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KRISLAI
Ekskursijos į Lietuvą 
Vasariniai piknikai 

spaudos naudai 
Universitetai ieško studentų 
Naujos formos doleris 
Padangos mašinoms 
LDS suvažiavimas

IEVA MIZARIENĖ
Dar yra vietų rugpjūčio 16 

d. ekskursijoje į Lietuvą, 
kurią ruošia “Laisvės” direk
toriai. Kurie skaitytojai ma
note vykti, pasiskubinkite 
prisiųsti savo užstatą.

Kaip žinote, bus dvi eks
kursijos: viena išvyks liepos 
12 d., o antra rugpjūčio 16 
d. Abi ekskursijos išbus Lie
tuvoje po 10 dienų.

□
Prašome visų skaitytojų 

nepamiršti spaudos reikalų 
vasaros metu. Būtų gerai, 
jeigu kiekviena kolonija su
ruoštų bent po vieną sueigą 
(pikniką) ir pelną skirtų mū
sų pažangiąja! spaudai. Vis
kas dabar taip pabrango, kad 
be nuolatinės paramos sunku 
verstis. □

Mūsų šalyje universitetai 
ir kolegijos šiais metais 
smarkiai pradėjo verbuoti 
studentus. O kodėl taip? 
Mat, tėvai nepajėgia leisti į 
aukštesniąsias mokyklas vai
kus, nes įstojimas ir metinės 
duoklės kiekvieneriais me
tais kyla ir kylą. Tai kas lie
ka daryti? Baigęs vidurinį 
mokslą jaunuolis turi ieškoti 
darbo. Deja, darbą dabarti
niu laiku jaunam žmogui sun
ku surasti. Didžiausias ne
darbas kaip tik tarp jaunųjų.

Atrodo, kad ne viena ma
žesnė kolegija bei universite
tas turės užsidaryti dėlei sto
kos studentų. O studentai, 
trokštą mokslo, negali jo įsi
gyti.. . □

Mūsų valstybė nutarė iš
leisti metalinius dolerius 
(monetus) vietoje popierinių. 
Sakoma, kad metalinis mo
netas išsilaiko apie 15 metų, 
o popierinis tik apie 18 mė
nesių. Čia sutaupys valstybė 
apie 4.5 milionų dolerių į 
metus.

Bet dabar eina “ieškoji
mas,” kieno bareljefą dėti 
ant monetos. Valstybės de- 
partmentas gauna tarp 700 
ir 800 laiškų kasdien su no- 
minavimais bei patarimais. 
Dauguma nori, kad būtų mo
ters nuotrauka. Valstybės 
oficialus palinkimas turėti 
“Miss Liberty,” bet kitų yra 
nominuojamos sufragistė Su
san B. Anthony, lėktuve žu
vusi Amelia Earhart, Elean
or Roosevelt ir eilė kitų. Pa
žiūrėsime, kas iš to viso 
išeis.

Pas mus 1972 metais pra
sidėjo didelė agitacija už “ra
dial” padangas mašinoms 
(automobiliams). Šios padan
gos girdi, geriau tarnaus ir, 
kas mums svarbiausia, tai, 
kad jos ilgiau tarnaus. Jos 
padarytos su plieno pastipri
nimu. Na, gerai! Perkame 
mašiną, reikalaujame uždėti 
“radial” padangas ir mokame 
daugiau už tai.

Bet štai jau dabar spauda 
pradeda pranešti, kad tos 
padangos sprogsta ir kad, iš 
tos priežasties nuo 1973 me
tų jau buvo 15 užmušimų ir 
daug sužeidimų mašinų ava
rijose. Dabar eina tyrinę ji-

Jis dar tebesitikįs 
sutarties su 
Tarybų Sąjunga

Washingtonas. — Preziden
tas Carteris birželio 2 d. sku
biai susišaukė koresponden
tus į Baltuosius Rūmus ir pa
reiškė, kad jis dar vis tebesi
tiki pasiekti susitarimo su 
Tarybų Sąjunga dėl apriboji
mo strateginių ginklų. Jis sa
kė, kad Jungtinės Valstijos 
stengsis tęsti SALT derybas 
ir siekti susitarimo.

Kalbama, kad prezidento 
politiniai patarėjai ragina jį 
SALT derybas žymiai sulė
tinti, bet jis su jais nesutin
kąs. Nepaisant labai pablo
gėjusių santykių tarpe Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, prezidentas esąs 
nenustojęs vilties susitarti, 
nes toks susitarimas būtų ly
giai naudingas abiems kraš
tams . . .

FORDAS JAU RUOŠIAS 
1980 METŲ RINKIMAMS

Viskas rodo, kad buvęs 
prezidentas Gerald Ford gal
voja apie antru kartu kandi
datavimą. į prezidentus. Jis 
jau pasiskyrė pilnai apmoka
mą sau padėjėją koordinavi
mui jo kampanijos. Taip pat 
keletas kitų republikonų vei
kėjų jau sapnuoja apie busi
muosius prezidentinius rinki
mus. Jų tarpe bene žymiau
sias yra buvęs Kalifornijos 
valstijos gubernatorius 
Ronald Reagan.

Paleistas po užstatu

Joe Wright
Jis yra vienas iš “Wilming

ton 10” veikėjų, nubaustų il
gų metų kalėjimu už kovą 
prieš rasinę diskriminaciją. 
Po ilgų ir sunkių pastangų 
pagaliau pavyko jį iš kalėji
mo išimti po labai aukštu už
statu. Visoje šalyje eina ko
va už visų nuteistųjų pilną 
išlaisvinimą.

mai, ir kompanijos, kurios 
gamina “radials,” jau atšau
kia jų daug atgal. Sakoma, 
kad dabar pradėjo gaminti 
“saugesnes.” Pažiūrėsime.

Šiemet, rugpiūčio 4-5 die
nomis, Chicagoje įvyks Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo seimas. New Yorko kuo
pos jau išrinko delegatus. 
Džiugu, kad abi kuopos (1- 
moji ir 13-oji) pasiųs pilhą 
skaičių delegatų.

Mano nuomone, šis seimas 
turėtų būti skaitlingas. Ne 
taip dažnai dabartiniu laiku 
turime progų suvažiuoti iš 
visos plačios Amerikos. Tad 
naudokimės šia proga.

Izraelis įspėja Jungt. Tautas
United Nations, N. Y. — 

Izraelio delegacijos Generali
nės Asamblėjos sesijoje pir
mininkas Chaim Herzog labai 
aštriai kalbėjo prieš arabiš
kųjų šalių padidintą ginklavi
mąsi. Jis sako, kad vien tik 
Saudi Arabija yra užsakiusi 
užsienyje ginklų už 24 bilijo
nus dolerių. Izraelis esąs in
formuotas, kad Arabijos va
das greitoje ateityje lankysis 
Vakarų Europoje ir paliks 
tokį didelį ginklų užsakymą, 
kokio dar nėra buvę šiame 
šimtmetyje.

“Jau ir šiandien,” pareiškė 
Herzog, “arabų šalys turi 
500,000 daugiau vyrų po 
ginklu, negu Izraelis, ir tris 
kartus daugiau artilerijos, 
negu turi visos NATO šalys, 
jas visas sudėjus į daiktą. 
Jos turi 3,000 daugiau tan
kų ir keliais šimtais daugiau 
karinių lėktuvų, negu visos 
NATO šalys. Su 1980 me
tais arabiškos valstybės tu
rės tiek pat oro jėgų, kokias 
šiandien turi Varšuvos sutar
ties valstybės, visas sudėjus 
į daiktą, ir tris kartus dau
giau, negu Kinijos Liaudies 
Respublika.”

Paskelbtame komunikateII II

smerkiamos NATO šalys
Praga. — Birželio 2 dieną 

baigėsi Tarybų Sąjungos 
prezidento Leonido Brežnevo 
vizitas Čekoslovakijoje ir ta
po paskelbtas jo ir Čekoslo
vakijos Komunistų Partijos 
vado Gustav Husak pasirašy
tas komunikatas. Savo pa
reiškime jiedu aštriai smer-, 
kia Jungtinių Valstijų ir kitų 
NATO šalių kišimąsi į Afri
kos šalių vidujinius reikalus. 
Ypač smerkiamos ginkluotos 
provokacijos prieš Angolą ir 
Mozambique.

Komunikate taipgi reika
laujama ištraukti iš Kipro sa
los visas ginkluotas jėgas ir 
palaikoma Vietnamo pusė 
ginčuose su Kambodija.

United Nations, N. Y. — 
Kipro salos prezidentas Spy
ros Kyprianou smerkia Va
karų Vokietijos premjerą 
Schmidtą, kad jis priešingas 
uždraudimui ginklus parduo
ti Turkijai.

Niekados nebegrįšią 
į savo gimtinį kraštą

Paryžius. — Šiuo tarpu čia 
yra apsigyvenę žymioji Itali
jos aktorė Sophia Loren ir 
jos vyras, filmų gamintojas 
Carlo Panti Italijos valdžia 
juos kaltina iššmugeliavimu į 
užsienį $22,500,000 vertės 
Italijos valiutos.

Sofijos motina Romilda 
Villani teisina savo dukterį ir 
žentą. Jie esą labai švarūs 
žmonės, savo rankų nesusi
tepę jokių šmugelių. Ji sako, 
kad jie yra pavydo aukos. 
Jiems pavydi tie, kurie nepa
jėgia išgarsėti taip, kaip jie 
yra išgarsėję visame pasau
lyje. Todėl Sofija ir Carlo 
niekados nebegrįšią į savo 
gimtąjį kraštą Italiją.

Washingtonas. — Gegužės 
29 dieną tarp Turkijos ir 
Graikijos premjerų įvyko pa
sitarimas pagerinti santy
kius. Nieko nesakoma apie 
kokį nors susitarimą.

Izraelio delegatas pareiš
kė, kad šie jo duomenys yra 
paremti atradimais Stokhol
me veikiančio International 
Peace Research instituto ir 
Londone gyvuojančio Inter
national Strategic Studies 
instituto. Herzog pasiūlė 
arabų šalims kartu su Izrae
liu sušaukti Vidurio Rytų nu
siginklavimo konferenciją ir 
tartis dėl sumažinimo gin
kluotų jėgų šiame pasaulio 
kampe.

Pataikaudamas kapitalisti
nėms šalims, Herzog jų ne
smerkė ir nė vienos jų neį
vardijo, bet jis labai smar
kiai puolė Tarybų Sąjungą, 
primesdamas jai “kurstymą” 
arabų. Atrodo, kad Mr. Her
zog buvo iš anksto pasitaręs 
ir susitaręs su prezidentu 
Carteriu, nes jis labai pana
šius kaltinimus darė Tarybų 
Sąjungai, kokius prieš ją kė
lę prezidentas Carteris 
NATO valstybių vadų susi
rinkime Washingtone. Skir
tumas tik tas, kad prez. Car
teris kalbėjo apie pavojų 
Europai, o jis—Vidurio Ry
tams.

Cairo. — Protestuodama 
prieš prezidento Sadato įves
tas naujas restrikcijas, Egip
to neseniai susikūrus Kon
servatorių partija pati likvi
davosi.

Tariasi dėl 
naujų derybų

Washingtonas. — Tarp 
Valstybės sekretoriaus Cy
rus Vance ir Tarybų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministro 
Andrei Gromyko eina pasita
rimai dėl pradėjimo naujų 
strateginių ginklų apribojimo 
derybų. Tuo tarpu šios šalies 
atstovas Warnke pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos at
metė Tarybų Sąjungos pa
siūlymą uždrausti raketų 
bandymą iki 1985 metų.

Manila. — Filipinų diktato
rius Ferdinando Marcos savo 
žmoną paskyrė 1,500 miestų 
ir miestelių vystyti ir pla
nuoti departamento direkto
re. Po prezidento posto, ši 
vieta skaitome šalyje aukš
čiausia. Dabar abudu kieto
mis rankomis valdys šalį.

“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 į: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 

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

Jam atimta 
pilietybė

Frank Wahis
Chicago, Ill. — Vokietijoje 

gimęs lenkas Frank Walus 
1970 metais tapo Jungtinių 
Valstijų piliečių. Dabar teis
mas jam tą pilietybę atėmė. 
Teismas tęsėsi 17 dienų. 
Walus kaltinamas, kad jis 
karo metų buvo Hitlerio Ge
stapo nariu ir padėjo vokie
čių okupuotoje Lenkijoje 
skersti žydus.

Walus advokatai sako, kad 
jie prieš šio teismo nuo
sprendį apeliuos į aukštes
nius teismus.

Tarp kitų liudytojų prieš 
jį, buvo 55 metų Sara Leich- 
ter, dabar gyvenanti Izraely
je. Ji sakė, kad ji matė, kaip 
Walus 1943 metais mieste 
Kielce atvarė būrį vaikų į 
vieną pastatą ir juos sušau
dė.

Walus dabar 55 metu am- t 
žiaus.

Ameriką pralenkė 
kitos kapitalistinės 
šalys

Su infliacijos kilimu pernai 
mūsų Jungtines Valstijas 
pralenkė net devynios kitos 
industrinės kapitalistinės ša
lys. Pavyzdžiui, 1977 metais 
Amerikoje infliacija pakilo 
6.8 procento, betgi Italijoje 
ji pakilo net visais 17 pro
centų, Anglijoje 15.8 pro
cento, Švedijoje 11.4 proc., 
Danijoje 11.1 proc., Prancū
zijoje 9.2 proc., Norvegijoje 
9.2 proc., Japonijoje 8.1 
proc., Kanadoje 8 proc. ir 
Belgijoje 7.1 proc.

Tokiais pat žada būti ir 
šie 1978 metai.

Ir nedarbas padidėjo, 
ir kainos vėl pakilo

Washingtonas. — Jau turi
me federalinio Darbo statis
tikų biuro raportą už gegu
žės mėnesį. Ta pati istorija: 
pakilo kainos ir padidėjo ne
darbas. Valdžios pareigūnai 
ir ekonomistai mus ramina 
tik tuo, kad tas pakilimas 
esąs gana mažas. Antai, 
imant visas urmines kainas, 
jos pakilo tik .7 procento, o 
maisto produktų atskirai, 
kainos per gegužės mėn. gir
di tepakilo tik .5 procento.

Palyginus su visų produk
tų kainomis prieš metus lai
ko, jos šiandien 7 procentais 
aukštesnės, o maisto pro
duktų kainomis prieš metus 
laiko, jos šiandien 7 procen
tais aukštesnės, o maisto 
produktų kainos atskirai— 
7.6 proc. aukštesnės.

Juk tai labai didelis skirtu
mas. O kaip su darbininkų 
algomis ir pensijomis? Ar ir 
jos taip pat buvo pakeltos? 
Jos automatiškai nepakilo. 
Per tą laiką, kaip žinia, tiktai 
korporacijų ir kompanijų pel
nai labai pakilo. Daugelio 
monopolistinių korporacijų 
pelnai per paskutinius metus 
buvo rekordiniai.Iš Vietnamo parvežė gerų įspūdžių

Protestantiškų sektų Na
cionalinė bažnyčių taryba ne
seniai pasiuntė, kaip dovaną 
Vietnamo žmonėms, 10,000 
tonų kviečių. Siuntinį nuly
dėjo 7 narių delegaciją. Da
bar sugrįžus delegacija pa
teikė savo raportą.

Delegatai sako, kad kvie
čiai pasiekė Vietnamą geg. 
22 dieną. Vietnamo valdžia 
ir žmonės dovaną priėmė gi
liausiu dėkingumu. Delegaci
ja visur buvo šiltai sutikta ir 
priimta.

Pagal susitarimą, pasiųs
tieji kviečiai nemokamai iš
dalijami ligoninėms, mokyk
loms ir našlaičių prieglau
doms.

Delegatai sako, kad Viet
namo vyriausybė labai nori 
sunormalizuoti santykius su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis.

Hanoi. — Vietnamo val
džia griežtai paneigia Kinijos 
kaltinimą, kad jinai būk rep
resuojanti kiniečius, gyve
nančius Vietname. Ji sako, 
kad tai yra gryniausias iš- 
mislas, kurio tikslas yra blo
ginti santykius tarp Vietna
mo ir Kinijos.

Vokiečiai esą 
susirūpinę ateitimi

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos televizijoje rodomas fil
mas ‘Ar vokiečiai išmiršta?” 
Filme diskutuojamas Vaka
rų Vokietijoje gimimų mažė
jimas, kuris sudarąs vokiečių 
tautai išnykimo pavojų!

Vakarų Vokietija turi 60 
milijonų gyventojų. Jų skai
čius kasmet palaipsniui ma
žėja

Kiekvienam Vakarų Vokie
tijos 1,000 gyventojui išeina 
tik po 9.8 gimimo per me
tus, tuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose būna po 14.7, Ta
rybų Sąjungoje po 18.2 ir 
Prancūzijoje po 13.6. Tai di
delis gimimų skirtumas.

Columbus, Ohio. — Per 
paskutinius šešis mėnesius 
Ohio valstijoje buvo nušauti 
šeši žmonės. Dabar paaiški, 
kad jie visi buvo to paties 
šautuvo kulkų nuskinti. Tas 
reiškia, kad jie visi yra vieno 
žmogžudžio • aukos. O jis te
bėra nesuimtas.

Amerikos 
militariniai lėktuvai 
jau Zairėje!

Amerikos karinės oro jė
gos jau pasiųstos į Afriką ir 
gabena iš Moroko kareivius 
ir ginklus į Z airę malšinti su
kilimą prieš Mobuto režimą. 
Jau atgabenta 1,500 gin
kluotų morokiečių.

Ne vien tik Amerikos kari
niai lėktuvai jau operuoja 
Zairėje. Iš Pentagono milita- 
rinis štabas praneša, kad jis 
jau yra pasiuntęs į Zaire 
daugiau kaip 300 gerai gin
kluotų amerikiečių padėti la
kūnams. O iš Moroko prane
šama, kad Moroko karalius 
pareiškė jokiu būdu neįeisiąs 
sukilėliams nuversti Mobuto 
valdžią.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris mobilizuoja 
savo žmones daryti spaudi
mą į Kongresą, kad nuimtų 
embargo (uždraudimą), nuo 
ginklų pardavimo Turkijai.

Bando prisigerinti 
savo oponentams

Gen. Gaafar al-Nimeiry
Khartoum. — Sudano dik

tatorius prezidentas genero
las Gaafar al-Nimeiry paskel
bė amnestiją visiems politi
niams tremtiniams, kurių tik 
Libijoje ir Etiopijoje yra apie 
5,000, ir kviečia juos sugrįž
ti. Jis užgrobė valdžios apa
ratą 1970 metais ir pradėjo 
masines represijas prieš sa
vo politinius oponentus. 
Daugiausia nuo tų represijų 
nukentėjo, žinoma, Sudano 
komunistai.

Ką jam duos šis ėjimas pri
sigerinti tiems, kuriuos jis 
represijomis privertė palikti 
savo šalį, parodys ateitis.

Jeruzolimas, Izraelis. — 
Birželio 2 dieną autobuse 
sprogo bomba. Penki žmones 
užmušti, o 20 sužesitų. Bom
bos padėjėjas ar padėjėjai 
nesusekti.
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Kurį kelią žmonija pasirinks?
Iš pasakytų kalbų ir kai kurių jau padarytų ėjimų Jungti

nių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiojoje nusiginkla
vimo sesijoje gana aišku, kad šiandien prieš žmoniją stovi 
du keliai į ateitį. Vienas kelias veda į nusiginklavimą ir 
pastovią taiką, o kitas—į tarptautinio įtempimo didinimą, 
ginklavimosi varžybų taiką, o kitas—į tarptautinio įtempi
mo didinimą, ginklavimosi varžybų plėtimą, branduolinių 
ginklų tobulinimą ir viską naikinantį branduolinį karą. Ku
rį kelią ji pasirinks?

Daug kas priklausys ir nuo šios sesijos rezultatų. Nors 
dar gal peranksti apie tų rezultatų pobūdį bei turinį kalbė
ti, tačiau taipgi nėra tvirto pagrindo ir būti dideliais opti
mistais. Šioje sesijoje labai galingos jėgos yra pasimoju- 
sios neleisti pasaulinei organizacijai nukreipti žmoniją į nu
siginklavimo ir taikos kelią. Tik dar neaišku, kaip ir kiek 
joms tose negarbingose pastangose pasiseks.

Tas jėgas sudaro NATO (North Atlantic Treaty Organi
zation) aukštai išsivysčiusių kapitalistinių valstybių atsto
vai. Vos tik sesijai prasidėjus jie skubiai susirinko Wa
shingtone pas prezidentą Carterį ir dvi dienas tarėsi. Ta
rėsi ne kaip šią istorinę sesiją iš tikrųjų padaryti sėkmingą 
ir vaisingą, būtent, kad ji įstatytų žmoniją į nusiginklavi
mo ir pasaulinės taikos kelią, bet kaip tik priešingai. Prezi
dentui Carteriui siūlant ir reikalaujant, visiškai pamiršę 
nusiginklavimo sesijos tikslą, jie svarstė tiktai vieną klau
simą, būtent: kaip Vakarų Europos ir, žinoma, bendrai ka
pitalistinio pasaulio, kuriame mūsų Jungtinės Valstijos va
dovauja, branduolinį apsiginklavimą dar labai praplėsti ir 
patobulinti. Per ištisas dvi dienas, kaip galima spręsti iš 
pranešimų, apie sulaikymą ginklavimosi varžybų ir siekimą 
pilno nusiginklavimo, nebuvo nė prisiminta!

Iš kitos pusės, kas liečia socialistines šalis, kuriose vado
vaujamą vaidmenį vaidina Tarybų Sąjunga, šioje Generali
nės Asamblėjos nusiginklavimo sesijoje kursas aiškus. Jį 
plačiai savo kalboje apibūdino Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras ir tarybinės delegacijos pirmininkas A. 
Gromyka. Socialistinės šalys siūlo žmonijai kelią į nusigin
klavimą ir taiką.

Gromyka sakė:
“Tarptautinėje politikoje nėra dabar svarbesnės ir ak

tualesnės problemos už tą, kuri subūrė šioje salėje 149 
pasaulio valstybių atstovus. Sustabdyti ginklavimosi var
žybas, pasiekti realų nusiginklavimą—tokį uždavinį iškėlė 
visa pasaulinė padėties raida. Jo sprendimas liečia kiekvie
no žmogaus Žemėje gyvenimą.

Nenukrypstamai vykdydama savo principinį kursą nusi
ginklavimo klausimais, Tarybų Sąjunga sutiko šią sesiją 
tvirtai ketindama prisidėti prie jos sėkmės.

Tarybų Sąjungos vardu TSRS delegacija gali visiškai 
tvirtai pasakyti: jeigu kitos valstybės bus pasirengusios 
nusiginkluoti, mūsų laukti neteks. Mes nesiekiame karinio 
pranašumo. Nėra nė vieno uždavinio, kurį mūsų šalis ke
tintų spręsti karu. Keliu į savo valstybės saugumą, ir ap
skritai į tarptautinę taiką mes laikome ginklavimosi varžy
bų apribojimą, susitarimus dėl nusiginklavimo, sąžiningus 
susitarimus, kuriuose vienodai būtų atsižvelgiama į visų 
susitariančių šalių interesus.

Tarybų Sąjunga pasirengus prisiimti atitinkamą įsiparei
gojimą. Mes raginame tai padaryti kitas branduolines val
stybes.

Tarybų Sąjunga padarys ką galėdama, kad Generalinės 
Asamblėjos specialiosios sesijos nutarimai, jos priimtas do
kumentas tikrai orientuotų valstybes į esminį nusiginkla
vimo—visuotino ir visiško—problemos išsprendimą, į karo 
materialinio pagrindo likvidavimą.”

Liūdnas, baisus prisiminimas
Daugelis niujorkiečių gerai atsimename 1953 metų birže

lio 19 dienos povakarę. Didelė masė susirinkome į Union 
Square aikštę. Tą vakarą turėjo būti elektros kedėje nužu
dyti jauni dviejų mažų sūnelių tėveliai Ethel ir Julius Ro- 
senbertai. Tai buvo paskutinė desperatiška pastanga išgel
bėti jų gyvybę. Kai minią pasiekė pranešimas, kad Rosen- 
bergams gyvybės tapo atimtos, minioje užviešpatavo tyla 
ir giliausias atsidusimas. Iš daugelio dalyvių akių tryško 
gailios ašaros. Nebėra jų, tų brangių, jaunų, kovingų, pa
žangių žmonių, gyvųjų tarpe!

Šiemet birželio 19 dieną sukaks lygiai 25 metai nuo tos 
tragiškos, liūdnos, baisios dienos. Šios sukakties paminėji
mui toje pačioje Union Square aikštėje yra vėl ruošiama 
demonstracija. Reikia tikėtis, kad taip pat susirinks didelė 
masė niujorkiečių. Programa prasidės 5-tą valandą po pietų 
ir tęsis iki 9 vai. vakaro. Demonstracijoje dalyvaus ir kal
bės Rosenbergų sūnūs Michael ir Robert.

Didelio plano dideli tikslai
Hanoi. — Vietnamo vy

riausybė turinti planą atei
nančiais 20 metų perkelti 
apie 10 milijonų gyventojų į 
labai menkai arba visai neap
gyventas šalies vietas. Tas 
paliestų apie vieną penktada
lį visų gyventojų.

Šios nepaprastai didelio 
plano tikslai esą du: pašalinti 

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

nedarbą ir visus gyventojus 
gerai aprūpinti maistu. Šis 
planas daugiausia palies pie
tinę šalies dalį. Plano vykdy
mas pradedamas su buvusia 
Pietų Vietnamo sostine, Sai- 
gono miestu, kuris dabar va
dinamas Ho Chi Min ir kuris 
per karą nenormališkai išau
go.

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
KAI KURIE IR SIONISTAI 
GINA KOMUNISTŲ 
TEISES

Dienraštyje “Freiheit” 
(geg. 28 d.) angliškame sky
riuje pranešama, kad Izrae
lio Knesset (parlamento) net 
43 nariai išleido pareiškimą, 
kuriame ji griežčiausiai pa
smerkia reakcininkų klikos 
su Flatto-Sharon priešakyje 
užmojį atimti Izraelio Komu
nistų Partijai teisę legaliai 
veikti. Reakcininkai taipgi 
nori iš parlamento pašalinti 
Komunistų Partijos atsto
vus. Pasirašiusieji pareiški
mą sako, kad pašalinimas 
teisėtai išrinktų parlamento 
narių būtų didelis smūgis de
mokratijai.

“Freiheit” kreipia dėmesį į 
tai, kad tarpe pareiškimą pa
sirašiusių matome visą eilę 
žymiausių Izraelio veikėjų, 
kaip tai: Abba Eban, Yigal 
Allon, Haim Bar-Lev, Aha
ron Yadlin ir kiti. Pareiški
mas buvęs plačiai paskelbtas 
Izraelio spaudoje.

Izraelio parlamentas susi
deda iš 120 narių. Tuo būdu 
43 nariai sudaro gana stam
bią jėgą.

PRIMINIMAS IR 
PARAGINIMAS 
LDS NARIAMS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesa” žo
dyje į narius sakoma:

“Kad palaikyti fraternalę 
organizaciją tvirtoje organi
zacinėje padėtyje, reikalinga 
nuolatos į ją įrašyti naujų na
rių.

Mūsų Susivienijimas taipgi 
turi tuomi rūpintis. Turime 
dėti pastangas kiek galint 
daugiau naujų narių įrašyti.

LDS turi nuoširdžių veikė
jų, kurie darbuojasi naujų 
narių įrašyme. Bet to neuž
tenka. Kad galėtume dau
giau narių įrašyti, tai reika
linga visų LDS narių gera 
kooperacija.

Su gera LDS narių koope
racija mūsų Susivienijimas 
galėtų žymiai padidinti narių 
skaičių.

Kiekvienas LDS narys turi 
artimųjų, turi draugų ir pa
žįstamų. Kiekvienas galėtų 
pakalbinti savo draugus ir 
pažįstamus įsirašyti į LDS 
arba įrašyti savo vaikus bei 
anūkus. Kad ir su mažomis 
visų LDS narių pastangomis 
mūsų Susivienijimas žymiai 
padidėtų narių skaičiumi, su
tvirtėtų organizaciniai ir ga
lėtų daugiau gražių darbų at
likti fraternalėje dirvoje, vi
sų savo narių naudai.

Taigi, nepamirškite pasi
kalbėti su savo draugais ir 
pažįstamais apie mūsų Susi
vienijimą.”

GARBĖ IR PRIPAŽINIMAS 
LIETUVAI

Su dideliu pasididžiavimu 
savaitraštyje “Gimtasis kraš
tas” (geg. 25 d.) skaitome:

“Tarybų Lietuvos kultūros 
dienos Konge .

Gegužės 23 d. Kongo 
Liaudies Respublikoje prasi
dėjo Tarybų Sąjungos kultū
ros dienos. Atstovauti tary
biniam menui patikėta mūsų 
respublikai. Papasakoti apie 
renginius Konge Eltos kores
pondentas paprašė Tarybų 
Lietuvos kultūros delegaci
jos vadovą, Valstybinio lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komiteto 
pirmininką J. Nekrošių:

— Su šia tolima Afrikos 
respublika, —pasakė jis, 
Tarybų Lietuvą sieja tvirti 
ryšiai. Štai jau šešeri metai 
beveik kasmet lankome vieni 
kitus. 1973 m. respublikoje 
viešėjo Kongo Darbo parti
jos delegacija, 1976-aisiais 
vyko ketvirtoji tarybinio ir 
Kongo jaunimo savaitė. Ne
seniai bendradarbiavimo su
tartį pasirašė Vilniaus V.

Kapsuko ir Brazavilio uni
versitetai.

Konge viešėsime dešimt 
dienų. Kultūros dienų pro
gramą parengė Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau
gija. Kongiečiai turės gali
mybę susipažinti su Lietuvos 
grafikos, suvenyrų, knygų 
parodomis. Kongo estradinės 
muzikos mėgėjams koncer
tuos vokalinis-instrumentinis 
ansamblis, vadovaujamas M. 
Tamošiūno. Ciklą paskaitų, 
skirtų Vilniaus universiteto 
400-osioms metinėms, per
skaitys šios aukštosios mo
kyklos docentas A. Skupas.

Apie Tarybų Lietuvos eko
nomiką ir kultūrą, gamtą ir 
architektūrą Kongo darbo 
žmonėms papasakos doku
mentiniai filmai.”

GEROS, BET TUŠČIOS
Cikagiščių “Akiračiuose” 

(Nr. 4) savo susižavėjimuose 
“Ateitininkų kongresu” po
nia Elona Vaišnienė sako:

“Iš Lietuvos neseniai atvy
kęs dr. A. Štromas ragino 
Vliką imti svarstyti priemo
nes, kurios galėtų būti nau
dingos žmonėms Lietuvoje 
išvengti visokių kraštutinių 
pasireiškimų, esamam reži
mui žlugus. Į tokius svarsty
mus dr. Štromas siūlė įt
raukti ir “gerų galvų iš San
taros intelektualų arba kaip 
profesorius Vardys.” Profe
sorius Vardys yra ateitinin
kas, o tarp ateitininkų gerų 
galvų yra ir daugiau.”

Kaip žinoma, tas Štromos 
visur pasakoja, kad socialis
tinė santvarka ne tik Tarybų 
Lietuvoje, bet ir visoje Tary
bų Sąjungoje randasi prie 
pat subyrėjimo slenksčio. Jis 
ragina Vaišnienę, Bielskų, 
Drungą, Mockūną, Rekašių, 
Remeikį ir kitas “geras gal
vas” turėti gatavai paruoštus 
čemadonus ir laukti to jo ža
damo subyrėjimo valandos.

Bėda su tomis “geromis 
galvomis” yra tik tame, kad 
jos yra tuščios, jeigu jos tiki 
Štromo “filosofijai.” O kad 
jos tiki, tai puikiai įrodo jų to 
Štromo garbinimas, tiesiog 
savo nauju išganytoju jo lai
kymas.

GRAIKIJOS KOMUNISTAI 
PASISAKO

Gegužės mėnesyje įvyko 
Graikijos Komunistų Parti
jos suvažiavimas, apie kurį 
pranešime iš Atėnų pabrė
žiama:

“Suvažiavimo darbe daly
vavo daugiau kaip tūkstantis 
delegatų. Į suvažiavimą buvo 
atvykę daugiau kaip 40 bro
liškųjų komunistų ir darbi
ninkų partijų bei nacionalinio 
išsivadavimo judėjimų pa
siuntiniai, taip pat TSKP de
legacija.

Paskutinę dieną delegatai 
vieningai pritarė politinei re
zoliucijai ir kai kuriems ki
tiems dokumentams.

Politinėje rezoliucijoje pa
brėžiama, jog pastaraisiais 

metais pasaulinėje arenoje 
toliau vyko pakitimai socia
lizmo, demokratijos, nepri
klausomybės ir taikos jėgų 
naudai, imperliazmo ir reak
cijos jėgų nenaudai. Čia le
miamas nuopelnas tenka Ta
rybų Sąjungai ir kitoms so
cialistinės sandraugos ša
lims.

Graikijos liaudis, pažymi
ma rezoliucijoje, gyvybiškai 
suinteresuota užtikrinti taiką 
ir stiprinti įtempimo mažini
mo procesą, įgyvendinti vi
sus Visos Europos pasitari
mo Baigiamojo akto nuosta
tus, nutraukti ginklavimosi 
varžybas ir pasiekti visuotinį 
nusiginklavimą.”

APIE ŽMOGAUS 
ATSAKOMYBĖ GAMTAI

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (geg. 19 d.) Danutė Bud- 
riūnienė savo straipsnelyje 
“Trapus žiedelis ir pikta ran
ka” rašo:

“Pavasarinis gamtos grožis 
labai trapus, lengvai pažei
džiamas. Štai geltonais ka
čiukais apkibęs gluosnis kaip 
gėlių puokštė šiaip jau neiš- 
vaizdžiuose Neries pakrančių 
krūmuose prie Vingio parko 
traukte traukia akį. Bet 
prieini arčiau ir pamatai, 
kaip liūdnai jis atrodo: šakos 
nulaužytos, kiek tik buvo 
manoma pasiekti, žievės ga
balai plevėsuoja ... Ir žibu
čių kilimas priemiestiniuose 
miškuose kasmet pavasarį 
taip nuniokojamas, jog metai 
iš metų jis vis retėja ir nyks
ta.

Nuo “Grožio mylėtojo’’ 
rankos kenčia kiekvienas 
gražiau žydintis žolynas. Tai 
vis tas nelemtas paprotys iš 
išvykų į gamtą grįžti ne tuš
čiomis. Ir ne vieną—kitą ša
kutę ar žiedelį parsigabenti, 
o glėbį, šluotą, kuri dažnai ir 
iki namų nebeparnešama, 
pakelėje nuvytusi numeta
ma. Netikęs įprotis nuskinti 
gražiausią žiedą, nulaužti 
puošniausią šaką ir nėgalvo- 
votų kaip atrodys be žiedų ta 
pati akį viliojusi pievutė ar 
miškelis, kas liks iš nuskintų 
žiedų po pusvalandžio.

Nebe pirmam et ai kalbame 
apie velkamas ievų ar alyvų 
šluotas, apie pakalnušių glė
bius. Ateina pavasaris, ir vėl 
kartojasi tas pats vaizdas. 
Negi elementari elgesio gam
toje kultūra mums tokia ne
prieinama?

Mūsų gamta turtinga. Ne
maža yra laukinių augalų, 
kurie savo grožiu nenusilei
džia darželio gėlėms. Tai 
miškinė lelija ir puošnusis 
gvazdikas, plačialapė rus- 
vuolė ir ilgagalvis dobilas, 
pajūrinė zunda ir melsvasis 
gencijonas, didžiažiedė rus
menė ir kvapioji pakalnu
tė .. . Tačiau vargas joms, 
jei išdygo labiau matomoje 
ar lankomoje vietoje ...”

Pas mus Amerikoje griež
čiausiai draudžiama parkuo
se skinti gėles bei laužyti 
medžių šakas. Bet ir tai ne
stinga “piktų rankų.” Ne vie
nas gražus žiedelis ar žalia 
šakelė nuo jų nukenčia.

PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 9, 1978

Fašistų propagandinis 
triukas

Čilės fašistinės chuntos 
(klikos) vadeiva generolas 
Pinočetas griebėsi naujo pro
pagandinio triuko. Jis pa
skelbė, kad netrukus iš kalė
jimų bus paleisti čiliečiai, 
“kurie praeityje nusikalto 
valstybės saugumui.” Tokias 
“amnestijas” chunta buvo 
paskelbusi ir praeityje, bet 
po to kiekvieną kartą paaiš
kėdavo, kad kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose te
bėra daugybė politinių kali
nių. Be to, kiek galima 
spręsti iš Pinočeto pareiški
mo, ši priemonė nepalies ša
lyje įvesto režimo, kuris 
grindžiamas smurtu, pagrin
dų.

Karinio fašistinio režimo 
nutarimas—eilinis manev
ras, kuris atspindi didėjančią 
chuntos izoliaciją šalies vidu
je ir tarptautinėje arenoje. 
Šiomis sąlygomis generolai 
teigia, kad esą jos veikla yra 
“humaniška.” Tokie teigi
niai—tai didžiausias pasity
čiojimas iš blaivaus proto! 
Apie “humanizmą’’ kalba 
reakcingos diktatūros vadei
vos, sutepę savo rankas de
šimčių tūkstančių patriotų 
krauju!

Šis “humanizmas”—tai ne
paprastoji padėtis Čilėje, tai 
tebevykdomos labai žiaurios 
represijos. Vien tik per pir
muosius mėnesius po per
versmo, kuris įvyko 1973 
metų rugsėjo mėnesį, fašisti
nis režimas sunaikino 30 
tūkstančių žmonių. 2,500 po
litinių kalinių likimas iki šiol 
nežinomas, į kitas šalis teko 
išvykti daugiau kaip milijo
nui čiliečių. Kas keturiasde
šimtas čilietis kalėjo koncen

IS LAIŠKŲ
Sekantis laiškas iš Tarybų 

Lietuvos, rašytas muziko B. 
Nekrašo žmonos giminaitės. 
Laiško autorė kalba dabarti
nės Lietuvos dirbančiosios 
liaudies balsu. Ji yra darbi
ninko vyro žmona, tikinti 
dievui. Jos gyvenimo faktai 
atsako tiems, kurie tiksliai 
ar ne tiksliai niekina Tarybų 
Lietuvą. Praleidus keletą as
meninių sakinių, jos laiškas 
skamba:
Brangieji Tetulyte ir Dėde,

Atleiskit man, kad ilgai 
Jums neparašiau, nes laiko 
neturėjau. Gavome naują 
butą prie fabriko, kuriame 
mano vyras dirba. Senajam 
bute reikėjo pasirūpinti mal
kų, anglies, vandenį reikėjo 
tempti iš šulinio. Dabar ga
vom du kambariu ir virtuvę, 
sandėliukas apačioj, vonios 
kambarėlis su šaltu ir šiltu 
vandeniu. Virtuvėje yra du
jos valgio virimui. Žodžiu, 
visi yra parankumai, kas rei
kalinga šeimai.

Dabar noriu parašyti apie 
gydymą pas mus. Jūs nesu
prantate, kaip gali būti gy
dymas veltui, nemokamai. O 
mano vaikai nesupranta, už 
ką reikia mokėti pinigai gy
dytojui. Aš suprantu tą ir 
aną. Pas mus ne tik už gydy
mą ligoninėje, už recepto pa
rašymą nereikia mokėti, bet 
daugeliu atvejų ir vaistinėje 
už vaistus nereikia mokėti.

Pas mus kiekvienas sąži
ningas darbininkas, dirbantis 
žemės ūkyje, fabrike ar įmo
nėje—visi kas metai gauna 
kelėlapius dešimčiai dienų į 
poilsį nemokamai, pavyz
džiui, į Palangą, Birštoną, 
Druskininkus, Anykščius ar
ba net Rygoje, Taline ir ki
tur. Tais išlaidas apmoka 
profsąjunga. Žinoma, kurie 
nemoka profsąjungos nario 
mokestį, tie tokiomis lengva
tomis nesinaudoja.

Jūs rašote, kad pas jus 
daug kas mūsų valdžią pei
kia. Aš tai pilnai suprantu. 
Praėjusio pokario metu pa
bėgę iš Lietuvos buvę dvari

tracijos stovyklose, kalėji
muose, buvo kankinamas.

Šie skaičiai atskleidžia bai
sią čiliečių tautos tragediją, į 
kurią ją įstūmė budeliai su 
kariškių mundurais.

Režimo vadeivų mėginimai 
tariamąja “demokratija” už
maskuoti savo piktadarybes 
nieko neapgaus. Autoritetin
gi įvairių tarptautinių orga
nizacijų liudijimai neginčija
mai patvirtina, kad Čilėje 
kaip ir anksčiau viešpatauja 
teroras ir smurtas, “be žinios 
dingsta” daug režimo prieši
ninkų.

Visai neseniai Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisi
ja pasmerkė Čilės karinę 
chuntą už tai, kad ji nuolat ir 
masiškai pažeidinėja žmo
gaus teises, likviduoja kon
stitucines ir kitas šių teisių 
garantijas, žiauriai persekio
ja visus, kurie įtariami opozi
cija režimui, kankina žmo
nes. Komisija pasmerkė rep
resines priemones, kurių tuo 
tikslu neseniai ėmėsi chunta.

Karinė fašistinė diktatūra 
kaip ir anksčiau remiasi tero
ru ir smurtu. Ir šio fakto ne
gali nuslėpti demagoginiai 
triukai, kurių griebiasi Čilės 
režimas. L Ablamauskas

SIUNČIA DAUGIAU 
KAREIVIŲ Į ZAIRU

Bruselis. — Belgijos val
džia jau yra pasiuntus į savo 
buvusią koloniją Zairę 1,770 
kareivių padėti Mobuto reži
mui malšinti sukilimą Shaba 
provincijoje, bet esanti pasi- 
mojus tas jėgas dar padidin
ti. Taip paskelbė gynybos 
ministras.

ninkai, valdininkai, minist
rai, advokatai, daktarai, ku
nigai bei kiti darbo žmonių 
išnaudotojai—tai tie peikia 
mūsų valdžią. Jie dar nori 
grįžti į savo dvarus bei kitas 
darbo žmogaus išnaudojimo 
vietas, bet jie jau negrįž.

Brangieji, Tetulyte ir Dė
de, neįsižeiskite, kad čia mi
nėjau kunigus, religiją. Aš 
pati esu tikinti į dievą, lan
kau bažnyčią ir einu išpažin
ties. Pas mus kunigai dabar 
gauna atlyginimą ir jiems 
nustatyta^ kiek jie gali imti 
už mišias, laidotuves ar kitas 
bažnytines apeigas. O anks
čiau, Jūs patys prisimenate, 
Lietuvoje ėmė tiek, kiek kas 
norėjo, kaip kad pas jus da
bar daktarai. Dėl mūsų val
džia yra labai gera.

Pas mus vyrai nuo 60 me
tų gauna pensijas, o moterys 
nuo 55 metų. Vyrai turi tu
rėti 25 metų darbo stažą, o 
moterys—20 metų. Žinoma, 
vyrams ir moterims yra įvai
rių lengvatų.

Aš ir mano šeima linkime 
Jums geriausios sveikatos ir 
laimės Jūsų gyvenime,

Ona Pocienė

O. YOZĖNIENEI 
Briarwood, Jamaica, N. Y.
Gerb. Onute,

Pagaliau atsigavau po visų 
savo kelionų ir prisiruošiau 
brūkštelėti keletą žodžių pa
žįstamiems, šiltai priėmu- 
siems mane viešnagės JAV 
metu.

Atmintyje išliko šaltas, vė
juotas New Yorkas, pūgos ir 
šiluma Jūsų namuose.

Tikiuosi pamatyti Jus tė- 
vyškėje tokią pat žvalią ir 
linksmą.

Linkiu Jums pasisekimo, 
geros nuotaikos ir sveikatos.

Prašyčiau perduoti linkėji
mus Ventų šeimai.

Dėkinga už priėmimą ir 
malonią kompaniją.

Jus gerbianti—
Genovaitė Valinskienė
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Teisė naudotis kultūros laimėjimais
V. ALSEIKA

Čia miestas
Lietuvos—Šiauliai

Šiaulių naujienos

Kas seka Tarybų Lietuvos 
gyvenimą, kas yra apsilan
kęs gimtinėje, manau, nega
lėjo nepastebėti labai didelių 
pasiekimų, ypač kultūros sri
tyje. Kai aš pats gyvenau 
Amerikoje, stebėdavausi, 
kodėl valstybė, valdžia Wa
shingtone taip mažai dėme
sio skiria kultūrai, kodėl taip 
brangu jaunimui patekti į ge
resnius universitetus, kodėl 
teatrai negauna valstybinės 
paramos, kodėl taip sunku 
išsilaikyti operoms.

Tuo tarpu toks aukštas 
kultūrinio gyvenimo lygis 
Lietuvoje, manau, turi ryšio 
su kultūros, švietimo plėti
mu visoje Tarybų Sąjungoje. 
Ta teisė naudotis kultūros 
laimėjimais užtikrinta ir per
nai priimtoje naujoje TSRS 
Konstitucijoje. 46 straipsny
je mes skaitome: “. . . vi
siems prieinamos mūsų ša
lies ir pasaulinės kultūros 
vertybės . . . kultūros-švie
timo įstaigų vystymas, tele
vizijos ir radijo, knygų leidy
bos ir periodinės spaudos, 
nemokamu bibliotekų tinklo

vystymas: kultūrinių mainų 
su užsienio valstybėmis plė
timas.”

Kad kultūros vertybės pla
čiai prieinamos Lietuvos gy
ventojams, gali paliudyti bi
bliotekų skaičius. Taigi 1977 
m. veikė 6,630 bibliotekų, o 
iš jų 2,661 buvo masinė bi
blioteka. Visose bibliotekose 
1976 m. buvo sutelkta dau
giau kaip 82 milijonai egz. 
knygų ir žurnalų. Kas lankė
si Vilniuje, aišku, pastebėjo 
gražius Respublikinės biblio
tekos rūmus Lenino prospek
te arba matė tuos būrius stu
dentų ir vyresniųjų, kurie 
kasdien skuba naudotis tais 
turtais didelėje bibliotekoje, 
kuriai jau trūksta vietos.

Bibliotekose prieinamos ne 
tik lietuvių, bet ir pasaulinių 
kūrėjų knygos ar užsieny iš
leisti žurnalai. Lietuvos gy
ventojui prieinama viso pa
saulio literatūra, nes biblio
tekos turi ryšius su daugeliu 
pasaulio šalių, keičiasi kny
gomis.

Juk Lietuvoje kas metai iš-

Lietuvi, neatitruk nuo savo 
tautos kultūros

Prieš daug metų nemažai 
lietuvių tautos sūnų ir dukte
rų, nesuradę laimės Lietuvo
je, išvyko ieškoti geresnio 
gyvenimo į svetimus kraš
tus. Laiko tėkmė nesulaiko
ma. Dauguma lietuviškosios 
išeivijos vyresniosios kartos 
žmonių jau perdavė gyveni
mo estafetę savo jaunajai ge
neracijai. O kas gi toji lietu
viškos išeivijos jaunoji gene
racija? Tai lietuviai, gimę ir 
išaugę tose šalyse, kur gyve
nimas nubloškė jų tėvus. Jie 
ten kuria savo gyvenimą, 
kaip diktuoja tos ar kitos ša
lies ekonominė ir socialinė 
sistema, tvarko savo gyveni
mą taip, kaip ir visi tos šalies 
piliečiai. Daugelis jų jau silp
nai moka, o kai kas jau ir vi
sai nemoka lietuvių kalbos, 
tačiau jie dar neužmiršo, kad 
yra lietuviai, kad jų tėvai 
yra kilę iš šalies, kuri vadi
nasi Lietuva, ir kad jie yra 
lietuvių tautos atžalos, išau
gusios svetur.

Lietuviškosios išeivijos' 
jaunąją generaciją nuo savo 
tautos kamieno, gyvenančio 
Tarybų Lietuvoje, skiria ke
letas labai rimtų barjerų. 
Pirmiausia, tai skirtingų so
cialinių santvarkų ir atstumo 
barjerai. Dauguma išeivijos 
jaunimo gyvena toli už okea
no, šalyse, kur socialinės sis
temos skirtingos, lyginant su 
Tarybų Lietuvoje. Daugeliui 
aktualus ir kalbos barjeras: 
jie silpnai supranta lietuvių 
kalbą. Yra dar vienas, tiesa, 
dirbtinis barjeras: tai drau
dimas jaunajai išeivijos kar
tai bendrauti su savo tautos 
kamienu, gyvenančiu socia
listinėje santvarkoje. Tą bar
jerą sukūrė vyresniosios išei
vijos dalis, nekenčianti socia
listinės santvarkos.

Ar nugalimi tie barjerai? 
Nugalimi! Atstumo barjerai 
šių dienų susisiekimo prie
monių jau seniai nugalėti: 
net iš tolimiausių mūsų pla
netos šalių jauni turistai 
greit ir lengvai pasiekia Lie
tuvą. Prie dabartinės politi
nės situacijos pasaulyje, ka
da klesti taikus sambūvis 
tarp tautų ir valstybių, so
cialinių organizmų arba san
tvarkų skirtingumas nustojo 
būti žmonių bendravime bar
jeru. Lygiai tas pats pasaky
tina apie lietuviškosios išei
vijos jaunosios generacijos 
bendravimą su savo tauta, 
gyvenančia Tarybų Lietuvo
je. Gyvenimo praktika rodo, 
kad visi išeivijoje tautiečiai,

kurie tik nori neužmiršti sa
vo tėvų kalbos, gali pramok
ti, lankydamiesi Lietuvoje, 
neblogai, o gal net ir gerai ją 
išmokti lituanistiniuose kur
suose prie Vilniaus universi
teto.

Na, jeigu kalba apie dirbti
ną barjerą, sukurtą tų, kurie 
neapkenčia Tarybų Lietuvos, 
tai tokius tenka paklausti: 
kuo gi čia dėta išeivijos jau
noji generacija? Ji gimė ir 
išaugo svetur, tapo visiškai 
savarankiška ir neturi jokio 
pagrindo neapkęsti savo tau
tiečių, gyvenančių socialisti
nėje santvarkoje. Juk ir Ta
rybų Lietuvoje išaugo nauja 
lietuvių tautos karta, kurian
ti savo gyvenimą socializmo 
ir internacionalizmo pagrin
du, visiškai net neprisime
nanti ikitarybinių politinių ir 
socialinių pažiūrų, kurios ga
jos kai kurių išeivijos sluoks
nių senose galvose. Tarybų 
Lietuvos jaunimas, be jokio 
priešiškumo jausmo, su atvi
ra širdimi priima išeivijos 
jaunimą, jo nesiedamas su jų 
tėvų politinėmis pažiūromis 
praeityje. Tas pažiūras gy
venimas jau seniai sugriovė. 
Dabartiniam Lietuvos jauni
mui jos svetimos, jomis jis ir 
nesidomi.

Jaunuolės ir jaunuoliai, at
rodo, privalėtų suprasti, kad 
lietuvių tautos jaunimas, bū
damas savo socialistinio gy
venimo patriotais, nuošir
džiai ir nesavanaudiškai 
stengiasi atskleisti lietuviš
kos kultūros lobyną, padėti 
pažinti tėvų žemės gyveni
mą, padėti jaunimui išeivijo
je neprarasti savo tautinių 
savybių, neužmirštant lietu
vių kalbos ir naują gyvenimą 
gyvenančios tėvų žemės.

Būtent todėl, kad padėjus 
išeivijai ir ypatingai jos jau
nimui neatitrūkti nuo savo 
tautos kultūros, Lietuvoje įs
teigta “Tėviškės” draugija. 
Ji visada padėjo ir padės 
tiems tautiečiams, kurie 
stengiasi praturtėti savo tau
tos kultūrinėmis vertybėmis 
iš pačios Lietuvos.

“Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas

P. Petronis

Teheran, Iranas. — Tehe
rano Universiteto studentės 
birželio 1 d. suruošė taikos 
demonstraciją. Pribuvusi po
licija į studentes paleido dar
ban dujines bombas, ir de
monstracija baigėsi riaušė
mis.

leidžiama nemaža užsienio 
rašytojų knygų vertimų. Lie
tuviai pamėgę Ernestą He
mingway—štai šių metų pra
džioje Vilniaus “Vaga” išlei
do pakartotinį Hemingway 
“Atsisveikinimu su ginklais” 
ir “Fiesta.” Knygos tiražas— 
net 45,000 egz. Tokio gali pa
vydėti Fed. Vokietijos ir kitų 
didelių valstybių leidyklos.

Ne tik Hemingway, bet ir 
kiti rašytojai, kurių raštų 
vertimai leidžiami Lietuvoje, 
paneigia tuos buvusius deja
vimus Belgrado konferenci
joje, esą, trūksta kultūrinių 
mainų tarp rytų ir vakarų 
valstybių, kad rytuose . . . 
vengiama parodyti kultūri
nes vakarų vertybes, kad ir 
knygas. Priešingai, jų rytuo
se pasirodo keliskart dau
giau, negu rytų pasaulio kū
riniai—vakaruose.

Įdomu, kad Lietuvoje išlei
džiama grožinės literatūros 
(fiction) ne tik keliolikos ta
rybinių tautybių, bet dar iš
leidžiami vertimai bent iš 2Q 
viso pasaulio kalbų. Leidžia
mos ne tik JAV kūrėjų kny
gos, bet ir D. Britanijos, 
Prancūzijos, Indijos, Švedi
jos, Italijos . . .

Taigi Lietuvoje vis labiau 
plečiamos kultūros-švietimo 
įstaigos. Trumpai kalbant, 
pažangą gali liudyti, pavyz
džiui, tai, kaip yra aukštas 
skaičius studentų, priimtų į 
aukštąsias mokyklas. Jei> 
1960 m. jų buvo priimta 
6,487, tai 1976 m. jau buvo 
priimta 13,158. O ar nieko 
nesako tai, kad 1976 m. 
aukštąsias mokyklas Lietu
voje baigė 8,945 jaunuoliai ir 
iš to skaičiaus inžinierių bu
vo 3,143, pedagogų—2,634.

Muziejų skaičius respubli
koje vis auga. Jei kitur pa
saulyje muziejais mažai do
mimasi, tai Lietuvoje—prie
šingai. Pavyzdžiui, 1976 m. 
visus muziejus Lietuvoje ap
lankė daugiau kaip 4 milijo
nai žmonių.

Labai klesti ir teatrai, žiū
rovų skaičius nemažėja, bet 
auga. Iš 11 profesinių teatrų 
nė vienas nesiskundžia lan
kytojų stoka. Lankytojai ge
rai pažįsta A. Miller, E. 
Albee. T. Williams ir kt. kū
rybą, net du teatrai stato T. 
Williams “Who is afraid of 
Virginia Wolf?” Teatro vaidi
nimus mato ir miestų, ir kai
mo žmonės. Ar tai mažai, jei 
teatras sugeba per metus pa
rodyti apie 350 ir daugiau 
spektaklių? Tas pats ir su 
koncertiniu gyvenimu—jis 
nepaprastai gyvas, judrus. 
Gal ne visiems žinoma, kad 
sezono metu tik Vilniuje bū
na 10-15 koncertų per savai
tę, kad visoje Lietuvoje per 
metus įvyksta net daugiau 
kaip 4,400 koncertų . . . ?

Gyvenu Vilniuje jau šeš
tuosius metus ir stebiuos, 
kokia pažanga padaryta per 
tą laiką kino, televizijos, ra
dijo srityse. Vis daugiau sta
toma kino teatrų. Publikos 
juose vis pilna (net iš ryto, 
dieną . . .), gi televizija čia 
neatbaido žiūrovų iš kino sa
lių. Priešingai, TV ir kino fil
mai gražiai bendradarbiauja. 
Jau beveik visos Lietuvos 
TV programos perduodamos 
spalvotai. Jau arti tas metas, 
kai spalvotoji TV bus kiek
vienoje lietuvių šeimoje. La
bai išaugusi TV programų 
techniškoji pusė vaizdų, 
spalvų kokybė.

O jei pažvelgtume į spau
dą, tai ir čia skaitytojai ne
gali skųstis. Jos—daug, tira
žai—aukšti, vis didėja, gy
ventojai plačiai skaito kito
mis kalbomis—ne tik anglų, 
lenkų, vokiečių, italų, bet ir 
suomių ar ispanų. Išvada 
viena—kultūros vertybėmis 
naudotis pas mus galimybės 
—kuo plačiausios.

Čia mano džiaugsmas ir namai. 
Ir mintys kregždėmis skrajoja, 
Čia miestas Lietuvos —Šiauliai.

Dienas ir minutes skaičiuoja, 
Kad laikas būtų paslaugus, 
Kad veltui nebarstytum gėrio.

Ir kur dabar alėjos vėsiai, 
Apglėbia poilsį žmonių, — 
Po karo buvo tik griuvėsiai.

Tajp iškeliam aukštus namus 
Iš molio, cemento ir smėlio, 
Iš savo prakaito lašų.

Gamykla vis auga
Daugiau kaip trečdaliu pro

dukcijos gamybą šiemet padi
dins didžiausia Šiaulių miesto 
įmonė—Televizorių gamykla. 
Neseniai joje pradėjo veikti 
naujas didelis cechas, kuria
me gaminama spalvotosios 
televizijos aparatūra. Šio ce
cho kolektyvas jau paruošė 
pirmuosius keturis komplek
sus aparatūros, kuri bus nau
dojama televizijos laidoms iš 
1980 metais Maskvoje įvyk
siančios Olimpiados į visus 
pasaulio žemynus transliuoti. 
Olimpinio komiteto užsaky
mu šiauliečiai iš viso turi pa
gaminti 40 kilnojamųjų tele
vizijos stočių ir daugiau kaip 
20 komplektų aparatinių pro
graminių blokų.

Nemaža ir jau seniai įmonė
je gaminamos produkcijos— 
televizorių išleidimo progra
ma. Šiemet prekybos organi
zacijoms reikia patiekti 
260,000 juodai baltą vaizdą 
rodančių aparatų “Tauras.” 
Be to, bus pradėta gaminti ir 
spalvotus televizorius. Tuo 
tikslu jau įrengtas ir dabar 
ruošiamas eksploatavimui 
dar vienas modernus cechas. 
Jame ilgomis eilėmis išsiri
kiavo iš įvairių Tarybų Są
jungos miestų gauti įrengi
mai, taip pat srautinės lini
jos, surinkimo bei derinimo 
konverejriai, nuo kurių an
troje šių metų pusėje nuke
liaus pirmieji 10,000 šiaulie- 
tiškų spalvotų televizorių.

Sveikatos apsaugai gerinti
Pradėti statyti nauji dideli 

penkiaaukščiai Respublikinės 
Šiaulių ligoninės korpusai, 
kuriuose įsikurs chirurginis, 
neurotraumatinis, reanimaci
jos ir kiti skyriai. Atskirame 
pastato bloke bus įrengtos 
šešios modernios operacinės.

Šioje miesto dalyje, kur 
prasidėjo naujoji statyba, pa
staraisiais metais išaugo išti
sas medicinos įstaigų mieste
lis. Jame, be Respublikinės 
Šiaulių ligoninės, yra gimdy
mo n,amai, tuberkuliozinis ir 
psichoneuroologinis dispan
seriai. Netoliese pastatyta 
onkologinė ligoninė bei medi
cinos mokykla, ruošianti me
dicinos seseris, akušeres ir 
felčerius.

Neseniai mieste atvėrė du
ris poliklinika, kuri teiks įvai
riapusę medicininę pagalbą 
naujųjų miesto rajonų—Lie-

ponių ir Dainų —gyvento
jams. Baigiama projektuoti 
vaikų poliklinika, kuri per 
dieną galės priimti beveik 
tūkstantį pacientų.

Ir išsilies “marios”
Netoli Bubių piliakalnio 

statoma didelė užtvanka, ku
ri pastos kelią Dubysos van
denims. Prabėgus kuriam lai
kui, čia palaipsniui išsilies 
daugiau kaip 400 hektarų dy
džio tvenkinys. Susijungęs 
su Raizgių ir Jonelaičių eže
rais, jis sudarys didžiulį van
dens baseiną —busimąsias 
Šiaulių “marias.”

Respublikos vandens ūkio 
projektavimo instituto dar
buotojai yra suprojektavę ir 
daugiau tvenkinių. Vienas jų, 
užliejęs nebeeksploatuoja- 
mus durpynus ir kitus nenau
dojamus plotus, jau tyvuliuo
ja tarp Ginkūnų ir Salduvės 
piliakalnio. Kitas išsilies 214 
hektarų plote prie Gudelių. 
Numatyta, jog artimiausiais 
metais maždaug 30 kilometrų 
spinduliu aplink Šiaulius, ne
skaitant upių, kartu su eže
rais tvenkinių vanduo mėly
nuos daugiau kaip 2,500 hek
tarų plote.

Miesto kultūros 
darbuotojai — kaimui

Beveik tūkstantis miesto 
kūrybinių darbuotojų ir meno 
saviveiklos entuziastų daly
vavo kultūros dienose, kurios 
buvo surengtos Šiaulių rajo
ne.

Tris savaites įvairiose kai
mo vietovėse vyko įdomūs 
vakarai, susitikimai, pašne
kesiai. Pas rajono žemdirbius 
lankėsi miesto literatai, bi
bliotekininkai, dailininkai, 
dramos teatro aktoriai. Ver- 
būnų, Daugelių, Meškuičių ir 
kituose zoniniuose kultūros 
namuose buvo surengtos dai
lės kūrinių, meninės fotogra
fijos darbų ir liaudies meistrų 
dirbinių parodos. Kolūkie
čiams ir tarybinių ūkių darbi
ninkams koncertavo geriau
sieji Šiaulių meno saviveiklos 
kolektyvai—chorai, kaimo 
kapelos, estradiniai bei dainų 
ir šokių liaudies ansambliai.

Tų dienų metu miesto kul
tūros rūmai ir aštuoni įmonių 
bei organizacijų klubai pasi
rašė su atitinkamomis rajono 
kultūros įstaigomis nuolati
nes bendradarbiavimo sutar
tis. V. M aižiu s

Pr. Šilinio tekstas 
V. Kapočiaus nuotr.
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Gerbiami Bičiuliai,
Rašau Jums iš to puikaus 

Dzūkijos kampelio Druski
ninkų. Ne tik kaip kurortas 
Druskininkai brangūs mums. 
Jie brangūs mums ir tuo, 
kad davė mums didį lietuvių 
kultūros veikėjų, menininkų, 
muziką M. K. Čiurlionį. Tik 
Druskininkų apylinkių vaiz
dų sužavėtas M. K. Čiurlio
nis nutapė nepakartojamus 
pasaulinės reikšmės savo 
dailės kūrinius.

Retai kur pasaulyje sutiksi 
gražesnius vaizdus, kaip Rai
gardo slėnį, ežeriukus Mer
gelės akis, Druskonio ežerą, 
Nemuno vingį, Ratnyčėlės ir 
Melnyčėlės nuostabius upe
lius, miškų Saulės takų, ne
paprastai gražius miškelius, 
kurie taip gaivina pavargusį 
kūną, duoda ramumo sielai.

Druskininkai—sveikatos 
miestas. Druskininkai—svei
katos kampelis Lietuvoje. 
Svetingai čia sutinka “Drau
gystės,” poilsiautojus ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš visos 
Tarybų Sąjungos. Sanatori
joje “Saulutė” gydomi vai
kai. Sanatorijos “Lietuva” ir 
“Bielarusija” priklauso ket
virtam skyriui—čia gydosi ir 
poilsiauja vadovaujantieji 
respublikų darbuotojai. 
“Dainavos” sanatorijoje gy
domi su skausmais galūnėse, 
o “Eglės” sanatorijoje gydosi 
žemdirbiai.

Kad susidarytų vaizdas 
apie Sanatorijas, pateikiu 
keletą skaičių. “Nemuno” sa
natorijoje vienu laiku poil
siauja ir gydosi 1,205 žmo
nės, “Draugystės” sanatori
joje—691 žm., “Vilniaus” sa
natorijoje 605 žm., “Pušyno” 
—400 žmonių, “Lietuvos”— 
258 žm., “Dainavos”—252 
žmonės, “Bielorusijoje”—560 
žm. “Saulutėje”—300 vaikų, 
“Eglėje”—550 žmonių (atei
tyje bus išplėsta iki 1500 lo
vų). Taigi Druskininkuose 
vienu metu sanatorijose gy
dosi apie 4800 žmonių ir 1200 
žmonių gydosi pagal kursuo
tos (jie apsigyvena priva
čiuose butuose, maitinami 
valgykloje “Sveikata.”)

Per metus Druskininkuose 
gydosi apie 28,000 žmonių.

Jau 1820 m. susidomėta 
Druskininkų šaltinių vande
nimis. 1837 m. gruodžio 31 d. 
patvirtintas kurorto projek-

Gegužis
Paupy baltuoja ievos. 
Pievos—gintaro lašai, 
Tai gegužis savo žiedus 
Beria laukuos ištisai!

Vieversėlis į padangę 
Savo virvančiuos sparnuos 
Kelia džiaugsmą, šviesią 

laimę 
Mano tėviškės laukuos.

Gluosniai sumerkė upelin 
Savo svyrančias kasas. 
Žaliam šlamesy miškelio 
Skamba trelės per dienas.

Soduos snaigių milijonai— 
Sniegti žiedlapiais visur. 
O gegužio aromatas 
Sklinda žemėj ir danguj.

Giedrios mintys, šviesios 
svajos

Vėl atbunda man širdy, 
Nes gegužio žali žingsniai 
Aidi džiaugsmo virpesy.

Ir dainuoti, ir mylėti 
Ir apsvaigti nuo jausmų! 
Sieloj šventė, nes gegužis 
Gausiai pabėrė žiedų!

Mes išbarstėm savo žiedus;
Savo darbą ir mintis, 
Ir pasėjom brandų grūdą 
Derlių rinks mūs ateitis.

O gegužio šviečiant saulei 
Atjaunėjam vėl visi.
Drąsiai skelbiu aš pasauliui— 
Ateitis mūs bus šviesi!

Albina Gudynienė 

tos ir ta data skaitoma ku
rorto įkūrimo data. Medinės 
gydyklos sudegė. 1896 m. 
buvo pastatytos gydyklos 
(veikiančios ir dabar), kurio
se yra 120 vonių, kuriose per 
dieną atliekama 4000-4500 
procedūrų. Purvo skyriuje 
yra 75 kašetės, kuriose atlie
kama per dieną 1500-2000 
procedūrų. Purvo skyriuje 

yra 75 kašetės, kuriose atlie
kama per dieną 1500-2000 
procedūrų.

Purvas imamas iš Naujaso
džiu durpių klody. Jei 1950 
m. gydyklose buvo atlikta 
tik 86,344 procedūros, tai 
1974 m. 1,445,582 procedū
ros, o 1977 m. net 1,826.752 
procedūros. Augimas labai 
didelis.

Čia yra mineralinės, jūri
nes, sūručio, sienos vandeni
lio, arigliarūkšties ir kitos 
vonios. Čia yra penki šalti
niai. “Dzūkijos” ir “Druski
ninkų” šaltinių vandenį ligo
niai geria šaltų ar pašildytą 
—priklausomai nuo susirgi
mo. “Grožio” šaltinio vande
ninio viename litre yra apie 
50 gramų ištirpusių druskų. 
Jis vartojamas skalavimams, 
prausimuisi, plovimui ir pan. 
Kitų šaltinių vanduo vartoja
mas vonioms.

Aš gydausi “Draugystės” 
sanatorijoje. Čia labai nuo
širdūs medikai, puikiai orga
nizuotos poilsio, sutvarkyta 
taip, kad atliekant procedū
ros nereikia niekur ilgai 
laukti. Žiūrime kiną, koncer
tus. “Draugystes” sanatori
jai vadovauja gydytoja A. 
Baltuškonytė.

“Draugystės” sanatorijoje 
yra kurortinio gydymo 
mokslinis centras, kuriame 
atliekami kurortinio gydymo 
tyrimai, daromi oro tyrimai 
ir kt. Kurorte parašyta ketu
riolika mokslinių darbų (iš jų 
trys daktarinės disertacijos).

1978 metų gale bus pasta
tytos naujos 200 vonių gydy
klos. Savo gydyklas turi 
“Lietuvos” ir “Bielarusijos” 
sanatorijos. Statomiį gydyk
lų kompleksas “Eglės” sana
torijoje.

Pavas? .is šiais metais šal
tas. Štai iš šiandien gegužės 
12 dieną ryte lakstė snaigės. 
Taip nenoriai medžiai skečia

Mano 
karalaitė
Baltos naktys, baltos dienos, 
Tylios, šaltos mėnesienos,— 
Visas grožis, visas kraitis 
Mano sniego karalaitės.

Prunkščia žirgas, girgžda 
kelias,

Lekia rogėmis bernelis. 
Ieško savo karalaitės— 
Mėlynų šilų mergaitės.

Karalaitės kiemo vartai 
Atsivėrė pirmą kartą . . . 
Išbildėjo karalaitis 
Ir nebėr šilų mergaitės . . .

Už aukštų, tolių kalnelių 
Vestuves jaunieji kelia. 
O mana princesė sniego— 
Dar pusnynuos tebemiega.

V. Lužikas

Karališkių 
kaimo idilija
Snaudžia beržas palinkęs

prie kelio, 
Lenkia galvos bijūnų žiedai, 
Tyliai šnara tarp krūmų 

upelis, 
Ošia, šlama žalieji šilai.

Vyturėlis virš lauko raliuoja, 
Suka ratą paklydę gandrai; 
Mergužėlės kada uždainuoja, 
Nebesunkūs sunkiausi 

darbai,
Kęstutis Balčiūnas 

lapus. Dar neatsimenu tokio 
blogo ir šalto pavasario kaip 
šiemet. Bet vaikštau lauke, 
nežiūrint į orą. Kasdien nuei
nu daugiau 10 kilometrų. 
Stengiuosi būti daugiau gry
name ore. Paskiau vėl kaip 
įsitrauksiu į darbą, vėl kvė
puosiu ištisus metus vaistų 
kvapo prisigėrusį org. Sten
giuosi atitrūkti nuo nervinės 
įtampos. O tai galima pada
ryti tik klajojant miškais.

Darbe mane pavaduoja 
mano žmonelė Danutė-Zofija 
Balčiūnienė. Ji dirba už ma
ne. Ant jos pečių, man atos
togaujant, kaip ir kiekvie
nais metais, užgulė ne tik 
vaistinės darbo ir vadovavi
mo, bet ir namų rūpesčiai: 
reikia sodinti bulves, sėti 
daržą ir kt.

Aš dabar, po 1977 m. gruo
džio 26 d. buvusio širdies 
priepuolio, jaučiuosi gerai 
(bent palygint gerai). Ma
nau, čia sutvirtės širdis ir 
vėl galėsiu sėkmingai dar
buotis žmonių ir Tėvynės ge
rovei.

Dabar keletą žodžių apie 
Druskininkus.
Štai rangos Žilvinas per 

žemę, 
Eglė susistačius vaikus;
Ir “Miško aidas” šalia kelio 
Didingai stovi ant kalvos.

Įvažiuojant į Druskininkus 
pasitinka namelis ant “vištos 
kojos”—“Girios aidas.” Tai 
125 tonas sveriąs namelis že
mės ūkio mokyklų kandidato 
Valavičiaus rūpesčio dėka 
pastatas. Jame yra miško 
gyvūnijos iškamšų paroda, o 
taip pat rengiamos kitokios 
parodos. Šiuo kartu jame yra 
Antano Daktaraičio meninių 
papuošalų paroda ir Vlado 
Tumo medžio dirbinių paro
da. Kasdien namelį aplanko 
po keletą šimtų žmonių. 
Greta miškininko namelyje 
yra grūdų, miško darbams 
naudojamų įrankių paroda. Į 
šiuos namelius poilsiauto
jams organizuojamos ekskur
sijos. Beje, ekskursijos orga
nizuojamos pėsčiomis Saulės 
taku, prie Mergelės akių eže- 
.riukų, prie Meilės salos Ne
mune, ekskursijos po Drus
kininkų miestą. Be to, auto
busais ekskursijos organi
zuojamos į Vilnių, Kauną, 
Trakus, Alytų, Gardiną, gar
laivių į Liškiavą.

Druskininkuose metinės 
temperatūros vidurinis apie 
5°C šilumos. Miestas yra 96 
metrai virš jūros lygio. Šiuo 
metu jau pastatyta 800 vietų 
koncertų salė ant Ratnyčėlės 
upelio kranto. Mieste didelis 
kino teatras “Aidas.” Yra 
bažnyčia ir provoslavų cerk
vė. .'Yra vaistinė, nemaža 
parduotuvių, pora knygynų; 
buitinio aptarnavimo kombi
natas ir kt. Visa nukreipta 
poilsiautojų aptarnavimui. 
Nemaža restoranų, kavinių, 
valgyklų. Vasarą į Druski
ninkus atvyksta apie 20,000- 
30,000 poilsiautojų kuriuos 
reikia maitinti, nes jie būna, 
ne sanatorijose. Įdomiausios 
iš apvalių medžių restoranas 
“Alka” pastatytos buvusios 
senos alkos vietoj. Restorane 
50 vietų. Stalai iš medžio. 
Suolai taip pat Restorano 
viduryje medis, ant kurio ša
kų laikosi lubos. Groja tauti
nė liaudies kapela. Valavi
čiaus sukonstruotame Saulės 
take (12 km. ilgio) yra 150 
įvairių pavėsinių, suolų, poil
sinių. Ir viskas originalu, ne
pakartojama. Prie Raigardo 
slėnio yra 200 metų senumo 
architektūrinis paminklas 
Švendubrės kaimas. Senas ir 
Zervynų kaimas, esantis ne
toli Druskininkų. Šiame kai
me buvo filmuojamos filmas 
“Niekas nenorėjo mirti.” 
Ratnyčėlė išteka iš Latežerio 
ežero—turi 7 kilometrus 
ilgio.

Tad tiek šiam kartui apie 
Druskininkus. Manau, dar 
grįšiu prie šios temos ir dar 
kai ką papasakosiu apie juos.

Linkiu viso geriausio!
Kęstutis Balčiūnas

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

10 DARBO METU
QI 17,XTlZ’C!rT,I' DI7D TO

Iš ansamblio jubiliejinio koncerto. Centre —vadovė L. Kel- 
nickaitė su dviem ansamblistėm.

[Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto studentų etnografinio 
ansamblio 10 metų jubilie
jaus proga]

Kiekvieną sykį stebėdamas 
per televiziją Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto stu
dentų etnografinio ansamblio 
pasirodymus, mintimis nusi- 
keliu į gražiąją Nidą, kur su 
šiuo kolektyvu pirmą kartą 
susipažinau ir virtau jo dide
liu gerbėju.

Ansamblio biografijos ne
pasakosiu, ji panaši kaip ir 
kitų universiteto kolektyvų. 
Pirmoji vadovė buvo dėsty
toja A. Ragevičienė, antroji 
—L. Burkšaitienė ir dabarti
nė—Z. Kelmickaitė.

Nusikeliame į M. K. Čiur
lionio meno mokyklos salę, 
kur šių metų balandžio 29 
dieną įvyko toks atmintinas 
ir širdžiai mielas vakaras.

Koncertas buvo dviejų da
lių. Pirmoje—nauja progra
ma, antroje —ištraukos iš 
ankstesnių. O tokių progra
mų ansamblis turi 10. Sceno
je girdėjom visas pagrindi
nes Lietuvos tarmes: aukš
taičių, žemaičių, dzūkų, kap
sų, zanavykų, girdėjome tų 
etnografinių sričių liaudies 
dainas, matėme kai kuriuos 
papročius, šokius ir t. t. O 
kaip nuostabiai ansamblistės 
atliko mūsų sutartines! Dai
nos tiesiog liete liejosi. Kur 
buvęs kur nebuvęs ir muzi
kantas su armonika pasiro
dydavo, kaimiškai kulnais 
mušdamas ritmą, tai su vy
rais padainuodavo.

Bendrai ^programa, kurioje 
dalyvavo ir ansamblio vete
ranai, turėjo labai didelį pa
sisekimą, po visko sekė dau
gybė sveikinimų, garbės raš
tų, gėlių.

Na, o koks liaudiškas kon

Ansamblistės atlieka sutartinę.

KONFERENCIJA 
VAKARINIO MOKYMO 
PROBLEMOMS APTARTI

Kaunas. — Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto Kauno 
vakarinis fakultetas surengė 
konferenciją aukštųjų moky
klų vakarinio mokymo tobu
linimo klausimais. Tai vienas 
renginių, skirtų Universiteto 
400 metų jubiliejui.

— Nuo 1959 metų, kai res
publikoje įkurti vakariniai 
skyriai, aukštąsias mokyklas 
taip baigė 15,338 specialistai. 
Dabar 9 aukštųjų mokyklų 
padaliniuose, neatsitraukda
mi nuo gamybos, vakarais 
mokosi 9,575 dirbantieji— 
beveik 15 procentų visų besi
mokančių,—pasakė Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto 
Kauno vakarinio fakulteto 
dekanas docentas V. Cesna- 
vičius.—Tai svarbi ekonomi

certas, jei be tradicinės va
karonės? Trenkėm net iki 
devinto prakaito. O koks pui
kus buvo alutis šnekutis, di
džiuliai sūriai, riestainiai, 
spraginta duona su česna
kais, pupos, žirneliai ir t. t. 
Visko neišvardinsi. Muzikan
tas taip pat dvidešimt pirmą 
prakaitą braukė, ragindamas 
visus šokti. Ant pirštų tik
riausiai ir nuospaudos atsira
do. O šokiai—tai ne dabarti
niai, kuriuos galima šokti ir 
nemokant. Visi paimti iš 
liaudies aruodo. Žiūri į an
sambliečius ii’ sykiu džiau
giesi, kad jie taip gražiai mo
ka linksmintis, užimti sve
čius.

Ansamblis atlieka labai di
delį ir svarbų darbą, skiepy
damas meilę liaudies kūry
bai. Juk patys studentai 
atostogų ar ekspedicijų metu 
prisirenka liaudies dainų, pa
pročių, kuriuos paskui įtrau
kia į ansamblio repertuarą.

Dalyvių tarpe gana didelis 
nuošimtis tiksliųjų mokslų 
atstovų. Tuo būdu, baigę 
mokslus jie galės būti nepa
mainomais talkininkais meno 
saviveiklos srityse. O to dar 
labai pasigendam. Ansamb
liui reikėtų pagalvoti ir apie 
kokį nors gražų, skambų lie
tuvišką vardą. Tikėkime, 
kad, švenčiant universiteto 
400 metų jubiliejų, ansamblis 
bus pakrikštytas pagal visus 
studentiškus papročius kokiu 
nors tikrai įdomiu ir savitu 
vardu.

Peržengus 10 metų darbo 
slenkstį, reikalinga palinkėti 
mieliems ansambliečiams ir 
jų vadovei sėkmingo darbo ir 
neblėstančios ugnelės, puo
selėjant liaudies dainą, pa
pročius.

V. Gulmanas

niu ir socialiniu požiūriu mo
kymo sistemos dalis. Dieni
niame skyriuje aukščiausios 
kvalifikacijos specialisto pa
ruošimas kainuoja 6,1 tūk
stančio rublių, o vakariniame 
—2,4 tūkstančio. Taip darbo 
jaunimas gali praktiškai nau
dotis naujos Konstitucijos 
teise į mokslą, vystyti savo 
gabumus. Todėl labai svarbu 
toliau gerinti specialistų ren
gimą šiuo būdu.

Trijose sekcijose moksli
ninkai iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos perskaitė 32 pra
nešimus.

Aukštojo mokslo pedagogi
kos klausimus nagrinėjo aš- 
tuonių respublikos aukštųjų 
mokyklų atstovai. Čia pada
ryta pranešimų, apibendrin
tas pažangus patyrimas, ku
ris padės gerinti specialistų 
ruošimą.

Bičiulės sielvartas
Iš romano “Politkalinio meilė”

A. LIEPSNOMS
Autorius iš' romanų “Pūga dainuoja,” “Širdies vaga,” 
“Lakštingala verkia” Lietuvoje ir Baltarusijoje atspausdino 
apie 30 ištraukų. Čia duodame ištrauką iš naujo kūrinio 
apie fašizmo metais kalintų draugų taurią meilą. —Red.

| Pabaiga]
Rytas. Va ir Onutė. Čia 

pat. Prisiglaudė prie jo kiek 
tik leido grotos prisiglausti. 
Tokia maža ūgiu ir tokia di
delė gerumu, švelnumu. Ro
dos, savo šviesia galva siekia 
mėlyną dangų. Stovi. Nekal
ba. Patamsėjusi, padūmavu
si. Na kaip tą dieną, kai jos 
motina mirė. Nė kiek nera
mesnė. Gal ir pravirktų. Bet 
žino: jos ašaros—jam ugnis. 
Negi jį degins, svilins tokia
me skaudžiame momente. 
Susitvardo. Susitvardo vy
riškai.

Galėtų—jos sielvartą lyg 
dulkę išbrauktų. Ak, kaip ją 
nuraminus? Juk ji tiesiog lyg 
jūra banguoja. Pagaliau jis 
prabilo:

Mąstau . . . Mąstau . . . 
Žinai apie ką?

Ji neatsiliepė. Ji tik pa
žvelgė jam į akis.—Įsivaiz
duok:—Ne mane nubaudė— 
tave. O tu dėl savo nuo
sprendžio buvai rami. Grįžus 
iš teismo kameroje juokeis, 
pokštavai. Net tvirtinai: 
“Žiemą patupėsiu. O pavasa
rį lakštingala savo kalteliu— 
snapeliu sukapos grotas. Ir 
aš grįšiu pas motušę . . . 
Grįšiu ...”

Ji nepakratė galvos. Bet iš 
žvilgsnio suprato—tai ne tas 
pats. Ne! Jai svetimi marški
niai žymiai artimesni, negu 
savo. Jei taip negalvojusi, 
nešokusi pačioje jaunystėje į 
degantį laužą ... O kalėjime 
staiga juoką prarasdavo, pa
mačiau pro langą kieme nau
joką—audrų sėjėją. Jos filo
sofija: ji kalės ir už Joną, ir 
už Marytę. Tik tegu purvini 
nagai jų neliečia. Tegu soti
nas! duonos plutele ir lakš
tingalos giesme. O paskum? 
Audra sudrebins žemę, dan
gų. Ir ji padės ant stalo ne 
tik didesnį kąsnelį, bet ir 
saulę . . .

Ji tiek buvo susisielojusi, 
kad neišgirdo svetimų žings
nių. Pamačiusi sargybinį, šo
ko su kibiru prie našlaitėlės 
—vienintelės kieme gėlės. 
Sauja laistė. Pastarasis su
barė:

— Nežaisk! Vandenį ne
šiok!

Kalinė piktai pažvelgė į 
rėksnį ir lėtai nužingsniavo 
prie šulinio.

Ilgai sėlinosi prie lango. 
Bet prasiveržė tik saulei lei
džiantis. Jau spinduliai lyg 
raudonu pjūklu pjovė virbus, 
ant sienos braižė žaižaruo
jančias vaivorykštes.

Onutė? Ji vis susikrimtusi. 
Pranas Liūnaitis jai labai 
švelniai nusišypsojo, paglos
tė juodus plaukus:

— Svajoju . . . Svajo
ju .. .

— Po truputį ir tu darais 
poetas.

Jis nudžiugo išgirdęs jos 
balsą.

— Seku tavimi . . .
— Ką prisvajojai? . .
— Gal kartu su tavim grį

šiu. O jei piktoji ranka take
lius supainios,—vėliausiai ki
tą vasarą . . .

— Gerai, kad optimizmu 
lengvini naštą . . .

— Tavimi seku . . .
Onutė nusišypsojo. Bet nu

sišypsojo blankiai, liūdnokai. 
Ir jam vėl suskaudėjo širdį. 
Patylėjęs pro grotų kampelį 
pažvelgė į dangų. Lyg nusi
juokė:

— Kokie balti debesėliai! 
Tiesiog kaip sniegas! Plau
kia, skrieja . . .

Bet ji nuo tokios lyrikos 
nepraslinksmėjo, neatitrūko 
nuo žemės. Tarė:

— Visi tie švelnumai ne 
tau . . .

— Ir ne Onutei.
— Man galima ir kiečiau!

Kad tik tau būtų minkščiau.
— Ji vėl jam pažvelgė 

švelniai į akis:
— Vis svajoji . . .—tęsė 

Onutė.
— Apie takelius.
— Kokius?
— Erškėčiais išklotus.
— O pats?
— Rožėmis išbarstyčiau. 

Ir visų pirma Onutei . . .
— Man—paskutiniajai,— 

jos veidas, mėlynos akys tru
putį šviesiau švystelėjo.

— Tu vis nuo kitų prade
di .. .

— Kitaip negalima . . . 
Negalima!—ji garsiau pakar

otojo.
Ji saulėtai nusišypsojo:
— Noriu sutarti . . .
- Na?
— Įsivaizduok: aš dar ne

nubaustas ... Na ir bylelė 
menkutė . . . Išteisins ... Ir 
kartu mudu išleis pro vartus. 
Kartu! . .

— Ne. Negaliu sau meluo
ti.

— Prisiversk. Gal leng
viau bus ... Juk dėl savęs 
prisiverti.

— O dėl tavęs. Praneli, 
negaliu ... Tu už grotų, už 
grotų! O ne ant upės kranto. 
—Ji pačiupinėjo surūdijusius 
virbus ... —Jie—ne vora
tinklis. Nesuplėšysi . . .

Jis pajudėjo.
— Kur?—nustebo Onutė.
— Užsidėsiu kepurę. Tave 

palydėsiu į alėją . . . Ten 
alyvos žydi. Ten paukšteliai 
čiulba.

Dabar ji nusijuokė. Nors 
blankiai, bet nusijuokė.

— O aš tave vesiu už pa
rankės. Tik už parankės! Pro 
visas audras!

— Eisime! Eisime!—su pa
tosu kartojo Pranas Liūnai
tis.

— Niekur nesustosime.
— Niekur!
— Nebent perbėgę penkis 

kontinentus!

Abu jautė—tai gryna fan
tazija. Tiesiog iš K. Ander
seno pasakos. Bet jis leng
viau atsiduso. Lengviau. Juk 
Onutė šiek tiek apsiramino. 
Net lyg šviesiau švystelėjo. 
Gal ramiau naktį miegos . . . 
Gal kitą rytą jam prie lange
lio džiugiau prabils ... Na 
apsipras dėl jo likimo, kaip 
seniau apsiprato dėl savo . . .

O Onutė guodėsi, kad jis 
nors minutėlei save guviau, 
linksmiau nuteikė, kad ma
žiau apie jos sielvartą gal
vos . . .

Taip, savąją žaizdą Onutė 
greičiau užgydydavo. Tuo ji 
buvo panaši į paukštelį, ku
ris snapeliu paverkia, paver
kia. Paskum nušluosto aša
ras, purpteli,—ir aukštyn. 
“Taip reikia ir man,—kali
nei,—mąstė ji bėdoje.— 
Aukštyn, tik aukštyn. Nors 
viršum galvos ne mėlynas 
dangus, o žemos kameros lu
bos.” Bet taip ji negalėjo sa
vęs užhipnotizuoti, kai moti
na per anksti amžinai užmer
kė akis. O dabar vis neapsi
pranta: ji išeis. Ją pasitiks 
gaivus vėjas. Jai nusilenks 
rūtos, mėtos. Jai uždainuos 
lakštingala. Jai mostels dan
gus mėlyna skarele ... O 
jis—liks. Gal ir ilgam. Taip, 
liks. O jis lyg Prometėjus— 
dieną naktį tupės tame pa
čiame taške. Ir vis su suriš
tais sparnais. Kur nepasi
suks—sienos, grotos, sargy
biniai. Ji mąstė: “Man leng
viau. Nes savo naštą beveik 
jau numečiau. Sutrypiau. O 
jis—tik kalno papėdėje.” Ir 
jai nuo tokios minties dar 
daugiau sukosi galva.
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KANADOS ŽINIOS

TRUMPAI APIE VISKĄ
Tai jau ir užsibaigė visų 

nepageidaujama žiemužė ir 
prasidėjo visų laukiama va
sarėlė. Dauguma mūsų tau
tiečių pensijonierių praleisi
me vasarą išvažiavę į kaimus 
arba vasarnamius atgauti 
prarastą energiją žiemos lai
ku. Bet ne visi būsime tokie 
laimingi gėrėtis vasaros 
gamtos grožiu ir kvėpuoti 
tyru oru. Tūkstančiai darbo 
žmonių taip vasarą praleisti 
neturės galimybių dėl ekono
minių nedateklių. Tokių tar
pe randasi ir mūsų lietuvių 
pažangiųjų laikraščių “Lais
vės” ir “Vilnies” leidėjai. 
Mūsų visų pareiga jiems pa
gelbėti. 0 geriausia parama, 
tai atsinaujinimas prenume
ratų ir gavimas naujų skaity
tojų.

Dr. P. L. Peterson kalbė
damas mokytojų susirinki
me, perspėjo visus, kad jei 
nebus pakeista dabartinė 
mokymo tvarka, tai Chruš
čiovo pranašystė išsipildys: į 
porą metų Kvibeke įsigalės 
socializmas. Baisu, ar ne?!

Association de Parens Ca- 
toliqiue du Qiuebec su 50,000 
narių prezidentas Mathien 
susišaukęs 3,000 narių iš 
įvairių Kvibeko vietų mitin
gą, priėmė rezoliuciją, kad į 
mokyklas būtų gražintas re
ligijos dėstymas. Jei to neį
vykdys, tai ateinančiuose 
rinkimuose, girdi, Levesque 
ir kompanija eis laukan.

Kvibeko provincijoje yra 
175,000 apsigimusių protinių 
ir fizinių invalidų. Valdžios 
autoritetai diskutuoja klausi
mą, kad tokius tik su gyvy
bės žyme gimusius reikėtų 
numarinti. Bet tokiam suma
nymui priešingi visų religijų 
vadovai.

***
Kvibeko provincijoje yra 

310,000 pensijonįečių, 
455,000 gyvena iš pašalpų, 
342,000 ima bedarbių ap- 
draudą ir 280,000 uždirba tik 
minimum algas.

Unijų vadai sako, kad 1977 
m. organizuoti darbininkai 
išsikovojo 7.5 proc. algų pa
kėlimą, bet per tą laiką pra
gyvenimas pakilo 9.5 procen
to.

♦ ♦ ♦

Toronte pradėjo siautėti 
saužudisčių ir išprotėjimų 
epidemija. Tyrinėjant per 6 
mėnesius, buvo sulaikyta 300 
ligonių nuo nusižudymo. Tai 
raportas Toronto General li
goninės. Žinoma, panaši situ
acija ir Montreale ir kituose 
miestuose. Prisimenu 1930 
metus. Daugelį ir mano pa
žįstamų mūsų tautiečių teko 
lankyti beprotnamiuose. Kai 
kurie nusižudė . . .

♦♦♦

Dr. H. Morgentalar 1960- 
72 m. turėjo įplaukų 
$1,520,000, už kuriuos nemo
kėjo taksų. Valdžia reikalau
ja iš jo $177,941. Jis traukia 
valdžią į teismą ir sako, kad 
taksų nemokės. Paslaptis 
aiškėja, kodėl intelektualai, 
kurių įplaukos yra milijoni
nės, bėga iš Kvibeko.

♦♦♦

Nuo gegužės 1 dienos Kvi
beko provincijoje visiems 
vaikams iki 15 metų dantys 
yra gydomi veltui. Dantistų 
unija griežtai pasisakė prieš 
tokį įstatymą ir sako, kad jie 
nesiskaitys su tokiais val
džios parėdymais.

♦♦♦ ; -

Kvibeko provincijoje buvo 
nelegalu deginti mirusių la
vonus. Bet 1901 m. atsirado 
drąsuolių, kurie užvedė bylą 
prieš provincijos įstatymą. 
Bylą Ottawoj laimėjo ir pro- 

testonų kapinėse pasistatė 
krematoriją. Dabartinė sta
tistika parodo, kad Montrea- 
lyje įvairių įsitikinimų 30 
procentų mirusių žmonių tes
tamentuose yra įsakyta, kad 
jų lavonai būtų sudeginti.

***
Kvibeke vyskupas A. 

Proux savo globoje turi 62 
parapijas su 160,000 parapi- 
jonų. Jis įsakė, kad nuo da
bar bus valia tuoktis tik su
laukus 18 metų ir senes
niems. Iki šiol katalikai galė
jo tuoktis—mergina 12 me
tų, o vaikinas 14 m.

***
Banditai nedaro išimtiems 

nei kunigams. Švento Ber
nardino parapijos svetainėje 
laike žaidimo “bingo” įėjęs 
banditas pareikalavo pinigų. 
Kun. R. Feron atsisakė duo
ti. Banditas paleido keletą 
šūvių ir pašovė jam koją. 
Kasininkė padavė dėže su pi
nigais. Banditas padėkojęs 
išėjo. B. Kvietinskas

Montreal, Que.
IŠLYDĖJOME
VIEŠNAGEN Į GIMTINE

Kai šiuos žodžius skaitysi
te, tai Montrealo S. D. Pa- 
šalpinės Draugijos turistų 
grupė iš 35 asmenų gal jau 
bus sugrįžusi iš viešnagės T. 
Lietuvoje. Ji iš Mirabel aero
dromes išskrido gegužės 26 
dieną.

Gausus būrys tautiečių at
vyko išleisti ir palinkėti 
jiems laimingos kelionės ir 
malonios viešnagės Tėvynė
je. Jie aplankys Maskvą, 
Varšavą ir pasisvečiuos 10 
dienų Gimtinėje. Grįš į na
mus 9 d. birželio.

Malonu buvo matyti gru
pės sąstate ir jaunesnės kar
tos Kanadoje gimusių tautie
čių, kurie vyko susipažinti su 
tėvų Gimtine. Tai labai svei
kintinas žygis. Vyko vienas 
svečias ir iš Sūdburio, tai 
Juozas Brazdžius. Grupės 
vadovė—J. Vilkelienė visus 
turistus aprūpino draugijos 
50 metų jubiliejiniais kaspi
nais su įrašu kiekvieno turis
to pavardės. Turistų tarpe 
buvo ir viena “jaunavedžių” 
pora, kurie tik buvo atšventę 
savo 50 metų ženybinio gy
venimo sukaktį, tai Juozas ir 
Stasė Čičinskai. Palinkėjome 
jiems laimingai praleisti 
“Medaus Mėnesį” Gimtinėje, 
kurios nematė per 50 metų.
Piknikas Tūristų Sutikimui
Turistams grįžus iš viešna

gės, jų sutikimui S. ir D. Pa
šalinė Draugija ruošia pikni
ką, drg. V. Vekterienės va
sarvietėje birželio 11d. Ma
lonėkite kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti, nes bus labai įdo
mu išgirsti tūristų įspūdžius 
iš viešnagės.

Netekome tautiečių
Gegužės 26 d., išvakarėse 

savo90-jo gimtadienio, ligos 
ir senatvės pakirstas, Royal 
Victorijos ligoninėje mirė 
taurus šios kolonijos tautie
tis, uolus pažangios spaudos 
skaitytojas ir stambus rėmė
jas—Domininkas Norwich — 
Norvaiša. Paliko liūdintį my
limą brolį Alfonsą ir brolie
nę, kurie ir rūpinosi jo laido
tuvėmis.

Velionis kilęs iš Alsėdžio 
miestelio, Telšių apskričio. 
1905 m. išvyko į Angliją ir iš 
ten už poros metų atvyko į 
Montrealą, kur visą laiką ir 
išgyveno. Velionis buvo vie
nas iš pirmųjų “Vytauto” 
Klubo steigėjų ir per ilgus 
metus ėjo to klubo “board” 
direktoriaus pareigas, ir 
šiaip aktyvus klubo narys, 
kol klubas nepateko į vado
vybę vėlesnės kartos atvy
kusioms tautiečiams, kurie 

tą puikią lietuvišką įstaigą 
palaidojo. Prieš keletą metų 
mirė jo žmona, o prieš tris 
metus, po labai sunkios li
gos, mirė jo vienintelė duk
relė Patricija Kvietkauskie- 
nė. Į laidotuves buvo atvy
kęs velionio dukters brolėnas 
su žmona—S. V. Kvietkaus- 
kai iš Toronto. Velionio kū
nas buvo sudegintas.

Gegužės 24 d. staigiai mi
rė Karolina Butkienė, sulau
kusi 69 m. amžiaus. Didelia
me liūdesyje liko duktė Cap- 
kauskienė J.

Taip-gi mirė Kazimieras 
Norkus (Naruševičius), 47 
m. Paliko tris vaikus ir ke
turias sesutes.

Mirusiems lai būna amžina 
ramybė, o likusioms šei
moms ir artimiesiems gili 
užuojauta.

Padaryta Operacija
Drg. Nelie Mikulienė Ro

yal Victorijos ligoninėje per
gyveno operaciją. Kai šiuos 
žodžius skaitysite, tikiu, kad 
ligonė bus jau sugrįžusi į na
mus. Linkiu greit visiškai 
pasveikti.
Laukiame viešnių iš Toronto

Iš patikimų šaltinių teko 
nugirsti, kad Toronto Lietu
vių Moterų Klubo narės ruo
šiasi aplankyti montrealie- 
tes. Tai labai sveikintinas su
manymas. Tikime, kad to- 
rontietės savo sumanymo ne
pakeis. Lauksime atvyks
tant. P.

Laiškas iš Vilniaus
JONUI VILKELIUI, 
MONTREAL, CANADA
Mielas Jonai,

Labai buvo malonu per
skaityti “Laisvėje,” kad pats 
esi iš didžiausių pažangių or
ganizacijų—Sūnų ir Dukte- 
rių Pašalpinių Draugijos va
dovas ir kad Tau tenka gar
bė atšvęsti šios Draugijos 
veiklos ir jos gyvavimo 50-tį 
ir kartu savo gyvenimo gar
bingą jubiliejų.

Mes žinome, kad Tau pri
siėjo nueiti kelias ne rožėmis 
klotas, kad pats išvažiavai 
palikęs gimtąjį kraštą, tėve
lius ir artimuosius ne į turis
tinį žygį, o į svetimą kraštą 
kąsnio duonos ieškodamas.

Pradžia gyvenimo buvo 
sunki varginga, bet Tavęs gi 
niekas nepalaužė, o likai visą 
laiką jaunatviškai nusiteikęs, 
pilnas energijos ir savo visus 
sugebėjimus ir jėgas atida
vęs darbui dėl liaudies gero
ves

Taigi, Jonai, pirmiausia 
linkime 50-čio proga visiems 
šios Sūnų ir Dukterų Drau
gijos nariams, Tau asmeniš
kai—tvirtos sveikatos, geros 
nuotaikos ir vėl su naujomis 
jėgomis nenuilstamai dirbti 
liaudies labui ir kovoti už 
brangią mums taiką visame 
pasaulyje.

Tavo broliai—
Liudas, Vincas, Antanas 

ir sesutė Verutė

BAIGĖSI ŽVEJOJIMO 
SUTARTIS

Ottawa. — Pirmiausia Ka
nados valdžia uždraudė 
Jungtinių Valstijų žvejams 
žvejoti Kanados vandenyse, 
o paskui tuoj tą patį padarė 
ir Jungtinių Valdžia—už
draudė kanadiečiams žvejoti 
šios šalies pakraščiuose. Už
draudimai palietė apie 60 
Jungtinių Valstijų žvejybinių 
laivų ir apie 150 Kanados 
laivų. Vedamos derybos sku
biai sutartį atnaujinti. Bet 
derybos galinčios gerai užsi
tęsti. Pirmiausia reikią susi
tarti, kur kurios šalies van
denys prasideda ir kur jie 
pasibaigia.

Milwaukee, Wis. — Fede
ralinis teisėjas John Rey
nolds padarė išvadą, kad šio 
miesto Mokyklų taryba prak
tikuoja rasinę diskriminaciją 
prieš juoduosius mokslei
vius. Dabar laukiama įsaky
mo diskriminaciją nutraukti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KIEK AMERIKIEČIU 
DIRBA VAKARAIS IR 
NAKTIMIS?

Darbo departamentas sa
ko, kad pernai gegužės mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
apie 4,900,000 darbininkų 
dirbo vakarinėmis pakaito
mis, o apie 2,100,000 nakti
nėmis. Dienomis dirbo apie 
49,400,000. Ypatingai nepa
ranku dirbti naktinėmis pa
kaitomis. Naktinis darbas la
bai neigiamai atsiliepia į šei
myninį tų darbininkų gyveni
mą. Jis pasidaro nenorma
lus.

ŠTAI KAIP EIKVOJAMI 
MUSU DOLERIAI

Washingtonas. — Senatas 
pasimojęs išleisti net $122 
milijonus statymui naujo 
raštinių pastato. Senasis, 
dabartinis pastatas neturįs 
pakankamai visų paranku- 
mų.

Tokio pastato statymas bu
vo iškeltas 1972 metais. Tad 
jo pastatymas būtų pareika
lavęs tiktai $48 milijonų.

ISPANIJOS KARALIUS 
SU VIZITU Į KINIJĄ!

Madridas. — Ispanijos ka
ralius Juan Carlos su oficia
liu vizitu lankysis Kinijoje 
tarp birželio 16 ir 21. Tai 
bus pirmas monarcho iš 
Europos apsilankymas Kini
joje nuo 1949 metų, kai Ki
nija tapo paskelbta Liaudies 
Respubliką. Diplomatiniai 
ryšiai tarp Ispanijos ir Kini
jos tapo sumegsti 1973 me
tais, kai Ispaniją tebevaldė 
diktatorius Franco.

AMERIKIEČIAI- 
SUKTYBIŲ AUKOS

Amerikos National High
way Traffic Safety Adminis
tracijos direktorius Clay
brook sako, kad visi mes 
automobilių savininkai esa
me didžiausių suktybių 
aukos. Iš kiekvieno dolerio, 
sumokėto tavo automobilio 
taisymui, 40 centai yra per
mokėti. Toks permokėjimas 
per metus sudaro apie 
$13,000,000,000! Mus biau- 
riai apgaudinėja automobilių 
taisymo garadžų savininkai,

PAVOJUS ŽMONIŲ 
GYVYBEI

Paskutiniais 8 metais pra
kiurę požeminiai vamzdžiai 
užmušė arba nužudė 44 ame
rikiečius. Ir kaip atrodo, tai 
juo toliau, tuo bus blogiau, 
nes vamzdžiai sensta ir daž
niau genda.

Kaip žinia, požeminiais 
vamzdžiais yra pristatomos į 
namus bei įmones ir įstaigos 
visokios dujos. Tokių vambz- 
džių šioje šalyje yra apie 
240,000 mylių. Transporto 
departamentas sako esąs 
šiuo žmonių gyvybei pavoju
mi labai susirūpinęs.

IR JIS UŽ PREZIDENTĄ, 
O PRIEŠ KONGRESĄ

Besilankymas Washingto
ne Vakarų Vokietijos kancle
ris (premjeras) Helmut 
Schmidt kritikavo JAV Kon
gresą, kad jis neremia prezi
dento Carterio ir nenuima 
nuo Turkijos ginklų pardavi
mo embargo (uždraudimo). 
Mat, Turkija yra NATO na
rė, tai Schmidt nori, kad ir ji 
būtų aukštai apginkluota.

PASMERKĖ MELĄ
Londonas. — Anglijoje 

lankosi Rodezijos juodųjų na
cionalistų vadas Joshua Nko- 
mo. Jis atmeta ir smerkia 
Vakaruose leidžiamą melą 
apie Tarybų Sąjungos ir Ku
bos kimšimąsi į Afrikos šalių 
vidinius reikalus. Jis pareiš
kė: “Mes patys Afrikoje ve
dame išsilaisvinimo kovą. Aš 
girdėjau gandus apie tary- 
biečius ir kubiečius, bet aš jų 
nė vieno nemačiau.”

REIKALAUJA, KAD 
FBI PARODYTU 
REKORDUS

Atlanta. — Southern 
Christian Leadership prezi
dentas Dr. Joseph Lowery 
reikalauja, kad FBI (Federal 
Bureau of Investigation) ati
dengtų ir parodytų savo re
kordus, kaip jo agentai kon
spiravo prieš žymųjį juodųjų 
žmonių vadą Dr. Martin 
King. Velionio King našlė 
Coretta Scott King kaltina 
FBI, kad jis buvęs įveltas į 
Kingo nužudymą. Tada FBI 
direktoriumi buvo Edgar 
Hoover.
TRAUKIA TEISMAN 
PAVIETO VALDŽIĄ

Towson, Maryland. — Fe
deralinis Justice departa- 

jmentas užvedė teisme bylą 
prieš Baltimore County val
džią. Reikalauja, kad jinai 
sugražintų milijonus dolerių, 
kuriuos ji gavo iš federalinės 
valdžios. Jai primetama rasi
nė diskriminacija. Nors pa
viete didelę dalį gyventojų 
sudaro juodieji žmonės, bet 
pavieto 4,618 tarnautojų tar
pe jų tėra 2.6 procento, tik 
maža dalelė.

Rasinės diskriminacijos 
oponentai sveikina Justice 
departamentą už šios bylos 
užvedimą.

TURKIJOS VADAS 
NEMATO JOKIO 
PAVOJAUS

Washingtonas. — Turkijos 
premjeras Bulent Ecevitz sa
ko, kad jis nemato Turkijai 
pavojaus iš Tarybų Sąjun
gos. Gal dar šį mėnesį jis 
vyks su vizitu į Tarybų Są
jungą pasitarimui pagerinti 
santykius tarp Tarybų Są
jungos ir Turkijos.

AMERIKOS KARIAI — 
NARKOTIKU 
VARTOTOJAI

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų buto komitete ko
vai su narkotikais liudijo ge
nerolas John H. Johns. Jis 
atidengė, kad šiandien Jung
tinių Valstijų armijoje net 
209,000 kareivių vartoja 
narkotikus. Tai parodęs pa
čios armijos pravestas tyri
nėjimas.

Tačiau generolas Johns sa
ko, kad nereikia perdaug dėl 
to sielotis, nes, kol kas, nar
kotikų vartojimas tarp karei
vių dar nesąs virtęs epidemi
ja. Jis taipgi sako, kad armi
ją dar nėra nustačiusi, kiek 
narkotikų vartojimas kenkia 
armijos efektingumui.

AUKŠČIAUSIAS 
TEISMAS PADARYS 
SPRENDIMĄ

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas sutiko ap
svarstyti ir išnešti nuospren
dį dėl įvairiose valstijose vei
kiančių įstatymų, kurie daro 
skirtumą tarp lyčių alimonijų 
klausimu. Jie reikalauja, kad 
vyras mokėtų divorsuotai 
žmonai ąiimoniją, bet nerei
kalauja, kad moterys mokėtų 
alimoniją divorsuotam vyrui. 
Vyrai sako, kad tai neteisin
ga, ir reikalauja kad tokie įs
tatymai būtų panaikinti. Tai 
įdomus klausimas.

SULAIKYTI, BET DAR 
NESUGRĄŽINTI

Belgradas. — Gegužės 11 
Jugoslavijoje suareštuoti 
keturi iš Vakarų Vokietijos 
atbėgę asmenys, kuriuos vo
kiečių valdžia vadina teroris
tais ir reikalauja juos sugrą
žinti. Jugoslavijos valdžia sa
ko, kad jinai veda tyrinėji
mą, ir dar nėra nusprendusi 
jų likimo.

Taipgi, kaip žinia, į Vakarų 
Vokietiją yra pabėgę keturi 
teroristai iš Jugoslavijos. Ju
goslavijos valdžia reikalauja, 
kad jie būtų sugrąžinti. Ta
čiau V. Vokietijos valdžia ne
siskubina jų likimą išspręsti.

SIFILIU SERGA DAUG 
AMERIKIEČIU

Washingtonas^ — Jungti-Į 
nių Valstijų Centras dėl ligų 
kontrolės praneša, kad Co- 
lumbijos Distriktas, kuriame 
randasi ir šalies sostinė, yra 
toli pralenkęs visas šalies 
valstijas sifilių sergančiais 
žmonėmis. 1977 m. čia ant 
kiekvieno 100,000 gyvento
jų ta piktąją lytine liga sirgo 
227 žmonės. Columbijos Dis- 
triktą seka Florida. Joje per
nai sifiliu sirgo 60 iš kiekvie
no šimto tūkstančių gyvento
jų. Idaho valstijoje sirgo ma
žiausia—tik 2 žmonės.

Paėmus visą šalį, buvo 32 
susirgimai ant kiekvieno 
100,000 gyventojų. Toks si
filiu sirgimų lygis laikomas 
labai aukštu.

PRANCŪZAI NUMALŠINO 
SUKILIMĄ IR CADE

Paryžius. — Iš pasitikimų 
šaltinių esą sužinota, kad 
Prancūzija buvo pasiuntusi 
savo ginkluotus legijonierius 
Afrikon ir į Čado Respubli
ką. Jie ten nuslopino partiza
nų sukilimą prieš valdžią. 
Kovoje buvo nužudyta daug 
sukilėlių. Jau visam pasau
liui žinoma, kaip Prancūzijos 
legijonieriai nuslopino Zairė- 
je sukilimą prieš prezidento 
Mobuto režimą.

ST. PETERSBURG, FLA.
Gegužės 20 Lietuvių Pilie

čių klubo salėje LLD 45 kp. 
paminėjo Motinos dieną.

Pirmiausia Aldona Alek
nienė sveikino susirinkusius 
ir priminė, kad šiandien pa
minėsime Motinos dieną. Ji 
pasveikino moteris-motinos 
dienos proga ir dėkojo vi
siems už skaitlingą atsilan
kymą. Po to pristatė kuopos 
pirm. S. Kuzmicką.

Stasys, pradėdamas dienos 
programą, pakalbėjo trum
pai apie motinos pagerbimo 
dieną. Toliau pristatė Heleną 
Janulytę, kuri paskaitė giliai 
jaudinančią motinoms skirtą 
poemą. Po to sekė Bronė 
Vaitkienė. Ji pasakė turinin
gą kalbą, tarpais įterpdama 
poetės S. Neries eilėraščių 
posmų. Paskutinė kalbėjo 
Adelė Pakalniškienė angliš
kai apie motinos pareigas 
šeimoje ir visuomeniniame 
gyvenime. Be kita ko, ji iš
vardino pirmąsias moteris, 
kurios įgyvendino motinoms 
pagerbti dieną.

Kadangi Julė Andriulienė 
dalyvavo “Vilnies” dalininkų 
suvažiavime Chicagoje, ji 
perdavė sveikinimus nuo 
“Vilnies” kolektyvo mūsų or
ganizacijų nariams ir padėką 
už paramą laikraščiui. Taipgi 
sveikino moteris su Motinos 
diena.

Toliau sekė meninė pro
grama. Š. ir V. Kuzmickai 
davė duetą, po to, Stasy s so
lo. Larry Strack dainavo mo
tinai skirtą solo.

Pabaigai dainavo Dainos

MIAMI, FLORIDA
Su liūdesiu prisimename Lietuvių Socialinio klu

bo mirusius narius, kurie nuoširdžiai prisidėjo prie 
sutvėrimo ir kiekvienas dirbo pagal savo išgalę. Jų 
atminimas visuomet pasilieka mūsų širdyse. Reiš
kiame gilią užuojautą jų artimiesiems.

LSK VALDYBA ir NARIAI

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincentas Kazėnas
Mirė

1974 m. birželio 6 d.
Jau prabėgo ketveri metai kai atsiskyrė iš mūsų 

tarpo mūsų mylimas gyvenimo draugas ir tėvas.
Ilsėkis ramiai, mielasis, mes Tavęs niekad nepa

miršime.
Žmona —AMILIA KAZĖNAS

Sūnus ir duktė

KURSTO PRIEŠ KUBĄ 
IRTAR. SĄJUNGĄ

Senatorius Robert C. 
By rd, demokratų frakcijos 
Kongrese lyderis, piktai puo
la Tarybų Sąjungą ir Kubą. 
Jis reikalauja Havanoje už
daryti šios šalies diplomatinę 
misiją, o Tarybų Sąjungai 
paskelbti ekonominį boikotą. 
Girdi, mes turime tas šalis 
pamokyti, kad jos nesikištų į 
Afrikos reikalus.

DIDELĖS ŠVENTINIU 
NELAIMIU AUKOS

Chicago, Ill. — Nacionalinė 
Saugumo Taryba paskelbė, 
kad per trijų dienų Memorial 
Day savaitgalį automobilių ir 
kitų susisiekimo priemonių 
nelaimėse šioje šalyje buvo 
užmušti 506 žmonės! Tai ge
rokai daugiau, negu žuvo 
pernai. Pernai buvo užmušta 
tik 432 žmonės.

Rekordinis nelaimių skai
čius buvo 1969 metais, kai 
žuvo 597 žmonės, o mažiau
sias—1974 metais, kai ke
liuose buvo užmušti tik 389.

Philadelphia, Pa. — Gegu
žės 30 iš kalėjimo pabėgo 7 
kaliniai. Vienas buvo tuoj 
suimtas, o šeši tebesislapsto. 
Visi dar palyginti jauni vy
rai, nubausti už vagystę.

Mylėtojų Choras. Vadovavo 
Adelė Pakalniškienė, pijani- 
nu akomponavo Helena Ja
nulytė.

Po programos sekė šokiai 
ir draugiški pokalbiai.

Klubo veikla
Gegužės 27 klubo salėje 

įvyko įspūdingas koncertas. 
Erdvi klubo salė prisipildė 
pilna gražios publikos.

Pirmiausia mūsų šeiminin
kai M. ir A. Raškauskai vi
sus svečius pavaišino ska
niais valgiais.

Po pietų buvo pradėta kon
certinė programa. Ją išpildė 
Cekoslovakų choras, kurį 
moko ir kuriam vadovauja 
mūsų gabi pijanistė Helena 
Janulytė. Choras gyvuoja 
jau eilė metų.

Helenos Janulytės vadovy
bėje jis ištobulėjo. Turi gerų 
balsų, gerai seka muziką. 

■Buvo malonu kiaušytis jų 
dainavimo.

Reikia priminti, kad prie 
koncerto paįvairinimo prisi
dėjo mūsų mylimi daininin
kai Stasys ir Violet Kuzmic
kai. Jie padainavo duetą ir 
Stasys solo.

Šiuomi baigėsi koncertas. 
Dalyviai gausiai, širdingai 
plojo. Po to sekė šokiai ir su 
svečiais pokalbiai.

Pranešimai
Liepos 1 d. LLD 45 kp. su

sirinkimas, liepos 8—-klubo 
susirinkimas įvyks klubo sa
lėje, 314 — 15 Avė. South.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė
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TARP LIETUVIŲ

Iš kairės: Povilas ir Nelė Ventai, Nastė Buknienė, svečias 
Algimantas Brazaitis, Ilse Bimbienė, svečias Vytautas Ka
zakevičius ir Ieva Mizarienė —pasitinkant svečius Kennedy 
aeroporte. • Nuotr.: S. Narkėliūnaitės

LIETUVOJE MIRĖ
W. KERŠULIO BROLIS

Gegužės 12 d. Druskinin
kuose mirė Antanas Dagys, 
sulaukęs apie 80 metų. Ge
gužės 16 d. jis buvo palaido
tas Svėdasų kapinėse prie 
savo tėvelio, arti jo gimtojo 
Kurkliečių kaimo, Rokiškio 
rajone.

A. Dagys, prieš išeinant į 
pensiją, buvo sandėlininkas 
Mičiūrino kolūkyje.

Liūdesyje liko trys broliai 
—du Lietuvoje ir W. Keršu- 
lis čia, Amerikoje, ir viena 
sesuo Argentinoje.

“Laisvės” personalas reiš
kia gilią užuojautą draugams 
Keršuliams ir visiems arti
miesiems.

Išvyko atostogoms
Praėjusį šeštadienį Tarybų 

Sąjungos laivu “Lermontov” 
išvyko atostogų į Tarybų 
Lietuvą TSRS Ambasadoje 
Washingtone einąs pareigas 
Konsulas Rimgaudas Mali
šauskas ir žmona Nijolė.

Išlydėti keleivių susirinko 
didelis būrys žmonių, kurių 
tarpe, atsisveikinti su drau
gais Mališauskais ir palinkėti 
“gero vėjo,” buvo žurnalistas 
Jonas Lukoševičius su žmona 
Banga, Bangos sesutė Rasa 
Vaitkūnaitė, Pranas Bručas, 
Ona Yozėnienė ir

Turistas A. Brazaitis 
lankės? “Laisvėje”

Kaip jau buvo pranešta 
“Laisvėje,” gegužės 28 d. at
vyko į JAV grupė mokslinin
kų, aukštųjų mokyklų profe
sorių iš įvairių TSRS vietų. 
Jie yra mokslo žinių propa

gavimo draugijos “Žinija” at
stovai.

Tarp atvykusių yra ir Lie
tuvos “Žinijos” draugijos 
valdybos narys, Kauno mies
to antrasis sekretorius Algi
mantas Brazaitis, kuris ge
gužės 31 d., lydimas žurna
listo Jono Lukoševičiaus, 
lankėsi “Laisvės” pastogėje. 
Svečias susipažino su eile 
mūsų aktyvistų ir rėmėjų, 
papasakojo apie gyvenimą 
Lietuvoje. Gaila, kad ant 
greitųjų nebuvo galima su
šaukti daugiau mūsų draugų 
su svečiu susitikti.

Svečiai,pabuvę keletą die
nų New Yorke, išvyko pava
žinėti po įvairius JAV mies
tus, kur jie susitiks su Ame
rikos visuomenės atstovais.

Serga
Praėjusią sąvaitę mums te

lefonu skambino Daratėlė 
Yuden-Murelienė, pranešti, 
kad gegužės 28 d. jos vyrą 
Walter Mūrelį ištiko širdies 
smūgis ir kad jis tapo išvež
tas į ligoninę, kur dabar ran
dasi sunkioje padėtyje.

Daratėlė pati sunkokai ser
ga jau gana ilgas laikas, o 
dabar dar prisidėjo ir Walte- 
rio liga. Mūsų giliausia užuo
jauta abiem ir linkėjimai 
greit pasveikti.

* * *

Girdėjome, kad šiomis die
nomis K. Meškėnas turėjo 
pasiduoti ligoninėn. Rašant 
šiuos žodžius daugiau žinių 
apie jo padėtį neturime.

Jurgio Stasiukaičio brolis 
Karolis, kuriam 93 metai am
žiaus, randasi ligoninėje— 
St. Peter’s Medical Institute, 
New Brunswick, N. J.

Ieva Mizarienė

Viešnia iš Lietuvos

Banga Lukoševičienė, Ieva Mizarienė ir viešnia Rasa Vait
kūnaitė atvykusi pas seserį ir švogerį Lukoševičius.

Nuotr. S. Narkėliūnaitės
imiinirmwWimmmililllllim ...........HIIIIHMI

DRUSKININKUOSE, LIETUVOJE

MIRUS MANO BROLIUI

Antanui Dagiui
Reiškiame užuojautą jo žmonai Marijai, dukroms 

Janei Jančienei ir jos šeimai; Jadzei Braginienei- 
Dagienei ir jos šeimai; broliams Tarybų Lietuvoje 
Jonui ir Feliksui ir jų šeimoms; sesutei Berisso, 
Argentinoje, Anai Žemaitienei ir jos šeimai.

Ilsėkis, mielas broleli, šiltoje Tarybų Lietuvos 
žemelėje Svėdasų kapinyne prie tėvelio ir kitų ar
timųjų.

Brolis - WALTERIS KERŠULIS 
Brolienė— BRONĖ KERŠULIENĖ

Brooklyn, N. Y.

Aido Choro nuoširdi padėka
Pavasarinis Aido Choro 

koncertas atžymėjimui 66 
metų Choro gyvavimo su
kakties labai gerai pavyko. 
Publikos prisirinko pilna 
Laisvės salė. Choro kolekty
vas jai dėkingas už įvertini
mą jo ilgų metų triūso ir pa
stangų išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir dainą tarp Ameri
koje gyvenančių lietuvių. Iš 
savo pusės choras dėjo pa
stangas į koncertą atsilan
kiusius patenkinti daina ir 
valgiais.

Po dainų programos visi 
choristai stojo į darbą. Dvi 
choristės darbavosi virtuvė
je, o kitos patarnavo prie 
stalų bei atliko kitus darbus.

Aido Choras širdingai dė
koja Sofijai Stasiukaitienei 
už suteiktą paslaugą prie 
pardavimo įžangos bilietų ir 
už didelį tortą, kurį ji pado
vanojo chorui savo vyro Jur
gio gimtadienio proga ir dar 
įteikė chorui $20 paramos. 
Choras dėkoja muzikui Pra
nui Bražinskui ir jo dukrelei 
Elizabeth Brazinskaitei už 
paįvairinimą ir pagražinimą

koncerto programos.
Didelis ačiū viešnioms dai

nininkėms, kurios išpildė di
delę programos dalį: Ameli
jai Young-Jeskevičiūtei, 
Hartfordo Laisvės Choro mo
kytojai Wilma Hollis, solistei 
Elenai Brazauskienei ir pia
nistei Laura Holler an.

Dėkojame Karoliui Bende- 
riui už suteikta patarnavimą. 
Didelis ačiū moterims, ku
rios atnešė daug gražių gėlių 
stalams papuošti.

Aido Choras turi gerų rė
mėjų, kurie ir šiame koncer
te parėmė chorą aukomis. 
Silvija ir Algis Bukai paau
kojo $10; taipgi Ona Babar- 
skienė prisimindama savo 
mylimą Juozą, buvusį choris
tą, paaukojo $10. Kiti auko
tojai: po $10—Ona Quater, 
Elena Brazauskienė, Vladas 
Misiūnas ir Lietuvos Priete- 
lis; po $5—M. Hacinkevi- 
čius, E. Sungailienė, Urbo
nienė ir Dobilienė.

Aido Choras širdingai dė
koja visiems ir visoms.

Povilas Venta
Choro pirmininkas

Streiko išvengta, valdžia 
ir unijos susitarė

, WWW WWW w w w
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Pramogų kalendorius

Derybos tarp miesto val
džios ir darbo unijų buvo il
gos ir sudėtingos, bet praei
tą pirmadienį baigėsi susita
rimu dėl naujo kontrakto. 
Susitarimas paliečia virš 
200,000 municipalinių darbi
ninkų. Gal ne viskas pasiek
ta, ko buvo norėta ir reika
lauta, bet unijų vadai sako, 
kad jie sutartimi yra paten
kinti ir ragina narius ją bal
savimu užgirti. Veikiausia 
nariai taip ir padarys.

Valdžia sutiko per ateinan
čius dvejus metus algas paJ 
kelti 8 procentais—kasmet 
pridedant po 4 procentus. 
Toks pakėlimas valdžiai at
sieis $757,000,000.

Miesto meras Koch sako, 
kad jis nėra pilnai patenkin
tas sutartimi, bet kitos išei
ties nebuvę. Jis mano, kad 
dabar, turint naują sutartį, 
jam pavyks gauti iš federali
nės valdžios miestui stam
bios finansinės pagalbos.

BIRŽELIO 11 D.
Hartfordo Laisvės Choras 

rengia pavasarini koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečių iš toliau. 
Kviečiame visus. įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.
RUGSĖJO 10 D.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Žilinskas
Mirė

1958 m. birželio 13 d.
Jau prabėgo 20 metų be mūsų mylimo dėdės 

Vinco, bet mes jo nepamirštame. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė.

Dukterėčia-SYLVIA ir ALGERD BUKAS
Sands Point, N. Y.

DRUSKININKUOSE, LIETUVOJE

Mirus

Antanui Dagiui
Reiškiu gilią užuojautą broliui Walteriui Keršu- 

liui ir jo žmonai Bronei, taipgi visiems kitiems arti
miesiems.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

■■■n...........
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DRUSKININKUOSE, LIETUVOJE

Mirus

Antanui Dagiui
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Walteriui 

Keršuliui ir jo žmonai Bronei, taipgi jo šeimai ir 
broliams Lietuvoje, sesutei Argentinoje ir visiems ' 
artimiesiems.

POVILAS ir NELĖ VENTAI, Brooklyn, N. Y. I 
ONA ČEPULIENĖ, Brooklyn, N. Y. | j
MARY ADAMS, Great Neck, N. Y. ;

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS w _
Vinco Žilinsko
mirė 1958 m. birželio 13 d.

Jau dvidešimts metų prabėgo nuo mūsų mylimo 
tėvo mirties. Jo mftilė pasiliko mūsų širdyse ir vi
suomet jį prisimename.

Dukra - ALDONA ANDERSON
Žentas - ANDY ANDERSON
Anūkas- ALLAN ANDERSON

Marmora, Ont., Canada

jl...  " 1 ""—' '
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

• i
I

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

Telefonas: 846-1970

Prisiminimui Ethel 
ir Julius Rosenbergų

Birželio 19 dieną sukaks 25 
metai nuo tos baisios dienos, 
kada buvo atimta gyvybė 
dviejų nekaltų žmonių—Eth
el ir Julius Rosenbergų. Jie 
buvo kaltinami “išdavimu” 
atomo bombos “sekretų” Ta
rybų Sąjungai. Tai buvo bai
sūs laikai—siautė Makartiz- 
mas, prasidėjo Korėjos ka
ras, ir reikėjo aukų kovai 
prieš Tarybų Sąjungą.

Dabar, po 25 metų, mažai 
kas dar tebetiki, kad Rosen- 
bergai buvo kalti. Jųjų sūne
liai—Michael ir Robert Mee- 
ropol—daug pastangų dėjo 
išteisinti tėvus, ir jiems pasi
sekė, bet kokia nauda, jei tė
vų jau nėra.

Šį įvykį minėsime birželio 
19 d., pirmadienį, nuo 5 vai. 
iki 9 vai. vakaro, Union 
Square, New Yorke. IM

Ozone Park, N. Y.
BENDRAS LDS 1 IR 13 
KUOPŲ SUSIRINKIMAS

Birželio 5 d., “Laisvės” sa
lėje, įvyko bendras LDS 1 ir
13 kuopų susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo 
Elena Jeskevičiutė.

Visapusiai apsvarčius, nu
tarta nukelti kuopų bendrą 
parengimą nuo birželio 18 d. 
į rugsėjo 10 d. Parengimas 
įvyks “Laisvės” salėje.

Pirma LDS kuopa delega
tais į LDS 23-čią Seimą iš
rinko Anastasia Buck, Nellie 
Ventienę, Eva Mizarienę ir 
J. Siurbą.

LDS 13 kuopa delegatais į 
seimą išrinko A. Bimbą, J. 
Grybą ir Amelia Young.

Nutarta kuopų sekantį su
sirinkimą laikyti rugpiučio
14 d., “Laisvės” salėje. Ta
me susirinkime seimo dele
gatai pateiks raportus.

Būtų gerai, kad į šį susirin
kimą atvyktų daugiau narių 
iš abiejų kuopų. J. S.

LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 
filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

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 Ave. 
No. Miami Beach,

Florida 33160

Texas City, Tex. — Gegu
žės 30 d. čia įvyko eksplozija 
naftos apdirbimo įmonėje. 
Keturi darbininkai užmušti, 
o 11 sužeistų. Sprogimo prie
žastis nenustatyta.

400,000 AMERIKIEČIŲ 
GAVO PAŠALINIMĄ IŠ 
AKIŲ KATARAKTĄ

Washingtonas. — “FDA 
Consumer” žurnalas prane
ša, kad 1977 metais 400,000 
amerikiečių pergyveno akių 
operacijas, kurių pagalba 
jiems iš akių tapo pašalinta 
katarakta. Apie 90 procentų 
jų buvo žmonės tarp 65 ir 85 
metų amžiaus.

Katarakta yra žinoma kaip 
senų žmonių liga.

CLEVELANDO MERAS 
KRITIKUOJA 
OPONENTUS

Cleveland, Ohio. — Šio 
didmiesčio meras Denny J. 
Kucinich spaudos konferenci
joje labai aštriai pasmerkė 
savo politinius oponentus, 
kurie renka parašus už jo pa
šalinimą. Jis sako, kad jų 
tikslas yra sugrąžinti Cleve- 
landą į seną nepakenčiamą 
padėtį.

Pagal miesto čarterį, no
rint merą pašalinti ar pri
versti paskelbti naujus rinki
mus reikia ant peticijos su
rinkti 37,552 piliečių para
šus.

KAIP GELBĖTIS NUO 
NUSIMINIMO, 
SUSIRŪPINIMO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO?

Durham, N. C. — Vetera
nų ligoninės gydytojas Dr. 
Patrick Boudewyns sako jis 
suradęs naują ir nepaprastai 
lengvą būdą kovoti su nusi
minimu, susirūpinimu bei 
galvos skaudėjimu. Jis sako: 
Kai tave tos nelaimės suima, 
tavo rankų pirštai pasidaro 
šalti. Tokiame atsitikime sa
kyk sau: “Mano rankos pra
deda atšilti!” Tai kartok 
daug kartų. Žinoma, galima 
rankas sušildyti ir kitaip: jas 
pamirkant šiltame vandenyje 
arba prie šilto pečiaus.

Sušils tavo rankos, girdi, 
ir apleis tavę nusiminimas, 
susirūpinimas bei galvos 
skaudėjimas!

Kiekvienas mes galime šį 
Dr. Boudewyns patarimą iš
bandyk ant savęs. Niekas 
nelėšuos . . .

Paryžius. — Čia gautas 
pranešimas, kad Saudi Ara
bija yra pasiūlius Z airės val
džiai Jungtinėse Valstijose 
pagamintus ginklus. Jinai 
juos gauna ir elgiasi su jais, 
kaip nori.

BRIEFS
Showcase of programs 

and services for older New 
Yorkers with special exhib
its and information for 
those with visual problems 
will be at Lenox Hill Hospit
al Sunday, June 25. Hospit
al is located 131 East 76 
St., New York City, be
tween Park and Lexington 
Avenues. Exhibits and in
formation booths will be 
open from 10:00 A. M. to 
3:00 P. M. 

* * *
The world’s lowest rent 

and utility costs exist in the 
Soviet Union, and they 
have not changed for the 
past 50 years. Rent and uti
lities charges, taken togeth
er, account for four or five 
percent of a family’s budget.

* * *
In one of his writings 

Phillip Bonosky says that 
the first book ever printed 
in Lithuania was a Catholic 
catechism in the year 1547. 
Its opening lines read: 
“Brothers and sisters, take 
me and read me.”

* * *
I was reading about the 

cabinet making profession 
in Lithuania. When Kazi
mieras Beganskas, a cabin
etmaker at a furniture com
plex in Vilnius, capital of 
Lithuania, retired on pen
sion, his job was taken by 
his grandson Romualdas.

Seven other members of 
the family now work at the 
enterprise. Romualdas is 
the representative of the 
third generation of the fam
ily working in furniture ma
king.

More than 100 families in 
which the profession of cabi
net making has been hand
ed down from one genera
tion to>another work at this 
enterprise, which was built 
in the first postwar years.♦ * *

Several top officials of 
the CIA resigned recently 
and have published exposes 
of the CIA. These exposes 
show, among other things, 
how the CIA helped to over
throw democratically elected 
governments in Chile, Braz
il, Guatemala, Iran, Ghana 
and other countries. The 
CIA helped to install dictato
rial regimes in these coun
tries in order to increase the 
political power of the U. S. 
government. 

* * *
Stephanie Willim, 13, of 

Bethesda, Md., is regarded 
as one of the top U. S. gym
nastics hopefuls for the 
1980 Moscow Olympics. 
Stephanie, who stands 4’5” 
and weighs 65 pounds, has 
been invited to train for a 
month in Moscow with lead
ing Soviet women gym
nasts. Use
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