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Eksursijos į Lietuvą 
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Washingtone konsulų 
pasikeitimas

Žurnalistas
Jonas Lukoševičius 

IEVA MIZARIENĖ

Birželio 13 d. išvyks Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
suruošta ekskursija į Lietu
vą. Birželio 29 d. išvyks 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių ruošiama ekskursija, ir 
grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Šios abi ekskursijos Lietuvo
je išbus po 10 dienų.

Dar galėtume priimti vie- 
ną-kitą ekskursantą į birželio 
29 d. grupę, bet reikia greit 
susisiekti su “Laisvės” admi
nistracija.

Nuo liepos 1 d. “Laisvės” 
prenumerata pakeliama nuo 
$10 iki $12 į metus JAV, o 
Kanadoje ir Lietuvoje bei 
kituose užsienio kraštose, 
nuo $12 iki $15 į metus. 
Prašome visų tai įsitėmyti. 
Mums lygiai tiek pat kainuo
ja pasiuntimas laikraščio į 
Kanadą kaip ir į Lietuvą. O 
kiekvienas žinome, kad vien 
tik pašto kainos baisiai paki
lo, nekalbant jau apie kainas 
už spausdinimą, popierį, ir 
kitus reikmenis.

Vasaros laiku veikimas 
kaip nors apsnūsta, o laik
raštis turi reguliariai išeiti. 
Tad prašome visų rėmėjų ir 
skaitytojų nepamiršti stip
riau paremti mūsų spaudą, 
kad galėtume per vasarą iki 
rudens išsilaikyti, kada pra
sidės organizacijų veikimas, 
laikraščių vajus.

Praėjusi sekmadienį niu
jorkiečiai atsisveikinome su 
mielais bičiuliais Nijole ir 
Rimgaudu Mališauskais, ku
rie Washingtone išgyveno 
penkeris su puse metų. Sun
ku buvo atsiskirti su drau
gais, kurie dažnai atsilanky
davo į mūsų pobūvius New 
Yorke. Draugas Mališauskas 
ėjo TSRS ambasadoje Wa
shingtone konsulo pareigas.

Tame pačiame pobūvyje 
pasisveikinome ir su jau at
vykusiu Edmundu Juškiu, 
kuris perima R. Mališausko 
vietą. Draugas Juškys pas 
mus ne naujokas. Jis, prieš 
draugo Mališausko atvyki
me, ėjo tas pareigas per 
pusšeštų metų. Linkime jam 
laimingai tęsti darbą mūsų 
šalyje.

Kalbant apie Lietuvos 
draugus, kurie čia dirba, 
žurnalistai Jonas ir Banga 
Lukoševičiai taipgi jau pakė
lė sparnus. Jie mano vykti į 
namus pabaigoje šio mėne
sio. Irgi bus sunku atsiskirti 
su taip glaudžiai su mumis 
susigyvenusiais draugais. 
Jonas Lukoševičius atvyko į 
New Yorką kaip “Moscow 
News” korespondentas, bet 
Lietuvos spaudos jis nepa
miršo ir labai daug įdomių 
rašinių apie mūsų JAV pa
teikė Lietuvos žurnalams ir 
laikraščiams. Jų tikrai pasi- 
gesime.

Milžiniška liaudies demonstracija prieš 
statymą branduolinės jėgainės

Didelės, istorinės reikšmės 
susikirtimas tarp teisėjo 

ir prezidento

Nuotraukoje dalis 600 suareštuotų demonstrantų
Shoreham, Long Island. — Praeitą sekmadienį, birželio 3, čia įvyko tokia protesto 

demonstracija, kokios ne tik ši apylinkė, bet visos Jungtinės Valstijos dar nebuvo 
mačiusios. Tai buvo protesto demonstracija prieš Long Island Lighting Company 
statymą branduolinės jėgainės. Į demonstraciją suplaukė daugiau 15,000 žmonių. Ją 
žvėriškai užpuolė ir daugiau kaip 600 demonstrantų suareštavo. Jie kaltinami 
papildymu kriminališko nusikaltimo ir bus teisiami ir baudžiami.

Didelės masės 
tikinčių sutiko 
popiežių Lenkijoj

Gniezdo, Lenkija. — 
Praeitą savaitgalį Popiežius 
Jonas Povilas II su vizitu 
lankėsi Lenkijoje. Čia jis 
buvo sutiktas labai didelės 
minios tikinčiųjų. Savo kal
boje į minią jis pažadėjo 
vienybe su visais Rytų Euro
pos katalikais.

Kaip žinia, Jonas Povilas 
II yra lenkų kilmės. Lenkijos 
dvasiškija šia proga naudoja
si pakelti savo įtaką ir pres
tižą. Nėra jokia paslaptis, 
kad šio popiežiaus vizito tiks
las ir buvo socialistinėse ša
lyse sustiprinti katalikų baž
nyčios pozicijas.

Popiežius Varšuvos Pergalės 
Aikštėje laukia helikopterio 
kelionei į Gniezdo.

Nedarbo lygis 
nepasikeitė

Washingtonas. — Federa
linis Darbo Statistikų Biuras 
raportuoja, kad nedarbo ly
gis šioje šalyje per gegužės 
mėnesį nepasikeitė kaip bu
vo visų darbo 5.8 procento, 
taip ir pasiliko. Tačiau kas 
liečia New Yorko miestą at
skirai, tai čia nedarbo lygis 
šiek tiek sumažėjo, būtent— 
nuo 8.2 procento nukrito iki 
8 proc.

RODEZIJOJE JAU 
JUO DŲJŲ VYRIAUSYBĖ

Salisbury. — Praeitą sa
vaitę Rodezijoje tapo pa
skelbta nauja konstitucija ir 
sudaryta nauja daugumoje iš 
juodųjų gyventojų vyriausy
bė'. Premjeru paskirtas vys
kupas Abel T. Mauzoreva. 
Bet buvęs premjeras (balta
sis) lan D. Smith pasiliko sau

Už nubaudimų 
Pietų Afrikos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja savo paskutinia
me šios sesijos posėdyje 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
įsakoma Saugumo Tarybai 
imtis bausminių priemonių 
prieš Pietų Afrikos Respu
bliką už nevykdymą Jungti
nių Tautų įsakymo suteikti 
Pietvakarių Afrikai nepri
klausomybę. Už rezoliuciją 
balsavo 118 valstybių, o 16, 
kurių tarp buvo ir Jungtinės 
Valstijos, susilaikė nuo bal
savimo. Rezoliucijoje nepa
sakoma, kokios tos bausmi- 
nės priemonės turėtų būti.

Dacca, Bengladeš. — Ban
gladešo vidaus reikalų minis
tras Rahman sako, kad jo 
šalyje dabar kalėjime laiko
ma 339 politiniai kaliniai, 
kad buvo suimta ir nubausta 
2,862 žmonės už sulaužymą 
šalyje įvestos nepaprastos 
padėties.

STOKA GAZOLINO 
KEIČIA GYVENIMO BŪDĄ

Long Islande gyveną 
2,800,000 gyventojų. Labai 
daug jų pasiekimui darbovie
tės ir kitiems susisiekimo 
reikalams remiasi automobi
liais. Daugelis jų dirba New 
Yorke. Kelionės tolimos. Bet 
stoka gazolino ir jo didelis 
pabrangimas verčia to įpro
čio atsisakyti ir vartoti masi
nio susisiekimo priemones— 
traukinius bei autobusus. Ir 
neparanku, ir daug daugiau 
laiko imą. Žmonės skundžia
si, pyksta. . . .

svarbiausią vietą, būtent ap- 
sigynimo-militarinių jėgų mi
nistro. Be to, nors juodieji 
žmonės parlamente turi dau
gumą, bet jų galia yra apri
bota, nes baltųjų mažuma, 
pagal naująją konstituciją, 
turi teisę daugumos nutari
mus vetuoti-atmesti. Kaip 
ten bebūtų, toje šalyje bai
gės saujelės (ketvirdalio mi
lijono baltųjų anglų kolonis
tų) neribotas per 88 metus 
nusitęsęs viešpatavimas.

Beje, nuo dabar Rodezija 
vadinsis Zimbabwe Rodezija.

Juodieji patriotai nepasi
tenkinę tik tokia pakaita. Jie 
tęsia demonstracijas ir reika
lauja juodiesiems gyvento
jams, kurių yra apie 7 milijo
nus, pilnos galios.

Kinija leido atidaryt 
laikraščių raštines

Pekinas. — Kinijos valdžia 
jau leido keturiems Jungti
nių Valstijų komerciniams 
dienraščiams raštines atida
ryti. Jau ir vizos duotos 
“New York Times,” “Wa
shington Post,” “Los Ange
les Times” ir “Wall Street 
Journal” reporteriams. Da
bar Kinijoje jau bus 8 Jung
tinių Valstijų koresponden
tai: Kiti keturi yra po du nuo 
“United Press International” 
ir “Associated Press.”

Stambus atlyginimas
Washingtonas. — Federa

linis teismas nuteisė, kad 
General Motors Corporation 
sumokėtų Mrs. Georgia Hall, 
52 metų, ir jos vyrui Ed
ward, 42 metų, šešis milijo
nus ir penkis šimtus tūkstan
čių dolerių bausmės. Mat, 
korporacijos gaminto auto
mobilio įvykusijoje avarijoje 
ji buvo sunkiai sužeista ir 
tapo suparalyžiuota visam 
gyvenimui, o jos vyras turė
jo nutraukti darbą, kad galė
tų ją tinkamai prižiūrėti. 
Teismas pripažino, kad nelai
mė įvyko tik todėl, kad 
automobilis buvo su gamybi
niais defektais.

Penki prezidentai 
, smerkia diktatūrų

Cartagena, Kolumbija. — 
Penkių Lotynų Amerikos ša
lių prezidentai pasirašė pa
reiškimą, kuriame griežtai 
smerkiama Nikaragvos pre
sident Somozos diktatūrą 
už represijas ir laužymą 
žmogaus teisių. Pareiškimą 
pasirašė Bolivijos preziden
tas David Padilla. Kolumbi
jos prezidentas Julio Cesar 
Turbay, Ecuadoros preziden
tas Alfredo Poveda, Peru 
prezidentas Francisco Mora
les ir Venezuelos prezidentas 
Luis Herrera.

Taip pat, nepriklausomai 
nuo šių prezidentų pareiški
mo prieš Somozos diktatūrą, 
ją pasmerkė Pasaulinė Dar
bo Unijų Konfederacija ir 
Tarptautinė Romos Katalikų 
Darbo Unijų Organizacija.

Jis atsisakė dar 
vieno savo pažado

Per rinkimus Jimmy Car
ter iškilmingai pažadėjo žy
miai sumažinti šios šalies 
ginklų eksportavimą į užsie
nius. Bet ką matome? Mato
me, kad Carteriui preziden
taujant Amerikos ginklų eks
portavimas į beveik pasidvi- 
gubino. Taip savo raporte 
teigia Centras už Tarptauti
nę politiką.

Turkijai militarinė 
pagalba

Washingtonas. — Vyriau
sybė žada suteikti Turkijai 
militarinės pagalbos už 50 
milijonų dolerių, bet Kongre
se tikimasi didelio pasiprieši
nimo. Mat, daugelis kongres- 
manų mano, kad Turkija 
ginkluojasi prieš Graikiją, o 
yra karšti Graikijos šalinin
kai.

Gerinasi juodiesiems 
piliečiams

Jackson, Miss. — Kaip 
žinia, John Connally siūlo 
Republikpnų partijai savo 
kandidatu į prezidentus 1980 
m. rinkimuose. Gegužės 31 
d. čia jo kandidatūros rėmė
jai surengė finansams sukelti 
puotą, į kurią ižanga buvo 
“tik” 100 dolerių! Susirinko 
apie 600 žmonių. Jų tarpe 
buvo ir keletas juodųjų pilie
čių. Norėdamas nuo Demo
kratų Partijos atitraukti juo
duosius balsuotojus, Mr. 
Connally labai gyrė seną, 
didžiąją juodųjų žmonių or
ganizaciją Nacionalis Susi
vienijimas už Spalvotų Žmo
nių pažangą. Mat, jis žino, 
kad juodieji piliečiai, kurie 
praeitais rinkimais balsavo 
už demokratų kandidatą Car- 
terį, jau yra jo prezidentavi
mu pusėtinai nusivylę. Jis 
mato progą būsimuose rinki
muose jų balsaus laimėti 
republikonų kandidatui, tai 
yra jam.

PREZIDENTAS - 
MILIJONIERIUS

Baltųjų Rūmų paskelbti 
duomenys parodo, kad mūsų 
prezidento Jimmy Carterio 
turto vertė gerokai viršija 
milijoną dolerių. Todėl klaida 
būtų iš jo norėti, kad jis taip 
pat rūpintųsi biednuomenės 
reikalais, kaip rūpinasi tur
tuolių . . .

Washingtonas. — Kaip ži
nia, pernai, lapkričio 1 dieną 
prezidentas Carteris išleido 
patvarkymą, kad vardan ko
vos prieš infliaciją būtų sava
noriai atsisakoma kelti kai
nas daugiau kaip 7 procen
tais ir reikalauti algų pakėli
mo virš 7 procentų.

Tas patvarkymas buvo ne
teisingas, didelė skriaudą 
darbininkams. Mat, per pa
staruosius kelis metus kainos 
kilo ir kilo, o algos pasiliko 
tos pačios. Ir štai dabar 
vietoje tą skriaudą atitaisyti, 
prezidentas įsako darbinin
kams tereikalauti tokio algų 
pakėlimo, koks yra leidžia
mas kainas pakelti. Ir šiemet 
kai kurios derybose su sam
dytojais unijos nesiskaito su 
prezidento patvarkymu bei 
reikalavimu, taip vadinama 
“guideline” ir reikalauja al
gas pakelti gerokai aukščiu, 
negu 7 procentai. Bet sam
dytojai joms sako, kad prezi
dento patvarkymas draudžia 
jiems patenkinti jų (unijų) 
reikalavimą.

Na, ir unijos pasiskundė 
teismui. Jos sako, kad prezi
dentas neturi teisės bei auto
riteto tokius įsakymus duoti. 
Jam tokio autoriteto Konsti
tucija nesuteikia. Tokį auto
ritetą turi tiktai Kongresas. 
Gi šitas prezidento patvarky
mas nebuvo pateiktas Kon
gresui užgirti ir nėra užgir- 
tas. Todėl jis priešingas 
Konstitucijai ir turi būti teis
mo panaikintas, arba atmes
tas.

Columbijos distrikto fede
ralinis teisėjas Barrington D. 
Parker tą gegužės 31 dieną 
tą ir padarė. Savo nuospren
dyje jis sako, kad preziden
tas neturi galios-autoriteto 
jokius apribojimus ant kainų 
kilimo ir algų kėlimo uždėti.

Sunku pasakyti, kuo šis 
susikirtimas tarp prezidento 
ir teisėjo Parker baigsis. Jis 
paliečia visą eilę labai svar
bių klausimų.

IR ISPANIJA ŽADANTI
ĮSTOTI Į NATO

Jungtinių Valstijų Valstybės sekretorius Cyrus Vance; 
susitinka ir kalbasi su Ispanijos premjeru Adolfo Suorez 
Madride.

Madridas. — Birželio 1 
dieną Ispanijoje lankėsi 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Cyrus Vance. Is
panijos vadovybė jį užtikri
no, Ispanija nori ir planuoja 
įstoti į NATO (North Atlan

Už pripažinimų 
Kubos ir Vietnamo

Jūrininkų ir Sandėlių Dar
bininkų Tarptautinė Unija 
savo neseniai įvykusioje kon
vencijoje vienbalsiai nutarė 
reikalauti, kad šios šalies 
vyriausybė be vilkinimo pri
pažintų Kubą ir Vietnamo 
Socialistinę Respubliką ir su 
jomis santykius su normali
zuotų. Konvencijos priimtoje 
rezoliucijoje sakoma, kad tę
simas prieš šias šalis boikoto 
ir diskriminacijos nebeturi 
jokio pateisinimo ir kenkia 
Jungtinių Valstijų intere
sams.

tic Treaty Organization). Bet 
įstojimo data dar nenustaty
ta. Gal šiemet tai įvyksią. 
Tai reiškia, kad kapitalisti
nių šalių militarinė sąjunga 
padidės viena nare.
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Bereikalingas baugini
“Tėviškės žiburiai,” reda

guojami kunigo Gaidos, pa
rašė ilgoką editorialą, kurio 
tikslas, atrodo, pabauginti 
savo skaitytojus, kad jie ne
silankytų Tarybų Lietuvoje. 
Štai ką tame editoriale sako:

“Sovietinė imperija, nešan
ti ant savo tankų tautoms 
vergiją ir baudžiavą, išplečia 
ją net už pavergtų kraštų 
ribų. Kaip matyti iš gautų 
informacijų, Sov. Sąjungos 
vyriausybė nuo š. m. liepos 1 
dienos laikys savo piliečiais 
ne tik Baltijos valstybėse 
gyvenusius asmenis po anek
sijos datos, bet ir jų vaikus, 
gimusius užsienyje. Taip pat 
ir Sov. teritorijoje gimusių 
tėvų vaikai, nors būtų gimę 
užsienyje ir turėtų atitinka
mo krašto pilietybę, bus lai
komi Sov. Sąjungos pilie
čiais. Rašant šias eilutes, dar 
nebuvo žinomos būsimo so
vietų įstatymo detalės, bet 
jau buvo aiškus Kremliaus 
užmojis—pratęsti vergiją 
net iki sekančių kartų, gyve
nančių laisvajame pasauly
je.”

Pabaigoj editorialo aiškiai 
pasakoma, ko “Tėviškės ži
buriai” siekia su šiuo melu:

“Jei Maskva tikėjosi sim
patijų Vakaruose savajai si
stemai, tai susilaukė priešin
gų rezultatų, nes perdaug 
aiškiai atskleidė totalistinį 
savo imperializmą. Be abejo
nės tai pakenks ir turizmui— 
daug kas susilaikys nuo ke
lionių į Sov. Sąjungą dėl 
padidėjusio nesaugumo. Jau
noji karta jau buvo įsidrąsi
nusi keliauti po sovietinius 
kraštus, jautėsi gana sau
giai, bet dabar turės nuo 
tokių kelionių susilaikyti, nes 
prievartinė sovietų pilietybė 
yra ne privilegija, o grėsmė 
asmeninei laisvei. Be to, mi
nėtasis pilietybės įstatymas 
nuteikė jaunąją išeivijos kar
tą stipriau kovoti prieš so
vietinę vergiją, kuri ir ją 
palietė.”

Čia jau labai aiškiai pasa
kyta, kam šis editorialas 
buvo taikomas. “Vaduotojus” 
labai erzina jaunų lietuvių 
ekskursijos į Tarybų Lietu
vą.

Dabar pažiūrėkime, ką gi 
tas Tarybų Sąjungos įstaty
mas pilietybės reikalu sako.

Toronto didlapis “Toronto 
Star,” kurs irgi prisidėjo 
prie šios melagystės pagarsi
nimo, visgi įdėjo TSRS am
basados Ottawoje spaudos 
atašė asistento Igoro Loba- 
novo atsakymą į tuos mela
gingus gandus. Jis Lobano
vas rašo:

LTSR sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologijos, 
mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo instituto 
mokslininkai tiria darbo sąlygas kolektyvuose, kaimo 
darbuotojų higienos klausimus, kaip išsaugoti neužterštus 
vandens telkinius, nustato infekcinių susirgimų priežastis, 
nagrinėja kitas sudėtingas problemas.

Institute svečiavosi Latvi
jos TSR Mokslų Akademijos 
A. Kirchenšteino mikrobio
logijos mokslinio tyrimo in
stituto direktorė, akademike

“Kaslink jūsų editorialo 
‘Soviet law affront to Cana
dians,’ aš nežinau, kaip į tai 
žiūrėti, kaip į ignorantystę 
ar piktą norą.

“Ir jums turėtų būti žino
ma, kad nėra tokio tarybinio 
įstatymo, apie kurį rašoma 
jūsų laikraštyje—kad bile 
kas, jei abu tėvai gimę 
TSRS, yra laikomas tarybi
niu piliečiu.

“Tarybinis įstatymas sako: 
‘Vaikas, kurio abu tėvai jo 
gimimo metu yra TSRS pilie
čiai, taipgi yra TSRS pilietis, 
nežiūrint to, ar jis gimęs 
TSRS teritorijoj ar už TSRS 
sienų.

“Šis įstatymo straipsnis 
buvo ypatingai iškreiptas jū
sų editoriale. Tačiau jis pa
našus Kanados pilietybės 
1978 metų aktui.”

Toliau Lobanovas nurodo, 
kad Tarybų Sąjungos pilie
čiais užsienyje laikomi tik tie 
asmenys, kurie nori palaikyti 
tarybinę pilietybę, yra užsi
registravę konsulatuose ir 
turi užsienio pasą.

“Prašome nusiraminti jus 
ir tuos, kurie parodė didelį 
susirūpinimą, kad gali netek
ti nekuriu politinių figūrų, 
kaip kad Norman Cafik ar 
Otto Jelinek. Jie dar neprašė 
tarybinės pilietybės,” sako 
Lobanovas. .L . .... ,<

Toliau jis nurodo, kad per 
praėjusius 20 metų 300,000 
kanadiečių lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, bet tik du iš jų 
buvo sulaikyti. Vienas jų 
buvęs karinis nusikaltėlis, o 
kitas šmugelninkas. Abudu 
jie nieko bendra neturėjo su 
pilietybe.

Jis nurodo, kad Kanadoje 
yra keli šimtai asmenų, kurie 
nori būti tarybiniais piliečiais 
ir turi užsienio pasus.

“Kas liečia tuos 3 milijonus 
kanadiečių, kuriuos jūsų 
laikraštis priskyrė prie Tary
bų Sąjungos piliečių, aš labai 
suvilsiu jus. Jūsų pareiškimo 
dėl jų pilietybės neužtenka 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumui. Jeigu jie iš tik
rųjų nori tapti tarybiniais 
piliečiais, jie pirmiausiai tu
rėtų įrodyti pagrindą tam ir 
paduoti oficialų prašymą,” 
sako Lobanovas.

Taigi, visi veiksniai, kokios 
tautybės jie būtų, turėtų 
apsiraminti ir nustoti baugi
nę savo pasekėjus “tarybine 
vergija.” Ypač kai jau aišku, 
kad vis mažiau ir mažiau yra 
tokių, kurie dar tiki ta pro
paganda.

J. YLA

R. Kukaine. Ji aptarė ben
dradarbiavimo perspekty
vas. Eilunavičiaus nuotrau
koje—akademike R. Kukaine 
(antroji iš kairės).

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŠKIEJI 
KLERIKALAI PRIEŠ 
SALT II

“Naująją atominius ginklus 
ribojančią SALT II sutartį su 
Sovietų Sąjunga turi patvir
tinti JAV senatas dviejų 
trečdalių balsų dauguma. 
Prieš šią sutartį senate jau
čiama nemaža opozicija, nes 
ji apribojo tik raketų ir 
tolimo skrydžio bombonešių 
skaičių, leisdama sovietams 
gerokai padidinti atominius 
užtaisus, kurių kiekviena ra
keta galės turėti iki dešimt, 
kai tuo tarpu amerikiečių 
raketos turi tik tris. Atomi
nio karo baisumus atsklei
džia JAV Kongreso paskelb
ta studija. Jos duomenimis, 
iš 220 milijonų amerikiečių 
po pirmo sovietinio smūgio 
gyvų išliktų tik 75 milijonai. 
Nuo atominio amerikiečių at
kirčio žūtų beveik 30 milijo
nų Sovietų Sąjungos gyven
tojų. Abiejų šalių civilizacija 
būtų beveik visiškai sunai
kinta—tektų viską pradėti iš 
naujo.”

Betgi, negžiūrint to bai
saus pavojaus ne tik šių 
dviejų, bet ir viso pasaulio 
šimtams milijonų žmonių ir 
civilizacijai, mūsų lietuviški 
Kanados klerikalai priešinasi 
branduolinio ginklavimosi 
apribojimui, tai yra SALT 
II, eina su tais, kurie priešin
gi tos sutarties patvirtinimui 
(užgyrimui)I

Nuo jų neatsilieka ir mūsų 
Jungtinių Valstijų klerikalai. 
Jie dar griežčiau smerkia 
prezidentą Carterį ir jo pa
dėjėjus už susitarimą su Ta
rybų Sąjunga branduolinį 
ginklavimąsi apriboti. Antai 
Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktorius Bronius Kviklys 
kritikavimui sutarties ir 
smęrįkifliui'.s, yjjfjįapsy.bės,\ 
jos rėmimą/pašventė visą, 
ilgą gegužės 30 d. vedamąjį. 
Jis džiaugiasi, kad “prieš 
sutarties pasirašymą ir jos 
ratifikavimą šiuo metu veikia 
net 68 stambios politinės 
organizacijos.” Jam pikta, 
kad prez. Carteris su jomis 
nesiskaito' it yra “pasiryžęs 
reikiamą senatorių balsų 
skaičių surinkti ir sutartį 
ratifikuoti. Jis šiam reikalui 
taip labai stengiasi, manyda
mas, kad naujas ‘taikos ba
landis’ galės labai praversti 
jam besiartinančios rinkimi
nės kampanijos metu . . . 
Tačiau reikia labai suabejoti, 
ar tikrai naujoji sutartis at
neš taiką, o gal greičiau 
priartins karą ir, gal būt, 
sumažins Amerikos karinį 
budrumą.”

Savo piktą vedamąjį 
“Draugo” redaktorius Kvik
lys baigia:

- “Sovietai visada suras bū
dų ir priemonių savo ginklų 
atsargas nuslėpti. Taigi ir 
pasirašyta sutartis būtų ne 
lygiu partnerių, bet doro 
žmogaus su apgaviku. Kaip 
tokia, ji vestų Ameriką prie 
ginklų apribojimo, kai kurių 
ginklų rūšių gamybos su
stabdymo, leistų didinti rusų 
galybę, o tuo pačiu prisidėtų 
ne prie taikos sustiprinimo, 
bet greičiau prie naujo karo 
pavojaus ir Amerikos šiose 
varžybose pralaimėjimo.”

Su tokiais spjaudalais Bro
nius Kviklys mulkina ir ap
gaudinėja “Draugo” skaity
tojus. Jis melais ir prasima
nymais nuodija jų protą.

MARTYNAS IR VĖL 
BUVO MINIMAS

Chicagos kunigų dienrašty
je “Draugas” gegužės 29 d. 
korespondencijoje “Paminėta 
Pr. Gudyno 50 m. žuvimo 
suktis, minimas ir “Naujie
nų” redaktorius Martynas 
Gudelis, siejant jį su to 
karininko žuvimu. Korespon
dentas, tarp kitko, rašo:

“Nuostabiai menką atmintį 
turi kai kurie mūsų tautie

čiai. Jie tiek sumaišo faktus, 
kad ima gerbti ne žuvusius 
karžygius, bet jų žudikus. 
Tas jau keletą metų vyksta 
lietuviškoje Chicagoje. Taigi 
gerai padarė a. a. kapitono 
Prano Gudyno ginklo drau
gai, suruošę karžygio 50 me
tų žuvimo sukakties minėji
mą, kuris įvyko pereitą sek
madienį. Kaip žinia, jis žuvo 
1929.V.6 nuo teroristo ran
kos saugodamas ministerį 
pirmininką (Voldemarą). 
Kulka, iššauta iš pistoleto iš 
labai arti, pataikė jam į 
pakaušį. Kalbėtojas apgailes
tavo, kad vienas iš trijų 
teroristų šiuo metu tebegy
vena Chicagoje ir vykdo lie
tuvių skaldymo darbą.

Pagrindinę kalbą pasakė 
teisininkas majoras Juozas 
Vilutis, jo žodžiais tariant, 
“vienas iš nedaugelio likusių
jų gyvų karo mokyklos ir 
tarnybos draugų.” J. Vilutis 
dar iškėlė Pr. Gudyno gerą
sias būdo ypatybes, kalbėjo 
apie jo nužudymą . . .

Paskutinis kalbėjo detroi- 
tiškis Prano Gudyno giminai
tis, kartu su savo žmona 
specialiai šioms iškilmėms iš 
Detroito į Chicagą atvykęs. 
Jis padėkojo Pr. Gudyno 
ginklo draugams, kurie ir po 
50 metų nepamiršo žuvusiojo 
draugo. Po to gerais žodžiais 
prisiminė savo giminaitį ve
lionį karininką, kuris padėjo 
jam mokytis, šelpdamas pini
gais ,ir maistu. Apgailestavo, 
kad Pr. Gudyno žudikai—-te
roristai išvengė mirties, o 
vienas jų (Naujienų redakto
rius M. Gudelis) ir šiuo metu 
laisvąi, niekieno nevaržomas 
atliekąs dar baisesnį lietuvių 
skaldymo darbą ...” 

i

AR IŠ TIKRŲJŲ VAKARŲ 
VOKIETIJOJE ATGIMSTA 

.nacizmas?
Vilniaus dienraštyje “Tie

sa” (geg. 23 d.) šiandieninė 
Vakarų Vokietijoje padėtis 
taip apibūdinama:

Vakarų Vokietijos masinės 
informacines priemonės, po
litinių partijų veikėjai šiais 
metais aktyviai dalyvauja 
reakcinių jėgų pradėtoje dis
kusijoje, ar toliau tirti nacis
tų nusikaltimus, ar nutraukti 
juos nuo sekančių metų sau
sio 1 d., pasibaigus senaties 
terminui. VFR dešiniosios 
partijos—krikščionių demo
kratų sąjunga ir F. J. Strau
so partija—socialinė krikš
čionių sąjunga,—reikalauja 
nutraukti nacistinių nusikal
tėlių persekiojimą ir net pa
skelbti “generalinę amnesti
ją” visiems trečiojo reicho 
kariniams nusikaltėliams.

Suprantama, kodėl KDS/ 
SKS taip energingai pradėjo 
kampaniją reabilituoti kari
nius nusikaltėlius. Šiose 
VFR dešiniosiose partijose 
yra daug nacistų. Apskritai, 
dabar. Vakarų Vokietijoje 
veikia apie 150 organizacijų 
ir grupuočių, mėginančių at
gaivinti fašizmą. Prancūzijos 
laikraštis “Mond” neseniai 
rašė, kad Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje nebu
vo įgyvendinta tikra denaci- 
fikacija. Daug buvusių nacis
tų ir šiandien Vakarų Vokie
tijoje užima valstybinius pos
tus.

Diskusija apie nacistu, da
lyvavusių masinėse žudynė
se, Vakarų Vokietijoje t’ebe- 
turi daugiau retoriškos, negu 
faktinės reikšmės. VFR vy
riausybė neratifikavo tarp
tautinės konvencijos dėl, se
naties termino netaikymo 
kariniams nusikaltimam^ ir 
nusikaltimams žmogiškurpui. 
Daug bylų, kurios buvę, Iš
keltos nacistiniams kari
niams nusikaltėliams, taip ir 
nebuvo užbaigtos. VFR Te^ 
midė aiškiai nuolaidžiauja 
nacistams.

Pažangi VFR visuomenė 
reikalauja netaikyti senaties

SPECIALIAI “LAISVEI”

Fotografiios galerija Kaune

Kauno rotušė [dabar Santuokų rūmai]—XVI amžiaus 
architektūros paminklas.

KASDIEN GRAŽĖJA
Gyvenu Kauno senamies

tyje ir vos ne kasdien matau 
ką nors naujo. Atgauna savo 
bruožus ne tik architektūros, 
bet ir kultūros bei istorijos 
paminklai. Tik jie dabar kur 
kas įspūdingesni negu buvo 
seniau.

Rodos seniai čia Rotušės 
aikštė priminė nuvargusios 
senutės išvaizdą, o dabar ji 
panaši į jaunamartę, ja visi 
žavisi. Tai mūsų restaurato
rių triūso vaisius. Atvažiavę 
į Kauną turistai nuo čia 
pradeda savo pažintį su 
miestu. Kiekvienam įdomu 
pasigėrėti XVI amžiaus ar
chitektūriniu šedevru—Kam, 
no rotuše, kurią žmonės va?t 
dina baltąja gulbe. Dabar tas 
iš tolo šviečiantis pastatas 
tarnauja jaunavedžiams ir 
vadinasi santuokų rūmais. 
Jų rūsiuose įkurtas Kerami
kos muziejus. Atnaujintame 
Maironio name jau keliolika 
metų veikia Lietuvos TSR 
literatūros muziejus. Iš am
žių glūdumos prikeltame 
naujam gyvenimui XIX-XV 
amžiaus paminkle—Kaune 
pilyje ir “Perkūno name” 
įrengti Kauno istorijos mu
ziejaus filialai. Keturi res
tauruoti Rotušės aikštės na
mai perduoti prekybinin
kams. Veikiančiose parduo
tuvėse gausu įvairių prekių 
jaunavedžiams, “Dailės” sa
lone—meno kūrinių.

Seniau per Rotušės aikštę 
ėjęs didžiulis transporto 
srautas į Pietų Lietuvą jau 
nukreiptas per Vilniaus ir 
Birštono gatves bei Perga

lės krantinę. Ateityje Kauno 
Senamiestyje šeimininkaus 
vien pėstieji.

Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugijos galerija yra 
naujausia Kauno senamiesčio 
kultūrine įstaiga, įkurta Ro
tušės aikštės pirmame name. 
Ten pat rado prieglobstį ir 
Fotografijos meno draugijos 
Kauno skyriuš, jo fotolabora
torijos. Pirmame aukšte ir 
rūsiuose, po žvaigždiniais 
skliautais, yra penkios eks
pozicijų salės, turinčios dau
giau kaip 400 kvadratinių 
metbų.

Naujoje fotografijos galeri- 

termino ir toliau persekioti 
bei bausti nacistinius nusi
kaltėlius, kurių kruvinus 
darbus gerai atsimena ne tik 
vokiečių, bet ir Europos, 
pasaulio tautos. Ir JAV kon
greso priimta rezoliucija ro
do, jog pasaulyje plečiasi 
kova už tai, jog kariniams 
nusikaltėliams nebūtų taiko
mi jokie senaties terifninai.

Nacistiniai kariniai nusi
kaltėliai neturi išvengti atpil
do.

joje teikiami metodiniai pa
tarimai interesantams ir ren
giamos fotografijos parodos. 
Šio meno mėgėjai turės gali
mybę susipažinti su vietos 
fotografų, respublikos, o taip 
pat ir šalies bei užsienio 
meistrų geriausiais darbais.

Pastato restauratoriai

Naujasis fotografijos cen
tras yra stambiausias ne tik 
Lietuvoj, bet ir visoje Tar. 
S-goje. Jį įrengė Kultūros 
paminklų restauravimo tres
to Kauno restauravimo dirb
tuvės kolektyvas (viršinin
kas R. Šermukšnis). Atsidė
ję rūpestingai padirbėjo 
Katino senamiesčio tvarkyto
jai fveteranai, socialistinio 
lenktyniavimo pirmūnai mū
rininkas V. Sabaliauskas, 
dailidė A. Janavičius, pagal
binė darbininkė M. Matiko- 
nytė ir kiti.

Restauracija nuolat domė
josi, ją kontroliavo ir prižiū
rėjo respublikinio Paminklų 
konservavimo instituto Kau
no skyriaus viršininkas E. 
Andriuškevičius, Butų ūkio 
valdybos techninės priežiū
ros inžinierė A. Kanapickie- 
nė ir daugelis kitų. Restau
ruotą pastatą komisija įverti
no labai gerai.

Galerijos salės, vestibiu
liai, rūsiai iš naujo atgijo 
pagal respublikinės premijos 
laureto architekto Ziberto 
Simanavičiaus projektą. Ge
rokai jis turėjo pasukti gal
vą, kol išsprendė amžių sle
piamą mįslę. Iš projekto ir 
įvairių dokumentų matosi, 
kad atstatytas pastatas, ku
riame įsikūrė Fotografijos 
galerija, yra XVI amžiaus 
statinys.

Pirmoji galerijoje

Lietuvos TSR fotografijos 
meno draugija įsteigta 1969 
m. Vilniuje. Ji turi skyrius 
Kaune, Panevėžyje, Plungė
je Šiauliuose. Rengia paro
das, kūrybines išvykas, lei
džia albumus, katalogus, pa
gal užsakymus daro fotogra
fijas reklamoms, interje
rams. Pirmuoju draugijos 
pirmininku 1969-1974 m. bu
vo žinomas respublikos foto
grafas Antanas Sutkus. Nau
joje Fotografijos galerijoje 
jam suteikta galimybė pir
majam surengti savo retro
spektyvinę kūrybos parodą.

Salėse eksponuojama arti 
pusantro šimto meninių foto
grafijų. Tarp jų centrinę 
vietą užima respublikos 
mokslo ir meno veikėjų por
tretai, nuotraukos iš ciklo 
“Lietuva iš paukščio skry
džio” ir kitos.

A. Sutkuš sugebėjo gerai 
užsirekomenduoti ne tik sa
voje respublikoje, bet ir už 

jos ribų. 1965 m. pirmą 
premiją jis gavo Čekoslova
kijoje už emocinę nuotrauką 
“Emigrantas tėvynėje.” Se
kančiais metais jo fotografija 
“Rankos” Kanados tarptauti
nėje parodoje įvertinta auk
so medaliu. 1967 m. už nuo
trauką “Senis” Jugoslavijoje 
gavo didįjį prizą “Aukso 
akis.” Tokią pat dovaną gavo 
ir 1977 m. už fotografiją 
“Vilniaus senamiestyje.” 
1970 m. ten pat jo nuotrauka 
“Jaunasis gydytojas” įvertin
ta aukso medaliu. 1974 m. 
fotografija “Dėdė iš Brade- 
rių” iš Čekoslovakijos atvežė 
pirmą premiją. 1977 m. A. 
Sutkaus darbai pasiekė net 
Afriką, Maroko tarptautinę 
parodą. Nuotraukos “Poetas 
Paulius Širvys” ir “Rasos 
šventėje” jam davė dar du 
aukso medalius. Jo meniniai 
darbai buvo premijuoti Ria- 
zanėje ir kituose miestuose.

Naujoje Fotografijos gale
rijoje A. Sutkus surengė 
pirmąją respublikinę tokios 
apimties parodą. Fotografi
jos meno mėgėjai turi progos 
gerai susipažinti su šiuo me
nininko kūrybiniu braižu, 
išaugusiu mestriškumu, ge
riausiais kūriniais. Per pirmą 
savaitę parodą aplankė dau
giau kaip 800 žmonių, atsilie
pimų knygoje įrašė nemažą 
šiltų ir gražių žodžių.

Vienoje galerijos salėje ek- 
ponuojami ir kauniečių foto
grafų darbai. Juos čia pat 
galima įsigyti. Keli žmonės 
jau pasinaudojo šia proga ir 
savo butus papuošė meniško
mis fotografijomis.

TARYBŲ LIETUVOS 
MOKSLININKAI-TSRS 
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ 
AK ADEMIJ OS NARIAI 
KORESPONDENTAI

Jonas Bulavas

Antanas Būdvytis

Juozas Lazauskas

Los Angeles, Cal. — Tur
čius multimilijonierius Jerry 
Buss nupirko beizbolės ko
mandas Los Angeles Lakers 
ir Los Angeles Kings ir 
Forum areną Inglewood, 
Cal., sumokėdamas net 68 
milijonus dolerių. Klydo tie, 
kurie manė, kad jau bent 
šios šalies sportininkai nėra 
perkami ir parduodami.



PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 8,1979 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

IS KULTŪRINIO IŠEIVIJOS GYVENIMO KOMENTARAS

LEONO EREMINO 
VEIKLOS PĖDSAKAIS

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS
jis ėmėsi, būdamas jau 30 
metų. Tai sąlygojo ypatingos 
gyvenimo aplinkybės.

Jis gimė 1863 m. birželio 
30 d. dab. Plungės raj., 
Žlibinų apyl., Šarkių kaime. 
Tėvas, kadaise vargoninin
kavęs Leckavoje, žemdirbia- 
vo. Leonas turėjo keturis 
brolius ir dvi seseris. Tris 
žiemas lankęs Skuodo liau
dies mokyklą, paskui dirbo 
žemės darbus. Sulaukęs 19 
metų, išvyko gyventi į Rygą. 
Čia jis pramoko amato—tapo 
braižytoju. Latvijoje buvo 
jau nemažos chorinės muzi
kos tradicijos, L. Ereminas 
pateko i gana turtingą kultū
rinę aplinką, kurios nebūtų

Italija ruošiasi rinkimams

Leonas Ereminas
“Keistų dalykų pasitaiko 

visuomeniniame gyvenime: 
vieni už menkiausią dalykėlį, 
visuomenės labui padarytą, 
iškeliami didelėn aukštumon, 
o kiti, nors ir didelius darbus 
yra atlikę—palieka nepaste
bėti.”—Šitaip Juozas Žilevi
čius pradėjo 1937 m. “Naujo
sios romuvos” žurnalo 
48-ajame nr. straipsnį apie 
JAV lietuvių muziką Leoną 
Ereminą. Tuos J. Žilevičiaus 
žodžius ir šiandien galima 
pakartoti: L. Eremino pavar
dę, kai kuriuos jo darbus 
žinome, o jo gyvenimas ir 
nuopelnai turbūt ir dažnam 
muzikos specialistui nėra pa
žįstami.

Plačiausiai iki šiol apie L. 
Ereminą Lietuvoje rašė mi
nėtame straipsnyje J. Žilevi
čius, kai kuriuos faktus per
pasakojo V. Maknys “Lietu
vių teatro raidos bruožuose” 
(1964 m.). Tačiau chronolgiš- 
kai kiek anksčiau New Yorko 
“Šviesos” žurnalo 1937 m. 
Nr. 3 L. Ereminą aprašė 
Rojus Mizara, kuris straips
nyje “Pirmas lietuvių choras 
ir jo mokytojas” pateikė ne 
tik smulkias biografines ži
nias, bet ir įdomių faktų apie 
jo visuomeninę veiklą, apie 
pirmąjį pasaulietišką JAV 
lietuvių chorą.

L. Ereminą visuomet prisi
mename, kai kalbame apie 
pažangų New Yorko lietuvių 
“Aido” chorą. Jis buvo pir
masis šio choro mokytojas ir 
dirigentas. Nors jis vadova
vo ne vienam chorui ir ne 
vieną jų pats subūrė, tačiau 
iš jų tik pažangiečių “Aidas” 
iki šiol veikia.

Išeivių, o drauge ir visai 
lietuvių kultūrai L. Eremi
nas yra ir daugiau nusipel
nęs. Tai iš viso pirmo pasau
lietiško lietuvių choro JAV 
įkūrėjas. Be to, jis išleido 
vieną pirmųjų chorinių dainų 
knygų “Dainos,” ilgus metus 
“maitinusią” ne vien išeivių 
saviveiklos repertuarą.

L. Ereminas pasireiškė ir 
visuomeninėje veikloje. Kai 
1900 m. Brooklyne susikūrė 
lietuvių laisvamanių susivie
nijimas, jo pirmuoju pirmi
ninku (1900-1901 m.), tapo 
L. Ereminas. Nors tatai są
jūdis, kurį labiausiai paskati
no J. Šliūpas, buvo riboto 
pobūdžio, nors dalis jo vado
vų tapo aktyviais liberalinės 
buržuazijos veikėjais, tačiau 
daugelis laisvamanių ateida
vo į socialistinę veiklą. Patys 
pajėgiausi, aktyviausi išeivių 
muzikinės kultūros ugdytojai 
tokie, kaip M. Petrauskas ir 
L. Ereminas, niekados netu
rėjo ryšių su kultūrine veik
la, kuri vyko parapijų ir 
klerikalų įtakoje arba jų 
priežiūroje. Tai—principinis 
momentas, apibūdinant ideo
loginių srovių vaidmenį ir 
nuopelnus lietuvių išeivių 
kultūroje. Beje, kai L. Ere- 
minui buvo pasiūlyta dirbti 
vargoninku, jis atsisakė. Įdo
mu, kad muzikinės veiklos

galėjęs rasti gimtajame kraš
te.

1891 m. atsidūrė New Yor
ke, gavo darbo liejykloje. 
1894 m. įvyko jo pirmoji 
rimta pažintis emigracijoje 
su tautiečiais. Ir tas susitiki
mas buvo lemtingas—L. 
Ereminas įsijungė į lietuviš
ką kultūrinį sąjūdį. Tais me
tais jis New Yorke subūrė 
pirmąjį pasaulietišką lietuvių 
chorą, pavadintą “Lietuvių 
Mildos, giedorių draugyste.”

Choras, kurį L. Ereminas 
mokė veltui, egzistavo iki 
1879 ' m. Kadangi daugiau 
lietuvių chorų nebuvo, “Mil
da” pasirodydavo drauge su 
lenkų, latvių, estų, vokiečių 
išeivių chorais. R. Mizara 
rašo, kad “Milda” 1896 m. 
koncertavo Waterburyje, 
Lietuvių klubo suruoštame 
susirinkime, kad ji dainavo 
Elizabethe, Newarke, New 
Yorke—tris kartus. 1899 m. 
L. Ereminas buvo pakviestas 
vadovauti dar vienam lietu
vių chorui—Newarko “V. 
Kudirkos giedorių draugys
tei.” Kiek laiko L. Ereminas 
vadovavo “S. Daukanto teat
rališkai draugystei,” o su 
Ridžiuvo “Dainos” choru dir
bo nuo 1910 m. iki 1926 m.

Į muzikinį gyvenimą įsijun
gęs svetur, dainą pamėgęs, 
gyvendamas tarp latvių ir 
vokiečių, neturėdamas pro
gos labiau pajusti lietuvių 
liaudies muzikos dvasios, jis 
turbūt mechaniškai perkėlė 
kitų tautų muzikos pamokas 
į lietuvių chorinę veiklą. Bet 
atsirado Mikas Petraus
kas . . . K. Vairas-Račkaus- 
kas prisimena:

“(. . .) Ligi šiol Amerikos 
lietuviai turėjo mėgėjo 
Brooklyniečio Leono Eremi
no sulietuvintas vokiškas 
daineles. Dabar, Mikui Pe
trauskui pervažiavus per At
lanto vandenyno dalį nuo 
New Yorko iki Chicagos vie
ną kartą, pervažiavus antrą 
kartą, sustojus savaitei vie
noje vietoje, pasidarbavus 
kitoje vietoje, viskas ėmė 
keistis. Tarytum burtininko 
lazdele pamojus, atsitiko ste
buklas: po plačiąją Ameriką 
pradėjo skambėti lietuviškoji 
daina, skurdžiose išeivių 
apylinkėse, net anglies ka
syklų miesteliuose pradėjo 
atsirasti chorai, meno drau
gijos, operetės trupės, netgi 
baletas, išryškėjo mūsų išei
vių meniškoji saviveikla, kū
rėsi ir stiprėjo kultūrinis 
gyvenimas, iškilo lietuvių 
gabumai.

L. Ereminas ir toliau akty
viai dirbo su lietuvių chorais, 
talkininkavo M. Petrauskui. 
M. Petrauskas, rašydamas 
1915 m. savo “Kaip ir išpa
žintį,” šiame straipsnyje pa
žymi, kad, statant jo “Ka
minkrėtį ir malūnininką” 
Brooklyne, “malūnininko ro
lėj buvo žinomas chorų vedė
jas Leonas Ereminas.” 0 
kitoje straipsnio vietoje M. 
Petrauskas mini, jog, šią 
operetę statant dar 1907 m.

Birželio 3-4 dienomis Itali
joje įvyks pirmalaikiai parla
mento rinkimai. Beveik 42 
milijonai italų turės išrinkti 
630 deputatų ir 315 senato
rių.

Nutarimas surengti pirma
laikius rinkimus buvo priim
tas po to, kai žlugo keli 
mėginimai sudaryti naują 
parlamentinę daugumą, ig
noruojant komunistų partijos 
atstovus.

Vienas krikščionių demo
kratų partijos vadovų Dž. 
Andreotis buvo sudaręs ma
žumos vyriausybę, į kurią be 
krikdemų įėjo kitų mažų par
tijų—respublikonų ir social
demokratų atstovai. Kaip ir 
buvo laukta, ši mažumos 
vyriausybė negavo pasitikė
jimo votumo, jos programai 
nebuvo pritarta. Šiai vyriau
sybei dabar tenka organizuo
ti pirmalaikius parlamento 
rinkimus.

Taip pokario metais Italija 
pergyvena jau 36 vyriausy
binę krizę. Ir pagrindinai dėl 
tos pačios priežasties, kad 
krikščionys demokratai ne
nori bendradarbiauti su ko
munistais, neįsileidžia jų at
stovų į vyriausybę.

Tai absurdiškas faktas. 
Juk Italijos Komunistų Par
tija taip išaugo ir sustiprėjo, 
ėmė daryti didžiulę įtaką 
visam šalies politiniam gyve
nimui, jog jos ignoruoti jau 
nebegalima. “Partija virto 
tokia jėga, kuri turi tiesio
giai dalyvauti šalies valdy
me,—pareiškė Italijos kom
partijos generalinis sekreto
rius E. Berlingueras, nese
niai įvykusiame partijos XV 
suvažiavime. IKP—stam
biausia kompartija kapitalis
tiniame pasaulyje. Jos greto
se vienas milijonas septyni 
šimtai devyniasdešimt tūks
tančių narių. Už jos atstovus 
rinkimuose balsuoja daugiau 
kaip 34% italų.

Praėjusių metų kovo mė
nesį Italijoje buvo sudaryta 
parlamentinė dauguma daly
vaujant komunistams. Krikš
čionys demokratai, remda-

New Yorke ir Newarke, 
pirklį vaidinęs L. Ereminas.

L. Eremino svarbiausias 
darbas—“Dainos, sutaisytos 
ant keturių balsų,” išėjo 1902 
m. Tilžėje. Išėjo dvi laidos 
3,000 egz. tiražu.

Rinkinyje—67 dainų teks
tai ir gaidos. 36 jų skirtos 
vyrų chorui, likusios—miš
riam. Grynai lietuviškos dai
nos buvo tik aštuonios, ir jas 
harmonizavo pats sudaryto
jas (o tai rodo, jog jis jas 
mokėjo). Kitos rinkinio dai
nos—vertimai iš latvių ir 
vokiečių kalbų. Vertė L. 
Eremino geri draugai—Vin
cas Daukšys ir Stasys Ma- 
liauskis-Homolickis. Tai taip 
pat pastebėtina, nes šie tau
tiečiai buvo socialistinių nuo
taikų žmonės, pasižymėję .ir 
pats L. Ereminas rašė spau
dais

Pažangiai visuomeninei ir 
kultūrinei veiklai L. Eremi
nas liko ištikimas iki galo. R. 
Mizara po L. Eremino mir
ties rašė “Darbininkų kalen
doriuje,” kad muzikas nepri
pažinęs “bepartyvės dailės:” 
“kiekviename mūsų parengi
me, kur dainavo Eremino 
vadovaujamas choras, girdė
jai pasaulio proletariato ko
vos himną—“Internaciona
lą.” Dar daugiau: R. Mizara 
“Šviesoje” rašo, kad “skilus 
Amerikos lietuvių socialis
tams, L. Ereminas pasiliko 
karštu komunistinio judėji
mo prijautėju ir rėmėju.”

Iki galo jis liko su “Aidu.” 
Pasak R. Mizaros, “kai sene
lis Ereminas vadovauti cho
rui jau negalėjo, tai jis eida
vo dainuoti “Aido” chore, 
greta jaunų vaikinų ir mergi
nų ir dainavo jame iki mir
ties.”

miesi komunistų, socialistų, 
respublikonų ir socialdemo
kratų parama, buvo paruošę 
ir įgyvendino bendrą progra
mą. Šis konkretus bendra
darbiavimas, pradėtas komu
nistų iniciatyva, davė neblo
gus rezultatus. Pavyko kiek 
pataisyti šalies ekonominius 
ir finansinius reikalus, padi
dinti užimtumą, apginti kai 
kuriuos darbo žmonių intere
sus.

Tačiau kiekvienas šis 
žingsnis į priekį reikalavo 
milžiniškų kairiųjų jėgų pa
stangų. Krikščionys demo
kratai, jų vadovaujama nesu
gebėjo efektyviai spręsti ša
lies ekonominių socialinių 
problemų. Štai kodėl komu
nistų partija nutarė pasi
traukti iš parlamentinės dau
gumos, iškėlusi klausimą dėl 
nacionalinės vienybės vy
riausybės sudarymo, įtrau
kiant į jų veiklą ir komunis
tus. Tačiau krikščionys de
mokratai ir šį kartą į komu
nistų pasiūlymą atsakė nei
giamai, bijodami, kad nebūtų 
pažeistos jų socialinės ir eko
nominės privilegijos, kurio
mis iki šiol remiasi jų val
džia. Taigi visa kaltė už tai, 
kad šalis pergyvena naują 
politinę krizę ir kad ruošia
masi neeiliniams parlamento 
rinkimams, tenka būtent 
krikščionims demokratams, 
ignoruojantiems realų politi
nių jėgų santykį Italijoje. 
Tas ignoravimas gimdo ne 
tik politines krizes. Tai truk
do efektyviai spręsti ekono- 
mines-socialines problemas, 
kurių kaip niekur kitur apstu 
Italijoje. Juk Italija šiandien 
užima pirmą vietą Europoje 
pagal nedarbą. Jos bedarbių 
daugiausia sutiksi kitose ša
lyse. Daugiau kaip dešimta
dalis Italijos gyventojų yra 
“ekonominėje emigracijoje.” 
Auga infliacija, kyla kainos, 
brangsta pragyvenimas. Ša
lyje kelia galvą profašistinės 
jėgos, aiškiai siekdamos pa
kirsti demokratiją, kairiųjų 
partijų pozicijas, sudaryti 
prielaidas ultradešiniesiems 
užgrobti valdžią.

Sunku čia ir suminėti visas 
problemas, kurias neatidėlio
dama turi spręsti Italija. O 
tai padaryti galima tik susi
telkus visoms stambioms 
partijoms, sudarius stiprią 
nacionalinės vienybės vy
riausybę. O galimybės tokiai 
vyriausybei sudaryti yra. 
Tereikia tik krikščionims de
mokratams rasti / teisingą 
kompromisą su kairiosiomis 
partijomis. Tolesnis spyrioji- 
masis ne tiktai pablogins 
politinę padėtį šalyje, bet ir 
sukels gilesnį skylimą krikš
čionių demokratų partijoje. 
Tuo labiau, kad jau dabar 
didelė dalis šios partijos pri
pažįsta realybę, jog komu
nistų dalyvavimas vyriausy
bėje yra būtinybė, nors kai 
kam ir nemaloni.

Tuo tarpu dešinysis krikš
čionių demokratų partijos 
sparnas toliau nesileidžia į 
kalbas dėl bendradarbiavimo 
su komunistais. Šio sparno 
atstovai busimuosiuose rin
kimuose tikisi gauti daugiau 
balsų ir išvengti to baisaus 
bendradarbiavimo. Šis jų ti
kėjimasis grindžiamas tuo, 
kad laukiama dar didesnės 
pagalbos iš Vašingtono, kur 
dabar nepaprastai domimasi 
politine padėtimi Italijoje. 
Ypač po to, kai buvo patirti 
skaudūs pralaimėjimai Azijo
je, Afrikoje, Artimuosiuose, 
Rytuose. Vašingtono politika 
atvirai pritaria Italijos krikš
čionims demokratams, neno
rintiems bendradarbiavimo 
su komunistais. Anot Va
šingtono politikų komunistų 
įsileidimas į vyriausybę Itali
joje suduotų naują skaudų 
“smūgį JAV interesams.” O 
kur Italų teisės, kur jo de
mokratiją?—paklausite. Ne,

tai dėdei Seimui visai ne
svarbu. Jam svarbu tai, kad 
viskas pasaulyje klotųsi taip; 
kaip nori būtent jis.

Pasaulis dar nepamiršo 
kaip grubiai dėdė Šernas 
kišosi į Italijos vidaus reika
lus 1976 metų parlamento 
rinkimuose. Neatsisakyta to
kio kišimosi ir dabar. JAV 
politikai, NATO strategai 
sukruto Italijai siūlyti naujus 
ekonominius ir karinius san
dėrius, naują pagalbą, 
dangstydamiesi “kovos su 
komunizmu” vėliavomis.

Neseniai buvo pasirašytas 
JAV-Italijos pasitarimas dėl 
prekybos ginklais ir keitimo
si karine informacija. Šis 
susitarimas anot Italų žurna
lo “Panorama” dvigubu maz
gu suriša Italijos ir JAV 
vyriausybes. Italijos parla
mentui net nebuvo leista 
pareikšti nuomonę dėl šio 
susitarimo, nes jis buvo pasi
rašytas paskubomis ir slap
čiomis. Dabar NATO blokas 
ketina pareikalauti iš Italijos 
leisti jos teritorijoje laikyti 
naujo tipo amerikiečių bran
duolines raketas. Vašingtono 
ir NATO strategai nori pa
siekti, kad Italija taptų “pa
vyzdiniu partneriu” ir jokiu 
būdu neleistų tam tiek su
silpnėti JAV pozicijoms šia
me planams visokieriopai 
pritaria tos Italijos politinės 
jėgos, kurios nenori bendra
darbiavimo su komunistais.

Taigi Italijoje prasidėjo ga
na aštrios politinės kovos 
etapas. Šie rinkimai bus rim
tas išbandymas visoms šalies 
demokratinėms jėgoms.

Komunistų rinkiminėje 
programoje, kurią neseniai 
patvirtino partijos XV suva
žiavimas, nurodoma, kad 
įveikti tuos sunkumus, su 
kuriais šiandien susiduria 
Italija, galima tik sutelkus 
visas demokratines jėgas, 
sudarius parlamentinę dau
gumą, kurią galėtų remti 
būsima vyriausybė. Komu
nistai pasiryžę kuo aktyviau 
siekti šalies jėgų sutelkimo ir 
jos problemų sprendimo.

Antanas Šimkūnas

Jeruzalimas. — Izraelio 
gynybos ministras Ezer 
Weizman pareiškė, kad oku
puotos arabų teritorijos 
West Bank ir Gaza Strip 
priklauso Izraeliui ir nieka
dos nebus atiduota arabams.

N a u j o s
Išleido “Vaga”

Jonas Lankutis Lietuvių 
dramaturgijos raida (454 
psl.) Monografija apie lietu
vių dramaturgijos atsiradimą 
ir jos raidos istorines aplin
kybes, ryšius su mėgėjišku 
liaudies teatro sąjūdžiu 19 a. 
pabaigoje 20 a. pradžioje, 
literatūrinėmis šio šimtmečio 
tendencijomis, mūsų tarybi
nės dramaturgijos ir profe
sionaliojo teatro augimu. Už 
šį veikalą autoriui paskirta 
1976 metų Respublikinė pre
mija. Pakartotinis leidimas.

Petras Cvirka Nemuno ša
lies pasakos (144 psl.). Nau
jas puošnus leidinys, į kurį 
dedamos visos pasakos, 
spausdintos P. Cvirkos raštų 
septintame tome. Spalvotais 
piešiniais iliustravo dail. Al
girdas Steponavičius. Rašy
tojo gimimo 70-mečiui.

Justinas Marcinkevičius 
Skraidančios pušys (184 
psl.). 1962-1977 metų laiko
tarpiu sukurti poeto eilėraš
čiai. Rinkinį sudaro trys sky
riai: “Pažadėtoji žemė,” “Vi
durdienio bokštai,” “Tokia 
yra meilė.” Knygelė skiria
ma vyresniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams.

Eduardas Uldukis Ciklono 
akis (184 psl.). Nuotykių 
apysaka, vaizduojanti pajū
rio žvejų gyvenimą pokario 
laikotarpiu.

Vytautas Rudokas Tolstan
tis krantas (152 psl.). Viduri- 
niosios kartos poeto eilėraš-

Lietuvos Mokslų Akademijos
Botanikos Institute

Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vado
vas, akademikas Alfonsas Merkys [dešinėje] ir šios 
laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis, biologijos 
kandidatas Romualdas Laurinavičius prie aparatūros, 
paruoštos bandymams kosminio skridimo sąlygomis.

Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyres
nioji mokslinė bendradarbė Ona Rupainienė elektroniniu 
mikroskopu stebi augalų ląstelių, išaugusių nesvarumo 
sąlygomis, ultrastruktūrą. M. Baranausko nuotraukos

knygos
čių rinkinys.

Birutė Vėlyvytė Kai rug
pjūtis arti (120 psl.). Pirmoji 
jaunosios rašytojos apsaky
mu knygelė. S. Butkienę

Išleido “Mintis”

Antanas Jonynas Žmogiš
koji reabilitacija (264 psl.). 
Ilgamečio Lietuvos aklųjų 
draugijos veikėjo, rašytojo 
Antano Jonyno knyga supa
žindina skaitytojus su sudė
tingais psichologiniais-mora- 
liniais ir socialiniais aklųjų 
judėjimo aspektais, jų adap
tacijos ir reabilitacijos pro
blemomis ir pasiekimais Ta- 
rybų valdžios metais.

Edvardas Vidmantas Lie
tuvos darbininkų periodinė 
spauda (1895-1917 (205 psl.). 
Šioje monografijoje analizuo
jama ir apibendrinama 1895- 
1917 metų Lietuvos socialde
mokratų periodinės spaudos 
kūrimasis ir jos raida, paro
domos pažangiosios spaudos 
susikūrimo sąlygos ir aplin
kybės, išaiškinami redakto
riai ir bendradarbiai, taip 
pat laikraščių politinė kryp
tis, tikslai ir jų vaidmuo 
darbininkų revoliuciniame 
judėjime.

Lietuvių tarybinis teatras. 
1940-1956 (387 psl.) Leidiny
je atskleidžiamas lietuvių ta
rybinio scenos meno forma
vimasis, parodomi svarbiausi 
teatro raidos laikotarpiai ir 
bruožai, socialistinio realiz-

PREZIDENTAS CARTER 
KRITIKAVO
ANDREW YOUNG

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter gana aštriai 
kritikavo Jungtinių Valstijų 

, atstovą Jungtinėse Tautuose 
Andrew Young už palygini
mą neseniai Floridoje nužu
dymo elektros kėdėje žmog
žudžio John Spenkelink su 
daug žmonių nužudymu Ira
ne. Nepaisant to, preziden
tas tebeturi pilną pasitikėji
mą Youngu kaipo ambasado
riumi Jungtinėse Tautose.

KIEK KAINUOJA ŠEIMOS 
PRAGYVENIMAS?

Chicago, Ill. — Šio miesto 
darbo unijų leidžiamas laik
raštis “Federation News” ap
skaičiuoja, kad šiandien šei
mos iš keturių narių tik 
vidutinio lygio pragyvenimui 
reikia daugiau negu $18,500 į 
metus. 0 kasmet, kaip žinia, 
gyvenimui reikalingų reik
menų kainos kasmet dar ky
la. Šeimos, kurios tokių paja
mų neturi, priverstos gyven
ti skurde. Tokių gi šeimų yra 
keli desėtkai milijonų.

mo principų atsiradimo bei 
įsitvirtinimo dinamika. “Dra
mos teatrui” skirtoje knygos 
dalyje pasakojama apie Vil
niaus, Kauno, Panevėžio, 
Klaipėdos, Šiaulių, Marijam
polės ir Žemaičių teatrus. 
“Muzikinio teatro” skyriuje 
nagrinėjami pagrindiniai mu
zikinio teatro žanrai: opera, 
opererė, baletas.

L. Dockienė
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Valstybinio Akademinio operos ir baleto teatro režisierė, 
Lietuvos TSR nusipelniusi kultūros veikėja Vlada Mikštai
tė.

Nepra II intais keliais

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

Apie ketvirti amžiaus reži
sieriaus profesija Lietuvoje 
buvo laikoma vien “vyriška.” 
Ir tai suprantama. Juk vado
vauti dramos ar muzikinio 
teatro pastatymui gali tiktai 
labai išsilavinęs žmogus, tu
rintis autoritetą, tvirtą valią, 
mokantis dirbti su žmonė
mis. O tai pasiekti buržuazi
niais laikais mūsų kad ir 
labai gabioms lietuvaitėms 
buvo beveik neįmanoma. 
Tuo labiau, kad režisieriaus 
specialybę galima buvo įsigy
ti tiktai užsienyje.

Užtat tarybiniais metais 
viena po kitos kaip režisierės 
ima reikštis moterys—K. 
Kymantaitė, R. Senkutė, Al
dona ir Aurelija Ragauskai
tės, D. Tamulevičiūtė, I. 
Bučienė, N. Ogaj ir kitos.

Šių pirmųjų tarpe išskirti
nė vieta tenka Vladai Mikš
taitei. Ji iki šiol tebėra vie
nintelė moteris režisierė 
Akademiniame operos ir ba
leto teatre.

— Nieką a nesvajojau jau
nystėje bu'.i režisiere, nes 
gerai nežinojau, kokia tai 
profesija,- pasakoja V. 
Mikštaitė. Mėgau dainuoti, 
vaidinti, rašiau eilėraščius.

Talentinga mergina nuo 
Dūkšto 1945 metais įstoja į 
Lietuvos TSR konservatori
jos solo dainavimo klasę. Čia 
ji paruošia pirmuosius operi
nius vaidmenis: Olgą “Euge
nijuje Onegine,” Zibelį 
“Fauste,” Poliną “Pikų da
moje,” Kunigaikštienę “Un
dinėje” ir kt. Baigusi konser
vatoriją, dainuoja Akademi
niame operos ir baleto teatre 
ir trejus metus gilina savo 
žinias Maskvos P. Čaikovs
kio konservatorijos aspiran
tūroje. Ryškiausiai atsisklei
dė dainininkės talentas, jos 
neeiliniai vaidybiniai sugebė
jimai sukūrus Karmen vaid
menį Ž. Bize to paties pa va-, 
dinimo operoje.

Gerai perpratusi vokalo 
paslaptis, V. Mikštaitė ryž
tasi tapti režisiere. Ji penke
rius metus studijuoja Lenin
grado N. Rimskio-Korsakovo 
konservatorijoje, operos re
žisūros katedroje.

— Kūrybinį operos režisie
rės kelią nusprendžiau pra
dėti nuo paties sunkiausio. 
Norėjau patikrinti save. To
dėl pasirinkau mūsų teatre 
nestatytą, šiuolaikinę S. Pro
kofjevo operą “Meilė trims 
apelsinams,’’--prisimena V. 
M ikš tai tė. — Sis pastatymas 
buvo drąsus žingsnis tiek 
man, jaunai režisierei, tiek ir 
visam teatro kolektyvui.

Pirmasis V. Mikštaitės pa
statymas susilaukė didžiulio 
pripažinimo. Režisierė pasi
rodė kaip įdomiai ir savitai 
mąstanti, ieškanti.

Nepraminti keliai ir toliau 
vilioja režisierę. Kalbėdami 

apie jos pastatymus, dažnai 
sakome “ji pirmoji.” Ji pir
moji šalyje Vilniaus operos ir 
baleto teatre pastatė K. Orfo 
“Gudruolę,” lietuvių tarybi
nio kompozitoriaus V. Bar
kausko operą “Legenda apie 
meilę,” Dž. Pergolezio “Tar
naitė ponia,” J. S. Bacho 
“Kavos kantatą” ir kt.

Statydama senus, tradici
nius veikalus, režisierė suge
ba juos interpretuoti naujai, 
originaliai. Todėl įdomūs, tu
rintys tiktai jai vienai būdin
gą braižą ir yra tokių operų, 
kaip J. Karnavičiaus “Graži
na,” R. Vagnerio “Lohengri- 
nas,” V. A. Mocarto “Figaro 
vedybos,” I. Kalmano “Baja- 
derė,” Dž. Pučinio “Madam 
Butterfly,” ir daugelio kitų 
pastatymai. Neseniai afišos 
pakvietė žiūrovus į V. Klo
vos operos “Pilėnai” premje
rą. Šioje operoje, kuri teisė
tai laikoma nacionalinės ope
ros pasididžiavimu, režisierė 
išryškina lietuvių tautos he- 
roiškumą, iškelia mūsų 
praeities didingumą, mažiau 
dėmesio skirdama buitinėms 
detalėms, kurių gausu buvo 
ankstesniame “Pilėnų” pas
tatyme.

Jau aštuoniolikti metai dir
ba režisiere V. Mikštaitė. Ir 
kiekvienas jos pastatymas— 
tai naujas žodis lietuvių tea
tro istorijoje. J. Juršėnienė

GRAŽĖJA JONAIČIŲ GYVENVIETĖ
Nuo Šilutės rajono tarpū- 

kinės gyvulininkystės įmo
nės iki jos gyvenvietės, per 
trejetą metų iškilusios Jonai
čiuose,—pusantro kilometro 
kelio. Kiekvieną rytą kiauli
ninkystės komplekso link 
skuba daugiau kaip šimtas 
darbuotojų—operatoriai, re
montininkai, vairuotojai . . . 
Beveik visi jie gyvena Jonai
čiuose.

— Nesigailime gyvenvie
tės statybai išleidę du milijo
nus rublių,—sako įmonės di
rektorius Henrikas Bundor- 
fas.—Mūsų kompleksas, 
nors ir pramonės įmonė, vis 
dėlto stovi kaime. Kuo gi 
tada “suvilioti” žmones, jai 
net buto negalėtume duoti?

Šilutės kompleksas švyti 
baltais gamybiniais pasta
tais, jie išsidėstę 22 hektarų 
teritorijoje. Devyniolikoje 
tvartų kasmet išauginama po 
24 tūkstančius bekonų. Kar
tu su gamybiniais pastatais 
augo ir gyvenvietė. Todėl 
jau pirmosiomis komplekso 
darbo dienomis didelė dalis 
specialistų ir darbininkų ga
lėjo švęsti įkurtuves.

Trijų kambarių bute su 
visais patogumais įsikūrė 
Danutės ir Stasio Kačėnų 
šeima. Abu jie dirba opera-

I PRAEITI NUEINA NIŪRIOS BAKŪŽES

Liaudies menininko pavyzdinė sodyba

Dideli pasikeitimai dabar 
vyksta Lietuvos miestuose ir 
kaimuose. Seniau sunku bu
vo ir svajoti apie tokį staigų 
ir nepaprastą Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių, Pane
vėžio, o taip pat daugelio 
mažesnių miestų, kaip Aly
tus, Kėdainiai, Kapsukas, 
Utena, Telšiai, Plungė ir 
kitų, išaugimą. Juose ne vien 
iškilo nauji daugiaaukščių 
namų rajonai, bet ir rūpina
masi senamiesčių namų re
konstrukcija, jų puošimu ir 
pritaikymu dabartiniams po
reikiams, kad butai būtų 
patogūs gyventojams.

Iš esmės pasikeitė ir visas 
kaimo gyvenimas. Tai ne 
tiktai ekonominis žemės ūkio 
pertvarkymas, bet ir sudary
mas sąlygų, kurios užtikrin
tų kaimo gyventojams pato
gų bei kultūringą gyvenimą. 
Kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose pastatytos ar stato
mos naujos gyvenvietės su 
erdviais mūriniais namais, 
pritaikytais toms sąlygoms. Į 
praeitį nueina niūrios'bakūžė 
samanota.” Respublikos ra
jonai stengiasi vienas kitą 
pralenkti savo gyvenviečių 
sutvarkymu, jų išplanavimu 
bei išvaizda, pritaikymu 
žmonių gerovei. Pačiose gy
venvietėse atskiros sodybos 
lenktyniauja dėl geresnio ap
linkos sutvarkymo, o darbš
čios šeimininkės rūpinasi, 
kad jų sodyba būtų patrau
klesnė, darželiai gražesni. 
Kaimo gyventojų kultūros 
kėlimo svarbiu faktorių yra 
daugybėje kolūkių ir tarybi
nių ūkių centrų pastatyti 
kultūros namai, kurie vienas 
už kitą prašmatnesni. Apie 
materialinės gerovės kilimą 
liudija ir faktas, kad tokiame 
Kuršėnų miesčiuke yra apie 
200 privačių lengvųjų maši
nų.

Varžybos dėl geriausiai su
tvarkytos apylinkės vyksta 
respublikos mastu. Laimėju
sios apylinkės apdovanoja
mos Ministrų Tarybos pre
mijomis ir joms suteikiamas 
pavyzdingos apylinkės var
das. Tokios varžybos vyksta 
kiekviename rajone, o apy
linkėse rungtyniauja dėl to
kio vardo atskiros sodybos.

Būdamas Tryškiuose, visai 
netikėtai aplankiau reto ori
ginalumo sodybą ir susipaži
nau su jos savininku Pranu 
Dužinsku bei jo šeima. Tą 

toriais, o dukros per dieną 
būna darželyje. Kačėnai mi
nimi tarp geriausių įmonės 
žmonių. Šeimos galva nema
žą ‘darbo patirtį atsinešė iš 
Stoniškių tarybinio ūkio, ku
riame taip pat augino gyvu
lius. Paklaustas, kodėl pakei
tė darbovietę ir kartu sudo
mino operatorės amatu žmo
ną, iki tol nedirbusią gyvuli
ninkystėje, jis ilgai negalvo
ja:

— Darbo komplekse nė iš 
tolo negalima lyginti su dar
bu fermoje, kad ir gerai 
tvarkomoje. Automatizuotai 
dalijami pašarai, patalpos 
ventiliuojamos. Šiuose dar
buose automatai tiesiog ne
pakeičiami padėjėjai. Kom
plekse yra visos sąlygos 
siekti labai gerų darbo rodik
lių.

Stasys Kačėnas prižiūri 
beveik pustrečio tūkstančio 
kiaulių, pernai patiekė val
stybei 3875 centnerius mė
sos. Danutė Kačėnienė augi
na paršelius nuo vieno iki 
trijų mėnesių. Gerai sekasi 
operatorėms Zitai Vasiliaus
kienei, Rožei Kaspėravičie- 
nei, Onutei Kinderienei, Pe
trui Brilovui ir daugeliui ki
tų.

Gamybiniuose korpusuose

Prano Dužinsko namas ir sodyba Tryškiuose.

sodybą puošia ne gamtos 
dovanos, bet žmogaus min
ties ir darbo grožis. Tame 
naujame mūrinių namų mies
telio kvartale Dūžinsko sody
ba tuoj puola į akis. Jos 
vartai ne šiaip sau vartai, 
bet tikra pasakėčia. Tai išti
sa kompozicija iš geležies, 
vaizduojanti du ožius, besi- 
badančius ragais ant siauru
čio tiltuko, o juos už uodegų 
tempia du klumpėti berniu
kai. Trečias ožiukas įsispyręs 
mažuosiuose varteliuose. 
Priešakinę tvorą puošia ke
lios medinės skulptūros, ku-* 
rių pirmoji vaizduoja linksmą 
berniuką su armonika, o an
troji muzikantą, pučiantį 
skudutį. Ir šoninėse tvorose 
kelios medžio skulptūros. 
Gražiame sodelyje stovi iš 
cemento išlieta mergelė, lai
kanti puodynę, iš kurios bė
ga vanduo. Pats dviejų aukš
tų namas baltų plytų su 
dailiai papuoštomis gonko- 
mis. Gražiai sutvarkytas ir 
namo vidus.

Pranas Dužinskas nuo vai
kystės susidomėjo medžio 
drožinėjimu, lavinosi moky
kloje, kiek lankė Dailės insti
tutą, bet daugiausiai dirbo 
kaip savamokslis liaudies 
menininkas. Iš parodyto man 
albumo ir kitų piešinių bei 
daugelio medžio kūrinių ma
tyti, kad tai darbštus, gabus 
ir meną įsimylėjęs kūrėjas. 
P. Dužinskas aktyvus Liau
dies meno draugijos narys. 
Jis dalyvavo savo darbu Ab- 
lingos paminklinio ansamblio 
sukūrime bei eilėje kitų tal
kos darbų. Tryškių kapinėse 
mačiau jo darbo antkapį, 
pastatytą ant poetės Niunia- 
vaitės motinos kapo. Jis pats 
statybininkas, kaip ir žmona, 
kuri yra uoli jo darbų talki
ninkė.

Džiugu matyti grožio ir 

ir visoje komplekso teritori
joje labai švaru, tvarkinga. 
Galbūt čia atsiliepia aukšta 
komplekso darbuotojų bui
ties kultūra? Žmogus įpranta 
visur būti tvarkingas. Jauki 
darbuotojų valgykla, erdvi 
salė susirinkimams, gražiai 
įrengti poilsio kambariai. 
Netolimoje ateityje ruošia
masi prie komplekso įrengti 
šiltnamius, auginti daržoves 
ir gėles.

Komplekso kolektyvas 
gražiai bendrauja, keičiasi 
patyrimu su Kupiškio rajono 
“Laisvės” ir kaimyninės Lat
vijos Ogrės kompleksų gyvu
lininkystės darbuotojais. 
Lenktyniavimo partneriai 
neretai aplanko vieni kitus.

Vis daugiau į šią šiuolaiki
nę gyvulininkystės įmonę 
ateina jaunimo. Dabar pusė 
komplekse dirbančių žmonių 
ne vyresni, kaip trisdešim
ties . metų. Automatizuotas 
darbas, po penkių darbo die
nų dvi skiriamos poilsiui, 
buitiniai patogumai, geras 
susisiekimas su Šilutę, kuri 
vos už penkių kilometrų, 
suvilioja ir dažną miestietį. 
Juo labiau, kad daugelio spe
cialybių galima išmokti čia 
pat vietoje, komplekse.

A. Norvaišas 

meno suklestėjimą ne tik 
respublikos centruose, bet ir 
tokiuose kampeliuose, kaip 
Tryškių miestelis, esąs tary
binio ūkio centru. Žinoma, 
Tryškiai ne išimtis. Įvairaus 
pobūdžio gražių meno kūri
nių dabar gali užtikti dauge
lyje kitų miestelių bei gyven
viečių. Tai ne stebėtina, nes 
dabar Lietuvoje menininkų 
skaičius labai padidėjęs. 
Vien tik Dailininkų sąjungos 
narių yra apie 600, Dailės 
institute mokosi virš' 400 
studentų, o Liaudies meno 
draugija jungia daugiau kaip 
2,000 liaudies menininkų. 
Plati ir jų darbo dirva, nes 
visur norima pasidžiaugti 
meno kūriniais.

Justas Paleckis

(VAIRUMAI
SAULĖ ŠVIEČIA
NAKTĮ

Australijoje, Dervento upės 
žiotyse, pastatytas švyturys, 
kuriam elektros energiją tie
kia keturi silicio saulės bate
rijų elementai. Esant optima
liam apšvietimui, saulės bate
rijos gamina 9,5 W galingumo 
elektros srovę. Saulės bateri
jų gaminama elektros ener
gija naudojama pakrauti ketu
ris chloro akumuliatorius.

Sutemus švyturj automatiš
kai įjungia fotojungiklis. ži
bintų ryškumas yra 1780 švie
sos vienetų, o jo signalas ma
tomas už 20 kilometrų.

VANDENYNO 
DUGNO MILŽINAS

Mokslinio tyrimo ekspedici
jų metu Atlanto vandenyne 
JAV nacionalinio mokslinio 
fondo mokslininkai atrado ir 
žemėlapyje pažymėjo dvi 
vandenyno dugno lūžių zo
nas. Tai povandeniniai kanjo
nai, esantys klek toliau kaip 
2 tūkst. km į pietvakarius nuo 
Keiptauno ir kiek arčiau kaip 
2 tūkst. km nuo Antarktidos. 
Vienas V raidės formos kan
jonas yra 700 km Ilgio, 30 km 
pločio ir 4 km gylio. Antra
sis, už kelių šimtų kilomet
rų — 200 km ilgio, 20 km 
pločio ir 4 km gylio.

PASIVAIKŠČIOJIMAS 
PO ŽEME

Egzotiškų kelionių mėgėjams 
Archangelsko srities Pinešo 
rajone ruošiamas naujas pože
minis maršrutas. Srities kelio
nių Ir ekskursijų biuro specia
listai Ištyrinėjo vieną įdomų 
gamtos kūrinį — Golublno 
įgriuvą.

Septynių metrų skersmens 
šuliniu turistai pateks į pasa
kišką požeminį pasaulį. Čia 
viskas stebina akį: keisčiau
sios galerijos ir salės, vaivo
rykštės atspalviais blizgančios 
uolienos, sniego baltumo ledo 
papuošalai. Gamta papuošė 
šluos rūmus grotomis, baseinu 
ir krištolinio švarumo upeliu.

Lietuva
Skrendu kaip paukštis— 

į tave.
Teku kaip upė—į tave.
Tarytum vėtra ar šviesa, 
Vienintelė širdies tiesa.

Diena išaušta—Lietuva.
Rugiai pražysta—Lietuva.
Pragysta paukštis danguje, 
Lemtinga ir skaudi gija

Sujungia mūsų likimus, 
Šviesius skrydžius ir

kritimus.
Po kojom drumsčia sietuva, 
Nušviečia veidą Lietuva.

Stasė Bucevičienė

MITINGAS PIRCIUPIUOSE
Sukako 35 metai nuo tos 

šiurpios dienos, kai fašisti
niai budeliai gyvus sudegino 
119 Pirčiupiu kaimo nekaltų 
žmonių—senelių, moterų, 
vaikų.

Pagerbti žuvusiųjų, pami
nėti kaimo tragedijos 35 me
tinių, sekmadienį, birželio 3 
dieną, čia susirinko šimtai 
žmonių. Prie motinos pa
minklo, memorialinės lentos, 
kurioje įrašytos žuvusiųjų 
pavardės, įvyko mitingas.

Mitinge kalbą pasakė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Antanas Barkauskas.

Hitlerinis fašizmas, pasakė 
jis, nešęs mirtį pasaulio tau
toms, kėsinosi sunaikinti Ta
rybų šalį ir socializmą. Jo 
sukeltas karas paliko skaus
mingiausias žaizdas milijonų 
žmonių sielose ir likimuose. 
Šis skausmas užplūsta kiek
vieno širdį, pažvelgus į Pir
čiupiu motiną. Jos nebyli 
kančia mena šiurpią senojo 
dzūkų kaimo tragediją, siau
bingus hitlerinių fašistų ir jų 
talkininkų—buržuazinių na
cionalistų nusikaltimus Lie
tuvos žemėje. Ji mena ir 
žūtbūtinę Lietuvių tautos ko
vą už savo laisvę ir egzisten
ciją.

Kelias į didžiąją pergalę 
buvo ilgas, kova nuožmi ir 
žūtbūtinė. Jis pareikalavo 
dvidešimties milijonų tarybi
nių žmonių gyvybių. Tačiau 
pergalę laimėjo tarybų šalis.

Didžiojo Tėvynės karo me
traštyje ryškius puslapius 
įrašė ir lietuvių tauta, kuri 
nuo pirmųjų karo dienų įsi
jungė į kovą su fašistiniais 
grobikais. Narsiai kilo į ata
kas šešioliktosios lietuviško
sios divizijos kariai, grėsmin
ga buvo ir Lietuvos partiza
nų jėga. Partizanų gretose 
kovėsi ir Pirčiupiu sūnus bei 
dukros.

Greitai minėsime trisde
šimt penktąsias metines nuo 
tų dienų, kai tarybinė armija 
išvadavo Lietuvą iš okupan
tų. Tai buvo reikšmingas 
etapas didžiąjame tėvynės 
kare, nes Lietuvos išvadavi
mas sutapo su galutiniu hit
lerininkų išvijimu iš Tarybų 
Sąjungos teritorijos.

Mitingo dalyviai padėjo gė
lių puokštes prie motinos 
paminklo ir ant žuvusiųjų 
kapų Pirčiupiu kaimo kapinė
se.
DAILININKO STASIO 
KRASAUSKO ATMINIMUI

Šimtus graviūrų, knyginės 
grafikos darbų, piešinių yra 
sukūręs Lietuvos TSR liau
dies dailininkas Stasys Kra
sauskas. Jo iliustruotos Mie
želaičio, Marcinkevičiaus, 
Venclovos, taip pat Rusų 
tarybinių rašytojų bei užsie
nio klasikų ^knygos yra susi
laukusios plataus sąjunginio 
bei tarptautinio pripažinimo. 
Graviūrų ciklas “Amžinai gy
vi” pažymėtas TSRS valsty
bine premija.

Birželio pirmąją Stasiui 
Krasauskui būtų sukakę 50 
metų. Ta proga Lietuvos 
TSR dailės muziejaus centri
niuose rūmuose atidaryta jo 
grafikos darbų paroda.
ANSAMBLIŲ ŠVENTĖ

Kaune įvyko respublikinė 
liaudies dainų ir šokių an
samblių šventė. Dainų slėny
je susirinko 30 geriausių res
publikos ansamblių, liaudies 
instrumentų orkestrų, kaimo 
kapelų—daugiau kaip 1,500 
dainininkų, šokėjų, muzikan- 
tų. Kartu su saviveiklinin
kais koncertavo respublikos 
nusipelnęs meno kolektyvas 
valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva.”

“Šventinių vakarų” pro
grama tarsi nukėlė tūkstan
čius žiūrovų į ateinančių me
tų vasarą—buvo atlikti 1980 
metų respublikinės dainų 
šventės repertuaro kūriniai.

Broliškų respublikų menui 
atstovavo svečiai iš Mask
vos, Tallinno, Vitebsko. 
Drauge su Tarybų Lietuvos 
saviveiklininkais jie atliko įs
pūdingą “Draugystės siuitą.”

“POEZIJOS PAVASARIS”
Vilnius. — Kiekvieną pa

vasarį į Nemuno kraštą atke
liauja tradicinė “Pavasario 
šventė.” Gegužės 25 dieną, 
skambant istorinio muziejaus 
bokšto varpams, Janonio 
aikštėje Kaune susirinko 
Respublikos rašytojai ir jų 
svečiai, šimtai miesto gyven
tojų. Po svyruokliais beržais 
suskambo nemirtingi poetės 
eilių posmai.

Vakare ant vaizdingo Kau
no Marių kranto Palemone 
įsižiebė “Poezijos pavasario” 
aukuras. Savo naujausius 
kūrinius tūkstantinei audito
rijai skaitė lietuvių ir broliš
kų respublikų poetai. Kau
niečiai šiltai sutiko pirmą 
kartą šventėje dalyvaujan
čius Vengrijos ir Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
rašytojus.

Penkioliktojo “Poezijos pa
vasario” laureatu pripažintas 
poetas Algimantas Mikuta. 
Už geriausią 1978 metų kny
gą “Švytuoklė” jam įteiktas 
Kauno miesto Vykdomojo 
Komiteto prizas. Vilkaviškio 
rajono Salomėjos Neries ko
lūkio premija už geriausius 
eilėraščius kaimo tematika 
paskirta poetui Albinui Žu
kauskui.

Lietuvių poetai, jų plunks
nos draugai iš Maskvos. Tbi
lisio, Vengrijos ir Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
viešėjo Klaipėdoje, Panevė
žyje, Trakuose, susitiko su 
miestų ir rajonų dirbančiai
siais, mokiniais.

Gegužės 27 dieną Vilniaus 
Paveikslų galerijoje įvyko vi
sų penkiolikos “Poezijos pa
vasarių” laureatų kūrybos 
vakaras. Poetas Eugenijos 
Matuzevičius apdovanotas už 
geriausius broliškų tautų 
poezijos vertimus.

Kandidatai TSRS 
valstybinėms premijoms

Spaudoje paskelbtas pra
nešimas apie kandidatus 
1979 metų TSRS valstybi
nėms premijoms gauti. Jų 
tarpe yra ir Tarybų Lietuvos 
atstovų. Tai—Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos matema
tikos ir hibernetikos institu
to direktorius, akademikas 
Vytautas Statulevičius, Vil
niaus Vinco Kapsuko Univer
siteto bendrosios chirurgijos 
katedros vedėjas, medicinos 
mokslų daktaras, profesorius 
Algimantas Marcinkevičius.

Tarp kandidatų už įžymius 
darbo laimėjimus—Vilkaviš
kio rajono Juliaus Janonio 
kolūkio laukininkystės briga
dos brigadininke Janina La- 
bašauskienė. V. Petkevičienė

Ar sanskritas— 
mirusi kalba!

Sanskritas — klasikini se
novinė kalba — pagal tradici
ją priskiriama vadinamajai mi
rusiųjų kalbų grupei, kaip, 
pvz., romėnų ir sen. graikų 
kalbos. Tačiau toks teiginys 
ne visai tikslus. Šiuolaikinėje 
Indijoje sanskrito kalba lei
džiami žurnalai, rąžomi moks
liniai darbai, grožinė litera
tūra, kuriamos eilės Ir poe
mos. Pagal 1971 m. gyventojų 
surašymo duomenis, apie 2,5 
tūkst. indų sanskritą pavadi
no gimtąja kalba, o daugiau 
kaip 200 tūkst. — antrąja kal
ba.

Indijos konstitucija sanskri
tą pripažįsta viena II 15 ofi
cialių Salles kalbų. Visos Indų 
kalbos lž sanskrito ima leksi
ką naujoms sąvokoms, kurių 
skubiai reikalauja mokslo Ir 
technikos revoliucija.

Indijos vyriausybė skiria 
ypač didelį dėmesį sanskritui 
ir sanskrltologlniams tyrinėji
mams, kurie atliekami dauge
lyje šalies centrų, skatina nau
doti sanskritą literatūroje Ir 
lingvistinėje praktikoje, — ra. 
šoma žurnale „Azija i Afrika 
segodnla“.
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KANADOS ŽINIOS
Prancūzijos komunistai 

naminiais ir tarptautiniais 
klausimais

II

II

Toronto, Ont.
Birželio 17, sekmadienį, 12 

v. Toronto kuopa rengia šie
met pirmą išvyką-pikniką. 
Nepraleiskite progos jame 
dalyvauti. Pasigrožėsite pa
vasario gamtos gražumu. Su
sitiksite su draugais ir pažįs
tamais gražioje draugų An
tanavičių rezidencijoje. 
Draugė Antanavičienė yra 
didelė gėlių mylėtoja, tai jos 
priežiūroje jos puikiai bujo
ja.

Kurie planuojate į pikniką 
vykti ir neturite savo trans- 
portacijos priemonių, iš 
anksto pakalbinkite vieną ki
tą kurie savo automobiliais 
vyksta, daugelis mielu noru 
sutiks pavėžėti iki pikniko 
vietos. Prie gerų norų proga 
visuomet atsiranda . . .

Taigi lauksime jūsų birže
lio 17 d. Visus ir visas 
kviečia Toronto L. L. D-jos 
Kuopa. Rengėjai

Gegužės pradžioje Paryžiuje įvyko Prancūzijos Komunis
tų Partijos 23-čiasis suvažiavimas. Jame dalyvavo apie du 
tūkstančiai delegatų. Tai buvo bene tik pats skaitlingiau
sias dalyviais iš visų partijos suvažiavimų. Jame, žinoma, 
dalyvaudavo broliški delegatai ir beveik iš visų pasaulio 
komunistų bei darbininkų partijų atstovai.

ST. PETERSBURG, FLA.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Veronikai Mikalauskienei
Reiškiame didžiausią užuojautą sesutei Kazytei 

Keršienei ir jos šeimai. Mes labai atjaučiame jūsų 
širdies skausmą, kadangi dėl mūs ligos, negalėjote 
sesutės šermenyse dalyvauti. Tai dvigubas skaus
mas.

MONTREALO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

KESWICK, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Prano Vinskaus
Jau praėjo treji metai, kai iš mūsų tarpo 

atsiskyrei, mus palikai. Birželio 4 d. mes kasmet 
prisimename tą skaudų smūgį, Tavęs netekę 
visiems laikams.

Ilsėkis ramiai, mylimasis.
Liūdinti

Žmona—Anelė
Sūnus— Bruce ir Šeima
Duktė— Stella ir Šeima

CHICAGO, ILL.
COMMUNISTS ask 
SENATORS TO SUPPORT 
SALT II

The Illinois Communist 
Party today called upon U.S. 
Senators Charles Percy and 
Adlai Stevenson to declare 
early that they will vote in 
favor of ratifying the Strate
gic Arms Limitation Treaty 
to be submitted to the Se
nate following the scheduled 
summit meeting between 
U. S. President Jimmy Car
ter and President Leonid 
Brezhnev of the U. S. S. R. 
The Communists thus join a 
growing list of trade unions 
and other organizations that 
have urged adoption of the 
treaty.

Among those already com
ing out strongly for SALT 
are the International Associ
ation of Machinists, the 
United Steelworkers of 

. America, and the United 
Auto Worker, three of the 
largest trade unions in the 
nation. In addition many 
church organizations, educa
tional associations and com
munity groups have also 
urged ratification.

All traditional peace orga
nizations, including the Com
mittee for a Sane Nuclear 
Policy, the American 
Friends Service Committee, 
the Fellowship of Reconcilia
tion, the Chicago Peace 
Council, and the National 
Anti-Imperialist Movement 
Solidarity with African Libe
ration have forcefully de
clared their support for 
SALT.

In their letter to Percy 
and Stevenson, the Illinois 
Communists note that ratifi
cation of SALT II “can open 
the door to meeting the 
needs of the people by cut
ting the criminal military 
budget.”

“Money is needed for our 
schools, for mass public 
transportation, for new

housing construction and the 
elimination of slums, for pro
viding health care to all 
regardless of income, for 
genuine affirmative action 
programs to quickly eradi
cate the vestiges of slavery, 
colonialism, and centuries of 
racism,” the Communists 
point out. “Such funds can 
come from cutting the milita
ry budget.”

Their letter also notes the 
cause and effect relationship 
between military spending 
and inflation, and “the wide
ning gap between the shrin
king real wages of the U. S. 
working people and the sky
rocketing profits of the mo
nopoly corporations, banks, 
and private utilities.”

“Most importantly,” the 
Communists declare, “the 
very future of our world is at 
stake. SALT II represents 
an opportunity to reverse 
the headlong plunge toward 
Armageddon, to mark the 
exception to the historic rule 
that every arms race has 
resulted in war. You can 
make an outstanding contri
bution to peace and to the 
future by declaring now your 
support for this absolutely 
necessary step toward peace 
and security for our people 
and the world.”

Ataskaitinį pranešimą su
važiavime padarė Prancūzi
jos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius George 
Marše. Jis pažymėjo, kad šių 
dienų Prancūziją yra apėmu
si didelė ekonominė krizė.

Pabrėžęs,' jog Prancūzijos 
visuomenei reikia gilių de- 
kratinių pertvarkymų, kurie 
turi padaryti galą kapitalo 
viešpatavimui, pranešėjas 
pareiškė, kad Prancūzijos 
komunistų partija kovoja 
prieš nedarbą, už naujų dar
bo vietų steigimą, didinant 
vartojimą šalies viduje, už 
darbo žmonių perkamojo pa
jėgumo didinimą, už buto 
nuomos ir mokesčių mažini
mą, pensijinio amžiaus su
metu ir moterims—iki 55. 
Jis siekia, kad būtų išplėstas 
siekia, kad būtų išplėstas 
visuomeninis gamybos sekto
rius, nacionalizuotos svar
biausios pramonės šakos.

Analizuodamas dabartinę 
tarptautinę padėtį, Prancūzi
jos komunistų partijos gene
ralinis sekretorius pažymėjo, 
kad pastaraisiais dešimtme
čiais jėgų santykis pasaulyje 
pasikeitė nacionalinio ir so
cialinio išsivadavimo, asme
nybės išvadavimo jėgų nau
dai. 1917 metų Didžioji Spa
lio socialistinė revoliucija 
Rusijoje buvo ir yra lemia
mas įvykis, turėjęs įtakos 
šiems pasikeitimams.

Socialistinėse šalyse, pala
kė jis, likviduotas žmogaus 
išnaudojimas, šalims, kurio
se dar viešpatauja kapitaliz
mas ir kolonializmas, būdin
gos socialinės ydos, dėl kurių 
kenčia šimtai milijonų žmo
nių,—badas, skurdas, neraš
tingumas, netikrumas dėl ry
tojaus dienos, didžiulė socia
linė nelygybė.

Ekonomikos vystymo tem

pais socializmo šalys gerokai 
pralenkia krizės apimtas ka
pitalistines šalis. Jų gyvavi
mas ir ryžtingi veiksmai 
tarptautinėje arenoje užtik- 
rino(tai, kad žmonija daugiau 
kaip trisdešimt metų gyvena 
be pasaulinių karų. Visa tai, 
pabrėžė pranešėjas, byloja 
apie socialistinėse šalyse su
kurtos naujos visuomeninės 
santvarkos pranašumą ir įga
lina mus teigiamai vertinti jų 
bendrus rezultatus.

G. Marše kritikavo dabar
tinės Pekino vadovybės poli
tiką. Mes labai aiškiai sako
me Kinijos vadovams, kad 
neįmanoma darbuotis savo 
liaudies, taikos ir pažangos 
labui, kartu laikant Tarybų 
Sąjungą savo pagrindiniu 
priešu, pasakė jis. Negalima 
kovoti už nacionalinį suvere
numą ir kartu stoti už 
NATO, Atlanto ir Europos 
integracijos stiprinimą. Šiuo 
klausimu tarp mūsų ir jų yra 
didelių nesutarimų.

Mes pasmerkėme Kinijos 
atresiją prieš Vietnamą. Mes 
manome, jog pagalba, kurią 
Vietnamas suteikė Karaliau- 
rijos liaudžiai, tapusi genoci
do auka, negali pateisinti 
Kinijos agresijos. Mes pa
reiškėme pasitenkinimą, kad 
konfliktą pavyko sustabdyti 
taip pat ir išmintingos Tary
bų Sąjungos pozicijos dėka.

Baigdamas Prancūzijos ko
munistų partijos generalinis 
sekretorius palietė kai ku
riuos partijos vidaus gyveni
mo klausimus. Jis pažymėjo, 
kad vadovaujantis darbinin
kų klasės vaidmuo yra istori
nė būtinybė ir kad partijos 
darbas turi didelę reikšmę 
darbo žmonių klasinio sąmo
ningumo ugdymui, jų veiks
mų vienybės stiprinimui.

TASS-ELTA

Vėl didelė lėktuvo nelaimė
Owels Head, Maine. — Netoli nuo čia gegužės 30 d. 

Downeast Airlines lėktuvas nukrito ir apsivertė. Jame 
buvo 18 žmonių. 11 žuvo, o tik vienas išliko gyvas. 
Kaltinamas miglotas oras, bet tikra nelaimės priežastie dar 
nenustatyta. Vyksta tyrinėjimas.

JURGIS KUNČINAS

Yra dangus viršum Sudvajų šilo, 
sunokęs kaip rugsėjo obuolys. 
\ra daina, kur niekad nenutyla 
kaip amžinas gyvybės spindulys.

Yra gelmė, yra gelmės pagunda 
ir sengirės tamsios baugi vėsa, 
kur dar galioja miško burtai 
slaptingo paukščio akyse.

Ir debesis virš upės kilpos,
Ir stirnos takas link vandens. 
Girdi? Juodasis strazdas švilpia. 
Tai atmintis, kurioj gyvens

Siia diena, garsai ir spalvos, 
atodūsiai, seni kerai...
Tik tyliai linksta medžių galvos 
Ir plasta girios aitvarai.

Dalis aidiečių ir jų bičiulių Laisvės salėje įvykusiame susitikime su svečiais iš 
Lietuvos: su inž. Pranu Noreika [antras iš kairės] ir žurnalistu Juozu Kuoleliu [penktas 
iš k.]. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Birželio 23 d. Lietuvių Pi- Dainuos choro solistai, muzikė Mildred Stensler.
liečiu salėje įvyks klubo kon
certas. Programą atliks Dai
nos Mylėtojų choras, vado-

duetistai, grupė moterų ir 
vyrų. O, be to, atvyksta 
menininkai iš New Yorko—

Prašom visus dalyvauti.
Įvyks 314-15 Avė. South.

V. Bunkienė
vybėje Helenos Janulytės. solistas Viktoras Bekeris ir

Detroit, Mich.
MŪSŲ DRAUGAS

Detroite mes turime nepa
prastai gerą draugą. Tai Jim 
Umaras. Jis priklauso prie 
visų organizacijų ir stambiai 
aukoja visokiems mūsų kil
niems reikalams, ypatingai 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Štai ką 
jis sako apie pažangiuosius 
laikraščius:

“Tai mūsų “Laisvė” ir “Vil
nis.” Mums pensininkams 
yrą didelė paguoda, dar gali
me paskaityt, raidės nema
žos, kalba suprantama ir jie 
suteikia mums gerą ūpą. Jie 
verti ilgai gyventi, o mes visi 
turime, kiek galime, aukoti 
jiems išlaikyti. Šie mūsų 
laikraščiai sukelia ūpą ir no
rą ko ilgiau gyventi. Bet 
gerų linkėjimų laikraščiams 
neužtenka—reikia aukų. To
dėl nepamirškime mūsų mie
lų laikraščių, nepafnirškime 
nė jų brangių darbuotojų, 
kurie dirba pažangiai spau
dai.”

Kaip visuomet, taip ir šį 
sykį, su viršminėtais žodžiais 
abiem laikraščiam įteikė po 
penkiasdešimts dolerių, ne
paisant kiek jis yra auklėjęs 
praeityj.

Mielas Jim Umaras gimė 
1890 m. kovo 31 d. Armališ- 
kių kaime, Užpalių Valsčiuje, 
Jeronimo ir Sėlenos Umarų 
sūnus. Šeimoje gimė septyni 
vaikučiai, bet trys mirė jau
ni, o keturi užaugo. Dabar 
jau visi yra mirę, išskyrus 
Jim Umarą. Jis vedęs Helen, 
turi sūnų, kuris gyvenanti su 
jais ir dukrą, kuri vedusi ir 
turi du vaikučius, ji mokyto
jauja Washingtone.

Nors ųiūsų draugo gimta- 
.dienis jau praėjo, bet mes jį 
sveikiname ir jam linkime 
ilgo amžiaus. Stefanija

St. Petersburg, Fla.
MIRĖ

Birželio 4 d. mirė Agnes 
Jurevičienė. Palaidota tre
čiadienį, birželio 6 d.

Agnes Jurevičienė seniau 
gyveno Brooklyne. Ji daug 
prisidėjo prie pažangaus ju
dėjimo veikimo. Buvo Lilijos 
Kavaliauskaitės ir Margaret 
Cowl, sesutė. Dar viena Ka- 
valiauskaičių sesutė Helen 
Kudirkienė, Linden, N. J.

Šią žinią telefonu pranešė 
Jurevičienės dukrelė. Tikiu, 
kad St. Petersburgo draugai 
plačiau parašys apie Jurevi
čienės gyvenimą St. Peters- 
burge. IM

Tokijyje apribotas vandens 
vartojimas. Japonijos sosti
nės 360 tūkst. namų gaus 
vandens tik tam tikru dienos 
metu. Ligoninės, fabrikai ir 
kitos pramonės įmonės turės 
20% mažiau suvartoti van
dens. Numatoma apriboti 
vandens vartojimą dar ketu
riuose gretimuose rajonuose.

ASTRONOMIJOS 
CENTRAS

Švenčiant Mlkolajauj Koper
niko 435 mirties metines, Var
šuvoje buvo atiduotas eksploa
tuoti naujas Lenkijos Mokslų 
akademijos Astronomijos cent
ro pastatas. Tai pirmasis nau
jojo mokslinio komplekso 
prie Vyslos objektas, kuriame 
netolimoje ateityje mokysis ir 
dirbs mokslinį darbą apie S0 
tūkst. studentų Ir mokslinių 
darbuotojų. LMA Astronomijos 
centras specializuojasi tyrinė
ti žvaigždžių evoliuciją, te
orinę astrofiziką Ir daug pri
sideda prie pasaulinės astro
nomijos, ypač modelių teori
jos, plėtojimo, čia bus apdo
rojami duomenys, gaunami Iš 
tarybinių Ir amerikiečių dirbti
nių palydovų.

KAZACHSTANO
GAMTOS PERLAS

Saugomu gamtos objektu 
paskelbtas Bajanaulas. Tai Ka
zachstano gamtos perlas: mė
lynųjų ežerų oazė, apsupta 
uolų, miškingų kalnų, Bemaž 
10 tūkst. ha plote įsteigtas pir
masis respublikoje nacionali
nis parkas. įvairi Šios zonos 
flora Ir fauna ryškiai skiriasi 
nuo Kazachstano stepių gyvū
nų ir augalų. Ežerų pakrantė
se smėlio paplūdimiai, svei
kas sausas klimatas privilioja 
čia daug poilsiautojų.

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincento Kazėno
Mano mylimas vyras mirė 1974 metais birželio 6

AMELIA KAZĖNAS

PHILADELPHIA, PA.

Minis

Rapolui Merkiui
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jo sūnui Albertui, 

dukrai Rožei Behmer, jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Matthew Stonie
[S takioms]

1979 m. balandžio 15 d.
Reiškiame gilią ir širdingą užuojautą žmonai 

Anna, sūnui Henry ir anūkams Dorian ir Henry.

STEPHEN ir BLANCHE SHLAKIS

Mexico City. — Meksikos 
valdžia jau davusi buvusiam 
Irano šachui leidimą tris mė
nesius paviešėti Meksikoje.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onos Vaicekauskienės
Mano mylima motina mirė 1920 metais Lietuvo

je. Taipgi mirė tėvas ir dvi sesutės čia Amerikoje.
Dar esame gyvi—viena sesutė Lietuvoje ir aš čia 

Amerikoje. v
Sūnus ir Brolis- JONAS VAICEKAUSKAS 

< Binghamton, N. Y.
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DETROIT, MICH.
Mirė Jonas Klimaviče

Providence ligoninėje ge
gužės 9 mirė Jonas Klimavi- 
če (Klimavičius), sulaukęs 92 
m. amžiaus. Buvo pašarvotas 
Baužos laidotuvių koplyčioje, 
1930—25th Street, Detroite. 
Laidotuves gražiai paruošė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Bauža Zaparackienė.

Jonas Klimavičius gimė 
1887 m. balandžio 23 d. 
Kilęs iš Jurkšų kaimo, Pil
viškių valsčiaus Vilkaviškio 
apskrities.
kų: aštuoni berniukai ir vie
na mergaitė. Trys broliai 
pasiekė Ameriką: Pijušas, 
Juozas ir Jonas. Pijušas bū
damas 88 metų amžiaus mirė 
Coldwater, Michigan; Juozas 
sulaukęs 89 m. mirė Grand 
Rapids, Michigan apie prieš 
dešimtį metų. Visi kiti bro
liai ir sesutė mirė Lietuvoje. 
Jo motina Rozalija mirė bū
dama tik 59 metų amžiaus. 
Jo tėvas Juozas turėjo mažą 
ūkį (6 margus žemės), visi 
vaikai turėjo eit uždarbiaut 
kitur.

Velionis Jonas atvyko į 
New Yorką 1912 metais. Tris 
metus dirbo cukraus fabrike; 
vėliau persikėle į Detroitą.

1926 metais velionis vėl 
sugrįžo į Lietuvą ir Pilviškių 
miestelyje susitiko gražią 
merginą—Adelę Varnaitę. 
Paliko Lietuvą 1927 metais. 
Sugrįžęs į Detroitą atkvietė 
savo mylimą Adelę ir 1929 
m. spalio 29 d. su ja susituo
kė.

Gyvendamas Detroite visą 
laiką dirbo Chrysler korpora
cijos Dodge skyriuje. Išėjo į 
pensiją prieš 22 metus.

Dirbdamas fabrike Juozas 
Klimavičius, nepamiršo daly- 
vaut ir prigulėt prie pažan
gių organizacijų. Paskutiniu

laiku priklausė prie ALDLD 
52 kp. ir prie Detroito Lietu
vių Klubo. Skaitė pažangius 
laikraščius—“Liaudies bal
są,” “Laisvę” ir “Vilnį,” ir 
juos visuomet pinigiškai rė
mė. Visą savo gyvenimą da
lyvavo su pažangiais lietu
viais, o jo žmona Adelė Kli
mavičienė nuolat dirbdavo 
virtuvėse banketams ir pa
rengimams, kol velionis sun
kiai susirgo. Jį užpuolė dide
lis dusulys ir skaudus artri
tas, kuris susuko rankų ir 
kojų pirštus. Per pastaruo
sius daug metų negalėjo da- 
lyvaut parengimuose, bet pi
nigiškai visuomet rėmė visus 
parengimus, ypatingai pa
žangius laikraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį,” kuriuos jis labai 
mylėjo. Todėl, kuomet jis 
Baužos laidotuvių namuose 
buvo pašarvotas, jo gražus 
karstas skendo gėlėse, o jį 
atsisveikint aplankė daug 
žmonių.

Palaidotas gegužės 14 d. 
10 v. ryto laidotuvių direk
torė pradėjo paskutinį atsi
sveikinimą gražiai išreiškė 
liūdnus žodžius ir perskaitė 
momentui pritaikytą poeto 
Venclovos poeziją. Vėliau pa
kvietė Stefaniją Masytę, ku
ri angliškai ir lietuviškai api
būdino velionį ir jo nuopel
nus.

Užbaigus visi su velioniu 
atsisveikino praeidami pro 
jo karstą ir važiavo į Wood
lawn kapines—į jo amžiną 
poilsio vietą.

Grabnešiai buvo: Servit 
Gugas, Mike Stunskas, 
Frank Nakas, Albertas Lit
vinas, John Smith ir Eddie 
Balchūnas. Kapinių koplyčio
je vėl labai jautriai kalbėjo 
Stefanija, labai susijaudinus, 
nes karste miegojo jos senas
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Frank Brazinski ir jo šeimai, taipgi visiems 
draugams bei artimiesiems.

Jurgis buvo ilgametis Laisvės Bendrovės direk
torių tarybos narys, uolus rėmėjas mūsų laikraščio 
ir visų draugijų veikėjas.

“LAISVĖS” KOLEKTYVAS
IR DIREKTORIŲ TARYBA
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Jurgiui Stasiukaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Sophie ir jo 

artimiesiams.
Nuo 1975 metų kovo mėnesio, iki 1978 metų 

rugpjūčio mėnesio, jis LDS Centro Valdyboje ėjo 
iždo globėjo pareigas.

Jis rūpestingai darbavosi LDS 3-čioje Apskrity
je, New Jersey per eilę metų, ir taipgi LDS 115 
kuopoje, Cliffside, N. J.

LDS CENTRO VALDYBA

artimas draugas Jonas Kli
mavičius. Paly dėjan tiems 
einant į kapinių koplyčią gro
jo liūdna vargonų muzika. 
Užbaigus atsisveikinimą, 
vargonai vėl grojo liūdnas 
lietuviškas meliodijas—var
gonavo mūsų vargoninkė 
muzikė Stella Smith. Muzika 
visus jaudino. Vėliau Yolan
da Bauža Zaparackienė, ve
lionio žmonos Adelės vardu 
padėkojo už paslaugas ir 
visus dalyvius kvietė pie
tums į Detroito Lietuvių 
Klubą, kur visus su skaniais 
valgiais pasitiko šeimininkai 
Antonette Garelis, Emma 
Rye ir Alfons Rye.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko mylimą žmoną 
Adelę Klimavičienę ir daug 
draugų bei pažįstamų. Jo 
kūnas buvo sukremuotas, o 
pelenai įdėti į urną Wood
lawn Mausoleumo sienoj.

Mielas Joneli, nustojo tau 
plakus apsilsusi širdis ir tu 
užmerkei akis, visiems lai
kams bet savo mylimą žmoną 
Adelę ir savo draugus palikai 
liūdėt. Stefanija

NUOŠIRDI PADĖKA
Gegužės 9 d. man įvyko 

nepaprastai skaudus įvykis, 
kuomet mirė mano mylimas 
vyras, Jonas Klimaviče (Kli
mavičius). Apie aštuoniolika 
metų jis kovojo prieš skaudų 
artritą, kuris susuko rankų 
ir kojų pirštus, ir susirgo 
sunkiu dusuliu. Nežiūrint, 
kaip skauda širdį, man reikė
jo jį palaidoti, o tam reikėjo 
daug draugų, kurie man nuo
širdžiai pagelbėjo. Jis buvo 
sukremuotas gegužės 14 d. 
Woodlawn kapinėse o jo pe
lenai įdėti į sieną.

Visiems, suteikusiems bet 
kokias paslaugas laike šer
menų ir laidotuvių, ir vi
siems, kurie išreiškė savo 
užuojautas, išreiškiu širdin
gą padėką.

Nuoširdus dėkui Stefanijai 
Masytei už paslaugas palai
dojimo ir už jautrias atsi
sveikinimo kalbas laidotuvių 
koplyčioje ir kapinėse; grab- 
nešiams John Smith, Albert 
Litvin, Frank Nakui, Servit 
Gugui, Mike Stunskui ir Ed
ward Balchunui; Stellai 
Smith už pagrojimą vargo
nais kapinių koplyčioje; De
troito Lietuvių Klubui už 
suteikimą vietos pietums; 
pietus paruošusiems šeimi
ninkams: Antonette Garelis, 
Emma Rye ir Alfons Rye; 
laidotuvių direktorei Yolan- 
dai Bauža Zaparackienei už 
pagalbą ir gražų laidotuvių 
sutvarkymą; Antoinette
Webber iš Harper Canton

Išlydėjome ir sutikome

S. Narkėliunaitės nuotr.
Pereitą sekmadienį, birželio 3d., “Laisvės” salėje didelis 

būrys laisviečių ir jų bičiulių sugužėjo neeilinio pobūvio— 
atsisveikinti su sugrįžtančiais į Tarybų Lietuvą TSRS 
ambasados Washingtone tarnautojais—konsulu Rimu Mali
šausku ir jo žmona Nijole, susitikti su nauju, ką tik 
atvykusiu iš Vilniaus Edmundu Juškiu.

Mališauskai Amerikoje išbuvo šešerius metus ir su 
newyorkiečiais artimai susidraugavo. Jie dažnai atvykdavo 
į jų renginius, daugelį asmeniškai pažinojo, mielai jiems 
padėdavo, tvarkant dokumentus kelionėms į Lietuvą ir 
kituose reikaluose. Juškys į konsulo postą atvyko jau 
antrukart. Jis kaip tik tą patį darbą dirbo prieš 
Mališauską. Dabar jis čia atvyko po 6 metų, kuriuos jis 
praleido Lietuvoje, būdamas vyriausybinio Kinematografi
jos Komiteto pirmininku. Netrukus į Ameriką atvyks ir jo 
šeima. Juškius newyorkiečiai taip pat gerai pažįsta ir myli.

Todėl šis pobūvis buvo jaukus ir nuotaikingas, o 
kalbėtojai pasikeisdami širdingai linkėjo sėkmės Mališaus
kams ir Juškiui. Pobūvį atidarė “Laisvės” direktorių 
tarybos pirmininkas Povilas Venta, pakviesdamas progra
mai vesti Ievą Mizarienę. Kalbėtojų tarp buvo “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba, LDS sekretorė Ann Yakštis, 
prie SNO akredituotas Lietuvos žurnalistas Jonas Lukoše
vičius ir jo žmona žurnalistė Banga Lukoševičienė, Povilas 
Venta ir kt.

Tuo pačiu nuoširdumu atsakė Mališauskai ir Juškys. Jie 
aukštai vertino pažangiųjų Amerikos lietuvių veiklą ir jų 
kultūrinį įnašą į visos lietuvių tautos lobyną. Nelyginant to 
įrodymui, kelios dėžės įvairių spaudos leidinių ir medžiagos 
iš pažangaus judėjimo veiklos buvo pristatytos Mališauskui 
nuvežti į Ųietuvą.

Meninę programą atliko “Aido” choras, su solistais Nele 
Ventiene ir V. Bekeriu, vadovaujant Mildai Stenslerienei. 
Jai akompanuojant, Viktoras Bekeris, padainavo ir pats 
vienas.

Prieš programą buvo pietūs, paruošti Marytės Stukienės 
ir Marytės Račkauskienės. Prie stalų patarnavo Onutė 
Babarskienė ir Nelė Ventienė. Bilietus tvarkė Nastė 
Buknienė, o Benderis ir Venta talkino prie visų kitų darbų.

Smagią išleistuvių ir sutiktuvių nuotaiką sudrumstė 
žinia, kad išvakarėse buvo miręs didelis “Laisvės” ir 
pažangaus, judėjimo rėmėjas ir tos veiklos dalyvis Jurgis 
Stasiukaitis. Prieš pobūviui prasidedant, susirinkusieji 
atsistojimo pagerbė Stasiukaičio atminimą, o vėliau red. 
Antanas Bimba jį prisiminė savo kalboje. M

| MECHANICAL DESIGNER
A FOR MACHINE MANUFACTURER IN 
I QUEENS, N. Y. OPPORTUNITY FOR PART- 
▼ NERSHIP TO RIGHT PERSON.

Write: Joseph Gurkšnis
23-02—124th Street
College Point, N. Y. 11256

Telephone: 212-445-4242

DARBAS VISŲ REIKALAS
Viskas labai gerai pavyko
Aido Choras per ilgus me

tus rengdamas metinius kon
certus, įneša, didelį indėlį į 
lietuvių pažangųjį judėjimą. 
Aidiečiai galime pasidžiaug
ti, kad šis 67-asis koncertas 
buvo pasekmingas. Publikos 
prisipildė pilna Laisvės salė. 
Choro mokytoja Mildred 
Stensler parenka gražias Ta
rybų Lietuvos kompozitorių 
sukurtas dainas. Lietuvių vi
suomenė įvertina Aido Choro 
veiklą ir jo dainuojamas dai
nas.

Mes aidiečiai esame dė
kingi Hartfordo Laisvės Cho
rui, kad atvyko į mūsų Aido 
šventę ir atliko didelę dalį 
programos. Tai buvo drau
gystės ir bendradarbiavimo 
koncertas.

Mūsų sąlygomis surengti 
parengimus ir koncertus, di
desniam skaičiui žmonių pa
gaminti pietus, tai yra sun
kus darbas.

Choras dėkingas Marytei 
Račkauskienei, Onutei Ba- 
barskienei ir Nelei Ventie- 
nei, kurios pagamino gerus 
pietus.

Tą dieną visi aidiečiai gerai 
turėjo pasidarbuoti, kad 
Aido Choro vaišingumu visi 
atsilankę būtų patenkinti.

Aido Choro kolektyvas ne 
tik atliko dainų programą, 
bet ir visuose laisviečių pa
rengimuose daug dirba. Trys 
aidietės ir “Laisves” direkto
rės ir darbščios šeiminin
kės—tai Onūte Babarskienė, 
Julė Lazauskienė ir Nelė 
Ventienė. Jau per kelioliką 
metų jos gamindamos maistą 
parengimams ir svečių priė
mimas, suteikia mūsų judėji
mui didelį patarnavimą.

Aido Choras per daug me
tų buvo ir dabar tebėra 
viena aktyviausių kultūrinių 
organizacijų, turi'daug New 
Yorke ir kitur prietelių ir 
rėmėjų. Į Choro surengtus 
parengimus ateina daug 
žmonių pasiklausyti gražių

dainų ir jį moraliai ir mate
rialiai paremti. Ir šiame pa
vasariniame koncerte gavo
me gražios chorui paramos.
Aukojo:
Sylvia ir Algerd Bukai. . . $50
Vladas Misiūnas................ 25
Jonas ir Henry Juškai ... .20
William Paulauskas...........10
Charles Bukčius........... . 10
Julė Lazauskienė...............10
Albina Vaznienė ....... ....... 10
Jonas Grybas.........  10
Anna Juozėnienė . ............. 10
Bronė Ostopuk.................. 10
Pranas Varaška . .. .............5
Emilija Liepienė ...................5
Elena Brazauskienė ....... 5
Uršulė Bagdonienė.............. 5

Onutė Babarskienė, Ilsė 
Bimbienė ir Jonas įteikė do
vanų kurios, buvo išleistos 
laimėjimui ir davė gražaus 
pelno.

Sofija Stasiukaitienė, pa
minėdama savo vyro Jurgio 
Stasiukaičio 86-tą gimtadie
nį, užsakė didelį gimtadienio 
tortą, kuriuo visa publika 
buvo pavaišinta.

Priėmimas svečių iš 
T. Lietuvos

Šeštadienį, gegužės 26 d. 
Aido Choras susirinko į pa
mokas ir pasikalbėti apie 
praėjusį koncertą bei aptarti 
ateities reikalų. Tą popietę 
aidiečiai suruošė vaišes susi
tikimui garbingų svečių iš 
Tarybų Lietuvos—Juozo
Kuolelio ir Prano Noreikos.

Prie vaišių paruošimo pri
sidėjo Ona Babarskienė, Julė 
Lazauskienė, Nelė Ventienė, 
Tessie StoČkienė, Adelė 
Lupsevičienė, Nellie Stum- 
bris, Ilsė Bimbienė, Ona Če
pulienė, Vladas Misiūnas, 
Viktor Becker.

Aido Choras širdingai taria 
didelį ačiū visiems, kurie 
prisidėjo su parama ir darbu, 
kad koncertas ir svečių priė
mimas būtų sėkmingi.

Povilas Venta,
Aido Choro pirmininkas

Nelė Ventienė. Ilsės Bimbienės nuotr.
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Frank Bražinskui ir jo šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

POVILAS ir NELĖ VENTAI
Brooklyn, N. Y.

Florist už paruošimą gražių 
gėlių; visiems už gražius 
gėlių vainikus ir puokštes; už 
užuojautas asmeniškai, laiš
kais ir per laikraščius; vi
siems už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse ir visiems 
bet kuo prisidėjusiems tinka
mai mano brangiausią palai
doti.

Jūsų visų suteiktos paslau
gos nebus mano užmirštos.

Liūdinti Žmona—
Adelė Klimaviče

Detroit, Mich. — Chrysler 
korporacija pranešė, kad 
1980 metais ji savo automo
bilių gaminimo įmonę Ham
tramck uždarys. Iš darbo 
bus išmesta 5,000 darbinin-
kų! Kitur kur jiems susirasti 
darbą progų nedaug. Didelė 
daugumo atsidurs bedarbių 
gretose.

TARP LIETUVIU
Penktadienį, birželio 1 d., 

mirė mūsų ilgametis “Lais
vės” rėmėjas, direktorių ta
rybos narys, draugijų veikė
jas Jurgis Stasiukaitis. Tre
čiadienį, birželio 6 d. - jo 
palaikai sudeginti. Plačiau 
bus parašyta sekančiame nu
meryje.

* * *
B. Skublickas sėkmingai 

pergyveno tulžies operaciją 
gegužės 25 d. ir mano grįžti į 
namus šios savaitės pabaigo
je. Jam teko išbūti ligoninėje 
nuo balandžio 27 d.

Linkime draugui Skublic- 
kui greit sustiprėti.

* * *
Ona Malinauskienė-Malin 

dar vis tebėra Roosevelt 
ligoninėje ir dar vis nežino 
kada galės grįžti namo. Ieva

BRIEFS
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IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

The only progressive Es
tonian language newspaper 
which has ever been pub
lished in America—“Uus 
Ilm” (New World) is celebra
ting its 70th anniversary this 
month. Many American Es
tonians have been invited 
this summer to go to Esto
nia, including Use Bimba and 
Laisve’s editor Anthony 
Bimba as guests.

“Uus Ilm” anniversary al
bum, is being printed in 
Tallinn and also an exhibit 
opened about the paper. 
Mass meeting was held to 
honor “Uus Ilm” and the 
Estonian American progres
sive movement.

* * *
A very enthusiastic crowd 

filled Laisve’s hall last Sun
day afternoon to say goodby 
to R. Mališauskas and his 
beautiful wife Nijolė and to 
welcome their, replacement 
in the Soviet Embassy in 
Washington Edmundas Juš
kys. There were many 
speakers our audience lis
tened to with great interest 
and enjoyed also the Aido 
Chorus and its soloists per
formances. It was a good 
affair and thanks to every
one who made it so.

The total cost for a year at 
colleges and universities will 
surpass $9,000 for the first 
time next fall, according to 
the college scholarship serv
ice of the College Entrance 
Examination board. 

* * *
Marian Anderson, the re

tired, 77 year-old contralto, 
received an honorary docto
rate from Spellman College 
in Atlanta. The well known 
American singer lives in 
Danbury, Conn, and a friend 
of hers said that she is in 
good health and lives like 
any other housewife.

* * *
A very large and impres

sive homeowners meeting 
was held Saturday, June 
2nd, at Richmond Hill High 
School, 89-30 114th Street, 
Richmond Hill.

The most serious issue 
facing the homeowners now 
is 100 percent tax assess
ment as defined in the New 
York State Real Property 
Tax Law. Our property ta
xes will rise. In many instan
ces, the property owner 
would be forced to pay 3 to 4 
times the amount he is now 
paying. Tenants would also

have to share this additional 
tax burden. If permitted to 
go into effect, it could be the 
“death blow” to New York. 
City. We must let our legis
lators in Albany know that 
the small homeowners can
not live with Section 306 of 
the New York State Real 
Property Tax Law and de
mand that they work for the 
non-partisan repeal of this 
outdated and outrageous 
law. If you are one, two or 
three family homeowner liv
ing in New York State fill in 
the slip below and send it to 
Richmond Hill Block Associ
ation at the given address. 
Also send letters to the 
newspapers.
Dear Senator/ 
Assembly man:

We are totally opposed to 
the 100 percent assessment 
of real estate property.

We demand that New 
York State Real Property 
Tax Law No. 306 be re
pealed.
Signature:________________
Address: _______________

(Return signed statements 
to RHBA, P. O. Box 102, 
R. H., N. Y. 11418)

Use




