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KRISLAI
Skaudus smūgis aukštoms 

viltims
Kad pasitiktų milijonus 
J y dėmesiui
.Jie sau diržų nesusiveržia 
Nuoširdžiausiai dėkoju

A. BIMBA
Neseniai buvome džiugina- Į 

mi ir drąsinami, kad moksli
ninkai jau puikiai moka iš 
atomo pagaminti energiją ir ' 
kad visos mūsų bėdos šiuo 
klausimu greitai pasibaigs. 
Palyginti labai pigiai galėsi
me apšviesti savo butus ir 
miestų gatves. Atomines 
energijos pagalba, jie sakė, 
galėsime operuoti didžiau
sius fabrikus, gal net ir 
automobilius, traukinius, I

Smerkia agresiją, balsuoja už SALT II ; Žymus svečias su 

svarbia misija j
Detroit, Mich. — Neseniai 

čia lankėsi fašistinio militari- • 
nio režimo valdžios Čilės i 
darbo unijų federacijos pre- | 
zidentas Mario Navarro. Jo ! 
misija—paraginti amerikie- j 
čius organizuotus darbinin- | 
kus tą režimą boikotuoti. | 
Svečias atvyko iš San Fran
cisco, kur jis darbo unijų 
buvo labai šiltai sutiktas.

Detroite Navarro tarėsi su 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos vadais. Įdomu ir tas, 
kad jį čia sutiko ir su juo 
kalbėjosi Detroito miesto ta
rybos prezidentas Maryann 
Mahaffey.

Čilėje darbo unijoms už
drausta legališkai veikti. Jų

t

Baisioji nelaimė branduolinės
energijos įmonėje 
sukrėtė visą šalį

New Yorkas. — Tai dalis Į karštas kalbas 
tolimų kraštų 
tent: Vietnamo socialistinės 
Respublikos atstovas Jungti
nėse Tautose Ha Van Lau ir 
Tarybų Bielorusijos Jungt. 
Tautose atstovas Leonid A. 
Dolguchits. Publika vienbal
siai pasmerkė Kinijos agresi-

World Review” suruošti pie
tūs. Svetainė buvo permaža 
sutalpinti visus newyorkie- 
čius, norinčius parengime

pasakė du iš i ją prieš Vietnamą ir pasisakė 
svečiai, bū- I r*

gatvekarius bei lėktuvus.
Na, ir pradėjome po visą I vaizdo salėje,^ kurioje kovo 

šalį statyti didžiules bran- 25 dieną įvyko žurnalo “New 
duolinei energijai gaminti 
įmones. Per gana trumpą 
laiką jų pridygo apie 70. 
Šiomis dienomis dar suplana
vome pasistatyti naujų net ! dalyvauti. 
130! Juo daugiau, tuo geriau! | Parengime dalyvavo ir

Bet staiga, nelauktai ir į 
netikėtai po visą šalį nu- ! 
skamba žinia, kad vienoje i 
tokių įmonių netoli nuo 
Pennsylvania valstijos sosti
nės Harrisburgo įvyko baisi 
nelaimė —energijai gaminti ! 
aparatai —sugedo! Nesulai
komai iš jų veržiasi dujos, j 
gerai, pilni radiacijos, visoje Jiems vadovauja jų unija— j pakelti virš 7 procentų, ne- 
apylinkėje— pavojus žmonių i International Brotherhood of paisant, kad pragyvenimas 
gyvybei! Pirmiausia nėščios 
moterys ir vaikai turi neš
dintis iš namų ir slėptis nuo j streikas kiek ilgiau užsitęs, į 
pavojaus, o paskui juos ir valdžia bus priversta panau- I 
visi kiti gyventojai! doti Taft-Hartley įstatymą ir

Koks skaudus smūgisi versti darbininkus streiką 
mokslininkams jų sukeltoms ' nutraukti, tai yra valdžia 
neapsakomai džiugioms, iki pradės streiką laužyti, 
padangių iškilusioms viltims!

Sustreikavo sunkvežimių 
vairuotojai

Šios, savaitės pradžioje su- prezidento Carterio patvar- 
strei^avo 300,000 sunkveži- I kymą, kad niekur darbinin- 
mių (trokų) vairuotojų. I kai šiemet nereikalautų algų

Teamsters. Darbo sekreto- 1 
rius Marshall sako, kad jeigu i

yra pakilęs daug aukščiau. 
Sunkvežimių vairuotojai rei
kalauja, kad, viską suėmus, 
algos per ateinančius trejus 
metus, kol naujas kontraktas 
tęsis, būtų pakeltos net 35 
procentais. Vadinasi, kad 
kasmet algos automatiškai

Sis streikas, dalinai yra būtų pakeltos po apie 12 
i darbininkų sukilimas prieš procentų.

Skaitau pranešimą, kad ■ 
šioje šalyje American Har
court Jovanovich leidykla iš- 1 
leido Tarybų Sąjungos pre
zidento Leonido Brežnevo 
straipsnių ir iš straipsnių 
ištraukų rinkinį, pavadintą, 
“On Peace, Detente and So
viet American 
Rinkiniui įvadą 
Brežnevas.

Relations." 
parašė pats i

šio 
nė

leid inio 
kalbėti.svarbą nereikia

Reikia tik palinkėti, kad jis 
trumpiausiu laiku pasiektų 
milijonus angliškai skaitan
čių amerikiečių.

Nuo šių dviejų šalių santy
kių labai daug priklauso visa 
nūdienė pasaulinė padėtis.

Kaip žinia, musų nelaimin
gi "vaduotojai" negali atsi
džiaugti pastebėję Tarybų 
Lietuvos spaudoje kokį nors 
nusiskundimą, kad ten ir ten 
darbas neatliktas kaip reikia, 
kad ten ir ten namas pasta- ; 
tytas su dideliais defektais, 1 
arba laiku neatremontuotas, i 
Savo spaudoje jie už tai ant 
lietu vos vadų, architektų, 
statybininkų galvų aukščiau
sius kalnus suverčia ir visą

ką sulygina su žeme.
Aš noriu jų dėmesį at

kreipti į štai kokį atsitikimą 
mūsų New Yorke. 1967 me
tais inspektorių buvo paste
bėta, kad Manhattane di
džiulė pašto stotis yra su 
dideliais defektais ir pavojin
ga joje dirbančių
sveikatai. Tuoj stotis buvo 
uždaryta ir pradėta remon
tuoti bei perstatyti. Ir dar-

ĮTąsa 5-tam pusi.]

i už be atidėliojimo priėmimą 
Į ir pasirašymą sutarties už 
J branduolinio ginklavimosi 
I apribojimą—SALT II.

Sis entuziastiškas sambū-
i rys jame dalyvavusių 
newyorkiečių ilgai pasiliks 
atmintyje.

į Gaisre žuvo 
i penki žmonės

Jersey City, N. J. — Kovo 
30 dieną naktį sename daug- 
butiniame name, 605 Grove 
St. kilo gaisras, kuriame 
žuvo dviejų šeimų penki 
žmonės —du suaugę ir trys 
maži vaikai. Gaisras kilo an
trajame aukšte. Kiti 25 gy
ventojai buvo laimingi, spėjo 
pabėgti. I 
Žymiai pakeliama 
naftos kaina į

Prieš kelias dienas įvykęs ____  __  r___ _
naftą gaminančių šalių atsto- ; nyčios iždo, kuriame esą apie i 
vų susirinkimas nutarė pa- i $300,000. 
kelti naftos kainą devyniais  
procentais. Šioje šalyje ir 
visur kitur tuojau pabrangs Tampa, Tex. — Kovo 30 d. • 

i gazolinas ir namams apšildy- čia chemikalų fabrike kilo 
i ti aliejus. Jau dabar aukštes-, gaisras. Nelaimėje sužeistai 
i nės rūšies gazolino kaina 10 darbininkų, keletas pavo- ; 
i baigia pasiekti visą dolerį. jingai. i

Italijos 
parlamentas 
jau paleistas

Sekretorius Enrico 
Berlinguer daro kongresui 

pranešimą
Roma. — Italijos preziden-

vadas Navarro gyvena trem
tyje.

Jungtinių Tautų 
vado nuomonė

Londonas. — Čia lankyda
masis Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kurt 
Waldheim sakė netikįs, kad 
ši tarp Izraelio ir Egipto 
pasirašytoji sutartis prisidės 
pasiekti Vidurio Rytuose ra- 

| mybės. Jis teisingai pabrėžė, 
kad šiandien Vidurio Rytuo
se svarbiausias klausimas— 
palestiniečių likimas. Kaip 
žinoma, šioje sutartyje nėra 
pripažinta palestiniečiams 
teisės į jų nepriklausomą 
valstybę. Kaip tik priešingai: 
Izraelio premjeras Begin pa
reiškė, kad Izraelis niekados 
nepritars įsisteigimui pales
tiniečių valstybės tarp 
raelio ir Jordanijos.

Iz-

TEISĖJAS UŽGYRĖ 
554 LAVONŲ 
PERGABENIMĄ

San Francisco, California— 
Prieš 4 mėnesius lėktuvu 
iš Guanos parvežti 554 Peo
ple’s Temple bažnyčios nusi
žudžiusių narių lavonai iki 
šiol laikomi Wilmington, De
laware, lėktuvų stotyje. Da- j 
bar teisėjas Ira A. Brown! 
patvarkė, kad juos galimai
atgabenti į Californiją ir pa- ‘ tas Pertini parlamentą pa
laidoti Daphne Fernwood ka- leido ir paskelbė naujus rin- 
pinėse šalia San Francisco., kimus birželio 10 dieną. Vi- 
Už pergabenimą viena sunk- sos partijos tuoj pradėjo ryž- 
vežimių firma gaus $55,000. į tingai rinkimams ruoštis. 
Lėšos bus padengtos iš baž-1

Irano
žmonių , Lį

Buvęs 
c h as) Pahlevi 
Noroko išvyko
Bahamas ir čia žada įsikurti.

karalius I
su šeima
ir atvyko į

(ša- 
. iš

KRITIKUOJA IR 
SMERKIA S ADATĄ

Teheranas. — Irano Isla
mų vadas Khomeini labai 
aštriai kritikuoja ir smerkia 
Egipto prezidentą Sadatą už 
pasirašymą atskiros sutar
ties su Izraeliu. Jis savo 
pareiškime primena, kad 
prezidentas Sadatas buvęs 
labai artimas nuo sosto nu
versto Irano šacho Pahlevi. 
Khomeini Egipto prezidentą 
vadina Jungtinių Valstijų im
perialistų pastumdėliu, jų 
įrankiu.

Ginčai Egipto 
klausimu

Baghdad, Irakas. — Arabų 
Lygoje gana aštrus pasidali
jimas dėl nubaudimo Egipto 
už priėmimą sutarties su 
Izraeliu. Saudi Arabija su 
kitomis šalimis sutinka iš

Italijos Komunistų Partija, 
po Krikščionių Demokratų 
Partijos antroji stipriausia 
partija, šiomis dienomis bu
vo sušaukusi savo 15-ąjį kon- Egipto atšaukti savo amba-
gresą. Partijos vadas, gene- j sadorių, bet nori su juo 
ralinis sekretorius Berlin- i palaikyti diplomatinius ry- 
guer savo pranešime kongre-I sius. Irakas ir kitos šalys 
sui labai aištriai kritikavo; reikalauja, kad su Egiptu 
krikščionis demokratus už i būtų nutraukti visi ryšiai, 
šalies įklampinimą į giliausią i kad Egiptui nebūtų parduo

dama naftos ir t. t. Nežinia, 
kuomi šis jų tarpe ginčas 
baigsis.sun-

nu-
JEMENAI NUTARĖ 
SUSIVIENYTI

Kuwait. — Kaip atrodo, 
• tai Arabų Lygos pastangos 
j bus sėkmingos. Reuters ži- 
i niu agentūra praneša, kad po 

Belgradas, Jugoslavija. — I trijų dienų derybų Jemenu 
Čia gautas pranešimas, kad I respublikų vadovybės nutarė 
Rumunijos komunistinė va-! abi šalis suvienyti. Susivie- 
dovybė paskyrė naują prem-nijimo sutartį jau pasirašė 

Nereikia nė kalbėti, kad jis jerą. Buvusio premjero Ma- Siaurinio Jemeno preziden- 
tikisi vieną kurią dieną į I nescu vietą užėmė Ilie Ver- tas Ali Abdullah Saleh ir 
Iraną sugrįsti ir vėl savo • dėt. Esą pakeisti ir kai kurie į Pietinio Jemeno prezidentas 
kieta ranka jį valdyti. ! kiti aukšti pareigūnai. i Abdel Fatah Ismail.

i krizę. Tas parodo, kad ko-
Į munistai savo rinkiminėje
1 propagandoje pačias 
klausias “patrankas’

I kreips prieš krikščionis de
mokratas.

Vėl kalbama apie komunis-1 
tų ir socialistų bendrą fron-1 
tą.

Prezidentas Jimmy Carteris lankosi Middletown, Pa., ir 
susipažįsta su įvykusia Three Mile Island branduolinės 
energijos įmonėje nelaime.

Middletown, Pa. — Seniai 
ši šalis buvo taip smarkiai 
sukrėsta, kaip ją sukrėtė ne
toli nuo čia taip vadinamoje 
Three Mile Island branduoli
nės (atominės) energijos 
įmonėje įvykusi nelaimė. Iš 
jo einanti radiacija plačiau
sioje apylinkėje gyventojams 
sudaro didžiausią pavojų. 
Tuojau buvo įsakyta trijų 
mylių apylinkėje išsikrausty
ti vaikams ir nėščioms mote
rims. Paskui sekė keli tūks- | 
tančiai kitų gyventojų.

Pradžioje savaitės šiuos 
žodžius rašant pavojus tebė
ra nepraėjęs, radiacijos iš 
įmonės ėjimas ir plitimas po 
apylinkę dar nebuvo galuti
nai sulaikytas. Dar ir dabar 
tebekalbama apie pavojaus 
didėjimą. Gal reikėsią visus 
gyventojus iš dešimtines my
lių apylinkės iškelti kitur.

Susirūpinimas šiuo pavoju
mi toks didelis, jog praeitą 
sekmadienį, balandžio 1, net 
prezidentas Carter buvo at-1 
vykęs į Middletown su padė
timi susipažinti.

Si nelaimė iškėlė visą eilę 
labai svarbių klausimų: Kaip

su kitomis 70 branduolinės 
energijos įmonėmėmis išsi
mėčiusiomis po visą šąli, 
kurių daugel yra arti did
miesčių? Jeigu šitoje Three 
Mile Island įmonėje įvyko 
nelaimė, kuo geresnės kitos 
vietovės, kur yra užtikrini
mas, kad su jomis neatsitiks 
tas pats? Juk visos maždaug 
tokios pat konstrukcijos? Pa
galiau kaip su atominės ener
gijos ateitimi? Kaip su jau 
užplanuotomis naujomis 
branduolinės energijos įmo
nėmis, kurių esą apie 130?

Pasirodo, kad šia nelaime 
susirūpinimas labai didelis 
ne tik šioje šalyje, bet ir 
kituose kraštuose, nes jų 
daugelis taip pat turi .pasi
statę arba ruošiasi statydin
tis branduolinės energijos 
įmones. Prancūzija ir Vakarų 
Vokietija jau atsiuntė į Mid
dletown specialistus, susipa
žinti su mus ištikusia nelai
me, nes jos irgi jau turi net 
po keletą tokių fabrikų. Kaip 
žinia, tokių įmonių jau turi 
arba ruošiasi statyti panašias 
įmones ir socialistinės ša
lys .. .

Vaikai skubiai kraustomi iš Three Mile Island atominės 
energijos įmonės apylinkės.

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos premjeras Helmut 
Schmidt užtikrino Egipto 
prezidentą Sadatą, kad jo 
vadovaujama Vokiečių Fe
deratyvinė Respublika prisi
dės prie kitų NATO kraštų 
teikti Egiptui visokią pagal
bą. Schmidt pilnai užgiria 
Sadato pasirašytą sutartį su 
Izraeliu.

Washingtonas. — Senato 
rius Adlai Stevens, demo
kratas iš Illinois pareiškė 
kad jis kitam terminui nebe- 
kandidatuos. Jis sako, kad 
tos išvados jis priėjo jau 
prieš dvejus metus.

New Delhi, Indija. — Čia 
kovo 30 d. buso avarijoje 
žuvo 34 keleiviai.
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IŠ “LAISVĖS” REDAKTORIAUS PRANEŠIMO LIETU
VIU KOOPERATYVINĖS SPAUDOS BENDROVĖS DA
LININKŲ METINIAM SUSIRINKIMUI 1979 M. BALAN
DŽIO 1 DIENĄ.
Brangūs draugės ir draugai!

Pernai savo pranešimą dalininkų suvažiavimui pradėjau 
šiais žodžiais:

“Juo metų našta ant mūsų pečių darosi sunkesnė, tuo 
laikas greičiau bėga, tuo dienos, savaitės, mėnesiai ir metai 
darosi trumpesni. Juk, rodos, tik vakar buvome šioje 
salėje susirinkę ir tarėmės mūsų laikraščio “Laisvė” 
reikalais, o nuo to laiko jau prabėgo ištisi metai, ir mes vėl 
susirinkome. Taip pat nėra jokia paslaptis, kad mūsų 
sąskrydžiai kasmet mažesni. Ir šiame susirinkime nesimato 
daug brangių ir mylimų veidų, kuriuos matėme pernai. 
Vienus negailestingoji mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo, kiti 
dėl senatvės ir sveikatos sušlubavimo mūsų sanbūviuose 
nebegali dalyvauti. Tai labai gaila.”

Taip, mano brangūs draugės ir draugai, labai, labai gaila, 
kad ir praėjusieji metai mūsų senosios kartos gretoms 
nebuvo mielaširdingesni. Kaip tik dėl tų dviejų priežasčių, 
būtent dėl mirčių ir sveikatos sušlubavimų, ir šis mūsų 
susirinkimas yra neskaitlingas,—bent ne toks skaitlingas, 
kokio mes visi norėtumėme matyti.

Na, bet dejavimu ir nusiskundimais nieko neišspręsime ir 
nepasieksime. Tą mes visi puikiai žinome. Darbas neturi 
sustoti, darbas turi eiti pirmyn. Ir be galo džiugu, kad 
mūsų darbas per ištisus praeitus metus tęsėsi be 
mažiausios pertraukos, kad visų laisviečių nuoširdaus 
susitelkimo dėka, mūsų “Laisvė” reguliariai kas savaitė 
ištikimai lankė savo skaitytojus. Tuo mes visi labai 
didžiuojamės. Aš manau, kad ir šio mūsų sąskrydžio 
aukščiausias tikslas yra savo nutarimais ir patarimais 
sudaryti sąlygas, kad ir šiais metais “Laisvė” galėtų taip 
pat reguliariškai lankyti savo skaitytojus.

Aš tikiu, kad apie “Laisvės” reikalingumą Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietuvių pažangiajam judėjimui jums, 
draugės ir draugai, nereikia aiškinti. Jos vaidmuo jums 
puikiai žinomas. Ypač jis svarbus šiais audringais laikais.

Apie “Laisvės” ekonominius reikalus ir reikalą mums 
visiems jais susirūpinti, mums raportavo mūsų administra
torė. Reikia žinoti, kad laikraščio išlaikymas ne tik ne 
lengvės, bet dar sunkės ir ateityje, nes nesimato, jog 
infliacija sustotų siautėti, arba kainos pradėtų kristi 
žemyn. Kaip tik priešingai: per šių metų vasario mėnesį 
kainos pakilo tokiais nuošimčiais, kokiais jos nebuvo 
kilusios vėliausiais ketveriais metais. Nesimato jokių 
ženklų, kurie rodytų, kad kovo mėnesį ir kitais šių metų 
likusiais mėnesiais padėtis pasitaisys, kad kainų kilimas 
bent jau sulėtėtų. To mums nebežada nei prezidentas 
Carteris, nei kiti aukštieji valdžios pareigūnai. Taigi, kaip 
sakiau, ir “Laisvės” išlaikymas nepalengvės.

Atleiskite, draugės ir draugai, kad aš nuo savo temos 
nuklydau. Mano, kaip redaktoriaus, užduotis turi būti 
pasitarti su jumis bei išgirsti jūsų nuomonę “Laisvės” 
turinio reikalais. Juk jūs esate ne tik jos leidėjai, bet ir 
skaitytojai. Beveik visi esate įgudę, prityrę kovotojai už 
darbo liaudies reikalus. Jūs puikiai suprantate pažangaus 
laikraščio vaidmenį ypač šiais labai audringais laikais ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet ir visame plačiajame pasaulyje. 
Nuoširdžiai esate ne tik prašomi, bet ir raginami 
nepašykštėti pastabų, patarimų bei kritikos. Užtikrinu, 
kad į jūsų patarimus bei pastabas atkreips dėmesį ne tik 
jūsų redaktorius, bet, tikiu, ir visi bendradarbiai. Mūsų 
visų troškimas yra vienas: padaryti “Laisvę” kuo įdomiau
siu, kuo įvairiausiu ir patraukliausiu laikraščiu, kokiu tik 
dabartinėse sąlygose yra galima ją padaryti.

Nors pas mus jau gana sena tradicija redakcijos arba 
redaktoriaus pranešimuose nors trumpais bruožais apibū
dinti svarbiausius ir vėliausius įvykius tiek amerikinėje, 
tiek pasaulinėje arenoje, bet šį kartą to nedarysiu. Viena, 
noriu sutaupyti kuo daugiausia laiko diskusijoms, antra 
tikiu, kad jūs ir taip gana gerai suprantate, kokioje 
padėtyje yra Vidurio Rytai—santykiai tarp Izraelio ir 
arabų kraštų, Indokinijoje—Kinijos agresija prieš Vietna
mą; kaip sustovi derybos tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
sąjungos dėl branduolinio ginklavimosi apribojimo, (SALT 
II), ką reiškia šios šalies normalizavimas santykių su 
Kinija, arba ką žada nesulaikomos ginklavimosi varžybos, 
ir taip toliau, ir taip toliau.

Bet, žinoma, būtinai reikia nors minutei kitai sustoti ir 
pasižvalgyti po mūsų lietuviškąjį pasaulį. Pirmiausia, žodis 
kitas apie mūsų lietuviškosios išeivijos santykius su 
gimtuoju kraštu, su Tarybų Lietuva. Čia, kaip žinia, 
viešpatauja griežčiausias ir giliausias pasidalijimas tarp 
pažangiečių ir įvairaus kailio reakcininkų. Mes, pažangie
čiai palaikome su Lietuva kuo gražiausius, kuo tampriau
sius santykius. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų arba 
mūsų tėvų gimtajame krašte padaryta ir kasdien daroma 
pažanga visose srityse—pramonėje, žemės ūkyje, moksle, 
apšvietoje, kultūroje, mene, muzikoje, liaudies sveikatos 
apsaugoje. Kaip neapsakomai mus stebina ir džiugina 
Lietuvos mokslininkų ir menininkų pasirodymai ir pasižy
mėjimai net pačiuose tolimiausiuose pasaulio kampuose. 
Paimkime kad ir neseniai šioje šalyje Vilniaus Kamerinio 
orkestro gastroles. Aš tikiu, kad amerikinėje spaudoje 
skaitant apie tų mūsų jaunų vyrų ir moterų muzikinį 
pasirodymą, ne vienam mūsų per veidą nuriedėjo džiaugs
mo ašara. Mes didžiuojamės, kad šiandien retai kada

RAGINA GELBĖTIS 
NUO PAVOJAUS

Geležinkelininkų unijų or
ganas “Labor” (kovo 21 d.) 
vedamajame “Stop the 
march to monopoly!” kalba 
apie Amerikos demokratijai 
ir jos gyvenimo būdui pavojų 
iš stambiojo kapitalo jėgos 
didėjimo pusės. Stambusis 
biznis, sako laikraštis, nuola
tos plečia ir koncentruoja 

■ savo jėgą. Jau dabar 20 
stambiausių šios šalies kor- 

I poracijų turtas siekia 750 
į bilijonų dolerių! Vis daugiau 
ir daugiau gigantiškų firmų 
(biznių) susivienijusį,milžiniš
kus konglemoratus. Kaip tik 
šita sukoncentruota ekono
minė jėga ir yra atsakinga už 
infliaciją ir viešpataujančią 
korupciją.

“Labor” sako, kad į šį 
didėjantį pavojų savo dėmesį 
atkreipė Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Or- 
ganicacijų Kongreso Pildo
moji Taryba savo neseniai 
įvykusiame susirinkime. Ko
vai su juomi unijų vadai 
karštai ragino Kongresą 
priimti visą eilę įstatymų, 
kurie stambiojo kapitalo ga
lią apribotų. Geležinkelinin
kų organas ragina Kongresą 
tuos pasiūlymus priimti. Tą 
padaryti, girdi, iš kongres
menų pareikalaus didelės 
drąsos. Tos gigantiškos kor
poracijos pagalba savo įvai
rių grupių, asosciacijų bei 
politinių komitetų tiems uni
jų pasiūlymams pasipriešins. 
Tik keletas kongresmenų tu
ri pakankamai drąsos ir yra 
pasiryžę kovoti už unijų pa
siūlymų priėmimą . . .

stybinėse, politinėse, profe
sinėse, visuomeninėse ir ki
tose organizacijose.

Dabar yra 6 centriniai val
stybiniai archyvai ir 8 jų 
filialai, kiekvienas iš kurių 
aptarnauja savo zonos terito
rijoje esančius Tarybų val
džios organus, mokslo, kul
tūros įstaigas, įmones bei 
kitas organizacijas. Visuose 
mūsų valstybiniuose archy
vuose saugoma per 6 milijo
nus dokumentinių istorijos ir 
kultūros paminklų—valsty
bės valdžios ir valstybės val
dymo organų aktų, kitų ra
šytinių, grafinių, kino ir foto 
dokumentų bei garso įrašų.

Tarybų valdžios metais 
respublikos archyvarai atliko 
didelį darbą, organizuodami 
dokumentų komplektavimą 
bei apsaugą, tobulindami in
formaciją apie turimus doku
mentus ir plėsdami jų naudo
jimą mokslo, kultūros bei 
liaudies ūkio vystymui, o 
taip pat ideologiniam mūsų 
partijos darbui.

Mūsų archyvų dokumentai 
padeda restauruoti architek
tūros paminklus, gimti vis 
naujoms ir naujoms knygoms 
apie Lietuvos istoriją, apie 
Vilniaus valstybinį V. Kap
suko universitetą, besiruo
šiantį savo 400 metų jubilie
jui, padeda gimti knygoms, 
pasakojančioms apie liaudies 
kovas už savo laisvę, demas
kuojančioms liaudies priešus, 
supažindinančioms su senąja 
ir naująja respublikos sosti
nės praeitimi.

Viena iš svarbiausių archy
varų pareigų ir yra ta, kad 
kuo geriau būtų panaudojami 
šiam kilniam tikslui visi ar-

TARYBŲ LIETUVOJE 
RŪPINIMASIS 
PRAEITIES VERTYBIŲ 
IŠSAUGOJIMU

t : /f A , K. . » . , .

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (kovo 14 d.) straipsnyje 
“Praeities vertybėms išsau
goti” Feliksas Bieliauskas, 
Archyvų valdybos prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininkas, rašo:

“Buržuazinės santvarkos 
metais Lietuvoje viešpatavo 
žinybinė bei privati archyvų 
nuosavybė. Archyvai buvo 
dažnai naudojami buržuazi
jos interesų gynimui. Tokia 
nenormali padėtis pasibaigė 
tiktai tada, kai mūsų respub
likoje buvo atkurta Tarybų 
valdžia ir priimtas įstatymas 
apie archyvus, pagal kurį 
valstybės nuosavybe buvo 
paskelbti visi nacionalizuotų 
žinybų ir svarbūs privačių 
asmenų dokumentai, susida
rę ryšium su jų veikla val-

chyvuose sukaupti žmonių 
darbo patirties turtai, kad 
jie, būdami turtingais doku
mentinės informacijos šalti
niais, kuo plačiau dalyvautų 
visame praktiniame socialis
tinės statybos darbe.”

PIKTOS, NIEKŠIŠKOS 
JŲ PASTANGOS

Kunigų “Drauge” (kovo 21 
d.) straipsnyje “JAV LB 
atstovai valstybės departa
mente” rašoma:

“JAV Lįętųvių Bendruo
menės krašto valdybos atsto
vas Washingtone Algimantas 
Gureckas ir advokatas Er
nestas Raskauskas sausio 25 
d. lankėsi Valstybės departa
mente išsiaiškinti kai kuriuos 
naujai iškilusius klausimus 
su Baltijos skyriaus vedėju 
D. Thomas Longo. Daugiau 
kaip valandą užtrukusiame 
pokalbyje taip pat dalyvavo 
Sovietų skyriaus pareigūnas

Shaun M. Byrnes.
LB atstovai atkreipė Val

stybės departamento parei
gūnų dėmesį, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kon
certavo prof. Sauliaus Son
deckio vadovaujamas Lietu
vos kamerinis orkestras iš 
Vilniaus. Orkestras atvyko į 
Washingtoną sausio 16 d., 
bet čia koncerto neturėjo. Jo 
programoje numatyta net 
apie 30 koncertų, bet mažuo
se, nuošaliuose miestuose ar
ba universitetiniuose mieste- 

I liuose, daugiausia pietuose ir 
vidurio Vakaruose. Žymiau
sias iš jų Louisianos sostinė 
Baton Rouge. Orkestrą iš- 

, kvietė Columbia Artist fir- 
| ma. Tai pirmas kartas, kad 
tokia grupė iš Lietuvos ar iš 
viso iš Baltijos kraštų lankosi 
Amerikoje.

Taip pat paminėtina, kad 
Amerikoje vyko rusų šokio 
festivalis, kurio pagrindą su
darė Krasnojarsko ansamblis 
iš Sibiro, bet jame dalyvavo 
dar gruzinų, uzbekų, ukrai
niečių, moldavų, gudų gru
pės ir dvi poros šokėjų iš 
Lietuvos ansamblio.

LB atstovai siekė išsiaiš
kinti, kokiu pagrindu tokios 
gastrolės vyksta ir ar “kultū
riniai santykiai” su laiku ne
susilpnins Baltijos valstybių 
aneksijos nepripažinimo pa
grindų . . .”

Vadinasi, Algimantas Gu
reckas ir Ernestas Raskaus
kas nuvyko į Valstybės de
partamentą užprotestuoti 
prieš šios šalies kultūrinį 
bendradarbiavimą su Tarybų 
Sąjunga, prieš į šią šalį 
įsileidimą Lietuvos Kameri
nio orkestro bei tarybinio 
šokių ansamblio. Toks kultū
rinis santykiavimas su Tary
bų Sąjunga bei su Tarybų 
Lietuva kenkia mūsų “va
duotojų” bizniui. Jie nori ir 
reikalauja tokius santykius 
nutraukti.

Jų šiomis pastangomis 
bjaurisi ir piktinasi kiekvie
nas susipratęs, geros valios 
Amerikos lietuvis.

Žymaus Lietuvos mokslininko 
aukštas apdovanojimas

JUOZAS MATULIS

Tarybų Sąjungoje besilanką žymūs užsieniečiai su vizitais 
iš jos išvažiuoja neužsukę į Vilnių susipažinti su tos mūsų 
neskaitlingos tautos pasiekimais ir laimėjimais. Mes 
nuoširdžiai sveikiname Lietuvos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugijos pastangas palaikyti 
prekybinius bei kultūrinius ir mokslinius ryšius su kuo 
daugiausia kraštų.

Bet kaip tik priešingo nusistatymo laikosi lietuviškieji 
įvairaus plauko taip vadinami “vaduotojai” ir “veiksniai.” 
Kaip tik šie Tarybų Lietuvos liaudies laimėjimai ir 
pasiekimai juos varo desperacijon. Savo spaudoje, susirin
kimuose, sambūviuose ir suvažiavimuose su didžiausiu 
įtempimu jie puola, šmeižia ir niekina Lietuvos liaudį, 
vyriausybę, veikėjus, mokslininkus, menininkus, švietė
jus—visi jie jiems “Maskvos agentai,” “rusams parsidavė
liai.” Nors tarp savęs jie pešasi ir riejasi, bet atsinešime 
link Tarybų Lietuvos—jie kaip vienas. Nė mažiausio 
skirtumo nėra tarp klerikalų iš “Draugo,” “Darbininko,” 
“Garso” ir “Tėviškės žiburių,” menševikų iš “Naujienų” ir 
“Keleivio,” smetonininkų iš “Dirvos.” Jų vadų prasimany
mai, šmeižtai ir melai apie Tarybų Lietuvą pasidarė tokie 

į begėdiški, jog jie jau įkyrėjo ir net daugeliui jų eilinių 
j žmonių. Vis plačiau ir garsiau jų eiliniuose pasekėjuose aidi 
I nepasitenkinimo balsas. Vis daugiau ir daugiau eilinių 
žmonių numoja ranka savo vadų .įsakymui—nė kojos 
nekelti į Lietuvą, ir aplanko savo gimtąjį kraštą. Mes 
nuoširdžiausiai sveikiname tuos, kurie nebetiki savo vadų 
melais ir šmeižtais apie Lietuvą ir patys nori susipažinti su

| jos nūdieniu gyvenimu.

“Laisvė” didžiuojasi savo bendradarbiais Tarybų Lietu
voje. Visiems jiems didelis, nuoširdus ačiū.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems bendradarbiams ir 
korespondentams Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.

Iš gilumos širdies visiems laisviečiams linkiu geros 
sveikatos ir daug, daug saulėtų dienų.

Laiškai
Gerbiamas Drauge Bimba!

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus su garbinga 85-ojo gim
tadienio diena. Linkime stip
rios sveikatos dar ilgai tęsti 
naudingą darbą.

Gaila, kad negalime daly
vauti jums pagerbti bankete. 
Sveikata neleidžia. Atleiski
te.

Su Godone,
J. E. Kasmočiai 

Huntington, N. Y.
ooo

Mieli laisviečiai!
Šį kartą rašau iš Rygos. 

Atvykau čion Latvijos Rašy
tojų sąjungos pakviestas į 
mano kūrybai skirtą vakarą, 
kurį ji suruošė ryšium su 
mano literatūrinio darbo 60- 
mečiu. Tikrai, prieš 60 metų 
Rygoje pradėjau savo pir
muosius žingsnius literatūro
je ir publicistikoje. Tai buvo 
1919 metų kovo mėnesį, ka
da Rygos lietuvių komunisti
niame laikraštyje “Darbinin
kų kova” pasirodė pirmasis 
mano eilėraštis “Ateities vil
tis.” Jame išreiškiau viltį, 
kad ateis laikai—
Kada kruvinojoj kovoj 

nugalėję,
Išplėšime laisvę iš ponų 

gaujos,
Vargus iškentėję, daug kraujo 

pralieję,
Regėsime aušrą gadynės 

naujos.
Kas gyvas rytojaus slaptingoj 

migloj jau
Pamato išauštančią laimę 

žmonėms.
Tik miegantiems sapnas akis 

dar užkloja,
Seniai nors jau laikas pabusti 

ir jiems.
Vėliau teko pergyventi 

įvairių kelių ir kryžkelių, 
tačiau toji viltis apie darbo 
žmonių pergalę visada lydėjo 
mane, o pagal išgales esu

Kovo 16 dieną Maskvoje, 
Kremliuje buvo pagerbtas 
žymusis mokslininkas Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
prezidentas Juozas Matulis 
jo 80-ojo gimtadienio proga. 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
jį apdovanojo Lenino ordinu. 
O Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas, Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mas ir Ministrų Tarybą 
mokslininką tos garbingos 
sukakties proga nuoširdžiai 
pasveikino.

“Visas Jūsų.(gyvenimo, ke
lias,” sakoma sveikinime, 
“pasižymėjo vaisinga moksli
ne, pedagogine, organizacine 
ir visuomenine veikla. Būda
mas ilgametis Tarybų Lietu
vos Mokslų Akademijos pre
zidentas. Jūs įnešėte ir to
liau įnešate didelį indėlį ku
riant respublikos mokslinį 
potencialą, plėtojant mokslo

bei technikos pažangą, stip
rinant ryšius su gamyba, 
puoselėjant kultūrą gimtaja
me krašte, vystant bendra
darbiavimą su broliškųjų ta
rybinių respublikų mokslo 
įstaigomis ir mokslininkais.

Su neišsenkama energija, 
būdamas TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatu, Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
nariu, Jūs aktyviai darbuoja
tės mūsų didžiosios tarybi
nės Tėvynės labui, daug pri
sidedate prie respublikos 
mokslininkų kadrų rengimo 
ir jų komunistinio auklėjimo.

Nuoširdžiai linkime Jums, 
gerbiamas Juozai Matuli, il
gų gyvenimo metų, geros 
sveikatos ir tolesnės didelės 
sėkmės moksliniame ir vi
suomeniniame darbe.”

prisidėjęs prie jos įkūnijimo.
Draugai latvių rašytojai, 

su kuriais nuolat palaikau 
ryšį, sumanė atžymėti tą 60- 
metį, nes mano literatūrinis 
darbas yra susijęs su latvių 
literatūra. Dar gyvendamas 
Rygoje vienas pirmųjų esu 
pradėjęs versti RAINIO bei 
kitų latvių poetų eilėraščius, 
o vėliau R. Blaumanio ir kitų 
rašytojų prozos kūrinius, jų 
tarpe Blaumanio komediją 
“Siuvėjų dienos Silmačiuo- M se.

Vakaras įvyko Rašytojų 
sąjungos klube. Jame buvo 
skaitomi į latvių kalbą iš
versti mano eilėraščiai, pro
tarpiais skambėjo solistų dai
nos ir kiti muzikos numeriai. 
Užbaigoje aš paskaičiau kai 
ką iš savo eilėraščių lietuviš
kai bei keletą lietuvių poetų 
kūrinių, kuriuos esu išvertęs 
į latvių kalbą.

Tai įvyko vakar, o šiandien 
turėjau susitikimą Latvijos 
P. Stučkos vardo universite
to Filologijos fakultete. Čia 
rašytojas L Pijols pasakojo 
apie mano kūrybą, o aš 
paskaičiau kai ką, ypač verti
mus iš Rainio bei Plūduonio 
garsųjį “Rekviem,” kurį iš
verčiau 1940 metų pradžioje. 
Šiandien dar Latvijos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas P. 
Strautmanis suruošė priėmi
mą. Susitikau Rygoje ir su 
daugeliu lietuvių—mano ir 
Genovaitės buvusių mokinių. 
Šį vakarą grįžtame atgal į 
Vilnių.

Būkite sveiki, linkiu viso 
geriausio.

Ryga Justas Paleckis
1979.III.15

SMŪGIS RELIGINIAMS 
FANATIKAMS

Teaneck, N. J. — Viešųjų 
mokyklų viršininkai buvo už
draudę penktadienių vaka
rais ir sekmadienių rytais 
laikyti kokias nors pamokas, 
nes, girdi, tas prieštarauja 
žydų ir krikščionių religi
joms. Pažangieji tėvai pasi
skundė teismui. Dabar Val
stijos Aukštasis Teismas įsa
kė tiems viršininkams savo 
Uždraudimą atšaukti. Religi
niai fanatikai labai nusivylę.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos ateityje atsilikusioms, 
neturtingoms šalims teiks 
gerokai didesnę visokią pa
galbą.

Paminklas Konstantinui Ciol- 
kovskiui Maskvoje. K. Ciol- 
kovskis (1857-1935)—įžymus 
tarybinis mokslininkas aero
dinamikos, raketodinamikos, 
oYaip pat lėktuvų ir orlaivių 
statybos teorijos srityse. Jis 
dėjo pagrindus dabartinei 
kosmonautikai (astronauti- 
kai). Ciolkovskio tėvai kilę iš 
Lietuvos.
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RAŠO “LAISVĖS” GERAS BIČIULIS 
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Kai įsibėgėjo naujieji metai.
Tęsinys iš praeito num.

Vilniaus knygynas jau ga-| žodynų. Gauta “Bordas” en- 
vo literatūros iš eilės ameri-| ciklopedijų.
kietiškų firmų—“New Ame-; Priklausomai nuo paklau- 
rican Library,” “Harry N. i sos, ryšiai su užsienio part- 
Abrams,” “Mosby,” “Plenum' neriais knygų prekyboje plė- 
Pres,” “Time-Life Interna-j sis. Per tris mėnesius gyven- 
tional,” “Houghton-Miffin tojai knygyne įsigijo knygų 
Company.” Iš šių firmų nu- už maždaug 40,000 rublių, 
pirkta daugiausia dailės ir Reikia neužmiršti, jog užsie- 
grožinės literatūros knygų, 
be to, žodynų, mokomosios 
literatūros. Pavyzdžiui, dide
lį pasisekimą Vilniuje turėjo 
gražūs albumai, kultūros is
torijos knygos, kurias išleido 
“Time-Life International”
firma. Lentynose—nemaža 
C. Dikenso knygų, kurias 
atsiuntė “New American Li
brary.” O “Harry N. Ab
rams” atsiuntė puikių meno 
knygų: “National Gallery of 
Art Wash., D. C.”, “History 
of Art,” “Cezanne,” “Tou
louse-Lautrec,” “Van Gogh” 
ir kt. Tarp bostoniškės 
“Houghton—Mifflin Compa
ny” knygų, kurios, apsilan
kius knygyne, man pasitaikė 
po ranka, buvo, pavyzdžiui 
Samuelo Chavkino “The 
Mind Stealers, Pshychosur- 
gery and Mind Control,” 
antologija “The Best Ameri
can Short 1977” ir kt.

Tačiau tai tik dalis ameri
kiečių firmų, kurių knygas 
pardavinėja knygynas. Tiki
masi gauti knygų ir iš kitų 
firmų—jų, parduodančių Ta
rybų Sąjungai knygas, vien 
iš JAV yra 23, o tikimasi, 
jog jų dar gausės.

— Dabar,—pasakoja kny
gyno vedėja Dalia Kregždai- 
tė, —siekiant tirti pirkėjų pa
klausą, renkami skaitytojų 
užsakymai. Pagal firmų ka
talogus, knygyno lankytojai 
ypač daug užsisako moksli
nės ir techninės literatūros. 
Turima jau daug užsakymų 
“Academic Press,” "Mosby” 
ir kitoms amerikiečių fir
moms.

Geri partneriai yra ir Di
džiosios Britanijos knygų lei
dyklos. Šiuo metu jau 25 to 
krašto knygų firmos parduo
da knygas Tarybų Sąjungai. 
Vilniaus knygynas pardavė 
“Pergamon Press,” “Oxford 
University Press,” “Thamas 
ant Hudson” firmų knygų. 
Kai lankiausi pas knygyno 
vedėją, ji laukė knygų siun
tos iš “Pan Books”—už 
14,000 rublių.

VFR yra 12 leidyklų ir 
firmų, kurios knygomis pre
kiauja su TSRS, Vakarų 
Berlyne—2. Knygyno lenty
nose tarp kitų matėsi R. M. 
Remarko veikalai. Didelį pa
sisekimą turėjo knygos gėli
ninkystės klausimais. Ypa
tingą suinteresuotumą par
duoti pas mus knygas rodo 
Springerio firmos, iš jų kata
logų skaitytojai pasirinko ne
maža leidinių.

Būdamas Amerikoje, mė
gau užsukti į knygynus. Ga
liu pakartoti tą patį, ką 
sakau savo kolegoms Lietu
voje: ten esama labai daug, 
labai daug gerų ir gražių 
knygų. Pavyzdžiui, ne sykį 
žiūrinėjau knygas “Rizzoli” 
knygyne New Yorko penkto
joje avenue—ten didelis dai
lės, turistinės ir kitos litera
tūros pasirinkimas; kai ką 
ten ir nusipirkau. O štai čia, 
Vilniuje, žiūriu—dėžės su 
“Rizzoli Editore” užrašais. 
Vadinas, ir ši itališka firma 
siųs knygas į Lietuvą. O iš 
viso Italijoje esama jau 5 
firmų, kurios užsiims knygų 
prekyba su TSRS.

Prancūzų “Circle d’Art” at
siuntė dailės knygų, Garnier 

nyje knygos, kurias perka
me, yra brangios, tad negali 
jos atpigti ir pas mus. Vadi
nas, ir šis pavyzdys rodo 
didelį Lietuvos žmonių per
kamosios galios, tuo pačiu— 
gerovės, išaugimą.

Lietuvoje paruošiame, 
užsienyje spausdiname

Yra dar viena kultūrinio 
bendravimo su užsienio šali
mis sritis: Lietuvoje paruoš
tų knygų spausdinimas už
sienyje.

Praeitų metų pabaigoje 
Lietuvos knygynuose pasiro
dė 16 atvirukų rinkiniai “Vil
nius.” Jie susilaukė didelio 
pasisekimo, nes atrodė gra
žūs, patrauklūs. Šiuos atvi
rukus paruošė “Minties” lei
dykla. O išspausdinti jie bu
vo Bulgarijoje, net 200 tūks
tančių egzempliorių tiražu, 
pateikiant parašus svetimo
mis kalbomis. Taigi, Vilniaus 
svečiai turi galimybę pakan
kamai pasirinkti mūsų gra
žiosios sostinės vaizdų (Ir 
tai, žinoma, sąlygiška: Vilnių 
kasmet aplanko daugiau kaip 
30 tūkstančių užsienio svečių 
ir apie vieną milijoną turistų 
iš tarybinių respublikų!).

O šių metų^pradžioje kny
gynuose ir kioskuose pasiro
dė dar vienas naujas leidinys 
turistams: “Susipažinkite su 
Tarybų Lietuva.” Išėjo jis 
rusų, anglų, vokiečių, pran
cūzų, ispanų ir lenkų kalbo
mis bendru 170 tūkstančių 
egzempliorių tiražu. Išspaus
dintas šis leidinys Leipcige, 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje.

Su dideliu susidomėjimu 
ruošiamasi Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai. 
“Minties” leidyklos “Gintaro” 
redakcija, kuri ruošia leidi
nius užsienio kalbomis ir su 
kurios žinia siunčiami spaus
dinti užsienyje visi tekstai, 
parengė specialų leidinį apie 
universitetą. Jame aprašoma 
universiteto istorija, dabar
tis, reikšmė, pateikiama bū
dingiausių spalvotų nuotrau
kų. Man pačiam buvo didelis 
malonumas paruošti tą teks
tą, kuris buvo išverstas į 
rusų, lenkų, anglų, vokiečių, 
prancūzų, ispanų kalbas. 
Leidinys, trijų leidybinių 
lankų apimties, laukiamas 
jau šių metų ketvirtį. O 
spausdinamas jis Italijoje, 
pačioje Romoje. Bendras ti
ražas—200 tūkstančių eg
zempliorių. Pavyzdžiui, ang
lų kalba šios knygos išeis 30 
tūkstančių egzempliorių.

Šiuos leidinius, tarpinin
kaujant ir tiesiogiai dalyvau
jant Lietuvos TSR Užsienio 
turizmo valdybai, paruošia, 
derindama su leidykla, 
spausdinimui ir susitaria dėl; 
užsienio poligrafinės bazės I 
“Užsienio prekybinė leidyk- | 
la” (“Vneštorgizdat”) Mask
voje. Šios užsienio prekybos 
leidyklos darbuotojai, turin
tys plačius kontaktus su dau
geliu užsienio leidybinių fir
mų, labai nuoširdžiai padeda 
mūsų leidyklai, sudaro kuo 
palankesnes sąlygas.

Jau paruošta, iš Vilniaus 
išsiųsta ir laukia “savo eilės” 
nemaža panašių leidinių. 
Išeis keturių leidybinių lan
kų, gausiai iliustruota knyga

“Lietuva”—anglų, vokiečių, 
i rusų, prancūzų, ispanų kal
bomis. Bendras tiražas—185 
tūkstančiai egzempliorių.

Tarp jau paruoštų leidinių 
yra dar tokie: “Vilnius,” 
“Vilniaus operos ir baleto 
teatras,” “Vilnius vaišina,” 
“Vilniaus muziejai,” “Kon
certinės Vilniaus salės,” 
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus ir jo filialai,” “Kau
nas,” “Lietuviški suvenyrai,” 
“Lietuvos liaudies buities 
muziejus.” Turėsime atviru
kų komplektus—“Trakai,” 
“Kauno valstybinis istorijos 
muziejus.” Žada tokiu būdu 
išeiti didelis A. Sutkaus nuo
traukų albumas—“Lietuva iš 
paukščio skrydžio.”

Taigi, svečiams pasirinkti 
bus ką.

Vis naujos, vis daugiau
Grįžus iš viešnagės pas 

JAV lietuvius į darbą leidyk
loje, pirmiausia rūpėjo grei
čiau išsiųsti į gamybą, t. y. į 
spaustuvę, seniau žadėtas 
knygas.

Ilgai ruošėme Vinco An
drulio raštų knygą, kurią 
prieš išvykdamas dirbti į 
New Yorką įteikė “Minties” 
leidyklai J. Lukoševičius. 
Kadangi Lietuvoje dar sto
koja “Vilnies” komplektų iki 
1939 metų, ją sudaryti buvo 
labai sunku. Kai varčiau tuos 
komplektus “Vilnies” redak
cijoje, įsitikinau, jog, norint 
paruošti visiškai tinkamą V. 
Andrulio raštų knygą, reikia 
dar labai daug laukti: per
versti beveik 20 metų kom
plektus, atrinkti iš jų gausy
bę V. Andrulio rašinių, žo
džiu, viską daryti iš naujo. 
Tuo tarpu, netgi ir ilgai 
užsibuvus “Vilnyje,” tai būtų 
sunku padaryt—seni kom
plektai vartojami byra, tru
pa, lūžta, jie reikalingi rū
pestingo sutvarkymo. O dar 
tolimai , ateičiai atidėti V. 
Andrulio knygą jau būtų 
nepatogu.

Tad pasirinkome kompro
miso kelią: atrinkome vienų 
kitų metų publicistikos 
pluoštą, įdėjome V. Andrulio 
prisiminimus, kuriuos jis, 
mūsų paprašytas, rašė prieš 
mirtį, pateikėme pažangių 
tautiečių atsiliepimus, parin
kome visą jo gyvenimą at
spindinčių nuotraukų, ir nu
sprendėme, kad pradžiai tai 
bus gerai—visgi atsiskleis 
bent dalimi įdomi ir turtinga 
vieno iš pažangių JAV lietu
vių vadovų asmenybė. Iš 
San Francisco atsiuntėme su 
drauge Ksavera perfotogra
favę kelis ankstyvuosius V. 
Andrulio straipsnius iš 1919 
m. “Mūsų tiesos.” Na, o kai 
bus galimybė, tikėkimės, jog 
sugebėsime sudaryti pilną 
publicistinio V. Andrulio pa
likimo knygą, kuri tinkamiau 
atskleis “Vilnies” redakto
riaus žurnalistinę veiklą.

Tad vienas pirmųjų darbų, 
sugrįžus į darbą redakcijoje, 
buvo išsiųsti į spaustuvę V. 
Andrulio knygą, kurią sure
dagavo R. Šurkutė. Parašiau 
įžangą, paaiškinančią knygos 
sudarymo pobūdį ir tikslus, 
ir rankraštis jau senokai yra 
spaustuvėje. “Didis pašauki
mas”—taip pavadinome lei
dinį—pratęs savo išvaizda 
seriją knygų, skirtų pažan
gios emigracijos spaudos 
darbuotojams priminti (joje 
jau išėjo B. Raguočio knyga 
“Antanas Bimba,” L. Joniko 
“Mes—už naują pasaulį,” M. 
Kavaliauskaitės “Sunkių ko
vų keliu”): portretas, pavar
dė, pavadinimas. Tokia pačia 
“serijine” išvaizda išeis ir 
Jono Millerio-Dzūkelio “Me
tai ir bendražygiai.” Šiemet 
tikimės paruošti spaudai šio
je serijoje dar vieną knygą— 
Antano Petrikos “Pažangios 
kultūros baruose,” kurią lei
dyklai pateikė rašytojas Ju
lius Būtėnas ir kuri numato
ma išleisti sekančiais metais.

[Bus daugiau]

Socialistų šalių ekonominio Gimtoji ir dar penkiolika kalbų . . .

bendradarbiavimo 
dideli laimėjimai

A. AUGUS

Lietuvoje viešint LenkijosSausio 25 d. sukako trisde
šimt metų, kai buvo sukurta 
socialistinių šalių Ekonominė 
savitarpio pagalbos taryba 
(ESPT). Dabar į šią ekono
minę bendriją įeinančių val
stybių plotas siekia 25 milijo
nus kvadratinių kilometrų— 
apima penktadalį pasaulio. 
Gyventojų 430 milijonų—de
šimtadalis žmonijos. Gamina 
trečdalį pasaulinės pramonės 
produkcijos. ESPT nariai— 
Bulgarija, Čekoslovakija, 
Kuba, Lenkija, Mongolija, 
Rumunija, TSRS, Vengrija, 
Vietnamas, VDR. Kai kurių 
ESPT organų darbe daly
vauja ir Jugoslavija. Tam 
tikras skaičius šalių—pvz., 
Korėjos LDR, Angola, Lao
sas, Etiopija—organizacijos 
veikloje dalyvauja stebėto
jais, o su kai kuriomis šali
mis—Iraku, Meksika, Suo
mija—ESPT yra sudariusi 
bendradarbiavimo sutartis.

ESPT buvo įkurta, sie
kiant plėsti jos narių ekono
minį ir mokslinį-techninį 
bendradarbiavimą, vienyti ir 
koordinuoti pastangas, kad 
būtų planingai vystomas 
liaudies ūkis, sparčiai indus
trializuojamos silpniau išsi
vysčiusios šalys, nepaliauja
mai keliama liaudies gerovė. 
ESPT narių tarpusavio san
tykiai grindžiami internacio
nalizmo, visiško lygiateisiš
kumo, tarpusavio pagalbos, 
abipusės naudos principais, 
valstybinio suverenumo, ne
priklausomybės ir nacionali
nių interesų gerbimu, nesiki
šimu į šalių vidaus reikalus. 
Tai daro šią organizaciją iš 
esmės naujo tipo tarptauti
niu ekonominiu susivieniji
mu, kokybiškai skirtingu nuo 
kapitalistinių šalių ekonomi
nių bendrijų, kuriose ekono
miškai ir politiškai stiprios 
šalys diktuoja savo valią silp
nesniems partneriams. 
Draugas L. Brežnevas, api
būdindamas ESPT veiklą, 
yra pažymėjęs, kad ji davė 
pasauliui “didelės šalių gru
pės lygiateisio bendradarbia
vimo, harmoningo nacionali
nių ir internacionalinių inte
resų derinimo, praktikoje 
įgyvendinamo socialistinio 
internacionalizmo unikalų 
patyrimą.”

Didžiausią indėlį stiprinūnt 
socialistinių šalių' Ekonominę 
savitarpio pagalbos tarybą 
įneša Tarybų Sąjunga. Tary
bų šalis plačiai padeda savo 
partneriams plėtoti metalur
giją, naftos perdirbimo, ma
šinų gamybos, energetikos ir 
kitas gyvybiškai svarbias 
ūkio šakas. Ji tiekia kitoms 
socialistinėms šalims moksli- 
nę-techninę dokumentaciją, 
daug žaliavų, padeda ruošti 
socialistus, talkininkauja sta
tant naujus objektus. Antai 
įvairių susitarimų pagrindu 
1978 melais TSRS padėjo 
kitoms socialistinėms šalims 
statyti 2600 įvairių ūkio ob
jektų, iš kurių 1400 buvo 
sunkiosios pramonės ir ener
getikos.

Tarybų Sąjunga dabartiniu 
metu tiekia socialistinėms 
šalims apie 70 procentų jų 
importuojamų žaliavų ir ku
ro.

Kartu su kitomis sąjungi
nėmis respublikomis, socia
listinės sandraugos šalių 
bendradarbiavime aktyviai 
dalyvauja ir Tarybų Lietuva. 
Ji palaiko ekonominius ir 
kultūrinius ryšius su visomis 
ESPT šalimis. Į socialistines 
šalis mūsų respublika siunčia 
90 procentų savo eksportuo
jamos chemijos pramonės 
produkcijos, didesnę pusę 
medžio apdirbime, celiulio
zės. popieriaus, mėsos ir 
pieno pramonės gaminių.

Liaudies Respublikos parti
nei— vyriausybinei delegaci
jai, jos vadovas E. Gerekas 
pažymėjo, kad besiplečiantis 
LTSR ir LLR bendradarbia
vimas “padeda stiprinti bro
liškus Lenkijos-Tarybų Są
jungos ryšius, turtinti mūsų 
draugystę.” Iš esmės tą patį 
galima pasakyti apie Tarybų 
Lietuvos ekonominius, moks
lo ir kultūros ryšius su kito
mis ESPT šalimis.

Vaisingai bendradarbiau
jant socialistinėms šalims, jų 
ekonomika sparčiai vystosi. 
ESPT šalių ekonomikos 
augimo tempai yra maždaug 
keturis kartus spartesni, ne
gu kapitalistinių šalių. Toli 
aplenkiamos ir aukštai išsi
vysčiusios kapitalistinės ša
lys. Pavydžiui, ESPT šalių 
nacionalinės pajamos nuo
1950 metų padidėjo daugiau 
kaip 9,5 karto, o išsivysčiu
sių kapitalistinių šalių—3,3 
karto. Bendroji pramonės 
produkcija ESPT šalyse nuo
1951 iki 1977 m. padidėjo 
11,1 karto. Anksčiau ji suda
rė 18 procentų, o dabar— 
trečdalį pasaulio pramonės 
produkcijos.

Sį dešimtmetį ESPT šalių 
ekonominiai ryšiai įžengė į 
naują savo raidos pakopą. 
1971 m. liepos mėnesį buvo 
priimta kompleksinė progra
ma bendradarbiavimui toliau 
plėsti ir tobulinti, socialisti
niam ekonomikos integravi
mui vystyti. Ją numatoma 
įgyvendinti per 15-20 melų.

Įgyvendinant ESPT kom
pleksinę programą, dar la
biau suartėja socialistinių ša
lių ekonomika, išsilygina jų 
ekonominis išsivystymas, 
formuojasi tvirti ryšiai tarp 
atskirų socialistinių šalių pa
grindinių ekonomikos, moks
lo, technikos šakų.

ESPT trisdešimtmetis 
vaizdžiai rodo socialistinės 
sistemos pranašumus, pade
da šios sandraugos šalims 
pasiekti žmonijos istorijoje 
pavyzdžio neturinčių laimė
jimų.

Tarybų Lietuvos padangėje
LKP CK SVEIKINIMAS 
JAUNIMUI

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas karštai 
ir nuoširdžiai pasveikino res
publikos komjaunuolius, vi
sus vaikinus ir merginas su 
Lietuvos Lenino Komunisti
nės Jaunimo Sąjungos 60- 
čiu. Pasveikinime pažymėta, 
kad “300 tūkstančių respubli
kos vaikinų ir merginų, atsi
liepdami į partijos raginimą 
aktyviau įgyvendinti dešim
tojo penkmečio ekonominę 
programą, įsijungė į patrioti
nį sąjūdį “Efektyvumo ir 
kokybės penkmečiui—jauni
mo entuziazmą ir kūrybą.”

Daugiau kaip 18 tūkstančių 
jaunų darbininkų, 424 kom
jaunimo ir jaunimo kolekty
vai iki VLKJS jubiliejaus 
įvykdė trijų penkmečio metų 
užduotis, o 56 jauni darbinin
kai šiandien jau dirba atei
nančio penkmečio sąskaita. 
Už 10 milijonų rublių darbų 
atlieka vasaros mėnesiais 
studentų statybiniai būriai, 
technikumų, profesinių tech
nikos, bendrojo lavinimo mo
kyklų vyresniųjų klasių 
moksleiviai. Lietuvos kom
jaunimo pasiuntiniai, jausda
mi gilią patriotinę bei inter
nacionalinę pareigą, darbuo
jasi Baikalo-Amūro magis
tralės ir kitose sąjunginėse

Justo Paleckio pagerbimas 
Rygoje

Devynias įvairių šalių autorių knygas išvertė per penkioli- 
ką metų mokytojas Eduardas Pundzevičius. “Vagos” 
leidykla išleido jo verstą iš originalo praėjusio šimtmečio 
amerikiečių rašytojos Marės Dodge apysaką “Sidabrinės 
pačiūžos,” šių dienų moldavų literato Spiridono Vangelio 
knygą “Senelis ministras,” rumunų autoriaus Hadrijano 
Daikovičiaus “Dakus” ir eilę kitų kūrinių.

E. Pundzevičius dėsto anglų kalbą, vadovauja internacio
naliniam mokinių klubui. Iš viso jis moka penkiolika 
kalbų—vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, bulgarų, vengrų 
ir kitas. Daugumą jų E. Pundzevičius išmoko savarankiš
kai, naudodamasis vadovėliais, žodynais, mokomosiomis 
plokštelėmis, magnetofono įrašais. Jaunystėje kartu su 
kitais dirbdamas plėšiniuose jis mokė kazachų vaikus anglų 
kalbos ir savo ruožtu pramoko kazachiškai bei uzbekiškai.

Nuotraukoje: E. Pundzevičius su internacionalinio klubo 
aktyvistais aptaria tolesnes veiklos gaires.

A. Sabaliausko nuotraka

“Įdomus, gražus ir daugia
pusis gyvenimas”—kalbėjo 
poetas Andris Vejanas, pra
dėdamas lietuvių rašytojo, 
publicisto ir visuomenės vei
kėjo Justo Paleckio gyveni
mui ir kūrybai skirtą vakarą 
Rašytojų namuose kovo 13 d.

Vakare dalyvavo daugelis 
žinomų Lietuvos respublikos 
rašytojų, publicistų, kultūros 
darbuotojų, J. Paleckio drau
gų ir mokinių. “Matau čia 
taip daug žmonių, kurie man 
taip artimi,” tarė J. Paleckis 
tą vakarą. Rašytojo kūrybą 
apibūdino O. Šalkuonio skai
tyti eilėraščiai, skambėjo 
ŽERMENO HEINES-Vag 
nėrės ir H. Brauno atliktos 
dainos.

“Gimiau Lietuvoje, bet vi
sa mano vaikystė ir jaunystė 
praėjo Rygoje. Čia pradėjau 
savo darbo kelius, čia buvo 
paskelbtas pirmasis eilėraš
tis “Ateities viltis,” ir šį 

spartuoliškose komjaunimu 
statybose.”

Dabar Tarybų Lietuvos 
komjaunimas savo gretose 
vienija 420 tūkstančių kom
jaunuolių.

MOKOSI IŠSIMOKSLINĘ

T. Lietuvos spauda prane
ša, kad neseniai Vilniaus 
Universiteto gydytojų tobu
linimosi fakultete įteiktas ju
biliejinis—dešimttūkstanta- 
sis kursų baigimo pažymėji
mas. Įdomu pastebėti, kad 
šis Gydytojų tobulinimosi fa
kultetas įsteigtas 1962 me
tais. Šiuomet jis yra labai 
išaugęs ir kasmet jame kur
sus baigia daugiau kaip 1200 
gydytojų. Visoje Tarybų ša
lyje yra 26 gydytojų tobulini
mosi fakultetai, tačiau Vil
niškis—vienas stambiausių. 
Jame yra penkios katedros— 
terapijos, kardiologijos, pe
diatrijos, rentgeniologijos- 
ftiziatrijos ir stomatologijos.

MASKVIEČIŲ “VILNIUS” 
KVIEČIA . . .

Maskvoje esantis “Vil
niaus” restoranas irgi inten
syviai ruošiasi Olimpiadai— 
80. Jo direktorius V. Semio- 
novas įsitikinęs, kad norint 
svečiui artimiau susipažinti 
su mūsų šalies gyvenimu, 

vakarą greta mano 80-mečio 
galima atžymėti mano kūry
binio darbo 60-metį,” pasa
kojo jubiliatas. “Rygoje aš 
įsisąmoninau savo gyvenimo 
kelią, tas laikas liko mano 
atmintyje visą amžių.” Mo
kytojo ir žurnalo redakto
riaus darbas, visuomenine 
veikla pažangiose lietuvių or
ganizacijose—taip galima 
apibūdinti J. Paleckio gyve
nimą Rygoje. Didelis yra jo 
įdėtas darbas į latvių ir 
lietuvių kultūrinių ryšių iš
vystymą, o jis tęsiasi ir 
šiandien.

Renginio užbaigoje daly
viai karštai pasveikino J. 
Paleckį ir jo gyvenimo drau
ge Genovaitę Paleckienę, su 
kuria bendras gyvenimo ke
lias pradėtas Rygoje 1924 
metais ir praleistos visos 
baltos ir nebaltos dienos.

V. Magone
(“Literatūra un maksla”) 

būtina paragauti ir nacionali
nių valgių. Maskvos “Vil
niaus” restorane olimpiados 
svečiai galės paragauti apie 
50 lietuviškų valgių. Nese
niai į Tarybų Lietuvos sosti
nę buvo iš Maskvos “Vil
niaus” restorano atvykę in- 
žinierė-technologė V. Tru- 
chačiova ir virėjas G. Gavri
lovas, pasimokyti lietuviškos 
virtuvės meno.

KONSULO VIEŠNAGĖ
T. Lietuvoje viešėjo Veng

rijos Liaudies Respublikos 
generalinis konsulas Lenin
grade M. Goluba. Konsulas 
buvo priimtas Lietuvos KP 
Centro Komitete, respubli
kos Ministrų Taryboje, kur 
su juo kalbėjosi respublikos 
partiniai ir tarybiniai vado
vai.
325 METAI KARTU SU 
RUSIJA

Prieš tiek metų arba 
1654-aisiais sausio dieną virš 
senojo Perejeslavo aikštės 
buvo ištarti žodžiai: “Kad 
mes visi amžiais drauge bū
tume.” Šiuos žodžius išgirdo 
visa Ukraina. Tuomet, vado
vaujant Bagdonui Chmelnic- 
kiui, ir įvyko Ukrainos susi
jungimas su Rusija.

Siam didžiulės reikšmės 
istoriniam įvykiui paminėti 
įvyko iškilmingas susirinki
mas Kijeve. Apie tai plačiai 
informavo ir Tarybų Lietu
vos spauda.
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Tąsa iš pereito num.

ŠI AI KITI FAKTAI APIE 
PAJŪRIEČIŲ KRAŠTĄ:

Antrasis—J. Urbonavi-
čiaus pėst’’ninku daliniai nuo 
Pajūrio iki Pašvenčio turėjo 
nuginkluoti pasienio sargybi
nius.

Trečiasis — Švėkšnoje su
darytas didesnis negu 200 
sukilėliu būrys, papildytas 
Pajūrio ir Tauragės parapijų 
F. Kybario sukilėlių, turėjo ' 
nuvykti j Jurbarką.

K e t v i rt as h - ‘ ’ Ze n i a i t i j os 
pasiutėlių raitininkų pulko 
v:ulo D. Kalinovskio, D. j 
Stravinskio raitininkų ir J. 
Urbonavičiaus, pėstininkų į 
b.italijono vado, daliniai, i 
saugodami pasienį, stovėjo ; 
Jurbarke, Tauragėje ir Pajū- I 
i'yjv-

Kiti Pajūrį hečią faktai— i 
pirmiausia rodo, kokie mal- I 
šintojų daliniai buvo Pajūry- j 
je ir kai kuriuose miesteliuo- i 
se: “. . . ' rnažarusių kazokų 
pulko būriai stovėjo Pajūrio, r 
Naumiesčio, Švėkšnos, Vei- I 
viržėnų, Batakių. Tenenių ir j 
Rietavos miesteliuose.”

Knygos eilutes aiškina pa
jūriečių, kaip ir visos Lietu
vos sukilėlių, likimą, kad iš 
Tauragės ir Pajūrio parapijų 
buvo daugiau 140 sukilėlių, I 
beliko 26 ii). Kalinovskio, i 
Raseinių apskrities laikinojo ' 
sukilėlių kariuomenės vado, i 
1831 m. balandžio 16 dienos ! 
raštas Tauragės ir Pajūrio i 
parapijų gaspadoriui Geštau- ■ 
t ui).

Žilstelėjusių senolių prisi- 1 
minimai, turtinga tautosaka, 
Onos Maksimaitienės knygos ! 
“Lietuvos sukilėlių kovos 
1863 1864 m.” duomenys ir j 
paminklai byloja apie 1863 1 
m. birželio 30 d. sukilėlių į 
susirėmimą su caro kariuo- ■ 
mene Pažvėrio miške (4 km. j 
nuo Pajūrio). Čia Boleslovo 
Dluskio šalininkai, atsišau- ■ 
dy darni u iš kovos lauko 
n ešd a m i s u že i s t u osi u s, caro ■

Rūstus pokaris
Pirmieji pokario metai— 

neramūs ir sunkūs. Pajūriš
kis valstietis V. Kazlauskas, 
baigęs pradžios mokyklą, bu
vo išrinktas apylinkės pirmi- 
mnko pavaduotoju. Draugiš
kai sugyveno su pajūriečiais, 
jų buvo gerbiamas, bet nepa
tiko buržuaziniams naciona
listams, ir jie 1945 m. liepos 
11 d., išvedę iš namų niekuo 
nekaltą žmogų, nužudė. J. 
Gerdauskas, Spraudaičių 
kaimo valstietis, buvo išrink
tas Pajūrio apylinkės pirmi
ninku-1946 m. rugpjūčio mė
nesį banditai jį nužudė. Liko 
5 vaikai našlaičiais.

1947 m. ankstų rytą Žvin
gių apylinkės pirmininkas J. 
Bulapkis išvažiavo į Vainuto 
valsčių ... ir negrįžo.

1950 m. balandžio 29-oji— 
viena šiurpiausių Pajūryje. 
Tą dieną, be A. Raudoniaus 
žuvo ir Pajūrio apylinkės 
pirmininkė O. Petrauskienė 
ir apylinkės sekretorius J. 
Vaičiulis su žmona.

1947 m. sausio 1 dienos 
ryto nesulaukė Žvingių pra
džios mokyklos vedėjas VI. 
Denisevičius, Spraudaičių 
kaimo dešimtkiemio įgalioti
nis J. Dragūnas, Pajūrio 
miestelio 16-metis Pr. Petra
vičius.

Ne visus paminėjau! Ne 
visus! Mūsų kraštui skausmo 
visuomet pakako.

Šviečia švyturiai
Pavasarį iš Pajūrio mokyk

los išskrido XILoji abiturien
tų laida.'" Vienuolika''metų 
klasėje tvirtai įrodo, kad 
mokytojas niekad nepasens 
širdimi, jis—nuolat gyveni
mo sūkury, nuolat su didžiais- 
troškimais, pavasarišku neri
mu. Jaunas 32-jų mokytojų 
kolektyvas. Jei ne metais, 
tai širdimi tikrai.

Kiekvieną rugsėjo pirmą
ją, nuskambėjus skambučiui,

i PAGERBTAS LIAUDIES 
i RAŠYTOJAS

Vilnius. — Respublikinėje I 
i bibliotekoje įvyko Lietuvos i 
, TSR Liaudies Rašytojo Juo- 
| zo Paukštelio kūrybos vaka-i 
i ras, skirtas jo aštuoniasde- 
1 šimtosioms gimimo meti- 
I nėms. Apie rašytojo gyveni- 
| mą, jo ilgametę pedagoginę 
I veiklą, kūrybą susirinku- 
| siems papasakojo literatūros 
1 kritike dėstytoja Elena Bu- 
; kelienė, liaudies rašytojas 
į Juozas Baltušis.

Nepaisant gražaus am- 
i žiaus, Juozas Paukštelis ir 
į šiandien nepadeda plunks- 
i nos. Greitu laiku (Vagos) 
leidykla išleidžia rašytojo 
prisiminimų knygą, kurioje 
jis rašo apie savo amžinin- 

I kus. Dabar jis rašo naują 
į prisiminimų knygą iš savo 
į jaunystės.

Gausiai susirinkusiems 
i Juozo Paukštelio talento ger- 
I bėjams rašytojo kūrinių iš
traukas skaitė akademinio 

i dramos teatro aktoriai, solis
tai, muzikantai atliko liau- 

i dies dainas, Lietuvišką muzi- 
i ką.

MIRĖ PAULIUS ŠIRVYS
Kovo 24 dieną Vilniuje, 

eidamas penkiasdešimt sep
tintuosius metus, mirė poe
tas Paulius Širvys.

Eilėraščius spausdinti pra
dėjo 1947 metais. Apdovano
tas giliai liaudišku lyriko 
talentu, poetas sukūrė nepa
prastai ryškių eilėraščių apie 
Tėvynę, tautų draugystę. 
Nemažai jo eilių tapo liaudies 
pamėgtomis dainomis. Išlei
do septynis poezijos rinki
nius. Už knygą (Ir nusinešė 
saulę miškai) paskirta Lietu
vos'komjaunimo premija, o 
už rinktinę (Ilgesys—ta gies
mė) respublikinę premiją. 
Pauliaus Širvio lyrika, kupi
na gilaus tarybinio patriotiz
mo, jaudinančios žmogiškos 
šilumos, užima savitą ir 
reikšmingą vietą lietuvių ta
rybinėje poezijoje.

V. Petkevičienė

kariuomenės durtuvais, iš-i 
stumti iš pozicijų, mūšį pra-1 
laimėjo. Žuvo 147 sukilėliai, ' 
3 pateko į nelaisvę, neteko 
visos gurguolės, 50 gerų šau
tuvų, 34 arklių, 10 kardų, 
vaistinės, 10 pistoletų, dra- ’ 
bužių, žemėlapių, parako, j 
alavo ir k L

Po nesėkmės Pažvėrio miš- ' 
ke Boleslovas Dluskis, buvęs 
Pasvalio gydytojas, pasitrau- ; 
k ė į užsienį.

1969 m. Pažvėrio sukilėlių j 
kapas, esantis Šilalės rajone, | 
Piliakalnio apylinkėje, Kimių

mokinukai su gėlėmis pa
traukia į kapines, kur ilsisi 
Lietuvos TSK Nusipelnęs 
mokytojas J. Baltikauskas 
(1902-1969), respublikos 
švietimo pirmūnas, ilgametis 
mokyklos direktorius T. Vė- 
lavičius (1929-1977).

Jau daugiau kaip dvide
šimt penkerius metus moky
tojauja Z. Velavičienė, res
publikos nusipelniusi moky
toja, Lietuvos ketvirtojo mo
kytojų suvažiavimo ir sąjun
ginio trečiojo mokytojų suva
žiavimo dalyvė.

kaime, yra paženklintas pa- : Ne pirmą dešimtmetį jau- 
minkliniu akmeniu (dabar; nuosius žemaitukus moko
jau vietinės reikšmės istori- : 
jos paminklas).

Per Pajūrį į Žvingius ( 
knygnešiai gabeno draudžia- , 
mas lietuviškas knygas. Že
maičių vyskupas Motiejus’ 
Valančius 11801-1875), prisi-! 
mindamas spaudos draudi- ! 
mą, prasitaria: ", . . tas bro
šiūras žmonės godžiai pirko 
ir kad kiekvienoje troboje, 
ypač žemaičiuose, buvo." 
Vyskupas teisina Žvingių 
kleboną, kad per šią spaudą ■ 
“be kaltės nukentėjęs."

1894 m. valsčių įsteigė Ši
lalėje, Pajūris liko seniūnija 
(dabar apylinkės centras).

1905 m Pajūrio kraštas, 
neapkęsdamas vietinių caro į

švietimo pirmūnė J. Pamer- 
neckienė, turtingo ir gausaus 
kraštotyros muziejaus įstei
gėja.

Jų, ir kitų mokytojų, Lie
tuvos kaimo švietėjų,sėti gė
rio daigai jaunimo širdyse 
kuria gražias ateities svajo
nes. Gėlė turtinga žiedais, 
kai ją ilgai ilgai šildo sodinin
ko rankos.

Dar kartą sklaidau T. Ge
čienės, T. Pamerneckienės ir 
Z. Vėlavičienės bitės kruopš
tumu (bent taip vertinu šį 
darbą) parašytą “Pajūrio vi
durinės mokyklos istoriją” (2 
dalys, 1977, mašinraštis su 
iliustracijomis, 230 lapų).

Ir norom nenorom susi-
Rusijos valdininkėlių, bruz-1 mąstome, ką duoda mokyk-
dėjo prieš išnaudotoją grafą 
Pliaterį.

Vokiečiu okupacija paliko 
žiaurius pėdsakus. Apie prie
šų siautėjimą byloja nužudy
tųjų kapai Šilalėje, Tūbinė
se, Upynoje, kur pateko ir 
pajūriškių.

Turtinga įvykiais praeitis 
atsiliepia musų • širdyse. 
Klausykite praeities kalbos.

I la? Kas yra gyvenimas? Jau- 
' nystė? Ką šnibžda meno kū- 
! rinys?

Kuo turtingesnis ir įdo- 
I mesnis žmogaus—kūrėjo ke
lias, tuo ryškiau ir ilgiau 
spinduliuoja kitiems. Ir be 
ilgų sakinių supranti, kad ir 

j duoną, ir grožį kuria tos 
j pačios rankos. Darbas, me- 
i nas, kūryba turtina mus.

Akimirkai mes stabtelėjame, 
mąstome, semiamės dvasinių 
jėgų, kad mūsų darbas būtų 
kūrybingas, kad kiekvieną 
dieną sutiktume kaip tas 
vieversėlis artojo draugas, 
nepaisydamas nei šlapdribos, 
nei žvarbaus vėjo, nei ledinio 
šalčio, tikėdamas savo gies
mės galia.

Klasė, mokykla, mokyto
jas . . . Kam šie žodžiai 
neprimena pačių maloniausių 
jaunystės dienų, neramiau
sių jos pavasarių, tyros kaip 
rytmečio rasa, draugystės ar 
net pirmosios meilės? Žinios, 
patirtis—gyvenime ir knygo
se, turtinga patirtis ir neiš
semiamos tiesos-visiems 
prieinamuose šaltinėliuose: 
mokytojų ir auklėtojų, tėvo 
ir motinos, draugų širdyse. 
Mums, mokytojams, atrodo, 
kad kiekvienas kam teko 
būti moksleiviu, niekada gy
venime nepamiršta klasės 
draugų ir draugių, saviškių. 
Niekada?!

Ar važiuodamas pro Pajū
rį, ar kalbėdamas apie kraš
totyrą, menu muziejaus lan
kytojų knygoje Felikso Bie- 

i liausko, mūsų respublikos 
i Aukščiausiosios tarybos de- 
i putato, prieš tris metus įrh- 
* šytus žodžius:

“Nuoširdžiai noriu padėko- 
Į ti draugams, rūpestingai 
I renkantiems ir saugantiems 
l tai, kas primena mūsų tėvų 
j ir protėvių buitį, istoriją, 
1 kultūrą. Linkiu visiems, kad 
; niekada nebūtų tuščia vygė.”

Svečias, matyt, teigiamai) 
vertino D. Danaitienės, tech- 

i nikumo dėstytojos, kruopš- 
i čios žemaičių kraštotyrinin
kės, triūsą.

Bus daugiau

Tėvelis sakydavo: "Kapita
lizmas, tai kaip senos kelnės: 
vienur užlopai, kitur prakiū- M ra.

Sį tėvelio posakį prisimi
niau paskaičius žinią iš Alba
ny, New Yorko sostinės. 
Gubernatorius Carey legisla
tures sesijoje proponavo pa
kelti mokestį (fee) nuo $2 iki 
$5 už gimimo, mirties ir 
vedybinius dokumentus (cer
tificates). Už kirpyklos (bar- 
bernės) leidimą (license) siū
lo pakelti nuo $6 iki $20. Na, 
ir už automašinų vairavimą 
ir dar už ką tai nori kelti 
mokestį, bet šių kelių pakan
ka mano tikslui. Tie pakelti 
mokesčiai valstijai sukeltų 
$41 milijoną ir kai kuriuose 
būtų galima mažinti taksus.

Kieno taksais taip susirū
pinęs gub. Carey? Tik ne 
darbininkų, kurie daugiau
siai jų sumoka. Biznierių! 
Matomai, gubernatorius yra 
paveiktas biznierių išmetinė
jimu, būk New Yorkas iš jų 
lupa didžiausius taksus ir jie 
dėl to keliasi į kitas valstijas. 
Jis mano mažindamas taksus 
juos sulaikys, ir gal dar ir 
patrauks naujų. Bet tai paika 
viltis. Biznieriai bėga iš New 
Yorko ne del taksų . . . jie 
bėga nuo organizuotų darbi
ninkų; bėga ten, kur gaus 
pigesnių darbo rankų, kad 
jiems daugiau liktų pelno.

O kas tuos pakeltus mo
kesčius didžiumoje mokės? 
Darbininkai! Plaukų kirpėjui 
pakels mokestį, jis kels kainą 
už kirpimą. Be to, tas pri
vers daugelį kirpėjų ieškoti 
kito užsiėmimo, nes jau ir 
dabar dėl brangumo daug 
kas nebelanko kirpėjų: drau
gas ar kas nors iš šeimos 
narių plaukus apkerpa, o 
barzdą patys apsiskuta įsigi
ję elektrinį skustuvą. Tik 
stambesni kirpėjai, įsisteigę 
didžiuosiuose viešbučiuose 
arba turtingesnių apgyven
tose apylinkėse išsilaikys.

Bet gal geresnis pavyzdys 
bus Roosevelto administraci
jos >metu išleistas įstatymas 
"The National Labor Rela
tions Act." Įstatymas padėjo 
darbininkams organizuoti 
unijas, nugalėti kliūtis, ku
rias darbdaviai statė.

Greitu laiku buvo suorga
nizuotos automašinų, plieno 
industrijų, skerdyklų unijos 
su "closed shop” įstatymu. 
Reiškia, gavęs darbą darbi
ninkas, būtinai turi būti uni
jos nariu. Bet štai, tam 
įstatymui paneigti jauz kai 
kur išleistas "Right to Work" 
įstatymas. Kai kuriose val
stijose tokį įstatymą dar 
bandoma išleisti, pamatuo
jant, kad "closed shop" varžo 
darbininko laisvę. Ir ką turi
me? Vienur užlopė, kitur 
prakiuro! 'T' •T’ 'T' "T*

Kapitalistinės sistemos 
apologetai nesiliauja dumti 
žmonėms akis, tvirtindami, 
jog tik tokioje sistemoje vy
rauja tikra demokratija, 
ypač kalbant apie rinkimus. 
Štai, sako, mes čia turime 
kelias partijas, rinkimų metu 
galime pasirinkti kandidatą, 
kuris mums patinka. Ogi 
Tarybų Sąjungoje yra tik 
Komunistų partija . . . pasi
rinkimo nėra.

Argi taip? Ar mes pasi
renkame kandidatus, ar tik 
balsuojame, kada kandidatas 
jau mums vienos ar kitos 
partijos parinktas. Ir kaip 
Tarybų Sąjungoje renkami 
v aldmmkai ?

Tarybų Sąjungoje kandi
datus (vyrą ar moterį) iškelia 
pati liaudis. Kad siūlomi kan
didatai didžiumoje bus Ko
munistų partijos nariai, tai 
tik dėl to, kad jų darbai ir 
elgesiai rodo, jog jie bus 
tikri liaudies atstovai, veiks 
jų gerovei, ištikimai tarnaus 
liaudžiai, o ne priešingai. 
Juk kito samdytojo (boso) jie

! ir neturi. Ir netiesa, kad 
Į kandidatas būtinai turi būti 
| Komunistų partijos narys. 
! Renkami ir nepartiečiai.

Leiskite pacituoti vieną pa- 
ragrafėlį iš "Gimtojo krašto." 
Straipsnio antrašte Pelnę 
pasitikėjimo kalba apie bū
siančius rinkimus į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatus.

“Ne agituojančius už save, 
ne beriančius rinkėjams pa
žadus, kad būtų sumedžiota 
daugiau jų balsų, ne sunkiai 
prieinamus, atsiribojusius, o 
kuklius ir paprastus, nuola
tinėse darbo vietose, draugų 

: tarpe ir šeimos aplinkoj foto
korespondentai sutiko žmo
nes, kurių matome nuotrau
kas .... Kas jie? Pramonės 
darbininkas, statybininkas, 
mokytoja .... kandidatai į 
TRSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatus.........”

Čia kalbama apie masinį 
susirinkimą, kuriame fotoko
respondentai ėmė nuotrau
kas kandidatų, kurių tinka
mumą aptarti susirinko pati 
liaudis. Ar mes šioje šalyje 
gauname progą tarti žodį 
apie kandidato tinkamumą? 
Ne! Pas mus štai kaip yra:

". . . . Visuotinai žinoma, 
kad rinkimai kapitalistinėje 
šalyje yra ne kandidatų 
rungtynės, o jų globėjų pini
ginių rungtynės. Laimi pap
rastai tas, kurį daugiau re
mia monopolijos. Per pasta
ruosius rinkimus, pavyz
džiui, JAV kandidatai—-abu 
kapitalistinių sluoksnių at
stovai—Fordas ir Carteris 
turėjo, kartu skaičiuojant, 80 
milijonų dolerių. Tai yra su
ma, kurią jie pranešė patys. 
Reikia manyti, kad ji buvo 
gerokai sumažinta, nes kaip 
parodė Watergate byla, kan
didatai į prezidentus sugebė
jo gauti sau paramos, nu
slėpdami ją.” ("Gimtasis 
kraštas"—kovo 1 d. laidoje)

Paskaitę pagalvokite, kur 
daugiau demokratijos!

* * * *
7

Dar viena pastabėlė, kurią 
žadėjau, bet pamiršau paste
bėti rašydama apie moteris, 
kovojusiais už balsavimo tei
sę .. . apie tą laišką, kurį 
Abigail Adams rašė savo 
vyrui, kada jis dalyvavo ša
lies konstitucijos svarstyme. 
Paprašius, kad nepamirštų 
moterų, ji piktai jam prime
na, jog "visi vyrai būtų 
tironais, jeigu galėtų (Laiš
kas buvo rašytas anglų kal
ba ).

Toks link vyrų atsinešimas 
smerktinas. Tik grynos femi
nistės taip kalbėjo. Pažan
giosios moterys prieš vyrus 
nekovoja, bet prieš tas sąly
gas, kurios laiko moterų ir 
vyrą vergijoj. Kada su peša
si, trečias krausto kišenes. 
Pasidalinimas moterų ir vyrų 
neša naudą abiejų išnaudoto
jams.

Skaitant Abigail Adams 
biografiją, randame, kad jos 

' vyras John Adams ją pilnai 
gerbė ir laikė sau lygia. Ir 
balsavimo teises iškovojo 
bendromis jėgomis vyrai ir 
moterys. Tik trumparegiai 
stojo prieš, o tokių buvo ir 
moterų.

- • Arnheme (Olandija) ant 
vienos vaistinės durų užrašy
ta: "Naktį prašau skambinti 
du kartus ir laukti, kol apsi
mausiu kelnes.” Apačioje 
kažkokių pramuštgalvių pri
dėta: "Ar tai liečia tik jus, ar 
ir panelę vaistininkę?”

• Pasaulio rekordą, rašyda
ma mašinėle "Optima 16,” 
pasiekė Giselė Ebersbach iš 
VDR. Per 10 minučių ji 
išspausdino 5017 , ženklų ir 
nepadarė jokių klaidų. Per 
30 minučių ji išspausdino 
17343 ženklus, bet buvo ras
ta 18 klaidų.

TIKINČIAM IR ATEISTUI

Dvasininko krizė katalikybėje
P. PEČIŪRA

Katalikų bažnyčia skaičiuo- j 
ja tikinčiuosius pagal krikštų 
skaičių. Tačiau toks skaičia- ' 
vimas darosi vis mažiau pati
kimas. Katalikiškuose kraš
tuose ilgainiui susiformavo 
krikšto tradicijos. Daugelis 
tėvų krikštija savo įpėdinius 
todėl, kad yra toks paprotys, 
nesigilindami, ar vaikai bus 
tikintys, ar ne. Katalikų baž
nyčia, šiuo metu priskaičiuo
janti 720 milijonų pakrikšty
tųjų, mato, kad vis daugiau 
jų ryšį su katalikybe pradeda 
ir baigia krikštu. Supranta
ma, ji norėtų apkrikštytuo
sius padaryti nefiktyviais ka
talikais, bet susiduria su 
objektyviu masių ateizacijos 
procesu, taip pat su šio 
proceso iškelta dvasininkų 
problema.

Anksčiau Europoje galėda
vo dalį savo kunigų pasiųsti 
ten, kur jų trūkdavo. Bet 
šiandien ir katalikybės lopšy
je mažėja dvasininkų. Štai 
Prancūzijoje 1965 metais įš
vęsta kunigais 646 klierikai, 
o 1974 metais—tik 170. Dva
sininko darbas Prancūzijoje 
visiškai nepopuliarus.

Pietų Amerikoje vienam 
dvasininkui tenka daugiau 
kaip šeši tūkstančiai apkrikš
tytųjų. Be kita ko, šiame 
kontinente katalikus nukon
kuruoja įvairios protestantų 
bažnyčios, kurios labiau pri
sitaiko prie vietinio gyveni
mo. Protestantai patraukia 
savo pusėn ir kai kuriuos 
katalikų dvasininkus. Kaip 
rašė užsienio spauda, atitin
kamai "persikvalifikavo” net
gi velionio popiežiaus Povilo 
VI sesers sūnus, dirbęs kata
likų dvasininku Anduose.

Anksčiau į Pietų' Ameriką 
atvykdavo nemažai kunigų iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Tačiau dabar ir JAV vienam 
katalikų dvasininkui tenka 
maždaug tūkstantis tikinčių
jų. 1963-1973 metais, pasak 
katalikų sociologų, maždaug 
10 tūkstančių JAV dvasinin
kų atsisakė savo pareigų. 
Katalikiškose mokyklose 
dvasininkai ir vienuoliai jau 
keičiami pasauliečiais.

Dauguma JAV gyventojų 
yra protestantai. Tačiau dva
sininkų krizė palietė ir pro
testantų bažnyčią. Į dvasi
ninkus ruošiančias mokyklas 
čia priimama vis daugiau 
moterų. Šiuo metu moterys 
sudaro pusę JAV protestan
tų teologinių mokyklų klau
sytojų.

Nuo protestantų žada 
neatsilikti ir katalikai. 1976 
metų pabaigoje įvykusi JAV 
katalikų konferencija, kurio
je dalyvavo iš įvairių vysku
pijų 1350 delegatų ir 1000 
stebėtojų, po trijų dienų dis
kusijų padarė išvadą, kad 
reikia įsileisti moteris į dva

sininkų luomą. Tos pačios 
nuomonės buvo ir JAV na
cionalinė vienuolių asamblė
ja, jungianti pusę (iš 130 
tūkstančių) vienuolių mote
rų. 1977 metais Vatikanui 
išleidus dokumentą, kuriame 
buvo užakcentuota, kad ka
talikų dvasininkais gali būti 
tik vyrai, minėtos organiza
cijos vadovė kritikavo šitokį 
popiežiaus sprendimą. JAV 
katalikų konferencija taip 
pat iškėlė klausimą, kad bū
tų leista šventinti kunigais 
vedusius vyrus.

Panašios tendencijos yra 
būdingos ir Olandijos katali
kams.

Ispanijoje, kuri tebelaiko
ma tradicine katalikybės ša
limi, nuo 1911 metų gyvento
jų skaičius padvigubėjo, o 
dvasininkų sumažėjo nuo 33 
iki 25 tūkstančių.

Dvasininko profesijos ne
populiarumą ypač didina reli
ginių magiškų apeigų krizė. 
Šiuolaikinis išsilavinęs, pla
taus informacijos srauto vei
kiamas žmogus, vis mažiau 
tiki stebuklais, tuo, kad ku
nigas gali pagaminti dievo 
kūną, atleisti nuodėmes, pa
laiminti dievo vardu, išvaryti 
piktąją dvasią, dievo vardu 
sujungti prie altoriaus. Dau
gelis tikinčiųjų į iškilmingas 
katalikiškas apeigas žiūri be 
mistikos, o pati dvasininką 
laiko žmogumi, kuris padeda 
organizuoti šventę. Kasdie
nybėje1 į dvasininką jie nesi
kreipia. Statistika, pavyz
džiui, nurodo, kad iš dešim- 
ties prancūzų devyni yra 
krikštyti, bet tik septyni 
sakosi tikį į dievą, Kristaus 
dieviškumą pripažįsta vos 
keturi, o klausyti mišių sek
madienį eina tik du arba kas 
penktas prancūzas.

Vatikanas dabar uoliai da
lija aukštųjų dvasininkų titu
lus (1911 m. katalikų bažny
čia turėjo 457 titulines vie
tas, o 1974 m. —1980), net 
kardinolų skrybėles teikia 
jauname amžiuje, bet norin
čių užimti dvasininkų vietas 
skaičius tolydžio mažėja. 
Plačiosioms masėms tolstant 
nuo religijos, dvasininko tar
nyba netenka savo šventumo 
aureolės ir nebevilioja jau
nuomenės.

• Ornitologai pastebėjo, jog 
pastaraisiais metais paukš
čiai keliauninkai vengia Ja
ponijos pakrančių. Jų pulkai 
daro didelius lankus į pietus, 
kad šitaip išvengtų susidūri
mo su pramonės išmetamo
mis nuodingomis medžiago
mis, kuriomis užteršta at
mosfera. Skrendančių per 
šią šalį laukinių žąsų sumažė
jo dešimteriopai.

Ne gazolino stoka, bet kapitalistinės monopolijos atsakin
gos už gazolino pabrangimą.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Canada
Kovo 11 Montrealio Mote

rų Klubas paminėjo Tarptau
tinę Moters Dieną. Parengi
mas įvyko Skripkų gražioje 
svetainėje. Susirinko ne tik 
moterys, bet ir vyrai. Ypač 
buvo malonu minėjime maty
ti keliolika jaunų energingų 
moterų, kurios mielai sutin
ka darbuotis mūsų klube, 
užimti vadovybėje vietas ir 
pavaduoti mus—-senesnes.

Minėjimą atidarė pirminin
kė A. Suplevičienė, apibū
dindama moterų veiklą, kięk 
nukentėjo mūsų pirmtakū- 
nės, kurios drįso pakelti bal
są už moterų teises ir prieš 
karo troškėjus. Ji sakė: Mes 
toms kovotojoms lenkiame 
galvas.

Onutė Veržinskienė per
skaitė gana įdomią kalbą 
apie moteris; draugė Vekte- 
rienė padeklamavo gražią 
poemą apie meilę. Visi buvo 
gražiai prajuokinti. Tai pui
ku, kad visos moterys daly
vauja veikloje.

Tą pat dieną atlaikėme ir 
metinį susirinkimą. Pirmiau
sia—minute tylos pagerbėme 
mūsų mielas mirusias drau
ges. Kai kurių dalyvių vei
duose matėsi gilių ašarų . . .

Klubo valdyba perrinkta ta 
pati, taip pat ir narinė mo
kestis—du doleriai. Serganti 
narė aplankoma su dovanėle. 
Narei mirus, perkama gėlė ir 
duodamas automobilis paly
dėti į kapus. Susirinkimuose 
duodame kavos ir kitų ska
numynų. Buvo 'sumanymas 
vasarą ruošti išvažiavimą į 
torontiečių pikniką. Narės 
pritarė ir pavedė valdybai jį 
suruošti.

Tuomi ir baigėsi susirinki
mas su vaišėmis.

Iki kito pasimatymo, mie
los draugės!

P. B. Grandma

DAUGELĮ VILIOJA VYKTI 
Į GIMTINĘ

Montreal, Canada. — Kiek 
tenka nugirsti, tai ir šiemet 
daug montrealiečių ruošiasi 
aplankyti Gimtinę—pavie
niai, mažesnėmis ir didesnė
mis grupėmis. Ruošiasi vykti 
senosios kartos ir pokaryje 
atvykę tautiečiai, nepaisyda
mi, kad jų vadai tam priešta
rauja. Daugelį ir Kanadoj 
gimusių vilioja pamatyti sa
vo tėvų Gimtinę. Tai sveikin
tinas dalykas. Lieka visiems, 
kurie vyks, tik palinkėti lai
mingos kelionės.

Apgailėtina ligonė

Drg. V. Mikalauskienė jau 
šeši metai, kaip paralyžiaus 
ištikta, guli ligoninėje-conva- 
lescence home. Pastaruoju 
laiku pergyveno dar vieną 
smūgį—nupjovė jai koją 
aukščiau kelių. Linkiu ligonei 
ištvermės pergyventi šią 
skaudžią nelaimę.

Verdunietis Tony Juzulai- 
tis taipgi pergyveno operaci
ją Montrealo General ligoni
nėje.

Netekome tautiečio
Kovo 23 d. mirė Feliksas 

Marcinkevičius, sulaukęs 70 
m. amžiaus. Dideliame liūde
syje liko žmona, 4 dukros, 2 
sūnus ir sesutė.

Išvyko apsigyventi į Torontą

Ilgamečiai šios kolonijos 
tautiečiai T. M. Subačiai 
persikėle gyventi į Torontą, 
kur anksčiau yra apsigyve
nusi jų duktė su šeima. 
Linkiu sėkmės naujoje vieto
je.

Annie Lesevičienė išvyko į 
Torontą aplankyti savo sesu
tę ir seniai sergantį švoge- 
rį—Kostą Kilikevičių, taipgi 
seserėčią V. Pitman. P-rė

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

bas tęsėsi per paskutinius 12 
metų, o remontui išleista 70 
milijonų dolerių! Pagaliau šių 
metų pradžioje buvo praneš
ta, kad darbas baigtas ir kad 
stotis vėl pradės veikti kovo 
mėnesio pradžioj. Bet štai 
ateina atidarymo laikas ir 
pasirodo pranešimas, kad re
montas yra su labai rimtais 
defektais ir kad stotį reikia 
iš naujo remontuoti. Tas ir 
vėl pareikalaus net 30 milijo
nų dolerių?

Ką sakote, broliai vaduoto
jai, pav., iš pranciškonų 
“Darbininko”? Kodėl tylite? 
Kodėl neprakeikiate visos 
mūsų amerikinės santvar
kos?

□
Gera ir lengva kitus moky

ti susiveržti diržus ir viską 
taupyti, kai pats gali gražiai 
išvengti.

Kalba eina apie mūsų sena
torius. Jais šiuo laiku yra 
labai pasipiktinę darbininkai 
ir visi konsiūmeriai. Mat, jie 
54 balsais, prieš 44 nusitarė 
vėl žymiai padidinti savo 
metines pajamas. Iki šiol 
senatorius be savo gražios 
$57,500 metinės algutės, dar 
legališkai galėjo užsidirbti 
$8,625. Dabar jie nusitarė 
leisti senatoriui legališkai tą 
sumą padidinti iki $25,000!

Reikia žinoti, kad prie tų 
savo pajamų mūsų senatoriai 
gauna iš valdžios apmokėti 
visas išlaidas, kurias jie turi 
ryšium su jų tarnyba.

Širdingai dėkoju “Laisvės” 
direktoriams už suruoštą 
mano 85-ojo gimtadienio at- 
žymėjimą. Aš jo niekados 
nepamiršiu. Tai buvo vienas 
pačių maloniausių įvykių ma
no gyvenime.

Tą pačią dieną (praeitą 
sekmadienį), kaip žinia, įvy
ko ir mėtinis “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas. Tiesa, 
dalyviais jis buvo neskaitlin
gas, bet labai draugiškas ir 
konstruktyvus. Nutarėme 
dėti visas pastangas, kad 
“Laisvė” savo skaitytojus ir 
ateityje lankytų taip regulia
riai ir ištikimai, kaip iki šiol 
lankė. Tikiu, kad visi laisvie- 
čiai šį nutarimą parems ir 
nuoširdžiai prisidės jį vykty- 
ti.

Sveikina “LAISVĖS” 
dalininkų suvažiavimą

Malonėkite priimti šį mano pasveikinimą suvažiavimui su 
$5 auka. Linkiu suvažiavusiems dalininkams sėkmės. Tegu 
mūsų “Laisvė” mus lanko dar daug, daug metų.

J. VAICEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

* * *
Sveikiname dalininkų suvažiavimą su geriausiais linkėji

mais; taipgi ir Antaną Bimbą, jo gimtadienio proga, 
linkėdami jam stipriausios energijos, kuri tarnautų ilgam 
laikui.

Prisidedame $20 auka laikraščiui.
WALTERIS ir JOSEPHINE DORINAI

San Diego, Cal.
* * *•j

Aldona ir Andy Anderson, Marmora, Ont., Canada, 
sveikina “Laisvės” dalininkus ir linki “Laisvei” gyvuoti dar 
daug metų. Siunčia $5 auką.

* * *
DORCHESTER, MASS.

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir linkiu 
geriausių nutarimų, kad “Laisvė” gyvuotų ir mus lankytų 
dar daug metų.

Sveikinu Antaną Bimbą jo 85 m. gimtadienio sukakties 
proga. Taipgi linkiu jam stiprios sveikatos ir ilgo 
gyvenimo. Nepasiduok, drauge, senatvei. Esi mums labai 
reikalingas.

Čia įdedu suvažiavimui $50 auką ir $25 vertės dr. John 
Repshio Lietuvių Namo Bendrovės šėrą.

ELIZABETH REPS HIS
* * *

Victor Preikšą, Delavan, Wisconsin, sveikina dalininkų 
suvažiavimą $12.75 auka.

* * *
OAKLAND, CALIFORNIA

Nuoširdžiai sveikiname “Laisvės dalininkų suvažiavimą ir 
redaktorių Antaną Bimbą, ” jo 85 m. gimtadienio sukakties 
proga.

Tegyvuoja “Laisvė,” jos bendradarbiai, bičiuliai ir
skaitytojai dar ilgus metus!

“Laisvės” fondui aukojame........................ . . .$165.
LLD 198-ta kuopa, Oakland, California.........$100.
Raymond Machulis, San Leandro....................... $30.
Jonas ir Afemija Rodžiai, Lawrence, Mass. .. .$20. 
Aleksas ir Violeta Taraškai.................................$10.
Juozas ir Ksavera Karosai...............................  . .$5.

Viso:............................ $165.
Per V. Taraškienę, San Leandro, Cal.

* * *

Per P. Alekną, St. Petersburg, Fla., suvažiavimą 
sveikiną K. Damalakas $10, John ir Margaret Miller 
(Seminole) $10, ir Adelė Budrienė $3. Viso $23.

* * *
Sveikiname “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą ir linkime 

visiems gerų pasekmių. Aukojame $20.
K. ir A. NARAVAI 

Shenandoah, Pa.
* * *

Įvairios žinios
LAIMĖJO PARLAMENTO 
UŽGYRIMĄ

Madridas. — Premjeras 
Adolfo Suarez Gonzalez, De
mokratinio Centro Sąjungos 
vadas, laimėjo Ispanijos par
lamento užgyrimą savo pla
nui sudaryti mažumos vy
riausybę. Nors parlamente 
jis neturi daugumos, bet už 
jo planą balsavo dešiniųjų 
partijos deputatai.

Adolfo Suarez Gonzalez
Socialistai ir komunistai 

protestavo prieš premjero 
neleidimą parlamente prieš 
balsavimą jo siūlomą pasiūly
mą apdiskutuoti. Manoma, 
kad ši vyriausybė neilgai 
tegyvuos.

ŽYMUS TORIŲ VADAS 
NUŽUDYTAS

Airey M. S. Neave
Londonas. — Kovo 30 die-

ną Anglijos torių vadui ir 
Parlamento nariui įsėdus Ai
rey M. S. Neave į automobi
lių sprogo bomba—ir vietoj 
jį užmušė. Kaltinami I. R. A. 
(Irish Republican Army) te
roristai.

Darbščios lietuvaitės

Pasvalio rajono “Draugystės” kolūkio melžėja V. Rože- 
nienė šiemet įsipareigojo primelžti vidutiniškai po 4862, o 
jos darbo draugė D. Kačanauskienė—po 4700 kg pieno iš 
karvės. Ne ką mažesni ir kitų moterų užmojai.

Darbščios melžėjos laikosi duoto žodžio. Šiuo metu ūkyje 
iš karvės melžiama po 12,2 kg pieno. Tai 200 gramų pieno 
iš karvės daugiau negu pernai tokiu pačiu laiku.

Nuotraukoje: pirmaujančios ūkio melžėjos D. Kačanaus
kienė, A. Žemaitienė, V. Roženienė, zootechnikė D. 
Žagragalienė, I. Lukštaite ir R. Paškonienė.

V. Olševskio nuotr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

• Ciuriche į savo aštuntąjį 
suvažiavimą buvo susirinkę 
per penkis šimtus ilgšių, 
“Europos aukštaūgių klubo” 
narių. Ši organizacija vienija 
Šveicarijos, Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos, Aus
trijos, Danijos ir Šveicarijos 
piliečius, reikalaujančius, 
kad būtų sumažintos kainos 
ypač didelių dydžių drabu
žiams. Į klubą įstoti galima, 
jei moters ūgis ne mažesnis 
kaip 180 cm, o vyro—190 
cm.

• Derbio mieste (Anglija) 
du banditai su kaukėmis įsi
brovė apiplėšti pašto sky
riaus, kai vėlų vakarą patal
poje buvo tik dvi moterys: 
pašto tarnautoja Miurielė 
Rait ir jos nusenusi motina. 
Plėšikai tikėjosi lengvos sėk
mės, bet 82 metų moteris ir 
jos duktė susigrūmė su plėši
kais. Jos veikė drąsiai ir 
privertė banditus paniškai 
bėgti. Už drąsą kovojant su 
nusikaltėliais gavo specialius 
apdovanojimus ir pinigines 
premijas.

• Los Angeles miesto (JAV) 
šeimininkai originaliai iš
sprendė opią šiukšlių proble
mą miesto poilsio zonose. 
Viename parke buvo pasta
tyta natūralaus ūgio nuogos 
mergelės — skulptūra, kuri 
rankose laikė urną šiuk
šlėms. Sumanymas neapvy
lė. Parke šiukšlių kur kas 
sumažėjo.

Sveikiname Antaną Bimbą jo 85 m. sukaktimi. Linkime 
geriausios sveikatos ir nenuilstančios energijos dirbti 
darbininkų apšvietos naudai.

Taipgi sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. 
Linkime geriausių nutarimų, kad laikraštis mus lankytų 
dar daug metų.

Siunčiame $25 auką.
J. J. ir M. Daujotai

Benld, Ill.
* * *

Gerb. drauge Bimba:
Leiskite pasveikinti ir palinkėti sėkmės ir sveikatos 

sulaukusiam gražaus gimtadienio. Retai galima surasti 
draugus, kurie tiek daug būtų pasidarbavę mūsų klasės 
reikalams, Jūs, ne tik ilgus metus darbininkų klasei 
dirbate, bet ir sulaukęs senatvės, nešate didelę atsakomin- 
gą darbo naštą. Be jūsų darbo darbininkų klasė, ypač 
lietuvių, justų didelę spragą.

Progai esant sveikinu ir Laisvės suvažiavimą. Linkiu 
iškelti daug sėkmingų-gerų nutarimų. Siunčiu “Laisvei” 
$50.

ANTHONY BYRĄS
London, Ont., Canada

♦ * *
Gerbiamieji laisviečiai,

Čia rasite $25 dėl “Laisvės” Bendrovės suvažiavimo, 
Sveikinu visus dalyvius ir linkiu laikraščiui ilgo, ilgo 
amžiaus.

BEN DARIN,
Cleveland, Ohio

* * *

Sveikiname “Laisvės” Bendrovės suvažiavimo dalyvius ir 
siunčiame $25 auką laikraščiui palaikyti, taip pat visiems 
linkime stiprios sveikatos. Tegu “Laisvė” mus visus dar
ilgai, ilgai lanko.

Aukoja: LDS 10 kp., New Kensington, Pa.................. $10.
A. ir P. Cesnikas, New Kensington, Pa..........10.
V. Chesnick, Saltsburg, Pa................................. 5.

♦ * *

Sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalininkų suvažiavimą.
Siunčiu $23 auką.

S. KIRAGIS
Detroit, Mich.

* * *

Nors ir pavėluotai, sveikinu “Laisvės” Bendrovės dalinin
kus. Siunčiu auką $40.

MARĖ DEMENTIENĖ
Redlands, Cal.

PER 13 METŲ JIS BUVO 
ŠNIPINĖJAMAS IR 
PERSEKIOJAMAS

Leonardo Baskino Bertolt 
Brechto medyje išraižytas 
portretas.

San Diego, Cal. — Califor- 
nijos universiteto literatūros 
departamento pirmininkas 
James K. Lyon atidengė 
F. B. L (Federal Bureau of 
Investigation) rekordus, ku
riuose parodoma kaip pokari
niais laikais buvo šnipinėja
mas, tyrinėjamas ir perse
kiojamas žymusis Amerikos 
dramaturgas Betold Brecht. 
Tie rekordai sudaro net 
1,000 puslapių. Menininkas 
buvo kaltinamas, kad jis yra 
Komunistų Partijos narys ir 
veikėjas.

Dramaturgo šnipinėjimas 
ir persekiojimas prasidėjo 
1943 m. ir tęsėsi iki jo 
mirties 1965 metais.

Upelis
Skuba, vingiuoja, čeža upelis,
Skuba, vingiuoja toli,
Tyliai jam šlama šakos

berželių,
Moja jam karklai kely.

Skuba, vingiuoja, raitos 
upelis,

Skuba į marių gelmes,
Skuba ir mūsų gyvasčio 

kelias,
Skuba per laiko erdves.

Kęstutis Balčiūnas

SVEIKINU
Mielas Drauge Bimba, ,

Sveikinu Jus, sulaukusį 85 m. amžiaus ir linkiu 
daug laimės ir sveikatos. Lai Jūsų geri darbai 
mūsų pažangiame judėjime tęsiasi per ilgus, ilgus 
metus.

EVA VALLEY
St. Petersburg, Fla.

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $20. 
Linkime laikraščiui lankyti mus dar per ilgus, ilgus metus.

JOSEPHINE ir KAZIMIERAS SISEVlClAI
Chicago, Ill.

* * *
DETROIT, MICHIGAN

Jim ir Helen Umaras........................$600.00
Teofilė ir Stefanija Masis . .. ..............300.00
Pranas ir Elizabeth Jočionis................ 65.00
Frank Ulinskas..................................... 30.00
Moterų Pažangos Klubas....................25.00
LLD 52 kuopa.............................. 25.00
Anna Daukus ....................................... 25.00
Servit ir Ruth Gugas............................25.00
Frank ir Sophie Nakas ........................25.00
John ir Adele Klimaviče............... .20.00
Anna Dočkus......................................... 20.00
Alfons ir Emma Rye ............................ 10.00
Al ir Alice Stacey..................................10.00
Tony ir Millie Vasaris.......................... 10.00
“Laisvės” Draugas................................10.00
John ir Stella Smith................................5.00
George Janonis ........................................5.00
Vincas Kirvela ........................................5.00
Alice Sharka...................................... .5.00
Mike ir Pat Sunskas............................... 5.00
George Kodis . ..........................................5.00
Albinas Bubnelis ...................................... 5.00
Mary Norush....................................   . . .5.00

VISO................. $1,240’00
* * *

Nuo administracijos: Dėkojame visiems už aukas. Aukos 
surinktos per suvažiavimą bus skelbiamos sekančiame 
“Laisvės” numeryje.
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DETROIT, MICHIGAN
Pasekmingi Įvykiai

Tarptautinė Moterų Diena 
gražiai paminėta Detroito 
Moterų Pažangos Klubo susi
rinkime kovo 11 d. Pirminin
kė Anna Daukus pakvietė 
St. Masytę paaiškinti tos 
dienos reikšmę. Šiame susi
rinkime buvo daug moterų ir 
vyrų, ir visiems buvo įdomu. 
Vėliau buvo skanūs užkan
džiai, kuriuos paruošė Pat 
Stunskas, o tuos gražius 
tortus iškepė ir aukojo varde 
Moterų Dienos Anna Kairai
tis, Lillian Gugas, Anna 
Daukus ir Pat Stunskas. 
Buvo geras parengimas.

LDS 21 kp. turėjo savo 
parengimą kovo 25 d., kuria
me susirinko daug lietuvių. 
Vaišes paruošė ir patarnavo 
Antonette Garelis, Emma 
Rye, Ruth Gugas ir Alice 
Stacey, o bilietus pardavinė
jo Lillian Gugas. Vėliau visi 
susirinkusieji turėjo progos 
pamatyt filmą, kurį susuko 
Servit Gugas iš savo viešna
gės Tarybų Lietuvoje perei
tą rugsėjo mėn. Jis ir jo 
žmona Ruth visur važinėjo. 
Nors buvo šaltas ir šlapias 
ruduo, bet jie daug apvažinė
jo ir filmą gerai susuko. 
Visiems filmas patiko. Pa
rengimas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas.

Kėglio Turnyras
LDS kėglio turnyras įvyks 

gegužės mėn. Chicagoje. 
LDS nariai iš visų miestų 
ruošiasi vykti ir kiekvienas 
tikisi laimėt. Detroito LDS 
bowleriai gerai susiorganiza
vę, jų turnyre bus apie 80. 
Jie mokėsi per visą žiemą; 
renka pinigus fondui, kuris 
pilnai apmokės už jų kelionę 
į Chicagą ir nupirks dovanas 
už gerą darbą; vieni nariai 
aukoja, kiti perka; visi

nuo širdies
Josephine

jos brolis, 
Balchūnas, sesutė,

i smarkiai dirba, kad galėtų 
visus trofėjus atsivežt į De
troitą. Jie dar turės porą 
pamokų, o po jų visuomet 
visi suvažiuoja į Detroito 
Lietuvių Klubą apkalbėt sa
vo reikalų ir pailsėt. Kadangi 
bowleriu yra daug, tai neuž
teks vieno buso; kiti, kurie 
nesutilps į busą, skris lėktu
vu, važiuos traukiniu ir pri- 
vatiškomis mašinomis. Ge
riausių pasekmių visiems 
Detroito LDS bowleriams!

Daug miršta
Baigiantis žiemai ir prasi

dedant pavasariui, iš mūsų 
tarpo Detroite atsiskyrė net 
keli geri lietuviai.

Vasario 18 d. 
priepuolio mirė 
Janulis, 71 m.

Liko nuliūdę 
Eddie
sūnus, dukra ir kiti giminės 
ir draugai.

Vasario 27 d. irgi nuo 
širdies priepuolio mirė De
troito Lietuvių Klubo geras 
narys Paul Tvaska, 74 m. Jis 
dideliame nuliūdime paliko 
keturias sesutes ir jų šeimas, 
daug kitų giminių ir draugų, 
ir ypatingai savo gerą drau
gę Mary Norush, pas kurią 
jis gyveno.

Mary Norush irgi yra klu- 
bietė ir Moterų Pažangos 
Klubo sekretorė. Ji daugiau
sia viską tvarkė. Pietūs buvo 
Detroito Lietuvių Klube. 
Juos paruošė Antoinette Ga
relis, Emma ir Alfons Rye ir 
Al Stacey. Šiuos keturis 
klubiečius galima vadint lai
dotuvių pietų komisija, nes 
jie gražiai, skaniai ir drau
giškai paruošia po laidotuvių 
pietus klube, jei kas jų gra
žiai paprašo.

Kovo 7 d. staiga mirė 
William Akelis, 73 m. a.

Dideliame nuliūdime paliko 
savo tėvelį, William Akelis, 
kuris yra 94 m. amžiaus, ir 
Detroito Lietuvių Klubo ge
ras narys; taipgi žmoną, sū
nų, dvi sesutes ir brolį ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Kovo 21 d. po ilgos ligos 
mirė visiems gerai žinomas 
pažangietis George Nausėda. 
Apie jį bus daugiau parašyta 
vėliau.

Dar mirė du Detroito Lie
tuvių Klubo nariai: Kovo 23 
d. Alex Utka, o kovo 24 d. 
Andrew Kvietinskas.

Visų viršminėtų mirusių 
gaila, bet mirties niekas ne
gali išvengt.

Sveikiname!
Visiems gerai žinomas de- 

troitietis, visų pažangiųjų or
ganizacijų narys ir stambus 
“Laisvės,” rėmėjas, Jim 
Umaras minėjo savo gimta
dienį kovo 31 d. Sužinojau, j 
jog jam suėjo 89 m. Iš Tar. 
Lietuvos jam prisiuntė gra
žiai nuaustą juostą su jo 
vardu ir metais. Jim Umaras 
turi daug giminių ir dar 
daugiau draugų, ir jis jų visų 
neužmiršta.

Šia proga sveikiname mie
lą Jim Umarą su jo gimta
dieniu ir linkime jam geros 
sveikatos ir ateityje daug 
linksmų dienų. Stefanija

Iš “Laisvės” Bendrovės 
suvąžiavimo ir banketo
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HARTFORD, CONN.

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

SANDS POINT, N. Y.

Mirė 1978 m. balandžio 7 d.
Mes liūdime ir niekad nepamiršime taip mylimos 

ir brangios tetos.
ALDONA, ANDY IR ALLAN ANDERSON

Marmora, Ont., Canada

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juzė Pužauskienė

s

o

Antanas Bimba dėkoja jį sveikinusiems. Kairėj konsulas 
R. Mališauskas iš Washington, D. C., dešinėj L Bimbienė.

Praėjusi sekmadienį pakiliu ūpu pravedėme “Laisvės” 
Bendrovės suvažiavimą. Dalyvių turėjome iš Floridos, 
Michigan, Washington© ir apylinkės valstijų. Visi dalyviai, 
kaip vienas, išreiškė norą, kad mūsų laikraštis dar ilgai, 
ilgai gyvuotų. Su sveikinimais aukomis gavome arti $4,600.

Tuoj po suvažiavimo įvyko tradicinis banketas, kuriame 
turėjome pilną salę svečių, “Laisvės” rėmėjų ir bičiulių. 
Šiame bankete buvo pagerbtas redaktorius Antanas 
Bimba, kuriam šiais metais suėjo 85 metai amžiaus. Jį 
pasveikinome gavusį Lietuvos TSR nusipelnusio kultūros 
veikėjo vardu

Įvykiai "bus plačiau aprašyti sekančiame “Laisvės” 
numeryje. IM

DETROIT, MICHIGAN

MIRUS

George Nausėda
SKw# :3->-

Mirus

Louise Butkevich

1979 m. Kovo 21 d.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai So

phie, dukteriai Albenai ir žentui Raymond Lyben, 
sūnui Andrew ir marčiai Sally Nausėda, anūkams 
ir proanūkiams, ir visiems kitiems giminėms ir 
draugams.

Ir mes liūdime kartu su Jumis, netekę gero
draugo.

A. ir E. Rye J. ir A. Klimaviče P. Stakvila
A. Liminsky E. Ulinskas A. ir C. Mack
A. ir I. B ražas R. ir S. Gugas P. ir M. Stunskas
R. Jeske A. Sharka A. Daškus
F. ir M. Nienus J. ir S. Smith H. Umaras
J. Račiūnas A. ir A. Stacey J. Umaras
A. ir T. Cotton J. ir I. Vadovic V. Kirvela
S. ir A. Riddell A. Wardo A. Paulauskas
L. ir A. Turzak Z. Danta F. Ulinskas
E. Ramanauskas M. ir U. Yuško M. Mickus
A. Daukus A. Kairaitis A. Kern
W. ir L. Gugas B. Klimas A. ir M. Vasaris
A. ir A. Litvin M. Rudzevičienė G. Janonis
L. ir F. LaBakas M. Norush A. ir S. Tvaska
P. Walantas M. Račiūnas M. Jackman
A. Dočkus F. ir E. Yoshonis B. ir E. Kennedy
A. ir C. Garelis F. ir S. Nakas A. ir J. Urban
M. Bacevich A. Tamulis E. YuodSitis
V. A. Petrui C. ir M. Tvaska A. ir B. Rye
T. ir S. Masis M. Tvaska

K. ir E. Stackwell
J. ir R. Merrick

LAISVES” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija j Tarybų Lietuvą
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
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Viena vaizdingiausių, jau
kiausių Vilniaus aikščių pa
vadinta žymiojo rašytojo Pe
tro Cvirkos vardu. Čia stovi 
ir paminklas rašytojui 
[skulptorius J. Mikėnas, ar
chitektas, V. Mikučianis].

Kovo 12-ąją, rašytojo gimi
mo 70 mečio dieną, pagerbti 
jo atminimą, padėti jam gė
lių čia, o taip pat prie 
rašytojo kapo Rasų kapinė
se, atėjo iškilmingo P. Cvir
kos jubiliejaus minėjimo Vil
niuje dalyviai.

V. Kapočiaus nuotr.

1979 m. kovo 5 d.
Mes prisimename ją kaip narę, per ilgus metus 

dainavusią Hartfordo Laisvės Chore. Reiškiame 
užuojautą visiems artimiesiems ir jos draugams.

Netekę geros draugės ir narės, kiekvienas mūs 
liūdime.

Amerikinių ir tarybinių mokslininkų 
bendradarbiavimas

1

Amerikinės Vėžio Draugijos organas ‘“Courier” vasario mėnesio laidoje praneša, kad 
neseniai Brookdale ligoninėje Brooklyn© įvyko labai svarbus kovai su vėžio liga 
klausimais mokslininkų simpoziumas. Šioje nuotraukoje matome kai kuriuos 
amerikinius ir tarybinius simpoziume dalyvavusius mokslininkus.

Iš kairės j dešinę: Vladimir Ovanovich Kupin iš Maskvos Medicinos Mokslų 
Akademijos; Gerald Rosen iš Memorial Sloan-Kettering Vėžio Centro; Manikonovich 
Karatotyan iš Maskvos Mokslinio Centro: Ariel Hollingshead iš George Washington 
Mokyklos Mokslinio Centro; Myron Arlen iš Brooklyn Brookdale ligoninės ir Vadim 
Petrovich Sallyev iš Tallin©, Estijos.

Penktadienio rytą Juozas 
Sukackas skambino mums į 
“Laisvės” administraciją pra
nešti, kad ketvirtadienio va
kare, kovo 29 d., mirė jo 
motina Marė Sukackienė. 
Jos palaikai bus sukremuoti 
ir vėliau nuvežti į Worces
ter, Mass, kapines, kur pa
laidotas jos vyras.

Paskutiniu laiku ji gyveno 
Alpine, New Jersey, iš pra
džių B. Šaknaitės name, o 
vėliau buvo perkelta į prie
žiūros namus (nursing 
home). IM

Mastic, L. I.
Sunkiai serga Frank Nor

ris, kuris dabar yra Brookha
ven Memorial Hospital, Pa
tchogue, L. L, kambarys 
418. IM

GEGUŽĖS 20
Aido Choro metinis kon

certas su pietumis. Koncerto 
pradžia 2 vai.; pietūs po 
koncerto. Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Auka $7.

* * *
UŽGYRĖ STATYMĄ 
KONVENCIJŲ CENTRO

Albany, N. Y. — Valstijos 
seimelis užgyrė statymą 
New Yorko mieste didžiulio 
konvencijų ir parodų centro. 
Yra suplanuota tokį centrą 
pastatyti už Pennsylvania 
geležinkelio stoties Manhat- 
tane. Jo pastatymas atsieis 
375 milijonus dolerių. Bet jis 
miestui duosiąs 18,000 pasto
vių darbų ir būsianti didelė 
turistams atrakcija.

Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Albertui, 
dukrai Rožei Behmer, jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Rapolui Merkiui

Laisvės” paramai prisidedame:
Žento sesutė............. $35.

Anūkai.......................... $20.
Proanūkiai.................   $10.
John ir Aldona Kutra . $10.
Frances Pomrinck .... $5.

Viso $80.

BRIEFS
As small as it was we still 

can be very proud of Laisvė’s 
convention, held Sunday, 
April 1. From many progres
sive nationality papers in 
America very few are left. 
Laisvė has come out steadily 
for 68 years now. Progres
sive Lithuanians in the Unit
ed States have held it high 
as a shining light to guide 
them.

We don’t have much mo
ney. We have no big corpo
rations and bankers to sup
port us. What we have is 
inner strength, spirit, ideals. 
We know what we are doing 
and where we are going. We 
have said it before and we 
will say it again—the future 
belongs to us!

Very well at the conven
tion spoke Katharine Pet
rick, Stephanie Masis, Ame
lia Yuskovic, Paul Venta, 
Anne Yakstis, Eva Mizara, 
Julia Andrulis, Gugases, 
Elena Brazauskas, Anthony 
Bimba and others. ♦ * *

Laisvė’s editor Anthony 
Bimba’s 85th birthday affair 
was well attended. It went 
very smoothly. Dinner was 
very good and the program 
interesting. Among many 
other people who greeted 
Anthony was a representa
tive of other nationality pa
pers—Michael Hanusiak. His 
greeting was very impres
sive. He also gave a present 
to Anthony—his just pub
lished book “Lest We For
get.”

We will hear more about 
the convention and Antho
ny’s birthday celebration 
elsewhere in Laisvė in Lithu
anian. All I wanted to say 
was to show our appreciation 
to all the people who made 
this affair possible.* * *

My greeting:
Laisvė’s readers, supporters 
and friends!
Ladies and Gentlemen!

Thank you for coming here 
today to participate in this 
joyful occasion. Not very 
many of us reach the year 85 
in our life. Anthony Bimba 
has reached it and not only 
reached it but left behind a 
very productive and brilliant 
life. I don’t have to itemize 
here what he has done.

Many of you know him long
er than I. We have been 
married over 32 years but 
many of you here know him 
much longer than that. He 
has been our leader, editor 
of Laisvė for many years, 
has written many books and 
most of all he has been 
always very close to his 
people, to all people.

Today is a very special 
day for me and Anthony 
because we are spending it 
with you. It is one of the 
highlights of our life and I 
hope that you will also take 
pleasant memories with you 
from this affair.

I would like to thank all 
the people who worked very 
hard to make this day possi
ble—the women who plan
ned and prepared the dinner 
and all others.

Thank you.
♦ ♦ ♦

New York Aido Chorus 
performed very well. Victor 
Becker and Nellie Venta as 
soloists were very good and 
also Elena Brazauskas from 
Hartford.

Well known activist and 
chorus leader Dorothy Mūre
lis sends his best regards 
from Pennsylvania to Antho
ny, to chorus and everybo
dy. She treated the guest 
table with a bottle of cham
pagne and donation to Lais
vė too. We hope that her 
health problems will soon be 
behind her and she could 
enjoy life and be with us 
again. Use

M*kh»»tl-Khanum Ganjevl

A world there is for those in love 
with mines of precious stones,

But bards select a different 
world as setting for their thrones.

Mekhaetl-Khanum Gan/evl
(12th century, Aterbellan woman poet)




