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KRISLAI
Vatikanas vėją sėja
Y ra kuo džiaugtis 
Skaitytojų dėmesiui 
Mums pikta, o jiems 

džiaugsmas 
Jų inspiratorius

A. BIMBA
Katalikų bažnyčios galva 

popiežius Povilas VI išleido 
visiems Italijos tikintiesiems 
rūstų įspėjimą, kad jiems yra 
bažnyčios draudžiama bal
suoti už Italijos Komunistų 
Partijos kandidatus. Krikš
čionybė ir marksizmas esan
čios nesuderinamos ideologi
jos.

įspėjimas reiškia, kad tie, 
kuriuos kunigai ir davatkos 
suseks balsavusiais už komu
nistus, bus smarkiai nubaus
ti. Čia, žemėje, jie negaus 
nuodėmių atleidimo, o numi
rę.. aišku, negalės patekti į 
dangaus karalystę!

Negalima sakyti, kad šis 
popiežiaus tikinčiųjų gąsdini
mas neduos jokių rezultatų. 
Jis patarnaus reakcinėms jė
goms. Bet toks nachališkas 
bažnyčios kišimasis į politiką 
su laiku jai gali nelabai ska
niai atsirūgti. . .

♦ * ♦

Pažangiųjų amerikiečių 
dienraščio “Daily World” ad
ministracija praneša, kad jos 
vajus pilniausiai pavyko. 
Laikraščiui išlaikyti buvo pa- 
sibrėžta sukelti $225,000 fon
dą. Tikslas pasiektas dar su 
gražiu kaupu. Administracija 
nuoširdžiausiai dėkoja vi
siems dienraščio skaityto
jams ir rėmėjams už tokį šiltą 
atsiliepimą į jos kreipimąsi 
paramos. Visiems šiems me
tams dienraščio gyvavimas 
dabar užtikrintas.

♦ * *

Noriu atkreipti skaitytojų, 
dėmesį į šiame “Laisvės” nu
meryje spausdinamą anglų 
kalba straipsnį “Lithuania's 
ancient culture beautifies so
cialist gains”. Jo autorius 
George Morris yra žymus 
šios šalies žurnalistas. Jis 
neseniai lankėsi Tarybų Lie
tuvoje ir dabar savo įspū
džius skelbia dienraštyje 
“Daily World”. Jo įspūdžiai 
labai, labai įdomūs.

Dauguma jūsų turite sū
nūs, arba dukras bei anūkus, 
kurie lietuviškos spaudos ne
skaito ir neturi supratimo 
apie mūsų gimtąjį kraštą ir jo 
nūdienę santvarką. Paragin
kite arba paprašykite juos 
Šiuos George Morris įspū
džius pasiskaityti. Jie jums 
bus dėkingi.

Sekamame “Laisvės” nu
meryje paskelbsime antrą šio 
žurnalisto įspūdžių straipsnį.

♦ ♦ ♦

Smetonininkų “Dirvoje” 
(geg. 13 d.) nesitveriama 
džiaugsmu, kad pavykę su
rasti dar vieną smarkų argu
mentą prieš Lietuvą. Koks 
ten St. Perminąs skaitęs sa
vaitraštyje “Šviturys” (nr. 7) 
Vytauto Kvietkausko 
straipsnį, kuriame jis kriti
kuoja tūlų viršininkų baisų 
apsileidimą, kad Šeduvos- 
Radviliškio ruože “šešiolikos 
kilometrų išdaužyto kelio re
montą” pradėjo 1973 ir iki 
šiol tiktai 8 kilometrus te- 
suremontavo. Savo nesuval
domam džiaugsmui Perminąs 
uždėjo antraštę — “Sovieti
nės ‘pažangos’ šuntakiais”.

Mums pikta, kad Tarybų 
Lietuvoje pasitaiko apsileidė
lių atsakomingose vietose — 
šiame atsitikime Automobilių

Gegužės 30-oji - įnirusiems prisiminti ir jų kapams puošti šventė
Kanados darbo unijos nutarė 

aktyviau pasireikšti politikoje
Angola bus pirmutinė 

socialistinė valstybė Afrikoje
Quebec. — Čia įvykusi Ka

nados Darbo Kongreso kon
vencija padarė svarbų nutari
mą darbininkų dalyvavimo 
politikoje klausimu. Iki šiol 
darbo unijose viešpatavo nu
sistatymas, kad joms nepri
dera ir nereikia užsiimdinėti 
politiniais reikalais. Tegu tuo 
rūpinasi politinės partijos. 
Bet šiojo Kongreso Konven
cijoje delegatų beveik vien
balsiai nutarė griežtai pakeis
ti šį klaidingą supratimą. 
Konvencija nutarė, kad nuo 
dabar Kanados organizuoti 
darbininkai unijistai turi ak- 
tyviškai įsitraukti į visokią 
politinę veiklą.

Naujasis Kanados Darbo 
Kongreso prezidentas Joseph 
Morris ir kiti lyderiai turės 
pasitarimą su Kanados prem
jeru Elliot Tradeau, darbo 
ministru John Munro ir kitais 
valdžios kabineto nariais 
ateinantį mėnesį. Susitikime

Ištremtas

HELMUT FRENZ

Šiuo tarpu Jungtinėse Val
stijose lankosi Čilės Evange
likų Liuteronų Bažnyčios 
vyskupas Frenz. Fašistinio 
režimo ištremtas už tai, kad 
jis simpatizavo politiniams 
kaliniams, kurių Čilės kalėji
mai yra pilni.

transporto ir plentų, ministe
rijoje. Jie turėtų būti atitin
kamai nubausti.

Bet kaip su mūsų Ameri
kos miestų gatvėmis? Štai 
mūsų New Yorke jau keleri 
metai kai kuriomis išduobėto- 
mis gatvėmis nebegalima 
automobiliais važinėti, net su 
didžiausiu atsargumu tenka 
ir pėsčiam vaikštinėti, kad 
kojos neišsisuktum. Neabejo
jame, kad panašių gatvių 
Perminąs galėtų surasti ir sa
vo panosėje, tame pačiame 
Clevelande.

Kodėl jis tuo nesidžiaugia? 
Kodėl jis nešaukia — “Ame
rikinės kapitalistinės pažan
gos šuntakiais?”

* * *
• Chicagos menševikų laik

raščio redaktorius Martynas 
Gudelis susirado didelį inspi
ratorių bilijonieriaus Nelson 
Rockefellerio asmenyje. 
Karštai jį sveikina, kad jis 
“įspėjo Vakarus apie Sovietų 
karo pavojų” ir “pataria stip
rinti Vakarų laivyną”.

Iš ginklavimosi stiprinimo 
Rockefelleris susižers į ke- 
šenę desėtkus milijonų dole
rių ir padidins pavojų pasau
linei taikai, bet ką iš to laimės 
Martynas Gudelis?

būsią aptarta ekonominiai ir 
socialiniai klausimai.

Kanados organizuoti darbi
ninkai yra nepatenkinti val
džios išleistu patvarkymu, 
kad algų kėlimas būtų griež
tai apribotas.

Unijos yra pasiruošusios 
aktyviškiau dalyvauti New 
Democratic Party veikloje.

Per balandį 
maisto kainos 
smarkiai pakilo

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas paskelbė, 
kad vartotojams maisto kai
nos bendrai per balandžio 
mėnesį pakilo 0.4 procento. 
Tai laikoma dideliu pakilimu. 
Daugiausia pakilo daržovių, 
vaisių ir kavos kainos.

Darbo Departamentas ra
gina mus džiaugtis, kad paly
ginus su dviem metais pir
miau, šis pakilimas gerokai 
mažesnis. Jeigu per šiuos 
metus kas mėnuo tepakiltų 
po 0.4 procento, tai per me
tus pakilimas būtų tik apie 
keturis procentus. Gi prieš 
dvejus metus kasmet pakil
davo po daugiau kaip 6 pro
centus.

Kainų kilimas reiškia, kad 
infliacija tebekyla. O tas reiš
kia, kad prezidento Fordo 
pareiškimas, jog “krizė jau 
praėjo”, yra didelė apgavys
tė.

Stockholm, Švedija. — Ge
gužės 23 d. čia įvyko didelė 
švedų protesto demonstraci
ja prie Amerikos ambasados 
prieš atsilankymą Jungtinių 
Valstijų sekretoriaus Kissin- 
gerio su vizitu. Joje dalyvavo 
daugiau kaip 15,000. Šve
dams nepatinka Amerikos 
užsieninė politika, jos kišima
sis į kitų kraštų vidinius 
reikalus.

Naudos milijonus 
dolerių politiniams 
papirkimams

Stambiojo kapitalo organas 
“Wall Street Journal” (geg. 
14 d.) praneša, kad neseniai 
įvyko metinis Ford Motor 
Company šėrininkų susirinki
mas. Jame dalyvavo net 
$2,000 šėrininkų. Buvo pa
teiktas pasiūlymas nutraukti 
kompanijos dolerių naudoji
mą už Jungtinių Valstijų sie
nų politiniams papirkimams. 
Bet tam sumanymui griežtai 
pasipriešino kompanijos di
rektoriai ir juos palaikė dau
guma susirinkimo dalyvių.

Tas reiškia, kad ir ateityje 
Ford Motor Company panau
dos savo milijonus palaikyti 
ypač Europoje ir Lotynų 
Amerikoje reakcinių kapita
listinių režimų arba tokių 
partijų kaip Krikščionių de
mokratų partijas.

Washingtonas. — Prancū
zijos prezidentas Estaing sa
ko, kad jis niekam neužleistų 
tos vietos iki jo prezidentavi
mo termino pabaigos 1981 
metais, net jeigu už poros 
metų parlamento rinkimuose 
laimėtų socialistų-komunistų 
koalicija daugumą.

Tai viena gražiausių ir garbingiausių šios šalies tradicijų. 
Ji jau virš šimto metų amžiaus. Ji buvo formaliai ir oficialiai 
pradėta švęsti 1869 metais, kai armijos štabo pirmininkas 
gen. John Logan paskelbė kreipimąsi su raginimu gegužės 
30-ąją pagerbti civiliniame kare kritusius karius,“jų kapus 
papuošti gėlėmis. Jis taip pat išreiškė pageidavimą, kad taip 
būtų daroma kasmet ir ateityje.

Per tūlą laiką kapai ir buvo puošiami tiktai prisiminimui ir 
pagerbimui tame kare ir kiek vėliau visuose Amerikos 
karuose kritusių kovotojų. Bet su laiku gegužės 30-oji tapo 
liaudies paversta švente prisiminimui ir papuošimui gėlėmis 
kapų visų mirusių artimųjų, o ne tik karuose žuvusių 
kareivių. Ir šiandien beveik visi amerikiečiai, kuriems jų 
artimųjų kadai yra pasiekiami bei nesusidaro kitų rimtų 
kliūčių, gegužės 30-ąją eina į kapines su gėlių puokštėmis ir 
su giliausiu susikaupimu ir liūdesiu savo širdyse juos puošia.

Ir mes, “Laisvės” kolektyvas, negalėdami visų kapus 
papuošti gėlėmis, žemai nulenkiame savo galvas prieš visus 
laisviečius, išsiskyrusius iš gyvųjų tarpo, ir dar kartą 
pasižadame |ęsti jų pradėtą darbą ir kovoti už jų taip 
nuoširdžiai puoselėtas idėjas, kol tik jėgos mums tarnaus. 
----------------i------------------------- - --------------------------------

Baisioje autobuso nelaimėje 
žuvo 28 jaunos gyvybės

Kapitalistinių partijų varžovai į 
prezidentinius kandidatus vėl 
gauna iš valdžios iždo subsidijas

Martinez, Cal. — Tai vaizdas gegužės 21 dieną čia 
įvykusios mokyklinio autobuso avarijos vietoje. Busas su 50 
moksleivių choristų ir dviem ar trimis suaugusiais, greitai 
lėkdamas išėjo iš kontrolės, prasimušė per aukštai iškelto 
greitkelio užtvarą ir nukrito 30 pėdų. Vietoje žuvo 28 
moksleiviai, apie 20 sužeisti, kai kurie labai sunkiai-pavo- 
jingai.

Kriminališkai kalta autobuso privatiška kompanija. Pasi
rodo, kad busas buvo 25 metų senumo. Kai valstijos 
inspektorius norėjo jį inspektuoti, savininkai jį užtikrino, 
kad busas jau nebenaudojamas ir nėra jokio reikalo jo 
inspektuoti.

Šioje nuotraukoje matome žuvusiųjų lavonų tvarkymą. 
Viršutinėje jos dalyje parodomas iškeltas kelias arba tiltas, 
nuo kurio busas nukrito.

Ar tos kompanijos savininkai bus nubausti už tokią baisią 
kriminalistę? Labai, labai abejotina. Mat, jie rūpinosi savo 
pelnu, o pelnas mūsų kapitalistinėje santvarkoje aukščiau 
visko, net ir žmonių gyvybių . . .

Washingtonas. — Po dvie
jų mėnesių pertraukos Kon
greso rinkiminė komisija vėl 
pradėjo apmokėti kapitalisti
nių partijų (demokratų ir re- 
publikonų) rinkiminės kam
panijos milžiniškas išlaidas. 
Komisija paskyrė $3,200,000 
devyniems šių partijų kandi
datams į prezidentinius.

Daugiausia tenka preziden
tui Fordui. Jis gauna net 
$1,300,000! Paskui seka jo 
oponentas Reagan su 

$500,000. Demokratų kandi
datų — Jimmy Carter gauna 
$437,000 ir Morris Udall — 
$312,000. Kiti po mažiau.

Taip pat “gražiai” sušelpia
mi kapitalistinių partijų rin
kiminės kampanijos komite
tai. Kiekvienas gauna po 
$500,000. Nieko sau sumos!

O kaip su Komunistų Parti
ja ir kitomis mažosiomis par
tijomis? Joms ir jų kandida
tams tenka tiktai plika val
džios špyga. . .

Maskva. — Čionai lankyda
masis Angolos premjeras Lo
po do Nascimento su oficialiu 
vizitu, pareiškė: “Mūsų žmo
nės laimėjo socialistinę revo
liuciją, mes esame tvirtai 
pasiryžę pastatyti pirmutinę 
socialistinę valstybę Afrikos 
kontinente”. Jis taip pat pa
brėžė, kad jokia nauja šalis 
negali sukurti socializmo be 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių valstybių pagal
bos.

Kaip žinoma, išsivysčiusios 
kapitalistinės šalys tokioms 
pastangoms naujose šalyse 
kaip Angola, Mozambikas ir 
kitos, numetusios kolonijinį 
jungą, griežčiausiai priešina
si ir visomis jėgomis jose 
remia kapitalistines jėgas. 
Tiktai socialistinis pasaulis 
ateina joms į pagalbą susi
kurti socialistinį gyvenimą.

Beje, Tarybų Sąjungos so
stinėje neseniai su oficialiu 
vizitu lankėsi ir Mozambiko 
respublikos prezidentas Sa
mora Machel ir tarėsi su 
tarybiniais vadais dėl ekono
minės pagalbos savo kraštui.

Ir ten dideli žemės 
drebėjimo nuostoliai

Maskva. — Apskaičiuc,. - 
ma, kad gegužės 17 dieną 
įvykęs žemės drebėjimas Ta
rybinėje Centrinėje Azijoje 
paliko apie 10,000 , žmonių 
benamiais ir padarė didelių 
medžiaginių nuostolių. Taipgi 
esą nemažai užmuštų ir su
žeistų. Ims laiko tikrai ap
skaičiuoti visus nuostolius. 
Bijoma, kad drebėjimas ne
pasikartotų. Dažnai taip bū
na: po vieno drebėjimo seka 
kiti.

Maskva. — Savaitraštis 
“Literaturnaja Gazeta” tei
gia, kad trys Amerikos ko
respondentai yra taip pat 
ČIA šnipai. Jais esą: “The 
N. Y. Times korespondentas 
C. S. Wren, “Associated 
Press” — George Krimsky, ir 
“Newsweek” — Alfred 
Friendly.

Prez. D'Estaing siūlo 
Prancūzijos armiją

New Orleans. — Čia kalbė
damas geg. 21 d. Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard 
Estaing pareiškė, kad Pran
cūzija sutiktų pasiųsti armiją 
į Libaną palaikyti taikai tarp 
krikščionių ir musulmonų. Jis 
nori, kad Jungtinės Valstijos 
ir kitos NATO šalys užgirtų 
tokį Prancūzijos “pasiaukoji- 
nąą”. Jis šį Prancūzijos planą 
jau aptaręs su pręz. Fordu ir 
sekretorium Kissingeriu, bet 
nepasakė, ką jie jam atsakė.

Žinoma, sako prez. Es
taing, Prancūzija norėtų ir 
sutiktų savo armiją pasiųsti 
tik ta sąlyga, jeigu gautų 
Libano valdžios prašymą.

Luanda. — Angolos respu
blikos premjeras Lopo do 
Nascimento su oficialiu vizitu 
išvyko į Tarybų Sąjungą: 
Tikslas: pasitarti su tarybine 
vyriausybe dėl praplėtimo 
ryšių tarp Angolos ir socialis
tinių kraštų.

Peter Bommarito
Jungtinės Gumos Darbi

ninkų Unijos (United Rubber 
Workers Union) prezidentas 
Peter Bommarito. Jo vado
vaujamos kovingos unijos 
70,000 narių streikuoja jau 
virš penkių savaičių. Bomma
rito sako: “Kovosime iki pil
nos pergalės!” Visa Amerikos 
darbo liaudis linki šiems dar
bininkams ištvermės ir lai
mėjimo.

Maskva. — Po šešių dienų 
viešnagės sugrįžo namo Mo
zambiko respublikos prezi
dentas Samora Machel. Čia 
jis turėjo ilgus pasitarimus su 
tarybiniais vadais.

Beirut. — Libano premje
ras Karami atmeta Prancūzi
jos pasisiūlymą prisiųsti ar
miją palaikymui taikos tarp 
krikščionių ir musulmonų.

Džiaugiasi 
laimėjimais

Erich Honecker
Berlinas. — Gegužės 21-26 

dienomis buvo laikytas Rytų 
Vokietijos Socialistinės Vie
nybės (Komunistų) Partijos 
9-asis kongresas. Partijos se
kretorius Erich Honecker pa
teikė platų, entuziastišką ra
portą apie didžiulius socialis
tinės Rytų Vokietijos pasieki
mus. Pav., per paskutinius 
penkerius metus jos žmonių 
pajamos pakilo 31 procentu. 
Buvo pasibrėžta pastatyti 
500,000 naujų butų, o tapo 
pastatyta 609,000!
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70,000 darbininkų sunkioje kovoje
Komercinėje kovoje viešpatauja didžiausia tyla apie 

gumos pramonės darbininkus, kurie jau virš penkių savaičių 
randasi kovos lauke. Tai daroma tiksliai, apgalvotai, 
nesukelti liaudies užuojautos streikuojantiems darbinin
kams ir jų šeimoms.

Gumos išdirbystę kontroliuoja keturios milžiniškos korpo
racijos — General, Goodyear, Firestone ir Uniroyal. Joms ir 
paskelbė streikų 70,000 jų darbininkų. Jie reikalauja algų 
pakėlimo, nes pragyvenimo reikmenų kainos pakilo, ir 
pagerinimo darbo sąlygų bei geresnės sveikatos apsaugos. 
Korporacijos griežtai atsisako patenkinti jų reikalavimus, 
nors jos lengvai ištesėtų tai padaryti, jeigu nors kiek 
suvaldytų savo apetitus plėšti nesvietiškus pelnus savo 
darbininkų sąskaita.

Gerai, kad gumos darbininkai organizuoti į uniją su 
kovinga vadovybe. Jų solidarumas nepalaužiamas. Pikieta- 
vimas prie fabrikų nenutrūksta. Skebai negali nė kojos į 
juos įkelti. Kurie buvo susitikę su streikeriais ir su jais 
kalbėjęsi teigia, kad jie pasiryžę stovėti kovos lauke tol, kol 
privers samdytojus patenkinti jų labai teisingus reikalavi
mus.

Mes tikime, kad gumos darbininkai šią ilgą ir sunkią kovą 
laimės. Jiems simpatizuoja visi kiti unijistai.

Argi iš tikrųjų krize jau baigėsi?
“Taip,” aną dieną atsakė prezidentas Gerald Fordas. Bet 

kaip tik tą pačią dieną Detroite Fordo korporacija pranešė, 
kad ji “laikinai” paleidžia iš darbo 10,000 savo darbininkų. O 
iš ilgos patirties Fordo vergai žino, kad daugeliui jų laikinas 
atleidimas pavirs pastoviu arba ilgai besitęsiančiu atleidi
mu.

Kaip su tais 10 milijonų jau senų bedarbių? Prezidentas 
Ford., nedrįso pridurti prie savo pareiškimo, kad “ir visi 
bedarbiai jau sugrįžo į savo darbus ir jaučiasi labai 
laimingais”. Jis to nesakė, nes jis žino, kad tai būtų melas 
nuo pradžios iki galo ir kad juo niekas netikėtų. Taip 
meluodamas jis tiktai save pažemintų piliečių akyse. O juk 
jų balsai bus reikalingi rinkimams į prezidentus laimėti. Jis 
užėmė prezidento sostą ne piliečių balsais ir valia, bet iš 
malonės prezidento, kuris buvo priverstas rezignuoti, 
neužbaigęs savo tarnybos.

Prezidentas savo pareiškimą grindžįa Darbo ir Komerci
jos departmentų duomenimis, kad šalies pramonėje esąs 
jaučiamas pagyvėjimas, kad visoje eilėje pramonės šakų 
gamyba esanti geroka; padidėjusi. Čia jis jaučiasi stovįs ant 
tvirtų kojų, nes iš tikrųjų įvairiose pramonės šakose 
gamyba yra padidėjus. Bet tas padidėjimas pasiektas ne 
sugrąžinimu bedarbių į darbus, bet technikos pagerinimu 
bei privertimu tebedirbančiųjų darbininkų skubiau dirbti. 
Kas liečia darbo liaudį, tai krizė dar labai toli nuo 
pasibaigimo.

Kai kurie mūsų dar labai gerai prisimename prezidento 
Hooverio laikus. Jis kartą pasakė: “Tik turėkite kantrybės. 
Tuoj kiekviename garaže bus automobilis, o kiekviename 
puode — višta”. O pasirodė, kad tas pagyrų puodas — 
netaukuotas, kaip žmonės sako. Kaip tik jo prezidentavimo 
laikais ši šalis pergyveno tokią krizę, kokios ji iki tol nebuvo 
mačiusi visoje savo istorijoje.

Mūsų didmiesčių bėdos
Mūsų New Yorkas negali išbristi iš finansinių bėdų. Vėl 

visuose kampuose kalbama apie bankrotą. Gubernatorių ir 
majorą beveik mirtinai pritrenkė Kongreso Bankinio Komi
teto įspėjimas, kad jeigu New Yorko galvos savo reikalų 
geriau nesutvarkys, federalinė valdžia nebeteiks joms 
finansinės pagalbos.

Betgi juk mūsų majoras Beame “stengiasi”: jis užšaldė 
miesto darbininkams algas, tai yra jos negali būt keliamos, 
nepaisant pragyvenimo brangimo; jis pažadėjo tūkstančius 
miesto darbininkų atleisti iš darbo ir dar aukščiau mūsų 
mokesčius (taksus) miestui pakelti. Bet ir tokie žygiai, girdi, 
miesto neapsaugos nuo bankroto be Washingtono ir Albany 
stambios finansinės paramos.

Girdisi, kad panašia sunkia finansine liga jau serga ir 
garsioji Philadelphia. Ten irgi jau plačiai kalbama apie 
neišvengiamą bankrotą, jeigu Washingtonas ir Harrisbur- 
gas neatsiskubins su pagalbą.

Ta pati liūdna istorija prasideda jau ir su Detroitu. Miesto 
bankininkai davė miesto valdžiai ultimatumą, kad jeigu ji 
nesutvarkys savo reikalų, tai yra — jei visos krizės naštos 
nesuvers ant savo darbininkų pečių, Detroito laukia New 
Yorko likimas!

Ne geriau reikalai sustovi ir su kitais mūsų didmiesčiais. 
Visur tik dejavimai ir nusiskundimai. Bet negirdėti, kad 
nors viename jų valdžia stengtųsi krizės naštą užkrauti ant 
turčių pečių — ten, kur jinai iš tikrųjų priklauso.

Lietuviškos knygos - 
Lenkijos liaudies 
respublikoje

Varšuva. Lietuviškų knygų 
paroda atidaryta Poznanėje 
— viename stambiausių Len
kijos Liaudies Respublikos 
pramonės, kultūros ir mokslo 
centrų. Joje yra apie 300 
eksponatų, kurių tarpe nau
jos Lietuvos leidyklų knygos 

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

iš tokių mokslo sričių, kaip 
filosofija, ekonomika, medici
na, technikos mokslai. Eks
pozicijoje taip pat yra knygų, 
skirtų lietuvių liaudies kūry
bai, dailei, repordukcijų albu
mai.

Paroda Poznanėje — viena 
iš besivystančio Lenkijos 
Mokslų akademijos ir Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
mokslininkų bendradarbiavi
mo formų.

Kas ką rašo ir sako
IR LIETUVOS 
MOKSLININKŲ STAMBUS 
ĮNAŠAS Į 
BENDRADARBIAVIMĄ

Lietuvos spaudoje šiomis 
dienomis pasirodė toks “El
tos” korespondento praneši
mas:

“Tarybų Lietuvos genetikų 
pasiūlytas metodas, įgalinan
tis labai greitai nustatyti 
įvairių cheminių jungtinių 
įtaką paveldimumui, bus tai
komas bendruose tyrimuose, 
kuriuos pagal TSRS ir JAV 
susitarimą atlieka šių dviejų 
šalių mokslininkai.

— Visą planetą šiandien 
apėmusi mokslinė-techninė 
revoliucija, — pasakė 
ELTOs korespondentui Vil
niaus universiteto ekologinės 
genetikos laboratorijos vado
vas docentas R. Lekevičius, 
— neatpažįstamai pakeitė, 
palengvino žmonių gyveni
mą. Tačiau su technine pa
žanga žmogaus aplinkoje at
sirado ir nauji cheminiai jun
giniai. Jau dabar aišku, kad 
kai kurie jų gali turėti visiš
kai nepageidaujamas pasek
mes žmogaus ir viso organi
nio pasaulio genetinėms sis
temoms. Genetiniai aplinkos 
užterštumo tyrimai ir užima 
labai reikšmingą vietą bend
ruose TSRS ir JAV moksli
ninkų darbuose. Šių tyrimų 
rezultatai apibendrinami kas
metiniuose simpoziumuose. 
Neseniai toks dviejų šalių 
mokslininkų susitikimas vyko 
Dušanbėje, kur, be kitų auto
rių, buvo perskaityti ir Tary
bų Lietuvos genetikų prane
šimai.

Šioje srityje, pažymi drg. 
Lekevičius, mes dirbame jau 
daugiau kaip dešimt metų. 
Sudarinėjame mutagenų — 
šių paveldimumo priešų — 
paplitimo geografiją, tiriame, 
kokias genetines pasekmes 
žinduolių ir paukščių populia
cijoms gali sukelti pesticidai, 
kuriame naujus metodus, lei
džiančius prognozuoti vienos 
ar kitos rūšies likimą.”

Amerikos lietuviai didžiuo
jamės Lietuvos mokslininkų 
pasiekimais įvairiose mokslo 
šakose.

SMERKIA KUBOS 
KLAUSIMU POLITIKA

Šios šalies pažangiečių 
dienraštis “Daily World’’ 
(geg. 19 d.) aštriai kritikuoja 
ir smerkia Washingtono pra
dėtą naują puolimo kampani
ją prieš socialistinę Kubą. 
Dienraštis kreipia dėmesį į 
tai, kad puolimas vedamas 
abiejų kapitalistinių partijų 
bendromis jėgomis. Šiuo 
klausimu nėra jokio skirtumo 
tarpe demokratų ir republi- 
konų. “Daily World” storai 
pabrėžia, kad ši neapykantos 
kampanija priesį tą mažą so
cialistinę šalį nėra tiktai poli
tikierių rinkiminė oratorija. 
“Tai stambiojo biznio bandy
mas laimėti Jungtinių Valsti
jų žmones remti kuo stipriau
sias priemones, jų tarpe net 
intervenciją ir karą, ne tik 
prieš Kubą, bet prieš kiek
vieną Lotynų Amerikos šalį, 
kuri drįstų sukilti prieš Jung
tinių Valstijų imperialistinį 
viešpatavimą,” sako dienraš
tis.

Kongrese yra pateiktas pa
siūlymas tuoj sudaryti spe
cialų komitetą ištyrimui, ar 
yra, ir jei yra, tai koks 
militarinis “Kubos pavojus 
Panamoje”. Mat, šiuo tarpu 
Panamoje yra išsivystęs pla
tus judėjimas už atsiėmimą iš 
Jungtinių Valstijų teritori
jos, vadinamos “Panamos ka
nalo zona”. Ir čia kaltinama 
Kubos įtaka. Manoma, kad 
šis sumanymas v prieš Kubą 
bus priimtas.

Tuo tarpu visi žinome, kad 
jokia kita šalis, apart Jungti
nių Valstijų, neturi jokių mi- 
litarinių jėgų Panamoje.

“Neigi Jungtinių Valstijų

LAISVĖ

žmonės gali būti bešališki 
šiuo klausimu,” sako “Daily 
World. “Tai reikalas ir jų 
pačių saugumo, gerovės ir 
taikos, kurią Jungtinių Vals
tijų imperializmas stato į pa
vojų. Tokiai Washingtono po
litikai Amerikos žmonės turi 
griežčiausiai priešintis.”

KUNIGŲ DIENRAŠČIO 
BENDRADARBIS MATO 
MŪSŲ AMERIKOS DIDELI 
NUOSMUKI

Chicagos marijonų organo 
“Draugas” žymusis politinė
mis temomis komentatorius 
Gediminas Galva straipsnyje 
“Varžybos Azijoje” sako:

“Amerikiečiai, pirštus nu
degę Pietų Vietname, tapo 
nepaprastai bailūs. Jie jau 
nesiryžo Indokinijos karo tin
kamai baigti ir Angoloje ku
biečiams pasipriešinti.

Šios psichologinės nuotai
kos turėjo įtakos amerikiečių 
bendrams ir priešams. Amer
ikiečių bendrai ėmė abejoti 
JAV ryžtu ir žodžio tesėjimu. 
Tokios nuotaikos ryškios ne 
tik Pietų Korėjoje, bet Filipi
nuose, Malajuose, bet ne Ja
ponijoje ir Australijoje.

JAV priešai, pvz. Šiaurės 
Korėja, ėmė drąsiau šnekėti 
apie Korėjos sujungimą.

Minėti įvykiai Indokinijoje 
gali būti JAV didžiojo nuos- 
linkio pradžia. JAV iškilo 
abiejų pasaulinių karų metu, 
bet tada jos tebuvo nors ir 
labai svarbios, bet tik talki
ninkės. Potsdamo pasitari
muose amerikiečių balsas lė
mė, bet ten tik Sovietai telai- 
mėjo.

Aišku, kad nuo Indokinijos 
karo praslinkę metai yra silp
nas pagrindas bet kurioms 
toliau siekiančioms išvadoms 
daryti. Šiuo metu galima tar
ti, kad Azijoje, Afrikoje ir 
net Pietų Amerikoje ameri
kiečių politinė įtaka yra žy
giai nusilpusi.”

IR KANADOS LIETUVIŠKI 
KLERIKALAI
SUSIRŪPINĘ ITALIJA

Antai, jų “Tėviškės Žibu
rių” redaktoriai savo laikraš
čio (geg. 13 d.) pirmajame 
puslapyje dejuoja:

“Naujo parlamento rinki
mai Italijoje įvyks birž. 20-21 
d. d. Kartu bus pravesti ir 
vietiniai rinkimai Sicilijoje 
bei kaikuriuose Italijos mies
tuose, įskaitant Romą ir Ge- 
nuvą. Kompartijos laimėjimo 
tikimasi Romoje, nes ji jau 
valdo visus didžiuosius mies
tus į šiaurę nuo sostinės. 
Pagrindinis kompartijos sie
kis parlamento rinkimuose — 
padidinti savo atstovų skaičių 
ir įsijungti į krikščionių de
mokratų koalicinę vyriausy
bę. Antroji galimybė yra ko
munistų ir socialistų koalici
ja. Šios dvi partijos vietiniuo
se rinkimuose jau yra gavu
sios 45°/o ir juos gali padidinti 
iki 50%.”

Tačiau jie ten pat save 
ramina, kad gal taip ir neatsi
tiksią, nes, girdi: “Paskuti
nieji viešosios nuomones tyri
mo duomenys betgi liudija 
rinkėjų nepasitikėjimą kom
partija. Net 51% apklaustų 
asmenų nuogąstauja, kad ko
munistų partija, kartą paė
musi valdžią į savo rankas, 
nesutiks jos perduoti kitai 
partijai net ir tuo atveju, kai 
jai bus pareikštas pilnas ne
pasitikėjimas.”

Pagyvensime — pamatysi
me. Mums, žinoma, atrodo, 
kad Italijoje yra galimybė 
šiuose rinkimuose liaudies 
partijoms laimėti daugiau ne
gu 50 proc. balsų. Tokiu 
atveju priklausytų nuo socia
listų, ar jie sutiks sudaryti 
liaudies vyriausybę ir pasukti 
Italiją linkui socializmo. Itali
jos komunistai neslepia savo 
nusistatymo. Jie stoja už su
darymą bendro fronto su so
cialistais.

Izraelio sionistų ekspansija arabų teritorijos sasąkaita — 
piktžolė žydų tautoje. Tokia politika negali duoti pastovios 
taikos Vidurio Rytuose. Izraelyje ir užsieniuose gyvenan
tieji protingesni žydai prieš šią sionistų politiką protestuoja.

Lietuva neteko žymaus menininko
Vilnius. — Gegužės 3 d. 

staiga mirė Lietuvos TSR 
Valstybinio Darbo Raudono
sios Vėliavos ordino akademi
nio operos ir baleto teatro 
solistas, Lietuvos TSR liau
dies artistas Valentinas 
Adamkevičius.

Gimęs 1925 m. Kaune, mu
zikalioje šeimoje, V. Adam
kevičius mokėsi muzikos nuo 
pat vaikystės. Konservatori
joje (1945-1950) jo dainavimo 
mokytojais buvo respublikos 
nusipelnęs meno veikėjas A. 
Kačanauskas, o nuo ketvirto 
kurso — TSRS liaudies artis
tas K. Petrauskas, kuris ir 
toliau rūpestingai sekė savo 
talentingo mokinio artistinį 
gyvenimą. 1949 m. V. Adam
kevičius priimamas į LTSR 
Valstybinį operos ir baleto 
teatrą, o 1950 m. jį pakviečia 
Leningrado S. Kirovo teat
ras. Per ketverius metus šia
me teatre solistas paruošė 
devyniolika naujų vaidmenų 
M. Glinkos, P. Čaikovskio, 
Dž. Verdžio, M. Musorgskio, 
E. Napravniko, J. Šaporino 
ir kitų kompozitorių operose. 
Nuo 1954 m. iki mirties V. 
Adamkevičius buvo Lietuvos 
TSR Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro solis-

Bruknės ir jų maistinė vertė
Senosios kartos moterys 

atsimena, kokie yra skanūs 
bruknių konservai. Gaila, 
kad mūsų šalyje bruknių kon
servų negalima gauti, o iš 
užsienio mažai jų importuoja
ma.

Bruknės auga miškuose, 
bet kaip kur jų galima rasti ir 
pelkėtose vietose, arti pajū
rio smėlio supūstuose kups- 
tynuose. Man teko bruknių 
rast Long Island rytinėj daly
je, arti Montauk Point.

Įsirpusios bruknės yra 
šviesiai raudonos, mėlynių 
didumo, žemo ūgio.

Bruknes prezervuoja įvai
riais būdais. Dabar Lietuvoje 
maistas yra paruošiamas 
moksliniais patyrimais, iš
saugoti visas gamtos dova
nas, kas tiktai reikalinga ir 
naudinga žmogaus organiz
mui. Žurnalas “Mūsų Gamta” 
(Nr. 11, 1975 m.) Pasiūlo 
moterims paprastą ir labai 
naudingą būdą buknėms pre- 
zervuot.

“Viena patyrusi šeimininkė 
pavadino bruknę uogų uoga 
ir pareiškė, kad galėtų pusę 
dienos vardinti įvairiausius 
bruknių paruošimo būdus vi
rimą, trynimą, pakavimą, 
rauginimą, marinavimą . . . . 
Biologijos mokslų daktarė 
Eugenija Šimkūnaitė, tai iš
girdusi, pavadino visą tą me
ną neišmanymu. Toji uogų 
uoga užpilta vandeniu puikiai 
išlaiko visas puikiąsias savo

Valentinas Adamkevičius

tas.
V. Adamkevičius sukūrė 

daugiau kaip 60 lyrinių, dra
matinių, herojinių, komediji- 
nių vaidmenų J. Karnayi- 
čiaus, A. Račiūno, V..Klovos, 
V. Laurūšo, V. Barkausko, 
G. Donicečio, Dž. Pučinio, R. 
Vagnerio, S. Prokofjevo, T. 
Chrenikovo ir kitų kompozi
torių operose, dainavo dau
giau kaip 1500 spektaklių.

Netikėta mums išplėšė iš 
mūsų tarpo didelio talento ir 
plačios erudicijos menininką, 
reto darbštumo ir pareigin
gumo artistą, įrašiusį vieną 
ryškiausių puslapių į Lietu
vos tarybinio dainavimo me
no istoriją.

savybes. Nereikia jos nei vir
ti, trinti. Šviežią galima čia 
pat paruošti bet kuriuo tikrai 
nesuskaičiuojamu bruknių 
paruošimo būdu.

Nors, antra vertus, visaip 
paruošta bruknė išlaiko pa
grindinę savo vertybę-ben- 
zoinę rūgštį. Tikrai uogų 
uoga. Ir jei jau dėl skonio 
nesiginčijama (nors sunku įsi
vaizduoti žmogų, nemėgstan
tį bruknių, pavyzdžiui, su 
paukštiena), tai medikų aki
mis žiūrint, bruknės niekuo 
nepakeisi. Bruknė viena iš 
pagrindinių benzoinės rūgš
ties šaltinių. O ši rūgštis, 
kaip priemonė gydyti reuma
tikams, sergantiems skran
džiu, pūsle ir daugeliu kitų 
ligų, dar nėra nurungta.

Ne veltui bruknių kaina 
turguje (krautuvėje dar jų 
nenusipirksi) jau prašoko vi
sų kitų uogų kainą. Dabar 
visi mokyti, visi supranta 
gerą dalyką. Be to, bruknių 
vis mažėja. Mokslininkų ap
skaičiavimu, dar turime jų 
Lietuvoje apie 10,000 hekta
rų, bet argi tai daug! ir šie 
plotai vis mažėja. Miškai tan
kėja. Dar ir brukniaujame 
netaup’ai, pusžales braukia
me ir tuo būou dau' ų pra
randame”.

Vasaros metu, kur yra gali
ma, malonu pasiuogauti, o 
vėliau, labai gera atsidaryti 
stiklinę kvepiančios uogie
nės. K. Petrikienė

Penktadienis, Gegužio |May] 28, 1976

Galingiausias 
žmogus

Sakysite, kad šių dienų pa
saulinėje arenoje galingiausi 
žmonės, tai G. Fordas ir L. 
Brežnevas; o kai kas dar 
pridės ir Mao Tse-tung. Bet 
faktinai galingiausiu žmogu
mi yra mūsų submarino “Tri
dent” komandantas. Šis po
vandeninis branduolinis lai
vas turi tiek naikinimo jėgų, 
kiek sudėjus krūvon turėtų 
Britanija, Italija, Ispanija, 
Brazilija, Argentina, Vakarų 
Vokietija, Japonija, Filipinai, 
Indija ir Pakistanas.

“Trident” gali iš po van
dens paleisti branduolines 
bombas tokio stiprumo kaip 
tūkstantis tokių bombų, kaip 
viena buvo numesta ant Hiro
shima 1945 metais. Ir šis 
baisus ginklas randasi ranko
se žmogaus, kuris galėtų bet 
kada jį panaudoti. Iš vienos 
pusės, mūsų militaristai tuo- 
mi jaučia didelį šaliai saugu
mą, tačiau, iš kitos, sykiu tai 
pasibaisėtinas galingumas 
vieno žmogaus, kuris juk ga
lėtų suklupti psichologiniai ar 
fiziniai. Virš visos žmonijos 
kąbo tikras Damoklio kardas.

Praeities istorija pilna įvy
kių, kur generolai, karo ve
dėjai, pasiėmė galią į savo 
rankas ir pravedė mūšius be 
atodairos ar pasitarimo su 
aukštesniaisiais valdininkais. 
Tokių, nors mažesnės skalės, 
įvykių buvo Vietnamo kare ir 
Algerijos kovose. Baisu ir 
pagalvoti, prie kokios pasau
linės katastrofos gali prives
ti vienas žmogus, netekęs 
lygsvaros!

Man regis, kad vienatinė 
išeitis, tai imtis žygių kontro
liuoti tuos branduolinius gin
klus ir eiti prie visuotino jų 
sunaikinimo. Mūsų preziden
tiniai kandidatai turėtų dau
giau, dėmesio kreipti į šį 
klausimą: mažiau skirti pini
gų vystymui vis baisesnių 
ginklų, o eiti prie sudarymo 
aplinkybių . apsaugojimui 
gamtos, kad šis pasaulis būtų 
saugus žmonių gyvybei.

E. N. Jeskevičiūtė

*
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Dainuoja Rokišk 
mergaičių tercetas.

Antrą kartą Lieti 
konkursas, kuriami 
darželinukais ir bai 
Paskutiniame konk 
pajėgiausi jaunieji 
oktetai. Vertinimo 1 
— solistų ir vokalini, 
nę vaikų gynimo d i 
teatre įvyks baigiant 
bus transliuojamas į

ŠIANDIEN ŠVIESI

BET
BAISIO

Dešrelių mėgėjų 
sveikatai pavojus

Amerikoje labai populiarių 
dešrelių, “hot dogs” vadina
mų, gamintojų kompanijos 
nutarė sutaupyti kuo dau
giausia mėsos, ją geriau nu- 
gramdydamos nuo kaulų. Su 
mėsa, bus nemažai nugram- 
doma ir kaulų ir sudidedama į 
tuos “karštuosius šuniukus”.

Bet sveikatos specialistai 
protestuoja ir sako, kad kau
lų įmaišymas į mėsą yra 
valgytojų sveikatai pavojin
gas. Esą gerai ištirta ir su
rasta, kad kaulai žmogaus 
sveikatai kenkia. Jie reika
lauja, kad valdžia uždraustų 
“hot dogs” gamintojams tokį 
naują procesą naudoti.

a

Jonavos azotinių trąšų ga
mykloje pradėta statyti an
troji nitrofoskos gamvbos 
eilė. Ji kasmet gamins po 500 
tūkstančių tonų sudėtingų 
mineralinių trąšv.

Dešimtajame penkmetyje 
gamykloje pradės veikti dide
li amoniako gamybos pajėgu
mai, bus rekonstruotos pagal
binės tarnybos.

A. Palionio nuotr.

s

Inžinierius Vlada 
man papasakojo sa 
istoriją. Kai kokias 
metų nuotrupas bu 
jęs iš bendrų pažįs 
čiau tik atskirus opi

Ukmergės rajoii 
Deltuvos, yra Atį 
mas. Nuo senu laiku 
no mažažemiu Kasu 
Adomas Kaselis R 
peri jos metais bu M 
zuotas į kariuomen 
vo kare su japonai] 
čiais savo sūnums J 
Vladui papasakot] 
sunkius mūšius ir j 
mus, parodydavo J 
dovanojimą Jurgi 
Tėvas dažnai vai)] 
eiti tik tiesos ir 
keliais.

1944 m. vasarą į 
apylinkes i š v a d a v o 
Armija. Vladas pral 
ti Ukmergės plentu 
je kelio meistru, d 
su motina paliko 
kauti šešerių hekta 
Tėvas jau buvo mirl

Neramus t ai bu Į 
Dar vyko karas. Ta 
binė valdžia darė v] 
dama kuo greičiau 
hitlerinės okupaciją 
audrų žaizdas. O 
niai nacionalistai J 
plauko fašist ų pakai 
lė ginklą. Jie stend 
grupes suvilioti k ui 
jaunuolių.

Vienas ir kitas d 
vaikinas prašė V lai 
mo. Esą tu apsiš v] 
riau supranti, tai I 
ką daryti. Kaselio I 
buvo vienas: barni 
priešai, nes jie nori 
ponų Lietuvą, kuri ] 
ri pamotė neturtinė 
sūnums. Reikia vis] 
lėmis remti Taryb| 
Šie Vlado žodžiai nJ 
šnipelius pasiekti b| 
deivų ausis. I

Į Kaselių sodyba 
Naujų metų naktį] 
nuo stalo nušlavė ] 
ruoštas vaišes ir] 
buožėmis sudaužė 1



Penktadienis, Gegužio [May] 28,1976

Dainuoja Rokiškio V. Rekašiaus vidurinės mokyklos 
mergaičių tercetas.

Antrą kartą Lietuvoje buvo surengtas “Dainų dainelės” 
konkursas, kuriame dalyvavo šimtai vaikų — pradedant 
darželinukais ir baigiant vidurinių mokyklų abiturientais. 
Paskutiniame konkurso rate varžėsi zonų nugalėtojai — 
pajėgiausi jaunieji solistai, duetai, tercetai, kvartetai, 
oktetai. Vertinimo komisija išaiškino 30 konkurso laureatų 
— solistų ir vokalinių ansamblių. Birželio 1-ąją — Tarptauti
nę vaikų gynimo dieną — Akademiniame operos ir baleto 
teatre įvyks baigiamasis konkurso laureatų koncertas, kuris 
bus transliuojamas per televiziją. A. Palionio nuotrauka

ŠIANDIEN ŠVIESI MŪSŲ TĖVIŠKĖS PADANGĖ

BET ŠTAI LAPAS IŠ 
BAISIOSIOS PRAEITIES

Inžinierius Vladas Kaselis 
man papasakojo savo šeimos 
istoriją. Kai kokias tų tolimų 
metų nuotrupas buvau girdė
jęs iš bendrų pažįstamų. Ta
čiau tik atskirus epizodus.

Ukmergės rajone, netoli 
Deltuvos, yra Atkočių kai
mas. Nuo senų laikų čia gyve
no mažažemių Kaselių šeima. 
Adomas Kaselis Rusijos im
perijos metais buvo mobili
zuotas į kariuomenę, dalyva
vo kare su japonais. Retkar
čiais savo sūnums Antanui ir 
Vladui papasakodavo apie 
sunkius mūšius ir pralaimėji
mus, parodydavę aukštą ap
dovanojimą - Jurgio kryžių. 
Tėvas dažnai vaikus mokė 
eiti tik tiesos ir dorybės 
keliais.

1944 m. vasarą Ukmergės 
apylinkes išvadavo Tarybinė 
Armija. Vladas pradėjo dirb
ti Ukmergės plentų valdybo
je kelio meistru, o Antanas 
su motina paliko šeiminin
kauti šešerių hektarų ūkyje. 
Tėvas jau buvo miręs.

Neramūs tai buvo metai. 
Dar vyko karas. Tačiau Tary
binė valdžia darė viską, siek
dama kuo greičiau užgydyti 
hitlerinės okupacijos ir karo 
audrų žaizdas. O buržuazi
niai nacionalistai, įvairaus 
plauko fašistų pakalikai pakė
lė ginklą. Jie stengėsi į savo 
grupes suvilioti kuo daugiau 
jaunuolių.

Vienas ir kitas pažįstamas 
vaikinas prašė Vlado patari
mo. Esą tu apsišvietęs, ge
riau supranti, tai ir patark, 
ką daryti. Kaselio atsakymas 
buvo vienas: banditai mūsų 
priešai, nes jie nori atstatyti 
ponų Lietuvą, kuri buvo žiau
ri pamotė neturtingiems savo 
sūnums. Reikia visomis išga
lėmis remti Tarybų valdžią. 
Šie Vlado žodžiai netruko per 
šnipelius pasiekti banditų va
deivų ausis.

Į Kaselių sodybą jie atėjo 
Naujų metų naktį. Į maišą 
nuo stalo nušlavė brolių pa
ruoštas vaišes ir šautuvų 
buožėmis sudaužė Vladą.

•— Jei liežuvio nepririši, tai 
sekantį kartą mes jį nuplausi
me, — išeidami pagrasė.

Tą pačią naktį banditai nu
žudė netoliese gyvenusį Ka
selių pusbrolį Juozą Jaskūną. 
Nacionalistai šį jaunuolį kelis 
kartus kvietė išeiti į mišką, o 
Juozas griežtai atsisakė. Jis 
ruošėsi eiti tarnauti į Tarybi
nę Armiją. Banditai Juozą 
nušovė mažamečio brolio An
tano akyse.

Pasveikęs Vladas vis rečiau 
rodėsi tėvų sodyboje.

Kovo mėnesyje sodybą 
banditai apiplėšė ir primušė 
motiną. Ši kurį laiką pasirgo 
ir atisveikino su šiuo vpasau- 
liu.

Tą atmintiną gegužės vaka
rą Vladas su broliu Antanu 
ilgai kalbėjosi, tarėsi, kaip 
toliau gyventi.

Po vidurnakčio — smarkus 
beldimas į duris. Vladas pa
šoko.

Už durų girdėjosi girti bal
sai.

— Ką su juo daryti? — 
klausė vienas. — Vėl proto 
įkrėsti. . .

— Užteks mokyti, pribaigti 
reikia, — valdingai prisakė 
antras.

Į kambarį įsiveržė keli gin
kluoti banditai.

— Į kiemą, šunsnuki, — 
Vladui sukomandavo vienas 
jų.

— Pavedėk už tvart o, — 
lauke iš tamsos pasigirdo va
deivos balsas.

Dar keli žingsniai ir tvar
tas. Ir Vladas ryžosi. Staigiu 
judesiu visa jėga trenkė ban
ditui per dešinę ranką. Pisto
letas iškrito. Basas, su apati
niais baltiniais Vladas bėgo 
nuo mirties. Pasigirdo keiks
mai, šūviai, tačiau pasmerk
tąjį naktis išgelbėjo. Tą nak
tį, galima sakyti, jis gimė 
antrą kartą, Paryčiais sužino
jo šiurpią žinią: banditai nu
žudė brolį Antaną ir tame 
pačiame kaime gyvenusią 
viengungę senutę tėvo seserį 
Juzę.

— Štai tą lemtingą naktį aš

Baisiosios audros belaukiant
DUGLASS GAZNERIS

(Pabaiga iš praeito num.)

Munitetas, bet tik dalinis
Beveik kartu su interfero

no išskyrimu kitos organizmo 
apsauginės sistemos ląstelės 
ima gaminti antikūnus, kurie 
aplimpa virusų spyglius, ir 
jie nebegali įsiskverbti į ląs
telę. Paskui kitos organizmo 
apsauginės ląstelės pagriebia 
nusilpusį virusą ir jį sunaiki
na.

Persirgus gripu, atsiranda 
jam imunitetas, bet tiktai 
dalinis. Po kai kurių kitų 
persirgtų ligų atsiranda imu
nitetas iki gyvos galvos. Ta
čiau imunitetas gripui ima 
silpti po kelių mėnesių ir 
visiškai išnyksta per 2 metus. 
Skiepijimas susilpninto gripo 
viruso vakcina taip pat suku
ria tik trumpalaikį imunitetą. 
Klastingasis virusas sugeba 
įveikti ir vakcininį, ir natūra
lųjį imunitetą.

Įdomu, kad viruso spyglių 
savybės vienos epidemijos 
metu gali pasikeisti kelis kar
tus. Dėl to šis virusas yra 
didžiausias chameleonas iš vi
sų virusų, vienas grėsmin
giausių mūsų priešų.

Dauginantis virusui ląste
lėje, jo genai keičiasi, ir iš 
įvairių derinių gali atsirasti 
naujas štamas su visiškai ki 
tokiais spygliais. Pasikeitusį 
virusą sunku atpažinti, ir jis 
gali apsauginės sistemos, ku
ri vakcinavimu arba patyri
mu (jei žmogus persirgo gri
pu) buvo užprogramuota at
remti ano pirmojo viruso spy
glius.

Taip ir atsitiko 1957 m. 
balandžio pradžioje. Moksli
ninkai Honkonge surado gri
pu užsikrėtusių žmonių orga
nizme visiškai skirtingą nuo 
kitų ir anksčiau nežinotą vi
ruso štamą. Atsirado naujas 
virusas, kuriam niekas netu
rėjo imuniteto. Anksčiau ar 
vėliau turėjo kilti nauja gripo 
epidemija.

Indijoje ir Japonijoje epi
demija plykstelėjo gegužėje. 
Birželyje ji apėmė visą Piet
ryčių Aziją ir Viduriniuosius 
Rytus. Vasaros pradžioje vie
tinio pobūdžio susirgimai gri
pu buvo užregistruoti Euro
pos ir Šiaurės Amerikos pa
krančių rajonuose. Rugpiūtį 
epidemija persimetė į Afriką, 
Australiją ir Pietų Ameriką. 
Spalio mėnesį ji pasiekė savo 
apogėjų JAV ir Europoje. 
Metų pabaigoje pirmoji epi
demijos banga jau buvo per
siritusi per visą pasaulį, bet 
Japonijoje ir Tarybų Sąjun
goje pakilo antroji banga. 
Rudens ir žiemos gripo epide
mijų metu Jungtinėse Valsti
jose mirė apie 70 tūksį. žmo
nių.

Azijinis 1975 m. gripas ki
lęs iš vienos Kinijos pietų 
provincijos. Jis paplito dides
nėje šios šalies teritorijos 
dalyje, pasirodė Honkonge. 
TAi buvo pirmasis A2 grupės 
virusas, kuris, tiesa, šiek tiek 
pakitęs, tebedominuoja ir da
bar.
Kur dingsta virusai!

Gripo epidemiją sukelian
tys mutantai — keisčiausias 

ir prisiekiau kuo galėdamas 
padėti žmonėms, — baigė 
Kaselis savo pasakojimą.

Komunistas Vladas Kaselis 
dažnai Ukmergėje aplanko 
pusbrolio Antano Jaskūno 
šeimą. Jis dirba “Vienybės” 
gamykloje tekintoju, gerai 
uždirba, turi gražų nuosavą 
namą, lengvą mašiną. Tėvus 
džiugina du gabūs vaikai.

Vladas su Antanu prisime
na nužudytus brolius, gimi
nes.

Šiandien šviesi mūsų tėviš
kės padangė. Žmonėms suda
rytos sąlygos ramiai dirbti, 
mokytis, gyventi.

H. Vencevičius

LAISVĖ

reiškinys virusų pasaulyje. 
Atsiranda vis naujų ir naujų 
mutantų, ir niekas nežino, ar 
bus kada galas tai įvairovei.

Persirgęs naujos gripo vi
ruso atmainos sukeltu gripu, 
žmogus įgauna pastovų imu
nitetą senajam jo štamui. 
Tokios rūšies imuniteto neį- 
gaunama, užsikrėtus kitų li
gų virusais. Kai tik pasirodo 
naujas gripo virusas, senasis 
štamas visiškai išnyksta nuo 
Žemės paviršiaus. Taip aziji
nis A2 grupės virusas visiš
kai išstūmė Al grupės savo 
pirmtaką.

Gripo epidemija pasikarto
jo 1968 m. Nustatyta, kad 
naują gripo bangą Honkonge 
per pačią vasaros kaitrą su
kėlė 1957 m. azijinio viruso 
atmaina. Liepos pabaigoje 
gripo banga siūbtelėjo į Sin
gapūrą, Taivanį, Malaiziją, 
Pietų Vietnamą ir Filipinus. 
Rugsėjį epidemija užgriuvo 
Indiją, Iraną, Tailandą ir 
Australiją. Kalėdoms gripas 
atkeliavo į New Yorką, Mas
sachusetts ir kone visas kitas 
šiaurrytines JAV valstijas. 
Tik Jungtinėse Valstijose 
nuo gripo tada mirė apie 80 
tūkst. žmonių.

Po 1968 m. epidemijos bu
vo tiktai sporadinių susirgi
mų gripu. Bet jeigu virusas 
keisis pagal jau nusistovėjusį 
ciklą, o priežasčių, kurios 
leistų tuo suabejoti, nėra, tai 
sekanti esminė viruso muta
cija įvyks dar iki 1980 m. 
Laiku nustatyti viruso formą, 
kad būtų galima paruošti 
vakciną, be galo sunku. Vi
sais ankstesniaisiais metais 
antigripinė vakcina atsiras
davo per vėlai, kad būtų 
galima užkirsti kelią epidemi
jai. Be to, matyt, nėra ir 
būdų iš anksto nustatyti, 
kaip keisis virusas. Niekas 
nežino net, kur jis dingsta ir 
kas su juo vyksta laikotarpiu 
tarp epidemijų.
\Neląstelėje virusas gali gy

venti labai neilgai. Teoriškai 
jis gali būti pasislėpęs (nein
fekcinės formos) žmogaus or
ganizmo ląstelių viduje. Ta
čiau šis spėjimas nėra įrody
tas. Kai kurie virusologai 
mano, kad laikotarpiu tarp 
epidemijų virusas išsilaiko, 
gyvendamas mūsų organizme 
sporadinių susirgimų gripu 
metu. Bet žmogaus organiz
mas inaktyvuoja įsibrovėlį 
jau 4-tą dieną po užsikrėtimo, 
vadinasi, savo aktyvumui iš
laikyti virusas turi daugintis.

Jeigu kiekvienas gripu ser

Groja Baisogalos kultūros namų kaimo kapela.
A. Palionio nuotraukos

gantis žmogus užkrės, saky
kim, dar keturis, tai po 6 
savaičių gripu gali sirgti 500 
tūkst. žmonių. Iš čia reikia 
daryti išvadą, kad vargu ar 
yra galimas sporadinis viruso 
egzistavimas.

Gal kaltos kiaulės!
Gal gripo virusas išlieka 

gyvas gyvūno organizme? 
Juk kiti ligas sukeliantys vi
rusai gyvena kaip tik gyvū
nuose. Žinoma, kad gripo 
virusas natūraliu keliu su
sargdina arklius, viščiukus, 
antis, kalakutus, putpeles, 
upines žuvėdras ir kitus 
paukščius. Beždžionės, žiur
kės, šeškai, pelės, žiurkėnai, 
šunys ir katės užsikrečia la
boratorinėmis sąlygomis. Ta
čiau įdomiausias mokslinin
kams gyvūnas, kurį susargdi
na gripo virusas, yra kiaulė. 
Labai galimas dalykas, kad 
1918 m. pandemiją sukėlė 
viruso štamas, panašus į ras
tąjį gripu sergančiose kiaulė
se.

Dar neaišku, ar gripas savo 
griaunamąją veiklą pradeda 
žmogaus organizme, o paskui 
persikrausto pas kiaules, ar 
atvirkščiai. Vis dėlto kiaulės 
gali užsikrėsti žmogaus gri
pu. Žinomas vienas atvejis ir 
kai kiaulės virusas susargdi
no žmogų. Vienoje Europos 
šalyje moteris nuo kiaulės 
užsikrėtė gripo virusu labo
ratorijoje ir užkrėtė savo šei
mos narius.

Tas faktas, kad kirmėlės, 
kurios gyvena kiaulėse, yra 
savotiškas prieglobstis viru
sams laikotarpiu tarp epide
mijų, leidžia spėti, jog kiau
lės gali būti savotiškomis gri
po viruso saugyklomis. Vadi
namosios plaučių kirmėlės, 
arba spalinės (jos sulenda į 
kiaulių plaučius), užsikrečia 
gripo virusu kartu su kiaule. 
Paskui virusai pereina į spali
nių kiaušinėlius, kurie paten
ka į žemę ir juos tenai suėda 
žemėje gyvenančios kirmė
lės. Jose kiaušinėliai virsta 
lervomis. Kiaulė, knisdama 
žemę, suėda tas kirmėles, ir 
virusų pilnos lervos vėl pa
tenka į kiaulės organizmą. Iki 
šalčių virusas nepasireiškia, 
o paskui kiaulės, tarytum be 
jokios priežasties, suserga 
gripu.

Kadangi dauguma gripo 
epidemijų kyla Centrinėje 
Azijoje, esama teiginio, kad 
viruso mutantinės formos su
siformuoja šiame pasaulio ra-* 
jone, daug kartų kombinuo
jantis žmogaus ir kiaulių gri
po virusų genetinei medžią- 
gai.

“Science Digest”-
“Za rubežom”

3-ias puslapis

Jono Avyžiaus kūrybos vakaras

Lenino premijos laureatas J. Avyžius [kairėje] ir poetas A. 
Maldonis, sugrįžę iš Maskvos, iškilmingai sutinkami Vil
niaus geležinkelio stotyje. A. Palionio nuotrauka

Vilnius. — Gegužės 24 die
ną Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko Lenino premijos lau
reato Jono Avyžiaus kūrybos 
vakaras. Pasidalyti džiaugs- 
mu.šventiškanuotaika, įtei
kus Jonui Avyžiui už romaną 
“Sodybų Tuštėjimo Metas” 
Lenino premiją, susirinko 
gausus rašytojų, literatūros 
bičiulių, jo talento rėmėjų 
būrys.

— Malonu dalyvauti šven
tėje — kalbėjo Lietuvos KP 
Centro Komiteto sekretorius, 
Lionginas Šepetys, pager
biant vieną žymiausių lietu
vių tarybinės literatūros 
meistrų, savo kūryba garsin
antį gimtąjį kraštą.

Drg. Šepetys, Lietuvos KP 
Centro Komiteto ir Respubli
kos vyriausybės vardu lau
reatą nuoširdžiai pasveikino, 
jam palinkėjo ir toliau žengti 
lietuvių literatūros avangar
de, savo talentu tarnauti liau
džiai, darbo žmonėms.

Joniškio rajono Kepalių ko
lūkio pirmininkas Vincas'Jan
kauskas atvežė Jonui Avyžiai 
jo žemiečių sveikinimus. “Ra
šytojo knygose”, jis pasakė, 
“randame save, savo rūpes
čius ir džiaugsmus”. Joniš
kiečių atstovas perdavė rašy
tojui jo gimtojo kaimo prašy
mą parašyti knygą apie da
bartinį kolūkiečių gyvenimą.

Sveikindamas Joną Avyžių 
garbingo apdovanojimo pro
ga, rašytojas Juozas Baltušis 
pasakė: “Lenino premijos 
laureatas kaip reta kas, jautė 
ir jaučia gyvenimo pusią. Jis 
pėsčias išvaikščiojo Lietuvą 
skersai ir išilgai, sukaupė 
pavydėtinus temų, charakte
rių, vaizdų lobius”.

Kalbėjusieji draugai ir bi
čiuliai, literatūros kritikai, 
nuoširdžiai sveikino Joną 
Avyžių, linkėjo didelės sėk
mės, naujų kūrybinių laimėji
mų.

Šimtų susirinkusių sutik
tas, Jonas Avyžius nuošir
džiai padėkojo visiems už 
gerą žodį, už draugiškas, pa- 
drasinančias šypsenas, šir
dies šilumą.

Jono Avyžiaus kūrybos va
kare dalyvavo Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis se
kretorius Petras Griškevi
čius, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
toja Leokadija Diržinskaitė ir 
kiti respublikos vadovaujan
tys darbuotojai, kūrybinių 
organizacijų vadovai, meno ir 
mokslo veikėjai, žurnalistai.

Šis tas iš gyvenimo 
Australijoje

Gyvenimas Australijoje da
rosi vis sunkesnis ir sudėtin
gesnis. Pastaroji vasara buvo 
labai sausringa. Ruduo irgi 
be lietaus. (Australijoje da
bar vėlyvas ruduo — red.). 
Todėl žolė labai iždžiūvo. Ne
gana to, siaučia skėriai. Jų 
didžiuliai būriai viską naikina 
pakeliui. Ypač jie daug žalos 
padarė Viktorijos valstijoje. 
Ūkininkai, pristigę pašaro, 
pradėjo šaudyti gyvulius. Vėl 
pakilo maisto produktų kai
nos.

Sunkus metas ne tik farme- 
riams. Infliacija, nedarbas 
slegia visus darbo žmones, ir 
jie vis ryžtingiau stoja ginti 
savo teisių. Kiekvieną dieną 
ateina žinios apie vis naujus 
ir naujus streikus. Darbo 
žmonės, susibūrę į profsąjun
gas, reikalauja didesnio dar
bo užmokesčio, socialinių 
pertvarkymų, likviduoti ne
darbą.

Australija yra didelė vilnos 
eksportuotoja. Tačiau nese
niai šis eksportas buvo sutri
kęs, nes sustreikavo vilnų 
krovėjai uostuose. Streikavo 
ir kiti uosto darbininkai bei 
metalo apdirbimo pramonės 
darbininkai.

Smarkiai didėjantis jauni
mo nusivylimas kapitalistine 
visuomene neaplenkė ir Aus
tralijos. Jaunimas, netekęs 
vilties gauti darbo, yra po
tenciali jėga didėti nusikal
stamumui. Neseniai 6 gink
luoti plėšikai Melburne api
plėšė hipodromą. Oficialiai 
paskelbta, kad jie pagrobė 5 
milijonus dolerių. Kiek pa
grobta tiksliai — nežinia, nes 
hipodromo vadovai nenori 
viešai skelbti savo pajamų. 
Tai jiems padeda išsisukti 
nuo mokesčių.

Pažangi Australijos visuo
menė atidžiai seka Tarybų 
Sąjungos tautų gyvenimą, 
domisi jų pasiekimais ekono
mikoje, kultūroje. Šiltai buvo 
sutiktas vasario mėnesį pas 
mus įvykęs tarybinių filmų 
festivalis. Turėjome daug 
malonių akimirkų. Didelio 
žiūrovų dėmesio susilaukė fil
mai “Dersu Uzala”, “Ana Ka
renina”, “Maskva — mano 
meilė” ir kiti. Teko dalyvauti 
susitikime su tarybiniais kino 
artistais Natalija Bondarčiuk 
ir Olegu Vidov u. Vakaras 
visiems susirinkusiems pali
ko didelį įspūdį. G. Marinytė
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Todėl Jeffersono tradicijos, taip brangios Amerikai, 
yra stambus įdėlis į visos žmonijos idėjinį lobyną. Jeffer
sonas priklauso Amerikai. Jeffersonas priklauso visai 
žmonijai.

Iš to seka Jeffersono idėjų aktualumas nūdien gyvena
mais laikais.

ŽYMUS AMERIKIETIS ŽURNALISTAS APLANKO IR
RAŠO SAVO ĮSPŪDŽIUS APIE TARYBŲ LIETUVĄ

Lithuania’s ancient culture
KAM

TOMAS JEFFERSON
1743-1826

L. PRŪSEIKA

BIOGRAFINĖS ŽINIOS
Tomas Jeffersonas gimė 1743 m. toje Virginijos daly

je, kur viešpatavo pionieriškos nuotaikos, kur menkai te- 
sireiškė aristokratų plantatorių įtaka. Jo tėvas Petras 
Jeffersonas buvo stiprus demokratas. Jaunasis Tomas 
gerai mokėsi. Jis pasirodė esąs sugabus svetimose kal
bose, matematikoj, gamtos moksluose. Savo profesija jis 
pasirinko advokatūrą, bet vėliau ją metė, pasišventęs iš
imtinai politinėms kovoms. Jis buvo gilus teisių žinovas 
ir tuo atveju labai daug padėjo savo valstijai. Literatūra 
jam visuomet labai rūpėjo, be to, jis buvo geras violinis- 
tas ir sportsmenas. Dar kolegijos suole sėdėdamas jis už
sirekomendavo kaipo labai gabus rašytojas. Jo charakte
ris buvo stiprus, gerai užgrūdintas. Nors jo tėvas buvo 
pasiturįs žemvaldys, bet Jeffersonams visuomet labiau 
patiko paprastų žmonių kompanija.

1772 metais Tomas Jeffersonas vedė našlę Marthą Shel- 
toną, dukterį turtingo advokato ir plantatoriaus John 
Wayles. Jeffersonienė pilnai pritarė savo vyro idėjoms ir 
veiklai. Kai už metų po jų apsivedimo Wayles mirė, tai 
savo nuosavybę—40,000 akrų žemės ir 135 vergus—paliko 
Jeffersonams. ^Atmokėjus Wayles skolas, ta nuosavybė 
lyginosi paties Jeffersono nuo tėvo paveldėtai nuosavybei. 
Dabar Jeffersonai buvo turtingiausia ir garsiausia šeima 
visoje Virginijoje. Tačiaus jiems džiaugtis neilgai teko: 
Jeffersonienė mirė, palikdama Tomui dvi dukteris. Sako
ma, kad prieš pat mirtį jinai savo vyrą prisiekdino nesi- 
ženyti antru kartu. Jeffersonas išlaikė savo pasižadėjimą 
ir nebesiženijo.

Sulaukęs senatvės, Tomas Jeffersonas ekonominiai buvo 
visai subankrutavęs. Būdamas aštuonius metus Jungtinių

beautifies socialist gains

Section of Vilnius, Lithuania.

By GEORGE MORRIS 
Article I(Pabaiga iš praeito numerio)

Artinosi 1800 metai. Tai buvo prezidentinių rinkimų 
metai. Federalistai turėjo savo rankose valdžios aparatą 
ir tikėjosi lengvai laimėsią rinkimus. Bet jie skaudžiai 
apsiriko. Rinkimus laimėjo Amerikos demokratija, Ame
rikos liaudis. Tomas Jeffersonas buvo išrinktas Jungti
nių Valstijų prezidentu.

Buvo laimėta sprendžiamasis mūšis. Demokratinis 
perkūnas pritrenkė reakcijonierius, bet tik laikinai.

Demokratija lengviau atsikvėpė ir galėjo spartesniu 
tempu tęsti savo kūrybinį darbą tik tuomet, kuomet buvo 
sudaužytos Aaron Burr’o vadovaujamos suokalbininkų 
gūžtos. Prie jų priklausė ir daugelis federalistų. Pats 
Aleksandras Hamiltonas nuo jų tik vėliau atsimetė.

Aaron Burr ir visa tų laikų penktoji kolona, panašiai, 
kaip ir trockininkai-buchariniečiai Sovietų Sąjungoje, kė
sinosi išsprogdint šalį iš vidaus, suokalbiaujant su išlau
kiniu priešu, suskaidyt Ameriką ir tuo būdu palaidoti jos 
nepriklausomybę. Į Jeffersoną jie žiūrėjo su didžiausia 
neapykanta. Prie tų konspiratorių buvo prisidėję daug 
žymių asmenų, kurie lošė vyraujančią rolę federalistų 
valdžioje. (Gub. Morris, George Cabot, Higginson, Ames, 
Pinckney, Pickering, Griswold ir t.t.)

1803 metais konspiratoriai, tų laikų penktakolonistai, 
planavo ginkluotą sukilimą prieš demokratinę valdžią. 
Istorikas Claude G. Bowers rašo: “Jie iki pažasčių buvo 
sukišę savo rankas į suokalbį. ..” Jie planavo ginklo pa
jėga nuversti legalę žmonių išrinktą valdžią.

Kokie buvo tų konspiratorių tikslai? Į tai atsako Earl 
Browder: “Burr’o suokalbis, kaip ir trockistų suokalbis 
Sovietų Sąjungoje, buvo nukreiptas linkui sunaikinimo 
naujos sistemos, kuri įsisteigė per revoliuciją ir sugrąži
nimo seno paniekinto ir nuversto režimo.”

Jei Jeffersonui ir jo ištikimiems draugams pasisekė 
sudaužyti konspiratorių gūštas ir diskredituoti jų prava- 
dyrius, tai labiausia todėl, kad tas suokalbis nebuvo su
leidęs šaknų plačiose liaudies miniose. Milžiniška Ameri
kos visuomenės didžiuma griežtai prieš juos buvo nusista
čiusi. Ji pažino vilkus, nors jie ir buvo įsilindę avies 
kailio.

Išmintinga Jeffersono taktika, paremta giliausiu pa
sitikėjimu liaudies išmintim ir pajėgom, išvedė Ameri
kos valstybės laivą iš sūkurio didžiausių pavojų. Liaudies 
suverenės teisės buvo apsaugotos.

Tas garbingas Amerikos patrijotas gerai suprato, lead 
už laisvę ir gerovę reikia kovoti ne tik tautiniu, bet ir 
tarptautiniu frontu. Jo “amerikoniškas eksperimentas,” 
tų laikų progreso čiukuras, jo širdingu manymu, turėjo 
būti modelis visoms tautoms, modelis ne prievarta pa
diktuotas, bet pavyzdžiu ir pergyvenimais sukurtas. Pa
diktuoti ar prievarta antmesti neprigulmingoms tautoms 
naują valdžios formą Jeffersonas skaitė įžuliu arogantiš
kumu, griežtai smerktina praktika.

Savo- taktikoj ir strategijoj, ginant Amerikos demokra
tiją ir nepriklausomybę, Jeffersonas jieškojo talkininkų 
ir svetimose šalyse, kur tik jų tikėjosi rasti, ne tik Ame
rikos žemyne, bet ir Europoje. Visai natūralu, kad Pran
cūzija jam išrodė artimiausia talkininkė, ypač po to, kaip 
toj šalyj įvyko revoliucija. Jis buvo skaitęs raštus fran- 
cūzų enciklopedistų apšviestūnų, kurie tiek daug prisidėjo 
prie kovos už Prancūzijos išlaisvinimą iš tironiško jungo. 
Jis gėrėjosi Lenkijos-Lietuvos kova prieš carizmą ir Ru
sijos liaudies kova prieš Napoleoną. Jeffersonas buvo 
priešas Anglijos monarchijos, bet jis niekad nebuvo prie
šas Anglijos liaudies.

Ko jis troško—tai kad visa pažangioji žmonija susi
telktų draugingų valstybių šeimoj, bendrai besiginančių 
nuo tironų, nuo užpuolikų. Jeffersonas sakė, kad “gera 
valdžia bile kurioj žemės daly j yra palaima visiems.” Iš 
to logiškai seka išvada, kad bile reakcinė valdžia yra pa
vojus visoms progresyvėms valdžioms.

Taigi, Tomas Jeffersonas nebuvo tuo, ką dabar vadina 
izoliacionistu, nebuvo agresorių užgerintoju. Jis buvo re
voliucinis demokratas ne tik Amerikos gyvenimo sferoje. 
Jis buvo tarptautinis demokratas, kuriam, rūpėjo progre
syvių idėjų įsigalėjimas visuose pasaulio kraštuose.

Valstijų prezidentu, jis nebeturėjo laiko ir jėgų prižiūrėti 
savo ūkę ir paskendo į skolas. Tada Jeffersonas griebėsi 
paskutinės ir liūdniausios priemonės išsigelbėjimui iš fi
nansinės bėdos: jis pasiūlė Jungtinių Valstijų Kongresui 
nupirkti iš jo knygyną, kurį jis taip mylėjo ir kurį jis 
įsteigė per penkiasdešimts metų rinkdamas knygas. Kon
gresas sutiko nupirkti, bet užmokėjo Jeffersonui tiktai 
$23,950, arba tik pusę tiek, kiek tas knygynas buvo ver
tas. Tais pinigais buvo atsiteista su dalimi skolininkų. 
Kai Jeffersonas mirė ir buvo padarytas apskaitymas jo 
turto ir skolų, tai pasirodė, kad skolos turtą viršija 40 
tūkstančių dolerių 1

Savo išsilavinimu ir visuomenišku instinktu Jefferso
nas visa galva prašoko eilinius Virginijos plantatorius, 
kurių dauguma buvo palinkę dykaduoniauti ir baliavoti. 
Apie jį tikrai galima pasakyti, .kad jis visą<savo gyveni
mą studijavo. Bet koks pasipūtimas ir pasididžiavimas 
jam buvo svetimi jausmai. Jis nebuvo garsingas orato
rius, nes jam patiko rimta argumentacija. Jo literatū
rinis stilius buvo originalus ir stiprus.

Savo politinę karjerą Tomas Jeffersonas pradėjo dar 
pirm revoliucinio karo, 1769 metuose, kuomet jį išrinko 
atstovu į Virginijos kolonijos seimelį. Po to jis pakarto
tinai buvo išrenkamas atstovu.

Ginklai tuomet dar neskambėjo, atviro susirėmimo su 
Anglijos monarchija dar nebuvo, bet pasiruošimas re
voliucinėms kovoms ėjo visais garais.

Virginijos gubernatorius kelis kartus išvaikė seimelį, 
nes ten skambėjo drąsus Jeffersono ir jo draugų balsas. 
Tai Jeffersonas pagamino tas garsias rezoliucijas, kurias 
Virginijos delegacija nusivežė į Kontinentalį Kongresą, 
kur buvo atstovai iš visų kolonijų (1774 m.). Tose rezo
liucijose ginama Amerikos kolonijų teisė būti neprigul- 
mingomis ir be pasigailėjimo svilinama akys karaliaus- 
despoto ir jo agentų, šios rezoliucijos buvo išleistos at
skiru pamfletu—“A Summary View of the Rights of 
America.” Jos sulošė beveik tokią jau svarbią agitacinę 
rolę, kaip Patrick Henry prakalbos ir Tomo Paine pam
fletai.

Pompastiškos ceremonijos jam buvo įkyriausias daly
kas. žodis “Ekscelencija” ir kitokie titulavimai iššaukdavo 
jame šaižią ironiją.

Tomas Jeffersonas turėjo priešų, bet draugų jis turėjo 
nepalyginamai daugiau. Vienu iš jų buvo mūsų tautietis 
Tadas Kosciuška, .kuris su generolu Kazimieru Pulaskiu 
ir kitais iš Europos atvykusiais žymiais kovotojais, labai 
daug prisidėjo prie revoliucinio karo laimėjimo. Tūks
tančiai ateivių imigrantų padėjo Amerikai išsikovoti lais
vę ir nepriklausomybę.

Tadas Kosciuška paliko savo testamentą ant Jeffersono 
rankų, nes juo jis labiausiai pasitikėjo.

Kosciuškos obalsis buvo: Už jūsų ir mūsų laisvę! 
Tai buvo ir Tomo Jeffersono obalsis.
Tomas Jeffersonas mirė liepos 4, 1826 m.

Talentingi Pennsylvanijos šaltkalviai aprūpino kolonijų 
armijas toli siekiančiais šautuvais, kuriais buvo galima 
pataikyti į taikiklį už dviejų šimtų metrų. Šių puikių ginklų 
pagalba amerikinės jėgos nugalėjo daug skaitlingesnę vieną 
geriausiai ginkluotų Europos armijų.

VILNIUS, Lithuania — The current campaign of anti-Soviet lies, emanating mainly 
from the U.S., is contradicted by the realities of Socialist Lithuania.

Recently the U.S. commercial 
press correspondents were invited 
to come and see. They saw but 
shamed the profession of journal
ism with repetition of the same 
old concoctions that have been 
fed to them by the treacherous 
gangs of “refugees,” who are in 
effect the CIA’s “Lithuanian” di
vision.

Having read some of the stuff 
that appeared last October in the 
New York Times, Chicago Tri
bune, the Christian Science Moni
tor and some other U.S. papers on 
the Baltic republics, I welcomed 
an opportunity to visit the largest 
of the three Baltic republics.

U.S. propaganda on the Baltic 
states is based on the line that the 
Lithuanians are “nationalistic,” 
cling to the Roman Catholic 
Church and are clamoring to be 
“liberated” from the USSR.

Cherish past and present
Lithuanians have a 700-year his

tory, they cherish their past, but 
they also cherish their socialist 
progress, which is at a pace by no 
means behind that of some other 
Soviet republics that have been 
socialist twice as long.

They have restored some of the 
oldest churches and are proud of 
their beauty, but the vast major
ity are not religious.

As in other socialist lands and 
the USSR generally, some of the 
old people go to prayers and at 
tifnes even take along young grand
children. But while religion is de
clining, especially in the urban 
centers, there is not the slightest 
interference with those who are 
religious.

No less ridiculous are allega
tions of “Russification.” More 
than 80 percent of the republic are 
Lithuanians, only 8.6 percent are 
of Russian extraction and 7.7 f>er- 
cent are Poles.

True, the second language of the 
overwhelming majority is Rus
sian, as it is in all Soviet repub
lics and among the almost 100 
nationalities.

A language of unity
The Russian language knits 

together the 255 million Soviet 
people and is the means of effect
ive learning, communication and 
united effort. It makes possible 
the spread of technical and scien
tific knowledge to the most re
mote or undeveloped areas of the 
vast Soviet Union, from the polar 
regions to the extreme south bfi 
Central Asia.

But far from supplanting ,the 
national languages and cultures, 
this socialist unity is a tremen
dous driving force for their de
velopment.

I visited many bookselling 
kiosks in Vilnius. The overwhelm
ing majority of titles are in Lith
uanian. The number of titles Lith
uania publishes could put to shame 
some west European lands several 
times its population of 3.2 million.

The old and the new
Lithuanians who have been out 

of the country for a half century 
would still recognize much of the 
old town of 650-year-old Vilnius 
they knew. They’d ęven see work
men and artists restoring ancient 
churches, the 400-year-old univer
sity library, and,other buildings.

But, as in the many cities I visited 
in the USSR, historic landmarks 
are not bulldozed to make room 
for the new, in the way that realty 
interests behave in capitalist 
lands.

Looking up toward the high 
ground rimming the old town, 
one sees at vast panorama of 
Young-City, of miles of high-rise 
apartments, brand new shopping 
centers, gardens and play areas 
adjoining each of the housing units, 
parkways and all the other conven
iences that are a must under So
viet law for housing projects — 
schools at all levels, child care 
centers, sport centers, movie 
houses and the necessary transpor
tation.

Most of the residents in Young- 
Town were born around the period 
30 years ago when Lithuania began 
to go socialist. They are also a ma
jority of the workers of the new 
industries of this now highly in
dustrialized country. They reflect 
less of the old hangovers. They 
are the new families, and press 
for all the best that socialism of
fers in new homes, new furnish
ings, higher earnings with higher 
production, the best care and op
portunities for their children.

No slums
But old-town is by no means a 

slum area abandoned to rot, like 
those in hundreds of U.S. cities. 
They are also building there along 
with renovation.

Vilnius has an opera house, 
opened last year, designed by a 
woman architect, with a 1,500 seat
ing capacity. It is of a modern 
motif, as beautiful as it is techni 
cally advanced.

We saw a performance of La 
Traviata (in Lithuanian) and the 
quick succession of scene changes 
was made possible by its five mov
able sections.

The outside of this opera house 
is all glass, the inside is of teak
wood in brown. The balconies con- , 
sist of 22 projecting loges. Its spa
cious halls have long bars and can
dy and book stands. Tremendous 
chandeliers give the effect of a 
cascading waterfall.

I cite the new opera house, 
which runs performances year 
round, to emphasize the creative 
trend in Lithuania, achieved by a 
people which after many centuries 
of poverty, backwardness and en
slavement by a landlord-based 
aristocracy, won freedom under 
socialism.

In the heart of old-town, direct
ly opposite a church, is Vilnius’ 
big marriage'hall, where couples 
register. In a non-religious cere
mony, the couples come up to an 
“altar” over which is draped a 
hammer and sickle emblem. A 
registrar greets the newlyweds 
with good wishes. The marriage 
hall is a work of beauty, with 
crystal chandeliers.

Separate rooms are arranged 
where a license applicant can be 
along and think before taking this 
important step. The director of 
the hall says there have been 
cases of a last-minute change of 
heart.

Anyone who wishes can use the 
church across the street.

Taken on the whole. Vilnius, the 
old part and the new, is one of the 
most beautiful cities.

In the short 30 year§since the 
end of the war, the popullition has 
grown from 110,000 to 432,000, and 
its industrial production is 133 
times its pre-socialist output.

Before socialism there were 
only two higher education schools, 
with 3,100 students; today there 
are seven with 30,000 students. 
There were 2,000 students in tech
nical schools, now there are 16 
technical schools with 20,000 stu
dents. There are 20 research cen
ters, 4,700 research workers, 
10,000 engineers, 354 libraries, five 
theaters, 25 cinema places, 35 
clubs. r

The country as a whole, with a 
population of only 3,200,000, com
pares favorably with the most ad
vanced of the western countries 
— 616,000 pupils in its 3,279 gener
al education schools; 12 institu
tions of higher learning with 59,000 
students; 2,600 public libraries, 
and a yearly output of about 2,000 
titles in 15 million copies.

The 49 percent increase in pro
duction through the ninth five- 
year plan reflects the socialist 
spirit. Now the republic has an
nounced, following a conference 
after the 25th Congress, that it has 
hiked its tenth plan above the goal 
set.

Lithuania’s enthusiasm for so
cialism is based on firsthand 
knowledge of what the old was like 
and of the devastation suffered 
during the invasion by Hitler s 
hordes.

(Next article — Lithuania’s > 
countryside)

United Nations. — Jau bus 
virš dviejų mėnesių, kaip Mr. 
Scranton eina Jungtinių Val
stijų delegacijos Jungtinėse 
Tautose pirmininko pareigas. 
Kitų šalių diplomatams jis 
geriau patinka už buvusį pir
mininką Daniel Moynihan, 
kuris pasižymėjo savo nacha- 
liškumu ir netaktiškumu. 
Scrantonas atsargiau orien
tuojasi diplomatiniais klausi 
m a is.

Montreal, Que.
Montrealio Moterų 

pradžioje žydinčio j 
mėnesio minėjo Moti 
ną, kaip ir visuomet 
draugų Skripkų gražit 
dencijoje. Klubo pin 
Aida Šiuplevičienė 
parengimą, apibud; 
tos dienos reikšmę, ir 
dama ką motina duodi 
liui ir ką jinai kenčia 
minučių atsistojimu n 
me galvas, išreikšdan 
savoms ir taip pat visi 
lio motinoms, y p 
toms, kurių sūnūs ži 
ruošė. Musų visų bab 
sus ir griežtas: “Sali 
ir kraujo praliejimas! 
visuomet drąsiai s 
prieš karus!"

Taip pat buvo peri 
keletas eilėraščių, pr 
motinoms. Taipgi bm 
tyta Petrutės Kiši 
parašyta paskaita. T. 
paskaita, ir publika 1 
su didžiausiu susidoi 
Ačiū tau, Petruli1, 
mums Jus turėti savo 
se.

Džiugu mums buvo 
gimė matyti kai kuria 
sias ir susveikusias na

Po to turėjome užk 
su kavute ir vaišėmis.

Motinų Dienos m i 
praėjo tikrai gražioje 
koje.

Mūsų Klubas su ki 
susirinkimu arba par 
praturtėja naujomis n 
Tai labai linksma. Ir 1 
sueitumėme, jeigu K1 
būtų. Snaustumėme s 
muose . . .

Mielos draugės! Vis 
me ir daly vaukime.

Kai kurias musų nar

MINIME Lil i

Prabėgo vieni k 
Petronio, išsiskyn 
žės 30 d. Su didele 
gūsis, išsiskyrusi i 
vename su Tavimi 
mą, netekę Tavęs.

Ilsėkis ramiai ša 
met su geru žodžiu

Montreal, Canada

Ištikimai
Vasario 27 d. į 

“Aušros” klube j vyki 
tojo Jokūbo Skliutai 
rybos vakarą atėjo 
būrys skaitytojų. ' 
įžanginiu žodžiu vak. 
dėjęs literatūros kri 
Lipskis prisiminė dag 
čių legendą, vaizdžk 
minančią žmonių b 
idėją, kurią visa savo 
ne ir visuomenine vei 
kimai puoselėja J. S 
kas, turįs daug gerų 
Kirgizijoje ir Estijoje 
meni joje ir Azerba 
Gruzijoje ir Armėnijo. 
knygose jis tyrinėja 
vės-Mickevičiaus, L. 
P. Cvirkos, V. Mozūr 
Šimkaus bei kitų i 
literatūrinius ryšius, < 
dina mūsų skaitytoju, 
lentingais kitų tautų 
jais, atskleidžia daug 
mų faktų iš musų 1 
istorijos, įtaigiai pro 
tautų draugystę. J. 
tauskas vaisingai dirb 
matu rgi jos žanre: jis 
rašęs penkias pjeses.

Įvairiapusišką J. 
tausko veiklą vaizdž 
liustravo jo kūrybos v 
“Aušros" klubo liaudį 
ras suvaidino jo ak 
dramą “Daktaras A 
jus”, respublikos liau
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Montreal, Que.
Montrealio Moterų Klubas 

pradžioje žydinčio gegužės 
mėnesio minėjo Motinų Die
ną, kaip ir visuomet, mielų 
draugų Skripkų gražioje rezi
dencijoje. Klubo pirmininkė 
Aida Šiuplevičienė pradėjo 
parengimą, apibūdindama 
tos dienos reikšmę, ir pabrėž
dama ką motina duoda pasau
liui ir ką jinai kenčia. Kelių 
minučių atsistojimu nulenkė
me galvas, išreikšdami meilę 
savoms ir taip pat viso pasau
lio motinoms, ypatingai 
toms, kurių sūnus žuvo ka
ruose. Mūsų visų balsas gar
sus ir griežtas: “Šalin karas 
ir kraujo praliejimas! Visur ir 
visuomet drąsiai stokime 
prieš karus!’’

Taip pat buvo perskaityta 
keletas eilėraščių, pritaikytų 
motinoms. Taipgi buvo skai
tyta Petrutės Kisielienės 
parašyta paskaita. Tai puiki 
paskaita, ir publika klausėsi 
su didžiausiu susidomėjimu. 
Ačiū tau, Petrute. Garbė 
mums Jus turėti savo eilėse, 
se.

Džiugu mums buvo paren
gime matyti kai kurias sirgu
sias ir susveikusias nares.

Po to turėjome užkandžius 
su kavute ir vaišėmis.

Motinų Dienos minėjimas 
praėjo tikrai gražioje nuotai
koje.

Mūsų Klubas su kiekvienu 
susirinkimu arba parengimu 
praturtėja naujomis narėmis. 
Tai labai linksma. Ir kur mes 
sueitumėme, jeigu Klubo ne
būtų. Snaustumėme savo na
muose . . .

Mielos draugės! Visur būki- ! 
me ir dalyvaukime.

Kai kurias mūsų nares ligos i

yra suspau lusios. Labai gai
la. Lnkime joms greitai su- 
sveikti ir sugrįžti į sveikųjų 
gretas.

Mielos draugės, iki pasima
tymo! P. B. Grandma

Klubiečių piknikas
Toronto. — Toronto Lietu

vių Moterų Klubas ruošia 
vasarinę išvyką. Draugė M. 
Daugėlienė pranešė, kad kal
bėjosi su Čibirkais. Jie mielai 
sutikę leisti klubietėms ruoš
ti pikniką pas juos. Vieta 
Toronto ir apylinkės lietu
viams gerai žinoma. Išvyka 
bus birželio 20.

Kiekvienais metais klubie- 
tės paremia finansiniai pa
žangią spaudą. Taigi, ir šio 
pikniko tikslas paremti pa
žangią spaudą.

Toronto ir apylinkės tautie
čiai kviečiami ruoštis daly
vauti. Pasimatysite su drau
gais ir bičiuliais ir paremsite 
moraliai ir materialiai kilnų 
moterų tikslą.

Klubas vasaros metu susi
rinkimų neturės. Bus praneš
ta per spaudą, kada prasidės 
normali veikla.

Finansų raštininkė A. Poš
kienė pranešė, kad praėju
siais metais buvo 13 ligonių. 
Revizijos komisija patikrinus 
finansų knygą ir radus, kad 
viskas tvarkoje.

Nesant kitų reikalų, klubie- 
tės tęsė laisvą pasikalbėjimą 
prie kavutės ir skanėsių, ku
riuos klubietės atnešė ir pa
rengimų komisija patiekė.

Ten pat buvo pagerbtos 
draugės gimtadienio proga. 
Tai L Hukienė, parengimų 
komisijos narė, ir M. Daugė
lienė, iždininkė. Ilgiausių me
tų jubiliantėms! A. Y.

Jurgiui Stasiukaičiui
Sveikiname mūsų mylimą tėvą ir gyvenimo draugą, 

sulaukusį 83 metų gimtadienio gegužės 27 d.
Jo garbingi darbai, jo meilė šeimai visuomet mus 

džiugina. Mes jį gerbiam kaip mylimą šeimos narį ir 
visuomenės veikėją.

Žmona - Sofija
Sūnus - Frank 

ir anūkai
* * *

P. S. “Laisvės” kolektyvas prisideda prie Jurgio 
Stasiukaičio šeimos su širdingiausiais linkėjimais 
sveikatos, sėkmės, džiaugsmo. Jurgio šeima aukoja 
šia proga “Laisvei” $100. Dėkojame.

ADMINISTRACIJA

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JOS KANDIDATŪRĄ 
REMIA DEMOKRATAI

MINIME LIŪDNĄ VIENŲ METŲ SUKAKTĮ

Prabėgo vieni labai liūdni metai nuo mirties Jono 
Petronio, išsiskyrusio iš gyvųjų tarpo 1975 m. gegu
žės 30 d. Su didele širdgėla prisimename Tave, Bran
gusis, išsiskyrusį iš mūsų tarpo. Dažnai mintimis gy
vename su Tavimi. Jaučiame didelę gyvenimo tuštu
mą, netekę Tavęs.

Ilsėkis ramiai šaltoj Kanados žemelėje, o mes visuo
met su geru žodžiu minėsime Tave!

Žmona S. PETRONIENĖ
Sūnus - BRONIUS
Duktė — JĖNĖ su Šeima 
Duktė—HELENsu Šeima 

Montreal, Canada

Ištikimas brolybės idėjoms

Bella Abzug
New Yorkas. — Naujoji 

Demokratinė Koalicija paža
dėjo remti kongresmonės 
Bella Abzug kandidatu į 
Jungtinių Valstijų senatores. 
Reakcininko senatoriaus 
Buckley terminas baigiasi ir 
lapkričio menesį bus bando
ma išrinkti naują senatorių.

Boston. — Massachusetts 
senatorius Edward Kennedy 
sako, kad jis nepakeitė savo 
nusistatymo, kad jis nenori ir 
nesiruošia būti kandidatu į 
prezidentus.

•
West Point, N. Y. — Jau ir 

Jungtinių Valstijų Militari- 
nės Akademijos viršininkai 
pripažįsta, kad per kvotimus 
būna labai daug korupcijos — 
už pinigus gaunami diplomai.

«
Jeruzalimas. — Čia geg. 25 

d. Izraelio orlaukyje sprogo 
bomba: du žmonės užmušti ir 
7 sužeisti.

•
Las Vegas. — Čia jam 

pasirodžius, Jimmy Carter 
susidūrė su aštriais kritikais. 
Jam priminta, kad jis visomis 
jėgomis rėmė Amerikos karą 
Vietname, o dabar jį smer
kia.

šalį savo grupes pradėjo siųs
ti atskiri rajonai, ūkiai. Bul
gariją aplankė žemdirbių 
grupės iš Anykščių, Skuodo, 
Raseinių. Tradicinėje rožių 
šventėje dalyvavo Tarybų 
Lietuvos sodininkai.

Lietuvos turistai kasmet 
rengia kruizus Juodąja jūra, 
aplankydami Bulgarijos uos
tus.

Tarybų Lietuvoje prasidėjo 
ciklas renginių, skirtų turiz
mui į Bulgariją propaguoti. 
Demonstruojami filmai, pa
sakojantys apie šią šalį.

V. Petkevičienė

So. Coventry, Conn.

“Laisvės” ilgametė skaity
toja ir rėmėja Ona Krasnic- 
kienė pergyveno sunkų smū
gį (stroke) sausio 18 d.

Ji dabar randasi Silver 
Lane Pavilion (Nursing 
Home), Applegate Lane, 
East Hartford, Conn. Būtų 
gerai, jeigu hartfordiečiai ją 
aplankytų.

Mes linkime draugei Kras- 
nickienei greit sustiprėti.

L M-nė

Vasario 27 d. į Vilniaus 
“Aušros” klube įvykusį rašy
tojo Jokūbo Skliutausko kū
rybos vakarą atėjo nemažas 
būrys skaitytojų. Trumpu 
įžanginiu žodžiu vakarą pra
dėjęs literatūros kritikas S. 
Lipskis prisiminė dagestanie- 
čių legendą, vaizdžiai įpras
minančią žmonių brolybės 
idėją, kurią visa savo kūrybi
ne ir visuomenine veikla išti
kimai puoselėja J. Sklutaus- 
kas, turįs daug gerų bičiulių 
Kirgizijoje ir Estijoje, Turk
mėnijoje ir Azerbaidžane, 
Gruzijoje ir Armėnijoje. Savo 
knygose jis tyrinėja V. Krė
vės-Mickevičiaus, L. Giros, 
P. Cvirkos, V. Mozūriūno, J. 
Šimkaus bei kitų rašytojų 
literatūrinius ryšius, supažin- i 
dina mūsų skaitytojus su ta
lentingais kitų tautų rašyto
jais, atskleidžia daug nežino
mų faktų iš mūsų kultūros 
istorijos, įtaigiai propaguoja 
tautų draugystę. J. Skliu- 
tauskas vaisingai dirba ir dra
maturgijos žanre: jis yra pa
rašęs penkias pjeses.

Įvairiapusišką J. Skliu
tausko veiklą vaizdžiai pai
liustravo jo kūrybos vakaras. 
“Aušros” klubo liaudies teat
ras suvaidino jo alegorišką 
dramą “Daktaras Asklepi
jus”, respublikos liaudies ar-

Jokūbas Skliutauskas

tistė K. Kymantaitė perskai
tė “Seną meilės istoriją” — 
jaudinantį pasakojimą apie 
Nikalozo Baratašvilio ir Jeka
terinos Cavčavadzės meilę, 
novelės teatro aktoriai suvai
dino vieną novelę iš “Estiškų 
akvarelių” — “Mylėjau jus 
taip švelniai ...” Vakaro pa
baigoje žodį tarė pats rašyto
jas. Julius Vaišnoras

Albany, N. Y. - 119 N. Y. 
valstijos republikonų delega
tų, kurie buvo nepasisakę už 
jokį kandidatą, staiga nutarė 
remti prez. Fordo kandidatū
rą. Tai žymus jo laimėjimas 
prieš Reaganą.

JAU LEIDŽIAMA
MISS QUINLAN NUMIRT

Morristown, N. J. — Aš- 
tuonios savaitės prabėgo nuo 
valstijos aukščiausiojo teismo 
patvarkymo, kad Karen 
Ann Quinlan patėviai ir gy
dytojai turi teisę jai leisti 
numirti, nutraukiant dirbtiną 
kvėpavimą. Sakoma, kad pa
galiau tas žygis tapo padary
tas ir laukiama nelaimingo
sios merginos mirties. Miss 
Quinlan, 22 m. amžiaus, net 
trylika mėnesių išdūlėjo ligo
ninėje be sąmonės. Jos gyvy
bė buvo palaikoma dirbtinu 
kvėpavimu. Visi žinojo, kad 
jos pasveikimui seniai nebe
buvo jokios vilties.

•
Roma. — Popiežius Povilas 

VI Siaurės Vietnamo sostinės 
Hanojaus arkivyskupą Trin 
Nhu Khue pakele į kardino
lus. Šiuo ėjimu Popiežius nori 
sustiprinti komunistų vado
vaujamos šalies katalikus.

•
Teheran. — Irano karalius 

Khalid reikalauja, kad iš Va
karų eksportuojamų produk
tų kainos būtų “užšaldytos”. 
Kainų kilimas ir nepastovu
mas kenksmingas šalims, ku
rios tuos produktus impor
tuoja.

Washingtonas. — Senatas 
nutarė naujų bomberių staty
mo klausimo galutiną iš
sprendimą atidėti iki 1977 
metų vasario mėnesio, kai 
jau turėsime naują preziden
tą. Už atidėjimą balsavo 44 
senatoriai, o prieš 33.

c
Manila. •«- Luzano valstijo

je įvykę potvyniai pridarė 
baisių nuostolių. 60 žmonių 
žuvo, o 630,000 tapo bena- 

. miais.

Madridas. — Ispanijos par
lamentas nutarė leisti ir lega
lizuoti politinius susirinki- 

| mus.

Athenai, Graikija. — Čia 
geg. 25 d. įvyko susikirti
mas tarp policijos ir streiko- 
jančių darbininkų. Vienas 
darbininkas užmuštas, o 25 
sužeisti.

Washingtonas. — Atideng
ti duomenys parodo, kad FBI 
puikiai žinojo ČIA sąmokslą 
nužudyti Fidel Castro 1963 
metais ir nesipriešino.

KODĖL?

Mayor Coleman Young
Detroit, Mich. — Daugelis 

juodųjų žmonių nesupranta, 
kodėl šio didmiesčio majoras 
užgyrė Jimmy Carter kandi
datūrą į prezidentus. Carter 
yra pietietis, buvęs Georgia 
valstijos gubernatoriumi, sa
vo kalbose niekur nėra pasi
sakęs už šios šalies juodųjų 
žmonių lygias teises ir civili
nes laisves. Pats majoras 
Young yra juodosios rasės 
sūnus.

Washingtonas. — Kubos 
premjero Castro pavaduoto
jas Rodriguez pareiškė, kad 
Kuba negalvoja ir nesiruošia 
kištis į Rodezijos vidinius 
reikalus.

RAGINA PREZIDENTĄ 
SUSITIKTI SU NEGRŲ 
ATSTOVAIS

New York. — Senosios 
juodųjų žmonių organizacijos 
— Nacionalio Susivienijimo 
už Spalvotų Žmonių Pažangų 
direktorius ir kolumnistas 
Roy Wilkins pasiuntė prezi
dentui Fordui pasiūlymą, kad 
jis susitiktų su juodųjų žmo
nių liaudiškų organizacijų at
stovais pasitarti rasinės mo
kyklų integracijos ir civilinių 
laisvių reikalais. Juodieji ak
tyvistai nepasitenkinę dabar
tiniu administracijos veikėjų 
nusistatymu.

Manoma, kad prez. Fordas 
Wilkinso pasiūlymą priims.

Žinios iš Lietuvos
(Telegrama)

ĮŽYMAUS 
SELEKCININKO 
LAUREATAI

Dotnuva. — Lietuvos Žem
dirbystės Instituto kolekty
vas iškilmingai paminėjo 
augalų selekcijos mokslo pra
dininko, profesoriaus Dioni
zo Rudzinsko 110-ąsias gimi
mo metines. Kartu paskirtos 
1976 metų Dionizo Rudzinsko 
premijos. Laureatais tapo 
Instituto direktoriaus pava
duotojas pavasarinių kultūrų 
selekcijos mokslinio centro 
vadovas Černiauskas ir vy
resnysis mokslinis bendra
darbis Pivoriūnas, išvedę 
vertingas dobilų veisles, 
daug pasidarbavę kitų dauga- 
mečių žolių selekcijoje. Vytė- 
nų Sodininkystės-Daržinin- 
kystės bandymų stoties vy
resniajam moksliniam bend
radarbiui Maciui už daržovių 
selekcijos darbus paskirta 
antroji premija. Už vasarinių 
vikių veislės išvedimą trečioji 
premija paskirta žemės ūkio 
mokslo darbuotojui Šakiui.
“GALVĖS”KONCERTAI 
MASKVOJE

Tarybų Sąjungos Kultūros 
ministerija drauge su Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
vyriausiuoju komitetu buvo 
surengusi meno saviveiklos 
kolektyvų varžybas, kuriose 
Lietuvai atstovavo Trakų 
Jungtinė kaimo kapela “Gal
vė“. Drauge koncertavo 
Elektrėnų Kultūros namų 
Liaudies šokių kolektyvas ir 
moterų duetas.

Trakiečių pasirodymas bu
vo labai gerai įvertintas. 
“Galvės” ansamblis taip pat 
surengė koncertą per centri
nę televiziją. Spalvotojai pro
gramai trakiečiai įrašė šešis 
kūrinius.
ARTĖJANT TURIZMO 
SEZONUI

Kelionės į Bulgariją — vie
nos populiariausių Tarybų 
Lietuvos turistų tarpe. Į šią

Liūdnas Prisiminimas
Mano šeimos mirusių narių — vyro, dukrelės, 

tėvelių, sesučių ir brolio.
Jūsų niekuomet nepamiršiu.

Žmona, Motina, Dukra ir Sesuo
VALĖ SUTKIENĖ
San Francisco, Cal.

HARTFORD, CONN.

Mirusiųjų Prisiminimo Dienoje
Su pagarba prisimenu nuoširdžias idėjos drauges, su 

kuriomis bendrai dirbome: M. Nikžentaitienę, L. 
Žemaitienę, O. Giraitienę ir M. Raulinaitienę.

Jūs jau seniai ilsitės, bet Jūsų darbą stengiuosi 
dirbti ir toliau.

VER. KAZLAU
Wethersfield, Conn.

SAN FRANCISCO, CAL.

Liūdnas Prisiminimas
LLD 153 kuopos nariai su pagarba prisimename 

mirusius narius, kurie veikė ir troško, kad Draugija 
gyvuotų, kad pasaulyje būtų taika, kad darbo žmo
nėms būtų geresnis gyvenimas.

Mes Jūsų nepamiršime niekados.

LLD 153 KUOPOS VALDYBA

OAKLAND, CAL.

Prisiminimas Mirusių Narių
Mes prislėgta širdimi prisimename savo mirusius 

narius Kapų Puošimo Dienoje.
Jie mirė, bet jų kilnus atminimas pasiliks gyvas 

mūsų narių ir artimųjų širdyse.

LLD 198 KUOPOS
Valdyba ir nariai

ST. PETERSBURG, FLA.

Prisiminimo Dienoje
Proga Prisiminimo Dienoje mirusiųjų — su gailesčiu 

ir pagarba prisimename mirusius kuopos narius, kurie 
aktyviai prisidėjo prie kuopos išugdymo Floridoje, 
kurie kovojo už pažangą ir Taiką pasaulyje. Jų kilnios 
įdėjos ir darbai ilgai pasiliks mūsų atmintyje.

Lai būna ramu ilsėtis šaltoje žemelėje.

LLD 56 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLORIDA

Kapų Puošimo Dienoje
LLD 75 kuopa prisimena kuopos mirusius narius. Jie 

daug dirbo kuopoje. Mes pasilikę prisimename jų 
nuoširdumą ir meilę Draugijos.

LLD 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kapų Puošimo Dienoje
Prisimename su liūdna širdimi brangius klubo na

rius, kuriuos negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo.

Gerbiame juos už jų prisidėjimą prie klubo įsteigimo 
finansiškai ir darbais.

Jų garbingas atminimas pasiliks gyvas mūsų klubo 
narių širdyse.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB NARIAI
A. Aleknienė, Sekretorė 

314 — 15th Ave. So.
St. Petersburg, Fla.



6-tas puslapis

Oakland, Cal.
Solidarumo su Čilės politi

niais kaliniais parengimas 
įvyko gegužės 15 dieną loty
nų kultūros centre “La Pe
ną". Buvo reikalauta Čilės 
kalinių išlaisvinimo. Taip pat 
reikalauta išlaisvinti ir tuos 
Čilės patriotus, kurie perėjo 
sieną į Argentiną ir ten tapo 
įkalinti. Paskutiniu laiku bu
vo suareštuoti Mario Kunoz, 
jo žmona ir jų penki vaikai, 
kurie buvo tardomi visiškai 
neprisilaikant jokių humanis
tinių demokratinių principų 
ir dabar militarinė junta nori 
juos deportuoti atgal į Čilę.

Parengimas buvo su muzi
ka ir dainomis. Be to, buvo ir 
gerų kalbėtojų, kurie apibū
dino Čilės fašistinio režimo 
terorą prieš politinius kali
nius, kurių yra tūkstančiai. 
Niekas nežino, koks laukia jų 
likimas. Reikalauta, kad jie 
būtų paleisti iš kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų ir 
kad jiems būtų leista emi
gruoti į kitas šalis. Kalbėtojai 
kreipėsi į publiką su ragini
mu, kad visi rašytų laiškus 
bei siųstų telegramas senato
riams Sranston ir Tunney, 
kad jie reikalautų vyriausy
bės sulaikyti visokią Čilės 
militarinei juntai pagalbą.

Tuo susirinkimas ir baigė
si.

O San Francisco mieste 
gegužės 17 dieną įvyko de
monstracija prie Argentinos 
konsulato pastato. Pikieto li
nijos žygiavo su iškeltais už
rašais ir Šukiais už paliuosa- 
vimą čiliečių politinių kalinių, 
kurie randasi Argentinos ka
lėjimuose, taip pat ir Argen
tinos politinių kalinių paliuo- 
savimo. Kalbėtojų savo kal
bose reikalavo paliuosavimo 
visų politinių kalinių. Be to, 
buvo ir čia reikalauta, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė sulaikytų visokią militari- 
nę pagalbą Čilės fašistiniam 
militarizmui. Neseniai šios 
šalies finansų sekretorius 

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Petrui Gustaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms, sūnui ir 

visiems kitiems artimiesiems.

ONA BABARSKIENĖ
Richmond Hill, N. Y.

IRENE TRIVERS ir šeima
Kalamazoo, Mich.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė birželio 2 d., 1970 m.

Jau šešetas metų,kai mirė mūsų mylimas vyras ir 
tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, žmona
FRANCES BALTRUS, dukra

Brooklyn, N. Y.

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 .

William Simon lankėsi Čilėje, 
kur jis kalbėjosi dėl suteiki
mo militarinės pagalbos Čilės 
režimui.

Kovinga demonstracija tę
sėsi vieną valandą.

Ig. Kamarauskas

Hartford, Conn.
PADĖKA

Gegužės 8 dieną Laisvės 
Choras surengė man išleistu
ves, už ką aš esu labai dėkin
ga. Choro nariai ir svečiai 
nupirko man auskarus ir sagą 
jų prisiminimui. Daug kartų 
ačiū.

Labai esu dėkinga Onutei 
Visockienei ir jos sesutei Al
donai, Wilmai Hollis, Elenu- 
tei Brazauskienei už dovanė
les.

Aš esu labai dėkinga New 
Yorko Aido Chorui ir jo mo
kytojai Mildutei už padaina- 
vimą per telefoną man “Il
giausių metų” ir Onutei Ba- 
barskienei už leidimą tam 
tikslui panaudoti jos telefoną. 
Esu labai dėkingi visiems, 
kurie paaukojo maisto ir vai
šių. Taip pat dėkinga visiems 
į parengimą atsilankiusiems. 
Esu labai dėkinga Onutei Ži
linskienei ir Vilmutei Hollis 
už didelį darbą surengiant 
tokią gražią “parę”. Aš prisi
minsiu jus iki paskutinio atsi
dusimo.

Nuoširdžiai dėkoju Hart
fordo Moterų Klubui ir Juliai 
Bother už dovanas.

Visas apkabinu ir bučiuoju.
Ona Šilkienė

BAIGĖSI 7 SAVAIČIŲ 
STREIKAS

New Yorkas. — Per septy
nias savaites užsitęsęs televi
zijos ABC tinklo stočių darbi
ninkų streikas pagaliau bai
gėsi. Kai kurios stotys buvo 
operuojamos skebų pagalba. 
Kitos neveikė. Darbininkai 
laimėjo tiktai kai kuriuos rei
kalavimus. Per visą ilgą 
streiką jie laikėsi labai vie
ningai.

LAISVĖ

Prisimename
Brangias Drauges .X

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal savo
išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti ir

i išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. Štai jos, 
išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:
Margareta Alvinienė Ona Malkūnienė
Helen Andriks Ieva Menkeliūnienė
Carol Baretela May Merk
Ona Bečienė R. Merkienė
S. Bide r man ie nė Mary Mikalauskienė
Mary Brown Albina Mikalaus
Stefanija Cedronienė Izabelė Misiūnienė
Ona Chernik-Cernevičienė Viktorija Millerienė-
M. Ciberkienė Zmitraitė
Ona Cibulskienė Marė Nečiunskienė
Margaret Cowl- Ona Papienė

Kavaliauskaitė Elzbieta Paškauskienė
Katrė Deikus Sofija Petkienė
Anna Deps Kazimiera Petlickienė
Ona Dobinienė Izabela Radžiūnienė
Aldona Gray-Kazokytė Olga Reinhardt
O. Janušienė Stefanija Sasna
Magdalena Juškienė Emilija Simon
Adelė Kalakauskienė Marg. Sluogsnaitienė
Lilija Kavaliauskaitė Ona Stanelienė
Pranciška Kazokienė Emilija Stupurienė
Magdalena Kuncienė Ona Švagždienė
Marė Kalvaitienė Ona Titanienė
Kostancija Karlonienė Ona Urbaitienė
Kostancija Karpavičienė Stella Vaitkus
Lucy Klimienė Margaret Valilionienė-
Marė Kreivėnienė Walley
Marė Krunglienė Ona Venskūnienė
Ona Laukaitienė Katrina Vilktrakytė
Rožė Laukaitienė N. Virbickienė
Elzbieta Laurenkus Ona Walmusiene
Irena Levanienė Klem. Yenkeliūnienė
Veronika Lisajienė Antanina Zdažinskienė

Bronė Žilinskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIŲ
MOTERŲ KLUBAS

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris
mirė 1974 m. birželio 4 d.

Jau suėjo dveji metai nuo mirties mano mylimo 
vyro. Ilsėkis ramiai, mano mielasis. Aš neužilgo pas 
Tave atvažiuosiu.

HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Čepulis
mirė

1974 m. gegužės 19 d.
Jau dvejetas metų praėjo nuo Vinco mirties. Gaila ir 

skaudu,netekus gyvenimo draugo.

ONA ČEPULIENĖ
Liūdinti žmona

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Petrui Gustaičiui
Reiškiame gilią užuojautą 

visiems kitiems artimiesiems.
M. Liepa
E. Liepienė
W. A. Yuskovic
H. Jeskevičiūtė
A. Young
J. Siurba
J. Weiss
H. Yuska
P. N. Ventai

f AIDO CHORO PADĖKA
Aido Choro pavasarinis 

koncertas buvo labai pasek
mingas, dėka visų choristų 
geros kooperacijos. Laisvės 
svetainė buvo pripildyta cho
ro rėmėjų ir dainos mylėtojų.

Aido Choras dėkoja vi
siems už atsilankymą.

Ilgametis Aido Choro narys 
ir poetas Jonas Juška, kuris 
greitai švęs savo 90-ąjį gim
tadienį, sukūrė choro moky
tojos Mildred Stensler pager
bimui labai gražų eilėraštį ir 
padovanojo laurų vainiką.

Mūsų visų geri bičiuliai 
Banga ir Jonas Lukoševičiai, 
negalėdami dalyvauti koncer
te, nes tą pačią dieną išvyko į 
Tarybų Lietuvą atostogoms, 
pridavė per Ievą Mizarienę 
lietuvišką juostą apjuosti mū
sų choro mokytoją ir sveikino 
Aido Chorą. Tariame ačiū 
draugams Lukoševičiams ir 
draugei Mizarienei. Ačiū N. 
Buknienei už gražų koncerti
nės programos pravedimą ir 
kitus atliktus darbus.

Draugai S. ir J. Stasiukai- 
čiai visą publiką pavaišino jų 
pačių keptais pyragais. Labai 
ačiū. Stasiukaičių sūnus 
Frank Bražinskas, profesio
nalas muzikas, Aido Chorui 
akompanavo ir pats dainavo 
angliškai. Labai ačiū.

Aido Choras esame dėkingi 
hartfordiečiams ir K. Bra
zauskui už atvažiavimą į mū
sų parengimą, E. Brazauskie
nei už padainavimą ir O. 
Šilkienei už eilėraštį.

Labai ačiū filadelfiečiams 
— Merkių šeimai, Albertui 
už atvežimą pilnos mašinos 
svečių, o Rožytei už pareikš
tus gražius žodžius.

Norime išreikšti didelį ačiū 
šeimininkėms 0. Babarskie- 
nei, J. Lazauskienei, N. Ven

Iš New Yorko lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 18 Laisvės salėje. 
Susirinkimą atidarė ir prave
dė Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė. Praeito susirinki
mo protokolą perskaitė Nastė 
Buknienė. Finansų sekreto
rės Anna Yakštis ir iždinin
kės Nelės Ventienės raportai 
visada puikiai skamba, nes 
iždas ne mažėja, o vis didėja, 
nors daug išaukojama. Klubo 
parengimai sėkmingi, narės 
dosnios. Tik žiūrėk, ir iždas 
jau vėl paaugo.

Klubo pirmininkė savo ra
porte padarė abelną politinę 
apžvalgą ir apibūdino Klubo 
veiklą. Pranešė, kad Klubas 
ima 3 mėnesių atostogas ir

Nepatenkino ir 
miesto biznierių

jo dukroms, sūnui ir

A. S. Bukas
J. Pužauskienė
A. M. Dobiniai
K. Petrikienė 
W. B. Keršuliai
O. Čepulienė 
W. A. Malin 
Ieva Mizarienė
J. Grybas

Donald D. Kummerfeld, 
Miesto biudžeto direktorius
Aną dieną šio didmiesčio 

biznierių City Club suruošė 
sueigą su vaišėmis ir pasi
kvietė miesto direktorių į 
svečius. Klubo nariai tuoj 
pradėjo jam skųstis, kad jie 
nepasitenkinę miesto admi
nistracijos jų reikalų globoji
mu. Į jų aštrius klausimus 
direktorius diplomatiškai 
vengė aiškiai atsakyti. Girdi: 
“Į jūsų visus klausimus pil
nam atsakymui reikėtų kelių 
valandų laiko”. Biznieriai ne
pasitenkinę svečio išsisukinė
jimais.

tienei, M. Stukienei, T. Stoč- 
kienei, A. Lupsevičienei ir 
Br. Keršulienei. Nors -Bronė 
turi smarkiai sužeistą ranką, 
bet prisidėjo darbu, kad kon
certas būtų sėkmingas.

K. Benderis pardavinėjo 
bilietus, W. Keršulis ir J. 
Grybas atliko daug kitų dar
bų, M. Hacinkevičius svečius 
pavaišino.

Norime padėkoti moterims 
už gėles, kurios puošė stalus.

Per Aido Choro koncertą 
gavome dovanu: nuo A. Qua- 
ter $10 ir A. Petrikienės 
dovaną laimėjimui.

Anksčiau esame gavę nuo 
J. Lazauskienės prisiminimui 
vienerių metų nuo Jono mir
ties dovaną. Choro garbės 
nariai — Danilevičienė auko
jo $10, F. Varaška $5, E. 
Sungailienė $5, J. Mikaila 
$6, K. Čaikauskienė $5 S. ir 
J. Stasiukaičiai $10 ir W. 
Mišiūnas $5.

Aido Choro Valdyba

Tarp Lietuvių
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo vicepirmininkė M. 
Stukienė smarkiai susižeidė 
koją besitriūsdama namuose. 
Reikėjo šaukti gydytoją, ku
ris turėjo darbo iki sulaikė 
kraują ir susiuvo odą apie 7 
vietose.

Linkime mūsų mieląjai 
draugei greit sugyti.

* * *
Praėjusį sekmadienį gražus 

būrys niujorkiečių nuvyko į 
Hartfordo Choro pobūvį. 
Kiek teko sužinoti, ten daly
vavo Povilas ir Nelė Ventai, 
Ona Babarskienė, Julija La
zauskienė ir Ona Jozėnienė. 
Visi sako, pobūvis buvo vie
nas gražiausių. Ieva

linkėjo visoms klubietiems 
linksmai laiką praleisti.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija N. Skubliskienė ir Julia 
Lazauskienė raportavo, kad 
knygas patikrino ir rado pui
kiai vedamas. Dovanų Komi
sijos Julios Lazauskienės ir 
Nastės Buknienės raportai 
niekad nebūna tušti. Jos vis 
turi daug dovanų ir daro 
Klubui pelno.

Pirmininkė I. Mizarienė 
skaitė laišką iš Floridos nuo 
Helenos Feiferienės, kuri 
siunčia nuoširdžiausią užuo
jautą Onai Babarskienei dėl 
jos mylimo vyro Juozo mir
ties ir sveikina nares Moters 
Dienos proga.

Skaitytas pranešimas nuo 
Rozenbergų sūnų, kad jie 
kovoja, kad teismas pripažin
tų, kad jų tėvai buvo nekaltai 
nužudyti. Tam tikslui yra 
ruošiamas parengimas Car
negie Hall birželio 15 d. Kvie
čia dalyvauti.

Kalbėta, kad reikia pagerb
ti per “Laisvę” mūsų miru
sias nares, nes tą kasmet 
darėme. Tam tikslui aukojo: 
Domicėlė Galinauskienė $25, 
Anna Yakštis $10, F. Mažilie- 
nė $5, A. Dobilienė $5 ir A. 
Sungailienė $5.

Klubietės pageidavo, kad 
vien narėms ir jų vyrams 
būtų surengta sueigėlė kokia
me nors sodelyje. Valdyba 
sutiko gauti sodelį, o maistą 
paruošti apsiėmė M. Stukie
nė, M. Sukaitienė ir J. Šim
kienė.

Kadangi klubietės žinojo, 
kad šis yra paskutinis susi
rinkimas prieš vasarines 
atostogas, tai jos prinešė 
daug visokių gardumynų ir 
valgių pasivaišinti. Su maistu 
prisidėjo A. Petraitienė, J. 
Šimkienė, S. Norbutienė ir 
G. Danilevičienė. Ačiū joms 
už vaišes.

Manau, kad pasimatysime 
kokiame nors gražiame sode
lyje. Tad iki pasimatymo.

A. R.

Penktadienis, Gegužio (May] 28, 1976

Pramogų kalendorius ••••••••••••••••••••••e 
LIEPOS 18 D.

LLD 7 ta apskritis rengia 
spaudos pikniką Olympia 
Park. 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valanda dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLD 11 kp. 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

United Nations, N. Y. — 
Praeitą antradienį Jungtinių 
Tautų sekretorius Kurt 
Waldheim išvyko į Siriją pa- 
sitarimamsVidurio Rytuose 
padėties klausimais.

Women in the News

Elizabeth Taylor
■ The film “The Blue Bird” is 
an American-Soviet co-pro
duction — the first — a film 
made by the pooling of Amer
ican and Soviet talents. The 
movie was produced entirely 
in the Soviet Union. “The 
Blue Bird” opened at Radio 
City Music Hall May 13th.

I Elizabeth Taylor who is in it 
said: “I wanted to help build 

i the relationship between 
j Russia and the United 
I States. I thought that was 
vitally important”.

* * *
Behind every, successful 

working woman, there is an- 
i other woman who takes care 

of the children and who keeps 
the dust from accumulating, 
and the laundry from piling 
up, and works overtime 
when her boss has an unex
pected evening meeting. 
With the woman at home no 
longer likely to be Mom her
self. There is a growing need 
for the superhousekeep
er. . .

* * *
Women for Racial and Ec- 

; onomic Equality is an organi- 
! zation of black, white, Chica

no, Puerto Rican, Asian and 
American Indian women, 
working and unemployed, 
trade unionists, welfare reci
pients and senior citizens.

* * *

Guthrie
Race car driver Guthie is 

the first woman ever entered 
in the prestigious million dol
lar race and expects to do 
well against an estimated 69 
men drivers. It will take 
place in the Indianapolis on 
May 30. Use

I




