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pareigūnų turtai
Aviacijos nelaimės 
Tarptautiniai Vaiko Metai 
Brazilijoje vaikučių likimas 
Negalėjome vykti j Hartfordo 

Laisvės Choro koncertą 
IEVA MIZARIENĖ

Apie 11,000 valdžios parei
gūnų Washingtone uždirba 
daugiau kaip $44,756 į me
tus. Pagal 1978 m. nutarimą, 
jie visi turi išduoti raportą 
savo finansinio stovio. Šioje 
grupėje randasi prezidentas 
Carteris ir viceprezidentas 
Mondale.

Turtingiausias republikonų 
kandidatas į prezidentus tai 
John Connally. Jis per 1978 
metus turėjo pajamų $1.3 
milijoną. Kiti Republikonų 
kandidatai Reganas ir Crane 
apie savo pajamas bei turtą 
dar nesuspėjo pranešti.

Senate turime 19 milijonie
rių. Turtingiausias, atrodo, 
Pennsylvanijos senatorius H. 
John Heinz III, turįs tarp 
$11.7 ir $20.9 milijonų ver
tės, neskaitant pajamų iš; 
dviejų jam paliktų palikimų 
vertės 5 milijonų dolerių.

Ir mes, vargšai, tikimės, 
kad šie žmonės gintų darbo 
žmonių reikalus.

Per kelis metus įvyko ne
mažai avarijų su DC lėktu
vais, tai durys išplyšo lėktu
vui iškilus, 1975 metais Ken
nedy aerouoste įvyko sprogi
mas, tai nukrito lėktuvai, 
užmušdami daug žmonių ir 
t. t. Bet nieks nesirūpino 
surasti priežasties, kodėl tik 
DC-10 lėktuvai tokie “nelai
mingi.”

Gegužės 25 d. žuvo 275 
žmonės Chicagoje. Lėktuvų 
darbininkai (stiuardesės ir 
pilotai), taip pat ir visuome
nė pradėjo didelį protestą, ir 
tas privertė mūsų federates 
aviacijos administraciją imtis 
atsakomybės, ir jie padarė 
tarimą neleisti DC-10 lėktu
vams skristi, kol visi lėktu
vai bus ištirti.

Aišku, biznio kompanijoms 
tai nepatinka.

Jungtinėse Tautose 
1979-ieji metai paskelbti 
Tarptautiniais Vaikų Metais. 
Tikslas —paskatinti visas 
tautas daugiau dėmesio 
kreipti į vaikučių auklėjimą 
ir jų būklę.

Jeigu pagrindinė humanis
tinė teisė yra teisė gyventi, 
tai suprantama, kad visi vai
kai visame pasaulyje turi 
teisę į sveiką, gerą ir pilną 
gyvenimą, fiziniai ir intelek
tualiai.

Geras tarimas, bet jis ne
turi pasilikti tik tarimu. Mū
sų visų uždavinys, kad šį 
tarimą visame pasaulyje 
vykdytume.

Kalbant apie Tarptautinius 
Vaikų Metus, prisimena man 
vienas raštas apie Brazilijos 
vaikučius, Rio de Janeiro 
mieste. Rašoma, kad ten 
šeimos palieka vaikučius nuo 
dviejų metų gatvėse, nes 
patys neturi ko valgyti nei iš 
ko pragyventi. Didžiumoje 
šios šeimos atvyksta iš plan
tacijų ieškodamos geresnio 
duonos kąsnio . . .

Tokie vaikučiai vieni kitus 
globoja—jie miega urvuose, 
po tiltais, ir t. t. Didesni 
(vyresni) maldauja iš praei-

Mirė aktorius John Wayne

John Wayne
John Wayne filmų akto

rius, sulaukęs 72 m. amžiaus 
mirė vėžiu š. m. birželio 11 
d. Los Angeles ligoninėje.

Publikai buvo pažįstamas, 
kaip stambaus ūgio aktorius, 
visuomet nesikeičiantis, ką 
jis bevaidintų. Jo sukurti 
vaidmenys buvo karo hero
jai, kowbojau atsidūrę įvai
riausiose situacijose, visuo

Mirė Amerikos filmų mylimoji
Negarsinių filmų žvaigždė 

Mary Pickford, žinoma, kaip 
Amerikos mylimoji (Ameri
ca’s Sweetheart) mirė Santa 
Monica ligoninėje, Kaliforni
joj šių metų gegužės 29 d. 
Mirė nuo paralyžiaus.

Savo aktorės karjerą pra
dėjo būdama 5 metų Toron
to, Kanadoje, vaidindama 
melodramoje “Sidabriniš Ka
ralius,”

Gimė Toronto 1893 m. ba
landžio 9 d. Tėvas britas, 
motina airė. Josios tikroji 
pavardė buvo Gladys Smith 
ir tik vėliau buvo pakeista į 
Mary Pickford.

Yra vaidinusi Broadway 
New Yorke ir keliose pradi
nėse filmų bendrovėse, bet 
populiarumo susilaukė tarp 
1912-1920 metų, kai su ja 
rodomos filmos pasidarė la
biausiai žiūrovų pageidauja
mos.

1916 m. suorganizavo Ma
ry Pickford filmų bendrovę, 
o 1919 m. kartu su Charlie 
Chaplinu, Douglas Fairbanks 
ir A. W. Griffith, įkūrė 
United Artists filmų gamini
mo ir paskirstymo kompani
ją.

Jinai savo paprastumu ir 
grožiu užkariavo filmų pa
saulį ir buvo vadinama neby
lių filmų karaliene.

1929 m. kartu su Douglas 
Fairbanks, josios antruoju 
vyru, dalyvavo pirmoje gar
sinėje filmoje Shakespearo 
“Atkakliosios tramdymas” ir 
baigė savo karjerą su filmą 
“Paslaptys” 1930 m. Tai bu
vo jos 194-ji filmą.

Savo karjeros viršūnėje 
uždirbdavo 1 mil. dolerių per 
metus. Josios paliktas turtas 
vertinamas iki 50 mil.

1936 m. išsiskyrė su D.

vių išmaldos. Ęiti elgetauja, 
o dar kiti patampa savo rū
šies teroristais.

O čia tik vienas pavyz
dys—Pietų Amerikoje tokių 
šalių yra daug, taip pat ir 
Afrikoje.

Praėjusį sekmadienį įvy
ko Hartfordo Laisvės Choro 
koncertas, kuriame niujor
kiečiai labai norėjome daly
vauti. Bet, stoka degalų ma
šinom mus sulaikė.

Tikėkime, kad koncertas 
pavyko sėkmingai ir be mūs. 

met tiesiakalbis, stačiokiš
kas, žiaurokas ir visuomet 
būdavo tenai, kur daug šau
dymo ir muštynių, bet visa
dos palikdavo nugalėtoju— 
herojumi.

Suvaidino virš 250 filmų, 
laimėjo Oskarą 1969 m. ir 
vėliausiai spaudoje buvo mi
nimas kaip kovotojas su 
vėžio liga.

1964 m. susirgo plaučių 
vėžiu. Buvo operuotas ir 
pagijo. Vėliau turėjo širdies 
operaciją ir galiausiai sausio 
mėn. buvo išimtas vėžio 
apimtas skrandis. Mėgino 
dar kovoti su liga, bet jau be 
pasekmių.

Buvo vedęs tris kartus 
Pietų Amerikos pilietes. Nu
liūdime paliko 7 vaikai ir 3 
vaikaičiai.

Neseniai specialiu Kongre
so ir Prezidento patvarkymu 
John Wayne buvo apdovano
tas aukso medaliu už patrio
tizmą.

Mary Pickford

Fairbanks ir po metų ištekė
jo už 11 metų jaunesnio 
Charles (Buddy) Rogers su 
kuriuo išgyveno iki mirties 
labai ištaigingoje rezidencijo
je Beverly Hills žinomoje, 
kaip Pickfair kur yra sutelk
ta daug su filmą surištų 
eksponatų.

Jinai buvo įkūrėja keleto 
poilsio ir slaugymo namų 
filmų aktoriams, filmų Aka
demijos ir Amerikos Meno 
Instituto.

1928 m. gavo Oskarą už 
filmą “Koketė” ir 1975 m. 
“už nepaprastus nuopelnus 
filmų pasauliui” specialų fil
mų Akademijos atžymėjimą.

Palaidota aktorių kapuose 
Hollywoode šalia Douglas 
Fairbanks.

Kennedy sako, jis 
kandidatuotų. . .

Boston. — Sen. Edward 
Kennedy, kurį daugelis poli
tikierių spaudžia kandidatuo
ti į prezidentus, daug kartų 
kalbėjęs, kad jis nebus kan
didatu, dabar sako, kad jis 
eitų. Ir tai jis eitų tik tuo 
atveju, jeigu paaiškėtų, kad 
prez. Carteris atsisakytų.

Sen. Kennedy, kuris ir 
dabar tvirtina, kad nesąs 
kandidatu, Boston Globe at
spausdintame interview pa
reiškė, kad jis darytų viską, 
kad nebūtų nominuotas Kali
fornijos gubernatorius 
Brown. Senatoriaus many
mu, Brown esąs “pavojin
gas.”

Popiežius sugrįžo į Romą CARTERIO SU BREŽNEVU 
ISTORINES REIKŠMES 
SUSITIKIMAS VIENOJE

Popiežius įžengia į Auschwitz.

Rome. — Kaip ir buvo 
galima spėti, tos devynios 
dienos, kurias popiežius Jo
nas Paulius II praleido Len
kijoje, buvo jo panaudotos 
sustiprįnti katalikų bažny
čios pozicijoms socialistinėse 
šalyse.

Visas pasaulis stebėjo tą jo 
kelionę, kuri į buvo rodyta 
per TV ir aprašoma spaudo
je. Sugrįžęs !į Romą, jis 
pareiškė, kad tasai vizitas 
jam suteikęs “neišreiškiamą 
džiaugsmą” ir kad iš ten 
parsivežęs “optimizmo ir vil
ties.”

Kur tik popiežius lankėsi,, 
visur jį lydėjo tūkstantinė 
minia, o kai laikė pamaldas

Baltijos jūros šalys 
bendr adarbiau j a

Helsinki. — Baltijos jūros 
šalių miestų atstovų konfe
rencija, kuri vyko šūkiu 
“Baltijos jūra—mūsų bend
ras rūpestis,” gegužės pabai
goje priėmė nutarimą, kad 
būtų plečiamas ir stiprina
mas Baltijos jūros šalių 
miestų municipalitetų ir tau
tų bendradarbiavimas.

Konferencijos darbe daly
vavo apie 500 Baltijos jūros 
šalių atstovų iš Tarybų Są
jungos, Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, Lenkijos, 
Danijos, Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos, Švedi
jos ir Suomijos.

Posėdžių metu pilnaties ir 
komisijų buvo išklausyta ir 
apsvarstyta daugiau kaip 40 
pranešimų ir kalbų. Buvo 
aptartos Baltijos jūros aplin
kos apsaugos problemos,, ko
vos su teršimu priemonių 
įgyvendinimo technologijos 
pasikeitimo informacija ir ki
ti klausimai.

Konferenciją sušaukė 
Tarptautinės municipalitetų 
sąjungos pasaulinės susigi-

Hartford, Conn. — Con
necticut valstijos seimelis 
(legislatūra) priėmė naują įs
tatymą, kuris reikalauja, kad 
jaunuolis, sulaukęs 14 metų 
ir papildęs žmogžudystę ar 
kitą kokį sunkų nusikaltimą 
būtų lygiai taip teisiamas ir 
baudžiamas kaip suaugęs. 
Dabar tik reikia gubernato
rei Ella Grosso įstatymą už- 
girti ir pasirašyti.

Krokuvoje, prieš išskrisda
mas, susirinko net per mili
joną žmonių.

Kaip atvykdamas, taip ir 
palikdamas Lenkiją, pirma 
Varšuvoje, o sugrįždamas, 
Krokuvoje, popiežius pabu
čiavo žemę.

Lenkijoje jį globojo vyriau
sybė, kurios svečiu jis oficia
liai buvo, nors ir nakvojo 
kardinolų rezidencijose. Kaip 
valstybės (Vatikano) galva 
jis buvo sutiktas pagal diplo
matinį protokolą. Lenkijos 
valdžia jam parūpino heli
kopterį ir atvirą automobilį. 
Jis buvo susitikęs ir su 
Lenkijos vyriausybės ir par
tijos vadais.

miniavusių miestų federaci
jos ir Suomijos miestų sąjun
ga. Globojo Suomijos respu
blikos prezidentas Urho 
Kekkonen.

Prisiuvo rankų

Renee Katz

New York. — Bellevue 
ligoninės gydytojų vienetas 
šešiolika su viršum valandų 
operavo studentės Renee 
Katz ranką ir ją prisiuvo. 
Mergaitė tris savaites turės 
pasilikti ligoninėje, o kai iš 
jos išeis, dar ilgai reikės 
naudoti terapinį gydymą. 
Dabar visi džiaugiasi, kad 
ligonė jau gali judinti pirš
tus. Tai reiškia, kad susiūtos 
gyslos prigyja.

Tuo tarpu New Yorko poli
cija visais galimais būdais 
stengiasi surasti tą jaunuolį, 
kuris birželio 7 d. mergaitę 
pastūmė tiesiai po važiuojan
čiu traukiniu New Yorko 
subvejuje.

Washington. — Šį savait
galį Vienoje, Austrijos sosti
nėje, susitinka Jungtinių 
Amerikos Valstijų preziden
tas Jimmy Carter ir Tarybų 
Sąjungos prezidentas ir ko
munistų partijos pirmasis 
sekretorius Leonidas I. 
Brežnevas. Savaime supran
tama, kad į juodu bus at
kreiptos viso pasaulio akys, 
nes tai ir pirmasis asmeniš
kas jų susitikimas, ir reikš
mingas ta prasme, kad bus 
padaryti sprendimai abipusio 
nusiginklavimo reikalais. 
Birželio 18 d. jiedu pasirašys 
branduolinių ginklų apriboji
mo sutartį, žinomą SALT II 
vardu.

Prieš išsiruošdamas į Vie
ną, prezidentas Carteris, ži
nodamas Senate esančią opo
ziciją prieš SALT II sutartį 
ir norėdamas ją sušvelninti, 
davė leidimą naujų tarpkon- 
tinentinių raketų gamybai. 
Juos bus žinomos MX vardu 
ir kaštuos Amerikai 30 bilijo
nų dol. Dar neaišku, kur ir 
kaip jos gaminamos ir laiko
mos, bet pradžiai jau parei
kalauta vieno bilijono dol. ir 
pradėta aiškinti, kad šitos

SALT II SUSITARIMAS 
REIKALINGAS IR JAV

New York., — TSRS atsto
vas Jungtiniiį Tautų Organi
zacijoje Oleg Trojanovski 
paaiškino Tarybų Sąjungos 
nusistatymą dėl SALT II 
sutarties. Jis Waldorf-Asto
ria viešbutyje Foreign Policy 
Association surengtame 
spaudos susitikime pareiškė, 
jog Tarybų Sąjungai labai 
rūpi, kad nusiginklavimo sri
tyje būtų pasiekta progreso. 
Esą, šitai būtų reikšminga ir 
pačioms JAV, nes tada gali
ma būtų plėtoti prekybinius 
santykius ir pasikeitimą 
technologiniais laimėjimais.

Primindamas, kad Tarybų 
Sąjungoje per trisdešimt po
kario metų gyvenimas su
klestėjo daugelyje sričių, kai 
tuo tarpu JAV buvo įsivėlu- 
sios net į du karus—Korėjoje 
ir Vietname, jis pabrėžė 
TSRS ir Japonijos prekybi
nius santykius. Jis sakė, kad 
japonai esą labai “lankstūs”

Nenuima ekonominiu sankcijų Rodezijai
Washington. — Prez. Car

teris atsisakė nuimti ekono
mines sankcijas prieš Rode- 
ziją, kurioje paskelbta nauja 
konstitucija ir sudaryta juo
dųjų vyriausybė. Šis aktas 
labai suneramino kai kuriuos 
JAV senatorius ir Rodezijos 
premjerą vyskupą Mauzore- 
vą, bet suteikė vilčių juodie
siems Rodezijos patriotams, 
kurie ketina ir toliau kovoti, 
kad Rodezija taptų visiškai 
atpalaiduota nuo baltųjų do
minavimo.

Washingtone aiškinama, 
kad prez. Carteris tą savo 
sprendimą padaręs, turėda
mas galvoje, jog pastarieji 
rinkimai tenai nebuvę tikrai 
laisvi, nors ir pasiekta ne
mažo progreso. Jis ypatingai 
kritikavęs naująją konstitu
ciją, kuri palieka baltiesiems 
labai daug privilegijų ir kad 

raketos bus geras užtikrini
mas “Amerikos saugumui', 
jei kartais Tarybų Sąjunga 
bandytų SALT II sutarties 
“nesilaikyti.” Mat, JAV, ne
tekusios savo stebėjimo ba
zių Irane, kaip Washingtonas 
aiškina, dabar turi imtis ki
tokių priemonių.

Pagal SALT II sutartį 
JAV gali pradėti bandymus 
lauko raketoms po 1982 m. 
MX raketas turėtų iki dešim
ties branduolinių galvučių, ir 
svarbiausias jų tikslas būtų 
apsaugoti nuo sunaikinimo 
kitas Amerikos raketas, ku
rios yra laikomos požemi
niuose sandėliuose, esančiuo
se JAV vakaruose. Bet jos 
turės galimybę pasiekti ir 
Tarybų Sąjungos gyvybines 
sritis.

Tarybų Sąjungos komunis
tų partijos laikraštis “Prav
da” ryšium su tuo JAV 
prezidento Carterio sprendi
mu savo skaitytojams nuro
dė, kad jis yra priešingas 
SALT II sutarties dvasiai ir 
kad taiką mylintys Amerikos 
gyventojai dėl to yra labai 
susirūpinę.

ir nesikiša į TSRS vidaus 
reikalus. Čia buvo, be abejo, 
aliuzija į Carterio adminis
tracijos praktiką, kai ji pre
kybos reikalus sieja su žydų 
emigracija.

Kalbėdamas dėl JAV esan
čios opozicijos prieš SALT II 
susitarimą, jis pareiškė, kad 
esama perdėto baiminimosi 
ir rimtumo stokos. Jis tie
siog paklausė, kaip gi dabar 
atrodytų, jei Tarybų Sąjun
ga, panašiai elgdamasi, saky
tų, kad mes atsisakome nuo 
SALT II sutarties, jeigu 
Amerika nenuima prekybi
nės blokados nuo Kubos.

Jis net kelis sykius pabrė
žė, kad SALT II susitarimas 
suvaidins teigiamą vaidmenį, 
apribojant ginklavimąsi ir 
sumažinant branduolinio ka
ro pavojų bei prisidės prie 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos santykių pagerinimo.

juodieji, kurie sudaro 96 
proc. visų gyventojų, nieka
dos neturėję progos už tą 
konstituciją pasisakyti. Jis 
taip pat kritikavęs ir uždrau
dimą politinių organizacijų, 
kurios siejamos su Patrioti
niu frontu, kovojančiu už 
vyriausybės nuvertimą.
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Faktai demaskuoja ir kaltina
Antitarybininkai nerimsta
1. Grumtynės dėl dolerių

1944 metų kovo 25 dienų viename Chicagos viešbutyje 
susirinko keturių buržuazinių lietuvių išeivijos grupių—ka
talikų federacijos, tautos sandaros, socialdemokratų, tauti
nės sąjungos—atstovai. Si margaspalvė grupė susibūrė po 
viena vėliava—antitarybiškumo, neapykantos komunizmui 
vėliava. Tada buvo sukurtas Bendras Amerikos lietuvių 
šalpos fondas, sutrumpintai BALF. Šių tariamų šalpos 
organizacijų nuo pat pirmų žingsnių kontroliavo ir 
materialiai rėmė (vien pradžiai iš JAV valdžios gauta apie 
milijonų dolerių) Amerikos valstybiniai organai.

Dolerių šeimininkai BALFo vadovu pastatė aršų antiko- 
munistų kanauninkų Juozų Končių. Visos jo pastangos buvo 
sutelktos įstrigusius lietuvių buržuazinius nacionalistus, 
lietuvių tautos budelius ir perplukdyti juos per Atlantu į 
dėdės Šamo pastogę.

JAV kariuomenei Vakarų Vokietijos okupacinėje zonoje 
padedant, BALFui per keletu metų pavyko išvežti į 
Amerikų daug nacių bendrininkų ar kitaip nusikaltusių 
lietuvių tautai. 0 tokie hitlerininkų taikintojai, kaip 
Lionginas Jankauskas-Jankus, kuris už žudynių organizavi
mų ir asmeniškų žmonių šaudymų Skuode buvo pramintas 
“juoduoju komendantu,” arba Židikų parapijos klebonas 
Vaclovas Martinkus, Mažeikių ir Skuodo rajonuose žinomas 
kaip aktyvus gestapo pagalbininkas, fašistų ir jų talkininkų 
nužudytų žmonių turto grobėjas, net užėmė vadovaujan
čius postus BALFe. V. Martinkus buvo BALFo pirminin
kas, L. Jankauskas-Jankus—reikalų vedėjas.

Bėgo metai. “Šaltojo karo” politika turėjo užleisti savo 
pozicijas taikiam sambūviui. Ir amerikietiškiesiems 
BALFo šeimininkams (JAV specialiosioms tarnyboms) teko 
persirikiuoti, kiek papudruoti ir jiems pavaldžias organiza
cijas. Antra vertus, BALFo demaskavimas spaudoje 
privertė išeivius susimųstyti: jie vis nenoriau aukojo 
BALFui. Todėl buvo imtasi skubotų priemonių BALFo 
prestižui gelbėti. Tųsyk arenon ir išėjo Marija Rudienė.

Kovų dėl aukščiausios valdžios BALFe M. Rudienė 
pradėjo pagal visus karinės strategijos reikalavimus. Štai 
kaip tai aprašo buržuazinių nacionalistų laikraštis “Kelei- • M vis :

“1970 metais paseiminiame direktorių posėdyje Bostone, 
nors ir prieš statutų, čikagiškių siūlymu direktorių tarybos 
pirmininke išsirinko p. M. Rudienę, kuri pradėjo vadovauti 
direktoratui. Ji nesiskaitydama su centro valdyba pradėjo 
šaukti direktorių suvažiavimus, nustatyti jų darbo vietas, 
parinkti seimų vietas ir t. t.”.

1972 m. M. Rudienė pasiūlė BALFo būstinę iš New 
Yorko perkelti į Chicagų. Tai jai pavyko padaryti.

Kunigai Vaclovas Martinkus (BALFo pirmininkas), po L. 
Jankausko-Jankaus mirties tapęs BALFO reikalų vedėju 
Pranas Geisčiūnas savanoriškai nenorėjo atiduoti pelningų 
postų. Jie visomis išgalėmis kovojo dėl tų šimtų tūkstančių 
dolerių, kuriuos turėjo savo žinioje, šeimininkaudami 
BALFe.

M. Rudienė pasiekė, kad V. Martinkus būtų pašalintas iš 
BALFo centro valdybos pirmininko, bet jo rėmėjai vis dar 
nepasidavė. Senoji BALFo valdyba per New Yorko 
BALFO skyrių kreipėsi į federalinį teismų, reikalaudama 
panaikinti Detroito seimo sprendimų, apkaltindama naujų 
valdybų valdžios uzurpavimu. Menševikų “Naujienos” tuo 
metu širdo:

“Išvežimas iš New Yorko BALFo centro yra siekimas 
elementų, kurių motyvai negali būti išmatuoti. Perkėlimas 
atnešiųs finansinį bankrotų ir prarasiųs aukotojus.”

Vadinasi, kautasi ne dėl idėjos, bet dėl dolerių. Kieno 
bus viršus, tas įleis giliau rankų į BALFo kasų. Ir todėl M. 
Rudienė, atmetusi bet kokių diplomatijų, ėmėsi kovos 
veiksmų. Štai kaip šių karinę operacijų “Dirvoje” aprašė 
BALFo tarnautojai:

“Laikome savo pareiga pranešti, kad vasario 7 d. (1973 
m. —V. M.) į BALFo centrų atvyko p. M. Rudienė ir p. A. 
Dzirvonas ir trečias mums nepažįstamas asmuo, ir 
pareikalavo tuojau jiems perduoti bylas, atskaitomybės 
knygas bei kitus dokumentus. P. Rudienė pakeltu tonu 
išbarė mus grasindama, kad jei mes neduosime, pašauks 
policijų. Į mūsų aiškinimus, jog neturime tam teisės, mes 
esame tik tarnautojai, nekreipė dėmesio grasindama 
policija ir teismu, atplėšė spintas, susikrovė į lagaminus 
kiek tilpo bylų, svarbių dokumentų, išsiplėšė iš čekių 
knygos tris lapus, sudėjo į laukiantį taksi ir išvažiavo.”

Grumtynes dėl vadovavimo BALFui, grumtynes dėl 
dolerių laimėjo Marija Rudienė. Tačiau iš šių rietenų JAV 
lietuviai sužinojo, kad senieji BALFo vadovai ne tik talkino 
hitlerininkams, bet ir užsiiminėjo finansinėmis machinacijo
mis—sukčiavo, eikvojo pinigus, klastojo dokumentus. 
BALFo prestižas dar labiau nusmuko. Jo veikla pradėjo 
merdėti. Bet staiga BALFas ėmė ir vėl atgijo. Kas jam* 
ištiesė pagalbos rankų?

Žinant, kad tikrieji šeimininkai BALFe ne M. Rudienė ir 
jos kompanija, bet specialiosios JAV tarnybos, kurios 
skatina tos vadinamosios šalpos organizacijos veiklų ir 
toliau remia jų materialiai, aišku, kodėl BALFas buvo 
išgelbėtas.

Stipresnis vėjas į BALFo bures vėl papūtė tada, kai į 
valdžių Jungtinėse Amerikos Valstijose atėjo žmonės,

kurie demagogiškai skelbė kovosiu už žmogaus teises 
visame pasaulyje. Į šių “kovų” įsijungė ir BALFo 
vadovybė, nes jų tam paskatino naujos dolerių injekcijos. O 
kai yra pinigo, galima visu balsu šaukti apie žmogaus 
teises, apie “Lietuvoje pavergtus tautiečius.” Jų gelbėjimo 
vardan galima į savo kišenę susižerti ne vienų dolerių 
tūkstantinę . . .

Neseniai teko skaityti amerikiečių publicisto Maiko Roiko 
knygų “Bosas.” Tai vieno didžiausių JAV miestų—Chicagos 
mero, Amerikos prezidentų kūrėjo” Richardo Daly biogra
fija. Autorius užsimena apie Chicagos pietvakarius, kur 
yra ir lietuvių rajonas. Leidinyje, tarp kita ko, rašoma:

“Kiekviename tokiame rajone buvo visi uždaro miestu
ko komponentai; sava smuklė, laidotuvių biuras, kepykla, 
daržovių ir mėsos krautuvė, vaistinė, savas vietinis 
girtuoklis, sava paleistuvė, savas beprotis, savas karo 
didvyris, policijos nuovada, sava sporto komanda su jos 
žvaigždėmis, beisbolo ’aikštė, kirpykla, biliardinė, savi 
klubai ir sava pagrindine gatvė.”

Tokio lietuviško rajono Nekalto prasidėjimo parapijos 
salėje ir vyko eilinis balfininkų suėjimas, jų pačių 
vadinamas skambiu seimo vardu.

Suėjimų turėjo pradėti naujoji BALFo centro valdybos 
pirmininkė Marija Rudienė. Bet jos tuo metu Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nebuvo.

Ko Marijai Rudienei prireikė Europoje, kad ji net ranka 
numojo į balfininkų suėjimų?

Tai netrukus paaiškino pati M. Rudienė, jų garsinantys 
lietuviškosios buržuazinės emigracijos laikraščiai.

“BALFas yra nepolitinė organizacija ir į politikų nesiki
ša”—“Draugo” laikraštyje jau nebe pirmų sykį kartojo M. 
Rudienė, ir iki pat kaklo pasinėrė į nešvarių politikų: 
BALFo pirmininkė jau ne pirmų kartų skubėjo į Turkijų 
gelbėti žudikų Prano ir Algirdo Bražinskų, vežė jiems 
dolerių.

Kaip žinoma, 1970 m. spalio 15 d. Pranas Bražinskas su 
sūnumi Algirdu pagrobė .tarybinį keleivinį lėktuvų, skridu
si iš Batumio į Suchumį, nužudė devyniolikametę stiuarde
sę Nadeždų Kurčenko, sunkiai sužeidė lainerio vadų ir 
šturmanų, privertė pilotus nutupdyti lėktuvų Turkijos 
Trabzono aerodrome.

Už šiuos piratiškus veiksmus žudikus teisė Turkijos 
teismas. Aktyviai veikiant užsienio, pirmiausia Jungtinių 
Valstijų, reakcingoms jėgoms, abu nusikaltėliai iš kalėjimo 
buvo nuvežti į perkeltųjų asmenų Jozgatės stovyklų. Iš jos 
1976 metų birželį Bražinskai tariamai pabėgo ir gavo 
prieglobstį JAV ambasadoje Ankaroje. Vėliau, reikalau
jant Turkijos užsienio reikalų ministerijai, Bražinskai buvo 
perduoti policijai, iš kurios vėl “pabėgo” ir atsidūrė 
Italijoje, vėliau Venesueloje. O paskui “nelegaliai” pateko į 
Jungtines Amerikos Valstijas.

Bražinskų byloje, kaip veidrodyje, atsispindi dabartinė 
BALFo veikla.

Ir pati M. Rudienė netruko pasigarsinti keliuose 
laikraščiuose. Štai kų ji rašė “Dirvoje” (1976.VII.29):

“Š. m. liepos 11 d., po sunkių, įtemptų ir ilgų—dvi 
savaites užsitęsusių—pasitarimų tarp Amerikos ir Turkijos 
vyriausybių pasisekė Bražinskus išvežti iš Turkijos į kitų 
kraštų.

Bražinskai pabėgo iš valdžios apsaugoje esančios stovyk
los Jozgate, Turkijoje. Dienų po jų pabėgimo. Amerikos 
ambasadorius Turkijoje pranešė man apie krizę, iškilusių 
ryšium su jų pabėgimu. Nuo to laiko sekančias dvi dienas 
praleidau nuolatiniame, artimame ryšyje su Amerikos 
valdžios atstovais ir Turkijos vyriausybe.”

Girdamasi savo, kaip BALFo pirmininkės, pastangomis 
gelbėti žudikus, M. Rudienė didžiai apgailestavo, kad 
“šiandien beveik visas pasaulis yra nusistatęs prieš juos 
(Bražinskus—V. M. ) dėl nelaimingų įvykių (BALFo 
pirmininkei M. Rudienei tarybinio lėktuvo stiuardesės 
nužudymas—tik “nelaimingas įvykis”—V. M.). Tarptauti
nės teisės jų neapsaugoja, jų neapgins ir nelaimėje 
neišgelbės, o įvairių kraštų vyriausybės atsisako juos 
įsileisti.”

Oro piratų neapsaugo tarptautinė teise? Didelio čia 
daikto—BALFas padės Bražinskams, padės tiems, kurie 
atėmė gyvybę jaunai, kų tik į gyvenimų žengusiai 
devyniolikametei Nadiai Kurčenko.

Didelis čia daiktas, kad Turkijos sostinės Ankaros 
apygardos kriminaliniame teisme 1974 m. balandžio 29 d. 
prokuroras, kurio nepavadinsi simpatizuojančių Tarybų 
Sųjungai, reikalavo “Pranų Bražinskų bausti 15 metų, o 
Algirdų 10 metų kalėjimo” (“Darbininkas,” 1974.V.17.). 
Taip pat nieko ypatingo, kad tasai teismas vyresnįjį 
Bražinskų nuteisė kalėti 32, o jo sūnų Algirdų—18 metų.

BALFas ir toliau globoja žudikus Bražinskus. BALFas 
JAV specialioms tarnyboms—gera priedanga. Girdi, ne 
oficialios valdžios įstaigos, o privati šalpos organizacija 
rūpinasi į nelaimę patekusių savo tautiečių likimu.

Inspiruotas tų, iš kurių dolerių gyvena, BALFas, 
pirmiausia jo pirmininkė M. Rudienė, ėmė belstis į tam 
tikrų JAV įstaigų duris, gaudama paramų net iš oficialių 
asmenų. Apie tai 1978 m. balandžio mėn. 21 d. mūsų šalies 
spaudoje buvo oficialiai pranešta: “Tam tikri JAV sluoks
niai toliau globoja tėvų ir sūnų Bražinskus, kurie prieš 
aštuonerius metus įvykdė sunkų kriminalinį nusikaltimų 
Tarybų Sųjungos teritorijoje. Amerikos kongreso senatui 
ir atstovų rūmams pateikti įstatymų projektai, kuriuose 
numatoma suteikti jiems “nuolatinį prieglobstį Jungtinėse 
Valstijose.”

Kaip matote, naujoji JAV vyriausybė, veidmainingai 
kalbėdama apie žmogaus teises, “daro viskų,—pasakyta 
jau čia cituotame pranešime iš Washingtono, —kad du 
teroristai išvengtų pelnytos bausmės. Tokia pozicija iš 
esmės,tiesiogiai skatina tarptautinį terorizmų.”
Tiesa Vytautas Miniotas

[LAIŠKAS IŠ BERLYNO]

Brangiai kainavęs “Berlyno raktas”

PIRMYKŠTIS
Portugalijoje aptiktas gerai 

lisilaikęs beveik visas skele
tas pirmykščio žinduolio,* ku
ris, mokslininkų nuomone, gy
veno prieš 150 m In. metų. Ra
dinys mokslininkų vertinamas 
kaip įžymiausias per pastaruo
sius 10 metų.

ŽINDUOLIS
Gyvūnas turėjo ir primityvių 

roplių, ir gerai išsivysčiusių 
žinduolių bruožų. Jis buvo 
maždaug pelės dydžio su il
ga, gana stipria ir lanksčia 
uodega, sugebėdavo laipioti 
medžiais ir šokinėti nuo šakos 
ant šakos, rašoma VDR savait
raštyje „Vochenoo<i".

Mielas drauge ANTANAI 
ir visi laisvieciai!

Grįžus iš Erfurto apygar
dos, kur turėjau penkis susi
tikimus, dar keletu susitiki
mų, įvyko Berlyne ir jo 
apylinkėse. Ypač įdomus su
sitikimas Nacional-demokra- 
tų partijos aukštojoje parti
nėje mokykloje Valdzivers- 
dorfe, apie 60 kilometrų į 
rytus nuo Berlyno. Ten vy
kau jau trečių kartų, tad 
dėstytojai su rektorių F. 
Dumke priešakyje jau gerai 
pažįstami, tik klausytojai vis 
keičiasi.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos politinė struktū
ra yra tokia, kad čia be 
Vokietijos Vieningosios So
cialistinės Partijos veikia ir 
kelios kitos partinės organi
zacijos. Tai—Nacional-demo- 
kratų partija, Liberalų de
mokratų partija, Krikščionių 
demokratų sųjunga, Valstie
čių sųjunga ir Kultūros są
jungą, o visos tos partijos ir 
sųjungos sudaro bendrų Na
cionalinį frontų, visos tos 
organizacijos atstovaujamos 
visuotinais rinkimais išren
kamame parlamente—Liau
dies Rūmuose (Volkskam- 
mer). Tos partijos ir organi
zacijos turi savo laikraščius, 
o kai kurios ir savo knygų 
leidyklas. Man teko susitikti 
ir bendrauti su daugeliu tų 
įvairių partijų ir organizacijų 
veikėjų.

Po pasikalbėjimo Valdzi- 
versdorfo mokykloje dalyva
vau įdomioje išvykoje į neto
limų istorinę vietovę-Zelovų 
(Seelow). Čia 1945 m. balan
džio mėnesį įvyko aršios kau
tynės, kurios nulėmė Berly
no likimų. Ne veltui Zelovas 
ir esančios ties juo aukštu
mos buvo vadinamos “Berly
no raktu.”

Puldama per Lietuvų ir 
Lenkijų, Tarybinė Armija 
jau 1945 m. sausio mėnesį 
įsiveržė į tuometinės Vokie
tijos žemę. Tuo puolimu ji 
privertė hitlerininkus per
mesti iš Vakarų fronto dide
les karo pajėgas bei sustab
dyti ten pradėtųjį puolimų 
prieš amerikiečių armijų Ar
dėnuose. Sausio 31 d. Tary
binė Armija pasiekė Oderio 
upę ir jų peržengė, užimda
ma Kenico kaimų Oderio 
kairėje pusėje.

Ligi balandžio vidurio Ta
rybinė Armija ruošėsi galuti
nam šuoliui Berlyno link. Tai 
lemiamai operacijai sutelktos 
trijų frontų armijos —1-jo 
Baltarusijos fronto (vadas 
maršalas Žukovas), 2-jo Bal
tarusijos fronto (vadas mar
šalas Rikosovskis) ir 1-jo 
Ukrainos fronto (maršalas 
Konevas)—viso du su puse 
milijono karių. Svarbiausia
me placdarme, kuris užėmė 
300 kvadratinių kilometrų 
ties Oderiu, Zelovo rajone, 
buvo sutelkta 405 tūkstančiai 
karių, 2,500 tankų, 14,000 
patrankų. Kautynės dėl Ber
lyno prasidėjo balandžio 16 
d. Tų pirmųjų puolimo dienų 
buvo paleista 1,236,000 arti
lerijos šovinių, o puolimui 
paremti oro pajėgos atliko 
6,550 skridimų karo lėktu
vais. Tos skaitlinės liudija 
apie kautynių dėl “Berlyno 
r akto”—Zelovo—grandioziš- 
kumų.

Fašistinio varmachto vado
vybė dėjo visas pastangas 
sulaikyti Tarybinę Armijų 
prieigose prie Berlyno. Hit
leris išleido įsakymų laikytis 
iki paskutinio, o kas pareikš 
bailumų ir trauksis, bus pa
kartas. Zelovo aukštumos 
sudarė patogių gynimosi po
zicijų, iš kurios buvo perma
toma visa lyguma ligi Ode
rio, tad lengvai galėjo apšau
dyti šturmuojančius tarybi
nius karius. Tik kitų dienų, 
balandžio 17, Tarybinei Ar
mijai pasisekė pralaužti prie

Tarybinių karių paminklas Zelovo aukštumose

šo frontų į šiaurę ir pietus 
nuo Zelovo. Lemiamas štur
mas įvyko naktį šviečiant 
143 prožektoriams. Tačiau 
kautynės tęsėsi ir Zelovo 
miestelio gatvėse, kol pasi
priešinimas buvo galutinai 
palaužtas. Zelovo tarybiniai 
kariai pamatė ištisų “paka
ruoklių gatvę,” nes ten kabo
jo daugybė tų, kurie nebeno
rėjo kovoti už pralaimėtų 
fašistų reikalų ir bandė pasi
traukti. Taip 1-jo Baltarusi
jos fronto karinį paėmė “Ber
lyno raktų.”

Po kautynių ties Zelovu 
visų trijų frontų, o taip pat 
dviejų Liaudies Lenkijos ar
mijų jėgomis puolant, jau 
balandžio 21 d. Berlynas bu
vo pasiektas ir po aršių 
kautynių Berlyno gatvėse, 
Vokietijos sostinė gegužės 2 
d. galutinai užimta.

Toks trumpas žvilgsnis į 
istorinius įvykius. Šiandien 
Zelovas-^įžymi, , j paminklinė, 
vieta, gausiai,jturįsty lapko-j 
ma. Ant aukštos kalvos stovi 
skulptoriaus Kerbelio sukur
tas paminklas, vaizduojųs ta
rybinį kareivį su šautuvu- 
automatu ant krūtinės. Iš tos 
kalvos matyti šlaitas, kuriuo 
iš lygumos teko šių aukštu
mų šturmuoti po kulkų ir 
šovinių lietumi mūsų ka
riams. O brangiai tos šturmo 
dienos ir naktys kainavo. 
Apie tai liudija didžiuliai 
brolių kapai kurie įeina į 
Zelovo paminklinį ansamblį. 
Ant dalies kapų pažymėtos 
pavardės, dauguma palaidoti 
bevardžiuose brolių kapuose,

o žuvusių kautynėse dėl 
“Berlyno rakto” buvo dešimt 
tūkstančių karių. Viso kauty
nės dėl Oderio upės forsavi
mo ir visos hitlerininkų įsti- 
prinimų linijos pralaužimo 
kainavo trisdešimt tūkstan
čių karių gyvybių. Gi kaip 
skelbia savo atsiminimuose 
maršalas G. Žukovas, bendri 
Tarybinės Armijos nuostoliai 
visoje Berlyno paėmimo ope
racijoje sudarė tris šimtus 
tūkstančių žuvusių ir sužeis
tų.

Zelovo paminklinį ansamblį 
sudaro ne tiktai paminklas ir 
kapinės. Ten įrengtas karo 
laiko štabo vadavietės make
tas su nedidele sale, kur prie 
didelio reljefinio elektroninio 
žemėlapio gidas Kurtas 
Švenceris buvęs hitlerinio 
vermachto karys, paskui ke
tverius metus išbuvęs nelais
vėje Tarybų Sųjungoje.

Zelove, prie tarybinių ka
irių paminklo nuolat vainikai 
it gėlės. Jas padeda čia 
atvykstu turistai, o taip pat 
įvairios VDR organizacijos. 
Tuo pagerbiamos aukos ir 
kovos, kurių išdavoje apgin
ta tarybinių tautų laisvė ir 
nepriklausomybė, iš fašisti
nio jungos išgelbėta vokiečių 
tauta, apginta visų pasaulio 
tautų laisvė nuo pavojaus, 
kurį sudarė hitleriniai fašis
tai, pasišovę pavergti visų 
pasaulį.

Viso geriausio, mieli drau
gai.

Justas Paleckis 
Berlynas 
1979.V.31.

Zelovo rajone, VDR, pastatyta 95 paminklų Tarybiniams 
kariams.
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Vytautas Kazakevičius 
vėl rašo “Laisvei”
TAI IR PRAĖJO VIENERI . . .

Mielas drauge 
Antanai Bimba!

Tai, kad “Laisvėje” iš
spausdinote mano nežmoniš
kai ilgą laišką, paskatino ir 
toliau karts nuo karto tęsti 
lietuviško gyvenimo įspū
džius laikraštyje, tapusiame 
tokiu savu ir artimu, dalintis 
jame kai kuriomis mintimis 
ir žiniomis. Tuo labiau, kad 
gauti laiškai rodo, jog tie 
rašiniai kai ką sudomino, 
atkreipė dėmesį. Tačiau, ži
noma, dabar jau taip neužsi
šnekėsiu iš karto—pirmą sy
kį, kai susidarė ilgas nesikal- 
bėjimo tarpas ir kai susikau
pė pernelyg daug medžiagos, 
norėjosi vienu ypu viską iš
sakyti, kad paskui neužsi
mirštų. Maniau, kad bent 
suskaldymas skyreliais ir te
momis šiek tiek palengvins 
laiško skaitymą . . .

Kai Jus pasieks šis, antra
sis, laiškas, bus jau ko gero 
atėjusi man pačiam ypač 
prisimintina data—sukaks 
metai, kai išsiruošiau į Ame
riką. Tada, gegužės 28-ąją, 
išlipęs Niujorko žemėje, jau
čiausi stovįs prieš kažkokią 
laiko nežinomybę: ir kada gi 
prabėgs tie trys mėnesiai, ir 
kada gi vėl vaikščiosiu po 
Vilnių? Namai rodėsi perne
lyg toli už numatytos viešna
gės ribos . . . Netgi ilgiau 
apsistojus Niujorke grįžtant 
ir šiek tiek pratęsus viešna
gės laiką, atrodė, dar labai 
bus nutolusi ir prailgusi grį
žimo namo diena. Turbūt ir 
iš šalies tie išvykos mėnesiai 
galėjo pasirodyti pernelyg 
ilgi. Sykį, lankant nuostabiai 
stiprų “Mažvydo” spektaklį 
Vilniaus dramos teatre, kai 
buvo pagerbiamas—jaudi
nančiai ir be galo įspūdin
gai—aktoriaus Henriko Ku- 
rausko penkiasdešimtmetis, 
atsigrįžo'Justinas Marcinke
vičius: “Tai ką, tu taip ilgai 
buvai Amerikoje?”. . . 0 da
bar vis įkyriau rodosi, jog 
buvo galima sutikti su pasiū
lymais dar paviešėti, jog 
buvo verta dar bent porą 
savaičių užsibūti, nes dabar 
vis maudžia, kad reikėjo dar 
pamatyti Šenandorių ir Ma- 
hanoy City, kad naudinga 
būtų buvę pažinti arčiau Či
kagos esančios lietuvių gyve
namas vietas, tokios, kaip 
Vestvilis, Grand Rapidsas ar 
pan. Gal nebūtų prailgę ir 
keturi mėnesiai, jeigu taip 
greitai prabėgo ištisi me
tai .. . Ir antrieji sugrįžimo 
metai, be abejo, nestovi
niuos—kai yra kas veikti, 
laikas darosi per skubus.

Tiesą sakant, tas veikimas 
neatrodo labai rimtas. Kiti 
žurnalistai turbūt iš karto 
imtų “jautį už ragų”: sėstų 
pirmiausia savo knygos rašy
ti, šiaip ar taip, tiek laiko 
svetur paviešėjus, turi susi
kaupti ir originalios savos 
medžiagos . . . Man gi, kaip 
jau ne pirmą sykį pasitaiko, 
kol kas labiau patiko talka 
kitų geriems, reikalingiems 
darbams. Tokiu atveju sau 
lengviausia ir patogiausia 
dirbti su ta atsivežta medžia
ga, kuri tuoj pat gali būti 
panaudota. Tai turbūt ir ma
tyti iš jau spausdintų rašinių 
apie išeivijos kultūros dar
buotojus. 0 jų per tuos 
metus jau nemaža prirašyta, 
jeigu į krūvą sudėčiau, tai 
puslapių skaičiumi susidary
tų nemaža knyga. Parašiau 
apie pažangiųjų JAV lietuvių 
moterų spaudą ir jos bendra
darbes, apie L. Ereminą, P. 
Balevičių, J. Jušką, J. Vilke- 
lį-Bijūną, tikiuos supažindin
ti mūsų skaitytojus ir su A. 
Stephens-Steponavičiene, K. 
Geniu, J. Bendokaičiu, išei- 
viška operete, tokiais seno
sios išeivijos muzikais, kaip 
P. Sarpalius, K. Strumskis, 

A. Pocius ir kt.; pateikiau 
išeivių poetų kūrybos—A. 
Veščiūnaitės, H. Radausko, 
V. Šlaito, S. Santvaro . . . 
Lietuvos skaitytojams (o 
kartais net ir specialistams) 
daugelis minėtų senosios 
išeivių kultūros veikėjų yra 
menkai žinomi, tad ir jų 
priminimas naudingas. Na, o 
besidarbuodamas su visa šia 
medžiaga, ėmiau ir suplana
vau temą knygai—“Lietuvių 
meno sąjunga” (jos raida, 
veikla, žymiausi veikėjai, 
chorai, repertuaras ir t. t.), 
o paraišką leidyklai jau ati
daviau. Pasirodė, nemaža 
medžiagos šia tema atsive
žiau ir susirinkau. Vadinas, 
vis tiek teks imtis didesnio 
darbo—savo knygos . . .

Tai šitiek asmeniškų reika
lų, prisimenant, jog jau 
praėjo ištisi metai, kai buvau 
mielų pažangių tautiečių 
Amerikoje svečias. 0 gal jie 
ir ne visiškai asmeniški? . . .

Na, o dabar keletas leidy
binių, darbo, faktų, kurie, 
manau, galėtų pasirodyti 
įdomūs.

Kalendorių sugrįžimas
Kad jau užsišnekėjau per

nelyg bėgančio laiko tema, 
tai ir patogiausia pradėt 
nuo . . . kalendorių. Juk kas 
geriau gali priminti tą bė
gantį laiką, jei ne kalendo
riai?

Eilę metų išeivijos skaity
tojai buvo pripratę prie 
“Išeivio kalendoriaus,” kurį 
per “Minties” leidyklą leido 
ir tarp tautiečių visame pa
saulyje platino Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komitetas. Šie kalendoriai 
buvo įdomūs ne tuo, kad 
primindavo laiką ir dienas, 
bet tuo, kad juose išeiviai 
rasdavo gausaus, įdomaus 
pasiskaitymo, daug brangių 
širdžiai Lietuvos vaizdų. Ta
čiau, išvykus dirbti į Niujor
ką tų kalendorių sudarytojui 
J. Lukoševičiui, jų leidimas 
nutruko.

Atrodo, kad tai buvo laiki
nas įvykis. “Tėviškės” drau
gija vėl ėmėsi atgaivinti šį 
leidinį. “Minties” leidykla jau 
senokai išsiuntė į spaustuvę 
draugijos pateiktą 1980 metų 
“Išeivio kalendorių” ir dabar 
laukiame jo surinkto teksto, 
kad būtų galima ruošti leidi
nį spausdinimui. Tikėtis rei
kia, kad po šio kalendoriaus 
seks ir kiti.

1980 metų “Išeivio kalen
dorių” ruošė “Gimtojo kraš
to” laikraščio redakcijos at
sakingasis sekretorius Juo
zas Kuckailis. Jį redagavo 
leidykloje “Gintaro” redakci
jos darbuotoja Zita Mažeikai
tė, kuri yra baigusi Vilniaus 
universitete germanistiką ir 
tobulinosi Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje; jos 
eilęraščių yra persispausdi
nusi ir “Laisvė,” Z. Mažei
kaitės pirmasis eilėraščių 
rinkinys “Virpanti erdvė” 
šiemet išeina tradicinėje 
“Pirmosios knygos” erijoje, 
be to, “Vaga” išleidžia jos 
išverstą garsaus vokiečių ra
šytojo H. Hesės knygą “Ste
pių vilkas.” Kalendoriaus 
dailininkas—Antanas Kaza- 
kauskas.

Kalendoriaus temą savai
me davė patys 1980-ieji me
tai: 40 metų Tarybų valdžiai 
Lietuvoje. 52 savaitės—vadi
nas, apie 50 straipsnių, skir
tų Tarybų Lietuvos gyveni
mui, jo svarbiausioms sri
tims, o dar daugiau—ilius
tracijų, primenančių tėvų 
kraštą. Tautiečiai svetur vėl 
gaus gražią dovaną.

Kokiai temai bus skirtas 
sekantis “Išeivio kalendo
rius,” kol kas dar neteko 
patirti.

[Bus daugiau]

“Čikaga, tu ano Čikaga” TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Kur ves Angliją 'Toriai?
II

Paulius Širvys Nuotr. V. Kapočiaus
Vienoje Vilniaus Antakal

nio kapų įkalnėje gimtosios 
žemės šilainė neseniai am
žiams priglaudė poetą komu
nistą Paulių Širvį (1922- 
1979). Lietuvoje turbūt nėra 
žmogaus, kuris nebūtų gir
dėjęs jo vardo, neskaitęs jo 
kūrybos.

P. Širvys buvo iš prigim
ties poetas giesmininkas, lyg 
tasai pilkas mūsų laukų 
paukštis, giedojęs, kaip iš
mokė Motina Gamta—pap
rastai, ilgesingai, su graudu
liu ir jautriai. Paveldėtą 
skambų lyrišką poeto balsą 
lavino liaudies daina ir Salo
mėjos Nėries kūryba.

Kaip žmogus jis buvo 
aukštaitiškai atlapaširdis iki 
nerūpestingumo, be galo 
žmogiškai dosnus, dalijęsis 
su kiekvienu kam reikėjo, ir 
pastoge, ir duona, skausmu 
ir daina.

Nebuvo mūsų žmonėse to
kio kito populiaraus dabar
ties poeto ir žmogaus, kaip 
P. Širvys, kurį pati liaudis, 
dar gyvam esant, pavadino 
Liaudies poetu. Iš meilės už 
jo kūrybą ir žmogiškumą. Už 
tai, kad jo dainos tapo žmo
gaus ir tautos gyvybinga 
savastimi.

Šimtai žmonių palydėjo 
poetą kaip artimiausiąjį, kaip 
giminę į paskutinę kelionę, iš 
kurios nebegrįžta į gyvenimą 
ir pasilieka, ramindama mū
sų skaudų netekimą, guosda
ma, kad su poeto biografijos 
pabaiga nesibaigia jo—kūrė
jo—gyvenimas. Jis tęsiasi 
poezijos žodyje ir žmonių 
atmintyje. Apie tai prie at
vertos kapo duobės kalbėjo 
P. Širvio draugai ir bičiuliai.

— Pavasariniai vėjai—sa
kė Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas V. Bub
nys—iš šaknų išrovė lietu
višką beržą, taip gražiai, 
švelniai, dainingai ošusį mū
sų gimtojoje žemėje ir poezi
joje.

Gimęs vaizdingose Aukš
taitijos, Zarasų krašto apy
linkėse, P. Širvys nuo pat 
mažumės patyrė vargą, 
skriaudą, socialinę neteisy
bę, iš anksti mirusių tėvų 
paveldėjo tik dainą. 1940 
metais jis baigė Salų žemės 
ūkio mokyklą ir, atkūrus 
Tarybų valdžią, įstojo į Vil
niaus karo mokyklą. Hitleri
ninkų įsiveržimas—kalbėjo 
V. Bubnys,—ant jaunų glež
nų pečių užvertė sunkią karo 
naštą. P. Širvys pergyveno 
skaudžius pasitraukimo mū
šius, patyrė hitlerininkų mir
ties stovyklų siaubą, ištremtį 
į Vokietiją. Kelis kartus jis 
bėgo iš fašistų nelaisvės, kol, 
pagaliau, perėjęs karo frontą 
1944 m. įstojo savanoriu į 
Lietuvišką 16 diviziją. Mū
šiuose buvo kelis sykius su
žeistas, kontūzytas, o vėliau 
demobilizuotas.

Bet ar demobilizuotas?— 
klausė kalbėjęs rašytojas M. 
Sluckis.—Argi nebuvo jis 
drąsus ir didžiadvasis karys 
visur, kur jį siuntė jo numy
lėtoji, socializmą kurianti 
Lietuva? Tikros kario ir ko
munisto narsos—pažymėjo 
M. Sluckis,—reikėjo tada, 
kai nepaprastai sunkiomis 
pokario sąlygomis dirbo Ro
kiškio, Pandėlio rajonų, Mer
kinės ir Rudiškių MTS laik
raščių redakcijose. Visur gy
venime ir poezijoje P. Širvys 
buvo kareivis. Narsus, be
baimis, jautrus ir dosnus.

Apie tokį P. Širvį kalbėjo 
jo jaunystės draugas, parti
zaninio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis A. Raguotis. Jis pri
siminė poeto mokslo metus 
Salų žemės ūkio mokykloje, 
susitikimus pokario ir dabar
ties dienų keliuose.

P. Širviui—sakė poetas A. 
Baltakis,—labai tinka M. 
Gorkio žodžiai apie S. Jese
niną: tai ne žmogus, o orga
nas, gamtos sukurtas poezi
jai? Toks—gamtos skirtas 
poezijai—buvo Paulius Šir
vys. Jo kūrybos pagrindiniai 
motyvai—Tėvynė, karas, 
meilė. Savo poezijos dvasia 
ir esme jis didžiųjų aukštai
čių lyrikų A. Strazdo ir A. 
Vienažindžio tradicijų tęsė
jas. Lietuvių tarybinę poezi
ją P. Širvys labai praturtino 
skambia, melodinga, be galo 
nuoširdžia ir dramatiška dai
na apie brolišką kario ir 
tautų draugystę, apie ilge
singą meilę, apie tauriausius 
jausmus Lietuvai—kraštui 
prie Nemuno.

P. Širvio poezijoje skamba 
ir sunkaus dramatiško lietu
vių išeivių likimo tema. Jam 
skaudžiai ir žmogiškai rūpėjo 
lietuvio emigranto dalia. 
Apie ją sukurtas žinomasis 
eilėraštis “Čikaga, tu mano 
Čikaga” su liaudies dainos 
epigrafu: “Oi, eisim, eisim, 
mes čia nebūsim, čia ne mūs 
tėviškėlė”. . .

Čikaga, tu 
mano Čikaga
Čikaga, tu mano Čikaga, 
Lietuvių tėvynė antra, 
Auksinis dangus tavo dega, 
Šviesi deimantinė aušra.

Čikaga, tu mano Čikaga . . .

Ir plaukė lietuviškos dainos 
Į svečią nežinomą šalį.
Vyžočiai ilgėjosi laimės, 
Dainuodami vargą vargelį.

Čikaga, tu mano Čikaga, 
Aptemęs dirbtuvių dangau, 
Iš skausmo širdis mano

dega,— 
Kasyklų bedugnėj dingau . . .

Čikaga, tu mano Čikaga . . .

Pasaulio spauda daug rašo 
apie parlamento rinkimų re
zultatus Anglijoje, kuriuose 
pergalę pasiekė konservato
riai, taip pat apie šios šalies 
vystymosi perspektyvas.

Priminsime, kad dėl dau
gumos vietų Anglijos parla
mente faktiškai kovojo dvi 
didžiausios šalies partijos— 
konservatoriai ir leiboristai. 
Konservatoriai (jie dar vadi
nami ir toriais)—tai stambio
jo kapitalo partija, atstovau
janti didžiojo biznio intere
sams. Būdinga, kad tarp jos 
kandidatų į parlamento na
rius buvo daugiau kaip 160 
kampanijų direktorių. Leibo
ristai iš esmės taip pat gina 
kapitalistinę santvarką. Ta
čiau, laikydami save “darbi
ninkų” partija ir remdamiesi 
daugiausia darbininkų bei 
tarnautojų balsais, jie pri
versti skaitytis su jų nuomo
nėmis ir reikalavimais. Kaip 
tik jiems reikalaujant, leibo
ristai savo laiku ir pasiekė, 
kad būtų nacionalizuotos at
skiros pramonės šakos, iš
plėstos profsąjungų teisės ir 
įgyvendinti kai kurie kiti so
cialiniai iškovojimai.

Kodėl šį kartą jie pralai
mėjo ir po ketverių su puse 
metų buvo priversti atiduoti 
valdžią konservatoriams?

Atsakymas gana aiškus: 
leiboristai nepateisino rinkė
jų vilčių, neįvykdė per praė
jusius rinkimus jiems duotų 
pažadų. Su blogais rezulta
tais, pirmiausia ekonomikos 
srityje—atėjo jie į šiuos rin
kimus. Tai—pusantro milijo
no bedarbių armija, nesulai
koma infliacija, kasmet didė
janti 10 ir daugiau procentų, 
pragyvenimo brangimas, 
skaudžiausiai atsiliepiantis 
eiliniams anglams. Darbo 
žmonių nepasitenkinimas 
ekonomine vyriausybės poli
tika ypač akivaizdžiai pasi
reiškė praėjusią žiemą, kai 
visoje šalyje vyko plataus 
masto darbininkų klasės 
streikai.

Ir štai dauguma rinkėjų 
pareiškė leiboristams nepasi
tikėjimą. Konservatoriai su
darė naują vyriausybę, ku
riai vadovauja jų lyderė, 
‘‘geležinė lady” Margaret 
Thatcher. Bet ar sugebės 
toriai išspręsti problemas, 
kurių neįveikė leiboristai? 
Ar sugebės jie išvesti šalį iš 
krizės?

Sprendžiant iš visko, var
gu. Juk problemas, kurias 
konservatoriai paveldėjo iš 
leiboristų, sąlygoja pati kapi
talizmo prigimtis ir išsiva
duoti iš jų galima, tik likvi
davus kapitalistinę santvar
ką.

O torių partija, ištikimai 
tarnaujanti stambiajam kapi
talui, yra pasiryžusi panau
doti valdžią kaip tik jo inte
resais. Pataikaudama jam, ji 
iškėlė kai kurių anksčiau 
nacionalizuotų pramonės ša
kų denacionalizavimo (tai yra 
grąžinimo kapitalistų priva- 
čion nuosavybėn), asignavi
mų mažinimo socialiniams 
reikalams, įstatymų, nu
kreiptų prieš profsąjungas^

Ir tiesės lietuviškos rankos, 
Ir siekė atgal per Atlantą, 
Bet skyrė ne girios,

ne lankos 
Nuo tolimo gimtojo kranto... 
Čikaga, tu mano Čikaga, 
Gal žūsiu pražūsiu aš tuoj. 
Už girių, ugnelės kur dega, 
Leisk mirt man toj žemėj 
šventoj . . .

Čikaga, tu mano Čikaga . . .

Toms rankoms daugiau ne- 
nepajusti 

Gimtosios ugnelės žarijų . . . 
Jas prerijų vėjai užpustė, 
Jas baisios kasyklos

prarijo . . .

Čikaga, tu mano Čikaga . . . 

griežtinimo, karinių išlaidų 
didinimo programą. O tai 
reiškia, kad dar sunkesnė 
bus našta darbo žmonėms, 
dar labiau pablogės plačiųjų 
masių padėtis. Taigi tokia 
politika aiškiai negali iš
spręsti šaliai iškilusių sunkių 
ekonominių problemų.

Kelią šioms problemoms 
išspręsti nurodo Anglijos 
komunistai, kurie stoja už 
valstybinio ekonomikos sek
toriaus "plėtimą, kapitalo 
viešpatavimo apribojimą, už 
demokratinius pertvarkymus 
šalyje. Tačiau ir dešinieji 
leiboristai, ir juo labiau kon
servatoriai—prieš esmines 
permainas.

Tačiau nepalietus užsienio 
politikos, negalima susidary
ti reikiamo vaizdo apie politi
nę padėtį, susidariusią An
glijoje po parlamento rinki
mų. Šioje srityje, kaip ir 
vidaus politikoje, konserva
toriai laikosi dešinesnių pozi
cijų, negu leiboristai. Jie 
stoja už Anglijos karinio po
tencialo didinimą ir NATO 
stiprinimą, už Anglijos kari
nio buvimo plėtimą “į rytus 
nuo Sueco.”

Savo rinkiminėse kalbose 
torių lyderiai ne kartą ragino 
laikytis “griežtesnės” pozici
jos įtempimo mažinimo at
žvilgiu, plėsti ryšius su Peki
nu ir panaudoti “Kinijos kor
tą” prieš Tarybų Sąjungą. 
Pagaliau jie rėmė Pietų Afri
kos Respublikos rasistus, 
siūlė pripažinti neteisėtą 
Smito režimą Rodezijoje.

Suprantama, rinkiminės 
kalbos ir politika, atėjus į 
valdžią, nėra vienas ir tas 
pats dalykas. Ir neatsitikti
nai konservatorių veikėjų 
kalbos, pasakytos, jiems užė
mus ministrų postus, nuo
saikesnės. Juk jiems tenka 
skaitytis ir- su tarptautiniais 
Anglijos įsipareigojimais, ir 
su jos sąjungininkų pozicija, 
ir su stiprėjančiu nacionali
nio išsivadavimo judėjimu 
ir, žinoma, su socializmo 
naudai pasikeitusiu jėgų san
tykiu pasaulyje. Ateitis pa
rodys, kokiu mastu naujieji 
Didžiosios Britanijos lyde
riai atsižvelgs į tarptautinio 
gyvenimo realybes.

V .Sereika

KAS ANTRĄ DIENĄ

Nigerijos sostinės Lagoso 
autoinspektoriai surado origi
nalų būdą sumažinti automo
bilių srautą judriausiose gat
vėse. Porinėmis dienomis to
mis gatvėmis gali važinėti tik 
tie automobiliai, kurie turi po
rinius numerius, o neporinė
mis — neporinius. Išimtis tik 
tarnybiniams automobiliams ir 
visuomeninėms transporto 
priemonėms. Pažeidusieji šią 
taisyklę privalo atiduoti auto
mobilio raktus policijai. At
gauti raktus galima tik po il
goko laiko.

Druskininkų muzikos mokykloje mokosi beveik du šimtai
vaikų.

Nuotraukoje: mažosios kanklininkės vyksta koncertuoti.
A. Dilio nuotr.

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Sveikinu iš senosios, pava
sario nuotaikos pilnos, Že
maitijos! Pavėlavo šiemet 
pavasaris į Žemaitiją. Ilgai 
buvo vėsu, šalta. O dabar 
atšilo, gražu, saulėta. Tik 
dabar, gegužės 24-28 dieno
mis pilnai pražydo sodai, 
visur sužaliavo. Jau septy
nioliktą pavasarį sutikau Že
maitijoje, bet taip vėlai dar 
niekada sodai nežydėjo. Nor
maliai čia sodai pražįsta ge
gužės pradžioje, kai kada 
apie vidurį. O šiais metais 
pavasaris labai jau labai vė
luoja. O dabar ir drėgmės 
dirvose trūksta. Ūkiai sėja 
javus, sodina bulves skuba. 
Laikas nelaukia. Žmonės taip 
pat savo sklypeliuose sėja 
daržoves, sodina bulves. Žo
džiu, pas mus dabar pats 
darbymetis. Visi pluša Že
maitijoje. O juk graži, graži 
Žemaitija, poetų apdainuota, 
aplaistyta bočių krauju, kal
neliais, kloniais išdabinta, 
upelių juostomis išraižyta. 
Graži Žemaitija vasarą, kada 
svyra geltonos javų varpos, 
kada sodai, lyg jaunamartės 
veidai, rausta obuoliais, vyš
niomis, trešnėmis. Graži Že
maitija malonį, išdabinta 
gelstančiais medžių lapais. 
Graži ji Žiemą, storai apklota 
sniego patalu. Ypač graži ji 
pavasarį, kada nepaprastu, 
ypatingu žalumu pasipuošia 
medžiai, pievos ir laukai, 
kada žiedeliai išsibarsto po 
pievos, kada miško patalų 
išdabina uogienojų žiedai, 
kada sodai apsidengia žiedų 
maršką. O dabar tas grašaus 
rašto žmonės kruta, juda, 
pluša, dirba augindami duo
ną, statydami kaimus ir 
miestus, tiesdami kelius. Ir 
žmonės čia geri, nuoširdūs, 
darbštus.

Tai tiek, šiam kartui.
.Kūrybinės sėkmės Jums 

linki
Kęstutis Balčiūnas

Suvalgėme mažiau 
saldainių
Washingtonas. — Ameri

kiečiai sunaudojo mažiau sal
dainių praėjusiai metais, 
bet infliacijos dėka kainos 
pakilo iki $1.05 sparui; taip 
pranešė valdžios organai pir
madienį.

Kiekvienas vaikas, moteris 
ir vyras šioje šalyje suvalgė 
vidutiniškai 14.9 svarus šo
kolado bei kitos rūšies sal
dainių 1978 metais, palygi
nant su 15.4 svarais 1977 
metais.

Nors JAV saldainių kom
panijos pagamino 80 milijonų 
svarų mažiau saldainių 1978 
metais, bet tų pagamintų 3.1 
bilijonų svarų 1978 metais 
kainos pakilo 22 milijonais 
dolerių.
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VISU SAVO GYVENIMU
RAIMONDAS KAŠAUSKAS

Juozas Baltušis

Šių metų balandžio mėn. 
lietuvių liaudies rašytojui J. 
Baltušiu) sukako 70 metų. 
Tarybų Lietuvoje rašytojas 
buvo labai gražiai pagerbtas. 
Jo jubiliejiniame minėjime, 
įvykusiai e Meno darbuotojų 
rūmuose kalbą pasakė ir 
rašytoji s Raimondas Ka- 
šauskas. Siūlome ją perskai
tyti ir sa'7o skaitytojams.

* * *

Kažin, ar dažnas žmogus 
laukia savo-Jšukhkčių, kad’ it/ 
labai gražių, garbingų. Jos 
ateina nelaukiant—toks ne
permaldaujamas laiko dės
nis. Tačiau mes laukėme šios 
sukakties, kaip dienos, kada 
galėsime gražiai pagerbti 
vieną didžiausių lietuviško 
žodžio mf istrų visoje mūsų 
nacionalinės literatūros isto
rijoje, liaudies rašytoją, vi
siems mums be galo artimą 
ir brangų žmogų—Juozą Bal
tušį. Šiandien galime pasa
kyti, kaip ir už ką jį taip 
mylime, padėkoti už nuveik
tus darbus, išreikšti viltį, 
kad gilus, ne tik neišsenkan
tis, bet suspindintis naujo
mis spalvomis talentas, pa
dovanos mums naujus veika
lus. Tokia yra ši diena, mūsų 
brangiosios literatūros, dėl 
kurios mes, literatai, gyve
name ir dirbame, visos mūsų 
kultūros šventė. Šiandien 
nesidrovime pasakyti rašyto
jui pačių gražiausių žodžių, 
sakome juos iš visos širdies.

Čia nėra galimybės plačiai 
kalbėti apie Juozo Baltušio 
kūrybos reikšmę ir vertę, 
apie jos savitumą ir univer
salumą, bet tebus leista iš
matuoti ją vienu masteliu— 
didžiuliu, sunkiai su kuo nors 
palyginamu jo veikalų ir as
mens populiarumu liaudyje. 
Kažin, ar šiandien kuris nors 
mūsų rašytojas, jo žodis yra 
labiau laukiamas žmonių— 
tiek štai tokioje puošnioje 
sostinės salėje, tiek nuoša
laus Lietuvos miestelio kul
tūros namuose. Jo kūriniai 
susilaukia tokio susidomėji
mo, kad visokio rango, viso
kio intelekto žmonės juos 
graibstyte graibsto ir skaito, 
negalvodami, kaip jai para
šyti. Tačiau tai tik išorinis to 
populiarumo aspektas. Yra ir 
kitas, gilesnis. Juozo Baltu
šio kūriniai visados gyvi, 
smelkiasi tiesiai į žmogaus 
širdį, versdami išgyventi kil
naus susijaudinimo akimir
kas. Jo sukurtų žmonių pa
veikslai—ar tai iš apsakymų, 
ar tai iš “Parduotų vasarų,” 

ar tai iš “Su kuo valgyta 
druska” —gyvena liaudies 
darbuose ir mintyse, ir gy
vens turbūt tol, kol bus gyva 
mūsų liaudis. Iš jo raštų 
trykšta meilė gyvenimui, 
žmogui. J. Baltušio publicis
to, piliečio, žmogaus žodis, 
parašytas ar pasakytas, 
skamba su didele jėga ir 
atsakomybe. Tas žodis čia 
pakilus, graudus, čia šmaikš
tus, čia ironiška, gina tiesą, 
gėrį, gilia didžiąsias, per 
amžius sukauptas liaudies' 
dvasines vertybės, taurius 
socializmo idealus.

Sudėtingas, itin lemtingas 
mūsų tautai buvo tasai revo
liucinių pasikeitimų, karų, 
naujo gyvenimo statybos lai
kotarpis, kuris teko tiek Juo
zui Baltušiui, tiek kitiems jo 
kartos rašytojams, pareika
lavęs iš jtj viso talento, visų 
jėgų, kartais ir gyvybės. Iš 
liaudies gelmių išėjęs rašyto
jas savo kūryba iš karto 
atsistojo kovojančios liaudies 
pusėje. Beveik prieš keturis 
dešimtmečius, išėjus pirma
jam J. Baltušio apsakymų 
rinkiniui “Savaitė prasideda 
gerai,” P. Cvirka rašė: “J. 
Baltušis ateina į lietuvių lite
ratūrą kaip visai savitas, 
originalus, su visomis litera
tūrą kaip visai savitas, origi
nalus, su visomis literatūros 
amato priemonėmis, savu 
matymu tašku ir sveika, gy
venimiškai pagrįsta filosofi
ja . . .” “Savaitė prasideda 
gerai” autoriaus rašte nejau
ti tų anemiškų, išgalvotų ir 
suestetintų pasaulėlių, kokiu 
apstu kitų, iš miesčionių pa
sišovusių į literatūrą autorių 
darbuose.” ”... J. Baltušis 
turi visą eilę gero rašytojo 
ypatybių: taupo ir brangina 
žodį, pasižymi stipriu sociali
niu jausmu ir įgimtu prozi
ninko talentu.” Rodos, tie 
Cvirkos žodžiai buvo tikrai 
pranašiški tuomet dar jau
nam rašytojui, bet’subrendu
siam, didžius ir sunkius gy
venimo universitetus išėju
siam žmogui.

Reikšminga socialinė tema, 
dėmesys liaudies gyvenimui, 
realistinis vaizdavimo būdas, 
sodri kalba J. Baltušį iš 
karto pastatė pačiame demo
kratinės lietuvių literatūros 
centre, padarė geriausių, gy
vybingiausių jos tradicijų tę
sėju, ne vienų atveju pole
miškai kovojusiu už jų gyvy
bingumą. Peržvelgdami vė
lesnį rašytojo kūrybos kelią, 
matome, kaip tvirtai ir nuo
sekliai Baltušis laikėsi šių 

tradicijų, kaip turtino, įvain- 
no jas, kaip tartum tiesė tiltą 
nuo Žemaitės ir Vaižganto į 
mūsų dienas, į mūsų naująjį 
gyvenimą ir įvairiabalsę nū
dienę mūsų literatūrą. Kūry
bos kelio pradžioje pasirin
kęs savo herojumi mažąjį, 
neteisingos socialinės sant
varkos apačion nustumtą 
žmogų, veikimo fonu—kas
dienines, dažnai į akį nekren
tančias buities aplinkybes, J. 
Baltušis parodė to žmogaus 
sielos grožį, joje bręstančius 
ir prasiveržiančius nesitaiks
tymo, revoliucinio sąmonėji
mo daigus. Pirmą kartą iški
lęs trumpuose apsakymuose, 
šmėstelėjęs pokario metų 
kūryboje vėliau šis žmogus 
išaugs iki reikšmingų, dide
lės meninės jėgos apibendri
nančių paveikslų didžiajame 
J. Baltušio epe—“Parduoto
se vasarose,” “Su kuo valgy
ta druska.” Šiose knygose 
matome, kaip vystantis J. 
Baltušio talentui, turtėja jo 
veikųjų dvasios pasaulis, 
kaip rašytojas, gamtos apdo
vanotas lyrišku, subjektyviu 
vaizdavimo budu vis plačiau 
ir giliau aprėpia gyvenimo 
tikrovę, svarbiausius mūsų 
tautos gyvenimo įvykius, 
kaip paliečia pačias giliau
sias, pačias bendriausias ir 
pačias didžiausias buities, 
liaudies ir žmogaus gyveni
mo tiesas ir vertybes. Chres
tomatiniai yra tapę “Parduo
tų vasarų” veikėjai—spalvin
gi, prieštaringi, giliai žmo
giški, draskomi šekspyriškų 
aistrų. O štai knygoje “Su 
kuo valgyta druska,” vėl 
susitinkam tartum su pažįs
tamais, bet naujais bruožais 
praturtintais veikėjais. Ši 
knyga, parašyta būdinga J. 
Baltušiui atsiminimų pasako
jimo maniera, iš tikrųjų yra 
graži, kartais rūsti, o kartais 
baltušiškai graudoka sakmė 
apie prabėgusius dešimtme
čius, apie mūsų tautos kelius 
ir kryžkeles. Rašytojui arti
mų žmonių paveikslai čia 
išauga į visuotinių, sudėtin
gų, didelės meninės jėgos 
kūrinių literatūros herojų 
paveikslus. Tiktai prisimin
kime Motinos paveikslą. Tai 
jaudinantis simbolis, himnas 
liaudies žmogui, lietuvei Mo
tinai, kokių nedaug tėra mū
sų literatūroje.

Tenka kai ką pasakyti Jr 
apie vieną didžiausių Juozo 
Baltušio kūrinių vertybių— 
jo meninį žodį. P. Cvirka yra 
parašęs, kad J. Baltušis sau 
kūrybai imasi medžiagos iš 
kasdieninės tikrovės, buities 
situacijų, kartais tokių neįs- 
tabių, apie kurias prastesnis 
pasakorius nė pasakoti ko 
neturėtų. Atkurdamas tikro
vės formas beveik adekvatiš- 
ku joms dydžiu, J. Baltušis 
meninį vaizdą pakelia nepa
prastos jėgos, įtaigos ir vaiz
dingumo žodžiu. Apie dauge
lį rašytojų galima pasakyti: 
rašo sklandžiai, gražia, vaiz
dinga kalba. Apie Baltušį 
taip pasakyti reiškia pasaky
ti per mažai arba beveik 
nieko. J. Baltušis rašo gyv- 
nu, grynu, impulsyviu jaus
mu, tasai jausmas—meilė, 
neapykanta, pašaipa—užde
ga jo žodį, pripildo gyvybės, 
jėgos. J. Baltušis nesislepia 
už žodžio, atvirkščiai—jis vi
sas savo žodyje, toks koks 
yra, kokį mes jį pažįstame— 
kaip menininką, kaip žmogų. 
J. Baltušis—žmogaus dva
sios žinovas, psichologas, 
švelnus gėriui ir neatlaidus 
blogiui, aukštaitiškas sielos 
lyrikas su tramdomu ir nesu
tramdomu grauduliu balse, 
gudrus išminčius su šelmiš
komis ugnelėmis akyse arba 
dantingas šaipokas, neieš
kantis kišenėje žodžio. Tai 
įgimta talento dovana, pra
turtinta šimtmečiais liaudies 
mąstysenos, išminties žody
no lobiais, gilia gyvenimo, 
geriausių literatūros tradici
jų patirtimi. Jausmas veda 
J. Baltušio pasakojimą, pri
pildo gyvybės, dar meniškai 

vientisą ir skambų—netgi ta
da, kai jo kūriniai komponuo
jami kaip atsiminimai, kaip 
atskirų vaizdų virtinė, o pa
ties autoriaus vaizduotojo 
balsas jaučiamas netgi objek- 
tyvizuotame pasakojime. J. 
Baltušio žodis, pagimdytas 
realios tikrovės, pakyla iki 
pačių aukščiausių jos apiben
drinimų, iki grotesko. Prie 
geriausios meninės kokybės 
ateinama ir senu, rodos, visų 
išvaikščiotu keliu. Rašyda
mas apie praeities patirtį, J. 
Baltušis atsiliepia į pačius 
aktualiausius socialinius, eti
nius, dvasinius mūsų visuo
menės reikalus.

Nedaug kas ne tiktai mūsų 
nūdienėje, bet ir praeities 
literatūroje taip aukštai iškė
lė lietuvišką žodį, kaip J. 
Baltušis. Tasai žodis padėjo 
ir padeda įtvirtinti naujų 
socialistinių santykių tiesą, 
ugdo naują žmogų—gražų ir 
kilnų, nesitaikstantį su gyve
nimo blogybėmis.

Ne, šia iškilminga proga 
nėra galimybės suminėti vis
ko, kuo mums taip brangus 
Juozas Baltušis. Lietuvių li
teratūrai didžiai reikšmingi 
jo veikalai, kuriuos kuria 
darbšti, rodos, ne tik nepa
vargstanti, bet vis labiau 
stiprėjanti jo ranka, visuo
menei jis brangus kaip pilie
tis, kovotojas, literatūriniam 
gyvenimui—kaip aktyvus jo 
dalyvis, besirūpinantis ne tik 
savo, bet visos mūsų raštijos 
likimu, vardan tiesos neven
giantis aštresnio žodžio. Bet 
juk bus dar daug kitų progų, 
juk rašytojo populiarumui, 
kad ir koks didis jis bebūtų, 
nėra ribų, taigi kalbos apie jį 
niekados negalime ir užbaig
ti. J. Baltušio žodžiui dar 
skirtas ilgas ir tolimas kelias 
pas žmones, į liaudį.

Baigiant leiskite taip pasa
kyti: Jūs esate labai laimin
gas žmogus ir labai laimingas 
rašytojas, mielas Juozai Bal
tušį! Kas gi labiau yra myli
mas skaitytojų ir visų savo 
krašto žmonių už jus tokia 
tikra, tokia pelnyta meile? 
Ar daug kas žino tokias 
žmogaus dvasios ir žodžio 
magijos paslaptis kaip jūs? 
Reikia dar pridurti, kad šiuo 
mėtų Jūs kuriate labai ge
ras, labai brandžias savo 
knygas ir, kaip pats apie 
save rašėte, rytą kėlęs vi
suomet pamąstote: “Ką šian
dien gero galiu padaryti Lie
tuvai?”

Argi to maža kūrėjo lai
mei?
Vilnius, Menininkų rūmai
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Tėvynė
Ne vien tik žydrynė 
Brangioji Tėvynė

Ji—meilė ir skausmas 
Ji—Baltijos gausmas. 
Pelynų kartumas 
Ir kadagio dūmas.
Ji—ežeras drumstas 

. Ir juodžemio grumstas.

Ne vien tik žydrynė 
Brangioji Tėvynė.

Tai protėvių pėdos.
Tai džiaugsmas ir bėdos. 
Pavojai ir mūšiai, 
Ir pareigos mūsų!
Kapų kauburėlis. 
Ir molis, ir smėlis.

Ne vien tik žydrynė 
Brangioji Tėvynė.

Kur girios, kur brastos, 
Kur duona subręsta.
Kur upės srovena, 
Kur žmonės gyvena, 
Kur ežeras tviska— 
Atsakom už viską!

Ne vien tik žydrynė 
Brangioji Tėvynė.

Juozas Nekrošius

PLATŪS VILNIAUS UNIVERSITETO 
TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius studentų tarpe.

Vilniaus universitetas nuo 
seno garsėja internacionali
nėmis tradicijomis. Ypač iš
siplėtė ir sutvirtėjo Univer
siteto tarptautiniai ryšiai Ta
rybų valdžios metais. Įpras
tos tapo mūsų žmonių išvy
kos į Greifsvaldo, Prahos, 
Krokuvos universitetus ir ki
tas aukštąsias mokyklas, su 
kuriomis Universitetas yra 
susitaręs bendradarbiauti. 
Bendromis jėgomis spren
džiamos įvairios mokslinės 
problemos, keičiamasi darbo 
patirtimi, rengiamos studen
tų gamybinės praktikos.

JAV kardiologų 
viešnagė

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
JAV kardiologai—Washing- 
tono universiteto profesorius 
Ch. Oliveris ir Kalifornijos 
Kaiserio mokslinio tyrimo in
stituto biostatistikos sky
riaus vedėjas, profesorius G. 
Friedmenas. Pagal TSRS ir 
JAV medikų bendradarbiavi
mo programą amerikiečių 
specialistai susipažino su res
publikoje atliekamais moksli
niais tyrimais išertiinės šir
dies ligos epidemiologijos, 
taip pat medicininių duome
nų automatinės analizės sri
tyse, papasakojo apie savo 
darbus. Kauno širdies ir 
kraujagyslių sistemos fiziolo
gijos ir patologijos mokslinio 
tyrimo bei Mokslų Akademi
jos Matematikos ir kiberneti
kos institutuose įvyko bendri 
pasitarimai.

— Mūsų vizito tikslas,— 
pasakė profesorius Ch. Oli
veris, duodamas interviu El
tos korespondentei V. Pe
trauskaitei,—aptarti konkre
čius, praktinius bendradar
biavimo su lietuvių kardiolo
gais klausimus. Nuoširdžiai 
dėkojame už sudarytą gali
mybę artimiau susipažinti su 
Tarybų Lietuvos medikais ir 
matematikais, su čia paruoš
ta ir taikoma originalia auto
matinės ritmogramų analizės 
sistema. Esu įsitikinęs, kad 
JAV ir Tarybų Sąjungos 
medikų bendradarbiavimas 
duos didelę naudą.

Pritardamas savo kolegai, 
profesorius Friedmenas pa
brėžė, kad širdies ir krauja
gyslių ligos—viena svarbiau
sių šiandieninės pasaulinės 
medicinos problemų, ir todėl 
labai gerai, kad jai savo 
dėmesį bendrai sutelkė di
džiausių pasaulio valstybių— 
TSRS ir JAV—medikai. Šir
dies ligų epidemiologija—su
dėtinga medicinos sritis, ir 
paruošti bendrų tyrimų pro
gramas skirtingų šalių moks
lininkams nėra lengva. 
Mums pavyko surasti labai 
įdomią praktinio bendradar
biavimo sritį. Tai—Kauno ir 
San Francisko miestuose su
darytų miokardų infarkto re
gistrų palyginamoji analizė.

[Tiesa]

Kiekvienais metais būrelis 
Universiteto jaunų moksli
ninkų stažuojasi įvairiose so
cialistinėse ir kapitalistinėse 
šalyse. Štai pernai iš dešim
ties mėnesių stažuotės Len
kijoje grįžo filosofas doc. E. 
Nekrašas, iš Vengrijos—ma
tematikas doc. P. Vaitkus. 
Stažuočių geografija kasmet 
plečiasi. Fizikai, matemati
kai, teisininkai ir kiti specia
listai tobulinasi JAV, Pran
cūzijoje, Austrijoje. Fizikos 
fakulteto asistentas A. Orliu- 
kas stažavosi Šveicarijoje, 
chemikas vyr. mokslinis ben
dradarbis G. Purvaneckas— 
Japonijoje, ekonomistas doc. 
S. Vaitekūnas šiuo metu yra 
išvykęs į Kanadą.

Nemažai Universiteto dės
tytojų ir profesorių vyksta į 
užsienį pedagoginio darbo 
dirbti. Pernai Universiteto 
dėstytoja E. Brazauskienė 
grįžo po dvejų metų pedago
ginio darbo Suomijoje. D. 
Guzevičienė—po vienerių 
metų—iš Japonijos. 1977 m. 
kalbos kursuose Italijoje dės
tė doc. L. Sudavičienė.

Universiteto specialistai 
dirba besivystančiose šalyse.

Gimtas sodžius
Kęstutis Balčiūnas

Ten toli, už upės snaudžia 
miško juosta, 

Soduose pakvipę obelų 
žiedai,

Ten sena močiutė mane mažą 
glostė,

O širdy paliko švelnūs 
vakarai . . .

Ten toli, už upės mano 
gimtas sodžius,

Svirtis ten krypuoja tarpe 
ąžuolų,

Šakių rajono “Taikos” kolūkis—vienas geriausių respu
blikoje. Iš gyvulininkystės ir kitų žemės ūkio gamybos 

Tsričių čia gaunamos didelės pajamos. Tai leidžia panaudoti 
nemaža lėšų žemdirbių socialiniams ir kultūriniams porei
kiams tenkinti.

Ūkio žemdirbiai pabuvojo daugelyje Tarybų šalies 
kampelių, jie dažni svečiai teatrų ir koncertų salėse. 
“Taikos” kolūkio žemdirbiai vieni pirmųjų apsilankė 
neseniai atidarytoje Kaune naujoje Paveikslų galerijoje.,

Nuotraukoje: Šakių rajono “Taikos” kolūkio žemdirbiai 
su gide D. Gogiene apžiūri muziejaus ekspoziciją.

V. Gulevičiaus nuotrauka

Trejus metus Bamako nacio
nalinėje administracinėje 
mokykloje Malyje dirbo doc. 
S. Imbrasas. Šiuo metu Al
žyre yra net du mūsų Uni
versiteto atstovai—prancūzų 
kalbos dėstytoja J. Bulotienė 
ir matematikos asistentas V. 
Urba. Konge matematiką 
dėsto S. Norgėla.

Universitetas priima ir ne
mažą būrį svečių iš užsienio. 
Mūsų laboratorijose, studen
tų auditorijose dažnai vieši 
kolegos iš kitų šalių aukštųjų 
mokyklų. Šiais metais vokie
čių, anglų ir prancūzų kalbas 
bei literatūrą būsimiems šių 
kalbų specialistams dėsto 
VDR, Anglijos ir Prancūzijos 
pedagogai. Mokslinį darbą 
kartu su mūsų specialistais 
dirba LLR, CSSR ir VDR 
mokslininkai. Kasmet Uni
versitetas priima mokytis ki
tų šalių lietuvių kilmės jau
nuolius, tad tarp mūsų stu
dentų yra LLR, VFR ir JAV 
piliečių.

Ypač daug svečių senasis 
Universitetas tikisi sulaukti 
jubiliejinių iškilmių dieno
mis. Laima Miliauskienė

Ten didžiausia laime man 
gyventi rodės,

Ten vaikystė krykštė kupina 
džiaugsmų

Ten sugrįžt norėčiau po 
didžios kelionės,

Tik tenai nurimtų skaudanti
širdis,

Tik tenai suprastų mane 
kaimo žmonės,

Tik tenai nušvistų laimės 
spindulys.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
ATSIDARYS “MAN AND 
HIS WORLD”

Birželio 21 d. atsidarys 
paroda “Man and Mis 
World,” kuri tęsis iki rugsėjo 
3 d. Tai labai įdomi ir graži 
vieta.

PASKUBĖKITE
Patikrinkite savo “Lais

vės” prenumeratas. Kurių 
jau pasibaigė, ar greit baig
sis, jas atsinaujinkite sau ir į 
Lietuvą prieš liepos 1 d. 
Ilgiau laukiant, teks mokėti 
$15 amerikoniška valiuta.

VIEŠNIA IŠ T. LIETUVOS
Pas J. ir D. Svotelius, 

trims mėnesiams paviešėti 
atvyko Stefanija Lietuvnin- 
kienė iš Kybartų miesto, tai 
J. Svotelio sesutė. Taipgi 
yra atvykusi ir kita tautietė, 
tai Bernotienės sesutė. 
Abiem viešnioms linkiu 
linksmos viešnagės.

PIRMASIS IŠVAŽIAVIMAS
Žiemos sezonui pasibaigus, 

prasideda įvairūs išvažiavi
mai, piknikai į gamtą. Pir
mas toks išvažiavimas-pikni- 
kas Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
nės draugijos įvyks birželio 
17 d., kuriame turėsime pro
gos susitikti su sugrįžusiais 
turistais iš Gimtinės, kuriai 
vadovavo minėtos draugijos 
pirmininkas Jonas Vilkelis.

VIEŠĖJO
Pas P. Bendžaitienę buvo 

atvykusi jos duktė Onutė

Iš Lietuvos

vaikų darželis “Žvaigždutė,” kurį lanko daugiau kaip trys 
šimtai geležinkelininkų vaikučių. Koncertų programą 
atlieka jaunieji saviveiklininkai kartu su dūdų orkestru, 
kuriame groja auklėtojos.

Nuotraukoje: koncertuoja darželio kolektyvas.
A. Dilio nuotr.

Nuo metų pradžios Alytaus LKP 60-mečio medvilnės 
kombinatas pagamino viršum plano daugiau kaip 250 
tūkstančių kvadratinių metrų audinių. Vienas lemiamų 
sėkmės veiksnių yra nuolatinis rūpinimasis kvalifikuotų 
kadrų ruošimu įmonei. Čia įkurta profesinė technikos 
mokykla, kuri jau paruošė 2500 verpėjų, audėjų, sukėjų, 
pameistrių ir kitų tekstilės pramonės specialistų.

Nuotraukoje: kombinato inžinierė A. Pakalaitė demon
struoja medvilninius audinius. T. Žebrausko nuotr.

Sofija Stasiukaitienė ir šeima, Fairview, N. J.,
proga Jurgio Stasiukaičio 86 m. gimtadienio .,$100.00 

ValerijaMasienė,Weston,Ont.,Canada, progajos90 m.
gimtadienio, sveikina “Laisvės” suvažiavimą......... 90.00

Jim Umaras, Detrpit, Mich., per Stefaniją Masytę . . .50.00 
Della Mikalajūnienė, St. Petersburg, Fla., per

A. Aleknienę, proga 88 m. gimtadienio.................... 50.00
A. ir J. Skirmontai, Brockton, Mass., per C. Ustupą .25.00 
Frances Mažilienė ir dukra Frances Baltrus, Brook

lyn,N. Y.,prisiminimui vyro ir tėvo Donato Mažilio . 25.00 
Justinas Velička: ir šeima, Albertson, N. Y., prisimini

mui mirusios motinos Domicėlės Veličkienės. ......25.00 
Joseph V. Roland, San Francisco, Cal., per V. Taraškie-

nę, pagerbimui visų motinų...................................... 25.00
Adelė Klimavičienė, Detroit, Mich., per S. Masytę. . .25.00 
F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada...............................20.00
Julia Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y., prisimini

mui mirusio vyro Jono Lazausko..............................15.00
Simon Mažulaitis, Victoria, B. C., Canada.................... 13.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada...................... 10.00
P. Rušinskas, Miami, Fla., prisiminimui M. Cvirkie-

nės, per V. Boviną.......................................................10.00
F. ir J. Žiūrai, Hot Springs, Ark., per B. Kubilių .. . .10.00 
J. Thomasun, Flin Flon, Man., Canada........................10.00
J. Anderson, Mississauga, Ont., Canada...................... 10.00
V. Marozienė, Miami, Fla., prisiminimui mirusio vyro

J. Marozo.......................................................  10.00
K. Kalosai, Halifax, Mass., per C. Ustupą.................... 10.00
F. Paliliunas, Timmins, Ont., Canada..................... . .10.00
Joe ir Stephanie Keveza, Toronto, Ont., Canada. .... 10.00 
Anthony Pagiegala, Johnson City, N.Y. .................... 10.00
J. ir A. Shatkai, Peoria, Ill., per M. Grager............... 10.00
Ona Wellus, Binghamton, N. Y......... .  .  .................. 10.00
Nellie Grigaliūnienė, Watertown, Mass......................... 10.00
Terra Motel, Wethersfield, Conn........................... 10.00
Ed. Aukstin; New York City, N. Y.................................10.00
Paul Kunce, Minesing, Ont., Canada............................10.00
P< Walent, Philadelphia, Pa., per N. Ventienę........... 10.00
George Klimas, Brooklyn, N. Y...................................... 10.00
S. N. Gavcus, Hot Springs, Ark............................  10.00
Ona Quater, New York, N. Y., per N. Ventienę, prisi

minimui mirusių draugių........................................... 10.00
P. Šlajus, Chester, Pa......................................................10.00
S. Paberalis, Toronto, Ont., Canada............................... 10.00
A. Skardžius, Hartford, Conn. ........................ 8.00
Marie Koch, No. Miami Beach, Fla............ .................... .5.00
A. Jurel, St. Catherines, Ont., Canada....................... 5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass......................................... 5.00
Juozas Vertelka, Simcoe, Ont., Canada .......................... 5.00
Joseph Makul, New Haven, Conn................................... 5.00
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill. ...........................  .5.00
Petras Stasikaitis, Hot Springs, Ark., per N. Gavcus. .5.00 
J. Brundza, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę 5.00 
E. Gailiūnienė, Brooklyn, N. Y. ................. 5.00
Stephen ir Blanche Shlakis, Lawrence, Mass................. 5.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y...............................5.00
Ona Kučinskienė, Brooklyn, N. Y., per G. Waresoną . .5.00
B. Raudonaičiai, Copake, N. Y..........r........................... .3.00
B. Kalusis, Fitchburg, Mass. ........................................... 2.00* * *

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

Timmins su savo draugu; 
taipgi kitos dukrelės vaikai.

SUSILAUKIA DAUG 
LANKYTOJŲ

Nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens, Botanikos so
das susilaukia labai daug 
lankytojų, ne tik vietinių, 
bet daug atvyksta ir mūsų 
kaimynų amerikonų. Būna 
daug įvairių ekskursijų, ypač 
tuo laiku, kai rengiamos la
bai gražios gėlių parodos.

LIŪDNOS NAUJIENOS

Sunkiai serga verdunietis 
Jonas Petrulis.

Antru kartu sunkiai susir
go vilasalietis Albinas Vaitie
kūnas. Ligonis randasi Royal 
Victorija ligoninėje.

Gegužės 29 d. mirė seno
sios kartos tautietis Bernar
das Rokas. Liko žmona, du 
sūnūs su šeimoms ir kiti 
giminės.

P-rė K.

IŠVAŽIAVIMAS
BIRŽELIO 17

Birželio 17 d. Sūnų ir 
Dukterų draugija ruošia iš
važiavimą gražioje V. Vekte- 
rienės vasarvietėje. Turistai 
jau bus sugrįžę iš kelionės, 
taip pat turėsime viešnią iš 
T. Lietuvos.

Tad visi kviečiami daly
vauti ir atvežti dovanėlių, 
kas pikniką paįvairina.

Iki pasimatymo Valdyba

DETROIT, MICH.
SUVAŽIAVIMAS

Ir vėl turėjau progos daly- 
vaut “Vilnies” šėrininkų su
važiavime gegužės 6 d. Chi- 
cagoje. Draugai Pat ir Mikas 
Stunskai savo nauja mašina 
mane nuvežė ir visi apsisto
jome pas drg. Jokubkus.

Suvažiavimas buvo geras 
ir dalyviais buvo daug dides
nis už “Laisvės” suvažiavimą 
balandžio mėn. Suplaukė 
daug aukų, bet didžiausia 
suma buvo iš Detroito—net 
$2066.00.

Suvažiavimo dalyviai buvo 
pirmieji sužinoję iš draugų 
Lukoševičiaus ir Mališausko 
telegramų, jog “Vilnies” re
daktorius, S. J. Jokubka 
buvo apdovanotas ir jam 
suteiktas Nusipelnusio Lie
tuvos TSR Kultūros Veikėjo 
Garbės Vardas. Tai padarė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas.

Po suvažiavimo buvo ban
ketas. Prie skanių valgių ir 
gražių kalbų, dalyviai sudai
navo tinkamą dainą Jokub- 
kai, sulaukusiam 70 metų 
amžiaus.

UŽSIDARYS
Visiems detroitiečiams ge

rai žinomas Dodge automobi
lių fabrikas, Hamtramcko 
mieste, ateinančią vasarą už
sidarys. Šį fabriką išaugino 
du broliai John ir Horace 
Dodge apie 1914 metais. Jie 
mirė 1920 metais. Po keturių 
metų po jų mirties, fabrikas 
parduotas bankų korporaci
jai už $146 milijonus, o vė

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo gegužes 2 d. iki 

birželio 5 d.:

liau už keturių metų šį fabri
ką už $170 milijonus nupirko 
Walter P. Chrysler.

Dodge fabrikas buvo Ham
tramck miesto žmonių gyve
nimas. Dabar, po tiek metų, 
Chrysler korporacija prane
šė, jog 1980 vasarą šis fabri
kas užsidarys. Sakoma jog 
darbininkai bus perkelti 
dirbti į kitus Chrysler fabri
kus, bet Hamtramcko mies
tas tikrai nukentės, kuomet 
negaus nuosavybės mokesčių 
ir tas mokestis reikės už
krauti gyventojams už na
mus.

IŠVYKO

Birželio 5 d. lųksusiniu 
laivu “Lermontov” į Tar. 
Lietuvą išplaukė konsulas 
Rimas Mališauskas ir jo žmo
na Nijolė. Gerbiami Mali
šauskai paliko JAV. Jų vietą 
užims Edmundas Juškys, ku
ris jau yra Washingtone. 
Detroitiečiai buvo gerai susi
pažinę su Mališauskais, nes 
jie ne kartą lankė Detroitą ir 
susitiko su senais ir jaunais 
lietuviais.

Detroitiečiai Servit Gugas 
ir jo žmona Rūta iš Detroito 
išvyko birželio 13 d. Jie 
vadovauja LDS ekskursijai į 
Tar. Lietuvą. Sugrįš birželio 
26 d. Ekskursijoje yra ir 
pažangietis Alphonse Urbon 
ir jo sūnus Jonas. Alphonse 
sakė jo laukia Tar. Lietuvoje 
daug giminių, ypatingai jo 
mamytė, kurios jis nematė 
virš 40 metų.

BAISUSIS VĖŽYS
Detroito laikraščiuose bu

vo pranešta, jog daugiau 
žmonių serga vėžiu gerklėje 
Detroite negu visoj JAV ša
lyje. Kodėl taip, daktarai 
nežino. National Cancer In
stitute nuo 1969 iki 1971 
metų tyrinėjo ir surado, jog 
pirmoje vietoje ta liga ser
gančių yra Detroite, o po to 
San Francisco-Oakland, 
Pittsburgh, ir t. t.

VĖŽIO SPECIALISTAS
Geriausiai visoje šalyje ži

nomas vėžio specialistas yra 
detroitietis Daktaras Vainu- 
tis Vaitkevičius, kuris vėžio 
ligą tyrinėja Wayne State 
Universitete. Jo karjera kaip 
koncerto pianisto Lietuvoje 
staiga pasibaigė, kuomet na
cių mirties kempėje Ausch- 
witze buvo sužeista jo ranka. 
Po Antro Pasaulinio Karo jis 
mokėsi medicinos Vokietijo
je. Dabar jis ne tik tyrinėja 
ir gydo ligonius nuo vėžio 
ligos, bet yra Wayne State 
Universiteto Onkologijos 
skyriaus pirmininkas. Jis tu
ri švelnų balsą. Į jį kreipiasi 
ligoniai su vėžiu, kuriems 
kiti daktarai jau negali pa
gelbėti.

Lietuvos TSR nusipelnęs 
išradėjas ir Onkologijos in
stituto direktorius prof. dr. 
Albertas Telyčėnas buvo ke
lius kartus iš Vilniaus atvy
kęs pas Dr. Vaitkevičių pasi
keisti naujais išradimais. Ir, 
Dr. Vaitkevičius buvo Tar. 
Lietuvoje kaip svečias vėžio 
mokslo žiniomis pasikeisti. 
Jo vėliausia viešnagė Tar. 
Lietuvoje buvo gruodžio 
mėn. per šventes,kuomet jis, 
jo žmona Ingeborg, jo šeši 
vaikai, vienas anūkas ir žmo
nos tėvai ten lankėsi ir vėl 
pasimatė su daktaro mamyte 
ir giminėmis.

Balandžio mėn. šiais me
tais Detroite mirė turtingas 
vyras, Ben Kasle, 57 m. a. 
Jis sirgo vėžiu plaučiuose. Jį 
dr. Vaitkevičius taip sužavė
jo, kad jis paliko Wayne 
State Universitetui penkius 
milijonus dolerių. Ten bus 
įsteigtas centras vėžiui tyri
nėti. Bus tokie svarbaus ty
rimo centru, kaip May o kli- 
niko, Sloan-Kettering insti
tutas ir kiti pasaulio svarbūs 
vėžio centrai. Dr. Vaitkevi
čius tuo yra labai patenkin
tas ir tikisi reikale vėžio 
gydyme ateityje gerų pasek
mių.
LDS BOWLERIAI

Detroito bowleriai, jų apie 
70, buvo Chicagoj gegužės 
mėnesyje, kuomet ten įvyko 
LDS turnyras. Jie sugrįžo 
namo patenkinti, nes juos

St. Petersburg, Fla.
Birželio 10 d. mirė Marytė 

Misevičienė .- Kriščiūnienė. 
Palaidota birželio 13 d. Liko 
nuliūdime vyras Juozas Kriš
čiūnas, dukra Bernice, sesu
tė Beatrice Briedienė, gyve
nanti Park Ridge, N. J., 
Lietuvoje, Griškabūdyje se
sutė Bronė Pečkienė ir sūnė
nas Billing Bready, gyvenan
tys Park Ridge, N. J., kuris 
šią liūdną žinią telefonu pra
nešė mums.

Marytė ilgus metus gyve
no New Yorkę ir dalyvavo 
mūsų organizacijose. Ji buvo 
Aido Choro narė. IM 

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Marytei Misevičienei- 
Kriščiūnienei

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Juozui 
Kriščiūnui dukrai Bernice ir visiems artimiesiems 
bei draugams.

Sesuo-BEATRICE BRIEDIENĖ
- Sūnėnas—BILLING BREADY ir Šeima

Park Ridge, N. J.

čikagiečiai karališkai priėmė. 
Ateinančiais 1980 metais vi
si LDS bowleriai suvažiuos į 
Detroitą.

Birželio 2 d. užbaigus sezo
ną .bowleriai turėjo savo ban
ketą. Banketas įvyko Detroi
to Lietuvių Klube. Vėl buvo 
pilna svetainė gražių jaunų 
žmonių! Buvo skani vakarie
nė ir gėrimai; pasidalinimas 
laimėjimų ir rinkimas valdy
bos ateinantiems metams. 
Kai prasidės jų pamokos 
ateinantį rudenį, matysime 
bowleriu pirmininką Tony 
Vasarį, vicepirmininką dr. 
John Geralt, sekretorę-iždi- 
ninkę Janice Brazas. Jau 
dabar bowleriai pradėjo kal
bėti ir aptarti, kaip padaryti 
LDS turnyrą kitais metais 
Detroite sėkmingiausiu.

Stefanija

Nusišypsok!
— Ar nebuvo šiandien pas 

jus pietums zuikienos? — 
klausia atbėgęs į restoraną 
iš gretimo namo vaikas.

— Ne. O kas?
— Jau antra diena pasi

gendame savo katino.
o o o

— Ko verki, Juozeli?
— Kad teta taip ilgai sėdi.
— Kodėl gi ji negali sėdė

ti?
— Mat, teta atsisėdo ant 

mano duonos su sviestu.
o o o

— Apie ką reikia kalbėti 
su moterimi, jeigu norima jai 
patikti?

— Apie jos grožį.
— O jeigu ji negraži?
— Tada apie bjaurią iš

vaizda kitų moterų.
o o o

Šių Dienų parodoje.
— Kodėl dailininkai visada 

padeda savo parašus po pa
veikslu?

— Kad žmonės žinotų kur 
paveikslo viršus, o kur apa
čia.

o o o

— Mikai, kas su tavim 
atsitiko? Antakis pramuštas, 
nosis kruvina. Eik namo aš 
tave parvesiu.

— Aš kaip tik iš namų. 
Turėjau svarbų pasikalbėji
mą su uošvę.

o o o

— Aš taip ir žinojau, Jo
nai, kad tu šiandien ateisi,— 
sako panelės Onos broliukas.

— Kas tau pasakė?—klau
sia Onos gerbėjas.

— Niekas nesakė, bet aš 
mačiau, kaip Ona nuo stalo 
paslėpė pono Grikio paveiks
lą. ______. . <•»

Ištisas paras stebimas Tali
no oro užterštumas. Netoli 
pramonės įmonių išsidėsjlu- 
sios automatinės stotys per
duoda informacijų į centrinę 
laboratorijų. Jeigu nuodingų 
komponentų kiekis ore pri
artėja prie leistinos ribos, 
Švaraus oro tarnyba turi tei
sę uždaryti fabrikų.

REDLANDS, CAL.
Pusmetinis LLD 78 kuopos 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, 1979 m. liepos (July) 8 
d., 12 valandą, Marytės De- 
mentienės rezidencijoje, 31 
N. Michigan St.

Visi nariai malonėkite nu
rodytu laiku atsilankyti. Už
sibaigus kuopos mitingui, tu
rėsime ir užkandžių. Bus 
proga ir vėl susitikti ir kartu 
praleisti kelias valandas 
draugiškame pobūvyje.

Koresp. Pž.

Įvairios žinios
TRUMPAI

— Museum of Modern Art 
New Yorke parduoda “oro 
teises” už $17 milijonų. Pir
kėjas nori pastatyti 44 aukš
tų apartamentinį namą virš 
muziejaus namo. Už gautus 
pinigus bus stengiamasi pra
plėsti muziejaus veiklą.

— Prezidento Carterio po
puliarumas birželio mėn. pa
siekė žemiausio laipsnio. Pa
gal pastaruosius New York 
Times ir CBS apklausinėji
mus, jis pasiekė 30 proc., 
nukrisdamas iš 42 proc. kovo 
mėn.

— JAV Senate laukiama 
debatų dėl JAV armijos sa
vanoriško verbavimo. Opozi
cija kritikuoja tokios armijos 
kovingumą bei abejoja, ar ji 
gali pakankamai pritraukti 
savanorių.

— Turkija nori iš JAV 
gauti kasmet po $1 bilijoną 
atgaivinti savo ekonomijai ir 
gynybai, kad galėtų tinkamai 
dalyvauti Vakarų alijanse.

— Sukilimas Nikaraguvoje 
plečiasi, sukilėliams vis dau
giau užimant vietovių. JAV 
paskelbė, kad evakuoja iš 
Nikaragvos savo personalą.

— Energijos ir benzino 
klausimai dominuos septynių 
valstybių ekonominėje viršū
nių konferencijoje Tokyo 
mieste birželio 28-29 d.

— Du buvę Pullman Cor
poration pareigūnai apkalti
no New Yorko miesto Tran
zito įstaigos kai kuriuos va
dovus ėmus kyšius, kai buvo 
daromi bandymai, priimant 
Pullmano netobulai pagamin
tus požeminių traukinių va
gonus.

ŠACHAS J MEKSIKA
Mexico City. — Buvusio 

JAV valstybės sekretoriaus 
dr. Henry Kissingerio ir 
New Yorko bankieriaus Da
vid Rockefellerio pastango
mis, Meksikos vyriausybė iš- ’ 
davė keletui mėnesių turisti
nes vizas Irano šachui su 
žmona. Jis tuojau pat ten 
buvo nuskraidintas iš Baha
mų salų ir nuvežtas apsigy
venti nuošalioje vietoje.

PRANAŠAUJA 
RECESIJĄ 1980 M.

Washington. — Congres
sional Budget Office prane
ša, kad amerikiečiai šių metų 
pabaigoje ir 1980-aisiais susi
lauks pilnos recesijos. Sako, 
kad padidėsiantis nedarbas 
ir infliacija. Nedarbas, kuris 
dabar sudarąs 5.8 proc., pa
sieksiantis 7.5 proc. šią vasa
rą, o antrojoje 1980 m. pusė
je būsiantis vidutiniškai 6.9 
proc. Infliacija padidėsianti, 
kainoms kilsiant iki 10.1 
proc. šiemet ir mažėjant iki 
8.3 proc. 1981 m. Dabar 
inflacija siekia 9 proc.

TSRS SLIDININKAI 
PASIEKĖ ŠIAURĖS 
POLIŲ

Maskva. — Spauda pla
čiai aprašinėja tarybinių sli
dininkų grupės atsiekimą, 
nukeliaujant, per 77 dienas 
pasiekiant šiaurės polių, 
Arktikos ledais nukeliavus 
900 mylių.

Rašoma, kad tai iš viso 
pirmoji grupė, kuri pasiekė 
pasaulio viršų iš tarybinės 
teritorijos ir kelionę atliko 
savo kojomis, nesinaudoda
ma rogėmis, šunimis ar kito
kiomis priemonėmis. Septyni 
vyrai patys nešėsi tris pala
pines ir kitokius tokiai kelio
nei būtinus dalykus kuprinė
se. Jie palaikė" radio susieki
mą su žeme, o maistas jiems 
retkarčiais būdavo numeta
mas iš lėktuvų.
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RETĖJA JUDĖJIMO 
VETERANAI

Praėjusį trečiadienį Aido 
Choro mokytoja Mildred 
Stensler ir Aido solistas Vic
tor Becker išvyko dviem 
savaitėm į Floridą. Žinau, 
kad jie, kaip Miamyje taip ir 
St. Petersburge, sueis su 
pažangiaisiais lietuviais. St. 
Petersburge jie dalyvaus ir 
koncerte.

Apie pabaigą rugpjūčio 
Victoras ir Mildred mano 
skristi į Lietuvą keliom sa
vaitėm.

Linkime jiems maloniai 
praleisti abejas atostogas. 
Lauksime jų sugrįžtant.

Aš sulaukiau gilios senat
vės. Bet tokio lietingo ir 
šalto pavasario nebepamenu. 
Per gegužės mėn. 17 dienų 
iki 5-tos d. birželio. Kasdien 
pliekia. Žmonės vaikščioja 
žieminiais paltais apsivilkę, o 
naktimis gulint reikia užsi
kloti storomis antklodėmis. 
Nes temperatūra nukrinta 
iki 50 laipsnių Fahrenheito:

MUSŲ PAŽANGIOS
MOTERYS VEIKIA

* * ♦

Gegužės 31 d. mirė Elea
nor Wetzler nuo širdies smū
gio. Eleanor gyveno Wind
sor, Ont., Canada, pastaruo
ju laiku bet ji užaugo ir veikė 
mūsų tarpe New Yorke. Ji 
dukra draugų Stakovų, kurie 
dabartiniu laiku taipgi gyve
na Windsore.

Apart Eleanoros tėvų nu
liūdime liko Eleanoros vyras 
Diek ir dvi dukros.

* ♦ ♦

Eldana Imilkowski prane
šė, kad jos tėvelis Kazimie
ras Milenkevičius birželio 5 
d. turėjo grįžti į Lutheran 
Medical Center, Brooklyne, 
dėl atnaujintų skausmų kojo
je. Draugas Milenkevičius 
praėjusį gruodžio mėnesį su
laukė 90 metų amžiaus. 
Draugė Milenkevičienė švęs 
savo 86-tą gimtadienį šį šeš
tadienį.

Linkime draugui Milenke- 
vičiui greit sustiprėti ir il
giausiu metų draugei Milen- 
kevičienei. Ieva

Birželio 10 d. prisiminimui 
buvusio Lyros choro, įvyks 
kaip ir koncertas, atviram 
ore, Juozo ir Rožytės Merky - 
tės-Barmer rezidencijos aikš
tėje. Po dainų bus puikūs 
pietūs. Į šį renginį suvyksta 
svečių iš tolimesnių kolonijų, 
ir iš kitų valstijų. Dalyvauja 
keletas profesionalų. Girdė
sim ir linksmų dainų iš plokš
telių, atvežtų iš T. Lietuvos. 
O kiek tų draugiškų pasima
tymų, pokalbių! Juk metams 
laiko prabėgus, viens kito 
pasigenda. Tik gaila ir liūd
na, labai liūdna, kad keleto 
pažangaus judėjimo veikėjų 
nebesusitiksim, nes gamta 
juos pasiėmė į amžinastį. 
Ypatingai senosios kartos 
gretos vis retėja, ir retėja o 
iš šioje šalyje augusių mažai 
kas atsiranda, kad galėtų 
pavaduoti užimti senosios 
kartos veikėjų vietas.

Philadelphijoj, iš didelės 
grupės pasiliko tik trys. Bet 
suprantama, kad prieš didelį 
meti| krūvį neatsispirsi, ne
pasipriešinsi . . . O kaip dar 
norisi veikti, darbuotis. Šir
dis nerimsta, prisiminus jau
natvės dienas.

“Laisvės” Reporteris

IN
V MECHANICAL DESIGNER
į FOR MACHINE MANUFACTURER
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
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Mirus

Jurgiui Stasiukaičiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Sofijai, sūnui 

Frank Bražinskui ir jo šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

E. LIEPIENĖ
ir Dukra 

LILIJA LASON
Hollis wood, N. Y.

FAIRVIEW, N. J.

Mirus

Jurgiui Stasiukaičiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Sofijai, sūnui 

Frank Brazinski ir jo šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams:

E. Liepienė O. Quater
P. Bručas A. Yozėnienė
W. Misiūnas C. Benderis
A. Raines K. Petrikienė
A. Gustaitis Arthur Petrick
Jonas Juška Natalie Petrick
Henry Juška J. Siurba
E. N. Jeskevičiūtė Amelia Young
A. Mitchell 0. Keraminienė
0. Babarskienė J. Augutienė
F. Mažilienė P. Kolendo
Victor Becker A. ir F. Lupsevičiai
Mildred Stensler B. Ostopuk
T. Stočkienė J. Lazauskienė
S. Narkeliūnaitė E. ir N. Shumbris
Ona Jamieson J. Wareson
W. A. Malin Nastė Buknienė
Ona Čepulienė K. Rušinskienė
Jonas Grybas Use ir Antanas Bimbai
Anne Yakstis Amelia Yuskovic
Ieva Mizarienė Walter Yuskovic
J. Danilevičienė W. ir B. Keršuliai

B. irN. Skublickai

Birželio 1 dieną mirė Jur
gis Stasiukaitis, sulaukęs 86 
metus, gimęs Lietuvoje.

Jurgio tėveliai augino 7 
vaikus, o žemės turėjo ma
žai, buvo sunku šeimą išmai
tinti. Jurgis mažas būdamas 
buvo priverstas, pas pasitu
rinčius ūkininkus ganyti kai
menę. Jurgiui dar mažam 
būnant tėvas, palyginant dar 
gana jaunas, mirė. Motina 
pasilikusi su 7 vaikais nega
lėjo mažam Jurgučiui suteik
ti kokio nors mokslo ar 
amato.

Kaip dauguma Lietuvos 
jaunuolių, kurie vyko į Ame
riką geresnės duonos kąsnio 
surasti, taip ir Jurgis Stasiu
kaitis 1912 metais paliko 
savo gimtąjį kraštą. 19 metų 
jaunuolis atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Cliffside, New 
Jersey.

Ir čia Amerikoje gyveni
mas buvo gana sunkus, ne
mokant kalbos.

1916 m. J. Stasiukaitis 
įstojo, į A. L. D. L. D. ir 
S. L. A., po metų įstojo į 
Socialistų partiją. Cliffsidėj 
gyvendamas pramoko plaukų 
kirpėjo amato, bet pragy
venti buvo sunku, darbo ieš
kodamas išvažiavo į kitus 
miestus.

Velionis Jurgis, net pasie
kė Kalifornią. Tenai gavo 
darbą plaukų kirpykloje. Ap
sigyvenęs Kalifornijoje susi
pažįsta su ten gyvenančiais 
lietuviais, padeda organizuo
ti L. L. D. kuopą, kuri dar ir 
šiandiena gyvuoja.

Susitaupęs, kiek pinigų, jis 
sugrįžo į New Jersey ir 
įsigijo kirpyklą ir taip pragy
veno.

Cliffside, N. J. Jurgis pri
traukė į visas lietuvių pro- 
gresyves organizacijas, tapo 
aktyvus organizacijų veikė
jas, padėdavo surengti pra
kalbas, konferencijas. Jam

daug tekdavo pasidarbuoti 
suruošimui piknikų, gauti 
spaudai—“Laisvei” ir “Vil
niai” pelno.

J. Stasiukaitis daug metų 
darbavosi LDS 3-čioje ap
skrityje New Jersey ir LDS 
115 kuopoje Cliffside, N. J. 
1975 m. buvo išrinktas į LDS 
Centro Valdybą iždo globėjo 
pareigoms, jas ėjo iki 1978 
metų.

Jurgis per ilgą laiką buvo 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių tarybos narys ir uolus 
“Laisvės” ir “Vilnies” rėmė
jas.

Velionis Jurgis labai mylė
jo lietuvių meną ir liaudies 
dainas. Jis buvo Aido Choro 
garbės narys ir nuoširdus 
rėmėjas. Gegužės 20 d. Aido 
Choro koncerte choras buvo 
nusitaręs paminėti Jurgio 
gimtadienį, 86 metų jubilie
jų. Jo žmona Sofija buvo 
užsakiusi didelį gimtadienio 
tortą. Staiga gavome prane
šimą, kad mūsų gerbiamas 
Jurgis išvežtas į ligoninę. 
Tai buvo liūdna žinia. Jis 
visą gyvenimą gerai atrodė, 
buvo judrus, žvalus pagal 
savo metų. Jis niekad neap- 
leisdavo nė vieno susirinki
mo bei parengimo.

Jurgis buvo draugiškas, 
užjautė darbo žmones, jei 
kas kreipdavosi pas jį pagal
bos niekada neatsisakydavo 
jos suteikti.

Visi mes prisimename jį 
kaip nuoširdų darbo žmonių 
draugą. Jis darė viską, ką 
galėjo žmonių gerovei, kad 
saulė amžinai šviestų viršum 
mūsų planetos.

Mes niekada neužmiršime 
Jurgio Stasiukaičio, Ameri
kos lietuvių pažangiojo Judė
jimo Veterano, 
širdingiausią 
miela Sofija, 
Brazinskiui, 
draugams.

FAIRVIEW, N. J.

Reiškiame 
užuojautą tau 
sūnui Pranui 

jo šeimai ir 
Povilas Venta

>
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Jurgiui Stasiukaičiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Sofijai, sūnui 

Frank Bražinskui ir jo šeimai, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

KAROLINA ŠOLOMSKIENĖ 
ir

ANNE ŠOLOMSKAITĖ

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

BIRŽELIO 23 D. ŠEŠTADIENĮ, ATSI
SVEIKINSIME SU LTSR ŽURNALISTU 
JONU LUKOŠEVIČIUM IR JO ŽMONA 
ŽURNALISTĘ BANGA LUKOŠEVIČIE
NE, KURIE GRĮŽTA Į NAMUS IŠDIRBĘ 
JAV VIRŠ 3 METUS. TAIP PAT SUTIK
SIME NAUJAI ATVYKUSĮ IŠ LIETUVOS 
ŽURNALISTĄ, KURIS UŽIMS JONO LU
KOŠEVIČIAUS POSTĄ.

BUS SKANŪS PIETŪS. TAD VISI 
SUSIRINKIME Į LAISVĖS SALĘ, 102-02 
LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y., 1 
VAL. PO PIETŲ. AUKA $7.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Nors praėjusiame susirin
kime nutarėme laikyti susi
rinkimą birželio 24 d. malo
nių draugų Walterio ir Bro
nės Keršulių sodelyje, bet to 
nebus galima įvykdyti. Tiek 
šį mėnesį turime visokių mi
tingų, kad valdyba nutarė 
mūsų Klubo susirinkimą ati
dėti kitam mėnesiui.

Prašome visas drauges da
lyvauti draugų Bangos ir 
Jono Lukoševičių išleistuvė
se ir jų pavaduotojo priimtu
vėse birželio 23 d., 1 vai. po 
pietų. Valdyba

Moteriai
Esi tu alfa ir omega,
Esi pradžių pradžios pradžia, 
Tavy gyvybė bręsta, dega, 
Esi svajonė ir kančia.

Esi trapi, lyg jaunas žiedas, 
Šviesi, lyg saulės spindulys, 
Graži, nors prastas

būt parėdas, 
Švelni, lyg dvelkiantis

pietys.

Esi miela, lyg ryto saulė,
Esi balta, lyg obelis,
Neši tu džiaugsmą per 

pasaulį,
Tu vadiniesi—Moteris.

Kęstutis Balčiūnas

New Y orkas. — Šis 38 
aukštų dangoraižis laikomas 
gražiausiu, pastatytu pokari
niais laikais. Jis buvo pasta
tytas 1958 metais ir randasi 
Manhattane ant Park Ave. 
Jis pastatytas vien iš stiklo 
ir bronzos ir priklausė Sea
gram bravarui. Dabar jį 
nupirko mokytojų apdrau- 
dos fondas, kurio turtas— 
septyni bilijonai dolerių. 
Už jį užmokėjo “tiktai” 
$85,500,000!

Sustabdė DC-10 lėktuvus
Washington. — Federali-

nio distrikto teisėjo patvar
kymu, nenustatytam laikui 
uždrausta naudoti visus 
DC-10 lėktuvus, kai tuo tar
pu vyksta pagrindinis tų 
lėktuvų motorų tikrinimas. 
Šis draudimas—jau ketvirtas 
po to, kai gegužės 25 d. 
Chicagoje įvyko tokio tipo 
lėktuvo avarija, kurioje žuvo 
275 žmonės.

Mechanikams atradus dau-

giau netobulumų motoruose, 
Federal Aviation Adminis-
tration atšaukė visus DC-10 
gaminimo leidimus. Tokiu 
būdu nuo užpereitos savaitės 
vidurio Amerikos padangė
mis neskraido jokie DC-10 
lėktuvai. Tokiais lėktuvais 
naudojosi aštuonios JAV oro 
linijos, savo 450 skridimais 
perveždavusios nuo 60 iki 70 
tūkstančių keleivių.

The government and in
dustry have announced the 
recall of most drugs contain
ing a cancer causing antihis
tamine which for years has 
been an active ingredient of 
such nonprescription sleep
ing pills as Sominex, Exced- 
rin, P. M. and Compoz. The 
recall means that those 
drugs should not be sold any 
more and you should not be 
using them.

* * ♦

About 25,000 Mexican wo
men died last year as a 
result of illegal abortions. 
Another 500,000 were admit
ted to hospitals for infec
tions, perforations of the 
uterus, hemorrhage and ner
vous breakdowns, according 
to Dr. F. D. Mosqueda, 
coordinator of the Associa
tion of Mexican Women Doc
tors.

Abortion is illegal in Mexi
co unless the life of the 
mother is imperiled or in 
instances of rape.

* * *
The single most important 

issue facing all nations and 
peoples is securing peace. In 
the United States the quest 
for peace is centered, at this 
moment, around the ratifica
tion of the completed Salt II 
agreement. Whether a stra
tegic arms limitation agree
ment is concluded will di
rectly affect the welfare and 
quality of life of the United 
States people and the future 
of mankind.

♦ ♦ ♦

On Sunday, May 27th, 
Arrow Park, Monroe, N. Y. 
started the new season with 
a Memorial Day concert and 
dance. Speakers emphasized 
that we could not afford to 
have a nuclear war where 
there would be no survivors 
and urged all present to 
write to their Senators to 
tell them to ratify the Salt II 
agreement between the Un
ited States and the Soviet 
Union.

The audience was enter
tained by the Ukrainian cho
rus and by the Dnipro Dan
cers.

On Saturday, June 30th, 
the Independence Day week 
end, there will be dancing in 
the evening and Sunday, 
July 1, a concert at 2:00 PM.

BRIEFS—
Remember, it only takes

about a half a tank of gas 
from the city to go round 
trip to Arrow Park. 

* * *
Estonian Movie Theatre 

director Ene Kask with his 
wife and Estonian television 
operator Matt Poldre have 
been in the United States 
almost two weeks now mak
ing a film for Estonian tele
vision in connection with the 
American Estonian progres
sive newspaper “Uus Ilm” 
70th anniversary.

Laisve’s editor Anthony 
Bimba was interviewed in 
his office for the film. Use 
Bimba attended a gathering 
of Estonians in Flushing, 
Queens, for the same pur
pose. 

* * *
Treasures from the Krem

lin, an exhibition from the 
seven State Museums of the 
Moscow Kremlin, at the Me
tropolitan Museum of Art in 
New York will be there until 
September 2, this year.

This exhibition of 100 glit
tering items, a minute frac
tion of the treasures in the 
seven museum-complex in 
the Moscow Kremlin, repre
sents the fourth such ex
change of great works of art 
from the Soviet Union since 
1974. Use

A silver leopard, circa 1600, 
in “Treasures From the 
Kremlin” at the Metropolitan.




