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KRISLAI
Pavojingas vilkinimas 
Draugiškas patarimas 
Su garbinga misija 
Linkime didžiausio 

pasisekimo 
Mes neklydome

A. BIMBA
Tarybų Sąjungos preziden

tas Brežnev yra pasiūlęs 
Jungtinių Valstijų preziden
tui Reagan tuoj pasitarti 
apriboti bei sustabdyti bran
duolinį ginklavimąsi, nes pa
dėtis kasdien darosi vis rim
tesnė ir pavojingesnė. Įtem
pimas ir santykiai tarp šių 
kraštų kasdien blogėja.

Bet, kaip žinoma, šios ša
lies Pentagonas (tai yra — 
militaristai) tam priešinąs!. 
O kaip parodo prez. Reagano 
pateiktas 1982 biudžetas, 
kaip žmonės sako, jis šoka 
"pagal jų muziką". Brežnevo 
pasiūlymą vis atidėlioja. Gal, 
girdi, kada nors pabaigoj šių 
metų ir susitiksime . . . 
Gal . . .

□
Kaip žinia, Tarybų Lietu

vos sostinėje Vilniuje Kultū
rinių ryšių su tautiečiais už
sienyje “Tėviškės” draugijos 
leidžiamas "Gimtasis Kraš
tas" yra išeivijoje populiarus 
ir plačiai skaitomas. Tik vie
nas dalykas, kaip girdėt, 
jiems nepatinka, būtent, kad 
jo puslapiai nėra numeriuoja- 
mi. Pav., kai sakoma, kad 
straipsnio tašą arba pabaiga 
tam ir tame puslapyje, jie 
turi nemažai vargo tą puslapį 
susirasti. Tas juos erzina. 
Patariu leidėjams tą ydą iš 
laikraščio pašalinti.

□
Jungtinių Tautų generali

nis sekretorius Kurt Wald
heim šių metų gegužės 6 
dieną lankėsi Maskvoje. Sa
koma, kad jis ten storai 
pabrėžė, jog pagerinti santy
kius tarp tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
labai reikalinga atnaujinti 
deryboms dėl nusiginklavimo 
ir kitoms tarptautinėms pro
blemoms išspręsti.

Tai garbinga Sekretoriaus 
misija. Tikėkime, kad ji apsi
vainikuos gražiais laimėji
mai.

U
Prieš keletą dienų pažan

giečių dienraštis “Daily 
World" paskelbė, kad net 
visam 100 šalių yra renkami 
parašai peticijai, kurioje rei
kalaujama, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga 
nutrauktų branduolinio gin
klavimosi varžybas ir eitų 
prie pilno, visuotino nusigin
klavimo.

Visi taikos šalininkai ir ka
rų priešai nuoširdžiausiai lin
ki šioms garbingoms pastan
goms didžiausio, pilniausio 
pasisekimo.

□
Juk jau gana geras laikas, 

kaip šioje šalyje turime nau
ją prezidentą-vadovybę. Ar 
per tą laiką nors kiek reika
lai pasitaisė bei pagerėjo? 
Pavyzdžiui, ar nors vienu 
centu maistas atpigo? Ne! 
Kaip tik priešingai: dargi —- 
smarkiai pabrango! Ar tero
ristų siautėjimas miestuose, 
net ir kaimuose sumažėjo? 
Kaip tik priešingai!

Kas pasidarė su Reagano 
prieš rinkimus aukštai paža
dėtais pagerinimais, kad jei
gu jis laimės ir paims šalies 
vadovybę į savo rankas, jis

Nauja tarptautinė 
įgula orbitoje

Maskva. — Oficiali Tarybų 
Sąjungos žinių agentūra 
Tass pranešė, kad gegužės 
14 d. Sojuz 40 erdvėlaiviu į 
orbitą paleista tarptautinė 

i įgula, kurioje yra Leonid 
Popov, 36 m. amžiaus, Tary
bų Sąjungos oro pajėgų pulk. 
Itn., ir Rumunijos oro pajėgų 
vyr. Itn. Dumitru Prunariu, 

j 28 m. amžiaus.
Tai jau devintas atvejis, 

kai kartu su tarybiniais 
skrenda ir kitų tautų kosmo- 

I nautai. Kovo mėn. skrido 
tarybinis kosmonautas su 

i Mongolijos atstovu.
Sis erdvėlaivis pasieks erd- 

I vės stotį Saliut 6, kurioje 
nuo kovo 14 d. darbuojasi 

j kosmonautai Vladimir Kova- 
i lionok ir Viktor Savinyč.

Senatas kišasi į 
TSRS vidaus reikalus

Maskva. — Tasso žinių 
' agentūros komentatorius Ju- 
ri Kornilov rašo, kad JAV 

i Senatas peržengia savo kom
petenciją, kišdamasis į Tary- 

| bų Sąjungos vidaus reikalus. 
; Autorius nurodo, jog JAV 
j Senatas priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalauja, kad Tary- 

i bų Sąjunga paleistų dėl anti
tarybinės veiklos 10 metų 
kalėjimu nubaustąjį žydų ak- 

j tyvistą Anatolijų Ščaranskį 
ir leistų jam emigruoti į 

I Izraelį.
Autorius priduria, kad 

Amerikos senatoriai turėtų 
atsiminti, jog ši "nekalta 

. auka” — Ščaranskis — prie 
tų nusikaltimų buvęs pastū- 

! mėtas kaip tik JAV "specia- 
' lių tarnybų”.

JAV valdžios įstaigos kelis 
kartus kategoriškai neigė, 

; kad su Ščaranskiu nie- 
i ko bendra neturėjusios.

Tasso komentatorius sako, 
kad tokios JAV Senato rezo
liucijos nieko gera neduodan- 

i čios nei JAV-TSRS santy
kiams pagerinti, nei pačiam 

: Sčaranskiui.

Vienas prieš visus
Washington. — Oregono 

! republikonas senatorius 
i Mark O. Hatfield išėjo vie- 
! nintelis prieš kitus 92 sena- 
! torius, kai Senatas gegužės 
i 14 d. balsavo už prez. Reaga

no $136.5 bilijonų karinį biu-
I džetą.

Senatorius Hatfield, kuris 
yra Appropriations Commit
tee pirmininku, po balsavimo 
pareiškė: “Šis preceden
to neturintis įstatymas — 
Amerikos istorijoje neturin
tis sau lygių išlaidomis kari- 

į niams reikalams — niekais 
pavers visus apkarpymus, 
kurių mes esame pasiekę”.

Tokyo. — Kairiųjų sparno 
ir taikos aktyvistai pakėlė 
didelį Skandalą, kai sužinojo, 
jog pagal slaptą žodinį susi
tarimą JAV laivai su bran
duoliniais ginklais lankyda
vosi Japonijos uostuose re
guliariai nuo 1980 m. Žinią 
apie tokio susitarimo buvimą 
atskleidė buvęs JAV amba
sadorius Japonijoje Edwin 
O. Reischauer.

viską pataisys, pagerins? Jie 
tapo "gražiai” palaidoti ir pa
miršti.

Mes sakėme, kad taip bus.

Pagerbė gimtadienio proga

Sukaktuvininkas Henry Winston, JAV Komunistų Partijos 
pirmininkas, ir Charlene Mitchell, JAV Komunistų Partijos 
Politinio Biuro narė ir Winstono 70 metų amžiaus sukakties 
minėjimo pirmininkė.

New York. — Gegužės 9 d. 
čia įvyko pobūvis, kuriame 
bičiuliai, draugai ir giminės 
iš New Yorko, jo apylinkių ir 
visos Amerikos buvo susirin
kę pagerbti JAV Komunistų 
Partijos pirmininką Henry 
Winston jo 70 metų gimta
dienio proga.

Kalbas pasakė JAV Komu-

TRUMPAI
Pittsburgh, Pa. — United 

Mine Workers unijos nariai 
masiškai piketavo Consolida
tion Coal kompanijos būsti
nę, protestuodami, kad vie
nas piketuojančiųjų streikuo
jančių darbininkų buvo par
blokštas tos kompanijos 
sunkvežimio. Nors pasitari
mai dėl streiko baigimo tebe
vyksta, bet galo dar nesima
to.

Winter Park, Fla. — Saus
rai palietus centrinę Floridą 
ir nutekėjus vandeniui iš 
žemutinių sluoksnių, dauge
lyje vietų, nuo Orlando iki 
Tampos, pradėjo smukti že
mė, kartu pasiimdama ir 
namus bei automobilius. Or
lando priemiestyje pereitą 
savaitę padaryta apie $2 mi
lijonai nuostolių.

Washington. — Rumunijos 
užsienių reikalų ministras 
Stefan Andrei, lankydamasis 
Baltuosiuose rūmuose, pa
kvietė prez. Reaganą oficia
laus vizito į Rumuniją. Prezi
dentas dar nedavęs atsaky
mo, bet pareiškęs, kad labai 
norėtų tokią kelionę atlikti.

Honolulu. — Pagan saloje, 
kuri yra apie 350 nuo Gua- 
mo, Vakarų Pacifike, prasi
veržė vulkanas, bet laimei 
tos salos gyventojai, viso 53, 
buvo išgelbėti. Juos paėmė 
japonų prekinis laivas. Sala 
priklauso Amerikai.

East Orange, N. J. — Dr. 
Arthur Mashberg ir Law
rence Garfinkel, du žymūs 
New Jersey Medical School 
specialistai, Amerikos Vėžio 
draugijos žurnale rašo, kad 
geriantys viskę, alų ir vyną 
turi daugiau galimybių su
sirgti burnos vėžiu, negu rū
koriai, surūkantys du pake
liu cigarečių per dieną.

Roma. — Italijos balsuoto
jai didele dauguma atmetė 
pasiūlymą panaikinti liberalų 
abortų įstatymą, nepaisant, 
kad prieš tą įstatymą didelę 
kampaniją varė Katalikų 
Bažnyčia ir valdančioji Itali
jos krikščionių demokratų 
partija.

nistų Partijos gen. sekreto
rius Gus Hali ir kiti partijos 
ir civilinių teisių judėjimo 
veikėjai. "Draugas Winston 
savo asmenyje apjungia visa, j 
ką darbo klasė ir afro-ameri- 
kiečiai turi geriausio”, pa- ' 
reiškė Gus Hali, toliau apibū- i 
dindamas sukaktuvininko iI 
gyvenimą ir veiklą.

New York. — The New 
York Times išleido dokumen
tus, kurie įrodo, jog nebuvo 
jokio reikalo buvusiam prez. 
Carteriui įsileisti Irano šachą 
gydytis Amerikoje, nes jis 
galėjo tai atlikti ir kitur. 
Šacho atvykimas į JAV, kaip 
žinia, pradėjo tą 444 dienas 
užtrukusią JAV ambasados 
įkaitų istoriją Teherane.Popiežius Jonas/Paulius II sveiksta

Roma. — Tuo tarpu, kai 
Italijos policija tebetardo 
turką teroristą Mehmet Ali 
Agca ir tebetyrinėja, kokius 
galimus tarptautinius ryšius 
jis turėjęs ryšium su planuo
tu popiežiaus nužudymu, 
pats popiežius jau išleistas iš 
vadinamos intensyvios glo
bos režimo ir perkeltas į 
kitas patalpas.

Gydytojai viliasi, kad po 
kokio mėnesio, jei neatsiras 
infekcijos, popiežius galės iš 
ligoninės išeiti ir sugrįžti 
prie savo pareigų. Jie pa
kvietė pasaulio gydytojus 
specialistus konsultacijai.

Popiežiui buvo padaryta 
sudėtinga vidurių operacija 
ir išimtos dvi kulkos, kurias 
žudikas į jį paleido. Pereitą 
sekmadienį dešimtūkstanti- 
nei miniai, susirinkusiai šv. | 
Petro aikštėje, per garsia
kalbius buvo transliuota po
piežiaus į juostą įrašyta kal
ba. Tarp kitų dalykų, popie
žius pareiškė, kad jis "atlei- 
džiąs” prieš jį pasikėsinu
siam jaunuoliui.

Bet Vatikano pareigūnai | 
vėliau pareiškė, kad šis po
piežius "atleidimas” nieko 
nereiškiąs. Italija neturi mir
ties bausmės, bet tasai 
23-ejų metų turkas, jau ir 
taip nubaustas Turkijoje 
mirties bausme už žurnalisto 
nušovimą, galįs gauti kalėji
mą iki gyvos galvos, jei bus 
nuteistas už pasikėsinimą 
prieš popiežių.

Vatikane darbas tebevyks- 
tąs normaliai. Dar vis plau- 
kia,užuojautos ir gėlės iš viso 
pasaulio. Gegužės 18 d., per 
popiežiaus gimtadienį (jam 
sukako 61 m.), buvo ypatin
gai pasimelsta, kad jis vei

Prieš branduolinį 
ginklavimąsi

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai su TSRS Moks
lų Akademijos prezidentu A. 
Aleksandrovu priešakyje 
kreipėsi į pasaulio mokslinin
kus, paragindami daryti vis
ką, kad tautos būtų išvaduo
tos nuo branduolinio karo 
grėsmės. Jie kvietė moksli
ninkus padėti žmonėms su- 
'prasti jiems gresiančio pavo
jaus esmę ir sutelkti savo 
valią bei žinias kūrimui, tam, 
kad būtų išsaugotos Žemėje 
sąlygos, kurios užtikrintų 
deramą gyvenimą dabartinei 
ir būsimoms kartoms.

Mokslininkai pabrėžia, kad 
"mūsų protas, mūsų — 
mokslininkų ir žmonių parei
ga stoja prieš iššūkį, kurį 
meta žmonijai militarizmas. 
Todėl mes karštai remiame 1 
draugo L. Brežnevo pasiūly- | 
mą sudaryti autoritetingą I 
tarptautinį komitetą, kuris j 
parodytų gyvybinį būtinumą 
užkirsti kelią branduolinei 
katastrofai. Tai gyvybinis; 
būtinumas tikrai visiems, ne- j 
priklausomai nuo pasaulėžiū-, 
ros, socialinės padėties, tau
tybės ir odos spalvos skirtin- : 
gumų. Tai turi įsisąmoninti' 
kiekvienas, ir čia svarų kom- 1 
petentingą žodį privalo tarti | 
mokslininkai”.

Washington. — Nepraėjo! 
prez. Reagan planas pakeisti! 
Social Security sistemą. Tam i 
pasipriešino tiek kongresma- ' 
nai, tiek senatoriai.

kiai pasveiktų. Popiežiaus ! kuri smarkiai sužeista to 
pareigas eina Vatikano vai- j paties šoviko, sveiksta Ro- 
stybės sekretorius kardino- I mos ligoninėje. Kita ameri- 
las Agostino Casaroli. I kietė — Rose Hall, buvo

JAV ambasados praneši- i sužeista į ranką. Jos sveika- 
mu, amerikietė Ann Odre, I ta nebuvo pavojuje.

Momentą prieš tai popiežius Jonas Paulius II iš automobilio 
laimino minią šv. Petro aikštėje, o kitą momentą jau jis 
sukniubo, pakirstas žudiko kulkų. Pasikėsinimas prieš 
popiežių susilaukė visuotinio pasmerkimo.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
JAV “BANDITIZMĄ"

Spaudos korespondentai Maskvoje interview metu su 
Aerofloto tarptautinių skridimų viršininku Jurijum Logo- 
voi, kairėje, ir Borisu Murovenko, amerikiečių sulaikytojo 
Iljušino-62 navigatorium.

Washington. — Gegužės 
12 d. naktį Dulles tarptauti
niame aerouoste kelias va
landas buvo sulaikytas. 
Aerofloto lėktuvas Iljušin- 
62, kai 30 FBI agentų įsiver
žė į vidų ir, išvarę lėktuvo 
įgulą, ėmė jame šeimininkau
ti, neva ieškodami nelegaliai 
išvežamų prekių. Kaip TSRS 
Ambasados spaudos pareigu- I 
nas Valentin Kamenev pa- I 
reiškė, tie agentai darė kra- į 
tą, užtrukusią dvi valandas. , 
Per tą laiką ne tik jie atidarė 
ir išmėtė iš lėktuvo bagažą, 
pašto maišus, bet patikrino 
ir į Maskvą grįžtančių tary
binių diplomatų bagažą bei ] 
atlupinėjo lėktuvo vidaus ir 
sienų apmušalus. Šitokį FBI 

elgesį jis pavadino "banditiz
mu”.

JAV muitinė aiškino, kad 
FBI pareigūnams buvo įsa
kyta patikrinti lėktuvo kro
vinį, kuriame pagal gautus 
pranešimus buvę be ekspor
to leidimo išvežamų įvairių 
aukštos technologijos prie
taisų. Vėliau betgi paaiškėjo, 
kad FBI konfiskuotosios dė
žės su tais prietaisais turėjo 
leidimus, o muitinės “prane
šimai”, kad ir gauti iš “pati
kimų agentų”, buvę melagin
gi. Nepaisant TSRS ambasa
dos protesto, JAV muitinės 
vadovybė atsisakė už tą inci
dentą atsiprašyti.

Kamenev pareiškė, jog 
Amerikos Valstybės depar
tamento aiškinimas, jog ta 
krata buvusi padaryta muiti
nės iniciątyva, esanti nesą
monė, nes yra visiškai aišku, 
kad ji bpvo aprobuota Tei
singumo departamento. Mui
tinė savo 
padariusi 
žinojo, kokį krovinį lėktuvas 
išsiveža.

TSRS ambasados pareigū
nas taip ] 
Valstybės 
tvirtinimą, būk diplomatinis 
imunitetas nebuvęs pažeis
tas. Jis pareiškė, kad diplo
matų bagažas buvo aiškiai 
pažymėtas, bet į tai nebuvo 
atsižvelgta.

Apskaic 
tuvu padaryta apie ketvirtį 
milijono c Ibi. nuostolių. Taip 
pat pada 
keleivių b 
komybė už tai tenka JAV 
vyriausyb 
atsiprašymo, nuostolių atly
ginimo ir 
ateityje 
giau nepasikartos", 
reiškė Kamenev.

patikrinimą buvo 
anksčiau ir puikiai

pat atmetė ir kitą 
; departamento

iuojama, kad lėk

ryta nuostolių ir 
agažui. “Visa atsa-

ei. Mes laukiame

užtikrinimo, kad 
,okių dalykų dau- 

pa-

— 25-erių metų

mcis Hughes, mi- 
. bado streiko die-

kariškom ceremo-

Belfast.
amžiaus kovotojas už Airijos 
laisvę, Fr 
ręs 59-ąją
ną, palaidotas savo gimtinėje 
su pilnom
nijom. Arti mirties yra jau 
trečias kąlinys, Raymond 
McCresh.
konų Armija pradėjo teroro 
veiksmus prieš britų kariuo
menę.

Airijos Respubli-

k. — Šio miesto

lijonus iš Fan Fox 
Samuels Founda-

New Yo 
meninių pkrengimų centras, 
vadinamas! Lincoln Center, 
gavo $8 mi 
and Leslie 
tion finansuoti architektūri
niams ir akustikos pakeiti
mams Vivian Beaumont ir 
New Yorko valstijos teat
ruose.
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Galimybės Prancūzijoje
Kai Gegužės dešimtosios vakarą Paryžių apskrido žinia, 

kad socialistas Mitterand laimėjo prezidentinius rinkimus, 
pradėjo rinktis į Bastilijos aikštę žmonių minios. Dešimtys 
tūkstančių žmonių pylėsi iš metro stočių, ilgos eisenos 
tęsėsi link tos istorinės aikštės per visas Paryžiaus 
darbininkiškųjų kvartalų gatves, aidėjo Internacionalo ir 
Marselietės garsai . . .

Bastilijos aikštėje tribūnoje, šalia socialistų lyderių 
stovėjo ir komunistai. Abiejų partijų atstovai žadėjo vieni 
kitiems darbuotis santarvėje, veikti už Prancūzijos liaudies 
galią. Ilgą naktį, iki pat rytmečio, Paryžiaus, kaip ir 
provincijos miestų, gatvėse ir aikštėse vyko šokiai, 
nacionalinių Prancūzų papročiu buvo atidaromi vyno ir 
šampano buteliai . . .

Nestebėtina, kad šalyje buvo tiek džiaugsmo. Prancūzija, 
juk, yra kaip ir klasiška šalis, kurioje pasidalinimas 
jausmais ir tradicijomis tarp darbo žmonių ir buržuazijos 
ryškus. Juk tai ta šalis, kurioje daugiau negu prieš 
šimtmetį gimė pirmoji darbininkų valdžia — Paryžiaus 
komuna. Paryžiaus darbo žmonių sąmonėje komunarai 
kankiniai, kurie ilsisi PerLašez kapinėse, ne istorinės 
figūros, ne tolima praeitis, apie kurią skaitoma knygose, o 
ryškūs simboliai, kurie tampriai surišti su dabarties 
kovomis. Nestebėtina, kad Bastilijos aikštėje buvo šokta ir 
nestebėtina, kad prašmatniose centralinio Paryžiaus kavi
nėse, kur buržuazija praleidžia savo vakarus buvo niūru.

Bet, ar tas, kas tą vakarą vyko Paryžiuje, tikrai 
atvaizduoja reales politines galimybes, ar atspindi tikrą 
vaizdą? Čia sunkus klausimas, ir atsakymas ateis ateityje, 
kai po naujų parlamentinių rinkimų, kurie vyks šią vasarą, 
Mitterand bandys valdyti.

Bastilijos aikštėje eiliniai socialistai ir komunistai kartu 
demonstravo ir vietiniai lyderiai kalbėjo nuo vienos 
platformos. Bet pats Mitterandas, provincijoje, kur jis 
balsavo, apie bendradarbiavimą su kitais kairiečiais atsakė 
šaltu “pasižiūrėsime ...”

Socialistų partija rinkimuose triumfavo. Oficialiai ji dar 
turi šiokią tokią santarvę su komunistais. Bet tuo pačiu 
laiku ji žvelgia ir į dešinę: gal reiks valdyti koalicijoje su 
centristiniais elementais?

Tad, parodys ateitis, ar džiaugsmas, kuris tą vakarą 
viešpatavo Paryžiuje, buvo vertas. Komunistai yra pasi
rengę bendradarbiauti su socialistais, jie pasirengę remti 
jų programą parlamente, jie pasirengę įeiti į valdžios 
sąstatą.

Jeigu tarp šios dienos ir parlamentinių rinkimų, kurie 
turbūt įvyks liepos mėnesį, abi kairiosios partijos vieningai 
ir entuziastiškai darbuotųsi už bendrą laimėjimą, gal senoji 
svajonė, kuri įkvėpė Paryžiaus komunarus, vėl taptų bent 
galimybe. Bet šiuo momentu tai sunku įsivaizduoti. 
Mitterandas priėmė komunistų paramą ir jų dėka laimėjo, 
bet tą padarė tyliai, lyg nenorėdamas to fakto pripažinti. 
Jis giliai įsivėlęs į NATO reikalus, jo pažiūros į socialines 
pakaitas labai aprėžtos ir atsargios.

Taip, galimybių, puikių galimybių, Prancūzijoje yra. Bet, 
ar tos galimybes šiuo kartu taps tikrenybėmis, mes 
abejojame.

KRIKŠČIONYBĖ ESANTI 
GILIOJE KRIZĖJE

Kanados klerikalinių dypu 
kų savaitraščio “Tėviškės ži
buriai” redaktoriai gegužės 7 
d. laidoje giriasi, kad jie 
buvo neseniai pasiuntę į Va
karų Vokietiją bendradarbį 

! pasikalbėti su “įžvaliu teolo- 
i gu”. Jiedu, matyt, tarėsi bei 
! kalbėjosi apie pasaulio krikš
čionybės nūdienę padėtį.

Pasikalbėjimo vaisius bei 
j rezultatai: Savaitraštyje
I sieksninis vedamasis “Krikš- 
i čionybės krizė ir lietuviai.”

“Įžvalusis teologas” giliai 
į atsidusęs, apsidairęs ir pra- 
! bilęs:

— Jeigu Kristaus Bendrija 
j turi receptų pagerinti žmo

gui ir visuomenei, kodėl tad 
ją nedaug kas vertina ir iš 1 
jos nelaukia daug ko lemian- 

; čio? Juk vieša paslaptis, kad 
i Vakarų Europoje sekmadie- 
j nių pamaldas lanko tik mažu- 
■ ma: bavarų katalikų Muen- 
i chene — 40°/o, Hamburge 
j perpus mažiau, o evangelikų 
l pamaldas — dar perpus ma- 
i žiau. Prancūzų dauguma ap- i 
sieina be sekmadieninių pa
maldų . . . Vakaruose gausu 
iškunigėjimų. Pašaukimų į 
dvasiškius nedaug — žemiau 
egzistencinio minimumo. 
Lietuvių išeivijoje dvasinin
kų prieauglio kaip ir nėra. 
Daugelis šeimų apsieina be 
naujagimio krikšto. Jaunimo 
kambariuose nematyti religi
nių simbolių — kryžių, šven
tųjų paveikslų . . . Mariją 
pakeitė Mireill Mattieu, An
gelą Sargą — ilgaplaukiai 
dainininkai, kryželį — tran- ! 
zistoriai, Šv. Raštą — studi
jų ar taupomosios knygutės. 
Rožinį — motociklo ar auto
mobilio raktai ir t. t. Net .

| katalikai tėvai ir kaimynai | 
j jau ima apsiprasti, kai jų ■ 
vaikai susimeta gyventi “be , 
bažnyčios, be altorių”. V. 
Vokietijos kaikuriose valsti
jose evangelikų jaunų kunigų į 
net ligi 10°/o įstojo į . . . 
komunistų partiją (Hessene). ! 
Vokiečių statistikai apskai- i 
čiavo, kad toliau smunkant i 
religinei praktikai, per 10 į 
metų kat. kunigų skaičius į 
sumažės net trečdaliu, kiti • 
bus persenę. Kuo gi skiriasi 
V. Vokietijos visuomenė nuo 
komunistinių ar religiškai i 
neutralių, liberalinių?

I lies mokymo įstaigos paren
gė 166 tūkstančius gydytojų. 
Lovų ligoninėse, skaičiuojant 
10 tūkstančių gyventojų, pa
daugėjo nuo 118 iki 125.

Tarybų Lietuvos gyvento
jus aptarnauja 13,4 tūkstan
čio gydytojų ir 36,8 tūkstan
čio vidurinio medicinos per
sonalo. Gydymo įstaigose 
yra 41,200 lovų.

10 tūkstančių respublikos 
gyventojų tenka 39 gydyto
jai, 107 vidurinio medicinos 
pesonalo darbuotojai, 120 
vų ligoninėse.

lo-
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s direktorių tary- 
rės] ir Lietuvos

Aukšto Tarybų Sąjungos Vyriausybės apdovanojimo 
“Tautų Draugystės” ordinu proga Antaną Bimbą sveikina 
jo bendražygiai, draugai ir bičiuliai. Nuotraukoje matome 
atėjusius pasveikinti “Laisvės” Bendrove 
bos pirmininką Povilą Ventą |iš kai
žurnalistų sąjungos pirmininką Albertą Laurinčiuką [iš 
dešinės]. Viduryje —Ilso Bimbienė ir Antanas Bimba.ba-Tiktai dabar gautame 

landžio 30 dienos argentinie- 
Va-

anksčiau viešpatauti viskam, 
kas vyksta pasaulyje, nes tai 
būtų ne šiaip karas tarp 
valstybių, kuris savaime taip 
pat yra didelis blogis tau
toms, o branduolinis karas 
su katastrofiškais padariniais 
visai žmonijai.

Susidaranti padėtis, mūsų 
įsitikinimu, reikalauja iš 
mokslininkų naujų energingų 
akcijų taikos interesais. Ne
galima leisti, kad žmonija
patikėtų prietarais, įrodine- NUOŠIRDŽIAUSIA 
jaučiais, jog tariamai taika 1pApgRA 
gali būti pagrįsta tik ginklų ARGENTIN1EŲiAMS 
kalnais, jog tariamai ne pro
tas, o jėga per amžius lems i 
istorijos raidą. Priimti šį Į
argumentą - reikštų sutikti čuį,lietuv1^ ^ikrastyje 
su karo neišvengiamumu ir, skaitome: 
vadinasi, — su pražūtingu Sveikiname
branduoliniu karu. • “Laisvės” laikraščio

Mūsų protas, mūsų — redakcijai 
mokslininkų ir žmonių —! Brangus kolegos! 
pareiga stoja prieš iššūkį, į, Nuoširdžiai sveikiname 
kurį meta žmonijai militariz- i “Laisvės” redakcija, visus 
mas. Todėl mes karštai re-i bendradarbius, rėmėjus ir 
miame draugo L. Brežnevo: skaitytojus laikraščio leidimo 
pasiūlymą sudaryti “autori- ! septiniasdešimties metų su- 
tetingą tarptautinį komitetą,1 kakties proga, linkėdame vi- 
kuris parodytų gyvybinį bū-; siems stiprios sveikatos ir 
tinumą užkirsti kelią bran-Į ilgų gyvenimo metų, 
duolinei katastrofai”. Tai gy-1 Visus septynis dešimtme- 
vybinis būtinumas tikrai vi-' čius jus garbingai žygiuojate 
siems nepriklausomai nuo , su pažangia viso pasaulio 
pasaulėžiūros, socialinės pa- į žmoniją, už demokratiją ir 
dėties, tautybės ir odos spal- Į pažangą. Skleisdami lietuvių 
vos skirtingumų. Tai turi' išeivijoje draugiškumo min- 
įsisąmoninti kiekvienas, ir 
čia svarų kompetentinga žodį 
privalo tarti mokslininkai.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Dideli mažos tautos rupesciai
aukšta
ra, labai pre

žerpdirbystės kultū-
jduktyviais gyvu-

na. Europos eko- 
r e nori joje vyxdo- 

‘vieninga agrarinė politi- 
anaiptol

nepavydėti 
norm nėję 
ma 
ka” 
įvairioms š|; 
mybių. La 
tarybos du 
sios danų v. 
per pastaru 
tus sumažė

negarantuoja 
alirns lygių gali- 
lijos žemės ūkio 
jmemrnkS, realio- 
alstieėių pajamos 
ošiu s dvejus me- 
jo 75 procentais,

tis, pasakodami tiesa apie 
mūsų brangią tėvynę T. Lie
tuvą nušviesdami jos gyveni
mą ir jos žmonių darbus.

Atjaučiame nelengvas jūsų 
darbo ir veiklos sąlygas, bet 
jūsų atkaklumas ir pasiryži
mas tarnauti pažangos labui

TSR Aukščiau-: yra ir bus pavyzdys, kaip

šalyse — viduti- 
rocentų. Dar pa-

Pasikėsinimas prieš Popiežių
Pasikėsinimas prieš Popiežių tikrai sukrėtė pasaulį. Tą 

tragediją, aišku, stipriausiai pergyveno tikintieji katalikai, 
bet ją jaučia ir kiti.

Per visą žmonijos istoriją buvo pasikėsinimų prieš 
pagarsėjusius žmones. Kartais tuos pasikėsinimus vykdė 
aiškios politinės grupės: rusų eserai-narodnikai prieš 
carus, airių nacionalistai prieš britų diduomenę, Baskijos 
nacionalistai prieš Ispanijos kariauną, palestiniečiai prieš 
izraelišką okupantą ir t. t. ir t. t.

Kita pasikėsinimų rūšis, paprastai vykdoma prieš labai 
pagarsėjusius žmones, yra pamišėlių, psichopatų darbas. O 
dar trečia —, kur motyvai maišyti. Į tą kategoriją papuola 
turkas Memedas Ali, kuris į Popiežių šovė.

Iš vienos pusės galima sakyti, kad jis kaip ir politinis 
atentatorius, nes laikosi tam tikrų politinių nusistatymų: 
jis ultra-dešinus teroristas, priklausęs prie taip vadinamų 
“Pilkųjų vilkų” grupės (kiek panašios į Smetonos laikų 
voldemarininkų “Geležinį vilką Lietuvoje). Iš kitos pusės jo 
motyvai pamišėliški. Jis aiškinęs, kad jis tai daręs viso 
pasaulio Islamo vardu, norėdamas atkeršyti už skriaudas, 
kurias krikščionys Kryžiaus karo laikais darė musulmo
nams. Kitaip sakant, jis keršijęs už skriaudas, nadarvtas 
prieš tūkstantį metų, ir keršijęs krikščionybės simboliui — 
Popiežiui: U psichopatas, kuris sove | prezidentą Keaganą 
net tokio aiškinimo neturėjo — jis tik norėjo pasirodyti 
drąsuoįiu ir “svarbiu žmogumi” prieš gražuolę aktorę Jody, 
kurios jis net asmeniškai nepažinojo, bet kuriai nuolat rašė 
aistringus meilės laiškus . . .

Kitaip sakant, pasaulyje dabar tebevyksta tragiška 
pamišėliškų pasikėsinimų epidemija, ir į tą kategoriją 
papuolė apgailėtinas pasikėsinimas prieš Popiežių.

GERIAUSIA DOVANA 
DRAUGUI- 

UŽRAŠYKITE “LAISVĘ

Rūškana naujojo dešimt
mečio pradžia darbščiai danų 
tautai. Ekonominiai sunku 
mai, iš kurių niekaip negali 
išsivaduoti pasaulinė kapita
listinio ūkio sistema, skau
džiausiai paliečia mažas šalis. 
Jų gaminiai, ypač pramonės 
produkcija, pirmiausia pra
randa paklausą tarptautinėje 
rinkoje. Todėl Danijos bend
rasis nacionalinis produktas 
ir pernai, ir šiemet mažėja.
Bankrutuoja daug įmonių ir o tuo tarpb kitose Bendro- 
firmų. Nors Danijoje yra tik sios rinkos 
apie penkis milijonus gyven- i niškai 17 p 
tojų, bedarbių skaičius arte- 1 blogėjo Danijos valstiečių
ja prie 200 tūkstančių. Eko- , padėtis šiemet, nes pernykš- 
nomistų nuomone, ateinan- 1 tis ruduo buvo nepalankus, 
čiais metais jų bus jau ket- ■ grūdų surinkta dešimtadaliu 
virtis milijono, arba neras j mažiau, gj 
darbo maždaug kas dešimtas ! pašarų, 
darbingas žmogus.

Tokiomis sąlygomis darbi- i niams atsto 
ninkams labai sunku pasiek- ! mistai siūle 
ti, kad būtų padidinti atlygi- sunkumams 
nimai, nors Danijos piniginis stiprinti Da 
vienetas 
netenka dešimtadalio savo 
vertės. Juo labiau, kad ko
vos prieš infliaciją dingstimi 
valdžia administracinėmis 
priemonėmis stabdo užmo
kesčio didinimą. Oficiali Da
nijos statistika pripažįsta, 
kad darbininkų ir tarnautojų i receptai pad 
realiosios pajamos pernai su- i lėti konkurencinėje kovoje 
mažėjo 5-6 procentais. Jiems 'daug galingesnius Bendro- 
jau tenka atsisakyti daugelio | sios rinkos 
būtinų prekių. Vartojimo ly- ! milžiniškas 
gis praėjusiais metais Dani- nopolijas. kapitalizmo dės- 
joje nusmuko maždaug trim 
procentais, o šiemet šis pro
cesas vyksta toliau.

Dėl nepalankios konjunk
tūros tarptautinėje rinkoje 
Danija įsiskolino užsienio 
valstybėms beveik 100 bilijo- 

Kino meistrais i nų kronų, valstybės išlaidos
Festivalio uždarymo metuį kasmet gerokai viršija paja- 

paskelbti laureatų vardai. ]mas- Mažinami biudžetiniai 
Vieną iš i 
prizų ir festivalio diplomų už 
geriausius vaidybinius filmus 
pelnė Lietuvos kino studijos 
juostos “Faktas” kūrėjai. Šis 
filmas, kurio scenarijų yra 
parašęs režisierius Almantas 
Grikevičius, perkelia žiūrovą 
į 1944 metus, į hitlerinių 
okupantų sudegintą Pirčiu
piu kaimą, parodo, kaip jis 
gyvena paskutinę savo die
ną. Autoriai aistringai de
maskuoja fašizmo prigimtį, 
jo antihumanišką ideologiją.! 
“Faktas” šalia kitų kino juos
tų atstovaus tarybiniam kino 
menui tarptautiniame kino 
festivalyje Kanu mieste 
Prancūzijoje.

Filmų vaikams ir jaunimui 
konkurse antrąją vietą pelnė 
scenaristės Violetos Palčin
skaitės ir režisieriaus Algir
do Aramino juosta “And
rius”. Ji poetiškai kelią vaikų 
problemas, parodo auklėja
mąją internacionalinės drau
gystės reikšmę jaunajai kar
tai.

Festivalio prizu už geriau
sią režisūrą apdovanoti Vik
toras Starošas ir Romas Šili
nis, sukurę kino juostą “Post i 
scriptum senam filmui”, ku-i 
rioje nagrinėjami kaimo jau-1 
nimo gyvenimo klausimai.

V. Petkevičienė!

MOKSLININKŲ BALSAS 
UŽ TAIKĄ IR 
NUSIGINKLAVIMĄ

Tarybų Lietuvos “Valstie
čių laikraštis” gegužės 7 die
ną paskelbė TASS-ELTA 
pranešimą “Tarybinių moks
lininkų kreipimasis”, kuria
me sakoma:

Žymūs tarybiniai moksli
ninkai su TSRS Mokslų Aka
demijos prezidentu A. Alek
sandrovu priešakyje paragi
no visus mokslo darbuotojus 
padaryti viską, • kad tautos 
būtų išvaduotos nuo bran
duolinio karo grėsmės, padė
ti žmonėms suprasti jiems 
gresiančio pavojaus esmę ir 
sutelkti savo valią bei žinias 
kūrimui, tam, kad būtų iš
saugotos Žemėje sąlygos, 
kurios užtikrintų deramą gy
venimą dabartinei ir būsi
moms kartoms.

Kreipimesi į pasaulio 
mokslininkus sakoma, kad 
ginklavimosi, ir ypač bran
duolinio ginklavimosi, varžy
bos vis labiau plečiasi. Dery
bos dėl nusiginklavimo tūp- šiandien šalies poliklinikos 
čioja vietoje arba iš viso Per permainą gali priimti 
pertrauktos. Pasirašytos su- | pusę milijono žmonių dau- 
tartys neįsigalioja. Galiojan- Į giau negu prieš penkerius 
tys susitarimai, stabdantys i metus. Efektyvesnė susirgi- 
karinį aktyvumą, yra puola- | mų profilaktika 
mi, jų vykdymas sąmoningai ' Tarybų valdžios metais gy- 
apsunkinamas. ; dytojų šalyje padaugėjo 35

Jeigu įvykiai taip plėtosis Į kartus. Šiandien jų gretose 
ir toliau, tai karo pavojus, j milijonas žmonių —- daugiau 
kuris aštuntajame desimtme- I kaip trečdalis visų pasaulio 
tyje buvo pradėjęs mažėti, I gydytojų.
ims labiau negu bet kada I Per dešimtąjį penkmetį ša-

LIETUVOS
DAUGIAVAIKĘ MOTINŲ 
APDOVANOJIMAS 
ORDINAIS IR MEDALIAIS

Lietuvos
siosios Tarybos Prezidiumo dera tarnauti humanizmo ir 
1981 m. kovo 25 d. įsaku, 1 tiesos idealams...................
ordinais ir medaliais apdova
nota 107 daugiavaikės moti
nos.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia-i 
vaikės motinos: Telšių rajo
no — Stefa Gedminienė, Ra-I 
šeinių rajono — Zofija Žilie- | 
nė ir Jane Liaugodienė.

“Motinos šlovės” II laips-' 
nio ordinu apdovanotos dau- ■ 
giavaikes motinos: Biržų ra-! 
jono -- Palmira Valionienė, 
Kėdainių rajono — Ramutė 
Staskevičienė ir Telšių rajo- | 
no — Stefa Jonušienė.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Biržų ra
jono — Gražina Nebilevičie- 
nė, Zarasų rajono — Domna 
Denisova, Pakruojo rajono 
— Genovaitė Pilibaitienė, 
Kėdainių rajono — Liucija 
Makarienė ir Leonora Gied
raitienė, Vilniaus rajono — 
Galina Boguševič ir Marija 
Karpovič, Telšių rajono — 
Aldona Varnelytė, Šiaulių 
rajono — Petronėlė Šiušie- i 
nė, Raseinių rajono — Euge- Į 
nija Maselskienė, Joniškio ! 
rajono — Bronė Vaitiekaitie- į 
nė, Irma Platakienė ir Aldo- i 
na Dičkalnienė.

“Motinystės medaliu’’ I Į 
laipsnio apdovanotos 23 dau
giavaikės motinos ir “Moti- i 

‘ nystės medaliu” II laips- i 
nio — 65 daugiavaikės moti
nos. i

TURI KUO GIRTIS, 
DŽIAUGTIS IR 
DIDŽIUOTIS

Iš žurnalo “Laikas ir Įvy- 
! kiai” sužinome, kad birželio 
i 21-oji bus medicinos darbuo- 
| tojų diena.
I Žurnalas pabrėžia, kad

Valdantie

vuliams trūksta

Vagos” redakcijos kolek.

Telegrama 
iš Lietuvos

PASIBAIGĖ SĄJUNGINIS 
KINO FESTIVALIS

Gegužės 14 dieną Akade
miniame Operos ir Baleto 
teatre Vilniuje iškilmingai 
uždarytas keturioliktasis są
junginis festivalis. Jo dieno
mis Vilniuje, Kaune, kituose 
miestuose vyko šalies centri
nių ir respublikinių kino stu
dijų dienos. Įmonėse, kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se, mokslo ir kūrybinėse 
organizacijose, mokyklose 
įvyko daugiau kaip 150 susi
tikimų su žymiais tarybinio 
kino meistrais.

siems sluoks- 
ivaujantys ekono- 

vienintelį būdą 
įveikti — Šu

lijos pozicijas pa- 
krona kasmet j saulinėje kapitalistinėje rin

koje. Jie ragina pirmiausia 
vystyti tas pramonės šakas, 
kurios garbina produkciją 
eksportui, maždaug penkta
daliu nuvertinti kroną kitų 
valiutų atžvilgiu ir t. t.

Sunku pątikėti, kad šie 
ės Danijai nuga-

----- . Mažinami biudžetiniai 
trijų pagrindinių' asignavimai socialiniams rei- 

į kalams. Tik šalies sostinėje 
Kopenhagoje dabar įregis
truota apie 100 tūkstančių 
žmonių, kuriems reikėtų 
skubiai pagerinti butų sąly
gas. Tačiau daugelis jų to 
nesulauks iki šio dešimtme
čio pabaigos, nes gyvenamų
jų namų statoma vis mažiau.

Danija nuo seno garsėja

partnerius bei
,arptautines mo-

niais paremtas tarptautinis 
ekonomikos integravimas 
skurdina mažąsias 
Tai dabar sk?
darbščioji dąnų tauta.

A. Petkus

tautas.
žiai patiria

I MONETA 
rasta

• UN1KA
Bulgarijoje rasta antikinė 

sidabrinė mpneta, kurios ana
logų neturi Įjoks pasaulio mu
ziejus. Ji neaprašyta ir pašau 
linėje numizmatikos literatū
roje. Vienoje jos pusėje pa
vaizduota Jupiterio galva, ki
toje 

’šventykla-Roinos monetų 
mai ir lotyniškas 
„CASMON". 
lai Romos 
moneta, nuk 
m.

Junonos-Monefos 
rū- 

užraias 
Manoma, kad

respublikos laikų 
alfa III—II a. fx.
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MŪSŲ ŠVYTURYS nok mūsų “Naujasis kelias” 
savo senąjį pavadinimą išlai-

niausios, turinčios gana 
smailą plunksną Liucijos Tarybų Lietuvos kultūrinė kronika

REDAKCIJOS ŠIOKIADIENIAI. Jauniausios mūsų žurna
listės A. Garvelienė ir L. Ulenskaitė. V. Gulmano nuotr.

[KAPSUKO LAIKRAŠČIO 
“NAUJASIS KELIAS” 
40 CIO PROGA]

Kapsuko miesto ir rajono 
laikraštis “Naujasis kelias” 
yra vienas tų, kurie pasirodė 
1941 metais, sykiu su “Pa- 
nevėuio tiesa”, Šiaulių “Rau
donąja vėliava”, Telšių “Ta
rybų Žemaitija”.

Buržuaziniais metais spau
dą leido daugiausiai atskiros 
partijos, ideologinės grupės, 
organizacijos, žinybos. Todėl 
tokių laikraščių bei žurnalų 
amžius su retom išimtim 
būdavo trumpas, tiražai ne
dideli. Kadangi Marijampolė 
buvo vienas svarbiausių mū
sų kultūros centrų, čia buvo 
leidžiama iš pirmo žvilgsnio 
gana nemažai spaudos, tuo 
labiau kad čia pat buvo ir 
gera spaustuvė. Oficiozas, 
lyg ir atstovavęs visai Suval
kijai, buvo “Šaltinis”, krik
demų leidžiamas 1926-40 me
tais, turėjęs priedus vaikams 
“Šaltinėlį” ir valstiečiams — 
“Artoją”. Redagavo, kaip 
įprasta, kunigai K. Prapuole
nis, J. Laukaitis ir J. Vailo
kaitis. Pasirodydavo ir sa
vaitraščiai. Pirmiausiai rei
kalinga paminėti “Aušrinę”, 
praėjusią savo pirmuosius 
žingsnius dar Vilniuje 1910 
metais, kaip liberalinis 
moksleivių žurnalas. Redak
cijai persikėlus į Marijampo
lę, pradėjo reikštis eseriškos 
tendencijos, o nuo 1925 metų 
ji tapo grynai eseriška. Savo 
veiklos pradžioje buržuazi
niais metais ji kvietė visus 
bendradarbius ir šalininkus 
dirbti taikų kultūrinį darbą, 
kovoti su klerikalizmu mo
kyklose. Todėl čia buvo 
spausdinama nemažai K. 
Binkio, J. Janonio, A. Lasto, 
K. Borutos, V. Montvilos, B. 
Sruogos ir kitų rašytojų kū
rinių. Redakcijai persikėlus į 
Kauną, žurnalas 1933 metais 
tapo visiškai uždarytas. Į jo 
vietą Marijampolėje stojo K. 
Stikliaus redaguojamos de
mokratinės krypties savait
raštis "Šešupės bangos”, ku
ris irgi trumpai egzistavo, 
nuo 1925 iki 1928 metų. 
Tautininkams galutinai įsi
tvirtinus, pasirodė 1930-37 
metais “Suvalkietis”, reda
guojamas P. Mažuknaičio ir 
J. Kalakonio, o 1937-40 me
tais — “Suvalkų kraštas”, 
redaguojamas K. Bridžiaus. 
Pastarieji du savaitraščiai 
buvo daugiau nacionalistinės 
pakraipos. Eserų “Žemė ir 
laisvė” ėjęs 1920 metais di
desnio populiarumo nesusi
laukė, nes eserai Lietuvoje 
taip pat nebuvo populiarūs 
dėl tuščiažodžiavimo, avan

tiūrizmo ir pan. Jų veikla 
daugiau reiškėsi siauruose 
inteligentų rateliuose. Žino
ma, pažangesnių organų, 
kaip “Šešupės bangos”, 
“Aušrinė” darbo sąlygos bu
vo žymiai sunkesnės, negu 
valdžios remiamų spaudos 
organų.

Pirmoji “Naujojo kelio” ats. 
redaktorė L. Balsytė 1941 m.

V. Gulmano repr.

Atkūrus tarybinę santvar
ką Lietuvoje ir uždarius bur
žuazines partijas bei jų orga
nus, 1941 m. balandžio 19 d. 
Marijampolės padangėje pa
sirodė naujas laikraštis, LKP 
(b) Marijampolės komiteto ir 
vykdomojo komiteto organas 
“Naujasis kelias”. Tai buvo 
savaitraštis. Iki 1941 m. bir
želio 22 d. išėjo aštuoni 
numeriai. Redaktorius — 
jauna komunistė L. Balsytė. 
Nei redaktorė, nei redakcijos 
kolektyvas neturėjo jokio 
specialaus žurnalistinio pasi
ruošimo, bet dirbta buvo su 
ugnele. Jau pirmojo numerio 
vedamąjame buvo nubrėžtos 
aiškios gairės, kad............ ”
tai bus grynai bolševikiškas 
laikraštis. Jis aktyviai daly
vaus propagandiniame agita
ciniame ir organizaciniame 
darbe, atspindindamas mūsų 
ūkinių, tarybinių, partinių, 
profsąjunginių organizacijų 
veiklą”. Greta kitų klausimų, 
pirmame numeryje taip pa
liečiami ir kultūros reikalai, 
pranešama, kad naujai įsi
steigęs .Marijampolės dramos 
teatras repetuoja K. Binkio 
“Atžalyną”, kurio premjera 
įvyko 1941 m. balandžio 20

Per visą šį laikotarpį, ypač 
pokario metais vietinė spau
da patyrė nemaža pakitimų, 
keitėsi laikraščių pavadini
mai, tiražai, ypač stambinant 
rajonus, redakcijų kadrų su
dėtis ir t. t. todėl ir dabarti
nės rajoninės spaudos siste
ma susidarė tik septintojo 
dešimtmečio pradžioje. Vie

kė iki šiol.
Skaitytojai gali teisėtai pa

klausti, kodėl buržuaziniais ■ 
metais Marijampolėje ėjo 
dienraštis su priedais, nema- ; 
žai savaitraščių, o tarybiniais i 
metais liko tik vienas laik- : 
raštis, einąs kas antra diena? 
Reikalas tas, kad buržuazi- . 
niais metais, kaip minėjau, 
rajonų savaitraščiai (o juos 
turėjo nevisi rajonai), būda
vo trumpaamžiai, tiražai ne
dideli, kiek pažangesni spau
dos organai nepraeidavo pro !
karo cenzūrą ir turėdavo 
susilikviduoti. Kadangi da
bar įvairioms sritims, litera
tūrai, menui, švietimui ir 
pan. centralizuotu būdu lei
džiami savaitraščiai bei žur
nalai, rajoninė spauda atsi
palaidavo nuo tų rūpesčių, 
kas leido visą dėmesį nu
kreipti į, vietinius reikalus. 
Aišku, terminą “vietiniai rei
kalai” reikalinga suprasti 
platesne prasme. Retai rasi
me rajoninį spaudos organą, 
kuriame greta žemės ūkio, 
pramonės ir t. t. nebūtų 
gvildenamos ir kultūros, 
švietimo problemos.

Kadangi “Naujajame kely
je bendradarbiauju jau virš
20 metų, noriu su gerbiamais , 
skaitytojais pasidalinti kai I 
kuriais prisiminimais.

Mano praktiška pažintis su 
“Naujuoju keliu” įvyko 1956 
ar 1957 metais, kada repor
teris M. Vainilaitis, vėliau 
žymus poetas vaikams, apsi
lankė pas mane pamokoje 
vos įsisteigusioje Kapsuko 
muzikos mokykloje ir parašė 
reportažą “Ritmas auga”. 
Tikrai malonu buvo apie sa
ve pasiskaityti laikraštyje.

Aktyviau ar ne tuo metu 
įsijungiau į spaudos darbą, 
šiuo metu pasakyti negaliu. 
Žinau vieną. Kadangi tada 
dar nebuvo muzikos literatū
ros vadovėlių, o aš šią disci
pliną dėsčiau, stengiausi tą 
spragą užpildyti laikraščio 
kalendoriaus skyrelyje, 
kreipdamas ypatingą dėmesį 
į tuos muzikus, kurie įėjo į 
programą. Malonu, jei šie 
pirmieji mano straipsneliai 
davė kiek naudos.

Gerai prisimenu tuo metu 
neseniai pradėjusį dirbti da
bartinį mūšefą, vyr. redakto
rių B. Daktariūną. Tada jis 
buvo aistringas rūkorius, 
pripažinęs tik vieną cigarečių 
firmą “Aurorą”, nes jis pats 
baigė mokslus Leningrade. 
Jam uoliai talkininkavo ir 
talkininkauja atsak. sekreto
rius Vyt. Čekanauskas. 
Nueinu vieną sykį, tai buvo 
1963 m., su nuotrauka ir 
reportažu apie Leningradą 
pas šefą. Tas pasikrapštė 
pakaušį, tarsi spręstų hamle- 
tišką klausimą būti ar nebū
ti, dėti ar nedėti. Juk apie 
Leningradą tiek ir tiek jau 
buvo prirašyta. Vistik įdėjo. 
Matyt, šaunioji juodaakė kū- 
bietė, kurią su grupe kapsu- 
kiečių pedagogų įamžinau, 
paviliojo. Ir dabar dar tebe
turiu šį numerį, mano pirmo 
fotoreportažo spaudoje liudi
ninką.

Reikalinga pasakyti, kad 
redakcijos sudėtis pradžioje 
buvo vyriškesnė, tačiau po 
kiek laiko ėmė “moteriškėti”. 
Pasipylė merginos, kaip iš 
gausybės rago, viena už kitą 
šaunesnės, kol nusvėrė vy
rišką dalį. Ir visos su aukš
tuoju žurnalistiniu paruoši
mu. Pradėjo žėrėti lyriškai 
nusiteikusi Nijolė Treinytė- 
Linionienė, rašanti daugiau- į 
šiai kultūros klausimais, pa
sirodė iš pažiūros rūsti ir 
smarki o tikrumoje labai 
nuoširdi ir draugiška Milda 
Izokaitienė, prieš plauką pa
šukuojanti kai kuriuos ūkiu 
vadovus, mėgstanti pasvajo
ti Albina Gavelienė, šiuo 
metu rašanti diplominį darbą 
apie mūsų laikraštį. Negali
ma praleisti ir pačios jau-

Ulenskaitės, pradėjusios ne
seniai dirbti. O vyresnės 
kartos D. Kemeraitienė ir P. 
Manomaitienė jaunimu rūpi
nasi, kaip mamos. Įdomiai 
galima pasišnekėti su buvu
siu redaktorium, dabar sky
riaus vedėju J. Andriuškevi
čium įvairiais literatūros 
klausimais. Reikalinga pasa
kyti, kad mūsų moterys pasi
rodė vyrų vertos, kas atsilie
pė ir laikraščio straipsnių 
kokybei. Gal tokios draugiš
kos atmosferos dėka redakci-
ja man virto antraisiais na
mais.

Bendradarbiavimas “Nau
jajame kelyje” leido man 
pažinti iš arčiau tokius švie
sius žmones, kaip LTSR nu- 
sip. kultūros veikėjas J. Kir
lys, jau miręs vienas JAV 
“Laisvės” steigėjų P. Nau
džius. Teko su redakcijos už
duotim kalbėtis su 1905 m. 
revoliucinių įvykių Sūduvoje 
dalyviais J. Rimša. V. 
Skrinska, dalyvauti įvairiuo
se renginiuose, susipažinti ir 
gerai išstudijuoti sūduviškę 
tautosaką ir t. t.

Na, o ką galima pasakyti 
apie mūsų šefą LTSR nusi
pelniusį žurnalistą Br. Dak- 
tariūną? Tai yra labai įdomus
žmogus, apsiskaitęs, baigęs 
mokslus Leningrade, visais 
klausimais turįs savo nuomo
nę. Todėl ir jo paskaitos 
tarptautiniais klausimais vi
sų yra mėgiamos. Neatsisako 
jis ir pedagoginio darbo pas 
mus mokykloje. Reikalui 
esant visad praveda su moki
niais užsiėmimų ciklą moksli
nio ateizmo klausimais. Gy
venime labai paprastas, di
delis mėgėjas meškerioti, iš
vykose, nepamatysi jo be 
meškerės.

Mūsų šefas, vyr. redakto
riaus Br. Daktariūnas miesto 
deputatų sesijoje.

V. Gulmano nuotr.
Br. Daktariūno laikais mū

sų laikraščio tiražas nuo 
9.620 egz. 1963 metais pašo
ko iki 21,600 egzempliorių 
šiais metais. Tai jau daug 
pasako. Ir tai dėka ne vien 
redaktoriaus, bet ir viso šau
naus kolektyvo. Mums, ar
čiau stovintiems prie laikraš
čio “gimdymo” geriau matyti 
tie visi trūkumai, kurių dar 
pasitaiko, ypač iliustracinėje 
dalyje. Todėl kartais ir ap
maudu būna klausutis, kada 
nežinantieji darbo specifikos 
šneka apie blogą iliustracijų 
kokybę, neoperatyvumą ir 
panašiai.

Baigiant šias pastabas, rei
kalinga pasveikinti mūsų 
mielą jubiliatą “Naująjį ke
lią”, palinkėti sėkmės darbe, 
įveikti visas kliūtis, siekti, 
kad laikraštis būtų dar di
desnis bei kovingesnis, kad 
jame reguliariau atsispindė
tų ir mūsų ryšiai su užjūrio 
tautiečiais. V. Gulmanas

South Bend, Ind. — Tuo 
tarpu, kai prez. Reagan pe
reitą sekmadienį sakė kalbą 
Notre Dame universiteto 
graduantams, daugiau kaip 
trys tūkstančiai unijistų, stu
dentų ir religinių grupių na
rių netoliese esančiame par
ke demonstravo prieš jo ad
ministracijos vidaus ir užsie
nio politiką.

Miami. — Specialia de
monstracija čia prisiminta 
prieš metus vykusios negrų 
riaušės.

P. Ziberto premija— 
V. Petkevičiui

Kauno P. Ziberto šilko 
kombinate įvyko tradicinis 
literatūros vakaras “Rašyto
jai — darbininkų klasei”. Jo 
metu rašytojui Vytautui Pet
kevičiui buvo įteikta Prano 
Ziberto literatūrinė premija. 
Šis apdovanojimas paskirtas 
už knygas “Priemiesčio žmo
nės”, “Grupė draugų”, “Šer
mukšnių lietus” ir kitas, ku
riose atskleisti tarybinių 
žmonių gyvenimo šiokiadie
niai, keliamos visuomenei 
aktualios problemos.

Vytautas Petkevičius — 
dešimtasis Prano Ziberto li
teratūrinės premijos laurea
tas.

Panevėžio 
teatras Maskvoje

Daugiau kaip 600 spektak
lių parodė žiūrovams Tarybų 
šalies teatrai per sąjunginę 
dramos veikalų apžiūrą, skir
tą TSKP XXVI suvažiavi
mui. Dvidešimt vienas teat
ras iš dešimties sąjunginių 
respublikų pelnė teisę daly
vauti baigiamajame apžiūros 
etape. Tarp jų — Panevėžio 
dramos teatras.

Maskvos Dailės akademi
nio teatro filialo scenoje pa
nevėžiečiai parodė du savo 
naujo pastatymo “Katedros 
posėdis” spektaklius. Šį uk
rainiečių dramaturges V. 
Vrublevskajos veikalą Pane
vėžyje pastatė jaunas reži
sierius R. Polis, pagrindinį 
vaidmenį sukūrė TSRS liau
dies artistas D. Banionis.

Lietuvos 
kamerinio gastrolės

Respublikos nusipelnęs ko
lektyvas, Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas 
TSRS liaudies artisto S. 
Sondeckio išvyko gastorlių į 
Ispaniją, kurios vyks Kanarų 
salų kurortuose, vėliau stam
biuose šalies miestuose. Čia 
bus surengta vienuolika kon
certų. Nuo gegužės vidurinio 
vilniečių grojimo klausysis 
Prancūzijos miestų gyvento
jai.

Gastrolėms orkestras pa
ruošė didžiulę programą, ku
rioje V. A. Mocarto, A. 
Vivaldžio, F. Šuberto, D. 
Šostakovičiaus, P. Čaikovs
kio, F. Bajoro kūriniai.

Savo kelionę kolektyvas 
baigs koncertais Paryžiuje.

Atgyja praeitis
Lietuvos TSR liaudies bui

ties muziejaus Rumšiškėse 
Liaudies muzikos teatro tru
pė paruošė naują dviejų da
lių teatralizuotą koncertą, 
kurio premjera įvyko Vilniu
je. Pirmojoje koncerto dalyje 
teatras nukėlė žiūrovus į 
baudžiavos laikus. Tų laikų 
pasakojimais, dainomis, žai
dimais atskleidė liaudies 
skriaudas, neapykantą ren
gėjams, šviesių dienų troški
mą. Antrojoje dalyje, pava
dintoje “Naujoji gadynė jau 
švinta”, skambėjo lietuvių 
proletarinė proza, poezija — 
J. Janonio eilės, V. Kapsuko 
straipsnių, laiškų fragmen
tai, lietuvių revoliucinės, 
liaudies dainos.

Per trylika darbo metų 
trupė surengė daugiau kaip 
pusę tūkstančio koncertų Ta
rybų Lietuvos klausytojams, 
gastroliavo Maskvoje, kituo
se šalies miestuose, Lenkijo
je, Suomijoje.

Knygos—laureatės
Penkios 1980 metų lietu

viškos knygos pažymėtos 
tradiciniame sąjunginiame 
konkurse “Knygos menas”.

Pirmojo laipsnio diplomu 
įvertintas M. K. Čiurlionio 
kūrinių reprodukcijų aplan
kas “Sonatos ir fugos”, an
trojo — V. Mozūriūno poezi
jos rinkinys “Vilniaus etiu
dai”. Specialia Kultūros dar
buotojų profsąjungos CK 
premija pažymėtos savitos

Darbininkiškos Prano Ziberto šilko kombinato šių metų
premijos laureatas rašytojas Vytautas Petkęvičius.

R. Kepežinsko iliustracijos — 
jaunojo dailininko diplominis 
darbas.

Trečiojo laipsnio diplomais 
įvertinti du leidiniai — Č. 
Kudabos knyga “Geografinės 
kelionės ir atradimai” bei L. 
Gutausko “Dangaus kalvis 
Perkūnas”. J. Avyžiaus kny
gos “Juodažvaigždis arkliu
kas” dailininkei I. Žviliuvie- 
nei paskirta speciali TSRS 
dailininkų sąjungos premija.

Rašytojo sukakčiai
Pažymint Lietuvos TSR 

nusipelniusio kultūros veikė
jo Vytauto Sirijos Giros gi
mimo 70-ąsias metines, Res
publikinėje bibliotekoje Vil
niuje surengta rašytojo kū
rybos paroda.

Ne vienam parodos lanky
tojui įdomu peržvelgti 1931 
m. Klaipėdoje išleistą pirmą 
jo eilėraščių rinkinį “Golas į 
ateitį”, taip pat vėlesnius — 
“Širdys formaline”, “Mergai
tės ir asonansai”. Šalia poe
zijos, eksponuojami apsaky
mai, apysakos, romanai — 
“Buenos Airės”, “Raudonme
džio rojus”, “Kai neliepsnojo 
tik vanduo”. V. Sirijos Giros

K. Jūrelės nuotr.

i prozos kūriniai patraukia ak- 
į tualia problematika, įdomia 
intriga, tolimų šalių egzoti
ka. Ekspozicijoje galima su
sipažinti su rašytojo kūrinių 
vertimais į rusų, estų, vokie
čių bei kitas kalbas.

Parodoje—Tarybų 
Lietuvos kinas

ta paroda “Ta- 
kinui - 40”.
salėse atkurta

Lietuvos TSR Liaudies 
ūkio pasiekirbų parodų rū
muose atidary 
rybų Lietuvos

Ekspozicijų
visa keturių dešimtmečių Ta
rybų Lietuvos
Fotografijos, skaidrės, filmų 
kadrai, kino p 
mų, filmavime 
vyzdžiai supa 
tojus su rei 
vaidybinio bei 
kino vystymosi etapais, kino 
mėgėjų darbai 
no propagandos renginiais. 
Parodų rūmų kino salėje

kino istorija.

akatai, kostiu- 
technikos pa- 

žindina lanky- 
kšmingiausiais 
dokumentinio

s, masiniais ki-

Parodų rūmų 
demonstruojami lietuviški 
kino filmai, vyksta susitiki
mai su resp 
meistrais.

Parinko
V

ublikos kino

. Petkevičienė

BRONIUS MACKEVIČIUS

Paslaptis
Buvo šventė. Pasakų pilaitėj
Griaudė polkos už varpus

skardžiau.
Aš, Pelenis, žydrą karalaitę 
Pakerėjau, pavergiau, vedžiau.

Sutema — kaip šokanti čigonė — 
Virpino žvaigždynų žvangulius. 
Ir žibintai žydinčių aguonų 
Švietė mūsų svaigiuose keliuos.

O kai širdį, lyg rasotą rožę, 
Aš segiau prie nuotakos kasų, 
Vos palietus spindulingą grožį, 
Žinot, 
Pasidarė man baisu.

Nes Peleniui nelabai jau lengva 
Džiaugtis karalaičių žavumu, 
Kai greta pentinų auksu žvanga 
Tiek gražuolių, princų svetimų.

Ir todėl tuoj po vestuvių, rytą, 
Kai užmigo nuotaka žavi, 
Aš jos grožio mažą dalelytę 
Pavogiau. Ir užsklendžiau savy.

Plaukė metai, gražūs kaip miražai 
Bloškė metai skausmą į šalis, 
Kol likimas nelauktai įrašė 
Nuotakai į kaktą raukšleles.

Ir pražilo mano karalienė. 
Ir apniuko kaip rudens naktis, 
Nes nejuto, nežinojo vieno — 
Tos vestuvių ryto paslapties.

Nežinojo ji, kad, pūgai staugiant, 
Kada viskas vysta pakelėj,

AŠ jos grožio dalelytę saugau 
Užrakinęs saugiai ir giliai.

Kad jos kasos ir akių jos linas 
Mano žvilgsnį jaudins ir žavės 
Ir tada, 
Kai skambins tamburinais 
Mums žvaigždynai 
Aukso vestuves.
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Amerikiečių spauda apie 
artistus iš Lietuvos

REVOLIUCINIAI PUNKTAI

Louisville miesto, Kentucky valstijoje, Chamber Music 
Society kvietimu žymūs Lietuvos artistai Aušra Stasiūnai
tė, Raimundas Katilius ir Povilas Stravinskas koncertavo 
tenykščiams muzikos mylėtojams. Apie tai aprašė laikraš
tis “The Louisville Times”. Tą straipsnį dedame ištisai:

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

Lithuanian Trio Strays Off Beaten Path

SHARP QUERIES 
PROVOKED OFFER 
TO PERFORM HERE

By DIANNE APRILE
Louisville Times Staff Writer

A trio of Lithuanian musicians, 
billed as rising stars of the Soviet 
Union, performed to an enthusiastic 
audience of 65 LouisvilUans at Gar
dencourt last night as part of a nation
al tour.

It’s not unusual for super-stars of 
the music world to perform here. 
World-class musicians often play with 
The Louisville Orchestra and for the 
Chamber Music Society.

But it’s something close to extraor
dinary when the musicians are Soviet 
citizens — and especially when their 
visit to the States Ls limited to just 
three weeks and their only other per
formances are for the United Nations 
and private cultural societies in Chica
go, Manhattan and the University of 
Maryland.

How, you might wonder, did Louis
ville find its way onto such an itiner
ary?

Perhaps because a group of local 
civic and business leaders and Univer
sity of Louisville students asked some 
“tough, pointed questions" a couple of 
years ago.

That’s the way Joseph Maloney, di
rector of U of L’s Institute of Commu
nity Development, explains it. Ma
loney arranged the Lithuanians’ visit 
here.

He said the "Louisvine connection” 
dates to October 1979, when a group 
of Soviet Embassy representatives — 
including a chief officer of the Soviet 
economic trade commission and the 
head of press relations — visited Lou
isville for a few days.

They were wined and dined by 
businessmen, interviewed on televi
sion and radio and grilled by a class 
of graduate students who just hap
pened to be studying capitalism at the 
time.

“It was great for the students be
cause you can study capitalism in the 
classroom for a year and never en
counter anything like that,” Maloney 
said.

"People here were tough with them, 
but not belligerent. They liked it.”

Maloney also felt the Soviets appre
ciated getting a chance to talk with 
“regular” folks, outside diplomatic cir
cles.

“It might have been the first time 
they got out of the Washington-New 
York corridor,” he said. "They’re of
ten restricted to travelling in that area 
and can only go outside of it if they’re 
invited someplace .”

So, earlier this year, when Maloney 
received “a feeler” from the Soviets, 
he jumped at the opportunity to invite 

j the Lithuanian musicians — a violln- 
I 1st, pipnist and mezzo-sporano — to 
I perform here.

And they accepted.
Last night, the three played and 

sang for more than two hours at 
Gardencourt, the mansion on Alta Vis
ta Avenue that once housed the music 
school and now is home for U of L’s 
Urban Studies Center.

They performed in a long, narrow 
room with French doors opening >to a 
stately porch, a lush lawn and a blos
soming flower garden. At quiet mo
ments, the sounds of birds chirping in 
the distance blew in with the bteeze.

Raimundas Katilius, the stem-faced 
violinist, played pieces by Bach, 
Brahms, Bartok, Kreisler and Bar
kauskas. When he performed, he did 
so with vigor, his hair flopping and his 
expression turning even more somber. 
His comrade-at the piano, Povilas 
Stravinskas, seemed more at ease 
playing a Beethoven sonata, Chopin 
ballade and two preludes by Culr- 
lionis.

Aušra Stasiūnaitė, the mezzo-sopra
no, sang a variety of music — from 
Rossini and Bach to Lithuanian .folk 
songs and the Ave Maria.

Music’s universal language madp up 
for the fact that none of the musicians 
could speak English and few in the 
audience knew Lithuanian.

One who did was Leonard Lat- 
kovski, a retired Bellarmine College 
professor who helped translate during 
an interview with the trio earlier in 
the day. Although Latkovski is Latvi
an, he also speaks Lithuanian.

He relayed questions about music, 
audiences and differences between 
Soviet and U.S. cultures to the musi
cians, and while most of the answers 
he returned were very positive, they 
were not very specific.

What have they enjoyed most, so 
far, during their tour of the U.S.?

“Since this is their first time,” Lat
kovski said, after listening to all three 
speak briefly, “they are interested in 
everything.”

Are audiences different here?
“They have noticed no practical 

differences,” Latkovski said. “They 
have been warmly received every
where.”

How do they like the food?
“They find the food tasty.”
Is there anything they don’t like?
When Latkovski asked the question, 

they all laughed and looked at the 
floor, then mumbled to each other. 
Latkovski waited until they finished 
and then spoke.

“Everything is fine. They are happy 
to be here. People have treated them 
very well.”

Lietuvos kraštotyrininkai 
atlieka didelį kryptingą dar
bą, saugodami ir atstatydami 
istorijos ir kultūros pamink
lus, rinkdami vertingus isto
rinius duomenis apie lietuvių 
tautos kovą už socialistinį 
gimtosios šalies pertvarky
mą, už Tėvynės išvadavimą 
iš fašistinės Vokietijos oku
pacijos, apie broliškus ryšius 
su kitomis šalies tautomis, 
komunizmo kūrimą.

Didelę paslaugą jaunajai 
kartai padarė Kauno rajono 
kraštotyrininkai, papildę re
voliucinius įvykius naujais 
faktais. Šie duomenys pa
skelbti LTSR Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugi
jos Kauno rajono skyriaus 
išleistame buklete. Iš jo ma
tyti, kad Kauno rajono apy
linkės buržuazijos valdymo 
metais buvo svarbi Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto plenumų, slaptų 
spaustuvių, konspiracinių 
butų bei susitikimų punktai.

Nuo 1936 iki 1938 metų 
Karmėlavos malūne komu
nistai turėjo rotatorių, ku
riuo spausdino beveik visą 
tada leistą LKP nelegalią 
literatūrą. 1937 metais Kar
mėlavos malūne spausdintas 
LKP CK laikraštis “Tiesa” ir 
komunistinis hektografuotas 
neperiodinis leidinys “Propa
gandistas”. Tekstus ant vaš- 
kočių rašė E Filipavičienė, 
S. Lomsargienė, S. Sarpaly- 
tė, I. Valdštinas ir kiti.

1938 metais Muravos kai
me (dabar Kauno miesto 
dalis) komunistas F. Krašti
nis įrengė septintoje vietoje 
“Spartako” spaustuvę. Nuo 
rugpjūčio mėnesio joje buvo 
spausdinami atsišaukimai, o 
nuo lapkričio mėnesio — 
“Tiesa” ir kiti leidiniai. Joje 
dirbo buvęs “Žemaitijos tie
sos” redaktorius ir leidėjas 
A. Milvydas, A. Murauskai
tė, F. Kraštinis, M. 
naitė, I. Meskupas 
Sniečkus.

1939 m. kovo 23 d.
bus Klaipėdos kraštą Vokie
tijai, buto šeimininkas B. 
Gapšys atsisakė toliau laikyti 
spaustuvę. “Spartako” įren
gimai buvo perkelti į Rim
gaudų kaimą (dabar Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos mo
komojo ūkio teritorija) pas 
komunistą J. Prekevičių. 
1937 m. jo name buvo LKP

Bordo- 
ir A.

uzgro-

o i

Violinist Raimundas Katilius and pianist Povilas Stra
vinskas were among a trio of Lithuanians performing 
last night at Gardencourt. Mezzo-soprano Aušra 
Stasiūnaite also sang during the concert.

Staff Photo by Pam Spaulding

CK literatūros sandėlis, < 
nuo 1939 m. “Spartako 
spaustuvė ir LKP CK kon
spiracinis butas. Nuo balan- 

j džio pradžios iki gruodžio 18 
j dienos Rimgauduose išspaus
dinta daug atsišaukimų ir 
nelegalios komunistinės lite
ratūros. Spaustuvėje dirbo 
F. Kraštinis, A. Milvydas, J. 
Prekevičius. Jiems padėdavo 
A. Sniečkuš ir M. Bordonai- 
tė. Jų parengtą komunistinę 
literatūrą dviratininkai ga
bendavo į Garliavą, Raudon- j 
dvarį ir kitus punktus ir 1 
įteikdavo iš apskričių atvy
kusioms komunistinių orga- 1 
nizacijų atstovams. Šie žmo
nės savo ruoštu perduodavo 
kitiems draugams ir komu
nistinis spausdintas žodis pa
siekdavo nuošaliausius Lie
tuvos kampelius.

1939 m. gruodžio 19 d. 
fašistinė žvalgyba A. Milvy
dą, J. Prekevičių, F. Krašti
nį ir A. Sniečkų suėmė, bet | 
paslėptos spaustuvės nėra- i 
do.

1926-1937 metais Vilkijoje, 
Babtuose ir Lapėse veikė 
LKP parajominiai komitetai. 
1938-1940 m. LKP valsčių 
komitetai buvo Babtuose, ' 
Vandžiogaloje, Zapyškyje. 
Pogrindinės komunistų kuo
pelės veikė Babtuose, Čekiš
kėje, Karmėlavoje, Vilkijoje.
1937 m. babtiečiai komunis
tai padėjo surengti Žemaičių 
plento darbininkams, dirbu
siems Kauno-Raseinių ruože, 
streiką, kuriame dalyvavo 
apie 600 žmonių.

LKP CK pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus 1938-1939 
m. gyveno Lampėdžiuose, 
Vičiūnuose (dabar priklauso 
Kauno miestui), Rimgauduo
se ir Virbališkiuose ( dabar 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos mokomojo ūkio terito
rija). Virbališkiuose A. 
Sniečkus vasarojo pas A. 
Tamoliūną, kaip vienos Kau
no mokyklos mokytojas Pra
nas Masiulis (tokį pateikė 
pasą). Namo savininkas net 
nežinojo, kad A. Sniečkus 
komunistas, kad jis 
svečiai atlieka labai 
mingą darbą.

LKP CK plenume, 
šiame 1937 m. gruodžio 31 ir
1938 m. sausio 1 d. Kulau
tuvoje, Akacijų gatvės 25- 
me name, dalyvavo A. Snieč-

ir jo 
reikš-

vyku-

Utenoje, Dauniškio mikrorajone, atidarytas naujas, dviejų salių kino teatras 
“Taurapilis”. Jame vienu metu gali žiūrėti filmus šeši šimtai žiūrovų. “Taurapilis” — 
tai 192-sis kino teatras Lietuvoje.

Nuotraukoje: Naujasis Utenos kino teatras “Taurapilis”. A. Sabaliausko nuotr.

“LAISVĖS” BENDROVES DIREKTORIŲ 
ruošiamos

Ekskursijos i Tarybų Lietuvą
Šiais mūsų laikraščio 70 m. jubiliejiniais metais 

ruošiame dvi ekskursijas į Tarybų Lietuvą.
Pirmoji išvyks birželio 22 d., grįš liepos 8 d.
Antroji išvyks rugpjūčio 12 d., grįš rugpjūčio 29
Abi grupės Lietuvoje išbus po 10 dienų. Pirmoji 

vyks per Helsinkį ir Maskvą, grįš taip pat tuo 
pačiu keliu. Antroji grįš per Leningradą.

Kaina iš New Yorko birželio 22 d. grupei $1,410. 
Rugpjūčio 12 d. grupei $1,465.

Prašome visų, norinčių vykti, greit užsakyti 
vietas, prisiunčiant užstato $100.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

kus, L Meskupas, K. Didžiu
lis, A. Petrauskas, Ch. Aiže
nas, B. Baranauskas, A. 
Kleineris, V. Niunka ir kiti. 
Pranešimą padarė A. Snieč
kus. Apie komunistų veiklą 
legaliose organizacijose ir 
Darbo rūmuose kalbėjo I. 
Meskupas, J. Bulavas ir B. 
Baranauskas. Plenumas ap
svarstė darbo žmonių telki
mą į antifašistinį liaudies 
frontą, aptarė organizacinius 
bei ideologinius reikalus, 
priėmė nutarimą “Apie arti
miausius mūsų uždavinius 
kovoje prieš fašizmą, kapita
lo puolimą, dėl liaudies gero
vės, dėl Lietuvos nepriklau
somybės gynimo”, patvirti
no naują LKP Įstatų projek
tą, naujai kooptuotus CK 
narius, išrinko LKP CK Poli
tinį biurą ir CK Sekretoria
tą. CK sekretoriumi tapo A. 
Sniečkus. Pagal apsvarstytų 
ir priimtų uždavinių svarbą 
plenumas prilygo komunistų 
partijos suvažiavimui.

1939 m. sausio 6 ir 7 d. 
LKP CK plenumas vyko Vil
kenų kaime (7 kilometrai nuo 
Babtų) valstiečio nuomininko 
komunisto S. Grincevičiaus 
name. Jame dalyvavo LKP 
CK nariai A. Sniečkus, A. 
Petrauskas, Ch. Aizinas, A. 
Kleineris, F. Kraštinis, D. 
Pundžius, P. Kutka, V. 
Niunka ir kiti. Pranešimą 
padarė A. Sniečkus. Nutarta 
kviesti partines organizaci
jas, visus komunistus veikti 
kryptingiau, nelegalų komu
nistų darbą derinti su lega
liuoju, rodyti daugiau sava
rankiškumo ir iniciatyvos, 
daugiau pagalbos teikti kom- 
jaunimui. Buvo parengta so
cialinių ir ekonominių reika-

GAMTOS GROŽIO PAMINKLAI

Kiek poetų, menininkų su
žavėjo, įkvėpė kūrybai uni
kalus Lietuvos gamtos gro
žis. Ir kiekvienam jų, kaip ir 
kiekvienam mūsų, patys 
mieliausi širdžiai tėviškės, 
gimtųjų apylinkių kampeliai.

O ar galima surasti abso
liučiai gražų gamtos vaizdą? 
Taip, galima. Į šį klausimą 
skaičių, formulių, grafikų pa
galba žmogui padeda atsaky
ti mokslas — kraštovaizdžio 
estetika. Šios srities specia
listai, įvairių profesijų moks
lininkai pripažino, kad pačios 
gražiausios Lietuvoje apylin
kės atsiveria nuo Aukštadva
rio piliakalnio, Trakų pilies 
bokšto ir Ledakalnio, esančio 
Nacionaliniame parke.

— Kraštovaizdžio estetika 
— tai mokslas apie mus 
supančios aplinkos grožį, — 
sako Botanikos instituto 
kraštovaizdžio ekologijos la
boratorijos vadovas, žemės 
ūkio mokslų daktaras Kazys

lavimų programa, priimta 
rezoliucija “Dėl einamojo 
momento ir artimiausių par
tijos uždavinių”.

Babtų vidurinės mokyklos 
kraštotyrininkai, vadovauja
mi mokytojos M. Markaus
kienės, surinko nemaža duo
menų apie tą LKP CK plenu
mą ir jo dalyvių atsiminimų. 
Mokyklos kraštotyros muzie
juje yra įrengta plenumo 
ekspozicija. Be kita ko, joje 
yra LKP CK pirmojo sekre
toriaus A. Sniečkaus laiškas 
Babtų kraštotyrininkams.

Vandalinas Junevičius

“Laisvė” ir jos garbingas kelias
Šiandien prieš mus stovi didelė 

pareiga — tai šaukimas liaudies į 
kovą prieš rengimąsi prie branduo
linio karo. Mes turime dėti pastan-

iai mokėjo atrasti ir 
gražiausiais

Eringįs. — Jau tolimi mūsų 
prote

i pasinaudoti 
gamtos kampeliais. Tvirtas,
saugias nuo užpuolikų pilis 
jie statė vaizdinguose upių 
vingiuose, santakose, ežerų 
salose, ant aukštų kalvų. Iš
likę senosios architektūros 
pavyzdžiai ir šiandien žavi 
savo harmoninga sąveika su 
landšaftu. Kur kas sunkiau 
sukurti tą gamtos grožio bei 
architektūros derinį dabarti
niais unifikuotais, industri
nės statybos laikais. Iškyla ir

i kita Į— poilsio problema: 
miestai plečia savo valdas, o 
kiekvienas norėtų praleisti 
savaitgalį, atostogas natūra
liame gamtos prieglobstyje 
— miške, prie ežero, paupy
je.

Gamtos apsauga paėmė į 
savo globą nykstančius gy
vūnus, augalus. Būtina pasi
rūpinti ir pačia aplinka. 
Kraštovaizdžio estetika, pa
sitelkusi sudėtingus skaičia
vimus, padeda nustatyti, kuo 
vienas gamtos kampelis yra 
vertingesnis už kitą, surado 
unikalaus grožio Lietuvos 
apylinkes, kurių dabar nie
kam nevalia keisti, žaloti 
naujais statiniais, ardyti da
bartinės harmonijos.

Tarybų Lietuvos moksli
ninkai, pasinaudodami nau
jausiais gamtos apsaugos, 
ūkinės veiklos, landšafto 
tvarkymo bei kitais reikala
vimais, sukūrė originalią 
kraštovaizdžio tyrimo meto
diką. Gamtos vaizdas tary
tum padedamas po dideliu 
mikroskopu — įvairiais as
pektais vertinamas detalus 

■ jo turinys, vandenų ir sausu- 
1 mos tarpusavio santykis, pa
statų siluetai bendrame fone 
ir t. t. Pagal šią metodiką ir 
buvo išrinkti Lietuvos gam-

Leiskite pasveikinti laikraštį 
“Laisvę” sulaukusią garbingo 70 
metų jubiliejaus. Svarbiausia, kad 
nesuklupo klasių kovos kelyje. 
Žmonių gyvenime 70-metų tai už
baiga produktingo darbo ir pradžia 
žvilgsnio į saulėleidį. Kitaip yra su 
laikraščiu. Jo darbas nesibaigia 
metų skaičiumi. Klasių kova aštrė
ja, ypač kai kapitalistų užmačios 
darosi žiauresnės ir ruošimąsi prie 
branduolinio karo, žfnonijos pražū
ties.

Prieš 51 metus atvykau į šią šalį. 
Gal teisingiau bus — pabėgau iš 
smetoninio fašizmo. Atvykusi pir
miausia užsirašiau dienraštį “Vil
nis” ir jį ne tik skaičiau, bet ir 
bendradarbiavau jame. Kiek vėliau 
turėjau progos skaityti “Laisvę”, ją 
pamėgau. Arčiau susipažinau su jos 
kolektyvu, ypatingai mane teigia
mai paveikė redakcijos narė Stefa
nija Sasna-Sasnauskienė. Jos drau
giškas ir švelnus bei motiniškas 
būdas rodė, kaip reikia dirbti 
pažangos labui ir nerodyti savo 
“aš”.

Nuo 1937 iki 1962 metų teko 
lankytis “Laisvės” patalpose apie 7 
kartus ir kiekvieną kartą vis jau
čiau didesnę pagarbą visam kolek
tyvui.

Atvykusi į šią šalį prieš 51 
metus, radau taip vadinamus ne
darbo laikus. Bankai užsidarinėjo. 
Kas turėjo sutaupų, jas prarado. 
Nedirbančių gretos didėjo. Pradėjo

organizuotis bedarbių tarybos. Va
dovavo Komunistų Partija ir pa
žangios tautinės organizacijos. 
Daug darbo pridėjo “Vilnis” Čika
goje ir “Laisvė” New Yorko apylin
kėje. Kova buvo nelengva, bet to 
dėka buvo įvesta socialė apdrauda, 
nedarbo pensija ir sutrumpintos 
darbo valandos. Tame darbe vaid
menį suvaidino “Laisvė” ir “Vilnis”.

Negaliu praleisti nepažymėjusi, 
kad mūsų laikraščiai į savo rengi- 
nius-piknikus sutraukdavo po 
7,000 ir 8,000 dalyvių. Skaitytojų 
skaičiai siekė dešimtis tūkstančių. 
Aišku, pasiųstos delegacijos bei 
rezoliucijos valdžios įsteigoms buvo 
svarus žodis . . .

Užsiliepsnojus Antram pasauli
nių! karui, minėti laikraščiai ir jų 
remiamos organizacijos tvirtai sto
vėjo už pergalę prieš fašizmą. 
Nugalėję fašizmą, vėl dirbome, kad 
pagelbėjus karo nuteriotai Tarybų 
Sąjungai. Ypatingai daug pasiųsta 
siuntinių Tarybų Lietuvos 
liaudžiai. Siuntiniai buvo siunčiami 
iš “Laisvės” įstaigos, bet surinkti 
visuose lietuviais apgyventuose 
miestuose. Iš Čikagos buvo pasiųs
ta drabužių į “Laisvę”, taipgi per 
“Russian War Relief’. Suminėti 
visus svarbius darbus, kuriuos atli
ko Amerikos pažangūs lietuviai 
vadovystėje “Laisvės” ir “Vilnies”, 
neįmanoma. Tik pasakysiu, kad šie 
laikraščiai atliko neribotai didelį 
darbą klasių kovoje.

ga su visos šalies liaudimi pastoti 
kelią branduoliniam karui, kuris 
gali sunaikinti visą žmoniją. Gyny
bos sekretorius Weinbergeris nori 
padidinti karo išlaidas 32.6 bilijonų 
dolerių, kas sudarytu 1982 m. 
biudžete 222.2 bilijonus dolerių. 
Tuo pačiu laiku norima sumažinti 
senukų socialė apdrauda, vaikučių 
pietūs mokyklose ir aplamai netur
tingų bėi invaldių pažalpos. Valsty
bės sekretorius A. Haig grįžęs iš 
savo kelionės po Vidurinių Rytų ir 
Europos sostines didžiuojasi laimė
jęs jų pritarimą. Bet faktai rodo 
visai ką kita. Britanijos “Times” 
kritikuoja gynybos sekretoriaus 
Weinbergerio pareiškimus apie Ta
rybų Sąjungą ir apie detentę. Tas 
pats laikraštis klausia, “Kodėl T. 
Sąjunga turi sustabdyti ginklavi
mąsi, jei Amerika neratifikuoja 
SALT H-ros sutarties? Toliau sako, 
kad detentė nedavė rezultatų dau
giausia dėl Amerikos kietos laiky
senos. Ne kitaip atsiliepia ir V. 
Vokietijos laikraščiai. Kas reiškia 
nedidelį pritarimą Haig planui.

Matant esamą padėtį mūsų šaly
je, mes sąmoningi pažangūs lietu
viai turime dar tvirčiau stoti į 
bendrą kovą su visos šalies liaudimi 
prieš karo rengėjus ir daryti viską, 
kad karo krankliai nepaskandintų 
kraujuose nekaltus žmones. Ta 
proga dar kartą linkiu “Laisvei” ir 
“Vilniai” ilgo, tvirto ir kovingo 
amžiaus. J. Marazienė

tos “grožio konkurso” nuga
lėtojai, apie kuriuos pranešė
me šio rašinio pradžioje.

Ypatingą vietą respublikos 
estetinių išteklių žemėlapy
je, kurį sudarė kraštovaiz
džio tyrinėtojai, užims taip 
pat Tarybų Lietuvos sostinė. 
Pusę milijono gyventojų tu
rinčio miesto ribose yra net 
keli landšaftiniai draustiniai. 
Vieno jų miškai, prasidedan
tys tolokai už miesto, žalia 
gija per Antakalnį pasiekia 
patį Vilniaus centrą — Gedi
mino pilį. O kai naujieji rajo
nai priartės prie Grigiškių 
bei Lentvario, sostinės vidu
ryje atsidurs Vingio par
kas — beveik pusantro šimto 
hektarų natūralaus miško. 
Vilnių puošia ir jo statytojų 
sukurta sudėtingo reljefo bei 
architektūros harmonija.

Kraštovaizdžio apsauga — 
nauja žmogaus veiklos sritis. 
Vilniaus universiteto Gamtos 
fakultetas kasmet paruošia 
kvalifikuotus ekologus. Jų 
pareiga prižiūrėti, kad mies
tuose, rajonuose nebūtų ar
doma per tūkstantmečius su
kurta gamtos harmonija, kad 
Lietuva — nedidelė Pabaltijo 
respublika — ir ateities kar
toms išliktų kaip nepakarto
jamas gamtos grožio pamink
las. Rita Grumadaitė
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
PRIMENU - PAKARTOJU

Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
nės draugijos ruošiamas pik- 
nikas-išvažiavimas, drg. V. 
Vekterienės labai puošnioje 
vasarvietėje įvyks 21 d. bir- 
želio-June. Valdyba nuošir
džiai kviečia montrealiečius 
ir apylinkėje gyvenančiuo
sius tautiečius, jame skait
lingai dalyvauti.
NETEKOME TAUTIETĖS

Gegužės 5 d. Žydų ligoni
nėje mirė senosios kartos 
tautietė Kazimiera 
(Kukanauskaitė), 
82 metų amžiaus, 
nūs, trys anūkėliai
proanūkis. Velionė kilusi

Šiaulių apskr., Šaukėnų vals
čiaus, Valakių vienkiemio. 
Prieš kelis metus mirė velio- * 
nės gyvenimo draugas, o; 
antrajame pasauliniame kare j 
žuvo jų sūnus.

Velionės šeimai gili 
jauta.

uzuo-

LONDON, 
ONTARIO

GAVO ŠIRDIES i
PRIEPUOLĮ

Prieš keletą dienų, važiuo- į 
jant autobusu D. Rušinskie- j 
nė gavo širdies priepuolį. ! 
Buvo greitai nuvežta į Royal j 
Victoria ligoninę ir suteikta 
pirmoji medikalė pagalba. * 
Rašant šiuos žodžius, teko 
sužinot, kad ligonė jaučiasi j 
neblogai ir greitu laiku keti- I 
na grįžti namo.

DETROIT, MICHIGAN
BRAVO DETROITIEČIAI Garelis, pagelbstint Stella 

Detroitiečiai gražiai pasi-1 Smith, Emma Rye ir Ann 
rodė sveikinimais ir aukomis į Balchūnas. Prie stalų patar- 
“Laisvės” 70 metų jubiliejuje * 
ir suvažiavime, 
nuvežė aukų

Repšienė 
sulaukusi 
Liko sū- 
ir vienas

BUVO IŠVYKĘ I 
LAIDOTUVES

P. ir M. Petrauskai, D. ir 
C. Petrauskai ir Elenutė 
Petrauskienė buvo išvykę į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas į giminaitės laidotuves.

Ed. Vilkis nesenai grįžo iš i 
Toronto, aplankęs ten savo* 
senus pažįstamus. P-.

pa- 
su- 
be- 
tik 
bet

MONTREAL, QUE., CANADA

MUSU PADĖKA
Žiauri mirtis iš mūsų tarpo išskyrė Anelę 

Braknienę — mylimą mano žmoną, vaiko motiną ir 
anūkėlių močiutę. Šioje liūdnoje valandoje mūsų 
artimi draugai ir giminės giliai mus atjautė, gausiai 
atsilankė į šermenis. Karstą papuošė daugybė 
gėlių. Išreiškė užuojautas žodžiu ir per Laisvę ir 
palydėjo į amžiną poilsio vietą. Todėl norime 
visiems, ypatingai torontieČiams J. ir A. Ylams už 
prisiųstą užuojautos laiškutį, tarti giliausią padė
kos žodį. Jūs toks gilus atjautimas, šį skaudų 
momentą mums palengvino pergyventi.

Liekame visiems labai dėkingi.
Vyras-JONAS BRAKNYS 
sūnus-VIKTORAS ir
anūkėliai —ROBERTAS ir DEAN

Giliai atsiprašome draugų Braknių ir draugės 
Kisielienės, už šią padėką taip suvėluotą. Ji buvo 
prisiųsta per d. Kisielienę vasario mėnesyje, bet 
kaip nors pas mus buvo pasimetusi.

ADMINISTRACIJA

PASVEIKINO SU 
GIMTADIENIAIS

Gegužes 10 d. esant Moti
nų Pagerbimo dienai, būrelis 
vietinių lietuvių aplankė Sta
sį ir Pranutę Repšius ir 
sveikino jų gimtadienio 
kaktį, kuriems sukanka 
veik, tuo pačiu laiku, 
vienos dienos skirtumas,
keliais metais ir atšventė 
Motinų Diena.

Su gimtadieniais pasvei
kinti S. ir P. Repšius, atvyko 
iš Toronto jų artimi draugai: 
K. Ragauskienė ir sūnus Al. 
Ragauskas, taipgi, ir J. Šin- ! Tony ir Millie Vasaris, John 
kūnas.

Atsilankiusiuos svečius, 
jubilijantai gražiai priėmė ir 
pavaišino.

Tik keli metai kai S. ir P. 
Repšiai apsigyveno Londone, 
pardavę savo tabako ūkį, 
kurį turėjo Rodney. Jie čia 
pasistatė namus ir gražiai 
susitvarkė.

Jubilijantams linkiu ilgų ir 
laimingų metų. J. N.

. • navo klubietės — čiagimu- 
St. Masytė 1 si°s Nanette ir Diana Gare- 

sumoje 1 ks, Judy ir Diana Rye. Bilie- 
$1,850.00 nuo sekančių de-1 tus pardavinėjo Lillian Gu- 
troitiečių: po $100 aukojo i Sas- Už baro sušilęs dirbo 
Frank Ulinskas ir Detroito Į klubo nuolatinis patarnauto- 
Lietuvių Klubas; po $70:jas Juozas Tamulis, o jam 
Frank Yoshonis, Vincas Kir-; pagelbėjo klubo vicepirmi- 
vela, Anna Dočkus; po $50 I cinkas John Smith. Pagelbs- 
Anna Daukus ir Adelė Kli-1 tint Servit Gugui, Eddie Bal- 
maviče; po $25 ALDLD 25 ; chunas ir Walter Gugo, ban- 
kp., Detroito Moterų Pažan- Į ketas buvo gražus ir pasek- 
gos Klubas, Servit ir Ruth j mingas.
Gugas, Adelė Wardo, Mikas i Svečius perstatė klubo pir- 
ir Pat Stunskas, Frank ir * mininkė, St. Masytė. Klube 
Sophie Nakas, St. Masytė ! buvo David Rye iš Chicagos, 
sugrąžino 
dovaną;
Ulinskas,
Mack; $15 Pat Stackwell ■
(Stakvilienė); po $10 George 
Janonis, Matilda Rudzevičie
nė, Alfons ir Emma Rye, 
Albinas ir Susan Bubnelis, 
Kęstutis ir Antonette Gare
lis ir Peter Stasikaitis gyv. | 
Hot Springs, Arkansas; po ' 
$5 Aleksandra Sharkienė, i

“Laisvės” vajaus i kuris atvyko iš University of 
po $20 Elizabeth i Chicago pas savo tėvelius 
Charles ir Anna I T<>ny ir Bertha Rye.

Pat Stakvilienė sėdėjo su 
savo uošve Jarmila Rezler iš 
Toronto, Kanados ir su savo 
marčia ir sūnum Eddie ir 
Kathy Stackwell; iš Wind
sor, Kanados buvo Leo ir 
Julia Svirplys, Stanley ir 
Emily Baltulis, Kastė Linke
vičienė, Petras ir Ona Ru
dzevičiai, Sam Kunsaitis, 
George Kuodis, Ivan ir Vio
let Soroka ir Julius Rudys. O 
jauniausias banketo svetys 
buvo Brian Robak, 13 mėne
sių, Ken ir Jean Jeske Ro
bak sūnus. Pirmininkė taipgi 
pagerbė visas motinas tam 
tikslui pritaikyta kalba. Po 
pietų ir programos, svečiai 
ilgai pabendravo.

I ir Estelle Smith, Ruby Jes
ke, John Urbon ir Antoinette 
Waitkunas; o sumai sulyginti 
pridėjo Teofile Masienė ir 
Stefanija Masytė $1,020.00. 
Bravo detroitiečiai!

Remkite

LAISVĘ

MOTINU DIENA
Detroito Lietuvių Klubas 

gegužės 10 d. surengė ban
ketą visoms motinoms pa
gerbti. Banketas nepaprastai 
gerai pavyko. Į klubo salę 
prisirinko daug motinų ir 
svečių jas pagerbt. Dalyviai 
skaniai pavalgė pietus ir visi 
gyrė, kad buvo geri pietūs. 
Juos pagamino klubo nuolati
niai šeimininkai: Pat ir Mi
kas Stunskai, ir Antonette

ST. PETERSBURG, FLA

klubo nariai. Jiedu 
į Chicagą praleisti 
0 rudenį pažadėjo 
į St. Petersburgą.

burgo vietomis. Bronė 
Juozas Vaitkai. Albertas 
šeštadienius praleido mūsų 
klubo pobūviuose. Turėjo 
progą susipažinti su St. Pe- 
tersburgo pensininkais. Jis 
taip pat daug mums papasa
kojo apie mūsų gimtinę Lie
tuvą ir savo kelione į Flori
dą. Albertas pagyrė pensi
ninkus už nenuilstančią pa
žangią jų veiklą. Apdovanojo 
mūsų klubą gražiais suveni- 
rais, kuriais mes papuošime 
klubo sienas. Širdingas ačiū 
AL Laurinčiukui. Mūsų or
ganizacijos taip pat įteikė 
Albertui kuklią dovanėlę pri
siminimui Floridos pensinin
kų.

Mūsų šeimininkės pateikė 
skanius pietus. Po pietų va
dovybėje Helenos Janulytės 
įvyko dainų programa.

Stasys Kuzmickas padaina
vo keletą dainelių solo. Pa
baigai dainavo Dainos Mylė

to sekė
su sve-

tojų choras, o po

Gegužės 2 diena savoje 
salėje klubiečiai turėjo mė
nesinį susirinkimą.

Ji pravedė klubo prez. 
Valys Bunkus. Klubo valdy
ba bei renginių komisija pa
teikė raportus. V. Bunkus j 
sakė, kad klubo veikimas 
žiemos metu buvo sėkmin
gas, pobūviuose visuomet tu
rėdavom publikos iš įvairių 
vietų.

Alfonsas ir Francis Patec- 
kai yra 
išvyko 
vasarą, 
sugrįžti
Lauksime. O, be to, Alfonsas 
ir Frances prieš išvykstant 
įteikė piniginę dovaną klu
bui, LLD 45 kp. ir Dainos 
myltėtojų chorui. Vardu or
ganizacijų Al. ir Frances 
širdingas ačiū.

Nutarta gegužės mėnesį 
prisiminti mirusius klubo na
rius per “Laisve” ir “Vilnį”. 
Paramos paskyrė po $25.

Stasys Kuzmickas dalyva- , šokiai ir pokalbiai 
vo “Laisvės” 70 m. Jubilieju- čiais. 
je. Jis perdavė linkėjimus 
nuo niujorkiečių, papasako
jo, kad minėjimas buvo pa
sekmingas. Buvo atvykę į 
minėjimą menininkai iš T. 
Lietuvos. Jie išpildė įspūdin
gą koncertine programą.

Kartu su menininkais at
vyko daugumai seniai pažįs
tamas žurnalistas “Tiesos” 
redaktorius Albertas Laurin
čiukas.

Albertas prieš kiek metų 
gyveno New Yorke.

Dirbo prie Jungtinių Tautų 
korespondentu ir turi daug 
pažįstamų mūsų šalyje. Jo 
draugai artistai iškeliavo pa
sidairyti po didmiesčius. O 
Al. Laurinčiukas atskrido į 
St. Petersburgą. Čia susitiko 
senus pažįstamus.

Mums tikrai buvo malonu 
vėl susitikti pasikalbėti ir 
būrelyje draugų praleisti va
karą. Alberta Laurinčiuką 
globojo ir plačiai supažindino 
su įdomesnėms St. Peters-

i*r 
du

LietuviųGegužės 9 dieną 
Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pravedė 
kuopos pirmininkas Stasys 
Kuzmickas.

Kuopos Valdyba bei rengi
nių komisija pateikė rapor
tus. Pirm. Stasys Kuzmickas 
sakė: Man malonu, kad na
riai kooperuoja organizacijos 
veikimą, yra gera tvarka. 
Taipgi pranešė, kad į kuopą 
įsirašė naujas narys Jonas 
Baltrūnas. Sekret. Bronė 
Vaitkienė skaitė laišką nuo 
Chicagos “Vilnies” direktorių 
Tarybos. Kviečia dalyvauti 
dalininkų suvažiavimę, kuris 
įvyks birželio 7 dieną.

Kuopos sekretorė Julė An- 
drulienė sutiko atstovauti 
LLD 45 kuopą.

Po pietų įvyko Motinos 
dienos paminėjimas. Pirmi
ninkė Bronė Vaitkienė pra
nešė, kad šiandien pagerbsi
me motinas.

Bronė pasveikino moteris,

su Malcolm Carron Wilson. 
Jų tėvai Vytautas ir Aldona 
Bacevich Petrui ir John Wil
son Sr. svečius priėmė Ro
ma’s of Bloomfield svetainė
je. Be močiutės, Mary Bace
vich, kuri mums patiekia vi
sokių eilėraščių, puotoje da
lyvavo apie 250 svečių. Abu 
jaunavedžiai priklauso prie 
LDS bowleriu. Linkime jau
navedžiams linksmų vedybi
nių metų.

LDS BOWLERIAI
Detroito LDS bowleriai 

pabaigė savo pamokas ir jau 
prisirengė vykt į LDS Nacio- 
nalį Kėglio Turnyrą, kuris 
šiemet įvyks Kenosha, Wis
consin. Jų pamokos balan
džio 18 d. ir gegužės 2 d. 
buvo sėkmingos.

Kaip per visą sezoną taip 
ir šiose pamokose, bowleriai 
aukojo visą valgį, o vėliau 
visi pirkosi — sukelt iždą 
važiavimui į turnyrą. Valdy
ba pranešė jog vyks 54

riai, ir žinoma, visi 
daug laimėjimų. Tur- 
įvyks gegužės mėnesio 
tąjį savaitgalį. Jie va-

tikisi 
nyrąs 
ketvir 
žiuos pusu ir savo mašinom,
nes visi į busą nesutelpa.

Linkime Detroito LDS 
bowleriams laimingos ir ge
ros kelionės į Kenosha ir 
laukiame Jūsų visų sugrįž
tant su daug laimėjimų.

NEPĄMIRŠKIME

Detroitiečiai gerai ir gra
žiai pasveikino “Laisvės” da
lininkų suvažiavimą ir 70 m. 
jubiliejų. Dabar nepamirški
me pa 
ninku 
įvyks 
d. Vilnies salėje, Chicagoje. 
Dar y 
mo. IV!

sveikint “Vilnies” dali- 
suvažiavimą, kuris 

sekmadieni, birželio 7

suvažiavi-ra laiko iki 
atykite St. Masytę ir 
ikite sveikinimus. Ne- 

ir neturime užmirštgalime
kito nhūsų pažangiečių laik
raščio “Vilnies”.

Stefanija Masytė

GULFPORT, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Bunkų lietuviškaČia Albertas Laurinčiukas apjuosia Vali 
juosta.

linkėjo joms geros sveikatos, 
laimės, geros nuotaikos gy
venime.

Po to pristatė kalbėtoją 
Heleną Janulytę. Helena pa
sakė turiningą kalbą, plačiai 
apibudino motinos pareigas 
šeimoje ir visuomeniniame 
gyvenime. Pabaigai paskaitė 
motinai skirtą poemą. Taipgi 
buvo pristatytas Albertas 
Laurenčiukas. Jis širdingai 
pasveikino motinas. Linkėjo 
joms geros sveikatos, 
džiaugsmo ir daug saulėtų 
dienų.

Toliau sekė dainų progra
ma. Stasys ir Violet Kuzmic
kai dainavo duetus, Choro 
moterys padainavo apie “Mo
tinėlę”. Pabaigai Dainos my
lėtojų choras padainavo kele
tą dainelių. Programai vado
vavo ir akomponavo Helena 
Janulytė. Toliau sekė šokiai 
ir draugiški pokalbiai iki va
karo.

PRANEŠIMAS
Gegužės 23 d. kuopos ren

ginys.
Gegužės 30 dieną klubo 

renginys.
Po pietų bus paminėtas 

Walterio Žuko mirties meti
nės.

Birželio 6 dieną klubo susi
rinkimas.

Birželio 13 dieną LLD 45 į 
kp. susirinkimas.

Birželio 20 dieną įvyks ! 
tėvų Dienos paminėjimas.

Keletas bruožų apie mūsų 
organizacijų darbuotojus.

S. ir V. Kuzmickai palygi-1 
nūs su kitais yra jaunesni! 
žmonės. Jie daug dirba orga-j

Svarbu pabrėžti, kad ge- 
I gūžės 8 dieną Stasys atšven- 
! tė savo 72-tra gimtadienį. O 
į gegužės 11-ta dieną Stasys ir 
I Violet atšventė jų 52 metus 
! vedybinio gyvenimo.

Tai gražios dviejos sukak- 
Į tys. Įdomu, kad jos supuola 
i tą patį mėnesį.

Gegužės 9 d. žmonėms 
! pradėjus rinktis į klubo salę 
I Metinės Dienos minėjimui, 

netikėtai įžengė į salę jau
na įdomiai pasipuošusi mer
gaite ir įteikė Stasiui Kuz
mickui pasveikinimo telegra
mą nuo sūnaus Dano ir 
marčios Terry iš Chicagos. 
Ta proga gražuolė padainavo 
Stasiui “linksmo gimtadie-• M nio .

Linkiu Stasiui ir Violetai 
| ilgiausiu metų! V. Bunkienė

ATSIMINKITE
Visiems gerai žinoma pa- 

žangietė Anna Dambrauskie
nė paliko savo ūkį ir dabar 
gyvena St. Anthony Nursing 
Center, 31830 Ryan Road, 
Warren, Michigan. Aną die
ną ją aplankė Paul Lapenis ir 
Alice Sharkienė. Būtų gerai, 
kad ir kiti detroitiečiai ją 
aplankytų — jai nebūtų taip 
nuobodu.

FLORIDOJ BALIUS
Moterų Pažangos Klubo ir 

Detroito Lietuvių Klubo na
rė, Della Nikalajūnas, gyve
nanti St. Petersburge, Flori
doj, gegužės 16 d. minės 
savo 90 metų gimtadienį ir 
klubo salėje St. Petersburge 
jos gimtadienio proga bus 
didelis balius. Nors Della 
Mikalajūnas jau daug metų 
gyvena Floridoj, bet ji nepa
miršta detroitiečių ir mūs 
organizacijų. Taigi ir mes ją 
sveikiname su jos gimtadie
niu ir linkime jai dar daug 
linksmų metų.

MIRĖ
Gavome žinią, jog Newport 

Richey, Floridoj balandžio 10 
d. mirė John Reed, 70 metų 
amžiaus. Jis buvo visiems 
gerai žinomos buvusios vaji- 
ninkės jau mirusios Marcella 
Janulis Aranuk žentas. Ve
lionis dideliame nuliūdime 
paliko savo žmoną Jennie 
Janulis Reed ir šeimą.

Gegužės 9 d. Providence 
ligoninėje mirė George Lato- 
ža, 66 m. amžiaus, širdies 
smūgio ištiktas. Buvo pašar
votas Howe-Peterson Laido
tuvių namuose Dearborne, o 
palaidotas gegužės 12 d. su 
St. Hedwig bažnytinėmis 
apeigomis St. Hedwig kapi
nėse.

Po laidotuvių, dalyviai su
grįžo pietums į Detroito Lie
tuvių Klubą. Klube patarna
vo klubo vicepirmininkas 
John Smith.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime keturis brolius, 
Albert, Edward, Walter ir 
Joe; keturias sesutes Dolly, 
Grace, Julie, ir klubiete Do
rothy Belūnas, jų šeimas ir 
daug kitų giminių.

SUSITUOKĖ
Gegužės 9 d. su Lola Val

ley United Methodist bažny
tinėmis apeigomis Sharon 
Rosemary Petrui susituokė

Walter Žukas
Su didžiausiu gailesčiu prisimename mūsų myli

mą Walterį.
MYLDA ŽUKIENĖ —žmona
HELEN ŽUKIENĖ-motina 
HELEN PINEb-sesuo

ST. PETERSBURG, FLA.

PRISIMINIMO MIRUSIU DIENOJE
. Liūdime netekę mielų, darbščių klubo narių. Jų 
pažangi veikla kovoje už laimingesnę žmonių ateitį 
šiame kontinente paliko gilius pėdsakus.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB INC. 
VALDYBA ir NARIAI

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L. L. D. 45 KUOPOS MIRUSIU NARIU
Su liūdesiu širdyje prisimename mielus mirusius 

kuopos narius ir su pagarba minėsim Ju darbus, 
kad pasaulyje būtų Taika, geresnis, šviesesnis 
gyvenimas. Mes pasilikę tęsime toliau tuos kilnius 
darbus.

Ilsėkitės ramiai Amerikos žemėje.

L. L. D. 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Florida

OAKLAND, SAN FRANCISCO, CAL.
Su širdgėla prisimename šios kuopos mirusius 

narius, kuriuos negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo ir praretino mūsų eiles. Jie bendrai veikė ir 
troško, kad pasaulyje taika ir gerbūvis klestėtų.

Jų kilnus atminimas pasiliks gyvas mūsų narių 
širdyse

LLD 198 KP. VALDYBA ir NARIAI

BEAUMONT, CAL.

Mirus

Charles Pečiuliui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Kristynai 

Karvelis, jo anūkams, proanūkiams, giminėms bei 
draugams ir pažįstamiems. Netekome mylimo ir 
gero žmogaus, kuris išsiskyrė iš mūsų tarpo
eidamas 105 metus.

P. Žilinskas A. Marcinkienė
P. Matelienė F. F. Sakalai
V. M. Railai J. A. Bernotai
A. Zix M. Straus
E. Pamataitis S. Kent
Al. A. Klasčius C. Kent
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SOUTH OZONE PARK, N. Y.

MUDNAS PRISIMINIMAS
pa- 

Šir-

Mirė V. Sirvydas
Praėjusį sekmadienį, 

valgęs pietus, Vytautas 
vydas atsisėdo kedėje ir už
migo amžinai — matyt gavo 
širdies smūgį. Jis gyveno 
pas sūnų Hudson, New 
Hampshire.

V. Sirvydas buvo “Vieny- 
I bės” senijoras redaktorius, 
i Jaunas būdamas jis buvo 
■ gana liberalus, net socialis- 
j tiškai nusistatęs, bet vėliau 
| labai pasikeitė ir pasiliko 
j aršus Tarybinės Lietuvos 
' priešas.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jonas Lazauskas
mirė 1975 m. gegužės 22 d.

staiga nustojo 
vyro ir dukters 
kiekvieną dieną

Jau praėjo šešeri metai kaip 
plakusi mano mylimo ir brangaus 
tėvo širdis ir užgeso gyvybė. Jį 
prisiminame su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo šeimos meilė pasiliks amžinai mūsų

į Mirė
Valerija Sutkienė

Po ilgos ir sunkios ligos 
San Franciske mirė Valerija 
Sutkienė. Draugė Sutkienė 

i sveika būdama buvo labai 
' aktyvi mūsų judėjime. Ji 
buvo uoli rėmėja mūsų spau
dos. Smulkesnių žinių apie 
jos ligą ir mirtį šiuo laiku 
neturime. Tikimės mums 
praneš daugiau San Francis- 

i co draugai.

Visi su malonumu prisime- ' kur D. Hammarskjoldo bib- 
name puikiai pavykusį mūsų liotekos salėje surengė gražų 
“Laisvės” laikraščio 70 metų ' koncertą. Prieš jį trumpai 
jubiliejų. Jį gražiai papuošė i apie šiuolaikinę Lietuvą ir 
mieli svečiai iš Lietuvos — 1 jos kultūrą susirinkusiems 
tai Lietuvos Žurnalistų Są- lietuviškai papasakojo Alber- 
jungos pirmininkas, “Tiesos” tas Laurinčiukas. Jo pasisa- 

i laikraščio redaktorius Alber- > kymą į anglų kalbą vertė 
tas Laurinčiukas; Vilniaus i Ieva Mizarienė.
Valstybinio Operos ir baleto

į teatro solistė Aušra Stasiu-i Albertas Laurinčiukas ir ji 
' naitė; Lietuvos TSR nusipel-; lydėjęs “Moscow News” ir 
I nęs artistas smuikininkas “Tiesos” laikraščio korespon- 
Raimondas Katilius ir Lietu-, dentas Sigitas Krivickas per 
vos Valstybinės Filharmoni- UN žurnalistų klubo pirmi- 
jos solistas pianistas Povilas j ninką turėjo progos susitikti 
Stravinskas. ir pasikalbėti su UN Genera-

Vieną dieną svečiai aplan-. liniu sekretoriumi Kurt 
kė Jungtinių Tautų būstinę, I Waldheim. Rep.

Liūdinti žmona -JULIJA LAZAUSKIENĖ

dukra -LILLIAN PAULSON su šeima 
Miami, Fla.

LAWRENCE, MASS.
Su širdgėla ir pagarba prisimename 

tėvelius, Baltru Chuladą mirusį 1967 
Antaniną Chuladienę (Kudrenavičiutę) 
1975 m.

Ant visada jie pasiliks mūsų mintyse.
JONAS ir EDMUNDAS, sūnūs
VIOLET TARAŠK1ENĖ, duktė

ir šeimos

mylimus 
metais, 
mirusią

Kazimieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 19 metų kai negailestinga mirtis atskyrė 

mūsų mylimą vyrą ir tėvą. Mums jo labai gaila.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ, žmona
HELEN, dukra
WILFRED BOND, žentas
RODNEY, anūkas

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

ivyko gegužės pirmąją. Susi- 
j rinkimą atidarė ir pravedė 
' kuopos pirmininkė Polly 
i Maldaikis. Dalyvavo visi 
i Valdybos nariai išskyrius už- 
| rašų raštininkę Helen Hors- 
j ky, kuri dėl ligos negalėjo 
I dalyvauti. Valdybos raportai 
i priimti. Užrašus perskaitė 
j iždininkė Helen Pagiegala.

Mūsų išvažiavimas įvyks 
birželio 28 dieną, sekmadienį 
Otsinengo Park, kampas Be- 

i vier St. ir Front St.
LDS 6 kuopa kviečia visus 

lietuvius dalyvauti ir links
mai laiką praleisti.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias paruošė Polly 
Maldaikis ir Anna Kastravic- 

| kas.
Nariai pasiuntė Helen 

j Horsky atviruką su linkėji
mais greit susveikti. Jinai 
mums labai reikalinga.

Sekantis susirinkimas 
j įvyks birželio 5 d., pirmą 
; valandą po pietų.

Prašome visus narius daly
vauti. K. Thomas

Lietuvos artistai apdovanojami suvenyrais už gerą koncer
tą Jungtinėse I autose. g, Narkeliūnaitės nuotr.

Lietuvos artistų koncerto klausosi [iš kairės] Povilas 
Venta, Nastė Buknienė, Nelė Ventienė, Ieva Mizarienė, 
Albertas Laurinčiukas ir Viktoras Beckeris.

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincent Kazėnas
Mirė

1974 m. birželio 6 d.
Su širdgėla prisimenu jį. Aš niekad jo neužmir

šiu.
AMELIA KAZĖNAS —žmona

BINGHAMTON, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Paulinos Jasilionienės
Mirė 1977 m. birželio 21 d.

Ilsėkis ramiai, mieloji. Mes Tavęs nepamiršime 
kol gyvos busime.

HELEN ŽUKIENĖ
HELEN PINE
MYLDA ŽUKIENĖ

Kandidatuoja į
New Yorko merus

New York. — Brooklyno 
asemblymanas Frank Barba
ro gegužės 14 d. pasiskelbė 
kandidatuosiąs į New Yorko 
merus, pavadindamas dabar
tinį merą Koch “neinspiruo ! 
jančia Reagano eros išraiš- I 
ka”. Jis kaltino Koch, kad i 
tasai mažai dirbąs miesto 

Į žmonių labui. Barbaro sakė, 
kad jis kovos už demokratų 
nominavimą, bet taip pat ' 

1 tikisi ir liberalų partijos pa- , 
ramos. Pirminiai demokratų : 
rinkimai bus rugsėjo mėnesį. ■

Susirinkime, kuriame Bar- j 
baro padarė tą pranešimą, ; 
buvo daug darbo žmonių | 
atstovų, unijų vadų ij doke- i 
rių, kurių tarpe ir pats Bar- ! 
baro anksčiau yra dirbęs. Į 
Barbaro rėmėjų tarpe buvo 
ir pereito karto kandidatai 
prieš Koch — Herman Badil- 1 
lo ir Belą Abzug.

FONDA, N. Y.

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

Katherine Kalinauskas
Mirė

1981 m. gegužės 2 d.
Giliame liūdesyje liko sūnus William Kalinaus

kas, dukra Mary Kupčiūnas, trys anūkai ir septyni 
proanūkiai.

Prisiminimui mielos mamytės, kuri buvo ilgame
tė “Laisvės” skaitytoja, dukra Mary Kupčiūnas 
aukoja laikraščiui $25.

“Laisvės” kolektyvas dėkoja už auką ir K. 
Kalinauskienės šeimai reiškia širdingą užuojautą.

Frank J. Barbaro

BRIEFS
They say a remarkable new drug 

that can help hearts stricken by a 
first attack may save the lives of 
thousands of Americans each year.

After a 33-month study, doctors 
in Norway predict the drug timolol 
may someday be taken routinely 
by as many as 80 percent of all 
patients who survive a first heart 
attack.

* * *
Donald M. Kendall, Chairman of 

Pepsi Co, stated prior to the recent 
trade embargo that the United 
States and USSR Trade and Eco
nomic Council was considering pro
jects worth $18 billion in value 
which would create 800,000 new 
jobs for American workers.

If the present administration is 
serious creating jobs for American 
workers, it will immediately take 
measures to lift the restrictions on 
US, USSR trade.

* * *
“A woman’s place is every

where,” Bella Abzug told a group 
of 600 women and men who gath
ered at the Hartford Stage Compa
ny recently.

During the first in a series of 
lectures sponsored by the Hartford 
Women’s Network, Ms. Magazine, 
and WVIT-TV (channel 30), the 
former New York congresswoman 
and president of women — USA 
said women must become “relent
less political activists” and “orga
nize their own political power.”

1

w

Svečiai iš Lietuvos ir Ieva Mizarienė Jungtinių Tautų 
vestibiulyje prie Belgijos dovanoto gobeleno.

Albertas Laurinčiukas kalbasi su UN Generaliniu Sekreto
riumi Kurt Waldheim. S. Narkeliūnaitės nuotr.

------------------ ---------------- —----------------------------------------------------------------------------- ---------

* * *
A Testimonial Concert to honor 

the life and work of the artist Hugo 
Gellert on his 90th birthday took 
place last Sunday in New York. “A 
man of artistic talent ... his 
outstanding art expresses his con
cern for the dignity of labor and 
friendship among people ... his 
deep commitment and personal 
integrity in the struggle for Peace 
and Human Justice, for the past 
seven decades . . . .”

(Initiating sponsors of the Hugo 
Gellert Testimonial Concert)

* * *
Lithuanians are very talented in 

arts and crafts. Another Lithuani
an in the limelight. I read in 
Binghamton paper the following 
lines: Simon Karpik and John 
Woiciek (Vaicekauskas) have been 
weaving baskets all their lives, but 
it was only last week (it was in the 
paper about Easter time) that they 
got together to weave a friendship.

Both Karpik and Woiciek made 
baskets for the museum shop at 
Robertson Center for the Arts and 
Sciences, Binghamton.

Each had been interested in the 
other’s method of weaving. Karpik 
follows the tradition he learned in 
Poland; Woiciek follows the styles 
of native Lithuania. He uses only 
willow streamers to create baskets 
in small, medium and large sizes.

Woiciek, who can read and write 
in three languages, also composes 
poetry. One of his poems has been 
enlarged and placed above his 
work at the Roberson Center. It’s

titled: This poem for Mr. Willow 
Oh you willow weeping willow.

What have you dope to me?
You urge me to makę baskets

From your streamer willow tree.
I got the hobby work and work

To keep you organ ze
Put together basket forms

I think you realize.
I am thankful Mr. Willow

Get material from you
I can make handy baskets

I got pleasure too. 1

John Woiciek, 91 years old [left] 
Simon Karpik, 80 years old. They 
are still at it.
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