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KRISLAI
Džiaugsmo ir sunkumų 

sezonas
Platus liaudies sukilimas 
Turėtų būti galas 
Didelis pralaimėjimas 
Prieš karo kriminalistus 
Dar apie jo tautybę

A. BIMBA
Visi, kas tik gyvas, džiau

giamės sulaukę pavasario. 
Bet taipgi visi nepamirški
me, kad su pavasariu—pra
sideda ir mūsų spaudai išlai
kyti sunkumai, nes pajamos 
labai suliesėja, o išlaidos 
pasilieka beveik tokios pa
čios.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai esate nuoširdžiau
siai prašomi tą visuomet tu
rėti mintyje ir nepraleisti nė 
mažiausios progelės dolerį 
kitą jos išlaikymui paaukoti.

Praeitą sekmadienį Wa
shingtone įvykusi demon
stracija akivaizdžiausiai pa
rodė, koks jau platus ir gilus 
yra šios šalies liaudyje, susi
rūpinimas ne tik branduoli
nės bombos, bet ir branduo
linės energijos pavojumi. Tai 
naujas mūsų gyvenime reiš
kinys. Reikalavimas uždaryti 
visas branduolines jėgaines 
ir nutraukti atomo naudoji
mą ne tik ginklams, bet ir 
energijai gaminti tampa vi
suotinu šūkiu.

Kai galima užtenkamai 
energijos pasigaminti iš an
glies, vandens bei saulės 
spindulių, kam naudoti ato
mą, kam ieškoti nelaimės? 
Toks klausimas praeitą sek
madienį garsiausiai skambė
jo visų demonstrantų lūpose.

Ir vėl Vidurio Rytuose 
liejasi žmonių kraujas. Kas 
manė, kad taika tarp Izraelio 
ir Egipto tam padarys galą, 
turi skaudžiai nusivilti. San
tykiai tarp izraelitų ir ara
bų—dar labiau paaštrėjo. 
Tokiai Egipto politikai prie
šingos visos kitos arabų ša
lys. Jis tapo izoliuotas. Labai 
pasunkėjo sąlygos šiame že
mės kampe pasiekti teisin
gos, pastovios, visuotinos 
taikos.

Negalima pateisinti Izrae
lio atnaujinimo įsiveržimų į 
Libaną ir kaimų bei palesti
niečių stovyklų bombardavi
mo.

Aišku kaip dieną, kad An
glijoje konservatorių laimėji
mas nepatarnaus pagerini
mui santykių ir bendradar
biavimui valstybių su skir
tingomis socialinėmis sant
varkomis, tai yra tarp kapi
talistinių ir socialistinių kraš
tų. Anglija yra didelė, galin
ga, antroji po Jungtinių Val
stijų, kapitalistinė šalis. Jos 
vaidmuo tarptautiniuose san
tykiuose yra labai svarbūs.

Iš Washington© praneša
ma, kad ten Justicijos De
partamentas sudarė federali- 
nį komitetą naciškiems karo 
kriminalistams medžioti. Ko
mitetas susideda iš 27 asme
nų. Jo direktoriumi paskir
tas Mr. Walter Rockier, vie
nai garsiajam Nurembergo 
teisme prokurorų.

Nėra jokia paslaptis, kad 
šioje šalyje yra suradę pasto
gę desėtkai naciškų karo 
kriminalistų. Jie turi būti 
surasti ir atitinkamai nu
bausti.

Studentai protestuoja 
prieš draftą

Protesto demonstracija prieš 
branduolines jėgaines

Anglijoje rinkimus laimėjo 
konservatoriai

Balandžio 30 dieną keli 
šimtai Washington© ir apy
linkės aukštųjų mokyklų stu
dentų susirinko prie Baltųjų 
Rūmų ir protestavo prieš 
Pentagono (militaristų) pasi- 
mojimą sugrąžinti verstiną 
militarinę tarnybą. Į studen
tus kalbėjo drafto grąžinimo 
oponentas kongresmanas 
James Weaver (demokratas 
iš Oregono). Kai kongresma
nas pasmerkė Atstovų Rūmų 
komiteto nutarimą 1981 me
tais pradėti jaunimą regis
truoti militarinei tarnybai, 
studentai jį audringai sveiki
no.

Kongresmanas Weaver sa
kė: “Tiesa, Antrojo pasauli
nio karo metu buvo įvesta 
verstina militarinė tarnyba, 
bet ji buvo reikalinga. Bet 
kam ji dabar reikalinga? Ko
kiam karui dabar ruošiama
si? Jeigu tokio drafto nebūtų

Kalbėjo i 
Universiteto 
studentus

Angela Davis
Notre Dame, Ind. — Ba

landžio 30 čia Notre Dame 
universiteto salėje kalbėjo 
Nacionalės koalicijos prieš 
rasinę ir politinę represiją 
pirmininkė ir Amerikos Ko
munistų Partijos žymioji vei
kėja Angela Davis. Jos pasi
klausyti susirinko keli šimtai 
universiteto studentų.

Kalbėjo aštriai r pasmerkė 
visokias represijas ir diskri
minacijas prieš juoduosius ir 
kitų mažumų žmones. Ypa
tingai entuziastiškai ją svei
kino, kai ji kritikavo į aukš
tąsias mokyklas įstojimo kai 
ną. Milijonams mūsų bied- 
nuomenės vaikinų ir merginų 
aukštosios mokyklos pasida
rė nebeprieinamos.

Prieš kiek laiko šios šalies 
spaudoje buvo plačiai disku
tuojama buvusio žymiojo 
mokslininko Albert Einštei
no tautybė. Buvo ir tokių, 
kurie prisimygę teigė, kad 
mokslininkas nebuvo žydas. 
Bet dabar prie to klausimo 
sugrįžo New Yorke leidžia
mas žydų laikraštis 
ning Feiheit” (geg. 6 d.) ir 
perspausdino iš Paryžiuje 
išeinančio žydų laikraščio 
“Naie Presse’ straipsnį, ku
riame tuo klausimu žodis 
žodin cituojamas pats moks
lininkas. Jis pakartotinai ir 
griežtai pareiškia, kad jis 
yra žydas ir tuomi labai 
didžiuojasi.

Taigi, nuo dabar pas nieką 
nebeturėtų būti jokios abejo
nės apie šio mokslininko tau
tybę.

buvę, mes nebūtimėme turė
ję Vietnamo karo . . .”

Ne tik Washingtono ir apy
linkės, bet visos šalies stu
dentija smerkia Pentagono 
militaristų užmojį sugrąžinti 
verstiną militarinę tarnybą.

Tarybinis 
mokslininkas 
šiltai dėkoja

Neseniai Jungtinių Valsti
jų Nacionalinė Mokslų Aka
demija savo garbės nariu 
priėmė mokslininką Yakov 
Zeldovich, Tarybų Sąjungos 
Mokslų Akademijos narį. Ta
rybinis mokslininkas karštai 
dėkoja amerikiniams kole
goms už suteikimą jam tos 
didelės garbės. Zeldovich sa
ko:

“Aš esu giliai dėkingas už 
suteikimą tos garbės. Aš tai 
laikau pripažinimu tarybinio 
mokslo pasiekimų ir pageida
vimu sustiprinti mokslinius 
ryšius tarp Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos moks
lininkų.”

Maskva. — Per birželio 
mėnesį iš Tarybų Sąjungos 
emigravo (išvyko) apie 5,000 
žydų.x

Washingtonas. — Prezi- 
centas Carter norėjo Turki
jai suteikti ekonominės ir 
militarinės pagalbos už 50 
mil. dolerių. Bet Senato ko
mitetas jo pasiūlymą atmetė 
ir patarė jai suteikti apie 
tiek paskolos.

Sunku suskaityti 
norinčius būti 
kandidatais

Senatorius Howard Baker 
iš Tennessee ir George Bush, 
buvęs ČIA direktorius, pa
skelbė, kad ir jie stengsis 
laimėti Republikonų partijos 
nominacijas į prezidentus 
1980 metais. Taipgi jau yra 
pradėję kampaniją už laimė
jimą kandidatūros kongres
manas Philip Crane iš Illi
nois, buvęs Texas valstijos 
gubernatorius John Connaly, 
senatorius Lowell Wicker iš 
Connecticut, buvęs Minneso- 
tos valstijos gubernatorius 
Harold Stassen ir buvęs Ca- 
lifornijos valstijos gub. Ro
nald Reagan.

Sakoma, kad iš visų siūlan
čių savo kandidatūras Do
nald Reagan turi daugiausia 
progų nominacijas laimėti.

Senatorius pasmerkė 
prezidento planą

Kalbėdamas New Yorke 
Amerikinės laikraščių redak- 

Mor-ltorių susivienijimo susirinki-
me, senatorius Edward Ken
nedy pasmerkė prezidento 
Carterio planą birželio 1 die
ną panaikinti naftos produk
tų kainų kontrolę. Jis apkal
tino prezidentą pasidavimu 
naftos savininkų interesams, 
kurie seniai kovoja už kainų 
kontrolės nuėmimą.

Kaip žinoma, senatorius 
Kennedy ir keli kiti senato
riai yra pasiūlę Kongresui 
nutarti kontrolės panaikini
mą atidėti dvejiems metams.

Washingtonas.—Praeitą sekmadienį, gegužės 6, beveik 
iš visų šalies kampų čia suplaukė daugiau kaip 65 
tūkstančiai žmonių į protesto demonstraciją prieš branduo
lines jėgaines. Demonstrantai reikalavo tuoj uždaryti visas 
tokias jėgaines.

MISiiniika liaudies protesto demonstracija

Golden, Col. — Netoli nuo šio miesto veikia branduolinių 
ginklų gamybos didžiulė įmonė. Ji radiacija užteršia 
apylinkės orą bei vandenis ir sudaro rimtą pavojų ne tik 
joje dirbantiems darbininkams, bet ir apylinkės šiaip 
gyventojams. Todėl balandžio 28 dieną buvo’ suruošta 
protesto demonstracija. Suplaukė daugiau kaip 10,000 
žmonių. Policija ir milicija paleido visas savo jėgas darban 
ir suareštavo net 280 demonstrantų!

Ir Japonijos !fc®d’liis protestuoja

Tokyo, Japonija. — Nuotraukoje vaizduojama dalis labai 
didelės Japonijos liaudies protesto demonstracijos prieš 
branduolines jėgaines. Demonstracija įvyko balandžio 28. 
Demonstrantai ,reikalavo visas tokias jėgaines uždaryti, 
nes jos nėra pilnai saugios. Tai įrodė neseniai įvykusi 
nelaimė su viena branduoline jėgaine Jungtinėse Valstijo
se.

VOKIEČIU VADAS UŽ SALT II
Luxemburg. — Prieš ke

lias dienas čia įvykusiame 
Socialistinio Internacionalo 
vadų susirinkime dalyvavo ir 
kalbėjo Vakarų Vokietijos 
buvęs premjeras ir dabarti
nis Vokiečių Socialdemokra
tų Partijos pirmininkas Willy 
Brandt. Jis pilnai užgyrė 
einančias tarp Jungtinių Val

stijų ir Tarybų .Sąjungos 
derybas dėl branduolinių 
ginklų apribojimo sutarties— 
SALT II.

Brandt pasakė, kad tokia 
sutartis reikštų labai didelį 
laimėjimą visai žmonijai. Jis 
išreiškė viltį, kad sutartis 
bus sudaryta ir abiejų šalių 
užgirta.

Londonas. — Anglijos 
Konservatorių Partija laimė
jo į parlamentą rinkimus ir 
jau sudarė naują vyriausybę. 
Sakoma, kad tokio didelio 
laimėjimo nesitikėjo ir patys 
konservatoriai. Naujajame 
parlamente jie turi 43 narių 
daugiau, negu Darbo Partija 
ir visos kitos partijos kartu.

Naujasis kabinetas suside
da iš 22 narių, vien tik, 
žinoma, iš konservatorių. Jo 
premjere yra Konservatorių 
Partijos energinga vadovė 
Margaret Thatcher, iš profe
sijos advokatė.

Apie naujosios vyriausy
bės politiką naminiais ir pa
sauliniais reikalais dar anksti 
ką nors konkretaus, galutino 
pasakyti.

Aišku, kad Darbo Partijos 
vadai, su James Callaghan 
priešakyje, kurie per kelis 
metus Anglijai vadovavo, 
yra skaudžiai rinkimais nusi
vylę. Jais, žinoma, yra nusi
vylusi ir viso pasaulio darbi
ninkija, ypač pažangioji. Iš 
naujosios vyriausybės ji ne
gali tikėtis nieko gero . . .

Draugystės ir 
bendradarbiavimo 
ryšiai

Maskva. — Balandžio 10 
Tarybų Sąjungoje su oficialiu 
vizitu lankėsi Jamaica respu
blikos premjeras Michael 
Manley. Svečias buvo labai 
iškilmingai sutiktas ir priim
tas. Tarybinė valdžia jo priė
mimui Kremliaus palociuje 
surengė didelius pietus. 
Manley savo vadovaujamos 
delegacijos, Jamaicos val
džios ir liaudies vardu karš
tai dėkojo tarybinei vyriau 
sybei ir liaudžiai už tokį 
iškilmingą priėmimą ir savo 
kalbos pabaigoje pakėlęs 
taurę sakė:

“Už didvyrišką tarybinę 
liaudį!

Už draugystę, solidarumą 
ir bendradarbiavimą tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jamai
cos!

Už galutiną pergalę visų 
tų, kurie kovoja už socialį 
teisingumą!

Už Komunistų Partijos ir 
Tarybinės Valstybės vadų 
sveikatą!

Už sveikatą visų čia daly
vaujančiųjų draugų!”

Šitie draugystės ir bendra
darbiavimo ryšiai su Jamai
cos respublika yra dar vienas 
gražus detantės ir Tarybų 
Sąjungos taikingos politikos 
laimėjimas.

Socialistai laimėjo 
rinkimus

Viena. — Austrijos val
dančioji Socialistų Partija 
laimėjus į parlamentą rinki
mus ir pasilieka valdžioje. 
Savo atstovybę parlamente 
ji padidino 2 balsais. Nauja
jame 183 narių parlamente ji 
turės 85 balsus. Dabartinis 
premjeras Bruno Kreisky 
pasilieka premjeru. Todėl šie 
rinkimai nieko nepakeitė.

Karlshuhe. — Vakarų Vo
kietijos Aukščiausiasis teis
mas uždraudė gaminti ir pla
tinti žaislus su svastikomis.

Margaret Thatcher

TELEGRAMA
IS LIETUVOS

STASYS JOKUBKA —LTSR 
NUSIPELNĘS KULTŪROS 
VEIKĖJAS

Vilnius. — Gegužės 8 d. už 
nuopelnus propaguojant 
JAV visuomenei tarybinės 
liaudies laimėjimus ekonomi
kos ir kultūros srityse ir už 
ilgametę vaisingą veiklą pa
žangiose užsienio tėvynainių 
organizacijose Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo įsaku pažangiųjų 
lietuvių laikraščio “Vilnis” 
vyriausiajam redaktoriui Jo
nui Stanislovui Jokubkai su
teiktas Lietuvos TSR nusi- 

i pelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas.
KAZIMIERO BŪGOS 
JUBILIEJUI

Lapkričio 6 d. sukanka 100 
metų, kai gimė įžymus lietu
vių kalbininkas Kazimieras 
Būga. Šiai reikšmingai datai 
pažymėti sudaryta respubli
kinė jubiliejinė komisija, va
dovaujama akademiko Kosto 
Korsako.

Iškilmingus minėjimus nu
matyta surengti Vilniuje, 
Kaune ir Dusetose. Būgos 
gimtinėje Pažiegėje ir Duse
tų kalbininko vardu pava
dintoje vidurinėje mokykloje 
muziejinės ekspozicijos bus 
papildytos naujais ekspona
tais. LTSR mokslų akademi
joje įvyks mokslinė konfe
rencija. Jubiliejaus proga iš
leidžiami tęsinio leidinio 
“Lietuvių kalbotyros klausi
mai” atskiras tomas ir profe
soriaus Zigmo Zinkevičiaus 
apybraiža apie Kazimiero 
Būgos gyvenimą ir mokslinę 
veiklą.

Minėjimai bus surengti 
mokyklose, kultūros namuo
se, plačiai skaitomos paskai
tos apie Būgos darbus, 
mokslini palikimą.
DRAMOS TEATRO 
PREMJERA — 
TRADICINĖS PAVASARIO 
GASTROLĖS KAUNE

LTSR valstybinio akade
minio dramos teatro kolekty
vas pradėjo Balio Sruogos 
istorinės kronikos “Kazimie
ras Sapiega” premjerą. Tai 
naujas TSRS liaudies artisto 
Henriko Vancevičiaus režisū
rinis darbas.

Pagrindinius vaidmenis 
kuria LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas Laimonas Noreika, 
liaudies artistės Monika Mi- 
ronaitė, Lidija Kupstaitė, 
respublikos nusipelnęs artis
tas Regimantas Adomaitis ir 
kiti vilniečiai aktoriai.

Po “Apyaušrio dalios” pa
statymo “Kazimieras Sapie
ga”—antroji Sruogos istori
nė drama akademinio teatro 
scenoje. V. Petkevičienė
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Pasididžiavimas ir savikritika
Tarybų Lietuvos vadovybė teisingai didžiuojasi socialisti

nės santvarkos pasiekimais ir laimėjimais visose gyvenimo 
srityse. Bet ji taipgi neslepia dar pasitaikančių sunkumų ir 
trūkumų. Jinai juos kelia aikštėn ir kritikuoja asmenis bei 
įstaigas, kurie bei kurios yra už juos atsakingi. Šios 
konstruktyviškos ir labai protingos politikos pavyzdį mums 
duoda Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas Juozas 
Maniušis savo straipsniu “Didinti statybos efektyvumų” 
žurnale “Mokslas ir technika” (1979-4).

Užtenka kelių pirmųjų straipsnio pastraipų pavaizdavi
mui, kaip šiandien Tarybų Lietuvoje džiaugsmas ir 
pasididžiavimas eina, jei taip galima išsireikšti, ranka 
rankon, pėda pėdon. Prašome:

“Tarybų Lietuvos darbuotojai sėkmingai vykdo dešimto
jo penkmečio užduotis. Pramonės įmonių kolektyvai pirma 
laiko įvykdė metinį produkcijos realizavimo bei svarbiausių 
dirbinių gamybos planą, trejiems penkmečio metams 
numatytą gamybos didinimo užduotį. Žemdirbiai taip pat 
įvykdė metinį bei trejų penkmečio metų žemdirbystės bei 
gyvulininkystės produktų pardavimo valstybei planą. 
Sėkmingai darbavosi ir kitų liaudies ūkio šakų darbuotojai.

Vykdydami penkmečio užduotis, nemažai padarė statybi
ninkai. Apskritai jie įvykdė 1978-ųjų bei trejų penkmečio 
metų socialistinius įsipareigojimus, laiku ir pirma laiko 
atidavė naudoti daug svarbių liaudies ūkiui gamybinės ir 
negamybinės paskirties objektų/ Įvykdytas kapitalinių 
įėjimų ir statybos darbų metinis planas. Per trejus metus į 
liaudies ūkį investuota 4,7 mlrd. rublių kapitalinių įdėjimų. 
Pastatyta 6 mln. m. bendrojo namų ploto, kas leido 
maždaug pusei milijono gyventojų pagerinti butų sąlygas.

Kalbant apie statybininkų pasiekimus, negalima nutylėti 
ir to, kad statybos organizacijų veiklos rezultatai dar 
neatitinka respublikos liaudies ūkio poreikių. Kapitalinės 
statybos sferoje vis dar tebėra daug nepanaudotų rezervų, 
kuriuos realizavus gerokai pagerėtų statybos ekonominiai 
ir techniniai rodikliai, padidėtų jos efektyvumas.

Sausio mėnesį įvykusiose statybos ministerijų išplėstinė
se kolegijose, svarstant praėjusių metų veiklos rezultatus, 
atskleista daug rimtų trūkumų, kuriuos būtina ryžtingai Ir 
nedelsiant šalinti. Čia išaiškėjo, jog pastaraisiais metais2 
daugelio rangos organizacijų darbas ne tik nepagerėjo, bet 
netgi pablogėjo. Tas ypač būdinga Kaimo statybos 
ministerijos organizacijoms.

Pagrindinis statybos organizacijų veiklos trūkumas tas, 
kad nevisiškai įvykdomas gamybinių pajėgumų ir kitų 
objektų atidavimo metinis planas, kad neproporcingai 
vykdomas planas pagal liaudies ūkio šakas bei užsakovus. 
Tai liečia visų pirma respublikinio pavaldumo objektus, 
kurių statyba neleistinai delsiama. Dėl to per trejus 
penkmečio metus liaudies ūkis negavo daugelio žemės ūkio, 
transporto, komunalinio ūkio, švietimo, kultūros, mokslo 
bei kitų objektų. Tai trukdo proporcingai, subalansuotai 
vystyti ekonomiką, nuosekliai kelti gyventojų gerovę.

Nedžiugina ir tai, kad bendrieji statybos rezultatai, tai 
yra statybos ir montavimo darbai, nevisiškai įvykdyti.”

Gaila, kad gerų linkėjimų 
neužtenka . . .

Praeitą pirmadienį, gegužės 7 dieną Filipinų sostinėje 
Maniloje prasidėjo labai įdomi konferencija. Ją sušaukė 
Jungtinės Tautos, Konferencijoje dalyvauja net 159 šalių 
atstovai. Ji tęsis net tris savaites.

Konferencijos tikslas labai įdomus ir prakilnus: jinai 
studijuos esančią baisią bedugnę tarp neturingų ir 
turtingųjų šalių. O kas svarbiausia ir įdomiausia, kad 
susirinkę 159 šalių atstovai per ištisas /tris savaites tą 
bedugnę ne tik nagrinės ir studijuos, bet taip pat ieškos 
būdų jai pašalinti! Taip, pašalinti . . .

Pranešime sakoma, kad biędnosios šalys turi savo 
pasiūlymus, o turtingosios savo. Tų pasiūlymų detalės 
neskelbiamas. Jos veikiausiai pilnai išryškės tik konferen
cijos eigoje.

Kaip ten bebūtų, kaip matome, konferencijos tikslai labai 
prakilnūs. Todėl visiems pasaulio geros valios žmonėms 
tenka konferencijai linkėti tik geriausios sėkmės.

Visa bėda tik ta, kad ir pačių geriausių linkėjimų tokioje 
situacijoje, praktiškai liečiančioje visą margąjį pasaulį, 
neužtenka. Ir tai puikiausiai žinome iš praeities. Juk tokio 
pobūdžio su tokiais prakilniais tikslais ši konferencija nėra 
pirmutinė, Iš tikrųjų ji jau penktoji. Bet kas atsitiko su ta 
minimąja tarp biednųjų ir turtingų šalių praraja? Ar ji 
šiandien mažesnė, negu buvo prieš kokį desėtką metų? Gal 
ir mažesnė, bet paprasto žmogaus akims sunku ją 
pastebėti.

Taigi, pasikliaunant patyrimais iš praeities, negalima 
perdaug ko tikėtis ir iš šios Manilos konferencijos.

Kasmet beveik 8 mln. 
amerikiečių paslysta ir par
griūva savo namuose, teigia 
..Science Digest". Daugiau 
nei 10 000 miržta dėl tokių 
traumų. Nacionalinis standar
tų biuras sukonstravo įrengi
nį nustatyti grindų dangos 
slidumui. Aparatas matuoja 
trinties tarp dviejų paviršių 
jėgą, šiuo atveju — tarp pa
dų ir grindų medžiagos. To
kiu būdu manoma surasti, o 
paskui uždrausti pavojingiau
sias grindų dangas.

Japonų visuomenines nuo
monės tyrimo institutas išana
lizavo 2625 asmenų, vyresnių 
kaip 15 metų amžiaus, anke
tas. Jose buvo vienas klausi
mas: „Jeigu iškiltų būtinybė 
apsiriboti kuriuo nors vienu 
Iš šiuolaikinės buities daiktų, 
ką pasirinktumėte!'' 37% at
sakiusiųjų pasirinko televizo
rių; 20% atsakė, kad jiems 
svarbiau laikraštis. Automobi
lis, telefonas, elektros prie
taisai, net ir šaldytuvas surin
ko daug mažiau balsų.

JIE NESUPRANTA, 
AR NENORI SUPRASTI?

Kanados dipukų laikrašty
je “N. L.” koks ten K. 
Mituva susijaudinęs klausia:

“Kodėl Amerika neparodė 
tokių veiksmų sustabdyti 
Irano revoliucijai? Juk Ira
nas buvo Vid. Rytų Persijos 
alyvos laukų saugotojas ir 
sargas? O Iranas buvo valdo
mas monarcho, Vakarų drau
go, jo armija buvo Vid. 
Rytuose ginkluota moder
niausiais ginklais? Argi Irano 
revoliucija ir krašto rėžimo 
pasikeitimas nepalietė Ame
rikos Interesų?”

Girdi:
“Nuogąstis buvo nemažas, 

kai religinio musulmonų fa
natiko Khomeini sukelta re
voliucija susiūbavo ir monar
chą privertė palikti kraštą, ir 
Carteris negalėjo įvykdyti 
labai svarbių karinių instru
mentų, įrankių ir technologi
nių prietaisų išvežimo ar 
sunaikinimo. Negalėjo apgin
ti savo Irano sostinėje Tehe
rane ambasados nuo ginkluo
tų revoliucinių gaujų! Tikrai 
turėjo būti paliestos kantry
bės ribos. Nežiūrint to, grei
tai paskirtą vyriausybę.”

Carterio administracija dė
jo visas pastangas monarchi
ją ir šacho režimą išgelbėti, 
bet pasirodė bejėgė prieš 
Irano sukilusią liaudį. Sakė
me, dėjo “visas” pastangas. 
Ne visai taip, nes juk prez. 
Carteris nepanaudojo gin
kluotų jėgų prieš Irano liau
dį.

Kodėl jis to nedarė? Todėl, 
kad, viena, didelė amerikie
čių dauguma buvo priešinga, 
antra—jis daF nėra pamiršęs 
baisiai skaudžių patyrimų su 
jo pirmtakų tokia avantiūra 
prieš Vietnamo liaudį. Ne 
geriau ginkluota agresija bū- 

įvykus ir pįtėš Iraną.

APIE NEDARBO ' 
SIAUTĖJIMĄ KAPITALO 
ŠALYSE

Žurnalas “Laikas ir įvy- 
kiai” rašo: '

“Amerikos darbo unijų 
laikraščio ‘Labor Today’ duo
menimis, visiškų ir dalinių 
bedarbių armiją JAV dabar 
sudaro 10 milijonų piliečių. 
Nedarbo lygis tarp jaunųjų 
amerikiečių viršija vidutinius 
šalies rodiklius ir 1978 m. 
pakilo iki 16.2 procento. 
Laikraštis “News Day” vadi
na “Amerikos gėda” negrų 
jaunimo .padėtį, iš jų 36 
procentai neturi darbo.

Užimtumo problema dabar 
yra aktualiausia Japonijos 
gyventojų dirbančiųjų 
sluoksniams, rašo, japonų 
verslininkų laikraštis “Maini- 
ti.” Paskutiniais oficialiais 
duomenimis šalyje yra 1 mi
lijonas 170 tūkstančių visiškų 
bedarbių. Tačiau, kaip nuro
do Japonijos profsąjungos, 
realusis nedarbo lygis yra 
3-4 kartus didesnis. Tebesi
tęsiant nuosmukiui šalies 
ekonomikoje, įmoninkai ir 
toliau atleidinėja dirbančiuo
sius.

Vokiečių Federatyvinės 
Respublikos (Vakarų Vokie
tijos) verslininkų laikraštis 
‘Hnadelblat’ sako, kad ten 
1978 metų pabaigoje bedar
bių buvo daugiau kaip milijo
nas . . .

VFR darbo žinybos duome
nimis, kuriuos paskelbė Va
karų Vokietijos žurnalas 
“Spiegei,” dėl nedarbo la
biausiai kenčia jaunimas ir 
vyresnio amžiaus žmonės. 
1978 m. gegužės mėnesį dau
giau kaip trečdalį visų VFR 
bedarbių sudarė piliečiai nuo 
20 iki 30 arba nuo 60 iki 65 
metų.
Vakarų Europos šalių bedar
bių jaunuolių procentas. Iš 1 
milijono 658 tūkstančių be
darbių—840 tūkstančiai— 
jaunimas. Iš 9 milijonų italų 
iki 29 metų nuolatinį darbą 
turi tiktai 1,5 milijono. “Be

darbių fabrikais” vadina Ita
lijos laikraščiai šalies aukštą
sias ir viduriniąsias mokyk
las. Pirmosios savo darbovie
tės jaunieji italai kartais lau
kia ne vienerius metus.

Jaunimo nedarbas—rimta 
problema Šiaurės Europos 
šalyse. Švedijoje—38 tūks
tančiai bedaribių tarp jau
nuolių iki 25 metų. Beveik 60 
tūkstančių švedų turi tiktai 
laikinus uždarbius. Daugiau 
kaip 85 tūkstančiai jaunųjų 
danų negali rasti darbo.”

VĖL TARP JŲ KARAS 
DĖL FILMŲ IŠ
LIETUVOS RODYMO

Taip vadinama “vaduoto
jų” Jungtinių Valstijų Lietu
vių Bendruomenė yra susi- 
skaldžius. Šiandien turime 
dvi Bendruomenes: senąją, 
klerikaline-kviklinę, kuriai 
organauja kunigų dienraštis 
“Draugas,” ir naują, menše- 
vikinę-gudelinę, pasivadinu
sią “reorganizuota,” kurios 
organas yra Chicagos menše
vikų dienraštis “Naujienos.” 
Tarpe jų žiauriausias liežuvi- 
nis karas.

Gudelinė Bendruomenė 
šiomis dienomis “Naujienose 
(balandžio 27 ir 30) paskelbė 
kvilinei Bendruomenei labai 
aštrų dar vieną prakeikimą, 
jai primesdama talkinimą ko
munistams ir sovietams. Pa
siklausykime:

“Ta pačia proga norime 
įspėti lietuvišką visuomenę, 
kad panagiai, kaip anuo metu 
buvo bandyta Jaunimo Cen
tre,,’,sovietinių filmų bruki
mas ir visuomenės disorien- 
tavimo akcija tebesitęsia. 
Neseniai tokie filmai buvo 
rodomi privačiose salėse Chi
cagos šiaurėje, o dabar jau 
sovietų propagandistams pa
vyko įkelti koją į Marquette 
ParkąJ' Gegužės pradžioje 
vienas sovietinis filmas lietu
vių Kalba ir lietuviška tema 
bus itodonįas vienoje užeigo
je. benorime to filmo čia 
reklamuoti, tad adreso nemi
nime'/ Tačiau, gavę kvietimą 
to filmo žiprėti, bėkite atsar
gūs. Nors pats filmas gali 
būti ’.labai nekalto pobūdžio, 
vis tiek tai yra sovietinių 
agentų—propagandistų ban
dymas įkelti koją į mūsų 
kolonijas.,
Mes pilnai suprantame di

delį visų mūsų sentimentą 
pamatyti lietuvišką filmą, 
bet mes turime neužmiršti, 
kad tas filmas siunčiamas ne 
lietuvių kenčiančios tautos, 
bet okupanto propagandinės 
mašinos. Filmas yra sovietų 
cenzorių aprobuotas. Be to— 
šiandien rodys tik nekaltą, 
mūsų tautinį sentimentą ku
tenantį, filmą, o po kiek 
laiko, kai tą priimsime, jau 
pradės kišti tikrą propagan
dą, kuri gali būti ypač žalin
ga mūsų jaunimui.”

Šis gudelinės Reorganizuo
tos Bendruomenės pareiški
mas turėtų paskatinti Chica
gos lietuvius nepraleisti nė 
vienos progos filmus iš Lie
tuvos, kur jie bebūtų rodo
mi, būtinai pamatyti. Filmų 
rodytojai, mums atrodo, tu
rėtų šios Bendruomenės va
dams už tokį filmų išgarsini
mą karštai padėkoti.

DAR APIE 
LIETUVIŠKOSIOS 
IŠEIVIJOS SANTYKIUS 
SU GIMTUOJU KRAŠTU

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (bal. 26 d.) skaito
me šiuo klausimu labai įdo
mų korespondento pasikalbė
jimą su “Tėviškės” di-augįjos 
pirmininku Pranu Petroniu, 
kuriame, tarp kitko, sakoma:

“— Norėčiau dar kartą pa
brėžti, jog kultūriniai ryšiai 
su tautos kamienu pirmiau
sia reikalingi išeivijai. Jie 
padeda jai išlaikyti savo etni
nį, tautinį koloritą, nepa
miršti savo tėvų kalbos, pra
turtina išeivius savo tautos

kalbos, praturtina išeivius 
savo tautos dvasinėmis ver
tybėmis. Tai nepatinka kapi
talistinių šalių buržuazijai, 
kuri nori savo šalių piliečių 
etninį skirtingumą sunive
liuoti. Todėl kultūriniai ry
šiai su savo tautos kamienu, 
dabar gyvenančiu visai skir
tingoje socialinėje sistemoje, 
kurioje nėra buržuazijos, jai 
darosi neparankūs. Reakci
niai lietuvių įšeivijos sluoks
niai, be atodairos tarnaujan
tys savo šalių, kuriose jie 
gyvena, buržuazijai, katego
riškai stoja prieš tuos kultū
rinius ryšius. Kad atitrauktų 
išeivijos dėmesį nuo savo 
tautos, jos kultūros, jie orga
nizuoja įvairius renginius, 
vadinamus skambiais “pa
saulio lietuvių,” “seimais,” 
“kongresais,” “studijų savai
tėmis,” “stovyklomis” ir t. t. 
Kokios tautinės kultūros pa- 
sisemia lietuvių išeiviai tuose 
“pasauliniuose” renginiuose, 
rodo tų renginių programos. 
Juose skamba kalbos, šmei
žiančios Tarybų Lietuvos 
šiandieninę socialinę san
tvarką ir skatinančios neapy
kantą tėvų kraštui. Vieninte
le lietuvišką tų kultūrinių 
renginių dalimi galima laiky
ti tik išviršinę priedangą— 
lietuvių tautinius šokius ir 
dainas. Tai, beje, nukopijuo
ta iš Tarybų Lietuvos tradi
cinių dainų ir liaudies šokių 
švenčių. Minėtieji išeivijos 
renginiai tik skatina ją, ypač 
jaunąją kartą, su nepasitikė
jimu žvelgti į savo tėvų 
kraštą, spartina jos nutauti- 
mą. Tuose renginiuose nėra 
dabartinės lietuvių tautos 
jaunosios kartos meno kūrė
jų ir liaudies talentų balso, 
jos kultūros polūkio dvasios, 
neparodomas lietuvių tautos 
kultūros lobynas, išpuoselė
tas ir praturtintas jos kovos. 
už pažangą sąlygomis.

“Tėviškės” draugijos veik
los, kaip ir anksčiatįį ^išis bus 
pastangos' parodyti lietuvių- 
išeivijai dabartinį mūsų tau
tos kultūrinį gyvenimą, nešti 
į išeivių širdis lietuvių tautos 
kultūros vertybių suvokimą, 
Tautiečiai užsienyje tegul ži
no, kad lietuvių tautai, gyve
nančiai Tarybų Lietuvoje, 
jau nereikalinga jų materiali
nė parama, kurios nuolat 
prašė smetoninės Lietuvos 
valdžioje sėdėjusi buržuazija 
ir kuri varė į emigraciją savo 
neturtingus tautiečius. Da
bar lietuvių tautos sūnums ir 
dukroms nebereikia ieškoti 
duonos užsienyje, o ten gy
venantiems tautiečiams Ta
rybų Lietuva dosniai ir atvi
ra širdimi siūlo kultūrines ir 
dvasines vertybes, kurių ga
lima gauti tik iš savo tėvų 
krašto.”

LAIŠKAI
Gerb. “Laisvės” Redakcija!

Sveikinom jus su Tarptau
tine darbo žmonių švente 
1-ojo Gegužės. Linkime jums 
kuo geriausios sveikatos, ne
būsiančios energijos ir daug 
saulėtų dienų.

Taip pat sveikinam per 
“Laisvę,” su 1-ąja Gegužės 
brolį ir brolį Budrionius gy
venančius Floridoj, ir dėko
jam jiems už prenumeruoja
mą mums “Laisvę,” kurią 
mes gauname ir maloniai 
skaitome.

Su pagarba, 
Alytus Budrioniai

e
Daug širdingiausių linkėji

mų jums ir jūsų štabui iš šio 
įdomaus miesto.

Su pagarba, 
Natalija Jasiukynaitė 
Houston, Texas

IZRAELIS VĖL PRADĖJO 
ATAKUOTI LIBANĄ

Beirut. — Gegužės 5 ir 6 
dienomis Izraelis vėl lėktu
vais Libano teritorijoje bom
bardavo kaimus ir palestinie
čių stovyklas. Padarė daug 
medžiaginių nuostolių ir už
mušė 7 žmones.

REZOLIUCIJA
Priimta Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės 
dalininkų suvažiavime 1979 metų Balandžio 1 dieną, 

Ozone Park, N. Y.
Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Administraci

jos ir Redaktoriaus pranešimus, mes darome šiuos nutari
mus:
1. Mes pilnai užginame “Laisvės” politinę liniją.
2. Mes laikome praėjusį “Laisvės” vajų gerai pavykusiu ir 

širdingai dėkojame vajininkams ir visiems laisviečiams, 
kurie kuo nors prisidėjote prie jo pravedimo. Mes 
patariame Direktorių Tarybai ir per šių metų rudeninį 
vajų sukelti laikraščio išlaikymui $20,000 fondą.

3. Mes karštai dėkojame “Laisvės” korespondentams ir 
bendradarbiams šioje šalyje, Kanadoje ir Lietuvoje už 
tokį nuoširdų mūsų laikraščiui bendradarbiavimą ir 
nuoširdžiai prašome tos pagalbos nenutraukti ir šiais 
metais.

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

5. Mes kviečiame ir raginame visus laisviečius dar tvirčiau 
suglausti gretas apie savo laikraštį ir dar energingiau jį 
remti, kad jis nugalėtų visus sunkumus, atsilaikytų 
prieš visas audras ir dar ilgai gyvuotų.

Lai gyvuoja ir klesti mūsų “Laisvė”!
KOMISIJA: K. Petrikienė

Amelia Yuskovic 
J. Waresonas

Lietuva neteko žymaus 
artisto, veikėjo

Vilnius. — Balandžio 23 d., 
eidamas šešiasdešimt ketvir
tuosius metus, mirė Lietuvos 
TSR nusipelnęs artistas, il
gametis Valstybinio televizi
jos ir radijo komiteto choro 
dirigentas, personalinis pen
sininkas Antanas Gimžaus
kas.

Gimęs Rytų Aukštaitijoje, 
A. Gimžauskas anksti pamilo 
dainą ir liko jai ištikimas visą 
gyvenimą. 1946 m. jis suor
ganizavo pirmąjį Lietuvos 
radijo vokalinį ansamblį, ku
riam ilgus metus vadovavo. 
A. Gimžauskas daug nusipel-
nė, propaguojant per radiją 
tarybinių-kįnįbozitorių vi / 
liniuš tūYfnfus^liaudies dai

nų, kurios ir šiandien skam 
ba koncertų salėse, per radi

adįją, Ją ir televiziją, parašė labai 
pka- •reikalingą saviveiklai meto

nas. Jis nemaža prisidėjo 
prie saviveiklos kolektyvų 
organizavimo, buvo įvairių 
chorinio meno komisijų pir
mininkas, respublikinių dai
nų švenčių aktyvus organiza
torius ir dirigentas.

A. Gimžauskas harmoniza
vo daug lietuvių liaudies dai-

dinį leidinį “Choristo blokno-
tas,” spaudoje paskelbė 
straipsnių metodiniais chori
nio dainavimo klausimais. 
Vaisinga buvo jo pedagoginė 
veikla LTSR valstybinėje 
konservatorijoje, Vilniaus 
valstybiniame pedagoginia
me institute, Kauno J. Gruo
džio muzikos mokykloje.

TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO ĮSAKAS

DĖL KOMPOZITORIAUS S. VAINIŪNO * 
APDOVANOJIMO TAUTŲ DRAUGYSTĖS ORDINU 

Už nuopelnus ugdant tarybinį muzikos meną ir septynias- 
dešintųjų gimimo metinių proga kompozitorių Stasį Vai
niūną apdovanoti Tautų draugystės ordinu.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
L. BREŽNEVAS

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius
M.GEORGADZĖ

Maskva, Kremlius, 1979 m. kovo 30 d.

Iki šiol turėjome astronautus ir kosmonautus, o dabar jau 
turime ir kaino autu s. Pažangiečių dienraščio karikatūristas 
taip pavaizduoja nesulaikomai kylančias kainas.
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LIETUVOS TSR nu 
TSRS MŠKIOJOJE TARYBOJE

PETRAS 
GRIŠKEVIČIUS 

Lietuvos KP Centbro 
Komiteto pirmasNs 
sekretorius

STEFANIJA 
SERŽANTOVIČ 

Vilniaus rajono ..Per
galės** kolūkio trak- 
torlninkė

PRANAS NOREIKA
Lietuvos V, Lenino 
Darbo raudonosios vė
liavos ordino valstybi
nės rajoninės elektri
nės direktorius

SALOMĖJA 
JASIUKEVIČIENE 

Kapsuko TSRS 50-me- 
člo maisto pramonės 
automatų. gamyklos 
šlifuotoje

NATALE 
BARANAUSKAITE

Bičiulis, 
patarėjas, 
vadovas!

VIRGINA ATAITt
Kretingos sodininkys
tės tarybinio ūkio 
laukininkystės briga
dos brigadininke

ANTANAS 
BARKAUSKAS

Lietuvos TSR Auk»- 
Ciausiosios Tarybos 
Prexldiumo pirminin
kas

VLADAS ŠIMKUS
Šilutės Darbo raudo
nosios vėliavos ordi
no melioracijos staty- 
bos-montavlmo val
dybos mašinistas bul- 
dozerlnlnkas

ALEKSANDRAS
ŠOKINAS

TSRS elektronikos pra
monės ministras

JONAS KUBILIUS ' 
Vilniaus Darbo raudo
nosios vėliavos ordi
no valstybinio v. 
Kapsuko universiteto 
rektorius

SVETLANA SNlTKOVA 
Vilniaus Darbo raudo
nosios vėliavos ordi 
no V. Lenino skaičia
vimo mašinų gamyk
los elektromontuotoja

JOANA
KLIMAVIČIENE 

Vilniaus Darbo raudo
nosios vėliavos ordi
no radijo komponentų 
gamyklos radijo mon
tuotoja

VYTAUTAS
SAKALAUSKAS 

Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto pir
masis sekretorius

Kauno Darbo raudo
nosios vėliavos ordi
no „Drobės“ vilnos 
gamybinio susvienijl- 
mo verpėja

LEVAS 
KULID2AN0VAS 

TSRS kinematografi
ninkų sąjungos valdy
bos pirmasis sekre
torius

NIKOLOJUS 
TICHONOVAS

MARIJONA
JAKUBYNIENE 

Alytaus laldytuvų ga
myklos llejlkė

JURIJUS ZARUDINAS 
Siaurės grupės ka
riuomenės vadas, ge
nerolas pulkininkas

NIKOLAJUS OY8ENKA 
Lietuvos KP Centro 
Komiteto antrasis sek
retorius

JUOZAS MANIUŠIS
Lietuvos TSR Ministrų
Tarybos pirmininkas

JUOZAS ANTANAS 
SIKORSKIS 

Kauno ,.Garbės ženk
lo" ordino F. Dzeržin
skio staklių gamyklos 
šaltkalvių surinkėjų 
brigadininkas

NIKOLAJUS 
OGARKOVAS 

TSRS gynybos minist
ro pirmasis pavaduo
tojas, TSRS Ginkluo
tųjų Pajėgų generali
nio štabo viršininkas. 
Tarybų Sąjungos
maršalas

VIRGINIJA 
SUKEVICIENE 

Kauno ,,Inkaro“ gumos 
gaminių gamyklos 
presuotoje

ALGIRDAS FERENSAS 
Lietuvos Respubliki
nės Profesinių Sąjun
gų Tarybos pirminin
kas

VACLOVAS 
PUTVINSKIS

Lietuvos Darbo rau
donosios vėliavos or
dino žemdirbystės 
mokslinio tyrimo Jns- 
tltuto Darbo raudono
sios vėliavos ordino 
eksperimentinio ūkio 
direktorius

VALDEMARAS
SEBASTJANOVICIUS
Lietuvos žuvies pra
monės gamybinio su
sivienijimo žuvies ap
dorojimo bazės „Ko
vinė šlovė“ kapitonas 
direktorius

APOLINARAS 
KVIETKAUSKAS 

Skuodo rajono Mosė
džio kolūkio pirminin
kas

RINGAUDAS 
BRONISLOVAS 

SONGAILA 
Lietuvos KP Centro 
Komiteto sekretorius

ANTANAS SMALAKYS 
Panevėžio parodomo
jo statybos tresto 
pirmosios statybos 
vaidybos brigadinin
kas

ALBERTAS MEILUS 
Panevėžio rajono „Tie
sos“ kolūkio pirminin
kas

ALGIRDAS DAU0LY5
Plungės dirbtinių odų 
gamyklos brigadinin
kas

TEODORA 
MORKONIENE 

Pakruojo rajono „Per
galės" kolūkio kiaulių 
šėrėją

JUOZAS MATULIS 
Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezi
dentas

MICHAILAS 
SOROKINAS

JUOZAS PETKEVIČIUS 
Lietuvos TSR valsty
bės sauaumo komi
teto pirmininkas

MILDA BUTKIENE
Kelmės rajono Kark
lėnų kolūkio kiaulių
Termos vedėja

DANUTE KUBICKAITE
Kaišiadorių rajono
Rumšiškių vidurinės 
mokyklos mokytoja

ALFONSAS MALDONIS 
Lietuvos TSR rašytojų 
sąjungos valdybos 
pirmininkas

ELEONORA
SELENIENE

Utenos rajono Nauja
sodžio kolūkio lauki
ninkystės brigadinin-

I MARIJONA
DVARANAUSKIENE

Šakių rajono Lietuvos 
KP 60-mečio kolūkio 
karvių melžėja

SEMIONAS 
SKACKOVAS 

TSRS valstybinio eko
nominių ryšių su už
sienio šalimis komite
to pirmininkas'

VIDA AUGYTE
Šiaulių mechaninės 
gamyklos operatorė

Rokiškio bandomosios 
eksperimentinės že
mės ūkio mašinų ga
myklos tekintojas

IRENA LINGIENE 
Joniškio rajono „Per
galės" kolūkio vyriau
sioji zootechnikė

kė

Kos II osas ir pasaulėžiūra
Praėjo daugiau kaip du 

dešimtmečiai nuo tos dienos, 
kai Tarybų Sąjungoje buvo 
paleistas pirmasis pasaulyje 
dirbtinis Žemės palydovas. 
Tuo prasidėjo naujas žmoni
jos istorijos etapas—kosminė 
era. 0 kaip toli pažengė į 
priekį mūsų žinios apie aplin
kinį pasaulį!

Kuo toliau kosminiai apa
ratai nuskrieja į Visatos to
lumas, tuo geriau ir visapu
siškiau mes suvokiame jos 
dėsnius, tuo akivaizdžiau pa
sitvirtina fundamentalus ma
terializmo teiginys, kad visa 
neaprėpiama Visata materia
li, kad niekur pasaulyje nėra 
ir negali būti jokių “tuštu
mų,” erdvių, kuriose nėra 
materijos ir kuriose galėtų 
susirasti prieglobstį nemate
rialios, antgamtinės jėgos— 
dievas su savo “dangaus ka
ralyste.”

Kosmoso tyrimas padeda 
susidaryti aiškesnį, tiksles
nį, labiau motyvuotą ir visa
pusišką šiuolaikinį pasaulio 
vaizdą. Vis labiau aiškėja, 
kad dievo idėja, kaip ir visi 
iš jos išplaukiantys padari
niai, vaizdiniai ir dogmos 
atgyveno, parodė savo nepa
grįstumą, lieka už dabartinės 
civilizacijos raidos ribų kaip 
tolima istorinė žmonijos 
praeitis. Senus fantastiškus 
prasimanymus, prietarais 
pagrįstas klaidingas nuomo
nes galutinai išstumia moks
lo žinios, kurios nepalieka 
vietos religinėms iliuzijoms.

Ir šią pasaulėžiūrinę, ateis

tinę naujausių kosmonauti
kos laimėjimų, jos rezultatų 
reikšmę gerai supranta reli
gijos gynėjai. Kokių tik prie
monių ir gudrybių jie nesi- 
griebia, siekdami neutrali
zuoti kosminių laimėjimų po
veikį; kuris žlugdo tikėjimą 
dievu! Galima netgi išgirsti 
prakeikimų ir grasinimų “be
dieviams, kurie kėsinasi į 
dangaus šventumą.” Prisi
minkime, kad ir deklaraciją, 
kurią priėmė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose veikian
ti krikščionių bažnyčių tary
ba: “Ryšium su rusų švent
vagyste, kuria jie didžiuojasi 
žmonijos akivaizdoje, mėgin
dami panaudoti kosminę erd
vę, mūsų krikščionių bažny
čių taryba reiškia savo pasi
piktinimą ir jiems pareiškia, 
kad kosminė erdvė priklauso 
aukščiausiajam ... Kaip tik 
Biblija, iš kurios krikščionys 
semiasi įkvėpimo ir kurios 
neapkenčia raudonieji ir šė
tonas, skelbia, kad dievo 
sūnus prisikėlė iš numirusių
jų ir kad jis be greitintuvų 
pakilo į dangų . . . Kaip tik į 
dievą mes turime kreiptis, 
prašydami duoti mums proto 
ir jėgų, kad iškovotume per
galę prieš šias bedievių jė- — 99gas.

Tačiau blaivesni teologai ir 
dvasininkai supranta, kad to
kiais užkeikimais padėties 
negalima išgelbėti, ir ieško 
kitokių priemonių, kurios pa
dėtų teologijai, kuria ištisą 
sistemą argumentų, mėgin
dama įrodyti, kad nauji

mokslo duomenys, jų tarpe 
ir duomenys, gauti tiriant 
kosmosą, ne tik negriauna 
religinių vaizdinių, bet, dar 
daugiau, atskleisdami žmo
nėms naujus dievo Nutvertus 
gamtos bruožus, turi pri- 
versti juos stebėtis visagali^ 
kūrėjo išmintingumu, stip
rinti tikėjimą juo.

Religijos gynėjai negaili jė
gų, siekdami suderinti moks
lo laimėjimus su religinėmis 
dogmomis, evangelizuoti 
mokslą, paaiškinti mokslinį 
pasaulio vaizdą krikščionių 
religijos sąvokomis, rasti šia-

įtaką daugelis veiksnių, o 
skridimai į kosmosą yra tik 
paskutinis, baigiamasis im
pulsas.

Žmonijos kosminė era yra 
laikotarpis, kai toliau ir vis 
sparčiau nyksta religinis ti
kėjimą/. Apie tai vienoje 
savo kalbų tarybinis kosmo
nautas Germanas Titovas 
yra/iaip pasakęs: “Kai jūs, 
draugai, pabuvosite kosmo
se—o aš esu įsitikinęs, kad 
tai ne už kalnų—pamatysite, 
kiek ryškiau ten šviečia sau
lė—jai nereikia skverbtis pro 
mūsų atmosferos sluoksnius.

PRISIMINIMAI APIE 
AGRONOMĄ K. BANĮ 

[20 metų mirties sukakties proga]

me vaizde vietą dievui. Nėra 
reikalo įrodinėti, kad tai 
bergždžios pastangos. Moks
lo žinios ir religinis tikėjimas 
yra nesuderinami ir priešingi 
vieni kitiems. Mokslo žinios 
išstumia religinį tikėjimą, ir 
šio proceso negalima pasukti 
atgal, kiekvienas revoliucinis 
perversmas mokslo srityje 
dėsningai mažina tikėjimą 
dievu.

Tokį poveikį tikintiesiems 
žmonėms daro ir kosmoso 
tyrimai. Tarp tų, kurie, pa
veikti kosminių žygdarbių, 
nustojo tikėti dievu, yra ne 
tik eilinių tikinčiųjų, bet ir 
dvasininkų.

Paviršutiniškai žiūrint, ga
li pasirodyti, kad tokių žmo
nių pasaulėžiūra pasikeičia 
lengvai ir paprastai: pakilo į 
padanges palydovas, pa
skraidė kosmonautas—ir
žmogus nebetiki dievu. Toks 
įspūdis apgaulingas. Religi
nių įsitikinimų griuvimo, 
naujos pasaulėjautos forma
vimosi procesas paprastai 
vyksta pamažu, jam daro

Taip yra ir mūsų gyvenime— 
kai bus įveikti religiniai prieš
tarai, šimtą kartų ryškiau 
visiems žmonėms žėrės 
mokslo ir proto saulė.”

B. Marjanovas

ŽEMĖS PLIKIMAS
Vartant žurnalą „The Scots 

Magazine“ (1978, 10), krito | 
akis redaktorių skiltis. Joje 
apgailestaujama, kad Škotijos 
peizažas plinka dėl guobų 
maro, kurio kol kas nemoka
ma sustabdyti. Vienintelė il
eitis, norint sulėtinti procesą, 
— kirsti dar sveikus medžius, 
kad ii liga kuo lėčiau plistų.

Kitas lauku nuoglnlmo kal
tininkas — pelno vaikymasis. 
Fermeriai plečia savo laukus, 
kad patogiau botų juose su
kiotis technikai, kad gautų 
kuo didesni derlių Ir pelną. 
Dėl to naikina pavienius me
džius, laukuose rauna gyvat
vores. Peizažas virsta pramo
niniu — plyti vienos kultOros 
plotai, nebėra gėlių, žolynų 
įvairovės, nyksta smulki gyvū
nija, paukščiai, vabzdžiai. 
Gamtos apsaugos en+uziastal 
kviečia visuomenę stoti prie! 
tokj beatodalrllką gamtovaiz
džio keitimą, gresiantį derlin
gojo sluoksnio išpustymu Ir 
atimant) gyventbjams galimy
bę gėrėtis natūralia * gamta.

Kazys BANYS gimė 1900 
metais vasario 25 d. Savičių - 
nų dvare Kupiškio rajone, 
kumečio (žemės ūkio darbi
ninko) šeimoje; baigė 1912 
m. pradžios mokyklą, 1920 
metais Rokiškio gimnazijoje 
eksternu išlaikė egzaminą už 
4 klases ir tais pat metais 
įstojo mokytis į Dotnuvos 
žemės ūkio technikume, K. 
nomijos skyrių, kurį baigė 
1924 metais. Mokydamasis 
Žemės ūkio technikume, K. 
Banys įstojo į to technikumo 
moksleivių “Kultūros” būre
lį, jungusį visą pažangiąją 
tuo metu technikumo mok
sleiviją nuo darbo kuopinin
kų (bolševikų) iki liaudininkų 
imtinai,—žodžiu, visus tuos, 
kurie tuo metu kovojo prieš 
klerikalizmą ir fašizmą. K. 
Banys buvo aktyvus “Kultū
ros” būrelio narys: jis platino 
pažangiųjų partijų spaudą 
(tame tarpe ir nelegalią bol
ševikišką), per Seimo rinki
mus agitavo prieš klerikališ- 
kus bei prieš fašistiškus kan
didatų sąrašus.

Baigęs Dotnuvos žemės 
ūkio technikumą, K. Banys 
1924 metais buvo paskirtas 
Raseinių apskrities agrono
mu, 1928 metais—Raseinių 
apygardos agronomu; vėliau 
mokytojavo Raseinių žemes
nėje žemės ūkio mokykloje.

1940 metais, susidarius J. 
Paleckio Ministrų Tarybai, 
K. Banys buvo paskirtas

Raseinių apskrities viršinin
ku. 1940 metais jis įstojo į 
Kompartiją.

1941 metais vokiečiams už
puolus Tarybų Sąjungą, K. 
Banys pasitraukė į TSRS 
gilumą ir įstojo į Lietuvišką
ją XVI diviziją. Išvarius vo
kiečius iš Lietuvos, K. Banys 
buvo paskirtas Paruošų liau
dies komisaru ir organizavo 
naujai steigiamą Paruošų 
liaudies komisariatą respu
blikoje. Dirbdamas Paruošų 
liaudies komisaru, įstojo stu
dentu į Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos neakivaizdinį 
Agronomijos fakultetą, kur 
sėkmingai studijavo.

1947 metais K. Banys buvo 
paskirtas Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos prorektoriu
mi ūkio ir administracijos 
reikalams. Tose pareigose jis 
dirbo iki mirties 1959 metais.

K. Banys buvo geras drau
gas ir visiems padėdavo kiek 
galėdavo. Bet kokias pasiim
tas pareigas K. Banyš vykdė 
stropiai, buvo teisingas, rei
klus sau ir kitiems, todėl 
buvo gerbiamas bendradar
bių. Prof. J. Petraitis

Mirė Nikolajus Tichono- 
vas—netekome didelio lietu
vių literatūros draugo, nuo
širdaus bičįulio. Į mūsų lite
ratūrinių ryšių istoriją Niko
lajus Tichor^o^as visiems lai
kams įrašė savo vardą, meis
triškai išvertęs A. Baranaus
ko “Anykščių šilelį.” Ne kar
tą jis pasakė daug šiltų 
žodžių ir apie kitus mūsų 
rašytojus, supažindindamas 
su jų kūryba rusų skaitytoją.

Tiesiog nuostabą kėlė tai, 
kaip šis įžymus ir nepapras
tai produktyvus rašytojas, 
be to, atliekąs daugelį atsa
kingų valstybinių ir visuome
ninių pareigų, rasdavo gali
mybių palaikyti glaudžius ry
šius su literatūriniais kolego
mis turbūt visose sąjunginė
se respublikose, taigi ir Lie
tuvoje.

Kokia jautria šiluma pa
dvelkdavo po kelis kartus 
per metus atsiunčiami jo 
šventiniai sveikinimai, visa
da poetiški ir nuoširdžiai 
draugiški. Užtat šiandien 
skaudžiai graudu, kad dau
giau jau niekad nebesulauk
sime tų gyvų žodžių iš Niko
lajaus Semionovičiaus, į kurį 
visada, reikalui esant, galė
jai kreiptis kaip į tikrą bičiu
lį, patarėją ir vadovą.

Tad su giliu dėkingumu ir 
didžia pagarba palydime jį į 
amžiną poilsį.

Nikolajaus Tichonovo kū
ryba jau seniai priklauso 
tarybinės literatūros klasi
kai. Mūsų—lietuvių literatū
ros klasikai. Mūsų—lietuvių 
literatūrologų—pareiga da
bar pradėti tirti, kokio at
garsio ji jau yra susilaukusi 
ir, be abejo, dar susilauks 
Tarybų Lietuvoje. O greta 
vainiko ant rašytojo kapo 
būtų tauriausia netrukus pa
dėti lietuvišką jo Raštų rink
tinę, apimančią būdingiau
sius Nikolajaus Tichonovo li
teratūrinio palikimo kūri
nius. Duokime žodį, jog tai ir 
padaryta jau artimiausioje 
ateityje.

Tegu šviesus Nikolajaus 
Tichonovo atminimas būna 
ilgiems laikams įamžintas 
mūsų širdyse.

Kostas Korsakas 
(“Literatūra ir Menas,” 

vasario 17 d.)

Washingtonas. — Senato
rius Abraham Ribicoff, de
mokratas iš Conn, valstijos, 
pareiškė, kad jis nebekandi- 
duotosiąs į Senatą ketvirtam 
terminui. Jo kolegos labai 
nustebinti.

Verbuoja savanorius 
kainoms prižiūrėti

Washingtonas. — Neseniai 
Amerikos Darbo Federacija- 
Industrinių Organizacijų 
Kongresas konferavo ir įkū
rė Kainoms prižiūrėti komi
tetą, pavadintą “Operation 
Price Watch.” Jo tikslas bū
siąs padėti prezidentui Car- 
teriui jo kovoje su infliacija.

Komitetas esąs pasimojęs 
suverbuoti tūkstančius sava
norių, kurie vaikštinės po 
krautuves, registruos kainas 
ir raportuos tam komitetui. 
Unijų vadai sako, jog nėra 
jokia paslaptis, kad kainos 
labai nevienodos, kad krau
tuvių savininkų yra panaudo
jamos visokios apgavystės. 
Žinodami, kad kas nors jų 
krautuvėse kainas patikrina, 
jie bus atsargesni, arba ir 
visai liausis konsiūmerius 
(vartotojus) apgaudinėję.
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Tu mano motinėle . . .
H. feiferiene

MOTINA SU KŪDIKIU. Aliejus. Dail. R. Feiferio piešinys

Štai ir vėl kartu su pavasa
riu, artinasi Motinos Dienos 
šventė. Sakyčiau, kad nėra 
metuose kitos tokios dienos 
mūsų šalyje, per kurią būtų 
pasakoma tiek daug nuošir
džių žodžių mylimoms moti
noms bei senelėms. Siunčia
ma joms tradiciniai sveikini
mai kortelėmis, dovanomis 
ar gėlėmis.

Socialistiniuose kraštuose, 
jų tarpe ir Tarybų Lietuvoje, 
motinos pagerbimas sujung
tas su Kovo 8-ąja, su Tarp
tautine Moters Dienos šven
te už lygiateisiškumą visose 
moterų gyvenimo sferose. 
Žinome, kad per amžius nie
ko kito taip gyvenimas ne
plakė, kaip moteris, o ypa
tingai motinas. Bet šiandien 
tarybinės moters ateitis 
šviesi, motinos būklė ten 
pilnai aprūpinta.

Prisiminkime lietuvių se
noviškas dainas, kuriose ap
dainuojama gili meilė ir pa
garba motinai, kaip tai: 
Tu mano motinėle, 
Močiute sengalvėle, 
Daug išvargai tu, 
Daug iškentėjai, 
Mane augindama . . .

Panašiai taip, daugumoje 
senoviškų dainų žodžiuose 
atsispindi šeimos gyvenimo 
apdainavimas, ar tai būtų 
apie tėvelį, brolelį, seselę, 
dukrelę, bet nepaprastai 
gražiai apdainuojama moti
nėlė, jos meilė ir atsidavimas 
savo vaikams—sūnums ir 
dukroms.

Jei mes paimsime dainą, 
veikalą, pasaką ar gyvenimo 
nuotykį, visur pajusime, kad 
kiekviename atvejyje rišasi 
neribotas motinos jausmas 
vaikams. Ypatinga jos meilė, 
rūpestis ir džiaugsmas. O 
motinystės našta nelengva. 
Motina trokšta, kad jos vai
kai būtų dori, teisingi ir su 
blaiviu protu žiūrėtų į gy
venimo reiškinius.

Šiemet sukanka 65 metai, 
kai Jungtinių Amerikos Val
stijų prezidentas Woodrow 
Wilson oficialiai paskelbė an
trąjį gegužės mėnesio sek
madienį, kaip mūsų šalies 
nacionalinę Motinos/Dienos 
šventę. Per šiuos dešimtme
čius daug prirašyta, daug 
prikalbėta, tačiau tie visi 
pasisakymai labai paviršuti
niški. Nepaliečiama iš esmės 
motinystės pareiga, norai. 
Tiktai pažangioje—darbinin
kiškoje spaudoje nušviečia
ma tikra darbo žmogaus bui
tis bei motinos rūpesčiai, 
siekiai.

Žinome, kad šeimos patva
rumas išsilaiko geriau, jeigu 
tėvas ir motina kartu augina 

vaikus. Bet pažvelkime, kiek 
yra motinų, kurios dėl susi
klosčiusių gyvenimo sąlygų, 
vienos pačios turi auginti 
vaikus. Jos priverstos palikti 
mažuosius pas svetimus ir 
eiti užsidirbti pragyvenimą 
sau ir vaikučiams. Nėra vai
kų darželių, kur, reikalui 
esant, būtų galima palikti 
mažiuosius, išėjus į darbą, 
arba dalyvaujant visuomeni
nėje bei kultūrinėje veikloje.

Kalbant apie vaikus, pa
galvokime, kad pasaulyje 
dauguma vaikų gyvena ne
pritekliuje, jų džiaugsmas 
užtemdytas vargų ... O 
visa tai priklauso nuo pačių 
tėvų ir valstybinės santvar
kos.

Jungtinių Tautų organiza
cija jau kelinti metai gvilde
na pasaulio vaikų problemas 
ir pagaliau Generalinės 
Asamblėjos 31-oje sesijoje 
paskelbė šiuos 1979-uosius 
metus Tarptautiniais Vaikų 
metais. Šiuo atveju, “United 
Nations Educational, Scienti
fic and Cultural Organiza
tion” (UNESCO) paprašė 
valstybių vadovus ir tam 
tikrų šalių veikėjus kreiptis į 
vaikus su 1979-aisiais nauja
metiniais sveikinimais.

Ryšium su Tarptautiniais 
Vaikų metais, šių metų sau
sio 1 dieną per TRS televizi
ją buvo perduota TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo pirmininko Leonido 
Brežnevo kalba, kuri tilpo 
“Gimtajam Krašte.” Labai 
pravartu ją ir pakartoti. Štai 
ką Brežnevas pasakė:

“Sveiki, brangūs jaunieji 
draugai! Sveikinu visus jus 
su Naujaisiais metais. Suvie
nytųjų Nacijų Organizacija, 
kuri jungia beveik visas že
mės valstybes, nusprendė 
paskelbti šiuos 1979-uosius 
Vaikų metais. Tai labai ge
ras, teisingas sprendimas. 
Juk vaikai—tai mūsų ateitis, 
jie tęs savo tėvų ir motinų 
darbą. Jie, aš esu tikras, 
padarys gyvenimą žemėje 
geresnį ir laimingesnį. O 
mūsų pareiga—pasistengti, 
kad visų tautų vaikai nežino
tų karų, kad jų vaikystė 
būtų rami, džiaugsminga.

Deja, šiandien žemėje dar 
daugelyje vietų aidi šūviai, 
liejasi kraujas ir žūva ne tik 
suaugę, bet ir vaikai. Dar 
daug vaikų miršta nuo bado 
ir ligų. Su tuo negalima 
taikytis. Tarybų Sąjungoje 
mes stengiamės padaryti vis
ką, kad vaikystės metai būtų 
sveiki ir laimingi. Mes sukū
rėme ir toliau statome tūks
tančius šviesių, patogių vai
kų lopšelių, vaikų darželių, 

mokyklų. Mes stengiamės iš
mokyti vaikus gėrio, drau
gystės, išmokyti juos gyven
ti geroje kaimynystėje su 
visais bet kokios tautybės ir 
odos spalvos žmonėmis, iš
mokyti juos gerbti darbą ir 
mokėti dirbti visų žmonių 
labui.

Brangūs vaikai! Berniukai 
ir mergaitės! Ateis laikas, 
jūs irgi būsite suaugę ir tada 
rūpintis ateitimi reikės jums. 
O kol kas linkiu visiems 
jums sveikatos, laimės, tai
kaus ir džiugaus gyvenimo.” 
(Ši Leonido Brežnevo kalba 
buvo nusiųsta į UNESCO).

Tad, gerbiant motinų ir 
senelių troškimus, kovokime 
prieš karo kurstytojus, kad 
žmogus galėtų ramiai gyven
ti ir be baimės auklėti savo 
vaikus, busimuosius žmoni
jos tėvus ir motinas.

Motina duoda gyvybę kū
dikiui, taip, kaip žemė duoda 
gyvybę gamtai. Tad mums 
rūpi palikti savo vaikams 
švarią ir tyrą gamtą. Juk 
žmogaus pirmasis dvasihis 
kultūros ugdymas prasideda 
su gamta, nuo medžių, nuo 
žolynų, nuo gėlių. Tačiau 
negana, kad kovojama prieš 
užteršimą gamtos su įvairiais 
chemikalais, dabar sukrėtė 
mūsų šalį dar didesnė nelai
mė Middletown, Pa., kur 
sugedo branduolinės energi
jos stotis, nuo kurios paskli
do apylinkėje radiacija ir 
tuojau buvo įsakyta nėš
čioms moterims ir vaikams 
apleisti gyvenvietes. O bran
duolinės energijos stočių mū
sų šalyje yra gana daug. 
Žmonės bauginasi, kad neį
vyktų dar daugiau panašių 
nelaimių. Griežtai prieš tai 
protestuoja jaunimas, nes jie 
žino, kas gali atsitikti nevien 
jiems, bet ir jų tėvams, 
motinoms ir jų būsimiems 
vaikams . . .

Motinos Diena yra brangių 
atsiniinimų šventė. Nuskris- 
kime mintimis toli, toli į savo 
jaunystę, į tuos šviesius vai
kystės laikus, kuomet tiesė- 
me rankas į motiną. Su 
dėkingumu pagerbkime ją 
savose mintyse už jos rūpes
tį ir vargą, auginant mus!

Švelnus pavasario atvaizdas

V. Gabronio nuotr.j
• ■ L

Auksė VASASTYTt
Žvelgiu j pavasario atvaizdą
Ir šaką pražydusią atmenu.

j Ir želia iš pašalo žodis,
Pro šaką, pro tankmę, pro sodą, 
Spindėdamas žiedu švelniu, 
Ir skleidžia svaiginantį kvapą.
*■■■'■ — "** *■ • • —i — —... . m ■■ —».i i i m mii

Gal taip ir gyvenimas teka?

IŠ ANŲ LAIKŲ LIETUVOJE

Knygų sandėlis drevėse REGIU ĄŽUOLĄ ■ •
Dotnuva iš seno garsėjo 

revoliucinėmis tradicijomis. 
1920 metais Dotnuvos Žemės 
ūkio technikumo moksleiviai 
įkūrė slaptą komjaunimo 
kuopelę. Vėliau jos veiklą 
tęsė Žemės ūkio akademijos 
studentai, kurie nuoširdžiai 
kovojo už Tarybų valdžią,, 
socializmo pergalę mūsų ša
lyje.

— Mes labai daug dėmesio 
skyrėme nelegaliai spau
dai,—prisimena pirmasis 
kuopelės sekretorius Povilas 
Šklėrius,—Ją stengėmės pa
skleisti kuo plačiausiai, kad 
revoliucionierių žodis pasiek
tų kiekvieną liaudies sūnų 
bei dukrą.

Komjaunuoliai gaudavo at
sakingus įpareigojimus iš 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto. Tai juos 
drąsino, skatino rūpestingai 
vykdyti užduotį. Ypač akty
viai dotnuviečiai padirbėjo 
1923 metais, artėjant rinki
mams į buržuazinį Lietuvos 
seimą.

Pavasarį komjaunuolis Po
vilas Šklėrius buvo iškvies
tas į Kauną. Gavęs nurody
mą vykti už miesto, į krū
mais apaugusį šlaitą (dabar 
čia Respublikinės Kauno kli
nikos), sutartoje vietoje suti
ko nepažįstamą asmenį (atro
do, kad tai buvo vienas iš 
LKP CK narių). Sutiktas 
draugas painformavo, kad 
Povilui pavedama nuvykti į 
Šiaulius ir ten išspausdinti 
kelias brošiūras. P. Sklėriui 
pažadėjus tai padaryti, nepa
žįstamasis vyras įteikė rank
raščius ir pinigų spaustuvei 
apmokėti,1 įspėjo, kad būtų 
atsargus.

Šiauliuose, padedant vie
tos draugams, Povilas rank
raščius įteikė nurodytai 
spaustuvei. Beveik savaitę 
teko Jaukti. Pagaliau brošiū
ros buvo išspausdintos ir 
supakuotos. P. Sklėriaus lau
kė dar rizikingesnis žygis: du 
didžiulius’; ryšulius pusiau- 
draudžiamos literatūros at
gabenti į Kauną. Komjau

nuolis laimingai ją atvežė į 
Žaliakalnį, ten, kur buvo 
nurodyta. Vėliau ši literatū
ra buvo išsiuntinėta į įvairius 
Lietuvos kampelius. Nemaža 
knygučių gavo ir dotnuvie
čiai.

Tuose spausdiniuose buvo 
rašyta, ką darbo žmonės turi 
rinkti, už ką balsuoti. Kom
jaunuoliai, agituodami už 
“Darbininkų kuopą,” Dotnu
vos apylinkėje aplankė kiek
vieną kumetyną, kiekvieną 
vargingųjų valstiečių ir dar
bininkų šeimą, platino bro
šiūras, plakatus ir kitą agita
cinę medžiagą.

Norėdami palaikyti nuola
tinį ryšį su Dotnuvos apylin
kės darbo žmonėmis, padėti 
jiems šviestis, žadinti klasinę 
sąmonę, po “Kultūros” būre
lio priedanga komjaunuoliai 
suorganizavo suaugusiems 
kursus ir prie jų įsteigė tų 
kursų lankytojams knygynė
lį. Kursai buvo rūpestingai 
vedami ir turėjo pasisekimą. 
1926-1927 metais juos lankė 
daugiau kaip 80 žmonių. Tik 
neilgai jie egzistavo. Fašis
tai, bijodami, kad pažangūs 
studentai nepatrauktų į savo 
pusę plačiųjų liaudies masių, 
šiuos kursus uždarė ir pradė
jo steigti savus.

Tačiau komjaunuoliai jau 
turėjo daug pažįstamų, su 
kuriais palaikė artimus ry
šius. Jie padėjo platinti 
marksizmo-leninizmo litera
tūrą. Iš rankų į rankas buvo 
perduodama F. Engelso kny
ga “Socializmo vystymasis 
nuo utopijos iki mokslo,” V. 
Lenino veikalas “Valstybė ir 
revoliucija” bei kitos knygos.

Komjaunuolis Jonas Bula
vas iš namų turėjo atsivežęs 
medinę skrynelę, kurią laikė 
bendrabutyje po lova. Toje 
skrynelėje tarp UitiŲ daiktų 
slėpė ir politinę literatūrą. 
Sužinoję apie tai, daugiau 
patyrę draugai jį išbarė, įs
pėjo, kad už tą neatsargumą 
gali gauti keletą metų kalė
jimo. Netrukus komjaunuo
liai buržuazinės valdžios 
draudžiamai spaudai rado ki
tą, saugesnę vietą.

Daugelis bendraminčių ži
nojo, kad komunistinė litera
tūra ir atsišaukimai slepiami 
prie dvaro daržinės tuopų 
drevėse, bet tai laikė pa
slaptyje. Kartą, siaučiant 
audrai, prie minėtų medžių 
trenkė žaibas ir užmušė sep
tynias karves, bet tuopos 
liko sveikos. Tik vėliau kažin 
kam parūpo jas nupiauti. 
Pjaudami medžius, darbinin
kai rado minėtą slaptos lite
ratūros sandėlį ir knygas 
išsidalijo.

Komjaunuoliai žinojo, kad 
už komunistinės spaudos pla
tinimą, agitaciją ir kitus par
tijos pavedimus žvalgyba 
juos gali suimti, kankinti, 
buržuazinis teismas bausti 
ilgiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet jie nie
kada nesvyravo, visada tikė
jo šviesia darbo žmonių atei
timi. Vandalinas Junevičius

Prakaito lašas skambus 
Krenta į žemę. Nubus 
Paukštis rugpjūčio lizde — 
Tavo žymėta skriauda.

Upė tarytum žaltys 
Rangos per pievas. Arti 
Bus atstumtųjų tiesa, 
Įstrigus liūdnai akyse.

Už prakeikimo ribos 
Tūkstančiai vieną globos. 
Ir niekas tada nesupras, 
Kam laikas augina kupras,

Kam rankų artumas skaudus, 
Ką guodžia šis viržių medus. 
O darbo skaisčiu baltumu 
Kaip laime tikėti imu.

O kraujo svaigus ūžesys 
šnibždės: tu buvai ir esi. 
Tūps vėjas į ryto medžius. 
Prakaito lašas išdžius.

Rimgaudas Graibus

J. S. JOKUBKA V. Kapočiaus nuotr.

Kuomet galvoju apie Jį, į 
galvą plūsteli daugybė vaiz
dinių. Ir nors visi jie mano 
atrodo charakteringi, daug 
pasakantys apie Jį, tačiau 
kratausi jų, nes saugausi, 
kad, ko gero, jie neapriepia 
Jo asmenybės ir daug svar
baus palieka kažkur nuošalė
je. Tad geriausia, matyt, 
šitaip pasakyti: sveikas Jo- 
nai-Stasy Jokubka! Sveikas 
mielas, brangus žmogau! Pa
žymi enciklopedija, rašo Ta
rybų Lietuvos spauda—“Tie
sa,” “Komunistas,” “Kultū
ros barai,” “Gimtasis kraš
tas”—kad sulaukei gražaus 
70-ties metų jubiliejaus. Ne
valia tuo netikėti, tačiau kaž
koks vabaliukas krapštosi, 
kruta mano smegenyse—jam 
rūpi paprieštarauti tikrovei 
ir visiems pasakyti, kad 
klysti žmoniška: nesensta 
Jonas—Stasys!

Neskaičiuosiu Jonai-Stasy 
Tavo nuopelnų, nedėsiu į 
krūvą to viso, ką palikai savo 
darbymečio laukuose per 
tiek pragyVentų metų. Ta
čiau juk Tu ir pats neatsi
gręžti pasižiūrėti—vis nėra 
laiko, vis reikia daug ir 
sunkiai nešti, vis darbai, 
darbai. 0 Lietuva džiaugiasi, 
kad geriausi sūnūs ir sveti
muose kraštuose jos neuž
miršta.

Mielas bičiuli, noriu Tave 
visos lietuviškosios išeivijos 
akivaizdoje kartu su mūsų 
“Tėviškės” draugijos kolek
tyvu nuoširdžiausiai pasvei
kinti ir su tokiu gražiu jubi
liejumi, ir su respublikos 
vyriausybės apdovanojimu. 
Matyt, jau žinai, kad Tau 
suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardas. Prisiminda
mas mūsų bendravimą Tary
bų Lietuvoje, atrodo, vėl 
matau, kaip Tu gėriesi seno
sios ir kartu labai naujos 
Tėvynės vaizdais, atrodo, 
girdžiu Tavo žodžius—nuo
širdūs, meilūs, gero linkintys 
Lietuvai jie neužgęso mano 
ausyse. Žmogau, sakau, juk 
žinau, jog būtent ji, mūsų 
Lietuvėlė Tau davė tiek 
daug jėgų, užsispyrimo, kad 
štai ir dabar—atrodo, be 
nuovargio, atrodo, nejausda
mas metų atkakliai dirbti 
kilnų žurnalisto darbą. Ir 
savo aštria plunksna, nebo
damas visų vėjų, gini Tarybų 
Lietuvą nuo nedoros, tų ap- 
spjaudymų, tos melagystės, 
ką kaip kardą prieš lietuvių 
tautos naują gyvenimą iškėlė 
įvairaus plauko lietuviški pa- 
šlamėkai. Sunku? Neabejoju, 
kad sunku, net labai sunku. 
Tačiau todėl ir vadiname 
milžinais tuos paprastus 
žmones, kurie, kaip Tu, Jo
nai—Stasy, eina per audrą, 
neskaičiuodami atliktų dar
bų, o tik žinodami, kad ak 

kiek daug dar reikia padary
ti.

Rašau labai norėdamas, 
kad kuo daugiau žmonių iš
girstų Jono-Stasio Jokubkos 
vardą, kad jį išgirdę susi
mąstytų: o aš ... ką aš 
padariau Lietuvai, jos šlovei, 
jos geram vardui pagarsinti? 
Ar mano gyvenimas paliudi
ja meilę gimtajam kraštui? 
Ar ten, Lietuvoje, galėčiau 
žiūrėti žmonėms į akis, nebi
jodamas, kad būsiu apkaltin
tas trumpa atmintimi, pava
dintas paukščiu, užmiršusiu 
savo gimtąjį lizdą? Rašau dar 
ir todėl, kad pats labai myliu 
ąžuolus ir visuomet juos 
džiugiai rodau kitiems. Tad 
nepyk, mielas drauge, kad 
šio laiško neatidaviau Tau į 
rankas. Ir dar tokia dėkinga 
70-ties metų sukaktuvių pro
ga! Žiūriu į paprastą žmogų, 
o regiu ąžuolą . . .

Pranas Kartonas

Bostono "Keleivis" 
užsidarė

Balandžio 24 dieną Bostono 
menševikų “Keleivio” leidė
jai paskelbė tokį pranešimą:

Sustabdomas “Keleivis”
Pranešame maloniems 

“Keleivio” prenumerato
riams, kad nuo šių metų 
gegužės 15 d. “Keleivio” lei
dimas sustabdomas.

Tokį nemalonų sprendimą 
privertė padaryti “Keleivio” 
finansinė padėtis. Jau kuris 
metas nebebuvo galima galų 
sumegzti. Gelbėjo tik prieš 
daug metų sudarytos santau
pos, bet jos nebuvo tokios, 
kad jų užtektų ilgiems lai
kams.

Santaupoms pasibaigus ir 
nenumatant galimybių paja
mas tiek padidinti, kad jų 
užtektų vis didėjančioms iš
laidoms sumokėti, beliko vie
na išeitis—“Keleivį” sustab
dyti.

☆ ☆ ☆

PAULIUS DREVINIS

TĮsta skrendantis šešėlis — 
Netoli Kvetkai...
Suliepsnojo aukso gėlės: 
Vieną tu laikai

Rankoj, man arti prie lūpų. 
Kaip gėlė ir tu.
Kas už pievų, kas už rūko, 
Už miškų retų?

šliaužia vakaras, ir dingsta 
Buvusi diena.'
Žvelgia veidas nebelinksmas - 
Baigėsi daina.

Ar ilgai abu sėdėsim 
Burtuose nakties?
Tavo rankos vėsios vėsios 
Remias ant peties.

☆ ☆ ☆
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KANADOS ŽINIOS Trumpai apie viską

Montreal, Quebec
Liepos 7 dieną į Montrealio

Universitetą iš Tarybų Lie
tuvos atvyks septyni moksli
ninkai. Jie čia duos paskai
tas.

Tikiu, kad Montrealio lie
tuviams teks su jais asmeniš
kai susitikti ir keletą valandų 
praleisti. O svečiams linkiu 
gražiai ir laimingai praleisti 
laiką mūsų krašte, Kanadoje.

Išvyksta
Gegužės 25 dieną Jono 

Vilkelio vadovybėje i Tarybų 
Lietuvą išvyks graži grupė 
turistų. Grupę daugumoje 
sudaro čia gimę arba maži 
atvežti iš Lietuvos. 'Pirmą 
sykį važiuoja sesutės F. A. 
Žižiūnaitės, sesutės B. H. 
Paulauskaitės, J. V. Kielai, 
J. Dauderienė, K. Genta- 
mienė. Čia pažymėjau tik 
kelis. Grupę sudaro jauni 
pilni energijos turistai.

Jie ta pačia proga aplankys 
Leningradą. Čekoslovakiją, 
Vengriją, ir grįš per Vokieti
ja

Bravo! Linkiu laimingos 
kelionės ir linksmos viešna
gės.

Išvyka
Birželio 17 dieną Sūnų ir 

Dukterų Draugijos rengia iš
vyką į V. Vikterienės vasar
vietę. Tikiu, kad daugumas 
dalyvausite ir atvešite dova
nėlių. Labai svarbu gražiai 
praleisti laiką savo tautiečių 
tarpe. O turistinė grupė jau 
bus sugrįžus, tai galėsime 
pasidalinti kelionės įspū
džiais.

Balius
Rugsėjo 29 dieną įvyks 

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
metinis balius Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Pasižymėki
te tą dieną, kad būtumėte 
laisvi ir galėtumėte dalyvau
ti. Laikas bėga, susitikimai 
yra brangūs. Niekados nesa
kykite “gal kitą sykį.“ Kar
tais “kitas sykis“ iškrečia 
netikėtų šposų.

Sugrįžo
Vasario 28 d. Benediktas1 

Pakulis buvo išvykęs į Tary
bų Lietuvą. Kadangi buvo 
žiemos laikas ir turistų mažai 
buvo, tai jis sugrįžo labai 
gerai nusiteikęs, gražiai pra
leidęs laiką savo gimtinėje, 
aplankęs visus gimines ir 
pažįstamus.

Vasaros laiku jam yra sun
ku išvažiuoti, nes jis yra 
tabako augintojas. J-na

Paskutinis pakvietimas
Montreal, Canada. — Jau 

per du atveju buvo rašyta, 
kad į Montrealą atvyksta 
didelė grupė tarybinių meni
ninkų, kurie duos koncertą 
20 d. gegužes, toje pačioje 
salėje, kur vyko paskutinis 
jų koncertas—613 Blwd., St. 
Croix, Ville St. Laurent. 
Privažiavimas; nuo Jean-Ta
lon metro stoties paimti busą 
No. 16. Pradžia 8 v. v. 
Įžanga $5. Susirinkime skait
lingai.

Priminimas “Laisvės” 
skaitytojams

Kai kurių skaitytojų “Lais
vės” prenumerata jau yra 
pasibaigus. Kitų greitai baig
sis. Dar kai kurie pamiršote 
laikraštį atnaujinti į Lietuvą. 
Pasistenkite tai atlikti laiku, 
kol dar prenumerata nepa
brango, nes nuo 1 d. liepos 
pren. kaina kanadiečiams ir į 
Lietuvą pakils iki $15.

Užgeso jauna gyvybė
Liūdna, kai sunki ir ilga 

liga, ar žiaurioji mirtis išski
ria iš mūsų tarpo artimą, kad 
ir pagyvenusį draugą, ar 
draugę, bet dar liūdniau, kai 
ši baisi gamtos rykštė palie
čia tik pradėjusį žengti į 
gyvenimą jaunuolį ar jaunuo
lę.

Štai skaudi nelaimė ištiko 
jaunuolį Richardėlį, Alfredo 
ir Yvettės Čičinskų sūnelį, o 
Juozo ir Stases Čičinskų my
limiausią anūkėlį, kai jį prieš 
apie 4 metus ištiko galvos 
paralyžius. Tėvų, senelių ir 
gydytojų dėtos didelės pa
stangos išgelbėti šią jauną 
gyvybę, buvo veltui. Išgulė
jęs ligoninėje, kaip gyvas 
lavonas, balandžio 25 d. už
migo amžinu miegu, didelėje 
sielvartoj palikdamas tėve
lius, ypač senelius J. ir S. 
Čičinskus, broliuką, dvi se
sutes, daug pusbrolių, puse- 
serių ir kitus gimines, dar 
pilnai nesulaukęs 15 metukų.

Nors namiškiai prašė, kad 
niekas gėlių nepirktų, o ge
riau tuos pinigus paaukotų 
vaikučių ligoninėms, bet vis- 
tiek karstas skendėjo gėlėse, 
o kiti savo aukas pasiuntė 
vaikučių ligoninėms.

Palydovai, kurių dauguma 
buvo jauno amžiaus, buvo 
pakviesti pas velionio sene
lius—Juozą ir Stasę Čičins
kus skaniems pusryčiams.

Giliai atjaučiu skaudžiai 
paliestus velionio artimuo
sius, o velioniui amžina ra
mybė.

Balandžio 24 d. iš gyvųjų 
tarpo ušsiskyrė Otto Rama
nauskas, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Dideliame liūdesyje 
liko žmona, du sūnūs, duktė, 
4 anūkėliai, ir trys sesutės.

Kadangi velionis iš amato 
buvo dažytojas, tai turėjo 
daug pažįstamų. Buvo ilga
metis pažangios spaudos 
skaitytojas.

Velionio artimiesiems gili 
užuojauta, o mirusiam amži
na ramybė.

Ištikta nelaimės
Rosemontietė Onutė Ver- 

bylienė neseniai pergyveno 
skaudžią nelaimę, kai ją 
smarkiai užgavo parduotu
vės sugedusios durys, o da
bar ji ir vėl turėjo nelaimę 
savo namuose, smarkiai kris
dama nuo kopėtėlių. Reikėjo 
kreiptis gydytojo pagalbos. 
Linkiu greit pasveikti ir dau
giau nelaimių neturėti.

Pargrįžo iš viešnagės
Jono ir Verutės Knistautų 

sūnus Stanley neseniai grįžo 
iš Vancouver, kur jis gražiai 
laiką praleido.

Taipgi dvi savaites viešėję 
South Carolainoj, grįžo Ben. 
ir Nancė Graibai. P-rė K.

MONTREAL, QUE., CANADA
Mirus jaunuoliui

Richardui Chichinskui
Giliai atjaučiame velionio tėvelius, broliuką, 

sesutes, kitus artimuosius, o labiausiai skaudžiai 
pergyvenančius senelius J. ir S. Čičinskus, netekus 
mvlimo anūkėlio.

B. Tamošaitis 
V. Vekterienė 
V. Ambrazaitis
E. Daugėlienė
V. Kruoauskas 
J. Kaušakienė
M. Cekaitienė 
E. Juraitienė 
B. M. Šalčiūnai 
A. A. Mikuliai 
A. Mikaliunienė 
R. M. Karalevičiai 
M. M. Gudai
A. Šuplevičienė 
J. Stukas 
Ed. Vilkis
W. Morkevich 
M. .Tamke vičienė 
E. Petrauskienė 
P. Bendžaitienė

Tai vasarėlė jau vėl čia 
pat. Kai kurie1 mes žiemos 
laiku buvome išvažiavę į šil
tuosius kraštus atgauti ener
giją. Bet mūsų vadovaujan
tieji draugai, kurie dirba 
prie laikraščių, neturėdami 
pavaduotojų, turėjo perkęsti 
žiemos šalčius, vis stengda
miesi mus aprūpinti dvasios 
penu. Jie per spaudą visuo
met mums nurodo šiandieni
nės audringos politinių sūku
rių tėkmės teisingą suprati
mą. Tai mes, gražon už jų 
paslaugas mums, neturėtu
mėme pamiršti mūsų spau
dos zvasaros karščių metu. 
Nedelsdami turime atsinau
jinti laikraščio prenumera
tas, paraginti kitus tą patį 
padaryti bei užprenumeruoti 
savo buvusiems draugams ir 
broliams Lietuvoje. Be to, 
turėtumėme nepamiršti pa
remti laikraštį aukomis, be 
kurių pažangiam laikraščiui 
neįmanoma išsilaikyti.

* * *
Religiniai sufanatizuoti 

jaunuoliai bestudijuodami 
“šventąjį” raštą, surado, kad 
vasario 19 dieną turi įvykti 
svieto pabaiga. Vadovybėje 
31 metų Roch Therizault 13 
tokių jaunuolių išvyko į miš
kus laukti stebuklingos svie
to pabaigos. Jų tėvai tokiam 
žygiui buvo priešingi, bet jų 
negalėjo atkalbėti. Praėjus 
vasario 19-tai, tėvai kreipėsi 
į valdžią pagalbos. Valdžia 
pasiuntė policiją, visus sua
reštavo ir padėjo į beprotna
mius.

Jei toks atsitikimas būtų 
įvykęs Lietuvoje, arba kitos 
kurios socialistinės tautos 
šeimoje, tai mūsų valdovai 
būtų sukėlę baisiausią propa
gandą, o mūsų “vaduotojai” 
Lietuvos, tikrai, lietuviškai 
šnekant, būtų sudurnavoję iš 
pykčio!

* * *
Dr. D. Maugilę teismas 

nubaudė $55,000 ir 14 sek
madienių kalėjimu už nusuki- 
mą $50,000 nuo Quebeco

VANCOUVER, B. C.
MIRĖ
VLADAS BUKAUSKAS

Keletą metų sirgęs, balan
džio 14 mirė Vladas Bukaus
kas. Paliko nuliūdime labai 
kantrią žmoną, sūnų, dukte
rį ir anūkėlį. Tarybų Lietu
voje liko liūdėti senelė moti
na ir dvi seserys. Laidotuvės 
įvyko balandžio 20.

Vladas Bukauskas gimė 
1923 metais, Varėnos rajone, 
Kapiniškių kaime. Į Kanadą 
atvyko po antrojo pasaulinio 
karo. /

Velionis maloniai pasitik-

P. Meškinis
N. Venskaitienė
M. M. Laurynaičiai 
V. Vaitiekūnienė 
A. A. Jagelavičiai 
J. S. Akron
O. Veršinskienė 
Ch. A. Juškai
F. S. Spaičiai 
J. N. Kaušylai 
S. Petronienė 
V. O. Verbylai 
J. V. Knist autai
J. A. Brakniai
L. P. Kisieliai
A. E. Morkevičiai
M. Matusevičienė
G. P. Taruškai 
J. E. Urbanavičiai
P. M. Niaurai

V. Zavišienė

Health Insurance Boardo 
1975 metais.

* * *
Montrealio priemiesčio La

vai majoras L. Piecement 
nubaustas $160,363 už nusu- 
kimą taksų (mokesčių) 1952- 
77 m. Tai buvo gerlaikis 
aukštiems valdininkams libe
ralams valdant.

* * *
Niagara Falls, Ont., Ken- 

net Essex, 32 metų, teisme 
prisipažino, kad jis pavogė 
$115 vertės jautienos. Jis 
prašė teisėją, kad jo nubau
dimą atidėtų tris mėnesius, 
iki jo žmona sugrįš iš kalėji
mo prižiūrėti jų 3 vaikus. Jo 
žmona irgi sėdi kalėjime už 
tokį pat nusikaltimą. Teisė
jas jo prašymą atmetė.

* * *
Ontario provincijoje tyri

nėjimai parodo, kad prieš 35 
metus daugumoje apylinkių 
80 procentų gyventojų savo 
namuose kalbėjo prancūziš
kai, o šiandien jau vos 10 
procentų tevartoja prancūzų 
kalbą.

* * ♦
Mpntreale gyvena virš 

200,000 juodųjų žmonių. Jie 
savo konferencijoje nutarė 
reikalauti, kad federalinė ir 
provincijų valdžios, debatuo- 

1 damos, kaip išlaikyti Kanadą 
vienybėje, duotų progą ir 
spalvotiems žmonėms išsi
reikšti tuo klausimu bei pa
teikti pasiūlymų Kanados 
ateičiai.

* * *
Stainberg, Dominio Store, 

Hudson ir daugelis stambių 
įvairių maisto ir kitokių par
duotuvių dažnai skelbia dide
lius nupiginimus. Federali
nės valdžios inspektoriai per 
kelis mėnesius stebėjo ir su
rado, kad tai yra apgaulingi 
skelbimai. Visi jų savininkai 
patraukti teisman už apgau
dinėjimą publikos. Bet kažin, 
ar mūsų Liberalų Partijos 
vadas Trudeau išdrįs bausti 
tokius milijonierius kaip ir 
jis pats ... B. Kvietinskas

davo ir pavaišindavo daugelį 
turistų iš Tarybų Lietuvos. 
Labai domėjosi, kaip sekasi 
gyvenimas Tėvynėje ir vis 
ruošėsi ir pats ją aplankyti. 
Ankstyva mirtis sunaikino jo 
visus planus.

Jo dažni svečiai taipgi bū
davo jūreiviai iš Tarybų Są
jungos ir kitų laivų, atvyks
tančių į Vancouver uostą. 
Mokėdamas rusų, ukrainų ir 
lenkų kalbas. Velionis greitai 
susidraugaudavo su įvairių 
tautų žmonėmis ir paliko 
daug pažįstamų keliose šaly
se.

Reiškiu gilią užuojautą 
Vlado Bukausko šeimai ir 
giminėms. Algirdas Grinkus

GELEŽINKELIS LIGI 
ALIASKOS

Rinkimai į British Colum
bia parlamentą įvyks gegu
žės 10 dieną, gi į visos šalies 
parlamentą—gegužės 22 die
ną. Tai norinčių būti išrink
tais į vieną ar kitą parlamen
tą yra beveik pora šimtų.

Progresyviai piliečiai dirba 
pasišventusiai, norėdami pa
keisti provincijos parlamento 
sudėtį, kurio didžiumą dabar 
sudaro taip vadinama Social 
Credit partija. Šios partijos 
sudėtį sudaro įvairūs speku
liantai, reakcionieriai ir jų 
propogandos apgauti žmo
nės.

Per tris su puse metų šis 
spekuliantų ir milijonierių 
parlamentas panaikino įvai
rius mokesčius savo turtin
giems prieteliams, gi visą 
mokesčių naštą suvertė ant 
daugumos provincijos žmo
nių.

Jei pavyks šių “legalių

Pavasario kelionė į 
Vakarų Kanadą

Jau esu rašiusi “Laisvėje” 
apie kelionę į Vakarų Kana
dą, bet ji įvyko vasarą o 
šiemet—ankstyvon pavasarį. 
Man buvo įdomu susipažinti 
su krašto klimatu dar sniegui 
tebesanti, nes teko daug 
girdėti apie didelius šalčius 
Manitoba, Saskachewan ir 
Alberta provincijose. Vykau 
traukiniu.

Iš Toronto išvažiavau kovo 
13 d. popiet. Toronte palikau 
apyšiltį orą ir tik vietomis 
dar galėjai matyti sniego 
sluogsnius. Pavažiavus toliau 
į šiaurę, oras buvo daug 
šaltesnis ir žemė dar buvo 
apdengta sniegu, ypatingai 
važiuojant pro Georgian Bay 
ir miškus. Bet atvykus į 
Sudbury, sniego ant žemės 
buvo nebematyti, tik truputį 
lynojo su sniegu.

Sudbury yra Kanados me
talo kasyklų centras, apie 
400 mylių į šiaurę nuo Toron
to, tad tikėjausi pamatyti 
daug sniego. Bet pasirodė, 
kad ir ten pavasaris pasirodo 
apie tuo pačiu laiku kaip ir 
Toronte.

Pervažiavus Sudbury ke
lionė toliau tęsėsi per miškus 
ir ežerus, apdengtus sniegu. 
Naktį važiuojant, mažai teko 
žiūrinėt pro langus, nes pa
noro ir primigti.

Atvykom į Marathon 10 v. 
ryto; diena buvo graži, sau
lėta. Nors sniego buvo ne
mažai, bet oras nebuvo ne
šaltas.

Toliau keliaujant ir dairan- 
tis per langus, prabėgo įdo
mūs ir gražūs reginiai: aukš
tų žaliuojančių eglių miškai 
apdengti baltu sniegu; ledų 
apdengti, upės, upeliai, eže
rai ir ežerėliai, kurių tose 
apylinkėse yra labai daug; 
taipgi kalnai ir kalneliai, 
apaugę eglėmis ir pušimis ir 
apkloti sniegu. Saulei švie
čiant, visur tik baltuoja ir 
spindi ledas ir sniegas ant 
žemės ir tarp eglių ir pušų 
šakų. Tik žiūrėk ir gėrėkis 
šiuo gamtos grožiu! Bet trau
kinys bėga, pūkšnoja tolyn ir 
veža į kitas vietas, matau 
kitus vaizdus.

Pravažiavom ir vieną trau
kinio katastrofą: prekinio 
traukinio buvo keli vagonai 
nukritę nuo bėgių, bet žmo
nės nenukentėjo. Ties ta 
vieta ir mūsų traukinys su
mažino greitį, nes buvo stai
gus užsisukimas ir važiavom 
palei gana aukštas kalvas. 
Kadangi buvo daug sniego, 
tad gyventojai, gyvenantys 
toliau nuo didesnių kelių, tu
rėjo tik siaurus takus prasi- 
kasę nueiti į kelią.

Taip gėrintis gamtos gro
žybėmis, nė nepastebejau, 
kaip nuvykom į Thunder 
Bay. Šis miestas yra Kana
dos didžiųjų ežerų didžiau
sias uostas, javų eksportavi
mo centras. Pravažiuojant 
gali matyt didžiulius elevato
rius (sandėlius) javams ir 
prekinius laivus.

Už Thunder Bay gamtos 
vaizdai suprastėjo. Sniego 
dar buvo nemažai, bet nebe
buvo matyt ežerų, nei gražių 
miškų. Prasidėjo lygumos ir 
apskurę lapuočiai medžiai, 
kuo arčiau prie Winipego, 
tuo prastesnė augmenija.

plėšikų” naštos nusikratyti, 
naują parlamento didžiumą 
sudarys “Nauja Demokratinė 
Partija.” Jie prižada daugiau 
rūpintis visų žmonių reika
lais. Kitas įdomus pažadas, 
tai sujungti šios provincijos 
geležinkelį su Aliaskos gele
žinkeliu. Geležinkelio pratę- 
sirtias ligi Aliaskos—apie 
1,500 kilometrų (apie tūks
tantis penki šimtai km) per 
didelius kalnus, slėnius ir 
upes suteiktų daug darbo, 
bent keletai metų.

Laukiame rinkimų rezulta
tų. A. Grinkus 

Sniego sluogsnis nebuvo sto
ras, bet oras buvo šaltokas. 
Neteko matyt didelių pusnių 
pravažiuojant per Winipegą 
ir visą Manitobos ir Saske- 
chewano provincijas, kaip, 
aš įsivaizdavau ir tikėjaus 
dar pamatyti.

Pravažiuojant Saskache- 
wano miestuką Moose Jaw, 
laukuose matėsi besiganan
čios bandos gyvulių. Nors 
dar buvo nemažai sniego, bet 
gyvuliai rankiojo ir ėdė iš po 
sniego kyšančiu sudžiūvusią 
žolę.

Vėliau man viena bendra
keleivė vietinė gyventoja 
paaiškino, kad per dalį Sas- 
kachewano provincijos ir Al
bertos eina ruožas augančios 
žolės, kuri yra tinkama nau
doti gyvuliams žiemos metu 
laukuose, bet kitose vietose 
jau auga kitos rūšies žolė, 
kuri gyvuliams netinkama, 
jei nenupjauta ir nesudžio
vinta.

Nuvykus į Medicin Hat, 
Albertos provincijos miestą, 
jau sniego buvo visai mažai 
matyt. Daug keleivių išlipu 
iš vagonų galėjo po peroną 
vaikščioti be paltų. Pasirodo, 
kad apie šią apylinkę klima
tas šiltesnis ir kad yra šilta
daržių auginančių gėles ko
merciniam naudojimui Vaka
rų Kanadai. Pravažiuojant 
Calgari, jau buvo gana šilta 
ir gražu—Laukuose sniego 
buvo mažai belikę, bet ant 
upės dar tebestovejo storas 
ledas. Galbūt buvo atkelia
vęs šiltas vėjas, kurį vadina 
indijonų vardu “Šinuk.” Tai 
stebėtinas gamtos reiškinys. 
Kada “Šinuk” pradeda pūsti, 
sniegas nutirpsta per kelias 
valandas, ir žmonės gali 
vaikščioti plonai apsirengę. 
Bet už kiek laiko gali vėl 
atšalti ir sniego prisnigti. 
Kada tie vėjai ateis, dar 
niekas negal atspėti. Jie 
ateina kartais kartą ar du 
kartus per metus, o kartais 
visai nepasirodo. Vietiniai 
gyventojai to “Šinuk” laukia, 
nes po didelių šalčių gauna 
oro permainą.

Pervažiavus Calgarį, prasi
deda miškai ir Rocky Moun
tains, kalnai, kurie tęsiasi 
per visą British Columbijos 
provinciją iki Pacifiko jūros 
ir Vancouverio miesto.

Apie tuos kalnus esu rašiu
si anksčiau, tad dabar nekar
tosiu.

Nors per tuos kalnus va
žiavau trečią kartą, bet man 
niekad neatsibosta juos ste
bėti ir tos gamtos vaizdais 
gėrėtis. Važiuojant traukiniu 
gali ramiai sėdėti ir stebėti 
prabėgančius vaizdus. Šiuose 
traukiniuose įrengtas ir spe
cialius vagonas, vadinamas 
“Dome” (bokštas). Šis vago
nas yra aukščiau iškeltas, 
virš kitų vagonų. Jo apskri
tos lubos ir pusė sienų iš 
stiklo, tad keleiviai gali lais
vai sėdėt ir matyt prabėgan
čius vaizdus iš visų pusių. 
Dienos laiku, šis vagonas 
visados pilnas žiūrovų, ypa

Prie Kėdainių rajono “Rytų aušros” kolūkio poilsio namų.

tingai važiuojant per Rocky 
kalnus.

Artinantis prie Vancouve
rio, laukuose pranyko snie
gas ir galėjai pastebėti pir
mąsias pavasario gėles, pra
dedančias skleisti savo žie
dus. Tai krokai ir dafedilės. 
Pačiame Vancouverio mieste 
žydėjo narcizai ir gražūs krū
mokšniai, kurių pavadinimo 
nesužinojau. Už dviejų savai
čių pradėjo žydėti ir Japoniš
kosios vyšnios ir tulpės. Ja
poniškų vyšnių Vancouvery 
gana daug. Yra ištisos jomis 
apsodintos gatvės. Kai jos 
sužysta įvairiomis spalvomis, 
gražu pavaikščiot ir pasigė
rėti jų grožiu. Vancouvery 
oras, buvo šiltas, bet drėg
nas.

Išbuvus kelias savaites 
Vancouvery, balandžio 23 d. 
sugrįžau į Torontą. Važiavau 
traukiniu pro tas pačias vie
tas, tik keliomis savaitėmis 
vėliau. Sniegas dar nebuvo 
dingęs Rocky kalnuose. 
Sporto mėgėjai dar nuva
žiuodavo į tuos kalnus šliūžė
mis pavažinėt. Bet išvažia
vus iš kalnuotų vietų, ant 
lygumų sniegas buvo jau 
nutirpęs, bet stovėjo dideli 
žemės plotai, apsemti vande
niu, ypatingai įvažiavus į 
Manitoba provinciją apie Wi- 
nipegą. Traukinys sulėtino 
važiavimą, nes vietomis van
duo jau beveik siekė geležin
kelio bėgius.

Pats Winipeg smarkiai nu
kentėjo, nes kai kurios gat
vės buvo vandeniu apsemtos 
ir asfalte atsirado daugybė 
duobių. Pagal jų laikraštį, 
valdžiai jau nebeužteks pa
skirtos sumos pinigų gat
vėms sutaisyti. Netoli didelė 
upė smarkiai išsiliejo, ir daug 
gyventojų turėjo iš savo gy
venviečių išsikraustyti.

Pravažiavus Thunder Bay, 
vėl dar buvo matoma sniego 
laukuose, miškuose, ir jis 
išnyko tik apie Sudbury. Už 
Sudburio vėl atsirado snie
guotas tarpas iki Vashega, 
apie 100 mylių nuo Toronto, 
kur ir užsibaigė snieguotas 
šių metų sezonas. Toronte 
radau gražią, saulėtą ir apy
šiltę dieną.

Įdomu pakeliauti po didelį 
kraštą ir pamatyti įvairias 
vietas, žmones ir klimatą.

Kanada yra didelė ir įdomi 
šalis, tik gaila, kad ne visi 
turi galimybių pakeliauti ir 
ją pamatyti. Jauna būdama 
neturėjau progos pavažinėti, 
tad nors į senatvę, kiek 
išgaliu, stengiuos išvažiuot ir 
pasižmonėti. Pavažinėjus ir 
gerokai pavargus, ir namai 
atrodo daug meilesni, kada į 
juos sugrįžti.

J. Naruševičienė

BANGŲ ENERGIJOS 
PANAUDOJIMAS

Filadelfijos universitete su
kurtas elektrocheminis ele
mentas, kuris paverčia elekt
ros srove bangų energija. 
Siame elemente, pripildytame 
vandenilio, du elektrodai at
skirti membrana, kuri pralei
džia vandenilio jonus.. Ban
gos suspaudžia vandenilį vie
noje elemento pusėje, ir jo
nai skverbiasi pro membra
ną, sukurdami srovę. Kadangi 
bangavimas yra periodikas, 
gaunama kintamoji srovė, — 
rašoma žurnale „Chemical 
ant Engineering News".
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DETROIT. MICH.
Suvažiavimas

“Laisvės” šerininkų suva
žiavimas įvyko balandžio 1 d. 
Iš toliau suvažiavime buvo 
Julia Andriulis iš St. Peters
burg, Florida, Elena Bra
zauskienė ir Millie Barnet iš 
Hartford, Connecticut, S. 
Masytė, Servit Gugas ir 
Ruth Gugas iš Detroito. Da
lyviai suteikė viešnioms gar
bę išrinkdami Masytę pirmi- 
ninkaut, o Andriulienę atlikt 
sekretorės darbą. Suvažiavi
mą atidarė direktorių tary
bos pirmininkas Povilas Ven
ta. Gerus ir įspūdingus ra
portus išdavė redaktorius 
Antanas Bimba, administra
torė Ieva Mizarienė ir net 
keli board direktoriai. Daly
viai užgyiė jų raportus ir 
entuziastiškai išreiškė 'norą, 
kad “Laisvė” gyvuotų daug, 
daug metų. Administratorė 
Ieva Mizarienė raportavo, 
jog gavo daug sveikinimų iš 
visų kolonijų ir “Laisvės” 
fondas pastiprėjo, primi
nė, kad mes* višT tūrime ir 
ateityjernepamiršt laikraščio 
su aukofm^__ pasveikinimais, 
prisiminimais ir palikimais. 
Detroitiečiai pasveikino su
važiavimą su $1250.

Banketas
Po suvažiavimo įvyko ban

ketas pagerbimui redakto
rius Antano Bimbos jo 85 m. 
gimtadienio proga. Skanūs 
pietūs; pilna salė gražių lie
tuvių.

Buvo ir programa, kurią 
tvarkė le- a Mizarienė. Dai
navo Aido Choras, Becker, 
Elena Brazauskienė, o piani
nu akompanavo ir vadovavo 
mokytoja Mildred Stensler. 
Gražių kalbų ir linkėjimų 
netrūko; jų buvo daug ir visi 
ne tik gerbė Antaną Bimbą 
už jo nuveiktus darbus, bet 
ir linkėjo jam geros sveika
tos ir daug linksmų metų 
ateityje. Kalbėjo Tar. Lietu
vos konsulas iš Washingtono 
Rimas Mališauskas, Vilniaus 
“Tiesos” ir “Moscow News” 
korespondentas Jonas Luko
ševičius, “Vienybės” redak
torius Jonas Valaitis, LDS 
prezidentas Servit Gugas, 
LDS sekretorė Anne Yaks- 
tis, Jonas Juška ir daug kitų 
veikėjų. Nuo Detroito pažan
gių organizacijų jubilijantui 
buvo įteiktas trofėjus: laik
rodis su tinkamu užrašu. O 
užbaigimui banketo, Antanas

Sveikina "Laisvės" suvažiavimą
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą su $10 auka. Linkiu 

laikraščiui ir jos redaktoriui A. Bimbai ilgo gyvenimo.
P. Žukauskienė Westwood, Mass.

Nuo Administracijos: Atsiprašome E. Repšienės, kuri 
prisiuntė šį pasveikinimą, ir P. Žukauskienės. Jis tilpo 
pereitame numeryje, bet buvo praleistas P. Žukauskienės 
vardas.

LAISVES” BENDROVES DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija j Tarybų Lietuvą
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

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

Kaina $1,475. Agentas: Baltic American Holi
days, Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10017.

Dar turime keletą vietų, tad prašome visų, kurie 
nori važiuoti, greit užsakyti vietą, prisiunčiant 
$100 užstato.

Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin
kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.

“LAISVĖS’’ ADMINISTRACIJA
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Sukackienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Julei Brennan, 

sūnums Juozui ir Vytautui, giminėms, artimie
siems ir draugams su kuriais ji dirbo visuomeninė
je veikloje per ilgus metus.

Mes susirinkę balandžio 29 d. Suomių salėje, prie 
Quinsigamond ežero, Shrewsbury, Mass., suruoš
tame minėjime Marijonos vaikų, jos atminimui 
aukojame $52 “Laisvės” fondui nuo sekamų josios 
draugų:

Peter Plakštis Mary Kelley
Margaret Jucius Joe Kelley »
Olga Večkytė Albertine Kristie
Norma Walant John Kristie
Charles Walant Irene Janulis
Albertas Daukšys Richard Janulis
Lucy Auseius Frank Petkūnas
Victoria Kolesh Josephine Vasilienė
Victor Kolesh John Petkūnas
Julia Wallent Anna Kalanta

Frank Kalanta

J o s e p h J. Ga r sz va
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Bimba susijaudinęs visiems 
padėkojo.

Buvo gražus, įdomus ir 
vertingas banketas.

LLD kuopa
Detroito LLD 52 kp. pra

dėjo smarkiau gyvuot, nes 
iždininkas Alfons Rye turi 
daug energijos ir visokių 
gerų sumanymų ateičiai. 
Jis ne tik bando išjudint 
senus narius, bet jieško prie
monių pritraukt naujų, jau
nesnių, čia gimusių. Ir ka
dangi kuopos susirinkimai 
įvyksta tuojau po Detroito 
Lietuvių Klubo susirinkimų, 
t. y. kiekvieną menesį ket- • 
virtą sekmadienį, tai kuopos 
narių būna užtektinai. Perei
tą susirinkimą balandžio 22 
d. įstojo vienas naujas narys: 
William Akialis. Ateityje ti
kime gaut daugiau.

Nauja patarnautoja
Klubo nariai, kurie užeis į 

užeigą penktadieniais ir šeš
tadieniais, ras naują patar
nautoją. Dabar klubas turi 
du gerus patarnautojus: dvi 
dienas tarnauja Frances Te- 
levičienė, penkias dienas 
Juozas Tamulis.

Aplenks Detroitą
S. m. kovo mėn. buvo 

pranešta, jog 11 paveikslų iš 
Leningrado Hermitage paro
da šią vasarą JAV įvyks 
keturiuose miestuose: Wa
shingtone, New Yorke, Los 
Angeles ir Detroite. Bet da
bar pranešama, jog paroda 
Detroitą aplenks ir bus roda
ma tik trijuose miestuose. 
Būk tai Detroitą aplenks 
todėl, kad tie paveikslai ne
paprastai brangūs ir dalikat- 
ni; didelis jų vežiojimas gali 
juos pažeisti. Vienas iš tų 
brangių paveikslų būtų bu
vęs “Madonna su Gėle,” kurį 
nupiešė Leonardo da Vinci ir 
kurį nupirko Caras Nicholas
11 1914 metais už apie vieną 
ir pusę milijono dolerių.

Kaip yra pranešta, ši paro
da įvyks National Gallery 
Washingtone nuo gegužės 13 
iki birželio 24 d.; Los Ange
les County Museum of Art 
nuo birželio 30 iki rugpjūčio
12 d.; ir Knoedler Gallery 
New Yorke nuo rugpjūčio 21 
iki rugsėjo 30 d. Lietuviai 
tuose miestuose turėtų 
stengtis šią nepaprastą paro
dą pamatyti. Stefanija

KVIETIMAS Į AIDO 
CHORO KONCERTĄ

Aido Choro pavasarinis 
koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 20 dieną. Koncerto 
programą išpildys mūsų 
Aido Choras su savo solistais 
vadovybėje jos mokytojos 
Mildred Stensler ir Hartfor
do Laisvės Choras su savo 
solistais mokytojos Wilma 
Hollis vadovybėje. Su Hart
fordo laisviečiais žada atvyk
ti ir svečių būrys. Bus malo
nu su jais susitikti.

Atėję į koncertą ir balių 
išgirsite ir daugiau ką nors 
naują.

Koncertas prasidės 2 vai. 
po pietų. O po koncerto gerai 
ir skaniai papietausime ir 
gražiai, kultūringai praleisi
me visą popietę. Dabar die
nos jau gerokai ilgesnės, tai 
nereikės skubėti į namus, 
turėsime laiko pasikalbėti su 
seniai matytais draugais ir 
draugėmis.

Koncertas ir banketąs 
įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Aido Choras kviečia dainos 

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo balandžio 4 d. iki 

geguės 1 d.:
A. Šūsnis, Chesterland, Ohio, prisiminimui mamy-

Suzannos Seimonienės.................................. $100.00
F. Kontenis, St. Petersburg, Fla.  .....................100.00
Anna ir Juozas Balčiūnai, Miami, Fla., prisiųsta A.

Bimbai, proga jo gimtadienio............................50.00
Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai, Fairview, N. J., proga

jų sunaus Frank Bražinsko gimtadienio.......... 50.00
Julius Krasnickas, Miami, Fla............. ... ........................50.00
Mary Dobinis, Cambria Hts., N. Y. prisiminimui ma

mytės Uršulės Sinkevičienės-Sincus................ 40.00
L. Bagdonas, Conover, N. C............................................38.00
Ruby Jeske, Farmington Hills, Mich., prisiminimui

mirusio vyro Mike Jeske ir mirusios mamytes 
Ievos Vėgėlienės............................. 35.00

Charles Ustupas,Brockton,Mass.,proga89 m.amžiaus . 25.00
V. ir P. Budroniai, Seminole, Fla. .................. 25.00
Magdalena Navickas, sveikina suvažiavimą, per

N.Iešmantienę, Lauderdale Lakes, Fla............. 20.00
Vincas Kirvela, Lincoln Park, Mich................................ 15.00
George Montvilas, Chicago, Ill..................... 15.00
J. Mikaila, Brooklyn, N. Y...............................................12.00
Joseph Sukaskas, Westbury, N. Y., prisiminimui mo- ' 

tinos M. Sukackienės.............................10.00
Petras Bizokas, Des Laurentides, Que., Canada ..... 10.00 
Amelia Paulauskas, Cherry Valley, Mass...................... 10.00
W. Baltušis, Roslindale, Mass......................................... 10.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich.......................................   .8.00
Daratėlė Murelienė, Warminster, Pa., per Ilsę Bimbą .7.00 
J. Vasil, Shrewsbury, Mass.............................................. 5.00
Mary Baltuška, Grand Bend, Ont., Canada.................... 5.00
Juozas Kireilis, Johnson City, N. Y................................. 5.00
C. Pechuls, Beaumont, Cal................................................ 5.00
J. Bikulčius, Woodhaven, N. Y.........................................5.00
Margaret Ciabotti, Wilkes-Barre, Pa.............................5.00
P. Skuja, Bothwell, Ont., Canada............................  .5.00
G. Pavilonis, Sudbury, Ont., Canada..............................5.00
B. Kubilius, Mountain View, Cal...................................... 5.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada..........................5.00
Pranas Nagine, Keene, N. H.............................................3.00
C. Markūnas, Methuen, Mass................... 2.00
H. Cižauskienė, Chicago, Ill...............................................2.00
Anthony Burt, Binghamton, N. Y.....................................1.00
John Senkus, Worcester, Mass., per J. Petkūną..........1.00
Peter Plokštis, Worcester, Mass., per J. Petkūną........1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

mylėtojus ir visus apylinkės 
lietuvius dalyvauti.

Auka tiktai $7.
Choro rėmėjai

Onutė Jakštienė dažnai 
prisimena, kai ji ir jos myli
mas gyvenimo draugas Pra
nas dainuodavo Aido Chore. 
Jinai chorą parėmė su $10. 
Francis Mazelienė paaukojo 
$10.

Julia Lazauskienė buvo nu
vykus į Miami, Fla., ir grįž
dama nuo A. Bečienės parve
žė Aido Chorui $10, o nuo 
J.Augutienės $5.

Didelis ačiū už aukas!
P. Venta.

New Yorkas. — Kaip žino
ma, jau gana ilgas laikas 
streikuoja didžiųjų apart- 
mentinių namų prižiūrėtojai. 
Matyt, jų kovai simpatizuoja 
ir miesto tarybos narė Ruth 
Messinger. Ji ragina tų na
mų nuomininkus sustoti mo
kėti nuomas, kol savininkai 
neišpildo prižiūrėtojų teisin
gų reikalavimų.

WORCESTER, MASS. Pramogų kalendorius
MIRĖ

MARIJONA SUKACKIENĖ
She was born in the Sou

thernmost part of Lithuania 
in 1893. Sometime after 1905 
she came to the United 
States spending most of her 
life in Worcester, Mass. 
Here she married Adam Su
kackas with whom she had a 
daughter Julia and two sons. 
Joseph and Vytautas. After 
a long illness she died in a 
nursing home in Alpine, N.J. 
on March 29, 1979. Her body 
was cremated and her ashes 
were buried in Worcester on 
Sunday, April 29th.

A celebration of the life of 
M. Sukackienė was held that 
afternoon at the Finnish Hall 
on the banks of Lake Quinsi
gamond in Shrewsbury 
where Olympia Park was 
located and where Mary had 
spent hundreds of hours in 
work and pleasure. The me
morial meeting was organ
ized by Peter Plakštis, who 
also acted as chairman and. 
gave a beautiful eulogy in 
which he spoke of her many 
qualities. Frank Blazis 
opened and closed the pro
gram with songs in English 
which Mrs. Sukackas had at 
one time expressed a liking 
for.

Richard Janulis traced his
tory from 1905 to the pre
sent and its contrast to show 
that whatever the problems 
of the time were, Mary 
Sukackas was involved. Al
bert Dupsha dedicated a 
Lithuanian folk song “Augau 
aš pas Tėvelį” and spoke of 
the great influence when 
necessary and encouraging 
mostly.

Amelia Yuskovic, LDS 
Treasurer, in her remarks 
said that M. Sukackienė not 
only loved her family very 
much, but knew that it was 
important to be part of the 
life that seeks to improve 
conditions. At an early age 
she became active in organi
zations such as the LLD, the 
L. M. S., Aido Chorus of 
Worcester, Drama groups 
and the LDS Lodge in Wor
cester which she helped to 
organize. She was a great 
supporter of Laisvė and was 
for years a leader in the 
Worcester Community.

A lovely arrangement of 
huge white chrysanthemums

PASMERKĖ RODEZIJOS 
RINKIMUS

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba neseniai įvykusius 
Rodezijoje (Zimbabwe) rinki
mus rado neteisingais ir ra
gina pasaulinės organizacijos 
nares naujosios vyriausybės 
nepripažinti. Už nutarimą 
balsavo 12 narių, prieš ne
balsavo nė vienas, o nuo 
balsavimo susilaikė Jungti
nės Valstijos ir Prancūzija. 
Saugumo Taryba reikalauja 
naujų rinkimų Jungtinių 
Tautų sudarytos specialūs 
komisijos priežiūroje.

New York. — Suplanuota 
pietiniame Bronxe pastatyti 
didelę įmonę, kuri išmatas 
pavers į kurą. Jos pastaty
mas kainuos apie 100 mil. 
dolerių. ,

was sent by a group of 
former Worcesterites now 
living in St. Petersburg, 
Florida: Helen and Joseph 
Sharkey, Helen Janulis and 
Tillie and Joseph Lucas. A 
poem composed for the occa
sion by Helen Janulis was 
read by Peter Plakštis.

Joseph Sukackas ex
pressed the appreciation of 
the family. Refreshments 
were served following the 
services.

Mary Sukackas is missed 
but her deeds will live on. 
Those of us at the Memorial 
Service felt we had been 
touched by her in one way or 
another. Our lives are better 
having known her. ABY

TARP LIETUVIŲ
Julia Lazauskienė viešėjo 

pas dukrą ir jos šeimą savai- 
*tę laiko Floridoje. Ji sako, 
kad buvo užėjusi ir į mūsų 
draugų klubą, kur sutiko 
nemažai pažįstamų.

* * *
Ona Malinauskienė-Malin 

buvo sugrįžusi iš ligoninės, 
bet už kelių dienų ir vėl 
turėjo grįžti į Roosevelt Hos
pital, New Yorke. Gydytojai 
sako, kad šią savaitę jai 
reiks daryti operaciją. Serga 
tulžies akmenimi.

* * *
J. Lazauskienė pranešė, 

kad balandžio 27 d. sunkiai ir 
staiga susirgo B. Skublickas. 
Jis nuvežtas į LaGuardia 
ligoninę, Forest Hills, N. Y., 
kur gydytojai tikrina sveika
tą.

BRIEFS
Thousands of people from 

all over the United States 
were in Washington this 
past week end to express 
their concern over the dan
gers presented by nuclear 
power and nuclear weapons.

* * *
Feminine intuition isn’t 

just something dreamed up 
by women—it’s a scientific 
fact, says a woman research
er. According to Dr. Judith 
Hall, assistant professor of 
psychology at John Hopkins 
University, Baltimore, wom
en don’t have to hear a word 
to understand what is going 
on. Women are definitely 
superior to men at under
standing what is going on. 
Women are definitely superi
or to men at understanding 
hidden thoughts, she says, 
and those infuriating gues
ses—which are always 
right—are probably a result 
of subconscious training.

* * *
The 1980 Summer Olym

pics in Moscow will not only 
be a festival of sports but 
also a review of the achieve
ments of multinational Sovi
et art, according to Vasily 
Kukharsky, deputy minister 
of culture of the USSR.

* * *
White-collar crimes in this 

country are costing taxpay
ers $200 billion a year, a 
former U. S. prosecutor in 
the Watergate hearings has 
charged. 

* * *
Greta Garbo and her 

friends were insisting that a 
biography of the famous act
ress was a fraud. The book, 
written by Antoni Grono- 
wicz, was billed as a story 
told “in her own words.” 
Miss Garbo took the extraor
dinary measure of allowing 
friends to circulate an affida
vit in which she swore she 
had “never at any time 
entertained any type of hum
an relationship” with Mr. 
Gronowicz. 

* * *
This season’s last big af

fair—New York Aido Chorus

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

Antradienį, gegužės 15 d., 
2 vai. po pietų įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Kviečiame visas nares da
lyvauti. Valdyba

* * *
Mūsų Moterų Klubo nuola

tinė susirinkimų lankytoja 
Marta Kavaliūnienė balan
džio 8 d. gatvėje prie savo 
namų puldama smarkiai susi
žeidė. Ligoninėje jai reikėjo 
keleto susiuvimų apie akis.

* * *
Gegužės 4 d. draugų Skub- 

lickų marčios tėvas Edmund 
Nash, kuris gyveno Matti
tuck, L. L, staiga mirė 
širdies priepuoliu.

* ♦ *
Sveikiname Julia Lazaus

kienę sugrįžusią iš atostogų, 
o ligoniams linkime greit 
susveikti, o Skublickų šeimai 
reiškiame gilią užuojautą mi
rus jų sūnaus uošviui. Ieva

Spring concert is very near 
and the chorus is working 
hard to make it a memorable 
affair. Hope all of our chorus 
members will attend the last 
practice this Saturday.

We work hard learning 
the songs and we also enjoy 
our get togethers. The coffee 
table after the rehearsal is 
relaxing. We can talk and 
enjoy a good cup of coffee. 
Mildred Stensler treated us 
to a very nice table and so 
did Ona Babarskas and oth
ers. Thanks to all of those 
good people and let us keep 
our chorus going.

* * *
The famous American act

ress Jane Fonda is one of the 
leaders of the anti-nuclear 
movement. She says: “The 
Three Mile Island affair ends 
a generation of corporate 
cover-ups and false govern
ment assurances. After a 
week in which the Pennsyl
vania utility hid or mini
mized the danger to the 
public from its plant—while 
charging consumers $600,000 
per day for emergency elect
ricity—and a week that En
ergy Secretary James Schle
singer believed “underscored 
how safe nuclear power has 
been in the past,” there is 
now a Vietnam-style credibi
lity gap between Americans 
and their government.” Use

Jane Fonda, winner of the 
best actress award this year.




