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68-IEJI METAI

KRISLAI
Paraginimas su prašymu 
Kovinga kalba
Jo balsas daug reikštų 
Aštri kritika
Didelis nepasitenkinimas

A. BIMBA
Nėra jokia paslaptis, kad 

vasaros mėnesiai “Laisvei” 
ekonominiai yra sunkiausi. 
Ši vasara nėra išimtis. Admi
nistracija jau skundžiasi di
deliu pajamų sumažėjimu.

Nuoširdžiausiai prašau vi
sus laisviečius į tai atkreipti 
dėmesį. Nepraleiskime nė 
mažiausios progos savo laik
raščio doleriu kitu neparė- 
mę. Tų patį padaryti para
ginkime ir savo artimuosius 
bei draugus.

□
Reikia pasakyti, kad praei

to pirmadienio vakare prezi
dento Carterio, tik sugrįžu
sio iš Viennos, pasakyta kal
ba už SALT II buvo labai 
kovinga ir gana įtikinanti. Su 
ja jis pradėjo kampanijų už 
taikos ratifikavimų Senate. 
Jau nestinga ženklų, kad 
kova bus ilga ir sunki. Tai
kos priešai gerai organizuoti. 
Jeigu taikos ratifikavimui 
užtektų paprastos senatorių 
daugumos, ratifikavimas bū
tų užtikrintas. Bet bus sun
ku, labai sunku laimėti jų du 
trečdalius. Tai žino preziden
tas ir visi taikos šalininkai.

Šiose pastangose labai 
svarbus vaidmuo priklauso 
mūsų darbo unijų judėjimui. 
Džiugu, kad jau net kelios ir 
didžiosios unijos tose pastan
gose aktyviai dalyvauja. Už 
sutartį jau pasisakė automo
bilistų unijos, rūbsiuvių uni
jos ir jūrininkų unijos vado
vybės. Bet gaila, kad Ameri
kos Darbo Federacijos In
dustrinių organizacijų Kon
greso aukštoji vadovybė šiuo 
svarbiu klausimu tebetyli. 
Labai daug reikštų, pavyz
džiui, prezidento George 
Meany pasisakymas už 
SALT II ir paraginimas se
natorių taikų užgirti. Jis kal
bėtų daugiau kaip 14 milijo
nų darbininkų vardu.

Iš Izraelio gauname žinių, 
kad ten valdžioje jau yra 
pasireiškęs labai aštrus pasi
dalijimas. Vyksta sukilimas 
prieš premjero Begino politi
kų, prieš steigimų naujų žy
dų sodybų okupuotose arabų 
žemėse, prieš bandymų tas 
žemes prijungti prie Izraelio 
ir prieš vedamas represijas 
prieš ten gyvenančius ara
bus.

Toks pat aštrus pasidaliji
mas tarpe žydų vystosi ir čia 
Amerikoje. Antai žydų dien
raštyje “Morning Freiheit” 
(birželio 10 d.) atspausdin
tas vedamasis, kuriame to
kia Begino politika vadina
ma Izraeliui saužudyste, už
kertančia kelių Vidurio Ry
tuose taikai. Amerikos žydai 
raginami šių Begino politikų 
griežčiausiai pasmerkti.

Jau pastebimas bepraside- 
dųs didelis nepasitenkinimas 
ir valdžios departamentų bei 
įstaigų darbininkuose-tar- 
nautojuose. Nepasitenkinę 
algomis ir darbo sąlygomis. 
Kai kur jau kalbama apie 
streikus. O tokių valdžios 
darbininkų esama apie 
$1,500,000.

Jau ir antroji Tarybinių 
kosmonautų Įgula virš 

100 dienų erdvėje

Jie savo parašais atidarė 
kelių į taikų ir žmonijos 

istorijoje įrašė naujų lapų

Jau nu II atytas laikas
apklausinėjimui ir debatams

dėl sutarties SALT II
Vladimiro Liachovo ir Va

lerijaus Riumino skridimo 
darbo grafike birželio 5 d. 
nepažymėta jokiu ypatingu 
įvykiu. Ir vis dėlto Žemės- 
orbitos ryšių linijoje buvo 
jaučiama iškilminga nuotai
ka. Pasibaigė 100 kosmonau
tų skridimo dienų. Jau an
troji įgula kosmonautikos is
torijoje peržengė šimto die
nų ribų.

Pirmieji kosmonautus pa
sveikino V. Kovalionokas ir 
A. Ivančenkovas—140 parų 
trukusio orbitinio reiso did
vyriai. Jie palinkėjo įgulos 
nariams geros sveikatos ir 
sėkmingo darbo.

Tų dienų į kosmosų skriejo 
ne tik pasveikinimai, bet ir 
dalykiški pokalbiai. Žemės 
ūkio, Geologijos, Naftos pra
monės, Miškų ūkio ministeri
jų atstovai, dirbantys Skridi
mo valdymo centre pagal 
gamtos ■ išteklių tyrimo pro
gramų, pranešė, kad stebėji
mu ir nuotraukų iš stoties 
“Saliut-6” rezultatai jau duo
da gerų vaisių.

Kosmonautas, išdirbęs už 
Žemės ribų daugiau kaip du 
mėnesius, medikams yra 
žmogus, išėjęs į “nesvarumo 
plokštikalnę.” Tai, kad nėra 
įprastinės Žemes traukos, 
jam ne tik nekliudo, bet dar 
suteikia visiškos fizinės lais
vės pojūtį, daro judesius 
lengvus.

— Įgula,—pasakė ekspedi
cijos medicininės dalies va
dovas A. Jegorovas,—mus 
stebina dideliu darbingumu, 
dvasine pusiausvyra. Žino
ma, kartu su specialistais, 
vadovaujančiais skridimui^ 
mes darome viskų, kad poil
sio minutėmis kosmonautai 
nesijaustų esą atplėšti nuo 
Žemės, nuo namų. Regulia
rūs pokalbiai su bičiuliais, 
pasimatymai su šeimomis 
per televiziją, muzikos1 
transliavimas—visa tai geri
na nuotaiką kosmonautams, 
kurie birželio 5 d., vėlai 
vakare, pradės 101-ąją darbo 
virš planetos parą.

N. ZELEZNOVAS 
TASS-ospec.koresp. - ELTA

Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas [kairėje] 
Viennoje sveikinasi su Jungtinių Valstijų prezidentu 
Jimmy Carteriu po pasirašymo SALT II proga.

Washingtonas. — Senato 
Užsieninių Reikalų Komite
tas praneša, kad viešus ap
klausinėjimus dėl ratifikavi
mo sutarties SALT II, kurių 
pirmadienį, birželio 18 dienų 
pasirašė prezidentai Carter 
ir Brežnev Viennoje, pradės 
liepos 9 dienų. Matyt, šiuo 
svarbiu klausimu bus duota 
proga pasisakyti įvairioms 
organizacijoms, įstaigoms 
bei politinėms grupėms.

O pilnas Senatas sutarties 
ratifikavimų pradės debatuo
ti tiktai kada nors rugsėjo 
mėnesyje. Tikimasi ilgų ir 
karštų debatų. Sutarties ša
lininkai ir oponentai jiems 
jau ruošiasi.

Kaip žinoma, sutarties už- 
gyrimui reikės dviejų trečda
lių balsų daugumos. Senato
riaus Jacksono vadovaujama 
senatorių klika ruošiasi viso
kiais pataisymais sutartį taip 
sužaloti, jog ji pasidarys Ta
rybų Sųjungai nebepriimti- 
na.

Pusė milijono 
darbininkų už SALT II

Washingtonas. — Ameri
kos Komunikacijos Darbinin
kų Unijos Vykdomoji Taryba 
pareiškė, kad ji pilnai prita
ria sutarčiai SALT II ir 
ragina Senųtų jų ratifikuoti. 
Savo pareiškime Taryba sa
ko, kad ši sutartis del bran
duolinių ginklų apribojimo 
atitinka geriausiems Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sųjun
gos interesams.

Komunikacijos Darbininkų 
Unija yra viena didžiausių 
šios šalies darbo unijų. Ji 
turi daugiau 500,000 narių. 
Jos balsas už SALT II paska
tins ir kitas mūsų unijas 
prabilti už šių ši istorinę 
sutarį.

Tokyo. — Japonijos plieno 
korporacijos gavo iš Tarybų 
Sųjungos užsakymų vamz
džių net už $350,000,000!

Amerikos kardiologų 
viešnagė Tarybų Lietuvoje

Nauja visos šalies mastu 
f ar merių organizacija

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
JAV kardiologai—Washing- 
tono universiteto profesorius 
Ch, Oliveris ir Kalifornijos 
Kaiserio mokslinio tyrimo in
stituto biostatistikos sky
riaus vedėjas, profesorius G. 
Fridmenas. Pagal TSRS Ir 
JAV medikų bendradarbiavi
mo programą amerikiečių 
specialistai susipažino su res
publikoje atliekamais moks
liniais tyrimais išeminės šir
dies ligos epidemiologijos, 
taip pat medicininių duome-

Buvęs Irano Sachas [kara
lius] dabar apsistojęs Meksi
kos Cuernavaca mieste. Bet 
dar nežinia, kaip ilgai jis čia 
galės gauti prieglaudą.

Susivienijo dvi 
didelės darbo unijos

Washingtonas. — Birželio 
6 čia įvyko konvencija, ku
rioje susivienijo Retail 
Clerks International Union 
su 700,000 narių ir Amalga
mated Meat Cutters and Bu
tcher Workmen su 500,000 
narių. Suvienyta unija vadin
sis United Food and Com
mercial Workers Union.

Mažos, neskaitlingos uni
jos eina iš mados. Jos yra 
bejėgės pries milžiniškas 
korporacijas sėkmingai ko
voti už savo narius.

Kapitalas jungiasi į gigan
tiškus konglamoratus, negali 
atsilikti ir darbas. Milžinai 
prieš milžinus!

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 
Eltos korespondentei V. Pe
trauskaitei,—aptarti konkre
čius, praktinius bendradar
biavimo su lietuvių kardiolo
gais klausimus. Nuoširdžiai 
dėkojame už sudarytų gali
mybę artimiau susipažinti su 
Tarybų Lietuvos medikais ir 
matematikais, su čia paruoš
ta ir laikoma originalia auto
matinės ritmogramų analizės 
sistema. Esu įsitikinęs, kad 
JAV ir Tarybų Sųjungos 
medikų bendradarbiavimas 
duos didelę naudų.

Pritardamas savo kolegai, 
profesorius G. Fridmenas 
pabrėžė, kad širdies ir krau
jagyslių ligos—viena svar
biausių šiandieninės pasauli
nės medicinos problemų, ir 
todėl labai gerai, kad jai 
savo dėmesį bendrai suteikė 
didžiausių pasaulio valsty
bių—TSRS ir JAV—medi
kai. Širdies ligų epidemiolo
gija—sudėtinga medicinos 
sritis, ir paruošti bendrų 
tyrimų programas skirtingų 
šalių mokslininkams nėra 
lengva. Mums pavyko suras
ti labai įdomią praktinio 
bendradarbiavimo sritį. 
Tai—Kauno ir San Francisko, 
miestuose sudarytų miokar
dų infarkto registrų palygi
namoji analizė.

Manila, Filipinai. — Val
džia sulaikė statymą bran
duolinės jėgainės. Stengsis 
daugiau sužinoti apie Tokios 
jėgainės saugumą. Jungtinė
se Valstijose įvykusi baisi 
nelaimė su tokia viena jėgai
ne pritrenkė ir filipiniečius.

Washingtonas.—Per tris dienas su Tarybų Sųjungos 
prezidentu Brežnevu, plačiai aptaręs ir pasirašęs sutartį 
dėl branduolinio ginklavimosi apribojimo, prezidentas 
Carteris praeitų pirmadienį (birž. 18 d.) sugrįžęs iš 
Austrijos sostinės Viennos vakare padarė pranešimų 
bendrame abiejų Kongreso butų narių susirinkime. Jis 
plačiai nušvietė SALT II reikšmę ir svarbų ne tik 
Jungtinėms Valstijoms ir Tarybų Sąjungai, bet ir visai 
žmonijai. Šiais branduolinio apsigihklavimo laikais, sakė 
prezidentas, nebegali būti klausimo “taika arba karas, bet 
tiktai taika arba sunaikinimas visiems.” Todėl visi turime 
darbuotis ir kovoti už taiką. Savo pranešime prezidentas 
pakartotinai pabrėžė, kaip svarbu, kaip Senatui būtinai 
reikia sutartį užgirti-ratifikuoti, kokia baisi nelaimė ištiktų 
šių šalį ir visų žmonijų, jeigu sutartis nebūtų ratifikuota!

Iš šios prezidento kalbos labai aišku, kad jis yra dabar 
pasirengęs nesigailėti jokių pastangų laimėjimui SALT I 
Senato užgyrimo. Už tai jį karštai sveikina visi taikos 
šalininkai.

Atkerta senato reakcininkams

Praeitą savaitę Washingtone įvykusiose spaudos konfe
rencijoje valstybės sekretorius Cyrus Vance aštriai kritika
vo senatorių Henry Jackson ir kitus reakcinius senatorius, 
kurie priešingi ratifikavimui SALT II (sutarties apriboti 
branduolinį ginklavimąsi). Sekretorius paneigė reakcininkų 
argumentą, kad sutartis esanti vienšališka, prielanki ir 
naudinga tiktai Tarybų Sąjungai. Sutartis yra naudinga ir 
reikalinga lygiai abiem pusėm. Ji reikalinga ir visam 
pasauliui.

Wichita, Kansas. — Birže
lio 2-3 čia įvyko labai svarbi 
farmerių konvencija. Joje 
dalyvavo farmerių atstovai iš 
28 valstijų. Po plačių diskusi
jų suorganizuota nauja visos

Išrinktas "Europos 
parlamentas"

Devynios Europos šalys, 
sudarančios taip vadinamų 
bendrųjų rinkų, birželio 7 ir 
10 išrinko 410 narių Europos 
parlamentą penkeriems me
tams. Rinkimuose dalyvavę 
apie 180 milijonų rinkėjų.

Į parlamentų išrinko seka
mai:

Prancūzija 81, Anglija 81, 
Vakarų Vokietija 81, Italija 
81, Olandija 25, Belgija 24, 
Danija 16, Airija 15, Luxem- 
burgas 6.

Grangeville, Idaho. — Bir
želio 11 d. čia į upę nukrito 
lėktuvas su 10 žmonių. Sep
tynių lavonai jau surasti, o 3 
tebeieškoma.

šalies mastu organizacija gy
nimui šios šalies žemdirbių 
reikalų. Kaip žinia, smulkieji 
vienšeiminiai farmeriai nega
li žmoniškai pragyventi, 
tūk-4 ančiai kasmet bankru
tuoja, palieka farmas ir 
kraustosi į miestus ir jungia
si į bedarbių eiles. Daugelyje 
valstijų pernai įvyko farme
rių streikai. Jie už produktus 
reikalavo aukštesnių kainų. 
Bet šioje konvencijoje paaiš
kėjo, kad pagrindiniai padė
tis, nepasitaisė, kad tos pa
čios problemos ir bėdos far
merių mases tebesmaugia.

Naujoji organizacija pava
dinta National American Ag- 
riculture Movement 
(NAAM). Jos įkūrėjai galvo
ja apie įtraukimų jon ir tų 
valstijų farmerių, kurie šioje 
konvencijoje nebuvo atsto
vaujami. Visi geros valios 
amerikiečiai linki jiems pasi
sekimo.

Išvyko Kinijon 
filmą sukti

sėkmingas 
PORTUGALIJOS 
KOMUNISTU 
KONGRESAS

Lisbon. — Birželio pra
džioje įvyko Portugalijos 
Komunistų Partijos 9-asis 
kongresas. Dalyvavo 1,750 
delegatų, atstovaudami 
165,000 narių. Partijos sek
retorius Aivaro Cunhal ra
porte pranešė, kad nuo 
praeito kongreso partijos na
rių skaičius paaugo 50,000, ir 
kad partijos klubų (kuopų) 
skaičius nuo 5,000 pakilo iki 
7,000.

Sekretorius Cunhal džiau
gėsi, kad reakcijai Portugali
joje ir didžiausiomis pastan
gomis nepavyko laimėti, ir 
kad Portugalija pasilieka de
mokratiška šalimi. Toliau 
Komunistų Partijos įtakai 
šalyje augti perspektyvos 
esančios labai geros.

Kongresas baigtas labai di
deliu, entuziastišku masiniu 
susirinkimu.

Žymusis komedijantas 
praeitą savaitę išvyko visam 
mėnesiui į Kinijos Liaudies 
Respubliką. Ten jį išsiuntė 
televizijos kompanija NBC 
susukti trijų valandų filmą. 
Kompanija tikisi pasidaryti 
gražaus pelno. Filmo tema 
pranešime apie komedijanto 
išvykimų neskelbiama.
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Gerai, kad ir Kongresas 
pradeda rūpintis

Dar praeitais metais prezidentas Carteris ir energijos 
reikalų sekretorius James Schlesingeris prižadėjo, kad su 
šios vasaros sezono pradžia gazolino krizė bus praėjusi. 
Tokį pat užtikrinimą davė ir naftos korporacijos. O ką 
turime? Stoka gazolino ne tik nepraėjus, bet dar žymiai 
pagilėjus. Šiandien dėl gazolino stokos jau demoralizuojasi 
visas šalies gyvenimas.

Kas juokingiausia, tai kad dar ir šiandien tie patys 
žmonės nežino, arba nuduoda nežiną, kodėl to gazolino taip 
staiga pritrukome ir kaip iš šios krizės išeiti . Sunku tikėti, 
kad prezidentas ir sekretorius iš tikrųjų nežinotų, kodėl 
per dešimtis metų niekam neatėjo nė į galvą mintis, jog 
vieną gražią dieną beveik nė už jokius pinigus nebebus 
galima gauti gazolino tanką prisipilti. O šiandien dažnai 
taip yra. Jeigu kuri gazolino stotis kurią dieną atdara, tai 
prie jos lankia kelios dešimtys automobilių.

Kodėl? Kas pasidarė? Ar naftos pritrūkome, ar valyklos 
iš jos nebespėja gazoliną pagaminti? Sekretorius Schlesin
geris sako dar nežinąs, dar nesąs priežasties nustatęs? Tai 
kodėl jis nepasistengia sužinoti ir visuomenę informuoti? 
Juk jam ’ ėsi informacijos šaltiniai prieinami! Jis juk tam 
toje vietoje ir sėdi!

Kaip ten bebūtų, padėtis tokia rimta, jog jau, matyt, ir 
Kongresas pradeda netekti kantrybės. Antai Atstovų 
Rūmai jau didele balsų dauguma pareikalavo, kad Adminis
tracija tuoj pateiktų įrodymą, jog gazolino iš tikrųjų yra 
stoka, o ne gazolino interesų sąmokslas, kad galėtų 
gazolino kainą pakelti ir padidinti savo pelnus. Reikia 
tikėtis, kad su šiuo Atstovų Rūmų reikalavimu Administra
cija turės skaitytis.

Reikia, žmonijos nesuvilti

me skurde?!

LAISVĖ LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

Senatinis Užsienio Reikalų Komitetas jau pranešė, kad 
Austrijos1 • sostinėje prezidentų Carterio ir Brežnevo 
pasirašytos branduolinio ginklavimosi apribojimo sutarties 
tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos, vadinamos 
SALT II, užgyrimo-ratifikavimo klausimas pilname Senate 
bus pradėtas svarstyti rugsėjo mėnesyje. Šios sutarties 
svarba yra pasaulinės reikšmės. Labai džiugu, kad už ją 
jau pasisakė ir visos kitos didžiosios kapitalistinės 
šalys—Anglija, Prancūzija, Italija, Vakarų Vokietija. Jos 
tolimesne eiga šiandien yra susidomėjusi ir susirūpinusi 
visa žmonija. O jos likimas dabar yra mūsų Senato 
rankose. Kol Senatas jos nėra užgyręs (ratifikavęs), ji 
negalioja, nieko nereiškia.

TAI KUR TIE 
“APDRISKĖLIAI” 
IR “ALKANIEJI”?

Kaip žinia visi reakcinių 
nacionalistų laikraščiai, jų 
tarpe ir Chicagos kunigų 
“Draugas,” be jokios per
traukos savo nelaimingus 
skaitytojus maitina melu, 
kad Tarybų Lietuva esanti 
paskendusi didžiausiame 
skurde, kad jos krautuvės 
esančios tuščios, kad jos 
žmonės esą apdriskę ir vi
suomet pusiau alkani, nes, 
girdi, atvažiuoją rusai ir vis
ką iš jos išsivežą. Bet štai, 
matyt per redakcijos neapsi
žiūrėjimą, tame “Draugo” 
(gegužės 7 d.) skaitome žinu
tę “Rašo apie Vilnių,” kurio
je sakoma:

“Chicago Sun Times nuola
tinis korespondentas Izraely
je Jan Bushinsky neseniai 
lankėsi Sovietų Sąjungoje ir 
aplankė Lietuvą. Vakar iš
spausdintas jo straipsnis 
apie Vilnių. Jis rašo, jau 
Maskvoje iš diplomatų ir 
korespondentų girdėjęs, kad 
Lietuva arčiausiai priartėja 
prie Vakarų gyvenimo sti
liaus ir standartų. Jam pati
ko Vilniaus priemiesčių sta
tyba, vieškeliai, žmonių apsi
rengimas. Autorius rašo, 
kad Vilniuje 42 nuoš. gyven
tojų—lietuviai, 25 nuoš. ru
sai, 18 nuoš. lenkai, 7 nuoš. 
gudai ir nepilnas nuošimtis 
žydų, kurie Vilniuje prieš 
karą turėję vieną žymiausių 
Rytų Europos kolonijų. Vil
nius buvo žinomas kaip Lie
tuvos Jeruzalė, rašo Bu
shinsky.”

Korespondentas Bushinsky L 
nematė nei apdriskėlių nei 
alkanų. Jis matė vilniečius 
sočiai pavalgiusius ir gražiai 
apsirengusius. Ką dabar pa
galvos “Draugo” skaitytojai 
apie tuos rašeivas, kurie 
jiems kasdien pasakojo, kad 
Lietuva skęstanti didžiausia-

APIE ĮVYKUSIUS
PASIKEITIMAS
KANADOS
VYRIAUSYBĖJE

Klerikalų savaitraštis “Tė
viškės Žiburiai” (birželio 7 

Prieš sutarties šalininkus laukia didelis darbas. Visos jų 
įtakoje arba vadovybėje liaudies organizacijos, ypač darbo 
unijos privalo panaudoti visas progas ir visokias formas 
paspaudimui savo valstijų senatorių, kad jie balsuotų už 
SALT II Užgyrimą. Tegul jie žino liaudies susirūpinimą ir 
troškimą, kad sutartis būtų ratifikuota!

Tiesa, kad, kaip visi apklausinėjimai parodo, gera šios 
šalies žmonių dauguma SALT II pritaria, bet tas toli gražu 
nereiškia, kad ir senatorių du trečdaliai, net 67 už ją 
balsuoją. Jai priešingos galingos reakcinės jėgos. Jos net 
pagamino specialų filmą prieš SALT II ir jį demonstruoja 
per televiziją, juomi nuodija visuomenę antitarybine 
propaganda, kad Tarybų Sąjunga esą negalima pasitikėti, 
jog ji sutarties laikysis arba jos nepanaudos mūsų krašto 
pralenkimui ginklavimosi lenktynėse ir tam panašiai.

d.) rašo apie neseniai Kana
doje įvykusius rinkimus į 

Neprisotinamas militarinis pabaisa.

parlamentą ir sudarymą nau
jos vyriausybės:

Konservatorių vadas J. 
Clarkas premjero pareigas iš 
P. E. Trudeau oficialiai perė
mė birželio 4 d. generalinio 
gubernatoriaus E. Schreye- 
rio rezidencijoje. Pirmą kar
tą Kanados istorijoje iškilmę 
transliavo televizija. Rašant 
šias eilutes, tradicinis prem
jero J. Clarko ir jo ministe- 
rių kabineto prisaikdinimas 
dar nebuvo prasidėjęs. Trū
ko tikslių žinių ir apie naująjį 
ministerių kabinetą. Law
rence J. Clarkas yra jauniau
sias Kanados premjeras, bir
želio 5 d. sulaukęs tik 40 
metų amžiaus. Politinę kar
jerą yra pradėjęs 1962-72 m. 
konservatorių vado R. Stan- 
feldo asistentu, parlamentan 
išrinktas 1972 m.

Naująjį Kanados parla
mentą premjeras J. Clarkas 
žada sušaukti tik spalio mė
nesį, kai ministerių kabine
tas susipažins su valdžios 
problemomis ir paruoš pla
nus ateičiai. Balsavimo rezul
tatai porą kartų buvo pasi
keitę, perskaičiavus balsus, 
bet šiuo metu tebėra tokie 
patys, kaip ir rinkimų dieną: 
konservatoriai turi 136 atsto
vus, liberalai—114, socialis
tai—26, kreditistai—6. Pasi
keitimų gali ir vėl įvykti dėl 
kaikuriose vietovėse daromo 
balsų patikrinimo.”

Prieš perimdamas vyriau
sybę, J. Clarkas turėjo ilgo
ką pasitarimą su socialistų 
vadu E. Broadbentu, kurio 
paramos konservatoriams 
reikės parlamente. Oficialaus 
susitarimo nebuvo pasiekta.

“LAISVĖ”

Pasak E. Broadbento, jo 
socialistai nepritars valstybi
nės naftos reikalus tvarkan
čios “PetroCan” bendrovės 
pardavimui, namų morigičių 
palūkanų ir nuosavybės mo
kesčio atskaitymui nuo paja
mų mokesčio. Tokiu atveju 
premjerui J. Clarkui gali 
tekti šauktis kreditistų para
mos. Su šešiais jų atstovais 
konservatoriai turėtų trijų 
balsų daugumą. Kitose srity
se bendradarbiavimas su so
cialistais yra įmanomas. Gal
būt dėlto premjeras J. Clar- 
kas į ateitį žvelgia optimis
tiškai ir netgi pranašauja 
normalų Kanados valdymą 
per ketverius metus iki se
kančių parlamento rinkimų.”

KAIMIETIS NORI TOKIU 
PAT PATOGUMŲ KAIP 
IR MIESTIETIS

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (birželio 6 d.) pirmajame 
puslapyje po stambia ant
rašte “Vaikų darželių staty
bai kaime — visų dėmesį” 
skaitome:

“Atsidūrę naujoje didelėje 
gyvenvietėje, paprastai pir
miausia dairomės: kur čia 
parduotuvė ir valgykla, kur 
kultūros namai ir vaikų dar
želis. Džiaugiamės šitas įs
taigas pamatę ir stebimės, 
jeigu jų dar nėra. Kaimas 
auga, gyvena nauju ritmu, 
kaimo žmogus nori patogu
mų—ne mažiau ir ne pras
tesnių kaip mieste.

Jei dar kur neapsvarstytas 
gegužės 15 d. “Tiesoje” iš
spausdintas Radviliškio rajo
no TSO ir Šaukoto kolūkio 
įsipareigojimas pastatyti 
darželį-lopšelį pirma laiko ir 
labai gerai, taip pat gegužės 
20 d. numeryje paskelbtas 
Lietuvos KP CK pritarimas 
šiai iniciatyvai, reikia tai 
nedelsiant padaryti, reikliai 
apgalvoti savo galimybes, o 
kartais gal ir požiūrį dėl 
ikimokyklinių vaikų įstaigų 
statybos, įrengimo, aptarna
vimo. Juk partijos Centro 
Komitetas pavedė rajoną 
partiniams ir ūkiniams dar
buotojams surengti radviliš
kiečių kreipimosi svarstymą, 
kad būtų imtasi atitinkamų 
žygių. Juk partijos Centro 
Komitetas įpareigojo minis
terijas, žinybas, kūrybines 
sąjungas šalinti įsišakniju
sius statybos trūkumus, pa
gerinti darželių-lopšelių ap
rūpinimą, sukurti šiuolaikinį 
interjerą.

Šiandien laikraštyje spaus
dinami atsiliepimai į radviliš
kiečių kreipimąsi. Jie rodo, 
kad Tarptautinius vaikų me
tus galime ir privalome pažy
mėti labiau susitelkę, dau
giau padarydami. O tai ne
truks išryškėti nauda žmo
gui, ūkiui, visuomenei.

Laukiame, brangūs žem
dirbiai ir statybininkai, spe
cialistai ir vadovai, žinių iš 
jūsų kolektyvų, konkrečių 
įsipareigojimų ir vertingų 
darbų.” * * *

Kaip rimtai šiandien Tary
bų Lietuvoje kaime vaikų 
darželių statymas sprendžia
mas, galima spręsti ir iš ten 
pat spausdinamos korespon
dencijos “Įkurtuvės—šie
met,” kurioje, tarp kitko, 
rašoma:

“Kužiuose, centrinėje “Ta
rybų Lietuvos” kolūkio gy
venvietėje, kyla vaikų darže
lis. Jame jau šių metų pabai
goje krykštaus apie 90 ma
žylių. Č

Šį darželį statantys \mūsų 
tarpkolūkinės statybos* orga
nizacijos darbininkai Atsilie
pė į radviliškiečių Ragini
mą—darbų vykdytojo K. 
Lukšio kolektyvas įsiparei
gojo šį objektą atiduoti anks
čiau numatyto laiko.

Vaikų darželis—reikalinga 
įstaiga šiendienos kaimui. 
Mūsų statybininkai prieš ku
rį laiką atidavė naują vaikų
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Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Alfonsas Bieliauskas. Ta
da, kai lijo (412 psl.). Ketvir
toji rašytojo kūrinių serijos 
knyga. Romane vaizduojami 
paskutinieji metai prieš Didį
jį Tėvynės karą, karas, po
karis. Veiksmas daugiausiai 
vyksta pokariniame Kaune. 
Pakartotinis leidimas.

Povilas Dirgėla, Petras 
Dirgėla. Aistrų atlaidai (204 
psl.). Novelės apie mūsų 
gyvenimo, žmogaus grožį ir 
nepaprastumą. Ryškiausias 
kūrinys, šioje knygoje — 
“Dvylika novelių apie Teodo
rą Milkų.”

Petras Skodžius. Dovana 
gimimo dienai (312 psl.). 
Autoriaus geriausių apsaky
mų rinktinė. Joje spausdina
mi kūriniai iš 'knygų: “Ji 
buvo moteris” ir '“Sunku būti 
moterimi,” pateikiamas dar 
paruoštas naujų, niekur ne
spausdintų novelių.

Aleksas Dabulskis. Pa
prastos poringės (144 psl.). 
Tai trečias poeto satyrinių 
eilėraščių rinkinys. Jo temos 
labai įvairios: buitis, šeima, 
žmonių silpnybės bei ydos, 
visuomenės gyvenimo nege
rovės, tarptautinės politikos 
aktualijos.

Vilija Šulcaitė, Norėčiau 
būti žuvėdra (320 psl.). Ge
riausių poetinių kūrinių rink
tinė. Joje skelbiama poema 
“Raudonas sniegas,” eilėraš
čiai, miniatiūros. Mažoji poe
zijos serija.

Gediminas Griškevičius. 
Saugosiu saulutę (24 psl.). 
Pirmoji jauno autoriaus kny
gelė vaikams. Ją sudaro 
eilėraščiai, savo forma artimi 
liaudies dainelėms. Spalvo
tais piešiniais iliustravo dail. 
Teresė Bajorūnaitė.

Stefa Butkienė

STENGIASI IŠVENGTI 
STREIKO

Didžiosios General Electric 
kompanijos kontraktas su 
darbininkais baigsis birželio 
30. Joje dirba 120,000 darbi
ninkų. Dabar vyksta įtemp
tos derybos. Jie pasidaliję į 
13 unijų. Derybose unijos 
laikosi bendro fronto. Svar
biausias darbininkų reikala
vimas: algų pakėlimas.

darželį “Raudonosios vėlia
vos” kolūkyje. Šio ūkio pir
mininkas J. Jakubonis ne
pergyvena, kad darželis, 
skirtas 150 vaikų, dar neuž
pildytas. Jis pastatytas su 
perspektyva ateičiai. Meš
kuičiai, centrinė šio kolūkio 
gyvenvietė, auga, plečiasi.

TSO darbų plane numatė
me kasmet pastatyti kaime 
po vieną-du vaikų darželius. 
Jau žinome, kad ateinančiais 
metais tokie objektai mūsų 
statybininkų laukia “Tarybi
nės žemės,” “Tarybinio arto
jo” kolūkiuose.”

Tarptautinėmis temomis 
Bendradarbiaujama 
taikos vardan

Dabartinėje sudėtingoje tarptautinėje situacijoje, kai 
nuolat įvairiose vietose susidaro karinių konfliktų židiniai, 
kai taikos priešai mėgina pakirsti įtempimo mažinimo 
procesą, ypač vertingi tokie šalių santykiai, kurie grindžia
mi savitarpio supratimu, bendradarbiavimu ir gera kaimy
nyste. Ryškiu pavyzdžiu čia gali būti Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos santykiai.

Tarybų Sąjunga ir Prancūzija, kurias sieja seni tradici
niai draugystės ryšiai, neatsitiktinai vadinamos “pirmosio
mis kovotojomis už įtempimo mažinimą.” Nuo 1966 metų 
birželio mėnesio, kai Prancūzijos prezidentas de Golis 
apsilankė Tarybų Sąjungoje su oficialiu vizitu, Europoje 
prasidėjo įtempimo mažinimo procesas, kuris vėliau apėmė 
ir kitus žemynus. Nuo to laiko dviejų šalių vadovai susitiko 
ne kartą. Balandžio pabaigoje Maskvoje įvykęs L. 
Brežnevo susitikimas su V. Žiskas d’Estenu—tai dešimtas 
Tarybų Sąjungos rir Prancūzijos aukščiausiojo lygio susiti
kimeąs Tarybų Sąjungos, ir Prancūzijos aukščiausiojo lygio 
susitikimas. Štai jau antrą dešimtmetį abi šalys žengia 
lygiagrečiais kursais, kurių orientyras—taika ir įtempimo 
mažinimas. Jos labai svarbiu indėliu prisidėjo prie visos 
Europos pasitarimo paruošimo, padėjo sudaryti ištisą 
seriją socialistinių ir kapitalistinių Europos valstybių dvi 
šalių susitarimų. Tai, kad abi šalys užima artimas arba 
sutampančias pozicijas daugeliu svarbių tarptautinių klau
simų, joms teikia galimybę daryti teigiamą poveikį įvykių 
raidai pasaulyje, padėti paversti įtempimo mažinimą 
nesulaikomu procesu.

Didžiulę tarptautinę reikšmę taip ' pat turi Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos sukauptas ekonominio bendradar
biavimo patyrimas, kurį vėliau parėmė ir kitos šalys. 
Pokario metais Prancūzija tapo penktąja pasaulyje pramo
nine valstybe, gerokai pralenkė Didžiąją Britaniją. De 
Golis paskelbė nepriklausomą užsienio politikos kursą. Visa 
tai įgalino Prancūziją organizuoti plataus masto ekonominį 
bendradarbiavimą su Tarybų šalimi.

Tai rodo, pavyzdžiui, tas faktas, kad nuo 1966 iki 1977 
metų Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos prekyba padidėjo 
beveik dešimteriopai. Dabar abi šalys sėkmingai artėja 
prie užsibrėžto tikslo—per penkerius (1975-1979) metus 
trigubai padidinti savitarpio prekių apyvartą.

Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos ekonominis bendradar
biavimas naudingas abiems šalims. Prancūzija gauna iš 
Tarybų Sąjungos ne tik gamtinių dujų, naftos produktų ir 
kitų žaliavų, bet ir sudėtingiausių staklių, mašinų bei kitų 
prekių. Vis dažniau Prancūzijos keliuose sutinkami Tarybų 
Sąjungoje pagaminti automobiliai “Lada” ir “Niva,” o 
laukuose—tarybiniai traktoriai. Isuaro mieste jau trečius 
metus dirba didžiausias Vakaruose hidraulinis presas, kurį 
pagamino Tarybų Sąjungos specialistai.

Prancūzijos firmos savo ruožtu dalyvauja statant Karnos 
automobilių gamyklą, pertvarkant Maskvos ir Iževsko 
mažalitražių automobilių gamyklas, tiekiant įrengimus 
chemijos, maisto, miško pramonei ir kitoms šakoms. Vis 
plačiau taikomos ilgalaikės plataus masto sutartys kompen
saciniu pagrindu. Tai reiškia, kad Prancūzijos firmos tiekia 
komplektinius įrengimus statomoms Tarybų Sąjungos 
įmonėms, o jų vertė bus apmokėta dalimi šių įmonių 
produkcijos.

Pavyzdžiui, tokiu savitarpiškai naudingu pagrindu viena 
iš didžiausių Prancūzijos firmų “Krezo-Luas” neseniai 
pasirašė sutartį, pagal kurią bus tiekiami įrengimai naftai 
išgauti Vakarų Sibire. Kita firma “Teknip” tieks Tarybų 
Sąjungai įrengimus chemijos gamykloms už 2,5 milijardo 
frankų.

Toliau plėsti dvišalius ekonominius ryšius padės ilgalaikė 
Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos ekonominio pramoninio ir 
techninio bendradarbiavimo plėtimo programą laikotarpiui 
iki 1990 metų.

Prancūzijos prezidento V. Žiskas d’Esteno oficialus darbo 
vizitas į Tarybų Sąjungą, o derybos su TSKP CK 
Generaliniu Sekretoriumi TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininku L. Brežnevu, vizito metu pasirašyti 
svarbūs dokumentai nubrėš naujas dviejų šalių santykių 
gaires, duos šiems santykiams dar tvirtesnį ilgalaikį 
pamatą. V. Sereika
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TAI IR PRAĖJO VIENERI . . .

[Pabaiga]
Dabar —apie pačią Ameriką

Vytautas Alseika—aistrin
gas teatro ir kino mėgėjas. 
Tačiau jau kuris laikas jis 
atsisakė šio malonumo. Ir į 
leidyklą pasišnekučiuoti se
niai bebuvo užsukęs. Pa
skambins retkarčiais telefo
nu (“Kas naujo?”), pasidalins 
skaitytomis ar kitaip sužino
tomis naujienomis, pasipasa
kos vieną kitą įspūdį, ir vėl 
ilgam “dings.” Tai ne dėl 
kokio nors jo naujai atsiradu
sio gyvenimo būdo, ne dėl 
kokių ypatingų aplinkybių. 
Tiesiog V. Alseika jau kurį 
laiką įtemptai dirba: rašo 
savo pažadėtąją antrąją kny
gą—apie Ameriką, kurią jis 
pažino gyvendamas emigra
cijoje. Galbūt prisimenate, 
kad jis savo knygoje “Trys 
dešimtmečiai emigracijoje” 
rašė, jog viena iš priežasčių, 
paskatinusių grįžti į Lietuvą, 
buvo ir svetimas amerikietiš
ko gyvenimo būdas, prie 
kurio niekaip negalėjo pri
prasti. Apie savo amerikie
tiškojo gyvenimo patirtį V. 
Alseika žadėjo rašyti, kai 
susitiko su žurnalistais ir 
visuomenės atstovais grįžęs į 
Lietuvą iš ilgos emigracijos.

Bet per praėjusį metą teko 
jam daug laiko skirti ne vien 
knygų rašymui. Daug ben
dradarbiavo spaudoje, radi
juje. Keliavo Juodąja jūra, 
lankėsi Lenkijoje. Ypač daug 
įspūdžių V. Alseika atsivežė 
iš turistinės kelionės Volgos 
upe: grįžęs pasikvietė į sve
čius ir savo jaukiame bute 
Algirdo gatvėje dalijosi tos 
kelionės įspūdžiais. Tikėjau
si, kad tais įspūdžiais pasida
lins ir su “Laisvės” ar “Vil
nies” skaitytojais (o tuo pa
čiu—ir su daugeliu pažįsta
mų “dipukų,” kurie daug ką 
šių laikraščių dėka suži
no . . .). Gaila, tačiau to 
nepadarė . . .

Bet pirmosios knygos sėk
mė paskatino jį imtis sunkes
nio darbo. Paklausite: kodėl 
sunkesnio? Mat, savo patir
ties aprašymas buvo visgi 
patogesnis darbas:, daug 
autentiškos medžiagos, savo 
paties įspūdžių ir išgyveni
mų, tik išdėstyk tinkamiau, 
ir savaime skaitysis. Iš tikro, 
“Trys dešimtmečiai išeivijo
je” susilaukė didelio susido
mėjimo, tapo labai greitai 
išpirkta ir į antikvarinius 
knygynus ar knygynų anti
kvarinius skyrius negrįžtan- 
čia knyga. Leidėjai dabar 
apgailestauja, kad neužsi
spyrė išleisti knygos dides
niu tiražu (tiražų “politikai” 
lemiamą įtaką turi knygų 
prekybos darbuotojų pagei
davimai, o jie vis dar pasitai
ko ne visuomet tikslūs), kad 
nepasirūpino iki galo geresne 
poligrafine ir menine išvaiz
da. Tačiau knyga išėjo tikrai 
įdomi, turiningą ir įtikinanti.

Tuo tarpu rašyti apie pačią 
Ameriką yra kitas, sunkes
nis, dalykas. Jeigu saviems 
išeiviškiems įspūdžiams ne
buvo “konkurentų,” jeigu jie 
buvo vieno tik jo medžiaga, 
tai apie pačią Ameriką Tary
bų Lietuvoje jau yra parašy
ta ne viena knyga, o jų 
autoriai—žinomi rašytojai ir 
žurnalistai: G. Zimanas, A. 
Laurinčiukas, J. Baltušis, V. 
Reimeris, A. Sinkevičius. 
Tokiu atveju, iš tikro neleng
va yra surasti išeities tašką, 
kuriuo remiantis, būtų “ve
riama” į naują knygą surink
ta medžiaga. Be to, man 
atrodo, autorių gali užgriūti 
ir didelis faktinės medžiagos 
perteklius, noro viską ir kuo 
daugiau pasakyti pavojai.

Tad iš tikro ruošiant naują 
knygą reikia ir daugiau pasi
šventimo, netgi “išsijungi
mo” nuo kitų kasdienybės 

reikalų. O tai jam, be abejo, 
nėra lengva, nes, būdamas 
didelis teatrinio ir apskritai 
meninio gyvenimo mėgėjas, 
prarado daug per pastarąjį 
metą puikių progų pagyventi 
dvasine ir kultūrine praban
ga, kurios pas mus iš tikro 
apstu. Ne kartą V. Alseika 
sakydavo, kad jis negalįs 
atsistebėti kultūrinių rengi
nių gausumu ir intensyvu
mu, kad negalima ir lyginti 
Lietuvos kultūrinio gyveni
mo su amerikietiškuoju, kad 
jis, buvęs “neribotų galimy
bių” ir “neriboto pasirinki
mo” krašto gyventojas, nie
kados neturėjęs tokios gali
mybės ir tokio pasirinkimo, 
kaip čia, Vilniuje. 0 prieš 
kelionę Volga jam didžiausią 
įspūdį palikusi viešnagė 
Maskvoje, kur kasdien ėjęs 
ir ėjęs į aukščiausio profesi
nio lygio teatrus bei koncer
tus. O juk ir Vilniuje, paly
ginti nedideliame mieste, per 
savaitę gauni tokį pasirinki
mą, kokį mūsų išeivių inteli
gentas gali nebent sapnuoti. 
Pasirinkau tik keletą “Lite
ratūros ir meno” savaitinių 
anonsų, kad priminčiau kiek 
nepalyginamai intensyvus ir 
turtingas mūsų kultūrinis 
gyvenimas.

Tik per vieną savaitę
Dalį vienos balandžio sa

vaitės anonso sudaro skyre
lis “Mūsų svečiai.” Jame 
pranešama apie būsimus 
koncertus Vilniuje, Kaune, 
Druskininkuose, Panevėžy
je, Klaipėdoje ir kitur. Per 
vieną savaitę koncertuoja: 
Belgijos senosios muzikos 
ansamblis “Consortium anti- 
cum,” prancūzų Ž. Rusijos 
baleto teatras, prancūzų 
smuikininkas Ž. Ž. Kantoro- 
tas, lenkų Poznanės valstybi
nės filharmonijos simfoninis 
orkestras, prancūzų pianis
tas Ž. P. Žiumesas, šveicarų 
Ciuricho trio, švedų balerina 
Štruver, lenkų klavesinistė 
U. Bartkevič, be to, Mask
vos ir Latvijos atlikėjai.

Arba kita savaitė: Mask
vos artisčių kvartetas, japo
nų smuikininkas J. Unas, 
olandų dirigentas A. Rijė, 
vengrų smuikininkas Z. Ko- 
čišas, amerikiečių pianistas 
P. Rutmanas, Salvadoro pia
nistas 0. Mechija . . . Vilniu
je, Kaune, Druskininkuose 
ir . . . Birštone.

Ir šitaip nuolatos! Skelbi
mai mirga užsienio atlikėjų 
pavardėmis. Bet juk ne vien 
jie sudaro kultūrinio gyveni
mo įvairovę ir turinį. Tame 
pačiame Vilniuje —kasdien 
kelių teatrų spektakliai, me
no renginiai ir koncertai. 
Argi tai gali būti “privilegi
juotųjų” kultūrinis gyveni
mas, argi, žinant šiuos fak
tus, dora kalbėti apie ameri
kiečių pranašumą kultūrinių 
galimybių srityje (teko iš
girsti tokių “inteligentiškų” 
kalbų . . .), argi galvojantis 
žmogus, naudodamasis faktų 
lyginimais, negali sugebėti 
padaryti logiškų, protingų 
išvadų apie tai, ką lietuviškai 
kultūrai davė ir duoda so
cializmas?

Neseniai pakviestas lan
kiausi Utenoje, pas knygų 
mylėtojus—kelių remonto 
valdyboje, kolūkyje. Kur ir 
kada pagalvosi, kad tokiose 
vietose galima rasti suintere
suotą, plačią auditoriją? Ir 
tada, pabendravęs su tais 
žmonėmis—sava liaudimi, 
lietuviais—giliau suvoki, ką 
reiškia tokie faktai: Lietuvos 
meno saviveiklą sudaro 600 
mišrių chorų, 200 moterų ir 
50 vyrų chorų, 2000 šokių 
kolektyvų, 27 liaudies teat
rai, 40 dainų ir šokių ansam
blių, 92 liaudies kolektyvai, 
500 pučiamųjų orkestrų ir 

t. t. Iš viso 24,000 meno 
saviveiklos kolektyvų! Vien 
Liaudies meno rūmuose, ku
rių paskirtis—padėti meno 
saviveiklai, dirba 30 kvalifi
kuotų kūrybinių darbuotojų!

Kai prisimenu kai kuriuos 
užjūrio “auklėtojus,” viešna
gės metu man agresyviai aiš
kinusius, kas yra kultūrinis 
“pasirinkimas,” “laisvė,” kur 
glūdi amerikietiško gyveni
mo “pranašumai” kultūroje, 
nupurto šaltis: viešpatie, iš 
kur tas aklumas ir primity
vumas? Kokia dvasiškai ir 
kultūriškai skurdi pasidarytų 
mūsų tauta, jeigu ji imtųsi 
įgyvendinti kai kieno pačiu 
geriausiu siūlomą amerikie
tiško kultūrinio gyvenimo 
modelį! Juk apie tokio ameri
kietiško “pasirinkimo” gali
mybes gali kalbėti tik visai 
negalvojantis “vaduotojas” 
arba bloga savo tautai linkin
tis žmogus, bet ne inteligen
tas, pretenduojantis į liau
dies (!), laisvės ir pažangos 
apologetą . . .

Kartais paklausia: na, kaip 
ten J. Jurašas, V. Žilius, 
kaip jie savo praktikoje pa
tyrė tas “galimybes” ir tą 
“pasirinkimą!” Per trejetą ar 
daugiau metų—vos trys jo
kios kultūrinės garbės neat- 
nešę spektakliai, ar tai ne 
profesionalaus režisieriaus, 
vykusio kurti “laisvą lietu
višką (!) teatrą,” tragedija? 
Argi tai ne režisieriaus—me
nininko kūrybinė mirtis “ne
riboto pasirinkimo” pasauly
je? Kokia gi čia “laisvė” ir 
koks pasirinkimas”!? Gėda 
kalbėti . . . Niekas, tikrai 
niekas, konstatavus patį šį 
faktą, nepagailėdavo, niekas 
jo neužjausdavo. Atseit, taip 
jam ir reikia ... O Kauno 
dramos teatras, kuriame ka- 
dais “kankinosi” šis nelaimin
gasis, kasmet mėnesiui — 
pusantram atvyksta į Vilnių, 
gauti į jo spektaklius (dau
giau 50!) bilietų—didžiausia 
problema (tai pats patyriau), 
jauni režisieriai ten savo 
meniniu ir sceniniu moder
nizmu seniai pranoko buvusį 
savo kolegą, yra gerbiami, 
vertinami ir labai reikalingi. 
Pašaipiai šypsosi žmonės su
žinoję, kad profesionalus 
dailininkas Niujorke persi
kvalifikuoja vardan “kūrybos 
laisvės” į algos vergą—poli- 
grafininką . . .

Tai toks “pasirinkimo” ir 
“galimybių” palyginimas, ku
ris nejučiomis polemiškai 
prisiminė, dalinantis minti
mis apie vieną pažįstamą, jo 
darbą ir kultūros bei meno 
pomėgį . . . Kad neužsikal
bėčiau tokia per daug plačia 
tema, kad neįklimpčiau į 
tolesnius samprotavimus 
apie ją (turiu tokią silpnybę), 
skubu taip stačiai ir nutrauk
ti laišką.

Iki sekančio karto 
Jūsų

Vytautas Kazakevičius !

Managua. — Visoje Nika
ragvoje tarp liaudies ir So- 
mozos fašistinio režimo gin
kluotų jėgų vyksta kruvinos 
kovos.

Respublikinės reikšmės istorijos paminklas—rašytojo V. 
Krėvės-Mickevičiaus gimtinė Subartonių kaime, Varėnos 
rajonas, Merkinės apylinkė.

Tarybinės lietuvių literatūros 
klasikas

Petro Cvirkos gimimo septyniasdešimtmečiui

Rašyt. P. Cvirka

Petras Cvirka į lietuvių 
literatūrą atėjo labai jaunas, 
jo kūrybinis talentas išryškė
jo anksti ir greit subrendo. 
Tai buvo rašytojas, trykš
tantis energija, kupinas gy
venimo džiaugsmo, sąmojin
gas ir iškalbus, mėgiamas; 
draugų ir pažįstamų. Ir visas 
atsidavęs savo darbui—savo 
kūrybai, kuri ir buvo jo gy
venimas, jo džiaugsmas ir 
rūpestis. P. Cvirka, kaip 
pasakė jo draugas ir bendra
žygis A. Venclova, “savo 
trumpą, bet nuostabiai gražų 
gyvenimą, savo galingą ta
lentą ir aukštą įkvėpimą, 
savo sveikatą ir karštą tary
binio patrioto širdį atidavė 
savo liaudžiai, mylimiems 
darbo žmonėms, didžiajai sa
vo tėvynei.”

P. Cvirkos gyvenimo ke
lias prasidėjo prieš septy
niasdešimt metų, 1909 m. 
kovo 12 d., ant panemunės 
kalvų prigludusiame Klangių 
kaime, jo paties žodžiais ta
riant, “didelių štukorių, dai
nininkų, muzikantų kaime.” 
Gimtasis kaimas jam visam 
laikui liko “brangi atsimini
mų sala,” į kurią dažnai 
sugrįždavo mintimis, kurios 
kasdieninę buitį ir šventiškas 
akimirkas taip ’ gerai jautė, 
kur jam viskas buvo supran
tama ir miela. Iš savo gimti
nės jis atsinešė į literatūrą 
meilę liaudies žmogui ir tė
viškės gamtai, pagarbą sun
kiam valstiečio triūsui, jo 
atkaklumui ir šviesos sieki
mui. Atsinešė jis ir dar vieną 
brangų ir rašytojui itin svar
bų dalyką: sodrią, vaizdingą, 
sąmojų, žaižaruojančią pane
munių šnektą, nepaprastai 
gyvą kalbos jausmą ir suge

B. Aleknavičiaus nuotraukos 

bėjimą mokamai naudotis jos 
neišsemiamais turtais. Gal 
todėl jis ir pasidarė vienu 
geriausių stilistų lietuvių li
teratūroje, daug prisidėjo 
prie visos literatūrinės kab 
bos ugdymo ir tobulinimo.

Kartu su kūrybiniu talento 
stiprėjimu klostėsi ir pažan
gios antifašistinės P. Cvirkos 
pažiūros. Jis bendradarbiavo 
jaunų rašytojų žurnale “Tre
čias frontas,” draugavo su 
pažangiais Kauno darbinin
kais “Vilties” klube, o vėles
niais metais vis nuosekliau 
suko į socializmą. Rašytojo 
pasaulėžiūros kairėjimą vei
kė ir jo kelionės į Tarybų 
Sąjungą, po kurių jis tapo 
nuoširdus socializmo šalies 
bičiulis ir jos laimėjimų pro
paguotojas, Lietuvoje.

Tarybiniais metais P. Cvir
ka iškilo kaip lietuvių tarybi
nių rašytojų organizacijos 
vadovas, visas jėgas atida
vęs naujo tipo literatūros 
ugdymui, jos pajėgų konsoli
davimui po marksizmo-leni
nizmo idėjų vėliava. Vado
vaudamasis partijos nurody
mais, jis sakė plunksnos 
draugams, kad “tarnauti 
darbo liaudžiai—reiškia tar
nauti pačiai tautai, žmonijai, 
tarnauti tam, kas progresy
vu ir gera.” Su rašytojo 
komunisto įsitikinimu jis ne 
kartą kalbėjo, kad tarybinis 
žmogus turi būti pagrindinis 
mūsų literatūros vaizdavimo 
objektas, kad literatūra turi 
būti kuo glaudžiausiai susiju
si su savo liaudies gyvenimu.

Kūrybinis P. Cvirkos ta
lentas buvo daugiašakis: jis 
rašė eilėraščius, kūrinius 
jaunimui, pasakas, apybrai
žas, straipsnius kultūros, 
meno ir literatūros klausi
mais. Tačiau pagrindinė jo 
kūrybinio darbo sritis buvo 
proza-romanai ir apsakymai. 
Čia jis ir pasiekė didžiausių 
laimėjimų.

Pirmasis P. Cvirkos roma
nas “Frank Kruk” (1934) 
buvo kartu ir pirmasis saty
rinis romanas lietuvių litera
tūroje. Pagrindinis romano 
veikėjas Frankas Krukas ta
po biznieriaus, buržuazinio 
verteivos sinonimu. Pavaiz
davęs ištisą galeriją menkys
tų, savo juodus darbus 
dangstančių išorinio panoru- 
mo ir tariamo patriotizmo 
skraiste, rašytojas pliekė ir 
visą buržuazinę santvarką, 
kurioje klesti krukai ir jo 
verti apskrities miesto 
“šventieji.” Rašytojo juokas 
buvo šaižus, kupinas karčios 
ironijos, negailestingas bet 
kokiai niekšybei.

Antrasis rašytojo romanas 
“Žemė maitintoja” (1935) lai
komas geriausiu jo kūriniu. 
Per vienos valstiečių šeimos 
likimą jis čia pavaizdavo iš
tisą istorinį laikotarpį su 
daugeliu svarbių įvykių ir 
socialinių reiškinių, griežtai 
kritikuodamas buržuazinę 
žemės reformą ir visą sociali
nę santvarką. Tai kartu ir 
romanas apie du vienas kitą 
mylinčius ir artimiausius 
žmones. Jų likimo istoriją 
rašytojas papasakojo nepap
rastai nuoširdžiai, su giliau
siu įsijautimu ir geraširdiška 
šypsena. Mes tiesiog susigy
vename su romano veikėjais, 
mus jaudina jų žmogiškas 
žavesys ir patrauklumas. Ju
ras Tarutis įkūnija tai, kas 
buvo geriausia darbo valstie
čio charakteryje ir kas dar 
tik brendo jo sąmonėje—su
vokimą, kad reikia kovoti dėl 
duonos ir žemės, prieš išnau
dotojus ir socialinę neteisy
bę. Jo žmonos Monikos pa
veikslas yrą vienas šviesiau
sių moters paveikslų lietuvių 
literatūroje.

Trečiajame romane “Meis
teris ir sūnūs” (1936) mes 
patenkame į linksmų istori
jų, sąmojingų pokštų, skar
daus juoko pasaulį. Tai kny
ga apie lietuvių liaudies gy
vybingumą, optimizmą, re
voliucines tradicijas ir lais
vės meilę, apie liaudies žmo
gaus dvasinį grožį ir meninę 
gyslelę, puošiančią jo gyve
nimą.

Kaip novelistas P. Cvirka 
pagarsėjo knygomis “Kasdie
nės istorijos“ (1938) ir 
“Ąžuolo šaknys” (1945). Po
kario metais P. Cvirka vie
nas pirmųjų ėmė rašyti apie 
naujus ir neretai sudėtingus 
tikrovės reiškinius, klasių 
kovą, pirmuosius kolektyvi
nio žemės dirbimo žingsnius. 
Jį dabar itin domino “seno 
pasaulio, senų formų kriti
mas ir naujo žmogaus gimi
mas,” tūkstančių sąmonėje 
vykstantis ideologinis ir psi
chologinis lūžis, socialistinio 
humanizmo esmė. Apie tai 
jis ir pasakojo savo paskuti

Taika reikalinga visiems
Šiomis dienomis New Yor- 

ko “Metropoliteno” muzieju
je veikia paroda “Maskvos 
Kremliaus muziejų brange
nybės.“ Truputį anksčiau 
Washingtone atidaryta kita 
tarybinė paroda—“Leningra
do Ermitažo italų dailės še
devrai.”

Dviejų didelių, puikiai pa
ruoštų tarybinių parodų ati
darymas reikšmingai sutapo 
su labai svarbiu įvykiu: pra
nešimu, kad baigiamos dery
bos dėl strateginės ginkluo
tės apribojimo. Šio praneši
mo nekantriai laukė didžiulė 
dauguma amerikiečių. Nepa
liaujamai didėjančios karinės 
išlaidos spaudžia amerikie
čius. Jie puikiai supranta, 
kad didėjantis grėsmingas 
arsenalas nieko gero nežada. 
Jungtinėse Valstijose diena 
iš dienos plečiasi kampanija 
už greitesnį derybų užbaigi
mą. Susidarė organizuotos 
sutarties šalininkų grupės, 
draugijos, susivienijimai, jau 
neminint pažangių organiza
cijų, kurios kovojo už sutartį 
nuo pat derybų pradžios. Pa
vyzdžiui, veikia didelė orga
nizacija “Amerikiečiai už su
tartį,” kurios centras yra 
Washingtone. Jai priklauso 
įvairiausių visuomeninių 
sluoksnių žmonės.

Pastaruoju metu labai rim
tai tuo klausimu pasisakė ir 
JAV prezidentas J. Carteris, 
ir gynybos ministras H. 
Braunas, ir dar daugelis kitų 
JAV valstybės veikėjų.

Tai daroma ne be reikalo: 
Jungtinėse Valstijose dar 
yra jėgų, kurios visomis iš
galėmis skelbia, kad sutartis 
“reikalinga ir naudinga” tik 
Tarybų Sąjungai, kad “nebus 

niuose apsakymuose, išleis
tuose rinkiniu “Brolybės sėk
la” (1947). Plačius rašytojo 
užsimojimus ir naujus kūry
binius sumanymus nutraukė 
netikėta mirtis 1947 m. ge
gužės 2 d.

Tad kuo gi reikšminga ir 
brangi mums šiandien P. 
Cvirkos kūryba? Ji pirmiau
sia reikšminga kaip realisti
nės lietuvių literatūros tra
dicijų tąsa, praturtinta nauja 
XX a pasaulinės literatūros 
patirtimi, socialistinės ideo
logijos principais. Ji prasky
nė mūsų literatūrai naujus 
kelius, davė nemaža impulsų 
kitiems rašytojams. Pa
trauklus ir jo kaip puikaus 
pasakotojo ir sąmojingo žo
džio meistro pavyzdys.

P. Cvirka mums brangus ir 
kaip vienas iš tarybinės lie
tuvių literatūros pradininkų, 
daug prisidėjęs prie jos ug
dymo, socialistinio realizmo 
principų įtvirtinimo. Kartu 
su S. Nėrini, V. Montvila, A. 
Venclova, J. Šimkum jis sto
vėjo prie šiandieninės mūsų 
literatūros ištakų, nulėmė ne 
vieną ir dabar gyvybingą jos 
linkmę. Jo tradicijas toliau 
plėtoja tokie rašytojai, kaip 
J. Avyžius, V. Petkevičius, 
M. Sluckis, K. Marukas.

Šiandien Petrą Cvirką gali
me vadinti lietuvių tarybinės 
literatūros klasiku. Jo pa
veikslas jau įkūnytas bronzo
je, jo vardu pavadinti laivai, 
kolūkiai, mokyklos. Kasmet 
tūkstančiai skaitytojų aplan
ko jo memorialinius muziejus 
Kaune ir Klangiuose. Ne 
vienas jo kūrinys ekranizuo
tas ar pastatytas teatro sce
noje. Jo kūryba tebėra gyva 
kaip ir anksčiau, ji lydi mus 
kasdien, nuolat teikdama es
tetinį pasigėrėjimą, pratur
tindama mūsų dvasinį pasau
lį. Ji seniai peržengė gimtojo 
krašto ribas ir tapo milijonų 
savastimi, toli išgarsindama 
lietuvių literatūrą. Tokio li
kimo susilaukia tik didelio 
talento rašytojo darbai.

Vytautas Galinis
filologijos daktars, LTSR 
nusipelnęs mokslo veikėjas

įmanoma kontroliuoti sutar
ties vykdymo”. . . Būdinga 
ir net simboliška, kad sutar
ties priešų tarpe yra ir . . . 
Centrinės žvalgybos valdy
bos vadovas admirolas V. 
Terneris, keletas pačių ar
šiausių antitarybininkų sena
torių, kitoje Atlanto pusėje 
visada matančių tik juodą 
spalvą ir su Tarybų Sąjunga 
visada norinčių kalbėti tik iš 
jėgos pozicijų.

Taigi amerikiečių džiaugs
mas derybų pabaiga visai 
suprantamas. Tačiau šiame 
nepaprastos svarbos žygyje 
įveikta dar tik dalis kelio: po 
sutarties pasirašymo birželio 
mėnesį ją dar turės ratifi
kuoti JAV kongreso senatas, 
ir reakcija stengiasi atsi
griebti, iš visų jėgų, vėl ir 
vėl kartodama tą patį.

Sutarties šalininkai—o jų 
dauguma—energingai kovoja 
už jos ratifikavimą senate. 
Tikrai malonu ir reikšminga, 
kad šių didelių įvykių nuoša
lyje nelieka ir pažangūs 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuviai. Štai, pavyzdžiui, 
New Yorko pažangių moterų 
klubas nusiuntė telegramas 
senatoriams nuo New Yorko 
valstijos, ragindamas juos 
pasisakyti už sutarties ratifi
kavimą.

. . . Tad dvi didelės tarybi
nės parodos, atidarytos Wa
shingtone ir New Yorke kaip 
tik šiomis dienomis, tapo dar 
svarbesniu įvykiu ne tik kul
tūriniame abiejų šalių, bet ir 
geriau pažįstant vienas kitą, 
abiejų šalių istoriją, žmonių 
būdą bei mąstyseną. Dabar 
tai ypatingai svarbu.

Jonas Lukoševičius
TX “rn ”
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Tėvų dienos šventė Amerikoje
(Dailininko Roberto Feiferio kalba, pasakyta L. L. D. 45 
kuopos parengime, Tėvų Dienos šventės minėjime, š. m. 
birželio 16 d., Lithuanian Senior Citizen klube, St. 
Petersburge, Floridoje.)

Šiemet sukanka 55 metai, 
kai šioje šalyje švenčiama 
Tėvų Diena, arba “Father’s 
Day.” Tad, šia proga, pakal
bėkime apie šios šventės 
atsiradimą ir tėvo rolę šei
moje ir visuomeniniame gy
venime.

Tėvų pagerbimo diena, iš 
pradžių atsirado nepriklauso
mai, skirtingose Amerikos 
vietovėse, skirtinguose me
tuose ir skirtingose dienose, 
kol galų gale, valdžios parei
gūnai susitarė paskirti birže
lio trečią sekmadienį kaip 
Tėvų Dienos nacionalinę 
šventę.

Šios šventės idėja ir nuo
pelnas tenka Mrs. Sonora 
Dodd iš Spokane miesto, 
Washingtono valstijoje. Jai 
ta idėja kilo 1909 metais 
kaip tinkama pagarba savo 
tėvui, William Jackson 
Smart, kuris su nepaprastu 
pasišventimu ir tėviška mei
le išaugino savo 6 vaikus, jų 
motinai anksti mirus.

Kad įgyvendinti savo su
manymą, ji kreipėsi raštu į 
tuolaikinį Spokane miesto 
dvasiškį Conrad Bluhm, pa
siūlydama tėvų pagerbimui 
paskirti birželio 5 d. kaip 
Tėvų Dieną. Pasiūlymas bu
vo priimtas ir 1910 m., 
Spokane mieste, įvyko pir
mas Tėvų Dienos minėjimas. 
Sūnūs ir dukterys buvo pra
šomi nešioti raudoną rožę 
pagerbimui gyvo tėvo, o bal
tą rožę, jei tėvas miręs.

Tais laikais Tėvų Dienos 
minėjimai vyko lokalinėje 
formoje, dar neišsiplėtė po 
visą kraštą. Chicagoje 1911 
mt. Tėvų Dienos minėjimas 
buvo diskutuojamas kaip 
naujas dalykas. Tuo metu 

Užtenka . . .
Pusę pašau!’o pėsčiom apėjau, 
laivais apiplaukiau, 
lėktuvais apskridau.
Užtenka—
Aš, niekad daugiau nebekeliausiu 
į svečias šalis.
Nebetraukia Reinas
ir raudonais dobilais nusėtos jo lankos, 
nei judri ir vandeninga Sena 
su savo laivais— atplaukiančiais 
ir išplaukiančiais.
Pabodo man gondoljerų dainos 
Venecijos kanaluose;
nebevylioja snieguotos Alpės— 
jį šlaitai ir tarpekliai
su vienišomis piemenų trobelėmis 
ir ant avių kaklų skambančiais varpeliais. 
Nebeužsukčiau Ispanijon, 
nors ten labai vaiskus dangus, 
gaivus raudonas vynas, 
sultingos fygos, 
melodingos andalūziečių dainos 
ir gražios merginos.
Ne!

Nebepatraukčiau dar toliau—per Atlantą, 
į Brazilijos platų krantą.
Nors ten naktys tokios tylios 
o žvaigždės tokios žemos; 
nors palmės tokios aukštos 
ir tokios žalios;
nors dienos tokios giedrios 
o jūros vanduo toks mėlynas; 
nors paukščiai tokie margi 
o žmonės tokie geri.
Nebetraukia manęs ir ten.
Ne!.

Labiau už viską aš myliu 
savo gimtojo krašto kalvas ir klonius, 
ošiančius pušynus 
ir svyruoklių beržų giraites.
Čia lakštingalų trelės daug skambesnės 
už papūgų riksmą.
Man artimesnės ramios Baltijos bangos 
už šniokščiantį ir saulėj žvilgantį Atlantą. 
Aš, niekur daugiau iš čia nebepasitrauksiu: 
myliu protėvių kraštą, 
jo laukus ir vinguriuojančius upokšnius, 
sidabru žėrinčius ežerus 
ir čiobreliais kvepiančius upių šlaitus.
Čia mano žemė!
Čia mano namai!
Ir nieko daugiau šiame pasaulyje 
man nebereikia.

L. Valbasys

šiuo klausimu komiteto pasi
tarime vienas narys sarkas
tiškai išsireiškė: “Vargšas 
tėvas paliktas nežinioje. Jis 
negauna užtektinai dėmesio 
ir pripažinimo, nežiūrint jo 
polinkių uždirbti duoną sau 
ir šeimai. Tačiau, tėvo pripa
žinimui, duokime nors vieną 
dieną.” Taip ir liko ten at
švęstą tik viena Tėvų Diena. 
Tik vėliau, 1914 mt., dėka 
įtakingo valdžios pareigūno, 
William Bryan, Kongresas 
svarstė ir priėmė Tėvų Die
nos įvedimą.

1924 metais prezidentas 
Calvin Coolidge rekomenda
vo švęsti Tėvų Dieną nacio
nalinėje formoje, pareikšda
mas, kad Tėvų Dienos minė
jimai jau yra gerokai išsiplė
toję po visą šalį ir dėka tos 
šventės, gali būti artimesni, 
tampresni ryšiai tarp tėvų ir 
vaikų, bei įspūdingesnis tėvo 
įvertinimas jo pareigose.

Tėvų pareiga šeimoje
Tėvus šeimoje galima paly

ginti prie šakoto medžio; 
kamienas—tėvai, o šakos— 
vaikai. Tėvas yra šeimos 
galva, abu tėvai yra autori
tetai vaikams. Jeigu išlaiko
mos šeimoje dvasinės savy
bės, tuomet šeimos ugdymas 
stiprėja tarp tėvų ir vaikų. 
Mes žinome, kad motinos 
vaidmuo yra biologiškai sąly
gotas motinystės instinktas, 
o tėvo vaidmuo yra sociali
nis. Tėvas globoja, prižiūri 
savo šeimą tiek, kiek ir 
motina. Tėvas padeda nusta
tyti gyvenimo formą, būklą, 
o vaikas dažniausiai kuriasi 
būsimo vyro paveikslą iš 
tėvo.

Tėvas rūpinasi šeimos iš-

“LAISVĖ”

c ■ f. -ji.W 7'.' ' &

DAILININKAS STASYS KRASAUSKAS [1929-1977]. Raižinys “Gyvenimas,” iš 
graviūrų ciklo “Amžinai gyvi.” Už šių grafikos kurinių ciklą, kuriame dramatiškai-sim
boliniai vaizduojamos Tarybinio kario, šeimos tėvo, kovos už laisvę ir šviesią ateitį, 
jam buvo paskirta 1976 metų T. S. R. S. Valstybinė premija. Dail. Stasiui Krasauskui, 
šių metų birželio pirmąją būtų sukakę 50 metų.

laikymu, kaip išsaugoti šei
mą ir puoselėti meilę prie 
žmonos ir vaikų. Jis mato, 
jaučia, žino ko trūksta šei
mai. Jis turi būti tvirtas, 
vyriškas, bet ir kartu jaut
rus, tolerantiškas. Reiškiant 
meilę vaikams, gerai žinome, 
kad reikalingi abu tėvai. Di
delę reikšmę turi ir tėvų 
tarpusavis sugyvenimas, el
gesys vaikų atžvilgiu. Žino
kime, kad vaikų instinktas 
yra stiprus ir lakus. Jis 
vienoks su motina, kitoks su 
tėvu ir skirtingas su mokyto
ju ar giminėmis. Jie viską 
mato, supranta ir iš kasdie
ninio gyvenimo mokosi. 
Kiekvienam tėvui rūpi išau
ginti vaikus sveikus, duoti 
mokslą, jam rūpi prirengti 
juos savystoviam gyvenimui, 
kuris šiais moderniniais lai
kais yra ypatingai painus, 
viliojantis ir pavojingas . . .

Tėvas, kuris jau pergyve
nęs jaunystės laikotarpį, įgi
jęs patyrimo gyvenime, žino, 
kaip auklėti savo vaikus tei
singu gyvenimo keliu, kad 
jie nepaslystų, nepaklystų 
gyvenimo labirinte, jų ver
petuose . . .

Žodžio “tėvas” 
simbolinė reikšmė

Žodis “tėvas” nevien su
prantamas kaipo šeimos gal
va. Jis vartojamas ir kaip 
garbės titulas tiems žmo
nėms, kurie yra kuo nors 
ypatingai pasižymėję savo 
tautos ar žmonijos labui. 
Žmogus, kuris užima nepap
rastą vietą istorijoje, irgi 
kartais vadinamas “tėvas.” 
Tas titulas neturi oficialų 
pastovumą, nes jis duodamas 
daugiau iš tradicijos. Štai ke
letas pavyzdžių:

Amerikos tėvas: Samuel 
Adams, vienas iš aktyviausių 
patriotų kovoje už Amerikos 
nepriklausomybę.

Savo šalies, tėvynės tėvas: 
George Washington yra 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
liaudies tėvas.

Medicinos tėvas: Hippoc
rates, graikas, vienas iš žy
miausių senovės laikų dakta
ras.

itorijos tėvas: Herodotus, 
kuris pats pirmas parašė 
didžiąją graikų ir kitų seno
vės kraštų istorijas.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų konstitucijos tėvas: James 
Madison.

Tėvas Abraomas arba 
Father Abraham: Taip vadi
no negrai-vergai prezidentą 
Abraham Lincolną, civilinio 
karo metu.

Socializmo tėvas: Karolis 
Marksas.

Apie tėvą—darbo žmogų
Nekalbėsiu apie tėvus- 

turtuolius kapitalizmo šaly
se, kurie gyvena prabangoje, 
lėbauja, kuriems nerūpi nė 
darbas, nė duona, kurių šei
mos daugumoje palaidos, o 
jų vaikai (jei jų turi) išlepin
ti, moraliai pakrikę, nes per
daug visko turi. Geriau pa
kalbėsiu apie tėvus-darbo 
žmones kapitalizmo sistemo
je, kur daugumoje, dėl sun
kios ekonominės padėties, 
vargingai gyvena, nesuduria 
galą su galu ir skurdui galo 
nesimato.

Dėka netikusios socialinės 
santvarkos kapitalistiniame 
pasaulyje, dar vis tebevyks
ta darbininkų išnaudojimas, 
rasinė diskriminacija, nedar
bas, skurdas. Demonstraci
jose pralietu darbo žmonių 
krauju ir areštuotų kalėji
muose kančiomis iškovotos 
demokratinės teisės mindžio
jamos, mažinamos, pažan
giam žodžiui bei balsui nėra 
vietos. Bet nepaisant to viso, 
darbo liaudis atkakliai kovo
ja už savo teises, dar labiau 
stiprina savo jėgas, plečiant 
pažangią visuomeninę veiklą 
unijose bei kitose pažangiose 
organizacijose, kad išvien 
kovoti prieš išnaudojimą, už 
socialines teises, už visos 
žmonijos gerbūvį, prieš ka
rus, už taiką pasaulyje.

Per amžius tėvai ir jų 
šeimos, atseit, visa žmonija

* * *
Pamiškę nuklojo baltos pieno 

rūkos, 
Saulė nusileido už aukštų 

kalnų, 
Sapnuose paskendo lengvos 

pienės rūkos, 
Pievoje užmigo tūkstančiai 

žiedų.

Tik siela nerimsta, veržiasi į 
tolį.

Ilgesiu suvirpa vieniša širdis, 
Tyrią, skaisčią meilę 

susirasti noris 
Svajonėse paskendus, per 

tylios naktis . . .
Kęstutis Balčiūnas 

nukentėjo nuo karų. Niekas 
karo nenori, tik ginklų fabri
kantai, pasisamdę visokio 
plauko generolus, dar vis 
bando sukelti pasaulinius ka
rus. Be paliovos gamina pa
trankas, karinius orlaivius, 
branduolines bombas, krau
na į ginklų arsenalus, žmonių 
žudymui.

Remiantis statistiniais da
viniais, tarptautinėse ginkla
vimosi lenktynėse išleidžia
ma apie 400 bilijonų dolerių 
per metus. Ginklų fabrikavi- 
mo lenktynėse, panaudojama 
apie 500,000 geriausių, ga
biausių mokslininkų ir inži
nierių. Pagalvokime, kiek 
daug būtų galima atsiekti, 
jei tų mokslininkų protas 
būtų naudojamas kitoms 
žmonijos problemoms iš
spręsti! Deja, tas kol kas 
neįvyksta. Nors ir liūdna, 
bet faktai tvirtina, kad gink
lų tyrinėjimui ir tobulinimui 
daug daugiau išleidžiama pi
nigų pasaulyje, negu energi
jos, sveikatos, auklėjimo ir 
maisto reikalams.

Bet nauji liaudies taikos 
šūkiai jau aidi per visą pa
saulį: Už pasaulinę taiką, už 
visuotiną nusiginklavimą, už 
demokratiją, už tautų ir val
stybių draugystę. Visur pa
saulyje vyksta masiniai pro
testai prieš gaminimą bran
duolinių ginklų. Šie žmonių 
masiniai protestai prieš gin
klavimąsi jau davė teigiamus 
rezultatus. Per pasaulį pla
čiai nuaidėjo žinios, kad po 
ilgų derybų tarp Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos tapo prašalintos 
pagrindinės kliūtys dėl stra
teginio ginklavimosi apriboji
mo sutarties pasirašymo, kas 
sumažintų branduolinės ka
tastrofos galimybę. Sutarties 
(SALT II) pasirašymas įvyko 
Austrijos sostinėje Viennoje 
birželio 18 dieną. Ją pasirašė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Jimmy Carteris 
ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
kas Leonidas Brežnevas.

Lai dabartinis mūsų visų 
tikslas būna: sulaikyti karo 
pavojų, sustabdyti ginklavi
mosi varžybas, išsaugoti mū
sų žemę nuo branduolinio 
karo liepsnos, kad tėvai galė
tų perduoti jaunąjai kartai 
visus žemės turtus ir jos 
grožį.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOS KAIMUI

Vilnius. — 800 projektų 
per metus parengia Žemės 
ūkio statybos projektavimo 
institutas Kaune. Jų bendra 
statybos kaina—250 milijonų 
rublių.

Respublikoje gerai žinomi 
pagal instituto projektus pa
statyti tokie pramoniniai že
mės ūkio gamybos komplek
sai, kaip Vievio ir Kaišiado
rių paukštynai, stambūs 
kiaulininkystės kompleksai 
Trakų, Šilutės, Telšių, Rad
viliškio rajonuose ir kt.

Institute projektuojamas 
Kauno rajono I. Mičiurino 
tarybinio ūkio-technikumo 
kompleksas, kuriame moky
sis apie tūkstantį mokslei
vių—busimųjų sodininkų, 
daržininkų, agronomų, biti
ninkų ir apželdintojų. Kom
plekse bus 600 vietų aktų 
salė ir sporto salė su žiemos 
sodu, plaukimo baseinu, ben
drabučiai moksleiviams, 
praktinių darbų korpusas.

IŠNYKS GYDYTOJŲ 
STOKA AMERKOJE

Nėra jokia paslaptis, kad 
Jungtinėse Valstijose šian
dien jaučiama gana didelė 
gydytojų stoka. Bet leidinyje 
“The New England Journal 
of Medicine” vėliausioje lai
doje sakoma kad 1990 metais 
jų jau turėsime pakankamai. 
Raporte sakoma, kad jeigu 
1976 metais šioje šalyje kiek
vienam 100,000 gyventojų 
buvo tik 194 gydytojui, tai 
1990 m. jau bus net 242.

IRANU NAUJA 
KONSTITUCIJA

Teheranas. — Irano val
džia jau sudarė ir paskelbė 
naujos konstitucijos projek
tą. Monarchija panaikinima. 
Bus respublika su prezidentu 
ir parlamentu. Parlamentas 
susideda iš vieno buto. Pre
zidentas paskirs premjerą, o 
premjeras sudarys vyriausy
bę. Islamų tikėjimas pripa
žįstamas oficialiu šalies tikė
jimu.

UŽ SANKCIJAS
PRIEŠ RODEZIJĄ

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmų Užsienio 
reikalams komitetas užgyrė 
prezidento Carterio nusista
tymą nenuimti ekonominių 
sankcijų nuo Rodezijos, kol 
ten nebus įvykdyti laisvi 
rinkimai ir sudaryta nauja 
demokratinė vyriausybė. 
Tuo tarpu, kaip žinia, Sena
tas yra pasisakęs už sankcijų 
panaikinimą. Manoma, kad 
padrąsintas Atstovų Rūmų 
komiteto nutarimo preziden
tas nepakeis savo nusistaty
mo ir sankcijos pasiliks.

Manila. — Ryškesniam at- 
žymėjimui Filipinų 81-sios 
metinės nepriklausomybės 
prezidentas Marcos paskelbė 
amnestiją ir iš kalėjimo pa
leido 714 kalinių.

Maskva. —- Žinių agentūra 
Tass praneša, kad Tarybų 
Sąjungą į erdvę paleido nau
ją satelitą Cosmos 1107. Jo 
misija esanti tęsti mokslinį 
erdvės tyrinėjimą.

PO VAISINGO VIZITO GRĮŽTA I TĖVYNE

Nuotraukoje vaizdas Maskvos aerodrome. Po labai naudin
go ir vaisingo oficialaus vizito Indijos premjeras Morarji 
Desai [dešinėje] grįžta namo. Jį išlydi Tarybų Sąjungos 
prezidentas Brežnevas. Sakoma, kad šis Desai vizitas dar 
labiau praplėtė ir sustiprino santykius tarp Indijos ir 
Tarybų Sąjunga.

JAU TEISINASI PRIEŠ 
IZRAELI

Izraelio žemės ūkio minis
tras Sharon apkaltino Jung
tinių Valstijų prezidentą 
Carterį, kad jis labai kenkiąs 
pasiekimui Vidurio Rytuose 
taikos, pritardamas įsteigi
mui nepriklausomos palesti
niečių valstybės vakarinėje 
Jordano upės pusėje ir Gazo
je. Mūsų Valstybės departa
mentas Sharono kaltinimą 
tuojau atmetė. Departamen
tas sako: Kaip tik priešingai: 
gegužės 29 dieną spaudos 
konferencijoje prezidentas 
nepriklausomos palestiniečių 
valstybės idėją kaip tik at
metė. Dar daugiau: prezi
dentas tada pasakė, kad to
kia valstybė tiktai užkirstų 
kelią pasiekimui pastovios 
taikos.

STREIKO IŠVENGTA
Pranešama, kad gumos ga

mybos stambioji Goodrich 
Company ir unija susitarė 
naujam 3 metų kontraktui. 
Dabar lieka tik nariams bal
savimu ją užgirti. Kompanija 
samdo 6,000 darbininkų. 
Spėjama, kad dauguma su
tartį užgirs ir streiko bus 
išvengta.

Unijos prezidentas Peter 
Bommarito sako, kad unijai 
pavyko iš kompanijos iškovo
ti daug didesnį darbininkams 
algų pakėlimą, negu nusako 
prezidento Carterio “guide
lines.” Kompanija sutiko 
ateinančiais trejais metais 
algas pakelti 30 procentų.

GALI KILTI LIGONINIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

Newark, N. J. — Labai 
galimas daiktas, kad liepos 5 
net aštuonių ligoninių Šiauri
nėje New Jersey valstijoje 
4,000 darbininkų paskelbs 
streiką. Darbininkai priklau
so unijai. Jie reikalauja 10 
proc. algų pakėlimo. Dery
bos vyksta išsikovoti naują 
dvejų metų kontraktą. Jeigu 
nebus pasiekta susitarimo 
birželio paskutinę dieną, 
streikas, sakoma, bus neiš- 
vengimas.

Gegužis
Beržymėly kukuoja gegutė, 
Pievas puošia gražiausi

žiedai,
Gluosny suokia mažoji 

lakštutė,
Sužaliuos greit ir ąžuolai.

Pasipuoš Kauno parkai
gėlynais,

Jų takeliais vaikučiai bėgios, 
O močiutės grožėsis anūkais, 
Sau ramiai ant suoliukų

sėdės.

Prisimins jos čia savo 
vaikystę 

Ir jaunystės praleistus 
metus, 

Kur taip greitai prabėgo ir 
dingo 

Lyg kad žaibas padangėj 
platus.

K. Zakavičienė 
1979.V.15
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TORONTO, ONTARIO

Netekom malonios 
draugės

Birželio 7 palaidojom drau
gę Adelę Mikšienę. Ji buvo 
dar tik 73 metų amžiaus. 
Pastaruoju laikotarpiu ji gy
veno Calgaryje, Albertos 
provincijoj, kur ir jos duktė 
Ruth Valentine su šeima 
gyvena, bet amžinam poilsiui 
buvo atgabenta į Torontą, 
kur prieš eilę metų buvo 
palaidotas jos vyras.

Draugė atsilankė pas savo 
draugus ir drauges Toronte, 
susitiko su nemažai pažįsta
mų viename parengime, bu
vo nuvykus pas seserį į 
Floridą, bet tenai ji susirgo 
ir buvo pargabenta atgal į. 
Calgarį, kur ir mirė. Duktė 
atvežė į Torontą ir palaidojo 
tose pat kapinėse, kur palai
dotas ir Mikšys.

Į laidotuves buvo atvykusi 
sesuo su dukra iš Floridos. 
Nemažas būrys torontiečių 
palydėjo į Park Lawn kapi
nes. Visus laidotuvininkus 
gražiai pavaišino Sūnų ir

PADĖKA
Širdingai dėkojam drau

gėms ir draugams, kurie 
atlankėt mano mamytę Ade
lę Mikšienę šermeninėj ir 
palydėjote į kapines. Širdin
gai ačiū grabnešiam, klebo
nui Ažubaliui už paskutinį 
patarnavimą. Taipgi už gė
les, už aukas Vėžio institu
tui. Šeimininkėms ir šeimi
ninkams už paruošimą tokių 
skanių pietų ir patarnavimą. 
Be jūsų visų pagalbos mes 
nebūtume pajėgę viską taip 
gražiai atlikti. Tokio jūsų 
draugiškumo mes niekados 
nepamiršime.

Taipgi norime padėkoti To
ronto Lietuvių Sūnų ir Duk
terų Klubui už gėles ir sve
tainę laidotuvininkams 
priimti, Toronto Lietuvių 
Moterų Klubui už gėles.

Dar kartą visiems ir vi
soms širdingai ačiū.

Ruth Valentina 
ir Šeima

TIMMINS, ONT., CANADA

Mirus

Petrui Kasperaičiui
1979 m. gegužės 27 d.

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Ethel, sūnui 
Petrui ir dukroms Evelyn ir Elizabeth su šeimo
mis, vienai sesutei gyvenančiai Chicago, Ill., kitai 
gyvenančiai Lietuvoje; taipgi visiems pažįsta
miems bei draugams.

J. ALEKNAVIČIUS

TORONTO, ONT.

Mirus

Adelei Mikšienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai ir jos 

šeimai, sesutei ir visiems giminėms, taipgi labai 
apgailestaujame netekę malonios draugės. Lai 
būna jai lengva Kanados žemelė.

V. Masienė V. P. Markus (Kenosha, Wis.)
P. Baikauskienė A. Vaškelienė
0. Vilkelienė F. Balnys
S. E. Paberaliai F. E. Laurusevičiai
A. Židžiūnienė J. A. Ylai
S. Karvelis N. Berškienė
H. Jarienė M. A. Guobai
J. A. Morkiai A. A. Gudžiauskai
B. L. Lukai S. M. Sabaliauskai
R. K. Mitchell S. J. Kuisiai
A. Vaičiulienė V. A. Rukai
A. T. Benotai P. J. Jašiūnai
J. M. Mileriai J. R. Kuktarai
V. Rimdeika J. Ilgutis
Ch. A. Narush J. Leskevičius
J. A. Žuliai E. Skurdelienė
J. Šinkūnas R. Karvelienė
A. Poškienė Vlada Grabowski
A. R. Vaughan V. Grinevičienė
A. Leimanai K. Ragauskienė

Dukterų salėj duktė Ruth 
artimiems draugams toron- 
tiečiams gelbstint.

Kai gyveno Toronte drau
gė priklausė prie Choro, Mo
terų Klubo, Sūnų ir Dukterų 
Draugijos. Ir išvykus iš To
ronto iš organizacijų neišsi- 
braukė, skaitė “Laisvę.”

Lai būna lengva jai Kana
dos žemelė. A. Ylienė

Nuo Redakcijos: Dėkojame 
draugei J. Narusevičienei už 
parašymą apie draugės A. 
Mikšienės mirtį bet kadangi 
draugės A. Ylienės raštą 
gavome pirmiau, tad jos nau
dojame.

IŠ vakarų Ontario 
provincijos

Man teko nuvykti į Lon
don, Ont., ir aplankyti savo 
gerus draugus—Sofiją ir Po
vilą Pajuodžius. Abu sveiki 
ir darbuojasi apie namus. Iš 
jų teko sužinoti apie tos apy
linkės ligonius ir mirtį.

Pranė Repšienė, Toronto 
Lietuvių Moterų draugijos 
narė, turėjo vidurių operaci
ją. Randasi Victoria West
minster ligoninėje Londone. 
Ligonės sveiksta ir tikisi 
greitu laiku grįžti namo.

Domicėlė Bartūlienė iš 
Delhie, birželio 7 d. turėjo 
operaciją Londono Victoria 
ligoninėj. Dieną prieš tai jos 
vyras Mykolas Bartulis buvo 
nuvežtas ir paguldytas Sim- 
co miestuko ligoninėj.

Cipras Metelis iš Delhie 
turėjo galvos operaciją ir 
sunkiai serga. Ligonis randa
si Brampton miesto 
nėj, kur dirba jo 
Anita. Ji yra slaugė.

Pasimirė
Ona Kauzenienė-Lapin- 

skaitė iš Rodney mirė gegu
žes 29 d., sulaukusi 75 metų. 
Paliko nuliūdime vyrą Valte
rį; sūnų Edvardą gyvenantį 
Rodney; dukterį Virginiją 
Galerno, gyvenančią Chatam 
mieste; 7 anūkus ir vieną 
seserį Lietuvoj. Palaidota, 
birželio 2-tą d. Rodney kapi
nėse. J. Narusevičienė

ligoni- 
dukra

Montreal, Quebec ST. PETERSBURG, FLA.
SUGRĮŽĘ TURISTAI
IŠ GIMTINĖS

Drg. J. Vilkelio vadovauja 
turistinė 16 tautiečių grupė, 
rašant šiuos žodžius, tik su
grįžę iš viešnagės Gimtinėje 
ir pabuvoję daugelyje kitų 
vietovių. Kiek teko nugirsti, 
kelionė labai gerai pavyko. 
Daug ką pamatė. Niekas jų 
nevaržė. Tikiu, kad turistai, 
ypač jų vadovas apie patir
tus įspūdžius parašys pla
čiau.

Mirė du tautiečiai
Birželio 7 d. mirė Juozas 

Girdžius, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos kilęs 
nuo Jurbarko, Pavidaujo kai
mo. Lietuvoje liko dvi sesu
tės, o Kanadoje—Montreale 
pusbrolis Petras Girdžius, 
kuris su žmona ir rūpinosi jo 
laidotuvėmis. Po laidotuvių 
palydovai buvo pavaišinti.

Birželio 8 d. mirė Jonas 
Adomėnas. Čia jis giminių 
neturėjo, tai jo laidotuvėmis 
rūpinosi testamento globėjai. 
Lietuvoje liko žmona ir vai
kai.

Ligoniai
Buvo sunkiai susirgęs Mi

kas Čičinskas. Kelias savai
tes išbuvo ligoninėje.

Prašant šiuos žodžius, Jur
gis Skripka tebesiranda Ge
neral ligoninėje.

J. Rasimavičiui teko skau
džiai pergyventi dėl sužeis
tos kojos.

Jau seniai negaluoja Pra
nutė Krikščionaitienė. Šiuos 
žodžius rašant, jos sveikata 
visai pakrikus.

Buvo išvykęs į laidotuves
Adomas Liokaitis neseniai 

grįžo iš Toronto, kur buvo 
nuvykęs į švogerio laidotu
ves.

Susižiedavo
Birželio 9 d. susižiedavo K. 

Greibus su ukrainų tautybės 
mergina. Vestuvės įvyks se
kančiais metais. P. K-nė

Graži moterų išvyka
Birželio 7 Moterų Klubas 

buvo suruošęs šaunų išvažia
vimą į Hemminglord Park 
Safari, Tai nepaprastai įdomi 
vieta. Ten galėjome pamaty
ti įvairiausius Afrikos gyvu
lius, nuo didžiausio kupranu
gario iki mažiausio katuko. 
Ten pėsčių neįleidžia, nes 
pavojinga. Gyvuliai yra lais
vi, prieina prie autobuso, 
prie automobilio. Per langą 
gali jiems paduoti maisto, 
taip jie pripratę prie žmonių. 
Jeigu išeitum iš mašinos, tai 
liūtai ir tigrai galėtų tave 
sudoroti . . . Jeigu ant keljo 
užėjo storasprandis liūtas, 
tai autobusas turi sustoti ir 
laukti kol jis praeis. Sakoma, 
kad tas miškas ir parkas yra 
kelių tūkstančių hektarų di
dumo.

Kiek toliau yra žmonėms 
pasivaikščioti, pailsėti ir pa- 
pikninkauti vieta, yra suolai, 
valgyklos.

Važiuojant namo girdžiu 
kalbančius: Aš Kanadoje iš
gyvenau virš pusę šimto me
tų, ir nežinojau, kad joje yra 
tokių parkų. Tas pareikalau
ja daug darbo ir didelių 
išlaidų.

Kaip važiuojant namo pa
klausiau keliautojų, kaip iš
važiavimas patiko, tai visi 
plojo ir sakė, kad labai pati
ko, ir pageidavo tokių išvykų 
daugiau.

Šį visą nelengvą išvažiavi
mo suruošimo darbą atliko 
mūsų Klubo pirmininkė 
Ada. Ji įdėjo daug pastangų 
ir rūpesčio. Ačiū Adai už jos 
triūsą.

Ligi pasimatymo, mielos 
draugės, pas mielą draugę 
Vekterienę Sūnų ir Dukterų 
piknike kitą savaitę.

P. B. Grandma

“LAISVĖ”

NAUJAS KAPAS VĖL SUPILTAS

Birželio 4-tą dieną mirė 
Agnes Yurevičienė-Kava- 
liauskaitė. Ji buvo 86 metų 
amžiaus, gimusi Brooklyn, 
N. Y. Liko liūdinti duktė 
Olga Obeles, St. Petersburg, 
Fla., ir sesutė Helen Kudir
kienė su švogeriu Jurgiu, 
Linden, N. J. Į laidotuves 
buvo atvykusi sesuo.

Palaidota Memorial Park 
kapinėse St. Petersburg, kur 
prieš kelius metus palaidotas 
jos vyras.

Kalbą apie jos gyvenimą ir 
nueitą kelią pasakė A. Alek
nienė. Į poilsio vietą palydė
jo organizacijų nariai ir drau
gai.

A. ir A. Jurevičiai persikė
lė į Floridą iš Newark, N. J., 
prieš 25 metus. Rado naujai 
suorganizuotą Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 45 kuopą 
ir liko jos nariais. Deja, jos 
vyras nesveikavo. Paskiau ir 
brolis apsigyveno pas juos, 
nes ir jo sveikata pašlijo. 
Taip Agnes ir vargo su ligo
niais. Abu ligony s mirė 1969 
metais.

Kiek sustiprėjusi ji grįžo į 
veiklą. Buvo išrinkta LLD 45 
kuopos finansų sekretore. 
Dirbo kol pati rimtai susirgo. 
Ištikta paralyžiaus labai sun
kiai vargo. Laimė, kad turė
jo gerą dukrą, kuri yra 
slaugė, tai motiną rūpestin
gai globojo ir jai pridavė 
jėgų kovoje prieš ligą.

ANNA MARIA, FLORIDA

Minis

Jonui Valinčiui [Wallins]
Reiškiame gilią užuojautą velionio dukrai Bernice 

Meyer, sūnui Alfredui ir jo šeimai, giminėms, 
artimiesiems ir draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

Jonas Valinčius buvo pažangių minčių žmogus, 
priklausė mūsų organizacijose ir rėmė spaudą.

Atminsime jį kaip nuoširdų draugą.
L. Novak 
H. Janulytė 
St. Daraška
L. Strack
W. Dubendris 
J. Stančikas 
E. Valley 
V. Paulauskas 
D. Mikalajūnienė
M. Vilkauskienė 
H. Siaurienė 
M. Allison
P. Simėnienė 
A. Pateckas 
J. Andrulienė

Newyorkietis
St. Petersburg, Florida

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

Agnes Jurevičienei 
[Kavaliauskaitei]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukrai 
Gigai, sesutei Helen Kudirkienei ir šeimai, gimi
nėms, artimiesiems, ir draugams Amerikoje bei 
Lietuvoje.

Agnes per daugelį metų dirbo tarp pažangiųjų 
lietuvių. Jos mirusi sesutė Margaret veikė J. A. V. 
darbininkų judėjime, o jauniausia mirusi sesutė 
Lillian, dirbo “Laisvės” administracijoje.

Lieka su mumis seserų Kavaliauskaičių, šviesūs 
prisiminimai.

H. Siaurienė
H. Janulytė
J. Andrulienė
J. Stančikas
M. Allison
E. Valley
V. Paulauskas
D. Mikalajūnienė
M. Vilkauskienė
W. Dubendris
J. Harmachuck
M. Melnecshuk
L. Novak
M. Grudzinskienė
M. Petrikienė
J. ir H. Dobrow

Velionė buvo ir “Moterų 
Balso” administratorė. Akty
viai dalyvavo pažangiojoje 
veikloje. Iki mirties skaitė 
pažangiąją spaudą ir gražiai 
prisidėjo prie jos išlaikymo. 
Buvo Lietuvių Vyresniųjų 
Piliečių Klubo narė.

Agnes mėgdavo pasakoti 
apie savo tėvų ir visą šeimą. 
Būdama jauna mergaite dir
bo tabako fabrike Brooklyne. 
Būdama 19 metų susituokė 
su Antanu Yurevičium. Iš 4 
seserų buvo vyriausia. Turė
jo 3 brolius. Visi jau mirę, 
tik viena sesuo Helen Kudir
kienė tebegyvena.

A. Yurevičius buvo tamp
riai susirišęs su pažangia 
veikla ir “Laisve.”

Agnes visada pabrėždavo, 
kaip ji brangina “Laisvę,” 
kuri visai Kavaliauskų šei
mai atidarė duris į naują 
pasaulį. Tėvas garsiai skaity
davęs “Laisvę” visai šeimai 
ir mokydavęs lietuvių kal
bos.

Tėvai buvę religingi. Suar
tėję su “Laisve,” pakeitė 
savo galvoseną ir politinę 
pasaulėžiūrą.

Yurevičių namuose gyveno 
ir Vincas Kapsukas. Jų bute 
vyko veikėjų sueigos, pasita
rimai, ruošiami planai pažan
giai veiklai. Tad visos sese
rys Kavaliauskaitės įsijungė 
į veiklą ir pasižymėjo net 
tarptautinėje plotmėje.

Aldona Aleknienė

S. ir V. Kuzmickai 
R. ir H. Feiferiai 
J. ir M. Milleriai 
P. ir A. Aleknai 
J. ir B. Vaitkai 
J. ir H. Šarkiūnai 
W. ir E. Dūdai 
V. ir M. Repečkai 
J. ir H. Dobrow 
J. ir T. Lukai 
F. ir M. Walaitis 
V. ir V. Bunkai 
J. ir P. Kelleriai 
A. ir M. Raškauskai 
P. ir J. Bunkus

J. ir H. Šarkiūnai
R. ir H. Feiferiai . 
P. ir A. Aleknai
J. ir T. Lukai
V. ir V. Bunkai
S. ir V. Kuzmickai 
P. ir J. Bunkus
P. ir V. Budrioniai 
J. ir M. Milleriai
W. ir E. Dūdai
J. ir M. Kriščiūnai 
J. ir B. Vaitkai 
J. ir P. Kelleriai 
A. ir M. Raškauskai
V. ir M. Repečkai
W. ir A. Kelley
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Gegužės demonstracijoje —Vilniaus jaunieji sportininkai.
A. Laukmanio nuotr.

i

Meno pasaulyje
Produseris Edward Carlin 

Hollywoode pranešė, kad su
rado artistę—dainininkę An- 

‘na Maria Alberghetti, kuri 
|vaidins filme “Marios Callas 
istorija” pagrindinę rolę. 
Aristotle Onassis, greičiau
siai, kaip tikimasi, vaidins 
Anthony Quinn.

Filmas kainuos virš 6 mil. 
dolerių ir bus filmuojamas 
1980 m. Londone, Paryžiuj, 
Romoj ir New Yorke bei 
Graikijos salose.

PASIKEITIMAS TEATRO 
VAIDINIMAIS

New Yorko Šekspyro festi
valio direktorius ir režisorius 
Joseph Papp yra šiuo metu 
išvykęs Maskvon pasitari
mams su kultūros ministro 
pavaduotoju Georgy Ivanov 
dėl pasikeitimo teatro vaidi
nimais tarp Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos.

Jeigu pavyks susitarti, tai 
bus naujas amerikiečių—ta- 
rybiečių kultūrinio bendra
darbiavimo etapas.

Joseph Papp nori Tarybų 
S-gon gastrolėms nuvežti 5 
vaidinimus, kurių tarpe būtų 
Jr Broadway su dideliu pasi
sekimu einantis muzikas 
“Chorus Line.”

Iš Tarybų S-gos atvyktų 
vienas ar keli teatrai irgi su 
5 vaidinimais. Pasikeitimas 
gali būti pradėtas laike 6 
mėnesių. V2V

° Tai atsitiko Anglijoje. Ci- 
čisterio miesto gatvėje siau- 
tusį chuliganą čiupo neaukš
ta pagyvenusi moteris. Poli
cijos gydytojas nustatė, kad 
sutramdytam chuliganui lū
žusi ranka. “Imtynių gatvėje 
didvyrė,—rašė vienas anglų 
laikraštis,—pasirodė esanti 
ponia Etelė Vest, puikiai 
mokanti dziudo. Jos ūgis— 
150 centimetrų, amžius— 
apie 74 metus. “Aš jam dar 
ne taip būčiau “parodžiu
si,”—pareiškė ponia Vest 
žurnalistams,—bet mano 
rankos buvo užimtos nešu
liais.”

ANNA MARIA, FLA.

Mirus

John Walins
Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą dukrai 

Bernėce Mayers, Anna Maria, Fla.; sūnui Alfred ir 
jo žmonai Birutei, jų anūkams ir proanūkams 
Bridgewater, Conn.; broliui Antanui Bridgeport, 
Conn., dviem broliam ir sesutei Lietuvoje bei jų 
šeimoms.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Agnes Yureff- 
Jurevičienei

Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą dukrai 
Olgai Abeles, St. Petersburg, Fla., ir sesutei 
Helen, švogeriui Jurgiui Kudirkai,Linden, N. J. 
bei artimiesiems ir draugams.

Mes liūdime kartu netekę mylimos draugės.
LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB

Nusišypsok!
Paguoda

— Jau dešimt metų, kai aš 
verdu, kepu, viską tvar
kau,—skundžiasi ji.—Ir kai 
pagalvoju, ką gi iš viso to aš 
turiu?

— Džiaukis, brangioji,— 
atsako jis.—Su manim daug 
blogiau: aš per tą laiką visiš
kai sugadinau virškinimo 
aparatą.

Miestietis sodiečiui: — 
Tamsta, nelaikyk kiaulių 
priemenėj. Juk tai labai ne
sveika.

Sodietis:—Ką Čia ponas 
kalbi! Lig šiol dar nė viena 
mano kiaulė nenustipo.

Teisme.
Teisėjas:—Pasakyk, tams

ta, kaip galėjai vienu smūgiu 
išmušt piliečiui Antanaičiui 
net šešis dantis?

Kaltinamasis----- Bet tai
labai lengva, ponas teisėjau. 
Jei tamsta leisi, aš galiu 
tuojau tamstai parodyti.

Teisėjas:—Pavogei 12 tuzi
nų nosinių. Kuo gali pasitei
sinti?

Kaltinamasis; —Turėjau 
slogą, ponas teisėjau.

•
Vokiečio mandrumas

Lietuvis aludėje suvalgęs 
silkę, kreipėsi į padavėją: — 
Mergaite, duok alaus, silkė 
nori plaukioti.

Prie gretimo stalo sėdėjo 
vokietis ir valgė lašinius. 
Jam lietuvio mandrumas pa
tiko, ir jisai sumanė pajuo
kauti. Kadangi valgė kiaulie
ną, tai pasakė:—Mergaite, 
duok alaus, kiaulė nori gerti.

•
Irgi suprato . . .

Jis: — Pas mane tu gyve
nai, kaip rojuje!

Ji: —Ach, aš negaliu gy
venti niekuo neapsirengusi.

V.2V.
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Atliktas svarbus darbas TĖVAS IR SŪNUS
Praėjusiais metais į Ame

riką buvo atvykęs Vytautas 
Kazakevičius, žymus žurna- 
listas-literatas, Amerikos lie
tuviams gerai žinomas, nes 
jis per daug metų buvo 
Tarybų Lietuvos kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko pava
duotojas.

Vytautas daug yra parašęs 
apie Amerikoje gyvenusius 
ir gyvenančius veikėjus ir 
menininkus.

Jo atvykimas į Ameriką 
buvo labai reikalingas. Jis 
atliko didelį, reikalingą dar
bą, surinko daug istorinės 
vertes medžiagos, senų 
Amerikoje išleistų knygų, 
organizacijų veiklos užrašų, 
organizacijų ir chorų nuo
traukų ir daug kitos istorinės 
medžiagos. Iš “Laisvės,” ir 
“Vilnies” buvo išvežta 15 
dėžių.

Kad ta surinkta medžiaga 
būtų išvežta ir pasiektų Vil

Geriesiems draugams-ėms vieša padėka
Pasitaikė, kad vėl pagulėti 

ligoninėje virš penkias savai
tes. Priežastis: vieni vaistai, 
kuriuos išbandėme pagydy
mui (arba bent palengvini
mui artrito skausmų) vidu
riuose sukėlė taip vadinamus 
“ulcers.” Ėmė ilgą laiką, kol 
juos prašalino. Čia noriu pa
tarti visiems, kurie galite iš
vengti, būtinai atsisakyti 
nuo vadinamo “Cortizone.” 
Tūluose atvejuose negalima 
išvengti ir jo.

Tuo pačiu kartu turėjau 
operaciją antrai akiai. Viskas 
vėl pavyko kuogeriausiai. 

BINGHAMTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Paulina Jasilionienė
mirė 1977 m. birželio 22 d.

Su skausmu širdyse prisimename ją. Ji gimė 
1895.

HELEN ŽUKIENĖ
WALTER ir MYLDA ŽUKAS
HELEN PINE

IN MEMORY OF

Anna Yuknavich
Born —June 28, 1887 

Lithuania
Died —May 10, 1979

INTERMENT 
Lithuanian National Cemetery 

Portage, Pa.
Resident of Bakerton, Pa. (West Carroll Twsp) 

for over sixty-two years. Sadly missed by her

SONS & DAUGHTER

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Bernotą
mirė 1975 m. birželio 23 d.

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

Žmona—URŠULĖ BERNOTIENĖ
Dukra ir Žentas-ALDANA ir JONAS KATINIS

Anūkai-CYNTHIA ir JOHN 
ir jų Šeimos

FAIRVIEW, N. J.

Mirus

Jurgiui Stasiukaičiui
Reiškiu širdingą užuojautą jo žmonai Sofijai, jo 

sūnui Frank ir jo šeimai; taipgi visiems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
Cliffside Park, N. J.

nių, pasirūpino Rimas Mali
šauskas, dirbęs TSRS Amba
sadoje Washingtone, tarnau
damas konsulu. Grįždamas į 
Tarybų Lietuvą Sovietų lai
vu m/s Mikhaila Lermontov 
jis pasiėmė savo atsakomy
bėn,' o žurnalistas Jonas 
Lukoševičius pasirūpino tas 
dėžės tvarkingai ir laiku pri- 
statyi į uostą.

Gerų draugų talka darbas 
buvo gerai atliktas. Daug 
pasidarbavo Jurgis Variso- 
nas ir Karolis Benderis. Jie 
sukalė dėžes ir pagelbėjo 
išvežti. Arturas Petriką gy
vena toli Long Island, bet 
anksti pribuvo prie “Lais
vės” namo, dėžes pakrovė į 
didelį mašiną ir nuvežė į 
Manhattan prieplauką, kur 
stovėjo laivas “Lermontov.”

Prie archyvo sutvarkymo 
ir išvežimo prisidėjo ir kiti 
draugai: Antanas Bimba, 
Ieva Mizarienė, Nelė Ventie- 
nė. Povilas Venta

Dabar tik tenka tai akiai 
pritaikyti akinį ir tikiu, kad 
tada akys dar geriau tar
naus.

Šiuo rašinėlio tikslas ištar
ti širdingą ačiū visiems ge
riesiems draugams-ėms, ku
rie prisiuntė užuojautą laišku 
ar atviruku. Jų tiek daug 
gavau, kad asmeniškai vi
siems parašyti padėką, bent 
šiuo tarpu, negalėčiau. Ma
nau, kad ši padėka per laik
raštį leis visiems suprasti, 
kad jų prisiųstieji laiškučiai 
man suteikė didelį malonu
mą. Ačiū! A. Jonikienė

Henris Juška pagal viską 
turėtų būti “tikras” ameri
kietis. Jis gimęs Jungtinėse 
Valstijose, čia baigęs moks
lus, jau daugybę metų yra 
chemijos profesorius New 
Yorko universiteto Brooklyn 
College. Tačiau Henris—Jo
no Juškos sūnus. Juškos— 
dainininko, vaidintojo, poe
to—daugeliui senesnės kar
tos lietuvių labai gerai pažįs
tamo žmogaus sūnus. Jau 
seniai, prieš gerą dešimtį 
metų, vyresnysis Juška, ke
liaudamas į Tarybų Lietuvą, 
pasiėmė su savimi sūnų pro
fesorių.

Henriui jo tėvų žemė pada
rė didžiulį įspūdį —grįžęs 
apie tą kelionę jis daug 
pasakojo savo draugams, ko
legoms. Lietuvoje gerokai 
patobulėjo ir jo lietuvių kal
ba, kuri jo aplinkoje New 
Yorke skamba ne taip jau 
dažnai ... Ir dabar “Lais
vės” parengimuose dažnai 
galima matyti gražią porą. 
Nors Jonui Juškai jau virš 
90-ties, sūnus profesorius jį 
ten dažnai atveža. Senas 
pažangietis jau labai blogai 
mato—jis vis tiek kuria 
eiles, o jas perskaito sūnus.

Profesorius Henris Juška

Cleveland, Ohio
MŪSŲ NAUJIENOS

Clevelando Moterų Klubo 
susirinkimas įvyko birželio 
14 d. ICA svetainėje, 15901 
St. Clair Ave. Susirinko 
gražus būrelis draugių ir 
keletas svečių.

Susirinkimą vedė A. Pal
tam Pateikti ir priimti rapor
tai. Pirmininkė žodžiu per
žvelgė Klubo veiklos praeitį, 
o mūsų mylimos šeimininkės 
pateikė skanius užkandžius. 
Jonas patarnavo prie baro. 
Žemaičiai atnešė gražių gėlių 
stalui papuošti. Dalyviai mū
sų darbščioms rengėjoms 
gražiai paplojo katutes ir 
valgydami Jonui Eitučiui ir 
Onai M. sudainavome “Hap
py Birthday.”

Skaitytas Anna Salin laiš
ką. Ji žada mus šią vasarą 
aplankyt gailestauja, kad 
klubietės jos neaplanko Flo
ridoje. Sako, gyventi vienai 
taip toli nuo savųjų—nema
lonu.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks liepos 12 d. Bus 
pagerbtos mūsų Onos.

* * *
LDD 55 kuopos susirinki

mas įvyks liepos 5 d. 12 vai. 
dieną, ICA svetainėje. Kuo
pos valdyba prašo visus na
rius dalyvauti. Turėsime ir 
vaišių.
Pagalba 65 m. sulaukusiems 

namų savininkams
Gubernatorius Rhodes pa

sirašė valstijos seimelio nau
jai priimtą patvarkymą, kad 
jeigu “senior” šeimynos paja
mos yra tik $15,000 ar 
mažiau, tai galė^, gauti mo

MECHANICAL DESIGNER
FOR MACHINE MANUFACTURER IN 
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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Henry Juška
su linksma šypsena neseniai 
pasakojo:

— O, namuose mano viena 
pirmųjų pareigų perskaityti 
tėvukui visą “Laisvę.” Ir 
nebandyk sugudravoti—ką 
nors praleisti—iš karto pa
stebės! Tėvas ir sūnus Juš
kos—įdomus reiškinys Ame
rikos lietuvių padangėje. Se
nas pažangietis sugebėjo 
įdiegti savo sūnui protėvių 
krašto meilę, išmokyti jį di
džiuotis Nemuno kraštu.

Ir profesorius Henris Juš
ka, turintis didelį bei pelnytą 
autoritetą savo kolegų tarpe, 
išdidžiai save vadina lietu
viu. Nors ir būdamas tikras 
amerikietis . . .

Jonas Lukoševičius 
New York “G. K.” 

kesčių sumažinimą už butą.” 
Reikalauja, kad aplikacijos 
būtų išpildytos ir prisiųstos 
bėgyje 60 dienų—iki rugpjū
čio mėnesio. Įstatymas pa
dengia ir tuos, kurie jaunes
nius, bet sužeistus ir nega
linčius dirbti.

Aplikacijų galima gauti ra
šant County Auditor Vincent 
Campanella, arba pašaukiant 
telefonu—623-7050.

Streikas su riaušėmis
Bailey Contralo Co., 29801 

Euclid Ave., darbininkai, 
kurių yra 850, streikuoja 
nuo pradžios mėnesio. Rei
kalauja daugiau negu 7 proc. 
algų pakėlimo. Jie priklauso 
U. A. W. lokalui 1741. 
Wickliffe miestelio meras 
Bucheit dirbtuvę uždarė, 
kuomet įvyko riaušės prie 
dirbtuvės vartų tarp strei- 
kierių ir raštinės darbininkų 
bei bosų, kurie visi dirba 
dirbtuvėje, su streiklaužių 
pagalba. Pribuvusi policija 
metė į streikierius ašarines 
bombas. Rodosi, sugrįžo 
1930 metų laikai.

4 piketuotojai pašauti
Monroe Co., 30801 Carter 

St., Solono, Clevelando 
priemiestyje, kur streikuoja 
24 darbininkai, nariai 
Teamsters Local 507, trys 
streikieriai ir vienas pašalie
tis žiūrovas buvo sužeisti, 
kuomet jaunas, 20 metų “bo
sas” prie dirbtuvės vartų 
pradėjo iš revolverio šaudy
ti. Nebuvo užmuštų, tik su
žeistų. Pašaudęs jis pasidavė 
policijai. J. Petraus

BIRŽELIO 23 D. ŠEŠTADIENĮ, ATSI
SVEIKINSIME SU LTSR ŽURNALISTU 
JONU LUKOŠEVIČIUM IR JO ŽMONA 
ŽURNALISTE BANGA LUKOŠEVIČIE
NE, KURIE GRĮŽTA Į NAMUS, IŠDIRBĘ 
JAV ARTI 5 METŲ. TAIP PAT SUTIKSI
ME 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.

ANNA MARIA, FLA. Linden, N. J.
NETEKOME 
PAŽANGIEČIO

Gegužės 25 dieną mirė 
Jonas Walincius-Wallins. Bu
vo 86 metų amžiaus. Liko 
liūdinti duktė Bronia Mayer, 
Anna Maria, Fla.; sūnus Al
fred Walins ir marti Biruta, 
Bridgewater, Conn, ir anū
kai; brolis Antanas Bridge
port, Conn, ir du broliai ir 
sesuo Lietuvoje.

Buvo gimęs Lietuvoje Jūsų 
kaime, Jurbarko rajone.

Į Ameriką atvyko 1912 
metais į Lewiston, Me. Vė-

Binghamton, N. Y.
LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 1 d., 
Library, Clinton St.

Susirinkimą ir atidarė pir
mininkė A. Maldaikienė ir 
pirmininkavo.

Nesulaukus nutarimų raš
tininkės, pakviestas J. Vai
cekauskas nutarimams užra
šyti.

Komiteto raportai priimti 
vienbalsiai. A. Maldaikienė 
raportavo apie banketą, įvy
kusį gegužės 26 d. Sakė, kad 
gerai pavyko—liko $27 pel
no.

Parengime dalyvavo visi 
komiteto nariai. Pirmininka
vo Alice. Pagiegalienė. Ji 
pakvietė komiteto narius pa
kalbėti, taip pat ir J. Vaice
kauską, kuris pagyrė komi
tetą už parengimo surengimą 
ir svečius už atsilankymą. A. 
Pagiegala kalbėjo apie narių 
įrašymą į LDS. Taipgi buvo 
įžangos laimėjimai.

Buvo pakankamai valgių ir 
gėrimų, o muzikantai grojo 
valcą. Kas norėjo, pasišoko.

Jennie Brown parodė įdo
mių nuotraukų iš Kinijos iš 
vietovių, kurias ji lankė. 
Didelis jai už tai ačiū. Jos 
vyras gerai patarnavo vai
šindamas gėrimais.

Buvo geras parengimas.
Kai kas keistai pasielgia: 

nusiperka biletą ir neateina į 
parengimą, o vėliau reikalau
ja sugrąžinti pinigus.

Užbaigus susirinkimą mo
terys susirinkusius pavaišino 
skanumynais ir kavute. 
Joms už tai ačiū.

Turiu pranešti, kad nutar
ta susirinkimų liepos ir rug
pjūčio mėnesiais neturėti. 
Susirinksime rugsėjo mėne
sį, toje pačioje vietoje: Gal ir 
vėl pasivaišinsime. Nepa
mirškite dalyvauti.

J. Vaicekauskas

Elizabeth, N. J. - Čia 
dienraščio “Elizabeth Daily 
Journal” darbininkai strei
kuoja nuo balandžio 14 die
nos. Gildija, kuriai darbinin
kai priklauso, kaltina leidė
jus, kad jie skebų pagalba 
nori streiką sulaužyti.

liau persikėlė į Bridgeport, 
Conn.

Iš amato buvo dailydė ir 
dirbo prie namų statybos. 
Laikui bėgant įsisteigė savo 
biznį ir tapo statybos kon- 
traktorium, iki išėjo į pensiją 
ir apsigyveno Floridoje. 
Žmona Uršulė mirė ir jis liko 
vienas. Vėliau vedė pasižy
mėjusią pažangioje veikloje 
Anną Apšiegienę. Neilgai su 
ja gyveno. Ji taipgi mirė.

St. Petersburge jis pri
klausė prie LLD 45 kp. 
taipgi prie Lietuvių Vyres
niųjų Piliečių klubo. Skaitė 
pažangią spaudą—“Laisvę” 
ir “Vilnį.” Stambiai prisidėjo 
prie spaudos išlaikymo. Jis 
paskyrė “Laisvei” $500, ku
rios duktė įteikė vajininkui 
Povilui Aleknai persiųsti 
laikraščiui. A. Alek-nė

BRIEFS
According to Enquirer ve

teran screen star William 
Holden had said: “Believe 
me, you can walk in Africa 
from Cape Town to Cairo 
and be safer than you would 
be crossing Central Park in 
New York City.”

* ♦ ♦
They say cartoon charac

ters and emblems on drin
king glasses can be dange
rous to young children be
cause the decorations con
tain lead and cadmium.

* * *
Siberian joke: when God 

flew over the Earth, spread
ing its wealth, he got weary 
winging across this vast 
land . . . and dumped out 
everything He was carrying. 
It’s that rich.

Seriously, Siberia has 
more oil, more gas, more 
coal, more hydro power, 
than any other nation, and 
probably the most valuable 
forests. You can pick deli
cious tomatoes and melons in 
Eastern Siberia.

* * *
Seventy-one percent of 

Californians term the cur
rent gas crunch artificially- 
created condition of the oil 
corporations to force an in
crease of the price of oil and 
gas, according to the Califor
nia Poll. The poll also indi
cated that there is a growing 
trend towards nationaliza
tion of the oil industry.

* * *
A major USSR National 

Exhibition that opened in 
London on May 23 has at
tracted much attention from 
the British public. Held in 
London’s biggest exhibition 
hall at Earl’s court, it ran 
until June 10th. The Exhibi- 
tio’s main slogan was “Peace 
and Progress Through Coo- 
peratioan.”

* * *
Some shore areas in

Birželio 10 d. “Laisvės” 
rėmėjai ir skaitytojai Helen 
ir Jurgis Kudirkai paminėjo 
savo 60 m. vedybų sukaktį.

Kudirkų šeima ir draugai 
Lindeno gražiame restorane 
jiems suruošė pietus.

“Laisvės” kolektyvas svei
kina Kudirkus, prisiminda
mi, kad Kudirkienė yra mū
sų buvusios administratorės 
Lilijos Kavaliauskaitės sesu
tė. IM

"Laisvės"
direktoriams

Pirmadienį, birželio 25 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” Bendrovės direktorių 
posėdis, Laisvės name, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

N. Buknienė, Sekr.

Brooklyn, the Bronx and on 
Staten Island, N. Y. are 
unhealthy for bathing be
cause of high pollution le
vels, says a report released 
recently. The report, based 
on a survey conducted by 
the New York City Health 
Department, recommended 
that swimmers not go in the 
water in Seagate in Brook
lyn, SoutĖ and Graham 
Beaches on Staten Island, 
and the area in the Bronx 
from Locust Point to 
Throggs Neck Point.

* * ♦
Ksavera Kaross, head of 

San Francisco Soviet Ameri
can Friendship Society at
tended this organizations 
meeting in Minneapolis. 
“Beautiful, clean city.” she 
says.

* * *
Anatoly Karpov, the 

world chess champion took a 
mate. Bride’s name is Irina. 
She has brown hair and blue 
eyes and is three years 
younger than her 28-year-old 
husband.

The Soviet couple regis
tered their marriage at the 
Central Palace of Weddings, 
and then left Moscow for 
their honeymoon—a tour of 
the Baltic States. Use

Anatoly Karpov




