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KRISLAI
Garbingas sąjūdis už taiką 
Tik pasiteisinimai skirtingi 
Labai skaudžios žinios 
Tik turčių vaikams 

prieinamos
Kova su fanatikais

A. BIMBA
Kovo 7 dieną Washingtone 

įvyko istorinės reikšmės 
konferencija, kurioje dalyva
vo didžiųjų darbo unijų ir 
šiaip liaudies organizacijų at
stovai, visa eilė žymių politi
nių veikėjų ir dvasininkų. 
Tokią įvairią savo sudėtimi 
konferenciją mūsų šalies sos
tinė seniai bebuvo mačiusi.

Konferencijoje buvo taria
masi kovos prieš branduoli
nio ginklavimosi varžybas ir 
baisų žmonijai naujo karo 
pavojų reikalais.

Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į vykstančias tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos branduolinių gin
klų apribojimo derybas ir 
numatoma sutartį “SALT 
II.” Nutarta pradėti spaudi
mą į Senatą, kad jis sutartį 
užgirtų, kai ji jam bus pa
teikta. Tam sudaryta plati 
koalicija “Amerikiečiai už 
SALT ” (Americans for 
SALT).

□ "
Kalbant apie Senate sutar

ties užgynimo laimėjimą, rei
kia žinoti, kad tai bus labai, 
labai sunki kova. Reikės 
dviejų trečdalių balsų daugu
mos. Reakciniai senatoriai su 
sen. Jacksonu priešakyje pa
siruošę visomis jėgomis už- 
gyrimui priešintis. Jie sako, 
kad planuojama sutartis 
vienpusiška, prielanki Tary
bų Sąjungai, kad jie negalį 
pasitikėti, jog tarybinė šalis 
laikytųsi ir tokios sutarties ir 
t. t.

Bet keista, kad jiems su
tartį atmesti žada padėti ir 
liberalai. Iš jų bene pats 
žymiausias senatorius 
George McGovern jau viešai 
pareiškė, kad jis negalėsiąs 
už sutartį balsuoti, nes ji 
esanti per siaura, neinanti 
užtenkamai toli, kad mūsų 
vyriausybė perdaug nusilei
dusi reakcininkų spaudimui 
ir sutartį padarius beveik 
beverte ir t. t. Vadinasi, 
liberalai reakcininkams talki
ninkaus!

□
Beveik tomis pačiomis die

nomis netekome dviejų malo
nių laisviečių, žymių, ilgame
čių veikėjų. Philadelphijoje 
iš mūsų gretų mirtis išplėšė 
mūsų pažangaus judėjimo 
veteraną Rapolą Merkį, o 
Hartforde Louisę Butkevičie
nę. Kaip liūdna, kaip skau
du, koks nuostolis!

I j
Šioje šalyje šiandien aukš

tųjų mokyklų durys atdaros 
tiktai turčių vaikams. Darbi
ninkiškų, ypač kiek didesnių 
šeimų sūnums arba dukroms 
jos kietai užtrenktos. Štai 
New Yorko Universitetas. 
Jame mokestis už mokslą vėl 
žymiai pakeltas. Kuri gi dar
bininkiška šeima begalės už 
savo sūnaus arba dukters 
mokslą į metus sumokėti 
$4,520!

O šis universitetas nėra 
išimtis. Panašiai už mokslą 
lupama beveik visose aukšto
siose mokyklose visoje šaly
je.

□
Iš Turkijos pranešimai kai-

Tarybų Sąjungos premjeras 
su vizitu Indijoje

Prezidento pasiūlymą 
Kongresas turėtų užgirti

Kubos liaudis pasisako

New Delhi. — Praeitą savaitę su oficialiu vizitu Indijoje 
lankėsi Tarybų Sąjungos premjeras Aleksei N. Kosygin. 
Čia pasirašė tris sutartis praplėtimui tarp Tarybos 
Sąjungos ir Indijos prekybinių ir kitų santykių. Nuotrauko- 
ji jis (dešinėje) susitinka su Indijos premjeru Morarji R. 
Desai.

Kosygino vizitas laikomas labai sėkmingu.

Aukščiausiojo teismo 
patvarkymas dėl 
alimonijų

Washingtone. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiasis teis
mas 6 balsais prieš 3 patvar
kė, kad valstijų įstatymai, 
kurie poroms persiskyrus 
reikalauja tik iš vyrų mokėti 
moterims alimonijas, tai yra 
duoti užlaikymą, o nereika
lauja, kad moterys vyrams 
mokėtų, yra priešingi šalies 
Konstitucijai ir neturi galios. 
Tokie įstatymai, sako teis
mas, yra pagrįsti lytine dis
kriminacija.

O tokie įstatymai gyvuoja 
vienuolikoje valstijų, jų tar
pe ir New Yorko valstijoje. 
Nuo dabar jie lieka bever
čiais. Nuo dabar, jeigu mote
ris dirba, o vyras dėl vienos 
ar kitos priežasties neturi iš 
ko pragyventi, moteris turi 
jam mokėti alimoniją.

Ronald Reagano 
pasekėjai jau 
pasiruošę

Buvusio Californijos guber
natoriaus pasekėjai jau pilnai 
pasiruošę plačiai kampanijai 
už jo nominavimą republiko- 
nų kandidatu į prezidentus. 
Šiomis dienomis jie sudarė 
kampanijai vesti 365 narių i 
komitetą, jų tarpe keturi yra j 
buvę prezidento Fordo kabi-1 
neto nariai.

Komiteto buveinė—Los , 
Angeles, Cal. Kampanijai 
bus išleista keletas dešimčių 
milijonų dolerių.

ba apie ten didelį
fanatikų siautėjimą. Jie vieniI tų.
kitus medžioja ir terorizuoja. ’ Dabar vėl kovo 9 dieną įvyko panašios protesto 
Daug nukenčia ir nekaltų ’ demonstracijos. Žmonės bandė pastoti kelią į įmonę 
žmonių. O valdžia esanti be- sunkvežiais (trekais) gabenančius reaktorius. Jie sugulė 
jėgė juos suvaldyti. ; ant kelio ir sulaikė sunkvežimius. Pribuvus policija

Daugelyje vietų į tą siautė- demonstrantus šalino iš kelio ir areštavo. Apie 170 
jimą esą įtraukti ir valdžios suareštuota ir bus baudžiami.
organai. Jie vienur vienai Šioje nuotraukoje parodoma, kaip policininkai demon-
sektai tarnauja, o kitur kitai, i strantą tempia iš kelio ir areštuoja.

Tel Aviv. — Jungtinių 
Tautų pareigūnai skundžiasi, 
kad Izraelis provokuoja susi
kirtimus tarp krikščionių mi
licijos ir pasaulinės organiza
cijos taikos palaikymo jėgų 
Pietiniame Libane.

Vėl žmonių protestai ir vėl 
masiniai areštai

Seabrook, N. II.—Kaip žinia, čia yra statoma branduoli-
nės jėgos didžiulė įmonė. Jos pastatymas kainuos net 
$2,3000,000,000! Apylinkės žmonės griežtai priešingi. 
Tokia įmonė sudarytų didelį jų sveikatai ir gyvybei pavojų. 
Todėl jie protestuotoja. 1977 metais vieną tokią masinę 

religinių demonstraciją užpuolė ir suareštavo net 1,414 demonstran-

Washingtonas. — Sveika- 
1 tos, Apšvietus ir Gerovės 
departamento sekretorius 
Joseph Califano reikalauja, 

; kad Kongresas priimtų pre- 
j zidento Carterio reikalavimą 
| kovai su neapsakomu ligoni- 
! nių patarnavimo kainos kili- 
i mu suteikti jam galią uždėti 
■ kontrolę. Prezidentui turi 
! būti leista uždrausti patarna- 
! vimo kainą kelti daugiau 
) negu 9.7 procento.

Žinoma, būtų geriau, visiš- 
! kai uždrausti kelti kainą, bet 
l kadangi tokio ėjimo iš prezi

Kelių gražinimo 
programa bėdoje

Washingtonas. — Kaip ži
nia, 1965 metais prezidentas 
Johnsonas ir jo žmona Bird 
didelėmis iškilmėmis pradėjo 
vykdyti šalies keliams pagra
žinti programą, federalinės 
valdžios finansuojamą. Nuo 
to laiko metiniuose valdžios 
biudžetuose tam tikslui buvo 
skiriama po keletą ir kelioli
ka milijonų dolerių.

Bet ta programa dar toli 
gražu nėra baigta. Dar ir 
šiandien pakelėse esą apie 
198,000 visokių reklamų, ku
rias reikėtų pašalinti, ir val
džia norėtų tą padaryti. 
Taipgi esą apie 11,000 išmatų 
kiemų, kurie labai gadina 
pakėlese vaizdą ir turėtų 

dento pusės negalima tikėtis, 
tai geriau, kad nors būtų 
kėlimas nors šiek tiek apri
botas. Todėl Kongresas turė
tų prezidentui tokią galią 
suteikti.

Kaip nesvietiškai ligoninė
se kaina iškilo ir dar vis 
tebekyla, parodo kad ir šie 
skaičiai: Jeigu, vidutiniai 
paėmus, 1969 metais gulėji
mas ligoninėje žmogui atsiei
davo $533, tai dabar jau 
kainuoja $1,634, o 1984 me
tais jau sieks net $2,660!

būti pašalinti. Bet federalinių 
kelių administracijos direk
torius Richard W. Moeller 
praneša, kad tos programos 
vykdymas turės sustoti. Vie
na, kad įvairios valstijos 
toms pastangoms su federali- 
ne valdžia nekoporuoja, an
tra—jos tęsimui greitai pri
truks lėšų, nes prezidento 
Carterio pasiūlytame 1980 
biudžete neskiriama nė vieno 
dolerio kelių gražinimo pro
gramai.

Organizuos farmų 
darbininkus

Texas. — Jungtinės Far
mų Darbininkų Unijos prezi
dentas Cesar Chavez prane
šė, kad greitu laiku bus 
pradėta plati kampanija 
suorganizuoti Texas valstijos 
farmų alginius darbininkus. 
Texas valstija pagrindiniai 
yra žemės ūkio valstija. Joje 
yra daug milžiniškų farmų, 
kurios samdo daug darbinin
kų. Kaip visur, taip ten tų 
darbininkų darbo ir gyveni
mo sąlygos labai sunkios.

Kaip atrodo, tai iki šiol 
Jungtinės Farmų Darbininkų 
Unija daugiausia dėmesio 
kreipė į Californijos farmų 
darbininkus. Dabar ji ruošia
si savo veiklą išplėsti į kitas 
valstijas.

Visi geros valios amerikie
čiai jai linki didžiausios sėk
mės.

Kinija norinti 
įsigyti Amerikos 
karinius (lėktuvus

Hong Kong. — Čia pasie
kia žinios iš Kinijos Liaudies 
Respublikos, kuriose sako
ma, kad Kinijos vadovybė ne 
tik nori, bet jau ir rūpinasi 
įsigyti iš Jungtinių Valstijų 
militarinius lėktuvus ir su 
jais susieta technologija. Ji 
labai nori isigyti amerikinės 
kompanijos Lockheed gamy
bos karinius lėktuvus 
“C-139” ir “*-3C,” taip pat 
elektrikinius įrengimus, ga
minamus McDonnell Douglas 
kompanijos.

Kinijos premjero pavaduo
tojas Fang Y1 jau turėjęs 
pasitarimus su šiomis kom
panijomis. Jos, žinoma, tuos 
savo produktus mielu noru 
parduotų, jeigu tik gautų iš 
prezidento Carterio užgyri-
mą.

Havana.— Vasario 21 dieną Kuboje įvyko milžiniškos 
žmonių demonstracijos prieš Kinijos karinių jėgų įsiverži
mą į Vietnamo Socialistinę Respubliką. J minias kalbėjo 
premjeras Fidel Castro ir kiti valstybės vadai.

Graikai reikalauja likviduoti 
amerikines militarines bazes
Athenai. — Graikijoje pra

sidėjo labai platus žmonių 
judėjimas prieš Amerikos ir 
kitų NATO šalių militarines 
bazes. Neseniai sostinėje 
įvyko didžiulė demonstraci
ja, kurioje šaukiama: “Lau
kan militarines bazes!” Dau
gelis liaudiškų organizacijų 
atsiuntė demonstracijai svei
kinimus.

Kovoje prieš užsienines 
militarines bazes labai veik
liai dalyvauja darbo unijos, 
studentų ir moterų organiza
cijos.

Daug aukštu 
pareigūnu rezignuoja 
iš valdžios

Washingtonas. — Pernai 
spalio mėnesį Kongresas 
priėmė ir prezidentas Carte- 
ris pasirašė taip vadinamą 
“etikos valdžioje aktą,” ku
riame draudžiama iš valdžios 
pasitraukusiam valdininkui 
per dvejus metus užsiimti 
bet kokiu bizniu, susijusiu su 
valdžia. O nėra jokia paslap
tis, kad iki šiol aukštas 
valdininkas, pasitraukęs iš 
tarnybos, galėjo tuoj vesti su 
įvairiomis valdžios įstaigomis 
puikiausią, riebiausią biznį.

Šis aktas pradės galioti šių 
metų liepos mėnesio pra
džioj. Taigi sakoma, kad la
bai daug aukštų valdininkų, 
kurie turi valdžioje gerus 
ryšius ir tikisi užsiimti to- 
kiuo bizniu, kai pasibaigs jų 
tarnyba valdžioje, planuoja 
dabar rezignuoti, kol tas 
aktas dar neveikia.

Luanda, Angola. — Čia 
gaunami pranešimai iš Pieti
nės Afrikos Respublikos pa
rodo, kad ten yra 290,000 
politinių kalinių, kurie sua
reštuoti ir įkalinti už prieši
nimąsi saujelės baltųjų kolo
nistų režimui.

Demonstracijoje labai ko
vingą kalbą pasakė Graikijos 
senato narys Komunistų 
Partijos veikėjas N. Kepėsis. 
Visi kalbėtojai labai aštriai 
pasmerkė Kinijos kriminališ- 
ką agresiją prieš Vietnamo 
Socialistinę Respubliką.

Prezidento brolis
alkoholikas

Billy Carter
Long Beach, Cal. — Pre

zidento Jimmy Carterio bro
lis Billy Carter čia kovo 7 d. 
pradėjo Long Beach Naval 
Regional Medical Centre gy
dymąsi nuo alkoholizmo. Be 
specialistų pagalbos jis nebe
pajėgia tos piktos nelaimės 
nugalėti. Šis centras kaip tik 
ir specializuojasi suteikti to
kiems žmonėms pagalbą.

Vėliausia žinia
Prezidentas Jimmy Carter 

jau sugrįžo iš Vidurio Rytų. 
Jis sako, kad jo misija pilnai 
pavyko, kad visi svarbieji 
klausimai dėl taikos tarp 
Izraelio ir Egipto tapo iš
spręsti ir, kad jo pasiūlytas 
sąlygas Izraelio premjeras 
Begin ir Egipto prezidentas 
Sadat užgyrė.

Dabar tik lieka šį projektą 
užgirti pirmiausiai Izraelio 
kabinetui, o paskiau parla
mentui. Ir tai būsią padaryta 
bėgyje ateinančių kelių die
nų. Apie taikos projekto už- 
gyrimą iš Egipto pusės nesą 
jokios abejonės.
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Labai keistas Egipto 
vado sapnas

Kovo 7 dienos pranešime iš Cairo sakoma, kad 
prezidentas Sadatas galvojąs arba sapnuojąs apie naują 
Egipto ir jo paties vaidmenį. Jis manąs, kad Egiptas labai 
galėtų užimti šacho valdyto Irano vietą santykiuose su 
Jungtinėmis Valstijomis. Kitais žodžiais, Egiptas galėtų 
tapti Vidurio Rytuose Amerikos įrankiu prieš Tarybų 
Sąjungą. Kaip Jungtinės Valstijos šacho režimą apginklavo 
nuo kojų iki galvos, tą patį turėtų padaryti su Egiptu. 
Nors, kaip žinia, Jungtinės Valstijos jau yra suteikusios 
Egiptui ginklų už visą bilijoną dolerių, bet to toli gražu 
neužtenką. Egiptas turėtų gauti mažiausia už visus 
aštuonis bilijonus dolerių moderniškiausių ginklų.

Pranešime pranašaujama, kad nuo dabar prezidentas 
Sadatas tokia linkme Egipto užsieninę politiką ir vairuo
siąs.

Egiptiečių vadas, matyt, nepasimokė iš Irano diktato
riaus likimo. Jo vaidmenį vaidindamas juk ir jis neišvengia
mai susilauktų tokio pat likimo.

Kongresas turi veikti
Neseniai prezidentas Carteris pareiškė, kad jis pritaria 

panaikinti 95-to Kongreso uždėtiems varžtams prekybai su 
socialistinėmis šalimis, ypač su Tarybų Sąjunga. Jų 
panaikinimas duotų šimtus tūkstančių naujų darbų.

Praeitą pirmadienį Senato bankiniame komitete tą pačią 
mintį pakartojo Prekybos sekretorė Mrs. Juanita Kreps. Ji 
ragino 96-ąjį Kongresą be tolimesnio atidėliojimo tuos šios 
šalies interesams kenksmingus prekybinius suvaržymus 
pašalinti. Jie tik verčia socialistines šalis savo prekybą su 
kitais kapitalistiniais industriniais kraštais išplėsti.

Deja, nors jau gerokas laikas 96-asis Kongresas posė
džiauja, bet tų prekybinių suvaržymų panaikinimo klausi
mas dar vis nėra rimtai iškilęs. Juk Senate ir Atstovų 
Rūmuose yra žmonių, kurie priešingi prekybos su socialis
tiniais kraštais trukdydamas. Kodėl jie tyli? Jų tylėjimas 
nepateisinamas.

Šlovė Irano moterims!
Iš Irano ateinančios žinios kalba apie ten prasidėjimą 

naujos revoliucijos, būtent moterų sukilimo prieš islami- 
nius religinius fanatikus su Khomeini priešakyje. Jos sukilo 
prieš pastangas sugražinti senus laikus, kai Irano moterims 
būdavo draudžiama moderniškai rengtis, į gatvę išeiti 
neužsidengus veidų. Jos reikalauja lygių teisių su vyrais. 
Kitais žodžiais, jos ne tik atsisako grįžti į senus tamsybės 
ir atsilikimo laikus, bet nori eiti pirmyn į naują gadynę, 
kurioje moterys laikomos žmonėmis tikra to žodžio prasme.

Pranešimai kalba apie visoje šalyje vykstančias moterų 
demonstracijas. Ypatingai tos demonstracijos įspūdingos ir 
skaitlingos sostinėje Teherane. Jas puola ir terorizuoja 
įsiutę religiniai fanatikai.

Moterims simpatizuoja ir jas remia Irano komunistai ir 
kiti pažangiečiai.

Kaip į šį moterų sukilimą žiūri naujoji Irano vyriausybė? 
Iš pranešimų dar neaišku. Kol kas, kaip atrodo, jinai nėra 
nei griežtai jį pasmerkusi, nei pilnai užgyrusi. Taipgi 
nesimato, kad ji duotų toms moterų demonstracijoms 
reikalingą protekciją nuo religinių fanatikų.

Viso pasaulio ne tik susipratusios moterys, bet taip pat ir 
vyrai linki Irano moterims didžiausios sėkmės jų šioje 
garbingoje kovoje.

Paminklas J. Tumui-Vaižgantui [skulp. B. Bučas, archit. F.
Vizbaras]. B. Aleknavičiaus nuotraukos

Kas ką rašo ir sako
KANADOS SPAUDOJE 
APIE VELNIŲ 
STATULĖLIŲ RINKINI 
LIETUVOJE

Kanados klerikalų savait
raštyje “Tėviškės žiburiai” 
(kovo 1 d.) rašoma:

“Kanados dienraštis “Win- 
niped Free Press” š. m. 
vasario 13 d. laidoje išspaus
dino AP spaudos agentūros 
informaciją apie dail. A. 
Žmuidzinavičiaus velnių sta
tulėlių rinkinį šia antrašte: 
“4000 little satans make an
cient city a devil of a town” 
(4000 velniukų seną miestą 
daro velnišku). Pasak infor
macijos, tas rinkinys esąs 
įdomiausias folklorinis rinki
nys šioje Baltijos valstybėje. 
Jo pradininkas A. Žmuidzi
navičius ėmęs rinkti velniu
kų figūrėles 1906 m. Tų 
metų birželio 13 d. užėjęs 
lietuvis kunigas ir bandęs 
netikintį dailininką atversti, 
kad pradėtų lankyti pamal
das. Bet dailininkas nesuti
kęs. Tada kunigas įteikęs 
jam drožinį—besijuokiančio 
velniuko statulėlę ir taręs: 
“Tai būkite bent velnio drau
gu.” Dail. A. Žmuidzinavi
čius, kuris jau turėjo 22 
įvairias statulėles, pradėjo 
rinkti velniukus. Kai jis mirė 
1966 m., sulaukęs 90 metų 
amžiaus, jau turėjo 260 įvai
raus dydžio velniukų. Po jo 
mirties Lietuvos vyriausybė 
perėmė minėtą rinkinį ir 
perkėlė į memorialinį A. 
Žmuidzinavičiaus muzėjų. 
Prie jo įėjimo stovi akmeninė 
velnio skulptūra, žvelgianti į 
lankytojus, kurių kasdien 
praeina 2000.”

Salto vandens už 
KALNIERIAUS MŪSŲ 
“VADUOTOJAMS”

Kardelinių kanadiečių 
“N. L.” (vasario 28 d.) J. 
Valiūnas savo liūdniems ap
dūmojimams uždėjo antraštę 
“Komunistinis triumfas.” Jo 
išvedžiojimai nepatiks musų 
nelaimingiems “veiksniams” 
ir “vaduotojams,” kurie suši
lę pranašauja visam komu
nistiniam pasauliui greitą su
byrėjimą iš vidaus. J. Valiū
nas, matyt, ir nori jiems už 
kalnierių užpilti šalto van
dens.

Pasiklausykime:
“Nesulaikomai plečiasi so

vietinė komunistų sistema. 
Kiek čia seniai portugalų 
Afrikos kolonijose, Sovietų 
Sąjungai padedant, įsikūrė 
komunistinės Angola ir Mo
zambikas, o dabar yra ir 
daugiau komunistinių valsty
bėlių Afrikoje. Visai neseniai 
Etiopija irgi sukomunistinta, 
o ginklus siuntė ne vien 
Sovietų Sąjunga; teikė ko
munistams pagalbą Izraelis 
ir net JAV. Dabar JAV 
palaiko Rodezijos ir Namibi- 
jos komunistus, nors tų šalių 
gyventojų dauguma tikriau
siai komunistų nenori.

Afganistanas irgi yra vie
nas iš naujausių komunisti
nių laimėjimų. Didžiulės, il
gai užsitęsusios Irane riaušės 
nėra vien tik fanatinių dva
siškių inspiruotos, bet yra 
palaikomos ir finansuojamos 
komunistų. Nepaprastai di
delis šuolis į pasaulio užval
dymą būtų Irano sukomunis- 
tinimas dėl tų didžiulių ten 
esamų naftos versmių ir dėl 
arabų artumo.”

Ir giliai atsidusęs dreban
čiu balsu autorius savo pa
mokslą baigia:

“Komunizmas ryžtingai 
žengia pirmyn, plėsdamas 
pasaulyje savo valdas, ir tas 
neseniai įvykęs pilnų santy
kių užmezgimas su komunis
tine Kinija yra ilgų slaptų 
derybų vaisius ir aiškus ko
munistų triumfas. “Sovietų 
Sąjunga braška, “tvirtina 
neseniai atvykę iš Lietuvos 
disidentai (dr. A. Štromas, 
T. Venclova ir kt.), ir esą 

nedaug laiko bepraeis, kol ji 
visai subyrės. Ką gi—su ap
gailestavimu tenka konsta
tuoti, kad randasi mūsų tar
pe naivių tautiečių, kurie tiki 
jų pranašystėm. Jei kas susi- 
žavim jų tokiom kalbom, tai 
dėlto, kad tokios perspekty
vos yra mūsų labai norimos. 
Gyvenimo faktai rodo visai 
ką kitą, ir tos jų skleidžia
mos pranašystės tėra tik 
saldi, mūsų budrumą mig
danti iliuzija.”

LIETUVOJ JAU UOLIAI 
RUOŠIAMASI PRIE 1980 
METŲ DAINŲ ŠVENTĖS

Dienraštis “Tiesa” (vas. 18 
d. rašo:

“Kas penkeri metai Tary
bų Lietuvos sostinėje Vilniu
je rengiamos respublikinės 
dainų šventės—mūsų augan
čios ir klestinčios socialisti
nės kultūros pasididžiavimas. 
Jau septynias vasaras, Tary
bų valdžios atkūrimo Lietu
voje minėjimo dienomis, jos 
šlovino taikų, tarybinių žmo
nių darbą, tautų draugystę, 
meilę žmogui.

Į respublikines dainų šven
tes suvažiuoja tūkstančiai 
dainininkų, šokėjų, muzikan
tų, kurių širdžių sutartinė 
pasklinda ir meno saviveikli
ninkų gimtajame kaime, 
mieste.

Dar neišblėso praėjusios, 
masiškiausios dainų šventės, 
į kurią buvo atvykę beveik 
35 tūkstančiai dalyvių, įspū
džiai. Dabar artėja 1980-ieji, 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-metis. Vilnių 
vėl užlies gaivi, vasariška 
šokių, muzikos ir dainų jū- M ra.

Po šių pastabų apie būsimą 
dainų šventę, kuri iš eilės 
jau bus aštunta, telpa kores
pondento Kazimiero Šiau- 
liau.s gana platus pasikalbėji
mas su šventės organizacinio 
komiteto nariu Salomonu 
Sverdiolu. Pastarasis, tarp 
kitko, pabrėžia:

“Vingio parko estradoje iš
girsime kompozitorių klasikų 
kūrinius, tarybines masines 
dainas, kurių tarpe nesens
tančios—I. Dunajevskio ir 
M. Matusovskio “Balandžiai, 
lėkite,” B. Dvariono ir E. 
Mieželaičio “Ant Nemuno 
kranto,” K. Kavecko ir E. 
Matuzevičiaus “Pabaigtuvių 
daina.” Kompozitoriai ir poe
tai pateikė nemaža vokalinių 
kūrinių, specialiai parašytų 
aštuntajai Respublikinei dai
nų šventei—tai E. Balsio ir 
E. Matuzevičiaus kantata 
“Leninui šlovė,” V. Laurušo 
ir S. Žlibino “Tėvynei,” A. 
Raudonikio ir A. Jonyno 
“Tarybų Lietuvai,” L. Povi
laičio ir B. Mackevičiaus “Vi
sada pasiryžę”. . .

Į naujojo repertuaro kraitį 
nemažą indėlį įnešė ir cho
reografai. TSRS Liaudies 
artistas J. Lingys sukūrė 
žaidimą “Pasodinom liepelę” 
(muzika V. Bagdono), respu
blikos nusipelniusi artistė M. 
Vaitulevičiūtė—šokių “Vo
lungė” ir “Iš aplinkui” (muzi
ka A. Bražinsko) autorė, 
respublikos nusipelniusi mo
kytoja L. Vaičiulėnienė jau
niesiems šokėjams pateikė 
savo kūrinius “Žiemkentė- 
liai” (muzika S. Vainiūno, 
žodžiai D. Čiurlionytės) ir 
“Motinai, mokytojui, Tėvy
nei” (muzika J. Tamulionio, 
žodžiai E. Matuzevičiaus).

Šie ir kiti kūriniai, atspin
dintys tarybinio gyvenimo 
prasmingumą ir pilnatvę, iš
kels naujas renginio temas, 
atskleis pagrindines šventės 
idėjas.”

Sverdiola savo pastabas 
baigia:

“Džiugu, kad pasiruošimas 
respublikinėms dainų šven
tėms tampa visos respubli
kos garbės reikalu, vis re
čiau bepasitaiko įvairių žiny
binių kliūčių. Tad palinkėki

me daugiatūkstantiniam Ta
rybų Lietuvos meno savivei
klininkų būriui, besiruošian
čiam aštuntajai Respbuliki- 
nei dainų šventei, skambių 
dainų ir smagių šokių.”

KALTA “LABAI GRAŽI 
DIENA”

Ir vėl tie mūsų Chicagos 
menševikai iš “Naujienų” ga
vo per nosį.

Kalba eina apie Chicagos 
miesto merą Michael Bilandi- 
ką, kurio tarnyba baigiasi ir 
balandžio 3 dieną įvyks naujo 
mero rinkimai. Mr. Bilandi- 
kas yra Demokratų partijos 
mašinos, Chicagą valdžiusios 
per vėliausius 47 metus, 
žmogus ir labai norėjo būti 
jos kandidatu į merus atei
nantiems ketveriems me
tams.

Deja, eiliniai demokratai 
taip pasipiktinę ta korupcijos 
suėsta mašina ir Bilandiko 
režimu, jog vasario 27 d. 
įvykusiuose pirminiuose bal
savimuose savo kandidate di
dele balsų dauguma pasirin
ko jo openentę ponią Jane 
Byrne.

Koks baisus mūsų menše
vikams nusivylimas! Demo
kratų mašinos riebiai apmo
kami per kelis “Naujienų” 
numerius jie šaukė: “Išrinki
me Michael Bilandiką!” Bet 
nieko negelbėjo: Bilandikas 
prakišo.

Kaip tą savo ir Bilandiko 
pralaimėjimą “N.” redakto
riai dabar “išvirozija” savo 
nelaimingiems skaitytojams? 
Ogi štai kaip (žodis žodin iš 
kovo 1 dienos “Naujienų”);

“Diena pasitaikė labai gra
ži, daugelis žmonių balsavo, 
todėl nuolat merą kandžioju
si kandidatė Jane Byrne su
rinko daugiau balsų!”

Vadinasi: Jeigu diena būtų 
buvus labai bjauri ir mažai 
žmonių tebūtų balsavę, tai 
ponas Bilandikas būtų surin
kęs daugiau balsų ir laimė
jęs! Kaltas ne Bilandikas ir 
jo politika, bet tas “prakeik
tas” labai gražus oras!

Taip šitaip “Naujienų” re
daktoriai ir leidėjai politiniai 
“šviečia” (geriau, šviečia) sa
vo skaitytojus.

Laiškai
Gerbiamoji Redakcija,

Pirmiausia sveikinu visas 
Jūsų kolektyvo moteris su 
Tarptautine Moters Diena, 
linkėdama visoms geros svei
katos, laimingų ir kūrybingų 
metų.

Taipgi labai norėčiau su šia 
švente pasveikinti ir tautie
tes K. Petrikienę, gyvenan
čią Rocky Point, N. Y. ir A. 
Rainienę, gyvenančią Brook
lyn, N. Y.

Iš visos širdies dėkoju 
Jums už suteiktą pagalbą 
slaugant ir laidojant tetą 
Domicėlę Galinauskienę. 
Linkiu Jums ir visoms tetos 
draugėms kuo stipriausios 
sveikatos, džiaugsmo, gied
rios nuotaikos ir didelės as
meninės laimės.

Su pagarba
Vaite Petrauskienė

Lietuva

UNIJOS VADUS 
SKUNDŽIA TEISMUI

Beckley, W. Va. — Jungti
nės Angliakasių Unijos 6-dis- 
trikto narys Bill Lamb skun
džia teismui unijos preziden
tą Arnold Miller, viceprezi
dentą Sam Church ir sekre- 
torių-iždininką Bill Effelston. 
Iš jų reikalauja gražios su
mos—net $18 milijonų! Mat, 
nors jis buvo distrikto narių 
išrinktas į pildomąją tarybą, 
bet aukštieji unijos vadai 
jam neleido užimti vietos ir 
eiti tarybos nario pareigų. 
Jis nusidėjęs, kai juos aštriai 
kritikavęs dėl West Virgi-, 
nijos angliakasių 110 dienų 
streiko. Jis jaučiasi nu
skriaustu ir reikalauja atly
ginimo.

Jono Biliūno gimimo 100 metų 
jubiliejų pasitinkant

Turbūt nerasi nė vieno 
lietuvio, kuris nebūtų skaitęs 
ką nors iš J. Biliūno kūrybos, 
kuris nebūtų gražėjęsis jo 
kūrinių meistriškumu, kuris 
nebūtų pergyvenęs dėl jo 
kūrinių pagrindinių veikėjų 
likimo. Visi, turbūt, kartu su 
Juozapata iš “Liūdnos 
pasakos” gailėjosi tų 1863 m. 
sukilėlių, pakartų mieste ir 
smerkė priespaudą, sauvalę, 
caro kazokų žiaurumą. O kas 
nesižavėjo tais iš pradžių 
retais, o paskiau vis gausė
jančiais žmonėmis, kurie, ži
nodami, kad žus, lipo į kalną, 
tikslu pasiekti Laisves žiburį, 
kuris, palietus, subyrėjo į 
daugybę mažu žiburiukų ir 
pasklido po visą Lietuvą, 
atnešdamas žmonėms laimę, 
nors tie, pasiekusieji laimės 
žiburį visi žuvo.

Jonas Biliūnas savo kūry
boje parodė, kad dėl kitų 
laimės žmonės nesigaili net 
savo gyvybės. 0 tai mes 
matome ir iš istorijos faktų. 
Juk kovotojai prieš carinę 
priespaudą nesigailėjo savęs. 
Juk paprasti Lietuvos kaimo 
žmonės—knygnešiai spaudos 
draudimo metu nepabūgo ca
ro kalėjimų, Sibiro pusnynų, 
bet ėjo, nešė spausdintą gim
tą žodį po kaimus ir miestus, 
švietė Lietuvos žmones. O 
paprasti kaimo mokytojai- 
daraktoriai spaudos draudi
mo laikotarpiu taip pat nepa
būgo caro valdininkų žiauru
mo, bet mokė vaikus, švietė 
juos. Taigi J. Biliūno “Lai
mės žiburyje” atvaizduoti 
pasiryžėliai turėjo savo pro
totipus sunkiais caro prie
spaudos metais.

“Liūdnoje pasakoje” Jonas 
Biliūnas smerkia kazokų 
žiaurumą, caro vyriausybę ir 
aukština paprastų kaimo 
žmonių kovą dėl žemės, dėl 
laisvės, dėl savo teisių. Jis 
žavisi tų paprastų kaimo 
žmonių pasipriešinimu ne
teisybei, smurtai apgaulei. 
Nors 1863 m. sukilimas buvo 
žiauriai nuslopintas, bet 
skaitydamas “Liūdną pasa
ką” jauti, kad sukilėlių kova 
buvo prasminga.

Jonas Biliūnas savo kūri
niuose smerkia žiaurumą 
(“Brisiaus galas”), išnaudoji
mą (“Jonukas,” “Ubagas”). 
Čia autorius parodo, iš kur 
kyla visos blogybės, tačiau 
jis neragina su jomis kovoti.

Kūriniuose “Žvaigždėje” ir 
“Lazdoje” Jonas Biliūnas 
bando spręsti dvaro ir val
stiečių santykius baudžiavos 
laikais. Jis aiškiai nurodo, 
kaip žiauriai dvaro prievaiz
da kankindavo žmones. 
Kiekviena sujaudina rašytojo 
iš pagrindinio veikėjo Sima- 
no lūpas išsprūdę žodžiai: 
“Oi lupdavo, oi lupdavo! Už 
menkiausią daiktelį kraujas 
plaukte plaukė. Ir neduok 
Dieve, jeigu kas nors kartą 
pakliūdavo: tas visą gyveni
mą minėdavo.” Savo kūri
niuose Jonas Biliūnas sten
giasi pavaizduoti žmonių ver
žimąsi į šviesą.

Jono Biliūno kūriniai para
šyti lyriškai, lengvai skaito
mi, visiems suprantami ir 
artimi. Tad didelės ir tyrios 
sielos žmogus galėjo parašyti 
tokius puikius kūrinius. Jo 
kūriniais labai praturtino lie
tuvių literatūrą. Jie verčiami 
į svetimas kalbas. Su jo 
kūriniais mokiniai supažindi
nami mokyklos suole. Iš jo 
humanizmu dvelkiančių kūri- 
pių mokomasi mylėti savo 
kraštą, savo žmones.

Neilgas, bet turiningas bu
vo Jono Biliūno gyvenimas, 
kurio šimto metų gimimo 
metines dabar minime. Jis 
gimė gražiame Anykščių 
krašte, Niūronių kaime 1897 
m. bal. 11 d. Mažas Jonukas 
buvo silpnos sveikatos. Todėl 
tėvai jį leido mokytis, nes 

matė, kad dėl silpnos sveika
tos nepajėgs dirbti žemę. 
Namuose pas samdomą mo
kytoją pasimokęs, jis įstojo į 
Liepojos gimnaziją, kurioje 
tuo laiku mokėsi gana daug 
lietuvių. Čia jis vadovavo 
slaptam lietuvių moksleivių 
būreliui, kuriame buvo skai
tomi referatai iš Lietuvos 
istorijos ir gamtos mokslų. 
Jis daug skaito. Žavėjosi 
rusų klasikais. Domėjosi ver
tingiausiais užsienio rašytojų 
kūriniais. Tėvai tikėjosi, kad 
jis mokysis kunigų seminari
joje. Mat tuo laiku lietuviai 
tik kunigai ir gydytojai galė
jo dirbti Lietuvoje, o kitų 
specialybių darbuotojai dar
bui būdavo siunčiami į Rusi
ją. Caro valdžia bijojo, kad 
lietuviai inteligentai nekeltų 
tautiškos minties Lietuvoje. 
Už tat lietuvių rašytojai bei 
kultūros veikėjai ir buvo 
gydytojai bei kunigai. Pažan
giausi iš jų bendravo su 
Lietuvos liaudimi, gyveno 
liaudies rūpesčiais bei sieki
mais. J. Biliūnas būti kunigu 
atsisakė. Už tat jam buvo 
nutraukta pašalpa iš namų. 
Tėvai jau buvo mirę.

1900 metais J. Biliūnas 
įstojo į Tartu Universitetą 
studijuoti medicinos. Pragy
venimui pinigus užsidirbdavo 
versdamasis pamokomis. Įsi
traukęs į visuomeninį stu
dentų gyvenimą už bruzdėji
mą prieš carą 1901 m. jis 
buvo pašalintas iš Universi
teto. 1900 metais jis pradėjo 
bendradarbiauti lietuvių na
cionalinėje spaudoje. 1903 m. 
jis įstojo į aukštąją komerci
jos mokyklą Leipcige. Čia jis 
ne tik mokėsi, bet ir rašė 
lietuviškai spaudai, domėjosi 
lietuvių kalba ir tautosaka. 
Lankė muziejus, bibliotekas. 
1904 m. pablogėjo jo sveika
ta ir jis persikėlė į Šveicari
ją, kur Zuricho Universitete 
studijavo literatūrą, estetiką 
ir filosofiją. Susidomėjo lite
ratūros kritika. Rengėsi tyri
nėti lietuvių literatūros isto
riją. Tačiau sveikata blogėjo. 
Grįžo į Lietuvą. Čia jis pa
rengė pirmą savo knygą 
“Įvairūs apsakymėliai.” Išvy
ko gydytis į Zakopanią. Slau
gė jį jo žmona. Džiovos 
kamuojamas, jis rašė, rašė, 
rašė. Žinodamas, kad nepa
kils iš ligos, jis stengėsi 
daugiau parašyti, kad dau
giau savo kūrybos įneštų į 
dar negausią lietuvių litera
tūrą. Tai buvo tvirtos valios 
žmogus. Kitas jo vietoje bū
tų pasidavęs pesimizmui, 
blaškęsis, o jis visas jėgas 
atidavė darbui, kūrybai. Čia 
sirgdamas, jis sumanė išleis
ti literatūrinį almanachą, ra
šė “Liūdną pasaką.” 1907 m. 
gruodžio 8 d. nustojo plakusi 
ši tauri, tiek daug lietuvių 
literatūrai padirbusi širdis. 
Priešmirtiniame savo eilė
raštyje jis rašė:
Kad numirsiu, man pakaskit 
Ant Šventosios upės kranto:. 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau.

Šis rašytojo noras buvo 
išpildytas 1953 m. Jo palai
kai iš Zakopanės buvo per
vežti į Anykščius ir palaidoti 
Liūdiškių piliakalnyje. Ant 
kapo pastatytas paminklas 
primena jo aprašytą laimės 
žiburį.

J. Biliūnas—tai pavyzdys 
jaunimui, kaip reikia mylėti 
savo liaudį, kaip reikia dirbti 
kultūrai pakelti. Jo raštai 
mėgiami žmonių tarpe. Jo 
atmintis ir šiandien gyva.

Kęstutis Balčiūnas

Londonas. — Anglijos 
maisto produktų kainos per 
pastaruosius penkeris metus 
(nuo 1974 m.) daugiau negu 
pasidvigubėjo. Jos pakilo 
115.6 procento!
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1. Berniukas, čiulbantis 
lakštingala

Perskaitę tokį pavadinimą, 
prisiminame Petro Cvirkos 
garsųjį apsakymą “Lakštin
gala” apie lietuvių berniuko 
žygdarbį hitlerininkų oku
puotoje Lietuvoje Didžiojo 
Tėvynės (pasaulinio) karo 
metais. Su šiuo įžymiojo ra
šytojo kūriniu Amerikos pa
žangieji lietuviai susipažino 
1943 m., kai jį išspausdino 
“Laisvės” laikraštis (1943, 
bal. 2). Bet iš tikrųjų su 
apsakymu “Lakštingala” jie 
susidūrė anksčiau, įdomiomis 
aplinkybėmis. Jos svarbios 
šio P. Cvirkos kūrinio istori
jai.

1942 m. rugpjūčio 6 d. 
“Laisvės” laikraštis 183 nr. 
“įvairumų pasaulyje,” kurį 
tada ruošė K. Vidikas-Tau- 
ras, paskelbė pasakojimą 
“Kaip Lietuvos berniukas, 
čiulbėdamas lakštingalos bal
su, vedė nacius pražūtim"

“Vaikų drąsa ir išmany
mas—buvo ten rašoma,— 
taipgi padaro stebėtinų žygių 
šiame didžiausiame kare. To
kių žygių tikrai padarė vie
nas lietuvių berniukas—kaip 
rašo amerikietis Maurice 
Hindus, N. Y. Herald Tri
bune korespondentas iš 
Maskvos.” Toliau “Laisvės” 
laikraštis gana plačiai išdėsto 
to korespondento pasakojimą 
kaip tikrą atsitikimą iš hitle
rinės kariuomenės okupuotos 
Lietuvos gyvenimo.

Pasakojimas prasideda 
apie vokiečių sunaikintą vie
ną Lietuvos kaimą, kurio 
gyventojai išsibėgiojo nuo 
hitlerininkų teroro, kai kurie 
pasitraukė į mišką ir sudarė 
tarybinių partizanų būrį. Į tą 
kaimą atvyksta vokiečių ka
reivių dalinys ir ūmai išgirs
ta, kaip “suvirpėjo oras nuo 
lakštingalos čiulbėjimo.” Ap
sidairę vokiečiai pastebėję— 
rašė korespondentas,—“ne 
čiulbantį paukštį, o mažą 
berniuką, bedrožiantį peiliu
ku pagaliuką.” “Berniukas 
švilpė. Jis buvo vienplaukis, 
apsivilkęs žalios spalvos ži- 
ponėliu ir sėdėjo ant griovio 
kranto, nuleidęs kojas že
myn.”

Korespondentas pasakoja 
apie vokiečių išsigandusį 
berniuką, kuris nuo jų paslė
pė švilpynę burnoje. Vokie
čių karininkas liepęs parody
ti, ką jis slepia. Berniukas, 
parodęs švilpynę, pasigyrė 
mokąs ir gegute kukuoti.

“Oficierius užklausė, ar 
berniukas žino kelią į tūlą 
kitą kaimą. Taip—atsakė 
berniukas.—Aš tuo keliu 
eidavau su savo dėde žvejoti 
į tvenkinį prie malūno.” Vo
kiečiai, pasiėmę berniuką su 
savimi, išsijudino kelionėn.

Kai vokiečiai jo paklausę 
apie partizanus, berniukas 
nusidavęs naiviu, nesupran
tančiu, ko jie norį, ir ėmęs 
pasakoti apie miško grybus. 
Eidamas jis švilpinėjęs ir 
atrodė, kad berniukas taip 
linksminąsis. “Trisdešimt du 
kartus jis sučiulbėjo kaip 
lakštingala, o du kartus su
kukavo kaip gegutė . . . Par
tizanai, užsislėpę miške, ži
nojo, ką reiškė tų paukščių 
dainos.” Jos pranešė, kad 
vokiečių būrys turėjo 32 
žmones ir 2 kulkosvaidžius. 
z Kai vokiečiai įėjo miškan, 
berniukas “kaip nugąsdintas 
k r ai ik as, šoko šalin ir dingo 
jiems iš akių.” Iš miško 
pasipylė šūviai ir “nė vieno 
vokiečio neliko gy vo.”

Amerikiečių koresponden
to pasakojimas baigiasi tokiu 
vaizdu: “Neužilgo berniukas 
vėl sugrįžo beržynan arti 
kaimo. Sėdėjo jis ant griovio 
kranto, nuleidęs kojas že
myn; peiliu drožinėjo sau 
pagaliuką ir švilpuku čiulbė
jo lakštingalos dainą.”

Palyginę amerikiečių ko
respondento pasakojimą su

“LAISVĖ”

Krislai iš Lietuvos “Laisvei”
P. Cvirkos apsakymu “Lakš
tingala” iš karto pastebėsime 
jų visišką panašumą. Kores
pondentas tiksliai (išskyrus 
galbūt vieną kitą nežymią 
detalę ar štrichą) čia atpasa
kojo minėtą rašytojo apsaky
mą nuo pradžios iki pabai
gos. Mūsų pacituotos vietos 
beveik visiškai sutampa su 
P. Cvirkos “Lakštingala.”

Vadinasi, amerikiečių ko
respondentui jau buvo žino
mas šis mūsų rašytojo kūri
nys. Jis atpasakojo P. Cvir
kos “Lakštingalą” iš “Izvesti- 
jų” laikraščio, kuris 1942 m. 
birželio mėn. išspausdino šio 
rašytojo kūrinio vertimą į 
rusų kalbą. Bet atpasakojo 
kaip tikrą atsitikimą. Galėjo 
būti, kad P. Cvirka, kurda
mas šį apsakymą, rėmėsi 
tikru įvykiu. Bet teisingiau 
būtų sakyti, kad rašytojo 
vaizduotės, jo talento sukur
tas apsakymas “Lakštingala” 
buvo toks įtaigus, toks gyve
nimiškas, kad, atrodė, kaip 
tikras gyvenimo atsitikimas. 
Tai P. Cvirkos meistriškumo 
paliudijimas. Neatsitiktina, 
kad “Lakštingala” tapo 
chrestomatiniu klasikiniu 
mūsų literatūros kūriniu. 
“Laisvėje” paskelbta medžia
ga atskleidžia įdomų šio kūri
nio istorijos epizodą, kurį čia 
priminėme artėjant P. Cvir
kos 70-ties metų sukakčiai.

2. Amerikos lietuviai ir 
K. Borutos kūryba

Neseniai Lietuvos TSR 
Respublikinė biblioteka Vil
niuje išleido V. Vilnonytės 
sudarytą bibliografiją—“Ka
zys Boruta.” Čia suregistruo
ti 1920-1976 m. laikotarpiu 
sukurti ir išleisti šio žymaus 
mūsų rašytojo kūriniai (kny
gose, leidiniuose, periodiko
je) ir literatūra apie jį—jo 
gyvenimą, kūrybą ir veiklą.

Bibliografijoje užfiksuoti ir 
K. Borutos kūriniai, paskelb
ti JAV, Kanados, Pietų 
Amerikos (Brazilijos, Argen
tinos) lietuvių spaudoje.

JAV pažangiojoje lietuvių 
periodikoje K. Boruta pir
miausia pasirodė kaip vertė
jas. “Laisvės” laikraštis 
(1937.XI.6, nr. 26) išspausdi
no jo verstą N. Tichonovo 
eilėraštį “Baladė apie vinis.” 
Su originaliais kūriniais K. 
Boruta į čikagiškės “Vilnies” 
laikraštį ateina 1940 m. Čia 
(1940.XII.12-16) buvo pa
skelbtos ištraukos iš K. Bo
rutos apsakymų knygos 
“Saulę ant savo pečių par
nešti išėjo.” “Vilnies” kalen
doriuose 1940 ir 1941 me
tams išspausdintas poeto 
garsus eilėraštis “Kryžių 
Lietuva.”

Kai kurie K. Borutos eilė
raščiai JAV lietuvių pažan
giojoje spaudoje buvo publi
kuoti antrojo pasaulinio karo 
metais (pvz. eilėraštis “Siel
vartas dėl Tėvynės,”—“Vil
nis,” 1942,XII.24).

Nuodugnesnė JAV lietuvių 
pažintis su K. Boruta—bele
tristu įvyko “Vilnies” laik
raščiui (1971.I.20-V.26) iš
spausdinus rašytojo apysa
ką—kroniką “Sunkūs pa
minklai”—apie hitlerininkų 
nužudyto žymiojo skulpto
riaus Vinco Grybo gyvenimą. 
Iki tol šio kūrinio bei apysa
kos “Baltaragio malūnas” iš
traukos jau buvo skelbtos 
“Vilnyje” (1952,VII.7; 1962. 
X.13-27; XI. 3-10). 1945 m. 
“Laisvės” laikraštis per
spausdino K. Borutos 
straipsnį apie Aleksiejų Tol
stojų. Jo poezija yra papuo- 
šusi LLD žurnalo “Šviesa” 
puslapius (1965, Nr. 1, 2).

Žinios apie K. Borutą JAV 
lietuvius iš “Laisvės” laikraš
čio pasiekė 1933 m. Jis api
būdinamas straipsnyje “Kas 
yra rašytojų grupė “Darbas” 
(“1”, 1933, geg. 23). Tas pats 
laikraštis (1934,V.19) prane
šė skaitytojams apie rašytojo

Sajos dviejų dalių tragikomediją “Liepsnojanti kriaušė.” 
Spektaklį režisavo Minsko valstybinio teatro ir dailės 
instituto auklėtinė Virginija Tarnauskaitė, dailininkas 
Valdas Pumputis, kompozitorius Vytautas Juozapaitis.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio, Aktorius Bronius 
Gražys—Vinco vaidmenyje ir aktorė Nijolė Sabulytė —Re
ginos vaidmenyje. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Vietname karas
Ir vėl karas Vietname.
Kodėl Vietname karas?
Kodėl ten jau daug metų nesiliauja karas?
Argi vietnamiečiai nori karo?
Ne!
Vietnamas nenori karo!
Nei vienas doras žmogus nenori karo!
Juk karas neša mirtį.
0 kas gi nori mirti?
Vietnamas nori taikos,
ryžių laukų ir laisvės savo žmonėms!

Vietnamas kariavo ilgus metus prieš kolonizatorius, 
atnešusius jam vargų, skurdą ir pažeminimą;
vietnamiečiai tęsė kovą ir prieš savus—
feodalus ir buržuazinę išnaudotojų klasę— 
nė kiek nesiskiriančią nuo buvusių kolonizatorių, 
atėmusių iš darbo žmonių ryžius ir laisvę.
Vietnamiečiai kovojo ir mirė
nuo dėdės Šamo anūkų,
padėjusių Vietnamo buržuazijai
pavergti savo krašto darbo žmones.
Už laisvę ir teisę turėti saują ryžių
ir bambukinę pastogę mirė motinos su kūdikiais ant rankų.

Ir vėl karas . . .
Vietname vėl žūsta seneliai su savo lazdomis;
motinos su savo kūdikiais;
numylėtinės su savo numylėtiniais;
broliai su savo seserimis;
vyrai su savo žmonomis . . .
Vietnamas vėl dega nuo savo šiaurinio kaimyno ugnies, 
nuo neapykantos, kad jam nenusilenkė.
Vietnamas nori būti laisvas:
auginti ryžius, bananus ir bambukų giraites.
Kodėl dega Vietnamas?
Argi to mokė Vietnamo užpuolėjus
Sun Jatsenas, Lu Sinis ir kiti 
kinų tautos didieji sūnūs?
Sustokite, kol ne vėlu,
Avantiūristai iš Pekino.
Teprasmenga visi, kurie
neša žmonijai ir mirtį, ir ašaras, 
pavergimą ir priespaudą!
Visi karų kurstytojai ir jų vykdytojai,
teprasmenga!
Salin rankas nuo Vietnamo!
Šalin rankas nuo ginklo,
taikančio į motinos ir vaiko širdį!

Linas Valbasys

persekiojimą buržuazinėje 
Lietuvoje. Į K. Borutos 
straipsnį apie rašytoją Pa- 
nait Istrati “Laisvėje” 
(1937,X.16) atsiliepė S. Jasi- 
lionis.

Apie K. Borutą—jo kūrybą 
ir knygas—nuo 1940 metų 
rašė R. Mizara, A. Petriką, 
A. Bimba ir kiti JAV lietuvių 
autoriai. Beje, A. Bimba 
1945-46 m. viešėdamas Tary
bų Lietuvoje susipažino su 
K. Boruta, su juo nesykį 
bendravo. Kai kurie jų ben
dravimo momentai yra užfik
suoti ir šioje bibliografijoje.

Žinoma, ne visa JAV lietu
vių spaudoje ir knygose 
skelbta medžiaga apie K. 
Borutą pateko į bibliografiją. 
Antai, neįtraukta liko me
džiaga iš A. Petrikos knygos 
“LLD ir pažangieji Amerikos 
lietuviai,” iš A. Bimbos leidi
nių—“Prisikėlusi Lietuva,” 
“Klesti Nemuno kraštas,” jo 
pirmosios viešnagės Lietuvo
je užrašų. Bet ir tai, kas 
užregistruota liudija JAV 
lietuvių dėmesį įžymiojo ra
šytojo K. Borutos gyvenimui 
ir kūrybai. L. Antanaitis

NAUJOS PASTANGOS 
IŠGELBĖT JO GYVYBĘ

Atlanta. — Pasiremiant 
naujais liudininkų parody
mais, surinkta daugpeticijai 
parašų, reikalaujančiai, kad 
Johnny Harrisui mirties 
bausmė būtų pakeista kalėji
mu. Peticija įteikta Alabama 
valstijos teismui.

Kaip žinia, šis juodųjų 
žmonių veikėjas laikomas 
mirties kameroje nuo 1975 
metų.

Johnny Harris buvo kalti
namas, nužudęs Atmore ka
lėjimo sargą laike kalinių 
sukilimo. Dabar Jesse David 
Jett, kuris irgi dalyvavo ta- 
me kalinių sukilime, liudija, 
kad tuo laiku, kai sargas 
buvo nužudytas, Harris buvo 
visai kitoje kalėjimo dalyje, 
todėl jis negalėjo to nusikal
timo papildyti.

*
Bilbao, Ispanija. — Tero

ristai pagrobė stambų indus- 
trialistą Pico Garcia ir jo 
sūnų, bet paleido nesužeidę, 
kai iš jų šeimos gavo $38,000 
atlyginimą.

Portugalija: reakcija 
kontratakuoja

. . . Portu mieste neofašis- 
tai nusiaubė demokratinių 
partijų būstines . . . Moky
mo įstaigose “rinktinio jauni
mo” atstovai platina fašisti
nes proklamacijas . . . Lisa
bonos gatvėse surengta deši
niųjų manifestacija . . . Sala- 
zaro režimo atsargos genero
las Kaulzas di Ariagas įstei
gė ultradešinįjį “Nepriklau
somą judėjimą už nacionalinę 
rekonstrukciją” ir interviu 
neofašistiniam savaitraščiui 
“Rua” paragino visos šalies 
dešiniąsias jėgas susivienyti, 
pareikšdamas, kad parla
mentinė demokratija netinka 
Portugalijai.

Tokios nerimastingos ži
nios pastaraisiais mėnesiais 
sklinda iš Portugalijos, besi
ruošiančios pažymėti penke- 
rių metų sukaktį, kai šalyje 
buvo nuverstas vienas reak
cingiausių fašistinių režimų, 
siautėjęs čia beveik pusę 
šimtmečio.

Socialistų paslaugos 
reakcijai

Reakcija atkovoja praras
tas pozicijas ir valstybiniuo
se valdžios organuose. Čia 
jai labai pasitarnavo M. Soa- 
rešo vadovaujama Socialistų 
partija. Pirmuosiuose parla
mento rinkimuose surinkę 
daugiausia balsų, socialistai 
kurį laiką vieni valdė šalį. Iki 
praėjusių metų pradžios poli
tinėje arenoje jie rėmėsi čia 
kairiaisiais, čia dešiniaisiais, 
o praktinėje veikloje palaips
niui likvidavo 1974 metų ba
landžio revoliucijos iškovoji
mus: siaurino agrarinę refor
mą, atstatinėjo stambiojo ka
pitalo įtaką ekonomikoje, li
beraliai elgėsi su buvusiais 
Salazaro režimo aktyvistais. 
Pagaliau praėjusių metų pra
džioje Socialistų partija su
darė su reakcingu Socialiniu 
demokratiniu centru koalici
nę vyriausybę, o tai reiškė, 
kad ir politinėje arenoje So
cialistų partijos vadovai ga
lutinai pereina į dešiniųjų 
pusę.

Tačiau sustiprėjusiai reak
cijai jau ir to pasirodė per 
maža. M. Soarešo vyriausy
bė buvo priversta atsistaty
dinti. Prezidentas R. Eane- 
šas perdavė valdyti šalį “ne
partiniams.” Žinomo pramo
ninko Nobrės da Koštos vy
riausybės programai neprita
rė parlamentas, bet jai buvo 
leista kurį laiką spręsti “eili
nius klausimus.” Formaliai 
neegzistuojanti vyriausybė 
išplėtė aktyvią veiklą, stip
rindama privatų sektorių 
pramonėje, grąžino buvu
siems žemvaldžiams per 40 
tūkstančių hektarų žemės, 
sužlugdė dešimtis kaimo 
kooperatyvų. O metų pabai
goje sudaryta nauja “nepar
tinių” vyriausybė, kuriai va
dovauja Mota Pintu, atvirai 
žada tęsti šį kursą. »

Vyriausybės reakcinė 
programa

Motos Pintu vyriausybės 
programoje numatyta apri
boti darbo žmonių konstituci
nes teises ir laisves, vykdyti 
šalyje “griežtos ekonomijos” 
politiką, “įšaldyti” atlygini
mus ir tuo, pat metu išmokėti 
kompensacijas anksčiau na
cionalizuotų įmonių savinin
kams, dalį jų denacionalizuo- 
ti. Iš Vakarų valstybių mal
daujama naujų paskolų, nors 
jau dabar Portugalija prasi
skolinusi užsieniui 60 milijar
dų eskudų. Siekiama pritai
kyti Portugalijoš ekonominę 
struktūrą prie Bendrosios 
rinkos normų ir reikalavimų, 
žadame plačiau ir aktyviau 
įtraukti šalį į agresyvaus 
NATO bloko veiklą. Ši anti
liaudinė programa parlamen
te buvo patvirtinta dešiniųjų 
partijų balsais.

Socialistų partijos vadovai 

žodžiais pripažįsta, kad to
kios konservatyvios vyriau
sybės dar nėra buvę per visą 
porevoliucinį laikotarpį. Ta
čiau šios partijos atstovai 
parlamente nebalsavo prieš 
Motos Pintu vyriausybės 
programą, kad prezidentas 
nepaskirtų pirmalaikių parla
mento rinkimų. Jie žino, kad 
plačiosios masės nusisuko 
nuo socialistų. Pirmalaikiu 
se rinkimuose Socialistų par
tija prarastų daug rinkėjų 
balsų, sumažėtų jos mandatų 
skaičius parlamente.

Stambiojo kapitalo intere
sais tvarkant ekonomiką, 
Portugalija pergyvena sun
kius laikus. Infliacija pernai 
viršijo 20 procentų, plačiai 
vartojamų prekių ir pagrin
dinių maisto produktų kainos 
didėjo maždaug trečdaliu 
greičiau, negu darbo apmo
kėjimas. Maždaug kas šeštas 
portugalas darbininkas, tu
rintis profesinį pasiruošimą 
bei darbinę kvalifikaciją, yra 
bedarbis.

Liaudis priešinasi
Portugalijos darbo žmonės 

priešinasi antiliaudinei vy
riausybės politikai, siekia at
remti reakcijos išpuolius, ap
ginti 1974 metų balandžio 
revoliucijos iškovojimus. Ne
žiūrint oficialių draudimų, 
įvairiose liaudies ūkio šakose 
vyksta masiniai streikai. 
Reakcija bergždžiai mėgina 
suskaldyti profsąjungų judė
jimą, kuriame tvirtas pozici
jas turi komunistai. Valstie
čiai priešinasi mėginimams 
grąžinti žemvaldžiams revo
liucijos metu eksproprijuotas 
žemes. Didėjantį Komunistų 
partijos autoritetą vaizdžiai 
parodė šių metų pradžioje 
surengta partinio laikraščio 
“Avente!” šventė, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip pusė 
milijono portugalų.

Už bendradarbiavimą su 
komunistais vis plačiau pasi
sako eiliniai Socialistų parti
jos nariai. Suvienijus šių 
partijų pastangas parlamen
te, būtų galima sudaryti kai
riąją vyriausybę.

Portugalijoje vyksta at
kakli politinė kova tarp reak
cijos ir pažangos jėgų.

A. Petkus

VISUR AMERIKOS 
GINKLAI

Jungtinių Valstijų valdžia 
nutarė Tailandui parduoti ka
rinių lėktuvų “F-5” už $100 
milijonų ir Kenyai už $44 
milijonus. Mat, šios šalys yra 
valdomos reakcinių režimų.

*
Toronto. — Gallup Poll 

įstaigos pravestas apklausi
nėjimas parodo, kad daugu
ma kanadiečių pritaria prem
jero Pierre Elliot Trudeau 
vadovaujamai Liberalų parti
jai.'

*
Washingtonas. — 57 bal

sais prieš 38 Senatas atmetė 
pasiūlymą sustiprinti ryšius 
su Taiwanu-Formoza.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija į Tarybų Lietuva
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

me, kad ekskursijos laikas pakeistas—išvyks 
birželio 29 d. ir grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Lietuvoje bus nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d.

Kaina $1,475.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin

kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į: 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

3-IAS PUSLAPIS

Grūdinkimės 
ir judėkime

Reguliari mankšta, fizinis 
darbas treniruoja širdį, kvė
pavimo ir centrinę nervų 
sistemas. Širdis ir kvėpavi
mas prisitaiko prie raumenų 
darbo tempo ir ritmo, ji ima 
dirbti didesne jėga, ekono
miškiau, kvėpavimas tampa 
gilesnis ir retesnis. Raumenų 
veikla, fiziniai pratimai ypač 
reikalingi protinio darbo 
žmonėms ir asmenims, kurie 
mažai juda. Yra raumenų 
ze veiklumo ligų: pakumpi
mas, siaura įdubusi krūtinė, 
stuburo ligos, tulžies, inkstų 
akmenys, podagra, hemaro- 
jus. Be fizinio ritmiškumo ir 
gerai organizuoto darbo be 
fizinių pratimų žmogus nega
li sėkmingai atsispirti ligoms 
ir kovoti su ankstyva senat
ve. Todėl, kalbant apie darbo 
ir poilsio režimą, reikia neuž
miršti raumenų veiklos.

Naudingiausias fizinis dar
bas esti gryname ore. Jis 
stiprina reguliuojančius kūno 
mechanizmus, apsaugo nuo 
įvairių ligų ir yra geras 
poilsis po protinio darbo. 
Ypač gerai galima užgrūdinti 
organizmą žiemą. Žmogus 
greitai ir lengvai prisitaiko 
prie staigių aplinkos tempe
ratūros pasikeitimų, padidė
ja atsparumas įvairiems su
sirgimams ir žalingam išori
nių sąlygų poveikiui.

Nuolat ir palaipsniui didin
damas dirginamųjų veiks
nių—saulės spindulių, van
dens, šalto oro poveikį orga
nizmui, ypač odai, žmogus 
išsiugdo sugebėjimą greitai 
pereiti iš vienokių sąlygų į 
kitokias, kartu tikslingai pa
naudodamas savo kūno šilu
mą. Tais atvejais, kai orga
nizmą dažnai ir ilgai veikia 
dirgikliai visame kūno pavir
šiuje, nervų sistema automa
tiškai paskirsto šilumą. Aki
mirksniu susitraukusios 
kraujagyslės išsiplečia ir iš 
vidaus organų “karštas” 
kraujas atiteka į odą. Taip 
“žaidžiant kraujagyslėms,” 
oda ir visas organizmas apsi
saugo nuo atšalimo. Užsigrū
dinę žmonės rečiau serga 
sloga, gerklės uždegimais, 
bronchitu, lengviau ištveria 
kitus sunkumus.

Per savaitę turėdami dvi 
nedarbo dienas, jas privalo
me skirti tik aktyviam poil
siui. Labai gerai, kai slidinė
ti, čiuožti, iškylauti išeina 
visa šeima, suaugę ir vaikai. 
Suaugusieji turi rodyti pa
vyzdį, pratinti vaikus regu
liariai atlikti fizinės kultūros 
pratybas.

Darykime rytinę mankštą, 
grūdinkimės, judėkime—bū
sime sveiki, žvalūs ir dar
bingi.

Edmundas Švedas
Respublikinio fizkultūros 

medicinos dispanserio 
vyriausiasis gydytojas

Park Ridge, Ill. - Kovo 5 
d. čia ligoninėje Mrs. Cherie 
Tenney son, 25 metų, pagim
dė tris berniukus ir mergai
tę. Motina ir kūdikiai esą 
geroje sveikatoje. Tenneyso- 
nai jau turėjo trijų ir pusės 
metų sūnelį.
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Jie patenkinti gastrolėmis 
Jungtinėse Valstijose

NAUJAS NATO KARINIŲ 
JĖGŲ KOMANDIERIUS

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (vas. 21 d.) žinutėje “Iš 
gastrolių sugrįžus” sakoma:

Iš gastrolių Jungtinėse
Amerikos Valstijose sugrįžo
respublikos nusipelnęs ko- j ko publika, aukštai įvertino 
lektyvas—Lietuvos kameri- ■ spauda ir specialistai. * I

se, tiek šiaurėje, mažuose 
miesteliuose ir stambiuose 
kultūros centruose, mūsų ko
lektyvo koncertai buvo gau
siai lankomi, juos šiltai suti-

nis orkestras.
— Šios išvykos metu,—pa

reiškė Eltos korespondentui 
orkestro meno vadovas ir 
dirigentas, LTSR liaudies 
artistas S. Sondeckis,- 
mums teko koncertuoti 25 
miestuose, nuvažiuoti auto
busu daugiau kaip 13 tūk
stančių kilometrų. Malonu, 
kad grojant tiek JAV pietuo-

Daug dėmesio Lietuvos ka
merinio orkestro pasirody
mams skyrė JAV pažangieji 
lietuviai, ypač Chicagoje, Bo
stone, New Yorke. Paskuti
nę gastrolių dieną kolektyvui 
surengė priėmimą “Laisvės” 
redakcija, daug šiltų ir nuo
širdžių žodžių tarė A. Bimba, 
I. Mizarienė ir kiti.

Gen. B. W. Rogers

l ŠVEICARIJA i PADĖS MOKYKLOMS $
I NESISKAITO SU IRANO Į SURASTI IR PAŠALINTI 
REIKALAVIMU ASBESTĄ i|j

Ženeva. — Šveicarijos vai- j Washingtonas. — Atstovų b 
džia atmetė naujosios Irano j rūmų apšvietos ir darbo rei- b 
valdžios reikalavimą, kad pa- | kalams komisija nutarė pa- Q 
bėgusio karaliaus-šacho in- j dėti visoms šalies mokyk- b 
vestmentai ir kiti turtai1 Joms surasti pavojingus vai- 

kams asbesto produktus ir !j 
juos pašalinti. Daugiausia tų 
produktų randama seniau {j 
statytų mokyklų lubose. Me- 8 
dicinos mokslo pripažinta, S 
kad jie yra moksleivių svei- L 
katai kenksmingi ir turi būti R 
kuo greičiausiai pašalinti. X 
Federalinės valdžios pagalba X 
tas pastangas paskubins. X

vestmentai ir kiti 
Šveicarijoje būtų užšaldyti, 
tai yra neduodama šachui 
jais naudotis. O tie turtai, 
kaip pasirodo, yra tiesiog 
milžiniški, siekia bilijoną ir 
du šimtus milijonų dolerių!

Nežinia, kokių priemonių 
Iranas dabar imsis tuos tur
tus atgauti. Juk jie yra Irano 
liaudies sukurti ir jai pri
klauso.

Iš Tarybų Lietuvos
[Telegrama]

JONO BILIŪNO 
SUKAKČIAI

Balandžio 11 dieną sukan
ka 100 metų, kai gimė Lietu
vių literatūros klasikas Jo
nas Biliūnas. Ši sukaktis bus 
plačiai atžymima Tarybų 
Lietuvoje. Iškilmingi jubilie- 
jinai minėjimai įvyks Vilniu
je, Kaune ir Anykščiuose. 
Rašytojo tėviškėje Niūrony
se bus atidaryta memorialinė 
ekspozicija. Rašytojo kūrinių 
ir literatūros apie jį parodas 
bei meninio skaitymo vaka
rus rengs bibliotekos, kultū
ros namai, klubai.

Jubiliejaus proga išleidžia
mos naujos Jono Biliūno kū
rybos knygos, jo apsakymų 
rinktinė rusų kalba.
MIRĖ VALERIJONAS 
DERKINTIS

Kovo 5 dieną, eidamas 75 
metus, Vilniuje mirė lietuvių

scenos veteranas. Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas Valerijonas Derkintis.

1928 metais jis buvo priim
tas į Valstybės teatro vaidy
bos studiją ir čia sėmėsi 
mokslo žinių iš Glinskio, 
Dauguviečio, Sutkaus ir kitų 
įžymių lietuvių teatro meis
trų. Baigęs studiją, dirbo 
Šiaulių ir Klaipėdos dramos 
teatruose. Atkūrus Tarybų 
Valdžią Lietuvoje, jis atvyko 
į Vilnių ir aktyviai įsijungė į 
lietuvių tarybinio teatro gre
tas.

Valerijonas Derkintis ati
davė daugiau 50 metų Aka
deminio dramos teatro sce
nai. Plataus kūrybinio diapo- 
zono scenos meistras buvo 
gerai žinomas televizijos žiū
rovams, radijo teatro klausy
tojams. Jis pasireiškė ir kaip 
kino aktorius.

V. Petkevičienė

Pentagonas. — Preziden
tas Carteris vietoje generolo 
Alexander Haig, Jungtinių 
Valstijų karinių jėgų Euro
poje komandieriumi paskyrė 
keturių žvaigždžių generolą 
Bernard W. Rogers. Tuoj jį 
kitos NATO šalys išrinko ir 
NATO karinių jėgų vyriau
siuoju komandieriumi.

Generolas Rogers kilęs iš 
Kansas valstijos, gimęs 1921 
m. liepos 16 dieną. Antrojo 
pasaulinio karo metu jis jo
kiai amerikinei armijai Euro
poje nevadovavo, bet esąs 
labai linksmo būdo ir tarp 
karininkų populiarus.

Rawalpindi. — Pakistano 
aukščiausias teismas reika
lauja, kad buvusio premjero 
Bhutto apsigynimo advokatai 
iš naujo suformuluotų ir 
įteiktų prašymą jam mirties 
bausmę pakeisti amžinu ka
lėjimu. Tuo nutarimu vykdy
mas mirties bausmės auto
matiškai atidedamas.

Jeruzolimas — Kovo 7 d. 
trijuose arabų turistiniuos 
autobusuose rastos teroristų 
padėtos bombos. Viena jų 
sprogo ir sužeidė 12 keleivių.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia uždraudė jos okupuotos 
West Banko valdžiai pava
dinti viena gatvę Irano isla
mų vado Khomeini vardu.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Rapolui Merkiui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukteriai, žentui, 

sūnui, anūkams ir visiems jo artimiesiems.

Sveikina “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą

i Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą 
redaktorių Antaną Bimbą jo 85 m. gimtadienio 
sukakties proga. Jis praleido geriausią savo 
gyvenimo laiką dirbdamas “Laisvėje.” •

Suvažiavimui linkiu geriausių nutarimų, kad dar 
daug metų “Laisvė” lankytų mūsų namus.

Čia įdedu suvažiavimui $50 auką.

ir

LLD 78 kuopos nariai sveikina “Laisvės” Bendro
vės dalininkų suvažiavimą su $100 auka.

Linkime visiems suvažiavimo dalyviams daug 
gerų tarimų “Laisvės” laikraščio naudai.

LLD 78 KP. NARIAI
Yucaipa, Cal. 
per P. Žilinską

įO©oocoooocooeoooo©ooocococo©c*ocoococo©o

SVEIKINAME “LAISVĖS” BENDROVĖS 
SUVAŽIAVIMĄ

Linkime suvažiavimui padaryti geriausių nutari
mų mūsų laikraščio palaikymui. Taipgi linkime 
stiprios sveikatos visiems ir, kad “Laisvė” mus 
visus dar ilgai, ilgai lankytų.

JONAS-MARĖ ULOZAI
Waterbury, Conn.

Už sumažinimą militarinio 
biudžeto

Newark, N. J. —Miesto 
Taryba reikalauja, kad Kon
gresas priimtų kongresmano 
Parren Mitchell pasiūlymą 
žymiai sumažinti lėšas mili- 
tariniams reikalams, 
dinti socialiniams 
tams.

Įdomu ir tai, kad 
bažnyčios kunigas
Robinson išleido atsišaukimą

NELAIMĖS ANT 
GELEŽINKELIŲ LABAI 
PAGAUSĖJO

Geležinkeliečiu unijų orga
nas “Labor” (vas. 28 d.) labai 
susirūpinusiai rašo apie 
neapsakomą gausėjimą nelai
mių ant šios šalies geležinke
lių. Daugiausia nukenčia dar
bininkai. Daug jų užmušama, 
o dar daugiau sužeidžiama.

Laikraštis sako, kad nese
niai valdžia paskelbė duome
nis apie gausėjimą traukinių 
nusiritimų nuo bėgių, pav., 
per pirmuosius devynis 1978 
metų mėnesius įvyko 738 
nusiritimai. Tai buvo 13.3 
procento daugiau, negu jų 
buvo per 1977 metų pirmuo
sius 9 mėnesius.

N. DUDONIS
PLACIDĄ DUDONIENĖ 
PETRUSĖ GIŽAUSKIENĖ 
PAUL ŠLAJUS

Chester, Pa.

BALTIMORE, MD.

Mirus

Mildred Antanaitienei
Siunčiame mūsų giliausią užuojautą jos vyrui 

Leonard, jo mamytei Elenai Antanaitienei, kitiems 
giminėms'ir draugams.
J. F. Deltuvai
V. V. Balčiūnai
O. Kučiauskaitė

J. J. Staniai
P. Paserskis
Dr. Leroy Buckler ir šeima

o padi- 
projek-

Trinity
Dillard

JIS VALDŽIĄ
AŠTRIAI SMERKIA

Washingtonas. — Didžio
sios juodųjų žmonių organi
zacijos NAACP (National 
Association for the Advance
ment of Colored People) di
rektorius Benjamin Hooks 
kritikuoja valdžią, kad ji 
nepriverčia didmiesčio Chi- 
cagos Apšvietos tarybą įvyk
dyti viešosiose mokyklose 
pilną rasinę integraciją. Pa
sirodo, kad šiame mieste mo
kyklų integracija labai atsili
kusi.

Chicagoje yra 600 mokyk
lų. Jas lanko 496,000 mok
sleivių. Iš jų 299,000 yra 
juodieji.

BENJAMIN HOOKS

<

pa-

į Newarko organizacijas ir 
visus žmones ragindamas ra
šyti laiškus Washingtonan 
senatoriams ir kongresma- 
nams, prašant juos
smerkti biudžetą. Kun. Ro
binson sako, kad tai yra 
skubus reikalas, nes po ge
gužės 15 dienos jau gali būti 
pervėlu, nes biudžetas jau 
gali būti užgirtas.

PAKEITĖ ŽEMESNIO 
TEISMO NUOSPRENDI

Boston, Mass. — Pernai 
teismas nubaudė viso am
žiaus kalėjimu juoduosius 
Edward J. Soares, 33 metų, 
Leon Easterling, 41 metų ir 
Richard S. Alien, 36 metų. 
Jie buvo kaltinami nužudy
mu futbolininko Andrew 
Puopolo.

Bet dabar Massachusetts 
Valstijos aukščiausias teis
mas tą nuosprendį panaikino 
ir kaltinamieji turės būti iš 
naujo teisiami. Savo nuo
sprendį teismas remia tuo, 
kad į žemesnio teismo džiurę 
nebuvo įleidžiami juodieji 
žmonės. Tuo būdu teisiamieji 
buvo nubausti vien iš baltųjų 
susidedančios džiurės. Tokia 
rasinė diskriminacija netole
ruojama.

WATERBURY, CONN.
Mes sveikiname “Laisvės” šerininkų suvažiavimą 

ir “Laisvės” fondai aukojame $25.00. “Laisvės” 
Administracijai, redaktoriams, korespondentams 
ir visiems dalyviams linkime geros sveikatos ir 
energijos, kad jie ir toliau galėtų darbuotis išleisti 
“Laisvę,” kuri lanko mūsų namus.

J. ir M. SVINKŪNAI

SPECIALUS TEISMAS 
TEIS BUVUSIĄ VADOVĘ

New Delhi, Indija. — Indi
jos parlamentas nutarė suda
ryti specialų teismą teisimui 
buvusi premjerės Indira 
Gandhi, jos sūnaus ir jų 
šalininkų. Ji kaltinama, kad 
paskelbdama šalyje nepa-. 
prastą padėtį tarp 1975 ir 
1977 m., ji sulaužė šalies 
konstituciją.

Tada Indijoje viešpatau
jančia partija buvo Kongreso 
partija, o dabar ją valdo 
Janata partija. Nauji valdo
vai baudžia buvusius valdo
vus.
BUVĘS NACIS — 
KANDIDATAS J 
PREZIDENTUS!

Bonn. — Labai galimas 
daiktas, kad Hitlerio laikais 
buvęs nacių partijos narys 
Carl Carstens gali tapti Va
karų Vokietijos (Vokiečių 
Federatyvinės Respublikos) 
prezidentu. Jis yra Krikščio
nių Demokratų partijos Kan
didatas. Prezidento rinkimai 
įvyks gegužės mėnesį.

Dabartiniu V. Vokietijos 
prezidentu yra Walter 
Scheel, Laisvųjų Demokratų 
partijos veikėjas.

OAKVILLE, CONN.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Zuraitienė
Gimė—1890 m. rugpjūčio 25 d. 
Mirė —1979 m. kovo 2 d.

Liūdime netekę mylimos mamytės.
Jos vaikai: 

JOSEPH ŽURAITIS 
DANIEL ŽURAITIS 
ALICE MORRIS
MARY LANEVILLE

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Rapolui Merkiui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Albertui, 

dukrai Rožei Behmer, jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAlClAI
Fairview, N.J.

BRIDGEPORT, CONN.
Sveikiname Gerbiamą “Laisvės” Redaktorių An- 

tan Bimba jo gimtadienio sulaukusį to garbingo 
amžiaus 85-mečio proga. Mielas Antanas atliko 
milžinišką įnašą ypatingai darbininkiškame judėji
me, šviesdamas darbo liaudį, redaguodamas laik
raštį, pateikdamas teisingas žinias iš viso pasaulio. 
Mes linkime Jubiliatui dar daug darbingų metų, 
daug šviesių dienų, daug laimės ir geros stiprios 
sveikatos.

Antanas ir Amelia Mureikos
Clem Strauss
Jeane ir John Rigely
John Rigely Jr.
Robert Rigely
Sinty Rigely
Mary Strauss

CODOGCOCOCOCOOCOOCCO

Betty Jocis 
John Jocis 
Monica Valacka 
Algirdas Arison 
Michael Arison

BALTIMORE, MD.

Mirus

Mildred Antanaitienei
Jos vyrui Leonard, jo mielai mamytei E. 

Antanaitienei, visiems giminėms ir draugams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

AMERIKOS KARINIAI 
LAIVAI JAU 
ARABŲ JŪROJE

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio įsakymu, 
Jungtinių Valstijų karinis 
laivynas jau pribuvo į Arabų 
jūrą. Jo tikslas padėti Saudi 
Arabijai, jeigu jinai įsiveltų į 
konfliktą tarp Jemenu. Šis 
žygis labai panašus į šios 
šalies anais metais įsivėlimą į 
Vietnamo karą.

KAZYS-ANELĖ PEČKIAI

AŠTRIOS VARŽYBOS UŽ 
NUŽUDYTO VIETĄ

San Francisco, Cal. — Ca
lif ornijos valstijos 11-jame 
kongresiniame distrikte tarp 
demokratų ir republikonų 
prasidėjo labai aštrios varžy
bos į Guanoje nužudyto kon- 
gresmano Leo J. Ryan vietą. 
Abi kapitalistinės partijos 
šios vietos laimėjimą laiko 
labai svarbiu laimėjimu. Ve
lionis buvo demokratas. Bet 
republikonai mato gerą pro
gą jų kandidatui laimėti.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Rapolui Merkiui

Roma. — Premjeras An
dreotti vėl bandysiąs sudary
ti Italijai vyriausybę be joje 
komunistų. Jo vadovauja
moji Krikščionių Demokratų 
partija priešinga į kabinetą 
įsileidimui komunistų.

Madridas. — Kovo 5 dieną 
nušautas Ispanijos genero
las. Tai jau 30-tas šiemet 
politiniais sumetimais nužu
dymais.

Buvo skaudu spaudoje pastebėti, kad iš gyvųjų 
tarpo amžinai išsiskyrė taip didžiai gerbiamas 
mūsų draugas. Reiškiame giliausią užuojautą jo 
dukrai Rožytei, sūnui Albertui, jų. šeimoms, 
giminėms bei draugams^

ČIA ŽEMĖS ŪKYJE PILNAI 
TEBEVIEŠPATAUJA FIZINĖ DARBO 
ŽMOGAUS JĖGA

LLD 25 KUOPOS NARIAI
Baltimore, Md. (

OAKVILLE, CONN.

Mirus

Onai Žiūraitienei
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kp. valdyba ir 

nariai reiškia gilią užuojautą jos dukterim: Alice 
Morris ir Mary Laneville, sūnums Joseph Žiūraitis 
ir Daniel Žiūraitis, anūkams ir anūkėms, proanū
kiams ir kitiems jos artimiesiems giminėms jų 
liūdnoje valandoje.

L. L. D. 28 KP.
Waterbury, Conn.

Vaizdas Bangladeš respublikoje. Moderniška tech
nika su traktoriais ir kombainais dar tik mažai kur 
Afrikoje bei Azijoje pradeda pasirodyti. Dar daug, 
daug metų turės prabėgti, kol žemdirbystės bus 
sumodernizuota.
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KANADOS ŽINIOS
Puikus Tarybinių 

Menininkų koncertas
CLEVELAND, OHIO

Toronto lietuvių 
Moterų Klubas

Kovo 4, sekmadienį, įvyko 
Toronto Moterų Klubo susi
rinkimas, Clarmont salėje.

dabar randasi Floridoje, bet 
mūs nepamiršo ir gimtadie
nio proga atsiuntė pinigų

Susirinkimą atidarė ir vado
vavo I. Rukienė.

Skaityti protokolai ir iš
duoti raportai, kuriuos atsi
lankiusios klubo narės užgy-

pasivaišinimui ir atviruką 
kuriame ji visoms moterims 
linki laimingai susilaukti jos 
amžiaus 90 metų, ir jaustis 
taip gerai, kaip ji jaučiasi.

rė ir priėmė. A. Ylienė 
pranešė, kad sausio mėnesį 
suėjo 30 metų, kai klubas 
įsikūrė. Kadangi greitu lai
ku rengiamas Moterų Die
nos paminėjimas-vakarienė, 
šokiai, tad bus paminėta ir 
šio klubo sukaktis.

* * *
Buvo susirinkime praneš

ta, kad yra dvi naujos ligo
nės, šio klubo narės Laura 
Liukas ir P. Repšienė iš 
London, Ont. P. Repšienė, 
nors ir tolokai nuo Toronto 
gyvena, bet šį klubą palaiko. 
Teko nugirsti, kad ji buvo 
pergyvenusi priepuolį ir bu
vo ligoninėj, bet pastaruoju 
laiku grįžo namo toliau gydy
tis.

* * *
Atsirado ir vienas vyras 

jubilijatas—šio Lietuvių na
mo prižiūrėtojas—J. Pat- 
kauskas.

Buvo sudainuota “Linksmo 
Gimtadienio” ir “Ilgiausių 
Metų” visiems jubilijatams, 
kurie moteris ir dalyvaujan
čius pavaišino gėrimais ir 
valgiais. Apart jubilijačių, 
kurios atnešė vaišių, dar 
valgiais prisidėjo: R. Kukte- 
rienė, A. Ylienė, P. Pabera- 
lienė, J. Damašienė, A. Gu- 
džiauskienė, E. Ramanaus
kienė ir U. Sasnauskienė. 
Šeimininkavo J. Kuisienė ir 
R. Kukterienė.

* * *
V. Povilaitienė yra jau nuo 

seniau serganti, bet pasta
ruoju laiku pergyveno opera
ciją, randasi North Western 
ligoninėje.

* * *
Pasveikino jubilijantes jų

GRJŽO IŠ KUBOS
Būrys tautiečių, kurie bu

vo išvykę į Kubą viešnagėn, 
laimingai sugrįžo ir parsive
žė gražių įspūdžių. Visi su
grįžo smarkiai saule įdegę, 
išsimaudę sūriam vandenyne 

' ir pavažinėję po svarbesnes

Montreal, Canada. — 
vėl sulaukėme grupę tarybi
nių menininkų, -kurie po 
ilgos gastrolės po plačiąją 
Kanadą, grįždami į namus, 
buvo sustoję Montreale ir čia 
kovo 4 d. įvyko jų labai 
gražus koncertas.

Šią grupę sudarė skirtingų 
respublikų—armėnų, gruzi
nų, rusų ir ukrainų meninin
kai—šokėjai, dainininkai ir 
įvairių instrumentų muzikan
tai. Koncertas vyko erdvioje 
ir puošnioje CEGEP St. Lau
rent salėje, kurią užpilde 
įvairių tautų ir įvairaus am
žiaus publika. Šį kartą ir 
lietuviai labai skaitlingai pa
sirodė. Atrodė, kad koncer
tas publikai labai patiko, nes 
po kiekvieno meninio pasiro
dymo nuskambėdavo gausūs 
aplodismentai. Koncertui pa
sibaigus, daugelis tautiečių 
prašė, kad kaip tik pasirodys 
kada menininkai iš Tarybų 
Sąjungos Montreale, kad 
jiems praneštume.

Laukiame daugiau meni- 
i ninku iš Tarybų Sąjungos.

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ
Rosemontietis Victoras 

Verbyla gavo liūdną žinią iš 
Tarybų Lietuvos, kad ten 
mirė jo brolis Silvestras. 
Kiek metų atgal mirė jo 
kitas brolis Stasys, gyvenęs 
Montreale. Gili užuojauta 
Viktorui ir jo žmonelei.

Tik dabar sūzlmta, kad

Ir | yra miręs Jack Kisiel. Ka^ 
I dangi gyveno pavieniai ir 
neturėjo ryšių su tautiečiais, 
tai apie jo mirtį smulkiau ką 
sužinoti neteko. Prieš desėt- 
ką metų buvo atsikvietęs 
merginą iš Lenkijos, su kuria 
sukūrė šeimyninį gyvenimą, 
bet vėliau išsiskyrė.
LIGONIAI

Šiuos žodžius rašant, yra 
susirgusi Regina Jurkštienė 
ir paguldyta į Victorijos ligo
ninę.

Ch. Lukošių ištiko nelai
mė—lūžo koja.

John Zienkus turėjo opera
ciją ant rankos.

KUBA SUŽAVĖJO
Tik grįžo Kubos Bernardas 

Kvietinskas su savo anūkėle 
ir jos vyru, ten praleidęs 
pora savaičių. Tai antras jo 
vizitas į Kubą. Grįžo labai 
gerai nusiteikęs. Jam daug 
ko gražaus ir įdomaus teko 
pamatyti. Sako, kubiečiai 
svečius labai nuoširdžiai prii
ma. Maistas labai geras ir 
įvairus. Puikūs maudymo 
plažai.

Jo patarimas tiems tautie
čiams, kurie vyksta į Floridą 
ar kur kitur į šiltesnes vie
tas, praleisti žiemos šalčius, 
kad vyktų į Kubą. Jis suti
kęs ten grupę torontiečių ir 
iš kitur atvykusių tautiečių. 
Visi jie buvę labai patenkin
ti. P-rė K.

A

šį mėnesį gimtadienių proga: 
M. Daugėliene, Aidą Merkie
ne, šio klubo pirmininkę L 
Rukienę, K. Ragauskienę, 
Anna Zihal ir V. Masienę.

V. Masienė bene bus vy
riausia amžiumi šio klubo 
narė. Jai sukako 90 metų. Ji

to krašto vietoves.
P. Daugėla, fotografas ir 

jau daugelį kartų rodęs savo 
susuktus filmus iš savo kelio- 

i nių į Lietuvą, ketino greitu 
laiku parodyti ir jo nufilmuo
tas vietas Kuboje.

j. Naruševičienė

HARTFORD, CONN.

Mirus

Louise Butkevičienei

SU 90 TU GIMTADIENIU
Mes torontiečiai galime di-/ 

džiuotis ilgaamžiais tautie
čiais. Visa eilė jau perėjo į 9 
dešimtmetį. Turime ir tokių, 
kurie peržengė 90-metį. Bu
vo jau rašyta, kad draugai 
A. Merkis ir J. Kevėža 
pradėjo 10-tą dešimtmetį. Gi 
kovo mėnesį sukanka 90 mū
sų draugei V. Masienei.

Draugė V. Masienė yra 
viena seniausių mūsų moterų 
veikėjų. Ji buvo viena pir
mųjų moterų draugijos “Bi
rutės” narių. Si organizacija 
buvo suorganizuota 1920 me-

Pakvietimas
I
j Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubas rengia pava
sarinį banketą su šokiais 
šeštadienį, balandžio 7, nuo
savoj salėj, 160 Claremont 
St. Seimininkės priims visus 
su skania vakariene, o šeimi
ninkai pavaišins minkštais ir 
kietais gėrimais. Šokiams 
bus orkestras. Įžanga—tiktai 
$5.00. Vakarienė bus 6 v. v.

Visi nariai ir simpatikai
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai

Laisvės Choro nariai, mūsų mielos narės, po 
laidotuvių, visiems artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą. “Laisvei” aukomis prisidėjo sekami 
jos draugai, kurie ją lydėjo į Waterburio Lietuvių 
kapus:

Joseph Giuliano—$20
Po $2.50:

Tony Skardžius
Ruby Skardžius

Po $2.00:
Jacob Machėnas Joe Bakšys
Wilma Hollis Elena Brazauskas

Po $1.00:
J. V. Kazlau
E. Klimas
C. Miller 
Bruno Temesis

W. Bogdon —$1.75

A. Žalis
M. K. Barnett 
Mary Batulevitz 
John Vasil

tų gegužės 9 dieną. Steigia
majame susirinkime draugė 
V. Masienė buvo išrinkta 
užrašų sekretore. Sekančia
me susirinkime, pirmininkei 
K. Stankevičienei atsistaty
dinus, V. Masienė buvo iš
rinkta pirmininke.

Nuo to laiko, be pertrau
kos, draugė V. Masienė vei
kė Toronto lietuvių pažan
giųjų organizacijų veikloje. 
V. Masienė pirmoji sumanė, 
kad būtų rengiami garbės 
stalai Liaudies Balso pikni
kuose. Ji visuomet materia
liai rėmė Liaudies Balso pik
nikus ir kitus parengimus. 
Vienais metais, nebepamenu 
kuriais, draugė V. Masienė 
buvo kandidatė į Liaudies 
Balso pikniko žvaigždes.

Draugės gyvenimas nebu
vo lengvas. Jos vyras ilgai 
sirgo. Ji palaidojo tris sūnus 
iš keturių. Galima įsivaizduo
ti, kokius širdies skausmus 
draugė pergyveno. Ji taipgi 
užaugino dvi dukteris.

N ežiu rin t visų šeimyninių 
pergyvenimų, nežiūrint savo 
amžiaus, draugė visuomet 
dalyvavo mūsų organizacijų 
veikloje.

Nuo savęs ir visų Moterų 
Klubo narių vardu sveikinu 
draugę su šia garbinga su
kaktimi ir linkiu sveikatos ir 
sėkmės gyvenime.

A. Ylienė
Moterų Klubo sekret.

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Montrealo kuopos nariai su 
nariniais mokesčiais prisiun
tė per draugą L. Kisielį aukų 
apšvietos fondui sekančiai :

Bendraitienė P. $2.00, Či
činskas J. $2.00, Janušienė 
J. $1.00, Juška Ch. $1.00, 
Kisielis L> $2.00, Gudas M. 
$1.00, Keršys A. $1.00, Su
valkietė $2.00, Šplevičius 
Ptr. $1.00, Kuica J. $2.00, 
Veršinskienė O. $1.00, Mor- 
kevičius A. $2.00, Marytė 
$2.00, Spaičys F. $2.00, Ur
banavičius J. $2.00, Vilkis E. 
$1.00, Wolf J. $2.00, Zavišie- 
nėV. $2.00.

Draugai F. E. Laurusevi- 
čiai, New Lowell, Ont., 
paaukojo $2.45.

Toronto kuopos nariai per 
draugą T. Rimdžių aukojo 
sekančiai: A. M. Berškiai 45 
c., S. Kuisis $1.00. Ch. 
Naruševičius $1.00, B. Žu
kauskas $1.00, P. Alksnis 
$1.00, A. Karosas $1.00, V. 
Strazevicius $2.45, V. Masie
nė $2.00.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK Sekr.

Just a friend Veronika Vasil 
JoeCharnauskas Helen Carlson 
Alice Nazark Harry Mezochow
L. Carpentier Jerry DiCarli

Joe Silaika—25 c.

HARTFORD, CONN.

J. Vaitonis
J. Ulozas
M. Strižauskienė (Bridgeport)
E. Kazlauskienė (New Haven)

OAKVILLE, CONN.

V. Ruginis
B. Yokubonis
Ela Radžiūnas 
F. Semulevich 
Katherine Yenkelun

Mirus

Louise Butkevičienei
Reiškiame giliausią užuojautą visiems artimie

siems Amerikoje ir Lietuvoje. Kaip gaila netekus 
Louises, kuri gyveno Waterburyje, o vėliau 
Hartforde. Ji tiek daug dirbo darbininkiškame 
judėjime. Waterburieciai labai apgailestaujame jos 
netekę.
B. Yokubonis
J. Svinkūnas
M. Svinkūnienė
K. K. Danisevičius

Mirus

Onai Žiūraitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukterims Alice 

Morris ir Mary Laneville, sūnums Joseph Žiūraitis 
ir Daniel Žiūraitis, anūkams ir anūkėms, proanū
kėms ir kitiems jos 
liūdnoje valandoje.

M. Ulazienė
J. Ulozas
M. Svinkūnienė
J. Svinkūnas
J. Vaitonis

artimiesiems giminėms jų

MŪSŲ NAUJIENOS
United Rubber Workers 

unija pasirašė sutartį su 
Firestone Tire & Rubber Co. 
nestreikuoti, jei derybos dėl 
algų ir sąlygų nusitęstų po 
balandžio mėn., kada pasi
baigs senasis kontraktas.

Rubber industrijos savi
ninkai nori panašias sutartis 
gauti ir su kitais vietiniais 
unijos lokalais.

Sutartyje sakoma, kad 
kompanija nepaskelbs lokau
to, jeigu kitų kompanijų uni
jos sustreikuotų, kaip būda
vo praeityje.

Firestone kompanija praei
tais metais turėjusi didelius 
nuostolius, nes turėjo at
šaukti milijonus defektyvių 
padangų (tires).

* * *
Valdžia pagelbės asmenims 

ir šeimoms su mažomis paja
momis apmokėti už dujas— 
elektrą iki $250 sezonui. Ga
vimui pagalbos reikia, kad 
pavienio asmens metinės pa
jamos neviršytų $2,925, o 
šeimos iki šešių asmenų 
$10,300. Aplikacijas galima 
gauti ir išpildyti Community 
arba Senior Citizens cen
truose.

* * *
Clevelando apylinkėje žy

miai pakils vandens kaina, 
ypač priemiesčiuose. Mat at
naujinamos Vandens teiki
mo sistemos vamzdžiai ir 
linijos.

Teisybę pasakius, Cleve
lando vanduo pigesnis negu 
daugelyje kitų vietų.

* *
Clevelando piliečiai—ne

turtingi ir turtingi—nėra to
ki “blogi,” kokiais jie rodomi 
laikraščiuose bei televizijoje 
vaizduojami. Jie patys pasi
kėlė mokesčius (taksus), pa
gelbėti miestui išlipti iš defi- 
cito-skolos. Meras Dennis 
Kuncinich labai patenkintas,

kad visuomenė sutiko jo ad
ministracijai pagelbėti. Taip
gi jis labai linksmas, kad 
balsuotojai jo paklausė ir 
balsavo, kad Municipal Light 
nebūtų parduota. 

* * *
Kas daugiau naujo?
Vasario 18 d. įvyko baisi 

tragedija. John T. White, 41 
metų, gyveno su 17 metų 
sūnum ir 14 m. dukrele Ann. 
Buvo atsiskyręs nuo žmonos, 
dirbo dirbtuvėje. Reiškia, 
vaikams jis buvo tėvas ir 
motina, kuriuos jis auklėjo 
“būti gerais piliečiais.” Bet 
vaikai apylinkėje turėjo sė
brų grupę. Sėbrąms pasi
skundė, ir sakė—duosią $60 
tam, kuris nužudys jų tėvą! 
Vienas iš grupės, Jerome 
Watkins, 19 metų, sutiko tai 
atlikti. Dirbtuvė negalėdama 
su White susisiekti, pranešė 
policijai. Pribuvusi į namus 
policija įsilaužė į butą ir rado 
White jau prieš 10 dienų 
užmuštą.

Vaikai ir J. Watkins sua
reštuoti. Policijos užklausti, 
vaikai atsakė, kad jų tėvas 
buvęs labai griežtas ir neleis- 
davęs jiems rūkyti “pot”-ma- 
rijuanos .... 

* * *
Pasiekimui mokyklose in

tegracijos moksleiviai važi
nėjami busais skersai mies
tą. Viskas iš pradžios atrodė 
gerai. Ar tas visas triūsas ir 
išlaidos atsieks savo tikslo— 
duos žmoniškesnę integraciją 
ir aukštesnį mokslo laipsnį, 
parodys ateitis.

* * *
Atostogas su žmona pralei

džiame Tarpon Springs, 
Fla., St. Petersburg apylin
kėje. Oras šiltas, žolė žaliuo
ja tarpe žydinčių medelių, 
gėlių, žuvys nekanda, keliai 
užsikimšę skelįautojų, gavau 
“Laisvei” naują skaitytoją.

Visiems labų dienų.
J. Petraus

CAMBRIDGE, MASS.

MIRUS

Onai Galinienei
1979 m. vasario 26 d., sulaukusi 87 m. mirė O. 

Galinienė-Repšiūtė. Ji gimė Lietuvoje, augo Rusi
joje.

Amerikoje išgyveno apie 67 metus. Priklausė 
Cambridge Lietuvių Piliečių Klubui. Ji buvo 
vedus, bet kūdikių neturėjo. Jos vyras ir brolis jau 
seniai mirė.

Ona buvo laisvų pažiūrų, skaitė ir rėmė darbinin
kiškus laikraščius—“Laisvę.” Ji buvo laisvai laido
ta.

Velionė buvo pašarvota Waitkaus koplyčioje, 197 
Webster Ave., Cambridge, Mass.

Jos netekus—liūdžiu. Per daug metų pas ją 
gyvenau ir paskutiniu laiku ją lankiau ir kiek tik 
galėjau prižiūrėjau.

Lai jai būna ramu amžinai ilsėtis. Jos ilgai 
neužmiršiu.

BARBORA MACIKAITĖ

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Visotskis
Mirė 1946 m. kovo 16 d.

Jau prabėgo 33 metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Jo mirtis ir dabar man skaudžiai atsiliepia. 
Ilsėkis šaltoje žemelėje. Palengva ir aš pas tave 
ateisiu.

ONA VISOTSKIENĖ—žmona
Kensington, Conn.

Oakville, Conn.
Kovo 2 d. po ilgos ir 

sunkios ligos Park Manor 
Convalescent Home mirė 
Ona Žiūraitienė, 88 metų. Ji 
buvo Juozo Žiūraičio, kuris 
mirė prieš kelis metus, žmo
na. Gyveno 34 Wagon Wheel 
Ct., Oakville.

Ona buvo gimusi Lietuvoje 
1890 m. rugpjūčio 25 d. Į šią 
šalį atvyko 1910 m. būdama 
jauna ir apsigyveno Oakville, 
ir čia gyveno iki mirties.

Buvo pašarvota O’Neill Fu
neral Home. Palaidota kovo 
5 d. Lietuvių kapinėse, Wa
terbury, ten, kur palaidotas 
jos vyras.

Liūdesyje liko 2 sūnūs— 
Joseph ir Daniel Žiūraičiai, 
kurie abudu gyvena Water
town, Conn.; ir dvi dukte
rys, Alice Morris ir Mary 
Laneville, gyvenančias Oak
ville; 9 anūkai ir 13 proanū
kių.

Ona Žiūraitienė priklausė 
prie L. L. D. 28 kp., Water
bury. Per daug metų skaitė 
“Laisvę” ir ją finansiškai 
rėmė, pagal išgalę, iki jai 
leido sveikata. Ji lankydavo 
mūsų parengimus.

Gili užuojauta jos dukte
rims, žentams, sūnums, mar
čioms, anūkams, anūkėms, 
proanūkėms ir kitiems jos 
artimiems giminėms jų liūd
noje valandoje. O Tu, Onute, 
ilsėkis ramiai Lietuvių kapi
nėse. M. Svinkūnienė

Baltimore, Md.
Labai liūdna pranešti, kad 

nelemtoji vėžio liga kovo 2 
dieną iš gyvųjų tarpo išplėšė 
dar jauną, vos 66 metų 
tesulaukusią draugę Mildred 
Antanaitienę. Savo linksmu 
būdu ir malonia šypsena ve
lionė būdavo mūsų parengi
mų pažiba. Jps mylimas vy
rąs Leonard it jo motina H. 
Antanaitienė visuomet būda
vo laukiami svečiai. Jie ne 
tik lankydavo mūsų parengi
mus, bet ir gausiai paremda
vo valgiais ir aukomis.

Per daugelį metų Mildred 
buvo “Laisvės” skaitytoja ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 25 kuopos narė. Ji buvo 
ir už šiuos metus pilnai 
užsimokėjusi už prenumera
tą ir duokles.

Mildred Antanaitienė gimė 
1912 m. kovo 18 d. Scranton, 
Pa., draugų Medalių šeimo
je. Buvo pasiekus gana aukš
to mokslo. Dirbo Dental la
boratorijoje' kaip technikė. 
1935 metais susituokė su 
Leonardu Antanaičiu ir kar
tu su jo motina linksmai 
gyveno iki mirties.

Persikėlus į Baltimore gy
venti, dirbo rubsiuvių indus
trijoje. Sulaukus 62 metų 
išėjo į pensiją. Nors buvo 
gimusi Jungtinėse Valstijo
se, Mildred buvo per save 
pilnai išmokus lietuviškai 
kalbėti ir rašyti.

Velionės reikalavimu jos 
kūnas sudegintas kovo 4 d. ir 
pelenai plačiai paskleisti 
Bridgeton, N. J. Delaware 
upės įlankoje. Iš ten jie 
pasieks Atlanto vandeny
ną .. .

Organizacijos, draugų ir 
draugių vardu ir pati nuo 
savęs šeimai linkiu šį skaudų 
gyvenimo smūgį tvirtai per
nešti. Velionės Mildred mes 
ilgai nepamiršime.

Vinco Duktė

AMERIKOS KARINIAI 
LĖKTUVAI
SAUDI ARABIJAI

Jungtinių Valstijų valdžia 
pasiūlė monarchiškajai Saudi 
Arabijai ją aprūpinti kari
niais lėktuvais “F-15,” jeigu 
jinai savo lėktuvus panaudos 
karui tarp šiaurinio ir pieti
nio Jemenu. Šios abi šalys 
yra arabiškos ir tarp jų 
vyksta aštrūs susikirtimai. 
Saudi Arabija padeda šiauri
niam Yemenui, nes jo reži
mas yra reakcinis.
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Pažymėjome Moters Dieną New Yorke

Mildos Stensler vadovaujama, dainuoja “Aido” choro moterų grupė su solistu Viktoru
Bekeriu [d.) Salomėjos Narkėhūnaitės nuotraukos

Laisviečių žinios
Sveikina A. Bimbą

Anna Quaker širdingai 
sveikina Antaną Bimbą gar
bingo 85-erių metų jubilie
jaus proga. Ta proga 
$50 “Laisvės” paramai.

Anna sako: “Linkiu 
gerbiamas Antanai,

' sveikatos, kad dar ilgai gale- j 
[ tumėt redaguoti mūsų darbo | 
i žmonių laikraštį “Laisvę.”

iteikė

Tau, 
geros

D LIESEKMADIENĮ, BALANDŽIO
TUVIŲ KOOPERATYVINĖS BENDRO
VĖS [‘‘LAISVĖS’’] DALININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS 10 VAL. RYTO, LAISVĖS 
SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE 
PARK, N. Y.

Aplankius greatneckiečius : 
Marytę ir Juozą Kupčinskus ■ 
radome abu neseniai grįžu- ■ 
sius iš ligoninės—Marytė l 
pergyveno sunkią vidurių! 
operaciją; išbuvo kelias sa
vaites ligoninėje. Juozas 
taipgi išbuvo mėnesį laiko 
ligoninėj, tikrino ir gydė 
priepuolio ligą. Dabar abu 
namie daktaro ir slaugių 
priežiūroje.

Besikalbant draugai Kup
činskai prisiminė, kai buvo 
dar jauni ir sveiki, dainavo 

! Lyros chore, Great Necke, 
! rengė parengimus-piknikus, 
j sukelti paramos “Laisvei” ir 
1 organizacijoms.

Dabar prispaudė senatvė 
! ir nesveikata, privertė tik 
sėdėti namie ir rūpintis, kas 
bus toliau; artimų giminių 

! čia, girdi, neturi, kas galėtų 
' pagelbėti. “T. Lietuvoje

TĄ PAČIĄ DIENĄ, PO SUVAŽIAVI
MO, 2 VAL. BUS PIETŪS SU MENINE 
PROGRAMA PAGERBTI “LAISVĖS’’ RE
DAKTORIŲ ANTANĄ BIMBĄ, SULAU
KUSĮ 85 M. AMŽIAUS, IR APDOVANO
TĄ LIETUVOS TSR NUSIPELNIUSIO 
KULTŪROS VEIKĖJO GARBĖS VARDU 
PROGA. AUKA $7.

moterų tarybos. Kartu ji Bekerį, kuris ir šį kartą mus 
džiugino jo atliekamomis dai
nomis. Puikiai pasirodė mū- 

pažymėtij srityje, ir Tarybų Sąjungos sų solistė Nelė Ventienė ir 
. moterys turi savas proble- duetas Nelės Ventienės su 

imas, kad dar nemažai reiks Tese Stočkiene.
Taigi, turėjome 

I gražią ir labai 
šventę, 
pajėgė ir panoro 
gražus būrelis žmonių, kad | norėtumėm nuvažiuoti pasi
joje buvo ir tokių, kurie, 
nepriklausydami tiesiogiai 
mūsų judėjimui, tačiau pabu
voję keletą kartų Tarybų 
Lietuvoje, jautė savo parei
gą būti su mumis.

Iki sekančio susitikimo, iki 
“Laisvės” suvažiavimo 
laikraščio redaktoriaus A. 
Bimbos pagerbimo balandžio 
pirmą dieną.

Išlaikant per daugelį metui 
susiklosčiusią tradiciją, ir 
šiemet kovo 4 d. susirinkome! 
Laisvės salėje ] 
Tarptautinę Moters Dieną—; 
Kovo Aštuntąją.

Suprantama, sąlygos, ligos padaryti, pavyzdžiui, spren- j 
ar kitokie buitiniai reikalai džiant buitines problemas.

pabrėžė, kad, nežiūrint tik- 
[ rai didelių laimėjimų šioje

moterys turi savas proble-

ne visiems leido būti "" 
mumis, tačiau susirinko 
mažas žmonių būrys.

Moters Dienos pažymėjimą 
vedė New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė. Ji papasako
jo, kad dabar visame pasau
lyje minima šventė—Kovo 
Aštuntoji —gimė kaip tik 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Ji pažymėjo, kad ši 
šventė, nors ir čia gimusi,' 
ypač prigijo socialistinėse ša
lyse, kur mdterų reikalams,; 
jų buičiai ir problemoms ski-! 
riamas ypatingas dėmesys.

Ieva taip pat pastebėjo, į rienė pastebėjo, kad didelį, 
kad anaiptol ne visos proble-j labai svarbų darbą atlieka ne 
mos išspręstos, kad moterys tik tos moterys, kurios sumi- 
dar turi kovoti už savo tei-inėtos enciklopedijoje, bet ir 
sės. Prisimenant Jungtines1 dar daug kitų, pasakydama, 
Valstijas, ji pasakė, kad dari kad, ir šios dienos parengi- j vo 4 dieną, 

būtu galėjęs širdingą padėką draugams 
įvykti be tokių šaunių šeimi- Povilui Ventai i 
ninkių kaip Nelė Ventienė ir 
Ona Babarskienė, kurios su
ruošė skanius pietus, ir dar
bininkes Mildred Stensler, 
Adelė Lupsevičienė, Nelė 
Shumbris, Tęsė Stočkienė ir 
Nastė Buknienė.

Gražų sveikinimo žodį tarė 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba. Jis pasveikino New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo nares ir kitas pažangie- 
tes, pažymėdamas, kad jos 
daro didelį ir labai svarbų 
darbą.

Visus šio pobūvio dalyvius 
ypatingai sujaudino, kai žodį 
tarė buvęs ilgametis pažan
gus veikėjas, poetas ir dai
nininkas Jonas Juška. Labai 
malonu, kad jo sūnus, profe
sorius Henry Juška gerbia 
mūsų judėjimą, ir kai tik 
leidžia sąlygos, visada atveža 
į mūsų parengimus savo tė
velį, kuris, nepaisant garbin
go daugiau nei devyniasde
šimt metų amžiaus, išlaikė 
puikią atmintį ir labai šviesų 
protą.

Kaip ir visada per mūsų 
parengimus, šauniai pasidar
bavo Aido Choro mokytoja 
Mildred Stensler. Choras, 
tegul ir nepilnos sudėties, 
davė labai gražią programą. 
Norisi atskirai paminėti ne
nuilstantį dainininką Viktorą

su
ne

Banga Lukoševičienė

Po to kalbėjusi Ieva Miza-

iki šiol nėra priimtas AmerPmas vargiai 
kos Konstitucijos pataisos 
projektas, kuris turi suteikti 
lygias teises moterims. Tai, 
kad iki šiol nėra padaryta,;
yra savotiška šių dienų Ame-į 
rikos gėda.

Lietuvos žurnalistas,! 
“Moscow News” korespon
dentas New Yorke Jonas 
Lukoševičius pasveikino 
Laisvės salėje susirinkusias 
moteris, pažymėdamas jų ro
lę pažangioje veikloje.

Didesnę kalbą pasakė 
mums visiems gerai pažįsta-j 
ma žurnalistė Banga Lukoše-i 
vičienė. Ji pasakė, kad, ruoš-j 
damasi šiai šventei, ji per
žvelgė lietuvišką enciklope-! 
diją, ir ten rado daug pažan
gių Amerikos lietuvių mote-j 
rų vardų — kaip tai A. Joni-! 
kienę, I. Mizarienę, K. Karo-, 
sienę, N. Ventienę, M. i 
Stenslerienę, B. Keršulienę 
bei kitas. Ji smulkiai apibu
dino kiekvienos Tarybų Lie
tuvos enciklopedijoje pami-j 
nėtos Amerikos moters veik-i 
lą. Buvo tikrai malonu girdė
ti, kad Lietuva gerai žino 
mus, mūsų gyvenimą, domisi 
mūsų darbais. Ypač tai buvo 
malonu girdėti kaip tik pažy
mint Kovo Aštuntąją.

B. Lukoševičienė taip pat 
pasakojo apie Tarybų Lietu
vos moterų gyvenimą, apie 
tą didelį darbą, kurį nuveikia
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Džiugu,

dar vieną
prasmingą 
kad į ją
susirinkti turini? daug giminių, taip

; matyti su jais, ir prieš gyve- 
j nimo saulėleidį pamatyti, 
! kaip Lietuvos žmonės gyve
na”—baigė pokalbį.

“Kada senatvėje ligos už- 
' klumpa, tai gerai ištuština

ir
santaupas. Žinome, kad 
greit įvyks “Laisvės,” dali
ninkų suvažiavimas, mes no
rime jį pasveikinti su $10.”

Huntington, LI.,N.Y<
MŪSŲ MIESTE 
SIAUTĖJA PLĖŠIKAI

Jie neaplenkė ir manęs. 
Sausio 11 d. 7 vai. vak. man 
bežiūrint į televiziją, staiga 
pamačiau prie manęs stovin
čią didelę figūrą su lazda 
rankoje. Plėšikas staiga su
rinka: “Duok pinigus!” Persi- 
gandęs'sakau: “Neturiu!” Jis 
trenkia man per galvą ir 
skubiai pabėga.

Aš apsipyliau krauju, 
sišaukiau kaimynus ir 
bulansą. Skubiai tapau
vežtas į ligoninę. Ten žaizdą 
susiuvo.

Mano durys buvo 
užrakintos. Plėšikas 
per išvietės langą.

Plėšikas buvo už kelių die
nų atpažintas ir suareštuo
tas.

Likau sukrėstas, bet žaiz
da nepavojinga, gyja.

F. Klaston

NEW YORKO JAUNIMAS 
RUOŠIASI SKAITLINGAI 
DALYVAUTI

Pri- 
am- 
nu-

New Yorkas. — Šiame 
didmiestyje yra apie 300,000 
jaunų bedarbių. Daugelio pa
dėtis labai kritiška. Yra susi- 
siorganizavęs Kovai už dar
bus jaunimui komitetas. Jam 
vadovauja Terry Spector. 
Jis sako, kad balandžio 4 d. 
žygyje i Washingtoną už 
darbus jaunimui New Yorko 
miesto jaunimas bus labai 
skaitlingai atstovaujamas.

Moterų klubo 
narėms

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 20 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Dalyvaukime 
skaitlingai. Valdyba

Moterų klubas 
dėkoja

Apart virš suminėtų 
; rų, kurios prisidėjo su
! Moters Dienos minėjime ko- 

norime tarti

mote- 
darbu

ir Karoliui 
Benderiui, kurie daug pagel
bėjo mums.

Aukų Klubui gavome seka
mai: 
Sofija ir

Jurgis Stasiukaičiai. . $25. 
Frances Baltrus.................10.
Eleanora Sungailienė .... 10. 
Ed. Pavilonis.....................10.
Anna Quater.....................10.
A. Vaznienė...................... 10.
Frances Maželienė ............ 5.
E. Liepienė..........................5.
Magdalena Stripeikienė . . .5. 
Margaret Jakštas . . 
Natalija lešmantienė

Viso............................$100.* * *
Mieloji Margaret Jakštas, 

kuri gyvena Nesconset, 
Long Islande, važiavo į po
būvį traukiniais ir labai pa
vėlavo, tad negalėjo daly
vauti parengime. Ji nuvyko 
pas savo draugę Magdaleną 
Stripeikienę ir ten pernakvo
jo. Pirmadienį atvyko į 
"Laisvės” įstaigą pasiaiškint. 
Kaip matote aukščiau abi'S' 
paaukojo Klubui po $5, o x 
savo draugę Stripeikienę, b 
Margareta įrašė į Klubą, b 
Ačiū joms abiem. b

Klubo Valdyba b

5

Emilija Liepienė su savo 
dukra Lilija neseniai išsikėlė 
gyventi į Flushing, N.Y. Tai 
yra toliau nuo “Laisvės,” ir 
iš ten labai sunkus privažia
vimas. Draugės Liepienės 
sveikata negeriausia, bet ji 
nepasiduoda, ir laiks nuo 
laiko atvyksta į parengimus.

Kada jos mylimas vyras 
Mykolas Liepa buvo gyvas, 
abu visuomet lankydavo pro
gresyvių parengimus ir pa
remdavo “Laisvę.” Dabar ir 
pasilikusi viena neužmiršta, 
savo seną tradiciją tebeišlai- 
ko. —Paaukavo “Laisvei” iš
laikyti $10.

M. Šukaitienė, Moterų 
Klubo narė ir Aido choro 
rėmėja jau senokai paaukavo 
Aido chorui $5. 
me, kad pervėlai 
me.

Didelis ačiū
“Laisvei” ir Chorui.

Atsiprašo- 
paskelbia-

už aukas
Nellie

REIKALINGA LYGIŲ 
TEISIŲ

gerai 
Įlindo

Komitetas reikalauja, kad 
ateinančią vasarą miesto val
džia 200,000 jaunųjų bedar
bių aprūpintų darbais.

Washingtonas. — Antrojo 
Karo metu Jungtinių Valsti
jų oro jėgose tarnavo lėktu
vų vairuotojomis 1,097 mote
rys. Dabar valdžia patvarkė, 
kad jos bus laikomos karo 
veteranėmis ir gaus tokias 
pensijas, kokias gauna vyrai 
karo veteranai.

Brockton, Moss.
NETEKUS DVIEJŲ 
DRAUGIŲ

Draugę Orentienę palydė
jome į Melrose kapines vasa
rio 28 d. Velionė buvo “Lais
vės” skaitytoja ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 6 kuo
pos narė. Buvo pažangi mo
teris.

Paliko liūdinčius dukterį, 
žentą, du anūkus.

Taipgi Marijona Gutaus- 
kienė buvo “Laisvės” skaity
toja ir pažangi moteris, lais
va nuo religinių prietarų. 
Buvo daug lydėtojų. Visi 
buvo pakviesti į Jono Gu
tausko gyvenvietę ir pavai
šinti. Visiems padėkota už 
velionės palydėjimą ir gėles.

Trumpu laiku negailestin-
United Nations, N. Y. — goji mirtis iš gyvųjų tarpo 

! Jungtinių Tautų Žmogaus išplėšė net penkias pažangias 
Teisių Komisija priėmė re- moteris—pirmiau Budrikie- 
zoliuciją, kurioje reikalauja- nę, Lapinskienę ir Minkelo- 

■ ma, kad Čilėje būt atsteigtos nienę, o dabar Orentienę ir 
'visos pagrindinės žmogaus Gutauskienę.
! teisės. Charles Ustupas

SVEIKINA A. BIMBA
Gerb. drauge A. Bimba,

Negaliu įsivaizduoti, kad vis tebesi stipraus 
proto ir kūno jėga. Sulaukei 85 m. amžiaus, o vis 
dar dirbi! Sveikinu.

BRIEFS

be 
the

at

i NEW YORKE KALBĖS b 
' VIETNAMO 8
į AMBASADORIUS jį
l Kovo 25 dieną ruošiami ; b 
Į iškilmingi pietūs Vietnamo ( b 
’ Socialistinės Respublikos 
; Jungtinėse tautose Ha Van įj 
! Lau atstovo priėmimui. Pa- Įj 
, rengimas įvyks Roosevelt b 
j Hotel (Manhattane, kampas j« 
i Madison Ave. ir 45th St.). Jį b 
' ruošia “New World Review”
žurnalas. Newyorkieciams ; b 

j gera proga išgirsti tiesą iš ,X 
Į Vietnamo kovojančios liau-N 
| dies atstovo apie Kinijos.R 
agresiją. Būsią ir daugiau įį 
žymių kalbėtojų. »

F. KLASTON
Huntington Sta., N. Y

SVEIKINAME

New York Aido Chorus 
had a rehearsal and annual 
meeting last Saturday. Tes- 
sie Stockus gave a report 
about chorus activities past 
year and Julie Lazauskas 
gave a financial report.

We discussed our spring 
concert which will be held in 
May and decided to invite 
Hartford Laisve’s Chorus to 
participate. There will 
other good things on 
program too.

Chorus will perform
Anthony Bimba’s 85th birth
day celebration April 1. We 
have very busy weeks ahead 
of us and let us try to attend 
all rehearsals.

To the coffee table the 
contributions were from Tes- 
sie Stockus, Adele Lupshe- 
vicz and Nellie Shumbris. 
Nellie Venta and Ona 
barskas took care of 
table. Thanks!

* * *
Second-string U. S. diplo

mats abroad are living like 
kings in big homes that cost 
taxpayers an outrageous $29 
million a year to rent. 

* * *
They say that cancer re- 

01 searchers have discovered 
Jj that a number of common 
b substances, including certain LI 1
Q i food additives, pesticides, vi- 
bI tamins and constituents of 
b vegetables, can block the 

action of cancer-causing che- 
bi micals.

♦ ♦ ♦

The Soviet airline, Aero
flot, the world’s biggest air 
company, carried nearly one 
hundred million passengers 
in 1978. 

* * *
In what was billed as his 

last appearance in a Chicago 
ring, Muhammad Ali about a 
week ago fought a three- 
round exhibition to raise 
money for the defense fund 
of Wallace Davis, a Chicago
an who was critically injured 
when shot by police 
March 8, 1976.

on

mil- 
suit

Ba
the

Davis has filed a $15 
lion police brutality 
against the city. “I went to 
Ali and told him my story 
and he agreed to fight to 
help me,” Davis said. Nearly 
$100,000 was raised from the 
fight, and most 
contributed to 
fense fund. 

* *
The ‘legendary Soviet pia

nist,’ Lazar Berman has be
come, in the space of two 
years, one of the most 
sought after and highly 
praised artists on the inter
national scene, 
formed at the 
Center at State 
of New York, 
Brook, March 9.

of it will be
Davis’ de-

He per- 
Fine Arts 
University 
at Stony 

Use

GERBIAMĄ ANTANĄ BIMBĄ
jo gimtadienio proga. Linkime ilgiausių metų ir 
sveikatos.

M. ZEAKAS
Rockville, Md.

SVEIKINAME
Gerbiamas drauge Antanai Bimba!

Sveikiname Jus gimtadienio proga. Linkime 
sveikatos, laimės ir daug dar laimingų metų.

N. DUDONIS
PLACIDĄ DUDONIENĖ

Aston, Pa.

If you 
robbed, 
are. Some 80 percent of the 
utility increases were in the 
form of “fuel adjustment 
clauses,’’ which are open 
opportunities given to the 
public utility monopolies to 
raise charges without going 
to public service commis
sions. Last year electric and 
gas and utility companies 
netted $13.4 billion more 
than in 1976.

* * *
feel you are b,eing 
it is because you




