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Verbuoja šnipus
Kur tos žmogaus teisės? 
Fašistai bruzda Anglijoje

A. BIMBA
Amerikos susisiekimų dar

bininkų unijos prezidentas 
Glenn E. Watts įspėja Ame
rikos liaudį, kad reakcinės, 
jėgos yra sukėlusios tarp 20 
ir 30 milijonų dolerių fondą 
kongresiniams rinkimams. 
Jų tikslas pašalinti iš Kon
greso liberališkų pažiūriu 
kongresmanus ir išrinkti 
reakcininkus.

Tokį įspėjimą unijos vadas 
padarė savo pranešime uni
jos 40-ajai konvencijai.

Glenn E. Watts kalba 
600,000 unijos narių vardu. Į 
jo įspėjimą apie tokį pavojų 
turėtų atkreipti dėmesį visos 
kitos darbo unijos, sudarant 
galingą bendrą politinį frontą 
prieš reakcininkų užsimoji
mą.

Kodėl Jungtinių Valstijų 
kariniai lėktuvai buvo panau
doti gabenimui prancūzų ir 
belgų į Zairą malšinti sukili
mą prieš Mobuto režimą? 
Juk Prancūzija ir Belgija turi 
savo lėktuvus. Tai kodėl jų 
nepanaudojo?

Šis klausimas dabar yra 
plačiai diskutuojamas. Prezi
dentas Carteris ir jo gynybos 
sekretorius Brown, neatsi
klausę Kongreso, buvo šią 
šalį įvėlę į labai pavojingą 
avantiūrą.

Kai kurie mūsų didžiojo 
New Yorko senieji tiltai esą 
labai blogoje padėtyje ir rei
kalingi taisymo. Bet, girdi, 
jų pataisymas pareikalautų 
apie 400 šimtus milijonų do
lerių, kurių mūsų valdžia ne
turinti.

Sunku ir įsivaizduoti, ko
kia baisi katastrofa įvyktų, 
kiek gyvybių nusineštų, jei
gu, kai trafikas ant jų di
džiausias, sugriūtų Washing
ton, Whitestone, Brooklyn, 
Williamsburg ar kuris kitas 
tiltas!

Centrinės žvalgybos agen
tūros (ČIA) direktorius 
Stansfield Turner pripažįsta, 
kad agentūra uoliai verbuoja 
šnipus tarp šios šalies aukš
tosiose mokyklose besimo
kančių užsieniečių jaunų vy
rų ir moterų. Jis reikalauja, 
kad 150 tokių mokyklų vado
vybės jo agentams padėtų jų 
misijoje. •

Tai bene tik bus pirmas 
toks viešas pripažinimas.

Birželio 13 d. šios šalies 
taikos šalininkai surengė 
prie Jungtinių Valstijų misi
jos Jungtinėse Tautose de
monstraciją prieš branduoli
nių ginklų gaminimą. Apie 
pusantro tūkstančio daugu
moje jaunų niujorkiečių iš 
Bryant parko numaršavo 
prie misijos ir susėdo ant ša- 
lygatvių. Kai policijos įsaky
mo tuoj išsiskirstyti jie nepa
klausė, šimtai policininkų jė
ga juos bruko į sunkvežimius 
ir vežė į kalėjimus. Viso bu
vo suareštuota 382 žmonės. 
Buvo pamirštos ir sumindžio
tos visos žmogaus teisės, nes 
juk demonstracija buvo ra
mi. •

Birželio 8 dieną Vilniuje 
Dailės parodų rūmuose tapo 
atidaryta meno verslų paro
da. Daugiau kaip tūkstantis 
autorių eksponuoja 2,500 
darbų!

— Ši paroda,—pasakė ją 
atidarydamas Lietuvos TSR 
liaudies meno draugijos pir
mininkas, respublikos nusi
pelnęs meno veikėjas P. Gu- 
dynas,—reikšmingas lietuvių 
tarybinės kultūros puslapis, 
įvairūs, įdomūs, aukšto me

Reikalauja dar 
daugiau arabų žemių

Tel Aviv. — Izraelyje pra
dėjo vis aukščiau galvą kelti 
ultranacionalistai po vėliava 
“Gush Emunim.” Jie reika
lauja ne tik jau okupuotas 
arabų žemes aneksuoti, bet 
dar daugiau jų užgrobti. Jei
gu izraelitams Veikią daugiau 
žemės jiems apsigyventi, ji 
turi būti jiems duodama.

Nuteistas mirti

Zulgikar Ali Bhutto
Buvęs Pakistano premje

ras, kurio vadovaujama val
džia buvo militaristų nuvers
ta pernai liepos mėnesį, nu
teistas mirti?Jis kaltinamas 
ruošimu sukilimo prieš val
džią. Pakistano Aukščiausias 
teismas dabar svarsto Bhut
to apeliaciją.

Jungtinės Valstijos turi dvigubai 
daugiau branduolinių ginklų savo 

arsenaluose negu Tarybų Sąjunga!
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos specialėje nusi
ginklavimo sesijoje kalbėjo iš 
tarnybos pasitraukęs Jungti
nių Valstijų admirolas Gene 
La Rocque. Jis, tarp kitko, 
pareiškė:

“Jungtinės Valstijos dau
giau padidino branduolinių 
ginklų kiekį savo arsenale, 
negu Tarybų Sąjunga. Jeigu 
1970 metais jų turėjo 4,000, 
tai 1978 metais jau 9,000. 
Per tą patį laikotarpį Tarybų 
Sąjunga savo strateginių 
branduolinių ginklų kiekį pa-

Anglijoje vis drąsiau ir 
aukščiau kelią galvą fašistai. 
Jie savo partiją pavadino 
Nacionaliniu Frontu (Nation
al Front) ir labai aktyviškai 
su savo kandidatais dalyvavo 
gegužės 4 dieną įvykusiuose 
municipaliniuose (miestų) 
rinkimuose. Tiesa, jie tesu
rinko apie 2 procentų balsų, 
bet komunistai ir kiti pažan
gus anglai jų judėjime mato 
demokratijai pavojų ir tel
kiasi į antifašistinį sąjūdį 
jiems užkirsti kelią. 

ninio lygio taikomosios teks
tilės ir keramikos, medžio, 
metalo, gintaro darbai, ku
riuos sukūrė, pagamino ne 
dailininkai profesionalai, o 
liaudies meistrai, įvairių pro
fesijų žmonės, meninei kūry
bai skiriantys savo laisvalai
kį, byloja apie meninių vers
lų masiškumą, apie išaugusį 
vidinį žmogaus poreikį gro
žiui, jo norą ir sugebėjimus 
puošti savo aplinką, savo 
buitį.

Apie liaudies meno tradici
jų puoselėjimą kalbėjo res
publikos vietinės pramonės 
ministro pavaduotojas S. 
Bričkus. Dailės fondo valdy
bos pirmininkas S. Jusionis. 
Buvo pažymėta, kad liaudies 
menui, liaudies meistrų kū
rybai vystytis šiandien suda
rytos pačios palankiausios 
sąlygos. “Dailės” kombina
tai, Lietuvos TSR liaudies 
meno draugija, Vietinės pra
monės ministerijos “Dova
nos” susivienijimas skiria 
liaudies meistrams geras ga
mybines patalpas, tiekia me
džiagas. Liaudies meno rū
mai rūpinasi jų meistrišku
mo, kūrybinės fantazijos ug
dymu.

Berlynas. — Moterų Tarp
tautinė Demokratinė Fede
racija aštriai pasmerkė Gua- 
temaloje siutėjantį fašistinį 
terorą. Valdžios kareiviai ir 
teroristai neseniai Panzos 
apylinkėje užpuolė valstie
čius, 100 jų užmušė, o apie 
300 sužeidė.

Moterų Federacija suside- 
deda iš 129 šalių moterų or
ganizacijų.

Hanoi. — Vietnamo vy
riausybė gavo iš Pekino įsa
kymą tuojau uždaryti savo 
konsulatus Kinijos trijuose 
miestuose. Tas parodo tarp 
Vietnamo ir Kinijos didelį 
įtempimą santykiuose.

kėlė nuo 1,800 iki 4,500.
Šiandien Jungtinės Valsti

jos turi po 35 strateginius 
branduolinius ginklus dėl 
(sunaikinimo) Tarybų Sąjun
gos miesto su virš 100,000 
gyventojų, tuo tarpu Tarybų 
Sąjunga teturi 28 strategi
nius branduolinius ginklus 
dėl (sunaikinimo) kiekvieno 
Jungtinių Valstijų miesto su 
virš 100,000 gyventojų. 
Branduolinio karo atsitikime, 
Jungtinės Valstijos ir Tary
bų Sąjunga galėtų viena kitą 
sunaikinti į 30 minučių!”

Admirolas La Rocque yra 
direktorius Apsigynimo In
formacijos Centro (Center 
for Defense Information). 
Centro adresas: 122 Mary
land Ave. NE, Washington, 
D. C.

Centrą sudarė pasitraukę 
armijos karininkai ir kiti gin
klavimosi reikalais specialis
tai laike Vietnamo karo. Jie 
yra agresyviško karo ir mili- 
tarizmo priešai.

Adm. La Rocque labai ap
gailestauja, kad šios šalies 
liaudis taip nepaisančiai, taip 
šaltai žiūri į viską naikinan
čio branduolinio karo pavojų 
žmonijai.

pas prezidentą Carterį ginklavimosi varžybas

Indijos premjeras Morarji R. Desal [kairėje] 
ir prezidentas Jimmy Carter

Washingtonas.—Praeitą savaitę šioje šalyje su oficialiu 
vizitu lankėsi Indijos premjeras Morarji R. Desal ir tarėsi 
su prezidentu Carter. Kaip tik tuo laiku Kongreso Atstovų 
Rūmai užgyrė prezidento Carterio pasiūlymą Indijai par
duoti branduolinę technologiją, bet su tam tikrais apriboji
mais, vienas kurių yra, kad Indija pažadėtų leisti jos įmo
nes inspektuoti. Indijos premjeras pareiškė, kad tokia sąly
ga Indijai nepriimama. Jis sakė, kad Indija jokiu būdu ne
galinti sutikti leisti jos įmones inspektuoti, kai Jungtinės 
Valstijos turi laisvas rankas savo branduolinį arsenalą di
dinti be jokio apribojimo.

Sakoma, kad prezidentui Carteriui nepavyko įtikinti In
dijos vado tą nusistatymą pakeisti.

Fidel Castro už 
Jimmy Carter!

Pasikalbėjime su televizi
jos tinklo ABC reportere 
Barbara Walters, Kubos pre
zidentas Fidel Castro mūsų 
prezidentą Jimmy Carter va
dino teisingu žmogumi ir pri
tarė jo išrinkimui prezidentu 
antram terminui. Bet taipgi 
Castro išvadino gryniausiu 
melu Jungtinių Valstijų val
džios kaltinimus Kubai, kad 
ji buvusi įvelta į katangiečių 
įsiveržimą į Zairo Shaba pro
vinciją.

Castro sako, kad prez. 
Carter yra suklaidintas jo 
patarėjų apie Kubos veiklą 
Afrikoje. Castro ypatingai 
aštriai pasmerkė prezidento 
patarėją Brzezinskį. Jį išva
dino adventuristu ir melagiu- 
mi.

Pasidalijimas 
Carterio kabinete

Stambiojo kapitalo organas 
“The Wąll Street Journal” 
sako, kad prezidento Carte
rio kabinete esąs gana rim-i, 
tas pasidalijimas. Preziden
tas yra pareiškęs, kad jis at
mes (vetuos) įvairius Kon
greso paskyrimas iš civilinio 
biudžeto. Bet McIntyre ir 
Blumenthal siūlo lėšas mili- 
tariniams reikalams suma
žinti penkiais bilijonais dole
rių.

McIntyre yra biudžeto di
rektorius, o Blumenthal iždo 
sekretorius. Jų balsas labai 
daug reiškia.

Reakcininko balsas 
Kongrese

Senate demokratų frakci
jos lyderis senatorius Robert 
C. By rd reikalauja, kad pre
zidento Carterio administra
cija dar griežčiau kovotų 
prieš Tarybų Sąjungą ir Ku
bą. Jis siūlo ne tik dar dides
nį diplomatinį spaudimą į jas 
daryti, bet ir prieš jas pa
naudoti ir ekonomines prie
mones. Kitais žodžiais, de
mokratų lyderis nori, kad 
santykiai su tomis šalimis 
būtų dar labiau bloginami, 
dar daugiau įtempiami.

t
Topeka, Kan. — Birželio 

16 dieną vidurnaktyje kilus 
dviejų šeimų name gaisrui, 
antram aukšte gyvenanti vi
sa 5 narių šeima žuvo. Gaisro 
priežastis nežinoma.

United Nations, N. Y.
Generalinės Asamblėjos nu
siginklavimo sesijoje kalbėjo 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
prezidentas Romesh Chand
ra. Jis griežtai pasmerkė 
ginklavimosi lenktynes. Jis 
sakė, kad kriminališkas nusi- i 
kaitimas kasdien išleisti gin-| 

j klavimuisi po bilijoną dole
rių, kuomet daugiau kaip bi
lijonas žmonių turi alkanauti. 
Chandra ypač aštriai pa
smerkė ruošimąsi gaminti 
neutroninę bombą, tą bai
siausią masiniam žmonių žu
dymui branduolinį pabūklą.

Pasaulinės Taikos Tarybos 
prezidentas, vardu visų 
branduolinio karo priešų ra
gino nusiginklavimo sesiją, 
pasmerkti neutroninę bom
bą.

Sesijoje taipgi kalbėjo Pa
saulinės Jaunimo Federaci
jos prez. Ernesto Ottone.

“Jaunosios kartos ateitis,

Visi formalumai su 
Panamos sutartimis 
atlikti

Panama. — Birželio 16 die
ną čia lankėsi Jungtinių Val
stijų prezidentas Carteris ir 
kartu su Panamos preziden
tu Omar Torijos formaliai 
pasirašė naujas sutartis tarp 
Jungtinių Valstijų ir Pana
mos. Pagal šias sutartis, 
kaip žinia, 2000 metais pana
mos Kanalas su Panamos Zo
na pereina pilnon Panamos 
Respublikos kontrolėn.

Ceremonijose taipgi daly
vavo Venezuelos, Kolumbi
jos ir Costa Ricos prezidentai 
ir Jamaicos premjeras. Jie 
sutartims pilnai pritaria.

NUTARĖ ALIEJAUS 
KAINOS ŠIEMET 
NEKELTI

Ženeva. — Aliejų-naftą 
eksportuojančios šalys susi
tarė šiemet nekelti aliejaus 
kainos. Bet konferencija iš
rinko komitetą, kuriam pa
vedė ieškoti būdų aliejų eks
portuojamų šalių finansi
niams interesams apsaugoti. 

Žymusis sportininkas Ali susitinka 
su Prezidentu Brežnevu

Maskvoje Kremliuje birželio 19 dieną įvyko draugiškas su
sitikimas ir pasikalbėjimas tarp šiuo tarpu Tarybų Sąjun
goje besilankančio boksininko Muhammad Ali ir prezidento 
Leonido Brežnevo.

jų kovos ir aspiracijos, jų gy
venimo perspektyvos, jų kū
rybinis darbas ir studijos, jų 
galimybės gyventi laisvai ir 
reikšmingai yra susiję su pa
stovios taikos stiprinimu ir 
pasiekimu visuotino nusigin
klavimo,” sakė Ottone.

Pasaulinė Jaunimo Federa
cija atstovauja jaunimo orga
nizacijoms daugiau kaip 100 
šalių. Federacija planuoja 
sušaukti Pasaulinį Jaunimo 
Kongresą kovai už nusigin
klavimą.

Izraelis sutinka tik 
po 5 metų svarstyt 
jų galutiną likimą

Jeruzalė. — Izraelio kabi
netas nutarė, kad Izraelis su
tiks okupuotų arabų teritori
jų galutiną likimą svarstyti 
tik po penkerių metų., Per 
ateinančius 5 metus jis jas 
valdys, ir, žinoma, jose 
steigs naujas izraelitų sody
bas. Apie tų žemių sugrąžini
mą dabar negalį būti nė kal
bos. Neigi Izraelio vyriausy
bė žada jas sugrąžinti po 
penkerių metų.

Šį kabineto nutarimą už
gyrė ir Izraelio parlamentas.

Amerikos vyriausybė 
esanti nelabai patenkinta 
šiuo Izraelio nutarimu. Aiš
ku, kad Egiptas ir kitos ara 
bų šalys jį atmes.

Ragino mažint 
įtempimą tarp Tar. 
Sąjungos ir Jungt. 
Valstijų

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus 
Vance, kalbėdamas Atstovų 
Rūmų Tarptautiniais reika
lais komitete pirmadienį, ra
gino Jungtines Valstijas ir 
Tarybų Sąjungą mažinti jų 
santykiuose pasireiškusį 
įtempimą ir plėsti bendra
darbiavimą. Abiem pusėm, 
jis sakė, reikia atidėti į šalį 
polemikas ir siekti susitari
mo svarbiais klausimais, ku
riais dabar vedamos dery
bos.

Deja, sekretoriaus žodžiai 
yra vienas dalykas, o mūsų 
vyriausybės kursas—kitas. 
Jis tebėra antitarybinis.

Salisbury, Rodezija. — Čia 
peiliu nudurtas amerikietis 
baptistų sektos baltas misijo- 
nierius Archie Dunaway. Tai 
jau penktas misijonierius nu
žudytas Rodezijoje per pa
skutines porą savaičių.

Už gerinimą santykių 
su Tar. Sąjunga

Buvęs Senatinio užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
J. William Fulbright pasikal
bėjime su “TASS” reporteriu 
pareiškė, kad jis pilnai prita
ria detentės politikai, kad jis 
priešingas tiems, kurie tebe- 
sivadovauja šaltojo karo dva
sia ir nori bloginti šios šalies 
santykius su Tarybų Sąjun
ga. Mr. Fulbright mano, kad 
praplėtimas bendradarbiavi
mo su Tarybų Sąjunga būtų 
lygiai labai naudingas ir vai
singas abiems šalims. Jis 
mano, kad būtų gerai kuo 
greičiausia priimti strategi
nių ginklų apribojimo sutar
tį.
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Detente ir nusiginklavimas
Socialistinės šalys ir pažangieji žmonės visur šiuo laiku 

labai energingai puoselėja labai garbingą šūkį: “Detentė ir 
nusiginklavimas—kelias į taiką, kelias į gyvenimą.”

Detentė reiškia tautų ir valstybių taikų sugyvenimą ir 
bendradarbiavimą. Bet ar gali ilgai tęstis taikus sugyveni
mas, kaip šalys, ypač didžiosios šalys, ginkluotos nuo kojų 
iki galvos ir kai ginklavimosi varžybos ne tik nenutrūksta, 
bet dar vis aštrėja ir baisėja? Juk ginkluotas konfliktas, 
kaip parodo Vidurio Rytai ir Afrika, gali kilti bet kurią 
dieną bet kuriame pasaulio kampe. Štai kodėl detentė ir 
nusiginklavimas turi eiti ranka rankon. Štai kodėl minėtas 
šūkis šiandien toks aktualus, toks garbingas, toks būtinas. 
Jam lemta plėstis ir laimėti liaudies mases mūsų Ameriko
je ir Visame pasaulyje.

Detentės priešai ir ginklavimosi šalininkai, kurių, labai 
gaila, netrūksta ir šios šalies lietuviuose, apgaudinėja save 
ir savo šalininkus, propaguodami idėją, kad detentė esanti 
naudinga ir reikalinga tiktai Tarybų Sąjungai ir kitoms so
cialistinėms šalims bei komunistams ir jų sankeleiviams. 
Naujas pasaulinis branduolinis karas, prie kurio veda gink
lavimosi varžybos, reikštų katastrofą visiems.

Vienintelė protinga išeitis
Prieš kiek laiko su oficialiu vizitu Jungtinėse Valstijose 

lankėsi žymiausi nūdieniai Izraelio lyderiai—premjeras Me
nachem Begin ir užsienio reikalų ministras Moshe Dayan. 
Jų misija buvo paveikti Kongresą ir vyriausybę, kad kari
niai lėktuvai būtų parduodami tiktai vienam Izraeliui.

Jie teisūs, kai jie sako, kad tie lėktuvai, kaip ir kiti viso
kie ginklai, gali būti panaudoti prieš Izraelį. Bet juk tas 
tiesa ir su kariniais lėktuvais ir kitais ginklais Izraelio ran
kose. Jie gali būti panaudoti prieš Egiptą ir kitus Vidurio 
Rytų kraštus.-Ne tik gali, bet jau ne kartą ir buvo panau
doti. Vėliausiai jie buvo panaudoti prieš Libaną. Taigi, laz
da turi du galus. Ji lygiai šiame atsitikime pavojinga 
abiems pusėms. Dar daugiau: ji pavojinga visiems Vidurio 
Rytams, visiems to mūsų planetos kampo kraštams.

Vienintelė protinga išeitis: nebeparduoti jokių ginklų nie
kam. Vienos kurios pusės ginklavimas veda į naują konflik
tą, neša tiktai nelaimę ir pražūtį visiems. Vietoje vienus ar 
kitus atskirai ar kartu ginkluoti, reikia panaudoti visas po
litines, moralines bei prekybines jėgas per Jungtines Tau
tas didžiausiam spaudimui eiti prie visiems teisingos ir pa
stovios taikos Vidurio Rytuose: Čia laimėjimas taikos būtų 
svarbus, didelis indėlis į žmonijos pastangas išvengti naujo 
pasaulinio karo ir siekti visų tautų bei valstybių taikaus 
sugyvenimo visame mūsų pasaulyje.

Tokį kelią Vidurio Rytams jau seniai siūlo Tarybų Sąjun
ga. Laikas ir mūsų Kongresui ir vyriausybei juo pradėti 
eiti.

Puikus solidarumo pavyzdys
Viena iš seniausių taip vadinamų “baltkalnierių darbinin

kų unijų,” yra Newspaper Guild. Ji susideda iš redaktorių, 
žinių rinkėjų, korektorių, reporterių, fotografistų, sekreto
rių. Jai priklauso New Yorko stambiojo komercinio laik
raščio “Daily News” 1,340 tos rūšies darbininkų. Birželio 
13 dieną jie sustreikavo. Iš karto atrodė, kad laikraščio 
savininkams ir vedėjams pavyks administracinio štabo ir 
skebų pagalba laikraštį išleisti ir be jų.

Reikia žinoti, kad “Daily News” samdo 5,100 darbininkų. 
Bet kiti darbininkai priklauso prie kitų unijų. Jų nariai 
pamatė, kad jeigu savininkams pavyks Gildijos streiką su
laužyti, tai jų unijas toks pat likimas ištiks. Todėl jie atsi
sakė eiti per pikieto linijas. Dar daugiau: s’treikieriams į 
pagalbą atėjo ir laikraščio išvežiotojų unija, atsisakydama 
“Daily News” pristatyti į stendus.

Didlapio leidėjai tokio savo darbininkų solidarumo nesiti
kėjo. Apie laikraščio išleidimą nebeliko nė kalbos. Jie turė
jo atsisakyti savo užmojo Gildiją sulaužyti.

Šis “Daily News” darbininkų laimėjimas kartu yra laimė
jimas ir visų kitų komercinių didlapių darbininkų.

Šaltojo karo riterių 
laimėjimas

Kongresui yra pateiktas pasiūlymas paskirti aštuonis bi
lijonus ir penkis šimtus milijonų dolerių plėtimui ir vedimui 
užsieninės prekybos. Atstovų Rūmai 241 balsu prieš 158 
priėmė prie pasiūlymo pataisymą, kad iš tų pinigų nė vie
nas doleris nebūtų išleidžiamas prekybai su socialistine Ku
ba. Nieko negelbėjo pataisymo oponentų argumentas, kad 
toks įstatymas, kuris draudžia prekybą su Kuba, veikia 
nuo joje revoliucijos laimėjimo, todėl naujas uždraudimas 
nereikalingas.

Šaltojo karo riteriai tuomi norėjo pabrėžti, kad ir dabar
tinis Kongresas yra priešingas prekybai su socialistiniu 
kaimynu ir kad vyriausybė nedrįstų embargo (uždraudimą) 
panaikinti.

• Vienas medžioklės reik
menų prekiautojas iš Alaba- 
mos valstijos sukosi nuo mo
kestinio įsiskolinimo finansų 
valdybai. Naktį jis padegė 
šios įstaigos kontorą. Tačiau

padegėjui laįai nepasisekė. 
Pirma, jis buvo suimtas, vos 
tik sudegė kontora. Antra, 
pasirodė, kad prieš gaisrą jo 
įsiskolinimo byla buvo pa
siųsta į kitą vietą.

ĮĮJF « v • I inoma’ *r “Pasaulio Lietuvio”Kas ka rašo ir sako į redaktoriaus Nainio, suprati- 
c : mu didelis LB laimėjimas, o

nino komjaunimas ir pionie- Altos pralaimėjimas. Bet 
rių organizacija. ' akivaizdžiausiai aišku, kad

Lietuvos Komunistų parti- 1 kova tarp LB ir Altos tebei- 
■ jos Centro Komitetas giliai i na visu smarkumu, ir, kaip 
i įsitikinęs, kad visi pedago- i sakyta, už tuos pačius “pini-

Lietuvos žurnale “Liaudies > gai, liaudies švietimo dar- į gus, pinigėlius.” 
ūkis” (1978.4) straipsnelyje 1 buotojai, gamybiniai kolek- ;
“Turtuoliai ir vargšai” rašo- j tyvai, jų profsąjungų organi-! AR JAU VISAI 
ma: i zacijos, mokslo, literatūros ir I SUKVAILIOJO?

“Priešingai plačiai išrėkia- ■ meno veikėjai. Savo indėliu Į Chicagos menševikų 
muotai 
tei” ir “klasinei harmonijai, 
buržuazinėje visuomenėje uždavinių sprendimą turi' traukia: 
bedugnė tarp turtuolių ir 
vargšų anaiptol nemažėja. 
Kaip ir anksčiau, didėja tur
tas viename poliuje ir skur
das—kitame. Turtuoliai neri
botai naudojasi visomis gy
venimo gėrybėmis, tuo tarpu 
darbo žmonėms prisieina vis 
labiau spaustis dėl nepaliau
jamo kainų kilimo, kęsti dėl 
nedarbo ir socialinės neteisy
bės.

laik- 
klasinei partnerys- ! kovoje už sėkmingą svar- i raščio “N.” (birželio 7 d.) re- 

biausių mokymo ir auklėjimo I daktorius savo vedamajame

prisidėti Lenino komjaųni- i 
mas ir pionierių organizacija.

Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas giliai 
įsitikinę, kad visi pedagogai, 
liaudies švietimo darbuotojai 
ir ateityje nenukrypstamai 
ves mūsų jaunimą siekti ži
nių viršūnių, formuos jų in
telektą, ugdys jaunąją kartą 
tarybinio patriotizmo ir so
cialistinio internacionalizmo

“Praeitos savaitės viduryje 
sovietų politiniai komentato
riai pareiškė mintį, kad iš; 
Helsinkio aktų vertėtų iš
braukti žmogaus teisių para
grafus. Sovietų propagandis
tai prisipažino, kad pagrindi
nių žmogaus teisių įrašymas! 
į Helsinkio aktus sovietų vai-1 
džiai sukėlė labai daug nema
lonumų. Brežnevas, pasira-

“LAISVĖS” BENDROVĖS EKSKURSIJOS
Malonu pranešti, kad “Laisvės” Bendrovės ruošiama pir

moji ekskursija, kuri išvyks iš New Yorko Kennedy aer- 
porto liepos 12 d. ir grįš liepos 28 d., jau pilna.

Grupėje 32 žmonės iš visos plačios Amerikos—7 iš Flo
ridos, 4 iš New Jersey, 4 iš Massachusetts, 4 iš New York, 
4 iš Connecticut, 3 iš Illinois, 2 iš Michigan, 2 iš Arizona ir 
po 1 iš Pennsylvania, ir California. Tai tikrai mišri grupė.

Šios grupės agentas: Robert J. Ellyn Travel Service.* * *
Antroji grupė išvyks rugpjūčio 16 d., grįš rugsėjo 1 d. 

Šioje grupėje dar yra vietų. Skaitytojai, kurie manote pri
sidėti prie šios ekskursijos, prašomi nedelstu. Prisiųskite 
$100 užstatą į Laisvės Administraciją, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.11417. ADMINISTRACIJA

Jaunimo muzikinis teatras
Pasibaigus spektakliui, sa

lė nuščiuvo. Ir tik po kiek 
laiko prapliupo plojimai. 
Taip kiekvieną kartą žiūro
vai sutinka Kauno TSRS 50- 
mečio Dirbtinio pluošto ga
myklos kultūros ir sporto rū
mų salėje šios įmonės jauni-

pės bei operos autoriaus en
tuziazmą kelia didelis jauni
mo susidomėjimas spektak
liu. Nors nuo operos premje
ros praėjo geras pusmetis, į 
kiekvieną spektaklį sunku 
gauti bilietų.

Jaunimo muzikinė studija
“Pertekliaus visuomenė ir 

gyvenimo lygio kilimas—ne
gailestinga iliuzija daugumai 
darbininkų,”—neseniai buvo 
priverstas pripažinti Ameri
kos žurnalas “Times.” “Di
džiausia mūsų klaida (ir aš
tuntasis dešimtmetis tai pa
tvirtino),—rašo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose leidžia
mas žurnalas “Public Inter
est,”—buvo ta, kad mes bu
vome įsitikinę, jog neturto 
problema jau praeities daly
kas. Mūsų šalyje niekada ne
buvo “pertekliaus visuome
nės,” juo labiau jos nėra ir 
dabar. Kur padėti 20 mln. 
vargšų, kurie neištvėrė žiau
raus mūsų visuomenės dės
nio: “išlieka stipriausias”?

Pažvelkime į socialinę vi
suomeninę “piramidę” tur
tingiausioje kapitalizmo šaly
je—Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jos viršūnėje— 
turtingi amerikiečiai, suda
rantys l°/o šalies gyventojų. 
Jiems priklauso 31% visų ša
lies turtų ir 61% akcijų. 
Apačioje—26 mln. žmonių, 
kurių pajamos, vyriausybi
niais duomenimis, mažesnės 
už oficialų neturto lygį.

Neturtingiausių gyventojų 
tarpe—bedarbiai. JAV Dar
bo ministerijos duomenimis, 
1977 m. rugsėjo mėn. šalyje 
jų buvo, 6,9 mln. (profsąjun
gų duomenimis, —apie 10 
mln). Tai 7.1% visos darbo 
jėgos, negrų bedarbių—dau
giau kaip 14.5%. Ypač dide
lis nedarbas jaunų, iki 20 
metų amžiaus amerikiečių 
tarpe: negrų jaunų bedarbių 
-40.4%, baltųjų—14,7%.”

ATSAKINGAS IR 
DARBINGAS MOKYKLOS 
VAIDMUO

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas savo 
sveikinime Lietuvos TSR 
mokytojų ketvirtam suvažia
vimui, įvykusiam birželio 7-8 
dienomis Vilniuje, sako:

“Kilnus ir atsakingas mo
kytojo darbas mokykloje turi 
savo tęsinį. Jis įsikūnija mo
kyklos auklėtinių darbuose, 
daro teigiamą įtaką šeimai, 
visuomenei. Pedagogo žodis, 
propaguojantis partijos idė
jas, pasiekia visus mūsų 
miestų bei kaimų gyvento
jus. Betarpiškai bendrauda
mi su liaudimi, jūs, pedago
gai, savo ruožtu perimate iš 
liaudies viską, ką geriausio ji 
sukūrė per daugelį metų, ir 
perteikiate visa tai savo mo
kiniams. Jūs garbingai tie
siate tiltą tarp kartų idėjų, 
įsitikinimų ir siekimų. Dide
lės jums sėkmės šioje kilnio
je misijoje!

Rūpinimasis mokykla, Vai
kais, jaunimu—visaliaudinis 
reikalas. Todėl veiksmingą 
paramą mokyklai turi teikti 
partiniai, tarybiniai darbuo
tojai, gamybiniai kolektyvai, 
jų profsąjungų organizacijos, 
mokslo, literatūros ir meno 
veikėjai. Savo indėliu kovoje 
už sėkmingą svarbiausių mo
kymo ir auklėjimo uždavinių 
sprendimą turi prisidėti Le-

dvasia, garbingai įvykdys 
tuos augančiosios kartos mo
kymo ir komunistinio auklė
jimo uždavinius, kurie nu
brėžti istoriniuose TSKP 
XXV suvažiavimo nutari
muose, naujojoje TSRS Kon
stitucijoje.”

KARAS TARP JŲ UŽ 
TUOS DOLERIUS DAR 
VIS NESILIAUJA

Dar vis nesimato galo ka
rui tarp Lietuvių Bendruo
menės (LB) ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALT) už tuos 
amerikoniškus vasario 16- 
sios dolerius. Mat, Altos va
dai visus tuos dolerius savi
nas! ir nori pasiglemžti, bet 
juk ir LB lyderiai negali dva
sia šventa gyventi, jiems irgi 
tie doleriai labai skaniai kve
pia.

Antai Lietuvių Bendruo
menės žurnalo “Pasaulio Lie
tuvis” redaktorius Nainys 
paskelbė prieš pat smertį pa
rašytą Martyno Stonio 
straipsnį “Šviesios Proper
šos,” kuriame jis aštriai 
smerkia Altos vadus, kaltin
damas juos siekimu sunaikin
ti Lietuvių Bendruomenę. M. 
Stonys sako:

“Žinome, kad LB nuo pat 
gimimo dienos turėjo priešų, 
kurie norėjo jos veiklą apri
boti ir stabdyti, kad ji nesi- 
plėstų ir nepraaugtų ameri
kiečių lietuvių truputį senes
nės organizacijos, pasivadi
nusios Altą. Toji Altą vis 
vaidino LB globėją ir reikala
vo, kad LB jai paklustų. LB 
vadai, nenorėdami ginčų ir 
nesantaikos nors ir nenoro
mis, to klusnumo rodė, kol į 
LB įsijungė daug išsimoksli
nusių ir sumanių jaunų vei
kėjų. LB pasijuto stipresnė 
ir savarankiškesnė ... LB 
žengė, istorinį žingsnį į poli
tiką . . .

Kilo audra. Visi Altos šali
ninkai puolė LB, niekino jos 
gerus darbus ir vis reikalavo 
rūpintis tik ‘vaikų darželiais’ 
—švietimu. Iš kur tam švie
timui gauti lėšų, jie negalvo- • M JO.

Bet, girdi, su laiku,” pa
dangėje atsirado daug švie
sių properšų, kuriomis gali
me džiaugtis ir į ateitį žiūrėti 
su didele viltimi.” Ir Stonys 
paduoda tų tokių “properšų” 
pavyzdžius. Viena, tai kokio 
ten A. Juodvalkio “Dirvoje” 
paskelbtas straipsnis “Pini
gai, pinigai, pinigėliai.” Savo 
straipsnyje Juodvalkis “blai
viai ir realiai apžvelgia LB 
darbus ir pripažįsta, kad tie 
darbai geri, kąd LB reikia pi
nigų, kuriuos turi sudėti Va
sario 16 aukotojai, padalin
dami savo auką į tris dalis.”

Na, o kita ir dar, matyt, 
didesnė, “šviesi properša,” 
pasirodė Detroite. “Čia du 
aršūs altininkai.ir LB niekin
tojai taip pat praregėjo ir 
ėmė domėtis LB darbais ir »

neberėkia, kai Vasario 16 
aukos renkamos ir LB, nors 
toje pačioje minėjimo salė
je ...”

Tai vis, velionio Stonio, ži-

šydamas Helsinkio aktus, ne
turėjo supratimo, kad tie ak
tai sukels nemalonumų so
vietų valdžiai ne tik krašto 
viduje, bet ir tarptautinėse 
konferencijose.”

Kas žodis—tai bjaurus me
las. Niekur joks Tarybų Są
jungos politinis komentato
rius arba veikėjas nesakė ir 
nesako, kad Helsinkio konfe
rencija buvo klaida arba ka
da ji sukėlė tarybinei valdžiai 
kokių nors nemalonumų; nie
kada niekur nesakė ir nesa
ko, kad iš Helsinkio aktų tu
rėtų būti išbrauktos pagrindi
nės žmogaus teisės arba kad 
Helsinkio aktas būtų panai
kintas. Tai tik “N.” redakto
riaus kvailas sapaliojimas ir 
mulkinimas jo skaitytojų. 
Kaip žinia, visos žmogaus 
pagrindinės teisės yra įrašy
tos ir į naująją Tarybų Są
jungos konstituciją. Taipgi, 
kaip žinia, tos teisės yra su
žymėtos ir Tarybų Lietuvos 
neseniai priimtoje konstituci
joje.

mo muzikinio teatro vaidini
mus. Jau penkiolika kartų 
buvo parodyta kauniečio 
kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus opera “Ten, vi
duje,” parašyta specialiai 
šiam saviveikliniam teatrui 
pagal žinono belgų drama
turgo ir poeto Moriso Meter- 
linko tokio pat pavadinimo 
pjesę.

Prieš kurį laiką įvykusia
me Lietuvos Kompozitorių 
sąjungos valdybos plenume 
sąjungos valdybos pirminin
kas, respublikos nusipelnęs 
meno veikėjas Vytautas Lau- 
rušas kalbėjo apie šią operą:

—“Ten, viduje,”—pasakė 
jis,—kamerinio plano opera, 
skirta darbininkų muzikinei 
studijai. Šios operos atlikė
jai—daugiausia jauni darbi
ninkai ir moksleiviai, gamy
bininkų vaikai. Tai, žinoma, 
įdomus ir reikšmingas atve
jis, skatintinas visais požiū
riais. Tai viena iš efektyviau
sių dirbančio jaunimo esteti
nio auklėjimo priemonių. 
Operinės saviveiklinės tru-

IŠ LIETUVOS
i

[Telegrama]
žymint Lietuvių literatūrosĮamžintas revoliucioneriaus 

atminimas
Šiaulių miesto darbo žmo

nės šventai saugo savo že
miečio, žymaus revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje veikėjo, 
partinio ir tarybinio darbuo
tojo Kazio Preikšo atminimą. 
Jo vardu pavadintas pedago
ginis institutas, viena miesto 
gatvė. Minint 75 Kazio 
Preikšo gimimo metines, bir
želio 14 d. mieste iškilmingai 
atidengtas jo paminklinis 
biustas, kurio autorės vilnie
tės skulptorė Nijolė Gaigalai
tė ir architektė Nijolė Bučiū- 
tė.

Didelis revoliucionieriaus 
sukakties minėjimas įvyko 
Vilniuje. Pranešimą apie Ka
zio Preikšo gyvenimą ir veik
lą padarė Partijos Istorijos 
Instituto direktorius Romas 
Šarmaitis.

“Mažvydas”
Kauno scenoje Kaune ga

stroliuojantis akademinis 
dramos teatras parodė LTSR 
liaudies poeto Justino Mar
cinkevičiaus trijų dalių dra
mos “Mažvydas” premjerą. 
Tai poeto ir TSRS liaudies 
artisto Henriko Vancevičiaus 
vaisingo bendradarbiavimo 
rezultatas.

Pagrindinį pirmosios Lie
tuviškos knygos autoriaus, 
liaudies švietėjo Martyno 
Mažvydo vaidmenį sukūrė 
respublikos nusipelnę artis
tai Regimantas Adomaitis ir 
Henrikas Kurauskas.

Teatras su pasisekimu ro
do ir ankstesniais metais 
Vilniuje pastatytas Justino 
Marcinkevičiaus dramas 
“Mindaugą” ir “Katedrą.”

Žemaitės Premija— 
Antanui Miškiniui

Jau tapo tradicija, kad pa-

klasikės Žemaitės gimtadie
nį, rašytojos vardu pavadin
to Kelmės rajono kolūkio 
valdyba kasmet pavasarį ski
ria premiją už geriausią gro
žinės literatūros kūrinį kai
mo tematika.

Šiemet ji įteikta poetui 
Antanui Miškiniui už novelių 
knygą “Žaliaduonių gegužė.” 
Ta proga Šaukėnų kultūros 
namuose įvyko didelis litera
tūros vakaras, kuriame daly
vavo gausus rašytojų būrys 
iš Vilniaus. Svečiai taip pat 
aplankė Ušnėnus—Žemaitės 
sodybvietę ir Povilo Višins
kio namą muziejų.

Antanas Miškinis—trylik
tasis Žemaitės premijos lau
reatas.

V. Petkevičienė

ŽURNALISTAS
F. BONOSKIS LIETUVOJE

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje tris dienas viešėjo JAV 
komunistų laikraščio “Daily 
World” korespondentas 
Maskvoje, Lietuvos skaityto
jams gerai žinomas amerikie
čių rašytojas Filipas Bonos- 
kis su žmona. Svečias domė
josi Lietuvos gamybinių jėgų 
išvystymu ir perspektyvo
mis, gamtos apsauga, kultū
ros-švietimo įstaigų veikla, 
liaudies menu, lankėsi Val
stybinėje plano komisijoje, 

‘Kultūros, Melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijose. 
Gamtos apsaugos komitete, 
Vilniaus universiteto moksli
nėje bibliotekoje.

Prieš išvykdamas į Mask
vą, F. Bonoskis lankėsi “Tie
sos” redakcijoje, pasidalijo 
viešnagės įspūdžiais, atsakė į 
žurnalistų klausimus.

“Tiesos” inf.

Kauno Dirbtinio pluošto ga
myklos kultūros ir sporto rū
muose įsteigta prieš nepilnus 
dvejus metus. Dešimtys 16- 
22 metų vaikinų ir merginų, 
vadovaujami Valstybinės fil
harmonijos Kauno filialo so
listo, respublikos nusipelniu
sio artisto Stanislovo Rubi- 
novo, mokosi muzikos teori
jos ir istorijos, dainuoti, gro
ti įvairiais muzikos instru
mentais, formuoja savo me
ninę pasaulėjautą.

Neseniai gamyklos jauni
mo muzikinis teatras pergy
veno antrą didelę sėkmę. 
Kolektyvui ją atnešė naujos 
G. Kuprevičiaus roko orato
rijos “Darbas ir duona" pa
statymo premjera. O savo 
veiklos antrąsias metines 
operinė trupė ruošiasi pažy
mėti trečia to paties kompo
zitoriaus G. Kuprevičiaus 
muzikinio veikalo “Pamoka” 
premjera.

Teatras jau turi savo kom
pozitorių. Turės netrukus ir 
savo dramaturgus, su kuriais 
jau užmegzti glaudūs ryšiai.

Dabar Lietuvoje yra trys 
saviveikliniai muzikiniai 
teatrai. Jau prieš daug metų 
pagarsėjo Klaipėdos liaudies 
opera ir Panevėžio operetės 
teatras. Bet nuo kauniškio 
jaunimo muzikinio teatro jie 
skiriasi tuo, kad juose groja 
ir dainuoja įvairaus amžiaus 
ir profesijų žmonės.

J. Žukauskas

IŠ LAIŠKŲ
Kapsukas, 1978 birželio 6 d.

Gerbiamas Redaktoriau!
Širdingas ačiū už “Laisvę,” 

kurią gaunu pastoviai ir tuo 
būdu galiu žinoti, kas dedasi 
Jūsų padangėje.

Pas mus daug kas naujo. 
Miestas gražėja, seni pasta
tai po truputį verčiami ant 
šono, o jų vietoje bus arba 
skverai arba nauji objektai. 
Buvusioj žydų sinagogoje, 
dabar daržovinėje, numatyta 
įrengti paveikslų galeriją ir 
salę kamerinei muzikai. Ar
chyvas iš bu v. šv. Vincento 
bažnyčios numatyta taip pat 
iškelti, o vietoj to įrengti 
santuokų rūmus. Panašių po
slinkių teigiama kryptimi yra 
ir daugiau.

Žinoma, naujienų yra ir 
daugiau, negu tose kores
pondencijose, kurias pride
du. Čia ir įvairūs susitikimai 
su kitų respublikų atstovais, 
išvykos į kitas mokyklas, pa
sidalinti darbo patirtimi ir 
t. t. Na, jei pridėsime tradi
cines turistines dienas, ku
rias mūsų mokykla organi
zuoja Jūrės miške su viso
kiausiais atrakcionais, žaidi
mais, saviveiklos pasirody
mais ir t. t., tada susidarysi
te maždaug pilną vaizdą, 
kaip mes gyvename gegužės 
mėnesį.

Girdėjau, kad nemaža gru
pė pažangiečių šiemet lanky
sis Lietuvoj.

Širdingiausi linkėjimai!
V. Gulmanas
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Iš Suomijos apie Suomiją
Justas Paleckis

[Pabaiga]
Suomija naujuoju kursu

Šiandien tai jau tolima 
praeitis. Suomijos gyvenimo 
trisdešimtmetis, praėjęs po 
1948 metų sutarties sudary
mo, vyko taikaus kūrybinio 
darbo sąlygose. Dideliu 
darbštumu pasižyminti suo
mių liaudis įvairiose santvar
kose sugebėjo savo rūsčios 
gamtos ir uolėtos žemės šalį 
iškelti į plačiai išvystytos 
ekonomikos valstybę. Jei se
niau vyravo žemės ir miškų 
ūkis, tai dabar Suomija gali t1 
didžiuotis žymiais laimėji
mais pramonės srityje. Ap
skaičiuojama, kad per 40 me- • 
tų pramonės gamyba išaugo • 
8 kartus. Ekonomistai pažy-, 
mi, kad ūkinė ir techninė pa- i' 
žanga ypatingai pakilo per i 
paskutiniuosius taikaus gy- ( 
venimo dešimtmečius.

— Mes esame dėkingi už | 
tai, kad atpratinote mus nuo į 
karų,—tokį posakį esu girdė- i 
jęs būdamas Švedijoje,kuri 1 
paskutinį kartą kariavo su | 
Rusija 1809 metais.

Dabar tokį posakį galima i 
išgirsti Suomijoje, kur dar į 
neužmiršti sunkieji karo me
tai. Jų pasėkas ir nuostolius 
suomių tautai teko jausti dar 
ilgokai po karo. Šiandien tos 
karo žaizdos jau užgydytos. J

Kaip ir Skandinavijos šaly
se pragyvenimo lygis Suomi
joje laikomas aukštu. Žino- me kaip aukštos kultūros ša 
ma, buržuazinėse kapitalisti- i lį. Ten seniai jau nebėra be 
nėse sąlygose, kur stambaus 
pramonininko ar pirklio paja- Į visuotinas pradžios mokslas. ! 
mos nepalyginamai aukštes- ■ 
nės už paprasto darbininko 
pajamas, visokie vidurkių • pasiekimąkaip Suomijoje.; 
nustatymai yra labai sąlygi- Tarybinėse sąlygose esame; 
niai. Tačiau teko girdėti vie- i ne tik paviję suomius, bet ir! 
ningus nusiskundimus dėl j pralenkę juos.
aukštų pajamų mokesčių. ; Vid. Mokslą Suomijoje įgy-i 
Prie progresyvinės pajamų ti nėra lengva, nes jis nepi- 
mokesčių sistemos geriau už- giai kainuoja, tuo labiau 
dirbantiems darbininkams ar i brangus aukštasis. Todėl jau 
tarnautojams tenka 
mokesčiams atiduoti 
procentų uždarbio. 
Suomijoje atrodo 
aukščiausiųjų 
Ypatingai brangūs butai—3 dentų mažiau negu Lietuvo- 
kambarių butas arčiau cent- ' je, kur jų skaičius viršija 65 
ro kainuojąs apie 1000 mar- 'tūkstančius.. Paskutiniais 
kių (apie 250 dolerių). Beje, metais Suomijos vyriausybė 
teko girdėti, kad Helsinky i suskato paskatinti aukštojo 
trūksta apie 50 tūkstančių i mokslo siekimą. Šiuo metu 
butų, tuo tarpu 15 tūkstan- | ant 10 tūkstančių gyventojų 
čių butų stovi tušti, nes jie ( Lietuvoje yra 198, o Suomi- 
per brangūs.

Ekonominė krizė
Neaplenkė Suomijos 

saulinė ekonominė krizė, 
kurios vis kyla įvairių prekių 
kainos, sunkėja eksportas, 
krenta markės kursas. Be
darbių skaičius pasiekęs 200 
tūkstančių. Be to, kaip pasa
kojo gerai informuoti veikė
jai, apie 300 tūkstančių suo
mių išvykę dirbti Švedijoje, 
nes savo šalyje darbo neuž
tenka. Tai dideli skaičiai prie 
5 milijonų Suomijos gyven
tojų.

Dėka gerų santykių su Ta
rybų Sąjunga žymią ekono
minę paramą Suomijai užtik
rina stambūs tarybiniai užsa
kymai. Suomijos laivų staty
bos įmonės yra pastačiusios 
ir stato daug tarybinių laivų. 
Tarybinius užsakymus atlie
ka visa eilė metalo, popie
riaus ir įvairių kitų gamyklų. 
Svarbią reikšmę turi įrengi
mas Saimos kanalo, einančio 
per tarybinę teritoriją ir pa
lengvinančio žaliavos ir pre
kių pervežimą vandens keliu.

Kaip su Suomijos 
žemės akiu?

Savo mažai derlingose že
mėse suomių žemdirbiai yra 
pasiekę palyginti gana aukš
tų derlių: kviečių—28,4 
cent., miežių—26,8 centn., 
avižų—25,4 cent., rugių— 
21,5 cntn.,

tai baudžiama už mašinų vai
ravimą neblaiviame stovyje. 
Bausmė atliekama įvairiuose 
viešuose ir ne taip lengvuose 
darbuose, o ne kalėjime. Toji 
bausmė taikoma be jokių 
nuolaidų, neatsižvelgiant į 
jokias pareigas.

Komunistų Partijos 
veikla ir įtaka

Vakarų Europoje Suomija 
laikoma fenomenu tuo atžvil
giu, kad jos vyriausybėje 
dažnai dalyvauja komunistai. 
Ilgą laiką—nuo 1919 ligi 
1944 metų—Suomijos komu
nistų partija buvo uždrausta 
ir galėjo veikti tik nelegaliai,

ūkyje Tačiau po legalizavimo ji ta
po masine darbo liaudies 
partija, turinčia žymią įtaką 
politiniame gyvenime. Jos 
vadovaujamoji Demokratinė 
Suomijos Liaudies Sąjunga 
turi 40 vietų parlamente (iš 
200 vietų).

Po 1944 metų Suomijoje 
keitėsi daugiau kaip 30 vy
riausybių, kurių vienos išsi-

Susitikimas su “S adau ja”

palyginti su 1940 metais, o 
karvių pieningumas priaugo 
ligi 3980 litrų vidurkio per 
metus. Traktorių skaičius iš 
4,500, buvusių 1938 metais, 
padidėjo ligi 180 tūkstančių. 
Žemės ūkio produktais Suo
mija ne tik patenkina savo 
reikšmes, bet ir nemažai jų 
eksportuoja į užsienį. Tačiau 
dėl kainų nepalankumo jų 
eksportas nuolat mažėja ir 
darosi nuostolingas.

Suomijos žemės
vyksta tas pats procesas, 
kurs buvo būdingas Lietuvo
je buržuazinės santvarkos 

| metais, o dabar plinta kai
kuriose Vakarų Europos ša- 

i lyse. Būtent, vis labiau 
! bankrutuoja ir likviduojasi
smulkieji ūkiai, o jų žemė pe- 

Į reina į stambesniųjų žemval
džių rankas. Smulkiųjų ūkių 
žemę superka ir valstybė ir1 laikydavo vos po keletą mė-' 
ją užsodina mišku. Tuo nori
ma sulaikyti žemės ūkio ga- . . . . .
mybos plėtimą, o kartu kom- vo pokarinėse 1944 1948 kyklos auklėtinis Žilvinas ir S. Nėries vidurinės mokyklos 
pensuoti vis didėjantį miško metU vyriausybėse, paskui moksleivė Gėliūnė. G. .Svitojaus nuotrauka
iškirtimą pramonei ir eks
portui. O miškas šioje uolų ir 
60 tūkstančių ežerų žemėje 
yra brangiausias turtas. Ir 
važiuojant traukiniu galima 
pastebėti tokius žemės plo- i 
tus, kuriuose auga neseniai! 
pasodintos pušelės. (

Jos kultūros lygis, 
palyginus su Lietuvos

Suomiją nuo seno pažįsta-

Senovišką lietuvių liaudies dainą atlieka pensininkė E. Ku- 
nesių, o kitos išbūdavo kele-: zavinienė [centre], jos dukra E. Meškuotienė [kairėje] ir 
tą metų. Komunistai daly va- anūkai —Vilniaus Talat Kelpšos aukštesniosios muzikos mo-

G. .Svitojaus nuotrauka

raščių, nuo 1921 metų veikia |

Kadaise Lietuvoje tegalėda- 
vom svajoti apie tokio lygio

kėlis ministrų postus komu-: 
nistai užėmė socialdemokra-1 I 
to K. R. Paamsio vadovauto-; 
je vyriausybėje 1966-1971 
metais. Po 1975 metų rinki-; 
mų komunistai vėl dalyvauja 
K, Sorsos vyriausybėje. Po 
neseniai įvykusio šios vy
riausybės persitvarkymo ko-i 
munistai jon įeina koalicijoje; 
su socialdemokratais, Cent-' 
ro, Koalicine ir Liaudies libe- į 
ralų partijomis.

Linkėsime, kad naujame i 
trisdešimtmetyje Suomijos! 
tauta susidorotų su esamais j 
sunkumais ir susilauktų, daug i 
laimėjimų socialės ir kultūri-1 
nės pažangos srityse, kad! 
dar labiau stiprėtų mūsų ša-1 
lių draugystė.

TAI, KĄ MATAU IR PERGYVENU LIETUVOJE

Tautybės ir jų lygios teisės
V. ALSEIKA

Pasaulyje rasime dar daug 
nelygybės. Dar yra daug val
stybių, kuriose nėra nei tau
tybių, nei rasių lygybės, kur 
net šalies gyventojų daugu
ma kenčia nuo aštraus dis
kriminavimo varžtų (P. Afri
kos respublika). O kiek dar 
šalių, kuriose kitos tautybės 
ar rasės piliečiai neturi lygių 
teisių su kitomis tautybėmis, 
rasėmis. Pagaliau, ar Jungt. 
Amerikos Valstijose jau gali
ma pasigirti tokia lygybe? 
Ne, Amerikoje dar toli iki 
patenkinamos rasių, tauty
bių lygybės. Dar kenčia ir 
negrai, indėnai ir meksikie
čiai ar puertorikiečiai, dar 
trūksta įstatymų—JAV kon
stitucijos amendments (pa
taisymų ar, greičiau, papil
dymų . . .), kurie galutinai 
sutvarkytų nelygybę. Paga
liau, reikia ir pačių gyvento
jų, ypač baltųjų daugumos, 
sąmoningumo, supratimo, 
energijos, o to, bent lig šiol, 
dar nematyti.

Bet užtat gal tik aklieji
Sadauja—poetinis gamtos , etnografinėmis ekspedijomis reakcijos atstovai negali ne- 

; simbolis, dažnai minimas se-; ieškoti naujų liaudies kūry- 
novinėse lietuvių liaudies bos perlų į respublikos kai- 
dainose. Šiuo vardu pavadin- mus. Programos “Aukso fon- 
tas Vilniaus Elektrografijos das”—daugiau kaip 200 dai- 
mokslinio tyrimo instituto nų, kurias atsinešė į ansam- 
etnografinis ansamblis. blį 75-erių metų pensininkė Jos čia—natūralus dalykas, 

Ansamblio dainininkai, šo-, Emilija Kuzavinienė, padėju- jis ir anksčiau buvo užtikrin- 
kėjai, 
mokslininkai, inžinieriai, 
technikai, kuriuos vienija 
meilė savitai liaudies kūry
bai. “Sadaujos” repertuare— 
senoviški vestuviniai papro
čiai, sutartinės apie žemdir
bio dalią, karą, žanrinės 
kompozicijos “Pabaigtuvės,” 
“Jaunimo vakaronė” ir kitos.

Ansamblio artistai kruopš-: (Kanada) finansų įstaigoje: 
čiai studijuoja lietuvišką Prašome uždaryti duris! Pa- 
folklorą, dažnai išvyksta su talpa šildoma Jūsų pinigais.”

muzikantai—instituto si savo dukrai instituto bend
radarbei Editai Meškuotienei 
suburti šį kolektyvą. Nese
niai ansambliui, pirmajam 
tokio žanro kolektyvų tarpe 
respublikoje, suteiktas liau
dies ansamblio vardas.

• Iškaba vienoje Širbruko

pastebėti tautybių ir rasių 
lygybės Tarybų Sąjungoje. 
Toje šalyje nereikalingos ko
vos ar aštrūs reikalavimai 
greičiau tokias teises įvesti.

tik pirmaisiais pokario me
tais. Jis matyti ir dabar. Tai 
vadinamas nacijų bendradar
biavimas, kuris dar labiau 
sutvirtina tautų draugystę.

Milžiniškus pasikeitimus 
pramonėje įrodo jau tai, kad 
pramonės gamyba Lietuvoje 
išaugo 52 kartus. Juk senais 
laikais elektra Lietuvoje bu
vo begaliniai brangi, tiesiog 
— luxury reikalas, o palygin
ti su 1940 metais jos gamyba 
dar padidėjo net 135 kartus. 
Pokario metais Lietuvoje 
išaugo apie 220 stambių pra
monės įmonių. Iš kitų respu
blikų į Lietuvą plaukia žalia
vos, įvairios medžiagos.

Bet ir pati Lietuva kai ku
riose srityse viena pirmųjų 
Tarybų Sąjungoje. Taigi sta
klių (machine-tool) gamyboje 
mūsų respublika gamybos 
apimtimi ketvirtoji, Vilniuje 
gaminama 90 proc. elektros 
skaitiklių šalyje ir t. t. Lietu
voje pagamintos prekės per
kamos ir gerai vertinamos 
net daugiau kaip 80 pasaulio 
šalių. Tai negali mūsų ne
džiuginti.

Tai yra kaip tik tautybių 
suartėjimo rezultatas. O juk 
jis pasireiškia ne tik ekono
mikoje. Lietuva po 1945 m. 
ne tik galėjo susipažinti su 
daugelio TSRS tautų litera- 

1 tūra. Juk per tarybinį laiko
tarpį į kitas tarybinių tauty-

kelių respublikų “dienos,” 
pasirodymai, Lietuvoje ar 
lietuvių—kitur.

Taip, uzbekas ar armėnas, 
gruzinas ar moldavas, lietu-

tiems i1955 metais, kai Lietuvoje 
ligi 50 studentų skaičius viršijo 23 
Kainos tūkstančius, Suomijoje tebu- 
vienos vo jų tik apie 16 tūkstančių. 

Europoje. , Ir šiuo metu Suomijoje stu-

pa- 
dėl

joje —156 studentai. Tačiau 
; dėl krizės ir nedarbo aukštąjį 
mokslą baigusiems ten sunku 

: įsidarbinti.
Keletą žodžių apie kovą su 

alkoholizmu Suomijoje. Ten 
nėra “sausojo įstatymo,” kurį 
seniau buvo bandoma įvesti.

■ Alkoholis nėra uždraustas, 
tačiau jo įgijimą stengiamasi 
apriboti. Stiprius alkoholi- 

; nius gėrimus galima pirkti 
; valstybinio monopolio krau
tuvėse, kurių tėra apie 200 

j visoje valstybėje. Jų visai 
| nėra kaimo vietovėse, po 
vieną tėra miesteliuose, o ir 
didesniuose miestuose jų 
tinklas ne tankus. Nusipirkti 
stipriųjų gėrimų galima tik 
pagal knygutę ir tik toje j 
krautuvėje, kurioje ji išduo- ■ 
ta.

Parduodama iš karto ne 
daugiau 2 bonkų stipresnių 
arba 5 bonkas žemo laipsnio 
gėrimų. Jei norima įsigyti 
daugiau gėrimų vestuvėms. 
ar kitoms iškilmėms, reikia • 
gauti atskirą leidimą. Pa- i 
prastos degtinės pusbonkis i 
kainuoja apie 35 markes (7 I 
rublius). Visų rūšių alkoholio 
galima gauti aukštos klasės! 
restoranuose, naktiniuose lo- ' 
kainose ir kabaretuose, bet 
ten jų kaina labai aukšta.

Dėl visų tų apribojimų! 
Suomija užima vieną pasku-1 
tinių vietų pagal alkoholio;

Profesionaliojo meno keliai į Lietuvos kaimą 
ministerijos 
Raudonąją vėliavą.

Mėgiamas respublikos kai
me Valstybinis akademinis 
dainų ir šokių liaudies an
samblis “Lietuva.” Be kelio
nių po kitas tarybines respu
blikas.ir gastrolių Maskvoje, 
“Lietuvos” ansamblis paruo
šė specialias programas žem
dirbiams—“Per tėviškėlę” ir’ 
“Klonių aidai,” pritaikę jas

Tarybų šalyje plačiai įgy-1 mąjį darbą kaime akivaiz- ; 
vendinamas Komunistų par-! džiai liudija pastarųjų dvejų I 
tijos nubrėžtas kursas— ' metų miestų meno kolektyvų 
suartinti miesto ir kaimo | veikla, 
žmonių gyvenimo sąlygas. I Dažniausi svečiai kaime 
Šis suartėjimas sparčiai I yra Tarybų Lietuvos Valsty- 
vyksta ir kultūrinėje srityje, binės filharmonijos artistai. ; 
Apie tai liudija platūs ir nuo- 1967-1977 metais 15 Filhar- ; 
lat ilgėjantys profesionaliojo i monijos kolektyvų pabuvojo 
meno keliai į kaimą. i visuose respublikos kampe-'

Miestų profesionalių kolek- ' liuose. Kaimo žmonėms su- 
tyvų gastrolės yra pagrindi- | rengta šimtai koncertų-po- ; 
nis kaimo kultūrinio švietimo Į kalbių, muzikos dienų, 
būdas. Tačiau, nutiesus Lie-! Anykščių rajono Svėdasų, 1 
tuvoje gerus kelius, išsivys- Alytaus rajono Ūdrijos kolū- ! 
čius transportui, kasmet vis kiuose, Rokiškio rajono 
daugiau žemdirbių lankosi ] Onuškio tarybiniame ūkyje, 
miestų teatrų spektakliuose, į Ariogaloje ir dar dešimtyje | 
koncertuose. Neretas atve- ] kitų kaimų ir miestelių Fil- ; 
jis, kai atvykusieji iš kaimo : harmonija yrą įsteigusi savo 
sudaro apie ketvirtadalį visų ; filialus. Juose reguliariai) 
žiūrovų. Be to, daugelis Lie- | rengiami koncertai, organic | 
tuvos teatrų šeštadieniais ir ; zuojami susitikimai su kom- 
sekmadieniais rengia dieni- ! pozitoriais. Vien pernai kai- į 
nius spektaklius specialiai' mo vietovėse buvo surengta ! 
kaimo žiūrovams. ; 1200 koncertų.

Profesionalūs meno kolek- ; Už meno propagavimą kai- ; 
me Filharmonija net 14 kar-1 
tų laimėjo Visasąjunginės ’

tyvai palaiko glaudžius ry
šius su rajonų ir kaimų kul
tūros namais. Apie didžiulį Profesinių Sąjungų Centro * 

i kultūros, meno propaguoja- Tarybęs ir TSRS Kultūros

tas.
O pernai priimtoje Konsti

tucijoje 36 str. pabrėžia, kad bių kalbas buvo išversta apie 
“įvairių rasių ir tautybių pi-! 700 lietuviškų knygų net 36 
liečiai turi lygias teises.” To- mil. egz. tiražu.
liau skaitome, kad visapusiš- Aš pats mačiau, kaip įspū- 
kai vystosi įvairios šalies na- • dingos, gerai organizuojamos 
cijos, kad niekas nedraudžia 
vartoti savo gimtąją kalbą. 
Visoks piliečių teisių apribo
jimas, ar rasinio bei naciona
linio išimtumo, nesantaikos
ar niekinimo politikos atsto-1 vis—visi turi lygias teises, 
vai baudžiami pagal įstaty- Visi jie vartoja savo gimtą- 
mą. i sias kalbas ir niekas to ne-

Lietuva dabar gyvena to- draudžia, niekas nepersekio- 
kioje visuomenėje, kurioje ' ja. Bet, jei kuri nors tautybė 
kaip pažymėta tos Konstitu
cijos įžanginiame skyriuje, 
“. . . remiantis visų klasių ir 
socialinių sluoksnių suartėji
mu, visų nacijų ir tautybių 
teisine ir faktine lygybe, jų 
brolišku bendradarbiavimu, 1 
susidarė nauja istorinė žmo-1 
nių bendrija—tarybinė liau- (

, dis.”
Lietuva nuo 1940 m. yra; 

nedidelėms kolūkių ir moky- i dalis tos daugelio nacijų vai- į 
klų scenoms. Pernai ansam-1 stybės ir turi užtikrintą vi-, 
blis kaimo žiūrovams suren-' kitų respublikų paramą, I 
gė 34 koncertus. Ypač glau-’^ f°kia reikalinga, 
džiai “Lietuva” I 
biauja su Švenčionių rajono! 
žemdirbiais, kurie, ansam- > 
bliečių pakviesti, 
svečiuojasi Vilniuje.

Ne tik miesto, bet ir kaimo; 
žiūrovų tarpe vis labiau po-! 
puliarėja operos ir baleto1 
žanrai. Valstybiniam akade
miniam operos ir baleto teat
rui, suprantama, sunku! 
rengti savo spektaklius kai
mo vietovėse. Tačiau teatro 
vadovai nepamiršta žemdir-, gamybos 
bių. Vėlų rudenį, žiemą ir

pereinamąja
ar kalba būtų niekinama, tai 
tektų susidurti su įstatymu.

Jei Tarybų Sąjungoje ar ir 
Lietuvoje panorėtų kurtis 
negrai ir jie pasiprašytų ta
rybinės pilietybės, tai, tuo, 
negalima abejoti, niekas jų 
nediskriminuotų, jų teisės 
būtų lygios su kitais pilie
čiais. Jie gautų vienodą dar
bą su kitais, vienodai būtų 
atlyginami ir niekas jų—pir
mųjų—neatleistų iš darbo. 
Jie draugiškai sugyventų su 
baltaisiais, o šie nesidrovėtų 
gyventi juodaodžių kaimi- 
nystėje.

Kartais ir Vilniaus gatvė
se, Gedimino aikštėje ar Ba-

Tarybinėj žemėj
Tarybinėj žemėj 
Šviesioji mūs saulė’ 
Prikėlė iš vargo visus. 
Į ateitį šviesią, 
Į laimę—jau tiesiam 
Drąsa nužymėtus kelius.

Statyboms ir mokslui
Jėgas mes subūrėm.
Į ateitį žengiam linksmai su daina.
Nemaža pastatėm,
Nemaža sukūrėm.
Mūs rankos ir protas—didžiulė jėga.

bulvių—140 vartojimą. Tačiau ji ūžimai 
centn. iš hektaro. Gerai iš- vieną pirmųjų vietų pagal 

__ _ • bausmes už alkoholio vartoji- įvystyta gyvulininkystė. |
Kiaulių skaičius padvigubėjo m0 pažeidimus. Ypač griež- I

Darbe sutvirtėję, ,
Kovoj praregėję
Darbuokimės drąsiai už siekius didžius!
Nuo šiol daugiau niekad
Nebevergaus niekam
Tarybinis darbo žmogus!

Albina Gudynienė i

. Tokia 
bendradar-' Parama ir suteikė galimybę 

ypatingai išplėsti ne tik že-! 
mės ūkį, bet ir pakelti pra- i 

neretai mon£> apskritai, ekonomiką.
Kai tik Lietuva 1945 m. ;

buvo galutinai išvaduota nuo i sanavičiaus gatvėje pamatau 
nacių įsibrovėlių, pradėjo kelis juodaodžius. Tai, nu
plaukti įvairių tarybinių res-, tyt, ar afrikiečiai studentai, 
publikų parama Lietuvos j kurie mokosi Maskvoje, ar 
miestams, ūkiui atstatyti, j svečiai iš Afrikos šalių, kurie 
Lietuvai buvo paruošti nauji ne taip retai pasirodo ir ste- 
aukštos kvalifikacijos kadrai, j bisi laimėjimais Lietuvoje, 
pradėta ugdyti, plėsti naujų i Jie linksmi, žvaliai vaikšto 

po Vilnių, niekas nekreipia į 
juos dėmesio, nes tai ne nau
jiena. Bet kartais pagalvoju: 
kaip jie drąsiai žvalgosi, kaip 
smalsiai dairosi, matyt, jau
čia, kad tai šalis, kurioje ne
rasi jokio rasinio ar tautybių 
skirtumo.

rūšių pramonė 
(chemijos, mašinų gamybos, 

ankstyv^pavasarį, kaVkolū- metval° . Pjovimo, staklių, 
kiečiai mažiau užimti dar- ska,čiavimo mašinų, TV apa- 
bais, naujuosiuose Operos ir, 
baleto teatro rūmuose Vil
niuje šeštadieniais dieniniuo
se spektakliuose gali sutikti 
kolūkiečių, tarybinių ūkių 
darbuotojų, atvykusių iš toli
miausių respublikos kampe
lių.

Tarybų Lietuvos pajūrio; 
zonos ūkiuose Klaipėdos dra- į. 
mos teatras per pastaruosius j 
dvejus metus parodė beveiki 
200 spektaklių, kuriuos žiū-j 
rėjo 55 tūkstančiai žmonių. į 
Visuomet laukiamas žemdir-! 
bių svečias ir Panevėžio dra
mos teatras.

Pernai respublikos koncer-] 
tinęs organizacijos kaimo| 
žiūrovams ir klausytojams! 
paskyrė beveik trečdalį savo 
surengtu gasirolinių koncer
tų, kuriuos matė daugiau 
kaip pusė milijono žiūrovų.

V. Siudikas i

ratų, net naftos perdirbi
mo . . .), čia tiek daug pa
siekta tik tos paramos dėka.

Pagalbos tiekimas vyko ne

Rašytojas Vytautas Bubnys —kandidatas TSRS Valstybinei 
premijai gauti už romaną “Nesėtų rugių žydėjimas.”

M. Baranausko nuotr.
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Dainos ir muzikos
meno

•Sffi

ne kartą sėkmingai pasirodė 
savo šalies ir tarptautiniuose 

| konkursuose. Antai daininin- 
I kas V. Daunoras laimėjo 
“Grand prix” Tulūzoje (Pran
cūzija) ir laureato 1

SAN FRANCISCO, CAL
MŪSŲ ŽINIOS

Gegužės 14 dieną įvyko 
vardą Motinos Dienos paminėjimo 

tarptautiniame P. Čaikovs- gražus renginys, kurį suruo- 
kio konkurse. TSRS liaudies še Oakland LLD kuopos šau- 
artistė N. Ambrazaitytė-lai- n^s vYra6 kurie kas metas 
mėtoja išėjo tarptautiniame Mlotinos Dienos darbo parei- puikią sueiga suruošė Oak- 
vokalistų konkurse Bukareš- gas mielai atlieka ir motinas i land LLD 198 kuopa.
te. A. Stasiūnaitė iškovojo moteris palieka laisvas! Nuoširdus ačiū šeiminio-; 
pirmąsias vietas tarptauti- nuo ^os dienos pareigų. Nuo- Ikams A. ir V. laraškams už 
niame vokalistų konkurse sirdi padėka sios apylinkės : patalpas ir jdomią popietę, o 
Verčelli mieste Italijoje ir są- 1 - - .
junginiame M. Glinkos vardo rū Motinos Dienoje, 
konkurse. M. Glinkos vardo j Šis renginys įvyko Suomių 
konkurso laureatėmis tapo i patalpose. Dalyvių atsilankė 
taip pat konservatorijos auk- j apsčiai. Malonu buvo sueigo 
lėtinės R. Maciūtė, G. Kau-'je matyti Marytę Ginaitienę 
kaitė, L Milkevičiūtė. į su sav° dukra ir su dukros 

Buvę Konservatorijos ab- | šeima. Drg. Marytė jau se- 
solventai pažįstami ir užsie- [ n°kai buvo dalyvavus mūsų . 
nio scenai. Visuose penkiuo- j cengimuese. nes jos mielas i

dyboje įvyko mielam svečiui 
pasitikimo draugiška sueiga 
su vaišėmis, pokalbiais ir da
lyvių įvairiais klausimais 
apie Lietuvą. Svečias įdomiai' 
atsakinėjo į klausimus. Šią 

• 1 • ♦ V • Z"X 1 1

Puošiasi Juknaičiai
Juknaičių gyvenvietė—Šilutės TSKP XXV suvažiavimo 
tarybinio ūkio centras—jau ne kartą Lietuvoje buvo pripa
žinta gražiausia. Ji toliau plečiasi, gražėja. Neseniai čia 
pastatyta 360 vietų aštuonmetė mokykla su turtingais ir 
erdviais kabinetais. Prie mokyklos {ruošiamas parkas, ku
riame pasodinta apie 200 respublikoje augančių medžių ir 
krūmų rūšių.

vyrams už pagerbimą mote-I V. Kazakevičiui už įdomius
' pokalbius.
' Beje, džiugu, kad šioje po- į 
! pieteje dalyvavo ir dar vis 
1 nesveikuojantis ir jau seniai 1 
! matytas Ignas Kamarauskas 
i su žmona Morta. i
i 
j įspūdingas Renginys 
j Birželio 4 dieną San Fran- 
| cisco American-Russian In- 

. - - ... „„ .. ,v . . . ,v ■ stitutas ir Holland Roberts !
. .... i vo TSRS liaudies artistas V. j kovo 26 dieną išsiskyrė is gy-!centras suruošė sėkmingą]

i kurie jų liko dirbti čia pat j Noreika. Jis pažįstamas, be | vūjų tarpo, laip pat pramo- [ rengjnj, kuris buvo pavadin-I 
Konservatorijoje—E. Balsys į kitko, ir JAV meno mylėto-J g°Je dar dalyvavo Jonas ir ^as “Qancer įs Qur Common, 
vadovauja kompozicijos ka- i jams. Daug kur užsienyje su I Afemija Kodžiai, kurie tūlą . £ncmyRenginys įvyko 
tedrai, S. Sondeckis—stygi-1 lietuviška daina pasirodė dai-1 laiką viešėjo pas dukrą Janet! gan pranciSCo miesto ir vai- '

i stijos Universiteto McKenna 
tikriausiai atsimena vieną I baįCi^Zrva^ijl toii'au! APY‘naYičiūte.,'G“‘Kaukaite! ] nos Dieną' Kahfon^je,’ žL i J'X^kalbhZrTr ' 
vžfe’ JiTbuCo ^nrašLfir! Maskvos, Le-1 Daugelyje pasaulio kraštų ir | greit.grįžti į savo namus ; pu^ūs menininkai Pirminin. |

net kuklus, bet visada at-! 
kreipdavo praeivių dėmesį— 
nuo ankstyvo ryto iki vėliau- Į 
šio vakaro iš jo sklisdavo' 
įvairiausi muzikos ir dainos 
garsai.

Tai buvo 1933 metais įkur-' 
toji Kauno konservatorija, j 
Joje veikė dainavimo, vargo
nų, fortepijono, instrumentų 
ir kompozicijos klasės. Ne- j 
žiūrint mokomosios bazės ri- ■ 
botumo, konservatorijos i 
vaidmuo, ugdant lietuviškos 
muzikos kultūrą, buvo reikš- i 
mingas. Tai nulėmė joje dir- į 
bę labai kvalifikuoti ir pasi- j 
šventę muzikai—J. Bendo-, 
rius, M. Bukša, K. Banaitis, j 
A. Kačanauskas, J. Gruodis,’ 
J. Karnavičius, P. Oleka, J. 
Tallat-Kelpša ir kiti.

Hitlerinės okupacijos me- i 
tais Kauno konservatorija! 
buvo uždaryta, mokymo į 
priemonės ir inventorius—iš-! 
grobstyti. Naują savo darbo j 
etapą Konservatorija pradė
jo nepaprastai sunkiomis są- i 
lygomis 1944 metų rudenį., stybinės 
Po metų kita konservatorija auklėtinė Regina Maciūtė, 
buvo įsteigta ir Vilniuje, oi G. Svitojaus nuotr.
1949 metais šių dviejų aukš
tųjų muzikos mokyklų bazėje 
organizuota Lietuvos TSR 
Valstybinė konservatorija. 
Jos vadovu paskirtas kompo
zitorius J. Karnavičius, nū
nai nusipelnęs respublikos 
meno veikėjas, profesorius, ŽUVUSIO REVOLIUCINIO JUDĖJIMO DALYVIO 
šias pareigas eina jau trisde-1 
šimtuosius metus.

Sutelkusi gausų kvalifįkuo- 1919 m. sunkus kovos ke
tų pedagogų būrį, Konservą- lias buvo Lietuvos darbo 
torija plėtė specialybių profi-! žmonių už naują—tarybinį 
liūs, įvedė naujas mokymo; gyvenimą, 
formas. Antai 1952 m. atida- Į Vienas iš veikliųjų kovoto- 
rytas teatrinis, 1955 m. 
neakivaizdinis, o 1961 m.

Trakų pilyje koncertuoja 
kvartetas.

liaudies muzikos
A. Palionio nuotrauka

instrumentų

i dirba įvairiose muzikos, teat- se pasaulio žemynuose daina- ! draugas Jonas, ilgai sirgo ir !Aš gimiau Lietuvoj, 
dainininkų šaly.

Tų dainelių gražių 
apsakyt negali . . .

(Sena Lietuvos išeivių daina)
Daug kas iš vyresnio am I įnstrurnentų katedrai ir i nininkai E. Kaniava, V. Dau- Į Hume ir jos šeimą. Bet sve-j 

ziaus žmonių musų išeivijoje Nemaža ir tokių, kurie,. noras, N. Ambrazaitytė, G. ! ciai Kodžiai atšventę Moti-! 
atsimena vieną, 1 ! -• .....................

i ro, pedagogikos srityse. Kai

rrBwiii' Nil It

Naujoji Juknaičių aštuonmetė mokykla.
B. Aleknavičiaus nuotr.

v®je- Jis buvo paprastas ir | nįngra(j0 jr šalies aukš- į miestų koncertavo S. Son- Lawrence, Mass.
zx I r, t Ir I i »n z~v t w y i m H z"4 r* r» 4- ~ i   —. —

i tųjų mokyklų aspirantūroje. į deckio vadovaujamas kame- i 
Kiti absolventai, kaip V.! rinis orkestras, Lietuvos!
Daunoras, G. Kaukaitė, V. | kvartetas J. Tamošaičio va-! r4 kalbą. Tarp kitko, ji pa- 
Noreika, A. Stasiūnaitė, kė- j dovaujamas liaudies instru- ! brėžė, kad šiandien Motinos 
lė meistriškumą stažuodami mentų ansamblis “Sutartinė” | Diena yra perdaug mūsų ša- 
garsiojoje Milano “La Ska- ir pan. 
los” operoje, E. Kaniava— 
Sofijos operos teatre Bulga
rijoje ir pan.

Lietuvos TSR 
konservatorijos

Valstybinės 
auklėtiniai

Dainuoja Lietuvos TSR Val- 
konservatorijos

Mūsų Konservatorijos spe
cialistai neretai kviečiami or
ganizuojamų konkursų žiuri 
komisijų nariais. Neseniai 
štai profesorius J. Karnavi- 
čius juo dalyvavo H. Karaja- 
no konkurse Vakarų Berly
ne, solinio dainavimo kated
ros vedėjas profesorius Z. 
Paulauskas—vokalistų kon
kurse Rumunijoje, profeso
rius J. Fledžinskas—instru
mentalistų konkurse Vengri
joje ir t. t.

Kasmet pavasarį Konser
vatorija, kaip ir kitos Lietu
vos aukštosios mokyklos, vi
sus absolventus paskirsto 
dirbti pagal jų specialybę. 
Tai yra priešinga praktikai 
kapitalistinių kraštų, kur 
baigusieji aukštąsias mokyk
las daugeliu atvejų nesuran
da sau atitinkamo darbo.

L Jasilionis

Kovotojas už naują gyvenimą
A. GUClŪNIETIS

VLADO BAŠKIO 80 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMUI

i jų buvo rokiškėnas Vladas 
Baškys, gimęs 1898 m. birže- 

vakarinis skyriai. Dabar joje lio 9 d. Papartinės kaime, 
veikia penki fakultetai su 30 Obelių apylinkėje, Rokiškio 
katedrų, gerai įrengtais ka- rajone, 
binetais bei laboratorijomis. 
Dalis fakultetų perkelta į 
Klaipėdą. Ruošiami visų mu
zikos šakų specialistai: forte
pijono ir vargonų, styginių 
instrumentų ir kamerinio an
samblio, choro dirigavimo, 
teatro meno, muzikos teori
jos, istorijos, operos, dra
mos, taip pat kino aktoriai 
bei režisieriai.

Ryški naujovė nūdienėje 
Lietuvos konservatorijoje— 
liaudies meno disciplinos. 
Liaudies meno fakultete ren
giami liaudies instrumentų 
orkestrų bei liaudies ansam
blių specialistai vadovauti 
meno saviveiklos kolekty
vams. Studentai folkloristai 
ruošia ekspedicijas į įvairias 
Lietuvos vietoves, kurių me
tu užrašo į magnetofono 
juostas liaudies dainas.

Buvusi Kauno konservato
rija per ištisą ikikarinį laiko
tarpį išleido 70 absolventų, 
tuo .tarpu Lietuvos TSR Val
stybinė konservatorija—jau
daugiau kaip du tūkstančius, i legatas nuo Krekenavos ko
jos auklėtiniai sėkmingai munistų.

Jaunutis Vladas, kaip karo 
pabėgėlis, 1914 m. atsidūrė 
Talino mieste, kur suplūdo 
daugybės žmonių, o darbo 
nebuvo. VI. Baškys labai no
rėjo mokytis, todėl išvažiavo 
į Novorosijską, kur įsijungė į 
revoliucinę veiklą, vėliau įs
tojo į bolševikų partiją ir 
veikliai dalyvavo Spalio Di
džiojoje socialistinėje revo
liucijoje. 1918 m. VI. Baškys 
atvyko į Lietuvą ir dirbo po
grindi nį-partinį darbą. Jis la
bai veikliai pasireiškė Rokiš
kio rajono miesteliuose ir 
kaimuose: darė politinius 
pranešimus, platino komu
nistinę literatūrą, organizavo 
ir kūrė naujas partines kuo
peles.

VI. Baškys buvo vienas iš 
pirmųjų Rokiškio rajono pir
mosios partinės konferenci
jos (1918.X.) organizatorių, 
joje buvo išrinktas komiteto 
nariu. Jis buvo 1919 m. vasa
rio mėnesio komunistų parti
jos antros konferencijos de-

Pagal Lietuvos Komunistų 
partijos centro komiteto pa
skyrimą jis dirbo Krekena
vos darbininkų atstovų tary
bos pirmininku. VI. Baškys 
labai rūpinosi darbininkų ir 
mažažemių valstiečių aprūpi
nimu duona ir kuru. Jo ini
ciatyva buvo priimta vals
čiaus darbo žmonių tarybos 
nutarimas dėl arpūpinimo 
darbininkų ir mažažemių 
duona, kuru, dėl įsteigimo 
naujų mokyklų, vakarinių 
kursų beraščiams ir maža
raščiams mokyti.

Naujas tarybinis gyveni
mas paskatino darbo žmones 
aktyviai ginti savo laimėji- 
jimus, daug rokiškėnų ir kre- 
kenaviečių, savanoriškai išė
jo ginti Tarybų Lietuvos nuo 
baltalenkių įsiveržimo ir ne 
mažai jų žuvo didvyriškoje 
kovoje už Lietuvos liaudies 
laisvę. Dvarininkai, pirkliai 
ir jų pataikūnai labai neap
kentė laisvės kovotojo VI. 
Baškio ir todėl 1919 m. kovo 
9 d. jį nužudė. Dabar, kai 
Tarybų Lietuvoje įgyvendin
ti kilnūs revoliucinių kovoto
jų siekiai, kai darbo žmonės 
sukūrė naują, laimingą tary
binį gyvenimą, be dvarinin
kų ir kitų išnaudotojų, tai ro
kiškėnai ir krekenaviečiai su 
didele pagarba mini savo že
mietį Vladą Baškį, žuvusį už 
liaudies laisvę, už naują ir 
šviesų gyvenimą.

MIAMI, FLA
i KITA DRAUGĖ IŠĖJO

! ----- v-- -------------, -
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Ksavera Karosiene pateikė i ras Carlton Goolett. Kalbėto- Tai buvo Margaret Cvir- 
' °^ln°s J,ęnos kįa,uslm.? ge‘ į jai buvo šie: Aleksander Re- ! kienė, kuri išsiskyrė iš gyvų- 

' trovich Potemkin, Tarybų ■ jų tarpo 1978 metų birželio 2 
Sąjungos konsulato pareigu- j dieną. Ji gimė Lietuvoje, 
nas, profesorius Yuri N. So-j Skriaudžių kaime 1885 me- 
lovyev, Tarybų Akademijos i tais. Jos tėveliai Daubarai 
pareigūnas, daktarė Mary 
Louise Patterson, Mike Da- 
vidow, autorius knygos “Ci- 

Įties Without Crisis” ir dakta
ras Weiss, Departmento of 
Epidemology vedėjas iš Wa
shington Universiteto.

Kalbėtojų kalbos buvo įdo- 
I mios, mokslinės.
į Meninė programa su dai- 
nomis ir šokiais buvo labai n,
puikiai atlikta. I rie to, šioje , užšaldė kaitriuosius __ • i • • „ 1,1_____ m ~ *_ u,, '

i lyje sukomercializuota.
Motinos Dienos svečių bū

ryje radosi ir jubiliatų, tai 
Violet Taraškienė, Ksavera 
Karosienė, Aldona Fitzgib- j 
bon; Margaret Hume ir Į 
Louise Langinen. Jubiliatės 
V. Taraškienė ir Karosienė 
dalyvius puikiai pavaišino su i 
sparklinčiu šampanu. Visgi . 
jubiliatės buvo šiltai pasvei-į 
kintos su daina ir nuošir
džiais linkėjimais.

Prie vaišių ir bendrai trū- 
sesi šie vyrai: J. Mozuraitis, 
J. Karosas, R. Machulis, A. 
Taraška, F. Machulis ir A. 
Mugianis.

Beje, nuoširdi padėka 
draugėms K. Karosieniai ir 
V. Taraškienei ne tik už 
šampano tostus bet ir už jų 
abiejų augintomis gėlėmis 
puikiai papuoštus stalus.

Žymus svečias iš Lietuvos
Į San Francisco atvyko di

džiai gerbiamas svečias Vy- stijų miestų merai savo są- i tas praneša, kad jautienos 
skrydžiuose visuomet reika- j kaina per praėjusius metus

re- j laudavo, kad federalinė vai-; pakilo net 23 procentais. Jei-

nebuvo turtingi. Taip ir jų 
dukrelei Daubaraitei džiugi
nančių gyvenimo dienų rei
kėjo ieškoti kitame pasauly
je. Tad Cvirkienės ir kiek
vieno žmogaus gyvenimą ga
lima išreikšti poeto St. Jasi- 
lionio žodžiais:
Ir švito viliojančios dienos

: Ir nešė krūtinei džiaugsmus.
i Bet štai—ta žiema nelūkėta,

popietėje dalyvavo Tarybų I 
Sąjungos mokslininkų grupė, 
kurioje radosi vienas ir lietu-

Įvis Algimantas Brazaitis,

jausmus . . .
Tai žinoma, kiekvieno žmo

gaus gyvenime yra džiaugs
mų ir nelaimių. Anksčiau ar

į Kauno miesto antrasis sekre- vėHau kiekvienam ateina "ta 
''or’us- M. B-tė į žiema nelūkėtatorius. —mirtis. Ji

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MIESTŲ MERAI
PAKEITĖ NUSISTATYMĄ 23 PROCENTAIS

Atlanta. — Jungtinių Vai- < Agrikultūros Departamen-

JAUTIENA PABRANGO

tautas Kazakevičius, “Min
ties” leidyklos “Gintaro” r~ ______ ,___ ________ _
dakcijos vedėjas. Svečias jau [ džia. skirtų daugiau lėšų įvai-1 gu šiuo laiku 1977 metais
antrą kartą aplanko mūsų j rįems projektams. Bet dabar jautienos vidutinė kaina bu-
miestą. 1969 metais jis čia savo konferencijoje vienas 
trumpai viešėjo, tuo metu su po kito ėmė balsą ir reikala- 
T. Lietuvos nemaža turistine vo, kad valdžia mažintų išlai

das, mažiau skirtų lėšų viso
kiems civiliniams reikalams.

Manoma, kad merai yra 
paveikti Californijos piliečių 
daugumos nubalsavimo nu
mušti mokesčius už nuosavy
bes net 57 procentais. ' jos

grupe. Sį kartą V. Kazakevi
čius žada pabuvoti Jungtinė
se Amerikos valstijose kele
tą mėnesių.

Labai džiugu, kad birželio
10 dieną gerųjų bičiulių Al. 
ir Violet Taraškų jaukioje so-

vo $1.38 svaras, tai šiemet 
jau yra apie $1.70. Ir viskas 
rodo, kad jautienos kaina dar 
kils aukščiau ir ateinančiais 
mėnesiais.

LIAUDIES TEATRE - PREMJERA

K. Miliokerio operetė “Studentas elgeta”—aštuntasis 
Klaipėdos liaudies operos teatro spektaklis. Jo premjera 
miesto Kultūros rūmų salėje turėjo didelį pasisekimą.

Kolektyvas, kuriam vadovauja respublikos nusipelnęs 
artistas K. Kšanas, jau pradėjo trečiąjį savo kūrybinės 
biografijos dešimtmetį. Jis vienija daugiau kaip 150 entu
ziastų—jūreivių, statybininkų, medikų, mokytojų. Teatro 
veikloje noriai dalyvauja muzikos mokyklos dėstytojai ir 
studentai, Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos Klai
pėdos fakultetų studentai.

Liaudies operos teatro artistai sėkmingai pasirodė dau
gelyje apžiūrų-konkursų, jų spektakliai buvo transliuojami 
per respublikinę ir centrinę televiziją.

Nuotraukoje: Scena iš spektaklio “Studentas elgeta.”
B. Aleknavičiaus nuotrauka

DIDELIS 
PRALAIMĖJIMAS

Bonn. — Vakarų Vokieti- 
socialdemokratai labai 

susirūpinę. Šiomis dienomis 
jų ir taip vadinamų “Laisvų
jų demokratų” koalicija, kuri 
šiandien šalį valdo, gavo di
delį smūgį dvejose valstijose 
— Saxony ir Hamburg, 
kandidatai rinkimuose 
laimėjo.

Jos 
pra-

atėjo velionei Cvirkienei, kai 
ji sulaukė 93 metų amžiaus. 
Paskutinėmis Cvirkienės gy
venimo dienomis, jos sveika
tos ir mirties reikalu rūpino
si sūnus Petras ir jo žmona 
Rušinskai.

Savistovį gyvenimą Cvir
kienė pradėjo tuo metu, kai 
savoje tėvynėje tapusi jau 18 
metų mergina, 1903 metais 
emigravo į JAV. Žinoma, 
Amerikoje M. Daubaraitė, 
kaip ir kiti ateiviai, dirbo 
įvairiose pramonėse. Geriau
siai velionei sekėsi dirbti val
gyklose. Vėliau ji pradėjo 
vedybinį gyvenimą, augino 
sūnų, dukras. Bet ir čia gy
venimas ne visuomet “rožė
mis žydėjo.” Ši moteris išgy
veno 3 vedybines pavardes— 
ji buvo Eusinskienė, Liau- 
danskienė, Cvirkienė ir vėl 
liko vieniša. Skirtis su arti
miausiu gyvenimo draugu, 
žinoma, jaudino jos jausmus 
ir sveikatą.

Daugiausia darbingų metų 
Cvirkienė paliko Conn, val
stijoje, Stamford mieste. 
Ten ji išlaikė nuosavą įmonę, 
taupė senatvei. Bet ir tuo 
metu ji buvo pažangi, lankė 
lietuvių sueigas, prenumera
vo “Laisvę.” Iš Stamfordo 
M. Cvirkienė 1940 metais at
vyko gyventi į Floridą. Tuo 
metu Miamyje dar nebuvo 
lietuviškų klubų. Kiek vė
liau, kai Miamyje buvo suor
ganizuotas Lietuvių Socialis 
Klubas, įsteigta svetainė, M. 
Cvirkienė tapo jo nariu, bu
vo nuolatinė LSK sueigų lan
kytoja. Taip pat M. Cvirkie
nė buvo LDS ir LLD organi
zacijų narė. Sueigose su 
drauge Cvirkiene tekdavo 
susitikti ir kalbėti.

Velionės Cvirkienės mirtis 
vėl praretino mūsų kartos 
eiles. Velionės gyvenimas 
nebuvo veltui. Ji paliko gra
žius pėdsakus savo vaikams 
ir anūkams. V. Bovinas

NUMATO PREKYBOS 
SU KINIJA DIDĖJIMĄ

Washingtonas. — Preky
bos sekretorė Juanita Kreps 
sako, kad prekyba su Kinija 
šiemet labai padidės. Jinai 
tai laiko šios šalies vyriausy
bės ėjimu link normalizavimo 

' santykių su Kinija.
Mrs. Kreips tokį pareiški

mą padarė neseniai Wa
shingtone įsikūrusios iš šios 
šalies biznierių Jungtinių- 
Valstijų Kinijos Prekybos 
Tarybos posėdyje.

Margareta Cvirkienė 
Nuotrauka daryta 1963 m. 
Moters Dienos proga.

• Drezdeno Technikos uni
versiteto mokslininkai pritai
kė vegetacinį medžių daugi
nimo metodą. Tam reikalui 
jie panaudojo stambias ša
kas. Apdorotos specialiais 
stimuliatoriais šakos po 5 sa
vaičių išleidžia šaknis, o po 
3-4 mėnesių šaknų sistema 
sugeba savarankiškai maitin
ti naują augalą.

• Rumunų Siresoajo gyven
vietėje prieš keletą amžių 
įsigalėjo paprotys: sutuokti
nai, gimus vaikui, privalo pa
sodinti po vyšnią. Nūnai kai
me ir jo apylinkėse auga per 
65 tūkstančius vyšnių.
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KANADOS ŽINIOS
Montrealio naujienos

SĖKMINGAS ŠUNINĖS 
IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 11 d.rengtas Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos išvažiavimas buvo sėk
mingas, nes suvažiavo gra
žios publikos. Buvo keletas ir 
jaunesnės kartos. Juos visus 
suviliojo pasitaikiusi labai 
graži diena, o. labiausiai tai

mažai darbo įdėti. Linkiu 
abiems poroms ilgo ir laimin
go gyvenimo, kad sulauktu
mėte deimantinių sukaktu- 
tuvių.

Parvyko — Išvyko
Po trijų savaičių viešna- 

, gės, giminių kvietimu, iš 
Tėvų Gimtinės sugrįžo Hen
ris Suplevičius. Džiaugiasi

tė Edviną susituokė su Bro
niu Petroniu. Abu buvo pa
žangaus judėjimo veikėjai. 
Po kiek laiko susilaukė sūne
lio, o Elena Diedonienė anū
ko.

1949 metais Bronius Petro
nis su žmona Edviną, su sū
neliu Ronie, ir Elena Diedo-

smalsumas išgirsti įspūdžius turėjęs progos plačiau susi- 
draugijos narių, kurie tik bu- pažinti su Lietuvos gyveni-
vo sugrįžę iš viešnagės Gim
tinėje. Visų laikų tik ir suko- , 
si kalbos apie turistų kelionę ! 
ir jų įgytus įspūdžius, o tų į 
įspūdžių buvo įvairiausių. Vi- j 
si labai džiaugėsi viešnage i 
Tėvynėje.

Jaunesniosios kartos tau
tiečiams irgi padarė labai ge
rų įspūdį. D. Alenskienė ir 
A. Norkeliūnas džiaugėsi sa
vo apsilankymu. Dana pa
brėžė, kad Lietuva yra labai 
graži, visiems reiktų jų pa
matyti, bet pastebėjo, kad 
tik jaunesnio amžiaus, nes 
senesnio amžiaus ilga kelionė 
labai nuvargina. Tėvynėje 
turistus labai gražiai priėmė, 
daug kų parodė, turėjo laiko 
aplankyti savo gimtas vietas, 
susitikti su savaisiais. Tik j 
jau kai kurie labai nusiskun- I 
dė, kad Maskvos muitinėje 
labai krėtė ir kad labai ilgų ir 
varginančių kelionę traukiniu ' 
turėjo iš Vilniaus į Varšavų.

Turistu sutikimui buvo pa
ruoštas stalas su dideliu ' 
“Welcome” tortu, kuriuo bu- i 
vo pavaišinti ne tik turistai, 
bet ir visi dalyviai; taip gi 
buvo gausi lioterija.

Šiame piknike dalyvavo ir 
vienas svečias, tai sudburie- 
tis Juozas Brazdžius, kuris 
kartu su tūristais lankėsi 
Gimtinėje.

Smulkiau apie šių išvykų 
parašys patys rengėjai ir 
Montrealo žinių korespon
dente Janina, kuri po viešna
ges tęs savo darbų.

Palaidojom Tautieti
Birželio 8 d., po ilgos ligos, 

mirė Petras Jakubka, sulau
kęs 73 m. Paėjo iš Alizavos 
apylinkės, Kupiškio rajono. 
Buvo viengungis. Lietuvoje 
paliko brolio vaikus, J. A. V. 
brolio ir. sesutės vaikus ir 
Chicagoje pusbrolį St. Ja- 
kubkų. Skaitė pažangių spau- j 
dų. Jo laidotuvėmis rūpinosi! 
J. Gurklienė-Džiaugytė.

Ilsėkis ramiai, Petrai, o ar
timiesiems gili užuojauta.

Buvo susirgęs
Staigiai buvo susirgęs P. 

Niaura, išvežtas į ligoninę. 
Šiuos žodžius skaitant, gal li
gonis jau bus sugrįžęs į na
mus.

Turėjo auto nelaimę
B. Simonėlijs turėjo auto 

nelaimę. Jo mašinų smarkiai 
apdaužė kita mašina, smar
kiai važiavusi.

Priešvedybinis balius
Birželio 11 d. įvyko gražus 

priešvedybinis balius1 būsi
mai jaunajai I. Petrulytei, 
kuri tuokiasi su kitataučiu 
vaikinų.

Paminėjo vedybinę 50 metų 
sukaktį

Jurgis ir Pranė Skripkai, 
savo šeimos ir artimųjų tar
pe, prie skaniai paruoštų 
dukters vaišių, atžymėjo sa
vo 50 metų vedybinę sukakti 
gegužės 28 d. Gi Juozo ir 
Stasės Čičinskų 50 metų ve
dybinę sukaktį labai gražiai 
atžymėjo jų giminės T. Lie
tuvoje ir “Tėviškės” draugi
ja. Grįžo apdovanoti įvairiau
siomis gražiomis dovanomis. 
Abieji sukaktuvininkai pla
čiai žinomi šios kolonijos lie
tuviams, nes jų , patalpose 
dažnai vyksta įvairūs susibū
rimai, parengimai, ir abiems 
šeimininkėms prisieina ne-

mu.
R. Suplevičius su žmona, 

dviem savaitėms atostogų 
išvyko į Angliju.

Atžymėjo 80 metų sukaktį
Ilgamečiu! šios kolonijos 

pažangiečiui Feliksui Spai- 
čiui, nuvykus su turistine 
grupe gimtinėn, giminės su
ruošė surpryzo partijų, atžy- 
mėjimui jo 80 metų sukak
ties.

Buvo apdovanotos puikio
ms dovanomis. Nuo savęs ir 
jo draugų linkiu šiam mielam 
tautiečiui sulaukti dar daug 
gimtadienių. P.

Torontiečių kronika
TURĖS ATOSTOGAS

Birželio 4 įvyko Sūnų ir 
Dukterų Klubo mėnesinis su
sirinkimas, kuriame buvo 
nutarta liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiais neturėti 
susirinkimų. Sekantis susi
rinkimas įvyks spalio 1. Di
rektorių Taryba turės susi
rinkimus kas mėnesį.

Tie nariai, kurie dar neuž- 
simokėjot metinių mokesčių 
($5.00), galite užsimokėti pa
siųsdami money orderį ar če
kį Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubo, Ine. vardu. 
Žinoma, galima užsimokėti ir 
susitikus kų nors iš valdy
bos.

Susirinkimas nutarė turėti 
bent du piknikus. Jeigu vis
kas eis gerai, tai pirmas pik
nikas bus liepos 29. Apie tai 
bus pranešta spaudoj vėliau.

* * *
NETEKOME DRAUGO

Birželio 5 palaidojom gerų 
draugų' mūsų organizacijų 
narį Petrų Pūrų, kurs mirė 
sulaukęs 76 metų amžiaus, 
palikdamas nuliūdime žmonų 
Marytę, marčių Katrinų ir 
anūkų Petrų Kalvinų.

Petras Kanadon atvyko 
1927 metais. Po 4 metų atsi
kvietė žmonų ir sūnelį. 17 
metų jie išgyveno Winnipe- 
ge, iš ten persikėlė į Toron
tu. Abudu buvo pažangių or
ganizacijų veikėjai, kol leido 
sveikata. ♦

Iš Lietuvos Petras paėjo iš 
Kauno apskrities, Rumšiškių 
valsčiaus, Leliušių kaimo.

Laidotuvėse dalyvavo dau
gelis senų to ontiečių. J,. Yla 
pasakė trumpų atsisveikini
mo kalbų šermeninė ir kapi
nėse. Visi laidotuvių dalyviai 
buvo skaniai pavaišinti Sūnų 
ir Dukterų Klubo svetainėj.

Gili užuojauta jo žmonai ir 
šeimai, o jam lai būna lengva 
Kanados žemelė. Rep.

Winnipeg, Man.
Sveikinu Steponavičių Seimą

Šiomis dienomis Winnipe- 
go Lietuvių Klubo vicepirmi
ninkas Vladas ir jo žmona 
Frances-Pranusė Steponavi
čiai susilaukė didelio 
džiaugsmo: Jų anūkas, tai jų 
Steponavičių—Vlado ir Pra 
nusės sūnaus sūnus, Grant 
Norman Stapon gavo advo
kato diplomų, o Grant’o žmo
na Elaine Stewart Stapon 
gavo gydytojos diplomų. Lin
kiu jiems geriausių pasekmių 
jų naujoje profesijoje. O se
nukams—tėvams Vladui ir 
Pranusei Steponavičiams 
Malonaus džiaugsmo.

Kaimynas

LAISVĖ

t

5-TAS PUSLAPIS

Miami, Fla.

LLD

žmona

BINGHAMTON, N. Y.

ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 KP. VALDYBA IR NARIAI

/

Water- 
pensija,

the chorus 
appearance

llth
con-

Reiškiame nuoširdžių gilių užuojautų giminėms, 
artimiesiems bei draugams Amerikoje ir Lietuvo
je.

LLD 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAI

Gegužės 24 d. įvyko 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Kad ir jau šilta vasara,1 
dalyvavo gražus būrelis kuo-1

Hartford, Conn.
On Sunday, June 

Laisvė Chorus gave a 
cert with dinner following. It
was a perfect June day and 
the one and a half hour trip 
to Hartford was very enjoya- 

. ble with mountain laurel and 
Pos Tnavr’ų ir svečių.^ Drauges green įrees ancj grass every

where.
As always, 

made a good 
with the ladies in their long 
white dresses and the lead
er, accompanist and soloist 
in Spring prints. The hall 

kad LLD kuopos narių duok- and tables were beautifully 
les jau baigia išrinkti. Kuo
pos valdyba kreipiasi į pačius 
narius atlikti savos organiza
cijos pareigas, būti veikėjais 
ir organizatoriais.

Kaip jau įprasta tradicija,
LLD kuopos susirinkimuose Spring “Pumpurėlis, 
būna ruošiami ir pietūs. Tam one of the newer songs from 
tikslui susirinkimas išrinko i Lithuania “Ežero Svočia” fol- 
pastovių virtuvės komisijų. ■ lowed by “Raudona Rožė,”! 
Šių komisijų sudaro: N. leš- “Melody of Love,” “Tu Su- ; 
mantienė, J. Zutra ir J. Dau- grįžki” and “Simple Melody.” 
girdas. Komisijos užduotis, The last number is tricky į

N. lešmantienė, M. Navic
kienė paruošė skanius pie
tus, o paskiau vyko susirin
kimas.

Išklausyta ir priimta val
dybos narių pranešimai. Sek
retorius J. Zutra pranešė,

LONDON, ONT
MIRĖ ELENA 
DIEDONIENĖ

į Birželio 1 d., 1978 m., Vic
toria ligoninėj mirė Elena

i Diedonienė, Bronio Petronio 
žmonos Edvinos motina, pra
dėjus gyventi 73-čius metus.

• Gimė Lietuvoje, Kaune. Pa
liko nuliūdime: dukterį Edvi
nų (Petroniene), sūnų Levo- n^enė atvyko gyventi į Rod- 

; nų (Leo), Warren, Michigan, neY» Cnt. miestelį, tobako 
i JAV, 3 anukus, 2 proanūkius augintojų apylinkę. Per kele- 
ir žentų Bronių Petronį. metų jie visi laikė restora-

Kadangi Diedonių šeimos n$-
t atvykimas iš Lietuvos į Ka- 1955 metais visa šeima at- 
nada buvo nepaprastas, to-;vyk° gyventi į Londono

i del noriu nors trumpai api- miestų. Londone E. Diedo- 
i budinti: ! nienė ir mirė.
t Prieš 1930 metus Lietuvos Elena Diedonienė buvo 
; žmonės nebegalėjo pernešti i darbšti, tyki ir nuoširdi mo- 
! Smetonos fašistinės diktatu- teris. Ji pageidavo, kad jos į 
ros, ieškojo progos išvykti į i laidotuvės būtų neiškilmin-.

(užsienį ir susirasti geresnį■■ g°s, tik šeimyniškos, tai tų ■ 
i gyvenimų. Tai ir Juozas Die- i Bronius ir Edviną Petroniai I 
: donis nusprendė vykti į Ka- i išpildė. Po Elenos Diedonie- 
nadų. Nelengva jam buvo pa-! n®s mirties, ant rytojaus va- 

j likti žmonų Lietuvoj su ■ kare, pas graborių, koplyčio- ■ 
j dviem vaikučiais, o žmonai j Je atsilankė nemažas būrys 
''mūsų tautiečių ir kitataučių!

paskutiniam atsisveikinimui, i rūpintis, kad LLD 75 kuopos; but was done expertly, the 
Kitų dienų, birželio 3 d., Die-' 
donienės šeima ir artimieji 
Elenų Diedonienę nulydėjo! 
į paskutinę “poilsio” vietų, i 
Mount Pleasant kapines.

Gili užuojauta velionės šei-1 
mai, giminėms ir artimiems, i 
o Elenai Diedonienei ramy-! turėsime aptarti kuopos 
bės Kanados žemėje. I veiklą vasaros metu. Kaip

P. Pajuodis i 3au žinoma, liepos ir rugpiū- 
i čio mėnesiais LSK sekma-

Išvyko iš Londono i dieniais sueigų (pietų) neren- 
Prieš pora savaičių Jane ! 8ia' Tad yra 8eriausia Pr°ga 

Narusevičienė persikėlė- gy- i LI/D ^U0P0S saeiKas ,ruošti 
venti į Torontą pas sesuLę ! s<:kmad 1<,:n,als- S| relka1^ 
Bronę Janauskienę. Vasaros! s,me ^kanciame susinnki- 
laikų jos praleisiu savame va-, me’ 
sarnamyje, Woodland Beach, 

i- j Ont.

decorated with roses, peo
nies, daisies, buttercups and 
clover.

The program began with 
the chorus singing Frank 
Balwood’s composition for 

then

Waterbury, Conn.
Birželio 4 d. staiga mirė 

Arthur Adomaitis, 59 metų.
, Gyveno 51 Clover St.

Arthur Adomaitis buvo gi
męs Waterbury 1919 m. va
sario 14 d. Buvo sūnus Anna 
(Vaitkus) Adomaitienės ir 
mirusio Vincent Adomaičio.

Jisai tarnavo U. S. Marine 
Corp, laike Antro pasaulinio 
karo. Dirbo Sperry Rand 
Corp. Waterbury. Buvo 
prieš metus išėjės į pensijų.

Liūdesyje liko jo motina 
Anna Adomaitis, broliai, 
William Adomaitis, Indiana
polis, Ind., ir Edward Ado
maitis, Orlando Florida.

Jo tėvelis buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daug metų. 
Jis lankė musu parengimus 
iki jo sveikata jam leido.

Gili užuojauta jo motinai 
Anna Adomaitis, broliams ir 
kitiems jo artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O Jums, Arthur, ramybė.

M. Svinkūnienė

’ likti be maitintojo.
J. Diedonis atvykęs į Ka- i 

j nadų, kaip greitai susitaupė ! 
pinigų, tuojau žmonų kvietė į-' 

fKanadų. Bet negalėjo atsi- ! 
i kviesti ir vaikučių kartu su 
Į žmona dėl pinigų stokos. Su 
! širdies skausmu ir ašaromis !' .1
j Elena Diedonienė turėjo 
skirtis su dukrele Edvinute 
ir sūneliu Levonuku, palik- i 

I dama juos pas senelius. Abu Į 
Diedoniai Kanadoje sunkiai I 
dirbdami ir taupydami kiek-1 
vienų centų, nusiskriausdami 

i save, pagaliau, po kelių me- j 
tų, atsikvietė iš Lietuvos į!

i Kanadų ir jaunuolius Levo- 
i nukų ir Edvinutę.

Kad ir didelė depresija tuo Į 
laiku Kanadoje buvo, bet vi 
sai šeimai gyvenant po vienu i 
stogu, buvo lengviau jų per- draugiškos, nuoširdžios mū-į Čilės fašistinė vyriausybė

sų sueigose ir veikėjos geros; yra Jungtinėse Valstijose už- j V' 7^7 ”7 “7
i did make and contribute the

i ATSISAKO BOMBAS
Mes londoniečiai netekome! KRAUTI Į LAIVUS

gyventi.
1946 metais Diedonių. šei

mų vėl ištiko didelė skaudi 
nelaimė; mirė Juozas Diedo- 
nis, šeima neteko maitintojo, 
pasunkėjo gyvenimo sųlygos.

1947 metais Diedonių duk-

Winnipego lietuvių 
klubui 40 metų

Gegužes 7-tų'd. Wpg. Liet. 
Klubas paminėjo savo 40 me
tų sukaktį. Buvo daug gražių 
kalbų pasakyta. Viktorija 
Daubaraitė iš Lietuvoje apsi
lankymo parsivežusi gražias 
skaidres parodė, kaip dabar 
Lietuvoje viskas gražiai yra. 
Publika jai nuoširdžiai padė
kojo. Susirinkusieji buvo pa
vaišinti gardžiais pietumis ir 
vakariene. Ačiū klubietėms 
gaspadinėms . . . Khibietis

NELAIMĖJE ŽUVO 
16 ŽMONIŲ

Toronto, Ont., Kanada. — 
Sekmadienį, birželio 11 dienų 
Timiskaming ežere nuskendo 
dvylika studentų ir keturi in
struktoriai. Nelaimė įvyko, 
kai užėjus baisi audra jų lai
velius apvertė. Viso buvo 27 
studentai.

Timiskaming ežeras yra už 
300 mylių į šiaurę nuo Toron
to prie Quebeco ir Ontario 
provincijų rubežiaus.

SVEČIAS IŠ AIRIJOS 
LIETUVOJE

Vilnius. — Birželio pra
džioje Lietuvoje Lankėsi 
Airijos Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius M. 
O‘Riordan. Viešnagės metu 
svečias susitiko su Lietuvos 
KP CK sekretoriumi L. Še
pečiu, kuris jam papasakojo 
apie Lietuvos ekonomikos ir 
kultūros pasiekimus.

. Apart Vilniaus, M. 0‘Rior- 
danas lankėsi Utenoje, pabu
vojo įmonėse, kalbėjosi, su 
rajono vadovaujančiais parti
niais darbuotojais. Svečias 
dalyvavo rajono jaunimo fes
tivalyje, skirtame VLKJS 
60-mečiui

Bethlehem, Conn.
Birželio 6 d. vežant į Wa- 

terburio ligoninę, nuo širdies 
smūgio staiga mirė Joseph 
M. Klish, 69 metų amžiaus. 
Gyveno Harrison Lane.

Joseph Klish buvo gimęs 
Waterbury, sūnus Matthew 
ir Eva (Zorkis) Klish. Per 
daug metų dirbo Anaconda 
American Brass Co. 
bury. Buvo išėjęs į 
prieš apie 6 metus.

Liūdesyje liko jo
Barbora (Bojutė) Klish. Gy
vena Bethlehem. Brolis Al
bert Klish Floridoje. Trys 
seserys: Mrs. Susan Hurley, 
Miss Constance Klish ir Mrs. 
Vera Barr. Visos gyvena

sueigose būtų paruošti už- swing part being carried by 
kandžiai, pietūs. the youngsters of the chorus I

Sekantis LLD kuopos susi- i. . . Carla, Roberta and Lin- | 
rinkimas įvyks birželio 281 da. I 
dienų. Ypatingai kviečiame: Elena Brazauskas dedicat-j 
narius skaitlingai šiame susi-1 ed her first song “Iškliau- 
rinkime dalyvauti, kuriame I jant” to her husband Walter, 

who was in critical condition 
in a nursing home and died 
the following evening. Her 
second song “Mamytė” was 
for her mother who died in 
Lithuania recently. Elena 
sang beautifully—all of us 
were moved by her rendi
tion. Wilma Hollis and Elena 

V. Bovinas i harmonized in a pretty duet, 
I “Tu ateik į pasimatymų.” 
i Dinner was catered this
time so that choristers would Waterbury. Taipgi liko keli 
not have to spend too much

: time in the kitchen but they
korespondentės. i sakius didelį kiekį bombų. 1

Taipgi ir Ona Balaišienė; Bet bombos stovi sukrautos 
paliko Londoną. Išvyko gy- Oakland, Cal., nes uostų dar- 
venti į Torontu pas dukterį, bininkai atsisako jas krauti į

Geriausios ■ sėkmės Jūsų laivus. Tai jų aktyvus pro- 
abiejų gyvenime naujose vie- testas prieš ginklavimų Čilės 
tose. P. P. režimo.

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Petrui Purui
Reiškiame gilių užuojautų jo žmonai Marytei ir

jos šeimai ir apgailestaujame netekusios malonaus
tautiečio.

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mirus

Petrui Purui
Reiškiame nuoširdžių gilių užuojautų jo žmonai

Marytei, marčiai Katrinai ir anūkui Petrui Kalvi-
nui ir liūdime netekę gero draugo.

J. Shinkūnas Ch. A. Narusevičiai
A. M. Bęrškiai V. S. Strazevičiai
0. Vilkelienė J. Žukauskas
J. E. Maskeliai B. Janauskienė
A. Jurgųtaitis A. Poškienė
J. Valaitis M. Paužienė
Ch. Morkūnas P. A. Pajuodžiai
T. Maskelis E. Bulzgienė
S. Žostautienė J. Galskienė
J. R. Kųktarai K. Kulikauskienė
J. A. Žuliai J. A. Morkiai
0. Vaičiulienė E. M. Skinuliai
M. N. Kulokai H. Jarienė
P. Mockaitis U. Zykuvienė

,S. J. Kuisiai J. A. Apšegai
N. Berškienė M. Buzunienė
J. Andersonas O. Zihal
A. Morkis J. Galio
J. B. Morkūnai B. Žukauskas
S. H. Ilakiai J. S. Kevėžai
J. A. Ylai F. E. Laurusevičiai
A. A. Gudžiauskai F. E. Laurus
M. A. Guobai N. Vinskienė
K. A. Rogers P. Baikauskienė
N. Strolienė P. M. Gavėnai
T, T. Mackevičiai J. M. Grigaliūnai
E. Ramanauskienė P. Alksnis
I. Rukienė J. M. Mileriai
F. D. Raulinaičiai V. Masienė
S. E. Paberaliai S. S. Jakavičiai

molded salads, delicious po- 
tatoes, cakes and coffee. Six- 

i teen prizes, which had been 
donated, were raffled and la
ter those who wanted to 
could dance to some good re- 

Į cords.
In the audience were Con

nie, Ona Visockis, Anna Kaz- 
lau and Louise, long-time 
chorus members, but not 
feeling strong enough to sing 
now. It was nice to see all 
looking well and smiling.

The Hartfordites were dis
appointed that no one came 
to their concert from the 
New York area. It was really 
a lovely and worthwhile day 
and we are so glad not to 
have missed it. ABY

brolių ir seserų vaikai.
Laidotuvės buvo privatiš- 

kos. Jo kūnas buvo sudegin
tas—taip, kaip jis pageidavo 
gyvas būdamas. Jo žmona iš
pildė jo pageidavimų.

Joseph Klish buvo draugiš
kas ir gero būdo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno. Jis 
atsilankydavo, su jo sese
rims, į mūsų parengimus.

Jo žmonos tėvai, Antanas 
ir Barbara (Petruičiutė) Bo
jai, buvo progresyviai žmo
nės. Jie visada skaitė “Lais
vę” ir lankydavo mūsų pa
rengimus iki jie gyvi buvo.

Reiškiu gilių užuojautų jo 
žmonai Barbara Klish, sese
rims, broliui ir kitiems jo ar
timiems giminėms jų liūdno
je valandoje. O Jums, Jo
seph, amžina ramybė.

M. Svinkūnienė

Mirus

Elenai Vežienei
1978 m. birželio 2 d.

Reiškiame nuoširdžių užuojautų jos sūnui Petrui, 
jo žmonai, anūkams, pro-anukiams ir visiems arti
miesiems bei draugams.

P. Juozupaitis
P. Mačiukas
N. Mačiukienė
N. Strolienė
A. Maldaikienė
A. Kumpan
V. Kumpan
A. Burt
M. Burtienė
J. Kirailis
J. Vaicekauskas
U. Šimoliūnienė
B. Chernoski
A. Vaineikis
J. Slesoraitis
A. J. Žemaitienė

S. O. Baka
V. Mainionienė
M. Ukaliūtė
A. Kazėnienė
J. O. Baka
J. Navalinskienė
M. Semcho
O. Kirailienė
E. Žemaičių dukra
A. Žemaitienė
J. Žemaitis
N. Judikaitienė
A. Pagiegala
H. Pagiegalienė
K. Michala
W. ir B. Keršuliai

Mirus

Petrui Brass
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Iškilmingai pagerbtas 
jų atminimas

Ethel ir Julius Rosenbergai
Praeitą pirmadienį, birželio 19 dieną, suėjo 25 metai kai 

elektros kedėje nužudyti šie du jauni žmonės. Jiems pa
gerbti Manhattane Union Square aikštėje įvyko didžiulė 
demonstracija. Tūkstančiai niujorkiečių susirinko į aikštę 
nekaltų žmonių nužudymo 25 metų sukaktį atžymėti.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Walterui Brazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai, sū

nui Serge ir jo šeimai, visiems artimiesiems 
draugams.
M. Bernatt
C. Miller
D. V. Brage
J. Černiauskas

ir

V. Kazlau
M. Junevičienė
J. V. Vesel
Mr. & Mrs. S. Miller

Mr. & Mrs. R. Dudenhofer A. Skardžius
P. Palazie
N. Palazie
H. Velyk is
W. Yuskovic

R. Skardžius 
R. I. Januliai 
J. M. Ulozai 
A. Yuskovic

A MESSAGE OF COMFORT

Offering my deep sympathy to a dear friend 
Walter Keršulis upon the loss of his beloved broth
er

Antanas Dagys
May time gently ease the sorrow.

SUZANNA K. JONES
Frackville, Pa.

Walter
I Brazauskas
I ■ ’ '

After more than fifteen 
; years of suffering from Par
kinson’s Disease, Walter 
Brazauskas died on June 

! 12th in a nursing home in 
Hartford, Conn, at the age of 
66. He is survived by his; 
wife Elena, son Serge, 

: daughter-in-law Barbara and 
■ their two sons and a brother, 
! Charles with his family, oth- ! 
i er relatives and many! 
i friends.

For many years Walter' 
i was an active member of! 
! Laisvė Chorus, manager of 
I their club and part of the! 
i progressive movement in , 
' Hartford. He was a Laisvė! 
1 vajininkas many years ago 
and represented his city at 

! many conventions. He and I 
1 Elena were caretakers of Li-I 
berty Auditorium and lived 
there in Richmond Hill, N.Y. 
with their small step-son1 

: Serge.
Walter was a kind, intelli-' 

: gent, tactful person with a 
good sense of humor. He was 
well liked in organizations, 
as a neighbor and in his fam-I 
ily circle. All spoke well of! 

; him and his funeral was at-1 
tended by many.

A eulogy was said on 
Wednesday evening by Paul j 
Venta, President of the 
Board of Directors of Laisvė, i 
who was also a personal! 
friend of Walter’s for a long! 
time. Richard Janulis of Pal- | 
mer, Mass, spoke about how i 
he remembered Walter. Wil-. 1 
ma Hollis sang a song . for j 
Walter. Elena and Walter’s; 
step-son Serge Savitcheff on; 
Thursday morning spoke- 
about what Walter meant to! 
them in a beautiful outpour
ing of sentiment.

Walter was buried in the 
lovely Lithuanian cemetery 
in Waterbury, Conn, where 
his sister-in-law Zina ended 
her remarks with some 
beautiful lines of Lithuanian 
poetry.

We have lost one more 
good person. Our sincere 
sympathy to Elena, Serge 
and Charles and their fami
lies. ABY

HARTFORD, CONN.

Mirus mano mylimam vyrui

Walteriui Brazauskui
/

1978 m! birželio 12 d.
Po ilgos ir kankinančios ligos, atsiskyrė iš mūsų 

tarpo mano mylimas Walteris, kuris buvo toks 
malonus, taip visus atjaučiantis. Jis pagelbėjo man 
išauklėti mano sūnelį Serge, jis padėjo parsikviesti 
mano sesutę su jos sūnum iš Lenkijos. Jo mes nie
kad nepamiršime.

Prieš mirtį, Walteris prašė perduoti jo paskutinę 
dovaną “Laisvei” $100.

Likome didžiausiame nuliūdime;jo šeima, brolis 
Kazys su šeima čia Amerikoje, sesutė Lietuvoje ir 
daugybė draugų.

ELENA BRAZAUSKIENĖ-žmona
SERGE —posūnis su šeima

HARTFORD, CONN. 
Milius

Walter Brazauskui
Aš, jo brolis, su šeima liūdime netekę mielo Wal- 

terio.
Lai jam būna lengva šios šalies žemelė.

•CHARLES ir ANNA BRAZAUSKAI— 
brolis ir brolienė 

ROBERTAS ir jo šeima—brolvaikis

i Tarp lietuvių
! K. Petrikienė pranešė;
■ mums apie draugės Alisės 
Jonikienės padėtį. Ji rašo:

“Draugei Jonikienei teko 
I išbūti 61 dieną ligoninėje, 
! skirtingais atvejais, ir tris 
1 savaites poilsio namuose. Ji 
! dabar gyvena su sūnaus šei
ma. Ji skundžiasi, kad dau- ■ 
gumą laiko tenka gulėti lovo- 

i je. Būtų gerai, kad buvusieji 
mūsų ilgametės visuomeni- 

j ninkės draugai aplankytų ją 
i bent laiškeliu. Jos naujas ad
resas: Mrs. Alice Yonik, RD 
3, Box 358, Kingston, N. Y.

112401.”
i “ •t- “I
I Povilas ir Nelė Ventai 
' Praėjusią savaitę buvo išvy- 
i kę į Hartfordą, į jų artimo 
i draugo Walterio Brazausko 
’laidotuves. Jie sugrįžo ne- 
į tuščiomis—parvežė “Lais
vei” virš $200 užuojautomis 
ir aukomis. Jiems dėkojame.

, * * *
Žurnalistas Jonas Lukoše

vičius su šeima ir Bangos se
sute Rasa Vaitkūnaite praė
jusią savaitę automobiliu iš
vyko į Californiją. Žinoma, 
pakeliuje jie mano sustoti žy
mesnėse mūsų JAV vietose. 
Linkime jiems malonios ir 
sėkmingos kelionės.

* * *

Birželio 21 d. Juozas ir Co
ral Tysliavai susilaukė pir
magimio sūnaus. Sveikiname 
naują Tyšliavuką! 

* * *
Šį pavasarį Andrius Šal

čius baigė aukštąjį muzikos 
mokslą, bet ruošiasi dar to
liau studijuoti savo pasirink
toji šakoje. Great Necke jis

Pramogų kalendorius
••••®®e®®®®®®®®®•••••*•

RUGSĖJO 10 D.
LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 

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

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, birželio 26 d.,
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” Bendrovės direktorių 
posėdis, Laisvės name.

N. Buknienė, Sekr.

NAMO BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, birželio 26 d.,
3 vai. po pietų įvyks Namo 
Bendrovės direktorių posė
dis. Prašome visų dalyvauti.

W. Keršulis, Pirmininkas

Kalėjimų administracija 
sako, kad jai perkėlimas kali
nių iš vienos valstijos į kitą 
1976 metais atsiėjo net 
$25,000,000!

davė čelo koncertą, kuris bu
vo žiūrovų priimtas labai en
tuziastiškai.

* * *
Praėjusį antradienį Jurgio 

Stasiukaičio broliui Karoliui 
buvo padaryta operacija. Jis 
randasi St. Peter’s Medical 
Institute, New Brunswick, 
N. J. Mūsų linkėjimai K. 
Stasiukaičiui greit sustiprėti.

Ieva Mizarienė

BRIEFS

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Bernotą
mirė 1975 m. birželio 23 d.

Jau praėjo treji metai be mūsų taip mylimo ir 
brangaus vyro, tėvo ir tėvuko. Prisimename jį 
kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jo malonus 
būdas, jo meilė šeimai pasiliko mūsų mintyse ant 
visados.

Žmona-URŠULE BERNOTIENĖ
Dukra ir žentas—ALDANA ir JONAS KATINIS 

Anūkai-CYNTHIA ir JOHN 
ir jų šeimos

SIŪLO UŽDĖT 
KONTROLĘ 
LAIDOTUVIŲ PRAMONEI

Washingtonas. — Federa-1 
line Prekybos Komisija, kuri 
per penkerius metus tyrinėjo 
laidotuvių pramonę, pateikė 
savo 526 puslapių raportą. 
Raporte komisija raginama 
priimti taisykles laidotuvių 
pramonės reguliavimui. Pa
siūlymas būsiąs svarstomas 
ateinančiais metais. Bet jei
gu tokios taisyklės būtų 
priimtos, joms griežčiausiai 
pasipriešintų Nacionalinis 
Laidotuvių Direktorių Susi
vienijimas.

ŠEIMŲ REIKALAIS 
KONFERENCIJA 
ATIDĖTA

Per rinkimus prez. Carte- į 
ris prižadėjo 1979 metais su
šaukti “White House Confe
rence on Families.” Bet iš 
Washingtono pranešama, 
kad konferencijos sušauki
mas nukeltas į 1981 metus. 
Tai dar vienas Jimmy Carte- 
rio pažadėjimas neištesėtas.-

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Walterui Brazauskui*

Reiškiame giliausią užuojautą mūsų mamytei 
Elenai. Mes liūdime kartu su ja netekę mūsų myli
mo patėvio Walterio, kuris buvo mums tikras tė
vas.

Ilsėkis ramybėje, mielas tėveli.

Posūnis —SERGE SAVITCHEFF ir šeima 
BARBARA, SERGE JR. ir STEVEN

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Walterui Brazauskui
Reiškiame giliausią užuojautą mano sesutei Ele

nai, jos sūnui Serge ir jo šeimai, taipgi visiems 
kitiems artimiesiems.

Mūsų mylimo Walterio niekad nepamiršime.

ZINAIDA ir BOB CRIPPS

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Walterui Brazauskui
Reiškiame širdingą užuojautą mūsų tetai Elenai, 

jos sūnui Serge ir jo šeimai ir visiems artimie
siems.

Dėdė Walteris priėmė mane, Aliką, kai tik atvy
kau su mamyte Zinaida iš Lenkijos ir globojo iki 
mes tapome savistoviai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embąlmer

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

Telefonas: 846-1970

SAKO, ETIOPIJOJE 
DIDELIS BADO PAVOJUS

Romoje leidžiamos kalbos, 
kad dėl blogo derliaus Etio
pijai grūmoja didelis badas, 
daug didesnis, negu buvo 
1973-1974 metais, kai nuo 
bado ten mirė 200,000 žmo
nių. Šiemet nuo bado gali, 
sako,, mirti net 1,500,000 
žmonių! Taip spėja Pasauli
nės Maisto Programos virši
ninkai.

ALIK, XIOMARA, CYNTHIA GRYRKIĖVICZ

HARTFORD, CONN.
Mirus

Walterui Brazauskui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai, mūsų 

mylimai Elenai, jos sūnui Serge, jo šeimai ir vi
siems artimiesiems.

M. BARNETT

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Walterui Brazauskui
Reiškiu gilią ir širdingą užuojautą jo žmonai mū

sų choro solistei Elenai, jos sūnui Serge ir jo šei
mai, taipgi visiems artimiesiems.

LOUISE BUTKEVIČIENĖ

There is increasing evi
dence that microwave radia
tion from television and oth
er communication signals, 
radar micro-wave ovens and 
other common household ap
pliances is causing cataracts.

* * *

Mental illness is running 
rampant in the United 
States, a government panel 
says. The President’s Com
mission on Mental Health es
timates that from 20 million 
to 32 million Americans are 
suffering from severe emo
tional stress and need men
tal health care.

* * * ,
Housework is still wom

an’s work, says a recent stu-. 
dy.

“Everyone talks about 
changes in the role of wom
en, but these changes 
haven’t occurred when it 
comes to doing the daily 
household chores,” said pro
fessor at Indiana University. 
“Married women—whether 
or not they hold a job out
side the home—still do 90 
percent of the housework. 
“The study showed that the 
greatest equality in dividing 
household tasks occurred 
among the over-65 age 
group. * * *

An aspirin or two may

Find out what to do about 
today’s most common hear
ing problem. Send for the 
free 8-page book, “Hearing: 
A Precious Part of Living,” 
by Robert J. Briskey. The 
book is free and there is no 
cost or obligation. Just write 
to Dept. 4791, Beltone Elec
tronics, 4201 W. Victoria, 
Chicago, Ill. 60646.* * *

Participants in the confe
rence of the Democratic 
Union of Women of Finland, 
held recently, protested 
against U. S. plans to pro
duce neutron weapon. They 
adopted a declaration urging 
international detente, and 
discontinuation of the arms 
race. ♦ * *

Artist-journalist Rudolf 
Baranik and his artist wife 
May Baranik are spending 
summer in London where 
Rudolf is teaching this sum
mer. ♦ * ♦

World gymnastics cham
pion from the Soviet Union, 
Ludmila Turishcheva was 
greeted by Carol Bellamy, 
New York City Council pre
sident, at City Hall. On a 
tour to promote the series of 
stamps issued by the USSR
Ministry of Communications 
to commemorate the Moscow 
Olympics in 1980, she was 
staying in the U. S. until 
June 14.

help you get to sleep if taken She expressed a desire 
now and then—but it won’t that the people of her coun- 
help if it’s taken habitually try and of the U. S. learn 
for more than three nights, more about each other to 
say sleep researchers. help us live in peace. Ilse

[Left to right] Carol Bellamy, Ludmila Turishcheva




