiti 
darbu prisidėjo. Ačiū vi
siems. Komisija

Wakefield, R. I.
Gavome žinią, kad Antanas 

P. Žalis mirė. Jis seniau 
gyveno Newark, N. J., kur 
atvažiavo iš Lietuvos 1911 
metais ir čia praleido visą 
savo darbingą amžių. Išėjęs į 
pensiją, jis su žmona persikė
lė gyvent Fort Worth, Flori
doje.

Nelabai seniai abu Žaliai 
persikėlė gyventi į Rhode 
Island arti sūnaus.

Antanas paėjo iš Kauno 
apylinkės — gimė 1895 me
tais.

Liko nuliūdime žmona Ona 
Sendzikaitė-Žalis, sūnus Al
bert ir dvi anūkės.

Reiškiame gilią užuojautą 
šeimai. I. M.

Nusižudė!

Phil Ochs
Jis gyveno New Yorko 

priemiestyje Far Rockaway. 
Buvo taikos judėjimo akty
vistas, ir didelio talento dai
nius, lyrikas, dainų ir muzi
kas kūrėjas. Dar tik 35 metų 
amžiaus. Šiomis dienomis nu
sižudė. Kodėl? Tikra priežas
tis nežinoma. Jo namiškiai ir 
draugai sako, kad dainius 
Ochs pastaruoju laiku buvo 
labai nusiminęs ir nupuolęs 
dvasioje. Jo mirtis — didelis 
nuostolis taikos judėjimui ir 
dainos-muzikos menui.
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IŠ LIETUVOS
PREMIJOS LIETUVOS 
ŽURNALISTAMS

Vilnius. •— Balandžio 7 die
ną Lietuvos TSR Žurnalistų 
Sąjungos valdyba paskyrė 
kasmetines Vinco Kapsuko 
premijas šiems žurnalistams:

Feliksui Mačinskui — Lie
tuvos ministrų Tarybos val
stybinio televizijos ir radijo 
komiteto pirmininko pava
duotojui — už radijo laidas 
ateistinės pasaulėžiūros klau 
simais ir knygą “Šimtas Reli
gijos Mislių”.

Sergejui Satailai — laikraš
čio “Tarybinė Klaipėda” atsa
kingajam sekretoriui, Lietu
vos TSR nusipelniusiam žur
nalistui — už publistiką, skir
tą įamžinti tarybinės liaudies 
žygdarbiui didžiajame tėvy
nės kare.

Juozui Šiupšinskui — In
formacinio biuletenio “Dar
bas ir Poilsis” vyriausiajam 
redaktoriui — už darbo žmo
gaus, Devintojo penkmečio 
pirmūno, internacionalisto, 
komunizmo kūrėjo paveikslą 
publicistikoje.
SCENINIS
ILGAAMŽIŠKUMAS

Kaunas. — Miesto visuo
menė pažymėjo vieno seniau
sių Lietuvos aktorių Jurgio 
Petrausko gimimo 90-ąsias 
metines. Ta proga Dramos 
teatre, atnaujintame “Tariu- 
fo” spektaklyje jubiliatas atli
ko Tariufo vaidmenį.

Pradėjęs aktoriaus kelią 
1905 metais Užkaukazėje, ak
torius Kauno teatro scenoje 
sukūrė visą galeriją vakarų ir 
rusų klasikos kūrinių herojų, 
dalyvavo lietuvių dramatur
gų pjesių pastatymuose, fil
mavosi pirmuosiuose lietu
viškuose filmuose.

V. Petkevičienė

(VAIRIOS ŽINIOS
MŪSŲ STUDENTAI 
VERČIAMI TAPTI 
ŠNIPAIS

Washingtonas. — Ateina 
vasara. Daugeliui aukštųjų 
mokyklų studentų reikia jau 
dabar rūpintis susirasti dar
bą. Bet darbų, kaip žinia, 
nėra, nes ir šiaip turime 
šalyje apie 10 milijonų bedar
bių.

Centrinės Žvalgybos Agen
tūra (ČIA) praneša, kad “dar
bo išalkę” studentai tiesiog 
veržiasi į jos agentus-šnipus. 
Šiemet studentų aplikantų 30 
procentų daugiau, negu per
nai.

IZRAELIS
NEPASITENKINUS

Tel Aviv. — Izraelio val
džios vadai aštriai kritikavo 
Jungtinių Valstijų ambasado
rių Malcolm Toon, kam jis 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog Izraelis daro spaudimą į 
Amerikos Kongresą, kad jis 
skirtų Izraeliui šiemet gero
kai daugiau pagalbos, negu 
prezidentas Fordas yra pa
siūlęs. O, kaip žinia, prezi
dentas yra pasiūlęs skirti 
ekonominės ir militarinės pa
galbos už pustrečio bilijono 
dolerių.
IR EKVADOROJE ĮVYKO 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Prieš kelias dienas šioje 
Lotynų Amerikos respubliko
je įvyko silpnas žemės drebė
jimas. Žuvo septyni žmonės, 
o 50 esą sužeistų. Bijoma, 
kad drebėjimas gali pasi
kartoti.

Vidutinė moterų gyvenimo 
trukmė Europoje 73 metai, 
Amerikoje — 66, Azijoje — 
56 metai, Afrikoje — 37 
metai.

o

° Penki Vakarų Vokietijos 
Ašafenburgo miesto gyven
tojai per 11 vai. 28 min. 7 
sek. išblizgino 1430 porų ba
tų, viršydami ankstesnį “re
kordą”.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Canada
ĮSPŪDINGAI PRALEISTA 
POPIETĖ

Tai buvo nepaprastai įspū
dinga ir ilgai atmintina Kovo 
28-ios dienos popietis. Tą 
dieną pas J. ir S. Čičinskus, 
jų erdviose ir gražiose patal
pose susirinko gražus būrys 
pažangiečių, susitikti su at
vykusiais tolimais svečiais, 
kurių sudėtyje buvo plačiai 
žinoma ne vien iš spaudos, 
bet daugeliui kanadiečių pa
žįstama ir asmeniškai, šiuo 
laiku einanti LLD centro 
kom. sekretorės pareigas ir 
didelę darbo naštą atliekanti 
prie “Laisvės”, drg. Eva Mi- 
zarienė, iš New Yorko. Kartu 
su ja atvyko ir labai malonūs, 
mieli tautiečiai iš mūsų gimti
nės, nors šiuo laiku gyvenan
tys New Yorke, žurnalistų 
Lukoševičių šeima.

Rengėjai svečius sutiko su 
gėlėmis. Tuoj susodino prie 
puikiai ir skoningai paruoštų 
vaišių, ir prasidėjo toastai ne 
vien už svečių sveikatą, bet ir 
už šeimininko, jo gimtadienio 
proga. Buvo sudainuota “Il
giausių Metų”, svečias Luko
ševičius ta proga apdovanojo 
jubiliatą ir dalyvius su “lietu
viška”, o rengėjai, atsilygin
dami, svečius apdovanojo 
olimpiados dovanėlėmis.

Vaišėms užsibaigus, prasi
dėjo kalbos. Pirmiausiai LLD 
kp. pirm. J. Urbanavičius, 
rengėjų vardu svečiams pa
dėkojo už atvykimą, šeimi
ninkams už vietą ir už įdėtą 
didelį darbą; taipgi ir visiems 
dirbusiems. Toliau progra
mai vesti pakvietė J. Vilkelį, 
kuris pirmiausiai paprašė 
drg. E. Mizarienę perstatyti 
svečius, nes ji juos geriau 
pažįsta.

Pirmiausiai publika buvo 
supažindinta su jauniausiu 
svečiu, tai su Lukoševičių 
dvylikmečiu sūneliu Darium, 
kuris vėliau labai jautriai pa
deklamavo gražų eilėraštį, 
kuris ne vienam jautresniam 
dalyviui ištraukė ašarą. Ant
roji buvo perstatyta viešnia 
Banga Lukoševičienė, iš pro
fesijos žurnalistė, kuri plačiai 
papasakojo ne tik apie savo 
žurnalistinį ir kitus įvairius 
darbus, kuriuos ji dirbo T. 
Lietuvoje, o čia dabar esanti 
tik kaip žmona ir šeimininkė, 
bet ir apie bendrą Lietuvos 
dabartinį moterų gyvenimą, 
kuris labai daug kuo skiriasi 
nuo p ir mes n io gyvenimo. 
Apie moterų visuomeninę, 
politinę ir kultūrinę veiklą, 
apie naują gyvenimo būdą, 
daug lengvesnį ir įvairesnį.

Pagaliau perstatė paskutinį 
svečią, tai žurnalistą Joną 
Lukoševičių, kuris šiuo laiku 
eina pareigas kaip akredituo
tas “Moscow News” laikraš
čio korespondentas prie 
Jungtinių Tautų New Yorke; 
taipgi rašo ir į įvairią lietuviš
ką spaudą. Jis yra ne tik 
gabus plunksnos darbuoto
jas, turįs 20 metų patirties 
žurnalistiniame darbe, bet ir 
gabus kalbėtojas, kuriam žo
džių netrūksta. Jis daug pa
pasakojo mums apie savo 
darbą, apie sunkiai išgyven
tus karo ir pokario laikus 
Lietuvoje, apie dabartinį žy
miai pagerėjusį gyvenimą 
įvairiose srityse. Buvo prie
kaištingų klausimų, kas liečia 
tūrizmą Lietuvon. Jis gerai 
išaiškino, kad toj srityje dar 
tenka susidurti su kai kuriais 
sunkumais, nes į Lietuvą at
vyksta labai daug tūristų iš 
viso pasaulio kampų, ne vien 
tautiečių, bet nemažai užgula 
ir kitataučiai. Jis sakė, kad 
Lietuvos respublika yra vie
na iš 15 respublikų, kuri 
susilaukia daugiausiai tūris
tų, o kadangi dar yra per 
mažai viešbučių, tai ne visų 

tūristų norai gali būti pilnai 
patenkinti.

Paskutinė svečių kalbėjo 
drg. E. Mizarienė. Ji trumpai 
palietė LLD reikalus, dau
giau apsistodama prie “Lais
vės” reikalų ryšium su “Liau
dies Balsu”, kuris, dėl susir
gusių dviejų štabo narių, pas
taruoju laiku neišeina ir ma
žai vilties, kad galės išeiti. Ji 
paaiškino, kad bus siuntinė
jama “Laisvė” vieton “L. B.” 
tiems skaitytojams, kurie per 
vajų atsinaujino “Liaudies 
Balsą”. Ragino kanadiečius 
ne tik skaityti “Laisvę”, bet 
joje ir raštais bendradarbiau
ti.

Drg. J. Vilkelienė pasiža
dėjo rašinėti vietines žinutes. 
Lauksime ir kitų korespon
dentų pasirodant.

Drg. Eva priminė, kad dar 
ir šiemet ruošiamos dvi LLD 
ekskursijos Lietuvon, kaip 
Draugijos 60 metų jubiliejaus 
tęsinys. Ragino ir kanadie
čius, norinčius vykti, prisidė
ti prie tų ekskursijų, arba 
sudaryti savo atskirą grupę. 
Pirmoji grupė išvyks birželio 
2d., o antroji —- rugpiūčio 11 
d.

Dar ilgai svečiai buvo užim
ti įvairiais klausimais ir drau
giškais pasikalbėjimais. Buvo 
labai sunku su tokiais mielais 
svečiais skirtis. Palinkėjome 
jiems sėkmingai pasižvalgyti 
po Kanadą, nes jie buvo 
užsibrėžę pamatyti Quebecą, 
Ottawą, Torontą ir Niagara 
Falls ir laimingai sugrįžti prie 
savo darbų.

Baigiant, rengėjų vardu, 
dar kartą tariu nuoširdžiau
sią ačiū visiems, labiausiai 
drg. Cičinskienei, kuri įdėjo 
daug darbo pagaminti vaišes, 
ir jos talkininkei E. Morkevi- 
čienei; taipgi sekančioms 
draugėms už suneštus skanė
sius; O. Morkevičienei, Jege- 
lavičienei, J. Vogonienei, P. 
Skripkienei, A. Braknienei, 
V. Zavišienei ir S. Cičinskie
nei, kuri dar ir skanių kopūs
tų paaukojo. Įvairius kitus 
darbus atliko J. Petrauskas, 
B. Balčiūnas, A. Merkevi
čius, J. Urbanavičius, R. Šu- 
plevičienė, E. Petrauskienė, 
P. Skripkienė, P. Taruškienė 
ir L. P. Kisielieliai. P-trė K.

Aldiečiu žiniai
Šiuomi pranešame ir nuo

širdžiai užkviečiame atsilan
kyti į šaukiamą paskutinį šio 
sezono mėnesinį L. L. D. 
Montrealo kp. susirinkimą, 
kuris šaukiamas balandžio 
(April) 24 d., šeštadienį 1 v. 
po pietų.

Susirinkimas įvyks Rusų 
svetainėje — 3447 St. Lau
rent Blvd.

Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti ne tik narius, bet ir 
simpatikus.

Kviečia LLD kp. Valdyba

Vilniuje atidaryta nauja žuvies gaminių parduotuvė “Okeanas”. Ji aprūpinta automatiš
kai temperatūrą palaikančiais prekystaliais, automatinėmis įpakavimo mašinomis, 
elektroninėmis svarstyklėmis, turi saugyklą ir šaldymo įrengimus, kuriuose telpa 120 
tonų žuvies produkcijos. t. Žebrausko nuotrauka

St. Petersburg, Fla
LSC klubo pobūvis kovo 27 

diena buvo gražus. Organiza
cijų nariai susirenka į klubo 
salę kiekvieną šeštadienį pa
pietauti ir prie geros muzikos 
pasišokti.

Dainos Mylėtojų choras, 
vadovybėje Adelės Pakalniš
kienės, visuomet išpildo dai
nų programą. Solistas Larry 
Strack padainavo keletą dai
nelių. Dar nemažas skaičius 
žiemavotojų tebėra Florido
je. Jie taipgi prisideda prie 
mūsų publikos skaičiaus. 
Praėjusią žiemą turėjome 
daug svečių iš plačios Ameri
kos ir iš Kanados. Montria- 
lietis veikėjas “Liaudies Bal
so” korespondentas Bernar
das Kvietinskas čia viešėjo 
virš trijų mėnesių. Šiame 
pobūvyje pasisakė, kad jau 
pasiruošęs palikti mus. Per 
V. Bunkų buvo pristatytas 
pakalbėti kaip jam patiko 
mūsų saulėtas kraštelis. Ber
nardas sakė: Mieli “Tautie
čiai”, tikrai pamylau jūsų 
kraštelį, įsigijau daug nuošir
džių draugų-ių. Jūsų gražioje 
salėje susitinkam kiekvieną 
šeštadienį ir laiką praleidžiu 
linksmai, o kitas dienas plau
kuoju po jūrą. Ar gali būti 
geriau?! Esu jums dėkingas 
už draugiškumą ir nuoširdu
mą! Linkiu jums geros svei
katos, energijos dirbti pažan
gioje veikloje. O kas liečia 
jūsų Dainos Mylėtojų Chorą 
su gabia energinga vadove 
Adele Pakalniškiene, tai tik
ras malonumas pasiklausyti 
jūsų dainavimo. Galvoju ir 
vėl pasimatyti su jums -atei
nančią žiemą. Iki pasimaty
mo.

Valys Bunkus dėkojo Dai
nos mylėtojų Chorui, Adelei 
Pakalniškienei, W. Žukui ir 
Helenai Janulytei už akompo- 
niavimą pijaninu.

KUOPOS VEIKLA
Balandžio 3 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirm. Adelė Pakalniškie
nė. Pirmiausia buvo pagerbta 
tylos minute mirę kuopos 
nariai Juozas Davidonis ir 
Antanetė Shtukienė.'

Toliau susirinkimą vedė 
Pranas Budrionis. Kuopos 
valdyba pateikė raportus. 
Kuopos pirm. Adelė Pakal
niškienė pranešė, kad kovo 
mėnesį kuopa turėjo du pa
sekmingus parengimus: 
Tarptautinės Moters Dienos 
atžymėjimą koncertas su so
listu S. Kuzmicku. Taip pat 
pranešė, kad šiandien pa
gerbsime spaudos vajinin- 
kus.

Finansų sekr. Julija An- 
drulienė pateikė kp. finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
sutiko su sąskaita.

Renginių komisijos prane
šimą pateikė P. Alekna ir P. 
Mockapetris. Visi pranešimai 
priimti.

Mirus kuopos nariui J. Da- 
vidoniui, susirinkimas nuta

rė, vietoje gėlių, nuo kuopos 
pareikšti užuojautą “Vilnyje” 
ir “Laisvėje” jo artimiesiems. 
Po susirinkimo turėjome pie
tus.

Buvo pagerbti laikraščiu 
vajininkai. Pirminįnkavo 
Adelė Pakalniškienė . Pir
miausia buvo pristatytas 
“Vilnies“ vajininkas Jonas 
Stančikas. Jonas sakė, kad 
darbas nelengvas, tačiau jei 
dirbi kulturinį naudingą vi
suomeninį darbą, tai nugali 
visus sunkumus. Aš džiau
giuos, kad turiu gerų draugų 
ir esu dėkingas, kad man 
pagelbsti jau šeštą kartą lai
mėti “Vilnies” vajuje pirmą 
dovaną. Dar kartą širdingas 
ačiū visiems.

Paskui kalbėjo “Laisvės” 
vajininkas Povilas Alekna. 
Sakė, kad kaip kiekviename 
vajuje, stengiausi atnaujinti 
prenumeratas, gauti naujų 
St. Petersburge ir į Lietuvą 
Skaitytojų. Darbas sekėsi ne
blogai; pasiunčiau “Laisvei” 
naujų prenumeratų ir finansi
nės paramos. Dėkoju visiems 
už koop-eraciją, kurie padė
jote man išeiti pirmuoju 
“Laisvės” vajininku. Ir kol 
mūsų spauda gyvuotų, pra
šau, dirbkime visi kartu, kad 
ją ir mūsų organizacijas pa
laikyti.

Kanados “Liaudies Balso” 
vajininkas Valys Bunkus kal
bėjo: Gerbiamieji, kaip žino
te, kad “L. B.” įvyko liūdna 
padėtis.

Laikraštis gyvavo virš 40 
metų, buvau jo vajininkas, 
rėmėjas iki paskutinių dienų.

Liūdna man kalbėti, kad 
per tiek metų laikraštis buvo 
išleidžiamas nustatytą eiga, 
bet štai, nelauktai, suserga 
sunkiai administratorius 
Kostas Kilikevičius. Jau me
tai laiko guli ligoninėje be 
sąmonės, nėra vilties pagyti: 
vėliau likusieji draugai Zig
mas Janauskas, Jonas Yla 
pertvarkė laikraščio leidimą. 
Tikėjomės, kad išsilaikys, su
serga širdies smūgiu Z. Ja
nauskas. Nėra išeities, laik
raštį prisiėjo uždaryti. Ši tra
giška pabaiga skaudus smū
gis pažangiam Kanados lietu
vių judėjimui.

Pabaigus kalbėti vajinin- 
kams buvo pristatyta Hele
na Feiferienė tarti keletą žo
džių. Helena sveikino vajinin-

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopos susirinki

mas įvyko balandžio 4 dieną. 
Narių atsilankė vidutiniškai. 
Ypatingai džiugu matyti, kad 
jaunesniosios kartos nariai 
pradeda daugiau dėmesio 
kreipti į organizacijos reika
lus. Ir šiame susirinkime dau
guma buvo jaunesniosios kar
tos narių. Buvo aiškiai patė- 
myta, kad jie rūpinasi organi
zacijos reikalais ir gerove.

Atlikus susirinkimo forma
lumus, buvo pakelta mintis, 

kus už jų tvirtą ryžtą spaudos 
darbe. Kaip žinia, mūsų 
spauda pasilaiko nuo skaity
tojų ir nuoširdžių rėmėjų. 
Pažangi spauda — tai mūsų 
dvasios penas.

Baigdama kalbėti, Helena 
sveikino darbščius vajininkus 
tapusius pirmūnais St. Pe
tersburge.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo keltą dai
nelių, pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas. Ad. Pakal
niškienė dėkojo visiems už 
prisidėjimą prie šios dienos 
programos. Toliau buvo šo
kiai iki vėlumos.

MIRĖ
Po trumpos paralyžiaus li

gos kovo 30 d. Seminole 
General ligoninėje mirė An- 
tonete Shtukienė, buvo 84 
metų amžiaus. Liko liūdintis 
sūnus Jonas, jo šeima, arti
mieji bei draugai.

Balandžio pirmos dienos 
rytą prisirinko pilna J. Dou
glas Baird šermeninė palydo
vų. Jonas Mileris pasakė atsi
sveikinimo kalbą.

Ąntonetė su savo šeima 
prieš 19 metų iš Čikagos 
persikėlė į Floridą, Seminole. 
Buvo pažangi, nuoširdi veikė
ja, narė, pažangių organizaci
jų rėmėja ir skaitytoja pažan
gios spaudos. Kol sveikata 
leido, eilę metų dainavo Dai
nos Mylėtojų Chore.

Šermeninėje choras padai
navo “Ko liūdi, berželi?” ir 
“Kaip gaila, kaip liūdna”. 
Adelė Pakalniškienė dainavo 
solo “Toli toli” ir “Skamba 
vienišas varpelis”.

Velionės palaikai bus sude
ginti ir pelenai patalpinti ša
lia jos vyro, mirusio prieš 
metus laiko. “Memorial Park 
Mausoleum”.

Velionės sūnus Jonas pa
kvietė palydovus pietums į 
LSC salę.

Reiškiu nuoširdžią užuojau
tą velionės artimiesiems.

PRANEŠIMAI
Balandžio 17 d. LLD 45 kp. 

pobūvis — pietūs 12 vai.
Balandžio 24 dieną LSC 

klubo pobūvis — pietūs 12 
vai.

Gegužės 15 dieną Motinos 
dienos atžymėjimas. Pietūs 
12 vai.

Vieta: 314-15 Avė. South.
Prašom visus įsitėmyti.

V. Rimkienė

kad kurie gali, kaip moterys, 
taip vyrai, atsineštų į rank
darbių parodėlę įvairių rank
darbių, būtent: nėrinių, išsiu- 
vinėjimų ar medžio drožinių 
bei meniškų piešinių. 74 kuo
poje yra vienas narys labai 
geras, talentingas piešėjas. 
Tai John Gresh. Jis nuošir
džiai prašomas atnešti kai ką 
savo kūrinių. Parodėlė įvyks 
pirmą sekmadienį, gegužės 2 
dieną, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn. Bus ir už
kandžių.

Mes stropiai ruošiamės da
lyvauti LDS seime, kuris 
įvyks šių metų rugpiūtyje. Iš 
74 kuopos išrinkta gera atsto
vybė net 6 asmenų.

Dar priimtina apie tą mūsų 
išvyką, kuri jau nebe už 
kalno. Įvyks birželio 20 d. 
Pradžia 10 vai. ryto. Vieta: 
AMS Sherwood Island, 
Westport, Conn. Įžangos ne
bus. Užkandžių bei kitokių 
vaišių dalyviai prašomi patys 
atsinešti. Bet kuriems tai 
nebus paranku, tai gali tru
putį prisidėti finansiškai. 
Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
dalyvauti vietinius ir apylin
kės kolonijų lietuvius. Visi 
būsite maloniai sutikti ir 
priimti. Be to, turėsite progą 
susipažinti su naujais bičiu
liais arba atnaujinti senas 
pažintis, ir maloniai pasida
linti mintimis arba įspūdžiais. 
“Come one, come all”, ir aš 
būsiu! Šidlavos Žemaitis

BROCKTON, MASS.
Balandžio 4 dieną pas Ch. 

Ustupą įvyko Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 6 kuopos 
susirinkimas. Tik septyni na
riai teatsilankė. Pirmininkas 
atidarė susirinkimą 2 valandą 
po pietų ir paprašė narius 
minutės atsistojimu pagerbti 
mirusį narį John Stockų, ku
ris mirė kovo 29 dieną. Sek
retorius Al. Skirmont per
skaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris priimtas 
kaip skaitytas.

S. Reinardas pranešė, kad 
balandžio 11 dieną įvyks 
Laisvės Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas ir pasiūlė, kad 
kuopa jį pasveikintų su $10. 
Jis taipgi paprašė prisidėti su 
aukomis. Aukojo sekančiai: 
Al. Skirmont $10, po $5: K. 
Kalazas, J. Valanchausky, 
Ada White, S. Reinard, M. 
Gutauskienė, Pauline Kalzas 
aukojo $3 ir Anne Vaitekūnas 
$2. Viso — $50.

Gautas laiškas nuo “Daily 
World”, kuris irgi prašo 
aukų. Nutarta iš iždo paauko
ti $10.

LLD 7-tos apskrities konfe
rencija įvyks mūsų mieste 
gegužės 2d., 11 vai. ryto, 27

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antoinette Shtukienei
1 Reiškiame širdingą užuojautą sūnui Jonui, anūkui,
I proanūkiams ir kitiems giminėms.

b A. A. Jociai ' T. Šaliunienė
I A. Pakali M. Shirova
| E. Bulzgis, Kanada J. Šarkiunas
1 N. Petronienė H. Šarkiunienė
i W. 0. Stakėnai M. F. Walaitis Chicago, Ill.
| O.J.Bubai M. B. Brennan
I P. Simėnienė Baird Funeral Home
I F. Mack V.V. Bunkus
t M. Stainys M. J. Kriščiūnas
| S. J. White P. Steponaitis
§ M. Klishus E. Galvan

C. Ruk G. E. La Monica, New York
A. Breuwer M. A. Raskauskas
S. Yuknis P. J. Blaskis

1 J. M. Miller D. Mikalajūnas
J. A. Statman M. Purvėnas
F. Bunkus N. Lenigan
Ona Bunkus Ona Strauka
J. Andrulis P. A. Lukai
Julia White J. T. Lukai

| V. E. Valley A. Struolis, Kanada
W. K. Kelley W. Dubendris
Jonas Stančikas E. Kairaitienė
V. F. Budrioniai M. Rutkauskas
M. Gružinskienė J. S. Bakšys
Adelė Budris V. Casper
N. G. Evans J. Judickas
B.Jankauskas F. M. Miller
J. P. Stančikai J. Killer
L. Novak Pat. Keller
H. Janulis V. M. Repeckai
W. M. Žukai J. Greblick
D. Mikalauskas A. P. Aleknai

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Dovidoniui
R

Reiškiame nuoširdžią užuojauta, dukroms bei jų
šeimoms ir kitiems giminėms.

Julia White J. P. Keller
T. Sholiunas B. Kvetinskas, Kanada
V. E. Valley A. P. Aleknai
N. Petronienė J. Greblikas
J. H. Šarkiunai J. Puišis
W. K. Kelley V. Sireika
J. Yudickas D. Mikalajūnas
S. Yuknienė J. Ona Rubai
J. P. Blaškiai J. M. Miller
V. Casper L. Novak
M. Gružinskienė P. Simėnienė
A. Bruwer L. Tvaska
M. J. Kriščiūnai P. Steponaitis
J. P. Stančikai M. V. Repečkai
H. Janulis W. M. Raškauskai
Julija Andrulis W. Dubendris
W. M. Žukai A. Antanavičius
H. J. Dobrow Adolf Fercik
W. O. Stakėnai J. A. Statman
V. V. Bunkai F. V. Budrioniai
Jonas Stančikas R. Zaluba
H. R. Feiferiai A. Pakali
M. Klishius J. Puodis, Kanada
F. Ona Bunkai J. T. Lukai •

Cleveland Ave.
Po susirinkimo buvo ir vai

šių, kurias pagamino gera 
narė Ada White. Ir kadangi 
buvo kuopos pirmininko Ch. 
Ustupo gimtadienis, tai jam 
sudainavome “Ilgiausių me
tų”.

♦♦♦

Kovo 29 dieną mirė ilgame
tis Brocktono gyventojas 
John Stockus. Buvo pašarvo
tas Yakuvonio šermeninėje ir 
palaidotas bal. 2 d. Melrose 
kapinėse. Velionis iš Lietu
vos kilęs iš Šiaulių apylinkės. 
Buvo siuvėjas ir Pirmojo pa
saulinio karo veteranas. Bu
vo LDS 67 kp. ir LLD 6 kp. 
narys. Skaitė laikraštį “Lais
vę”. Jaunose dienose daly
vaudavo vaidinimuose. Liūdi 
žmona Veronika, Kazimir 
Stockus, Stoughton, Mass., 
ir artimi giminės. S. Rainard

Tel Aviv. — Pranešama, 
kad tarp balandžio 28 ir gegu 
žes 2 dienos Amerikos karo 
laivas Mahan lankysis Izrae
lio uoste Haifa. Tai bus pir
mas Amerikos karo laivo vizi
tas per paskutinius dešimtį 
metų. Koks to vizito tikslas?
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Sveikinimai "Laisvės" suvažiavimui
Gerb Laisvės” dalininkai:

Smagu ir džiugu, kad vis susirenkate aptarti savo 
laikraščio ‘Laisvės” reikalus. 0 ypač smagu ir džiugu, nors 
kasmet darosi sunkiau laikrašti leisti, bet vis nenuleidžiate 
ranku, darote viską, kad laikraštis gyvuotų.

Todėl, linkiu iš širdies, kad šis jūsų suvažiavimas būtų 
sėkmignas, kad užtikrintų “Laisvei” dar ilgus metus. Kad 
linkėjimai ir sveikinimas nebūtų tušti žodžiai, pasitaręs su 
kai kuriais čikagiečiais, parinkęs iš visų kiek kuris išgali, 
siunčiu ir $392.

Su g* ’ .ausiais sveikinimais, sėkmės, entuziazmo!
"Laisvė" turi gyvuoti! Jūsų,

“Vilnies” redaktorius
Jonas Mažeika

* 4; -Sr <

Gerbiame draugai.
Sveikiname "Laisvės” 65-tąjį dalininkų suvažiavimą, “L.” 

-.uleki \ą, visus rėmėjus bei skaitytojus. Linkime suvažia- 
'. miui pravesti gerus tarimus, kad “Laisve” ir ant toliau 
alėtu kinkyti kiekvieno kultūringo lietuvio namus, nešda

ma te' i figas ži nias iš viso pasaulio, kaip iki šiol.
Gia randasi čekis $50. Tai parama “Laisvei”. Su draugiš

kais Ii t 1 , omais.
VALYS ir VERUTĖ BUNKAI

St. Petersburg, Fla.
* * *

t mrbr ma Laisvės” Administracija.
Su s.. , laišku, prisiunčiu žiupsnelį aukų nuo pavienių 

det rod iečių, del Laisvės Bendrovės suvažiavimo.
Kadangi musų LLD 52 ros kuopos susirinkimas įvyks 

pabmgoje balandžio mėnesio, todėl nuo kuopos nėra nieko
skiri a.

Pavieniai kai kurie aukoji gana gausiai, ir prisiunčiu 
$200.0° nuo mūsų nuoširdžių “Laisvės” rėmėjų.

1 — Umaras Jimys.................... $100.00
7 
L. - - Kir vela Vincas ............... . . . 51.00
t> Jačionis Pranas ............... . . . . 10.00
4 - Wardo Ben. & Adela . . . . .. 10.00
.) - Alvinas J. K..................... . .. 8.00
6 — Vasaris Antanas............. . . . 5.00
7 —■ Daukienė Anna ................. . .. 5.00
8 — Ulinskas Pranas.............   . . .. 5.00
9 — Nakas Pranas ............... . . . 5.00

10 — Latoža
Aukojo. .

Juozas ............... • • • L0°
...$200.00

* * *
Varde, aukotojų, siunčiu širdingus linkėjimus, kad turėtu

mėt sėkmingą laisviečių suvažiavimą.
Draugiškai

J. K. ALVINAS

Gerbiamieji Dalininkai:
LLD 198 kp. Oakland, Gal. siunčia $50.00 aukų suvažiavi

mui.
Linkime visiem dalyviam geros sėkmės visuose tarimuo

se. Draugiškai,
LLD 198 kp. sek.

KS. KAROSIENĖ
* * *

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimo dalyvius linkėdamas viso 
geriausio, o ypatingai padaryti tarimų Redakcijos ir 
Administracijos darbuose.

Čia maža $10 auka “L.” reikalams.
D. M. ŠOLOMSKAS

, * * *
Gerb. drg. Mizarienė:

Laikas greit bėga ir vėl ateina “Laisvės” Dalininkų 
Suvažiavimas. Gaila kad aš su mamyte negalėsime su Jumis 
dalyvaut, bet negalime pamiršt mielos “Laisvės”. Taigi čia 
siunčiame pasveikinimą su $100.00. Mamytė ir aš sveikina
me “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir linkime, kad “Lais
vė” gerai ir ilgai gyvuotų. Taipgi sveikiname Jus ir visą 
“Laisves” personalą; linkime Jums visiems geros sveikatos 
ir daug energijos dirbt prie “laisvės”. Sveikiname visus 
draugus kurie dalyvaus suvažiavime.

Tegyvuoja “Laisvė” amžinai!
Su geriausiais linkėjimais, 

STEFANIJA ir TEOFILĖ MASIENĖ
* * *

Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalininkų metinio suvažia
vimo dalyvius.

Linkiu vaisingų ir gerų tarimų pravesti, kad “Laisvė” 
sėkmingai galėtų per daugelį metu lankyti kiekvieną lietuvį 
Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje.

Siunčiu materialinės paramos Laisvei $100.00
WALTER DUBENDRIS

St. Petersburg, Florida

Sveikinu “Laisvės” laikraštį ir dalininkų suvažiavimą.
Aš būdamas dar tik 5 metų amžiaus ir mažiau gyvenau 

tam pačiam pastate-name, kur “Laisvės” laikraštis išeidavo. 
Gerai prisimenu tuos laikus kai eidavau laiptais į 3-čią 
aukštą prašyti popieriaus dėl rašymo.

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą ir visus suvažiavusius.
Viva “Laisvė!”

A. ŽIOKYS
Chicago, Ill.

(Su auka $10. Pinigai yra prisiųsti su čikagiečių sveikinimu)
* * *

Mes losangeliečiai sveikiname “Laisvės” dalininkų suva
žiavimą ir linkime “Laisvei” ilgai, ilgai gyvuoti; taipgi 
linkime visam personalui geros ir stiprios sveikatos ir daug 
energijos. Lai “Laisvė” dar per daugelį metų skleidžia 
žmonijai teisingas žinias.

Aukojame “Laisvės” palaikymui:
LLD 145 kp..............................$25.00
LDS 35 kp. nariai................. 10.00
W. M. Railai........................... 10.00
G. A. Bemat......................... 5.00

Viso.................. $50.00
A. BERNAT

Los Angeles, Cal.* * *
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Turime 

viltį, kad pravesite gerus tarimus “Laisvės” naudai, kad 
daug, daug metų lankytų mūsų namus.

Geriausios sveikatos ir sėkmės visiems “Laisvės” darbuo
tojams. Siunčiame “Laisvei” $50.

J. ir M. DAU JOT AI,
Benld, III.* ♦ ♦

LLD 78 kp., Yucaipa, Cal., sveikina “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą su $50 auka. Linkime, kad “Laisvė” dar 
išeidinėtų per daugelį metų.

PETER ZLINE-ŽILINSKAS
Sekretorius

* * *
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą su $24 iš Binghamton, 

N. Y. Aukojo sekami: Po $5 A. H. Pagiegala, O Wellus, A. 
Yudikaitienė, M. Lynn; S. Vaineikis $2; po $1: L. 
Mainionienė ir Pritarėjas.

MARY LYNN,
Binghamton, N. Y.

* * *
Sveikinu jumis, linkiu jum geros sėkmės padaryti 

tarimus, kad “Laisvė” lankytų mūsų namus per ilgus, ilgus 
laikus.

Lai gyvuoja “Laisvė”. Siunčiu auką $10.
J. K. MAŽIUKNA,

Pittsburgh, Pa.♦ * *
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkime 

jums pravesti brandžius gerus tarimus, kad “Laisvė” dar 
daug, daug metų gyvuotų.

Linkime “Laisvės” kolektyvui ir visiems darbuotojams 
geros sveikatos, daug energijos ir sėkmės visuose darbuose. 
Siunčiame paramos $15.

WALTER ir MYLDA ŽUKAI, Gulfport, Fla.
H. ŽUKAITĖ PINE ir HELEN ŽUKIENĖ, Binghamton,

New York♦ * *
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą ir linkime sėkmės, kad 

“Laisvė” lankytų mus dar ilgus, ilgus metus.
Siunčiame auką $20.

ANTANAS GLOBICIUS ir MARYTĖ SINKIEWICZ
Wilkes Barre, Pa.* * *

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą linkėdama 
“Laisvei” dar daug daug metų. Prisiunčiu auką $10.

MARGARETA PETRIKIENĖ,
Hollywood, Fla.♦ * *

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimo dalyvius.
Labai didžiai apgailestauju, kad jau ketveri metai praėjo 

kaip negalime dalyvauti suvažiavimuose ir kartu su jumis, 
mieli draugai, svarstyti “Lasvės” leidimo reikalus. Tačiau 
esame pilnai įsitikinę, kad jūs nudirbsite praktiškus planus, 
kad ir ant toliau išeidinėtų “Laisvė” ir skelbtų darbo 
liaudžiai teisingas žinias.

Lai gyvuoja “Laisvė” dar ilgus, ilgus metus ir skleidžia 
tiesą ir šviesą. Be galo gaila ir liūdna, kad jau ketveri metai 
suėjo kai mane sunki liga kankina ir nedaleidžia aktyviai 
dalyvauti. Siunčiame paramai $10.

JUOZAS ir SAVtJNĖ BIMBAI
Hawthorne, N. J.

* * *

Ozone Pork, N. Y.
LDSl IR13 KUOPOS 

NARIAMS

LDS 1 ir 13 kuopos susi
rinkimai įvyks balandžio 26 
d. (pirmadienį), “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Tai bus svarbūs susirinki
mai. Turėsime atlikti balsa
vimus už kandidatus į LDS 
Centro Valdybą ir taipgi bus 
rinkimas delegatų į LDS 
22-jį Seimą, kuris įvyks šių 
metų rugpiučio 13 ir 14 
dienomis, New Yorko mies
te.

Prašome visus abiejų kuo
pų narius dalyvauti susirir> 
kimuose.

TARP LIETUVIŲ

“Laisvės” dalininkų suva
žiavime pasigedome Bronės 
Keršulienės, “Laisvės” Bend
rovės direktorės. Tai gal pir
mą sykį Bronė nedalyvavo 
suvažiavime nuo to laiko kai 
atvyko gyventi mūsų apylin
kėje.

O Bronė todėl nedalyvavo, 
kad sveikata neleido. Kaip 
jau buvo rašyta, ji susilaužė 
ranką, kur skilo riešikaulis. 
Dabar reikėjo iš naujo kaulą 
laužti ir vėl bandyti sugydyti. 
Aišku, skausmai neišpasaky
ti. Linkime Bronei greit su- 
sveikti.

Pasigedome, taipgi, suva
žiavime jau mums labai arti
mo draugo Mokslų Kandidato 
docento Romano Krivicko.

Pas docentą Krivicką atvy
ko jo žmona iš Kauno ir jie 
abu išvyko į Los Angeles ir 
kitas Kalifornijos apylinkes. 
Živilė Krivickienė mano pa
būti JAV apie pusantro mė
nesio ir tuomet su vyru grįš 
atgal į Kauną pas sūnelius, 
tėvelius ir draugus. Ieva

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, balandžio 20 
d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas. .

Moterys, nepamirškime, 
kad nutarta susirinkimus lai
kyti antradieniais ir šis bus 
pirmas mūsų susirinkimas, 
kuris įvyks antradienį, o ne 
trečiadienį. Valdyba

Kalėjime pasikorė
Yonkers, N. Y. — Dar tik 

20 metų jaunuolis Steven Ka- 
ragianis rastas kalėjime pasi
koręs. Buvo policijos suimtas 
ir sugrąžintas į kalėjimą, nes 
neprisilaikė sąlyginio paleidi
mo įsakymų. Nepasakoma, 
kodėl jis buvo pirmą kartą 
pasodintas į kalėjimą. Tėvas 
sako, kad jų sūnus buvo per 
klaidą įmestas už grotų.

Iš suvažiavimo
(Tęsinys iš 1 pusi.)
Kai kuriuos sveikintojus su 
parama “Laisvei”, girdi, jau 
skaitėte laikraštryje, su ki
tais susipažinsite iš “Laisvės” 
skilčių po suvažiavimo.

Paskutinis pranešimas bu
vo redaktoriaus A. Bimbos. 
Tai buvo, kaip ir visada, ra
šytas ir labai trumpas. Apie 
jo pranešimo turinį čia nerei
kia kalbėti, nes jį rasite šios 
dienos “Laisvėje”.

Visi trys pranešimai buvo 
suvažiavimo priimti su pagy
rimu gausiais aplodismen
tais.

Po pranešimų buvo gana 
plačios diskusijos “Laisvės” 
turinio klausimais. Kalbėjo 
visa eilė dalininkų. Su tam 
tikromis pastabomis, kad rei
kėtų stengtis dėti mažiau ilgų 
straipsnių ir duoti daugiau 
medžiagos amerikinėmis te
momis, visi, bendrai paėmus, 
reiškė laikraščio turiniu pasi
tenkinimą.

Apie suvažiavimo nutari
mus ir patarimus rasite šios 
dienos “Laisvėje” telpančioje 
rezoliucijoje. Taipgi rasite 
suvažiavimo priimta Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms 
sveikinimą.

Na, lai tuo tarpu tiek ir 
užtenka apie suvažiavimą.

Po jo tuojau turėjome dide
lius, skaniai paruoštus pie
tus. Už tai didelis nuoširdus 
ačiū šeimininkėms Nelei Ven- 
tienei ir Onai Babarskienei. 
Jos įdėjo daug nelengvo dar
bo virtuvėje. Prie stalų pa
tarnauti prisidėjo Julija La
zauskienė. Pasivaišinti susi
rinko nemaža grupė vietos 
lietuvių mūsų bendrovės ne- 
dalininkų.

Pasivalgius ir laukiant ka
vutės, pirmininkas Venta dar 
pakvietė žodelį kitą tartį žur
nalistą Joną Lukoševičių, 
Mildred Friberg ir Ieva Miza- 
rienę.

Prie suvažiavimo suruoši
mo ir pačiame suvažiavime 
bei per banketą daug pasi
darbavo Alekas Mitchell, P. 
Venta, Jurgis Waresonas, K. 
Benderis ir Adelė Rainienė. 
Visiems ir visoms didelė, 
nuoširdi padėka.

Visi susitarėme vėl susitik
ti 1977 metų suvažiavime.
Naujoji Direktorių Taryba:

P. Venta
N. Ventienė
A. Rainienė 
W. Keršulis
B. Keršulienė 
G. Waresonas
I. Mizarienė
N. Buknienė
J. Grybas
O. Babarskienė
K. Benderis 
A. Mitchell

Alternatai:
J. Lazauskienė 
G. Stasiukaitis 
S. Stasiukaitienė

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 16 D.
Aido Choro pavasarinis pa- 

rengimas-koncertas ir balius 
pagerbimui ilgametės choro 
vadovės Mildred Stensler 
Įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $6.

Women in the News

During World War II, a 
teen-ager named Sadako Na
kamura often left her home 
to hide in a backyard bomb 
shelter from American 
planes. That woman, now the 
mother of a teen-ager her
self, has left her Tokyo home. 
She is the highest ranking 
woman ever to serve in the 
Japanese Foreign Service. 
She is a minister, or No. 2 
officer, in her country’s 30- 
member mission to the 
United Nations. The 48-year- 
old Mrs. Ogata not only will 
represent Japan before a ma
jor world forum but will also 
be watched by 56 million 
other women of Japan who 
only recently have sensed a 
spirit of liberation.

☆

Shirley Wiliams -
Shirley Williams of Great 

Britain is a popular moder
ate. At 44 she is the most 
prominent woman in the La
bor Party and could lead it on 
one day. She has been secre
tary for Prices and Consumer 
Protection since 1974 and 
also taking job of Paymaster 
general, which entails chair
manship of some key Cabinet 
committees.

☆

* * *
MIAMI, FLORIDA

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, linkime 
geriausių tarimų mūsų laikraščio gerovei. Tad priimkite kad 
ir nedidelę materialinę paramą laikraščio reikalams:

L. L. D. 75 kp., Miami, Fla. ....................  .$100.00
M. Kancerienė, Ft. Lauderdale, Fla.......... 10.00
C. Pempė, Hollywood, Fla.......................... 10.00
Apolonija Beeis, Miami, Fla........................ 10.00
Mildred Friber, Miami, Fla........................ 10.00
C. A. Aimontai, Hollywood, Fla................. 5.00
N. lešmantienė, Ft. Lauderdale, Fla......... 5.00
Isabel Jackim, Miami, Fla.............................. 5.00
A. Švėgžda, Miami, Fla............. . ............... 5.00
V. Bovinas, Miami, Fla.........................  5.00
W. Mikulėnas, Miami, Fla.......................... 5.00
O. Stelmokaitė, Lantana, Fla............. >... 5.00
F. H. Mankauskai, Miami, Fla................... 5.00
Olga Šimkus, Miami, Fla............................ 5.00
J. Augutienė, Miami, Fla............................ 5.00
E. Vitartienė, Miami, Fla............................ 5.00
K. Dulkienė, Hollywood, Fla. .................. 2.00
V. J. Zutrai, Miami Beach, Fla...........  2.00
E. Miller, Miami, Fla............................... l»00

Viso........................ $200.00

KANADIEČIŲ AUKOS PER IEVĄ MIZARIENĖ
Iš Toronto: Viso $167.00

J. Morkūnas atnaujino “L” į Lietuvą ir aukojo $3 — 
viso.......................................................... $15.00

J. Rozukas atnaujino savo “L” ir vieną į Liet. ............ 22.00
Chas. Morkūnas atnaujino “L” ir aukojo $5............... 15.00

Aukos:
Kanados vajininkai grąžino vajui laimėtą dovaną . . . .$30.00
J. Valaitis...................................................................... 25.00
Petras Bepirštis ...........................................................  20.00
A. R. Antanavičiai........................................................ 20.00
Petras ir Elena Karpus išrašė į Liet, ir aukojo $5 .... 17.00 
Vera Povilaitienė ........................................   . 3.00

Iš Montreal: Viso $104. (pren. $66 — aukų $38)
V. Verbylienė — prisiminimui mirusio vyro Juozo 

aukojo. . ......................................................$10.00
J. Norris pren. ir auka $8.............................................. 18.00
J. Paragis pren. (2) ir auka $20.................................... 42.00
per Bendzaitienę — pren..........................................  17.00
per Kisielienę — pren...................     17.00

Širdingai dėkojame.
Kitos aukos prisiųstos bei perduotos suvažiavime bus 

paskelbtos sekame “Laisvės” numeryje.
ADMINISTRACIJA

» )

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
mirė 

1970 m. balandžio 13 d.
Jau suėjo šešeri metai kai mirė mano mylimas vyras 

ir vaikų tėvas. Liūdim mes jo. Ilsėkis ramiai mielasis. 
Mes tavo kapą lankom ir puošiam. Tavo liūdinti žmona

JULIA GITTZUS
Vaikai ir anūkai 

Bedford, Mass.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranas Buknys
mirė

1975 m. balandžio 21 d.
Jau sukanka vieneri metai kaip netekau mylimo 

gyvenimo draugo.
Ilsėkis ramiai.

NASTĖ BUKNIENĖ,
Liūdinti žmona

Lyudmila Turischeva, 23, 
from Rostov-on-the-Don in 
the European USSR has won 
almost all the top titles in 
gymnastics. She is the over
all champion of the 20th 
Olympics, twice overall 
world champion, European 
and USSR title-holder, and 
the winner of the World Cup, 
a competition organized last 
year in London. Over the 
past few years Turishcheva 
has repeatedly been listed 
among the 10 best athletes of 
the Soviet Union and the 
world.

☆
When Miriam Tlili stepped 

off the Penn Central train 
about a week ago, she be
came the 10’,000th internatio
nal visitor to Fairfield Coun
ty, participating in a hospita
lity program that has been 
going on for 18 years.

ft

Britain’s major literary 
prize, the Booker Award, 
was given to Ruth Prawer 
Jhabvala, the German-born 
novelist who has spent more 
than 25 years in India. Use




