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KRISLAI
Jąu ir mokyklų sutemos 
praranda pasitikėjimą 
Pavojingas pažadėjimas 
Šalin visi suvaržymai!
Jie paaštrinsią kovą 
Nelaukime paraginimų

A. BIMBA
Mūsų didmiesčio valdžioje 

šiandien rimtai svarstomas 
pasiūlymas tuoj nutraukti vi
sų naujų mokyklų statymą ir 
uždaryti visus du šimtus jau 
seniai veikiančių viešųjų mo
kyklų! Įsidėmėkime: uždary
ti ne vieną kokią seną, nusi
dėvėjusią kokią kokiam už
kampyje mokyklą, bet visus 
jų 200, kurių tarpe yra ir 
labai gražių, dar gerų.

Kam, kodėl, koks reikalas?
Jau gana sena, net įkyrė

jusi istorija: nebegalime (tai 
yra miesto valdžia nebegali) 
galo su galu sudurti, nebetu
rime lėšų joms operuoti.

Ką darysime su tūkstan
čiais moksleivių?

Žinoma, juos sukimšime į 
likusias mokyklas. O kur 
kitur juos dėsi?

Kaip žinia, taip pat yra 
siūloma tais pačiais pagrin
dais uždaryti miesto operuo
jamas septynias ligonines. 
Be jų būsią galima “gražiai” 
apsieiti.

Abu šie pasiūlymai turėtų 
būti pasmerkti ir atmesti. 
Jie yra labai pavojingi mies
to liaudies sveikatos ir ap- 
švietos reikalams!

□
Visa eilė gana žymių mok

slininkų pradėjo viešai reikš
ti savo nepasitikėjimą bran
duoline energija. Jie labai 
abejoja, jog kada nors būs 
galima padaryti dabar esa
mas branduolines jėgaines 
pilnai, pastoviai saugiomis, 
arba pilnai saugias pasistaty
ti naujas. Neapsimoką rizi
kuoti nesuskaitomų milijonų 
žmonių sveikata ir gyvybė
mis. Esą labai galima, bent 
kol kas, labai gerai apsieiti ir 
be šių energijos šaltinių.

Juk dar turime labai dide
lius anglies rezervus. Be to, 
juk jau mokame ir saulės 
spindulius priversti mums 
tarnauti.

□
Prezidentas Carteris yra 

pažadėjęs Šiaurinį Jemeną 
aprūpinti moderniškiausiais 
390 milijonų dolerių vertės 
ginklais. Kartu su ginklais 
būsią pasiųsta keli šimtai 
specialistų, kurie jemenie- 
čius išmokys, kaip tuos gink
lus efektingiausiai pavartoti.

Šiam prezidento žygiui 
esąs nereikalingas joks Kon
greso užgyrimas. Jau gana 
seniai veikia įstatymas, kuris 
prezidentui suteikia teisę ir 
galią neatsiklausus Kongre
so, skubėti su militarine pa
galba ten, kur susidaro nepa
prasta padėtis, kenkianti 
mūsų Amerikos saugumo in
teresams.

Tai labai pavojingas prezi
dento užmojis šią šalį įvelti į 
naują pavojingą avantiūrą. 
Tai vienas prezidento paža
dų, kuris neturėtų būti ište
sėtas.

Jau ir toks komercinis did- 
lapis, kaip “The New York 
Times” (bal. 6 d.) pripažįsta, 
kad Kongreso uždėti šios 
šalies prekybai su Tarybų 
Sąjunga varžtai yra priešingi 
mūsų interesams ir turėtų 
būti panaikinti.

Lietuva neteko žymaus 
istoriko, mokslininko

Vilnius. — Po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukęs 86 
metų, kovo 27 d. mirė profe
sorius Juozas Žiugžda—aka
demikas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs mokslo veikėjas. Su 
juo mirtimi Tarybų Lietuvos 
mokslas neteko vieno žy-

Prof. Juozas Žiugžda, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Istorijos instituto di
rektorius.

miausių savo atstovų. Velio
nis daug darbo atliko reng
damas istorikų kadrus Lietu
voje.

J. Žiugždai vadovaujant 
buvo parengta ir išleista tri
jų tomų “Lietuvos TSR isto
rija,” taip pat trumpa Lietu
vos TSR istorija. Jis redaga
vo “Lietuvos istorijos šalti
nių” 4 tomus, 1905-1907 m. 
revoliucijos Lietuvoje doku
mentų rinkinį, 1861-1862 m. 
revoliucinio pakilimo ir 1863 
m. sukilimo Lietuvoje ir Bal
tarusijoje dokumentų 2 to
mus bei kitus Istorijos insti- 
to kolektyvinius leidinius. 
Velionis buvo apdovanotas 
dviem Lenino, dviem Darbo 
raudonosios vėliavos ordinais 
ir Didžiojo Tėvynės karo II 
laipsnio ordinu, medaliais. 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštais.

Jinai lai II ėjo tiktai
organizuotų darbininkų

pagalba
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Mrs. Jane Byrne rinkimų išvakarėse kalba unijistų
susirinkime.

Tvirtas žodis už sutartį 
su 1 ’arybų Sąjunga

Tyrinės Three Mile 
Island nelaimę

Prezidentas Carteris išlei
do įsakymą suorganizuoti ko
misiją ištyrimui Three Mile 
Island branduolinės energi
jos įmonėje įvykusios nelai
mės. Tuo tarpu sostinėje 
vyksta karšti ginčai dėl 
branduolinės energijos atei
ties. Pasidalijimas pasireiš
kia ir Kongrese. Vieni sako, 
kad ši nelaimė sudavė mirti
ną smūgį branduolinės ener
gijos gaminimui ir naudoji
mui. Kiti argumentuoja, kad 
panašių nelaimių ateityje bus 
galima išvengti ir kad bran
duolinės energijos gamini
mas ir naudojimas turi didė
ti.

Tos išvados jau yra seniai 
priėjusi didelė Amerikos 
žmonių dauguma. Tiems su
varžymams Kongrese prita
ria reakcininkai su senato
rium Jacksonu priešakyje. O 
jų įtaka kol kas tebėra nu- 
sveriama.

□
Palestiniečiai labai pasipik

tinę Izraelio-Egipto sutarti
mi. Egipto prezidentą Sada- 
tą jie vadina išdaviku.

Palestiniečių Išsilaisvinimo 
Organizacijos vadai sako, 
kad jiems nebeliko kitos išei
ties, kad jie turi dar labiau 
paaštrinti kovą prieš Izraelį.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip ši sutartis tiktai kenkia 
pasiekimui ramybės ir pasto
vios, teisingos taikos Vidurio 
Rytuose.

□
Prašau “Laisvės” skaityto

jų ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos bei Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo narių 
dėmesio. Gerai žinau, kad 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje yra tiek ir tiek skai
tytojų, kurių prenumeratos 
yra išsibaigusios. Tas pats su 
šių mūsų organizacijų narys
tėmis. Jau prabėgo pirmasis 
šių metų ketvirtis, o dauge
lio narių šių metų duoklės 
tebėra neužmokėtos.

Nelaukite Centrų paragini
mų! Tą pareigą atlikime 
be atidėliojimo. Pas mus 
Lietuvoje žmonės sakydavo: 
“Juk skola—ne rona, neuž
gis.” Tai kam laukti, arba 
atidėlioti?

Streiko išvengta
Yonkers, N. Y. — Miesto 

450 išmatų surinkėjų vėl 
pradėjo normališkai dirbti. 
Unijos derybos su miesto 
valdžia yra nutrukusios. Su
sitarta visus ginčus pavesti 
valstijos paskirtiems tarpi
ninkams išspręsti. Miesto sa- 
nitacijos darbininkai priklau
so Tarptautinei Sunkvežimių 
Vairuotojų Unijai.

Nesiseka susitarti 
ginklų mažinimo 
derybose

Viena, Austrija. — Tarp 
Rytų ir Vakarų derybos dėl 
sumažinimo armijų Centrinė
je Europoje čia tęsiasi ištisus 
paskutinius 5 metus. Jose 
dalyvauja net 19 šalių atsto
vai. Jau buvo net 200 sesijų, 
bet prie jokio susitarimo 
neprieita. Varšuvos Sutar
ties šalių atstovai labai nusi
vylę. Jie nesutinka su Jung
tinių Valstijų pareiškimu, 
kad derybos buvusios nau
dingos. Jie sako, kad visi 
šiuo reikalu pagrindiniai 
skirtumai tarp Rytų ir Vaka
rų tebėra neišspręsti, nepa
šalinti. Tačiau jie iš derybų 
pasitraukti, žinoma, neketi
na ir nesitrauks.

Valdžios deficitas 
žymiai sumažintas

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio Kongresui 
pasiūlytame 1980 metų biu
džete numatomas $41 bilijo
no deficitas. Dabar Atstovų 
Rūmų biudžetinis komitetas 
dauguma balsų prezidento 
pasiūlymą atmetė. Komite
tas sako, kad pajamos ir 
išlaidos turi būti taip sutvar
kytos, jog deficitas neturi 
viršyti $25.2 bilijono. Komi
teto nutarimą dabar svarstys 
visi Atstovų Rūmai. Juose 
tikimasi aštrių nuomonių 
skirtumų.

Washingtonas. — Mokyto
jų uniją ir jos vadus teisėjas 
Gladys Kessler nubaudė 
$43,250 už nepildymą jo įsa
kymo nestreikuoti. Bausmę 
turi sumokėti bėgy 10 dienų, 
arba ji bus padidinta.

Chicago, Ill. — Mrs. Jane 
Byrne, Demokratų Partijos 
kandidatė, kovo 3 dieną gana 
didele balsų dauguma išrink
ta šio didmiesčio vadove 
(mere). Visiems aišku, kad 
jinai rinkimus laimėjo tiktai 
organizuotų darbininkų pa
galba. Jos kandidatūrą buvo 
užgyrusios ir už ją smarkią 
agitaciją vedė Amerikos

Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
Chicagos miesto Taryba. Iš 
savo pusės, Mrs. Byrne pa
žadėjo šios organizuotos dar
bininkų paramos nepamiršti.

Ateitis parodys, kaip nau
joji miesto merė šio savo 
iškilmingai sudėto pažado 
laikysis.

Kovo 5 dieną New Yorke 
lankėsi Jungtinių Valstijų 
Gynybos sekretorius Harold 
Brown ir kalbėjo Council on 
Foreign Relations ir Foreign 
Policy Association suruošto
je sueigoje Waldorf-Astoria 
viešbutyje. Ši jo kalba buvo 
labai svarbi tuo, kad joje 
sekretorius storai pabrėžė 
planuojamos branduolinio 
ginklavimosi apribojimo su
tarties (SALT II) didelę 
svarbą. Jis sakė, ši sutartis 
mums sutaupytų mažiausia 
30 bilijonų dolerių per atei
nančius 10 metų.

O tą pačią dieną Chicagoje 
lankėsi prezidento Carterio 
gynybos reikalais patarėjas 
Brzezinski. Jis irgi tvirtai 
pasisakė už SALT II.

Abudu aukšti valdžios pa
reigūnai savo kalbose šią

Sekr. Harold Brown

Streikas gali 
užsitęsti

Frank E. Fitzsimmons 
unijos prezidentas

Masiniai areštai
Iš Pakistano pranešama, 

kad šiomis dienomis ten bu
vo pravesti platūs areštai. 
Mat, kai buvo sužinota, kad 
buvęs Pakistano premjeras 
Ali Bhutto nubaustas mirti
mi, jo šalininkai prieš valdžią 
surengė didelę protesto de
monstraciją. Juos puolė ge
rai ginkluotos policija ir ar
mija. Sostinės kalėjimai esą 
perpildyti Bhutto pasekėjais.

Teheranas. — Teisimas 
Irano šacho pasekėjų buvo 
kelias dienas nutrauktas, bet 
dabar vėl pradėtas. Iki šiol 
Irane jau esą apie 70 buvusių 
karaliaus šalininkų nubaustų 
mirtimi.

Washingtonas. — Derybos 
tarp International Brother
hood of Teamsters unijos ir 
sunkvežimių kompanijų tapo 
nutrauktos. Streikas gali ge
rokai nusitęsti. Unija atsto
vauja 300,000 sunkvežimių 
vairuotojų. Nė viena pusė 
nekalba apie nusileidimus.

Juos gins Civilinių 
Laisvių Sąjunga

Madison, Wis. — Straips
nio apie branduolinę bombą 
autorių ir žurnalo “The Pro
gressive” redaktorių teisme 
sutiko atstovauti Amerikinė 
Civilinių Laisvių Sąjunga. 
Kaip žinia, kovo 26 dieną 
federalinis teisėjas Robert 
W. Warren uždraudė žurnale 
tą straipsnį spausdinti, nes 
jis esąs priešingas šios šalies 
interesams. Žurnalo leidėjai 
reikalauja teismą tą uždrau
dimą panaikinti.

Civilinių Laisvių Sąjunga 
sako, kad tas uždraudimas 
priešingas spaudos ir žodžio 
laisvėms, kurias garantuoja 
šios šalies konstitucija.

Bet kitos 8-tos 
pačios gamybos 
įmonės nebus 
uždarytos

Pasirodo, kad Babcock— 
Wilcox kompanija, kuri pa
gamino Three Mile Island 
branduolinės energijos įmo
nę, yra pagaminusi dar še
šias įmones. Nors ir šios 
įmonės yra tos pačios kon
strukcijos, nors reikalauja
ma, kad jos būtų uždarytos, 
likviduotos, federalinė ener
gijos reguliavimo komisija 4 
balsais prie 1 nutarė su 
jokiais reikalavimais nesi
skaityti.

NUTRAUKĖ PAKISTANUI 
PAGALBA

Washingtonas. — Žvalgy
bai pranešus, kad Pakistano 
valdžia ruošiasi pradėti ga
minti branduolinius ginklus, 
prezidentas nutarė nutraukti 
jai ekonominę ir militarinę 
pagalbą. Pakistanas jau mo
ka tokius ginklus pasigamin
ti.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia yra nutarusi Sinajuje 
ištuštinti visus natūralių du
jų šaltinius pirma, negu jį 
sugrąžins Egiptui.

sutartį siejo su svarba ge
rinti šios šalies santykius su 
Tarybų Sąjunga.

Tvirta branduolinio ginkla
vimosi apribojimo sutartis, 
sakė Brown, “lygiai naudin
ga ir reikalinga tiek Jungti
nėms Valstijoms, tiek Tary
bų Sąjungai, nepaisant to, 
kad tarp mūsų dviejų san
tvarkų eina lenktynės kitose 
srityse.”

Sekretoriaus Brown kalba 
buvo sueigos dalyvių palydė
ta šiltais aplodismentais.

Sakoma, kad šios Brown ir 
Brzezinskio kalbos yra dalimi 
prezidento Carterio kampa
nijos už Senate laimėjimą 
SALT II užgyrimo. Tuo tar
pu vėl pradėjo iš Washingto- 
no ir Maskvos pasirodyti 
spaudoje pranešimai, kad ši 
istorinė sutartis jau beveik 
paruošta.

Filmai iš darbininkų 
judėjimo istorijos

Providence, R. I. — Čia 
Miesto Centralinė Darbo 
Unijų Taryba kovo 27 dieną 
pradėjo rodyti filmus iš 
Amerikos darbininkų judėji
mo istorijos. Rodomi antra
dienį 7 vai. vakare. Meat- 
cutters unijos salėje. Filmai 
gyventojų skaitlingai lanko
mi . Pirmas filmas vadinasi 
“Inheritance,” antras— 
“Eugene Debs and the 
American Movement,” tre
čias—“With Babies and Ban
ners.” Iš viso bus pademon
struoti net šeši filmai.

Tai tikrai naujas dalykas 
Amerikos televizijos istorijo
je.

Tragedija dėl

Žymiai pakeliamos 
valdininkų ir 
teisėjų algos

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey skubiai pasirašė 
valstijos seimelio (legislatu
res) nutarimą padidinti val
dininkams, teisėjams ir sei
melio nariams algas. Aukštų
jų valstijos valdininkų'ir tei
sėjų algos pakeliamos net 14 
procentų. Seimelio nario me
tinė nuo $23,500 alga su 1983 
metais jau pasieks net 
$32,960!

Gubernatorius Carey taip
gi savo parašu užgyrė sutei
kimą Brooklyno Žydų ligoni
nei $2,200,000 pagalbos. 
Mat, ligoninės vadovybė 
skundžiasi, kad jinai nebega
li išsiversti ir bus priversta 
ligoninę uždaryti, jeigu ne
gaus iš valstijos valdžios 
pagalbos.

Viena, Austrija. — Šiemet 
per Velykas vėl galės dai
nuoti sostinės Berniukų Cho
ras. Pasiremiant vaikams 
dirbti draudžiančiu įstatymu, 
pernai valdžia šiam chorui 
uždraudė dainuoti. Šalies 
parlamentas tą įstatymą pa
keitė.

Japonams parduota 
visa firma

Tokyo. — Pranešama, kad 
Japonijos kapitalistai nupir
ko visą Amerikos didžiąją 
įvairių kosmetikai gaminti 
Jffmą Helen Rubinstein Inc. 
{Jie už ją sumokėjo $75,000,- 
DQ0! Pernai šios amerikiečių 
firmos metinė apyvarta siekė 
180 milijonų dolerių.

nesiskubinimo 
pranešti

Washingtonas. — Ameri
kos konsiūmerių prasiskolini-

Farmington, Mo. — Balan
džio 2 d. kilusiame gaisre
žuvo 25 žmonės. Dabar ištir
ta ir surasta, kad apie gaisrą 
buvo 23 minutes pavėluota
pranešti ugniagesiams. Jeigu 
kas nors juos būtų tuojau 
pašaukęs, tos baisios nelai
mės būtų išvengta.

Washingtonas. — Sakoma, 
kad prezidentas yra nu
sprendęs dalyvauti aštuonių 
šalių ekonominėje konferen
cijoje, kuri įvyks š. m. birže
lio 28-29 d. d. Japonijos 
sostinėje Tokyo. Spėjama, 
kad ta pačia proga preziden
tas apsilankys ir Kinijoje.

mas bankams ir šiaip įvai
rioms kapitalinėms įstaigo-
mis per šių metų vasario 
mėnesį pakilo trimis bilijo
nais dolerių ($3-31,000,000).

Izraelis smerkia 
ir protestuoja

Washingtonas. — Valsty 
bės sekretoriaus Cyrus 
Vance nutarimas į Jungtines 
Valstijas Išleisti Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizacijos 
veikėją Shafig el-Hout susi
laukė iš Izraelio valdžios aš
triausio protesto. Jam su
teiktas trijų savaičių vizas.
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Kriminališkas apsileidimas 
ir nepaisymas

Pažangiečių ^dienraštis “Daily World” (bal. 3 d.) apie tą 
įvykusią Three Mile Island branduolinės energijos įmonėje 
nelaimę iškėlė daug dalykų, kurie plačiajai visuomenei 
nebuvo žinomi. Iš dienraščio sužinome, kad nelaimė 
neįvyko staiga, kad apie tokios nelaimės galimybę buvo 
žinoma įmonės savininkams ir bosams. Pasirodo, kad nuo 
1978 metų vasaros, kai įmonė buvo atidaryta ir pradėjo 
veikti, dėl joje visos eilės defektų bei sutrikimų ji buvo net 
20 kartų trumpam laikui sustabdyta. Antai tik per vieną 
praeito gruodžio mėnesį jos veikla buvo laikinai sustabdyta 
net 6 kartus.

Dar blogiau. Federaliniai rekordai parodo, kad apie tuos 
defektus ir pavojus puikiai žinojo valdiškoji Nuclear 
Regulatory Commission (Branduolinė Reguliacinė Komisi
ja). Bet jinai absoliutiškai nieko nedarė tam pavojui 
užbėgti už akių, tą imonę tuojau uždarant. O jinai turėjo 
galią tą padaryti. Ji ir įsteigta, branduolinėms energijos 
įmonėms inspektuoti, prižiūrėti, reguliuoti. Reikia manyti, 
kad komisija susideda iš tokioms pareigoms specialistų, 
inžinierių ir kitų mokslo vyrų. Gal kada nors dar paaiškės, 
kad apie tokios nelaimės galimybę šioje įmonėje buvo 
informuotos ir kitos valdiškos įstaigos.

Tuo būdu labai vietoje “Daily World” klausimas: Tai 
kodėlgi Branduolinė Reguliacinė Komisija bei kiti valdžios 
organai Three Mile Island įmonės neuždarė? Ar buvo 
komisijos narių apsileidimas ir nepasiymas, ar sąmoningas 
įmonės savininkams parsidavimas už riebų kyšį? Visi jie 
turėtų būti patraukti atsakomybėn ir atitinkamai nubausti.

Protingas, praktiškas 
pasiūlymas

Pažangieji amerikiečiai šiandien nepasitenkina vien tik 
kritikavimu ir smerkimu tų, kurie yra atsakingi už Three 
Mile Island branduolinėje įmonėje įvykusią nelaimę, kuri 
visą šalį taip sujaudino ir pritrenkė. Kaip visais kitais 
didžiaisiais klausimais, taip šiuo klausimu jie turi praktiš
ką, pozityvų pasiūlymą, būtent, kad visa branduolinės 
energijos pramonė būtų sunacionalizuota, suvisuomeninta. 
Šiandien visos branduolinės energijos įmonės statomos ir 
operuojamos vienu pagrindiniu sumetimu ir išrokavimu, 
būtent: padidinti saujelės kapitalistų pelnus, tarnauti jų 
pelnams šaltiniu. Visuomenei tarnavimas, jose dirbančių 
darbininkų gerovė ir sveikatos apsauga bei plačios 
apylinkės gyventojų likimas, jų apsaugojimas nuo radiaci
jos pavojaus, tiems pelnagrobiams antroje ar net trečioje 
vietoje.

Branduolinė energija, sako pažangiečiai, turi priklausyti 
visuomenei ir tarnauti tiktai jos preikiams. Kol ji tarnaus 
sujelės turčių, išnaudotojų interesams, panašių ir dar 
baisesnių nelaimių išvengti bus negalima.

Šiomis dienomis Vengrijos liaudis paminėjo 34-asias 
metines nuo išsilaisvinimo iš fašistinės vergijos. Šiandien 
vengrų tauta yra viena pažangiausių tautų pasaulyje.

Šios garbingos sukakties proga ji susilaukė nuoširdžiau
sių sveikinimų iš visų socialistinių kraštų. Ją ypač karštai 
pasveikino Tarybų Sąjungos vadovybė. Savo sveikirfime 
prezidentas Brežnevas ir premjeras Kosyginas, tarp kitko, 
sako:

“Tarybiniai žmonės kartu su jumis džiaugiasi puikiais 
broliškos Vengrijos laimėjimais, pasiektais liaudies val
džios metais. Tarybų Sąjungoje su dideliu pasitenkinimu 
pažymima, kad plačiai vystomas tikrai draugiškas mūsų 
dviejų šalių bendradarbiavimas visose politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo srityse. Tvirtas šio bendradar
biavimo pamatas—vieningos TSKP ir VSDP pažiūros 
visais pagrindiniais socializmo ir komunizmo kūrimo, 
tarptautinio komunistinio ir darbininkų judėjimo, kovos už 
taiką visame pasaulyje klausimais.

Sveikindami Jus Vengrijos išvadavimo iš fašistinio jungo 
34-ųjų metinių proga, Tarybų Sąjungos komunistai, visa 
tarybinė liaudis karštai linki broliškai vengrų tautai naujų 
didelių laimėjimų kuriant socializmą, vykdant Vengrijos 
socialistinės darbininkų partijos XI suvažiavimo nutarimus 
ir reiškia savo pasiryžimą bendradarbiavimą su liaudies 
Vengrijos komunistais, visais darbo žmonėmis didžiojo 
tikslo—komunizmo pergalės vardan.

Tegyvuoja neišardoma broliška Tarybų Sąjungos ir 
Vengrijos tautų draugystė!”

Vengrų tautai nuoširdus 
sveikinimas

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas raportuoja, 
kad šioje šalyje urminės 
(wholesale) kainos per kovo 
mėnesį pakilo 1 procentu. O, 
kaip žinia, smulkmeninės 
pragyvenimui reikalingų 
daiktų kainos dar aukščiau 
pakilo. Ne ką geriau žada ir 
balandis.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadatas ragina palesti
niečius susitaikyti su Izrae
liu. Jis kritikuoja tuos, kurie 
pasiekimui savo tikslo pavar
toja ir terorą.

Beje, Sadatas sakė, kad 
šiandien Egipto mokyklas 
lanko apie 6,000 palestiniečių 
vaikų.

Kas ką rašo ir sako Žymus Lietuvos poetas Telegrama 
iš Lietuvos

PRIMINIMAS APIE LDS 
JUBILIEJŲ

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organas (bal. 1 d.) 
nariams primena:

Jau “Tiesoje” buvo praneš
ta, kad LDS narių įrašymo 
vajus prasidės su sausio mė
nesio 1979 metų pradžios ir 
tęsis iki gegužės 31 d., 1980 
metų. Tai yra LDS 50 metų 
LDS sukakties atžymėjimo 
vajus.

Prašome kiekvieną LDS 
veikėją, LDS narį ir LDS 
kuopą dėti pastangas, kad 
padaryti šį vajų vienu iš 
sėkmingiausių.

Prašome kiekvieną LDS 
narį pakalbinti savo gimines, 
savo draugus bei pažįstamus 
įsirašyti į LDS, įrašyti vai
kus bei anūkus.

Kiekvienas LDS narys turi 
progą laimėti laike šio vajaus 
vieną iš sekamų dovanų, 
užrašant ne mažesnę, kaip 
čia pažymėtą, apdraudos su
mą:
1. $500 už $50,000 apdrau

dos
2. $100 už $25,000 apdrau

dos
3. $ 75 už $15,000 apdrau

dos
4. $ 50 už $10,000 apdrau

dos
5. $ 25 už $ 5,000 apdrau

dos
Galima laimėti geras dova

nas įrašant narius ant dides
nių apdraudos sumų.

Į LDS gali įsirašyti asme
nys nuo 16 iki 65 metų 
amžiaus. Į vakų skyrių įrašo
mi vaikai nuo gimimo dienos 
iki 15 metų amžiaus.

IŠKILMINGAI, GRAŽIAI 
PAGERBTAS ŽYMUSIS 
LIETUVOS RAŠYTOJAS
- Su didžiausiu susidomėji
mu dienraštyje “Tiesa” (kovo 
24 d.) skaitome Eltos-kores
pondentų A. Deguęi.ębir J. 
Žukausko pranešimus apie 
“P. Cvirkos gimimo 70-ųjų 
metinių minėjimą Maskvo
je.” Jiedu rašo:

“Tradicinė šalies literatūri
nių susitikimų vieta—Mask
vos centrinių A. Fadejevo 
literatų namų iškilmių salė 
suskambo lietuviškais moty
vais. Kovo 22 d. čia įvyko 
lietuvių literatūros klasiko 
P. Cvirkos gimimo 70-ųjų 
metinių minėjimas. Į jį susi
rinko Maskvos ir broliškų 
respublikų rašytojai, kultū
ros ir meno veikėjai šalies 
sostinės visuomenės atsto
vai.

Pradėdamas jubiliejinį va
karą. TSRS rašytojų sąjun
gos valdybos sekretorius J. 
Surovcevas pasakė:

— Šiandien ši salė, kurioje 
taip dažnai minimi rašytojų 
jubiliejai, pasipuošė lietuvių 
liaudies sūnaus, talentingo 
rašytojo,^ įžymaus socialisti
nės kultūros veikėjo Petro 
Cvirkos portretu. Jaunas jis 
pasitraukė iš gyvenimo, ta
čiau ne tik lietuvių, bet ir 
visoje tarybinėje literatūro
je. P. Cvirkos vardas stovi 
greta vardų tų kurie savo 
kūryba, pilietine veikla, savo 
talentu yra glaudžiai susiję 
su socialistiniu realizmu.

P. Cvirkos kūrybinį paliki
mą apžvelgė rašytojas M. 
Sluckis.

— Mes, pokario metų pra
dedantys autoriai, P. Cvirką 
ir jo kartos rašytojus,—pa
sakė M. Sluckis,—laikėme 
labai prityrusiais literatai^ ir 
visuomenės veikėjais. Juk 
jie atėjo iš kitos epochos, 
kuri liko istorijoje. Jie laužė 
pasenusią literatūrinių ver
tybių sistemą ir formavo 
naują. Ir tik 1947 metų 
gegužės 2 d., skaitydami 
nekrologą apie staigią P. 
Cvirkos mirtį, mes suprato
me, koks jaunas buvo mūsų 
vyresnysis bičiulis ir moky
tojas. Bet jis paliko didžiulį 
meninį palikimą, suvaidinusį 

įžymų vaidmenį formuojant 
naująją lietuvių socialistinę 
literatūrą. Ir todėl mes taip 
mylime P. Cvirką, taip di
džiuojamės juo.”

Apie lietuvių literatūros 
klasiką kalbėjo ir kiti veikė
jai.

“Po iškilmingosios dalies,” 
Degutis ir Žukauskas sako, 
“įvyko koncertas. Programą 
atliko TSRS liaudies artistai 
N. Ambrazaitytė, V. Norei
ka, Lietuvos TSR liaudies 
artistai N. Trusovas, E. Ka
niava, respublikos nusipelnę 
artistai T. Vaisieta ir A. 
Rosenas, Vilniaus rusų dra
mos teatro aktorius V. Guni
nas, Lietuvos kamerinis or
kestras, vadovaujamas res
publikos liaudies artisto pro
fesoriaus S. Sondeckio."
JŲ BIZNIUI ATEINA 
GALAS

Brooklyno “Vienybė” (kovo
30 d.) rašo:

“Chicagoje iš patikimų šal
tinių sužinota, jog rengiama
si parduoti Lietuvos pasiun
tinybės namus. Šie namai 
dabar atsidūrė gana prasta
me miesto rajone, kuriame 
nėra saugu tamsoje pasiro
dyti. Taip pat ir namų stovis 
yra gana blogas, o remontui 
nėra lėšų.

Pardavus šią nuosavybę ir 
gavus pajamų, norima sam
dyti pasiuntinybei raštinę 
geresniame miesto rajone.

Taip pat teko sužinoti, jog 
kitais metais jau pasibaigs 
Lietuvos aukso atsargos (iš 
jų buvo mokamos Lietuvos 
diplomatams algos), tai ir 
Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone išlaikymas pakibs 
ore. Pardavus namus, bent 
kurį laiką, kaip manoma, bus 
gana blogas, o remontui nėra 
lėšų.

Pardavus šią nuosavybę ir 
gavus pajamų, norima sam
dyti pasiuntinybei raštinę 
geresniame miesto rajone.

Taip pat teko sužinoti, jog 
kitais metais jau pasibaigs 
Lietuvos aukso atsargos (iš 
jų buvo mokamos Lietuvos 
diplomatams algos), tai ir 
Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone išlaikymas pakibs 
ore. Pardavus namus, bent 
kurį laiką, kaip manoma, bus 
galima nuomuoti bent rašti-U nę.

Kaip žinia, toji taip vadina
ma “Lietuvos pasiuntinybė,” 
nei tie taip vadinami “Lietu
vos diplomatai” jokiai Lietu
vai neatstovauja. Kaip žinia, 
prieš 40 metų iš Lietuvos 
bėgdami Smetona ir jo pa
galbininkai Lietuvą skaudžiai 
apiplėšė. Be to, jie čia pasi- 
savimo Lietuvos aukso atsar
gas. Pasivadinę “Lietuvos di
plomatais,” kaip matome, jie 
tomis atsargomis maitinosi ir 
visas savo jėgas panaudojo 
vedimui šmeižiškos propa
gandos prieš Tarybų Lietu
vą, Amerikos žmonių nuodi
jimui melais ir prasimany
mais apie mūsų gimtąjį kraš
tą ir jo vadovybę.

IR GAUNA J KAILĮ 
TIE VARGŠAI
TĖVAI MARIJONAI

Per tam tikrą laiką atrodė, 
kad tarp tėvų marijonų iš 
“Draugo” ir menševikų iš 
“Naujienų” mūšiai tapo nu
traukti ir prasideda paliau
bos, kad tarp jų peštynės dėl 
mūsų brangiosios Lietuvos 
“vadavimo” biznio gerokai 
sušvelnėjo. Bet tik taip atro
dė. Menševikų organas (kovo
31 d.) iškelia prieš savo 
kaimynus dar naujus kaltini
mus: jiems primetamas net 
pačios katalikybės/ išsižadėji
mas. Tik paklausykite:

“Amerikos lietuvių katali
kų įsteigtas ir iš Lietuvos 
atvažiavusių frontininkų nu- 
katalikintas Draugas siūlo 
pravesti detales reformas vi
suomeniniame Amerikos lie
tuvių gyvenime.

Vilnius. — Kovo 24 dieną 
tesulaukęs 57 metų amžiaus 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
labai populiarus šis Tarybų 
Lietuvos poetas.

Velionis buvo Antrojo pa
saulinio karo veteranas.

Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos valdybos pranešime apie 
poeto mirtį sakoma:

“Eilėraščius spausdinti P. 
Širvys pradėjo 1947 metais. 
Apdovanotas giliai liaudišku 
lyriko talentu, poetas sukūrė 
nepaprastai ryškių eilėraščių 
apie tarybinio kario žygdar
bius, apie Tėvynę, tautų 
draugystę. Jo poezija turtin
ga subtilių įvaizdžių, stiprios 
emocinės įtampos, nemažai 
eilėraščių tapo liaudies pa
mėgtomis dainomis. Išleido 
septynis poezijos rinkinius. 
Už knygą “Ir nusinešė saulę 
miškai” 1970 m. paskirta 
Lietuvos komjaunimo premi
ja, o už rinktinę “Ilgesys—ta 
giesmė” 1973 m.—respubli
kinė premija. Geriausių eilė
raščių rinkinys išleistas ir 
rusų, kalba.

Pagerbta 
S. Kazlauskienė

Anykščių rajono Svėdasų 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
S. Kazlauskienė 27 metus 
dirba pedagoginį darbų. Ji 
vadovauja mokyklos literatų 
būreliui, aktyviai dalyvauja 
Svėdasų kolūkio moterų ta
rybos veikloje, o ūkio kom
jaunimo politinio švietimo 
ratelio nariai jų pažįsta kaip 
puikių propagandist?.

Už laimėjimus, pasiektus 
mokant ir auklėjant jaunųjų 
kartų, Stasė Kazlauskienė ap
dovanota ,,Garbės ženklo" 
ordinu. V. Bagdono nuotrauka

Lietuviai katalikai, sudėję 
tūkstančius spaustuvei įs
teigti, dienraščiui išauginti, 
naujiems namams pastatyti, 
savo santaupas ir ^patikėjo 
vienuoliams maiūjtJnams, kad 
jie tokioje pačioje dvasioje 
leistų katalikų organą, kokio
je jis buvo įsteigtas ir užau
gintas, bet marijonai visą 
laikraščio redagavimą pave
dė frontininkams, kurie pir
miausia nubraukė “katalikų” 
vardą iš laikraščio paaiškina
mo pavadinimo. Vietoje “lie
tuvių katalikų laikraščio” pa
darė “lietuvių laikraštį.” Visi 
privalome atminti, kad mari
jonai yra atsakingi už šias 
pakaitas.

Bet marijonų atsakomybė 
eina dar toliau. Jų samdytas 
redaktorius praeito trečia
dienio įžanginiame pataria 
padaryti dar didesnes pakai
tas katalikų gyvenime. Jis 
jau anksčiau nuvertindavo 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą. Amerikos 
Lietuvių Tarybai pirmininka
vo veik du dešimtmečius 
ilgametis Draugo redakto
rius L. Šimutis, o dabar 
frontininkai jau siūlo Šimu
čio vertą organizaciją visai 
nurašyti ir jos vieton pasta
tyti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę. Tokią pačią nuver
tinimo ir menkavertingumo 
nuomonę frontininkai skelbia 
ir apie VLIKą, kuriam ilgus 
metus vadovavo kun.. Myko
las Krupavičius.”

Aišku kaip dieną, kad iš 
naujo įsižeis ir užsirūstins 
tėvai marijonai.

Pauliaus Širvio lyrika, ku
pina gilaus tarybinio patrio
tizmo, jaudinančios žmogiš
kos šilumos, užima savitą ir 
reikšmingą vietą lietuvių ta
rybinėje poezijoje. Jo sukur
tų eilių posmai, išplaukę iš 
atviros poeto širdies, visada 
bus šventai saugomi kūrybos 
draugų ir skaitytojų atmin
tyje.”

Naujos knygos
IŠLEIDO “MINTIS”

“Ta pati ir visai kita.” 
Susitikimai su Tarybų Lietu
va (142 psl.). “Norėjau savo 
akimis išvysti . . .’’—sako ne 
vienas Lietuvos svečių, ku
rių nuomonė pateikiama šio
je gausiai nuotraukomis 
iliustruotoje knygoje. Bū
tent—savo akimis! Juk prieš 
užsienio lietuvio norą pažinti 
tėvų krašto realybę, prisi
liesti prie jam brangių ir 
būtinų dvasinių ir kultūrinių 
šaknų stoja konservatyvio
sios emigracijos sluoksniai, 
kurių politinės veiklos pa
grindas—kova prieš socialis
tinę santvarką, tarybinį gy
venimo būdą, darbo žmonių 
valdžią, naujo gyvenimo idė
jų sklidimą. Knygoje spaus
dinama tik dalis per dešimtį 
metų “Gimtojo krašto” sa
vaitraštyje paskelbtų inter
viu su tautiečiais bei repor
tažų iš jų viešnagės tėvų 
krašte. Čia rasime A. Salio, 
S. Tamarienės, S. Pilkos, V. 
Igno, J. Meko (JAV), V. 
Siminkevičiaus (Kanada) ir 
kitų pasisakymus. Knygą su
darė V. Baltrėnas.

“Ateizmo žodynas” (176 
psl.). Žodyne aiškinama apie 
800 dažniau vartojamų moks
linio ateizmo ir religijos isto
rijos terminų. Remiantis 
marksistine metodologija, iš
samiai aptariamos ir kritiš
kai vertinamos įvairios reli
gijos, jų kilmė, formos, dau
giausia dėmesio skiriant 
krikščionybei, ypač kataliky
bės krypčiai. Daugelyje 
straipsnių pateikiama žinių iš 
ateizmo bei religijos istorijos 
Lietuvoje. Žodyno autoriai: 
P. Aksamitas, J. Aničas, J. 
Barzdaitis, P. Pečiūra ir kt. 
Sudarytojas K. Demskis.

L. Dockienė

Lentvario kilimų fabriko kolektyvas šiemet išaus apie 
tris milijonus kvadratinių metrų gaminių, turinčių didelę 
paklausą. Bus pradėti austi 38 naujų piešinių kilimai. 
Daugiau kaip 40 procentų gaminių lentvariečiai žymės 
valstybiniu kokybės ženklu.

Nuotraukoje: planavimo ir gamybos skyriaus viršininkė 
J. Petkevičiūtė apžiūri kilimą “Miglė,” pažymėta garbingu 
penkiabriauniu. M. Baranausko nuotr.

APDOVANOJIMAS 
JAUNIMO LAIKRAŠČIUI

Populiarus ir mėgstamas 
Tarybų Lietuvos jaunimo 
laikraštis “Komjaunimo Tie
sa” pažymi savo šešiasde
šimtmetį. Ta proga jis apdo
vanotas “Garbės Ženklo” or
dinu.

Balandžio 6 dieną Meno 
darbuotojų rūmuose Vilniuje 
įvyko respublikos komjauni
mo aktyvo susirinkimas, 
skirtas “Komjaunimo Tiesos” 
jubiliejui ir aukštam valsty
biniam apdovanojimui įteik
ti.

Lietuvos KP Centro Komi
teto pirmasis sekretorius Pe
tras Griškevičius perskaitė 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sveikinimą 
“Komjaunimo Tiesos” redak
cijai, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo įsaką 
dėl laikraščio apdovanojimo 
“Garbės Ženklo” ordinu ir 
prisegė aukštą apdovanojimą 
prie laikraščio vėliavos. Pra
nešimą padarė “Komjaunimo 
Tiesos” laikraščio redakto
rius Vilius Chadzevičius. Su
sirinkime kalbėjo revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje daly
vė, buvusi pogrindinės 
“Komjaunimo Tiesos” dar
buotoja Mira Bordonaitė, Le
nino premijos lauriatas, so
cialistinio darbo didvyris 
Eduardas Mieželaitis, Lietu
vos TSK žurnalistų Sąjungos 
valdybos pirmininkas, “Tie
sos” redaktorius Albertas 
Laurinčiukas, svečiai iš bro
liškųjų respublikų. Baigda
mas susirinkimą, Lietuvos 
LKJS CK pirmasis sekreto
rius Valerijonas Baltrūnas 
karštai padėkojo Partijai ir 
vyriausybei už aukštą respu
blikos komjaunimo spaudos 
darbo įvertinimą ir užtikri
no, kad Lietuvos komjauni
mo spauda ir toliau bus 
kovos už komunizmą avan
garde.

Premijos Žurnalistams
Paskirtos kasmetinės Vin

co Mickevičiaus-Kapsuko 
premijos žurnalistams:

“Tiesos” laikraščio redak
torius pavaduotojui Mindau
gui Barysui už knygą “Penki 
Žiedai virš Montrealio” ir 
publicistiką aktualiais fizinio 
auklėjimo ir sporto klausi
mais.

“Vakarinių Naujienų” laik
raščio skyriaus vedėjai Ge
novaitei Kazlauskaitei už 
medžiagas partinio gyvenimo 
klausimais, propaguojančias 
Lenininio darbo stilių ir ko
munistinę moralę.

“Švyturio” žurnalo sky
riaus redaktoriui Tomui Sa
kalauskui už knygas “Kara
liai be Karūnos,” “Kalbantis 
Sfinksas” ir publicistiką, pro
paguojančia marksistinę leni
ninę estetiką.

V. Petkevičienė
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RAŠO “LAISVĖS”.GERAS BIČIULIS 
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS Trisdešimties tūkstančių hektarų parkas

Kai įsibėgėjo naujieji metai. .
Tęsinys iš praeito num.

Taigi, ši serija jau “įsipilie- 
tino” ir ji sudarys nemažą 
bibliotekėlę. Galvojame, jog 
toje serijoje dar galėsime 
išleisti ir daugiau pažangių 
užsienio lietuvių spaudos 
darbuotojų knygų. Šiuo me
tu esame susitarę ruošti Vin
co Bovino raštų knygą. Atei
ties planuose turėtų būti 
šioje serijoje ir Kazimiero 
Vidiko—V. Tauro, Mykolo 
Akelaičio—Fr. Abeko raštai. 
Galvoju, kaip reikėtų pri
minti ir Vinco Paukščio, Ali- 
sės Jonikienės, Kotrynos Pe- 
trikienės, Dominiko M. Šo- 
lomsko bei kitų publicistinę 
veiklą. Bet tai jau tolesnės 
ateities dalykas: šios knygos 
yra labai lėtai, sunkiai ruo
šiamos, smarkiai stokoja su
darytojų, kurie galėtų pasi
švęsti šiam sunkokam darbui 
(reikia perversti daugybę 
komplektų, kurių, beje, sto
koja, išaiškinti dažną jau 
sunkiai beišskaitomą slapy- 
vardę, viską atrinkti, perra
šyti, surūšiuoti ir t. t.—daug 
čia “neproduktyvaus,” lėto 
darbo, kuriam reikia rasti ir 
atliekamo laiko . . .).

Todėl realiau tikėtis, jog 
po V. Andrulio, J. Millerio- 
Dzūkelio, A. Petrikos knygų 
greičiau išeis kiti, ne tos 
serijos pažangiečių leidi
niai—pavyzdžiui, atrodo, la
bai įdomūs ir turtingi turėtų 
būti Ksaveros Karosienės 
prisiminimai, kurių labai lau
kiame. Įdomius prisiminimus 
pradėjo rašyti bei man siųsti 
ir Vladas Raila.

Taigi, šioje srityje—įtrau
kiant į proletarinę kultūrą 
pažangių užsienio lietuvių 
publicistiką—nemažai daro
ma, daug dar ir galvojama. 
Jeigu prisiminsime, jog turi
me Jono Gasiūno, Leono 
Prūseikos, Antano Bimbos, 
Jono Kaškaičio, Rojaus Mi- 
zaros, Vinco Jakščio, Stasio 
Jasilionio, Stasio Jokubkos 
publicistikos ir prisiminimų 
knygas, nesunkiai suvoksi
me, kad iš tikro vis platesniu 
mastu į mūsų kultūrinę “apy
vartą” įeina darbininkiškų

CONN. VALSTIJOS 
VALDŽIA IR ŽMONĖS 
SUSIRŪPINĘ

Hartford, Conn. — Valsti
jos gubernatorė Ellis T. Gra
so apskaičiuoja, kad panaiki
nimas kontrolės apšildymo 
degalams ir gazolino valstijai 
atsies apie 260,000,000 do
lerių į metus. Kiekvienas 
vartotojas (konsiūmeris) už 
šildomąjį aliejų turės per 
metus sumokėti $53, o už 
gazoliną $118 daugiau, negu 
dabar sumoka. Tai labai 
žmonėms didelis apsunkini
mas.

Laukiant ryto
Naktis ilga, ilga, 
Kai slegia nemiga,

Kai ima ji piktai kankinti.
Vaizdai vis slenka, kyla, kinta:

Nauji ir tolimi,
i Džiaugsmingi ir liūdni. . .

Mintis vis veja, gena mintį.

Tai sielos praeitis,
Kartu ir dabartis,

Belaukiant mielo, šilto ryto
Už lango, sodan atdaryto,

Kur saulė užtekės
Ir obels greit žydės,

Takai bus žiedlapių prikritę . . .

Nors nemiga sunki,
Slogi ir nejauki,

Tačiau per tą naktinę tylą
Vaizdai pasąmonėj iškilę

Aureolė skaisčia
Atskleidžia nejučia

Gyvenimo slaptybę gilią.
J. Subačius

užsienio lietuvių autorių dar
bai. Knietėtų išleisti ir Anta
no Bimbos pastarojo meto 
publicistikos rinktinę (prisi
menate, draugas Antanai, 
apie tai rimtai kalbėjomės 
New .Yorke). Jeigu turime 
puikius Rojaus Mizaros prisi
minimus, jo beletristikos ir 
dramaturgijos knygas, tai 
vis tik tenka dar labai pasi
gesti jo talentingos publicis
tikos rinkinio.

. . . Taigi, rudenį “išlei
dau” į spaustuvę V. Andrulio 
"Didį pašaukimą.” Na, o šį 
mėnesį dar dvi pažangiai 
emigracijai skirtos knygos 
iškeliavo į gamybą: “Tiesos” 
žurnalisto Algirdo Strumskio 
literatūriškai surašyti Povilo 
Ventos prisiminimai “Diena 
stipresnė už naktį” ir Leoka
dijos Petkevičienės knyga 
“Didvyriškos kovos avangar
de,” kurioje išsamiai nagri
nėjama JAV lietuvių komu
nistinio judėjimo istorija. 
Vadinas, šiais metais pažan
giosios išeivijos temomis mū
sų bibliotekos papildys net 
keturios “Gintaro” redakci
jos paruoštos knygos (V. 
Andrulis, J. Milleris-Dzūke- 
lis, P. Venta-A. Strumskis, 
L. Petkevičienė).

Beje, vos neužmiršau dar 
vienos knygos. Kai buvo 
ruošiama knyga “Ideologinės 
srovės lietuvių išeivijoje,” 
teko parašyti senosios emi
gracijos kultūros raidos apy- 
braižėlę. Tačiau knygai te
reikėjo dalies medžiagos. 
LTSR Mokslų akademijos 
Filosofijos, sociologijos ir tei
sės institutas pasiūlė šią ma-1 
no ir L. Kapočiaus, kuris 
taip pat pateikė plačią išeivi
jos istorinę apžvalgą, me
džiagą išleisti atskira knyga. 
Tad jai ir rankiojau medžia
gą, keliaudamas po JAV. 
Turėčiau iki pavasario pa
ruošti stamboką knygą, kuri 
vadinsis maždaug taip—“Už
sienio lietuviai ir Lietuva 
1868—1945 m. (Ideologija, 
politika, kultūra).” Tad ir ji 
laukia savo realios eilės . . .

Bus daugiau

Perth, Australija. — Kovo 
5 ir 6 dienomis buvo išsprog
dintos dvi bombos. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo. Kalti
ninkai nesugauti.

Roma. — Italijos Krikščio
nių Demokratų Partija griež
tai atsisako komunistų atsto
vus įsileisti į jos vadovauja
mą vyriausybę.

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia nutarė pastatyti 9 
branduolinės energijos įmo
nes. Jų statymas tęsis iki 
1985 metų.

Suminu kaimas —senosios lietuvių kaimo architektūros 
pavyzdys.

Vaizdingos Pakaso ežero apylinkės.
Mariaus Baranausko nuotraukos

“Nuo vienos kalvos septyni 
ežerai matyti,”—sakoma
Lietuvoje apie pačiuose res
publikos rytuose esantį Igna
linos kraštą. Kad ateinan
čioms kartoms būtų išsaugo
tas šio rajono grožis ir etno
grafinė vertė, čia, trisdešim
ties tūkstančių hektarų teri
torijoje, įkurtas Lietuvos na
cionalinis parkas—Aukštaiti
ja.

Ignalinos krašte gausu le
dynų laikotarpio pėdsakų, 
kurie turi didelę mokslinę ir 
pažintinę reikšmę. Šimtai 
ežerų, nusidriekusių kalvų 
papėdėse, labai skiriasi ne 
tik dydžiu ir gyliu, bet ir 
augmenijos turtingumu, žu
vų, paukščių faunos įvairu
mu. Juos supančiuose miš
kuose daug briedžių, šernų, 
paukščių.

Chironas—nepaprasta 
planeta

ASTRONOMAS A. JUŠKA

Saulės šeima labai gausi, i 
Be devynių didžiųjų planetų 
ir daugiau kaip trisdešimt jų 
palydovų, šeimai priklauso 
didžiulis būrys mažų plane
tų, arba asteroidų, daugybė 
kometų ir įvairios smulkios 
dujų bei dulkių medžiagos. 
Kasmet atrandama naujų 
planetų ir kometų. Prieš 
trejetą metų lenkų kilmės 
amerikiečių astronomas Č. 
Kovalis pastebėjo planetą to
kiame nuotolyje nuo Saulės, 
kur buvo visiškai nesitikėta. 
Mat, kone visos mažosios 
planetos skrieja aplink Saulę 
tarp Marso ir Jupiterio. Iš 
žinomų daugiau kaip 2000 
mažųjų planetų skaičiaus to
limiausia iki šiol buvo Hidal
gos planeta. Jos nuotolis 
žymiai didesnis kaip Jupite
rio ir afelyje pasiekia Satur
ną.

Chirono vidutinis nuoto

Nacionalinio parko įkūri
mas leis išsaugoti ir senovi
nius vietinių gyventojų pa
pročius, jų savitą liaudies 
kūrybą, įdomią architektūrą. 
Kiekviena šio krašto sody
ba—savotiškas etnografinis 
vienetas, kiekvienas kai
mas—liaudies architektūros 
ansamblis su namais, gausiai 
papuoštais medžio raižiniais.

Nacionaliniame parke yra 
sava gamtos tyrimo stotis. 
Joje dirba mokslininkai ir 
specialistai, kurie numato 
parko tvarkymą, jo tolesnes 
perspektyvas.

Turistams ir poilsiauto
jams parke įrengta patogių 
stovyklų, kempingų, valčių 
ir sportinio inventoriaus nuo- 
mojimo punktų, poilsio kam
pelių, nutiesti įdomūs turis
tiniai maršrutai.

lis—apie du milijardai (bilijo
nai) km, taigi daug didesnis 
kaip Saturno, kuris skrieja 
aplink Saulę L, 4 milijardo 
(bilijono) km atstumu nuo 
jos. Chrono kelias—tarp Sa
turno ir Urano1 planetų. Sau
lę jis apskrieja per 50,7 
metų.

Jo kelias labai ištįsęs, to
dėl jis gali priartėti prie 
Saulės arčiau kaip Saturnas 
ir nutolti nuo jos beveik iki 
Urano. Artimiausias jo 
priartėjimas prie Saulės bus 
1996 metais. Apie tą laiką jis 
bus geriau matomas ir nuo 
Žemės. Tada -gal pavyks 
daugiau sužinoti apie jo pri
gimtį. Šiuo metu jis pro 
teleskopą matomas tik kaip 
mažytis į žvaigždutę panašus 
kūnas. Pagal apytikrius duo
menis Chirono skersmuo 
500-700 km.

Lietuvoje 
rupitiamasi jaunais 
darbininkais

Neseniai priimtoje TSRS 
Konstitucijoje, taip pat Ta
rybų Lietuvos Pagrindinia
me įstatyme įtvirtintas vi
suotinis privalomas vidurinis 
mokymas. Tai didžiulis išsi
vysčiusio socializmo pasieki
mas.

Šiuo metu Tarybų Lietu
voje ne visas jaunimas moko
si tik dieninėse vidurinėse 
mokyklose. Dalis jaunų žmo
nių dėl įvairių priežasčių 
nebaigia laiku vidurinės mo
kyklos, pradeda dirbti, o 
baigti vidurinį mokslą reika
lauja ir gyvenimas, ir Tary
bų valdžios siekiai.

Todėl sudaromos visos są
lygos, kad darbininkai, val
stiečiai, tarnautojai bedirb
dami įsigytų vidurinį išsilavi
nimą, o vėliau mokytųsi to
liau. Tam tikslui yra įsteig
tos vakarinės arba neakivaiz
dinės mokyklos. Dirbančiųjų 
mokymusi suinteresuotos pa
čios įmonės arba ūkiai. Ir tai 
suprantama, nes išsilavinęs 
žmogus geriau ir našiau dir
ba. Tarybų Lietuvoje plačiai 
paplitęs ir sėkmingai įgyven
dinamas šūkis: “kiekvienam 
jaunam dirbančiajam—vidu
rinį išsilavinimą.” 1978 metų 
pavasarį vakarines ir neaki
vaizdines mokyklas užbaigė 
23 tūkstančiai dirbančio jau
nimo. Šiais mokslo metais 
vakarinėse ir neakivaizdinė
se mokyklose mokosi dau
giau kaip 69 tūkstančiai ga
mybininkų. Yra šimtai kolek- 
.tyvų, kuriuose visi jaunuo
liai, neturintys vidurinio išsi
lavinimo, mokosi.

Prieš trejetą metų viduri
nio mokslo atestatas buvo 
įteiktas šimtatūkstantajam 
vakarinės mokyklos auklėti
niui. Šio rodiklio buvo siekta 
trisdešimt metų. Dušimta- 
tūkstantojo abituriento tiek 
ilgai laukti nebereikės. Šim
tą tūkstančių abiturientų iš
leis vakarinės ir neakivaizdi
nės mokyklos vien per šį 
penkmetį, tai yra iki 
1980-ųjų metų.

Dabar, kai įgyvendinamas 
visuotinis vidurinis moky
mas, labai svarbu sudaryti 
tinkamas sąlygas dirbantie
siems mokytis vakarais arba 
neakivaizdiniu būdu. Ir tai 
suprantama, nes dirbti ir 
mokytis nelengva. Todėl 
įmonių, ūkių, įstaigų ir orga
nizacijų administracijos, vi
suomeninės organizacijos pa
stoviai domisi, kaip mokosi 
jų darbuotojai, teikia jiems 
visokeriopą paramą. Dauge
ly įmonių, ūkių jau tapo 
tradicija iškilmingi mokslo 
metų užbaigimo vakarai, į 
kuriuos susirenka visas dar
bo kolektyvas ir mokyklų 
atstovai. Kiekvienam sėk
mingai užbaigusiam mokslo 
metus, surandama šiltų žo
džių, moralinio ir materiali
nio paskatinimo priemonių.

Daug lengvatų besimokan
tiems piliečiams numato val
stybės įstatymai. Jiems su
teikiama viena laisva diena 
per savaitę arba atitinkamai 
trumpinamas darbo valandų 
skaičius. Už tą suteiktą lais
valaikį mokama 50 procentų 
vidutinio darbo užmokesčio. 
Be to, įmonių, įstaigų ir 
organizacijų vadovai, besi
mokantiems pageidaujant, 
gali papildomai suteikti 1-2 
laisvas darbo dienas per sa
vaitę, nepaliekant už jas dar
bo užmokesčio. Besimokan
tiems baigiamųjų egzaminų 
laikotarpiu suteikiamos pa
pildomos atostogos, palie
kant algą pagrindiniame dar
be.

Visuomenės dėmesys, val
stybės teikiamos lengvatos 
sudaro sąlygas kiekvienam 
jaunuoliai užbaigti bendrą vi
durinį mokslą bei ruoštis 
įsigyti norimą specialybę.

A. Siudikas

MIAMI, FLORIDA
MŪSŲ NAUJIENOS

Kovo 25 dieną Lietuvių 
Socialio Klubo surengtas 
koncertas buvo labai sėkmin
gas. Salė buvo publikos už
pildyta. Svečių matėsi atvy
kusių iš toliau ir iš apylinkės. 
Ypatingai buvo malonu ma
tyti svečius iš St. Peters
burg:—Violetą ir Stasį Kuz
mickus, Dainos Mylėtojų 
Choro mokytoją Heleną Ja
nulytę ir Larry Starck, kurie 
atvyko mums padainuoti.

Visa gana ilga ir įvairi 
programa praėjo labai gra
žiai. Ją pravedė svečių per- 
statytoja Mary Koch. Pa
sveikinus atsilankiusius, ji 
perstatė solistą S. Kuzmic
ką, kuris publiką pasveikino 
nuo saintpetersburgiečių. 
Taip pat kalbėjo ir Helena 
Janulytė, priduodama šiltus 
linkėjimus nuo Dainos Mylė
tojų Choro bei grupės, kuriai 
ji vadovauja.

Miami Aido Choras, vado
vybėje Birutės Ramoškaitės, 
programą pradėjo.

Chore solo atliko Augustas 
Iešmantą. Po to labai gražiai 
pasirodė svečiai solistai Sta
sys Kuzmickas ir Larry 
Strack.

Antrąją programos dalį 
pradėjo duetas Violeta ir 
Stasys Kuzmickai. Violeta 
prieš pradedant dainuoti, 
gražiai apibūdino dainos cha
rakterį, o paskui padainavo 
kelias dainas duetu. Prie jų 
prisijungė miamietis Julius 
Krasnickas. Užbaigė trio, su
dainuodami dvi dainas. 
Skaitlingas ukrainų choras 
pasipuošęs tautiškais rūbais 
harmoningai sudainavo ketu
rias dainas. Jam vadovavo 
Mrs. Emilija Magrell.

Aido Chorui akompanavo 
Birutė Ramoškaitė, o solis
tams, duetui ir trio—Helena 
Janulytė.

Visi programos atlikėjai 
pasirodė labai gražiai. Klau- 
sovai visus labai šiltai sutiko, 
palydėjo gausiais aplodis
mentais ir apdovanojo gėlė
mis.

Po programos ir vaišių 
svečiai ilgai šnekučiavosi, 
pasidalijo parengimo įspū
džiais, pasidžiaugė gražiai 
praėjusiu koncertu ir pasišo
ko.

Kaip ir visuomet, virtuvė
je darbavosi Valentina, Ale- 
kas ir Juozas Nevinsai. 
Jiems talkino Mary Brušas, 
Stella Danis, Birutė Brown, 
Natalija lešmantienė, o Jo
nas Smalenskas paruošė sta
lus.

Rengimo komisijos vardu 
dėkoju visiems programos 
pildytojams, ypatingai sve
čiams solistams ir jų vadovei 
Helenai Janulytei. Taip pat 
esame dėkingi visiems kon
certo dalyviams bei padėju
sioms šį koncertą surengti.

Gražiai atšventė 
gimtadienį

Kovo 24 dieną Miami Aido 
Choras turėjo repeticijas. Po 
pamokų popietę praleidome 
labai draugiškoje nuotaikoje. 
Aido Choro solistė Helen ir 
Frank Mankauskai atžymėjo 
savo gimtadienius, nes jie 
supuolė kovo mėnesį. Ta 
proga jie nutarė choriečius 
pavaišinti namie gamintais 
skanėsiais bei vynu. Jiems 
buvo suteikta daug gražių 
linkėjimų ir sudainuota 
“Gimtadienio” ir “Ilgiausių 
metų.”

Abudu Mankauskai yra pa
žangūs žmonės, darbuojasi 
organizacijose. Frank eina 
Socialio Klubo vicepirminin
ko pareigas. Abudu yra Aido 
Choro nariai ir abu dainuoja.

Helen per daug metų dai
navo solo ir duetu su Fran- 
kiu. Sveikatai sumažėjus, ji 
solo nebedainuoja.

Linkiu draugams Man- 
kauskams daug, daug tokių 
linksmų sukakčių ir geros 
sveikatos.

Susirinkimas ir balius
Kovo 28 dieną LSK svetai

nėje įvyko Lietuvių Literatū
ros Draugijos 75 kuopos su
sirinkimas ir balius. Gausiai 
susirinkę nariai bei svečiai 
Jubiliatę, pažangią darbuoto
ja Magdeleną Navicky jos 
gimtadienio proga nuošir
džiai pasveikino.

Gimtadienio paminėjimą 
surengė sūnus Tomas Oku- 
nieskis. Nors ir toli gyvenda
mas (Maryland valstijoje), 
jis sugalvojo savo mamytę 
pagerbti. Jis susisiekė su čia 
gyvenančiu Eddie Rodri
gues, kuris šį šaunų balių ir 
surengė. Tik įėjus į salę—į 
akis krito labai gražiai pa
puošti stalai, ir atsilankiusių
jų svečių veiduose puiki nuo
taika. Buvo pateikti puikūs 
pietūs su įvairiomis vaišė
mis.

Solistas Julius Krasnickas 
sudainavo “Linksmo gimta
dienio,” taip pat ir visi sve
čiai—“Ilgiausių metų.” Jubi
liatei išreikšta daug šiltų 
linkėjimų.

Pažymėtina, kad mūsų ju
biliatė aktyviai darbuojasi 
pažangiose organizacijose. Ji 
yra Aido Choro pirmininkė, 
LLD 75 kuopos protokolų 
raštininkė, LSK iždininkė ir 
daug dirba klube. Ji yra 
įsigijus daug draugų, su vi
sais moka gražiai sugyventi. 
Linkime jai dar daug tokių 
linksmų gimtadienių ir veik
loje stiprios energijos.

Po vaišių įvyko susirinki
mas. Buvo pranešta, kad 
serga kuopos pirmininkas 
Vincas Bovinas. Susirinkimą 
atidarė ir pravedė vicepirmi
ninkas Juozas Zutra. Per
skaitytas praeito susirinkimo 
protokolas.

Paskui sekė valdybos ra
portai, kurie buvo vienbal
siai priimti.
■ Buvo aptartas praėjęs kuo
pos bazaras, kuris visais at
žvilgiais buvo sėkmingas.

Zutra pranešė, kad jis 
turėjo pasikalbėjimą su Vin
cu Bovinu, kuris jau yra 
grįžęs iš ligoninės ir jaučiasi 
geriau žmonos Mitzi priežiū
roje. Tik jam yra šiek tiek 
apsilpęs regėjimas. Mes lin
kime draugui Bovinui greit 
pasveikti.

Kadangi šio baliaus lėšas 
apmokėjo M. Navicky, tai 
prie durų įžangos nebuvo. Su 
mumis dalyvavo graži grupė 
ukrainų. Jie įteikė $60.

Mildred ir Augustas Devas 
(Friberg) čia praleidžia žie
mos atostogas. Atsisveikin
dama Mildred kuopai paau
kojo $5 ir J. Augutienė $5. 
Taip pat dauguma narių 
paaukojo pagal išgalę. Vi
siems ačiū.

Magdelena Navicky pasky
rė “Laisvės” dalininkų suva
žiavimui pasveikinti $20.

Sekantis LLD 75 kp. susi
rinkimas įvyks balandžio 26 
dieną. Bus pateikti ir pietūs 
12 vai. Prašome visus daly
vauti. Vieta: 2610 N. W. 119 
St. N. lešmantienė

Reikalauja 
geresnės apsaugos

New Yorkas. — Požeminių 
geležinkelių ir autobusų dar
bininkų unijos pirmininkas 
John Lawe sako, kad darbi
ninkai bus priversti žymiai 
sulėtinti transportaciją, jei
gu miestas nesuteiks jiems 
geresnės apsaugos nuo kri
minalistų siautėjimo. Ypatin
gai apiplėšimai, sužeidimai, 
užpuolimai padidėja nakties 
metu. Pasirodo, kad vieno 
policininko viename požemi
niame traukinyje nebeužten
ka.

Istanbul. — Teroristai ne
sustoja siautėję ir Turkijoje. 
Kovo 5 dieną jie čia nužudė 
5 žmones.

i
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UŽTVERIAU MUZIE
JAUS DURIS — Liaudies 
skulptūros, kultūros pamink
lai, įvairiaspalviai gėlynai, 
tvarkingosios sodybos, taip 
užburia akį, kad tik nori 
žengti pirmyn dar ir dar 
kartą pamatyti nepakartoja
mų gamtos grožybių. Romas 
Masteika rašė: išėjau iš mu
ziejaus, tebematau mūsų 
liaudies rankdarbius. Skulp
tūrėlę, liaudies meno šedev
rą, reikia suprasti “Šventoji" 
Ona ir Barbora, Teklė ir 
Uršulė, aprengta sodietės 
drabužiais ir, matyt, galva 
apgobta žemaitiška skarele. 
“Šventasis" Petras ar Povi
las, Antanas ar Jonas ap
mąsto savo dalią.

Mus labiau jaudina so
džiaus meistro tobulumas, 
kuriant apibendrintą žmo
gaus paveikslą, negu religi
niai motyvai. Kruopšti veido 
drožyba, stilizuotas rūbas, 
natūralūs kūno judesiai pa
brėžia rūpestingą požiūrį į 
darbą.

“Nuo žagrės ir dalgio su
kumpę liaudies menininko 
pirštai,—pastebėjo Ed. Mie
želaitis,—šimtmečiais drožė 
nepakartojamo grožio skulp
tūras.“ Panašiai šį mūsų tė
viškės reiškinį vertino TSRS 
liaudies dailininkas Juozas 
Mikėnas (1901-1964).

Dievdirbiai, gyvendami 
tarp sodžiaus žmonių, girdė
jo ir žinojo motinų ir žmonų, 
seserų ir brolių, vaikų ir 
kaimynų skausmus, džiaugs
mus.

Kukliam lietuviui visada 
teko sunkus likimas, ypač 
baudžiavos ir carizmo prie
spaudos laikais, kai ramūs 
laukų artojai, šienpjoviai, tos 
darbščiosios žemės skruzdės, 
prievarta paliko gimtinę.

Nuo motinos atplėšiamas, 
galbūt, vienintelis sūnus ir 
išvaromas į rekrutus. Žuvo 
sukilėlis ar partizanas revo
liucionierius ar katorginin
kas. Negrįžo iš rekrutų ar 
kovos lauko. Džiova kaimyną 
paguldė į kapus.

Taip gimė audinių raštai, 
dainų lyrika jaukios sodybos, 
margaspalvės pasakos, 
šmaikštūs, anekdotai, pada
vimai, legendų romantika. Ir 
šimtmečiais čiurlena meno 
šaltinis . . .

Žvingių parapijoje talen
tinga Juozapo Dabkaus ran
ka padovanojo mums kelias
dešimt statulėlių.

Drožinėjo stambesnes 
skulptūras, ornamento kry
žius, kūrė koplystulpius An
tanas Skurdelis (1832-1955) 
iš Pažiūržmočio kaimo. Jo 
kūrinių yra paplitusių Žvin
gių, Didkiemio, Pajūrio, 
Pailgočio, Spraudaičių, Pa
žiūržmočio kaimuose.

Kraštotyrininkas A. Šid
lauskas, A. Skurdelio darbą, 
stovintį Didkiemio kapinėse 
aptaria: “. . . kryžiui charak
teringas puošybiškumas, 
įvairi paviršiaus drožyba, ba
rei jėtinės iškylos, arkos for
mos išilginės išpjovos, liau
diška ir visų suprantama 
geometrinė ornamentika.”

Malonu gėrėtis tikru liau
dies menu. Keletas Pažiūr
žmočio menininko darbų yra 
Vilniaus Istorijos-etnografi
jos muziejuje.

Mūsų rajone yra Jeronimo 
Jasūdo (1891-1977) darbų. 
Tėvas išvyko į JAV, kai 
Jeronimui buvo šešeri metai. 
1940 m. J. J a sūdąs, kaip 
mokantis rusų kalbą, dirbo 
prie Jūros upės, netoli Did
kiemio (rajono pietvakarinė
je dalyje). Jeronimas skaldė 
akmenis. Liaudies meninin
kas išaugino 4 dukras ir 2

sūnus. Vienas sūnus miręs, o 
kitas—vairuotojas.

Jeronimas daugiausia 
skulptūras liejo iš gipso, 
mažiau—iš cemento, iš anks
to padarytose formose. Taip 
išmoko Odesos mieste. “Kiek 
padariau—nesuskaitysi,“— 
pabrėždavo dievdirbys.

Apie audėjos Stasės Jus- 
čiūtės-Liginčienės audinius 
rašė didkiemiečių kraštotyri
ninkai. Staltiesėse, lovatie
sėse, rankšliusčiuose įrašy
tos audėjos, buvusios samdi
nės, kartus gyvenimas: ir 
skausmas ir džiaugsmas, ir 
nūdiena, sužydusi drobių 
raštais. Stasę vilioja tyra 
žemės versmė. Tėviškės 
meilė prasideda motinos lop
šine ir takeliu per kiemą. 
Gimtinė liaudies dainom ir 
legendom apipinta, kovų ir 
darbo žygiais išgarsinta. Ji 
mūsų rankomis į saulę iškel
ta.

Džiaugiamas pamainos, 
jaunųjų kraštotyrininkų, 
darbais.

Baigus jaunųjų kraštotyri
ninkų IX ekspediciją, Žvin
gių vidurinės mokyklos mo
kinių surinkta liaudies kūry
ba (48 dainos, 17 pasakų, 7 
sakmės, 3 pasakojimai 1 
anekdotas ir 22 mįslės) buvo 
pristatyta į Vilnių.

Amb. Jonyno, Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
Tautosakos sektoriaus vado
vo, laiškas žvingiečiams: 
“Dainos vertingos, tradici
nės, užrašytos gerai, tarmiš
kai. Vertingi yra ir pasakoja
mosios tautosakos kūriniai, 
tačiau jie prasčiau užrašyti. 
Jų tekstus mokiniai atpasa
kojo savais žodžiais, sulite
ratūrino pasakotojų kalbą. 
Pasakojamosios tautosakos 
kūrinius yra sunku ranka 
tiksliai užrašyti. Jeigu yra 
galimybė visą tautosaką rei
kėtų įrašyti į magnetinę 
juostą, po to įrašytų kūrinių 
tekstus iššifruoti (t. y. išra
šyti kiekvieną žodį, nieko 
nepraleidžiant ir nepakei- 
čiant). Taip užrašyti pasako
jamosios tautosakos kūriniai 
būtų visiškai autentiški, o 
dainos be tikslaus teksto, 
turėtų ir melodiją.“

Kiekviena pradžia sunki. 
Klaidos mus moko. Moksli
ninkas parašė laišką, nurodė 
klaidas. Žvingiečiai—rūpes
tingi X-osios ekspedicijos da
lyviai.

Žvingiečių tautosaka buvo 
domimasi ir seniau. Vysku
pas Motiejus Valančius, 
praeitojo šimtmečio kaimo 
kultūros metraštininkas, pa
sakoja: “Pakliuvau ant galo į 
Kwiedajnes (dabar rašo Kvė- 
darnos-Ant. Br.) parakviją 
pas turtingą žmogų Joną 
Ciudžį. (...) nesitikėtai par
važiavo iš Kražių Domicėlė 
kuri buvo atiduota į panų 
klioštorių dėl pasimokymo ko 
reikiant.”

Įvyko Domicėlės ir siuvėjo 
Juzės vestuvės. Gėrėdama
sis žemaičių sodžiaus tradici
jomis, “Palangos Juzės” 
autorius fiksavo: “Per parėd- 
ką užlaikėm visas priimtas 
apeigas, buvo vedliai, pase
kėjai, ūkvaizdžiai ir piršlys, 
kurį ant galo korėm. Te- 
čiaus, girdi, išsprūdo ir lig 
šiolei tebegyvena Žvingių 
(mano pabraukta—Ant. Br.) 
parak vijoj, Pajūriškių sodoj, 
vadinosi Benediktas Pikelis.“

Vestuvininkai šoko “Šar
ką,“ “Kazoką,” žaidė “Vece- 
lę,” “Čigoną,” “Druską svė
rė,” “Vežė paštą,” “Brylius 
vėlė.“

Ir šiandien pajūriškiai sau
go turtingas protėvių tradici- 
Jas- Bus daugiau

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 
JUBILIEJUI

Vilnius. — Sukako 400 
metų nuo Vilniaus universi
teto įkūrimo dienos. Šią gar
bingą sukaktį plačiai pažymi 
Lietuvos spauda. Laikraš
čiuose, žurnaluose skelbiami 
žymiausių mokslininkų 
straipsniai, skirti Tarybų 
Lietuvos mokslo židinio isto
rijai, Universitete surengta 
jubiliejinė mokslinė konfe
rencija, kurios plenariniame 
posėdyje pranešimą apie uni
versiteto nueitą 400 metų 
kelią, apie jo šiandieną ir 
ateitį atliko šios aukštosios 
mokyklos rektorius Jonas 
Kubilius. Įvyko Studentų 
draugystės festivalis, kuria
me dalyvavo akademinio jau
nimo atstovai iš 50 Tarybų 
Sąjungos aukštųjų mokyklų.

Vilniečiai ir jų svečiai gau
siai lanko Istorijos ir etno
grafijos atidarytą parodą 
“Vilniaus universitetas 1579- 
1852 metais” bei Respubliki
nėje bibliotekoje veikiančią 
ekspoziciją “Senojo Vilniaus 
universiteto mokslininkų 
darbai.“

Įvyko Jubiliejinio komiteto 
posėdis. Nutarta, kad Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejus bus minimas rug
sėjo mėnesio antroje pusėje. 
Bus surengta konferencija 
“Pažangioji mintis šalies uni
versitetų istorijoje,” atidary
ta ekspozicija—pažangios 
mokslinės minties istorija.

Dailės parodų rūmuose nu
matyta paroda “Vilniaus uni
versitetas Lietuvos dailėje.” 
Iškilmės prasidės, kai stu
dentų miestelyje, Saulėtekio 
alėjoje, bus atidengta skulp
tūrinė kompozicija “V. Leni
nas ir V. Kapsukas Poroni- M ne.

Iškilmingas universiteto 
400 metų sukakties minėji
mas įvyks Akademiniame 
operos ir baleto teatre, o 
šventinis studentų koncertas 
bus surengtas Sporto rūmuo
se.

Kadangi Vilniaus universi
teto jubiliejus įjungtas į 
svarbiausių JUNESKO jubi
liejinių datų kalendorių, uni
versitetas parengė savo pa
siekimų fotoparodą, kuris 
bus JUNESKO būstinėje Pa
ryžiuje, Draugystės su Tary
bų Sąjunga draugijų kvieti
mu paroda keliaus po daugelį 
šalių. Universiteto moksli
ninkai rengiasi dalyvauti 
JUNĘSKO konferencijose su 
jubiliejiniais pranešimais. 
Jubiliejinėse iškilmėse Vil
niuje dalyvaus užsienio sve
čiai.

Garbingas apdovanojimas
Lietuvos liaudies artistas 

Stasys Vainiūnas, žymus 
kompozitorius, pianistas, pe
dagogas švenčia 70 metų 
jubiliejų. Už nuopelnus vyk
dant tarybinį meną ir septy
niasdešimtųjų gimimo meti
nių proga TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumas 
apdovanojo Stasį Vainiūną 
Tautų draugystės ordinu.

V. Petkevičienė
HETIKETUMAS 
BOTANIKAMS

Kazachstano pietuose dunk
sančiuose Čiu-llio kalnuose 
atrastas pusiaužolinis augalas 
semirečlnė inkarvilėja — ma
nyta, jog ji jau linykusl viso
je žemėje.

MIRĖ ĮŽYMUS VEIKĖJAS

Po ilgos ir sunkios ligos 
kovo 21 d. Botsford ligoninė
je mirė Jurgis Nausėda. Jis 
susirgo—1978 m. lapkričio 
mėnesį pergyveno porą sun
kių operacijų. Operacijos pa
sisekė ir atrodė jog Jurgis 
tuojau pasveiks ir vėl bus su 
mumis. Bet pirmą dieną pa
vasario Jurgis Nausėda mus 
paliko, sulaukęs 87 metų 
amžiaus.,

Jurgis Nausėda gimė 1891 
m. gegužes 2 d. Skaudvilės 
Rajone, Raseinių Kaime, 
Lietuvoje, ir ten augo su 
penkiais broliukais ir dviem 
sesutėmis. Dar būdamas tik 
keturiolikos metų, jis nutarė 
ieškot laimės ir Lietuvą pali
ko. Pirmiausiai apsistojo 
Bremen, Vokietijoje, kur 
dirbo prie laivų, iki sulaukė 
dvidešimt metų. 1911 metais 
pasiekė Jungtines Amerikos 
Valstijas. Čia buvo trumpai 
apsistojęs Scranton, Penn
sylvania, o iš ten pasiekė 
Detroitą, kur gyveno iki mir
ties.

Detroite jam pasirodė, jog 
susirado gerą vietą gyvent ir 
čia apsistojo. Susirado jauną, 
gražią merginą Sophie Kas- 
pąriūtę ir 1916 m. rugsėjo 10 
d. su ja susituokė. Užaugino 
dukrą Albeną ir sūnų An
drew. Dirbo Studebaker fa
brike, vėliau Fordo, o pasku
tinius 30 metų praleido dirb
damas Chrysler korporacijos 
Dodge skyriuje, iš kur 1967 
metais išėjo į pensiją.

Dirbdamas automobilių fa
brikuose ir augindamas-pri- 
žiūrėdamas savo šeimą, Jur
gis Nausėda aktyviai dalyva
vo progresyvių judėjime. Jis 
pagelbėjo suorganizuot 
UAW uniją, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą ir buvo 
jo 21 kuopos pirmininku per 
virš 30 metų. Per jo pastan
gas ir nuoširdumą Jurgis 
įtraukė į LDS čia gimusius 
jaunus žmones ir dabar LDS 
21 kp. yra stipriausia ir 
aktyviausia kuopa visoje 
Amerikoje.

Per daug metų velionis 
taipgi buvo Lietuvių Pilieti
nio Pašalpos Klubo ir 
A. L. D. L. D. 52 kp. 
pirmininku. Sunkiai dirbo 
prie Detroito Lietuvių Radio 
Klubo, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo, Hamtramck, 
Detroito Lietuvių Klubo ir 
Aido Choro. Ypatingai Jur
gis Nausėda daug dirbo 
Draugijų Svetainėje prie 
Porter gatvės: vadovavo 
spaudos piknikams, darbavo
si Aido Choro koncertuose ir 
operetėse, buvo geras akto
rius veikaluose, parengimų 
šeimininkas, kuris visą eigą 
prižiūrėdavo. Ir kas bebūtų 
įvykę Detroite, visuomet 
Jurgis Nausėda su žmona 
Sophie buvo pirmose eilėse. 
Ar didelis ar mažas darbas, 
Jurgis niekad neatsisakyda
vo nuo savo pagalbos. Velio
nis skaitė “Laisvę” ir “Vilnį“ 
ir buvo uolus abiejų laikraš
čių rėmėjas.

Velionis visur dalyvauda
vo: parengimuose, privatiš- 
kuose baliuose, laidotuvėse; 
jo visas gyvenimas buvo ak
tyvus, jį visi lietuviai pažino. 
Jis niekad nepasakė aštraus 
žodžio; jis buvo malonus 
žmogus ir paliko malonų pri
siminimą šeimoje ir drauguo

Jurgis NAUSĖDA

II

BEDFORD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Gittzus
Mirė 1970 m. balandžio 13 d.

Likome aš su penkiais vaikais. Mes negalime 
Tavęs pamiršti, mielas Jonuli. Ilsėkis ramiai, o 
mes tavo kapą lankome ir dažnai lankysime. 
Liekame nuliūdę Tavo žmona ir vaikai.

JULIA GITTZUS

se. Todėl, kuomet jis buvo 
pašarvotas Charles R. Step 
laidotuvių namuose, jo gra
žus karstas skendo gėlėse. Jį 
aplankė nepaprastai daug 
žmonių.

Laidotuvės įvyko kovo 24 
d. Į laidotuvių namus prisi
rinko tiek daug žmonių, jog 
nebuvo galima visiems su
tilpti. Dešimtą valandą ryto 
laidotuvių direktorius Char
les Step (Stepanauskas) pa
kvietė pakalbėt prie karsto 
Servit Gugą, kuris gražiai 
pakalbėjo lietuviškai ir ang
liškai. Po to kalbėjo Alfons 
Rye; jis nuodugniai nušvietė 
velionio gyvenimą ir baigda
mas kalbėti taip susijaudino, 
kad jam net ašarėlės iš akių 
iškrito.

Birutė Palevich Price prie 
karsto pagiedojo liūdną gies
mę. Baigus kalbas, visi su 
velioniu atsisveikino ir važia
vo į Woodlawn kapines—į jo 
amžino poilsio vietą. Kapinių 
koplyčioje vėl kalbėjo Servit 
Gugas ir kitą liūdną tinkamą 
giesmę pagiedojo Birutė Pa
levich Price. Užbaigus, visi 
dalyviai buvo pakviesti pie
tums į Detroito Lietuvių 
Klubą, tinkamai pavaišinti.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko mylimą žmoną 
Sophie, dukrą Albeną ir žen
tą Ray Lyben ir jų du sū
nus—Gary ir Eric; sūnų An
drew ir marčią Sally ir jų 
tris dukras—Lori, Kim ir 
Kris; du proanūkius—Brad
ley ir Rebecca; daug giminių, 
išsiskirsčiusių po visas val
stijas, ir nepaprastai daug 
draugų.

Buvo didelės ir įspūdingos 
laidotuvės. Mes visi ilgai 
neužmiršime šių laidotuvių, 
o labiausia mirusio Jurgio 
Nausėdos. Lai būna lengva 
jam šios šalies žemelė. Mes jį 
dažnai minėsime.

Detroitietė Mary Bacevi
čienė visų jo idėjos draugų 
vardu parašė eiles, kurias 
prie karsto perskaitė Servit 
Gugas:
Kai amžinu miegu jau tu 

užmigai
Rūpečius ir vargus visus 

palikai.
Gyvenime buvo daug karčių

> dienų,
Nes pasaulis pilnas 

didžiausių skriaudų.

Dabar tavęs niekas 
nebeišnaudos,

Gavai lygią dalį žemelės 
juodos.

Gamta yr’ teisinga—sulygina 
visus,

Didžiausius turtuolius ir 
vargšus biednus.

Darbininkų spaudą tu 
gausiai rėmei,

Organizacijose aktyviai 
veikei.

Per daugelį metų valdybose 
buvai

Ir užduotį savo gerai atlikai.

Buvai energingas ir 
dvasioj stiprus, 

Bet likimas skyrė eiti į 
kapus.

Karstą puošė gėlės—tu jų 
nematai,

Mūsų mintyse gyvas liksi 
amžinai.

Stefanija

Sveikinimai per suvažiavimą (balandžio 1 d.):
Albertas Merkis iš Philadelphia, Pa., dovanojo “Laisvės“ 

Bendrovei šešis Namo Bendrovės Šerus, vertės $150.00. 
* * *

Aukomis gavome:
Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę ....................$1,240.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y., per W. Keršulį. .. .100.00 
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai, Fairview, N.J............. 100.00
A. ir I. Bimbai—gimtadienio proga............................... 85.00
Ona Quater, New York City, per N. Ventienę........... 50.00
K. Benderis, Richmond Hill, N. Y.................................35.00
Geo. Waresonas, Brooklyn, N. Y....................................30.00
W. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y................................. 30.00
Walter ir Amelia Yuskovic, Middletown, N. Y............ 25.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y........................... 25.00
A. Varaška, Woodhaven, N. Y................... ............. .. .25.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y......................... 25.00
Jonas Siurba, Richmond Hill, N. Y................ .........— 25.00
LLD 1 kp., Ozone Park, N. Y., per Anne Yakstis ... .25.00 
Jonas ir Henry Juškai, Richmond Hill, N. Y.................25.00
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y..................................   .20.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y............................... 20.00
W. ir B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y..........................  .20.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y. .......................... 15.00
Beatrice Bready, Park Ridge, N.J. ...............  15.00
Povilas ir Nelė Ventai, Brooklyn, N.Y..........................10.00
Adolfas Juška, Brooklyn, N. Y....................................... 10.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N.Y.  ..........................10.00
Arthur Petrick, Miller Place, N. Y.................................10.00
B. ir N. Skublickai, Richmond Hill, N.Y....................... 10.00
J. Andrulienė, St. Petersburg, Fla.................    10.00
O. Čepulienė, Brooklyn, N. Y.........................................10.^0
N. Buknienė, Brooklyn, N. Y................ ................ 10.00
J. Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y. .. ................  10.00
Millie Barnett, Hartford, Conn. ....................................10.00
Elena Brazauskienė, Hartford, Conn............................. 10.00
Juozas Cernauskas, Hartford, Conn...............................10.00
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y............................................ 10.00
K. Rušinskienė, Brooklyn, N. Y..................................... 10.00
E. Liepienė, Holliswood, N. Y., per N. Ventienę........10.00
Bronė Ostopuk, Newark, N.J........................................ 10.00
Felix ir Adelė Lupsevičiai, Newark, N.J......................10.00
Nellie ir Edmund Shumbris, Bayside, N. Y. .............. 10.00
J.M.Kupčinskai,Great Neck,N.Y.,per N.Ventienę ... 10.00 
Albert Merkis, Philadelphia, Pa. .......   10.00
Rožytė Behmer, Schwenksville, Pa...............................10.00
Mary Adams, Lake Ronkonkoma, N.Y........................ 5.00
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y.................... 5.00

♦ ♦ ♦

Mieli laisviečiai,
Nors ir pavėluotai, bet norime prisidėti sveikinti 

suvažiavimą ir visus laisviečius. Siunčiame $55 nuo 
sekamų draugu: , - ,>ti

G. Kodis- $10. G. Rutt- $5.
W. Savickas-$10. S. Kunsaitis-$5.
Z. Morkūnas-$10. A. Rimsha- $5.
S. Svirplys- $ 5. S. Baltulis- $5.

Windsor, Ont., Canada

* * ♦

Iš viso sveikinimais, per suvažiavimą ir per laiškus, 
įplaukė $4,600.75. Visiems mūsų rėmėjams širdingai 
dėkojame.

* ♦ *

Sekamos aukos gautos tarp kovo 19 d. ir kovo 30 d. Jos 
nebuvo pažymėtos, kad suvažiavimui tad skelbiame 
atskirai:
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla., per P. Alekną, 

sveikina A. Bimbą, jo gimtadienio proga.........$85.00
V. Grinevičienė, Toronto, Ont., Canada........................25.00
S. Stasiukaitienė, Fairview, N.J................................ . .25.00
Charles ir Anna Urbanai, Hudson, Mass........................10.00
S. Aliukonis, Paterson, N. J......................... 10.00
Stanley ir Teresė Simas, Tallahasee, Fla................. .8.00
LLD 66 kp.,Grand Rapids,Mich.,per M.Kamašauskienę 8.00 
Frank Ramanauskas, Dorchester, Massachusetts ... .5.00 
J. Vaičekauskas, Binghamton, New York .................... 2.00
V. Novogrodskis, Winnipeg, Manitoba, Canada........... 2.00

♦ 4 ♦

ADMINISTRACIJA

FARMINGTON, HILLS, MICH.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Michael [Mike] Jeske
mirė 1976 m. balandžio 11 d.

Ieva Vėgėlienė
mirė 1971 m. balandžio 26 d.

Jau praėjo treji metai, kai mirė mano gyvenimo 
draugas ir vaikų tėvas. 0 nuo mamytės mirties 
praėjo aštuoneri metai.

Mes jų atminimų laikome širdyse, kol jos plaks.
Liekame nuliūdę:

Žmona ir dukra-RUBY JESKE 
Šeima-JEAN ROBAK

su vyru KENNETH
MICHAEL JESKE 
EDWARD JESKE

ANGELA RIDDELL
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KANADOS ŽINIOS
I

Sveikinimas iš Lietuvos Patenkintas viešnage

Torontiečių Kronika
Praėjusią žiemą Toronto 

Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Klubas smarkiai veikė, ne
žiūrint to, kad didžiuma na
rių yra jau “senior citizens.” 
Dažnai demonstruoja filmus, 
lošia bingo, laiko susirinki
mus. Sezonui baigti rengia 
banketą ir šokius. “New Ho
rizons Programs” finansinės 
pagalbos dėka, klubas įsigijo 
naujas kėdes, stalus, lėkštes, 
virtuvės reikmenis, nusipir
ko muzikai perduoti įrengi
mus, prožektorių filmams ro
dyti, sporto priemones ir 
labai gražiai išpuošė svetai
nę.

Prieš kelias dienas draugės 
moterys pasiuvo ir pakabino 
naujas užuolaidas. Vieną ket
virtadienį svetainė atrodė 
kaip didžiulė siuvykla. Net 
aštuonios draugės siuvo 
užuolaidas. Visą dieną dirbo 
šios draugės: A. Ylienė, A. 
Gudžiauskienė, A. Guobienė, 
R. Kuktarienė, J. Kuisienė, 
E. Paberalienė, M. Daugėlie
nė ir A. Vilkelienė. Draugė 
A. Gudžiauskienė buvo atsi
vožus net ir siuvamąją maši
ną.

Reikia pastebėti, kad taip 
minėtos draugės, taip ir kiti 
nariai, kurie dirbo salei pa
gražinti reikmenims supirkti 
ir t. t., dirbo be jokio 
atlyginimo, dažnai dar išlai
das apmokėdamos . . . Įvai
rius darbus dirbo apie 30 
narių. Darbams atlikti net nė 
klubo valdyba negauna jokio 
atlyginimo.

Apart Bingo, kuris vyksta 
trečiadienių popiečiais, buvo 
pademonstruoti lietuviški fil
mai; draugas P. Daugėla 
parodė skaidrių apie Kubą, 
J. Yla pademdnstbavp'iiamū 
darbo filmus. Buvo žaidžia
ma ant karpeto sviedi
niais . . . Na, vyrai kartais 
palošia ir kortomis.

Kadangi klubas dabar turi 
priemones laiškams dauginti 
tai gali narius informuoti 
apie įvyksiančius užsiėmi
mus.

NEATSILIEKA MOTERŲ 
KLUBAS

Kaip Sūnų ir Dukterų Klu
bo narės, moterys aktyviai

dalyvauja Sūnų ir Dukterų 
Klubo veikloje, bet jos, savo 
klubo vardu, veikia ir atski
rai. Ruošia susirinkimus po 
SD klubo susirinkimų, posė
džiauja, kuriuose būna taipgi 
prisimenamos draugės, ku
rios tuo laiku mini savo 
gimtadienius. Sudainuoja il
giausiu metų, pasivaišina. 
Praėjusiame susirinkime pa
gerbta B. Janauskienė, jos 
gimtadienio proga.

Reikia paskyti, kad mote
rys visuomet ir per SD klubo 
Bingo sesijas paruošia kavos 
ir užkandžių.

Praėjusiame susirinkime 
buvo perskaitytas labai turi
ningas Renės Kančiauskie
nės, draugės Damašienės se
sers, kuri neperseniausiai 
viešėjo Toronte, laiškas. Ji 
sveikino klubietes su Tarp
tautine Moters Diena.,

Buvo svarstomas pikniko 
ruošimo klausimas, bet galu
tino nutarimo šiame susirin
kime nenutarta.

Moterų Klubo korespon
dentė draugė J. Narusevičie- 
nė yra išvykusi į Vancouver! 
aplankyti savo dukros ir anū
ko, tad šią korespondenciją 
teko parašyti jūsų reporte
riui. Rep.
SVARBUS PARENGIMAS

Toronto. — Balandžio 22 
dieną 2 vai. po pietų rengia
ma L. L. D. kuopos kultūri
nė popietė. Bus rodomi gra
žūs filmai ir turėsime kitų 
įdomių paįvairinimų.

Visi turėsime progą gražiąi 
praleisti sekmadienio popie
tę. Prie kavos galėsime pa- 
diskusuoti bėgančius svar
bius pasaulinius įvykius, ku
rių šįuo laiku yra labai daug.

Toronto kuopa
Gerbiama drauge
E. Mizariene!

Ačiū, Toronto “Laimikį” 
sumoje $20 gavome per drg. 
J. Ylą. Visi sutiko papildyti 
mūsų L. L. D. kuopos kuklų 
iždą.

Linkiu visam “Laisvės” ko
lektyvui stiprios sveikatos ir 
geležinės energijos besidar
buojant politinės apšvietos 
veikloje.

Toronto kuopos vardu,
S. Karvelis

MONT ST. HILAIRE, QUE., CANADA
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Zienius
Gimė 1907, Kovo 4 d.

Mirė 1977, Balandžio 1 d.
Liūdnai praslinko dvieji ilgesio metai kai Tu 

palikai mus, mano mylimasis gyvenimo drauge. 
Palikai sūnų, marčią ir du anūkėlius. Buvai stiprus, 
kaip ąžuolas, bet žiaurioji liga pakirto Tavo 
sveikatą, ir turėjai iš mūsų atsiskirti. Ilsėkis 
ramiai, mūsų mylimasis, gražiame Cote de Meiges 
kalnelyje, o mes niekada tavęs nepamiršime.

Žmona—EMILIJA
Sūnus—RAYMOND su Seimą

VERDUN-MONTREAL, CANADA
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marytė Kučinskienė
Mano mylima sesutė atsiskyrė iš gyvųjų tarpo ir 

savo brangios šeimos 1974 metais sausio 11 d. 
Tarybų Lietuvoje, Nepraeina nė viena diena, kad 
aš jos neprisiminčiau.

Ilsėkis ramiai savo gimtinėje—Tarybų Lietuvos 
žemelėje. Aš ir tavo brangi šeima minėsime tave, 
kol būsime gyvi.

VINCAS KRUPAUSKAS-Brolis

[Šį laišką gavo Toronto Lietuvių Moterų Klubas. Laiško 
autorė yra pasižymėjusi Didžiojo Tėvynės karo metu 

Lietuvoje. Ji neseniai lankėsi Kanadoj. 1

Brangios tautietės!
Praeitais metais man buvo 

labai malonu susipažinti su 
Jumis, pabūti Jūsų klube.

Pilnai suprantu, kad Jus 
ilgitės savo gimtinės ir nori
te žinoti, kaip mes gyvena
me.

O gyvename mes gerai. 
Kai prisimenu skurdžią savo 
vaikystę buržuazijos valdy
mo metais, tai dabartis atro
do kaip pasaka.

Labai pasikeitė Lietuva 
pokario metais. Samanotų 
bakužių ir pilkasparnių malū
nų jau seniai nebėra. Juos 
galima pamatyti tik buities 
muziejuje, kuris Kauno 
miesto gražiose apylinkėse, 
prie Kauno marių įkurtas.

Nauji lietuviški kaimai da
bar labiau panašūs į nedide
lius, modernius miestus: ūki- 
g gyvena trijų-keturių 

irių mūriniuose namuo- 
/įsais patogumais, gat- 
ifaltuotos, gražios ply

telės. Kiekviename miestely
je gimnazijos, kur vaikai 
mokosi gimtąją lietuvių kal
ba, o baigęs gimnaziją jauni
mas stoja į uniyersitetą, į 
žemės ūkio akademiją, į poli
technikos institutą, kuriame 
veikia dvylika specialybių ar
ba į kokią kitą aukštąją 
mokyklą, kurių Lietuvoje 
yra dvylika. Lietuvoje yra ir 
78 technikumai, kur jauni
mas mokosi įvairių specialy
bių. Gimnazijų Lietuvoje yra 
apie 5 tūkstančius.

Manau, žinote, kad visas 
mokslas Lietuvoje yra nemo
kamas ir kad studentai gau
na stipendijas. Nemokamas 
yra ir gydymas. Laimingą 
gyvenimą lietuviams davė 
tarybinė santvarka ir todėl

i mes visi—ir jauni ir seni, 
visada palaikome taikią mū
sų vyriausybės politiką. Mes 

| dar neužmiršome sunkių ka
ro su fašistais dienų ir neno
rime, kad mūsų vaikams ir 
anūkams tektų pergyventi 
karo baisumus. Tarybinės 
vyriausybės politika palaiko
me todėl, kad ji daug laimės 
atnešė Lietuvos liaudžiai. Aš 
40-metų mano sūnus baigė 
aukštąjį mokslą; tapo skulp
toriumi, dalyvauja parodose. 
Auginame anūkėlį, dėl kurio 
likimo esu aš rami. Jau 17 
metų kai gaunu labai gerą 
senatvės pensiją ir turiu ge
rą butą sostinėje Vilniuje. 
Kaip ir visos lietuvės moti
nos, esu labai laiminga, nes 
nereikia pergyventi dėl vai
kų ir anūkų ateities—jiems 
visi keliai atviri. Tik viena 
ko labiausiai trokštame—tai
kos!

Juk karo nori tik fabrikan
tai ir kapitalistai, o moterys, 
motinos,—kur begyventų,— 
karo nenori. Ne tam mes 
vaikus gimdom ir auginam, 
kad juos fronte žudytų.

Tegu visame pasaulyje žy
di taikos gėlės ir šviečia 
skaisti saulė, karo debesų 
netemdoma!

Tegu su mano širdingais 
linkėjimais skrenda į tolimą
ja Kanadą ir mūsų visų 
Motinos—Lietuvos pasveiki
nimas! Neužmirškite jos žy
dinčių pievų, pavasarinio 
upelių čiurlenimo, vyturėlio 
giesmės. Juk kad ir tolima
me krašte gyvenančios, Jus 
esate Lietuvos dukrosl

Būkite sveikos, laimingos! 
Jūsų tautietė—

Renė Kančiauskienė 
Vilnius—Lietuva

Montreal, Canada
SĖKMINGI ALDIEČIŲ 
SURUOŠTI PIETŪS

Seniai jau buvo toks entu
ziastiškas ir sėkmingas aldie- 
čių susibūrimas, koks įvyko 
balandžio 1, J. ir S. Čičinskų 
rezidencijoje. Buvo tiek daug 
svečių, toks maisto patiekalų 
įvairumas, gausumas ir sko
ningumas, kuriuos pagamino 
drg. Stasė Čičinskienė, talki
nant kitus darbus atlikti O. 
Veršinskienei ir E. Morkevi- 
čienei. Liko ir gražaus pelno, 
panaudoti geriems tikslams.

Buvo malonu šiame susibū
rime matyti ne tik skaitlingai 
atsilankiusius vietinius sve
čius, jų tarpe ir drg. R. 
Karalevičių, kuris kol kojose 
skausmas, dar negali daly
vauti mūsų pobūviuose, bet 
buvo atvykusių ir iš tolimes
nių vietų, tai nuolatinė įvai
rių renginių lankytoja—V. 
Vekterienė ir atvyko nese
niai pergyvenęs sunkų svei
katos sušlubavimą drg. A. 
Naginionis su savo žmonele. 
Naginioniai ne dažni mūsų 
renginių lankytojai, nes 
jiems neleidžia sąlygos.

Šį susibūrimą praturtino ir 
paįvairino viešnių moterų 
(kai kurių ir vyrų) suneštos 
gausios dovanos išlaimėji- 
mams. Kai kurios, apart do
vanų, atnešė dar ir įvairių 
skanėsių prie kavutės. Jas 
visas čia išvardinti užimtų 
daug vietos.

Besivaišinant skaniais pa
tiekalais, sužinota, kad drg. 
J. Čičinskas prieš porą dienų 
labai iškilmingai atšventė sa
vo 82-ąjį gimtadienį. Jam 
puotą suruošė vaikai ir anū
kėliai labai puošnioje vietoje 
su įvairomis meninėmis ce
remonijomis. Su juo kartu 
savo gimtadienį šventė ir V. 
Vekterienė, nors jos gimta
dienis jau kiek anksčiau buvo 
praėjęs. Abiem jubiliatams 
palinkėta ilgiausių metų.

Sunku patikėti, kad drg. J.

Čičinskas jau peržengęs 
82-ąjį gyvenimo slenkstį. 
Dar gana gerai atrodo—tie
sus kaip nendrė ir gana 
aktyvus.

Drg. J. Urbanavičius tik 
grįžęs iš Floridos, perdavė 
linkėjimus montrealiečiams 
nuo buvusių montrealiečių, 
kitų kanadiečių ir nuo flori- 
diečių; gi drg. B. Kvietins- 
kas neseniai grįžęs iš Kubos, 
perdavė linkėjimus nuo ten 
sutiktų torontiečių, plačiai 
papasakojo apie Kubą, jos 
gyvenimo būdą. Ragino tau
tiečius aplankyti šį pasakiš
kai gražų kraštą, su puikio
mis maudynėmis.

Labai gražiai pasitarnavo 
Stefanė Vekterienė ir Akro- 
mienė, platindamos laimėji
mui bilietėlius. Stefanė taip
gi gražiai gėlėmis papuošė 
stalus. Ji su savo uošve V. 
Vekteriene pagelbėjo aptar
nauti maistu. Vyrų didžiau
sia darbo našta teko drg. Ch. 
Juškai. Jis daug pasitarnavo 
ir savo mašina. Gerai patal
kino B. Šalčiūnas ir J. Nor
ris; taipgi darbavosi ir valdy
bos nariai—L. Kisielis, A. 
Morkevičius, D. Kisielienė 
šiek tiek J. Urbanavičius.

Atrodo, kad šiš susibūri- 
mas-suruošti piėVus praėjo 
be priekaištų, nes visi buvo 
labai gerai nusiteikę. Išeida
mi rengėjams dėkojo, o la
biausiai drg.jS, Cičinskienei.

Rengėjų vardu leiskite 
man nuoširdžiausiai padėkoti 
visiems atsilankiusiems, už 
gausias dovanas ir suneštus 
skanėsius, visiems prisidėju- 
siems darbu, o gerbiamiems 
J. S. Čičinskams, ypač S. 
Cičinskienei tenka didžiausia 
padėka už jos didelį darbą ir 
rūpestį.

SULAUKSIME SVEČIŲ 
MENININKŲ IŠ TAR. 
SĄJUNGOS

Neseniai montrealiečiai ža
vėjomės tarybinių menininkų

Montreal. — Mūsų veikė
jas Benediktas Kvietinskas 
antru kartu lankėsi Kuboje. 
Jis ten praleido žiemos atos
togas. Literatūros draugijos 
baliuj jis pasakė gana įdomią 
kalbą: kokia ten graži gamta, 
kokie darbštūs Kubos žmo-

išsiliejo žmonės demonstraci
joje, kada atėjo žinia, kad 
Kinija įsiveržė į Vietnamą. 
Girdi, buvau Barbados salose 
ir kitur, bet niekur nebuvo 
taip smagu, kaip Kuboje.

Jis patarė ir kitiems ten
nės. Sako: Negalėjau atsiste- važiuoti atostogas praleisti.
bėti, kai kaip didžiausia jūra P. B. Grandma

St. Petersburg, Fla.
Mūsų organizacijų rengi

niai įvyksta kiekvieną šešta
dienį. Pobūviu lankytojai vi
suomet užpildo salę. O rū
pestingi šeimininkai M. ir A. 
Raškauskai pagamina pietus, 
pavaišina visus.

Svečiai iš Šiaurės dar ne
skuba grįžti į namus, nes čia 
oras atšilo. Jau galima pasi
maudyti jūroje.

Kovo 24 d. klubo pobūvis 
buvo gražus; turėjome sve
čių iš tolesnių vietų: iš Mon
treal, Canados atvyko Ma
rytė Cekaitienė su savo 
drauge. Juodvi mano pasigė
rėti Floridos gamta apie tris 
savaites.

Popietė prabėgo linksmai. 
Dainos Mylėtojų Choras pa
dainavo gražių dainų. Daina
vo ir solistas Stasys Kuzmic
kas. Vadovavo Helena Janu
lytė.

Jau keletas mūsų gerų 
bičiulių grįžo į savo namus į 
Siąurę. Valerija Masienė iš 
Čanados, kuri St. Petersbur- 
ge buvo visą žiemą, jau 
išvyko pas savuosius; Mar
garet Petrikienė atostogavo 
apie keturis mėnesius, išvy
ko į New Yorką. Sesutės 
Helena Jaskevičiutė ir Ame
lija Young išvyko iš St. 
Petersburg iki ateinančios 
žiemos.

Amelija dažnai palinksmin
davo mūsų publiką savo gra
žiu balsu.

Prašom visus atsilankyti į 
St. Petersburgą ir ateinančią 
žiemą.

Kovo 31 Lietuvių Piliečių 
salėje įvyko klubo pobūvis. 
Turėjome gražios publikos. 
Vieni išvyksta, o jų vieton 
kiti atvyksta.

Dabar pas mus gražus pa
vasario oras.

Žmonės atvyksta pasigro
žėti, ir ta pačia proga užsuka 
į mūsų klubą.

Seimininkai M. ir A. Raš
kauskai svečius pavaišina 
skaniais valgiais, o po pietų 
įvyksta dainų programos. 
Prieš pradedant programą, 
Choro mokytoja Helena Ja
nulytė sakė, kad ji gavo žinią 
iš Worcester, Mass, jog kovo 
mėnesi mirė pažangi veikėja 
Marija Sukackienė. Kadangi 
Helena ja artimai pažinojo, 
tad šios dienos dainų progra
mą paskyrė velionės pager-

pasirodymu. Sį kartą atvyks 
dar didesnis jų skaičius— 
viso 30. Turime vilties, kad 
jų tarpe rasis ir mūsų tautie
čių. Kada jie atvyks į Kana
dą, neteko sužinoti, bet Mon
treal koncertuos gegužes 20 
d. Įsidėmėkite šią datą.
IR VĖL NETEKOME 
TAUTIEČIO

Kovo 29 d. mirė Jonas 
Senkus, sulaukęs 67 m. am
žiaus. Liūdesyje liko žmona 
Balkevičiutė, brolis Vladas ir 
daug brolių vaikų.

Yra susirgusi ir išvežta į 
Viktoria ligoninę Salomėja 
Mozūraitienė. P-rė K.

1 Cherry Hill, N. J.
Vasario 15 dieną mirė Kon 

stancija Valentienė. Buvo gi
musi Lietuvoje 1893 metais.

Į Philadelphia atvyko 1909 
metais. Susituokė su Ceka- 
naičiu, užaugino dukterį ir 
sūnų. Vyras mirė 1939 me
tais. Likus našlė buvo veikli 
darbininkiškose organizacijo 
se, eidavo sekretorės ir kitas 
pareigas.

1941 metais Konstancija 
susituokė su Petru Valentą 
ir persikėlė gyventi į Egg 
Harbor, N. J. Ten gyveno iki 
vyro mirties. 1974 metais iš 
ten persikėlė pas dukterį į 
Cherry Hill, N.J.

Paliko liūdinčius dukterį, 
sūnų, anūkus ir 13 proanū
kių.

Lai būna jai ramu ilsėtis.
Alice Whitlock

O GALĖJO BŪTI 
BAISI NELAIMĖ . . .

bimui. Solistas Larry Strack 
pądainavo keletą dainelių, 
taipgi Moterų oktetas ir vy
rai vieni, o paskui bendras 
choras. Vadovavo Helena Ja
nulytė.

Keletas žodžių apie Dainos 
mylėtojų chorą.

Kovo 25 dieną mūsų choro 
solistai buvo pakviesti į Mia
mi L. S. K. dalyvauti kon
certo programoje; Stasys ir 
Violet Kuzmickai, Larry 
Strack ir pianistė Helena 
Janulytė.

Parvykę pasakojo, kad 
koncertas ir kelionė gerai 
pavyko. Jie mūsų chorui 
perdavė daug gražių linkėji
mų. Ačiū jiems.

Kovo 16 klubo salėje Dai
nos mylėtėjų choras turėjo 
posėdį. Buvo aptarti choro 
reikalai. Choras gavo du gar
bės narius—Francis Feiferie- 
nė su $10 ir Alfonsas Patec- 
kas su $10. Choro vardu 
Jiems ačiū.

PRANEŠIMAS
Balandžio 14 klubo susirin

kimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 valanda.

Gegužės 5 bus paminėta 
Motinos diena.

Bus kalbėtojų ir dainų pro
grama.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. V. Bunkienė

Romulus, Mich. — Kovo 5 
dieną čia aerodrome dar gar
so greitumu besileisdamas 
lėktuvas pasiekė žemę. Jame 
buvo 87 žmonės. Ant laimės, 
nė vienas nenukentėjo. O juk 
galėjo jie visi žūti. Tikrai 
laiminga nelaimė . . .

PROFESORIAI 
SUSTREIKAVO

Bostonas. — Kovo 5 dieną 
sustreikavo Bostono univer
siteto profesoriai. Į kovą 
stojo Amerikinio Universite
to Profesorių Susivienijimo 
400 narių. Jiems pritaria 
studentai ir techniški bei 
raštinių darbininkai.

Profesoriai kaltina univer
siteto vadovybę, kad ji nesi
laiko su unija sutarties, nori 
ją pakeisti. Unija buvo pri
pažinta ir su ja kontraktas 
pasirašytas 1975 metais.

Universitetą lanko 22,000 
studentų.

Los Angeles, Cal. — Ame
rikinės Vėžio Draugijos pre
zidentas dr. Leffal pataria 
sumažinimui vėžiu sergan
čiam žmogui skausmo naudo
ti “marijuana” (narkotiką).

New Yorkas. — New Yor- 
ko Valstijos Viešosios Tarny
bos Komisija nutarė leisti 
Consolidated Edison kompa
nijai pakelti elektros kainą 
$150. 1 milijono arba 6.67 
procento. Vartotojams elek
tros kaina, o kompanijai pel
nai žymiai pakils.

ALPINE, N. J.

Mirus

Mary Sukackas
Reiškiu gilią užuojautą jos sūnums Vytautui ir 

Juozui, dukrai Julijai, anūkui ir visiems artimie
siems Amerikoje ir Lietuvoje.

LUCY AUSEIUS ir Šeima
Worcester, Mass.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Mary Sukackas
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą dukrai 

Julei ir sūnums Juozui ir Vytautui, visiems kitiems 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. Mūsų atmintyje 
pasiliko visiems laikams Jos geri darbai.

Žinokite, kad mes liūdime kartu su Jumis.
JOHANNA DEMIKIS-

VALERIJA TAMOŠIŪNIENĖ

WORCESTER, MASS. 
Mirus

Mary Sukackas
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą dukrai 

Julei ir sūnums Juozui ir Vytautui bei visiems 
kitiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Žinokite, kad ir mes liūdime kartu su Jumis.

F. Petkūnas Regina Trakimavičius

A. ir B. Narus J. Petkūnas
J. Demikis J. Senkus
M. Jucius R. ir I. Janulis
N. Lazaravičius Pauline Petrauskas
P. Plokštis J. ir K. Sabaliauskas
E. Jusius, West Boylston J. ir P. Karazia
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Iš “Laisvės”
dalininkų suvažiavi II

Balandžio 1 d. įvyko “Lais
vės,” Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas. Suvažiavimą 
atidarė “Laisvės” direktorių 
pirmininkas Povilas Venta. 
Pradedant laikraščio reika
lais pasitarimą, dalyvius pa
prašė atsistoti ir pagerbti 
neseniai mirusius gerus, 
nuoširdžius laisviečius Rapo
lą Merkį, Philadelphijoj, Pa., 
Louisę Butkevičienę iš Hart
ford, Conn, ir Kaziūnę Čei
kauskienę, iš Brooklyn, N.Y.

Suvažiavimo pirmininkė iš
rinkta advokatė Stefanija 
Masytė iš Detroit, Mich., 
sekretorė Julė Andriulienė iš 
St. Petersburg, Fla.

Pirmininkė S. Masytė per
skaitė praeitų metų suvažia
vimo užrašus. Protokolas 
vienbalsiai priimtas. Išrinkta 
rezoliucijų ir direktorių no- 
minavimo komisija—Katrina 
Petrikienė, Emilija Juškovic 
ir Jurgis Varesonas.

Direktorių pirmininkas P. 
Venta pateikė raportą iš 
praeitų metų veiklos. Tarp 
kitko, jis sakė: “Labai gaila, 
kad mūsų laisviečių metai 
taip greitai bėga. Visi esame 
nebe jaunuoliai. Bet stengia
mės atlikti jūsų mums pati
kėtą ir pavestą darbą. Kaip 
žinote, mes direktoriai su
rengėme kelis parengimus. 
Daug pasidarbavo direktorės 
Onute Babarskienė, Nellie 
Ventienė ir kitos mūsų mo
terys, o iš vyrų—Jurgis Va
resonas, Karolis Benderis ir 
Aleksas Mičelis.

Labai gaila, kad trys mūsų 
direktoriai—Bronė Keršulie- 
nė, Walteris Keršulis ir Jo
nas Grybas, dėl sveikatos 
sušlubavimo, nebegali prisi
dėti darbu. Reiškiame jiems 
užuojautą.”

Direktorių Tarybos sekre
torė Nastė Buknienė, direk
toriai J. Varesonas, A. Miče
lis, Sofija Stasukaitienė pir
mininko pranešimą papildė. 
“Laisvės” administratorė 
Eva Mizarienė padarė platų 
metinį finansinį raportą. Iš 
jos raporto gavome suprasti, 
kad viskas dabar neapsako
mai pabrango, ypatingai

“Laisvės” išsiuntinėjimas 
paštu ir jos spausdinimas, 
namo apšildymas ir kiti dar
bai, surišti su “Laisvės” išlei
dimu.

Keletas delegatų labai rim
tai siūlė ir suvažiavimas nu
tarė pakelti “Laisvės” prenu
meratą nuo liepos 1-osios: 
Lietuvą ir Kanadą iki $15, ir 
sukelti 20 tūkstančių para
mos.

“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba savo raporte 
plačiai apėmė visus klausi
mus, kas liečia “Laisvės” 
laikraščio turinį ir sunku
mus.

Išklausę redaktoriaus pra
nešimo, suvažiavimo dalyviai 
jam išreiškė širdingą ačiū už 
tą didelį atliekamą darba, 
ypatingai sulaukusį 85 metų 
amžiaus.

Redaktorius A. Bimba su 
tuo pilnai sutiko ir dės visas 
pastangas, kad “Laisvėje” 
tas atsispindėtų.

Rūta ir Serventas Gugai iš 
Detroit, Mich., Elena Bra
zauskienė ir M. Bernett iš 
Hartford, Conn, pasveikino 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą ir užgyrė vedamą pozi
cija, palinkėjo redaktoriui 
Antanui Bimbai geros klo
ties, sėkmės kūryboje ir lai
mės, sveikatos asmeniniame 
gyvenime. Katrina Petrikie
nė perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo vienbalsiai priimta.

Delegatų užrašytoja Nastė 
Buknienė perskaitė suvažia
vimo dalyvius.

Siems metams direktoriais 
išrinkti: Ona Babarskienė, 
Nastė Buknienė, Karolis 
Benderis, Eva Mizarienė, 
Aleksas Mičelis, Jurgis Sta- 
siukaitis, Sofija Stasiukaitie
nė, Julė Lazauskienė, Adelė 
Rainienė, Nellie Ventienė, 
Brone Keršulienė, Walteris 
Keršulis, Jurgis Varesonas 
ir Povilas Venta.

Nesant daugiau reikalų, 
pirmininkė Stefanija Masytė 
padėkojo visiems už dalyva
vimą suvažiavime ir kon
struktyvias diskusijas “Lais
vės” tolesniam leidimui.P. V.

Laisvės direktorių pirmininkas P. Venta įteikia dovaną nuo 
Laisvės direktorių ir LLD Centro Komiteto.

S. Narkėliūnaitės nuotraukos

WORCESTER, MASS.

Marytės Sukackienės
ATMINIMUI

Šią taurią Lietuvos dukrą pažinau nuo 1922 
metų. Tai buvo politiniai sąmoninga ir veikli 
pažangietė, gabi menininkė, aktorė ir choro 
dainininkė.

Po ilgos ligos, ji mirė slaugymo namuose Alpine, 
New Jersey.

Reiškiame užuojautą jos dukrai Julia Brenner, 
sūnums Juozui ir Vytautui ir visiems jos artimie- 
slems- ELENA N. JESKEVlClUTĖ ir Sesutė

AMELIA P. JESKEVlClUTĖ-YOUNG

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

NEW YORKO PAŽANGIŲ 
MOTERŲ VEIKLA

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyko 
kovo 20 d., Laisvės salėje.

Susirinkimą pradėjo Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė. 
Šiam susirinkimui pravesti 
išrinkta Nastė Buknienė.

Laikina užrašų sekretorė 
Adelė Rainienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo užra
šus. Klubo pirmininkė per
skaitė laišką nuo užrašų sek
retorės Bronės Keršulienės, 
kuriame ji praneša, kad tu
rinti iš sekretorės vietos 
rezignuoti, nes jos sveikata 
negerėja. Ji rašo: “Jau 15 
metų išbuvau sekretore, 
daugiau nebegaliu.” Nutarta 
parašyti jai laišką ir padėkoti 
už tiek daug metu darbą. Jos 
vieton išrinkta Nastė Buk
nienė.

Klubo pirmininkė L Miza
rienė pranešė, kad Moters 
Dienos minėjimas puikiai pa
vyko. Kalbėjo žurnalistė 

j Banga Lukoševičienė, taipgi 
i moteris pasveikino žurnalis
tas Jonas Lukoševičius. Mo
ters Dienos proga prisiuntė 

j sveikinimą generolas P. Pe
tronis, Tėviškės Draugijos 
j pirmininkas. Kaip mes esa- 
įme dėkingos, kad mūsų ne
pamiršta draugai iš mūsų tė
vynės. Mes taipgi sveikina
me visas Lietuvos brangias 
seses-moteris.

Finansų sekretorės rapor
tas atrodo, kad mūsų iždas 
yra gerame stovyje. Julija 
Lazauskienė raportavo apie 
dovanų priėmimą ir išleidi
mą. Ji su Naste Bukniene 
per ištisus metus daug pasi
darbavo ir nemažai sukėlė 
pinigų. Nastei Buknienei pri
siėmus sekretorės pareigas, 
jos vieton į dovanų komisiją 
apsiėmė įeiti Ona Babarskie
nė.

Ieva Mizarienė pranešė, 
kad per Margaret Jakštas 
įstojo nauja narė M. Stripei- 
kienė. Mūsų ilgametė klubie- 
tė Teresė Simas nepamiršta 
mūsų ir sako, kad gyvenda
ma saulėtoje Floridioje pasi
genda klubiečių. Miela drau
ge Terese, mes taipgi pasi
gendame tavęs ir tau linkime 
daug sveikatos ir laimės.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavime atstovauti klubą ap
siėmė N. Buknienė, o mes 
nutarėme “Laisvę” pasvei
kinti su $100. Taipgi nutarė
me, taip, kaip kasmet, prisi
dėti prie Tarptautinės Gegu
žės minėjimo $50.

Knygas patikrinti apsiėmė 
Ilsė Bimbienė ir Ona Repse- 
vičiūtė.

Aukomis gavome: E. Sir- 
gedienė aukojo $5, po $2— 
Ona Repsevičiūtė ir Paulina 
Kolendo. Dovanomis ir mais
tu prisidėjo Adelė Rainienė, 
Ona Babarskienė, Julia Šim
kienė ir Albina Vaznienė.

Žinoma, po susirinkimo tu
rėjome šaunias vaišes, ku
rias paruošė Klubo vicepir
mininkė Marytė Stukienė.

Ačiū visoms už dovanas, 
aukas ir dalyvavimą susirin
kime.

A. Rainienė, Koresp.

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS 
PRIE LIETUVIŲ 
SVETAINĖS

Maspeth, N. Y. — Praeitą 
penktadienį (kovo 6 d.) čia 
Lietuvių Klubo salėje buvo 
susirinkus grupė streikuo
jančių sunkvežimių vairuoto
jų (tymsterių). Jie laukė pri- 
stant jiems žadėtos pašalpos. 
Bet prie pat svetainės taipgi 
laukė du ginkluoti plėšikai. 
Kai tik pribuvo automobilius 
su $30,000 jie jį užpuolė, 
pagrobė pinigus ir pabėgo. Ir 
taip dingo labai reikalinga ir 
laukiama streikieriams pa
šalpa!

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai atmetė 
prez. pasiūlymą Panamos pa- 
galbai iš iždo skirti $11.5
milijono.

“LAISVĖ”

“Laisvės” metiniame bankete 
pagerbėme A. Bimbą

Kairėje kalba Lietuvos žurnalistas Jonas Lukoševičius. 
Dešinėj scenoje programos vedėja Ieva Mizarienė. Prie 
stalo sėdi iš: į d. Nijolė Mališauskienė, Mike Hanusiak.

Tradiciniai, po “Laisvės” 
Bendrovės dalininkų suvažia
vimo direktoriai suruošia 
banketą. Šį sykį, balandžio 1 
d., bankete pagerbėme 
“Laisvės” redaktorių Antaną 
Bimbą, jo 85-jo gimtadienio 
proga ir suteikimą Lietuvos 
TSR nusipelnusio veikėjo 
vardo proga.

Svečių buvo iš toliau: ad
vokatė Stefanija Masytė, 
LDS prezidentas Serve Gu
gas su žmona Ruth iš Michi
gan; Julija Andrulienė iš St. 
Petersburg, Fla.; TSRS kon
sulas Rimgaudas Mališaus
kas su žmona Nijole iš Wash
ington, D. C.; Albertas Mer
kis ir J. Kazlauskas iš Phila
delphia, Pa.; Elena Brazaus
kienė, Millie Barnett ir J. 
Černiauskas iš Hartford, 
Conn.

Mike Hanusiak

Iš Lietuvos turėjome vieš
nią draugę Palčinskienę, 
poetės Violetos Palčinskaitės 
mamytę, kuri dabartiniu lai
ku yra atvykusi viešnagėn 
pas savo gimines. Su ja 
atvyko dailininkas V. K. Jo
nynas ir Almus Šalčius.

Vakaro tvarkos vedėja 
Ieva Mizarienė iškvietė visą 
eilę svečių mūsų jubiliatą 
pasveikinti. Be viršminėtų 
svečių, Antaną sveikino žur
nalistas Jonas Lukoševičius, 
LLD Centro pirmininkė K. 
Petrikienė, LDS Centro sek
retorė Anne Yakstis, Jonas 

Dovaną Antanui Bimbai nuo detroitiečių įteikia adv. S.
Masytė.

“The trip to Artek thus far has been an exciting 
experience,” said Jason Rogers, 16, from New York City 
[first from left].

Juška ir sūnus Henry Juška 
(pastarasis perskaitė tėvo 
parašytą eilėraštį, kuris tel
pa šiame numeryje), angliš
kai kalbėjo tautinių grupių 
spaudos atstovas Mike Ha
nusiak.

Sveikindamas A. Bimbą, 
“Laisvės” direktorių pirmi
ninkas Povilas Venta, jam 
įteikė kuklią dovaną nuo di
rektorių ir LLD Centro Ko
miteto. S. Masytė atvežė 
dovaną nuo detroitiečių (sie
ninį laikrodį). S. Stasiukai
tienė L Bimbienei įteikė kor
sažą ir puokštę gėlių garbės 
stalui. Ji taipgi atvežė namie 
keptų tortų.

Meninę programą atliko 
Aido Choras su solistu Victor 
Becker Mildred Stensler va
dovybėje. Beje, Aidui susto
jus dainuoti, N. Buknienė 
pasveikino jubiliatą choriečių 
vardu. Taipgi solo dainavo 
Elena Brazauskienė, akom
panuojant Mildred Stensler.

Pabaigoj buvo iššaukta 
Antano žmona Ilsė, kuri kuk
liai, jautriai visiems padėko
jo už jos vyrui išreikštą 
pagarbą. 0 paskiausiai kal
bėjo pats jubiliatas. Jis šir
dingai padėkojo už suruoštą 
puotą ir dalyviams už taip 
gausų atsilankymą.

Vaišės buvo puikios. Ačiū 
šeimininkėms, direktorių ta
rybos narėms,0. Babarskie- 
nei ir N. Ventienei. Prie j 
stalų patarnavo aidietės T. I 
Stočkienė, A. Lupsevičienė, 
J. Lazauskienė ir N. Shum- 
bris. Sunkesnį darbą atliko 
direktoriai Povilas Venta, A. 
Mitchell ir K. Benderis. Prie 
bilietų dirbo Nastė Buknie-
nė. Ieva Mizarienė

* * *
Bankete skaityta buvo seka
ma telegrama:
Antanui Bimbai,

Sveikiname sulaukusį gar
bingo 85-erių metų jubilie
jaus. Daug svarbių darbų 
atlikai savoNgyvenime. JBūk 
sveikas ir darbingas, tęsk tą 
kovą, kad darbo žmogus su
lauktų pilno žmogaus teisių. 
Ilgiausių metų Tau, mielas 
Antanai.

JULIJA ir MIKAS 
MARAZAI, 
Chicago, IL

PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 13,1979

Tarp lietuvių
“Laisvės” dalininkų suva

žiavime pasigedome Elenos 
Jeskevičiūtės ir jos sesutės 
Amelia Young, nors Elena 
suvažiavimui prisiuntė pa
sveikinimą su $25 auka. Su
žinojome, kad Elena nesvei- 
kuoja. Ji buvo pasidavusi 
ligoninėn ir gydytojo įsakyta 
jai ilsėtis. Elena tai pergyve
no, nes, kaip ji sakė, šis 
galbūt pirmas “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas, kuriame 
ji negalėjo dalyvauti.

Linkime Elenai greit susti
prėti.

* * *
Praėjusį šeštadienį Aido 

Choro nariai susirinko repe
ticijoms, ruoštis savo meti
niam koncertui, kuris įvyks 
gegužės 20 d.

Po repeticijų Julija La
zauskienė ir Nelė Ventienė 
visus susirinkusius pavaiši
no, o Onutė Babarskienė 
joms pagelbėjo.

* * *
Julija Lazauskienė vyksta į 

Floridą pas savo dukrą ir jos 
šeimą. Jį žadėjo išvykti šį 
šeštadienį, ir sakė sugrįšian- 
ti už savaitės. Linkime Juli
jai viešnagę pas vaikus sma
giai praleisti. -

Sveikinimas ir linkėjimas mūsų vadui 
Antanui Bimbai

85-erių metų amžiaus ir veiklos pagerbimo proga 
Pasveikinkim šiandie mūs vadą A. Bimbą, 

Kuris pavyzdingai ir uoliai vis dirba; 
Skleidžia mokslą apšvietos 
Tarp visuomenės plačios;

Kuris, mat, per visa gyvenimą savo
Vis veikė, vis dirbo, vis mums vadovavo, 
Vedė vis šviesiais keliais
Liaudies labui nutiestais.

Šiandieną jo amžiaus gražios sukaktuvės. 
Tai jam palinkėkim sveikatos ir laimės; 
Padėkokim nuoširdžiai ir
Pabučiuokim jį džiugiai.

Jonas Yuška

LIMELIGHT ON SOVIET UNION
Group of Soviet people made a tour to Harlem when 

they were here. Nikolai M. Levadnyi, an engineer and the 
leader of the tour group, was asked about the significance 
of the tour. He replied: “It doesn’t have only one meaning. 
Today our tour reaffirmed the significance and importance 
of the Black population in the United States to continue 
their struggle for civil rights. Our excursion has reaffirmed 
the results of our two different systems: in the USSR, for 
example, we have free medical care and education. Our 
group was interested in visiting Harlem because Harlem is 
part of the American picture. We are interested in a total 
picture of the American experience.”

“Let there always be sunshine” is written on the T-shirts 
of U. S. youngsters vacationing in the Crimea, USSR, in 
Artek, the international children’s summer camp, they 
struck up friendship with their peers from the Soviet 
Union and other countries.

Pramogų kalendorius

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.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 17 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Valdyba

♦ * *
Praėjusį sekmadienį Ona 

Malinauskienė-Malin, mūsų 
“Laisvės” darbininko W. A. 
Malin mamytė, turėjo pasi
duoti į Roosevelt ligoninę, 
New Yorke. Jos sveikata 
tiek sušlubavo, kad gydyto
jas ją pasiuntė patikrinti 
sveikatos stovį. Kaip ilgai jai 
teks ten būti, šiuos žodžius 
rašant dar nebuvo žinoma. 
Linkime mūsų mielai New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo narei greit sustiprėti. IM




