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KRISLAI
Jau beveik užtikrinta 
Didžiosios šventės 
Bus dar sunkiau 
Su teisingu pasididžiavimu

A. BIMBA
Jau mažai beliko abejonės, 

kas ateinančiuose prezidenti
niuose rinkimuose bus di
džiųjų kapitalistinių partijų 
kandidatai. Beveik visuose 
jau įvykusiuose pirminiuose 
balsavime demokratai pasi
sakė už prezidentą Jimmy 
Carterį, o republikonai už 
buvusį filmų aktorių ir Cali- 
fornijos gubernatorių Ronald 
Reaganą. Jie ir bus jų kandi
datai. Vienas iš jų bus išrink
tas prezidentu. Bent kol kas 
perspektyvos susidarymui 
trečios masinės liaudies par
tijos, kurios kandidatas pa
jėgtų, galėtų užkirsti vieno 
jų laimėjimui kelią, labai 
mažos, beveik nėra. Tai ga
lėtų padaryti tik darbo unijų 
judėjimas, bet, gaila pasaky
ti, jo vadovybė šiuo reikalu 
nė iš vietos nesijudina . . .

Beje, kalbant apie prezi
dentinius kandidatus, reikia i 
pridurti, kad Jungtinių Val
stijų Komunistų Partija jau 
turi savo kandidatą ir ruošia
si labai aktyviškai dalyvauti 
busimuosiuose ateinantį ru
denį rinkimuose. Jos kandi- ! 
datų yra žinomas ilgametis 
veikėjas ir kovotojas partijos 
sekretorius Gus Hali.

Kaip žinoma, socialistinia
me pasaulyje yra oficialiai 
įvestos ir labai iškilmingai 
kasmet švenčiamos dvi šven
tės, būtent Tarptautinės Mo
ters Diena—Kovo 8-ąją ir 
Gegužės 1-ąją. Kapitalistinė
se šalyse jos minimos tiktai 
pažangiosios visuomenės.

Reikia pasidžiaugti.kad lie
tuviai pažangiečiai jų minėji
me neatsilieka nuo kitų tose 
šalyse pažangiųjų žmonių. 
Neatsiliekame nei mes, 
Jungtinių Valstijų bei Kana
dos senosios kartos lietuviai. 
Ir šiemet Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo suruoštas 
Tarptautinės Moters Dienos 
atžymėjimas Laisvės salėje 
labai gražiai pavyko. Šlovė 
mūsų sesėms klubietėms!

Ateina Gegužės Pirmoji. 
Visuose miestuose pažangie
čiai amerikiečiai ruošiasi ją 
plačiausiai atžymėti masi
niais susirinkimais bei gat
vėse demonstracijomis. Ypa
tingai mūsų didžiajame New 
Yorke šiemet žada įvykti 
plati demonstracija ir susi
rinkimas Union Square aikš
tėje. Dalyvaukime ir mes 
lietuviai.

Įdomu, kad jau net ir 
prezidentas Carter savo pra
nešime apie planą kovai su 
infliacija nežadėjo geresnių 
laikų greitoje ateityje. Prie
šingai: jis vėl ir vėl ragino 
visus amerikiečius susivaržy
ti diržus, taupyti ant visko, 
vengti kokių nors prašmat
nybių, pasiaukoti, turėti 
kantrybės.

Dabar pranešta iš Londo
no, kad ta pat istorija ir su 
Anglija. Pasirodo, kad kapi
talistinė Anglija, antroji di
džiausia aukštai išsivysčiusi 
šalis, dar skaudžiau serga ta 
pačia sunkumų ir blogų laikų 
liga. Ten, kaip žinia, infliaci
ja ir kainos yra dar aukščiau 
iškilusios, negu mūsų Jungti-

[Tąsa 2 pusi.]

Rytų Vokietijos 
veikėjų viešnagė

Lietuvoje
Kovo mėnesio pradžioje 

Tarybų Lietuvoje lankėsi 
Vokiečių Demokratinės Res
publikos liaudies rūmų dele
gacija. Kovo 1 d. svečiai 
lankėsi Kaune. Jie apžiūrėjo 
miestą, pabuvojo Spalio 50- 
mečio dirbtinio pluošto ga
mykloje.

Kauno rajono Salomėjos 
Nėries kolūkyje delegacija 
susipažino su žemdirbių gy
venimu, darbo ir buities są
lygomis.

VDR parlamentarai taip 
pat lankėsi Kaišiadoryse. 
Rajono vykdomajame komi
tete įvykusiame susitikime 
svečiai buvo supažindinti su 
kaišiadoriečių darbo laimėji
mais, vietinių Liaudies depu
tatų tarybų veikla.

Svečius lydėjo TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, TSRS valstybinio 
darbo ir socialinių klausimų 
komiteto pirmininkas V. Lo
monosovas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius S. 
Naujalis, Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministras V. 
Zenkevičius. ELTA

Gavo mirties bausme
Chicago, Ill. - Kovo 13 d. 

džiūrė iš 7 vyrų ir 5 moterų 
rado namų statymo kontrak- 
torių John Wayne Gacy kal
tu nužudyme net 33 jaunuo
lių. Bausmė: mirtis elektros 
kėdėje! Visoje savo istorijoje 
ši šalis dar nebuvo mačiusi 
tokio baisaus žmogžudžio.

Gacy advokatai bandė teis
mą įtikinti, kad jis yra išpro
tėjęs ir neturėtų būti bau
džiamas mirtimi, bet jiems 
nepavyko.

Rodezija jau turi 
naują kabinetą

Salisbury. — Balandžio 17 
dieną Anglijos karalienės pa
skirtas Rodezijai gubernato
rius Lordas Seames su savo 
vyriausybe pasitrauks, Ro- 
dezija tapo pilnai nepriklau
soma valstybe su nauja vy
riausybe, kurios kabinetas 
jau yra sudarytas. Jį sudarė 
vietinių gyventojų laimėju
sios partijos vadas Robert

Naujasis Rodezijos premjeras ir vadas 
[kairėje] ir Jushua Nkumo.

Didelė demonstracija prieš 
mažinimą darbų
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Albany, N. Y. — Prieš kelias dienas čia Kapitol Parke 
įvyko Civil Service Employee Association unijos narių 
kovingo protesto demonstracija prieš valstijos valdžios 
užsimojimą sumažinti valstijos darbus net 9,000 tūkstan
čiais. Tai reiškia, kad tiek 
darbo.

Demonstracijoje dalyvavo 
vieningai nutarė nebalsuoti
balsuos už sumažinimą valstijos darbų arba patarnavimo.

Tarybų Sąjungos sveikinimas 
Zimbabwes vadams

Salisbury. — Neseniai įvy
kusiuose rinkimuose laimėju
sio ir sudariusio vyriausybę 
Zimbabwes Patriotinio Fron
to vadams Robert Mugabei 
ir Juozuoa Nkomui Tarybų 
Sąjungos prezidentas Leoni
das Brežnevas atsiuntė tokį 
sveikinimą:

“Nuoširdžiai sveikinu jus 
su didele patriotinių jėgų 
pergale per visuotinius rinki
mus šalyje.

Įtikinama Zimbabvės pa
triotų pergalė dėsningai ap
vainikavo ilgametę didvyriš
ką kovą, kurią kovojo Zim
babvės liaudis, patriotinio 
fronto vadovaujama, už ra-

Naujasis kabinetas suside
da iš 23 narių. Į jį įeina ir 2 
baltieji veikėjai. Paskelbda
mas naujo kabineto sąstatą, 
Mugabė užtikrino, kad bal
tieji Rodezijos gyventojai, 
kurių yra apie 250,000 ir 
kurie iki šiol valdė šalį, ne
bus diskriminuojami bei per
sekiojami. Jie turės visas 
teises.

darbininkų būtų išmesta iš 

apie 1,000 darbininkų. Jie 
už tuos pareigūnus, kurie 

sistinės santvarkos likvidavi
mą, už savo tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę. Ji užkirto 
kelią rasistų ir imperialistų 
mėginimams primesti liau
džiai marionetinį režimą, at
vėrė naują puslapį Zimbab
vės istorijoje. Sudarytos rei
kiamos prielaidos tikrai ne
priklausomai, suvereniai 
Zimbabvei sukurti.

Zimbabvės liaudies ateitis, 
jos tolesnis sėkmingas žengi
mas naujo gyvenimo kūrimo 
keliu didele dalimi priklausys 
nuo patriotinių jėgų vieny
bės ir susitelkimo, jų suge
bėjimo duoti atkirtį imperia
listų ir rasistų kėslams.

Iš visos širdies linkiu jums 
ir kartu visai Zimbabvės 
liaudžiai naujų didelių laimė
jimų. Galite būti tikri, kad, 
kaip ir sunkiais kovos už 
nepriklausomybę metais, Ta
rybų Sąjunga rėmė ir rems 
teisų Zimbabvės liaudies rei
kalą.”

Soria. — Ispanijoje dingo 
Jungtinių Valstijų militarinis 
lėktuvas F-4 Phuntum su 
dviem lakūnais.

Pasveikinkime “Laisvės”
suvažiavimą

“Laisvė” gimė 1911 m. Per tuos 69 metus ji pergyveno 
daug audringų, istorinių įvykių.

“Laisvė” suvaidino didžiuli vaidmenį sunkioje kovoje 
prieš darbo žmonių išnaudojimą. “Laisvė” per savo 
puslapius suteikė didelę pagalbą Amerikos darbo žmonėms 
kovoje už įvedima Social Security pensijos sulaukus 65 
metus. Šiandieną dauguma “Laisvės” skaitytojų gauna 
pensija.

1940 metais, kai Lietuvos liaudis paskelbė Lietuvą 
Tarybine Socialistine Respublika, ir Lietuva įstojo į 
darniąją Tarybinių tautų šeimą, “Laisvė” ją nuoširdžiausiai 
sveikino. Po 2-trojo pasaulinio karo į Ameriką privažiavo 
daug “dipukų”—nacionalistų. Jie per savo spaudą ir radiją 
varo didelę propagandą prieš Tarybų Lietuvą. Ypatingai 
dabar, prasidėjus šaltajam karui “Laisvė” suteikia Ameri
kos ir Kanados lietuviams teisingas žinias apie Tarybų 
Sąjungos ir Tarybų Lietuvos taikos vedamą politiką ir 
nesikišima į kitų tautų vidaus reikalus.

Bet “Laisvės” išleidimas dabartiniais infliacijos laikais 
susiduria su dideliais sunkumais. Kainos ant visko 
pasidvigubino. “Laisvei” reikalinga parama.

“Laisvės” Direktorių Taryba kreipiamės į visus skaityto
jus ir rėmėjus. Nuoširdžiai prašome pasveikinti dalininkų 
69-tą suvažiavimą, kuris įvyks balandžio 20 d., pasveikinti 
su auka tolimesniam “Laisvės” išleidimui.

DIREKTORIŲ TARYBA

Didelis darbininkų 
skaičiaus 

padidėjimas
Iš Federalinio Moterų Biu

ro pranešimo sužinome, kad 
Jungtinėse Valstijose darbi
ninkių skaičius yra smarkiai 
didėjęs, tai yra vis daugiau 
ir daugiau mūsų moterų “at
sisveikina” su virtuvėmis ir 
įsitraukia į darbo jėgas. Be
veik nėra tokios pramonės 
šakos, užsiėmimo bei profesi
jos kur moterų skaičius kas
met nepadidėtų.

Biuro paskelbti duomenys 
parodo, kad per pastarąjį, 
tai yra 70-ąjį dešimtmetį 
šioje šalyje darbininkių skai
čius padidėjo visais 12 milijo
nų ir kad šiandien jau turime 
44 milijonus darbininkių!

Moterų Biuro sekretorė 
Miss Alexis Herman teigia, 
kad viskas rodo, jog ir per šį 
80-ąjį dešimtmetį tas darbi
ninkių skaičiaus didėjimo 
procesas ne tik nesustos, bet 
ir nesulėtės. Ji mano, kadmio 
dešimtmečio pabaigoje mes 
jau turėsime 57 milijonus 
darbininkių!

Ankara. — Kovo 13 d. 
Turkijoje nukrito Jungtinių 
Valstijos karinių oro jėgų 
lėktuvas C-130 ir žuvo 18 
žmonių! Čia nelaimės prie
žastis nenustatyta arba ne
skelbiama.

Tarsis dėl padėties 
Afganistane

Iš Washingtono praneša, 
kad greitu laiku įvyks tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kinijos 
aukštų valdžios pareigūnų 
pasitarimas dėl padėties Ki
nijoje. Pranešime pasitarimo 
darbotvarkis neskelbiamas.

Kaip žinoma, dar sausio 
mėnesį šios šalies gynybos 
sekretorius Harold Brown 
lankėsi Pekine ir pirmą kartą 
pažadėjo Kinijai parduoti ’mi- 
litarinius įrengimas, su tiks
lu, žinoma, ją įtraukti į 
bendrą militarinį frontą prieš 
Tarybų Sąjungą.

Iš Pakistano pranešama, 
kad ten prezidentui-diktato- 
riui generolui pavyko numal
šinti grupės karininkų sukili
mą. 26 sukilėliai suareštuoti. 
Jų laukia mirties bausmė.

Prezidentas Jimmy Carteris 
paskelbė savo programą 

kovai su infliacija

Prezidentas Carteris aiškina savo programą kovai su 
infliacija.

Washingtonas. — Praeitą 
penktadienį, kovo 13 dieną 
pagaliau prez. Carteris pa
skelbė gana seniai žadėtą 
planą arba programa kovai 
su infliacija. Pirmiausia jis 
storai pabrėžė, kad jis fede- 
ralinį 1981 metų subalan
suos, tai yra išlaidas sulygins 
su įplaukomis. Biudžetas bu
siąs sumažintas 13 bilijonų 
dolerių. Visa eilė socialinių 
projektų bus žymiai susiau
rinti, arba visiškai nutraukti- 
likviduoti. Jis žinąs, kas dau
geliui amerikiečių tas nepa
tiks, bet kitos išeities neesą.

Prezidentas savo praneši
me nespecifikavo, kurie pro
jektai bus susiaurinti arba 
likviduoti.

Platus, šlovingas Justo 
Paleckio atminimo 

įamžinimas Lietuvoje
Vilnius. — Siekdami įam

žinti žymaus valstybės ir 
visuomenės veikėjo, Socialis
tinio Darbo Didvyrio, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputato, Lietuvos 
TSR taikos gynimo komiteto 
pirmininko J. Paleckio atmi
nimą. Lietuvos Comunistų 
partijos Centro Komitetas ir 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba nutarė suteikti Justo 
Paleckio vardą Kauno vieša
jai bibliotekai ir toliau ją 
vadinti Kauno viešąja Justo 
Paleckio biblioteka.

Priimtas Telšių rajono Mi- 
čiurino kolūkio, Lietuvos KP 
Telšių rajono komiteto ir 
Telšių rajono vykdomojo ko
miteto pasiūlymas pavadinti 
Mičiurino kolūkį Justo Palec
kio kolūkiu. Justo Paleckio 
vardu bus pavadintas Lietu
vos jūrų laivininkystės lai
vas.

Vilniaus miesto vykdoma
jam komitetui pavesta pasta
tyti antkapį-paminklą ant 
Justo Paleckio kapo, pava
dinti vieną Vilniaus gatvių 
Justo Paleckio vardu, įrengti 
memorialinę lentą prie namo 
J. Janonio g. 4, kuriame 
Justas Paleckis ilgą laiką 
dirbo, būdamas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininku.

Telšių rajono vykdomajam 
komitetui pavesta įrengti

Savo programoje kovai su 
infliacija prezidentas griežtai 
atmeta siūlymą ant kainų ir 
algų uždėti verstina kontro
lę. Jis palieka savininkams ir 
darbininkams savanoriškai 
susilaikyti per aukšto kainų 
kėlimo bei reikalauti per 
didelio algų pakėlimo. Girdi, 
praktikoje ne kartą buvo 
įrodyta, kad iš verstinos 
kontrolės niekas neišeina.

Prezidentas savo praneši
me vėl ir vėl ragino Kongre
są ir visus amerikiečius ne
nusivilti, turėti kantrybės, 
susivaržyti diržus, taupyti, 
taupyti ant visko, suvienyto
mis pastangomis padėti jam 
jo programą įvykdyti.

memorialinę lentą prie namo 
Telšiuose, Džiugo g. 16, ku
riame gimė Justas Paleckis.

Partijos istorijos institutui 
prie Lietuvos KP CK paves
ta parengti, o Valstybiniam 
leidyklų, poligrafijos ir kny
gų prekybos reikalų komite
tui išleisti Justo Paleckio 
rinktiniu raštų tritomį. Val
stybinis kinematografijos ko
mitetas įpareigotas sukurti 
dokumentinį kino filmą apie 
Justo Paleckio gyvenimą ir 
veiklą.

Kultūros ministerijai ir 
Partijos istorijos institutui 
prie Lietuvos KP CK paves
ta Lietuvos TSR revoliucijos 
muziejuje parengti nuolatinę 
ekspoziciją apie Justo Palec
kio gyvenimą ir veiklą.

ELTA

Sąjunga prieš lėšy 
mažinimą mokykloms

New Yorkas. — Juodųjų ir 
puertorikiečių New Yorko 
Miesto delegacijos valstijos 
seimelyje sudarė koaliciją su 
Jungtine Mokytojų Federaci
ją prieš miesto mero Koch 
užsimojimą sumažinti lėšas 
mokykloms. Mero tikslas— 
sumažinti miesto biudžete 
deficitą.

Koalicijai linkėtina pasise
kimo.



2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 21, 1980

LA T C W5F LITHUANIAN A 1 9 V Xi WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 — ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako Tarybų Lietuvos naujienos

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year..........$12,00
Canada, Lat. Amer., per year. $15.00
Foreign countries, per year . . . $15.00

United States, per 6 months. . . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . .. $8.00

Visų remtina 
automobilistų kova

Cantono mieste, Illinojaus valstijoje, streikuoja Interna
tional Harvester kompanijos įmonių darbininkai. Jų yra 
apie 35,000. Jie priklauso prie Jungtinių Automobilistų 
Unijos. Jų kova prasidėjo su praeitų (1979) metų lapkričio 
1 dieną. Tai bus vienas pačių ilgiausių streikų šios šalies 
istorijoje.

Šitie automobilių gamintojai sukilo prieš kompanijos 
įvestą verstiną viršlaikių darbą. Vietoje samdyti į pasida
riusias tuščias vietas naujus darbininkus, vietoje suteikti 
darbą bedarbiams, ji verčia dar dirbančius dirbti viršlai
kius. Tas jai apsimoka, taip ji gali padidinti savo pelnus.

Tai prieš šitą sistema ir sukilo jos Cantono įmonių 
darbininkai. Jie nori ir pasitenkinę,dirbti tiktai reguliarias 
valandas. Jie nenori dirbti visas septynias dienas. Jie nori 
porą dienų savaitėje turėti savo reikalams, savo šeimoms, 
savo poilsiui.

Pažangiečių dienraštis “Daily World” teisingai pabrėžia, 
kad šių Cantono darbininkų kova yra kova už visų 
Amerikos darbininkų teises—už teisę į poilsį, rūpintis ir 
savo reikalais, savo namų ir šeimos reikalais. Todėl, sako 
“D. W.”, jų šią kovą turi paremti, padėti jiems ją laimėti 
visi šios šalies darbininkai!

Laimėjo šviesa, 
mokslas ir pažanga

Niekam nėra jokia paslaptis, kad šios šalies katalikų 
bažnyčios aukštoji dvasiškija yra nepasitenkinusi tik tuo, 
jog ji turi ir operuoja savo ne tik pradines, bet aukštąsias 
parapijines mokyklas, kuriose pirmoje vietoje ne mokslas, 
bet religija ir poteriai. Ji labai norėtų, kad poterių 
kalbėjimas būtų įvestas ir į viešąsias mokyklas. To paties, 
žinoma, labai nori ir protestantiškų sektų dvasiškija.

Na, ir prieš apie septynias savaites joms buvo pavykę tą 
tikslą pasiekti Mass, valstijoje. Valstijos Seimelio (Legisla
tures) daugumą, nufąrė ir jos nutarimą užgyrė gūb. King 
savo parašu, įvesti į viešųjų mokyklų klases poterių 
kalbėjimą. Tiesa, kalbėjimas, pagal nutarimą, turi būti 
“savanoriškas”, tai yra moksleiviai bei studentai, kurie 
nenori kalbėti, arba priešingi kalbėjimui, turi teisę klasę 
apleisti, išeiti laukan. Bet principas tas pats: poterių 
kalbėjimas įvestas ir į viešąsias mokyklas!

Prieš šį Seimelio daugumos nutarimą kilo Mass, valstijos 
gyventojuose plati opozicija. Jam buvo priešingi, ji atmetė 
ir pasmerkė ne tik netikintieji, bet ir kai kurių kitų 
religinių sektų išpažintojai, nes tie įvesti poteriai, aišku, 
yra krikščioniški, o ne žydiški, islamiški, ar kitoki. Be to, 
nutarimui pasipriešino ir kai kurių priemiesčių, net ir 
miestų ir viešųjų mokyklų vadovybės.

Todėl Amerikinė Civilinių Laisvių Sąjunga ir Amerikos 
Žydų Kongresas tuojau kreipėsi į Mass, valstijos Aukščiau
siąjį Teismą su reikalavimu Seimelio nutarimą paskelbti 
nelegališku, priešingu Konstitucijai ir panaikinti. Kovo 13 
dieną Teismas taip ir padarė.

Tai laimėjimas, kaip šio vedamojo antraštėje sakoma, 
šviesos, mokslo ir pažangos!

Nepateisinami, smerktini 
manevrai

Šiuo laiku Jungtinės Valstijos Pietų Korėjoje laiko labai 
plataus masto militarinių jėgų manevrus. Juose dalyvauja 
žemės, vandens ir oro ginkluotos jėgos. Jie tęsis iki 
balandžio 12 dienos. Mūsų vyriausybė informavo Šiaurinės 
Korėjos vyriausybę, kad ji su jokiais protestais prieš 
manevrus nesiskaitys, manevru nenutrauks, juos tęs iki 
paskirto laiko.

O kaip tik dabar Š. ir P, Korėjų atstovai veda derybas 
dėl jų taikaus susivienijimo į vieną tautą bei valstybę.

Kaip diena aišku, kad šių manevrus tikslas—pakenkti 
deryboms, neprileisti jų prie pasisekimo. Jie klaidingi, jie 
kenksmingi, jie smerktini.

O visi gerai atsimename, kaip Jimmy Carter užėmęs 
prezidento postą, rankas prisidėjęs prie krūtinės pripaža- 
dėjo artimiausiu laiku šios šalies karines jėgas ištraukti iš 
Pietų Korėjos. Bet dabar, kaip matome, jis dargi jas labai 
išplėtė, padidino ir pagyvino!

Didžiausias filologių rūpestis—kad kuo įspūdingiau atrody
tų jų Pegasas su raiteliu. V. Gulevičiaus nuotrauka

DIDELIS DĖMESYS 
TARYBŲ LIETUVOJE 
KAIMO BIBLIOTEKOMS

Tam pašvęstas dienraščio 
“Tiesa” visas kovo d. veda
masis “Kaimo biblioteka”.

“Daug lankytojų sutraukia 
Utenos rajono centrinės bi
bliotekos Sadeikių filialas”, 
sakoma, tarp kito, vedama
jame. “Įsikūręs jaukiame 
gamtos prieglobstyje prie 
vaizdingojo Alaušo ežero, jis 

i kultūros šviesą skleidžia ne 
tik savo apylinkės gyvento
jams, bet yra žinomas ir 
visame rajone . . . Kaimo 
bibliotekos dabar vadinamos 
rajonų centrinių bibliotekų 
filialais, ryškiais kultūros šy- 
turiais tapo ir kituose mūsų 
respublikos kampeliuose . . .

Dabar Tarybų Lietuvos ra
jonuose veikia 1665 centrinių 
bibliotekų kaimo filialai. Jie 
aptarnauja daugiau kaip 820 
tūkstančių skaitytojų. Masi
nis darbas čia ypač pagyvėjo 
po bibliotekų centralizavimo,

I užbaigto respublikoje prieš 
1 porą metų.

Knyga dabar greičiau su
randa kelią ir į kaimo skaity
tojo rankas —naudojantis 
bendru, vieningu fondu, bi
bliotekininkams atsivėrė 
daugiau galimybių patenkinti 
išaugusius gyventojų porei
kius. Pagerėjo ir fondų koky
bė, jų komplektavimas — 
naujausios knygos kaimo bi
bliotekoms šiuo metu užsa
komos centralizuotai. Tai 
drauge nemenkas palengvi
nimas, sutaupąs biblioteki
ninkams daugiau laiko indivi
dualiam darbui su skaityto
jais, su atskiromis jų grupė
mis.

Centrinių bibliotekų filia
lus kaimo vietovėse stengia
masi aprūpinti atitinkamo
mis patalpomis. Ne vienas jų 
įsikūrė naujosiose gyvenvie
tėse. Daugeliui bibliotekų 
paskiriami erdvūs, patogūs 
kambariai apylinkių Tarybų, 
ūkių administraciniuose pa
statuose, kultūros namuose.

Centralizuotoms bibliote
koms dirbti operatyviai pa
deda geri teletaipo, telegrafo 
ar telefono ryšiai. Džiaugiasi 
filialų šeimininkai, kuriems 
tai prieinama. Tačiau dar 
nemaža kaimo bibliotekinin
kų tebelaukia bent telefono 
paslaugų. Reikia atskubėti 
jiems į pagalbą.

Į kaimo bibliotekininkų šei
mą nuolat įsilieja jauni dar
buotojai, daugiausia baigę 
specialiąsias vidurines moky
klas. Daug kur jie sutinkami, 
kaip sakoma, išskėstomis 
rankomis. Gerbiami čia ir 
patyrę bibliotekų darbo ve
teranai. Neatsitiktinai pasta
ruoju metu sumažėjo kaimo 
bibliotekų kadrų kaita.

Taip pat būtina skatinti 
visus bibliotekų darbuotojus 
nuolat kelti savo kvalifikaci
ją, tobulintis, lavintis. Į bib
lioteką šiandien vis dažniau 
užsuka ne tik kaimo mokyto
jai ar gydytojai bei žemės 
ūkio specialistai, bet ir eili
niai laukų ar fermų darbi
ninkai. Šio kultūros židinio 
šeimininkas jiems turi būti 
sumanus vedlys knygų juro- • M je.

LYGSVAROS NETEKĘ 
KLERIKALAI NORI 
NAUJO KARO

Prisėdėjęs dvi skiltis viso
kių išmislų ir melų apie 
Tarybų Sąjungą, Chicagos 
kunigų “Draugo” redaktorius 
Bronius Kviklys savo kovo 
12 dienos vedamąjį “Tarp
tautinės sutartys tiktai po
pieriaus gabalai” baigia pa
straipomis:

“Visi gerai žinome, kad 
Sovietų Sąjungos vadai klau
so vienos—kumščio bei gink
lo kalbos. Tokie dalykai, kaip 
grūdų tiekimo sustabdymas 
ar grasinimas nevykti į olim
piadą, Sovietų, žinoma, per

daug nepagąsdins. Visa tai 
tėra greičiau “čigono per 
tvorą metimas”, kaip rimtos 
sankcijos.

Tiesa, Amerika gerokai 
jaudinasi dėl Afganistano, 
tačiau labai naiviai atrodo, 
kad JAV-bių vadai visiškai 
nesijaudina dėt rusų karinių 
bazių čia pat esančioje Ku
boje. 0 bazės Kuboje—kilpa 
Amerikai. Toks Amerikos 
neveiklumas, detentė su So- 

i vietais, atbaidė nuo Ameri
kos jos draugus. Ir jeigu 
Amerikos vadai dar tiki su 
rusais sudarytomis “tarptau
tinėmis sutartimis”, jie daro 
didele klaidą”.

Vadinasi, prezidentas Car- 
I teris turėtų kalbėti į Tarybų 
Sąjungą kumščiu ir ginklu, 
tai yra paskelbti jai karą. 
Tada tai mūsų lietuviški kle
rikalai jį karštai sveikintų. 
Jie nori, kad jis prieš socia
listines šalis pakartotų bai- 

' siąsias istorijas su Korėja ir 
Vietnamu.

Beje, “Draugo” redakto
rius B. Kviklys savo veda
majame dar gi iškepė nauja 
biaurų melą, sakydamas, kad 
Tarybų Sąjunga Kuboje turi 
karinę bazę.

PRISIPAŽĮSTA MELAVĘ 
APIE SPORTININKĄ 
VLADĄ ČESIŪNĄ

Brooklyno Pranciškonų 
“Darbininke” (kovo 14 d.) 
skaitome:

“Vladas Cesiūnas, žymusis 
sportininkas, apie kurį ra
šėm, kad jis nusižudė psi
chiatrinėje ligoninėje Vilniu
je, pasirodo, tebėra gyvas ir 
gyvena Vilniuje. Žinią apie 
jo nusižudymą Darbininkas 
buvo paėmęs iš garsaus dien
raščio Washington Post. Šis 
dienraštis savo ruožtu nau
dojosi vokiečių Frankfurter 
Algemeine Zeitung praneši
mu. Kai vokiečiai paskelbė 
žinią apie Cesiūno nusižudy
mą, tada sovietai suorganiza
vo spaudos konferenciją Vil
niuje ir pakvietė iš Maskvos 
vokiečius žurnalistus. Jiem 
parodė Cesiūną ir leido per 
vertėją pasikalbėti. Po to 
vokiečių spauda patikslino 
žinią apie Cesiūno likimą, 
patikslino ir Washington 
Post. Darbininko redakcijos 
žiniomis Cesiūnas dabar gy
venas Vilniuje ir nori būti 
sporto instruktorius, už akių 
lanko specialią mokyklą, kuri 
yra Kaune prie buvusių Kū
no Kultūros Rūmų.”

Liaudies meistrų parodos
Rodos, taip neseniai: praė

jusių vasarą Tauragės liau
dies meistrai P. Kundrotas, 
D. Dužinskas, P. Šaulys, A. 
Martinaitis ir kt. (viso 19 
žmonių) Tauragėje, netoli 
Jūros upės išdrožė ir pastatė 
23 ąžuolines skulptūros, tuo 
išpuošdami miestą. Skulptū
rų atidarymo metu buvo su
ruoštos dvi liaudies meistrų 
parodos Tauragėje: Žemaiti
jos zonos liaudies meistrų 
darbų paroda ir Tauragės 
rajono liaudies meistrų dar
bų paroda. Abi parodos buvo 
labai įdomios, gausios ekspo
natais. Tai medžio drožiniai 
(P. Kundroto, A. Gedvilo ir 
kt.), metalo dirbiniai (S. 
Sliesarskio ir kt.), gintaro 
dirbiniai (J. Martinausko ir 
kt.), kilimai, rankšluosčiai, 
atvirukai ir kt. Tauragės 
rajone yra apie šimtas liau
dies meistrų.

1980 m. vasario 22-24 die
nomis Jurbarke buvo su
rengta Jurbarko rajono gana 
įdomi liaudies meistrų darbų 
paroda.' Čia labai gražūs, 
šviesūs, gyvenimiški, atspin
dį gyvenimo aplinką liaudies 
dailininkės iš Pašvenčio kai
mo Meškaitytės nutapyti pa
veikslai: “Pašvenčio užtvan
ka”, “Sodyba”, “Nesudygęs

[TELEGRAMA]

Justinas Marcinkevičius

AUKŠTAS VALSTYBINIS 
APDOVANOJIMAS

Vilnius. — Kovo 11 dieną 
Lietuvių liaudies poetui Jus
tinui Marcinkevičiui sukako 
50 metų. Ta proga ir už 
nuopelnus ugdant tarybinę 
literatūrą rašytojas apdova
notas Tautų Draugystės or
dinu.

Justinas Marcinkevičius 
yra vienas pačių populiariau
sių Tarybų Lietuvos rašyto
jų, kurio kūryba skaitome ne 
tik gimtinėje, plačioje tarybų 
šalyje, bet ir daugelyje už
sienio kraštų. Jo eilėraščiai, 
poemos išversti į rusų, lat
vių, estų, gruzinų, vokiečių, 
rumunų, anglų ir kitas kal
bas.

Pirmasis poeto eilėraščių 
rinkinys “Prašau žodžio” pa
sirodė prieš ketvirtį am
žiaus, o netrukus bus išleista 
jau šimtoji knyga—lyrikos 
rinkinys “Būk ir palaimink”. 
Dar šį rudenį poetas ruošiasi 
atiduoti leidyklai prozos kny
gą “Dienoraštis be datų”.

Justinas Marcinkevičius 
gerai žinomas ir kaip vertė
jas. Mėgstamiausi jo poe
tai—Adomas Mickevičius, 
Puškinas, Lermontavas, Je
seninas. Jis taip pat yra 
pateikęs lietuvių skaityto
jams karelų, suomių, estų 
liaudies EPĄ.

LIETUVOS TSR TAIKOS 
GYNIMO KOMITETE

Įvyko Lietuvos TSR Tai
kos gynimo komiteto prezi
diumo išplėstinis posėdis. 
Pranešimą, skirtą Stokholmo 

jaunuolynas”, “Rūgštynės”, 
“Poilsio vietelė”, “Močiutė” 
ir kt. Šie paveikslai papuoštų 
kiekvieną parodą, ar gyvena
mą butą.

Gražūs St. Atkočaitienės 
audiniai gamtos tema, O. 
Andrijauskienės (gyvena 
Raudonėj) iš šniūrų išraizgy
ti paveikslai “Saulutė”, Pa
vasaris ir kt., Z. Buikienės 
kilimai, J. Baranauskienės 
(gyvena Jurbarke) nutapyto
J. Šimkaus, P. Cvirkos, K. 
Petrausko portretai, J. Su- 
davičiaus išaustos staltiesės,
K. Butkaus medžio raižinys 
“Jūratė ir Kastytis”, Z. Va- 
lucko skulptūra “Lentų pjo
vėjai”, V. Plunaitės išaustos 
antklodės, Z. Pociaus (gyve
na Skirsnemunėje) išdrožinė
ta 25 velnių kolekcija. Ne 
visus autorius ir ne visus 
darbus paminėjau. Yra ko 
pažiūrėti Jurbarko rajono 
liaudies meistrų darbų paro
doje. Nagingi mūsų meistrai. 
Jų darbai atsispindi tautinius 
motyvus, ragina domėtis lie
tuvių liaudies kultūra ir me
nu. Mūsų liaudis nuo senų 
laikų kūrė, savo kūrinius 
state pakelių koplytstulpiuo
se, puošė kapus. Dabar liau
dies meistrų darbai puošia 
parodas. Kęstutis Balčiūnas

atsišaukimo trisdešimtme- ' 
čiui, padarė komiteto pirmi- j 
ninko pavaduotojas Gedimi- 1 
nas Zaltukas. j

Posėdyje apsvarstytas or
ganizacinis klausimas. Lietu
vos TSR Taikos gynimo ko
miteto pirmininku išrinktas 
Respublikos Liaudies rašyto
jas Juozas Baltušis.
KAUNO ŽALGIRIEČIAMS 
SIDABRAS

Gražiu Kauno žalgiriečių 
laimėjimu vasario 10 dieną 
Maskvoje pasibaigė TSRS 
vyrų Aukščiausiosios Lygos 
krepšinio čempionato finali
nis turnyras. Paskutinę jo 
dieną nugalėjusi kijeviečius, 
Kauno “Žalgirio” komanda 
po 26 metų pertraukos iško
vojo šalies pirmenybių sida
bro medalius.

V. Petkevičienė

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Siunčiu nuoširdžius sveiki
nimus iš Žemaitijos, padeng
tos baltu žiemos sniegu. Ši 
žiema nėra tokia sunki, kaip 
pereitų metų ir ji tiek daug 
neįkyri žmonėms.

Neseniai mirė J. Paleckis. 
Kada žmogus miršta tik tada 
stengiamasi įvertinti visus jo 
darbus, tik tada kiekviena 
žinutė apie jį yra svarbi jo 
biografijai. Gyvenime net 
tris kartus teko su J. Palec- 
kiu susipažinti arčiau. Pirmą 
kartą tai buvo 1947 metų 
pavasarį, kada jis, važiuoda
mas pro Jurbarką, užsuko į 
Jurbarko gimnaziją ir užėjo 
pas mus, abiturientus į 
mūsų klasę. Čia jis pasido
mėjo, kaip mes mokomės, 
kaip ruošiamės gyvenimui. 
Jis kvietė atvažiuoti mus į 
Vilnių ir mokytis aukštosiose 
mokyklose. Aš tada labai 
troškau mokytis.

Antrą kartą sutikau J. 
Paleckį Kvėdanoje, kada jis 
buvo TSRS Tautybių tary
bos pirmininku. Tada aš, 
tarpe kitų kalbėjusių, pasa
kiau kalbą, kurioje primi
niau, kad J. Paleckiu pa
žįstami iš anksčiau. Atsisvei
kindamas jis ilgai spaudė 
man ranką, sakydamas: “Ma
lonu, kad tamsta prisimeni 
seną susitikimą. Tai tada 
buvai gimnazistu”. “Taip, 
malonūs susitikimai su ju
mis,—atsakiau aš.—Tai bu
vo seniai”. . .

Trečias susitikimas su J. 
Paleckiu prieš keletą metų 
įvyko vėl Kvėdanoje, kada 
jis susitiko su savo rinkėjais.

Antrame susitikime su J. 
Paleckiu nusifotografavome. 
Nuotraukas ir dabar tebetu
riu.

Manau, J. Paleckio biogra
fams ir bibliografams bus 
įdomūs ir ankščiau aprašyti 
susitikimai.

Linkiu Jums sėkmės darbe 
ir kūryboje.

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna.

EILĖRAŠTIS
Alano eile r (ištiš
klupdamas bėga 
paskui tave.

O kai atsisėda 
šalikelėj pailsėti, 
lai tiek daug atsimena, 
kad net pasakyti nemoka: 
pažiūri j dangų, 
pažiūri j žeme, 
pasisemta smėlio saują 
ir mato, kaip jis teka. 
Dieve tu mano, — sako.

Taip rašė eilėraščius 
beraštis mano senelis.

VAKARAS
Tamsos ranka artėja 
be garso apkabina 
akią gilumą Krinta 
j medį paukštis

Mažas 
tu mano lange mažas 
tiktai viena žvaigždelė 
šakas iš dugno tiesia

Devyni meilės žodžiai 
laukais klajoja

I Laikas 
pašauk t iJLios prie stalo 
čia po tamsos ranka

Už lango gęsta medis 
Vis auga ir didėja 
tai kas neturi vardo 
ką pamatei netyčia 
ligonio akyse

Te viską jam atleidžia 
geresnis už tave

JUSTINAS 
MARCINKEVIČIUS

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

nėse Valstijoje. 0 prieš ke
lias dienas karalienės paskir
toji konservatorių vadovė 
Margaret Thatcher Anglijos 
premjerė per televiziją ir 
radiją pareiškė, kad dar sun
kesni laikai ateina! Ji irgi 
ragino visus Anglijos gyven
tojus susivaržyti dirbus ir 
ant visko taupyti, taupyti.

Ne gersnė padėtis ir kituo
se kapitalistiniuose kraštuo
se .. .

O dabar žodis apie Tarybų 
Lietuvą.

Ryšium su Tarptautinės 
Moters Dienos minėjimu, 
dienraščio “Tiesa” redakto
rius Albertas Laurinčiukas 
kovo 8 dieną savo gražiame 
straipsnyje “Pagalbos ir mei
lės žiedai” su pasididžiavimu 
rašo:

“Vienas iš ryškiausių socia
lizmo iškovojimų Tarybų ša
lyje yra moterų lygiateisiš
kumas visose mūsų gyveni
mo srityse. Moteris mūsų 
šalyje, pakilusi į mokslo, 
kūrybos ir gamybos viršū
nes, ekonomikoje, kultūroje 
taria svarų, o kai kada ir 
lemiamą žodį.

Neseniai įvyko rinkimai į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą, į vietines Liaudies 
deputatų tarybas. Iš Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos 350 deputatų 125 yra 
moterys. Į vietines Tarybas 
išrinkti 28,366 deputatai. Iš 
jų 14,020 yra moterys.

Skaičiai neturi širdies ir 
jausmų, tačiau kartais jie 
skamba kaip kanklės, kaip 
nuostabiausia muzika. Pa
lieskime rankomis šių kan
klių stygas.

Už gerą ir rezultatyvų dar
bą respublikoje 17 tūkstan
čių moterų apdovanotos vy
riausybiniais apdovanoji
mais, iš jų—512 Lenino ordi
nu. 45 Socialistinio Darbo 
Didvyrių žvaigžde.

Jeigu mes atidžiai pasi
klausysime skaičių muzikos, 
sužinosime, kad respublikoje 
yra 50 mokslų daktarių, 
1,300 mokslų kandidatės, 
trys Mokslų Akademijos na
rės korespondentės, 300 mo
terų mokosi aspirantūroje. 
Argi statistiniai duomenys 
neskamba kaip gražiausia 
simfonija?”
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Užrašai iš kelionės 
po Lietuvą
PR. KARL 

Pas Prienų merą
Žmonės, nevarykime dievo 

į medį, o pasakykime, kaip iš 
tikrųjų yra: tai, ką mylime, 
prie ko pripratome, kas mus 
labiausiai užima, mes pasi
stengiame parodyti gražiau 
ir iškiliau. Neišimtis čia ir 
Bronius Kučinskas, su savo 
įstaiga įsikūręs Jaunosios 
Gvardijos gatvėje. Tai — 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas ir, beje, ne nau
jokas—šiose pareigose jis 
nuo 1966-jų metų.

— Ir visgi, tamsta, Prie
nuose dar nemažai yra ir 
senų namų,—įsiterpiau į jo 
gražų pasakojimą.

— Yra, —pasakė jis,—bet ir 
senieji dabar kitaip atrodo. 
Juk nudažyti, matėte? — 
klausė Br. Kučinskas.

— Mačiau. Nudažyti jie,— 
prisipažinau.

— Gal matėte aplink juos 
tvoras?—vėl paklausė.

— Lyg nemačiau, bet kai 
kur. . .

— Kai kur—tai labai ne
daug. Ir tik senamiesty, ku
riuo mes vadiname Prienų 
pakraščius, jų dar pasitaiko.

Pirmininkas ilgai pasakojo, 
kad aplinka be tvorų—kultū
ringa aplinka, nes ji verčia 
žmones pasitvarkyti prie sa
vo namų. Jau nesumesi kaip 
pakliuvo malkų, nepapilsi pa
tvory šiukšlių, nepanorėsi, 
kad praeiviai matytų ir ste
bėtųsi apsileidimu. Na, o 
atradę ką nors labai gražaus, 
traukiančio akį, ir kaimynai 
pasistengs nenusileisti—pa
darys tą pat ar dar gražiau, 
nes niekas nenori pasilikti 
paskutiniuoju.

Dabar Prienų miesto teri
torija užima 870 hektarų, 
beje, kartu su vandenimis, o 
kitaip—kartu su Nemunu. 
Kaip ir kitur, Prienų miesto 
tvarkai, švarai, jo vis geres
niam sutvarkymui kasmet 
panaudojama šimtai tūkstan
čių rublių. Pavyzdžiui, 1978 
metais tokioms reikmėms 
miestas panaudojo 540 tūks
tančių rublių.

— Pasakykite, kur jūs de
date žmones? Mieste pramo
nės nedaug. Taigi, kur jūsų 
miesto gyventojai dirba? Iš 
ko duoną valgo?

Mačiau, kai taip paklaustas 
pirminrinkas sujudo sukruto 
kėdėje. Paskui kažkodėl paė
mė į ranką parkerį ir brūkšt 
brūkšt juo ant popieriaus. 
Žodžiu, piešia žmogus! Tik 
gerokai vėliau pakartojo ma
no klausimą:

— Klausiate, kur dedame 
žmones? Tai žinokite, kad 
mums darbo jėgos trūksta. 
Ir štai kodėl . . .

Dabar man reikėjo žiūrėti 
ne kur, o į tą pribrūkšniuotą 
popieriaus lapelį ir matyti 
Kauną, iki kurio tik pusva
landis kelio. Plius dar reikėjo 
matyti Alytų, kuris irgi ne
toli. Pasirodo, galima gyven
ti Prienuose, o dirbti šiuose 
dvejuose miestuose. Taip 
daug kas daro—surado žmo
gus didesnį atlyginimą, ge
resnes darbo sąlygas, ir tuo
met—gaudyk vėją laukuose: 
jis nusitveria už to darbo ir 
laikosi. Gi tieji miestai— 
Kaunas ir ypač Alytus—rū
pestingai jam siuntinėja 
transportą—atsiveža ir atgal 
parveža. Tik dirbk!

Kalbėjomės su pirmininku 
apie šį, tą ir aš suvokiau, kad 
busimieji pasivaikščiojimai 
po Prienus bus turtingesni. 
Tačiau pirmiausia pasižval
gysiu po kalnus.

Oi, kas sodai, sodai, sodai!
— Kaip Jūsų kalnai vadina

si? Turi jie pavadinimus ar 
ne?

Šito klausiau ir vieną ir 
kitą prieniškį, bet žmonės 
traukė pečiais ir tepasakyda
vo: tie kalnai—mūsų kalnai. 

taiką pasauly, įvairiausių 
tautybių vaikai”, “Gražiausi 
posmai Tau, Tėvyne”, “Te 
visad šviečia saulė”, “Taiką

j Tik “Sūduvos” siuvimo fabri
ko direktorius Juozas Gude- 

! lis juos vadino Prienų ir 
Nuokalnės kalnais.

Man iškart pavyko paregė
ti, kad šie Prienus iš Vakarų 
ir Šiaurės saugantys kalnai, 

i jau . . . Norėjau pasakyti, 
I jau pavirto į sodą—didelį, 
I gražų, bet, kaip matote, vie
toje šito padėjau daugtaškį. 
Vadinasi, susilaikiau, kadan
gi visgi sodai kalnų nenuver
tė, jų nenukasė, o juos tik 
padarė gražesniais, įspūdin- 
gesniais.

Anksčiau paminėtoje seno
je valgykloje girdėjau, kaip 
vyras vyrui pasakojo, jog 
kažkas jam duris išlupęs. 
Pradžioje toptelėjo: negi taip 
nesaugūs Prienų miesto na
mai? Gi netrukus supratau, 
kad duris išlupę iš namelio 
arba vasarnamio, kurį šis 
vyriškis pasistatęs kolekty
viniame sode. Ką gi, būna! 
būna! Mano viešbučio kaimy
nas—tardytojas iš Zarasų— 
čia atvyko ne alučio pagurkš
noti, o vedinas grynai profe
sionalių užduočių. Išaiškintas 
plėšikaujantis žmonių būrelis 
ir šit dabar ruošiama byla 
teismui.

Bet kurgi aš? Taiklaus pa
pasakoti apie sodais apsau- 
gusius Prienų kalnus, o tiks
liau—Nemuno slėnio šlaitus, 
gi pataikiau į varganus plėši
kus. Atsiprašau, skaitytojau! 
Skubu greičiau pasakyti, kad 
ten įsikūrė Kalnų, Medelyno, 
Šaltinėlio kolektyviniai so
dai, bendrai turintys 328 
narius. Daug? Maža? Čia 
reikia suprasti—narys tai 
šeima. Todėl, regis, gražiau 
ir suprantamiau skamba, kai 
pasakai, kad iš Prienų mies
to 328 šeimos turi tuose 
kalnuose po šešis arus žemės 
sodams ir daržams. Išimtys? 
Jų, aišku, gali būti, bet jos 
neabejotinai menkos ir todėl 
dalyko esmės nepakeičia. Sa
kysime vienas kitas viengun
gis arba našlys—ne šeima.

Tačiau dabar besniegės 
žiemos dienos. Ir todėl daž
nai susigūži nuo drėgno, vė
saus oro. Gal todėl ant liežu
vio nė karto nepakibo links
ma melodija su žodžiais: “Oi 
kas sodai do sodeliai, kada 
žydi, kada—ne.”

Kur nepasuk—vis 
rūpestis vaikais

Kam gi nežinoma, kad 
1979-ji metai buvo paskelbti 
tarptautiniais vaikų metais. 
Beje, niekuomet nedrįsčiau 
pasakyti, kad šitoji mūsų 
šalies pilietija, sakysime, 
pernai, užpernai, dar prieš 
kurį laiką buvusi palikta be 
didesnio dėmesio. Neveltui 
labai dažnai pasididžiuodami 
pasakome: mūsuose yra tik 
viena privilegijuota klasė— 
vaikų klasė.

Gi šioje kelionėje mane 
lydėjo gausybė lozungų, už
rašytų ant įvairiausios spal
vos audeklų, puošiančių gat
ves ir pastatus, kurie lyg 
susitarė kalė vis ir kalė į 
galvą, kokia išties yra lai
minga vaikystė, kad ji—pla
netos ateitis. Na, o bibliote
koje, apžiūrinėjant knygas, 
kažkoks Mefistofelis timpte
lėjo už liežuvio ir aš pasitei
ravau, ar rajono bibliotekos 
daug suruošė renginių, pa
švęstų tarptautiniams vaikų 
metams. Irena Kasikauskie- 
nė—bibliotekos direktorės 
pavaduotoja—regisi to tik ir 
laukė. Klausiausi jos, nespė- 
damas visko pasižymėti už
rašų knygelėje, tačiau klausą 
bene labiausiai pavergė va
karų, rytmečių ir kitų viso
kiausių renginių pavadini
mai. Juose girdėjau muziką, 
poeziją, kažką labai labai 
reikalingo ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems. Štai ką 
suspėta užsirašyti: “Mes už

ir laimę planetos vaikams”, 
“Mano Tėvynė— TSRS’’, 
“Darbais puošia gimtą šalį”, 
“Mus vilioja planeta”. . .

Iš renginių vaikams pava
dinimų nesunkiai suvoki, ko 
mokomi mano Tėvynės jau
nieji piliečiai—draugiškumo, 
pagarbos, taikos! Todėl kur 
kas linksmiau žiūrėti į juos 
negu sklaidyti laikraščius ir 
skaityti apie didėjantį gink
lavimąsi, tas milžiniškas iš
laidas mirčiai, nepaisant, kad 
dar daug kur vaikai nebeturi 
net būtiniausio gyvybei—net 
sausos duonos riekės.

Laikome save labai protin
gais, bet dar visgi nežinom, 
ką apie mus pasakys “pla
netos ateitis”, arčiau ar to
liau po mūsų suradusi sandė
lius bombų, raketų, nuodų ir 
net sunku pasakyti, dar 
ko . . .

Pasakojimas apie 
saviveiklininkus

Jeigu jau, Pranai, susido
mėjai saviveiklininkais, tai 
perdaug nesitrankyki. Šit 
namas—jau senas, bet jame 
įsikūręs Prienų rajono kultū
ros skyrius. Būtent čia su
kaupta didžiulė informacija 
apie kultūrinį rajono gyveni
mą.

Užėjau į kambarėlį antra
jame aukšte, kur mane aki
mis sutiko Prienų rajono 
kultūros skyriaus vedėja Al
dona Juocevičienė. Ot, atro
dė, kalbėjo jos akys, ir vėl 
kažkas kažko atsibeldė. 
Neapsiginti! O kuo arčiau 
jubiliejinė Dainų šventė, tuo 
tokių ir visų kitokių lankyto
jų būsią daugiau. Bet ką 
bepadarysi! Tokia dalia dalu
žė!

Lindau su klausimu nesi- 
maivydamas. Paprašęs papa
sakoti apie kultūrinį rajono 
gyvenimą, paleidau suktis 
įrašui magnetofono juostelę.

Vedėjos pasakojimas ilgo
kas, todėl iš jo atsirenku, 
kas mano supratimu, yra 
įdomesnio, aktualesnio, vaiz
dingesnio. Ir pirmų pirmiau
sia pažymiu, kad Prienų ra
jone veikia 465 įvairiausio 
profilio saviveiklos rateliai, 
turintys 5275 dalyvius. O-ho- 
ho! Tai nemaža armija, tai 
jau jėga! Choristai, šokėjai, 
fotografai, muzikantai, vai
dintojai . . . Pasistengta sa
viveiklą organizuoti pagal 
žmonių polinkius, todėl tokie 
ir skaičiai didžiuliai. Ilgai 
ilgai vakarais kultūros na
muose negęsta elektros lem
putės. Ten būriuojasi įvai
raus amžiaus, tačiau visi 
vienodai vadinami—SAVI
VEIKLININKAI.

Kračiausi, nenorėdamas iš
girsti, kaip, kur, kokie rajo
ne kultūros namai dirba. 
Neabejoju, kad kelionėse po 
Lietuvą bus gerų progų sa
va—nuosava akim pasižval
gyti po šias įstaigas. Na, o 
tada pasakojimas gyvesnis, 
tada lyg ir pats su kitais 
išeini į sceną. Vienok liūdnai 
skambėjo vedėjos balsas, kai 
ji kalbėjo, jog profesionalių 
darbuotojų rajone dar trūks- į 
ta—ypatingai instrumenta
listų ir chorvedžių.

— Dabar į Vilnių ar dar kur 
pasuksite?—nujausdama, 
kad mūsų pašnekesys baigia
si, paklausė Aldona Juocevi
čienė.

— Ne, ne į Vilnių. Paban
dysiu patekti į Pociūnus,— 
pasakiau, nors labai ir labai 
norėjau “pabandyti patekti” 
ir Verknėje, ir Šilavote, ir 
Mackūnuose, ir Ašmintoje... 
Būtent šių vietovių kultūros 
namus ir jų darbuotojus gyrė 
vedėja. Sakysime, Verknės 
kultūros namuose net 20 
saviveiklos ratelių. Va, Prie
nai jų turi 32 su 525 daly
viais, betgi tai miestas, rajo
no centras.

[Bus daugiau]

Per pirmuosius keturis 
dvidešimtojo amžiaus de
šimtmečius, ieškodami duo
nos ir laimės, daug lietuvių 
paliko gimtąjį kraštą ir išvy
ko į JAV, Kanadą, Braziliją, 
Argentiną, netgi tolimąją 
Australiją. Dabar yra šimtai 
tūkstančių lietuvių kilmės 
amerikiečių, dešimtys tūks
tančių kanadiečių. Daugelis 
jų turi giminių Tarybų Lie
tuvoje. Žmonės paseno, kai 
kurių jau nėra gyvųjų tarpe.

Injurkolegijos atstovybė 
Vilniuje gauna nemažai laiš
kų ir pareiškimų iš įvairių 
respublikos kampelių, ku
riuose žmonės prašo patarti, 
kaip gauti palikimą, likusį

Vaikystės džiaugsmas

Vilniaus 119-ojo lopšelio-darželio auklėtoja Janina Deks- 
nienė daug metų dirba su mažaisiais. Pasak jos, meilė, 
nuoširdumaš—tai raktas į nepaprastą vaikystės pasaulį, 
kuriame tiek daug nepakartojamų spalvų. Svarbiausia, kad 
grupėje būtų visada gera nuotaika, skambėtų juokas, visas 
darželis būtų kupinas džiaugsmo. Ir, žinoma, žaidimų. 
Žaisdami vaikai išmoksta suprasti juos supantį pasaulį, 
ugdomi gėrio ir grožio bruožai, darbštumas.

— Žaislai—geri vaikystės pasaulio palydovai, neatskiria
mi mažųjų draugai, o mums puikūs talkininkai auklėti 
ateitį,—sako auklėtoja Janina Deksnienė.

NUOTRAUKOJE: 119-ojo lopšelio-darželio auklėtoja 
Janina Deksnienė su savo auklėtiniais.

Rimgaudo Eilunavičiaus nuotr.

Didelio įvertinimo susilaukė šiaulietės Joanos Rudauskie- 
nės darbai, pinti iš žilvičio vytelių. Įvairūs krepšeliai, 
dailūs žibintai, vazelės ir daug kitų—respublikinių ir sąjun
ginių parodų eksponatai.

Liaudies meistrės darbai turi meninę ir buitinę paskirtį, 
pasižymi meistriškumu—gražia forma. Įdomūs jos atga
minti senieji žanrai: pintos vygės, padėklai virtoms su 
lupenomis bulvėms, samčiai, sietuvės. Geriausius meistrės 
darbus įsigijo respublikos muziejai.

NUOTRAUKOJE: Joana Rudauskienė. A. Dilio nuotr.

KAM ATITEKS PALIKIMAS?
A. BAUBLYS

mirus giminaičiams užsieny
je. Prašoma padėti gauti 
indėlius iš užsienio bankų, 
draudimo sumas, parduoti 
žemės sklypus ir kitokį tur
tą. Injurkolegijos atstovybė 
veda palikimų bylas kiekvie
nu atveju, kai tik sužino iš 
JAV teismo arba Amerikos 
advokatų skelbimų apie lie
tuvio emigranto palikimą. 
Tada ir pasirodo laikraštyje 
“Gimtasis kraštas” skelbimai 
“Kam atiteks palikimas?”

Tačiau Vakaruose sklei
džiami gandai, kad neva gi
minaičiai Tarybų Lietuvoje 
negauna palikimo, o jeigu jis 
pasiekia adresatą, tai smar
kiai “apkarpytas”, pavelde- 

tojams lieka trupiniai, iš pa
likimo nesą jokios naudos. 
Kai kurie užsienio laikraščiai 
ir radijas prasimano, kad 
užsieniečių palikimas Lietu
voje išmokamas tik rubliais, 
be to, išskaitoma 30. procen
tų pajamų mokesčio. Kaip gi 
yra iš tikrųjų?

Pateiksime pavyzdžių. Či
kagoje, televizijos gamyklo
je, dirbo Bonifacas Milašius. 
Tačiau įvyko nelaimingas at
sitikimas—jam ant galvos 
nukrito kineskopas. Žmogus 
gavo sunkią traumą ir 1976 
metais staiga mirė. Milašius 
nesuspėjo netgi testamento 
surašyti. Jis buvo vienišas. 
Žmona, trys sūnūs ir duktė 
liko Lietuvoje. Aš susitikau 
su vienu jo sūnų Edvardu 
Milašium Zarasuose. Štai ką 
jis papasakojo:

— 1944 metais, kai Tarybi
nė Armija vijo hitlerininkus 
ir frontas artėjo prie mūsų 
kaimo, vokiečiai paėmė mano 
tėvą “apkasų kasti”. Taip jis 
ir negrįžo namo. Mes manė- 
se, kad žuvo. Po daugelio 
metų motina sužinojo, kad 
tėvą išvežė į Vokietiją, o iš 
ten jis išvyko į JAV. Ir štai 
kartą “Gimtojo krašto” laik
raštyje mes perskaitėme: 
“JAV mirė Bonifacas Mila
šius, gimęs 1908 metais Za
rasuose. Ieškomi giminai
čiai”.

Bonifaco Milašiaus šeima 
(žmona, trys sūnūs ir duktė) 
14 tūkstančių 170 dolerių 99 
centų palikimą gavo per In- 
jurkolegiją. Injurkolegijos 
Lietuvos TSR atstovybės ad
vokatas savo laiške paaiški
no: “Prašome pranešti, kokiu 
pavidalu jūs norite gauti 
jums priklausančią sumą. 
Galite ją gauti rubliais pagal 
galiojantį kursą arba “Vneš- 
posyltorgo” čekiais, už ku
riuos galite pirktis prekių 
lengvatinėmis sąlygomis. Be 
to, jūs turite teisę atidaryti 
TSRS užsienio prekybos 
banke sąskaitą savo vardu 
užsienio valiuta ...”

Edvardas Milašius dirba 
mechanizatorium Zarasų 
tarpkolūkinėje statybos or
ganizacijoje. Gyvena pasitu
rinčiai. Nusipirko nuosavą 
namą. Jo brolis Adolfas— 
autobuso vairuotojas kaimy
niniame Utenos rajone. Vy
resnysis brolis Bronislovas— 
vienos Vilniaus gamyklos šli- 
fuotojas. Sesuo Regina vado
vauja stambiai parduotuvei 
Vilniuje. Jos vyras—mecha
nikas. Taigi, daugelis iš šios 
šeimos glaudžiai susiję su 
technika. Visi jie nutarė pa
sinaudoti Injurkolegijos ad
vokato pasiūlymu —gauti 
“Vnešposyltorgo” čekius ir 
nusipirkti lengvuosius auto
mobilius.

— Už kiekvieną tūkstantį 
dolerių,—pasakoja Edvardas 
Milašius,—mes gavome apie 
tris tūkstančius čekių. Tėvo 
palikimo mums užteko pen
kiems automobiliams įsigyti, 
jų tarpe vienai “Volgai”, ku
rią nusipirko sesuo Regina.

Kitas pavyzdys. 1978 metų 
rudenį Vilniuje “Tėviškės” 
draugijos kvietimu viešėjo 
lietuvių kilmės amerikietė 
teisininkė Stefanija Masytė 
iš Detroito. Ji aplankė tėvo 
gimtinę, susipažino su dabar
tiniu Tarybų Lietuvos gyve
nimu. Be to, Stefanija turėjo 
reikalų ir kaip testamento 
vykdytoja. 1976 metais De
troite mirė Paulius Masio- 
kas, kuris dar prieš 16 metų 
buvo suruošęs testamentą 
palikti savo turtą sesers ir 
brolio vaikams, gyvenan
tiems Lietuvoje. Dar prieš 
išvykstant Stefanijai Masy- 
tei, paveldėtojai gavo prane
šimus iš Probate Cour for 
the County of Weine, kada ir 
kur bus teismas dėl testa
mento patvirtinimo ir paliki

mo paskirstymo per jų dėdės 
valios vykdytoją. Iš doku
mentų tapo žinoma, kad 
jiems tenka 36 tūkstančiai 
dolerių palikimo. Amerikė 
advokatė per Injurkolegiją 
surado visus devynis pavel
dėtojus, išsiaiškino jų adre
sus Lietuvoje. Žinodama, 
kad pati atvyks į Lietuvą, 
pinigų ji nesiuntė (ką lengvai 
galėjo padaryti), o atsivežė 
bankų čekius kiekvieno pa
veldėtojo vardu. Vilniuje, In
jurkolegijos atstovybėje, su
sirinko visi brolvaikiai. Kiek
vienam jų buvo įteiktas čekis 
4 tūkstančiams dolerių.

Vilniuje, Komunarų gatvė
je 9, Injurkolegijos Lietuvos 
atstovybėje advokatai man 
papasakojo, kad per metus 
jiems tenka realizuoti po 
150-160 bylų dėl palikimo. 
Kasmet iš JAV, Kanados, 
Australijos, Anglijos ir kitų 
šalių palikimą gauna iki pu
santro tūkstančio žmonių. 
Sumos svyruoja nuo kelių 
šimtų iki kelių šimtų tūks
tančių dolerių. Netgi tokiais 
atvejais, kai žmogus mirda
mas nežino savo giminaičių 
adreso Lietuvoje, Injurkole- 
gija stengiasi surasti juos.

— Visame pasaulyje yra du 
palikimo gavimo būdai,—sa
ko Injurkolegijos advokatė 
vilnietė Genovaitė Valinskie
nė, kuri 1978 metais lankėsi 
JAV ir buvo Amerikos advo
katų viešnia.—Pirma, paliki
mas gaunamas pagal testa
mentą. O jeigu jo nėra, tada 
pagal įstatymus tos šalies, 
kurioje paliktas testamentas.

Vakarų spaudoje dažnai 
pasirodo pareiškimai, kad 
paveldėjimų sumos iš TSRS 
nepervedamos paveldėto
jams, gyvenantiems kitose 
šalyse. Tai netiesa.

— Pagal tarybinius įstaty
mus užsieniečiai turi tokias 
pat paveldėjimo teises, kaip 
ir visi tarybiniai piliečiai,— 
aiškina Genovaitė Valinskie
nė.—Kiekvienas užsienietis, 
kuris kreipiasi į mus laiku, 
pateikia reikiamus dokumen
tus, įrodančius teisę į paliki
mą Tarybų Lietuvoje, gali jį 
gauti. Kita kalba, kaip reika
las liečia dvarus, žemes, ban
kus, gamyklas, didelius na
mus. Į šiuos turtus, tapusu- 
sius valstybės nuosavybe, 
buvusieji Lietuvos žemval
džiai, bankininkai, dvarinin
kai, gyvenantys JAV ir kito
se šalyse, negali pretenduo
ti.

Injurkolegijos respubliki
nėje atstovybėje man patei
kė pavyzdžių, kai užsienie
čiai gavo palikimus Lietuvo
je. Štai 1979 metų vasarą 
Danutė Žilis, gyvenanti 6652 
So. Fairfield Ave., Chicago, 
ILL, USA, už jai priklausiusį 
vienkiemį Varėnos rajone, 
kuris buvo nukeltas melio
ruojant žemes, gavo 5472 
rublius. Ji davė įgaliojimą 
Injurkolegijai ir, advokatams 
padedant, pinigai Žilis buvo 
pervesti į Talman Federal 
Savings and Loan Associa
tion of Chicago.

Bendromis advokatų Tho
mas G. Gray, Attorney at 
Law iš Baltimorės miesto 
Maryland valstijoje ir Geno
vaitės Valinskienės iš Vil
niaus pastangomis 1979 metų 
balandžio mėnesį per Irving 
Trust Company, New York 
buvo pervesta 9313,74 dole
rio Amerikos piliečiui Algir
dui Škudzinskui, kuriuos jam 
paliko Vilniuje miręs tėvas.

Injurkolegijos atstovybė 
Vilniuje gavo iš Amerikos 
piliečio Algirdo Škudzinsko 
laišką, kuriame jis dėkoja 
advokatei už paslaugas ir 
patvirtina gavęs palikimą.

* * *
Užprenumeruokite 

"Laisvą" 
savo draugams

* * *
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Kaip prieš 36 metus buvo 
išvaduota Klaipėda

ART. GENEROLAS MAJORAS P. PETRONIS

(Pabaiga iš praeito numerio)

Rugiapjūtė baudžiavos 
laikais Salų dvare

2. Atakuojame priešo 
pozicijas, dengiančias 

Klaipėdą
Tamsi kaip rašalas žiemos 

naktis su ryškiomis, nedrau
giškai mirksinčiomis žvaigž
dėmis danguje ir dar bjau
riau žybčiojančiomis kulko
svaidžių ir raketų ugnimis 
žemėje slėgė širdį ir vertė 
užmiršti net šaltį. Kas bus 
rytą sausio 27-ąją? Ar pa
vyks prieš švintant išvesti 
pulkus be didelių aukų į 
išeities ribą puolimui? Visa 
tai pradėjo aiškėti paryčiui. 
Norint atakuoti priešą, rei
kėjo išminuoti minų laukus ir 
padaryti praėjimus spygliuo
tų vietų kliūtyse prieš priešo 
pozicijas. Prašvitus baigėme 
pasiruošimą ir divizija pakilo 
į ataką sausio 27 dieną 14 
valandą. Tuo pat metu prie
šo pozicijas atakavo ir kitos 
armijos divizijos.

Mūsų divizijos puolimo ba
re pirmoji priešo pozicija 
buvo pralaužta greit. Greit 
buvo likviduoti Aukštkiemių 
ir Triušelių įtvirtinti priešo 
gynybos mazgai. Reikėjo 
pulti antrąją ir trečiąją prie
šo poziciją, o čia kiekviena
me žingsnyje minos, vielų 
kliūtys ir priešo ugnis. O 
apsikasti įšalusioje žemėje 
neįmanoma!

Apie 17 valandą, jau tems
tant, divizijos pirmojo ešelo
no pulkai prasiveržė pirmyn 
ir pasiekė antrąją priešo po
ziciją. Čia hitlerininkai atka
kliai priešinosi. Reikėjo arti
lerijos ugnimi nuslopinti jo 
ugnies taškus, ypač Taura- 
laukio aukštumose. Tačiau 
artilerijos pulkas niekaip ne
gali užimti naujų ugniaviečių 
ir pasiruošti šaudyti. Užmi
nuotus pagrindinius kelius 
pionieriai išminavo, o vos tik 
artilerijos vilkikai su pabū
klais pasuko iš kelio, iškart 
papuolė ant minų. Pastangos 
surasti spragą minų lauke 
kainavo dar porą susprogdin
tų pabūklų. Nuskubėjęs pas 
artileristus, pats pamačiau, 
kad jie tik pionierių padeda
mi gali šiaip taip užimti 
ugniavietes. Tik 18 valandą 
sugebėjome pradėti šaudyti 
iš artilerijos. Temstant an
troji ir trečioji priešo pozici
jos buvo pralaužtos ir mūsų 
divizijos daliniai pirmieji įsi
veržė į miestą, o sausio 28 d. 
3 vai. nakties, jie pasiekė 
uostą. Prašvitus buvo baigti 
likviduoti visi priešo pasi
priešinimo taškai mieste. 
Priešas pasitraukė į Nerin
gą

Sausio 28 d. prašvitus mu
du su divizijos vadu generolu 
A. Urbšu pradėjome žvalgy
tis po miestą. Mieste gyven
tojų nebuvo. Dvi sunkias, 
kupinas mirtinų pavojų nak
tis nemiegoję ir sušalę divi
zijos kariai ieškojo, kur gali
ma sušilti, pailsėti. Ir čia 
prasidėjo tragiški įvykiai: 
namai buvo užminuoti už
delsto veikimo minomis ir po 
griuvėsiais laidojo karius, 
įsikūrusius juose sušilti ir 
pailsėti po sunkių kautynių.

Priešas iš Neringos apšau
dė miestą, ypač uosto rajo
ną. Mieste siautė gaisrai, 
niekas jų negesino, nes bijo
jo minų.

Aš tikrinau artilerijos ba
teriją ir divizionų sekyklas iš 
kurių buvo matyti Neringa. 
Reikėjo organizuoti kovą su 
priešo ugnies taškais Nerin
goje. Netoli uosto sandėlių 
patekau į priešo artilerijos 
ugnį. Prieš mane važiavusi 
lengvoji automašina mano 
akyse buvo sudaužyta, ir aš 
pasukau atgal. Grįždamas į 
divizijos štabą, sutikau drau
gus A. Sniečkų ir M. Su- 
mauską, kuriuos lydėjo ge

nerolai A. Urbšas ir J. Maci
jauskas. Visi jie ėjo pažiūrėti 
uosto. Aš prisijungiau prie 
jų, ir visi nužygiavome uosto 
link. Generolas A. Urbšas, o 
su juo A. Sniečkus ir M. 
Šumauskas pasuko tiesiai 
ten, iš kur aš vos išnešiau 
sveiką kailį. Nespėjau jų ir 
perspėti, kad čia pavojinga 
eiti, kaip trenkė priešo arti
lerijos sviedinys. Visa laimė, 
kad priešas daugiau į tą 
vietą nešaudė.

Išvytas iš Klaipėdos prie
šas įsitvirtino Neringoje. 
Kad jį iš ten išmušti, reikėjo 
forsuoti Kuršių marias. Nors 
jos buvo užšalusios, bet nuei
ti ledu 1-2 km. per stiprią 
priešo ugnį buvo beveik neį
manoma. Be to, ledas dauge
lyje ■vietų buvo sutrupintas 
priešo artilerijos, ypač šau
dančios iš priešo karo laivų, 
stovėjusių Baltijos jūroje. 
Todėl pirmieji bandymai for
suoti marias nepavyko. Sau
sio 29 dieną buvo paleista 
dūmų uždanga, kuri apakino 
priešo sekėjus ir ugnies taš
kus. Jos priedangoje vienas 
batalionas forsavo Kuršių 
marias ir Neringoje užėmė 
nedidelį placdarmą. Sausio 
30 d. vėl buvo paleista dūmų 
uždanga ir jos priedangoje 
marias forsavo jau du šaulių 
pulkai. Vienas iš tų pulkų, 
buvo 16 lietuviškosios divizi
jos pulkas, vadovaujamas 
pulk. V. Lunės, kuris tą 
pačią dieną išmušė priešą iš 
Kopgalio. Iš pietinės Nerin
gos dalies priešas buvo iš
muštas tik vasario 4 dieną.

Taip buvo išvaduotas pa
skutinis Tarybų, Lietuvos 
kampelis. Už narsumą ir 
sumanumą vaduojant Klaipė
dą, 16-lietuviškajai šaulių di
vizijai ir kitų divizijų 17 
pulkų, atskirų batalionų ir 
divizionų buvo suteiktas 
“Klaipėdos” garbės vardas.

Po karo daug kartų teko 
būti Klaipėdoje ir matyti, 
kaip ji atsikūrė iš griuvėsių 
ir išaugo. Kada dabar mane 
klausia, ar labai pasikeitė 
Klaipėda per 35 metus, aš 
atsakau: ji ne pasikeitė, o 
buvusios Klaipėdos vietoje 
išaugo nauja, tarybinė Klai
pėda. Išaugo naujas, puikus 
miestas ir uostas, apie kurį 
prieš 35 metus mes svajoti 
negalėjome. Šiandieninė 
Klaipėda—stambus pramo
nės centras, kultūros ir 
mokslo židinys. Jame virš 
170 tūkst. gyventojų.

Žiūrint į šių dienų Klaipė
dą, prisimena rašytojos I. 
Simonaitytės žodžiai: “Ak, 
klausykit, kiek gražių žodžių 
ir melagingų priesaikų buvo 
prikalbėta anų laikų Lietuvo
je apie Klaipėdos ateitį . . . 
O štai toji ateitis—prieš ma
ne. Ir ne žodžiais išsakyta, o 
darbais sukurta. Ji jau nebe 
ateitis, o dabartis”.

Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto kombinate dirba beveik pusketvirto 
tūkstančio žmonių. Vidutinis jų amžius—mažiau kaip trisdešimt metų. Tad 
nenuostabu, kad čia daug yra sportuojančių. Plaukimas, ledo ritulys, lengvoji atletika, 
rankinis ir daug kitų sporto šakų populiarūs kombinate dirbančiųjų tarpe.

Sportuoti yra visos sąlygos: kombinatas turi savą dengtą sporto renginių maniežą, 50 
metrų uždarą plaukimo baseiną, aikštynus. Altyviai sportuojančius jungia sporto 
klubas “Pluoštas”.

NUOTRAUKOJE: penkiasdešimt metrų uždaras baseinas. A. Palionio nuotr.

Iš 1905 metų “Kamajų respublikos” istorijos

A. GUClUNIETIS

Baudžiauninkų rugiapjūtė dvare.
i

Mums senukai pasakojo, 
Kad kitą syk Lietuvoje, 
Ponai ką norėjo, tą jie darė, 
Galėjo žmogum arti ir 
papjauti ir pakarti.
Ligi mirties rykščių duoti 
ir kaip gyvulį parduoti . . .

į Taip liūdnai senoliai apdai- 
i nuodavo baudžiavos laikus, 
I ponų žiaurumus ir baudžiau
ninkų kančias.

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą Gučiūnuose gyveno senu
tė Marijona Zlatkuvienė, ku
ri baudžiavos laikais dirbo 
Salų dvare. Ji mokėjo daug 
liaudies dainų ir taip papori
no apie baudžiauninkų rugia
pjūtę: “Atsimenu, kad viena 
vasara buvo labai šilta ir 
sausa; nesimatė jokio debe
sėlio, paukščiai ir žvėreliai 
slėpėsi pavėsyje. Tik didelis 
būrys gučiūniečių baudžiau
ninkų sušilę, suprakaitavę, 
sunkiai dirbome Salų dvaro 
lauke: vyrai pjovė rugius, o 
moterys ir paaugliai pasilen
kę rinko, rišo pėdus. Per 
nudegusius mūsų veidus 
bėgte bėgo prakaitas. Trys 
priestovai, vaikščiodami su 
bizūnais, rankose, dažnai 
kirsdavo per nugarą ■ pjovė
jams už tai, kad pagal jų 
nuomonę neskubiai pjauna, 
ar neplačius pradalgius varo. 
Dažnai tekdavo ir rišėjoms, 
neva, už negreitą rugių rin
kimą ir blogą pėdų rišimą. 
Senesni baudžiauninkai bū
davo labai išvargę, nuliūdę, 
jų veiduose nesimatė vilties, 
girdėjosi vien tik dejavimai 
ir ašaros. Tačiau jaunimas 
buvo linksmas, energingas, 
ryžtingas ir su ateities vilti
mi. Po darbo jie dainuodavo 
liaudies ir antibaudžiavines 
dainas: “Ateina ponas kaip 
šėtonas, o tijūnas kaip per
kūnas.

Aš tą poną malte malčiau, 
o tijūną grūste grūsčiau”! . .

Vidurdienyje priestovas 
pažiūrėdavo į saulę ir sušuk
davo: “Pietūs”!

Visi pjovėjai tuojau nusto
davo dirbti ir pradėdavo pie
tauti: traukė iš terbelių lauk
nešėlius, godžiai gėrė vande
nį ir kando ką turėjo.

Po sunkaus darbo visi no
rėjo sočiau pavalgyti. Tačiau 
daugumas valgė tik žalius 
barščius su bulvėmis, kur 
nebuvo nė vieno spirgo.

Mėsos neturėjo nė vienas 
pjovėjas. Baudžiauninkų 
duonelė iš pasturlakų su pe
lais, juoda kaip vėdaras, ku
rią valgydavo semdami sauja 
iš terbelės, nes ji būdavo 
subyrėjusi. Mažai kas tetu
rėjo tikros duonos, nes dau
gumas valstiečių neturėdavo 
laiko nupjauti savo dirsėtus 
rugelius, mat pirmiausia rei
kėdavo suvalyti dvaro javus, 
o tik paskui naktimis arba 
pripuolamai nupjauti savo.

Žilvičio pavėsyje, pietavo 
trys priestoviai, jie turėjo 
baltos ir geros juodos duo
nos, sūrio, sviesto, mūsos ir 
degtinės.

Priestovai, belupdami bau
džiauninkus, matyti, daugiau 
pavargdavo negu pjovėjai, o 
todėl valgė ir gėrė kuo dau
giau . . . Pjovėjai nesiskubi
no valgyti, nes valgio laikas 
buvo jų poilsiu, todėl paleng
va sėmė barščius, šnekėjosi, 
jaunimas juokėsi . . .

Pasibaigus pietums, vos 
tik suspėjo vyrai užsirūkyti, 
mergaitės apsitvarkyti, o 
vargšės motinos pamaitinti, 
pamyluoti savo mažylius, gu
linčius pagubyje, vėl tuojau 
pasigirsdavo rėžiantis prie- 
stovo balsas.—“Prie darbo!” 
ir visas baudžiauninkų būrys 
vėl stojom prie sunkaus dar
bo.

Baudžiavos laikais dirbti 
dvare pradėdavom saulei te
kant ir dirbdavom iki priete- 
mio, už darbą visai nemokė
davo, stovėdavo du, trys 
priestovai su bizūnais ir lup
davo katrą tik norėdavo”.

Didelis Darbininkų 
Išnaudojimas po baudžiavos

Praėjus pusei amžiaus, nuo 
baudžiavos panaikinimo, 
daug gučiūniečių dirbome 
Salų dvaro žemės ūkio dar
bus, kur seniau mūsų sene
liai ir tėveliai vargo. Vasarą 
privalėdavom darbą pradėti 
saulei tik užtekėjus, o baig
davome saulei nusileidus. Už 
dienos darbą mokėdavo tik 
vieną auksiną, t. y. 15 kapei 
kų.

Priestovas tada stovėjo tik 
vienas Jankauskas, kuris 
vietoje bizūno visada turėda
vo rankoje lazdą ir kiekvie
nam, nors kiek atsiliekan
čiam, baksterdavo į nugarą 

tardamas:—“Tinginy, grei
čiau dirbk!”

“Pietums neduodavo ir 
pusvalandžio. Priestovas 
Jankauskas, po keleto metų, 
nusipirko Šetekšnų dvaro 
centrą ir gyveno puikiuose 
mūriniuose rūmuose, o jo 
kumečiai vargo drėgnose, sa
manotose bakūžėse. Už dar
bą gaudavo tik centus ir tuos 
labai pavėluotai išmokėda
vo”. . .

Socialinio draudimo visai 
nebuvo, medicininės pagal
bos žemės ūkio darbinin
kams nemokamai niekas ne
teikdavo. Vaikų, gimdyvių ir 
senelių mirtingumas tada bu
vo labai didelis.

Kapinėse būdavo daugybė 
mažų vaikų kapelių, su liūd
nais užrašais:—“Čia amžinai 
ilsisi, kaip tik pražydusi pa
vasario gėlelė, mūsų bran
giausias sūnelis Napaliukas, 
Joniukas” ir daug kitų bran
gių vardų . . .

Tarybiniais laikais vaikų 
kapelių nebėra, nes gydymas 
nemokamas ir todėl svaikų 
bei gimdyvių mirtingumo 
veik nebūna.

Jaunimui sudarytos visos 
sąlygos nemokamai baigti vi
durinį ir aukštąjį mokslą. 
Dabar išsipildė senovės be
raščio Žmogelio lūkesčiai, 
kuris skundėsi: “Jai aš mo
kėčiau rašyti, tai apsakyčiau 
kaip lygūs Lietuvos laukai, 
Žemi kloneliai, kaip puikiai 
auga miškeliai, kaip gražūs 
darželiai, pilni diemedžių, ro
žių ir našlaičių”. . . .

Karvių šeri as ir
bažnyčios griovimas

PROF. J. PETRAITIS

Tuojau po pirmojo pasauli
nio karo prieita išvados, kad 
Lietuvos Žemės ūkio pagrin
das turi būti pieno krypties 
galvijininkystė ir kiaulinin
kystė, eksportuojant į užsie
nį sviestą ir bekoną. Buvo 
įvežta iš Švedijos, Rytprūsių 
ir dalinai iš Olandijos nema
žas kiekis Švedų juodmargių 
ir Vokietijos juodmargių gal
vijų (giminingų Olandų veis
lei): veršingų telyčių ir bulių 
1,5—metų amžiaus. Telyčios 
buvo perduotos žemės ūkio 
bei namų ruošos mokyklų 
mokomiesiems ūkiams, o bu
liai—kergimo punktams.
Tarp kitų mokyklų kelioliką 
telyčių gavo ir Kauno apskri
ties Karmėlavos namų* ruo
šos mokykla, kurią tvarkė 
Moterų—katalikių draugija. 
Kol Lietuvą valdė krikščio
nys demokratai, moterų ka
talikių draugijos mokyklos 
buvo neliečiamos ir darė, ką 
norėjo. Susipykus krikščio
niams demokratams ir tauti
ninkais, visas žemės ūkio 
mokyklas pradėjo kontro
liuoti Žemės ūkio ministerija. 
Ministerijoje švietimo reika
lus tvarkė prityrę nepartiniai 
agronomai K. Petruškevičius 
ir S. Klimas. Patikrinus, jie 
rado, kad Karmėlavos namų 
ruošos mokyklos karviųpieno 
primilžis mažiausias ne tik iš 
visų žemės ūkio ir namų 
ruošos mokyklų, bet ir visa
me Kauno galvijų kontrolės 
ratelyje. Ž. ū. ministerija 
pareikalavo mokyklos vedė
jus pasiaiškinti.

Moterų—katalikių draugi
jos centro valdyba 1928 metų 
rudenį parašė Žemės ūkio 
ministrui skundą, kad Kar
mėlavos namų ruošos mo
kyklai perduotos labai pras
tos telyčios, nors su labai 
gerais kilmės pažymėjimais, 
gi prastą karvę kad ir ge
riausiai prižiūrėsi, daug pie
no negausi. Padėčiai ištirti 
Žemės ūkio ministras pasky
rė komisiją iš Kauno apskri
ties agronomo M. Mickio bei 
vet. gyd. Snieškos ir Šiaulių 
apskrities agronomo J. Pe
traičio (komisijos pirminin
kas). Į Karmėlavos mokyklą 
atvykome lapkričio pabaigo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEKANDIDATUOSIĄS

Gerald Ford
Nors buvo plačiai rašoma 

ir kalbama, kad buvęs prezi
dentas Gerald Fordas greitu 
laiku formaliai pradės kam
paniją už kandidatus į prezi
dentus, bet taip nebus. 
Praeitą savaitę jis viešai pa
reiškė, kad nors jam buvo 
labai sunkų apsispręsti, bet 
pagaliau galutinai nusitaręs 
nesiūlyti republikonams jį iš
rinkti savo kandidatu į pre
zidentus ateinančiais rinki
mais. Tačiau jis savo prane
šime nesakė, kad jis nepriim
tų kandidatūros, jeigu repu- 
blikonų suvažiavimo daugu
mą jį nominuotų. Vadinasi, 
buvęs prezidentas paliko du
ris atdaras į kandidatus.

je anksti rytą. Tuojau nuėjo
me į karvides, kuriose buvo 
labai daug purvo. Karvės 
buvo labai liesos labai purvi-- 
nos; nevalomos. Tvartas ne
kreikiamas, nes javai buvo 
dar neiškulti; apart to 1928 
metai buvo labai lietingi, ir 
dalis derliaus supuvo; kar
vėms į ėdžias buvo įdėta 
apipuvusių ruginių pagrėbų, 
bet net alkanos karvės juos 
ėdė labai nenoriai. Mums 
atėjus į tvartą, karves išlei
do į “ganyklą” (kokia gali 
būti ganykla lapkričio mėne
sio pabaigoje). Vieton gryno 
ir separuoto pieno veršeliai 
buvo girdomi putra, truputį 
užbaltintą pienu.

Grįžę į mokyklą, patikrino
me karvių ir buliaus kilmės 
pažymėjimus. Nei vienos 
karvės motinos pieno primel- 
žis nebuvo žemesnis 3000 kg 
pieno, o daugumos—4000 kg 
ir daugiau. Nagrinėdamas 
karvių kilmės pažymėjimus, 
aš pastebėjau pirkimo komi
sijos padarytą stambią klai
dą: buliaus ir beveik pusės 
karvių motinos ne kasmet 
verševosi,—kai kurios moti
nos buvo 1-3 kartus senapie- 
nės (bergždžios). Tas galėjo 
atsiliepti į dukterų bergždu- 
mą. Tokių karvių prieauglio 
nereikėjo pirkti ir vežti į 
Lietuvą. Vienok, prie tokio 
blogo karvių šėrimo bei prie
žiūros, kaip Karmėlavos mo
kykloje, ir geriausios karvės 
duktė negali išvystyti aukšto 
pieningumo ir gero vislumo.

Visus išvardintus trūku
mus (tame tarpe ir pirkimo 
komisijos klaidą) surašėme į 
patikrinimo aktą, kurio 1 
egzempliorių palikome mo
kyklai, vieną—Žemės ūkio 
ministerijai ir vieną—Kauno 
apskrities agronomui.

Praėjo porą mėnesių . . . 
Vieną sekmadienį Kauno 
miesto ir apskrities, Radvi
liškio, Šiaulių bažnyčiose ku
nigai per pamokslą perskaitė 
raštą, kad agronomai Pet
raitis, Mickys ir veter. gydy
tojas Snieška griauna katali
kiškas organizacijas, griauna 
katalikų tikybą ir bažnyčią.

Išeina, kad geras katalikas 
turi gyvulius laikyti purvyne

PAGALBA ESANTI 
BŪTINAI REIKALINGA I

1 New Delhi, Indija. — Iš 
Afganistano sugrįžo iš aštuo- 
nių advokatų susidedanti de
legacija, kurią ten buvo pa
siuntus Tarptautinė Demo
kratinių Delegatų Asociacija 
susipažinti su padėtimi. Jai 
vadovavo suomis advokatas 
Helge Ronu.

Delegacija raportuoja, kad 
Afganistano prezidentas Ba- 
brak Karmai sakė, jog Tary
bų Sąjungos pagalba Afga
nistanui esanti būtinai reika
linga. Be jos pagalbos revo- 

| liucinė šalies valdžia neatsi- 
i laikytų prieš gerai ginkluotų 
i 60,000 kontrrevoliucijonie- 
; rių-sukilėlių.
i

I TOKIO LEIDINIO DAR
j NĖRA BUVĘ

Londonas. — Anglijoje gy- 
I vuoja organizacija, vadinama 
j “Voluntary Euthanasia So- 
; ciety’’, kuri propaguoja 
i “žmogaus teisę į mirtį”, tai 

yra teisę nusižudyti, jeigu jis 
nori. Draugija turinti paruo- 
šius ir greitoje ateityje išlei
sianti vadovėli, kuriame iš
dėstomi įvairūs būdai nusižu
dyti. Ji giriasi, kad užsaky
mų turinti jau labai, labai 
daug.

Britanijos Medikų Asocia
cija priešinga tokios knygos 
išleidimui. Bet, kaip žmonės 
sako: “Biznis yra biznis” . . .

Wichita, Kan. — Kovo 14 
d. anksti ryto kilo gaisras 8 
aukštų viešbutyje Wichita 
Roy ale Hotel, kuriame buvo 
apsistojus ir prezidento žmo
na Rosalynn Carter. Laimė 
kad iš ten buvusią žmonių 
niekas nenukentėjo. Sėkmin
gai spėjo iš viešbučio pabėgti 
ne tik Mrs. Carter, bet ir kiti 
tuo laiku ten buvę 100 žmo
nių.

BAISIOS LĖKTUVŲ 
NELAIMĖS

Varšuva. — Kovo 13 dieną 
prieš pat nusileidimą prie 
pat Lenkijos sostinės lenku 
keleivinis lėktuvas, sugrįžęs 
iš New Yorko, Jungtinių 
Valstijų, sugedo ir nukrito. 
Nelaimėje žuvo 87 žmonės! 
Jų tarpe buvo Jungtinių Val
stijų 22 boksininkai ir savi
veiklininkų komandos virši
ninkai.

VATIKANO 
PASIUNTINYS KINIJOS 
RESPUBLIKOJE

Pekinas. — Į Kiniją yra 
atvykęs Kardinolas Franz 
Konig, Vatikano santykių su 
nekrikščioniškais kraštais 
tvarkytojas. Jį popiežius Jo
nas Paulius II čia atsiuntė 
užmezgimui Vatikano ryšių 
su Kinija. Ryšiai tarp jų 
buvo nutraukti 1957 metais. 
Kardinolas sako, kad Vatika
nas yra pasirengęs tuos ry
šius atsteigti.

Kiek žinoma, Kinijoje ka
talikų tėra 2 milijonai.

Manoma, kad Popiežiaus 
pasiuntinio misija bus sėk
minga ir ryšiai bus atsteigti.

Richmond, Texas. — Te
xas valstijos žymus politikie
rius ir šio miesto meras 
Hilmar G. Moore siūlo, kad 
visi šios šalies žmonės, kurie 
gyvena iš pašalpų, būtų ste
rilizuoti, tai yra nuveislinti, 
nes jie neturį iš ko vaikus 
užlaikyti!

ir dvasinti badu; jeigu šersi 
ir prižiūrėsi gerai, griausi 
tikybą ir bažnyčią.

Klausimas, kieno parėdy
mu skelbė kunigai bažnyčio
se iš sakyklų per pamokslą 
apie mūsų “bažnyčios ir tiky
bos griovimą?” Katalikų vei
kimo centro, ar vyskupų?
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KANADOS ŽINIOS

Pasikeitė Kanados 
vyriausybė

J. YLA
Esu rašęs, kad Kanados' 

žmonės rengiasi federalės! 
vyriausybės rinkimams.; 
Konservatų valdžią turėjome 
vos 6 mėnesius. Vasario 18' 
dieną konservatai buvo paša- 
linti iš valdžios, kuomet libe-1 lai laimėjo.
ralai išrinko daugumą atsto-I Yra manoma, kad liberalai
vų. Premjero vietą vėl užė
mė P. Trudeau.

Reikia pasakyti, kad praė
jusieji rinkimai buvo vedami 
dar negirdėtu būdu. Visą 
laiką žmonės matė televizijo
je ir girdėjo kalbant tik tris 
asmenis—liberalų, konserva
tų ir naujų demokratų lyde
rius. Kiekvienas televizijos 
tinklas paskyrė reporterius 
sekioti lyderius ir pranešinė
ti apie juos. Visi kiti buvo 
užmiršti, nors šimtai buvo 
kandidatų. Atrodė, kad rin
kimuose dalyvauja tik tie 
trys asmenys.

Kita, mediją (televizija, ra
dijas ir spauda), visai ignora
vo kitas partijas. Pavyzdžiui, 
komunistų partiją, marksis-1 
tų-leninistų partiją, rinosau- 
rų partiją, libertarų partiją, 
socialkreditorių partiją. 
Taip, kad net rinkimams 
praėjus nepranešė, kiek tų 
partijų kandidatai balsų ga- i 
vo. Paminėjo tik socialkredi- ( 
torius, kurie neišrinko nei' 
vieno atstovo nors pirmes- 
niame parlamente turėjo 
penkis.

Reikia pastebėti, kad kon
servatai norėjo sugrįžti į l 
valdžią imituodami JAV pre- ' 
zidento Carterio antitarybinę 
propagandą. Veik tuo pačiu 
metu paskelbė prekybos, 
kultūrinių mainų sutarčių su
laužymą. Kas valandą plepė
jo apie olympiados boikotavi- 
mą, jeigu Tarybų Sąjunga 
neištrauks kariuomenės iš 
Afganistano. Prie to, išvogė 
iš Irano 6 amerikiečius, tokiu 
būdu užsitraukdami Irano 
pasmerkimą. Jie tikėjosi, 
kad tokiu būdu sukels visuo
menę prieš liberalus.

Netoli atsiliko nuo konser- 
vatų ir naujų demokratų 
lyderis Broadbent. Pradžioj 
jis labai agitavo boikotuoti 
olympijadą. Į pabaigą kiek 
ataušo.

Liberalai buvo užklupti ga
na keblioj padėtyj. P. Tru
deau, liberalams pralaimėjus 
rinkimus praėjusiais metais 
gegužės mėnesį, pasitraukė 
iš liberalų partijos vadovy-

TORONTO, ONT.

Mirus

Emilei Bulzgienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Aldonai < 

Willemsen, sūnui Andy, sūnui Addie ir jo šeimai, 
ir visiems artimiesiems Lietuvoje. Taipgi apgailes
taujame netekę malonios draugės.

J. A. Žuliai
E. Karpavičienė
B. E. Daugėlai
A. Vilkelienė
A. Jurgutaitis
J. Leskevičius
B. Janauskienė
J. Narusevičienė
J. M. Mileriai
K. Ragauskienė
J. A. Ylai
F. E. Laurusevičiai
A. R. Antanavičiai
S. E. Paberaliai
V. Masienė
J. Galskienė
A. Vaičiulienė
E. Jarienė
A. A. Gudžiauskai 

bės. Liberalai buvo be vado. 
Kito kol kas nebuvo galima 
greitai išrinkti. Todėl Tru
deau buvo prikalbintas grįžti 
į vadovybę. Ir jis sugrįžo. Jo 
vadovybėj šiuo sykiu libera- 

bus daug pažangesni už kon- 
servatus. Esą, į kabinetą 
įeina daug kairiojo sparno 
politikierių. Visa eilė deši
niųjų net nekandidatavo.

Atrodo, kad liberal nedės 
specialių mokesčių ant gazo
lino. Konservatai buvo nu
matę uždėti 18 centų ant 
galiono gazolino.

DJr vienas dalykas pasiro
dė per praėjusius rinkimus. 
Kvebeko provincijoj konser
vatai išrinko vos vieną. Tuo 
tarpu liberalai neišrinko nei 
vieno vakarinėse provincijo
se. Tik Manitoboj pavyko 
išrinkti du. Tad į kabinetą 
teko verbuoti senatorius iš 
vakarinių provincijų.

Ant kiek bus lengviau Ka
nados žmonėms prie liberalų 
valdžios, sunku pasakyti, bet 
aplamai yra manoma, kad 
Trudeau sugrąžins Kanadą 
prie taikingesnės politikos. 
Yra net manoma, kad Tru
deau neskelbs boikoto olym- 
pijadai Maskvoje. Ypač kai 
sportininkai viešai sako, kad 
boikotas tiktai nubaustų Ka
nados sportininkus, kurie 
tiek metų ruošėsi tai olympi- 
jadai.

Naujai vyriausybei dabar 
prieš akis stovi labai didelis 
uždavinys. Tai Kvebeko pro
vincijos referendumas, kuris 
numatomas pabaigoj pavasa
rio ar pradžioj vasaros. Se
paratistinė Kvebeko provin
cijos vyriausybė nusprendė 
atsiklausti savo piliečių, ar 
jie pritaria vyriausybės pla
nui tartis su Ottawa dėl 
sudarymo suverenės asocia
cijos. Tai gudrus skymas, 
siekiąs užmaskuoti jos siekį 
padaryti Kvebeką suverene 
valstybe. Separatistai pama
tė, kad jeigu jie klaustų, ar 
Kvebeko gyventojai nori at
siskirti nuo Kanados, tai 
nedaugelis pritartų.

Kvebeko liberal ir bendrai 
visų kitų provincijų lyderiai 
planuoja atkakliai kovoti 
prieš suverenės asociacijos 
idėją. Jie sako, kad Kanada 
turi būti viena, nesuskaldy
ta.

J. R. Kuktarai
I. Rukienė
F. Balnys
M. A. Guobai
A. Pajuodienė
V. Grinevičienė
S. J. Kuisiai
J. A. Damašiai
O. Zygal
J. Šinkūnas
J. Maskelis
A. Poškienė
Ch. Morkūnas
O. Strolienė
J. B. Morkūnai
M. Vaitkienė
J. A. Morkiai
P. M. Daugėlai
Ch. A. Narusevičiai

TORONTO, ONTARIO
MOTERS DIENOS 
MINĖJIMAS

Kovo 9 dieną buvo sureng
tas Tarptautinės Moters Die
nos minėjimas. Šiemet šis 
minėjimas buvo svarbus, nes 
sukako 70 metų nuo Tarp
tautinės Moters Dienos pa
skelbimo. Tad Toronto lietu
vės moterys stengėsi minėji
mą sėkmingai pravesti.

Toronto Moterų Klubo na
rių skaičius smarkiai suma
žėjęs ir dėl esančių daugelio 
influenza susirgimų, publikos 
atsilankė mažokai, bet viskas 
praėjo gana gerai.

Moterų Klubo pirmininkė, 
B. Janauskienė atidarė pami
nėjimą, perskaitant gautą 
pasveikinimą nuo Tarptauti
nės Moterų organizacijos iš 
Berlyno. Jame sveikina mū
sų moterų organizaciją ragi
na tęsti kovą ir už lygias 
moterų teises socialiniam gy
venime ir darbuose, už užtik
rintą jų pragyvenimą, prieš 
karus ir t. t. Buvo gautas 
pasveikinimas nuo dr. J. 
Mažeikos iš Lietuvos per 
M. P. Daugėlus, nes jis yra 
jų giminaitis.

A. Ylienė ketino pakalbėti 
apie Toronto Lietuvių Mote
rų organizacijos veiklą, bet 
negalėjo dalyvauti, nes buvo 
susirgus influenza.

J. Yla parodė filmą apie 
Vietnamo moterų pergyven
tus įvykius per karą su 
amerikiečiais ir vieno ameri
kiečio viešnagę Lietuvoje ir 
Lietuvos kolūkyje.

Programai pasibaigus, at
silankiusieji buvo pavaišinti 
skaniais valgiais ir gėrimais.

Šiam parengimui pasidar
bavo: A. Gudžiauskienė, I. 
Rukienė, J. Kuisienė, A. 
Poškienė, B. Janauskienė ir 
J. Narusevičienė.

Atneše valgių: G. Damo- 
šienė, O. Vilkelienė, J. Kui
sienė, V. Masienė, U. Sa
snauskienė ir J. Narusevičie
nė.

PAVAIŠINO
M. ir P. Daugėlai sugrįžo 

iš Kubos, kur jie buvo išvykę 
žiemavot ant mėnesio laiko. 
Sugrįžo dikčiai saulės spin
dulių prisisėmę ir patenkinti 
šią kelione į šiltą Kubos 
klimatą. Tenai esant, jiems 
teko susitikti lietuvių grupę, 
susidedančio iš 30 asmenų, 
atvykusių iš Lietuvos pra
leisti atostogas. Juos pavai
šino iš Lietuvos atsivežtais 
lašiniukais, kurių teko ir 
mums torontiečiams para
gauti per “Bingo” sueigą. M. 
Daugėlienė savo gimtadienio 
proga, susirinkusius pavaiši
no tais lašiniukais ir kitais 
skanumynais. Jai buvo su
dainuota gimtadienio daina ir 
palinkėta geros kloties.

SUSILAUKĖ PROANŪKĖS
John ir June Sirūnai vasa

rio 17 d. susilaukė dukters, o 
E. ir M. Šimkūnai, kurie 
gyvena Georgetown, proanū
kės.

MIRĖ SOFIJA ZANATY
Kovo 5 d. po sunkios ligos, 

mirė Sofija Zanaty Deguty
tė, Toronto Lietuvių gerai 
žinomų Degučių sesuo, buvu
si Berlinskienė. Mirė sulau
kus 60 metų amžiaus.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje ir paėjo nuo Kaišedorių. 
Ji su tėvais ir trim broliais, 
dar visai jauna atvyko į 
Kanadą. Buvo vedus ir su 
pirmu vyru užaugimo dukte
rį, Helen. Keli metai atgal, 
po pirmo vyro mirties, vedė 
A. Zanaty, Lebanų tautybės 
vyrą.

Paliko nuliūdusius dukterį 
Helen Dydzak ir jos vyrą, du 
anūkus ir I anūkę. Liko du 
broliai: Charlie ir Zigmundas 
Degučiai ir jų šeimos. Tre
čias brolis, Morris yra miręs. 
Palaidota Mount Pleasant 
kapinėse. J. N.

ATSISVEIKINOME

Steponas Karvelis, kuris 
vasario 28 dieną apleido To
rontą (ir Kanadą) visam lai
kui. Jis išvyko Lietuvon vi
sam laikui apsigyventi pas 
savo gimines. Kanadoje išgy
veno 53 metus. Amžiumi jau 
ėjo 83-čius metus.

Visą laiką Kanadoje drau
gas Karvelis veikė pažangio
se lietuvių organizacijose. 
Atvykęs į Torontą darbavosi 
tarp vaikučių. Buvo suorga
nizavęs gražų būrelį į vaiku
čių chorą, kuris laikui bėgant 
išaugo į moksleivių chorą.

Vėliau jis buvo Sūnų ir 
Dukterų Draugijos Toronto 
kuopos raštininku 13 metų. 
KLLD Toronto kuopos rašti
ninku buvo 7 metus, iki pat 
dienos, kada jis išvyko Lie
tuvon.

Buvo uolus pažangios 
spaudos platintojas, gausiai 
rėmė finansiniai, ypač Liau
dies Balsą.

Torontiečiai, atsisveikinda
mi su draugu, palinkę jom 
laimingai apsigyventi gimta
jame krašte. J. Yla

IŠ KLLD CK RAŠTINĖS
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

Montrealo kuopos nariai su 
nėriniais mokesčiais atsiuntė 
per L. Kisielių aukų apšvie- 
tos fondui sekančiai:

M. Janušienė, Ch. Juška, 
J. Knistautas, L. Kisielis, M. 
Gudas, J. Kuica, A. Lukoša, 
A. Sadauskas, F. Spayčys, 
J. Stukas, J. Urbanavičius— 
po $2.00. E. Juraitienė— 
$1.00.

Toronto kuopos narys J. 
Kuktaras aukojo $1.45.

Visiems aukojusiems šir
dingas ačiū.

J. Yla
KLLD CK Sekr.

Meilė gamtai
Myliu žiemą kai pasipuošia 
Baltojo šilko nuometu, 
Kai žemė poilsiui pasiruošia 
Ir apsikloja su ledu.

Sausio, vasario 
dienos trumpos,

Kristalo žiedai skrajoja, 
Šiaurinis švilpaudamas 

po kiemą
Piramidas budavoja.

Myliu pavasarį ankstyvą: 
Kovo, Balandį ir Gegužį, 
Kai iš po sniego iškentėję 
Ankstyvos gėlės

žiedus gūžia.

Myliu aš žiemą prisiminti 
Vasaros karščių liepsnoje, 
Per Liepos mėnesį,

Rugpjūtį,
Kai kūną prakaitas mazgoja.

Rugsėjis, vaisių 
daug paruošia,

Spalis, medžius spalvom 
papuošia,

Lapkritys, jiems 
pavydėdams

Purvo vaišių daug suruošia.

Gruodis, nauju rūbu 
dabinas—

Lig kai nuotaka vestis 
ketina:

Ant galvos dedas baltą 
nuometą

Pasitikt jaunikį—“Naująjį 
Metą”

Jonas Šutas
(Grimsby, Ont., Canada)

MONTREAL, Que.
KAS SAVAITĘ 
LAIDOTUVĖS

Kovo 5 d. mirė vilasalietė 
Nellie Salalienė (Mickevičiū
tė), sulaukusi 82 metų am
žiaus. Liūdesyje liko velionės 
dvi vedusios dukros ir trys 
anūkėliai. Į šermenis ir laido
tuves atsilankė nemažai tau
tiečių. Po palydų visi buvo 
pavaišinti.

Kovo 6 d. mirė Juzė Ki- 
birkštiene. Liko liūdesyje jos 
dukra ir sūnus su šeimomis; 
taip gi kiti artimi giminės.

Abiejų velionių artimie
siems gili užuojauta.
LIGONIAI

Janina Pakulienė, nuo ta
bako farmos (ūkės), “Royal” 
Victorijos ligoninėje, pergy
veno operaciją.

Tarptautinės Moters Die
nos paminėjime, kurį suren
gė Moterų Klubas, visos pa
sigedome mūsų aktyvios lan
kytojos ir visuomet atnešan
čios dovanėlių laimėjimams 
ir vaišėms, Julytės Akromie- 
nės. Tik vėliau sužinota, kad 
ji pergyveno sunkią operaci
ją “Royal” Victorijos ligoni
nėje.

Petrą Botyrių ištiko skaudi 
nelaime—puolė ir susilaužė 
ranką.

Buvo susirgusi A. Staniu
liene. Dabar sveikatą taiso 
namieje.

Sunkiai ir ilgai sirgo sloga, 
o vėliau užbaigė plaučių už
degimu, V. Krikščiokaitis ir 
Vitas Mikaliūnas.

Visiems sergantiems linkiu 
greit pasveikti.
IŠVYKO

E. Latvėnienė, kuri pasku
tiniu laiku gyveno St. Lin, 
jos vyrui mirus, išvyko nuo
latiniam apsigyvenimui į Cal
gary, kur anksčiau—atvykus 
iš Lietuvos ten praleido savo 
pirmuosius sunkius depresi
jos metus.

Bob ir Thelma Bannon 
(Kvietinskaitė) savo žiemos 
atostogas praleisti, išvyko į 
Floridą saulute pasikaitinti.

Danutė Vekterytė su savo 
vyru buvo išvykusi dvi sa
vaites žiemos sportui praleis
ti. P.

* * *
Kaip praeityje, taip ir šie

met Moterų Klubas suruošė- 
me Tarptautinės Moters Die
nos—Kovo 8-osios minėjimą 
pas mūsų gerus draugus 
Skripkus jų gražioje salėje. 
Kartu turėjome ir pietus. 
Turėjome ir programą.

A. Šiuplevičienė, atidary
dama susirinkimą, apibūdino 
Tarptautinės Moters Dienos 
reikšmę. N. Venskaitienė pa
skaitė paskaitą, P. Kisielie
nės paruoštą apie moterų 
veiklą, jų kovas už lygias 
teises, apie jų nueitą ilgą 
kovų kelią. O. Veršinskienė 
paskaitė eilėraštį, tai dienai 
skirtą.

Labai džiugu, kad į Klubą 
yra įstojusiu jaunų moterų. 
Daug iš jų tikimasi, nes jos 
užėmė atsakomingus darbus 
ir dirba su energija. Jos 
stengiasi, kad Klubas gerai 
gyvuotų.

Parengimo paįvairinimui 
turėjom lioteriją išleidimui 
narių suaukotų daiktų.

Turėjome gražią sueigą.
O. V.

GENEROLAS 
NUBAUSTAS 
10 METŲ KALĖJIMU

Seoul, P. Korėja. — Už 
dalyvavimą sąmoksle nužu
dyti Pietų Korėjos preziden
tą Park Chung Hee, buvęs 
armijos štabo viršininkas ge
nerolas Chung Seung Hwa 
nubaustas dešimties metų 
įkalinimu. Žinoma, bausmė 
bus apeliuojama į aukštesnį 
teismą. Generolas sako, kad 
jis nieko nežinojo apie sąkal- 
bį prezidentą nužudyti.

Kiti penki sąmokslininkai 
buvo teisiami pirmiau, rasti 
kaltais ir nubausti mirtimi.

Puiki dovana Lietuvos 
sportininkams

Uždaras jojimo maniežas.
Vandalino Junevičiaus nuotrauka

Marvelės gatvės pabaiga. 
Koks čia išdygo pastatas, 
dažnas pagalvoja, važiuoda
mas iš Kauno Šakių link. Ir 
turi racijos, nes tas statinys 
savotiškas, didžiausias toje 
gatvėje.

Vietiniai žmonės prisime- 
.na, kad prieš ketvertą metų 
šioje teritorijoje įsikūrė Kau
no miesto jojimo ir šiuolaiki
nės penkiakovės mokykla. 
Pirmiausia buvo pastatytos 
arklidės, kuriose šiuo metu 
laikomi 36 įvairių veislių žir
gai. Parengtas projektas čia 
pat statyti dar kitas tokias 
pačias arklides.

Neseniai mokykla gavo 
puikią dovaną—uždarą joji
mo maniežą. Jo naudingas 
plotas—60 metrų ilgio ir 22 
metrų pločio. Žiemą jame 
vienu metu gali treniruotis ir 
rungtis iki 20 raitelių.

Šioje sporto mokykloje 
mokosi joti apie 50 Kauno 
miesto mokyklų mokinių. Pa
staraisiais metais ypač gra
žių pergalių pasiekė mokyk
los auklėtinis Kūno kultūros 
instituto antro kurso studen
tas Rimantas Babrauskas. 
VII spartakiadoje jis laimėjo 
aukso medalį ir tapo respu
blikos jaunių čempionu. Ge
rai pasirodė šalies jaunių 
čempionate Kostromoje, res
publikos suaugusių čempio
nate, o Rygoje, Pabaltijo 
mače, gegužės mėnesį laimė
jo taurę ir įvykdė sporto 
meistro normą.

Jo brolis Algirdas Ba
brauskas “Nemuno” draugi
jos čempionate peršoko 1,9 
metro mūrą ir taip pat įvyk
dė sporto meistro reikalavi
mą. Veterinarijos akademi
jos studentas Rimas Rimkus 
Lietuvos suaugusių čempio
nate laimėjo aukso medalį ir 
įvykdė sporto meistro nor
mą. Kūno kultūros instituto 
antro kurso studentas Zig
mas Šarka Minske vykusiose 
penkių respublikų mače jau
no žirgo trikovėje iškovojo 
trečią vietą ir įvykdė TSRS 
sporto meistro normą.

VILNIUJE, LIETUVOJE

Mirus

Justui Paleckiui
Reiškiu gilią užuojautą žmonai Genovaitei, visai 

velionio šeimai ir Jo draugams.

B. MACIUKAITĖ

NUOŠIRDŽIAUSIA UŽUOJAUTA

Mirus

Justui Paleckiui
BUVUSIAM ILGAMEClUI 

LIETUVOS PREZIDENTUI
Reiškiame giliausią užuojautą visai Lietuvos 

valdžiai, vyriausybei, draugo Paleckio šeimai ir 
visiems jo draugams bei artimiesiems.

Velionis buvo ištikimas draugas visų darbo 
žmonių.

Lai mūsų mylimam draugui Paleckiui būna 
lengva ilsėtis Lietuvos žemėje.

Liūdnos liekame:
BRONĖ KERSHIS
G. V. KVETKAS
E. REPŠIENĖ

Visus šiuos meistrus per 
j vieną sezoną parengė jojimo 
i mokyklos vyr. treneris Vik
toras Mažeika. „ Tai puikus 

j laimėjimas. Jo pavyzdžiu 
į stengiasi sekti išjodinėjimo 
! trenerė Kūno kultūros insti- 
i tutio auklėtinė Nijolė Blaže- 
vičiūtė ir tos pačios aukšto- 

| sios mokyklos auklėtinis pa- 
i rengiamosios grupės treneris 
Edmundas Jankauskas.

Moksleivė Svetlana Dekte- 
riova jojimo varžybose pa
stoviai užima prizines vietas, 
ji jau kandidatė į sporto 
meistrus. Perspektyvūs rai
teliai Gintaras Bradauskas, 
Gražvydas Dzindzileta ir ki
ti.

Gavę tokią puikią dovaną, 
jojikai ir per žiemą gali 
treniruotis ir pasiekti dar 
geresnių laimėjimų.

Vandalinas Junevičius

Fordo Co. be Fordo!

Henry Ford 2d
Detroit, Mich. — Garsio

sios multibilijoninės Ford 
Motor Ford Co. vadovybė į 
Fordų šeimos rankas pateko 
1906 metais. Ir iki šiol, per 
74 metus, galima sakyti, jose 
ji buvo. Vėliausiu jos vadu, 
tai yra, tarybos pirmininku 
buvo pirmojo pirmininko 
Henry Fordo anūkas Henry 
Ford 2-asis. Bet prieš kelias 
dienas jis rezignavo ir jo 
vieton tapo paskirtas Phillip 
Caldwell.
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Margaret
Cowl-Kavaliauskaite

mirė 1974 m. kovo 20 d.
Prisiminimai mūsų sesutės, kuri gyva būdama 

tiek daug rūpinosi musų šeimos būkle.

HELEN KUDIRKA ir šeima 
Lmden, N. J.

VILNIUS, TARYBŲ LIETUVA !

Mirus į

Mūsų broliui Baltrūnui
Reiškiame giliausia užuojautą žmonai Onai Keli- 

naitei-Baltrūnieniai; Karolinai Kelinaitei; Lenai s
Baltrunaitei. Lietuvoje; broliui Baltrūnui, Brazili- į
joje; ju šeimoms ir kitiems giminėms ir artimie
siems Tarybų Lietuvoje. z

Baltrūnas mirė 1979 m. spalio 16 d. Lietuvoje, ' 
Vilniaus mieste.

Žinokite, kad ir mes liūdime kartu. 1
EFEMIJA KELINAITĖ KUODIENE, 

JONAS KUODIS ir šeima 
Lawrence, Mass.

NORWOOD, MASS.

Mirus

Anna J. Tranavitch
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Michael, 

visiems kitiems giminėms, artimiesiems ir drau
gams.

Ir mes liūdime kartu su jumis.

P. ŽUKAUSKAS S. JANUS
W. H. BOND A. JANUS
K. BARČIENĖ

EAST BRUNSWICK, N. J.

LIUDN AS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

Kiekvieną dieną pri
simename mūsų mylimą 
Tėvą ir jo nueitą teisin
gą kelią.

Ilsėkis ramiai, myli
mas tėveli, mes tavęs 
niekad neužmiršime.

Duktė-EMILY 
ir jos vyras — 

JOSEPH KRUPSKI 
anūkė — WANDA 

CHILLSCYZN

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Bieliauskienė
mirė 1965 m. kovo 26 d.

Ji gyvena ir gyvens mūsų mintyse visados.

EMILY ir JOSEPH KRUPSKI 
Englishtown, N.J.
WANDA CHILLSCYZN 
East Brunswick, N.J.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph ,J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

ST. PETERSBURG, FLA
Kovo 1 diena savoje salėje 

įvyko klubiečių mėnesinis su
sirinkimas. Ji pravedė klubo 
prez. V. Bunkus.

Buvo pagerbta tylos minu
te mirusi klubo narė Stefanie 
White. Klubo valdyba patei
kė raportus. Al. Aleknienė 
skaitė praeito susirinkimo 
tarimus.

V. Bunkus pranešė, kad 
vasario mėnesį klubo rengi
niai buvo sėkmingi kad klu
biečių bei svečių iš tolesnių 
vietų prisirenka pilna salė. 
Taip pat pranešė, kad kovo 
29 dieną Čekoslovakų choras 
išpildys mums koncertinę 
programą.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė klubo finan
sų stovį. Iždininkė T. Lukie- 
nė sutiko su saskaita. Iš 
renginių komisijos praneši
mą pateikė Pranas Mockape- 
tris. Raportai buvo priimti. 
M. ir A. Raškauskai visus 
skaniai pavaišino. Toliau 
kė šokiai iki vėlumos.

se-

LLD JOS 45 KUOPOS 
VEIKLA

Kovo 8 diena 45 kuopa 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Jį pradėjo kuopos pirm. Sta
sys Kuzmickas. Toliau susi
rinkimą vedė Tillė Lukienė.

Sekė valdybos raportai. B. 
Vaitkienė skaitė praeito su
sirinkimo užrašus.

Kuopos pirm. S. Kuzmic
kas pateikė raportą iš veik
los. Mūsų veikimas eina pa
gal nustatytą tvarką. Žiemos 
metu kuopos renginiai būna 
pasekmingi, atsilanko daug 
svečių. Visuomet turime ska
nius pietus. O po pietų būna 
dainų programa bei šokiai.

Už finansų sekr. raportą 
pateikė iždininkas Povilas 
Alekna. Iš renginių komisi
jos raportavo Pranas Mocka- 
petris. Raportai priimti. 
Kuopos nariai aptarė “Vil
nies” 60 metų Jubiliejų. Nu
tarė pasveikinti su $300. 
Taip pat nutarė pasveikinti 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą su $300.

Kuopos sekretorė Bronė

Vaitkienė gavo laiška iš Lie
tuvos nuo “Tėviškės” Drau
gijos pirmininko P. Petronio, 
kuriame perduoda geriausius 
linkėjimus 45 kuopos na
riams.

Narių vardu širdingas ačiū 
gerbiamam P. Petroniui už 
gerus linkėjimus.

Viešnia iš Lietuvos Renė 
Lengvenienė Zapyškio kolū
kio buhalterė vieši St. Pe- 
tersburge pas savo tėvelį 
Juozą Adomaitį. Ji su tėveliu 
atsilanko į pobūvius. Viešnia 
buvo pakviesta pakalbėti. Ji 
sveikino visus, sakė, kad 
malonu jai dalyvauti mūsų 
sueigose bei susipažinti su 
visais. Linkėjo geriausios 
sėkmės gyvenime bei veiklo
je.

Po pietų buvo atžymėta 
tarptautinė Moters Diena. 
Programai pirmininkavo 
Bronė Vaitkienė. Pirmiausia 
pristatė Violet ir Stasy Kuz
mickus. Stasys pasveikino 
moteris su Kovo 8-taja, 
Tarptautine Moters Diena.

Po to S. ir V. Kuzmickai 
gražiai išpildė dvi dainas. 
Toliau Stasys padainavo solo 
iš operos “Rigoletto”.

Toliau sekė kalbėtojos.He
lena Janulytė kalbėjo angliš
kai. Ji pasakė Moters Dienai 
tinkamą turiningą kalba. Pa
baigai paskaitė moterims 
skirta poemą.

Toliau pristatė Heleną Jes- 
kevičiūtę.

Helena taipgi kalbėjo 
Tarptautinės Moters Dienos 
klausimais. Ji pasakė bran
džią kalbą apie moterų kovas 
ir atsiekimus.

Tačiau, sakė, kova dar 
nebaigta. Dar daug turime 
kovoti dėl lygių teisių su 
vyrais politikoje bei darbe, 
taipgi už panaikinimą bran
duolinių ginklų ir pasaulinę 
taiką.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras padainavo keletą dai
nelių.

Vadovavo Helena Januly
tė. Po to sekė muzika, šokiai 
bei draugiški pokalbiai su 
svečiais. V Rimkienė

DETROIT, MICHIGAN
MOTERŲ ŠVENTĖ

Visame pasaulyje visos 
moterys mini savo tarptauti
nę švente kuri yra paskirta 
Kovo 8 d. Neatsiliko ir De
troito moterys. Kovo 9 d. 
Detroito Moterų Pažangos 
Klubas minėjo tą šventę Klu
bo patalpose. Stefanija Ma- 
sytė paaiškino tos dienos 
reikšmę. Kadangi iš ryto tą 
dieną įvyko LDS 21 kp. ir 
ALDLD 52 kp. susirinkimai, 
tai moterų parengime daly
vavo nariai iš abiejų kuopų. 
Visi atidžiai klausėsi prakal
bos.

Užbaigimui šventes, buvo 
pranešta, jog klubo šeiminin
kė, Pat Stunskas, prirengė 
visiems vaišes, o Stefanija 
pranešė, kad jos mamytė, 
Teofile Masienė, kovo 4 d. 
minėjo savo 86 gimtadienį, ir 
klubietė Martha Račiūnas tą 
pačią dieną minėjo savo 88 
gimtadienį. Tą progą, prašė 
visus prie vaišių. Netik buvo 
skanūs “hamburgeriai” su 
kopūstais, bet ir gražus tor
tas su gėlėmis gimtadienių 
proga ir stipriosios. Visi su
sirinkusieji skaniai pavalgė 
ir išgėrė jubilijačių varde. 
Prie stalų patarnavo Servit 
Gugas, Pat ir Mikas Stuns- 
kai ir Mary Norush. Tą 
gražų tortą supjaustė Millie 
Vasaris ir padalino. Buvo 
sumanymas ir ant vietos Al 
Stacey surinko $50 nuo seka
mu: St. Masytė $10, po $5, 
Anna Daukus, Teofilė Masie
nė, Adelė Klimavice; po $2 
Matilda Rudzevičienė, Tony 
ir Mildred Vasaris; Frank 
Yoshonis, Helen ir Jim Uma
ras, Frances Clark, Al ir 
Emma Rye, Martha Raču-

nas, Frank Nakas, John Ur- 
bon, Alice ir Al Stacey; po 
$1 Petronė Walantis. Alice 
Paulauskas, Anna Dočkus, 
Charles Mack, Pat ir Mikas 
Stunskas. Pinigai padalinti 
per pusę ir po $25 pasiusta 
“Laisvei” ir “Vilniai” dėl pa
ramos.
ATSIMINKIME LAISVIETĮ

Sausio 19 d. š. m. mirė 
“Laisvės” skaitytojas, Juo
zas Računas, 88 metų am
žiaus. Mirė vėžio liga. Gyve
no pas savo dukrą, Frances. 
Pagal jo prašymą, viešų lai
dotuvių nebuvo. Sausio 20 d. 
jo kūnas buvo sukremuotas. 
Liko dideliame nuliūdime dvi 
dukros: Frances ir Jose
phine, penki anūkai ir penki 
proanūkiai. Velionis gimė 
Lietuvoje, Jurbarke. Pri
klausė prie Detroito Lietuvių 
Klubo ir prie ALDLD 52 kp., 
skaitė “Laisvę” ir “Vilnį”. 
Būdamas gyvas, jis prašė 
savo dukrelių, kad kai jis 
numirs, pranešt Stefanijai 
Masytei ir vietoj gėlių, kad ji 
padalintų tuos pinigus ir pa
siųstu jo dviem mylimiems 
laikraščiams. Dukrelės jo 
prašymą išpildė. Prie šio 
rašto yra pridėta perlaida— 
čekė sumoje $40 dėl “Lais
ves”. Visi atsiminkime miru
sį pažangietį, ir pagerbkime 
malonų Lietuvos sūnų, Juozą 
Računą.

Būdamas gyvas, velionis 
buvo duosnus; remdavo pa
žangias organizacijas ir laik
raščius, dalyvaudavo visuose 
parengimuose ir mirdamas 
norėjo paskutinį kartą pa- 
remt “Laisvę” ir “Vilnį”. 
Ilgai atsiminsime tokį gerą 
draugą. Stefanija

Yucaipa, Cal.
Kovo 2 dieną įvyko LLD 

78 kp. metinis susirinkimas. 
Al. ir Stellos Kielpinskių 
rezidencijoje 11823-2nd St.

Susir. pravedė kuopos pir
mininkė Adelė Ziksienė. To- 
liaus sekė valdybos raportai. 
Finansų rašt. P. Žilinskas 
perskaitė praėjusio susir. už
rašytus tarimus ir finansų 
atskaitą. Abudu raportai bu
vo priimti kaip užrašyta. 
Iždininkė K. Karvelis, sutiko 
su finansų atskaita.

Praeitų metų kuopos val
dyba: Pirmininkė A. Ziksie
nė, finansų ir tarimų rašt. P. 
Žilinskas. Iždininkė Kristine į 
Karvelis pasiliko valdyboje I 
ir šiais metais padirbėti.

Visi kuopos nariai-rės apsi
mokėjo duokles už šiuos me
tus. Tai pagirtinas narių įsi
savinimas.
SERGANČIOS KUOPOS 
NARIAI-NARĖS

Buvo linksma matyti Patri
cia Richards ir vėl mūsų 
susirinkime. Ji buvo užgauta 
sunkios ligos dar praeitų 
metų liepos mėnesy, bet da
bar atrodo labai gražiai. Yra 
viltis, kad ligą nugalės. Jos 
gyvenimo draugas Juozas ir
gi nesijaučia per geriausia. 
Jis minėjo savo 87-tą gimta
dienį. Ta proga visi padaina
vo Juozui “Happy Birthday.”

Marytė Radęs irgi ligos 
varginama, bet su pagalba 
gerų draugų, buvo atvežta ir 
dalyvavo susirinkime. Eliza
beth Chipley, kaip tai pulda
ma susižeidė galvą ir buvo 
patalpinta į ligoninę.

Mykolas Pūkis jau nekuris 
laikas, kai sunkiai serga ir 
patalpintas prieglaudos na
muose. Tai bene bus vienas 
iš senesniosios ateivijos kar
tos, ką visą savo subrendusį 
gyvenimą pašventė vien tik 
kovai, dėl geresnio darbo 
žmonių gyvenimo. Buvusis 
yucaipietis taipgi jau mūsų 
kuopos narys Juozas Ginius, 
dabar gyvenantis Toledo m., 
Ohio valst., skundžiasi per 
laiškutį, kad sveikata baigia 
apleisti ir jaučiasi ne per 
geriausiai. Sun City mieste
lio gyventojai Charles ir Me
dą Verbickai (Werbick), mū
sų artimi kaimynai, taipgi 
turi nemalonumo su sveika
ta. Charles jau trys metai, 
kai Ilginamas prieglaudos na
muose ir neatrodo, kad eitų 
geryn.

Šie visi sergantys kuopos 
nariai-rės yra senesniosios 
emigracijos ateiviai. Per me
tų metus jie veikė, dirbo, 
kiek leido jėgos, sulyg išga
lės, žinojimo ir sugebėjimo. 
Bet ligos, gili senatvė trukdo 
ir pagaliau atskiria.

Visos kuopos vardu linkiu 
jums, mieli, pagyti, sustiprė
ti ir vėl grįšti į sveikųjų 
tarpą ir darbuotis toliau.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo (September) 7 
d. Petronėlės Matelis rezi
dencijoje, 35262 Avė. C., 
Yucaipa, Cal.

Tenka didelė padėka Al. ir 
Stellai Kielpinskiams už lei
dimą turėti susirinkimą jų 
patalpose, ir be jokio atlygi
nimo. Dar ir pavaišino.

P. Žilinskas

K. Milenkevičius 
ligoninėje

Eldana Imilkowski, draugų 
Milenkevičių dukra, skambi
no mums, kad jos tėvelis 
turėjo pasiduoti ligoninėn 
kovo 14 d.

Linkime mūsų ilgamečiu! 
rėmėjui, K. Milenkevičiui 
greit sustiprėti ir grįžti į 
namus pas savuosius. IM

Detroit, Mich. — Trijų di
džiųjų automobilių gaminimo 
korporacijų —General Mo
tors, Ford Motor ir Chrys
ler—per pirmias kovo mėne
sio dešimt dienų automobilių 
pardavimas sumažėjo net 
14.5 procento.

•v.*.

“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMAS
IR BANKETAS

Sekmadienį, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės (“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park,

* * *
Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 

menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorių 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus ir 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

"Laisvės"
Direktoriams

“Laisvės” Bendrovės di
rektorių posėdis įvyks antra
dienį, kovo 25 d., 2 vai. po 
pietų. Dalyvaukime visi.

N. Buknienė, Sekr.

Padėka
Kuomet gruodžio mėn. pri

sėjo eiti ligoninėn ir pergy
venti operaciją, maloniai nu
stebino mane brangių drau- 
gų-draugių ir bičiulių susirū
pinimas manimi. Aplaikiau 
laiškų ir kortelių su linkėji
mais pasveikti iš plačiosios 
Amerikos. Visa tai labai po
zityviai paveikė į mano savi
jautą. Visus įvardyti bei at
skirai kiekvienam padėkoti 
neįmanoma. Tačiau būkite 
tikri, jog dėkoju visiems iš 
gilumos širdies už tuos mie
lus jūsų žodžius ir linkėji
mus.

Dar nepilnai pasveikus su
laukiau savo 80-tą gimtądie- 
nį. Sesutė Amelia ir artimos 
mano bičiulės kuoždasi, kad 
negalima tokia sukaktis pra
leisti tylomis. To pasėka, 
atėjo daug kortelių su gerais 
linkėjimais nuo brangių bi
čiulių. Netgi ir gėlių ir dova
nėlių (pačių draugių padirb
tų)! Jas reikia paminėti; tai 
dd. Čepulienė, Ruth Bell, 
Karosienė ir Repšienė. Mano 
nuostabai, atėjo telegrama 
su sveikinimais nuo dd. Pe
tronio ir Reimerio iš Lietu
vos. Širdingai ačiū visiems!

Kaip jau žinote, mudvi su 
sesute praleidžiame porą žie
mos mėnesių St. Petersburg, 
Floridoje. Čia ir gimtądienį 
atšventėme. Amelia pasitarė 
su dd. Janulyte, Kužmickie- 
ne ir Kuzmicku ir 13 d. 
vasario Dainos Mylėtojų 
Choro praktikų metu buvo 
padaryta pertrauka ir mano 
jubiliejus atžymėta su daino
mis. Širdingai dėkoju Viole
tai ir Stasiui už paruošimą 
vaišių, o ypač Violetai už 
nepaprastus tortus. Taipgi 
dėkoju choristams už suda
rymą galimybės taip šauniai 
paminėti mano jubiliejų.

Visa tai kelia manyje kla
nus minčių ir ryžtą dar 
nepasiduoti ir toliau darbuo
tis, kiek tik jėgos leis.

Dėkui redakcijai už sutei
kimą vietos “Laisvėje”.

Elena N. Jeskevičiutė

Atsiprašome
Praėjusios savaitės “Lais

vėje” Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo kovo aštuntosios 
minėjimo aprašyme nebuvo 
pažymėta Salomėjos Narke- 
liūnaitės vardas po ketu
rioms jos nuotraukoms.

Atsiprašome!

BRIEFS
We could all breathe easi

er if the United States and 
the Soviet Union got off the 
tightwire of nuclear confron
tation and successfully nego
tiated an end to the arms 
race. We could ąll live bet
ter, too, if the billions now 
spent on super weaponry 
would be available for 
schools, housing, transporta
tion services and other badly 
neglected needs.

* * *
Many people have the ha

bit of referring to the Soviet 
Union as Russia and to its 
citizens as Russians. This is 
a very unfortunate mistake 
that is often reinforced by 
some sectors of American 
literature and periodicals. In 
the Soviet Union there are 
more than 100 different na
tions and nationalities, com
prising various dialects of 
languages.

Every nationality inside 
the Soviet Union has its own 
culture, language and identi
ty and cannot be considered 
as Russian.

* * *
An international meeting 

devoted to peace champions 
Nazim Hikmet (Turkey), Pa
blo Neruda (Chile), and Yan
nis Ritsos (Greece), outstan
ding poets of our time—was 
held recently in Stockholm.

* * *

visited Walter and 
Kershulis. Walter is

We 
Brone 
allright now and Brone is 
home and feeling better. She 
is glad she didn’t have to go 
to an operation. It was good 
to see them.

* * *
The Ukrainian Dnipro 

Dancers will present their 
annual Slavic Folk Dance 
Festival on Saturday, March 
29, 1980, 7:30 p. m. at 
Martin Luther King Jr. High 
School, 122 Amsterdam Ave
nue in Manhattan.

* * *
Gloria Swanson, at the age 

of 80, has revealed another 
facet of herself in a painting, 
done for a first-day cover to 
go with a United Nations 
stamp. The stamp, issued 
March 7, commemorated the 
United Nations Decade for 
Women, 1976-1985.

Her brushwork depicts the 
earth hurtling through black 
space. Below that she has 
written a legend: “Woman, 
like Mother Earth, has an 
eternal rendezvous 
spring”.
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Gloria Swanson, the 80-year-old veteran actress, with her 
life-size self-portrait which she sculpted in 1964.




