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KRISLAI
Vėl susitiksime
Jos vardas ir įtaka 

populiarėja
Tarp jų santykiai blogėja 
Rimtas klausimas
Tik turčiams bepasiekiamos 
Politiką reikia pamiršti

A. BIMBA
Šį sekmadienį vėl susitiksi

me Laisvės salėje ir gražiai, 
kultūringai praleisime popie
tę. Apie jos prakilnų tikslą ir 
puikią programą randate 
laikraščio paskutiniame pus
lapyje. Aš tik noriu šios 
plačios apylinkės tautiečius 
ir tautietes pakviesti ir para
ginti sueigoje dalyvauti.' Už
tikrinu, kad nesigailėsite.

Jau ir komercinė spauda, 
pav., N. Y. Times, pripažįs
ta, kad mažytės, Jungtinių 
Valstijų kaimynkos, socialis
tinės Kubos vardas ir įtaka 
Jungtinėse Tautose smarkiai 
populiarėja. Ji jau įsigijo 
didžiulį 12 aukštų pastatą 
netoli nuo pasaulinės organi
zacijos savo misijai Jungtinė
se Tautose buveinei.

Kokia klaida ir gėda, kad 
mūsų Jungtines Valstijos dar 
vis neturi su ta savo kaimyn- 
ka oficialių, diplomatinių, 
normalių ryšių, dar vis tebe- 
boikotuoja, neveda su ja pre
kybos. Labai laikas tą klaidą 
atitaisyti.

Praeitą savaitgalį per tris 
dienas Alabamos mieste Bir- 
minghame tęsėsi juodųjų 
amerikiečių konferencija. Jo
je dalyvavo atstovai iš vie
nuolikos valstijų, viso apie 
2,000, taipgi 17 juodųjų 
kongresmanų.

Konferencijoje buvo disku
tuojami juodųjų žmonių san
tykiai su prezidentu Carteriu 
ir jo vadovaujama vyriausy
be. Kaip žinia, praeituose 
rinkimuose 92 procentai juo
dųjų balsų buvo paduota už 
Carterį. Jie pasitikėjo, kad 
jis, laimėjęs, pildys savo 
iškilmingai sudėtus pažadus 
nepamiršti juodųjų žmonių ir 
bendrai varguomenės reika
lų. Bet jis juos pamiršo. Už 
tai šiame sąskrydyje jis buvo 
labai aštriai kritikuojamas. 
Juodieji žmonės juo esą labai 
nusivylę.

Išvada: Prez. Carteris ne
begali 1980 metų rinkimuose 
tikėtis juodųjų piliečių tokios 
didelės paramos, kokią jis 
nuo jų aplaikė 1976 m. 
rinkimuose.

Dėl Chicagos aerodrome 
įvykusios baisiosios nelai
mės, kurioje žuvo 273 žmo
nės, daugelio amerikiečių 
galvose gimė visa eilė svar
bių klausimų. Jie sako: Juk 
vargiai bepraeina diena, ku
rioje neįvyktų lėktuvo nelai
mė. Bet tie lėktuvai buvo 
maži, tai ir nelaimės būna ne 
tokios didelės, ne tokios 
baisios, jose žuvo tik po 
keletą keleivių. Pilnai aišku, 
kad visiškai nelaimių išveng
ti negalima. Tai kam tokie 
milžiniški lėktuvai? Kam į 
pavojų statyti net kelis šim
tus gyvybių? Pirmoje vieto
je turėtų būti žmonės, jų 
sveikata ir gyvybė, o ne 
parankumas ir sutaupymas 
lėšų . . .

Šiandien mūsų Jungtinėse 
Valstijose ne tik federalinės 
valdžios, bet taipgi valstijų

Jungtinėse Valstijose . . . ...........$10.00
Kanadoje ...................................... $10.00
Kitur užsienyje............................ $12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai
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Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II savo paskelbtame 
87 puslapių pareiškime ap- 
švietos reikalams įspėja vi
sus katalikų universitetų 
profesorius griežtai laikytis 
bažnyčios doktrinos, arba 
nepaklusnieji bus išmesti 
laukan. Tas duoda suprasti, 
kad kai kurie profesoriai tos 
doktrinos šimtu procentų ne
silaiko. Sakoma, kad tie ka
talikų veikėjai, kurie manė, 
kad naujasis lenkų kilmės 
popiežius doktrinos klausi
mais bus liberališkesnis už 
savo pirmtakus, yra labai 
nusivylę.

Kaip žinia, Jonas Paulius 
II tokiais klausimais, kaip 
kunigų celibatas, pasirodo 
dar aštresnis už kitus popie
žius. Jis taipgi yra griežtai 
priešingas moterims eiti ku
nigų pareigas. Kristus buvęs 
vyras, todėl ir jo įpėdiniais 
arba tarnais galį būti tiktai 
vyrai.

Dar nenusprendė, 
ką su juo darys

Los Angeles, Cal. — Gegu
žės 5 dieną čia tapo Slapto
sios Policijos agentų suareš
tuotas Raymond Lee Har
vey, 25 m. amžiaus, Civili
niame Centre ir kaltinamas, 
kad jis ruošėsi nužudyti pre
zidentą Carterį, kai tas čia 
atvyks ir prakalbą sakys. 
Pas jį rastas ir šautuvas. 
Nors jis laikomas kalėjime, 
bet pranešama, kad Justici
jos Departamentas dar nėra 
nusprendęs, ką su juo dary
ti—teisti ar paleisti dėl sto
kos prieš jį liudininkų.

ir miestų valdžiose aukšto
sios vietos beprieinamos ar
ba pasiekiamos beveik išim
tinai tik turčiams arba jų 
agentas, jų tarnams. Labai 
gerą pavyzdį duoda New 
Yorko valstija. Prašau: Gu
bernatorius Carey vien tik 
pirminiams rinkimams bei 
nominacijoms išleido daugiau 
kaip du milijonus dolerių. O 
rinkimams jis ir jo oponentas 
republikonas Perry Duryea 
kartu išleido beveik vienuoli
ka milijonų dolerių. Tai reiš
kia, kad kiekvienas už juos 
paduotas balsas jiems atsiėjo 
$2.25!

Kuris gi darbininkų atsto
vas arba kandidatas galėtų 
tokią sumą sumokėti už kiek-
vieną balsą?

Jau senokai gyvuoja ir 
veikia Jungtinių Tautų su
kurta Pasaulinė Sveikatos 
Organizacija. Dažnai skirs
tant jos lėšas kyla ginčų dėl 
kai kurių jos narių socialinės 
santvarkos arba politikos. 
Vienai kuriai narei nepatinka 
tokios ir tokios kad ir bied- 
nos šalies santvarka ir ji 
priešinga teikti jos žmonių 
kovai su ligomis pagalbą.

Šiomis dienomis Ženevoje 
įvykusioje organizacijos kon
vencijoje jos direktorius 
Halfdan Mahler giliausiai su
sijaudinęs ragino visas nares 
pamiršti, padėti į šalį politi
ką ir rūpintis tik žmonių 
sveikatos reikalais. Vien tik 
tam Pasaulinė Sveikatos Or
ganizacija buvus įkurta. Po
litiniais klausimais ginčytis ir 
rūpintis esančios kitos orga
nizacijos ir įstaigos . . .

Mirties bausmė 
įvykdyta

John Spenkelink

Siena tarp Izraelio 
ir Egipto atidaryta

Tel Aviv. — Vykdant ne
seniai pasirašytą sutartį, ge
gužės 27 dieną buvo tarp 
Izraelio ir Egipto sena oficia
liai atidaryta. Nuo 1967 me
tų karo iki šiol ji buvo kietai 
uždaryta, per ją jokio susi
siekimu tarp abiejų šalių 
nebuvo.

Sienos atidarymo ceremo
nijose apart Izraelio premje
ro Begino ir Egipto preziden
to Sadato, dalyvavo ir Jung
tinių Valstijų valstybės sek
retorius Cyrus Vance.

BAISIAUSIA LĖKTUVO NELAIME ŠIOS 
ŠALIES AVIACIJOS ISTORIJOJE

Starke, Fla. — Visos ape
liacijos nužudymą atidėti bu
vo atmestos ir gegužės 25 
dieną anksti ryto John Ar
thur Spenkelink buvo paso
dintas į elektros kėdę ir 
nužudytas. Nuteistasis mirti 
už papildymą žmogžudystės 
atsisakė kokį nors priešmir
tinį pareiškimą padaryti.

Nusikaltėlis buvo tik 30 
metų amžiaus. Mirti buvo 
nuteistas 1973 metais.

Į pastangas Spenkelinko 
gyvybę išgelbėti buvo įsi
traukus ir Civilinių Teisių 
organizacija. Jį taipgi gynė 
buvęs šalies prokuroras 
Ramsey Clark.

Įdomu, kad Frank Brumm, 
26 metų amžiaus, kuris buvo 
kaltinamas dalyvavimu toje 
pačioje žmogžudystėje ir bu
vo teisimas, buvo išteisintas 
ir paleistas. Brumm dabar 
sako, kad labai neteisinga, 
jog Spenkelink buvo nubaus
tas, o jis išteisintas . . .

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ĮVYKDYMĄ MIRTIES 
BAUSMĖS

Washingtonas. — Mirties 
bausmės priešai labai pasi
piktinę Floridoje nužudymu 
elektros kėdėje John A. 
Spenkelinko. Jie surengė vi
soje eilėje miestų protesto 
demonstracijas. Viena tokia 
demonstracija įvyko čia prie 
Aukščiausiojo Teismo buvei
nės.

Muscat, Omanas. — Oma
no sultanas (karalius) Qabus 
bin Said ragina Jungtines 
Valstijas įspėti Tarybų Są
jungą, kad ji “nesikištų į 
Vidurio Rytų reikalus.” Jis, 
žinoma, pilnai, ižgiria Jungti
nių Valstijų kišimąsi į tuos 
reikalus.

Sugrųžintas Egiptui 
su iškilmėmis

Beersheba. — Šis Egipto 
miestas su 120,000 gyvento
jų buvo Izraelio okupuotas 
per 1967 metų karą tarp 
Izraelio ir Egipto. Dabar, 
gegužės 25 dieną, pagal ne
seniai pasirašytą sutartį, 
miestas su didelėmis iškil
mėmis sugrąžintas Egiptui. 
Tuo pačiu kartu šiame mies
te tapo pradėtos derybos 
tarp Izraelio ir Egipto, tikslu 
suteikti autonomiją Izraelio 
okupuotoms Gazos už Jorda
no upės į vakarus teritori
joms.

Ženevos miesto 

meras komunistas
Šis svarbiausias ir garsiau

sias Šveicarijos miestas tu
rės savo burmistru-meru ko
munistą. Dalykas tas, kad 
neseniai įvykusiuose rinki
muose į miesto tarybą dau
guma balsų susirinko Komu
nistų Partija. Meru bus jos 
vadas Roger Dafflon, staty
bos pramonės darbininkas. 
Jis tą aukštą vietą užims 
birželio 5 dieną. Ženeva turi 
300,000 gyventojų.

Chicago, ILL. — Praeitą 
penktadienį, gegužės 25 die
ną O’Hare International air- 
porte besikeldamas didžiulis 
džetinis lėktuvas su 273 žmo

nėmis—sutriko, krito ir užsi
degė. Visi žmonės žuvo. Tai 
didžiausia, baisiausia šios ša
lies aviacijos istorijoje nelai
mė. Lėktuvas turėjo skristi į

Los Angeles, Cal.
Nuotraukoje vaizdas po 

įvykusios nelaimės. Visa 
apylinkė nuklota lėktuvo lie
kanomis ir žmonių lavonais.

Dakar, Senegal. — Nuo čia 
netoli keleiviniam lėktuvui 
nukritus į jūrą, žuvo Mauri
tanijos premjeras ir kiti vie
nuolika keleivių.

Teheranas. — Gegužės 25 
dieną čia pašautas ir smar
kiai sužeistas Irano islamų 
vado Khomeinio padėjėjas ir 
slaptos revoliucinės tarybos 
narys Rafsanjami.

Kinijos moterų delegacija

Šios šešios moterys yra dalis Kinijos Liaudies Respubli
kos moterų delegacijos, susidedančios iš 11 narių, kuri šiuo 
laiku lankosi Jungtinėse Valstijose. Delegacija susideda iš 
įvairių profesijų veikėjų. Gegužės 24 d. delegacija lankėsi 
New Yorke ir gana plačiai susipažino su šio didmiesčio 
moterims ir jų veikla.

Kas labai įdomu, tai kad ši delegacija yra pirmoji Kinijos 
moterų delegacija šių abiejų šalių santykių istorijoje.

Jis už Kennedy 
kandidatūrą

Albany, N. Y. — Žymus 
demokratas New Yorko val
stijos prokuroras Robert Ab
rahams pareiškė, kad jis 
1980 m. Demokratų partijos 
konvencijoje rems senato
riaus Edward Kennedy kan
didatūrą į prezidentus. Jis 
mano, kad tik Kennedy galė
tų suteikti šiai šaliai reikalin
gą, stiprią vadovybę. Dabar
tiniu prezidentu Jimmy Car
teriu Abrahams yra labai 
nusivylęs. Jis sako, kad ir 
didelė New Yorko valstijos 
demokratų dauguma stoja už 
Kennedy kandidatūrą.

Tikisi žymių pakaitų 
Brazilijoje

Washingtonas. — Prieš 15 
metų Brazilijoje Darbo Par
tija buvo uždrausta, o jos 
vadas Leonei Brizola ištrem
tas į Jungtines Valstijas. 
Dabar jis mano, kad naujasis 
prezidentas Figuereido grei
tu laiku paskelbs jam amnes
tiją, ir jis galės sugrįžti į 
tėvynę ir atkurti Darbo Par
tiją.

Detroit, Mich. — Stambio
sios General Motors korpora
cijos vadai sako, kad 1979 
metais automobilių pardavi
mas bus rekordinis. Jie taip 
pat tikisi ir rekordinio pelno.

AFGHANISTANO 
REAKCINIAI 
PABĖGĖLIAI 
DARBUOJASI

New Yorkas. — Čia yra 
susidaręs afghanistaniečių 
pabėgėlių taip vadinamas Af- 
ghanistaniškas nacionalinis 
išsilaisvinimo frontas, kurio 
tikslas yra padėti Afghanis- 
tane kontrrevoliucijai nu
versti . naująją revoliucinę 
vyriausybę. Sakoma, kad jų 
šioje šalyje yra apie 65,000. 
Jie renka aukas apginklavi
mui Afhanistano valdžios 
priešų, ir giriasi dideliu pasi
sekimu.

Pasmerkė 
aukščiausiojo 
teismo daugumų

Thurgood Marshall

Mirė Juozas
Matulaitis-Labukas
[TELEGRAMA]

Vilnius. — Gegužės 28 
dieną, eidamas 86 metus, po 
ilgos ir sunkios ligos, mirė 
Kauno Arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apašta
liškasis administratorius 
vyskupas Juozas Matulaitis- 
Labukas.

Juozas Matulaitis-Labukas 
buvo katalikų bažnyčios vei
kėjas, 1965 metais Lietuvos 
katalikų dvasininkijos dele
gatas Antrajame visuotinia
me Vatikano susirinkime.

V. Petkevičienė

Buck Hill Falls, Pa. - Čia 
kalbėdamas teisėjų ir advo
katų susirinkime gegužės 27 
dieną, Aukščiausiojo teismo 
narys Thurgood Marshall la
bai aštriai kritikavo teismo 
daugumą. Tai labai retas 
toks atsitikimas, kad teismo 
narys viešai kritikuotų savo 
kolegų daugumą. Marshall 
sakė, kad savo nutarimais ir 
patvarkymais mūsų teismas 
skriaudžia varguolius.

Aukos statymui 
paminklo

Washingtonas. — Pradeda 
plati kampanija už sukėlimą 
milijono dolerių pastatymui 
paminklo Amerikos vetera
nams, kritusiems Vietnamo 
kare. Tai aukos labai garbin
gam tikslui. Reikia tikėtis, 
kad kampanija pilnai pavyks 
ir šalies sostinėje iškils tiems 
veteranams gražus pamink
las.

Madridas. — Du teroristai 
nužudė Įeit, generolą ir du 
pulkininkus. Taipgi sužeidė 
jų šoferį. To jų žygio moty
vai nežinomi.

Teheranas. — Irano val
džia užtikrina, kad šiandien 
Irane žydams gyventojams 
nėra jokio pavojaus. Mat, dėl 
mirtimi nubaudimo vieno 
stambaus žydo biznieriaus 
buvo paleisti gandai, kad 
Irane prasidės represijos 
prieš visus žydus.

Labai pagausėjo 
sifilio ligos aukų 
skaičius

Atlanta, Ga. — Nacionalis 
Ligoms Kontroliuoti centrds 
raportuoja, kad susirgimai 
lytine liga, vadinama sifiliu, 
šioje šalyje labai pagausėjo. 
Antai per šių metų pirmąjį 
ketvirtį tie susirgimai pagau
sėjo net 19 procentų! Jeigu 
per tą patį pirmąjį 1978 
metų ketvirtį buvo raportuo
ta sifiliu 4,995 susirgimu, tai 
šiemet jau buvo net 5,952. 
Tai pavojingas pagausėji
mas.

Cairo. — Egipto vyriausy
bė gavo iš Kuwaito valdžios 
reikalavimą, kad ji leistų jai 
ištraukti iš Egipto bankų 
daugiau kaip bilijono dolerių 
investmentus. O kiek anks
čiau Kuwaitb vyriausybė nuT 
traukė diplomatinius ryšius 
su Egiptu. Taip jis baudžia 
Egiptą už padarymą atskiros 
sutarties su Izraeliu.
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SALT ratifikavimo 
perspektyvos

Šiomis dienomis du sąjūdžiai išleido bendrą kreipimąsi į 
plačiąją Jungtinių Valstijų visuomenę su raginimu susisiek
ti su savo valstijų senatoriais ir paraginti juos balsuoti už 
šios šalies ir Tarybų Sąjungos sutartį dėl branduolinio 
ginklavimosi apribojimo, tai yra SALT II, kai ji bus jiems 
pateikta užgirti—ratifikuoti. Savo atsišaukime Koalicija už 
naują užsieninę ir militarinę politiką ir amerikiečiai už 
SALT? sako, kad užgyrimo perspektyvos nėra geriausios. 
Sunkumą sudaro tas, kad šios sutarties retifikavimui 
reikalinga dviejų trečdalių balsų daugumos.

Atsišaukime paduodamas senatorių sąrašas ir jų šiuo 
svarbiu klausimu šiandieninis nusistatymas. Iš jų 35 yra 
aiškiai pasisakę už sutarties užgyrimą, 13 prieš, 12 linkę 
sutarčiai pritarti, 5 linkę balsuoti prieš ją, o 35 nėra 
vienaip ar kitaip pasisakę. Kaip tik šiuos senatorius ir 
reikia “paspausti,” kad jie, taip sakant, “nuliptų nuo 
tvoros” ir aiškiai atsistotų SALT II pusėje.

Mes tikime, kad šis minėtų dviejų sąjūdžių kreipimasis 
susilauks visuomenėje plataus, pozityvaus pritarimo ir 
žymiai prisidės prie laimėjimo Senate SALT II tarifikavi- 
mo.

Buvęs nacis—V. Vokietijos 
prezidentas!

Visas pasaulis tapo nuste
bintas ir pritrenktas iš Bon- 
nos pranešimu, kad Vokiečių 
Federatyvinės Respublikos 
(Vakarų Vokietijos) parla
mentas šalies prezidentu iš
rinko buvusį Hitlerio pasekė
ją, nacių partijos narį Kari 
Carstens. Kurlink eina Vaka
rų Vokietija? Nejaugi istorija 
kartojasi ir vėl kelia galvą 
hitlerinis fašizmas, kuris pa
sauliui davė Antrąjį pasauli
nį karą ir kurio nugalėjimas 
pareikalavo daugiau kaip 50 
milijonų brangių gyvybių? 
Kas pasidarė su tais vokie-
čiais? Nejaugi jie nieko nepasimokė iš istorijos, iš praeities 
ir daro tą pačią klaidą, kokią padarė anais metais Hitlerį 
pakeldami į savo šalies vadus?

Šie ir daugelis kitų panašių klausimų šiandien aidi visame 
plačiajame pasaulyje. Jie akivaizdžiausiai parodo žmonijos 
susirūpinimą šia negarbinga ir pavojinga Vokiečių Federa
tyvinėje Respublikoje įvykių eiga.

Labai įdomu, kad, pavyzdžiui, šiandien net komercinė 
Jungtinių Valstijų spauda smerkia Bonnos parlamentą už 
buvusio nacių partijos nario išrinkimą šalies prezidentu. 
Antai “The New York Times” (geg. 26 d.) sako: Tiesa, kad 
Vokiečių Federatyvinėje Respublikoje prezidentas galios 
daug neturi, kad jis yra tik politinis simbolis, bet jis 
klaidingas kaip tik dabar, šiandien, kai visame Vakarinia
me, tai yra kapitalistiniame pasaulyje turėtų būti iškilmin
gai minima Bonnos Respublikos 30 metų gyvavimo 
sukaktis, kai vietoje ja džiaugtus ir ją sveikinti, šiandien 
visoje užsieninėje spaudoje didelėmis raidėmis skamba 
pranešimas: “Buvęs nacis išrinktas Vakarų Vokietijos 
prezidentu!”

Nė valandėlei nereikia pamiršti, kad Vakarų Vokietija 
dargi yra Jungtinių Valstijų ir militarinė talkininkė, savo 
apsiginklavimu ir militariniu pajėgumu tarp NATO šalių 
yra antroji po Amerikos. Ir štai jos vadas buvęs nacis!

Visiems yra ko rūpintis ir baisėtis!

VILNIAUS UNIVERSITETO DIENOS 
TARYBŲ SĄJUNGOS SOSTINĖJE

Maskva.— Balandžio 20 
dieną daug svečių apsilankė 
TSRS liaudies ūkio pasieki
mų parodos “Liaudies švieti
mo” paviljone. Čia atidaryta 
terminė paroda, skirta Vil
niaus Valst. Kapsuko univer
siteto 400-osioms metinėms. 
Tai seniausios šalies aukšto
sios mokyklos—Vilniaus val
stybinio V. kapsuko univer
siteto dienų, vykusių mūsų 
Tėvynės sostinėje, pagrindi
nis renginys.

Iškilmingame parodos ati
daryme kalbėjo TSRS aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras V. Jeliuti- 
nas. Jis nuoširdžiai pasveiki
no aukštosios mokyklos at
stovus, paruošusius įdomią, 
turiningą ekspoziciją. Dau
giau kaip 300 eksponatu at
spindi Vilniaus universiteto,

Karl Carstens

apdovanoto Darbo raudono
sios vėliavos ir Tautų drau
gystės ordinais, istoriją, 
šiandieną ir vystymosi per
spektyvas, šios aukštosios 
mokyklos indėlį, vystant ta
rybinį mokslą, rengiant 
aukštos kvalifikacijos kadrus 
Tarybų Lietuvai.

Maskviečiams už nuoširdų 
priėmimą padėkojo Lietuvos 
TSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministras 
H. Zabulis, universiteto rek
torius, Socialistinio Darbo 
Didvyris J. Kubilius.

Houston, Texas. — Iki šiol 
buvo manoma kad California 
suvartojime gazolino pralen
kia visas kitas 10 šios šalies 
didžiųjų valstijų. Bet dabar 
ištirta ir surasta, kad pir
mauja Texas valstija.

Kas ką rašo ir sako Apie tautos ir išeivijos kulturinį bendravi II

PLATŪS, VAISINGI 
LIET. MOKSLININKŲ 
TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Su pasididžiavimu skaito
me iš Vilniaus “ELTOS” pra
nešimą, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

“Svarbiu puslaidininkinių 
reiškinių tyrimų centru tapo 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Puslaidininkių fizi
kos institutas. Siekti moksli
nių aukštumų padeda ir šio 
instituto tarptautiniai kon
taktai. Puslaidininkių fizikos 
specialistai lankėsi JAV, An
glijoje, Prancūzijoje, kitose 
šalyse, keičiasi moksline in
formacija apie naujausius ty
rinėjimus, prietaisus. O šiais 
metais aktualiausi darbai bus 
apžvelgti tarptautinėje kon
ferencijoje Vilniuje.

Auga ir stiprėja Tarybų 
Lietuvos mokslininkų tarp
tautiniai ryšiai. Vienas pa
grindinių matematikos pa
saulyje įvykių tapo Vilniuje 
rengiamos tikimybių teorijos 
ir matematinės statistikos 
tarptautinės konferencijos, 
kuriose dalyvauja įžymūs ty
rinėtojai iš daugelio šalių. 
Praėjusiais metais Vilniuje 
įvyko tarptautinis simpoziu
mas diferencialinių lygčių 
klausimais, veikė tarptautinė 
mokykla, gvildenusi lazerių 
taikymo būdus. Akademikai 
A. Žukauskas, J. Požėla, V. 
Statulevičius, R. Višomirskis 
ir kiti skaitė pranešimus ir 
dirbo mokslinį darbą užsie
nyje.

Savo ruožtu daugelio šalių 
mokslininkai svečiuojasi mū
sų respublikos Mokslų Aka
demijos institutuose, aukš
tosiose mokyklose, susipažįs
ta su atliekamais tyrinėji
mais. Tarybų Lietuvoje susi
formavusiomis matematikos, 
fizikos, chemijos ir kitomis 
mokyklomis.

Respublikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojai pernai buvo 
išvykę į 60 užsienio šalių. 
Kai kurie mūsų respublikos 
specialistai dirba dėstytojais, 
vadovauja katedroms besi
vystančių šalių aukštosiose 
mokyklose.”

[“Tiesa,” 1979 m. 12 d.]

GANA RIMTA ŽYMAUS 
LIETUVOS ISTORIKO 
KNYGOS APŽVALGA

Mums atrodo, Chicagoje 
leidžiamo mėnraščio “Akira
čiai” bendradarbis Vincas 
Trumpa vertas dešinės pa
spaudimo už jo leidinio 4- 
num. pateiktą žymiojo Tary
bų Lietuvos istoriko ir rašy
tojo prof. Juozo Jurginio 
vėliausios knygos “Lietuvos 
valstiečių istorija” recenzi
jos. Tautietis Trumpa nusi
pelno pagyrimo jau tik už 
tai, kad jis savo straipsnyje 
knygos autoriaus neapšaukią 
“Maskvos agentu” ir nepra
vardžiuoja Tarybų Lietuvos. 
Be to, pati knygos apžvalga 
yra gana rimta, konstrukty- 
viška.

Savo recenziją Vincas 
Trumpa užbaigia:

“Nežiūrint šių kelių kritiš
kų pastabų, sveikinti prof. J. 
Jurginį už jo tiesiog pionie
rišką darbą. Dabar bus leng
viau įjungti visą mūsų val
stietišką problematiką į ben
drąją Lietuvos istoriją. Bus 
taip pat drąsiau imtis atskirų 
tos problematikos temų, nes 
Jurginis davė gerus ir iš 
esmės teisingus Lietuvos 
valstietijos istorijos rėmus. 
Knyga aprūpinta geografinių 
ir asmeninių vardų ir dalykų 
rodyklėmis. Gerai, kad šis 
paprotys pagaliau prigyja ir 
Lietuvoje. Skaitytojas taip 
pat ras pagrindinių šaltinių 
ir literatūros nuorodas.

Tikėsimės, kad ir 70 m. 
sulaukęs istorikas neužlauš 
savo plunksnos. Juozas Jur
ginis bene bus paskutinis 
mūsų istorikas, kuris domiąi,

Juozas Jurginis

gali sakyti, visais Lietuvos 
praeities klausimais. Apie ką 
jis tik nėra rašęs: ir apie 
senąją lietuvių religiją, ir 
apie poeziją ir istoriją, apie 
renesansą ir humanizmą, 
apie bedievį Lyščinskį, Mika
lojų Katkų, Lietuvos meno 
istoriją ir t. t. ir t. t. Vis 
labiau mūsų istorijos mokslui 
specializuojantis, vargu kas 
nors ateityje drįs tiek daug 
sričių aprėpti. Gerai, kad 
Jurginis taip pat nepamiršta 
stiliaus ir formos reikalų. 
Tuo, deja, neretai nusideda 
kiti mūsų istorikai.

Biografinių ir bibliografi
nių žinių apie J. Jurginį 
skaitytojas ras Mažojoje ta
rybinėje enciklopedijoje (I t.) 
ir mūsų bostoniškės Lietuvių 
enciklopedijos papildymų to
me.”

JAU GAUNA I KAILI 
IR POPIEŽIAUS 
SEKRETORIUS

Clevelando smetonininkų 
“Dirva” (geg. 17 d.) drožia:

“Arkivyskupo Agostino 
Casaroli paskyrimas Vatika
no Valstybės Sekretorium 
šias eilutes rašant dar nebu
vo sulaukęs nei mūsų vienuo
lynų leidžiamos spaudos nei 
Bendruomenės vadų reakci
jos. O ji tirėtų būti įdomi. 
Mat arkivyskupas yra žino
mas kaip detentės su komu
nistiniais kraštais šalininkas, 
o detentė logiškai veda prie 
nusistovėjusios padėties vie
šo ar tylaus pripažinimo. Už 
tat mūsų spaudoje netruko 
karčių priekaištų detentės 
šalininkams iš viso, o ypač 
Helsinkio Baigiamojo Akto 
signatarams, kurių tarpe bu
vo ir Vatikanas, o Casaroli 
net dalyvavo to akto sufor
mulavime. Bet prieš tuos 
paskutiniuosius mūsų pyktis 
nebuvo nukreiptas. Jis buvo 
skiriamas tik JAV Valstybės 
Sekretoriui Kissingeriui ir 
kiek prezidentui Fordui. . .”

DIDELIS RŪPINIMASIS 
VAIKŲ PRIEŽIŪRA 
IR AUKLĖJIMU

Šie metai yra Jungtinių 
Tautų paskelbti Vaikų Me
tais. Visos pasaulio šalys yra 
raginamos šiemet specialų 
dėmesį atkreipti į savo vaikų 
priežiūrą ir auklėjimą. Šia 
proga žurnalas “Komunistas” 
(3-1979) pateikia žiupsnelį to
kių faktų apie vaikų priežiū
rą Tarybų Sąjungoje:

“• Nėštumo ir gimdymo 
pašalpoms, daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms, nauja
gimių priežiūrai ir jų maitini
mui, mažai uždirbančių šei
mų vaikams Tarybinė valsty
bė per metus išleidžia 2.6 
milijardo rublių. 520 milijonų 
rublių papildomai skiriama 
šiems tikslams iš sąjunginių 
socialinio aprūpinimo ir kolū
kiečių socialinio draudimo 
fondų.

• 1979 metais Tarybų Są
jungoje veikia daugiau kaip 
120 tūkstančių vaikų lopšelių 
ir darželių, turinčių 13 mili-

Atėjo pavasaris—prasidėjo 
turistinis sezonas. Ir vėl, 
kaip ir kiekvienų metų tokiu 
laiku, į senąjį Vilnių pradėjo 
gausiai rinktis turistai ir 
svečiai, kurių tarpe daug 
žmonių iš kapitalistinių kraš
tų. Nestokos jų ir “Tėviškės” 
draugija; ji priims nemažai 
tautiečių iš JAV, Anglijos, 
Kanados, Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos ir kitų 
šalių. Gaila tik, jog kol kas 
Vilniaus viešbučiuose neuž
tenka vietų, kad galėtume 
priimti visus, kurie tik pa
reiškė norą būti “Tėviškės” 
draugijos svečiais.

Juos traukia noras savo 
akimis pamatyti

Man jau teko rašyti apie 
tai, kas būtent tautiečius, 
gyvenančius kitose šalyse, 
traukte traukia į Lietuvą. 
Tai noras aplankyti gimines, 
pamatyti šiandieninį lietuvių 
tautos gyvenimą, pasitikrin
ti, ar teisingi pasakojimai, 
girdėti iš tų, kas jau buvo 
apsilankęs pas mus. Juk var
giai atrasi tautietį išeivijoje, 
kuriam nerūpėtų lietuvių 
tautos kultūrinis ir ekonomi
nis gyvenimas. Tokio gyve
nimo gražius laimėjimus pri
versta pripažinti net kai kuri 
reakcinga išeivijos spauda. 
Miela, kad aktyvų domėjimą
si mūsų gyvenimu atranda
me ir didžiulėje korespon
dencijoje, kurią gauname 
“Tėviškės” draugijoje ir 
“Gimtojo krašto” redakcijo
je. Todėl neabejodami sako
me, kad lietuviškosios išeivi
jos tarpe vis gausiau pasi
girsta balsų, pasisakančių už 
kultūrinių ryšių stiprinimą 
su tautos kamienu, už išeivi
jos—ypač jos jaunimo!—ak
tyvesnį lankymąsi Tarybų 
Lietuvoje. Svarbu pastebėti, 
kad užsienyje gyvenantieji 
tautiečiai vis mažiau tiki 
reakcinės išeivijos sluoksnių 
ir jų spaudos organų šmeiž
tams apie neva lietuvių tau
tos “vargingą gyvenimą,” jos 
kultūros “sunykimą” ir pan. 
“Tėviškės” draugijoje nuo
širdžiai džiaugiamasi besiple
čiančiais ryšiais su išeivija ir, 
žinia, mes ir ateityje padėsi
me tautiečiams stiprinti ben
dravimą su išbujojusia lietu
vių tautos kultūra, stengsi
mės jiems padėti įsisamonin
ti tautos kultūrines ir dvasi
nes vertybes, kurios taip 
labai jiems reikalingos jų 
nelengvoje, pasakyčiau, gy
venimo kovoje. .

Šiemet pirmieji lyg pava
sario vieversiai po Tarybų 
Lietuvos, o, vadinasi, ir po 
“Tėviškės” padange pasirodė 
moksleiviško amžiaus jau
nuoliai—lietuviai, besimo
kantys Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje. Visi 
jie—mergaitės ir berniu
kai—gimė išeivijoje. Beveik 
visi Lietuvą pamatė pirmą 
kartą gyvenime. Charakte
ringa, kad dauguma jų nuo
stabos pripūstomis akimis 
žiūrėjo į savo tėvų 'gimtąjį 
kraštą ir, beje, matė jį ne 
tokį, kokį jiems piešė tėvai ir 
mokytojai. Esu įsitikinęs, 
jog jaunoji išeivijos genera
cija todėl ir veržiasi į Tarybų 
Lietuvą, kad prisiklausiusi 
skirtingų pasakojimų apie ją, 

jonų vietų. 80 procentų išlai
dų mažyliams išlaikyti pa
dengia valstybė.

• Daugiau kaip 45 milijo
nai tarybinių vaikų lanko 
mokyklą.

• Kiekvieną vasarą ge
riausiuose, gražiausiuose ša
lies rajonuose veikia pionie
rių stovyklos. Praėjusią va
sarą jų buvo 51 tūkstantis. 
Jose atostogavo maždaug 13 
milijonų moksleivių.

• Tarybinių vaikų paslau
goms—apie 4600 pionierių ir 
moksleivių rūmų, 1100 jau
nųjų technikų stočių, 152 
vaikų parkai.” 

pati pasižvalgytų po Lietuvą, 
pasižiūrėtų į žmonių gyveni
mą ir apie visą tai susidarytų 
asmenišką nuomonę ir supra
timą.

Kultūrinių ryšių su tautos 
kamienu reikšmė

Kultūriniai ryšiai su tautos 
kamienu neabejotinai visų 
pirmiausia reikalingi išeivi
jai, ypač jaunajai jos genera
cijai. Būtent jie gerai padeda 
išeivijai išlaikyti savo etninį, 
tautinį koloritą, neužmiršti 
savo tėvų kalbos. Tokie ry
šiai praturtina lietuvišką 
išeiviją savo tautos dvasinė
mis vertybėmis. Tai labai 
nepatinka šalių, kuriuose gy
vena lietuviškoji išeivija tam 
tikriems sluoksniams. Jie no
rėtų savo šalių piliečių etninį 
skirtingumą kuo greičiau su
niveliuoti ir tokiu būdu visą 
emigraciją nutautinti. Tai 
dar labiau akivaizdu, kuomet 
kalbama apie kultūrinius ry
šius su tauta, gyvenančia 
skirtingoje socialinėje san
tvarkoje. Minėtiems reakci
niams sluoksniams jie darosi 
ypatingai neparankūs, net 
įtartini. Todėl ir lietuviškos 
išeivijos “veiksniai,” taip 
stropiai tarnaujantys juos 
apgyvendinusių šalių, šovi
nistiniams elementams kate
goriškai pasisako prieš bet 
kokį kultūrinį emigracijos ir 
tautos bendravimą. Kad ati
trauktų išeivijos masių— 
ypač jaunimo dėmesį nuo 
gyvenimo Tarybų Lietuvoje, 
nuo lietuvių tautos kultūros, 
jie neretai organizuoja įvai
rius lietuviškus renginius, 
kuriuos pavadina skambiais 
vardais, kaip antai: “Pasau
lio lietuvių seimai,” “kongre
sai,” “lietuviškų studijų sa
vaitė,” “lietuviško jaunimo 
stovyklos” ir t. t. Kokios 
tautinės kultūros pasisemia 
lietuviškieji išeiviai ir jų jau- 
nuoji generacija tuose “pa
sauliniuose renginiuose,” ge
rai parodo tokių sambūvių 
programos. Ten skamba kal
bos, šmeižiančios socialistinę 
Lietuvą, ten skatinama nea
pykanta savo tėvų kraštui, 
skelbiami draudimai jame 
lankytis. Va kad ir pernai 
įvykusiame Kanadoje, To
ronto mieste taip vadinama
me “Pasaulio lietuvių seime 
lietuviškosios išeivijos “pa- 
trijotiniai” veiksniai įsisma
ginę aimanavo, jog išeivijos 
jaunimo lankymasis tėvų že
mėje esąs “tautinės draus
mės laužymas.” Taigi, ger

Pamoka 47-osios vidurinės mokyklos Karoliniškėse chemi
jos kabinete. m. Baranausko nuotr.

biamas tautieti, juos suprask 
taip: jeigu nori būti draus
mingu lietuviu, klausyk tų, 
kurie neapkenčia lietuvių 
tautos, kad ji gyvena nau
jai—be ponų ir išnaudotojų. 
Ir daryk, kaip jie reikalauja: 
užmiršk savo tėvų kraštą! 
Užmiršk kaip užmiršo tautos 
interesus tie, kurie ištikimai 
tarnavo vokiškiesiems fašis
tams, o išvyti iš Lietuvos vėl 
už “mielą dolerių pundelį” 
atsidavė uoliai tarnystei nau
jiems šeimininkams.

Kai susipažįsta su 
nūdiene Lietuva

Tokių “pasaulinių lietuviš
kų renginių” vienintele tauti
ne skraiste galima laikyti tik 
tautinius šokius ir Rainas, 
nukeliavusius ten iš Lietuvos 
tradicinių dainų ir liaudies 
šokių švenčių.. Tuose rengi
niuose—nors jie skelbiami 
lietuviškais ir pasauliniais.— 
nebūna atstovų iš- Tarybų 
Lietuvos. Niekas nematė ten 
mūsų menininkų, mokslo 
žmonių, negirdėjo liaudies 
talentų balso, nesuvokė lie
tuvių tautos kultūros dvasios 
ir, žinia, niekuomet ten ne
buvo propaguojamas lietuvių 
tautos kultūros lobynas, iš
puoselėtas ir praturtintas 
kovos už pažangą sąlygose.

Tai ko stebėtis, jeigu atvy
kę iš užsienio į Tarybų Lietu
vą lietuviukai nustebę žiūri, 
kas dedasi mūsų teatruose, 
kultūros rūmuose, vidurinė
se ir aukštosiose mokyklose, 
technikumuose? Jie tikrai 
dažnai nenori patikėti savo 
akimis.

Įdomu ar mūsų išeiviai su
vokia “veiksnių,” garsiai 
skelbiančių tautinius šūkius 
ir kaulyjančių dolerius neva 
“tautos dvasios išlaikymui” 
tikruosius tikslus? O juk 
apie tai kiekvienam reikėtų 
rimtai pagalvoti. Lietuviškai 
išeivijai laikas suprasti, kad 
jos priešpastatymas Tarybų 
Lietuvai yra tik neigiamas 
reiškinys. Galutinai atpū- 
džius savo šaknis nuo tautos 
kamieno nieko daugiau nebe
lieka kaip tik pasilikti vieni
šiems kitų tautų kultūrų vi
siškoje įtakoje ir atsisveikin
ti su lietuvybe visiems lai
kams. Argi lietuviškoji išei
vija nesupranta, kad bet 
koks didesnis nuotolis nuo 
tautos spartina jos nutautėji
mą.

P. Petronis
“Tėviškės” draugijos 

pirmininkas
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GRAŽIAI PAGERBTAS
J. S. JOKUBKA

Vilnius. — Gegužės 10 d. 
nebuvo pavasariškai graži; 
ji ir be saulės, ir nekaip šilta, 
išprausta lietumi. Po pusdie
nio Meno darbuotojų rūmų 
Raudonojoje salėje susirinko 
žmonės, daugiausia žurnalis-' 
tai, tačiau ne tik jie.

— Brangūs Jono—Stasio 
bičiuliai!—tokiais žodžiais į 
publikų kreipėsi “Tiesos” 
vyr. redaktorius, LTSR Žur
nalistų Sąjungos valdybos 
pirmininkas A. Laurinčiu
kas.

Susirinkome mes čia, pasa
kyčiau, pas J. S. Jokubką. 
Iš didžiulės nuotraukos žiūri 
ramios, daugumai gerai pa
žįstamos akys. Ką gi, mielas 
drauge, būna ir taip: atėjo
me pas Tave, nors tu toli to
li ... Tačiau argi tokia 
aplinkybė gali ką nors pa
keisti?

— Nors JIS ir labai toli, 
bet kartu ir labai arti, čia 
pat, su mumis, —pasakė A. 
Laurinčiukas, stovėdamas už 
susirinkimo prezidiumo sta
lo. JIS—tai Jonas—Stanislo
vas Jokubka, pragyvenęs 
septyniasdešimt metų ir iš jų 
daugiau kaip 50-tį—su aštria 
žurnalisto plunksna, visuo
met energingas, atsidavęs 
darbui, niekuomet nepasu-

Jokubką visuomet džiugina 
lietuvių tautos didžiulė jėga, 
kuriant naują gyvenimą. Jis 
aistringai stengiasi parodyti 
šį gyvenimą ne tik užsienio 
lietuviams, bet ir kitų tautų 
žmonėms. Jam labai svarbu 
teisingai atspindėti gyveni
mą, kurio centre pastatytas 
darbo žmogus, matantis pa
saulį be išnaudojimo, be ka
rų, be vienų tautų pagiežos 
kitoms. S. J. Jokubka—in
ternacionalistas, kovojantis 
už gėrį ir teisybę, už žmo- 
gioškumą santykiuose tarp 
žmonių ir valstybių. Per to
kius žmones tautos mokosi 
bendrauti, sugyventi, kovoti 
už taiką ir pažangą.

O savo kalbą Pr. Petronis 
užbaigė žodžiais:

— Pagerbdami J. S. Jo
kubką jo 70-ties metų jubi
liejaus proga mes aukštai 
vertiname ir visą pažangų 
lietuviškosios išeivijos judė
jimą, visus tuos, kas taip 
garbingai ir atkakliai stovi 
po “Vilnies” laikraščio vėlia-, 
va.

Daug kam tą dieną atėju
sių į šią salę J. S. Jokubka 
pažįstamas asmeniškai ir sa
vo bendravimu palikęs gra
žių prisiminimų. A. Laurin
čiukas, prieš suteikdamas žo
dį Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
žalimis draugijos pirmininkui 
R. Petrauskui, papasakojo 
apie J. S. Jokubkos susitiki
mą su žymiu Tarybų Lietu
vos aktoriumi D. Banioniu.

— Sakykite, ar Jūs ne to 
Banionio sūnus, su kuriuo 
aš kalėjime sėdėjau?—tąkart 
paklausęs J. S. Jokubka ak
torių.

— Taip, to Banionio!—iš
girdo atsakymą.

Netrukus A. Laurinčiukas 
parodė akimis į kitą panevė
žietį—Ramojų Petrauską.

— J. S. Jokubka labai

Atsiminimai apie didvyrį
miestą Stalingradą

A. GUČIŪNIETIS

Matau didžiųjų kritusių aš 
miestą, garbės tyrosios miestą 
tolumoj, šlovingą ir nemarų 
Stalingradą! . . .

P. Neruda

Iš Stalingrado audringos praeities
Miestas vadinosi iki 1925 m. balandžio mėn. Caricynu iki 
1961 m. lapkričio mėn. Stalingradu, o po to Volgogradu

kęs iš sunkaus kovų kelio.
Paskui pranešimą skaito 

Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto kolegijos narys 
A. Sinkevičius. Šilti jo žo
džiai apie jubiliatą neretai 
siųlosi į straipsnio pavadini
mą. O vaizdai keičia vaizdus. 
Atrodo, antai tikrai regiu, 
kaip maži Jokubkų vaikai, 
užkelti ant krosnies, godžiai 
klausosi motinos pasakų. Ir 
užmiršta, -kad alkani. Paga
liau pasakos atvilioja snau
dulį ir jie užmiega . . .

— Tai žmogus grūdintas 
sunkaus gyvenimo, didelių 
vargų,—akcentuoja A. Sin
kevičius, jau gerokai kartū 
su publika pavaikščiojęs 
J. S. Jokubkos gyvenimo 
keliais.

— Mes, jaunieji žurnalis
tai, negalime nesižavėti šiuo 
žmogumi,—girdžiu Vilniaus 
valstybinio universiteto stu
dentės B. Žemaitytės balsą. 
Ir toliau:—Visų jaunųjų žur
nalistų vardu aš dėkoju J. S. 
Jokubkai, kad yra Ameriko
je lietuviškas laikraštis, va
dinamas "Vilnimi.”

Sėdžiu, pasižymiu kalbėto
jų mintis ir man tikrai nuo
stabiai gerą, kad čia, Lietu
voje, gyvena žmonės, mo
kantys mylėti, gerbti, įver
tinti. Ir jauni, ir senesni, tie, 
kurie patys turi daug nuo
pelnų, ir tie, kurie savo 
darbus dar tik karštai puose- 
li ateičiai, kuriems kažką 
svarbesnio padaryti dar ne
buvo laiko. “Tėviškės” drau
gijos pirmininkas Pr. Petro
nis savo pasisakymą pradėjo:

— J. S. Jokubka—vienas 
iš mūsų darbščių tautiečių, 
kuriam svetima padangė ir 
didžiuliai nuotoliai neužden
gė Tarybų Lietuvos reginio. 
Šis reginys jam visuomet 
buvo ir yra mielas, gražus, 
kadangi parodo praktikoje 
tuos istorinio mąsto pertvar
kymus, atliktus vardan dar
bo žmogaus, jo gerovės. J. S.

paprastai, lengvai ateina pas 
žmones, bet labai sunkiai 
išeina—kalbėjo R. Petraus
kas. Klausydamasis jo J. S. 
Jokubką regėjome plačiai ži
nomą ir amerikinėse pažan
giose organizacijose, re gėjo
je jį, užsiėmusiu prognozė
mis, ir, beje, retai suklystan- 
čiu, kadangi kompasu jam 
čia pasitarnauja mokslinė vi
suomenės reiškinių analizė.

Prisiminimais apie jubilia
tą pasidalijo Vilniaus Valsty
binio universiteto dėstytojas 
L. Kapočius, poetas L. Val- 
basys, o Partijos istorijos 
instituto prie Lietuvos KP 
CK direktorius R. Šarmaitis 
matė jubiliatą, kaip pažan
giosios lietuvių išeivijos vė
liavnešį, kaip asmenybę, ku
ri nuolat budi darbo žmonių 
interesų sargyboje, visuomet 
esančią Amerikos patrijoto 
pozicijose . . .

. . . Diena, kaip pradžioje 
rašiau, nebuvo pavasariškai 
graži; ji ir be saulės, ir 
niekaip šilta, išprausta lietu
mi. Tačiau tą dieną mums 
švietė ir šildė J. S. Jokubkos 
gražus paminėjimas Meno 

I darbuotojų rūmuose. Ne kar
tą juose buvo prisimintas ir 
jo gražus apdovanojimas— 
jam suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikė
jo garbės vardas. Tą rytą 
man lindo į galvą, žodžiai ir 
aš juos pabandžiau užrašyti: 
Tėvynė iškelia vardus 
Ir jie skambiais varpais

pavirsta.
Jų muzika, 

pradžiugindama širdis,
Net paukščiams padeda 

giedoti.
O šitas vardas—varpas 
Gaudžia iš Chicagos.
Per rytmetį rasotą jį girdžiu, 
Kartoja vis:
— Aš—Lietuvos sūnus!

Taigi, man regis, kad juos 
širdis padiktavo, paskirdama 
būtent J. S. Jokubkai.

Pranas Karlonas

Žemutinėje miesto dalyje 
teka nedidelė Caricos upė. 
Senoliai apie ją pasakoja 
daug legendų, kad Aukso 
ordos chano duktė Carica 
priėmusi krikščionybę ir už 
tai nuo stataus kranto buvusi 
numesta į upę, kuri po to 
buvusi pavadinta Carice.

Dešiniajame Volgos upės 
krante, netoli Caricos upės 
žiočių 1589 metais buvo pa
statyta tvirtovė, kuri kon
troliavusi Volgos vandens 
kelią į Užkaukazę, Persiją 
(Iraną), Artimuosius Rytus 
ir Vidurinę Aziją.

Čia ir įsikūrė senasis Cari- 
cynas. Ikirevoliucinis mies
tas buvo tamsus ir purvinas, 
apleistas, su viena maža ligo
nine, ir vos tik su 7 moky
klomis, bet užtat turėjo 135 
smukles . . .

Stalingradas išgarsėjo nuo 
1918 m., nes jo didvyriškas 
gynimas nuo baltagvardiečių 
buvo vienas svarbiausių pi
lietinio karo istorijos epizo
dų. 1918 m. vasarą į Caricy- 
ną buvo nukreiptas pagrindi
nis priešų smūgis. Į miestą 
veržėsi Denikino, Vrangelio 
ir Krasnovo armijos, bet jo 
paimti negalėjo, nes liaudis 
savo miestą didvyriškai ap
gynė.

Stalingradas Didžiojo 
Tėvynės karo pradžioje

1941 m. rugpjūčio mėnesį 
Stalingrade vyko ritmingas 
ir gyvas gyvenimas: mieste 
pilnu tempu dirbo 124 mo
kyklos, 126 fabrikai ir dirb
tuvės, daug ligoninių, teat
rų, vaikų darželių, klubų ir 
kitų kultūrinių įstaigų.

Pusės milijono gyventojų 
miestas buvo pilnai aprūpi
namas.

Miesto aikštėse ir skveruo
se puikiai žydėjo gėles, žaidė 
ir krykštavo vaikai, visai 
nenujausdami, kad po metų 
jų gimtąjį miestą užpuls 
žiaurusis priešas.

Būriai jaunų vyrų, su dai
na, ėjo ginti tėvynės, o 
likusieji namuose stiprino 
miesto gynybą.

Užėjom į knygyną, bežiūri- 
nėjant knygas, viena stalin-

gradietė atnešė parduoti glė
bį pedagoginių knygų.

Užklausiau ją: kodėl gi 
tamsta jas parduodi?

Ji atsakė: “mano vyras 
mokytojas, bet dabar fronte 
gina tėvynę. Nėra vyro, ne
bereikia tiek ir knygų, o be 
to frontas gali priartėti.”

Padrąsinau ją, kad frontas 
nepriartės, nes priešas bus 
išvarytas ir tada vėl visi 
galės laimingai gyventi.

Stalingrado atminimui nu
sipirkau iš jos porą įdomių 
knygų, kurias ilgai vežiojau- 
si, o eidamas į frontą pado
vanojau Astrachanės miesto 
bibliotekai.

Netikėtas susitikimas su 
stalingradiečiais lietuviais

Trys kauniečiai kariai ėjo
me centrine Stalingrado gat
ve ir garsiai kalbėjomės lie
tuviškai. Staiga prie mūsų 
priėjo senutė ir senoviška 
lietuviška tarme tarė: “ir aš 
moku lietuviškai,” maloniai 
pasisveikino su mumis ir 
tuojau užklausė: “iš kur tam
stos esate?”

Kai mes atsakėm, kad iš 
Kauno, tai taip susijaudino, 
kad net apsiverkė ir pareiš
kė, jog Kaune ji gimusi, 
užaugusi ir dabar dvi seserys 
jame tebegyvenančios.

1910 m. išvažiavusi į Rusi
ją, apsigyvenusi Caricine, 
apsivedusi su lietuviu Alek
sandravičium, jiedu išauginę 
sūnų ir dukterį, vyras miręs 
prieš karą, sūnus dirbąs 
techniku, o duktė gailestin
gąja seserimi.

Labai gailėjo, kad jos gim
tinę—Lietuvą okupavo fašis
tinė kariuomenė. Tačiau 
Aleksandravičienė tvirtai ti
kėjo, kad Tarybinė Armija 
tikrai išvaduos Tarybų Lie
tuvą.

Stalingradietė labai mus 
kvietė 18 vai. aplankyti ją ir 
jos vaikus, gyvenančius se
namiestyje—Caricyne (sena
miestis buvo vadinamas Ca
ricynu). Sutartą valandą ap
lankėm Aleksandravičių šei
mą, namuose radome motiną

atėjo ir sūnus, aukštas, gra
žūs vaikinas.

Motina mus supažindino su 
vaikais lietuviškai: “vaikai, 
susipažinkite su brangiais 
svečiais, tai mano gimtojo 
Kauno gyventojai, karo aud
ros blaškomi atsidūrė mūsų 
mieste”. . .

Vaikai atydžiai klausė mo
tinas lietuviško pasakojimo 
apie Kauną, apie senovines 
tradicines šventes, apie tė
vus ir kitus artimuosius, 
kuriuos minėdama gailiai ap
siverkė.

Duktė ir sūnus gerai su
prato liūdną motinos pasako
jimą, jie tuojau ją paguodė, 
nuramino ir įtikino, kad Ta
rybinė Armija greitai išva
duos Kauną, tada ji galės 
aplankyti savo seseris.

Bičiuliai Aleksandravičiai, 
pavaišino mus skania arbata 
su uogomis, artimai pasikal
bėjome apie Lietuvą bei jos 
sunkią karo meto dalią, nuo
širdžiai palinkėjome jiems 
geriausios sveikatos, sėkmės 
gyvenime, padėkojome už 
vaišes, draugiškai atsisveiki
nome ir po dviejų susitikimų 
mieste, išvykome toliau vyk
dyti karinių uždavinių.

Išvažiuodami palikome 
sveiką ir gražų istorinį Sta
lingradą, sraunią Volgą, pu
sę milijono ryžtingų stalin- 
gradiečių ir visai nemanėm, 
jog po metu šį puikų miestą 
fašistiniai okupantai barba
riškai sunaikins, kad 40 
tūkstančių namų pavers 
griuvėsiais ir mažai beliks 
jame žmonių.

Stalingrado žemė buvo mi
nų išarta, skeveldrų išakėta 
ir aplaistyta visų tarybinių 
tautų didvyrių krauju.

Istorinio mūšio prie Volgos 
dienomis kiekvienam kva
dratiniam žemės metrui teko 
apie 1250 minų bei sviedinių 
skeveldrų. Žemė dundėjo ir 
krūpčiojo nuo baisių sprogi
mų, tačiau Stalingrado Did
vyriai nesudrebėjo jie pasi
ryžę gynė iki paskutinio ato
dūsio kiekvieną miesto na
mą, kiekvieną šios žemės 
pėdą ir didvyriškai ją apgy
nė. Todėl visi tarybiniai žmo
nės su didžia pagarba taria: 
amžina šlovė Stalingrado 
Didvyriams!

ĮVAIRUMAI

Vaisingas TSRS-Prancūzijos
bendradarbiavi II as

su dukterimi, bet neužilgo

Memorialinis paminklas Stalingrado didvyriams ant garsio
jo Mamajaus Kurgano.

Paminklas žuvusioms didvyriams. Simbolizuojantis motiną, 
apverkiančią žuvusį sūnų-kareivį.

ŠUNYS IEŠKO RUDŲ

Seniai žinoma, kad šunys 
sugeba užuosti ir iš po žemės 
sklindančius kvapus, net iš 
15 m. gylio. Moivinsko geolo
gų būryje (Urale) jau nebe 
pirmus metus dirba vilkšu
niai Gerda, Raitas ir erdel
terjeras Furlis. Jie reaguoja 
į kvapus rūdų, kuriose yra 
vario, geležies, švino, volfra
mo ir kitų metalų. Užuodęs 
metalo rūdos kvapą, šuo pra
neša apie savo radinį. Toje 
vietoje kasamas šurfas, ima
mas geologinis mėginys ir 
siunčiamas į cheminės anali
zės laboratorijas. Dar nėra 
buvę atsitikimo, kad šunys 
būtų apsirikę. Šiuo metu čia 
apmokomi dar keli šunys— 
busimieji geologai.

POVANDENINIS 
SKLANDYTUVAS

Lenkijoje. Gdansko poli
technikos institute, sukurtas 
originalus povandeninis 
sklandytuvas. Jis gali pats 
plaukti, varomas elektros 
variklių, arba būti buksiruo- 
jąmas žvejybinio tralerio. 
Aparate yra galingi prožek
toriai ir specialūs prietaisai 
kontroliniam žuvų ir plankto
no gaudymui, dvi vietos įgu
lai. įgula atlieka ne tik vizua- 
linus stebėjimus, bet ir auto
matiniais elektroniniais ana
lizatoriais registruoja infor
maciją apie žuvų kiekį tam 
tikrame gylyje. Gauti duo
menys praverčia verslinėje 
žvejyboje.

Tarybų Sąjungoje su ofi
cialiu darbo vizitu lankėsi 
Prancūzijos prezidentas V. 
Žiskar d’Estenas. Abiejose 
šalyse šis vizitas vertinamas 
kaip svarbus įvykis, kuris 
turės didelę reikšmę ne tik 
tolimesnei šių šalių santykių 
raidai, bet ir apskritai įtem
pimo mažinimo politikos, 
Helsinkio susitarimų įgyven
dinimui.

TSRS ir Prancūzija rodo 
gerą pavyzdį, kaip savo na
cionalinių interesų, visuoti
nės taikos labui gali bendra
darbiauti valstybės, turin
čios skirtingas socialines san
tvarkas. Šio bendradarbiavi
mo pradžia buvo padaryta 
1966 metais, kai Tarybų 
Sąjungoje pirmasis iš Vaka
rų Valstybių vadovų lankėsi 
Prancūzijos prezidentas ge
nerolas de Golis. Nuo to 
laiko dvišaliai santykiai vys
tosi kylančia linija, regulia
riai rengiami aukščiausio ly
gio susitikimai, pasirašomi 
vis nauji susitarimai.

Svarbūs buvo TSRS vado
vo L. Brežnevo oficialūs vizi
tai į Prancūziją 1971-ir 1974 
metais. Jie daug prisidėjo 
prie sėkmingo Europos val
stybių pasitarimo užbaigimo. 
Tuojau po šio pasitarimo 
Tarybų Sąjungoje lankėsi 
Prancūzijos prezidentas V. 
Žiskar d’Estenas. Maskvoje 
buvo pasirašyta dvišalė 
Draugystės ir bendradarbia
vimo deklaracija, praktiškai 
prisidedant prie Baigiamojo 
akto principų įgyvendinimo.

Visą eilę svarbių dvišalių 
susitarimų abi valstybės pa
sirašė 1977 metų birželio 
mėnesį, viešint Prancūzijoje 
L. Brežnevui.

Ir štai dabar naujas, jau 
dešimtasis dvišalis aukščiau
sio lygio susitikimas. Jo me
tu buvo kuo pasidžiaugti. 
Dvišalis bendradarbiavimas 
plečiamas įvairiose gyvenimo 
srityse, pradedant ekonomi
ka ir baigiant kosminės erd
vės tyrimu. Prekių apyvarta 
nuo 1975 metų išaugo dau
giau kaip 2 kartus ir pasiekė 
daugiau kaip 6 milijardus 
rublių. Sėkmingai plečiamas 
kultūrinis bendradarbiavi
mas, keičiamasi meno meis
trų koncertais, televizijos 
programomis, parodomis.

Dabar Maskvoje vykusis 
draugiškų ir dalykiškų dery
bų metu pagrindinis dėme
sys buvo > skiriamas aktua
liausioms problemoms, tu
rint galvoje tolesnius žings
nius, kad būtų užkirstas ke
lias karo grėsmei, nutrauk
tos ginklavimosi varžybos, 
likviduoti įtempimo židiniai, 
stiprinamas tautų saugumas, 
valstybių pasitikėjimas.

Išsamiai pasikeista nuomo
nėmis dėl TSRS ir Prancūzi
jos dvišalio bendradarbiavi
mo tolesnio plėtimo konkre
čiose srityse krypčių.

Derybos pasibaigė labai 
reikšmingais etapiniais re
zultatais. Pasirašyti nepa
prastai svarbūs dokumentai 
ir susitarimai. Pirmiausia— 
tai TSRS ir Prancūzijos ben
dradarbiavimo vystymo, 
įtempimo mažinimo ir taikos 
labui programa. Joje ne tik 
numatyti tarptautinio įtem
pimo mažinimo politikos gili
nimo orientyrai, bet ir paro
dyti konkretūs keliai šiam 
tikslui pasiekti. “Tai naujas 
žodis tarptautinių santykių 
praktikoje,”—sakoma L. 
Brežnęvo pareiškime spau
dai. Programoje užfiksuota, 
jog abi valstybės kasmet 
rengę aukščiausio lygio susi
tikimus, sieks gilinti įvairia
pusius ryšius, tobulinti jai 
susiformavusį bendradarbia
vimo mechanizmą, aktyviai 
prisidės prie tarptautinių, 
problemų sprendimo. Pro
gramos paskirtis—veikti,— 
pažymėjo savo kalboje prezi

dentas V. Žiskar d’Estenas. 
Veikti tarptautinėje arenoje, 
nusiginklavimo srityje, ple
čiant ekonominį, moksliųjų, 
technikinį, kultūrinį bendra
darbiavimą, kontaktus kari
ne linija, veikti kuo aktyviau 
prisidedant prie žmonijapMŠ- 
kilusių aktualių problėrŪt) 
(aplinkos apsauga, kova šū" 
ligomis, kosmoso tyrintas,, 
naujų energijos šaltinių airąį 
dimas ir t. t.) sprendimo.

Tarybų Sąjunga pasfūlįy 
Prancūzijai, kad viename is 
kosminių skridimų dalyvapjtįų 
kosmonautas — prancū^ę^ 
Prancūzijos prezidentas pa-; 
dėkojo už šį pasiūlymą, pa£ą; ■ 
dėjęs išnagrinėti jį teigiajn^ 
dvasia. Iki šiol Prancūzijos 4rc 
TSRS mokslininkai jau y,r^ 
atlikę ne vieną bendrą kpsį 
minį eksperimentą. Prezį-- 
dento vizito į TSRS dienomįą} 
moksliniame tyrimo kom
plekse kosmonautai V. Lįa-, 
chovas ir V. Riuminas at|į(ępt 
vieną TSRS—Prancūzįjęs;. 
kosminės medžiagotyros ęks-< 
perirnentą. Ampulės su gau:- 
tų medžiagų pavyzdžiais bus, 
pergabentos į Žemę, kurias 
kartu tirs Tarybų Sąjungoj 
ir Prancūzijos mokslininkai, < 
L. Brežnevas ir V. Žiskąr- 
d’Estenas pasirašė ilgalaikę 
ekonominio, pramoninio ir 
techninio bendradarbiavimo 
gilinimo programa 1980- 
1990 metų laikotarpiui. Tai 
taip pat labai svarbus doku
mentas, kuris, kaip pažymi 
abiejų šalių -spauda, reikš' 
naują dvišalio ekonominio 
bendradarbiavimo e, >.pą.

Greta to, pasirašytas dvi
šalis ekonominio bendradar
biavimo susitarimas 1980-
1985 metų laikotarpiui, susi
tarimai dėl priemonių^ti^sio- 
ginių Krėmliaus-Eliziejaus 
rūmų ryšių linija tobulinti, 
dėl rusų ir prancūzų kalbų 
mokymo, dėl mokslinio- 
techninio ir pramoninio ben
dradarbiavimo skaičiavimo , 
technikos ir elektronikos sri-J 
tyje, dėl bendradarbiavimo 
tikrinant pasaulio vandeny .. 
ną. Abi valstybės susitarė 
pratęsti 1971 m. spalio 27 d. 
susitarimo dėl ekonominio, 
techninio ir pramoninio ben
dradarbiavimo vystymo ga
liojimo laiką iki 1990 metų. - ’

Iš viso per 3 vizito dienas 
abi valstybės pasirašė net 8 "; 
dokumentus. Tai iš tikrųjų^ 
etapiniai vizito rezultatai.' 
Jie turės didžiulę reikšmę ne, 
tik abiems valstybėms, bet , 
politiniam stabilumui Eui#'* 
poje, ir ne tik joje. Tt?Of 
labiau, kad susitarimuose la-'^ 
blausiai akcentuojama būtr* 
nybė mažinti tarptautifiĮ 7
įtempimą, pažaboti ginklavį-(* 
mosi varžybas. Tai leidžia0 
tikėti, kad Prancūzijos įsi
jungimas į Nusiginklavimo'’ 
komiteto veiklą duos apčiuoHb 
piamą naudą, kaip ir spreų-* 
džiant kitas pasaulines pro
blemas.

TSRS ir Prancūzijos val
stybių vadovai susitarė reng
ti savitarpio konsultacijas, 
kaip geriau organizuoti val
stybių—visos Europos pasinį, 
tarimo dalyvių susitikimąT 
Madride 1980 metais. Ųjn

Antanas Šimkūnas^
------------------ Ta J

• TREČIOJI 
PIRAMIDŽIŲ 
ŠALIS įsi

Yra žinoma, kad piramides ° ? 
pirmieji pradėjo statyti egip- V8 
tlečlai. Tokie statiniai buvo ^įg 
statomi ir senovės Meksiko- ’,p 
je. Neseniai archeologai iš- 

' aiškino dar vienų piramidžių am 
šalj, kuri gali pretenduoti j , 
trečiųjų vietų. Tai Peru.

Originalius statinius ap- W*b 
tikti čia padėjo keraminės joj 
ritualinių indų nuolaužos, 
kurių buvo rasta Limos pa- °1'1 
kraštyje. Pradėjus kasinėji- 
mus, pavyko aptikti ir didelį t,n 
šventyklų kompleksų. Jo cent
re kadaise stovėjo daugiau 
kaip 20 m aukščio piramidė. . 
ždmutlng jos dalį puolė 
spalvoti ornamentai ir moli
nės dievų figūros.



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 1,1979

ūsų padangės
“LAISVEI" IŠ KAPSUKO

LKP Kapsuko r. komiteto pirmas sekretorius V. Sinickas 
atidaro moterų rankdarbių parodą.

Centre —T. Saudargienė. V. Gulmano nuotraukos

Sunki buvo šiemet žiema 
žiemužė, daug visokiausių 
rūpesčių rūpestėlių ji pridir
bo. Tačiau, kaip greit ji 
atėjo, taip skubiai ir turėjo 
užleisti savo pozicijas jau
nam pavasariui. Kur-ne-kur 
likę sniego likučiai simboli
zuoja buvusi tikrai sunkų 
laiko tarpą.

Nežiūrint to, kad žiema 
buvo rūsti, vienok gyveni
mas ėjo sava vaga, neboda
mas visų šios baltos pikčiur
nos klastingumų. Su kai ku
riais įdomesniais renginiais, 
įvykusiais mūsų mieste ir 
noriu supažindinti gerbiamus 
laikraščio skaitytojus.

Trečioji humoristinė 
fotoparoda

Humoristinė fotoparoda 
yra kapsukiečių kūdikis. Ji 
čia gimė, pradėjo augti ir, 
nugalėdama visokias kliūtis, 
stiebiasi tolyn į aukštį.

Padaryti gerą humoristinę 
nuotrauką nėra toks jau pa
prastas dalykas. Reikalinga 
pagalvoti, pasverti visus už 
ir prieš ir tada duoti žiūrovo 
teismui. Ir čia dailininkas A. 
Deltuva turėjo gerai pasukti 
galvą, kol 100 nuotraukų 
surado tinkamus atsakymus.

Kapsukiečiams šioje paro
doje atstovavo trys “Sūdu
vos” fotoklubo “muškietinin
kai”—šių eilučių autorius, V. 
Skarickas ir R. Rusteika.

Nuodugniai apžiūrint šią 
ekspoziciją susidaro įspūdis, 
kad fotografai nusileido į 
žemę ir čia visur randa 
nemažai humoro, vieni šven
tėse, kiti turguose ir veteri
narijos klinikose, treti savo 
draugų fotografų tarpe ir 
pan. Labai gaila, kad didelė 
dalis nuotraukų neišsiteko ir 
todėl šią tikrai įdomią ir 
gražią ekspoziciją teko kiek 
sumažinti.

Na, o jei pridėsime dar 
kultūros namų agitbrigados 
pasirodymą su specialia pro
grama, atrakcionais, gausi
me tikrai gražią ir džiugią 
humoro šventę.

Kiti renginiai
Daug kas gali paklausti, ar 

Kapsuke nenuobodu? Juk 
miestas nėra toks didelis, 
kaip Vilnius, Kaunas, Pane
vėžys, Klaipėda. Viskas pri
klauso nuo to, kaip mes žiū
rėsime į linksmybes ar nuo- 
oodulį. Žinoma, jei nelanky
sime parodų, koncertų, bus 
nuobodu. Tačiau panašiai ga

lima pasakyti ir apie kitus 
miestus, jei žiūrėsime tiktai 
iš šio taško. Bet žvilgterėki
me kiek giliau. Filmai kino- 
teatruose keičiami kas savai
tę. Jei filmas įdomus ir 
geras, jis ekrane pasilaiko ir 
kiek ilgiau. Parodos taip pat 
keičiamos kas mėnesį. Viena 
įdomiausių, vykstančių da
bar, yra rajono moterų rank
darbių paroda, kurią atidarė 
LKP Kapsuko r. komiteto 
pirmas sekretorius V. Sinio- 
kas, perkirpdamas juostelę 
ir tardamas šiltą žodį mote
rų, liaudies menininkių adre
su.

Šioje parodoje, kurioje da
lyvauja 85 moterys su 150 
darbų, matome ir eilę naujų, 
dar negirdėtų vardų, nema
tytų darbų, kurie iš karto 
pagauna lankytoją. O jų ne
trūksta, ypač dailiosios lyties 
atstovių, kurios tik braižosi 
nėrinius, mezginių raštą, ati
džiai studijuoja, kad padary
tų dar gražiau.

Kiekvieną trečiadienį Kap
suko kultūros namų arba 
pedagoginės mokyklos salėse 
vyksta valst. filharmonijos 
organizuojami įvairaus žanro 
koncertai. Neseniai klausė
mės Jaroslavlio filharmonijos 
senosios muzikos ansamblio 
(XVI-XVIII amžiai), po to 
sekė vieno žymiausių tarybi
nių violončelistų M. Chomi- 
cerio, labai įdomaus pianisto 
A. Nasiedkino koncertai. O 
štai, neužilgo mūsų padangė
je pasirodys žinomas fleitis- 
tas A. Vizgirda, klavesinis- 
tas J. Andriejevas ir laikraš
čio skaitytojams pažįstamas 
M. K. Čiurlionio (buvęs Soči) 
kvartetas su programa skir
ta V. A. Mocartui. Na, o jei 
pridėsime ansamblio “Lietu
va,” Klaipėdos džiazo pasiro
dymus, pamatysime, kad 
nuobodžiauti tikrai neteks. 
Kam nepatinka koncertai, 
gali per televiziją žiūrėti 
Vilniaus, Maskvos ir Lenki
jos programas.

Tuo būdu, kad Kapsuke 
būtų jau taip mirtinai nuobo
du, jokiu būdu negalima pa
sakyti. Reikalinga tiktai pa
sirinkti, kas tau patinka ir 
nuobodžiauti tikrai neteks.

Žinoma, aš čia nekalbėjau 
apie įvairius neplaninius su
sitikimus su įvairiais meni
ninkais, rašytojais, kurių 
taip pat būna, bet tai jau 
atskira tema.

V. Gulmanas

Iš III reap, humoristinės fotoparodos Kapsuke. R.
Rakauskas pasiruošęs išgerti stiklą gulbės pieno.

JAUNIMO KLYSTKELIAI 
IR PRAREGĖJIMAS

Neįmanoma nuslėpti sun
kios jaunimo dalios kapitalo 
šalyse. Vakarų spauda seno
kai jį vadina “nereikalinga 
karta,” arba jaunimu be atei
ties. Ekonominė krizė išmetė 
į gatvę milijonus darbo žmo
nių. Kapitalistiniame pasau
lyje oficialiai užregistruota 
daugiau kaip 50 milijonų vi
siškų bedarbių, o iš laikinų ir 
atsitiktinių uždarbių verčiasi 
maždaug 300 milijonų žmo
nių. Ypač sunku rasti darbą 
vaikinams ir merginoms, dar 
neturintiems profesinių įgū
džių, o neretai -ir jokios 
profesijos.

Dalis nusivylusio jaunimo 
pasuka į klystkelius. Narko
manija, prostitucija ir krimi
naliniai nusikaltimai Vakarų 
jaunimo tarpe įgavo siaubin
gą mastą.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų, Didžiosios Britanijos. 
Prancūzijos, Vakarų Vokieti
jos ir kitų šalių pažangioji 
spauda vieningai pažymi, 
kad jaunoji darbininkų kla
sės karta tvirtai ir nuosekliai 
reiškiasi konfliktuose su kon
cernais ir monopolijomis, o 
kartu įsitraukia ir į visuome
ninę politinę kovą. Per sep
tynerius šio dešimtmečio me
tus profsąjungos narių skai
čius Vakarų Vokietijoje padi
dėjo 12 procentų, o jaunėsiu 
kaip 25-erių metų narių skai
čius—beveik 22 procentais: 
jų dabar yra per milijoną. 
Vakarų Europos komunisti
nės jaunimo sąjungos per tą 
laiką išaugo geru ketvirtada
liu. Dešimtys tūkstančių jau
nųjų danų darbininkų nese

niai surengė demonstraciją, 
reikalaudami iš esmės page
rinti profesinį mokymą įmo
nėse. 55 tūkstančiai jaunų 
Švedijos profsąjungos narių 
pasirašė peticiją šalies vy
riausybei šiuo klausimu. An
glijos “Antinacistinei lygai” 
suruošus akciją prieš deši
niųjų ekstremistų ir rasistų 
išpuolius, iš įvairių šalies 
vietų į Londoną suvažiavo 
apie 90 tūkstančių vaikinų ir 
merginų, kurie pražygiavo 
centrinėmis sostinės gatvė
mis.

Kapitalistinių šalių demo
kratinis jaunimo judėjimas 
anksčiau reikšdavosi dau
giausia studentų ir mokslei
vių demonstracijomis ir 
bruzdėjimais, o dabar čia 
vyraujančias pozicijas užėmė 
darbo jaunimas. Vakarų jau
nimas nenori būti “nereika
linga karta,” jis kyla į vis 
atkaklesnę kovą dėl savo 
ateities. A. Petkus

Musų Lietuvoje nebėra
tolimojo užka

V. B ačiū s
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“United States and 
World Report”

Amerikos savaitraštis 
“United States and World 
Report” seniai išspausdino 
keletą straipsnių, rodančių, 
kad jaunimo moralinis luoši- 
nimas prasideda jau šeimoje. 
Remdamasis Nacionalinio 
psichiatrijos instituto duo
menimis, laikraštis rašo, kad 
Jungtinėse Valstijose tėvai 
arba kiti šeimos nariai kas
met sužaloja beveik 
6,500,000 vaikų, o apie 8 
milijonus vaikų—18 iš 100— 
sumuša savo tėvus.

Ilgaplaukius hipius, tarp 
kurių dažniausiai vyraudavo 
turtingų arba daugma pasi
turinčių šeimų atžalos, Ame
rikos keliuose dabar pakeitė 
vaikai ir paaugliai, nusivylę 
nežmoniškais santykiais šei
moje. Kasmet iš namų jų 
pabėga apie milijoną. O maž
daug devyni iš dešimties 
tėvų praneša pareigūnams, 
kad jie nepageidauja pabėgu
sių vaikų sugrįžimo.

Daugybė namus apleidusių 
vaikų ir paauglių kasmet 
pakliūva į “laisvo verslo spe
cialistų”—narkomanijos, nu
sikaltimų ir prostitucijos 
verteivų, kurių taip apstu 
Amerikoje, rankas.

Smurtas ir jaunimo nusi
kalstamumas įsigali Ameri
kos mokyklose. Pasak oficia
lios statistikos, čia kasmet 
įvykdoma apie 100 žmogžu
dysčių, 9 tūkstančiai išprie
vartavimų, 70 tūkstančių 
mokytojų užpuolimų ir dau
giau kaip 200 tūkstančių 
moksleivių užpuolimų.

Tačiau Vakarų jaunimo 
tarpe pastebimi ir kitokį po
slinkiai, kurie kelia dar di
desnį nerimą kapitalistinės 
santvarkos sergėtojams. 
Daugėja masinių jaunųjų be
darbių akcijų, jos vyksta 
organizuotai, patraukdamos 
plačiosios visuomenės dėme
sį. Antai Vakarų Vokietijos 
Jortmundo mieste bedarbiai 
vaikinai—Socialistinės vo
kiečių darbininkų jaunimo 
organizacijos nariai surengė 
bado streiką šiūkšlių kontei
neriuose su šūkiu “Jaunimui 
ne vieta šiukšlyne,” o mergi
nos nešė plakatus, kuriuose 
buvo klausiama: kas sutinka 
jas vesti, jei jos bedarbės?

Atidžiau pasižiūrėjus į dar
bininkų klasės streikų ir de
monstracijų nuotraukas, 
krenta į akis daug jaunų 
veidų. Nors ir labai sunku 
gauti darbą, daugelyje šalių 
jaunimas sudaro maždaug 
penktadalį darbininkų. Dvi
dešimtyje labiausiai išsivys
čiusių kapitalistinių šalių 
buržuazinė statistika dabar 
priskaičiuoja apie 107 milijo
nus vaikinų ir merginų nuo 
'.5 iki 24 metų amžiaus, iš 
kurių 58 milijonai laikomi 
“ekonomiškai aktyviais.” Ab
soliuti jų dauguma—jauni 
darbininkai. Tarp jų nemažai 
baigusių vidurinį mokslą, jau 
turinčių profesinį pasiruoši
mą.

Būrelis “Versmės” poilsiautojų [iš kairės į dešinę] Vilkaviš
kio rajono Šeimenos kolūkio fermos vedėja L Vaišnienė, 
Vilniaus rajono“Kovo 8-osios” kolūkio mechanikas K. 
B ar ei ša, Ignalinos rajono Valstybinės sėklos inspekcijos 
viršininkė D. Bužaitė ir Zarasų sviesto gamyklos laborantė 
O. Namelienė. M. Baranausko nuotrauka

Naujame Vilniaus rajone nauja ligoninė
Pirmosios įkurtuvės atšvęstos gražiame Vilniaus prie

miestyje—Santoriškėse, kur statomas didelis gydomasis 
kompleksas. Šviesiame pastate įsikūrė respublikinė vaikų 
ligoninė su jaukiomis 300 vietų patalpomis, operacinėmis ir 
kabinetais, aprūpintais naujausiais gydomaisiais įrengi
mais.

Be vaikų ligoninės, čia bus atidarytas Onkologijos, 
institutas, daugiaprofilinė klinika.

Urologiniame skyriuje mažuosius pacientus apžiūri sky
riaus vedėjas K. Gricius ir medicinos sesuo G. Voitovič.

S. Sabaliausko nuotr.

Chirurginio skyriaus vedėja 
G. Minkovienė [kairėje] ir 
medicinos sesuo V. Jemelja- 
nova ruošiasi operacijai.

A. Sabaliausko nuotr.

• CIGARETE 
NEGALI 
BOTI 
NEKENKSMINGA

„Daily World" (JAV) rašo
ma, kad daugelis iš 54 mi
lijonų amerikiečių, įjunkusių 
į tabaką, naiviai mano, jog, 
rūkydami cigaretes su filtru, 
jie mažiau pakenkia savo or
ganizmui. Kad tai klaidinga 
nuomonė, įrodinėja H. Mile
ris, vienas antirūkymo kam
panijos JAV aktyvistų, dirban
tis matematiku Edinbore, Pen
silvanijos valstijoje.

Išanalizavęs statistinius duo
menis, Mileris nustatė, jog 
amerikiečių, rūkančių cigare
tes su filtru, vidutinė gyveni
mo trukmė yra 63 metai, o 
be filtro — 65 metai. Aiškin
damas tokį reiškinį, jis re
miasi daugelio specialistų 
tyrimais, įrodžiusiais, kad, de
gant cigaretei su filtru, iš
siskiria daugiau anglies ok
sido, negu be filtro. „Bandy
mai Išrasti „nekenksmingas 
cigaretes" — nereikalingas 
laiko eikvojimas, — pabrė
žia H. Mileris. — Cigaretė 
negali būti nekenksminga, 
nes, degant bet kokiai me
džiagai, nesvarbu tabakui ar 
kokiai kitai, susidaro smalkių, 
dervų Ir kitokių žalingų kom
ponentų".

Iš Pasvalio į Kiemėnus 
autobusas atvežė linksmą 
būrį žmonių. Neilgai truku
sioje kelionėje spėjome ir 
susipažinti. Iš rajono centro, 
į kurį buvo nuvykę asmeni
niais reikalais, grįžo žemės 
ūkio specialistai, mokytojai, 
kolūkiečiai.

Kiemėnų gyvenvietėje ju
dru. Abipus ilgokos asfaltuo
tos gatvės išsirikiavę vie
naaukščiai ir dviaukščiai 
mūriniai namai. Čia pat—aš
tuonmetė mokykla, vaikų 
darželis, kultūros rūmai, fel- 
čerių-akušerių punktas, mo
derni parduotuvė. Kur pa
žvelgsi—daug erdvės, užso
dintų skverų. Dažnokai pro 
šalį rieda keleiviniai autobu
sai, vienas po kito skuba ir 
lengvieji automobiliai. Nie
kaip nepatikėsi, kad čia bur
žuazinės valdžios metais bu
vo tolimiausias, beveik nepa
siekiamas Biržų apskrities 
užkampis, didžiausias Lietu
voje neišardytas į vienkie
mius kaimas, kurio vardu 
dabar ir pavadintas Pasvalio 
rajono kolūkis.

Vyresniosios kartos žmo
nės prisimena, kad per Kie
mėnų kaimą anksčiau ėjusiu 
keliu vos išbrisdavę arkliai. 
Molis lyg šimtapūdžiai svars
čiai kibdavo prie klumpių. 
Toks pat sunkus buvo ir 
apylinkės valstiečių gyveni
mas. Daugelis jų po 1928 
metų liūčių paliko išmirku
sius savo žemės sklypelius ir 
patraukė ieškoti duonos kąs
nio į Latviją arba tolimuosius 
užjūrius.

Visa tai jau užmarštyje. 
Kolūkiečiai dabar gyvena pa
siturinčiai, gražiose sodybo
se. Namus puošia televizorių 
antenos. Butuose—elektra, 
dujinės viryklės, vandentie
kis. Kiekvienas laiko nemaža 
gyvulių, nes valstybė skatina 
individualų ūkį, padeda apsi
rūpinti pašarais, aukštomis 
kainomis superka gyvulinin
kystės produktus. Kas trečia 
šeima važinėja nuosavu leng
vuoju automobiliu. Tačiau 
kiemėniečiai labiausiai di
džiuojasi visų bendra nuosa
vybe. Ūkio garažuose—dau
giau kaip šimtas traktorių ir 
kombainų, daug sunkveži
mių, lengvųjų automobilių, 
pora autobusų. Pavyzdingai 
sutvarkytose fermose laiko
ma bemaž penki tūkstančiai

kiaulių, trys tūkstančiai gal
vijų. Iš tolo puikuojasi šiuo
laikiniai šienainio bokštąi, 
grūdų sandėliai. Sunkiausius 
darbus visur atlieka mecha
nizmai.

Derlinga ūkio žemė niekam 
nelieka skolinga. Su meile ją 
dirba tėvai, jų pavyzdžiu 
seka ir vaikai. .Tik jaunimo 
užmojai kiti, galimybės pla
tesnės. Buvęs mažažemis Pe
tras Petraitis didžiuojasi, 
kad jo sūnus—pirmaujantis 
ūkio mechanizatorius, duk
tė—zootechnikė. Gimtajame 
kaime pasilikę seniau daug 
vargo mačiusios mažažemės 
Onos Racevičienės trys sū
nūs ir dukra. Jie—pirmūnai, 
visų gerbiami, apdovanoti 
ordinais ir medaliais. Vyriau
siasis agronomas Jonas Mo
tiejūnas čia užaugo, Kaune 
baigė Žemės ūkio akademiją 
ir vėl sugrįžo į gimtinę?Jis 
susirūpinęs, kad beveik treč
dalis kolūkio laukų dar nenu
sausintas, kad trūksta me
chanizatorių, nors jų ūkyje 
jau dirba beveik šimtas. Tai 
augimo sunkumai, kurie arti
miausiu metu bus įveikti. 
Prisidėti prie to teks ir 
dabartiniams miestietiškai 
pasipuošusiems mokslei
viams, kurių aštuonmetėje 
mokykloje—beveik 200. Tiek 
pat merginų ir vaikinų iš 
Kiemėnų studijuoja respub
likos aukštosiose mokyklose 
ir mokosi įvairiuose techni
kumuose. Daugeliui kolūkie
čių vaikų ūkis paskyrė sti
pendijas ir laukia grįžtančių 
su diplomais.

Kiemėnai visame rąjane 
garsėja sportininkais ir savi
veiklininkais. Čia gyvena 
apie šimtą sporto atskyrinin- 
kų, daug lengvosios atleti
kos, žaidimo mėgėjų. Iš toli 
suvažiuoja kaimynai pasižiū
rėti jų varžybų arba ūkio 
dainų ir šokių švenčių. Muzi
kos, dainos ir šokio mylėto
jai, jauni ir pagyvenę žmo
nės, susibūrė į gausius meno 
saviveiklos ratelius.

Žemdirbiai pamėgo knygas 
ir laikraščius. Bibliotekos 
kartoteka rodo, kad praėju
siais metais kiekvienas suau
gęs kolūkietis perskaitė vi
dutiniškai po 18 knygų. Be
veik kasdien iš ryšių sky
riaus išnešiojama į namus 
trys tūkstančiai egzempliorių 
periodinių spaudos leidinių.

ANTANAS DRILINGA

Eilėraštis be prisiminimų
Pačioj pušies viršūnėje genys 
Nuo ryto kala — krūpčioja eglaitės 
Aplinkui jaunos, tartum išsigandę 
Tankaus tratėjimo — čia niekas jau 
Nebeprisimena, kaip trata automatai,— 
Genys nuo ryto kala, atkaklus 
Jis darbininkas, iš po ilgo snapo 
Net skyla kibirkštys, papilvėje 
Uždegdamas oranžinę liepsnelę, 
O virš pušyno iš visų jėgų 
Liepsnoja saulė, o>tarp samanėlių 
Raudonos bruknės — kas besužinos, 
Kaip karštas kraujo lašas raudonuoja,-* 
Kaitra alsuoja pilna krūtine, 
Džiovindama spyglius ir beržo žievę,-*- 
Po ja į beržo šerdį šovinys, 
Prieš keletą dešimtmečių įkaltas, 
Dar tūno, toks klastingai įžūlus,— 
O ant kupstų, begėdiškai prinokę. 
Mėlynės guli, laukia, gal nuskins 
Kas nors, ir sultys nuodėmingos 
Ištroškusiomis lūpomis tekės — 
Kareivis rašė priešmirtinį laišką 
Mėlynių blunkąnčia sunka, 
Bet niekas šito laiško dar negavo 
Iš artimiausių broliškų kapų, — 
Ir brenda v ' vom vasaros mergaitė, 
Ir jos balta suknelė plevėsuoja 
Žaismingai, padžiauta ant debesies, 
O ji pati į upę tiesia 
švelnias lanksčias rankas — ir apsiplaus, 
Ir taps ji nuotaka, kuri gyvybę 
Pasauliui dovanos, nes dar nėra 
Šiame pasaulyje šį rytą 
Skaudžių prisiminimų nei mirties: 
Pakluone štai pareina mano tėvas, 
Kuris seniai jau guli po žeme.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
MENININKAI IŠ 
VOLGOGRADO

Gegužės 20 d. didelė tary
binių mėgėjų menininkų gru
pė iš Volgogrado užbaigę 
turą Kanadoje. Grįždami į 
namus, buvo sustoję Mon- 
treale ir čia davė puikų kon
certą. Ne vien jų, kaip mėgė
jų menininkų gražus meninis 
pasirodymas, bet ir rūbų 
spalvų įvairumas žiūrovus 
maloniai nuteikė. Publikos 
galėjo būti ir daugiau, bet 
pasitaikė ilgas savaitgalis, 
tai daugelis buvo išvykę į 
vasarvietes, į laukus pakvė
puoti tyru oru.

Nemažas skaičius dalyvavo 
ir tautiečių. Visi grįžome 
patenkinti.

PIRMOJI TURISTŲ 
GRUPĖ

Gegužės 25 d. pirmoji 
montrealiečių grupė, vado
vaujama ilgamečio pažan
gaus judėjimo veikėjo—Jono 
Vilkelio, išskrido į Gimtinę. 
Pakelėje sustos Lenkijoje 
pakeisti orlaivį, o iš ten 
tiesiai į Vilnių. Vilniuje už
baigę viešnagę, aplankys 
Leningradą, Čekoslovakiją, 
Hungarija ir Vokietiją. Ke
lionė įvairi, tai ir įgyti įspū
džiai “bagažuose” netilps.

Atidaryta La Ronde
Su pirmu gegužes savait

galiu buvo atidaryta La Ron
de, tai vaikų įvairaus žaidi
mo pasaulis. Jame yra kas 
pamatyti ir senimui.

Netekome tautiečio
Gegužes 17 d. mirė Juozas 

Makalauskas, sulaukęs 65 m. 
amžiaus. Liko dvi velionio 
sesutės—Annie Gloveckienė 
ir Jean-Paul Chreitien; taip
gi daug giminių ir draugų.

Ligoniai
Jau kelinta savaite, kai 

serga Regina Adakauskienė. 
Ji chemikalais apsinuodijo 
kojas. Teko daug skausmo 
perkenteti.

Gegužes 20 d. širdies ataką 
gavo Jurgis Kukenis. Šiuos 
žodžius rašant, randasi Co- 
wansville ligoninėje—toj
apylinkėje, kur jis gyvena.

Gegužes 22 d. staigiai su
sirgo Jurgis Taruška. Ran
dasi Montreal General ligoni
nėje.

Paskutiniuose rengtuose 
dviejuose parengimuose pa
sigedome drg. Felikso Spai- 
čio, kuris vargu ar kada nors 
yra praleidęs kokį nors pa
rengimą, ar susirinkimą. Pa
sirodo, kad jį sunkiai kamuo
ja dideli skausmai kojose, ir 
negali paeiti.

Linkiu visiems sergan
tiems greitai pasveikti.

Sukaktuvininkė
Gražaus metų skaičiaus su

laukė Aneliuke Braknienė, 
kuri gegužes 9 d. atšventė 
savo 80-jį gimtadienį. Ši kuk
li tautietė verta geru žodžiu 
prisiminti ne tai už kokius 
atliktus didelius visuomeni
nius darbus, ar panašiai, bet 
kad visą laiką ji ne tik buvo 
su pažangiečiais, bet nė vie
nas parengimas, ar vakarie
nė neapsiejo be jos piniginės 
ar daiktinės aukos. Prisime
nu senus laikus, kai pažan
giečiai laikydavome salę 
Braknių kaimynystėje. Ji 
daug mums paslaugų yra 
suteikus, ypač rengiant va
karienes. O po įvairių rengi
nių, posėdžių, ar repeticijų 
užėjus pas juos, ji visuomet 
pavaišindavo kavute ir ska
niu pyragu. Linkiu šiai kuk
liai tautietei geros sveikatos 
ir sulaukti dar daug gimta- 
dienų! P-re K.

Toronto, Ont.
“BINGO” UŽBAIGTUVĖS

Užbaigiant šių metu sezo
ną, gegužes 23 d. buvo su
rengtas paskutinis Sunu ir 
Dukterų Pensininkų Klubo 
“Bingo” žaidymas. Atsilankė 
nemažai tautiečių.

Užbaigus žaidymą, atsilan
kiusieji buvo pavaišinti ska
niais valgiais ir gėrimais. 
Vaičių išlaidas padengė pats 
klubas, o moterys paruošė 
valgius. Daugiausia pasidar
bavo: K. Kukterien, O. Vil
keliene, O. Stroliene, G. 
Kuisiene, L Rukiene ir A. 
Poškiene. Berškiene paauka
vo dvi gražias paduškaites 
del loterijos.

J. Yla pranešė, kad Lietu
viu Literatūros drg. ruošia 
pikniku birželio 17 d. Anta
navičių sodyboj, netoli Simco 
ežero, 8-oj koncesijoj.

Lietuviu Moterų Klubas 
ruošia pikniką birželio 24 d. 
Cibirkos farmoj, 6-oj konce
sijoj.

Ligoniai
Vera Povilaitiene, kuri jau 

senokai serga, dabartiniu lai
ku randasi Stouffville Nurs
ing namuose.

Kazys Pempe sunkiai ser
ga. Ligonis randasi Rich
mond Hill ligoninėj.

J. Narusevičienė

Lašale, Que.
Mirus mūsų broliui ir švo- 

geriui G. Kasparui, reiškia
me didelės padėkos žodį vi
siems draugams ir tautie
čiams, gyvenantiems Sudbu
ry, Ont., kurie lankėte jį ir 
jam padėjote sergant. Taipgi 
dėkojame visiems už prisųs- 
tas mums užuojautas, už 
suteikimą jam paskutinio pa
tarnavimo, palydint jį į amži
no poilsio vietą. Visiems šir
dingai dėkojame.

O Tau, brangus broli ir 
švogerį, lai būna lengva Ka
nados žemė, ant kurios Tu 
daug prakaito išlėjai, dirbda
mas nikelio kasykloje.

E. ir A. Kazukevičiai

Montreal, Quebec
Mūsų naujienos

Montrealio Moterų Klubas 
gražų gegužės sekmadienį 
surengė Motinų Dienos mi
nėjimą draugų Skripkų sve
tainėje. Koks džiaugsmas ir 
malonumas buvo rengėjams, 
kad prisirinko pilnutėlė sve
tainė publikos! Visi dalyviai 
savo širdyje atsinešė gra
žiausius išsireiškimus savai 
motinai ir viso pasaulio moti
noms.

A. Šuplevičienė pravedė 
minėjimą, padėkodama sve
čiams už gausų atsilankymą 
ir apibudindama Motinos 
Dienos reikšmę. Paskaitė iš
trauką iš knygos apie moti
nos kančią dėl savo kūdikio. 
Tai buvo graudinantys ir 
širdį veriantys žodžiai.

Onutė Viržinskienė paskai
tė porą gražių jos pačios 
sukurtų eilėraščių. Publikoje 
atsirado ir daugiau su gra
žiais žodžiais apie motiną. 
Draugė Tamkevičienė patei
kė nepaprastai gražią poemą 
apie motiną.

Pietūs buvo skoningi ir 
gerai parinkti. Daug darbo 
įdėjo Pranutė Skripkienė ir 
Onutė Viršinskienė. Joms 
padėjo ir kitos draugės. Pa
rengimas davė ir pajamų.

* * *
Pas A. Šuplevičienę buvo 

atvykus iš Ontario Nastutė 
Kisielienė, kuri negalėdama 
dalyvauti Motinos Dienos 
minėjime, paaukojo Klubui 
$10. Ačiū mielajai viešnei.

Mūsų Klubas didėja ir sti
prėja, nes turi jaunų jėgų, jo 

gretos labai vieningos, o juk 
vienybėje—galybė!

* * *
Prasidės vasariniai išvažia

vimai, piknikai. Mielos drau
gės, eikime, dalyvaukime, 
nes mūsų širdys pilnos gerų 
tikslų. Drąsiai stokime prieš 
karus, prieš ginklų gamini
mą, kad mūsų sūnūs bei anū
kai ir žentai neimtų ginklo į 
savo rankas, kad motinų 
širdys nealptų, išleidžiant 
sūnūs į karus. Tuomi mes 
pagerbsime pasaulio moti
nas.

Iki kito pasimatymo, mie
losios draugės.

P. K. Grandma

Vienas iš 
sutarties priešų

Jis yra senatorius iš Utah 
valstijos, republikonas, pri
klauso klikai reakcinių, kurie 
neslepia savo griežčiausio 
nusistatymo prieš SALT II. 
Jau dabar jie deda visas 
pastangas, kad Senatas su- 
garties neratifikuotų. Šios 
sutarties su Tarybų Sąjunga 
Senate atmetimą Carn laikąs 
vyriausiu savo politinės kar
jeros siekimu.

Hartford, Conn.
Noriu pranešti, kad Hart

fordo Laisvės Choro koncer
tas jau visai netoli—įvyks 
birželio 10 dieną, sekmadie
nį, 157 Hungerford St. Prasi
dės 1-mą valandą po pietų.

Koncertas bus įdomus. 
Girdėsite daug dainelių, lie
tuviškų ir angliškų. Taipgi 
atvyks New Yorko daininin
kai išpildyti mums antrą dalį 
programos. Bus orkestras 
šokiams ir skanūs pietūs. 
Prašome visus atsilankyti.

Prašome waterburiecius, 
worcesteriecius ir kitų apy
linkių lietuvius skaitlingai 
dalyvauti mūsų koncerte. 
Pasiklausysite gražių melodi
jų, gerai pavalgysite, na, ir 
pasišoksite.

Mūsų Laisvės Choras buvo 
nuvykęs į New Yorką daly
vauti Aido Choro koncerte. 
Koncertas pavyko visu šimtu 
nuošimčių, Hartfordiečiai 
grįžome geriausiai nusiteikę. 
Ačiū Aido Chorui už mūsų 
pakvietimą.

Iki pasimatymo. E. B.

St. Petersburg, Fla.
ATŽYMĖJO 88-TĄJĮ 
GIMTADIENĮ

Dell£ Mikalajūnienė gegu
žės 17 dieną atžymėjo savo 
88-tąjį gimtadienį Lietuvių 
Piliečių klubo salėje, kur 
įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos parengimas.

Della sukvietė didelį būrį 
draugų, kaimynų ir gražiai 
pavaišino: Jubiliatei visi pa
dainavo: “Ilgiausių metų” ir 
“Happy Birthd'ay.
nizacijų narė. Klubo garbės 
lentoje yra jos nuotrauka, 
nes ji stambiai prisidėjo su 
auka klubą įsigyjant, skaitė 
ir skaito pažangią spaudą ir 
šia proga aukoja “Laisvei” 
$50.00.

Linkiu šiai mielai tautietei 
stiprios sveikatos ir sulaukti 
dar daug gimtadienų!

Aldona

KVIEČIA KAUNO
PAVEIKSLŲ GALERIJA

Kauno paveikslų galerijos salėse

Naujo kultūros židinio— 
Paveikslų galerijos adresą: 
Donelaičio 168 kauniečiai įsi
dėmėjo prieš nepilnus me
tus. Rūmų pirmojo aukšto 
salėse buvo surengta respu
blikos jaunųjų dailininkų kū
rybos paroda, eksponuojami 
autorių iš broliškųjų respu
blikų kūriniai.

Neseniai Paveikslų galeri
joje atidaryta nuolatinė dai
lės ekspozicija, užimanti sep
tynias sales, kurių bendras 
plotas—1400 kvadratinių
metrų. Kiekvieną dieną, 
ypač savaitgaliais, į galeriją 
atplaukia tūkstančiai kaunie
čių, miesto svečių iš visų 
Lietuvos kampelių, broliškų 
respublikų bei užsienio šalių.

Vienoje iš naujosios ekspo
zicijos salių galima susipažin
ti su Kauno M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejaus fonduose 
saugomų Vakarų Europos ta
pybos darbų rinkinio dalele.

1940 m. atkūrus Lietuvoje 
tarybinę santvarką, buvo iš
leistas Kultūros paminklų 
apsaugos įstatymas, sustab
dytas meno vertybių gabeni
mas į užsienį. Nacionalizuoti 
meno kūriniai tapo prieinami 
darbo žmonėms. Pasipildė ir 
tapybos darbų rinkiniai, pe
rėmus paveikslus iš Pakruo
jo dvaro bei Rokiškio muzie
jaus. Prasidėjus antrajam 
pasauliniam karui, šiems tur
tams grėsė nuolatinis pavo
jus—jie galėjo būti išvežti į 
Vokietiją. Tačiau didžiulėmis 
muziejaus darbuotojų pa
stangomis Vakarų Europos

Geriausi Lietuvos plaukikai
Penkiolikmetės Vilniaus 

moksleivės Linos Kačiušytės 
vardas šiandien gerai žino
mas visos planetos sporto 
mėgėjams. Praėjusiais me
tais pasaulio plaukimo čem
pionate Vakarų Berlyne jau
noji plaukikė iškovojo aukso 
medalį ir pasiekė naują pa
saulio rekordą, nuplaukusi 
200 m. krūtine per 2, 31, 42 
min.

Po to L. Kačiušytė dalyva
vo daugelyje atsakingų tarp
tautinių varžybų Paryžiuje, 
Londone, Potsdame ir kitur, 
patvirtindama stipriausios 
plaukikės titulą. Neseniai 
Potsdame sportininkė pasie
kė naują pasaulio rekordą, 
nuplaukusi 200 metrų krūti
ne per 2, 28, 36 min. Šis 
Linos laimėjimas yra ir jos 
trenerio—Lietuvos TSR nu
sipelniusio trenerio A. Bra- 
žiūno nuopelnas.

Kartu su TSRS nusipelniu
sia sporto meistre L. Kačiu- 
šyte Tarybų šalies rinktinės 
spalvas gina kitas Lietuvos 
atstovas—TSRS tarptauti
nės klasės sporto meistras 
R. Žulpa. Šalies rinktinės 

tapybos rinkinys liko išsau
gotas. Kasmet naujais kūri
niais pasipildo ir Vakarų 
Europos tapybos rinkiniai. 
Apie tai pasakoja gausiems 
lankytojams galerijos gidai, 
supažindindami juos su ver
tingiausiais muziejaus fon
duose saugotais kūriniais— 
XVII-SVIII a. italų ir Nider 
landų tapyba, vėlyvojo rene
sanso pavyzdžiais.

Užsienyje gyvenančio tau
tiečio Mykolo Žilinsko dova
nota kolekcija aprėpia didelį 
Vakarų Europos dailės isto
rijos laikotarpį, pradedant 
Renesansu ir baigiant XX 
amžiumi.

Tarybinių tautų dailei skir
toje salėje—TSRS Kultūros 
ministerijos specialiai šiai 
galerijai dovanoti darbai. Čia 
eksponuojami įvairių kartų ir 
beveik visų tarybinių respu
blikų atstovų kūriniai. Auto
rių tarpe nemaža tarybinio 
meno garsenybių.

Dabartinei lietuvių tapybai 
šioje salėje atstovauja respu
blikos nusipelniusio meno 
veikėjo, TSRS Dailės akade
mijos akademiko, profeso
riaus Antano Žmuidzinavi
čiaus, respublikos liaudies 
dailininko, respublikinės pre
mijos laureato, Vilniaus Dai
lės instituto profesoriaus An
tano Gudaičio, Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo, 
respublikinės premijos lau
reato Jono Švažo, respubli
kos nusipelniusio meno vei
kėjo, docento Leonardo Ka
zoko drobės. J. Savičiūnas

sudėtyje mače su VDR plau
kikais Potsdame jis, plauk
damas krūtine, pasiekė nau
ją šalies rekordą 200 metrų 
nuotolyje—2, 18, 15. Jį tre
niruoja Lietuvos TSR nusi
pelnęs treneris A. Štaras.

Lina Kačiušytė ir Robertas 
Žulpa dabar įtemptai ruošia
si TSRS tautų septintosios 
spartakiados startams.

Tarptautinės klasės TSRS 
sporto meistras R. Žulpa

ĮVAIRENYBĖS
PRIPUČIAMI BALDAI

Tallinno gamybinis susivie
nijimas pradėjo gaminti pri
pučiamus baldus. Juos suda
ro guminis balionas ir užval
kalas. Norint tokius baldus 
“surinkti,” pakanka juos pri
pūsti siurbliu.

Guminiai pripučiami baldai 
patogūs vasarnamiuose, sodo 
nameliuose, paplūdimiuose, 
laikino pobūdžio statiniuose 
(statybininkų gyvenvietėse).

Kol kas pagaminta tik 500 
kėdžių ir bankečių komplek
tų. Vėliau bus tiriama pa
klausa, tobulinamos naujų 
baldų formos, ieškoma įvai
resnių medžiagų.

NAUJOS DIRBTINĖS 
KRAUJAGYSLĖS

Chirurgai jau seniai išmo
ko pažeistas kraujagysles pa
keisti sintetinėmis. Tačiau 
tokio dirbtinio kraujo indo 
sienelėse gali susidaryti pa
vojingi gyvybei trombai.

Sąjunginio tekstilės galan
terijos pramonės mokslinio 
tyrimo instituto specialistai 
pasiūlė naują kraujagyslės 
protezą, pagamintą iš biolo
giškai inertinių siūlų. Jo'vi
dus nusagstytas plaukeliais, 
kurie orientuoti pagal kraujo 
tėkmės kryptį ir neleidžia 
susidaryti trombams. Atei
tyje tokios dirbtinės krauja
gyslės bus plačiai naudoja
mos chirurginėje praktikoje.

RŪKUI IŠSKLAIDYTI
Amerikos firma “Ultrasis- 

tems incorporated” pradėjo 
gaminti naują įrenginį rūkui 
išsklaidyti aerouostuose. 
Naujovė įjungiama automa
tiškai priklausomai nuo me
teorologinių sąlygų. Firma 
tvirtina, kad įrenginys gali 
išsklaidyti rūką 3600 m ilgio 
ir 70 m pločio ruože per 2 
min. ir tokiu būdu užtikrinti 
lėktuvų pakilimą ir nusileidi
mą nepalankiu oru. Tos pa
čios firmos žodžiais tariant, 
prietaisas pranoksta visus iki 
šiol sukurtus panašios pa
skirties prietaisus efektyvu
mu ir ekonomiškumu.

PLAUKAI IR 
INFARKTAS

Vengrijoje atlikti įdomūs 
tyrimai. Debreceno universi
teto klinikų specialistai, ana
lizavę cheminę plaukų sudė
tį, išaiškino, kad juose yra 
nemaža sieros ir kalcio. Buvo 
tyrinėti sveikų ir sergančių 
žmonių plaukai, o taip pat 
turėjusių miokardo infarktą. 
Gauta nelauktų rezultatų. 
Pasirodo, sirgusių infarktu 
žmonių plaukuose visiškai 
mažai kalcio. Pavyzdžiui, jei
gu sveiko vyro plaukuose 
vidutiniškai 0.26% kalcio, tai 
po infarkto—tik 0.09%.

Mokslininkai neskuba da
ryti galutinių išvadų. Tačiau 
jie tikisi, kad pagal mažėjan
tį kalcio kiekį plaukuose bus 
galima įspėti artėjantį mio
kardo infarktą.

TRYS ŠEIMOS 
PARADOKSAI

Žymiausias čekų specialis
tas šeimos klausimais dr. 
Miroslavas Plzakas rašo: 
“Pradėsiu nuo to, kad mote
rys, nuo seno buvusios šei
mos židinio saugotojomis, 
dabar vis dažniau tampa sky
rybų iniciatorėmis. Tai pir
mas paradoksas.”

Dažnai šeimos suirimo 
priežastimi yra kaip tik tos 
pastangos, kurių sutuoktiniai 
imasi, stengdamiesi “sutvir
tinti sąjungą, suteikti 
džiaugsmo vienas kitam,”— 
tai antras paradoksas.

Trečias šeimyninių santy
kių paradoksas tikriausiai 
pats netikėčiausias,—aistrin
ga ikivedybinė meilė ne tik 
negarantuoja šeimyninių 
santykių harmonijos ateity
je, bet, priešingai, dažnai ją 
griauna.

NEPALIKDAMA 
NĖ DULKELĖS . . .

Dulkės, nusėsdamos ant 
ilgai grojančių plokštelių, pa
kenkia įrašo kokybei, gali 
sulaužyti garso atgaminimo 
adatą. Dulkės nuo plokštelių 
bandoma valyti specialiais 
šepetėliais, bandoma plauti 
plokšteles, tačiau tai neduo
da pakankamo efekto.-Vaka
rų Berlyno firma “Diskofilm” 
sukūrė cheminį preparatą, 
kuris plonu sluoksniu užtepa
mas ant plokštelės ir per 
trumpą laiką sudaro ploną 
plėvelę, o ši nesunkiai nui
mama drauge su įsigėrusio- 
mis į ją dulkėmis.

LINGAFONINIS 
MAGNETOFONAS

Vilniaus “Eltos” gamykla 
išleido naują magnetofoną 
“Elta-332.” Jis pritaikytas ne 
tik muzikos įrašams. Naujuo
ju magnetofonu galima nau
dotis mokantis užsienio kal
bų. Tuo tikslu magnetofone 
įrengti du užrašymo kana
lai—dėstytojui ir studentui, 
juostą galima sukti sulėtintu 
greičiu.

Įmonės konstruktorių biu
ras sukūrė prietaisų kom
pleksą užsienio kalbų studen
tams. Tai savotiška klasė, 
kurioje gali “tilpti” 16 moki
nių ir dėstytojas.

Vėjo botagėlis

Diena švito, 
Rasa krito 
Ant žalių rūtelių.

Vijo vėjas
Botagėlį
Iš baltų smiltelių. 

Klėties durys 
Nėr akinto s 
Per visą naktelę.

Oi dar verksi, 
Dukružėle, 
Žaliųjų rūtelių!

Šitas šelmis 
Bernužėlis 
Vėjo botagėlis

Gražiais žodžiais
Ir glamonėm
Apsuks tau galvelę.

Oi dar verksi, 
Mergužėle, 
Jaunųjų dienelių!

ALBINA 
GUDYNIENE

įsikraustė dėl 
radiacijos pavojaus

Jackson, Miss. — Tyrinė
jimai parodė, kad prie tos 
vietos, kur buvo atliekami 
požeminiai branduoliniai 
bandymai, įvairiuose gyvu
liuose radiacijos lygis yra 
nepaprastai aukštas, susida
ro pavojus ir toje apylinkėje 
gyventojams. Valdžia patarė 
jiems iš tos apylinkės išsi
kraustyti. Dvylika šeimų 
tuoj išsikraustė. Bet daugu
ma nutarė palaukti daugiau 
informacijų apie pavojų.

Policija ieško 
žmogžudžių

Bedford Hills, N. Y. — Ge- 
gūžės 9 dieną čia buvo nužu
dyti keturi vietiniai gyvento
jai. Žmogžudžiai ir šiandien 
tebėra nesuimti. Policija 
kreipiasi į visuomenę jai pa
dėti žmogžudžius surasti ir 
patraukti atsakomybėn. Ji 
ieško 4 žmogžudžių.

Nužudyti buvo dr. Charles 
Frankel ir jo žmona Helen, 
Christopher Sperry ir Nellie 
McCormik.

Belgradas. — Gegužės 25 
dieną Jugoslavijos preziden
tas Tito paminėjo savo 87-ąjį 
gimtadienį. Tas svarbus ju
biliejus buvo iškilmingai at
žymėtas visoje šalyje.
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San Francisco, Cal.
Motinų dienos pramoga

Gegužes 14 d. gražiai pa
minėta Motinų diena Suomių 
patalpose, Berkeley, Cal. 
Džiugu pažymėti, kad mūsų 
apylinkėje yra šaunių vyrų, 
kurie kasmet pasirūpina su
ruošti nepaprastą, vaišingą 
renginį, ir visas renginio 
atsakingas darbo pareigas 
atlieka vyrai.

Suomių salė prisipildė pil
na geros nuotaikos dalyvių, o 
reikia žinoti, kad šiuo tarpu 
Kalifornijoje yra nemaža 
problema su nafta (gazolinu) 
transportacijai, o ypač dar 
tiems, kurie toliau gyvena.

Yra sakoma, kad gegužės 
mėnuo yra turtingas gimta
dienių sukaktimis, taigi ir 
šiemet savo gimtadienius 
šventė mūsų mielos draugės 
Violeta Taraškienė, Ksavera 
Karosienė ir Aldona Fitzgib
bons. Šia proga Ksavera ir 
Violeta Motinų dienos daly
vius pavaišino tostais, o jie 
jubiliates šiltai pasveikino ir 
joms palinkėjo viso geriau
sio.

Prie to, atsirado ir aukų. 
Juozas Roland įteikė rengi
nio komitetui $50 spaudos 
paramai, tai yra po $25 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Be to, 
J. Roland dar pridėjo $6 
renginio lėšų padengimui. 
Rūpestingai darbavosi šie 
vyrai: J. Karosas, R. Machu- 
lis, J. Mozūraitis, A. Taraš- 
ka ir A. Mugianis, o F. 
Machulis šį kartą prie triūso 
nebegalėjo prisidėti, nes jis 
neseniai pergyveno akies 
operaciją.

Nuoširdi padėka už aukas 
vyrams ir už nemažą įdėtą 
triūsą, o dalyviams už atsi
lankymą. Motinų dienos po
pietė buvo maloni ir sėkmin
ga.

Beje, šioje Motinų dienos 
jaukioje sueigoje buvo pasi- 
gęsta mūsų veiklios Valės 
Butkienės, kuriai sveikata 
sušlubavo ir prisiėjo pora 
savaičių būti ligoninėje. Bet 
džiugu, kad šiuo tarpu jau ji 
randasi namie ir gydosi gy
dytojo priežiūroje. Nuošir
dūs linkėjimai Valiūtei greit, 
greit sutvirtėti ir vėl būt 
energingai ir sveikai.

Tarybų Sąjungos Šokių 
Ansamblis

Gegužes 5 sanfranciskie- 
čiams paliko didelį įspūdį 
matyti tuos Uzbekistano 
liaudies nuostabius meninin
kus ir aukšto išsilavinimo 
artistus, šių talentingų me
nininkų šokiai su nepaprasta 
jų muzika įvyko gražioje ir 
nemažoje Scottish Rite Audi
torium. Gaila, kad nemažai 
buvo tokių, kuriems prisiėjo 
grįžti nusivylusiems į namus. 
Patalpos turėjo būt daug 
didesnės. Pasirodo, kad ame
rikiečiai entuziastiškai sutin
ka tarybinius aukšto talento 
menininkus. M. B-tė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė 1970 m. birželio 2 d.

Jau devyneri metai, kai mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, Žmona
FRANCES BALTRUS, Dukra

Brooklyn, N. Y.

Cleveland, Ohio
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas įvyko gegužės 
10 d. ICB svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Susirinko 
gražus būrys narių bei sim- 
patikų. Susirinkimą pravedė 
pirmininkė A. Palton.

Dalyviai minutės atsistoji
mu pagerbė mirusius: ilga
metę Klubo veikėją Suzaną 
Simon ir klubiečių gerą drau
gą Stanley Kazilonį.

Kadangi šį kartą buvo mi
nima Motinų Diena, tai pir
mininkė trumpai pasakojo 
apie Klubo veiklą praeityje, 
apie Klubo geresnes ir links
mesnes gyvenimo dienas, 
apie tuos laikus, kuomet su
sirinkimai būdavo skaitlingi. 
Nors mūsų eilės dabar yra 
praretėjusios, bet dalyvės 
pilnos gero ūpo ir nesustoja 
veikti. Susirinkime buvo ra
portuota, kad Klubas dar 
gerai gyvuoja. Taipgi buvo 
raportuota, kad A. Palton 
Klubui aukojo $5, kad A. 
Žukas užsimokėjo duokles ir 
paaukojo $2.60, kad mūsų 
mylimi draugai Kuzmickai 
užsimokėjo duokles ir paau
kavo $5.20, kad Beny ir 
Eitutis atnešė po butelį 
“stipriosios,” o Žemaičiai sta
lą papuošė gėlėmis. Ir, kaip 
paprastai, mūsų mylimos šei
mininkės paruošė skanius už
kandžius.

Klubietės nuoširdžiai svei
kina draugus Kuzmickus jų 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktimi, linkėdamos jiems 
ilgų, linksmų ir laimingų 
metų ateityje.

Draugė M. Garbinčius ran
dasi Euclid General Hospital. 
Jai buvo pasiųsta užuojautos 
atvirutė su linkėjimu greitai 
pasveikti.

Motinų Dienos proga Mrs. 
Danis padeklamavo jos pa
čios sukurtą poemą.

Pietus valgant pirmininkė 
pakvietė J. Petraus trumpai 
papasakoti apie savo atosto
gas Floridoje. Jis sakė, kad 
St. Petersburge oras buvo 
gražus, šiltas, saulėtas. Ten 
aplankė Senesniųjų Lietuvių 
Klubą, susitiko su draugais, 
aplankė Anna Salin ir miru
sių draugų Šklėrių dukterų 
šeimas. Visi mūsų draugai 
ten gerai įsikūrę, turi gra
žius namus ir linksmai gyve
na. J. Petraus

Pataisymas
Aprašyme apie Aido Choro 

puikiai pavykusį koncertą, 
laužant laikraštį netiksliai 
buvo atskirtos Jono Juškos 
eilės pagerbimui Nelės Ven- 
tienės ir Nastės Buknienės. 
Taipgi apleistas paragrafas, 
kuriame paminėjau apie eilė
raščius sekamai. Turėjo būti:

Profesorius Henry Juška 
skaitė eiles, parašytas poeto 
Jono Juškos pagerbimui Ne
lės Ventienės ir Nastės Buk-1 
nienės. Štai jos: (seka eilė
raščiai)

Ieva Mizarienė

BIRŽELIO 3 D. ATSISVEIKINSIME SU 
TSRS AMBASADOS KONSULU R. MALI
ŠAUSKU IR JO ŽMONA NIJOLE, NES 
JIE GRĮŽTA Į LIETUVĄ. KONSULO 
VIETOJE ATVYKSTA EDMUNDAS JUŠ- 
KYS, KURIS PRIEŠ KIEK LAIKO ĖJO 
TAS PAČIAS PAREIGAS WASHINGTO
NE. BUS SKANŪS PIETŪS. TAD VISI 
SUSIRINKIME Į LAISVĖS SALĘ, 102-02 
LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y., 2 
VAL. PO PIETŲ. AUKA $7.

Mūsų draugėms 
moterims sveikini
mas iš Vilniaus

Žymioji Lietuvos veikėja, 
žurnalo “Tarybinė moteris” 
vyriausia redaktorė ir Res
publikinės moterų tarybos 
pirmininkė Birutė Boreišiene 
rašo mūsų veikėjai Nastei 
Buknienei:

Brangioji Naste,
Jau taip seniai begirdėjau 

Tave, taip seniai buvai pas 
mus, seniai besimatėm. Kaip 
laikais? Kas naujo ir gero 
Tavo padangėje? Kaip svei
kata? Kada žadi atvažiuoti 
pas mus?

Tu matai, kiek klausimų iš 
karto Tau, o kai pamatysiu, 
tur būt, jų bus dar daugiau.

Nastute, Brangioji, tikrai 
mes su Henriku Tavęs labai 
pasiilgome. Mes gyvename 
neblogai, dirbame, krutame 
ir laukiame vasaros. Šiais 
metais buvo šalta žienia, o 
dabar vėsus ir lietingas pa
vasaris—tai taip nusibodo. 
Bet seni žmonės sako, kad 
bus gera vasara ir ruduo. 
Abu su Henriku ruošiamės 
atostogų važiuoti prie Juodo
sios jūros į Bulgariją. Išva
žiuosim liepos pabaigoje ir 
grįšime apie rugpjūčio 15 
dieną. Ten labai šilta—pasi- 
maudysim truputį.

Ruošiuosi šiomis dienomis 
važiuoti į Žemaitiją, užva
žiuosiu į Triškių kapines ir 
Tavo vardu padėsiu ant Pra
no kapo gėlių. Labai nori 
susitikti su Tavimi ten esan
čios mokyklos mokytojai ir 
vaikai. Tavęs laukia telšie
čiai ir Telšiai. Aš savaitę 
specialiai pasilieku atostogų, 
kad ištisai galėčiau išnaudoti 
su Tavim Nidoje, Druskinin
kuose ar Palangoje. Ką Tu 
norėtum pamatyti ir išgirs
ti—parašyk.

Nastute, pasveikink visas 
mielas savo moteris—klubie- 
tes, pažįstamas ir nepažįsta
mas, bet visas didžiai gerbia
mas už jų pasiaukojamą dar
bą. Palinkėk geros sveika
tos, ilgų gyvenimo metų, 
ištvermės ir gražaus mote
riško džiaugsmo ir laimės. 
Parašyk man, kas šiemet 
ruošiasi atvažiuoti, papra
šyk, kad apsilankytų mūsų 
redakcijoje, juk Tu esi mūsų 
redakcijos draugas Ameriko
je. Būkit stiprios. Apie Jus 
visas mes maloniai skaitome 
“Laisvėje,” “Vilnyje.”

Laukiu laiško. Bučiuojam 
Tave abu su Henriku. Svei
kink Gerb. I. ir A. Bimbas, 
Gerb. N. ir P. Ventas, ir 
visas, visus, kuriuos pažįstu 
ir nepažįstu.

Tavo visad
Birutė B.

Susižeidė
Pranas Bručas, pereitą 

penktadienį atidarydamas 
savo garažo duris, susižeidė 
tris kairės rankos pirštus. 
Pakildamos durys užkliudė 
pirštus ir juos suspaudė.. 
Linkime Pranui greit su- 
svėikti.

Malonus susitikimas su 
svečiais iš Tarybų Lietuvos

Juozas Kuolelis [kairėje] ir Pranas Noreika

Dėka mūsų aidiečių praeitą 
šeštadienį po pamokų su
ruoštos sueigėles su vaišėmis 
mes ir keletas pašaliečių tu
rėjome progą susitikti su 
dviem žymiais veikėjais iš 
Tarybų Lietuvos—Juozu
Kuoleliu, Lietuvos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėju ir Pranu 
Noreika, Lietuvos Lenino 
VRES direktoriumi. Mat, jie 
visą mėnesį paviešėję Kana
doje ir Jungtinėse Valstijose, 
grįždami į Tėvynę porai die
nų buvo sustoję ir po New 
Yorką pasidairyti. Kaip ir 
paprastai, svečius į pobūvį 
pristatė “Moscow News”

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris

mirė

* 1974 m. birželio 4 d.
Jau suėjo penkeri metai nuo mirties mano 

mylimo vyro. Ilsėkis ramiai mano mielasis Cypress 
Hills kalnelyje. Aš Tavęs niekad nepamiršiu.

Žmona-HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Ilsės Bimbienės nuotr.

Jungtinėse Tautose kores
pondentas Jonas Lukoševi
čius.

Svečiai mus pasveikino ir 
perdavė geriausius linkėji
mus nuo Lietuvos veikėjų, 
trumpai papasakojo apie sa
vo profesijas ir veiklą, mesgi 
nuoširdžiai jiems palinkėjo
me laimingos kelionės į na
mus ir prašėme nuo mūsų ir 
visų Amerikos pažangiųjų 
lietuvių Lietuvos veikėjams 
ir liaudžiai perduoti linkėji
mus.

Tikiu, kad apie šią nepa
prastai gražią ir linksmą pra
mogą plačiau parašys patys 
aidiečiai.

Rep.

Iš New Yorko Pažangių
Moterų veiki II

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 15 d. “Laisvės” pa
talpose. Susirinkimą atidarė 
ir pravedė klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė.

Pirmininkė pranešė, kad 
mirė klubietė Domicėlė Ve
ličkienė. Ji paprašė nares 
velione pagerbti minutei at
sistojimu; taip pat ragino, 
kurios gali, dalyvauti šerme
ninėje.

Pirmininkė taipgi minėjo, 
kad Mirusiems pagerbti die
ną t. y. gegužės 28 d. bus ir 
mūsų Klubo mirusios narės 
pagerbtos per laikraštį 
“Laisvę.”

Nutarta nuo moterų klubo 
pasiųsti rezoliuciją New Yor
ko senatoriams Jacob Javitz 
ir Daniel Moynihan, ragi
nant, juos, kad jie Senate 
balsuotų už ratifikavimą su
tarties tarp JAV ir TSRS 
apriboti branduolinį ginklavi
mąsi.

Sekretorė N. Buknienė 
perskaitė praeito susirinki
mo tarimus, finansų sekreto
rė Anne Yakštis ir iždininkė 
Nelė Ventienė pateikė finan
sinį raportą.

Iš knygų komisijos patikri
nimo raportavo Ilsė Bimbie- 
nė, kad knygos rastos tvar
koje. Dovanų komisijos na
rės Julija Lazauskienė ir 
Onutė Babarskienė ir šiame 
susirinkime pasidarbavo, iž
dui padidinti.

Valdybos ir Komisijų ra
portai priimti.

Buvo labai malonu susirin
kime matyti mūsų buvusią 
ilgametę Klubo sekretorę B. 
Kefšulienę ir Onutę Čepulie
nę, kurios dėl pašlijusios 
sveikatos per tūlą laiką susi
rinkimuose negalėjo daly

BRIEFS
A study involving 9,000 

women who gave birth at a 
hospital in Copenhagen has 
concluded that teen-age 
women are better at giving 
birth than women of any 
other age. 

* * *
My Estonian friend John 

Aswelt writes from Miami, 
Florida, that recently they 
had one of the most enter
taining and educational eve
nings, arranged by the 
American-Soviet Friendship 
Committee. The concert 
was rendered by Miami Art 
Trio: Max Steiner (violin), 
John Aswelt (cello), and 
Gladys Perna (piano). Gla
dys Perna, celebrated Cu
ban pianist played Chopin’s 
Polonaise # 6, and received 
tremendous applause from 
the large audience.

The speakers that fol
lowed were Reverend 
Moreford and a representa
tive from the Soviet Embas
sy in Washington who point
ed out the dangers of the 
nuclear war and stressed 
the necessity of the audi
ence of action for peace in 
the world.

* * *
Some beers may contain 

tiny amounts of cancer
causing elements known as 
nitrosamines, according to 
the U. S. Brewers Associa- 
tion. 

* * *
There were more women 

in every level of public 
office at the start of 1978 
than in any other year 
before —according to a re
cent survey. 

* * *
Depression affects at 

least 1 in 10 American 
children, warn two child 
psychiatrists, who say there 
are things parents can do to 
help depressed children. 

o
vauti. Taipgi, M. Kavaliūnie- 
nė, kuri buvo skaudžiai susi
žeidusi, irgi jau dalyvavo 
mitinge.

Labai gaila, bet turime ir 
sergančių narių—tai Klubo 
korespondentė A. Rainienė 
ir U. Bagdonienė. Bet ir jos 
po truputį nesveikuoja. Su 
pavasario atbundančia gam
ta, linkiu visoms mūsų mie
loms draugėms sustiprėti ir 
būti sveikomis.

Paskutinį prieš atostogas 
susirinkimą su vaišėmis nu
tarta turėti Bronės ir Walte- 
rio Keršulių gražiame sode
lyje tarp žydinčių rožių, bir
želio 24 d.

Siame susirinkime auko
mis prisidėjo: V. Misiūnas 
$10, M. Kavaliūnienė $5, P. 
Kalendra $3;

Su maistu: Onutė Babars
kienė, F. Mažilienė, M. Šu- 
kaitienė ir J. Lazauskienė. 
Visoms draugėms nuošir
džiausia padėka.

Po susirinkimo turėjome 
labai malonių svečių iš Lietu
vos. Tai buvo L. Pakarklienė 
ir K. Česnauskas. Apie juos 
ir jų užimamus postus, buvo 
parašyta spaudoje. Tik pri
minsiu, kad jie yra labai 
malonūs, draugiški ir daug 
įdomaus mums papasakojo 
apie Lietuvą ir apie savo 
darbąvimasi Jų užsimamose 
pareigose.

Vaišes, kaip visuomet pa
ruošė N. Nentienė ir O. 
Babarskienė. Praleidom po
pietę smagiai, palinkėjome 
mieliems svečiams įsigyti 
daug įspūdžių iš šios didelės 
ir įdomios šalies, ir sugrįžus 
papasakoti draugams. O mes 
Jus, draugai, ilgai prisimin
sime.

N. Buknienė

“At least 10 percent of 
children from 4 to 15 are 
affected by depression,” 
says Dr. Donald HJVIcKnew, 
a child psychiatrist in the 
biological psychiatry branch 
of the National Institute of 
Mental Health. 

* * *
Rudolf and May Baraniks 

are going to Lithuania this 
summer in Laisvė’s group 
which is leaving June 29th. 

* * *
Several.years ago, Soviet 

newspapers were engaged 
in a lively discussion as to 
whether readers were more 
interested in science than in 
fiction. This is what was 
found: Among the books 
borrowed from the Salty
kov-Shchedrin Library with
in one-year period, techni
cal literature, including 
.books on mathematics, phy
sics and chemistry, was the 
most popular. Fiction and 
books on the arts came 
next. Ilse




