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KRISLAI
Istorinė sesija
Piktoji* propaganda 
Prakilnus “įsimylėjimas”. . . 
O nė vieno darbo žmogaus! 
Salin rankas nuo Afrikos! 
Svarbus atidengimas

A. BIMBA
Gegužės 23 dieną pradėjo 

posėdžiauti Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos spe
cialioji nusiginklavimo reika
lams sesija ir tęsis iki birže
lio 28 dienos. Joje atstovau
jamos visos pasaulinės orga
nizacijos narės su skaitlingo
mis delegacijomis. Sesijoje 
dalyvauja 20 valstybių gal
vos. Jungtinių Valstijų dele
gacijai vadovauja viceprezi
dentas Mondale, o Tarybų 
Sąjungos delegacijai užsienio 
reikalų ministras Andrei 
Gromyko.

Į šią sesiją žmonija yra 
sudėjus daug aukštų vilčių. 
Šiandien ginklavimosi milita- 
rizmo reikalams ji kasmet iš
leidžia daugiau kaip po 400 
bilijonų dolerių. Įsivaizduoki
me, ką su tokia milžiniška 
suma būtų galima atsiekti 
kovoje su skurdu ir su iš jo 
išplaukiančiomis įvairiomis 
socialinėmis nelaimėmis!

Reikia, kad ši sesija nepa
virstų tik diplomatų pasikal
bėjimo forumu. Tikėkime, 
kad ji rimtai paieškos kelio, 
vedančio į nusiginklavimą.

Šaltojo karo šalininkų ir 
detentės priešų daromas di
delis spaudimas į prezidentą 
Carterį pakeisti nuomonę ir 
įsakyti pradėti masiniai ga
minti neutronines bombas. 
Visuose kapitalistinio pasau
lio kampuose vedama pla 
čiausia propaganda už šį 
bombų gaminimą ir ju išdės
tymą Vakarų Europoje.

Šiandien, kaip žinią, Vaka
rų Europoje sandėliuose guli 
17,000 tradicinių branduoli
nių bombų. Agituojama jas 
pakeisti neutroninėmis. Jau 
vien tik finansiniai kalbant, 
štai ką toks ėjimas reikštų: 
vienos neutroninės bombos 
pagaminimas atsieina 
$650,000. Taigi, pakeitimas 
visų anų bombų šiomis, pa
reikalautų apie 11 bilijonų 
dolerių!

Antitarybinė spauda kalti
na Tarybų Sąjungos prezi
dentą Brežnevą, kad jis esąs 
begaliniai, nepagydomai “įsi
mylėjęs” į detentę, tai yra į 
tautų ir valstybių taikų su
gyvenimą ir bendradarbiavi
mą. Girdi, jis daugiau apie 
nieką nebemoka ir kalbėti.

Kokia neapsakoma visai 
žmonijai laimė būtų, jeigu 
šia “meile” pradėtų tarptau
tiniuose santykiuose vado
vauti mūsų prezidentas Car- 
teris ir visų kitų didžiųjų 
valstybių lyderiai. Už įsimy
lėjimą” į detentę Brežnevą 
neikia ne smerkti, bet karš
tai sveikinti.

Nors fiziniai ir protiniai 
darbininkai sudaro daugiau 
kaip 80 procentų šios šalies 
gyventojų, bet Kongreso Se
nate jie neturi nė vieno savo 
atstovo. Paimkime mūsų 
darbo unijas. Joms priklauso 
daugiau kaip 17 milijonų dar
bininkų, bet šiandien Senate 
nė su žiburiu nesurasi nė 
vieno jų nario-atstovo. Tuo 
tarp dvylika Senato narių 
yra milijonieriai. Visi kiti yra

Gražiai pagerbtas 
jo atminimas

Irving Potash

iI

i

I
I
I

New Yorkas. — Irving Po
tash buvo žymus unijų veikė
jas ir kovotojas už darbo 
liaudies reikalus. Jis mirė 
1976 metais. Gegužės 20 die
ną Komunistų Partija suruo
šė jam-pagerbimą. Prisirinko 
pilna svetainė niujorkiečių. 
Apie velionio nueitą kelią ir 
atliktus darbus kalbėjo parti
jos pirmininkas Henry Wins
ton ir sekretorius Gus Hali.

Rimtas kaltinimas
United Nations, N. Y. — 

Pasaulinė Sveikatos Organi
zacija yra Jungtinių Tautų 
įstaiga. Šiomis dienomis ji 
iškėlė Izraeliui labai svarbų 
kaltinimą. Ji sako, kad Izrae
lio okupuotoje arabų teritori
joje, kurioje gyvena apie 
1,100,000 palestiniečių, svei
katos reikalai yra baisiai ap
leisti. Visoje okupuotoje teri
torijoje nėra nė vienos ligo
ninės. Taipgi labai mažai gy
dytojų. Gydytojams atlygini
mas irgi labai nelygus. Izrae
liečio gydytojo atlyginimas 
net 50 procentų aukštesnis 
už arabo gydytojo atlygini
mą.

Paštas pakelia 
kainas

Gegužės 29 d. pirmos klasės 
laiško pasiuntimas kainuos 
15c, vietoje 13c. Atvirukai 
kainuos 10c, vietoje 9c.

šiaip turčių klasės žmonės, 
kuriems darbo žmogaus rei
kalai ir likimas yra svetimas 
dalykas.

Jau net ir didlapis “The 
N. Y. Times” (geg. 22 d.) 
pripažįsta, kad “jokie ameri
kiniai tautiniai interesai nesi
sieja su išsilaikymu galioje 
Zairėje Mobutu režimo.” 
Prieš tą režimą šiandien ten 
eina sukilimas. Jį jau malši
na pasiųstos Prancūzijos ir 
Belgijos karinės jėgos. Ame
rikos lėktuvai jau padeda 
belgams ir prancūzams suki
limą malšinti.

Kokią teisę turi belgai, 
prancūzai ar amerikiečiai 
kištis į tos tolimos Afrikos 
šalies grynai vidinius reika
lus? Neturi jokios teisės.

Dabar jau aišku, kad pasi
baigus karui Jungtinių Val
stijų Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) ir Federali-’ 
nis Inyestigacijos Biuras 
(FBI) savo operacijoms sam
dė ir naudojo žmonių skerdi
kus, naciškus karo krimina
listus. Dabar jau aišku, kaip 
keletas desėtkų jų atsirado 
Amerikoje ir net tapo pilie
čiais. Jie čia buvo atgabenti!
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Gegužės 30-oji—mirusiųjų prisiminimo 
ir pagerbimo šventė

Ji prasidėjo tiktai kaip šios šalies karuose žuvusiųjų pagerbimo šventė bet jau seniai 
yra virtusi visų mirusiųjų pagerbimo diena [Memorial Day). Mes visi turime mirusių 
artimųjų. Šios šventės proga prieš visus juos žemai nulenkiame savo galvas.

Masė bedarbių šturmuoja 
policijos barikadas

Prasidėjo Generalinės 
Asamblėjos nusiginklavimo 

reikalais sesija
United Nations, N. Y. — 

Praeitą pirmadienį pradėjo 
posėdžiauti Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos spe
cialioji nusiginklavimo reika
lams sesija. Daugelio nusivy
limui joje nežada pasirodyti 
nei Jungtinių Valstijų prezi
dentas Jimmy Carteris, nei 
Tarybų Sąjungos preziden
tas Leonidas Brežnevas. Bet 
sesijos eigoje pasirodys ir 
pranešimus padarys visos 
eilės kitų kraštų lyderiai, 
kaip tai: Prancūzijos prezi
dentas Valery Giscard d‘Es- 
taing, Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt, 
Anglijos premjeras James 
Callagan, Indijos premjeras 
Morarji R. Desal, Kanados 
premjeras Elliot Trudeau, 
Švedijos premjeras Thor-

Du senatoriai: vienas už, 
kitas prieš

New Jersey, ir senatorius Orin Hatch, republikonas iš 
Utah.

Senatorius Williams yra didelis šalininkas Kongresui 
pateikto Labor Law Reform Bill (S.2467). Jis sako, kad šis 
bilius pagerintų ir praplėstų prieš 42 metus išleistą, 
federalinį Labor Law. Tą Reform Bill remia visas darbinin
kų judėjimas, visos darbo unijos.

0 senatorius Hatch šiam biliui yra griežčiausiai priešin
gas. Jis mano, kad jam pavyks sutelkti Kongrese pakanka
mai balsų bilių atmesti.

Kaip ten bebūtų, viskas rodo, kad šiuo Labor Law 
Reform Bill Kongrese bus ilga ir labai įtempta kova tarp jo 
šalininkų ir priešų.

Teroras sustiprino 
bendradarbiavimą

Apsiriko tie, kurie manė, 
kad Italijoje teroristų siautė
jimas ir nužudymas Krikščio
nių Demokratų Partijos pir
mininko Aldo Moro suduos 
didelį smūgį bendradarbiavi
mui tarpe šios partijos ir Ko
munistų Partijos. Kaip tik 
priešingai—visi pranešimai 
iš Romos liudija apie to ben
dradarbiavimo sustiprinimą. 
Kai aikštėje vyko Moro lai
dotuvių procesija, sakoma, 
šalia viena kitos iškeltos ple
vėsavo Krikščionių Demo
kratų Partijos vėliava ir Ko
munistų Partijos raudonoji 
vėliava. Tas pats ir kituose 
miestuose: priešteroristi- 
niuose sambūriuose buvo iš
keltos abidvi vėliavos. '

Kaip žinoma, Italijos Ko
munistų Partija su giliausiu 

byorn Faldin ir kiti.
Sakoma, kad sesija tęsis 

apie 6 savaites. Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Kurt Waldheim sako, 
kad tai yra skaitlingiausia 
Generalinės Asamblėjos sesi
ja visoje pasaulinės organiza
cijos istorijoje. Joje atsto
vaujamos visos 149 šalys.

Laukiama iš Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos 
konkrečių pasiūlymų nusi
ginklavimo reikalais. Mano
ma, kad tarpe kitų tarybinių 
pasiūlymų, bus pasiūlymas 
uždrausti neutroninės bom
bos gaminimą.

Įdomu, kad pranešimuose 
apie šią sesiją kol kas nieko 
nesakoma apie joje skaitlin
gosios Kinijos kokį nors ak- 
tyvišką vaidmenį.

pasipiktinimų paneigė reak
cininkų bandymą teroristų 
veiklą ir nužudymą Moro sie
ti su komunistais ir jų veikla. 
Taipgi krikščionių demokra
tų vadovybė puikiai žino, 
kad komunistai nieko bendro 
neturi su teroristų veikla.

Tačiau reikia storai pa
brėžti, kad tas tarpe krikš
čionių demokratų ir komu
nistų bendradarbiavimas yra 
labai, labai ribotas. Komu
nistų Partija yra antroji 
skaitlingiausia partija. 
Krikščionys demokratai ne
galėtų parlamente pravesti 
reformų prieš infliaciją ir 
ekonominę krizę bę komunis
tų paramos. Todėl jie daro 
komunistams tam tikras kon
cesijas.

Kinshasa, Zaire. — Visi 
baltieji svetimšaliai gyvento
jai iš Kolwezi apylinkės jau 
iškraustyti. Jų esą apie 
2,500.

Nauji areštai Čilėje
Pranešama, kad ryšiumi su 

Gegužės Pirmosios demon
stracijomis, Čilės sostinėje 
Santiago ir kituose miestuo
se įvyko masiniai areštai. 
Demonstracijos buvo milita- 
rinės valdžios uždraustos, 
bet jos įvyko. Tik vienoje 
sostinėje demonstracijoje da
lyvavo 15,000 darbininkų. 
Policija suareštavo 618 de
monstrantų. Panašus puoli
mas ant demonstracijų buvo 
įvykdytas ir kituose miestuo
se.

Prezidento Carterio 
kreipimasis

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris parašė laišką 
Izraelio premjerui Begin, 
Egipto prezidentui Sadatui 
ir Saudi Arabijos karaliui 
Khalid, kuriame jis juos ra
gina atnaujinti derybas pa
siekti Vidurio Rytuose tai
kos. Tik neaišku, kodėl pre
zidentas su panašiu raginimu 
nesikreipia į kitus arabiškus 
kraštus. Juk be jų koopera- 
vimo pastovi taika Vidurio 
Rytuose neįmanoma.

Lėktuvo, grobikai 
pasidavė'

Frankfurt, V. Vokietija, —- 
Gegužės 10 dieną čia atlėkė 
iš Čekoslovakijos su 46 žmo
nėmis lėktuvas. Du ginkluoti 
čekai teroristai užgrobė lėk
tuvą ir privertė skrįsti į Va
karų Vokietiją. Čia atskridę 
teroristai pasidavė policijai 
ir prašo pas vokiečius politi
nės prieglaudos.

Čekoslovakijos valdžia rei
kalauja lėktuvo grobikus su
gražinti, kad jie už savo nu
sikaltimą atsakytų prieš teis
mą.

Kinija atsiunčia 
įžymų diplomatą

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė esanti nutarusi sa
vo atstovu Jungtinėse Val
stijose atsiųsti Chai Tse-min, 
vieną savo žymiausių diplo
matų. Kadangi tarp Kinijos 
ir Jungtinių Valstijų kol kas 
diplomatinių ryšių nėra, tai 
šiaip ryšiams palaikyti ski
riami atstovai, o ne ambasa
doriai.

Chai Tse-min

Vaizdas prie F. W. Woolworth sandėlio New Yorko miesto 
dalyje Bronxe, 900 East 132 St., gegužės 19 dieną.

Praeitos savaitės pradžioje pasirodė pranešimas, kad 
F. W. Woolworth sandėlys liepos mėnesį bus paverstas 
fabriku, kad reikės net 500 darbininkų, ir kad penktadienį, 
gegužės 19 dieną bus išduodamos aplikacijos norintiems 
fabrike gauti darbą. Miesto policija susirūpino. Ji žinojo, 
kad darbo ieškoti suplauks bedarbių masė ir prie pastato 
įsteigė barikadas. Jas saugojo 50 gerai ginkluotų policinin
kų!

Artėjo aplikacijų išdavimo laikas. Jau ketvirtadienio, 
gegužės 18 d. vakare, prie pastato pradėjo rinktis bedar
biai. Penktadienio rytą jų sugužėjo daugiau kaip trys 
tūkstančiai, ir pradėjo veržtis per barikadas linkui pastato 
gauti aplikacijų. Laimė, kad policija nepavartojo jėgos juos 
sulaikyti, tai buvo išvengta riaušių ir kraujo praliejimo. 
Kaip šioje nuotraukoje matome, daugumą šios bedarbių 
minios sudaro juodieji bedarbiai.

Nepaprasti svečiai 
iš Argentinos

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose lankosi du žymus Ar
gentinos Komunistų Partijos 
veikėjai Athos Fava ir Fer
nando Nadra. Juos atkvietė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas. Jie sako, kad jie 
yra pirmoji oficialioji Argen
tinos Komunistų Partijos de
legacija įleista į Jungtines 
Valstijas. Tai laikoma labai 
svarbiu politiniu įvykiu.

Supažindinimui amerikie
čių su Argentinos nūdiene 
vidine padėtimi ir su komu
nistų nusistatymu, svečiai 
paskelbė pareiškimą, kuria
me, tarp kitko, sakoma: * 
“Komunistai buvo priešingi 
dabartinei militarinei val
džiai, kuri įsikūrė per 1976 
metų sukilimą, kuris įvyko, 
kai šalyje siautėjo ekonomi
nė krizė, represijos ir kraš
tutinių dešiniųjų ir kraštuti
nių kairiųjų terorizmas. Nuo 
to laiko padėtis pasikeitė, 
bet neužtenkamai Preziden
tas Rafael Videla pakartoti
nai yra pareiškęs norą tam 
tikro laiko bėgyje įsteigti ša
lyje žmones atstovaujančią, 
respublikonišką, federalinę 
ir patobulintą demokratiją.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grįš liepos 28 d.

Antroji grupė išvyks iš New Yorko rugpjūčio 16 
d. ir grįš rugsėjo 1 d.

Kaina: $1,270.
Šios ekskursijos ruošiamos vien tik “Laisvės” bei 

“Vilnies” skaitytojams.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienų.

Visais reikalais kreipkitės j: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Toks yra visų politinių parti
jų ir liaudies troškimas.

Šiandien Argentinos val
džioje ir militarinėse jėgose 
yra dvi srovės, du kursai. 
Viena reakcinė, fašistinė, ku
ri nori palaikyti militarinę 
valdžią su aštriausiomis re
presijomis. Kita srovė stoja 
už atsteigimą su žmonių da
lyvavimo pagalba demokra
tiškų procesų, ko reikalauja 
didelė žmonių dauguma.

Ultra dešiniųjų ir ultrakai
riųjų terorui šalyje turi būti 
padarytas galas, politiniai 
kaliniai, kurie neteisingai nu
bausti, turi būti išlaisvinti. 
Turi būti atidengta, koks li
kimas yra tūkstančių be ži
nios dingusių argentiniečių.”

Kokia iš to išvada? Svečiai 
Fava ir Nadra sako, kad Ar
gentinos Komunistų Partija 
siūlo visoms liaudies jėgoms 
sudaryti bendrą frontą su 
kairiąja frakcija valdžioje ir 
militarinėse jėgose ir bend
romis pastangomis pakeisti 
militarinę valdžią liaudies iš
rinkta demokratine valdžia. 
Šio prakilnaus tikslo pasieki
mui sąlygos esančios gana 
prielankios.
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Kas ką rašo ir sako

Didelis taikaus sugyvenimo 
politikos laimėjimas

Dabar jau turime Tarybų Sąjungos prezidento Leonido 
Brežnevo oficialaus vizito Vokietijos Federatyvinėje Res
publikoje (Vakarų Vokietijoje) rezultus. Jais galima tik 
pasidžiaugti. Tai labai didelis ir gražus socialistinių kraštų 
su Tarybų Sąjunga priešakyje energingai puoselėjamos 
detentės arba valstybių su skirtingomis socialinėmis san
tvarkomis sugyvenimo politikos laimėjimas.

Vizito rezultatai susumuojami paskelbtuose dviejuose 
dokumentuose: Bendroje deklaracijoje ir Susitarime plėsti 
ir gilinti Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir Vo
kietijos Federatyvinės Respublikos bendradarbiavimą eko
nomikos ir pramonės srityje. Deklaracijoje apibūdinami 
vizito ir pasitarimų tikslai. Ji baigiasi sakiniais:

“Abi šalys pabrėžia, kad jos ir toliau plės savo dvišalius 
santykius tokia dvasia, kaip reikalauja įtempimo mažinimo 
ir bendradarbiavimos interesai. Jos įsitikinusios, kad tai 
bus naudinga visiems.”

Susitarimas susideda iš dešimties straipsnių arba punk
tų. Pirmieji penki yra svarbiausi. Sutrumpintai jie skamba:
1. Susitariančios šalys užsibrėžia tikslą sudaryti sąlygas 

ekonominiam, pramoniniam ir techniniam bendradar
biavimui, kaip svarbiam ir būtinam dvišalių santykių 
stiprinimo stabiliu ir ilgalaikiu pagrindu elementui.

2. Abi šalys prisidės prie tolesnio bendradarbiavimo: ku
riant, plečiant ir modernizuojant pramonės kompleksus 
įmones, kuriant ir gaminant įvairius įrengimus, išgau
nant ir perdirbant kai kurių rūšių žaliavas.

3. Susitariančios šalys skatins kaip galima platesnius mai
nus ekonomine informacija.

4. Susitariančios šalys, plėsdamos abiejų valstybių ekono
minį. pramoninį ir techninį bendradarbiavimą, stengsis 
atsižvelgti į tarptautinio darbo pasidalijimo principus ir 
atitinkamų rinkų sąlygas.

5. Susitariančios šalys stengsis sudaryti garantijas, kad 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiai kreditai būtų teikiami 
kiek galima palankiomis sąlygomis.

Šis susitarimas tęsis 10 metų. Netenka abejoti, kad abi 
šalys jį nuoširdžiai vykdys gyveniman, nes lygiai naudin
gas ir reikalingas jom abiem ir jų žmonėm. Susitarimas 
taipgi paskatins ir kitas kapitalistines šalis siekti panašaus 
ekonominio, pramoninio bei techninio bendradarbiavimo su 
socialistiniais kraštais. O nereikia nė kalbėti, kaip labai 
toks bendradarbiavimas prisideda prie įtempimo mažinimo 
ir gerinimo visų tarptautinių santykių.

Vidurio Rytai arčiau prie karo
Prezidentas Jimmy Carter gali didžiuotis gana reikšmin

gais dviem laimėjimais palyginti trumpu laiku. Pirmas 
laimėjimas buvo, kai Senatas užgyrė sutartis su Panamos 
respublika dėl Panamos Kanalo ir Panamos Zono ateities. 
O antras laimėjimas, tik prieš kelias dienas pasiektas, tai 
Senato užgyrimas jo pasiūlymo parduoti vėliausios mados 
karinius lėktuvus trims Vidurio Rytų šalims—Izraeliui, 
Egipįui ir Saudi Arabijai. Ypač tvirta ir plati buvo 
išsivysčiusi opozicija ginklavimui minėtų dviejų arabiškų 
kraštų. Net buvo tos opozicijos mobilizavimui specialiai 
atvykęs Izraelio premjeras Begin. Bet visos pastangos 
Izraelio šalininkų buvo veltui.

Pastebėtina, kad šiuo laiku beveik nutilo ir kalbos apie 
Vidurio Rytuose siekimą teisingos ir pastovios taikos. 
Beveik jau yra visiškai pamiršta Egipto prezidento Sadato 
kelionė į Izraelį su misija atskiros taikos tarp Izraelio ir 
Egipto. Prezidentas Carteris mums ir visam pasauliui 
tikrina, kad jo programos, ginkluoti abi puses, yra vieninte
lis tikslas sustiprinti Vidurio Rytuose taikos reikalą. ,

Tai labai klaidingas kelias. Jis veda ne prie taikos, bet 
prie naujo ginkluoto konflikto slenksčio. Šiandieninė Vidu
rio Rytuose “tyla” yra tyla prieš audrą. Reikia sutikti su 
tais, kurie teigia, kad kelias į teisingą ir pastovią taiką 
Vidurio Rytuose turi eiti per atnaujinimą Ženevos konfe
rencijos, kuriai pirmininkautų Jungtinės Valstijos ir Tary
bų Sąjunga ir kurioje dalyvautu su pilnu balsu visos 
Vidurio Rytų šalys ir palestiniečiai. Reikia atnaujinti tą 
taikai siekti programą, kurią buvo sutartinai pateikusios 
Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga.

Ginklavimas minėtų šalių reiškia nelaimę!

Labai pavojingi tarptautinėje 
arenoje reiškiniai

Gegužės 16 d. pranešime iš Washington© sakoma: Penta
gonas šiandien formaliai informavo Kongresą apie planą 
parduoti Japonijai, visoje istorijoje didžiausią kiekį ginklų— 
100 karinių lėktuvų F-15 ir 45, lėktuvių P-3C, kurių 
vertė—du bilijonai ir du šimtai milijonų dolerių! O japonai 
praeitų metų pabaigoje nutarė modernizuoti savo karines 
jėgas F-15 ir P-3C lėktuvais. Rekordai parodo, kad nuo 
1960 metų iki šiol Japonijai buvo parduota ginklų už 
bilijoną ir tris šimtus milijonų dolerių.

Juk, rodos, iš niekur Japonijai negrūmoja militarinis 
pavojus. Tai kam reikalingas jos ginklavimas tais vėliau
sios rūšies kariniais lėktuvais.

O balandžio mėnesio pabaigoje su oficialiu vizitu Kinijoje 
lankėsi Anglijos gynybos štabo vyriausias viršininkas, karo 
oro jėgų maršalas Neil Cameron. Gegužės 1 dieną kalbėda
mas Kinijos sostinėje ir kreipdamasis į Kinijos 6-ąją tankų

į AMERIKIEČIAI DOMISI 
LIETUVOS 
MOKSLININKAIS
IR JŲ PASIEKIMAIS

I Neseniai Jungtinėse Val
stijose lankėsi Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Chemi
jos ir cheminės technologijos 

! instituto sektoriaus vadovas 
Romas Šarmaitis. Pasikalbė
jime su “Gimtasis kraštas”

i korespondentu Leonardu 
į Aleksiejūnu į klausimą apie 
I kelionės tikslą, mokslininkas 
: atsakė:

“Vykau JAV galvanotech
nikos firmų kvietimu susipa
žinti su jų darbais, ypač toje 

. srityje, kurioje aš speciali- 
1 zuojuosi. Teko aplankyti sep- 
I tynias firmas įvairiose valsti- 
i jose, Amerikos galvanostegų 
draugijos būstinę Floridoje, 
dalyvauti Los Angeles kas

: metiniame šios draugijos 
kongrese. Firmose Amchem 
ir Harshaw Chemical Co. 
perskaičiau keturis moksli
nius pranešimus. Jie sudomi
no amerikiečių specialistus. 
Kai lankiausi Amerikos gal
vanostegų draugijos būstinė-

I je, manęs paprašė parašyti 
šios draugijos žurnalui “Plat
ing and surface finishing” 
straipsnį iš manosios—kon- 
versinių dangų—srities. 
Drauge su savo kolegomis— 
jaunesniuoju moksliniu bend
radarbiu Vygandu Lazausku, 
vyresniuoju moksliniu bend
radarbiu Juozu Butkevičium, 

| taip pat akademiku Juozu 
| Matuliu parengėme tą 
I straipsnį. Prašoma jų ir dau- 
' giau. Tad ne tik susipažinau 
su amerikiečių galvanoste- 
gais, jų darbais, bet ir užsi
mezgė bendradarbiavimas. 
Buvau bene pirmas, tos sri
ties specialistas iš Tarybų 
Sąjungos, apsilankęs JAV 
galvanotechnikos firmose ir 
plačiau domėjęsis tenykščių 
kolegų sprendžiamomis pro
blemomis.”

O į klausimą apie bendra
darbiavimą galvanotechnikos 
srityje ateityje, Šarmaitis 
atsakė:

“Amerikos specialistų bu
vau gerai priimtas, ypač fir
mose Amchem, Lea-Ronal, 
kitose, kur man plačiai apro
dė tyrimų centrus, laborato
rijas, bandymų aikšteles. Tai 
buvo naudinga ir mokslo po
žiūriu, ir iš viso praplėsti 
akiračiui. Kaip minėjau, 
Jungtinių Valstijų galvano- 
stegai domisi mūsų darbais, 
ir tas susidomėjimas tenki
namas. Abipusis suintere
suotumas palaikyti ryšius, 
abipusė ir jų nauda. Po ma
nosios išvykos, tos pirmosios 
mūsų ir JAV galvanostegų 
bendradarbiavimo kregždės, 
matyti perspektyva jam plė
totis. Jau dabar užsimezgė 
artimi mūsiškio instituto ir 
Jungtinių Valstijų korporaci
jos Oxy Metai Industries, 
kurioje man teko lankytis, 
filialo Anglijoje kontaktai.”

Romas Šarmaitis

diviziją, jis šaukė: “Mudu abu prie durų turime bendrą 
priešą, kurio sostinė yra Maskva. Todėl mes turime 
dalintis mūsų patyrimais, jog būtumėme stipriausioje pozi
cijoje atsilaikyti prieš tarybinių tankų jėgą!”

Sir Cameron kalbėjo ne tik Anglijos vardu. Jis kalbėjo 
visų NATO šalių vardu. Ir jis kvietė Kiniją ir militarinį 
bendrą frontą prieš Tarybų Sąjungą ne tik su Anglija, bet 
su visomis kapitalistinėmis NATO šalimis.

Šie abu reiškiniai yra labai pavojingi ir nesuderinami su 
gerais tarptautiniais santykiais ir su detente.

IR VĖL PRISIPAŽINIMAS, 
KAD JIE BUVO 
HITLERININKŲ 
PARANKINIAIS

Kunigų “Draugas” pateikė 
ištraukas iš kan. J. Stanke
vičiaus dienoraščio, kur jis 
kalba apie Lietuvoje padėtį 
1944 metais. Kanauninkas 
pripažįsta, kad smetoninin- 
kai ir klerikalai labai troško, 
kad hitleriniai okupantai ne
būtų supliekti ir išmušti iš 
Lietuvos, ir, žinoma, kiek 
kuris galėjo, padėjo hitleri
ninkams atsilaikyti prieš ar
tėjančią Raudonąją armiją. 
Savo dienoraštyje jis pasa
koja:

“Šia proga noriu trupučiu
ką užsiminti apie pavojus. 
Tai buvo 1944 metais.

Tarybinė armija jau buvo 
netoli Ukmergės. Bet buvo 
Kaune “žinovų” kariniuose 
dalykuose, kurie galvojo ir 
skelbė, kad nesą jokių pavo
jų iš tarybinės armijos pu
sės. Jie teigė, kad tarybinė 
armija jau esanti tiek išsieik
vojusi, kad vos alsuojanti. Į 
frontą atvykstanti nauja vo
kiečių armija su naujausio 
tipo ginklais. Jau sekančio
mis dienomis tarybinė armija 
būsianti sutriuškinta.

Tomis dienomis Kauno ar
kivyskupas metropolitas 
Juozapas Skvireckas sušau
kė Kauno miesto kunigus į 
pasitarimą. Laukėme, kad 
arkivyskupas duos nurody
mų, kaip mums reikia elgtis: 
ar mums reikia bėgti į Vokie
tiją, ar mes privalome pasi
likti Lietuvoj. Bet mes visi 
nustebome tuo, ką pasakė 
arkivyskupas Skvireckas. 
Jis mums paaiškino, kad ne
są jokių pavojų iš tarybinės 
armijos pusės. Tarybinė ar
mija greitai būsianti likvi
duota.

Po keletos dienų tarybinė 
armija jau buvo Karmėlavo
je, Rumšiškyje ir Garliavoje. 
Kaunas buvo apšaudomas iš 
sunkiosios artilerijos.”

Veltui buvo klerikalų ir 
smetonininkų troškimai ir 
viltys. Hitlerininkai buvo su
triuškinti, ir ne tik Kaunas, 
bet visa Lietuva buvo išlais
vinta iš naciškų okupantų.

NIEKŠIŠKI LIETUVIŠKŲ 
REAKCININKŲ 
SAPALIOJIMAI

Kaip žinia, Jungtinėse Val
stijose, ypač Chicagos apy
linkėje, gana plačiai pradeda 
kurtis ir veikti nacių grupės. 
Jų vėliava—svastika. Jų vei
kla nukreipta prieš juoduo
sius, žydus ir katalikus. Bet 
jie savo partijos nevadina 
nacių partija. Kaip Hitleris 
Vokietijoje, taip šitie ameri
kiečiai fašistai, savo partiją 
vadina “nacionaline socialistų 
partija.”

Bet tiktai paskutinis politi
nis niekšas už jų atsiradimą 
ir veiklą Jungtinėse Valstijo
se gali kaltinti Amerikos So
cialistų Partiją ir jos veikė
jus. Tiktai paskutinis politi
nis niekšas gali primesti 
Amerikos socialistams arba 
socialdemokratams šiems na
ciams vadovavimą.

O kaip tiktai taip šiandien 
elgiasi Chicagos “Draugo” ir 
“Naujienų” redaktoriai Itali
joje teroristų, pasivadinusių 
“raudonosiomis brigadomis,” 
siautėjimo klausimu. Nors 
jie puikiai žino, kad Italijos 
komunistai, Italijos Komu
nistų Partija, absoliutiškiai 
nieko bendro neturi su tero
ristų atsiradimu ir siautėji

mu, nors jie puikiai žino, kad i 
Italijos Komunistų Partija į 
griežčiausiai teroristus ir jų 
siautėjimą smerkia, vienok 
begėdiškai juos primeta ko
munistams ir už jų veiklą 
kaltina komunistus.

Antai “Naujienų” (geguž. 
11 d.) vedamajame “Svarbios 
italų problemos” skaitome:

“Jeigu vyriausybė nesiims 
priemonių terorui sustabdy
ti, tai teroristai išvers vieną 
vyriausybę po kitos ir ati
duos visą Italiją į komunistų 
rankas. Komunistai gali tu
rėti kelias organizacijas, bet 
jie vieningai ir sutartinai vei
kia . . . Italijos komunistų 
organizuotas terorizmas yra 
naujas reiškinys visuomeni
niame Italijos gyvenime.”

Taipgi kunigų “Draugo” 
(geguž. 12 d.) vedamajame 
“Moro nužudymas—komu
nistų ataka prieš demokrati
ją,” tarp kitko, sakoma:

“Žiauriausia, kad ta komu
nistinė Raudonoji žudikų bri
gada ir po šio (Moro) nužu
dymo nenurimo . . . Kas gi 
yra Raudonosios brigados? 
Jie neslepia, kad jie yra 
marksistai-komunistai. Jie 
neslepia, kad jie siekia nu
šluoti demokratines santvar
kas, pravesti revoliuciją, įve
dant komunistinę diktatūrą. 
Visiems žinoma, kad šie ko
munistiniai teroristai turi 
tarptautinius ryšius ir yra 
apmokami komunistinių 
kraštų agentų ...”

Kaip sakyta, tai politinių 
niekšų sapaliojimas.

Įdomu ir tas, kad nors 
“Naujienų” ir “Draugo” re
daktoriai tarp savęs įtūžusiai 
pešasi, bet šiuo fašistinių te
roristų Italijoje siautėjimo 
klausimu laikosi kaip vienas.

ŠIAULIEČIŲ 
PASIDIDŽIAVIMAS

Savaitraščio “Gimtasis 
kraštas” (geg. 11 d.) S. Blė- 
dos korespondencijoje iš 
Šiaulių skaitome:

“Naujieji Šiaulių viešosios 
bibliotekos rūmai pirmie
siems lankytojams atvėrė 
duris metų pradžioje. Savo 
didumu ir modernumu šiau
liečių biblioteka dabar yra 
antroji Lietuvoje po Valsty
binės respublikinės bibliote
kos Vilniuje. Jos lobiai išties 
įspūdingi: jei išdėliotum vi 
sas bibliotekos knygas į vie
ną lentyną, ji nusitęstų—7 
kilometrus! Greta dar spaus
tuvės dažais kvepiančių kny
gų čia matysime ir nuo laiko 
pageltusių spaudinių, ku
riuos jau lietė šimtai skaity
tojų rankų. Tai Jovaro, J. 
Janonio, Žemaitės. J. Biliū
no ir kitų lietuvių rašytojų 
kūrinių pirmieji leidimai, se
nosios periodikos komplek
tai, XVIII-XIX a. lietuvių 
raštijos paminklai. Knygos— 
lyg žmonės—turi savo liki
mus. Sugriaudėjus karui, pa
žangūs šiauliečiai gelbėjo bi
bliotekų turtą nuo fašistų 
barbariškumo: knygas vežė į 
kaimus ir slėpė valstiečių 
klojimuose, kasė jas į žemę, 
užmūrijo Aleksandrijos ply
tinės krosnyse. Dabar šios 
knygos, sugrįžusios į biblio
tekos lentynas, tarnauja 
žmonėms.

Iš tikrųjų šiauliečiai turi 
kuo džiaugtis ir didžiuotis.

PIKTOS VALIOS 
LEIDINYS

Jungtinėse Valstijose pla
čiai platinamas labai gražiai 
techniškai paruoštas anglų 
kalba mėnesinis 48 puslapių 
žurnalas “Assian Outlook.” 
Jis leidžiamas čiangkaišeki- 
ninkų valdomoje taip vadina
mos Kinijos Respublikos sos
tinėje Taipei. Leidinys per
dėm pašvęstas kovai prieš 
komunistus ir komunizmą ne 
tik Kinijos Liaudies Respub
likoje, bet ir visur kitur pa
saulyje.

“Asian Outlook,” matyt, 
yra siuntinėjamas šioje šaly
je redakcijoms, todėl ir mes 
jį gauname. Žurnale yra ei-

Vėliausios žinios iš Lietuvos
Lietuvos kandidatai 

valstybinėms premijoms 
gauti

Vilnius. — Gegužės 22 d. į 
paskelbtas pranešimas apie! 
konkursinius darbus 1978 į 
metų TSRS valstybinėms! 
premijoms gauti. Konkurso 
dalyvių tarpe yra Lietuvos 
TSR mokslų akademijos, ma- i 
tematikos ir kibernetikos in-> 
stituto direktorius Vytautas i 
Statulevičius, rašytojas Vy-' 
tautas Bubnys už romaną: 
“Nesėtų rugių žydėjimas.”

Už įžymius darbo laimėji-' 
mus TSRS valstybinėms pre-! 
mijoms pristatyti Sąjunginio! 
Socialistinio lenktyniavimo 
pirmūnai: Kauno Janonio po-1 
pieriaus fabriko mašinistas 
Matonis, Klaipėdietis laivo: 
kapitonas Baronas, Širvintų' 
tarpkolūkinio kiaulių kom
plekso operatorė Narbuntie-, 
nė, melioratorius iš Joniškio) 
Tamulis.

Tarybų Lietuvos kultūros 
dienos Konge

Gegužės 23 dieną Kongo 
Liaudies Respublikoje prasi
dėjusiose Tarybų Sąjungos 
kultūros dienose atstovauti 
tarybiniam menui patikėta 
Tarybų Lietuvai.

Su šia tolima Afrikos res
publika Tarybų Lietuvą sieja 
glaudūs ryšiai jau šeštus me
tus. 1973 metais respubliko
je viešėjo Kongo Darbo Par
tijos delegacija, 1976 vyko 
ketvirtoji Tarybinio ir Kon
go jaunimo sąvaitė. Neseniai 
bendradarbiavimo sutartį 
pasirašė Vilniaus Vinco Kap
suko ir Brazavilio universite
tai.

Šį kartą Tarybų Lietuvos 
pasiuntiniai viešės dešimt 
dienų. Kongiečiai bus supa
žindinti su Lietuvos grafikos, 
suvenyrų, knygų parodomis. 
Kongo estradinės muzikos 
mėgėjams koncertuos vokali- 
nis-instrumentinis ansam
blis, bus skaitomos paskai
tos, skirtos Vilniaus Univer
siteto 400 metinėms. Apie 
Tarybų Lietuvos ekonomiką 
ir kultūrą, gamtą ir architek
tūrą Kongo darbo žmonėms 
papasakos dokumentiniai fil
mai.

Seminaras Norvegijos 
Visuomenės Atstovams

Lietuvos Draugystės ir 
Kultūrinių Ryšių su Užsienio 
Šalimis Draugijoje buvo su
rengtas seminaras Norvegi
jos visuomenės atstovams. 
Svečiai išklausė paskaitas 
apie Tarybų Sąjungos ekono
mikos ir kultūros pasieki
mus, lankėsi pramonės įmo
nėse ir kolūkiuose, praktiš
kai susipažino, kaip įgyven
dinama naujoji TSRS konsti
tucija.

Per šešias viešnagės Tary
bų Lietuvoje dienas, pasakė 

tuojami prieš “raudonuosius” 
(komunistus), sėdėjimai įvai
riausio plauko reakcininkų 
Jungtinėse Valstijose ir kito
se kapitalistinėse šalyse.

MARTYNUI GUDELIUI 
NĖRA RIBŲ MELAMS

Lietuvos mokslininkas — 
TSRS Lenino premijos lau
reatas Juras Požėla susilau
kė “Naujienose” Gudelio edi
torial© kolionių. Bet kaip gi 
galima kolioti žmogų, kuris 
atsiekė tokį aukštą mokslą, 
kuris yra apvažinėjęs veik 
viso pasaulio šalis savo 
mokslo šakoje?

Gudeliui tik paduok! Jis 
tuoj pradėjo kolioti Juro tė
vą Karolį Požėlą, kurį smeto
ninė valdžia brutališkai su
šaudė 1926 metais kalėdų 
dienos išvakarėse kartu su 3 
kitais revoliucionieriais, už 
tai, kad jie gynė liaudies rei
kalus.

Reikia kolioti ir motiną . . . 
Ir jis tuoj davė Jurui motiną. 
Tik vargšas paklydo. Juro 
motina buvo ne K. Matulai
tytė, bet E. Tautkaitė.

Norvegijos delegacijos vado- 
' vas Norvegijos^metalistų 
: profsąjungos valdybos narys
Wilsonas, išsisklaidė nemaža 
reakcijos skleidžiamų mela
gingų prasimanymų apie Ta
rybų šalį. Seminaro metu 
mes turėjome galimybės ar
timai bendrauti su darbinin
kais, kolūkiečiais. Gavome 
atsakymus į daugelį mus do
minančių klausimų. Sugrįžę į 
Norvegiją mes papasakosime 
tiesą apie Tarybų Sąjungą, 
apie jos ekonominius ir kul
tūrinius laimėjimus, apie ta
rybinių žmonių nuoširdų tro
škimą gyventi taikiai, geroje 
kaimynystėje su visomis pa- 
saulio.šalimis.

Fotomeistro Patyrimas — 
Kosmonautams

Žvaigždžių miestelio 
Maskvoje fotoklubo garbės 
nariu tapo Kaunietis fotogra
fas Povilas Karpavičius— 
Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos dėstytojas. Jis dažnas 
kosmonautų svečias, pertei
kia jiems savo turtingą pa
tirtį ir teorines žinias. Jis 
organizavo kosmonautams 
specialų kontūrinio fotogra
favimo, turinčio didelę reikš
mę praktiniam kosmonautų 
darbui žemės orbitoje, meto
dikos kursą.

Beveik pusę amžiaus atida
vė savo mėgiamam darbui 
fotografas. Žemėtvarkinin
kas pagal profesiją, Karpavi
čius jaunystėje sukūrė ištisą 
Lietuviško peizažo galeriją. 
Jau tada jis susidomėjo foto
grafijos panaudojimo mokslo 
srityje techninėms galimybė
mis ir pateikė šioje srityje 
naujų teorinių išvadų. Povi
las Karpavičius—monografi
jos spalvotos fotografijos 
klausimais autorius.

V. Petkevičienė

IŠ LAIŠKŲ
Kapsukas 1978.V.6 

Gerb. drg. Redaktoriau!
Atleiskit, kad pradėjau 

tiekti rečiau informacijos iš 
Sūduvos, bet tų darbų viso
kiausių tiek atsirado, kad 
vos spėji suktis. Įvairių ren
ginių taip pat nemažai. Štai, 
L. Noreika skaitė XIX a. 
antros pusės lietuvių poeziją. 
Kaip nenueisi, jei programo
je tokie dalykai, kaip Y. Za
uerveino “Lietuvninkais mes 
esam gimę,” Pr. Vaičaičio 
“Yra šalis,” “Oi ūžia, švil
pia,” V. Kudirkos “Varpas” 
ir autorių ir kūrinių buvo ir 
daugiau. Kokia tyla buvo sa
lėje, kada skambėjo “Lietuv
ninkais mes esam gimę!” 
Taip patenkino dūšią ir širdį, 
rodos, atsigavai, nuskridai 
toli nuo kasdieninių rūpes
čių. Na, o G. Kaukaitės kon
certas, susitikimas su komp. 
G. Kuprevičium? Taip ir le
kia laikas.

Naujai priimta Lietuvos 
konstitucija sukėlė didelį su
sidomėjimą. Kol jos gerai 
neišstudijavau, savo nuomo
nės dar negaliu pareikšti.

Būdamas Vilniuje dažnai 
aplankiau savo buvusį žurna
listikos dėstytoją, ilgametį 
“Naujosios Romuvos” redak
torių J. Keliuotį. Žinoma, jis 
jau nebętas, kas buvo, metų 
našta, pergyvenimai, ligos 
daro savo. Bet atmintis švie
si. Kartais spaudoje pasirodo 
jo atsiminimų fragmentai, 
kuriuose iš karto atpažinsi 
tikrą J. Keliuotį. Labai įdo
mus pašnekovas. Bet apie tai 
parašysiu atskirai, kadangi 
bet kaip, trafaretiškai nesi
nori.

Tuo baigiu. Apie kitas nau
jienas po pergalės dienos.

Širdingiausi linkėjimai!
Jūsų

V. Gulmanas

• Iškaba vienoje* Širbruko 
(Kanada) finansų įstaigoje: 
“Prašome uždaryti duris! Pa
talpa šildoma Jūsų pinigais.”
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Lietuvos TSR nusipelnęs artistas, vargonininkas L. Digrys 
prieš eilinį koncertą.

Žiemą vasarą tūkstančius turistu gali sutikti Vilniaus 
gatvėse. Ypač visuomet ju daug Gedimino aikštėje prie 
Paveikslu galerijos—buvusios katedros. Svečiai gėrisi šiuo 
sąjunginės reikšmės architektūros paminklu, o užsukę i jos 
vidų, susipažįsta su gausia XVLXIX amžių Vakarų Euro
pos ir Lietuvos dailininku paveikslu kolekcija.

Prieš dešimt metu specialistai iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos restauravo čia esančius vargonus, ir dabar 
kiekvieną sekmadienį čia skamba senųjų ir šiuolaikinių 
kompozitorių kūriniai, kuriuos atlieka žymūs šalies muzi
kantai, svečiai iš užsienio. V. Gulevičiaus nuotrauka

LIETUVOS ŽURNALISTO

Vienos pavasario dienos musų 
New Yorke įspūdžių kronika
Į New Yorką neskubėda

mas atžygiavo pavasaris. Iš 
pakampių ir rusių į gatves, 
parkus, skverus jis ištraukė 
tūkstančius benamių Green
wich Village sumargavo pri
pažintų ir nepripažintų daili
ninkų parodos-parodėlės: 
mažiukėse salėse ar ir po 
visai atviru dangumi. Viena 
seniausių gatvių —Fulton 
St., esanti pačioje Hudson 
upės pakrantėje, pradėjo di
džiulį, mėnesį truksiantį fes
tivalį—žuvies šventę. Prak
tiškai tai New Yorko preky
bininkų šventė: parduodama 
viskas, kas susiję su jūra ar 
žuvimi—paveikslai ir suve
nyrai, knygos ir pašto ženk
lai, meškerės ir kriauklės. 
Visur tvyro stiprus žuvies 
kvapas—renginiai vyksta di
džiulio žuvies turgaus pašo
nėje.

Kaip ten bebuvę, pavasa
ris įnešė gyvumo, ypač po 
ilgos ir sunkios žiemos.

Margumas ir gyvumas jau
čiasi visose amerikietiško gy
venimo sferose. Vos šiaip 
taip užbaigus ilgiausią JAV 
istorijoje šachtininkų streiką 
—darbdaviai buvo priversti 
nusileisti—buvo pakibusi 
grėsmė, kad sustreikuos ke
letas šimtų tūkstančių New 
Yorko transportininkų. Tai 
reikštų visišką gyvenimo pa
ralyžių, ir valdžia, puikiai ži
nodama, ką tai reiškia, nusi
leido. Tūkstančiai jaunimo iš 
visų valstijų ruošia milžiniš
ką žygį į Washingtoną—rei
kalauti darbo.

Pavasarinis pagyvėjimas 
pasiekė ir teismus. Štai tik 
vienos eilinės amerikietiškos 
dienos kronika.

Washingtone liudija iš Pie
tų Korėjos atvežtas buvęs 
ryžių pirklys Pak Ton Sunas. 
Tiems, kuriuos jis mini, 
anaiptol ne pavasario grožy
bės galvoje. Tarp jų—atsto
vų rūmų narys iš Louisiana 
Otas Pasmanas, kuris iš Pie
tų Korėjos agento gavo dau
giau kaip 213 tūkstančių do
lerių. Atrodo, jis mėgins iš
lipti sausas iš nešvarios balos 
—neigia viską.

Byla jau turi ir savo pava
dinimą—“Korėjageitas”— 
aliuzija į liūdnai garsią Wo- 
tergeito bylą. “Korėjageito” 
eigoje nedviprasmiškai aiš
kėja, kad ryžių pirklys labai 
sėkmingai kyšininkavo kon
grese, nelegaliai turtino sa
ve, savo vyriausybę ir kai 
kuriuos jokių skrupulų netu
rinčius kongreso narius. 0 
Pak Ton Sunas buvo glau
džiai susijęs su Pietų Korė
jos centrine žvalgybos valdy

ba, organizuota tiksliai pagal 
amerikietiškos CŽV pavyzdį.

Saulėtojoje Kalifornijoje 
tamsūs debesys renkasi virš 
visame pasaulyje garsios ki
no kompanijos “Columbia 
Pictures” buvusio prezidento 
D. Begelmano galvos. Per 
keletą metų, kaip įrodinėja 
prokuroras, jis pagrobė 
iš . . . savo kompanijos apie 
40 tūkstančių dolerių, nesi- 
bodėdamas paprasčiausiai 
padirbinėti parašus ant če
kių, naudodamas kolegų ir 
aktorių vardus. Skandalas iš 
pradžių kilo spaudoje: pati 
kino kompanija, saugodama 
“gerą vardą” (o tuo pačiu ir 
savo akcijų biržoje vertę), 
tyliai atleido prezidentą, ne
keldama jam jokių kaltinimų. 
Jeigu misteris Begelmanas 
nepateks į kalėjimą keletui 
metų—kas labai abejotina— 
jis versis neblogai: spėjo su
daryti sutartį su savo buvu
sia kompanija, kas jam užti
krins per metus daugiau kaip 
300 tūkstančių dolerių.

Kas nežino garsiojo tarp
tautinio John Kennedy 
aerouosto—vieno didžiausių 
pasaulyje? Tačiau nedaug 
kas žinojo, kas jame dedasi. 
Kaip tik dabar paskelbta, 
kad grupė apsukrių žmonių 
—tarp jų ir policijos valdi
ninkas bei pervežimo firma 
sistemingai aerouoste vagi
liavo. Dingusi suma—apie 
devyni milijonai dolerių. Ke
leiviai daugeliu atvejų gavo 
draudimą, o sukčiai magne
tofonus, laikrodžius, fotoapa
ratus pardavinėjo už dešim
tadalį vertės—apyvarta bu
vo tokia didžiulė, kad never
tėjo gaišti laiką deryboms 
dėl kainų.

. . . New Yorko pavasaris 
ištraukė į gatves dar vieną 
kategoriją žmonių. Kai va
žiuoji išilgai didžiulių sandė
lių prie Hudson upės ar kuria 
kita nuošalia vieta, iš už 
kampo neretai iššoka žmo
gysta ir, baugiai dairydama
si, iškelia rankoje kokį daik
tą. Tai gali būti peilių rinki
nys ar laikrodis, koks indas 
ar žiedas: taip prekiauja 
smulkūs, jokio užmojo neturį 
vagišiai, kurie skuba atsikra
tyti iš sandėlio ar nuo preky
stalio nudžiautu daiktu.

Prisipažinsiu: tie žmogeliai 
nekelia amerikiečiams dide
lio pasipiktinimo—tą jie daro 
dėl duonos kąsnio ar viskio 
gurkšnio. Ir ar galima jų vei
klos užmojus lyginti su tais 
keliais vienos dienos pavyz
džiais? O juk “stambieji” vo
gė ne dėl duonos kąsnio . . .

Jonas Lukoševičius
Iš “Tiesa”

TAI, KĄ MATAU IR PERGYVENU LIETUVOJE “LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Moterų teisės lygios, bet... ne visur IŠ MŪSŲ PADANGĖS
Kai žvelgiame į bedarbių 

skaičiaus nepaprastą padidė
jimą Amerikoje ir kitose Va
karų šalyse, mums įdomus 
vienas bruožas. Bedarbių 
eilėse ypač daug matyti ne 
tik jauno amžiaus žmonių, 
bet ir—moterų. Kyla moterų 
lygybės klausimas dėl jų tei
sės į jų lygų darbą, atlygini
mą su vyrais. Žinoma, kad 
toji teisė daug kur laužoma.

Kai man teko dirbti grąžtų 
fabrike Cleveland mieste, 
Ohio, (Twist Drill Comp.), 
pasidomėjau mano bendra
darbių moterų uždarbiu. Ir 
jos, ir aš dirbome tą patį 
grąžtų tikrinimo (inspection) 
darbą. Sužinojau, kad Stasės 
ir Irenos dvisavaitinis atlygi
nimas buvo mažesnis už vy
rų. O jos tik nusišypsodavo 
ir sakydavo: na, juk mes mo
terys, argi mes turime Ame
rikoje lygias teises su vy
rais?” Jos gi dirbo sąžiningai 
ir jų darbo našumas buvo 
kartais net didesnis už vyrų.

Ir tada galvojau: kodėl 
skriaudžiamos moterys Ame
rikoje? Ar jų teisėmis nesi
rūpina įstatymai, tie 
“amendments” prie 18 am
žiaus US Konstitucijos? O 
juk Amerikos moterys kovą 
dėl lygių teisių pradėjo 1821 
m. Bet tik 1920 m. JAV 
moterys gavo teisę balsuoti. 
Tik 1972 m. Kongreso buvo 
pasiūlytas 28-sis Konstituci
jos—vadinamas Lygių teisių 
papildymas, kuriuo visi abie
jų lyčių piliečiai turi vieno
das teises. Dar 1974 m. bu
vęs prezidentas G. Ford siū
lė greičiau ratifikuoti įstaty
mą. Tai turėjo atlikti juk 
visos 50 valstijų. Koks sun
kus ir ilgas kelias . . . Kaip 
ilgai dar Jungtinių Valstijų 
moterims reikės kovoti, rei
kalauti lygių teisių?

O Tarybų Sąjungoje kita 
padėtis. 1977 m. priimtoje 
naujoje Konstitucijoje 35 
straipsnyje labai aiškiai pa
sakyta: “Moteris ir vyras 
TSRS turi lygias teises. Šių 
teisių įgyvendinimą užtikrina 
moterims suteiktos lygios su 
vyrais galimybės įgyti moks
lą ir profesinį parengimą, 
dirbti, gauti atlyginimą už 
darbą ir būti paaukštintomis 
darbe . . .” Tas straipsnis 
nurodo ir daugiau svarbių 
moterims dalykų, pvz. suda
rytos sąlygos derinti darbą 
su motinyste, lengvatos nėš
čioms moterims, įvedamas 
net laipsniškas darbo laiko 
trumpinimas moterims, tu
rinčioms mažamečių vaikų.

Ir Lietuvoje moterims yra 
daugiau galimybių dirbti to
kius darbus, kurie anksčiau 
buvo laikomi tik “vyriškais.” 
Nepastebėjau, kad moterims 
Lietuvoje būtų sunku rasti 
darbą. O bendrai socialisti
nėse šalyse moterų užimtu
mas yra labai didelis. Tarybų 
Sąjungoje jis siekia 50 proc. 
(Vakarų šalyse vidutiniškai 
—34%). Moterų ir vyrų atly
ginimai Lietuvoje yra vieno
di (Vakarų šalyse moterys 
atlyginamos 30-50% ma
žiau).

Visoje Tarybų Sąjungoje ir 
Lietuvoje kai kurios profesi
jos virto pilnai “moteriško
mis,” pavyzdžiui, sveikatos 
apsaugoje. Štai 1976 m. Lie
tuvoje gydytojų moterų, įs
kaitant dantų gydytojas, bu
vo 8,500 ir tai sudarė 72 
proc. visų gydytojų. Kita 
“moteriška” profesija—mo
kytojai (jų daugiau kaip 
80%). Daugiau moterų ir 
aukštosiose mokyklose— 
55%, o visoje respublikoje 
moterų procentas—52,9.

Ir kitur matome nemažas 
permainas tradicinėse “vy
rų” profesijose. Kas trečias 
inžinierius Tarybų Sąjungo
je—moteris, o Lenkijoje net 
50% ekonomistų—tik mote-
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rys. Bet štai Amerikoje gy
dytojų—vos 9%, advokačių, 
teisėjų—5%, architekčių—
4%, o inžinierių—vos 2%. Iš 
visų toje profesijoje dirban
čių.

Opus klausimas, tai, politi
nės moterų teisės. Daugelis 
Jungtinių Tautų dokumentų 
gražiai išdėstė tas politines 
teises, daugiau kaip 50 šalių 
tuos dokumentus ratifikavo. 
Bet ar tos teisės garantuo
tos? Ne. Net devyniose Va
karų šalyse moterys neturi 
balsavimo teisės. Kitur ta 
teisė ribota. Žinome, kad 
Jungtinių Valstijų Kongrese 
moterų rasime visai nedaug. 
Vakarų Europos parlamen
tuose moterys sudaro vos 
3-9% visų atstovų.

O štai Aukščiausioje Tary
boje Maskvoje moterys su
daro ne mažiau kaip 30%. 
Lietuvos Aukščiausioje Ta
ryboje moterys 1975 m. su
darė 34%, o vietinėse tary
bose jų skaičius dar didesnis 
—net 48%.

Žymusis Lietuvos mokslininkas—
Lenino premijos laureatas

Puslaidininkių savybių at
skleidimas, jų pritaikymas 
sukėlė tikrą revoliuciją tech
nikoje. Tačiau ilgą laiką 
mokslininkai negalėjo įveikti 
superaukšto dažnumo barje
rų, o tai žymia dalimi ribojo 
puslaidininkių panaudojimo 
galimybes.

Grupė tyrinėtojų, kurių 
tarpe buvo Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos vicepre
zidentas, Puslaidininkių fizi
kos instituto direktorius Ju
ras Požėla, sukūrė savotišką 
superaukšto dažnumo gene
ratorių, kurio veikimo galin
gumas—nuo 50 iki 100 tūks
tančių kilovatų vienam kubi
niam centimetrui. Tai pra

Pavasaris
Kaip pavasario rytas išausta, 
Pasigirsta paukštelių balsai, 
Tuoj saulutė mėlynei pakyla 
Skleidžia spinduliu savo plačiai.

Žiemos patalas baltas pranyksta, 
Upeliūkščiai čiurlena aplink, 
O šaltutis pabūgęs pradingsta 
Ir šiluma skleidžias aplink.

Kelia galvas žalieji daigeliai, 
Greit laukai ir miškai sužaliuos, 
Sužydės alyvos ir sodai,— 
Žiedų kvapas po šalį pasklis.

Negaliu pamiršti gimtojo kampelio, 
Kur bitelės dūzgė tarp liepų žiedų, 
Kur raibti gegutė kukavo pašlaitėj 
Netoli Šventosios ant gluosnio šakų.

Negaliu pamiršti obelų prie gryčios, 
Skanių kriaušių medžių arti prie svirnų, 
Prisimenu viską, net rūtų darželį 
Ir alyvų krūmus prie gonkų senų.

Negaliu pamiršti gimtojo kampelio, 
Kur jaunystės dienos prabėgo linksmai, 
Čia dainos skambėjo, net širdį griaudino 
Ir šiandien jos skamba tėviškėj manoj.

Tai tokie skirtumai. Jie 
kalba, kur moterims suteik
tos didesnės teisės. Bet vėl 
grįžkime prie liūdnos bedar
bystės problemos.

Tarpt, darbo organizacija 
(prie Jungtinių Tautų) pa
skelbė, kad nuo 1975 m. tik 
per vienerius metus neteko 
darbo 7 milijonai moterų to
kiose šalyse kaip JAV, Ka
nada, Japonija, Australija ir 
Vak. Europos valstybės. Tai 
lygu 40% visų bedarbių tose 
šalyse.

O Vak. Vokietijoje, Austri
joje, Japonijoje ir Švedijoje 
ne taip seniai buvo atleista iš 
darbo moterų 30% daugiau 
negu vyrų. Jos išeina pirmos 
ir į darbą priimamos paskuti
nės.

Ką tai reiškia? Tik tai, kad 
moterų teisės Vakaruose 
grubiai pažeidžiamos. O tai 
blogai liudija apie tikrą de
mokratiją, dar nepasiektą 
vyrų ir moterų teisių lygybę 
toje Vakarų visuomenėje.

noksta saulės spinduliavimo 
jėgą, palyginus su tokiu pat 
paviršiaus plotu.

Šie mokslininkų darbai da
bar plačiai pritaikomi dauge
lyje mokslo bei technikos sri
čių. Jų pagrindu Tarybų Są
jungoje sukurta tūkstančiai 
įvairių prietaisų—radioloka
cinių, radijo astronominių, 
ryšių ir kitų.

Už naujojo elektromagne
tinių bangų generavimo būdo 
atradimą ir jo platų pritaiky
mą J. Požėlai su grupe kitų 
mokslininkų suteiktas aukš
čiausias Tarybų šalyje apdo
vanojimas—Lenino premija.
Akademikas Juras Požėla

J. Žebrausko nuotr.

K. Žakavičienė

Dėst. Uzėla A. su savo akordeonistu orkestru koncerto
mefu- V. Gulmano nuotr.

Genys margas, o svietas 
dar margesnis. Taip byloja 
sena mūsų liaudies patarlė. 
Prisirinko ir pas mane viso
kių naujienų, su kuriomis bū
tų pats laikas pasidalinti su 
gerbiamais laikraščio skaity
tojais.,

Pirmiausiai—apie mūsų Al
ma Mater, Kapsuko pedago
ginę mokyklą. Kadangi JAV 
gyvena ir nemažas skaičius 
buvusių mokinių, dėstytojų, 
tad, manau, jiems bus taip 
pat įdomu pamatyti, kaip gy
vuoja buvusi seminarija. O 
laikosi gana gerai. Jau tas 
faktas, kad turime apie 600 
mokinių ir 80 dėstytojų, tame 
tarpe 25 muzikantus, daug ką 
pasako. Kadangi ne visi 
moksleiviai išsitenka dabarti
niame bendrabutyje, neužil
go bus pradėtas statyti nau
jas, su didele 100 žmonių 
valgykla. Tada bus galima 
lengviau ir pakontroliuoti.

Neseniai atšventėme mūsų 
garbingų darbo veteranų vy
riausybinius apdovanojimus. 
Mūsų gerbiamas maestro, 
LTSR nusip. mokytojas K. 
Gurevičius ir dėst. H. Butkie
nė buvo apdovanoti “Darbo 
veterano” medaliais, taip pat 
kai kas ir iš administracijos 
personalo. Kas pažįsta šį mū
sų mielą maestro K. Gurevi
čių, tas niekad nepasakys, 
kad jis taip senai dirba, su
laukė tokio garbingo amžiaus 
ir vis dar jaučiasi jaunas, 
pilnas energijos. Na, o jo 
vadovaujamas mokyklos pu
čiamųjų orkestras? Šiemet 
saviveiklos apžiūroje iš 12 
kolektyvų užėmė antrą vietą. 
Tai jau nemažai pasako. Ben
drai, mūsų mielas maestro 
yra vaikštanti, gyva mokyk
los istorija. Kokią atmintį jis 
turi! O dėst. Butkienė? Kiek 
daug muziką mylinčių mergi
nų išleido į pasaulį. Ir ji turi 
daug ką papasakoti.

Pas mus labai populiarios 
rankų darbų pamokos, ku
rioms vadovauja prityrusios 
dėstytojos L Chmieliauskai- 
tė, M. Stanevičienė ir J. Tu- 
mienė. Mūsų kitos dėstyto
jos, pamačiusios moksleivių 
darbus, ryžosi neatsilikti. To 
pasėkoje mieste įvyko dvi 
rankdarbių parodos, mokslei
vių ir dėstytojų. Miesto vi
suomenė net aiktelėjo, pama
čiusi tiek grožio, padaryto iš 
pačių paprasčiausių medžia
gų. Tokie darbai labai lavina 
moksleivių skonį, įpratina at
liekų be reikalo neišmesti, 
nes iš jų taip pat galima daug 
puikių dalykų padaryti, tik 
reikia noro ir fantazijos.

Sėkmingai praėjo meno sa
viveiklos apžiūra Panevėžy

Dainuoja Kapsuko m. darbo veteranų choras, vadovauja
mas energingos dėlst. N. Gruodienės. V. Gulmano nuotr.
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je, kur mūsiškiai turėjo labai 
smarkiai pasitempti ir plėšte 
išplėšti pergalę. Apie dūdas 
jau nekalbėsiu, minėjau kiek 
anksčiau. Plačiai žinomas mo
kyklos akordeonistų orkes
tras, vadovaujamas prityru
sio dėst. Uzėlos Alfonso, po 
atkaklių kovų scenoje užėmė 
pirmą vietą. Na, bet groja, 
kaip sako liaudis, užtikrintai. 
Kaip puikiai skamba A. 
Dvoržako “Humoreska,” J. 
Toselli “Serenada,” M. Glin- 
kos “Patriotinė daina” ir kt. 
Ir grojo ne vyrai, kurių pas 
mus didelis deficitas, bet 
merginos, išmokusios groti 
akordeonu tik pas mus moky
kloje. Pagarba joms!

Na, estradinis ansamblis, 
vadovaujamas dėst. T. Kon- 
dreckaitės užėmė trečią vie
tą.

Darbo mokykloje nemažai, 
bet, kada visą laiką sukiesi 
jaunimo tarpe, kažkaip su 
jais labai susigyveni, nejauti 
tokio didelio metų skirtumo. 
Gal moksleiviai tai irgi jau
čia, todėl santykiai tarp dės
tytojų ir moksleivių papras
tai yra draugiški, nedirbtini. 
Aišku, pasitaiko ir ne į savo 
roges atsisėdusių, bet tokių 
nėra ypatingai daug. Pagrin
dinę masę sudaro tie mokslei
viai, kurie žino, ko atėjo pas 
mus ir ko siekia.

o o o

Šiuo metu visoje respubli
koje plačiai yra nagrinėjama 
nauja Lietuvos konstitucija, 
pateikiama gana daug daly
kiškų pasiūlymų, pataisų. 
Mūsų mokiniai ir dėstytojai 
taip pat neatsilieka. Buvo pe
dagogų tarybos posėdis šiuo 
reikalu, kalbėjo miesto val
džios atstovas, priimta gerų, 
dalykiškų pataisų.

Kaž kaip keistai skamba 
mūsų dipukų komentarai 
konstitucijos klausimais. Jie 
kimba, kad konstitucijoje pa
rašyta, jog yra visos galimy
bės mokytis savo gimtąją kal
ba, bet ne teisė. Jei yra 
galimybė mokytis gimtąja 
kalba, tuo pačiu yra ir teisė. 
Jei tos galimybės nebūtų, ar 
mes turėtumėm tiek daug lie
tuviškų knygų, ar mokyklose 
būtų viskas dėstome lietuviš
kai, ar turėtumėm tiek daug 
lietuviškai šnekančio jauni
mo? Kam kalbėti tokias nesą
mones.

Šiaip mieste dideliu tempu 
eina tvarkymo darbai, for
muojamas centras. Žinoma, 
tai ne vienų metų darbas. 
Praeis dar kokia dešimt metų 
ir dabartinės Sūduvos sosti
nės tikrai nepažinsim.

V. Gulmanas

trl l
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ĮVAIRIOS ŽINIOS DETROIT, MICH.
ĮSPŪDINGA PABALTIJO 
TAPYBOS PARODA 
LIETUVOJE

Vilnius, (ELTA). Dailės 
parodų rūmuose atidaryta 
Pabaltijo tapybos paroda. 
Žymiausi lietuvių, latvių ir 
estų tapybos meistrai čia 
eksponuoja apie 200 naujau
sių savo darbų.

Tokios tapytojų kūrybinės 
ataskaitos plačiajai visuome
nei, kaip pasakė parodos ati
daryme Lietuvos TSR daili
ninkų sąjungos valdybos pir
mininkas, TSRS liaudies dai
lininkas J. Kuzminskis, mū
sų respublikos sostinėje ren
giamos kas trejus metus. 
Tiek ankstesnės, tiek ir ši 
ekspozicija atskleidžia auto
rių kūrybinio braižo įvairo
vę, parodo, kaip, draugiškai 
bendradarbiaudami, dailinin
kai kuria ir vysto savo nacio
nalines tapybos mokyklas, 
vis svaresnį indėlį įnešdami į 
daugianacionalinės Tarybų 
šalies meno lobyną.

Apie tautų draugystės, kū
rybinio bendradarbiavimo 
reikšmę dailės ugdymui kal
bėjo TSRS dailininkų sąjun
gos valdybos sekretorius, 
profesorius, akademikas D. 
Močalskis, latvių dailininkų 
atstovas O. Abuolas, estų— 
T. Pesukė, Lietuvos TSR 
liaudies dailininkas V. Mac
kevičius.

Buvo paskelbti parodos 
laureatai. Lietuvos TSR kul
tūros ministerijos premija 
paskirta vilniečiui dailininkui 
V. Ciplijauskui, Lietuvos 
TSR dailininkų sąjungos—A. 
Stasiulevičiui, latvei L Gel
minei ir estui E. O k ui.
ŽYGIS Į PLANETĄ 
VENERĄ

Cape Canaveral, Fla. — 
Mūsų mokslininkai iš čia jau 
paleido linkui planetos Vene
ros erdvėlaivį “Pioneer Ve
nus L“ Jis skrieja 11,400 my
lių į valandą. Šio erdvėlaivio 
misija studijuoti Veneroje ši
lumą.

Erdvėlaivis “Pioneer Ve
nus 2” bus paleistas rugpjū
čio 7 dieną.

GRAŽI LIETUVOS 
DARBININKŲ IR 
MOKSLEIVIŲ 
DRAUGYSTĖ

Vilniaus radijo komponen
tų gamykla šefuoja sostinės 
Salomėjos Nėries vidurinę 
mokyklą. Vyksta bendri mo
kytojų ir darbininkų susitiki
mai, pedagogai skaito darbi
ninkams paskaitas vaikų 
auklėjimo temomis, bendra- 
darbiauja gamyklos ir moky
klos komjaunimo organizaci
jos.

Šių metų iškilmingame 
Pergalės dienos minėjime 
gamyklos salėje kartu su ko
vų veteranais, darbininkais 
dalyvavo ir Salomėjos Nė- 

Įspūdingas Lietuvos jaunų 
žmonių sąskrydžio vaizdas

Šioje nuotraukoje, paimtoje iš “Komjaunimo Tiesos,” 
parodomas salėje vaizdas suvažiavimą atidarant.

Kovo mėnesio pradžioje Vilniuje įvyko Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo Sąjungos 19-asis suvažiavimas. Jis susidė
jo iš 806 delegat3.

iries vidurinės mokyklos 
moksleiviai, mokytojai. Su
rinkimo cecho partinės orga
nizacijos sekretorius Grigori
jus Žuravliovas papasakojo 
moksleiviams apie tarybinių 
karių žygdarbius Didžiojo 
Tėvynės karo metais, apie 
pergalės prieš fašistinius 
okupantus kainą.

Po minėjimo moksleiviai 
darbininkams surengė turi
ningą koncertą.
IR BAŽNYČIŲ TARYBA 
JUOS PASMERKĖ

Protestantiškų sektų Na
cionalinė Bažnyčių Taryba, 
susidedanti iš 252 narių, 
griežtai pasmerkė pagyvėju
sius antisemitinį ir nacistinį 
sąjūdžius Jungtinėse Valsti
jose. Taryba sako, kad jie 
skleidžia vienų žmonių prieš 
kitus neapykantą.

Įdomu, kad katalikų baž
nyčios tokio atmetimo anti
semitizmo ir nacizmo nėra 
padariusios.

JAPONŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ AERODROMĄ

Narita. — Čia Japonijos 
valdžia pastatė ir pilnai įren
gė didžiulį aerodromą. Vis
kas kaštavo apie tris bilijo
nus dolerių. Bet visos apylin
kės gyventojai, jų tarpe ir 
žemdirbiai, griežčiausiai 
aerodromo operavimui prie
šingi. Gyventojų numalšini
mui valdžia sutraukė net 
13,000 policininkų. Bet dar 
vis negali sėkmingai ir nor- 
mališkai aerodromo naudoti.

BEGINO IŠRINKIMAS 
BUVUS TRAGEDIJA

Žymus Amerikos žydų vei
kėjas, buvęs Amerikos Žydų 
Kongreso prezidentas Rabi
nas Joachim Prinz iš Orange, 
N. J., sako, kad išrinkimas 
Begino Izraelio premjeru-bu
vo didelė tragedija. Jo agre
sija prieš Libaną pavertė 
220,000 žmonių benamiais ir 
sunaikino 2,000 gyvybių.

Beginą ir jo politiką taipgi 
kritikuoja buvęs Izraelio už
sienio reikalų ministras Ab
ba Eban. Eban sako, kad jis 
sutiktų sugrąžinti arabams 
gerą dalį okupuotos jų terito
rijos laimėjimui su jais taiko
je.

IRANO VALDŽIA LABAI 
NEPASITENKINUSI

Teheran. — Irano karalius 
Pahlevi ir jo valdžia, esą la
bai susirūpinę revoliuciniu 
perversmu Afganistane. Ira
no reakciniai vadai nepasitiki 
Afganistano naujosios vado
vybės su premjeru Taraki 
priešakyje pareiškimu, kad 
Afganistanas tarptautiniuose 
santykiuose laikysis neutra- 
liškos pozicijos. Iraniečiai 
mano, kad Afganistanas pa
kryps socialistinių kraštų pu
sėn.

Tegul kyla draugystės ir svetingumo ranka
Malonu, kad “Laisvė” daž- j vo ir jo žmonos žinomo Gruzi-

nai spausdina publikacijasį jos poeto A. i 
apie mūsų, tarybinių žmonių, dukters, A. Ceretelio ir kitų, 
gyvenimą, darbą, poilsį, kurį 
mums garantuoja tarybinė j ko stovi monumentas “Moti- 
konstitucija. | na—Gruzija.” Moteris kairė-

Tarybinės įstaigos ir prof- j je rankoje laiko taurę su vy- 
sąjungos organizuoja savo 
darbuotojams ne tik poilsį į 
kurortus, rūpinasi buities 
reikalais, bet joms taip pat 
rūpi, kaip darbuotojai kelia 
savo specialybės kvalifikaci
ją, kaip tobulinasi praktikoje, 
kokius kultūrinio-ideologinio 
gyvenimo klausimus nagrinė
ja.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Centrinės bibliote
kos, kurioje dirbu, vadovybė 
ir vietos profsąjungos komi
tetas tam tikslui organizuoja 
nemokamai su kaimyninių 
•respublikų Mokslų akademijų 
bibliotekomis bibliopolius- 
konferencijas, kur darbuoto
jai dalijasi darbo patirtimi, 
skaito referatus, rengia meno 
saviveiklos pasirodymus.

Tos kelios dienos svetur ar 
pas save žaibiškai pralekia 
palikdamos kuo geriausius įs
pūdžius.

Be minėtų konferencijų, 
rengiamos ir ilgesnės kūrybi
nės komandiruotės-išvykos į 
tolimesnes panašaus profilio 
įstaigas.

Mūsų darbuotojų grupės 
pabuvojo Baltarusijos, Mol
davijos ir kitų respublikų 
Mokslų akademijų biblioteko
se.

Mūsų viešnagė Gruzijoje
Praėjusiais metais buvome 

nuvykę į tolimąją Gruzijos 
respublikos Mokslų akademi
jos Centrinę biblioteką. Mūsų 
darbuotojų grupė pakilome 
Vilniaus aerouoste ir per ke
letą valandų nusileidome Tbi
lisyje^ kur buvome savo kole
gų nuoširdžiai priimti ir glo
bojami visas penkias viešna
gės dienas.

Gruzijos TSR Mokslų aka
demijos Centrinė biblioteka 
turi puikius rūmus, kabine
tus, geras darbo sąlygas, tur
tingus retų senųjų raštų sau
gyklas, rankraščių net iš 7-8 
amžiaus.

Patys rūmai skendi gra
žiuose gėlynuose. Kolegos bi
bliotekininkai noriai supažin
dino su darbu, savo pasieki
mais, vaišino nacionaliniais 
valgiais. Vienu žodžiu, jautė
mės gerai, apsupti visuotiniu 
dėmesiu ir draugiškumu.

Gruzijos TSR Mokslų aka
demija, be turtingos bibliote
kos, turi daug įvairių mokslo 
šakų tiriamųjų institutų ir 
laboratorijų, išsidėsčiusių vi
soje respublikoje.

Bibliotekos šeimininkai su
pažindino mus ir su savo res
publikos istorija, miesto įžy
mybėmis, paminklais, didin
gais architektūros pastatais, 
pilimis, kultūriniais ir vyriau
sybiniais rūmais, kurie talen
tingų architektų dėka atgiję 
ir išlaikę savo nacionalinį cha
rakterį, ypač senoji miesto 
dalis-senamiestis.

Puikioji Gruzijos sostinė
Gruzijos sostinė Tbilisis 

1958 metais šventė savo eg
zistavimo 1500-ąsias metines. 
Tai didelis milijoninis pramo
nės, prekybos, mokslo, vie
nas iš svarbiausių visoje Už
kaukazėje, revoliucinių kovų 
ir taikios statybos centras, 
kuriame kovojo ir dirbo tokie 
įžymūs Gruzijos revoliucio
nieriai, kaip J. Stalinas, M. 
Cchakaja, F. Macharadzėe, 
L. Kecchoveli ir daugelis ki
tų.

Gražiausiose miesto aikštė
se puikuojasi didingi pamink
lai, muziejai, kuriuose su
kaupta brangūs praeities ko
vų lobiai. Iškilmingoje tyloje 
yra panteonas, kuriame ilsisi 
daugelio įžymybių, revoliu
cionierių, poetų, rašytojų, 
menininkų palaikai, tokių 
žmonių, kaip A. S. Grbojedo-

Prie Tbilisio botanikos par- 

nu, o dešinėje—kardą. Taurė 
— reiškia nuoširdų svečių 
priėmimą—draugui, o kardą 
apsiginti nuo priešų—prie
šui.

Garsi praeitis

viai, skaitydami Gruzijos 
poetų Šotos Rustavelio, A. 
Ceretelio ir kitų rašytojų 
rybą savo gimtąja kalba.

Nuoširdus tautų 
bendradarbiavimas

Draugystė—tai ne tušti žo
džiai,—tai nuoširdus tarybi
nių tautų visapusiškas bend
radarbiavimas. Tai, ką mes, 
vilniškiai bibliotekininkai, 

Gruzija garsi, kaip minė- pajutome viešnagės metu 
jau, savo sena kultūra, kuri Gruzijoje, sunku trumpame 
jau žinoma net iš IV-VI am
žiaus prieš mūsų erą. Tai 
šalis didelių tarpusavio Kau
kazo tautų kovos su mongo
lais, turkais, persais, arabais 
ir kitais priešais, kurie naiki
no žmones, plėšė turtus, de
gino miestus ir kaimus.

Įvairių buvo ir valdovų: 
vieni viską naikino, bet buvo 
ir tokių, kurie žadino Gruzi
jos ir kitų Kaukazo tautų 
suklestėjimą. Gruzija ypač 
sustiprėjo po Didžiosios Spa
lio revoliucijos, kada 1921 m. 
vasario 25 d. tapo sąjungine 
respublika. Visas gyvenimas 
čia iš pagrindų pasikeitė ir 
suklestėjo.

Prie Gruzijos sostinės, už
tvenkus upes, subangavo 
Tbilisio marios, suteikdamos 
miestui gražų vaizdą ir sąly
gas poilsiui. Gruzinai tai pat 
didžiuojasi Gruzinų karo ke
liu, kuris vingiuoja kalny
nais, parodydamas visą di
dingos gamtos natūralų gro
žį.

Gruzijos įvairiataučiai gy
ventojai su meile ir pagarba 
mini savo praeities ir dabar
ties kovotojus revoliucionie
rius, poetus, rašytojus, meni
ninkus, kultūros veikėjus.

Ne svetima ir lietuvių lite
ratūra Gruzijoje. Lietuvių 
klasikas A. Vienuolis-Žu- 
kauskas, 1905 metų rev. 
tremtinys ir kalinys, ilgesnį 
laiką gyvenęs Gruzijoje, savo 
kūryboje panaudojo gausų 
senovės gruzinų folklorą, ku
riame apdainuojama protėvių 
žygiai, savojo krašto gamtos 
grožis, ištikimybė, karžygiš
ka meilė ir pasiaukojimas sa
vo tėvynei. Kas iš mūsų nesi- 
grožėjome A. Vienuolio Kau
kazo legendomis “Užkeiktai
siais vienuoliais,” “Amžinuo
ju smuikininku.” A. Vienuo
lio kūryba ir kitų mūsų rašy
tojų A. Venclovos, P. Cvir
kos, J. Paukštelio, S. Nėries, 
E. Mieželaičio ir kitų išversta 

JUOZAS BALTUŠIS—KNYGOS BIČIULIŲ SVEČIAS
Ukmergės ketvirtoje vidurinėje mokykloje, “Vienybės” 

gamykloje ir S. Nėries kolūkyje viešėjo lietuvių liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis—visų mylimas, visur nekantriai 
laukiamas. Prisirinko pilnutėlės salės knygos bičiulių—atė
jo bei atvažiavo ir kitų mokyklų, įmonių, ūkių atstovai.

Rašytojas, supažindino grožinės kūrybos mylėtojus su 
lietuvių tarybinės literatūros raida, pasidalijo mintimis 
apie žmogaus vietą gyvenime, papasakojo apie savo darbą, 
personažų prototipų likimus. Ilgai ir nuoširdžiai svečias 
atsakinėjo į daugybę klausimų, visur po gerą valandą 
pasirašinėjo autografus.

Aktorius Rimvydas Kalvelis paskaitė ištraukas iš Juozo 
Baltušio knygų “Kas dainon nesudėta,” “Su kuo valgyta 
druska,” “Valiusei reikia Alekso,” apsakymą “Ko nepasakė 
Laukys.” Brangų svečią ukmergiečiai apdovanojo gėlėmis, 
atminimo suvenyrais.

Tai jau trečias rajono darbo žmonių susitikimas su 
Tarybų Lietuvos rašytojais, kuriuos surengė Knygos bičiu
lių draugijos rajono skyriaus valdyba.

Nuotraukoje: Lietuvių liaudies rašytojas J. Baltušis pasi
rašo autografus Ukmergės ketvirtosios vidurinės mokyklos 
moksleivėms. A. Krištaponio nuotrauka

į gruzinų kalbą. Tuo pačiu
Cavčavadzės atsidėkojame ir mes, lietu-’

kū-

straipsnely aprašyti. Reikia į 
Gruziją nuvykti, savo akimis 
pamatyti, širdimi pajusti. Te 
monumentas “Motina—Gru
zija” Tvilisio mieste simboliš
kai savo kairiąja ranka kelia 
taurę savo draugams. Te mū
sų padėka kolegoms bibliote
kininkams būna pati geriau
sia ir širdingiausia. Lauksime 
savo bičiulių mūsų senajame 
Vilniuje.

Man teko laimė Tvilisyje 
vėl susitikti su čia nuo 1905 
m. gyvenančia lietuvių šei
ma, kurios palikuonys dar 
išskirtinai sutiko mane 

• areuoste, pasikvietė pas save 
į namus, ten nakvojau, su 
visu širdingumu mylėjo, vai
šino, apdovanojo suvenyrais 
ir savo krašto vaisiais. Nors 
tai asmeniška man draugys
tė, bet ir ji parodo, kokių 
puikių žmonių gyvena ir dar
buojasi tolimoje Gruzijos res
publikoje.

O. Eidukaitytė 
Vilnius, 1978.III.18

• Į akis krinta vienos Pary
žiaus optikos parduotuvės re
klama: “Jeigu mūsų vitrinoje 
nematai, ko ieškai, žinok, kad 
sandėlyje tikrai su rasime 
tai, ką nori neatidėliodamas 
įsigyti.”

• Prancūzijos tabako augin
tojų suvažiavime posėdžių sa
lės sienas puošė užrašas “Rū
kyti nepageidautina.” Ne be 
reikalo sakoma, kad daugiau
sia vegetarų atsiras tarp mė
sininkų.

• 102 metų norvegų žvejys 
Peras Halvorsenas žurnalis
tams mielu noru atskleidė sa
vo ilgaamžiškumo paslaptį: 
“Kai persiritau per keturias
dešimt, pradėjau maitintis 
beveik vien konservais šu
nims; retkarčiais praryju ko
kį vitaminų koncentratą ka
tėms . . .”

VĖL VAŽIAVOM
Laimingai nuvažiavom į 

New Yorką ir dalyvavome 
“Laisvės” šėrininkų suvažia
vime balandžio 16 d. Sugrižę 
į namus, vėl pradėjom tartis 
važiuot į Chicagą ir dalyvaut 
“Vilnies” šėrininkų suvažia
vime. Stefanijos mašina suti
ko vežt, ir gegužės 6 d. pasi
leidome gražiu keliu į Chica
gą. Vėl pasitaikė graži diena, 
geras kelias ir visi keturi 
keliautojai: Pat ir Mike 
Stunskai, Teofilė Masienė ir 
Stefanija, visi geroje nuotai
koje.

Pietų laiku jau ir Chicago- 
je. Pirmiausia patenkinome 
troškulį Andrijausko užeigo
je. Skanius, lietuviškus pie
tus gavome Neringos resto
rane. Pagirdėme mašiną, nu
sipirkome lietuvišką skilandį 
ir pasukome į Jokubkų rezi
denciją. Ten radome viešnią 
iš New Yorko, “Laisvės” ad
ministratorę Ievutę Mizarie- 
nę, kuri tą rytą atskrido lėk
tuvu. Už trumpo laiko pasi
rodė ir “Vilnies” administra
torė Mary Grager, “Vilnies” 
vyriausias-atsakomingasis 
redaktorius S. J. Jokubka ir 
jo žmona Onytė mus visus 
gražiai priėmė skania vaka
riene. Valgant, atsiskubino 
jaunas vyras su telegrama 
Jokubkai. Tai buvo nuo Tė
viškės Draugijos iš Vilniaus, 
Tar. Lietuvos, sveikinant 
S. J. Jokubką su jo 69 m. 
gimtadieniu, kuris turėjo būt 
gegužes 8 d.

Suvažiavimas
“Vilnies” šėrininkų suva

žiavimas įvyko sekmadienį, 
gegužės 7 d. Susirinko 38 
delegatai. Suvažiavimą ati
darė direktorių pirmininkė 
Albertina Yakienė ir persta
tė tris viešnias iš tolesnių 
miestų. Trumpai kalbėjo 
Ieva Mizarienė iš New Yorko 
Julia Andrulienė iš St. Pe
tersburg, Floridos, ir St. 
Masytė iš Detroito. Visos 
trys sveikino suvažiavimą ir

Clevelando, Ohio
Clevelando Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 11 d. ICA Svetainė
je, 15901 St. Clair Ave. Atsi
lankė geras mūsų draugių 
skaičius. Agn. Palton posėdį 
pravedė pavyzdingai. Pir
miausia paprašė dalyvius at
sistot ir minutės tyla pa
gerbti mūsų seną klubietę 
Andrušiūnienę, kuri mirė ba
landžio mėnesį.

Valdybos narės pateikė sa
vo raportus, kurie buvo 
priimti.

Buvo raportuota, kad 
draugė Janulis buvo sunkiai 
susirgus, bet dabar jau pa
sveikus.

Šį kartą klubietės, Motinų 
Dienos proga, pagerbė T. 
Cheplą, jos gimtadienio pro
ga. Adelė Šūsnis perskaitė 
motinai priderančią poemą.

Klubietės nutarė parinkti 
aukų savo šeimynų mirusių 
narių atminimui. Surinkta 
$33. Ir nuo draugų sudėta 
$15 “Vilniai” ir $15 “Lais
vei.”

Pietaujant dalyviai sudai
navo “Happy Birthday’’ 
draugei Cheplai.

Moterų Klubas gerai gy
vuoja. Turi gerų draugų, ku
rie nuolatiniai Klubą remia. 
Klubietės jiems labai dėkin
gos.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks birželio 8 d., 12 
vai., toje pačioje svetainėje.

* * *
Noriu priminti Lietuvių Li

teratūros Draugijos nariams, 
kad jau laikas užsimokėti 
duokles už 1978 metus. Taip
gi vietoje pabrėžti, kad mūsų 
spaudos skaitytojai gali pasi
naudoti “Laisvės” ruošia
momis ekskursijomis nuvyk
ti Lietuvon ir aplankyti savo 
gimines-draugus. J. Petraus 

varde lietuvių “Vilnies” skai
tytojų savuose miestuose, 
linkėjo, kad suvažiavimas 
būtų sėkmingas ir kad “Vil
nis” gyvuotų dar daug metų.

Suvažiavimo pirmininke iš
rinkta St. Masytė; vicepir
mininke Julia Andrulienė ir 
sekretore Julia Marazienė. Į 
rezoliucijų komisiją išrinkti: 
J. Stalioraitis, Mary Grager 
ir Ieva Mizarienė.

Suvažiavimas praėjo 
sklandžiai. Oficialiai nutarta, 
kad “Vilnis” išeitų vieną sykį 
į savaitę.

Visi dalyviai išreiškė savo 
nuomonę, kad “Vilnis” turi 
gyvuot kiek ilgiausiai galima 
ir parodė savo meilę laikraš
čiui, su sveikinimais suvažia
vimo sudedami virš $6,444. 
Ir mes detroitiečiai neatsili- 
kome su savo sveikinimais, 
ir atveždami į suvažiavimą 
$1,530. Buvo išrinkti direk
toriai. Rezoliucijų komisija 
pateikė rezoliuciją “Vilnies” 
gerovės reikalais. Ją per
skaitė Ieva Mizarienė.

Bankietas
Po suvažiavimo toje pačio

je svetainėje įvyko bankie
tas. Jame atsilankė dar dau
giau čikagiečių. Kalbos, 
draugiškumas prie baro; ska
nūs pietūs, kuriuos paruošė 
svetainės savininkai. Links
mai prabėgo visa diena ir 
vakare vėl atsiradome Jo
kubkų namuose prie Lituani- 
ca gatvės. Ten jau buvo dau
giau svečių pabendraut. Be 
detroitiečių ir Mizarienės, 
vėl atnaujinom draugystę su 
Frank ir Antoinette Vaitkais 
ir su Antanu ir Vince Pavi- 
lioniais (Powell).

Rytojaus rytą su draugais 
Jokubkais atsisveikinome. 
Dėkų jiems, kad mus pen- 
kius priėmė nakvynei. Ieva 
Mizarienė išskrido į New 
Yorką į darbą “Laisvės” įs
taigon, o mes keturi pasuko
me į Detroitą.

Mums abi kelionės į suva
žiavimus pasisekė gerai ir 
parodėm, kad detroitiečiai 
myli savo laikraščius, prista
tydami $1200 “Laisvei’ ’ ir 
$1530 “Vilniai.’ ’ Detroitas 
pasirodė gražiai ir garbingai. 
Dėkų visiems detroitiečiams.

Stefanija

Miami, Fla.
Buvę ilgamečiai New Yor

ko progresyviai gyventojai 
Jonas ir Sofija Thomsonai 
jau ilgas laikas nesveikuoja. 
Abiejų sveikata sušlubavus. 
Nors Sofija ir nesijautė ge
rai, bet vistiek stengėsi pri
žiūrėti Joną. Bet jau trys 
savaitės, kai Jonas pasidavė 
į ligoninę. Neteko sužinoti 
apie jo dabartinį sveikatos 
stovį.

Taip pat į ligoninę pasida
vė ir Chas. Tamošiūnas, jis 
turės pergyventi operaciją.

Margaret Cvirkienė, Mild
red Stensler teta, irgi atsi
gulė į ligonine. Ji yra labai 
sunkiai susirgusi.

Frank Mankauską ištiko 
širdies priepuolis. Išbuvęs 
tris savaites ligoninėje, da
bar sėkmingai sveiksta na
muose žmonos Helen priežiū
roje.

Taipgi jau antri metai ser
ga Chas. Almantas. Jis nete
ko vienos kojos. Ir jo sveika
ta labai iš lėto taisosi, žmo
nos priežiūroje.

Mes linkime visiems mūsų 
ligoniams greitai ir pilnai pa
sveikti. N. lešmantienė

• Šiauriniuose Alžyro rajo
nuose sėkmingai įgyvendina
mas šūkis “Žaliasis barjeras, 
prieš Sacharą.” Jau pasodin
tas pirmasis milijardas me
džių, kurie sergsti 600 tūks
tančių ha. Po dvidešimties 
metų juosta pasieks 1500 km 
ilgį ir grąžins šaliai 12 mln. ha 
žemių, kuriose kitados augo 
žemės ūkio kultūros.
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KANADOS ŽINIOS
Gražiai paminėtos motinos ST. PETERSBURG, FLA.

MONTREAL, QUE.
PAMINĖJO MOTINŲ 
DIENĄ

Šios kolonijos Lietuvių 
Moterų Klubo valdybos ini
ciatyva buvo suruoštas Moti
nų Dienos paminėjimas ge
gužės 7, kuris praėjo labai 
sėkmingai. Klubas gyvuoja 
gražiai, smarkiai auga narių 
skaičiumi. Bravo, moterims!

Paskutinis susirinkimas
Gegužės 13 įvykęs Sūnų ir 

Dukterų pašalpinės draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
nors nariais nebuvo perdaug 
skaitlingas (turbūt, daugelį 
suviliojo išvykti į gamtą), 
bet buvo gana įdomus, išduo
ta eilė raportų, apsvarstyti 
ligoniai.

Draugijos pirm. J. Vilkelis 
pakvietė visus skaitlingai da
lyvauti draugijos 50 metų 
gyvavimo sukakties proga 
ruošiamame bankiete gegu
žės 20 d.; taipgi pakvietė į 
šios draugijos rengiamą pir
mą išvažiavimą-pikniką, ku
ris ruošiamas birželio 11 d., 
drg. V. Vekterienės puošnia
me vasarnamyje. Tai bus 
kaip ir sutikimas šios draugi
jos narių, grįžusių iš viešna
gės Gimtinėje.

Pirm. J. Vilkelis, buvęs il
gametis draugijoj komiteto 
nariu ir dabar jau per eilę 
metų vadovauja šiai draugi
jai, gerai žino jos veiklą, tai 
bendrais bruožais perbėgo, 
ką draugija per savo gyvavi
mo laiką yra atlikusi, pažy
mėdamas, kad ji yra sukėlusi 
viso $200,902.61. Ši suma 
skirstosi sekamai: Pašalpos 
fondui —$129,806.13, Pomir
tiniam fondui — $17,906.81 ir 
administraciniam fondui — 
$53,189.67 (į šią sumą neįei
na šių metų pajamos). Ši 
draugija ne tik pašalpą teikia 
sergantiems, išmoka pomir
tinę, bet yra nemažai parė
mus ir kitas įvairias labda
ringas įstaigas, kaip raudo
nasis kryžius, vaikučių ligo
ninės, tai sušelpus sunkiai 
sergančius ir neturinčius kas 
prižiūri ir t. t. ir t. t. Pirmi
ninkas labai apgailestavo, 
kad buvusios skaitlingiausios 
Kanadoje senosios kartos lie
tuvių draugijos, kuri turėjo 
apie 800 narių, dabartinis na
rių skaičius yra žymiai suma
žėjęs, nes daugelis išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo, kiti pasi
sklaidė po plačiąją Kanadą.

Pirmininkas pranešė, kad 
vasaros laiku per tris mėne-

sius susirinkimų neįvyks. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėnesį, sena tvarka.

J. Vilkelienė pranešė, kad 
pirmininkas švenčia savo 
gimtadienį, tai jam sudainuo
ta “Ilgiausių metų,” palinkė
ta sėkmės ir toliau taip puik- 
kiai vadovauti draugijai, kuri 
iki šiol išlaikė savo garbę.

Netekome tautiečio
Gegužės 8 d. iš gyvųjų tar

po išsiskyrė senesnės kartos 
tautietis Jonas Valašimas, 
kilęs nuo Biržų. Paliko žmo
ną. Velionis pergyveno skau
džių nelaimių: anksčiau išti
ko jį paralyžius. Prieš keletą 
metų neteko kojos, o mirė 
nuo širdies smūgio. Lai būna 
jam lengva šios šalies žeme
lė, o jo našlei ir artimiesiems 
gili užuojauta.

Ligoniai
Drg. E. Zieniuvienė per

gyveno operaciją Montrealo 
General ligoninėje.

Drg. M. Ceponienė anks
čiau pergyveno operaciją, 
dabar vėl Victorijos ligoninė
je sveikatai patikrinti.

Drg. J. Girdžius išvežtas į 
Royal Victorijos ligoninę, ne
teko sužinoti, kokia liga su
sirgęs.

Verdūnietis Jonas Petrulis 
per du kartu buvo nuvežtas į 
ligoninę, šiuo laiku, rodos, 
randasi namie, bet jo sveika
ta sušlubavusi.

Linkiu visiems greitai pa-1 
sveikti. Rep.

Montrealio Lietuvių Mote
rų Klubas žydinčiame gegu
žės sekmadienį draugų 
Skripkų svetainėje surengė 
motinų paminėjimą. Mūsų 
kultūringa publika, supras
dama tos dienos svarbą, gau
siai susirinko pagerbti savo 
motinas. Sueigą atidarė mū
sų Klubo pirmininkė Aida. 
Atsistoję minutės tyla prisi
minime savo ir viso pasaulio 
motinas ir jų meilę savo vai
kams.

Pirmininkė savo neilgoje 
kalboje pasakė, kad dar 
neatsirado toks dainius, ku
ris pajėgtų apdainuoti moti
nos meilę, nei rašytojas bei 
poetas, kuris galėtų apibū
dinti, kas yra motina ir jos 
meilė. Onutė Veršinskienė 
paskaitė gražų pačios sukur
tą eilėraštį, paskirtą motinai. 
Paskui pirmininkė pakvietė 
iš publikos kai ką pasakyti 
apie motiną. Draugas Urbo
navičius keliais žodžiais pa

brėžė, kaip brangi yra moti
na. Bronius Šaučiūnas pasa
kė: Atiduočiau viską, ką tik 
turiu, kad galėčiau pabučiuo
ti motinos kojas ir jai padė
koti.

Na ir sužinojome, kad 
draugams Čičinskams tą die
ną yra jų vedybininio gyve
nimo 50 metų sukaktis. Tai 
sustoję uždainavome “Ilgiau
sių metų” ir palinkėjome su
laukti dar kitų 50 metelių.

Po kalbų programos mūsų 
darbščiosios šeimininkės pa
teikė pietus. Atrodo, kad vi
si buvome patenkinti taip 
gražiai ir kultūringai pralei
dę popietę.

Mūsų Klubas dėkoja mie
liesiems draugams Skrip- 
kams už suteikimą parengi
mui svetainės. Taipgi nuošir
dus ačiū draugėms už dova
nas laimėjimui. . .

Tai ligi kito suėjimo, mie
losios draugės!

P. B. Grandma

IŠVAŽIAVIMAS
M. L. Sūnų ir Dukterų Draugija rengia išvažiavimą-pik

niką Birželio-June 11 d. gražioje V. Vikterienės vasarvietė
je.

Bus jau sugrįžę iš T. Lietuvos mūsų turistai, tai galėsime 
pasidalinti kelionės įspūdžiais ir susitikti draugus.

Malonėkite visi dalyvauti, bus laimėjimai, kol dar sveika
tos leidžia, nesėdėkite namuose.

Lauksime.
VALDYBA

Gegužės 6 Lietuvių Piliečių 
klubo salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Pradėjo 
kuopos pirm. Stasys Kuz
mickas. Buvo pagerbti tylos 
minute mirę kuopęs nariai 
Jonas Blaškis ir Martinas Vi
dra.

Toliau susirinkimą vedė J. 
Šarkiūnas. Sekė Valdybos 
raportai. S. Kuzmickas sakė, 
kad iki šiam laikui kuopos 
renginiai buvo sėkmingi, su
sirinkdavo nemažas skaičius 
publikos, atsilankė svečių ir 
tolesnių vietų.

Už sekr. J. Andriulienę 
kuopos finansų stovį pateikė 
S. Kuzmickas. Iždininkas P. 
Alekna su sąskaita sutiko. Iš 
renginių pranešimą pateikė 
P. Mockapetris ir S. Kuzmic
kas. Pranešimai buvo priim
ti. Kadangi vasaros metu 
daug organizacijos narių iš
vyksta į įvairias vietas atos
togų, tai susirinkimas nuta
rė, kad liepos-rugpjūčio-rug- 
sėjo mėnesiais LLD 45 kuopa 
turėtų vieną parengimą, su
sirinkimą ir pietus. Prašom 
visų įsitėmyti.

Buvo nutarta kapų puoši
mo dienoje (Memorial Day) 
pagerbti mirusius organizaci
jos narius per “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Abiem laikraščiam 
paskyrė po $25.

Po susirinkimo buvo pie
tūs, kuriuos pagamino M. ir 
A. Raškauskai. Po pietų bu
vo muzika-šokiai.

sėkmingi, publikos atsilankė 
nemažai.

Nutarta kapų puošimo die
noje pagerbti mirusius klubo 
narius per “Laisvę” ir “Vil
nį.” Laikraščiams paskyrė po 
$25.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai užgyrė 
V.Bunkaus raportą. Kadangi 
finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė yra susirgusi, tai fi
nansų raportą pateikė iždi
ninkas J. Dobrow.

Iš renginių pranešimą pa
teikė Stasys Kuzmickas ir P. 
Mockapetris. Pranešimai bu
vo priimti.

Buvo apdiskusuota rengi
nių eiga.

Vasaros metu daug mūsų 
organizacijų narių išvyksta 
pakeliauti į įvairias vietas, 
dėl to mūsų pobūvių lankyto
jų sumažėjo, tai nutarta po
būvių skaičių sumažinti.

Susirinkimų bus: liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais.

Įvyks tik klubo susirinki
mas ir vienas parengimas. 
Reiškia, per tris paminėtus 
mėnesius įvyks trys rengi
niai/kiekvieną mėnesį po vie
ną. Prašom visus įsitėmyti. 
Kadangi Adelė Pakalniškie
nė susirgusi, tai meninę pro
gramą veda pianistė Helena 
Janulytė. Mūsų renginiuose 
padainuoja Dainos Mylėtojų 
choras ir solo Stasys Kuz
mickas.

MONTREAL, QUE.

Mirus

Jonui Valašimui

MOTINĄ PRISIMINUS
Triukšmingas miestas 

skendėjo 
Gegužės nakties tylumoj. 
O širdį man baisiai skaudėjo. 
Jaučiau aš bedugnę sieloj.

Lyg kūdikis verkti 
pradėjau, 

Kodėl nei pati nežinau.
Menu lyg motiną regėjau, 
Grubias jos rankas bučiavau.

Bet .motinos veidas, išnyko 
Iš mano vaizduotės tyliai 
Ir skausmas man širdyj 

apnikd, 
Lyg varstė rožių dygliai.

Štai baigėsi sapnas 
skausmingas.

Pravėriau akis tamsumoj.
O, mama, aš būčiau laiminga, 
Išvydus tave tikrumoj.

Ir kvapą sulaikius klausiausi 
Su skaudančia skundo siela. 
O ji man kuždėjo į ausį, 
Tave tik sapnuose lankau.

Triukšmingas miestas 
skendėjo

Gegužės nakties tylumoj, 
Man ašaros veidais riedėjo, 
Verkiau aš nykioj tylumoje.

Onutė Versiuskas

Montrealio kronika
LIGONIAI

N. Narusevičienė, mūsų 
draugijos šeimininkė, turėjo 
lengvą operaciją R. Viktori
jos ligoninėje.

A. Šiuplevičienė, netikėtai 
laiptais lipdama puolė, susi
žeidė koją, buvo nuvežta į 
ligoninę.

Linkiu greit pasveikti.
GIMTADIENIS

J. Taniška atžymėjo savo 
70 m. gimtadienį. Dukrelė 
Genutė su šeima atvyko iš 
Ottawos. Sukvietė gražų bū
rį tėvelio draugų ir visus 
skaniai pavaišino, o jubilia
tas gavo daug linkėjimų ir 
dovanų.

Linkiu Jurgiui dar sulaukti 
daug gražių metelių.

P. S. Mieli “Laisvės” skai
tytojai, laikinai aš Jus palie
ku, nes gegužės 26 d. išvyks
tu su M. L. Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės dr-jos grupe į T. 
Lietuvą. Tikiu, kad sugrįžus 
teks parašyti apie viešnagę.

Janina
PRIEŠ GINKLŲ 
PARDAVIMĄ

Neseniai pravestas Asso
ciated Press ir NBC apklau
sinėjimas parodo, kad didelė 
Amerikos žmonių dauguma 
priešingi ginklų pardavimui 
Vidurio Rytų šalims. Prieš 
balsavo 60 procentų užklaus
tųjų. Bet nei vyriausybė, nei 
Kongresas su žmonių norais 
ir valia nesiskaito.

MIAMI, FLA.

Parsiduoda
Trijų kambarių apart- 

mentas pilnai baldais iš
ruoštas. Namas turi 30 
apartmentų. Neįleidžiami 
įnamiai su vaikais bei gy
vuliais. Namas randasi 
arti restaurantų, krautu
vių ir busų. Apžiūrėjimas 
—$51 kas trys mėnesiai. 
Kaina $10,000.

Marie Koch
17300 N. E. 23rd Avė. 
No. Miami Beach, 

Florida 33160

giliai atjaučiame Velionio našlę ir visus artimuo
sius, ir apgailestaujame netekę tautiečio.

J. E. Urbanavičiai
R. M. Karalevičiai 
M. M. Gudai
S. B. Balčiūnai 
J. E. Petrauskai
T. Z. JuzulaiČiai 
E. Blažienė
P. Meškinis

i A. M. Semijonai
i F. A. Šuplevičiai

B. M. Šalčiūnai 
J. N. Narušiai 
J. R. Jurkštai 
G. P. Taruškai 
V. Krupauskas 
A. Sadauskas

J. Vilkas

Klubo veikla
Gegužės 13 savoje salėje 

klubiečiai turėjo susirinkimą, 
kurį pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Pirmiausia buvo pa
gerbtas tylos minute miręs 
klubo narys Jonas Blaškis. 
Toliau sekė Valdybos rapor
tai.

V. Bunkus pranešė, kad 
valdyba ir direktoriai savo 
posėdyje aptarė ir sutvarkė 
būtinus klubo reikalus. Taip 
pat priminė, kad praeitą mė
nesį klubo renginiai buvo

Pranešimai
Gegužės 27 d. klubo pobū

vis, pietūs 12 vai.
Birželio 3 d. LLD 45 kp. 

susirinkimas.
Birželio 10 d. klubo susi

rinkimas pradžia 10:30 vai. 
ryto.

Birželio 17 dieną Tėvų pa
gerbimas.

Birželio 24 d. klubo pobū
vis, pietūs 12 vai.,

Prašom visus dalyvauti.
Įvyks klubo salėje, 314-15

Avė. South. V. Bunkienė

HARTFORD, CONN.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENOS PROGA

SKAUDUS PRISIMINIMAS

Mike Butkevich
Mano mylimas gyvenimo draugas 

mirė 1962 m. lapkričio 14 d.

Juozas Žemaitis
Mano švogeris . 

mirė 1969 rugpjūčio 19 d.

Lucy Žemaitienė11

Mano mylima sesutė 
mirė 1972 m. sausio 6 d.

Liūdniausias mano gyvenime laikas, tai prisimi
nus savo brangiausius, kurie ilsis kapuose amžinai. 
Pirmiausia mirė mano mylimas vyras, paskiau 
švogeris Juozas Žemaitis, o paskiausia mano myli- ■ 
miausia sesutė Lucija Žemaitienė.

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ 
, Žmona, švogerka ir sesuo

Prisimename 
brangias drauges

SAN FRANCISCO, CAL.

Šią Mirusių atminimo 
. dieną su skaudančia 

širdimi liūdžiu
Prisiminus mano šeimos narius—tėvelius, vyrą, 

dukrelę, brolį ir sesutes.
Brangieji, Jūsų nepamiršiu kol gyva būsiu.
Lieku liūdinti—

dukra, žmona, motina ir sesuo

VALE SUTKIENE

HARTFORD, CONN.

PRISIMINIMAS MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMO DIENOJE

Natalija Navojienė
mirė 1977 m. gruodžio 21 d., Lietuvoje

Reiškiu gilią užuojautą dukrai Elenai Brazauskie
nei, kitoms dukroms ir sunūms Lietuvoje ir šioje 
šalyje; taipgi jos brolio seseriai Anastasijai Sauru- 
saitis.

LOUISE BUTKEVICIENE
Laisvės Choro Dainininkė

SAN FRANCISCO, CAL.

Liūdnas prisiminimas
LLD 153 kuopos nariai su pagarba prisimename 

mirusius narius, kurie veikė ir troško, kad Draugi
ja gyvuotų, kad pasaulyje būtų taika, kad darbo 
žmonėms būtų geresnis gyvenimas.

Mes Jūsų nepamiršime niekados.

LLD 153 KUOPOS VALDYBA 
ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLĄ.
Su gegužės 30-tąją—mirusiųjų pagerbimo diena, 

mes prisimename mirusius klubo narius, kuriuos 
, negailestingoji mirtis išskyrė iš mūsų tarpo.

Gili užuojauta artimiesiems.

LIETUVIŲ VYRESNIŲJŲ PILIEČIŲ KLUBAS

ST. PETERSBURG, FLA.

PRISIMINIMAS MIRUSIŲ NARIŲ
Su liūdesiu širdyse prisimename mielus LLD 45 

kp. mirusius narius. Su pagarba minėsime pažan
gios idėjos kovotojus, kad pasaulyje būtų taika, 
kad darbo žmonėms būtų geresnis, šviesesnis gy
venimas.

Mes pasilikę tęsime toliau kovą už tuos pačius 
idealus.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI

: Ozone Park, N. Y.
i

LDS 1 IR 13 KUOPŲ 
NARIAMS

Pirmadienį, birželio (June) 
5 d. įvyks LDS 1 ir 13 kuopų 
bendras susirinkimas, “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
kampas 102 St., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. dieną.

Tai bus svarbus susirinki
mas. Bus delegatų rinkimas į 
LDS 23-čią seimą, kuris 
įvyks rugpiūčio 4 ir 5 dieno
mis, Chicago, Ill. Taipgi tu
rėsime pasitarti apie kuopų 
bendrą parengimą.

Prašome abiejų kuopų na
rius dalyvauti susirinkime.

Kuopų Valdybos

Hartford, Conn.
Namo Bendrovės koncer

tas ir pietūs labai gražiai pa
vyko. Tiesa, publikos galėjo 
būti daugiau, bet buvo nesu
sipratimas su parengimo pa
skelbimu. Gegužės 7 dienos 
parengimas buvo Namo Ben
drovės, bet buvo “Laisvėje” 
paskelbta, kad Laisvės Cho
ro parengimas. Nors buvau 
parašius klaidos atitaisymą, 
bet prieš parengimą “Lais
vėje” jis nepasirodė. Atsi
prašau už klaidą.

* * *
Gegužės 6 dieną mirė Jo

seph Kazlauskas, buvęs 
Laisvės Choro kūrėjas ir dai
navęs chore, kol galėjo. Bu
vo visų organizacijų sekreto
riumi ir dažnai parašydavo į 
“Laisvę.” Giliausią užuojautą 
reiškiame jo sūnums ir jų 
šeimoms, taipgi žentui Al.

* * *
Louisė Butkevičienė jau 

stipresnė, bet jai kojas dar 
vis labai tebeskauda. Sugrįž
ti į chorą kol kas dar nema
no. 

* * *
Namo šeimininko Antano 

Skardžiaus žmona labai 
skundžiasi savo sveikata. 
Riaumatizmas neleidžia jai 
gerai vaikščioti.

♦ * *
Walter Brazauskas sunkio

je padėtyje. Sunku besu
prasti, ką jis kalba, ir atmin
tis nebetokia, kokia buvo 
pirmiau.

* * *
Mūsų sekantis parengimas 

bus birželio 11 dieną Laisvės 
salėje. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Bus gražus koncertas. 
Solo dainuos Irena Janulis iš 
Massachusetts. Mes visi la
bai mylime klausytis ją dai
nuojant. Esapie jai dėkingi 
už dalyvavimą mūsų progra
moje.

* * *
Vietinis Laisvės Choras 

pateiks įvairių liaudiškų dai
nų, lietuviškų ir angliškų.

Komisija praneša, kad šį 
kartą turėsime “keiterius,” 
tai choristams nereikės tiek 
daug dirbti. Tik prašome už
sisakyti vietas, nusipirkti ti- 
kietus iš anksto, kad maž
daug žinotumėm, kiek paren
gime bus žmonių. Gros John 
Martin orkestras.

* * *

Gegužės mėnesį minėjo sa
vo gimtadienius: Anastazija 
S. Jerry De Čarli ir Elena 
Brazauskas. Jerry yra mūsų 
Laisvės Choro pirmininkė. Ji 
iškėlė puikią vakarienę su 
buteliu kanadiškos ir gražiu 
tortu. Susirinkusieji jai pa
dainavo “Happy Birthday” ir 
“Ilgiausių metų.” E. B.

Grand Rapids, Mich.
Iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 

Ona Adams, Frank Adams 
žmona, sulaukus 83 metų. 
Mirė ligoninėje. Liūdinčius 
paliko gyvenimo draugą 
Frank, dukterį Mrs. Robert 
Jamo, du sūnus —Quincy 
Adams ir Bruno Adams, 
taipgi šešis anūkus, keturis 
proanūkius ir seserį Lietuvo
je.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionės artimiesiems.
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ILGIAUSIŲ METŲ
Jurgiui Stasiukaičiui

ADMINISTRACIJA

Sveikiname mūsų mylimą tėvą ir gyvenimo drau
gą, sulaukusį 85 metų gimtadienio gegužės 27 d.

Jo garbingi darbai, jo meilė šeimai visuomet mus 
džiugina. Mes jį gerbiam kaip mylimą šeimos narį 
ir visuomenės veikėją.

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

Žmona—SOFIJA
Sūnus —FRANK 

su žmona JANET ir dukromis 
* * *

New Yorko
Pažangiųjų
Moterų veikla

PRISIMENAME 
BRANGIAS DRAUGES
Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal 

savo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. Štai 
jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

Margareta Alvinienė 
Helen Andriks 
Carol Baretela 
Ona Bečienė 
S. Bidermanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
Ona Chernik-Cernevičienė 
M. Ciberkienė 
Ona Cibulskienė 
Margaret Cowl 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
O. Janušienė
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauskienė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Pranciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Alisė Kunevičienė 
Marė Kalvaitienė 
Ona Kalvaitienė 
A. Kaulinienė 
Kostancija Karlonienė 
Kostancija Karpavičienė 
Lucy Klimienė 
Marė Kreivėnienė 
Marė Krunglienė 
Ona Laukaitienė 
Rožė Laukaitienė 
Elzbieta Laurenkus 
Irena Levanienė 
Veronika Lisajienė 
Ona Malkūnienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk

R. Merkienė
Mary Mikalauskienė
Albina Mikalaus
Izabelė Misiūnienė
Viktorija Miller-Zmitraitė
E. Mulokiutė
Marė Nečiunskienė
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė
A. Paukštienė
Sofija Petkienė
Kazimiera Petlickienė
Adelė Petraitienė
Juzė Pužauskienė
Izabela Radžiūnienė
Olga Reinhardt
Stefanija Sasna
V. Šibeikienė
Emilija Simon
Marg. Sluogsnaitienė
Ona Stanelienė
Emilija Stupurienė
Ona Švagždienė
Marė Tamelienė
Ona Titanienė
Ona Urbaitienė
Stella Vaitkus
Margaret Valilionienė
Ona Venskūnienė
Katrina Vilktrakytė
N. Virbickienė
Ona Walmusiene
Klem. Yenkeliūnienė
Antanina Zdažinskienė
Ona Zeidatienė
Bronė Žilinskienė
Mary Zoubra

Praeito sekmadienio popie
tės ilgai nepamiršime tie, ku
rie turėjome laimę ją praleis
ti Laisvės salėje nepaprastai . 
gyvoje, draugiškoje nuotai
koje prie gražių, melodingų 
lietuviškų dainų ir skanių i 
vaišių. Kalbu apie įvykusį j 
mūsų Aido Choro pavasarinį 
koncertą. Pasirodo, kad šis Į 
koncertas buvo ne tik pava- i 
sarinis, bet, kaip pastebėjo 
Aido pirmininkas Povilas i 
Venta, ir jubiliejinis. Su šiuo i 
koncertu choras atšventė sa i 
vo 66-ąjį gimtadienį. Pama- I 
tytumėte, kokiu entuziazmu į 
publika sutiko ir sveikino! 
koncerte dalyvaujantį Joną i 
Jušką, vieną choro įkūrėjų, , 
kai pirmininkas jo vardą iš- | 
šaukė ir paprašė atsistoti. | 
Aido Choras bene tik ir bus : 
seniausias Amerikos lietuvių J 
choras, išgyvavęs ir puoselė- j 
jęs lietuvišką dainą net 66 į 
metus be mažiausios per- ! 
traukos!

Koncertinei šios popietės | 
programos daliai puikiai pir- i 
mininkavo Nastė Buknienė, 
o pirmutinėmis programos 
pildytojomis buvo hartfor- 
dietės Laisvės Choro vadovė ' i 
Wilma Hollis, solistė Elena 
Brazauskienė, buvus niujor
kietė ir aidietė, ir choro pia-1 
nistė Laura Holleran. į

Pirmame pasirodyme Wil- | 
ma ir Elena, Laurai akompa- j 
nuojant, davė mums po solo, ' 
o dainų programos pabaigoje Į 
jos labai gražiai padainavo j 
porą duetų. Abiem atvejais i 
mes joms šiltai padėkojome I 
gausiais delnų plojimais.

Pats Aido Choras irgi dai- i 
navo dviem atvejais, pateik- į 
damas keletą naujų iš Tary- i 
bų Lietuvos gautų liaudiškų i 
dainų ir keletą jau daug kar- į 
tų mums girdėtų, bet nepap- ! 
rastai populiarių ir linksmų ; 
dainų, mūsų mielajai Mildred ! 
Stensler vadovaujant, ir žy- j 
miajam muzikui profesoriui | 
Frank Bražinskui akompa-i 
nuojant. Nors, kaip žinia, t 
Aido Choras nebe toks skait- j 
lingas, koks .būdavo, bet ir šį j 
kartą savo pasirinktas dai
nas, man atrodo, atliko kuo ; 
puikiausiai. !

Kaip ir paprastai, Aido 
Choro solistai Nelė Ventienė

Niujorko Lietuvių Moterų i 
Klubo susirinkimas įvyko ge- i 
gūžės. 18 d., Laisvės salėje.

Susirinkimą pravedė Klu-, 
bo pirmininkė Ieva Mizarie-' 
nė.

Pirmiausia ji padarė Klubo 
veiklos apžvalgą. Ji sakė, 
kad ji buvusi “Vilnies” laik
raščio suvažiavime ir kad vil
niečiai yra dėkingi už mūsų 
Klubo sveikinimą su $50. Ji 
ragino klubietes, kurios yra 
narės LLD, dalyvauti šau
kiamame LLD kuopų susirin
kime gegužės 23 d.

Klubietės nutarė, mirus 
narei, per “Laisvę” išreikšti 
užuojautą šeimai. Taipgi bu
vo kalbėta apie surengimą 
narėms vasarinės sueigėlės. 
Palikta valdybai tuomi pasi
rūpinti.

Apie mūsų narę Anna Qua- 
ter raportavo A. Rainienė, 
kuri ją aplanke. Draugė Qua- 
ter jau seniai besilankė mūsų 
susirinkimuose, nors nei vie
nas susirinkimas nepraeina, 
kad mūsų miela Anna Quater | 
nepriduotų per ką nors auką 
Klubui. Ji, per ašaras, skun
dėsi, kad kojos nebetarnau
ja, nors labai norėtų atva
žiuoti pas mus.

Su aukomis prisidėjo seka
mos narės: po $10 aukojo 
Anna Quater ir Paulina Ko- 
lendo; po $5—Julia Lazaus
kienė, D. Galinauskienė, 
Adelė Rainienė ir Sofija Sta
siukaitienė; po $1—Viktorija 
Balkus ir Stella Narbutienė. 
J. Lazauskienė aukojo ir 
maisto. Ačiū visoms.

Kaip paprastai, vėliau įvy
ko vaišės, kurias paruošė So
fija Stasiukaitienė ir Nelė 
Ventienė.

Bronės Keršulienės puikios 
gėlės puošė stalą.

Sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 20 d., 2 vai. 
po pietų.

A. R., Korespondentė

Chicago, Ill. — Chicagos ir 
jos apylinkės pažangiečiams 
yra gerai žinomas veikėjas 
Jack Kling. Net 50 metų jis 
yra pašventęs kovai už liau
dies reikalus. Birželio 25 die
ną jam ruošiamas pagerbi
mas. Lietuviai kviečiami da
lyvauti.

WOODHAVEN, N. Y.
j

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mary Krunglis
mirė 1972 m. gegužės 31 d. 

I

Mūsų mielos mamytės niekuomet neužmiršime.
Ji mūsų mintyse pasiliko ant visados.

Dukros: ALBERT URBAITĖS
ALDONA KELLEY ir vyras FRANK 

ir anūkai

Liūdnas Prisiminimas

....... ............. .......................................................................... . ...... . ......

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

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

Zofija Banytė-Zmitrienė Augustinas Zmitra Viktorija Zmitraitė-Miller

MAMYTĖ—ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18,1940 m.
TĖVELIS-AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpjūčio 21, 1950 m.
SESUTĖ-VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16,1965 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus kasdien 
prisimename su liūdesiu širdyse. '

BRONĖ ZMH RAITĖ -KERŠULIENĖ
VLADAS KERŠULIS

LAISVĖ

Žiupsnelis įspūdžių iš mūsų Aido Choro 
pavasarinio koncerto

ir Viktoras Bekeris savo ma
loniais balsais ir meistrišku 
atlikimu dar kartą publikoje 
paliko puikiausią įspūdį. Taip 
pat labai gražų įspūdį skait
lingoje publikoje paliko due
tai Nelė Ventienė ir Tęsė 
Stočkienė ir Viktoras Beke
ris ir Nelė Ventiene.

Dar kartą labai gražų įspū
dį publikoje paliko jau daug 
kartų girdėta solistė Amilija 
Young-Jeskevičiutė.

Labai gražus visiems sur- 
pryzas buvo muziko Bražins
ko ir jo grakščios jaunutės 
dukrelės Elizabeth, jam pa
čiam akompanuojant, solo ir 
duetas. Jie pateikė trejetą 
anglų kalba dainų. Labai no
rėtume, kad jų šis pasirody
mas Laisvės salėje nebūtų 
paskutinis.

Kaip matote, nė neban
džiau kiekvieną koncertinės 
programos atlikėją įvertinti 
atskirai. Nesijaučiu kompe- 
tentišku tai padaryti be 
skriaudos atlikėjams. Man 
rūpi tik bendrais popietės įs
pūdžiais su skaitytojais pasi
dalinti.

Dar tik tiek reikia pridėti, 
kad visos solistinės buvo 
choro apdovanotos gražiomis 
gyvų gėlių puokštėmis, jei 
neklystu, iš pačiu choristų 
darželių.

Labai didelė ir maloni 
staigmena šioje popietėje bu
vo, tai pasirodymas svečių iš 
Lietuvos, kaunietės Konku- 
levičienės ir jos sūnaus Šarū
no, Kauno rajono kolūkio 
“Pirmumas” vyriausio ižinie- 
riaus. Inžinierius Konkulevi- 
čius buvo iškviestas į mus 
tarti žodį. Jiš savo labai 
trumpoje kalboje pasveikino 
mūsų aidiečius ir papasakojo 
apie šį stambų kolūkį. Taipgi 
svečiai sakė, kad jis per pa
skutinius aštuonerius metus 
gauna ir skaito “Laisvę.” 
Baigdamas savo kalbą, inži
nierius apdovanojo mūsų 
choro vadovę Mildred tautiš
ka lietuviška juosta. x

Antroji popietės progra
mos dalis—bankietas.

Visi dalyviai buvome pui
kiai pasotinti ir pavaišinti. 
Kiek suprantu, šiai skaitlin
gai publikai pamaitinti mais
tą paruošė choristės Ona Ba- 
barskienė ir Nelė Ventienė. 
Sunku mums ir įsivaizduoti, 
kaip sunkiai joms net keletą 
dienų reikėjo padirbėti. Kas 
dar su darbu prisidėjo, taip 
pat ir apie gautas aukas, lai 
patys aidiečiai pasigiria ir 
padėkoja.

Kaip sakiau pradžioje, 
bent jau aš šio aidiečių pa
rengimo ilgai nepamiršiu.

Rep.

Mirė W. Graunas
Sekmadienį, gegužės 21 

d., Jamaica ligoninėje mirė 
Vladas Graunas, kurį ištiko 
širdies smūgis. Jis buvo pa
laidotas trečiadienį, gegužės 
24 d, iš Shalins koplyčios.

Draugas Graunas buvo il
gametis New Yorko apylin
kės gyventojas ir visą laiką 
pažangaus judėjimo rėmėjas. 
Jis priklausė Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 24 kuopo
je, skaitė ir rėmė “Laisvę” 
per daug, daug metų.

Liko giliausiame nuliūdime 
žmona Ieva, kuri sunkiai ser
ga per eilę metų, sūnus, dvi 
dukros Lillian ir Adelė ir 
žentas Adam Stupur jų duk
ros ir daug kitų artimųjų.

“Laisvės” kolektyvo vardu 
reiškiame gilią užuojautą šei
mai. Ieva Mizarienė

BRIEFS
Winter activities and af

fairs came to an end with 
Aido Chorus’ concert Sun
day, May 21. It was a good 
and enthusiastic concert and 
an inspiration to carry on the 
chorus work in the next sea
son, and to try to get new 
members to join us.

* * *
May 6, 8 pm “Young Wor

ker’s” presented a Salute To 
The World Youth Festival at 
a concert with U. S. A. act
ress Vinie Burrows, ballad 
singer Don Yowel, U.S.S.R. 
Northern Dawn Folk Dance 
Ensemble and guest artists 
from Cuba and South Africa, 
Town Hall, W. 43 St., New 
York City. 

* * ♦
Now that the long freeze 

of this winter is finally over, 
why be an inside observer 
when there is a variety of 
out-door ways to enjoy the 
city this spring and^summer. 
Many nature-loving organi
zations offer open-air activi
ties, and May is only the 
beginning of the season-long 
series of festivals, sidewalk 
exhibitions, and community 
celebrations that New York 
is famous for. And don’t for
get Arrow Farm.

* * *
In a ceremony marking the 

tenth anniversary of the 
Rev. Dr. Martin Luther 
King’s assassination Coretta 
King said:

“We still have much, much 
yet to do to fully achieve

Pramogų kalendorius
i A J AA A

BIRŽELIO 11 D.
Hartfordo Laisvės Choras 

rengia pavasarinį koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečių iš toliau. 
Kviečiame visus. įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Hawthorne, N. J.

Juozas Bimba
Jau kelinti metai mūsų se

nas laisvietis Juozas Bimba 
smarkiai nesveikuoja, vos tik 
gali pasiremdamas lazda tru
putį paeiti, nes jo kairysis 
šonas yra suparalyžiuotas. O 
dabar, gegužės 20 dieną jį 
ištiko nauja skaudi nelai
mė—puldamas susilaužė 
šlaunkaulį. Dabar guli ligoni
nėje. Praeitą antradienį bu
vo operuotas.

Tiek apie jo sveikatos pa
dėtį šiuos žodžius rašant ir 
težinoma.

Linkime Juozui susveikti.

Martin’s dream. We have 
made considerable progress 
in many areas during the 
last 10 years, but our society 
today still tolerates human 
suffering.”

* ♦ ♦
One out of three Ameri

cans sees the high cost of 
living as the top problem 
facing our nation today, ac
cording to a recent Gallup 
poll.

Officials of the Carter Ad
ministration said in Wa
shington recently that the 
President planned to name 
actor Paul Newman to the 
10-member United States 
delegation to the United Na
tions General Assembly ses
sion on disarmament. Mr. 
Newman, who is 53 years 
old, had long been interested 
in arms control.

* ♦ ♦
Traveling season is in a 

full swing. Tourist groups 
are going to Lithuania, orga
nized by Laisve. Many other 
people are going individually 
to Lithuania and other plac
es. Aido chorus teacher Mil
dred Stensler and soloist 
Victor Becker are going to 
Spain and so on. More snap
shots will be in albums and 
many memories added to our 
lives. I still think of my vis
its to Lithuania7and Estonia 
and those thoughts give me 
great pleasure. So happy 
summer and good trips to all 
of you! Use

Ona Zugzda, Justas Paleckis, Use Bimba and two friends.




