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A. BIMBA
Aukštieji valdžios pareigū

nai ir ekonomistai sako, kad 
jie esą nustebinti federalinio 
Darbo Departamento šiomis 
dienomis paskelbtais duome
nimis apie ekonominę šioje 
šalyje padėtį. Jie nenumatę 
ir nesitikėję tokios aštrios 
recesijos ir tokio bedarbių 
skaičiaus pakilimo.

O dar tik pradžia. Nesima
to jokių ženklų, kurie rodytų 
į tos recesijos sužvelnėjimą 
ir to bedarbių skaičiaus su
mažėjimą numatomoje atei
tyje. Toliau žada būti dar 
blogiau.

□
Propaganda už ruošimą ka

ro ir ruošimąsi karui jau yra 
tapusi nebepertraukiama 
mūsų lietuviškų klerikalų 
giesmė.

Štai ir vėl Chicagos kunigų 
organo “Draugas” redakto
rius birželio 4 d. šaukia:

“Sovietų karinė grėsmė 
Vakarų kraštams didelė. Nė 
viena šalis pati viena neįs
tengtų su jais kariauti. Ta
čiau susijungusios Vakarų ša
lys ir sudariusios susitarimą 
su Kinija galėtų Sovietams 
sėkmingai priešintis ir tuo 
pačiu atitolintų karo pavojų. 
Išvada: nereikia nuolaidžiau
ti sovietiniams rusams, bet 
tvirtai apsiginkluoti. Ne gra
žius žodžius, bet ginklų žvan
gėjimo kalbą supranta Sovie
tų Sąjungos vadai.”

Tai ašarų ir kraujo ištroš
kusio klerikalo sapaliojimai.

□
O tos pačios nelaimingos 

Chicago menševikų laikraš
čio “Naujienos” redaktorius 
Martynas Gudelis birželio 3 
d. didelėmis raidėmis per 
visą pirmąjį puslapį džiaugia
si:

“Afganai puolė tankus, žu
do komunistus . . . Jalalaba- 
de nušovė 30 komunistų!”

□
Gegužės 30 d. pažangiečių 

“Daily World’’ skaitome 
Amerikos Komunistų Parti
jos sekretoriaus ir kandidato 
į šalies prezidentus Gus Hali 
pareiškimą amerikinių įkaitų 
Irane klausimu. Jis sako, 
kad Amerikos komunistai 
stoja už kuo greičiausią įkai
tų paleidimą. Bet jie atmeta 
ir smerkia prez. Carterio 
bandymą įkaitus panaudoti 
didinimui NATO šalių gin
klavimosi ir ruošimuisi karui. 
Jie atmeta ir smerkia bandy
mą juos išlaisvinti militarinė- 
mis jėgomis, militariniu Ira
no apsupimu ir jam grūmoji
mu karu. Komunistai siūlo 
įkaitų išlaisvinimo siekti dip
lomatijos, pasitarimo, dery
bų, revoliucinės Irano vy
riausybės pripažinimo pagal
ba.

Man sunku ir besuprasti, 
kokiais sumetimais ir išroka- 
vimais ilgametis laikraščio 
“Vienybė” bendradarbis ir 
vedamųjų rašytojas Vytau
tas Sirvydas, puldamas ir 
niekindamas žymųjį lietuvių 
tautos sūnų ir kovotoją Vin
cą Kapsuką, sumanė nusi
spjauti ir ant mano tėvo, 
užusienių kaimelio valstiečio 
ir kalvio Antano Bimbos.

Jiedu susitiko ir tarėsi, 
bet nesusitarė

Dar išmes iš darbo 
34,965 darbininkų

Suvienyto is pastangomis

Washingtonas.—Gegužės 5 dieną prezidentas Carteris 
pasikvietė Senatorių Kennedy į Baltuosius Rūmus pasitari
mui dėl būsimų prezidentų rinkimų. Prezidentas norėjo 
Senatorių įtikinti, kad jis savo kandidatūrą į prezidentus 
vardan Demokratų Partijos vienybės ištrauktų. Jis jam 
įrodinėjo, kad jo padėtis yra aiškiai beviltiška, kad partijos 
suvažiavime jis negaus balsų daugumos ir vistiek turės 
pasitraukti.

Bet sen. Kennedy nekibo ant prezidento Carterio 
meškerės. Jis jam atsakęs, kad tegu partijos suvažiavimas 
tą klausimą išspręs ir jis kampanijos už nominacijų 
laimėjimą nenutrauks.

Unijos vadovybės sudėtis 
pasikeitė, bet jos politika 

pasilieka ta pati

Emil Mazey, buvęs 
unijos iždininkas

Štai Vytauto sapaliojimai:
“Savo kelionėse Kapsukas 

dvi savaites pagyveno Kana
dos Montreale pas Panemu
nėlio kaimietį, kietą lietuvį 
socialdemokratą darbininką 
Joną Gricių, kuris mėgo apie 
tai pasakoti ir pasigirti, kad 
inteligentas Kapsukas neat- 
vertęs jo garbinti rusų. Gri
ciaus kaimynas Lietuvoje bu
vęs Antano Bimbos tėvas, ir 
Gricius jį pajuokdavęs. Sako, 
būdamas veik beraštis, caro 
valdžios buvo paskirtas “sta- 
rosį,a”. Tas paskyrimas jį 
taip paveikęs, kad caro val
džią garbinęs”.
[“Vienybė, 1980 m. geg. 9 d.].

Tai melas ir šmeižtas. Mū
sų kaimelis susidėjo tiktai iš 
Bimbų ir Tebelškių. Jokio 
Griciaus jame nebuvo ir to
dėl joks Gricius negalėjo būti 
ir A. Bimbos kaimynu.

Mano tėvas nebuvo caro 
valdžios paskirtas jokiu “sta- 
rosta”. Caro valdžios jis ne
tik negarbino, bet jos labai 
neapkentė. Tam įrodyti arba 
parodyti užtenka to vieno 
neginčijamo fakto, jog jis net 
savo sūnus (Joną, Juozą ir 
Antaną), sulaukusius caro 
armijon ėmimo metų, išsiun
tė Amerikon.

Anaheim, Cal. — Prieš 
kelias dienas čia įvyko Jung
tinės Automobilistų Unijos 
konvencija, kuri buvo ypa
tinga ir skyrėsi nuo kitų 
konvencijų tuomi, kad joje 
buvo žymiai pakeista: užėmė 
jaunesni veikėjai. Pavyz
džiui, iš vadovybės pasitrau
kė Emil Mazey, unijos iždi- 
ninkas-sekretorius nuo 1947 
metų, ir Kenneth Bannon, 
unijos viceprezidentas taipgi 
nuo 1947 metų. Pasitrauku
sių arba pašalintų vietas užė
mė daug jaunesni unijistai. 
Tačiau tai dar nereiškia, jog 
pasikeitė arba numatomoje 
ateityje pasikeis ir unijos 
vadovybės politika. Jinai pa
silieka ta pati, konservaty- 
viška. Jai gaires iki šiol 
nustatė ir ateityje nustatys 
unijos prezidentas Douglas 
Fraser.

Jungtinės Automobilių 
Unija yra ne tik šioje šalyje 
viena seniausių, bet ir viena 
skaitlingiausių unijų. Ji turi 
1,500,000 narių, iš kurių net 
300,000, kaip žinoma, šian
dien yra bedarbių!

Kongresas atmetė 
jo sumanymų 
pakelti kainų

Washingtonas. — Pirmiau 
Kongreso Atstovų Rūmai 
335 balsais prieš 34, o paskui 
Senatas 68 balsais prieš 10 
atmetė prezidento Carterio 
sumanymą pakelti gazolino 
kainą 10 centų ant galiono. 
Jeigu Kongresas būtų jo šį 
sumanymą užgyręs, būtų bu
vęs skaudus smūgis milijo
nams darbininkų, kuriems 
automobilis būtinai reikalin
gas pasiekimui darbo vietos. 
Jie sveikina šį Kongreso pa
sipriešinimą prezidentui.

Washingtonas. — Valdžia 
teigia, kad per gegužės mė
nesį daugmeninės kainos te
pakilo trimis dešimtadaliais 
vieno procento (0.3 proc.).

Detroit, Mich. — Praeitą 
savaitę trys didžiosios auto
mobilių gaminimo pramonės 
korporacijos—General Mo
tors, Chrysler ir Ford prane
šė, kad jos šią savaitę paleis 
iš darbo neribotam laikui dar 
34,965 savo darbininkų. Tas 
reiškia, kad dabar automobi
lių gaminimo pramonėje yra 
net 300,000 bedarbių!

Be to, reikia žinoti, kad į 
šitą rekordinį šioje pramonė
je paleistų iš darbo darbinin
kų skaičių neįeina 41,500 
paleidžiamų iš darbo raštinių

Ekonominė recesija gilėja, 
nedarbas didėja!

Employed Unemployed
(million?) (millions)

Source: Bureau of Labor Statistics 

------------------- -----------.t........    '

Bendradarbiavimo ir 
draugystės sutartis

Havana. — Neseniai Kubo
je lankėsi Vokiečių Demo
kratinės Respublikos (Rytų 
Vokietijos) prezidentas Erich 
Honecker. Ta proga tapo 
pasirašyta plati draugystės 
ir bendradarbiavimo tarp 
Kubos ir VDR sutartis. Ji 
tęsis penkeris metus.

Sutartį pasirašė abiejų ša
lių prezidentai: už Kubą Fi
del Castro, o už Vokietiją 
Erich Honecker. Pastarojo 
vizitas laikomas gražiai pa
vykusiu.

Milžiniška suma praplėtimui 
kalėjimų sistemos

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje šiandien yra 
tiek kalinių, jog jie nebesu
telpa į esamus kalėjimus. 
Gubernatorius Carey siūlo 
kalėjimo sistemos praplėti
mui 4,000 naujų vietų net 
$275,000,000.

Pagal gub. planą, didini
mas esamų kalėjimų ir staty
mas naujų kalėjimų turi 

Braddock, Pa.—Šiomis dienomis iš šio Edgar Thomson 
fabriko United States Steel Corporation atleido iš darbo du 
tūkstančius darbininkų. Niekas jų nepaklausė, kaip ir iš ko 
jie dabar gyvens. Daugelis jų turi dideles šeimas. 
Nedideliame mieste nėra jokios vilties susirasti darbą 
kokioje nors kitoje pramonės šakoje.

darbininkų. Jie išmetami iš 
darbo dėl didelio sumažėjimo 
parduodamų automobilių 
skaičiaus. Daug pardavyklų 
išeirja iš biznio, užsidaro. 
Apie trys šimtai tūkstančių 
bedarbių susideda iš gamyk
lų darbininkų.

Manila, Filippinai. — 
Praeitą savaitgalį čia tapo 
suareštuota 30 civilinių ir 
militariniu veikėjų. Jie kalti
nami ruošimu sukilimo prieš 
valdžią. Jų laukianti smarki 
bausmė.

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas raportuoja, 
kad per gegužės mėnesį šioje 
šalyje ekonominė recesija la
bai pagilėjo ir žada tęstis 
daug ilgiau, negu buvo eko
nomistų numatyta ir prana
šauta. Su recesijos padidėji
mu padidėjo nedarbas taip, 
jog šiandien bedarbiai jau 
sudaro 7,8 procento visų 
darbo jėgų!

Darbo Departamento pa
skelbtos statistikos parodo, 
kad šiandien Jungtinėse Val
stijose yra 96,988,000 dir
bančių darbininkų ir 
8,154,000 bedarbių.

Tai oficialūs valdžios duo
menys. Iš tikrųjų bedarbių 
skaičius yra daug didesnis.

Kroatai sako, kad 
tai buvo jų darbus

New Yorkas. — Birželio 3 
dieną Laisvės Statuloje (Sta
tue of Liberty) muziejuje 
buvo išsprogdinta bomba. 
Laimė, kad žalos mažai tepa
darė. Tik trejetas istorinių 
dalykėlių buvo sužalota.

Kroatai teroristai, pasiva
dinę “Laisvės kovotojais”, 
sako, kad tai buvo jų darbas.

baigtis su 1984 metais. Tai 
penkerių metų planas. Gub. 
Carey, matyt, mano, kad per 
ateinančius penkerius metus 
šioje valstijoje kalinių skai
čius tepadidės keturiais 
tūkstančiais. Valstijos val
džioje niekas nė nesapnuoja 
apie kalinių skaičiaus augimo 
sulaikymą, o ką jau bekalbėti 
apie jo sumažinimą.

II

prieš atleidimus iš darbo

Johnstown, Pa.—Šios apylinkės angliakasyklos ir plieno 
įmonės yra Bethlehem Steel Corporation rankose. Prieš 
kelias dienas ji pranešė, kad jinai uždaro penkias angliaka- 
syklas ir išmeta iš darbo 3,000 angliakasių, o iš plieno 
įmonių išmeta laukan 2,000 darbininkų.

Angliakasiai ir plieno darbininkai bendromis pastangomis 
bando tam atleidimui pasipriešinti. Jie visi yra organizuoti. 
Angliakasiai priklauso Jungtinei Angliakasių Unijai, o 
plieno darbininkai Jungtinei Plieno Darbininkų Unijai.

Krikščionys demokratai 
ruošiasi rinkimams su 

viltimi laimėti
Bonn. — Šiandien, kaip 

žinia, Vakarų Vokietijos (Vo
kiečių Federatyvinės Respu
blikos) valdžiai vadovauja 
Socialdemokratų Partija. Jos 
premjeru yra jų vadas Hel
mut Schmidt.

Bet šių metų spalio 3 dieną 
įvyks visos šalies rinkimai. 
Jiems jau uoliai ruošiasi abi 
šios partijos. Krikščionių De
mokratų Partijos vadas 
Franz Josef Strauss jau pa
skelbė sąrašą savo partijos 
veikėjų, kuriuos jis sako pa
skirsiąs į kabinetą, kai jo 
partija rinkimus laimėsianti. 
O kad ji laimės, Strauss 
neturįs jokios abejonės.

Kaip žinoma, didelio, pa
grindinio skirtumo tarp 
krikščionių demokratų ir so
cialdemokratų nėra. Kaip 
vieni, taip kiti yra kapitalis
tinės santvarkos palaikytojai 
ir gynėjai. Vakarų Vokietijo
je nūdienė padėtis labai pa
naši į padėtį Jungtinėse Val
stijose bei kitose aukštai 
išsivysčiusiose kapitalistinė
se šalyse. Skirtumas ten tik 
tame, kad ten viena valdan
čioji partija vadinasi social
demokratais, o kita krikščio
nys demokratai, kuomet 
Jungtinėse Valstijoje viena 
vadinasi demokratais, o kita 
republikonais.

Sutartis turėtų 
būti užgirta

Cambridge, Mass. — Ge
gužės 5 dieną čia kalbėdamas 
Harvardo universiteto profe
soriams ir studentas buvęs 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance pareiškė, kad nepai
sant santykių tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų didelio įtempimo, strategi
nių ginklų apribojimo (SALT 
II) sutartis turėtų būti mūsų 
Senato kuogreičiausiai užgir
ta. Ji ne tik abiems šalims 
naudinga, bet ir labai reika
linga palaikymui pasaulyje 
taikos ir išvengimui bran
duolinio karo. Visi taikos 
šalininkai buvusį valstybės 
sekretorių nuoširdžiausiai 
sveikina už tokį nusistatymą.

Reikalauja teisti 
ir baust

Ramsey Clark
Washingtonas. Senato

rius Dole, republikonas iš 
Kansas, reikalauja, kad val
džia suareštuotų ir nubaustų 
10 amerikiečių veikėjų, kurie 
su Ramsey Clark, buvusiu 
šalies prokuroru priešakyje, 
nuvyko į Iraną tartis su jo 
valdžia dėl paliuosavimo 53 
amerikiečių įkaitų. Mat, pre
zidentas Carteris yra griež
tai uždraudęs amerikiečiams 
į tą šalį-vykti, kol ji įkaitų 
nepaleis.

Ir ne tik jis vienas reika
lauja šiuos žmones areštuoti 
ir bausti. To paties reikalau
ja visi šalies reakcininkai.

Mirė Walter Žukas
St. Petersburge, Florido

je, praėjusį sekmadienį mirė 
talentingas muzikas, chorų 
vadovas, pianistas, kompozi
torius Walteris Žukas, kuris 
visą savo gyvenimą dalyvavo 
pažangiųjų tarpe.

Šią žinią gavome tik aplin
kiniais keliais. Veikiausia 
platesnių žinių turėsime kita
me “Laisvės” numeryje.

Adm.
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Jokios abejonės nebėra 
apie jų kandidatus

Dabar jau kaip diena aišku, kad Demokratų Partijos 
prezidentiniu kandidatu bus Jimmy Carter, o Republikonų 
Partijos Ronald Reagan. Pirminiuose rinkimuose abudu 
gavo po reikalingą skaičių delegatų į savo partijų 
suvažiavimus laimėti nominacijas. Tiesa, senatorius Ken
nedy atsisakė ištraukti savo kandidatūrą, bet jam demo
kratų suvažiavime (konvencijoje) laimėti nominacijas nebe
liko jokios vilties. Jis pats tai puikiai žino.

Dabar belieka klausimas, kuris iš jų laimės rinkimus, tai 
yra kuris ateinančiais ketveriais metais šiam kraštui 
vadovaus—Carteris ar Reaganas? Šiuo klausimu jau eina 
plačios spekuliacijos. Prieš Carterio laimėjimą kalba labai 
sunki šalyje ekonominė padėtis ir tarptautiniuose santy
kiuose didelis įtempimas bei pačioje Demokratų Partijoje 
einantis gilus pasidalijimas, o prieš Reaganą—Nixono 
prezidentavimo laikai su Watergate skandalu ir jo 
priverstas pasitraukimas nuo prezidento sosto, pilnai 
neužbaigus antrojo prezidentavimo termino.

Mes ne kąrtą esame pabrėžę, kad didelio, pagrindinio 
skirtumo naminėje ir užsieninėje politikoje nebus, nepai
sant kuris iš jų laimės rinkimus, sėdės Baltuosiuose 
Rūmuose ir vdovaus Jungtinėms Valstijoms. Abi šios 
partijos ištikimai, atsidavusiai tarnavo iki šiol ir tarnaus 
ateityje tiems patiems kapitalizmo interesams; abi jos yra 
darbo liaudies interesų priešai.

Beje, kaip žinoma, kai kuriose valstijose šiuose rinki
muose turės savo kandidatą į prezidentus ir trečia partija, 
tai yra Komunistų Partija. Jos kandidatu bus senas 
veikėjas ir kovotojas už darbo liaudies interesus Gus Hali. 
Bet atrodo, kad revoliucinei partijai tepavyks savo 
prezidentinį kandidatą uždėti ant baloto tiktai kokiame 
tuzine valstijų. Todėl jam laimėti rinkimus nėra jokios 
vilties. Už jį paduoti balsai bus tik labai reikšmingi 
protesto prieš kapitalistines partijas ir jų politiką balsai. 
Šios progos tų valstijų piliečiai neturėtų praleisti.

Dainuoju Lietuvą
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusį iš pelenų.
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu.

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas— 
visai kaip artimo žmogaus.

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim—kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos gyvų žmonių!

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis. 
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.

Kalbuos per vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas mums duota, 
jus—kaip lietuviškus žodžius.

Justinas Marcinkevičius

JUSTICE

Opinion Poll

Amerikos liaudis prezidentui Carteriui: Mes už taiką, 
detentę ir darbus!

^n^Zu&ZAt.

JIE RUOŠIA SAVO 
“OLIMPIADĄ”

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (geg. 23 d.) kokia 
ten K. Pareštytė rašo:

“Kai Amerika paskelbė 
boikotą prieš Maskvos olim
piadą, pasigirdo daug nepa
tenkintų balsų. Esą toks boi
kotas yra bereikšmis; jis ne 
tik neprivers Sovietų Sąjun
gos pasitraukti iš Afganista
no, bet ir sunaikins tą drau
gystės ir taikos idealą, ku
riuo olimpinės žaidynės yra 
pagrįstos.”

Mūsų lietuviški reakcinin
kai ir jų bičiuliai latviai ir 
estai su tuo niekaip nesutin
ka. Jie sako, kad jie pilnai 
remia boikotavimą žaidynių 
Maskvoje. Įrodymui, sako 
Pareštytė, ‘‘Šiaurės Ameri
kos baltiečiai (Lietuviai, lat
viai, estai) ir ukrainiečiai 
susitarę nusprendė suruošti 
Laisvą Olimpiadą . . . Pa
grindiniai rėmėjai yra baltie- 
čių ir ukrainiečių sporto or
ganizacijos ir tų tautų ben
druomenės . . . Žaidynės 
įvyks liepos 4-6 d. d. prie 
Toronto”.

KAIP JIS ĮVERTINO 
SUSITIKIMĄ SU 
BREŽNEVU?

TASS-ELTA pranešime iš 
Varšuvos gegužės 19 dieną 
sakoma:

“Mano derybos Varšuvoje 
su L. Brežnevu, įvykusios E. 
Gereko iniciatyva, pasiekė 
tikslą, pareiškė šiandien žur
nalistams Prancūzijos prezi
dentas V. Giskard d’Estenas, 
prieš išvykdamas į tėvynę. 
Jų tikslas buvo—apsvarstyti 
pirmą kartą šiais metais ak
tualias problemas, aukštame 
lygyje išsiaiškinti tarptauti
nės situacijos raidą, rasti 
būdų esamam įtempimui ma
žinti.

Šios derybos parodė, kad 
vienu klausimu požiūriai yra 
tolimi. Tai visų pirma klausi
mas dėl Afganistano. Svars
tant kitus klausimus patvir
tintas faktas, jog esama ge
ros valios siekti bendradar
biavimo ir supratimo, pripa
žįstamas būtinumas tęsti dia
logą.

Kalbėdamas apie dabarti
nio tarptautinės padėties 
įtempimo priežastis, Prancū
zijos prezidentas pasakė, jog 
reikia sušaukti visų atsakin
gų už šią situaciją valstybių 
aukščiausiojo lygio konferen
ciją. Tik po to, jo nuomone, 
galiika pradėti svarstyti pa
starąsias socialistinių šalių 
iškeltas iniciatyvas.

Pasikeitimas nuomonėmis 
derybų metu naudingas tai
kos ir įtempimo mažinimo 
išsaugojimui, pabrėžė V. 
Giscard d’Estenas.

Atsakydamas į korespon
dentų klausimus, kiek jis 
patenkintas įvykusiomis de
rybomis, Prancūzijos prezi
dentas pasakė: man sunku 
vartoti epitetus, tačiau pasi
keitimas nuomonėmis buvo 
naudingas.

Aš teikiu labai didelę 
reikšmę aukščiausių Prancū
zijos ir Tarybų Sąjungos 
vadovų deryboms, šeštajam 
susitikimui su L. Brežnevu. 
Tokių kontaktų metu mes* 
pasikeičiame žiniomis, kurias 
turime, nuomonėmis. Ir tai, 
be abejo, naudinga taikos 
palaikymui ir įtempimo maži
nimo proceso stiprinimui. Aš 
esu įsitikinęs, kad mūsų de
rybos įneš teigiamą indėlį į 
šią sritį.

Mes, suprantama, pažymė
jo prezidentas, tęsime aukš
čiausiojo lygio Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos kontaktus. 
Aš pridurčiau, kad įvykusios 
derybos, be jokios abejonės, 
abiem šalims davė naudingų 
žinių, kaip reikia mažinti 
dabartinį įtempimą pasauly- • M . je.

Kaip žinia, už šias derybas 
su prezidentu Brežnevu, 
Prancūzijos prezidentą d’Es- 
taingą aštriai kritikavo mūsų 
JAV prezidentas Carteris. 
Kaip jis, girdi, tai darė be 
pasitarimo su juo ir kitais 
NATO valstybių vadais. 
Kaip dristąs jis tai daryti be 
jų leidimo!

KAIP JIE SUPRANTA 
IR AIŠKINA ĮVYKIUS 
KVEBEKO PROVINCIJOJ

Kanados klerikalų organo 
“Tėviškės Žiburiai” redakcija 
savo vedamajame “Naujos 
Kanados link” geg. 29 d. 
rašo:

“Istorinis Kvebeko provin
cijos referendumas š. m. 
gegužės 20 dieną išreiškė 
aiškią gyventojų valią: 60% 
pasisakė už pasilikimą Kana
doje, 40%—už pasitraukimą. 
Visos kitos provincijos džiū
gauja, kad federacinė Kana
da laimėjo, bet nepriklauso
mo Kvebeko šalininkai, ypač 
jaunimas, garsiai šaukia: tai 
dar ne galas! Jaunoji Kvebe
ko prancūzų karta, kiek ma
tyti iš demonstracijų ir kitų 
duomenų, į galimą nepriklau
somybę žiūri ne tiek protu, 
kiek širdimi. Nei ekonomi
nių, nei politinių, nei strate
ginių motyvų ji rimtai ne
svarsto. Galimas dalykas, 
ateityje, kai jinai subręs, 
kitaip žvelgs į esamą proble
mą. Kol kas ji yra patriotiš
kai nusiteikusi ir mano, kad 
geriausias sprendimas yra 
Kvebeko atsiskyrimas nuo 
Kanados, nes tik jis gali 
laiduoti kultūrinį bei tautinį 
prancūzų išlikimą. Vyresnioji 
karta, bent žymi jos dalis, 
yra atsargesnė, svarsto ne 
tik patriotinį požiūrį, bet ir 
ekonominį-politinį. Ji mato, 
kad tautinį išlikimą galima 
apsaugoti ir Kanados rėmuo
se, ir tai daug lengvesniu, 
tikresniu būdu. Jos many
mu, jei Kvebekas atsilaikė 
per 300 metų daug sunkesnė
se sąlygose, tai dabartinėje 
būklėje yra nepalyginamai 
lengviau, nes Kvebeko pajė
gumas tautine-kultūrine ir 
ekonomine prasme pasiekė 
tokį brandos laipsnį, kurio 
niekas nebegali nustelbti.

Iš minėto istorinio referen
dumo paaiškėjo, kad Kvebe
ko prancūzai dabartinėje 
būklėje pasilikti negali: net 
ir tie, kurie balsavo už Kana
dą, rėmėsi pažadu, jog fede
racijos sąranga bus pakeista. 
Visi mato, kad Kvebekas 
pasiekė ribą, kurioje atsive
ria kryžkelė —arba nepri
klausomybė, arba jai tolygi 
pozicija Kanados rėmuose. Iš 
angliškosios Kanados nuotai
kų matyti, kad dabar yra 
palankus momentas ne tik 
Kvebeko problemai spręsti, 
bet ir pačios Kanados . . .”

Pavasaris
Saulutė pakilo virš pievų 
keliu—Jam himnus lakštutės

Saulutė pakilo virš pievų 
žalių

Ir žiedus gėlių išbučiuoja;
Pavasaris eina tėvynės 

keliu—
Jam himnus lakštutės 

dainuoja.

Jau skamba ir aidi tėvynės 
laukai

Nuo paukščių giesmių bei 
giesmelių,

Ir džiugina širdį pabudę 
jausmai—

Kiekvieną pavasario kelia.

Kęstutis Balčiūnas

Nuotraukoje: Vilniaus V. Lenino skaičiavimo mašinų 
gamyklos elektroninių skaičiavimo mašinų montavimo 
baras. V. Gulevičiaus nuotr.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Taikos ir įtempimo mažinimo vardan
Pasaulio visuomenė labai 

susidomėjusi rezultatais, ku
riuos davė pastarosiomis die
nomis socialistinės Lenkijos 
sostinėje įvykę du aukščiau
siojo lygio susitikimai—eili
nis Varšuvos Sutarties val
stybių Politinio konsultacinio 
komiteto pasitarimas ir 
TSKP CK Generalinio Sek
retoriaus, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko L. Brežnevo de
rybos su Prancūzijos Respu
blikos prezidentu V. Giscard 
d’Estaingu.

Susirinkę Lenkijos sostinė
je, broliškų socialistinės san
draugos partijų ir vyriausy
bių vadovai susumavo Var
šuvos sutarties organizacijos 
25 metų veiklos rezultatus, 
Varšuvos Sutarties organiza
cija—tai gynybinė karinė-po
litinė sąjungą, kurios veikla 
grindžiama socializmo iško
vojimų kolektyvinio gynimo 
ir socialistinio internaciona
lizmo principais. Būdama 
svarbus taikos veiksnys, 
Varšuvos Sutartis nuolat ko
voja už ginčijamų klausimų 
sprendimą derybomis, kari
nės konfrontacijos likvidavi
mą.

Kaip tik Varšuvos Sutar
ties organizacija yra pareiš
kusi daug iniciatyvų ir patei
kusi daug pasiūlymų, kurių 
tikslas—įgyvendinti skirtin
gos visuomėninės santvarkos 
valstybių taikaus sambūvio 
principus, gilinti tarptautinio 
įtempimo mažinimo procesą, 
nusiginkluoti ir užtikrinti vi
suotinį saugumą. Svarbus 
mūsų žemyno saugumo stip
rinimo etapas buvo Europos 
pasitarimas, sušauktas Hel
sinkyje socialistinių valsty
bių iniciatyva.

Tačiau pastaruoju metu 
tarptautinėje arenoje išryš

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

POEZIJOS ŠVENTĖ
Tarybų Lietuvoje sureng

tas tradicinis “Poezijos pava
saris”, kuris šiemet buvo 
skiriamas Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 40 meti
nėms. Iškilmingas šventės 
atidarymas įvyko Palemone, 
ant Kauno marių kranto. 
Pagal tradiciją šventės auku
rą uždegė jos laureatas poe
tas Petras Palilionis, kuriam 
šis garbingas vardas šiemet 
pripažintas už eilėraščių kny
gą “Mažosios Poemos”. Vil
kaviškio rajono Salomėjos 
Neries kolūkio premija už 
geriausius eilėraščius kaimo 
tematika paskirta poetui Vy
tautui Rudokui. Respublikos 
liaudies rašytojui Kostui 
Korsakui už rinkinį “Lapkri- 
tys” įteiktas Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklos apdovano
jimas.

Iš Kauno šventės dalyviai 
pasiskirstė grupėmis, paskli
do po Respublikos miestus ir 
kaimus. Viena jų grupė lan
kėsi Vilkaviškyje ir Kristijo
no Donelaičio muziejuje Tol
minkiemyje, kitos keliavo po 
Joniškio, Šiaulių, Alytaus ra
jonus. Sekmadienį, birželio 

kėjo dvi visiškai priešingos 
tendencijos. Dėl imperialisti
nių jėgų, pirmiausia JAV, 
kaltės susikomplikavo padė
tis Europoje ir kituose pa
saulio regionuose. Pentago
nas iškėlė penkeriems me
tams apskaičiuotą ginklavi
mosi tolesnio eskalavimo 
programą. NATO šalyse 
spartinamos ginklavimosi 
varžybos. JAV spaudimu 
NATO tarybos sesija priėmė 
labai pavojingą nutarimą ga
minti ir dislokuoti kai kurio
se Vakarų Europos šalyse 
naują Amerikos vidutinio 
veikimo nuotolio raketinį 
branduolinį ginklą. Visais 
šiais provokaciniais veiks
mais stengiamasi sužlugdyti 
pastangas mažinti Europos 
žemyne karinį įtempimą.

Priešingai JAV ir NATO 
militaristiniams kėslams, 
Varšuvos Sutarties valsty
bės nuosekliai vykdo kursą, 
kurio tikslas—įtvirtinti tei
giamus rezultatus įtempimo 
mažinimo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje. 
Tai įtikinamai rodo doku
mentai, kurie Politinio kon
sultacinio komiteto Varšuvos 
pasitarime buvo priimti 
draugystės ir visiško savitar
pio supratimo aplinkoje.

Spauda, daugelis politinių 
ir valstybinių veikėjų prita
ria Varšuvos Sutarties val
stybių iniciatyvai surengti 
artimiausiu metu visų pasau
lio rajonų valstybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitiki
mą. Tik toks susitikimas gali 
išspręsti uždavinį, kaip paša
linti tarptautinio įtempimo 
židinius ir neleisti kilti karui. 
Padėtis reikalauja, kad ypa
tingas dėmesys būtų skiria
mas saugumo Europoje klau
simams, taikos išsaugojimui 
Europos žemyne.

pirmąją, Vilniuje, paveikslų 
galerijoje, įvyko poezijos pa
vasario, baigiamasis vaka
ras, kuriame eiles skaitė visų 
kartų Tarybų Lietuvos poe
tai ir jų svečiai iš Leningra
do.
VYTAUTO JURKŪNO 
KŪRYBOS PARODA

Vilnius.— Dailės parodų 
rūmuose atidaryta TSR liau
dies dailininko profesoriaus 
Vytauto Jurkūno kūrybos 
paroda, skirta jo septynias
dešimtmečiui.

Vytautas Jurkūnas viena 
iš ryškiausių asmenybių lie
tuvių dailės pasaulyje. Bai
gęs studijas 1935 metais, jis 
iš karto tvirtai stojo į realis
tinio meno pozicijas, teisin
gai suvokė meno paskirtį ir 
menininko uždavinius. Jau 
pirmasis jo graviūrų ciklas 
“Žvejai” byloja apie auto
riaus meilę darbo žmogui. 
Fabrikų darbininkai, statybi
ninkai, valstiečiai—pagrindi
niai dailininko graviūrų hero
jai. Reikšmingą indėlį jis yra 
įnešęs į Lietuvių Leninianą, 
sukūręs nemažą darbų kovos 
už taiką tema.

Intensyviai Jurkūnas dirba 
ir knyginės grafikos srityje. 
Geriausiais šio meno pavyz
džiais laikomos jo iliustraci
jos Poškos knygai “Muzikas 
Žemaičių ir Lietuvos”, Done
laičio “Metams”, Valančiaus, 
Žemaitės, kitų lietuvių lite
ratūros klasikų kūriniams. 
Už knyginę grafiką dailinin
kui paskirta respublikinė 
premija, tarptautinės Leipci
go mugės apdovanojimai.

“DAINŲ DAINELĖ 80”
Baigėsi vaikų ir moksleivių 

televizijos konkursas “Dainų 
dainelė”. Vaikų gynimo die
nos išvakarėse jo laureatų

Varšuvos Sutarties valsty
bių Deklaracijoje, kurią pasi
rašė septynių socialistinių 
šalių partijų ir valstybių va
dovai, nuodugniai išanalizuo
ta tarptautinės padėties rai
da ir kartu išdėstytas ištisas 
kompleksas naujų pasiūly
mų, kaip stiprinti ir tęsti 
įtempimo mažinimo procesą, 
stiprinti skirtingų socialinių 
sistemų valstybių bendra
darbiavimą ir gerą kaimy
nystę. Stengiamasi išsaugoti 
ir plėtoti visą, kas pasiekta 
aštuntojo dešimtmečio me
tais, dar plačiau išvystyti 
kovą už taiką.

Į Varšuvoje iškeltų inicia
tyvų kompleksą įeina pasiū
lymai, kad nė viena Europos 
valstybė, nė viena valstybių 
grupuotė nedidintų savo gin
kluotųjų pajėgų rajone, kuris 
nustatytas Europos pasitari
mo Baigiamajame akte, kad 
būtų nenukrypstamai laiko
masi visų Baigiamojo akto 
nuostatų. Kitos iniciatyvos 
liečia sėkmingą Madrido su
sitikimo surengimą, greites
nį ruošimąsi sušaukti konfe
renciją karinio įtempimo ma
žinimo ir nusiginklavimo 
klausimais, surengti derybas 
dėl ginklavimosi varžybų ap
ribojimo ir nutraukimo. Tai
gi Varšuvos Sutarties valsty
bės viską daro, kad negalėtų 
kilti naujas karas, kad jam 
užkirstų kelią neįveikiamos 
kliūtys.

Kasdieninio gyvenimo 
praktika vėl ryškiai patvirti
na Varšuvoje pasakytų L. 
Brežnevo žodžių teisingumą: 
“Varšuvos Sutarties organi
zacija, jos nuosekli, princi
pinga taiki politika—pagrin
dinis tvirtos taikos ir saugu
mo Europoje ramstis, viena 
iš svarbiausių visuotinės tai
kos tvirtovių”. A. S t iki aki s

koncertas įvyko Vilniuje, 
akademiniame operos ir ba
leto teatre.

“Dainų dainelės” konkur
sas rengiamas kas dveji me
tai. Šis labai platus ir origi
nalus televizijos renginys 
Tarybų Lietuvoje turi labai 
daug gerbėjų. Atrinkti įvai
rių miestų ir kaimų lopše
liuose, darželiuose ir mokyk
lose vaikai 14 sekmadienių 
dainavo per televiziją. Patys 
geriausi iš jų—20 solistų ir 
23 ansambliai pelnė laureatų 
vardus.

Kaip sako “Dainų dainelės” 
žiuri pirmininkas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas profesorius Zeonas Pau
lauskas, “Dainų dainelė”— 
didelis įvykis respublikos 
vaikų ir moksleivių gyveni
me, atkreipiantis ypatingą 
visų muzikos gerbėjų specia
listų, pedagogų, plačiosios 
televizijos auditorijos dėme
sį. Konkursas taip pat pade
da išaiškinti muzikaliausius 
ir balsingiausius vaikus. Šiuo 
metu valstybinėje konserva
torijoje dainavimą studijuoja 
jau aštuoni “Dainų dainelės” 
laureatai.

Pristatyti TSRS valstybi
nėms premijoms paskelbtas 
Lenino ir TSRS valstybinių 
premijų komiteto prie TSRS 
Ministrų tarybos praneši
mas. Jame informuojama 
apie darbus ir jų autorius, 
kuriems leista dalyvauti kon
kurse TSRS valstybinėms 
premijoms gauti literatūros, 
meno ir architektūros srity
je. Tarp jų—režisierius sce
naristas Vytautas Žalakevi- 
čius ir aktorius Regimantas 
Adomaitis už meninio filmo 
“Kentaurai” sukūrimą.

Lietuvos TSR dailininkų 
sąjunga valstybinei premijai 
pristatė Augustiną Savicką 
už Tarybos triptiką “Dialo
gas”. V. Petkevičienė
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Prisiminimai buvusių
Jugoslavijos partizanų

veteranų
A. GUCltJNIETIS

Nauja, socialistinė Jugoslavija gimė ne už žalio stalo, bet 
geriausių sūnų, dukrų kraujuje, liaudies, skausmuose ir 
kančiose. Josipas Broz Tito

JOSIPAS BROZ TITO
buvęs Jugoslavijos Socialistinės

Fedaratyvinės Respublikos prezidentas
Taip žymusis Jugoslavijos 

vadas apibudino socialistinės 
Jugoslavijos sukūrimo nepa
prastai sunkius ir skausmin
gus kovos kelius.

Jugoslavijos liaudį ir jos 
buvusius partizanus š. m. 
gegužės mėn. 4 d. ištiko 
labai liūdnas ir skaudus smū
gis, nes neteko geriausio 
vado, žymiausio komunisti
nio ir darbininkų judėjimo 
veikėjo, Jugoslavijos socia
listinės Fedaratyvinės Res
publikos prezidento Josipo 
Broz Tito, kuris daugiau kaip 
40 metų sėkmingai vadovavo 
Jugoslavijos Komunistų’ Są
jungai. 1941 metais jis suor
ganizavo ginkluotą pasiprie
šinimą prieš vokiečių ir italų 
fašistų—agresiją. Į Josipo 
Broz Tito vadovaujamą par
tizanų armiją įstojo apie 800 
tūkstančių kovotojų, kurie 
išvaduotuose rajonuose tuo
jau sudarydavo naują Jugo
slavijos liaudies valdžią.

Už įžymų vaidmenį liau
dies išsivadavimo kovoje, 
narsą ir drąsą Josipui Broz 
Tito suteiktas Jugoslavijos 
maršalo ir Liaudies didvyrio 
vardas. Jis apdovanotas Ta
rybų Sąjungos, Jugoslavijos, 
Lenkijos ir kitų valstybių 
aukščiausiais ordenais.

Jugoslavijos partizanų ar
mijoje, apart jugoslavų, ne
mažai kovojo lietuvių, lenkų, 
žydų ir kitų tautų kovotojų.

Tarybų Lietuvoje dar ir 
šiandieną yra buvusių Jugo
slavijos partizanų armijos 
veteranų, kurie su didele 
pagarba ir meile prisimena 
narsiąją Jugoslavijos liaudį, 
jos didvyrišką vadą maršalą 
Josipą Broz Titą.

Apie pabėgimą iš vokiečių 
lagerių ir įstojimą į 

Jugoslavijos 
partizanų armiją.

Aš Kėdainietis Povilas 
Džiuvė ir daug kitų mūsų 
krašto darbo žmonių 1942 m. 
buvom gestapininkų suimti 
ir išvežti fašistinėn Vokieti
jon į vergiškus darbus.

Su kėdainiečiu Silvestru 
Eidžiuliu ir sediškiu Pranu 
Sparnausku aš patekau į 
Austrijos Doič Vagram ka
torginį lagerį, o 1944 metų 
rudenį, artėjant frontui, mus 
išvarė jau į tolesnį Jugoslavi
jos Drau-Marburg baisų la
gerį. Čia turėjom dirbti po 
15 valandų sunkiausius., dar
bus, o valgyti gaudavome tik 
300 gramų suragoto duonos 
ir pusę katiliuko bulvių van
dens.

Dieną ir naktį laukdavome 
išvadavimo dienelės. Vieną 
kartą sužinojome linksmą 
naujieną, kad netoli yra mar
šalo Tito partizanų armija. 
Po slaptų pasitarimų, nuta
rėm bėgti pas Jugoslavijos 
partizanus ir kartu kovoti 
prieš fašistus.

Vieną tamsią naktį 40 vyrų 
sėkmingai pabėgom į mišką, 
kur suradom partizanus. Po 
specialaus, asmeniško patik
rinimo, aš buvau paskirtas į 
21 partizanų batalijoną, kur 
iki karo pabaigos kovojau 
prieš hitlerininkus. Drg. Sil
vestras Eidžiulis pateko į 
Šarcerio brigadą ir didvyriš
kai žuvo kovoje, prieš vokiš
kuosius s. s. ir Vlasovininkų 
gaujas.

Maršalas Josipas Broz Tito 
aplankydavo mūsų dalinius, 
nuoširdžiai pasikalbėdavo su 
kovotojais, paguosdavo ir 
padrąsindavo, kad greitai su
lauksime pergalingo karo pa
baigos.

Maršalo J. B. Tito drąsa, 
didvyriškumas, nuoširdumas 
ir demokratiškumas amžinai 
pasiliks mūsų atmintyje.

Povilas Džiuvė

Aš Pranas Sparnauskas iš 
Sėdos miestelio, su draugais 
Povilu Džiuvė ir Silvestru 
Eidžiuliu susipažinau 1942 
metais Austrijos katorginia
me lageryje, kur buvome 
suvežti iš visų mūsų gimti
nės kampelių. Lageryje alka
ni turėjom dirbti sunkiausius 
darbus. Daug lietuvių ir kitų 
tautų vergų mirė nuo bado ir 
ligų. 1944 m. iš Austrijos 
mus išvarė į—Jugoslavijos 
lagerį. Čia reikėjo dirbti dar 
sunkiau ir daugiau badauti. 
Tačiau vilties nenustojome, 
nes sužinojome, kad netoli
mame miške yra maršalo 
J. B. Tito partizanai. Slaptai 
pasiruošėm ir gūdžią naktį 
būrys vyrų pabėgom pas 
partizanus, kur kartu kovo
jom prieš hitlerininkus. 
Draugas S. Eidžiulis, pra
džioje buvo Šarcerio briga
doje, o vėliau perėjo į 15-os 
divizijos šturmo batalijoną. 
1945 m. balandžio mėn. 19 d. 
mums puolant aukštumą 801, 
kurioje buvo įsitvirtinę vo
kiečių esesininkai ir vlasovi- 
ninkai, Drg. Silvestras 
Eidžiulis pirmutinis, drąsiai, 
naikindamas puolė priešą, 
įsiveržė į jo apkasus ir ten 
kovodamas didvyriškai žuvo.

Draugą S. Eidžiulį palai
dojome su partizaniškom iš

kilmėm—tyliu susikaupimu, 
galvų nulenkimu ir vadu am
žinu atsisveikinimo žodžiu. 
Tebūna lengva Silvestrui, 
gražioji Jugoslavijos Žemelė, 
gausiai aplaistyta J. B. Tito 
partizanų krauju.

Pranas Sparnauskas
Mielas Povilai,

Šiandieną gavau Jūsų laiš
ką. Aš dažnai perdūmodavau 
apie baisius fašistinės Vokie
tijos katorginius laikus, kada 
mes kartu gyvenome Vienoje 
Laeštrasėje, Doič Vagrame 
ir Marburge . . . Jugoslavi
jos partizanų armijoje aš Jus 
retai sutikau, su Silvestru 
Eidžiuliu pražygiavome po 
gražias kalvas šimtus kilo
metrų kovos kelių.

Mielasis Silvestras žuvo 
didvyriškoje kovoje prieš 
mūsų tautos amžinuosius 
priešus—Kryžiuočių palikuo
nis vokiškuosius fašistus. 
Noriu žinoti kaip gyvena Jo 
našlė su keturiais mažame
čiais vaikais* Perduok jai 
mano geriausius linkėjimus 
ir pasakyk, kad jos mielasis 
Silvestras dieną prieš žuvi
mą labai gailėjo, verkė jos ir 
vaikų.

Maršalo J. B. Tito partiza
nų armijoje mes kartu kovo
jome dar ir su draugais Ta
mošaičiu Vaclovu, Cebulium 
iš Biržų, Lencevičium iš Bab
tų ir kitais iš įvairių kampe
lių.

Jugoslavų partizanų eilėse 
aš buvau iki 1945 m. birželio 
mėn. 10 dienos. Po to sugrį
žau į tėvynę. Kurį laiką 
dirbau vykdomajame komi
tete. Dabar dirbu Kolūkio 
buhalteriu ir gerai uždirbu. 
Šią vasarą Kaune sutikau 
Aleksandravičių Aleksą, ku
ris kartu buvo Doič Vagramo 
katargoje. Dabar jis laimin
gai gyvena savo gimtuose 
Gaižūnuose.

Mielas Povilai, parašyk 
plačiau apie save ir kaip 
gyvena Eidžiulienė*

Apie Jugoslavijos partiza
nus man viskas labai įdomu, 
o maršalo Josipo Broz Tito 
šviesus atminimas visiems 
laikams liks mūsų širdyse.

Lik sveikas ir visuomet 
atmink buvusį mūsų vadą 
J. B. Tito Pr. Sparnauskas

Tylus dangus
Aš vardo nežinau, 
Kai ašarą šaukiu.
Per daug tylus dangus 
Virš tėviškės laukų.

«
Lyg paukštis tu esi.
Tupėk, kol augs žolė. 
Kas žemė be tavęs, 
O kas gražiau mylės?

Paukšteli, būk tylus. 
Nejaugi negali?
0 žemėje vaikai
Ir jų žaislai smėly---------

* * *
Nieko baisiau nėra, 
kaip po žodžių grubių 
vėl sugrįžt į save. 
Nors ir atviros durys, 
nors nereikia rakto ieškoti— 
lauki valandų valandas, 
kol į vidų pašauks. 
O geriausiai žinai, 
kad ten nieko nėra 
ir kad niekas pakviesti 

negali-
Rimgaudas Graibus

NEUROZĖS 
PAVELDIMOS
Dvi tyrinėtojų grupėj nau- 

dedamos genetinių markerių 
metodą, visiškai atskirai nusta
tė, kad neurozės yra pavel
dimos. Metodo esmė —- nu
statyti ryš| tarp tiriamojo po
žymio (šiuo atveju —. susirgi
mo neuroze) ir kito požymio, 
kurio paveldėjimas gerai ištir
tas (šis požymis ir yra gene
tinis markeris). Markeriais 
dažniausiai pasirenkami krau
jo grupių antigenai. Be kita 
ko, šių tyrimų metu nustatyta, 
kad neurotikų kraujas daž
niausiai esti grupės A, rečiau
siai — grupės 0.

Iki šiol panašūs paveldimu
mo tyrimai būdavo grindžiami 
dvynių stebėjimais. Naujieji 
tyrimai, be abejo, labai pati
kimi, -— teigiama žurnale „Prl- 
roda".

PRISIMINIMAI IŠ PRAEITIES LIETUVOJE

Kaip mane žemino pareigose ir visai atleido iš tarnybos
PROF. J. PETRAITIS

Nuo 1921 m. liepos mėn. 
rugsėjo mėnesio galo tarna
vau Žemės tvarkymo depar
tamente matininku. 1922 m. 
pavasarį įvyko Lietuvos ma
tininkų visuotinas streikas. 
Aš buvau streiko organizavi
mo komisijos pirmininku. 
Streikui prasidėjus, mane ir 
streiko komisijos narį mati
ninką Žievį išsikvietė Žemės 
tvarkymo departamento vi- 
ce-direktorius inž. Bačelis ir 
pasiūlo mums išstoti iš strei
ko komisijos; už išstojimą 
pasiūlo didelę kompensaciją: 
Žievį iš III eilės (jaunesniojo) 
matininko paaukštinti į II 
eilės, matininkus ir suteikti 
privatinio matininko teises, o 
mane—iš II eilės matininko 
paaukštinti į I eilės (vyres
niuoju) matininku ir suteikti 
man prisiekusiojo matininko 
teises. Mes atsisakėme. Tuo
met inž. Bačelis pareiškė:

— Abu atleisime iš tarny
bos. Atleidimui priežastį mes 
surasime, kada reikės . . .

Matininkų reikalavimai bu
vo patenkinti greitai ir strei
kas užsibaigė. 1922 metų 
vasarą aš dirbau Šiaulių ap
skrityje, žiemą—Kauno brai
žykloje, 1923 metų vasarą— 
Vilkaviškio apskrityje. 1923 
m. rugsėjo mėn. sirgo depar
tamento direktorius inž. Pa- 
cevičius; ėjęs jo pareigas inž. 
Bačelis išsikvietė mane ir 
tarė:

— Šįmet vasarą Tamsta 
sauvališkai pasitraukei iš 
tarnybos: 1) Virbalyje agita
vai už bolševikus; 2) Šuk- 
liuose mėginai organizuoti 
kolchozą.

— Virbalyje aš buvau sek
madienyje ir agitavau prieš 
krikščionius-demokratus, už 
visas partijas, esančias opo
zicijoje, tame tarpe ir darbo- 
kuopininkus. Gi sekmadienis 
šventė, ir tarnautojai eina 
kur nori. Į Šuklius aš priva
lėjau ne kartą važiuoti todėl, 
kad juos matavo jaunesnysis 
matininkas Žievys; gi dar 
pavasarį, nuvažiavus mati
ninkams į Vilkaviškį, apskri
ties Žemės tvarkytojas ir 
matininkas-revizorius pasky
rė mane žemės tvarkytoju 
visose Žievio vykdomose by
lose.

Mano pasiaiškinimą inž. 
Bačelis rado nepatenkinamu 
ir tarė:

— Tokie matininkai, kurie 
organizuoja streikus, kolū
kius, agituoja už bolševikus, 
mums nereikalingi. Todėl 
Tamsta atleidžiamas iš tar
nybos, nors pagal etatus 
mums trūksta dar 10 mati
ninkų.

Inž. Bačelis pavedė vyr. 
matininkui — referentui 
Daukniui parašyti griežtą 
įsakymą dėl mano atleidimo 
iš . tarnybos. Rašydamas 
Dauknys labai sušvelnino 
įsakymo redakciją mano nau
dai. Inž. Bačelis pasirašė įsa
kymą neskaitęs ir perdavė 
departamento sekretoriui 
Kuznecovui (iki revoliucijos 
buvusiam Žemėtvarkos ko
misijos sekretoriui); pastara
sis neskaitęs perdavė rašti
ninkei įrašyti į ministerio 
įsakymų knygą ir ministeris 
pasirašė įsakymą Dauknio 
redakcijoje. Įsakymu Bačelio 
redakcijoje man būtų užkirs
tas kelias vėliau gauti valsty
binę tarnybą; gal būt, būčiau 
gavęs tarnybą tik Lapėno 
(vėliau agr. Tallat-Kelpšos) 
vadovaujamame “Maiste”, 
nes savo laiku čia tarnavo 
vėliau buvę LTSR liaudies 
komisarai Cygas, Laurynai- 
tis ir kiti bolševikai.

1926-1929 m. buvau Šiaulių 
apskrities ir vėliau—Šiaulių 
apygardos agronomu. 1929 
metų rudenį buvau perkeltas 
į Plungę žemės ūkio mokyk
los vedėju ir mokomojo ūkio 

bei Žemaitukų žirgyno admi
nistratoriumi, nes apygardos 
agronomo vietą reikėjo pa
liuosuoti generolo Ladygos 
broliui. Keltis iš Šiaulių į 
Plungę su tuo pačiu atlygini
mu buvo pažeminimas, bet 
prieš generolo brolį neatsi
spirsi. Jis būtų vykęs ir į 
Plungę, bet Žemės ūkio minis 
teris manė, kad mokomojo 
ūkio ir žirgyno Ladyga nesu
gebės tvarkyti.

1934 m. rudenį Plungės 
Žemės ūkio mokyklos ir Že
maitukų žirgyno patalpas 
perėmė Krašto apsaugos mi
nisterija. Žirgynas buvo iš
keltas į Gruzdžius, o Žemės 
ūkio mokykla—į Plinkšius. 
Aš norėjau keltis su mokykla 
į Plinkšius. Bet Žemės ūkio 
ministerijoje man pasakė, 
kad Žemės ūkio mokyklos 
vedėjo vietą reikia paliuo
suoti kitam, bet tvarkyti 
žirgyną jis nesugebės. Todėl 
jis skiriamas Plinkšių žemės 
ūkio mokyklos vedėju, o 
Tamsta su žirgynu keliamas į 
Gruzdžius ten esančios 
Aukštesniosios gyvulininkys
tės mokyklos vedėjo (direk
toriaus) J. Žemaičio padėjėju 
su gautu Plungėje atlygini
mu. Už 2-3 metų Žemaitis 
išeis (tuo metu bus organi
zuota Veterinarijos akademi
ja), ir Tamsta būsi paskirtas 
į jo vietą. Taip ir buvo 
padaryta. Bet direktoriumi 
Gruzdžiuose aš buvau labai 
neilgai: reikėjo paliuosuoti 
vietą Smetonienės prote
žė,—šį kartą vienam iš jos 
ypač vertinamų. Ypač Sme
tonienės vertinamų agrono
mų buvo 4: Vladas Tiškus, 
Meiliūnas, Balys Gaidžiūnas 
ir Bronius Globys. 1) Tiškų ji 
padarė Žemės ūkio departa
mento direktoriumi, išmes
dama šešiolika metų direkto-

Kauno sporto kombinato stadiono vejoje—jaunimo tautinių šokių kolektyvai.
R. Eilunavičiaus ir A. Stasyčio huotr.

Į gausių kultūrinių rengi
nių, skirtų Tarybų Lietuvos 
40-mečiui, panoramą įsipynė 
dar vienas—gegužės 24-25 
dienomis Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje skambėjo zoni
nės šokių ir dainų šventės.

Apie šešis tūkstančius šo
kėjų iš įvairių respublikos 
miestų ir rajonų išsirikiavo 
naujajame Kauno sporto 
kombinato stadione. Geriau
sieji šokių kolektyvai—Res
publikinės dainų šventės 
kandidatai1—atliko Jubilieji
nės dainų šventės repertua
rą.

riavusį Vienožinskį, sukūrusį 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūkio politikos pagrindus;
2) Meiliūną padarė Žemės 
ūkio rūmų vicedirektoriumi, 
išmesdama iš tų pareigų 
energingą prityrusį agrono
mą Vaškelį; 3) Gaidžiūną pa
skyrė žurnalo “Žemės ūkis” 
redaktoriumi, išmesdama iš 
antraeilių pareigų prof, d-rą 
J. Krikščiūną; 4) Globį pa
skyrė Gruzdžių Aukštesnio
sios gyvulininkystės mokyk
los direktoriumi, Gruzdžių 
Aukštesniojoje gyvulininkys
tės mokykloje mokėsi Sme
tonienės brolio Chodokausko 
sūnus. Nors mokėsi jis blo
gai, “iš viršaus” buvo parė
dymas rašyti jam penketu
kus. Aš dėsčiau gyvulių šėri
mą, parašiau Chodokauskui 
dveigį ir daviau pataisą. Ma
ne iššaukė į Žemės ūkio 
departamentą, davė velnių, 
o 1939 metų pabaigoje visai 
atleido iš pareigų'.

Visų išvardintų pažemini
mų tarnyboje ir paliuosavi- 
mų teigiama pusė yra ta, kad 
viršininkai nemeluodavo, o 
pasakydavo tikrąją priežastį: 
“Tu pažeminamas pareigose 
todėl, kad reikia paliuosuoti 
vietą Jos ekselencijos prezi
dentienės protežė, arba—Tu 
paliuosuojamas iš pareigų to
dėl, kad parašei dvejetą pre
zidentienės brolio sūnui, 
kuomet iš anksto buvai įspė
tas rašyti penketuką, arba— 
“Tu paliuosuojamas už strei
ko organizavimą, o bolševi- 
kuojančių specialistų mums 
nereikia ...” O blogiausia— 
kada viršininkas meluoja ir 
nuslepia tikrąsias priežastis, 
dažnai grynai asmeniškas.

Kolei doc. J. Aleksa buvo 
Žemės ūkio ministeriu, Sme
tonienė Žemės ūkio ministe
rijoje nešeimininkavo. Kartą 
Smetonienė “paprašė” Tei

Pasirodė pagyvenusių šo
kėjų, jaunimo tautinių šokių, 
pramoginių šokių, pionierių, 
profesinių technikos mokyk
lų moksleivių, darželinukų 
šokių kolektyvai. Šventės 
meno vadovas ir baletmeis
teris—TSRS liaudies artistas 
J. Lingys, muzikinės dalies 
vadovas—TSRS liaudies ar
tistas E. Balsys, vyriausiasis 
dailininkas—H. Ciparis.

Į Šiaulius suvažiavo vaikų, 
moterų, vyrų ir mišrių chorų 
dainininkai, pučiamųjų or
kestrų ir kaimo kapelų muzi
kantai iš Klaipėdos, Palan
gos, Šiaulių miestų, iš aplin

singumo minister] Žilinskį iš
kelti kriminalines bylas agro
nomams Vienožinskiui, Pe
traičiui ir dar keliems. Vi
daus reikalų ministerija jai 
pažadėjo viską tinkamai su
fabrikuoti ir pristatyti “liudi
ninkų”. Teisingumo ministe- 
ris ne tik neišpildė Smetonie
nės “prašymo”, bet pasakė 
apie tą “prašymą” Žemės 
ūkio ministeriui J. Aleksai ir 
kai kuriems “kaltinamie
siems”. J. Aleksa iškėlė 
skaudalą Ministeriu tarybo
je. To pasėkoje prezidentas 
Smetona 1935 m. rugsėjo 7 
dieną atleido J. Aleksą iš 
ministerio pareigų ir paskyrė 
S. Putvinskį. Čia ir prasidėjo 
“Cechorda”. . . S. Putvinskis 
atleido iš Žemės ūkio depar
tamento direktoriaus parei
gų prityrusį pažangų agrono
mą A. Vienažinskį (to atlei
dimo jau senai reikalavo ne 
tik Smetonienė, bet ir Vi
daus reikalų ministerija, vie
nok ministeris J. Aleksa ne
klausė) ir į jo vietą paskyrė 
Smetonienės protežę jaunuo
lį Vladą Tiškų, kuris faktinai 
pradėjo tvarkyti visus Že
mės ūkio ministerijos kad
rus. 1935-1939 m. pasikeitė 6 
Žemės ūkio ministerial: J. 
Aleksa , S. Putvinskis, J. 
Tūbelis, V. Mironas, J. 
Krikščiūnas, Audickis-Audė- 
nas (dabartinis Amerikos lie- 
tuvių-liaudininkų vadas). 
Prie visų išvardintų ministe
riu (apart J. Aleksos ir J. 
Krikščiūno) ministerijoje šei
mininkavo Smetonienė. J. 
Krikščiūnas mėgino priešin
tis jai, bet “prezidentas” 
Smetona tuojau jį atleido iš 
ministerio pareigų (nors Mi
nistrų Taryba buvo “koalici
nė”) ir pasiūlė liaudininkams 
pakeisti J. Krikščiūną “su- 
kalbam€(sniu žmogumi”. Mi
nisteriu tapo Audėnas.

kinių rajonų. Viso—apie pen
kis tūkstančius saviveiklinin
kų. Zoninės dainų šventės 
dalyviai koncertavo kultūros 
rūmuose, pėsčiųjų bulvare, 
Lieporių mikrorajone, K. Po
žėlos parko estradoje.

Daugiau šimto geriausių 
zonos kolektyvų iš Panevėžio 
miesto ir keturiolikos aplin
kinių rajonų—vaikų, moterų, 
vyrų ir mišrūs chorai dalyva
vo zoninėje dainų šventėje 
Panevėžyje.

Šį. savaitgalį zoninės dainų 
šventės vyks Jurbarke ir 
Trakuose.
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Amerikanistikos 
derlius

Lietuvių proletarinė kultū
ra, jos literatūra nebūtų pil
na be Amerikos lietuvių pa
žangiosios kultūros puslapių. 
Tarybinė lietuvių amerika- 
nistika yra palyginti jauna 
mokslo atšaka. Todėl džiu
gus reiškinys—jos tematinis 
plėtojimasis, naujų žanrų at
siradimas. Prieš kelerius me
tus “Minties” leidyklos “Gin
taro” redakcija (vedėjas V. 
Kazakevičius) pradėjo leisti 
naują veikalų seriją “Pažan
giosios emigracijos literatū
rinis palikimas”. Dabar be
veik kasmet gauname vis 
naujų tos serijos leidinių.

Jau turime knygas apie A. 
Bimbą, L. Joniką, M. Kaul- 
Kavaliauskaitę. Pernai su
laukėme dar dviejų tos seri
jos knygų. Tai V. Andrulio 
“Didis pašaukimas” ir J. Mi
lerio-Dzūkelio “Metai ir ben
dražygiai”. Prie šios serijos 
leidinių prašosi priskiriami ir 
P. Ventos atsiminimai. Jeigu 
prisiminsime, kad 1979 m. 
buvo išleista besilankiusiųjų 
Tarybų Lietuvoje svečių įs
pūdžių knyga “Ta pati ir 
visai kita” bei amerikanistės
L. Petkevičienės veikalas 
“Didvyriškos kovos avangar
de”, tai ir turėsime visą 
praeitų metų mūsų amerika
nistikos vaizdą.

Čia kiek plačiau bus aptar
tos žymių JAV pažangiųjų 
lietuvių visuomenės veikėjų, 
žinomų publicistų V. Andru
lio, J. Milerio-Dzūkelio ir P. 
Ventos knygos. Kiti du leidi
niai jau susilaukė atgarsio 
mūsų ir JAV pažangiųjų lie
tuvių spaudoje.

Knygos apie V. Andrulį 
(tikroji pavardė—Andrulevi- 
čius) sudarytojas—žinomas 
lietuvių tarybinės amerika
nistikos atstovas J. Lukoše
vičius. Jis ir baigiamojo 
straipsnio apie V. Andrulį 
autorius.

V. Andruliui neteko lanky
tis Tarybų Lietuvoje; ir ne 
todėl, kad jis šito netroško. 
Tiesiog šiai kelionei trukdė 
gyvenimo sąlygos. Betgi Ta
rybų Lietuvoje yra tinkamai 
pagerbtas jo atminimas. V. 
Andrulio palaikai buvo iškil
mingai palaidoti Stakliškėse. 
Gimtajame Grigiškių kaime 
buvo atidengtas jam skirtas 
paminklinis akmuo. V. An
drulio vardas suteiktas Stak
liškių vidurinei mokyklai. 
1973 m. jam paskirta V. 
Kapsuko premija.

Tačiau žymiausias V. An
drulio visuomeninio veikimo 
baras—žurnalistika. Lietu
voje vos kelias žiemas lankęs 
mokyklą, V. Andrulis atkak
liai ir nuosekliai lavinosi— 
mokėsi vakarinėse mokyklo
se, studijavo Valparaiso uni
versitete, gerai išmoko anglų 
kalbą, tapo puikiu oratoriu
mi. Nuo eilinio angliakasio 
iki laikraščio redaktoriaus— 
toks buvo V. Andrulio gyve
nimo kelias.

V. Andrulis su bendraau
toriu į lietuvių kalbą išvertė
M. Gorkio “Motiną”, produk
tyviai darbavosi, leidžiant 
populiarius “Vilnies” kalen
dorius. Jo kuklios knygos 
"Religija Sovietų Sąjungoj” 
(1933), “Naujas karas’’ 
(1934), ‘‘Ispanija’’ (1937) bu
vo skirtos aktualioms to me
to problemoms. Reikia pa
brėžti tų brošiūrų išleidimo 
savalaikiškumą ir gyvenimiš
kąjį poreikį.
kad jį suprastų eilinis darbi
ninkas.

Mažai kas žinojo, kad V. 
Andrulis bandė jėgas ir gro
žinėje literatūroje. Bet tai 

Jis rašė taip,: knyga “Diena

buvo daugiau rašymas sau, o 
ne visuomenei. Knygoje ra
sime ir jo atsiminimų frag
mentų bei vienuolikos ben
dražygių atsiminimus apie jį 
patį. Žinoma JAV pažangių
jų lietuvių visuomenės veikė
ja K. Karosienė jį taip apibū
dino: "Vincas Andrulis visu 
savo gyvenimu parodė tie
saus kelio į socializmą pa
vyzdį”.

J. Milerio-Dzūkelio knygo
je “Metai ir bendražygiai” 
(literatūrinis bendraautoris 
V. Kazakevičius) rasime ne 
tik paties autoriaus turinin
gus ir platokus atsiminimus, 
bet ir K. Karosienės, V. 
Railos, E. Jeskevičiūtės bei 
kitų JAV pažangiųjų lietuvių 
autobiografinius pasakoji
mus, kurie yra kol kas vie
ninteliai ir pirmieji.

J. Mileris-Dzūkelis pradėjo 
rašyti atsiminimus, atšven
tęs 80-ąjį gimtadienį. Tačiau 
literatūriniame darbe bandė 
jėgas nuo 1916 metų. 
1933-aisiais išleido brošiūrą 
“Kaip atrodo Lietuva da
bar”.

Gausi ilgus metus kaupta 
medžiaga, kaip pažymima V. 
Kazakevičiaus įvade, susitel
kė “į vieną didelį pasakoji
mą, kuriuo siekiama supažin
dinti su daugeliu įdomių pa
žangaus judėjimo žmonių, 
pasidalinti mintimis apie pa
žangios veiklos problemas 
praeityje ir dabar”. Šis leidi
nys—tarsi savotiška išeivijos 
istorija, pateikianti enciklo
pedinių žinių apie jos kūrėjus 
per 60-ties metų laikotarpį. 
Ji įdomi ir tuo, kad autorius 
taip pat įdėmiai sekė ir 
kultūrinį gyvenimą, buvo ak
tyvus kultūrinio sąjūdžio da
lyvis.

J. Mileris-Dzūkelis atvyko 
į JAV 1913 m. Netrukus jis 
pasuka į komunistinio judėji
mo kelią, tampa vienu akty
vesnių proletarinių JAV lie
tuvių publicistų. 1931-1935 
m. dirba “Vilnies” adminis
tracijoje. Kaip rašo pats 
autorius, išvykęs iš Lietu
vos, jis "turėjęs tik dvi žie
mas daraktoriaus mokslo”.

XIX a. pabaigoje—XX a. 
pradžioje “Lietuviškoji Ame
rika” įsikūrė Pennsylvanijos 
akmens kasyklų rajone. Čia 
ir prasidėjo J. Milerio-Dzū
kelio visuomeninė veikla. 
Kaip rašoma knygoje, “prie 
anglies kasyklų kūrėsi pir
mieji Amerikos lietuvių laik
raščiai, visuomeninės-kultū- 
rinės organizacijos, parapi
jos, veikla. O anglies ka
syklose lietuviai tarp kitų 
ateivių išgarsėjo kaip geri, 
sumanūs, tvirti ir darbštūs 
vyrai”. Kultūriniame gyveni
me, pagrįstai tvirtina J. Mi
leris-Dzūkelis, “pažangiečiai 
myliomis aplenkė visus”. Jie 
“daug blogesnėmis sąlygo
mis, negu “dipukų” su
gebėjo ilgiau išsaugoti savo 
jaunimo lietuvybę”. Knygoje 
rasime nemaža žinių apie 
meno saviveiklą, dainos po
puliarumą išeivijoje. J. Mile
ris-Dzūkelis pateikia medžia
gos ir apie JAV lietuvius 
fermerius. “Metuose ir ben
dražygiuose” gausu vaizdžių 
detalių apie emigrantų buitį, 
papročius, darbą. Knyga dar 
vertingesnė įdomiais apmąs
tymais ir palyginimais.

P. Ventos (tikroji pavar
dė—Stulpinas) atsiminimų 

stipresnė už
naktį” (literatūrinis ben
draautoris A. Strumskis) at
skleidžia daug ir svarbių 
internacionalinės kovos pa
vyzdžių, nušviečia autoriaus 

sudėtingos biografijos svar
biausius etapus, kelių de
šimtmečių veiklą JAV pa
žangiųjų lietuvių gretose. 
Įžangos žodyje “Užgrūdintas 
kovose už teisybę” A. Lau- 
rinčiukas rašo, kad “skaity
tojas susipažins ne tik su jo 
draugų kova dėl socialinės 
teisybės, dėl pažangių idėjų, 
bet ir drauge su juo padarys 
įdomią kelionę po daugelį 
mūsų planetos vietų”.

Jau buržuazinėje Lietuvoje 
P. Venta įsijungė į revoliuci
nį judėjimą, vėliau kovėsi 
internacionalinėse brigadose 
Ispanijoje. Ten jis aktyviai 
dalyvavo, leidžiant almana
chą “Ispanijos respublikos 
frontuose” ir vėliau hekto
grafuotą laikraštį “Už vielų”. 
Tie leidiniai buvo siunčiami į 
Lietuvą, plito šalyse, kur 
gyveno lietuviai emigrantai.

Pabėgęs iš internuotųjų 
stovyklos Prancūzijoje, P. 
Venta galų gale atsidūrė 
JAV ir įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių judėjimą. Jis daug 
laiko, jėgų ir energijos skiria 
pažangiam laikraščiui “Lais
vė”. Nuo 1960 m. P. Venta 
yra renkamas “Laisvės” di
rektorių tarybos pirmininku. 
Už visuomeninę veiklą, gim
tinės ekonominių ir kultūri
nių laimėjimų propagavimą 
P. Ventai, švenčiant 70-metį, 
buvo suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikė
jo garbės vardas.

Knyga skaitytoją patrau
kia nelauktų biografijos vin
gių aprašymais: autorius 
skrodė vandenynus, pabuvo
jo beveik visuose kontinen
tuose. Tačiau jis rašo ne tiek 
apie save, kiek apie pergy
ventus įvykius, sutiktus 
žmones. Todėl jo knygą per
skaitome vienu atsikvėpimu. 
Visu savo gyvenimu P. Ven
ta patvirtina pabaigoje tar
tus žodžius: “Jeigu reikėtų iš 
naujo gyventi—pasirinkčiau 
tokį pat kelią. Visada buvau 
ištikimas darbo žmonių ko
vai, pažangos, socialinės ly
gybės ir , socializmo idea
lams”. Alfredas Kazlauskas

Literatūra ir Menas, 
geg.24 d.

V. Andrulis, Didis pašauki
mas. “Mintis”, Vilnius 1979.

J. Mileris-Dzūkelis. Metai 
ir bendražygiai. “Mintis”, 
Vilnius, 1979.

P. Venta. Diena stipresnė 
už naktį. “Mintis”, Vilnius, 
1979.

išminties
KRISTALAI

Niekam nereikalingas tas, 
kam reikalingas Hk į is pats.

F VOLTERAS

Žmogus, kuris galvoja tik 
apie save ir ieško sau viso
kios naudos, negali būti lai
mingas. Nori gyventi sau, 
gyvenk dėl kitų.

SENEKA
Kai yra meilė, nėra tokių 

kančių, kurios galėtų žmogų 
palaužti. Didžiausia nelaimė 
— egoizmas.

F. DZER2INSKIS

Kad ir koks būtų pyktis 
nemalonus kitiems, jis sun
kiausias pykstančia jam. Kas 
pradedam?. pykčiu, baigiama 
gėda-

L. TOLSTOJUS
Pykčio va landa nedera 

nei kalbėti, nei veikti.
PITAGORAS

Kai trūksta< išmintingų ar
gumentų ir įrodymų, juos 
pakeičia riksmas.

Leonardas da VINClS
Įsimylėjęs save varžovų 

neturi.
CICERONAS

PR. KARLONO UŽRAŠAI: PO LIETUVA

PRIENAI
1. Prienų “rūta”

Kelias per Nemuną

Prietema dar Vilniuje. Gi 
po dviejų valandų, kai auto
busas sustojo Prienuose, šis 
miestas jau švietė visais ži
buriais.

Šiltai šiemet prasidėjo 
gruodis. Šiandieną gruodžio 
4-oji, o lyja. Ir reikia pasaky
ti, kad lietus netgi nešaltas. 
Prienų gatvės irgi nuplautos 
lietumi, žvilga šlapiu asfaltu 
elektros lempučių šviesoje.

Einu Tarybų gatve. Spėju, 
kad tai pagrindinė miesto 
gatvė. Plati. Ilga. Štai vieno
je jos pusėje visais didžiu
liais langais dega universali
nė parduotuvė, o antai kito
je—knygų parduotuvė. Aš 
ieškau viešbučio.

0 jis, pasirodo, irgi čia 
pat. Parodė jį man kartą, 
parodė kitą, tačiau vis žval
giausi, vis neradau. Įpratau 
ieškoti viešbučių didžiuliuose 
pastatuose, o čia—name
liūkštis. Negi patikėsi, kad 
viešbutis!

Virš durų perskaičiau už
rašą ir abejonių neliko. Ak, 
koks gražus jo pavadini
mas— Rūta! Taigi sveika, 
“Rūta”, ir rodyk, į kurį 
kambarėlį man kraustytis.

Viešbučio budėtoja—nuo
širdi, miela, pilna gerumo, 
apyjaunė ir apystorė moterė
lė palydėjo į antrą aukštą. 
Siauri mediniai laiptai kyla 
stačiai ir sustojo prie trejų 
durų. Atsidarome tas, kurios 
po dešinei.

— Prikūrenta, kad o-jai, 
o-jai,—sakau budinčiajai.

— Šiluma kaulų nelaužo,—

2. Kaimynas

Kai man reikia išeiti iš 
savo numerio, tai priverstas 
pereiti per kitą kambarėlį, 
kur apsistojo jaunas, apie 
trisdešimties metų vyrukas.

Trumpame pašnekesyje pa
sakė, kad daug dirbo, todėl 
dabar anksčiau susiruošė į 
patalą.

— Aš iš Vilniaus. Kores
pondentas,—pasakiau jam.
— Aš iš Zarasų. Tardyto

3. Prienai

Nauji gyvenamieji namai
Žadėjau pavaikščioti po 

miestą, todėl atsikėliau, kai 
ryto šviesa per langus nubal
tino “Rūtos” viešbučio sie
nas. Miestas nedidelis, ta
čiau pasakyti, kaip jis atro
do, visai nelengva. Gatvės 
asfaltuotos, šaligatviai iškloti 
cemento plytomis. Tiesa, kai 
kur—žiūrėk!—gatvelė kaip 
per kaimą—neapsiklojusi nei 
asfaltu, nei cementu, tik pri
lyta, subalota gruodžio lie
taus. Tačiau didžiausia Prie
nų įvairovė—jų namuose. Jie 
čia visokiausi—mūriniai ir 
mediniai, daugiaaukščiai ir 
vienaaukščiai, statyti seniai 
ir statomi dabar. Neužtrunki 
suprasti, kad miestas senus 
laikus mena, bet dabar sten
giasi atjaunėti. Šis reiškinys, 
matomai, dar užtruks—dar 

pasako ji daug kartų girdė
tus žodžius. 0 paskui pridu
ria:—Gyvenimas pas mus 
šiek tiek pabrango. Dabar už 
parą reikia mokėti nuo 80 
kapeikų iki vieno rublio.

— 0 anksčiau? Kiek anks
čiau reikėjo mokėti?

— Nuo 50 iki 70 kapeikų.
— Kaip nors užsimokė

siu,—šypteliu budinčiajai ir 
pradedu pildyti pastumtą la
pelį, kad aš esu Pranas 
Karlonas, gimęs 1939 me
tais, Lietuvos TSR, Varėnos 
rajone, kad dabar dirbu “Tė
viškėje” ir panašiai.

Kambarėlyje dvi lovos. Jos 
užtiestos, išlygintos, o galvū
galiuose pupsi po dvi pagal
ves. Dar yra dvi kėdės, 
gerokai aptrintas stalas. Dar 
dvi prie lovų pastatytos spin
telės, tačiau labiausiai impo
nuoja aitriai šiluma dvokianti 
koklinė krosnis. Stropumas 
viešbučio pareigūnų taip la
bai akivaizdus, kad net nebe
tiki, jog už lango 8 ar 10 
laipsnių (pagal Celsijų) šilu
mos.

Ką gi, ačiū už šilumą. 
Ačiū.

Veidrodis. Pakabos. Orna
mentuotos baltos užuolaidos 
ant langų. Sugedęs radijo 
aparatas. Štai ir visas “Rū
tos” turtas, surastas šeštame 
kambarėlyje, o viešbutiš- 
kai—numeryje. Bet juk 
jauku! Galbūt todėl, kad šį 
dar nevėlų vakarą čia daug 
tylos. Regisi, kad jos labai 
pasiilgau.

jas,—pasakė jis man.
Štai koks pareigūnas ana

pus mano durų! Kai pasiklo
jau nakvynei lovą, toptelėjo 
mintis, kad užsirakinti durų 
lyg ir neišeina. Išgirdęs rak
tą, įtars, kad nepasitikiu 
žmonėmis, užsigaus, nors, 
žinia, žodžiu to neišduos. 
Mane, beje, toks jo elgesys 
irgi neabejotinai užgautų.

Įkritau į lovą duris palikęs 
neužrakintas.

ne taip greitai išnyks senesni 
mediniai namai, dažnai pla
tūs ir ilgi, labai panašūs į 
karčemą, kurią restaurato
riai pastatė LTSR liaudies 
buities muziejuje Rumšiškė
se. Taigi, tokių namų dar 
yra. Jie visi apkalti, kaip 
sako, šeliavoti, o lentos, ap
teptos žaliais ir geltonais 
dažais. Jos ne stovi, o guli 
viena prie kitos. Sako, šitaip 
ilgiau išsilaiko, netrūnyda- 
mos nuo vėjo, saulės, šalčio, 
lietaus ...

Tačiau visas miestelis pri
kaišiotas ir namų, liudijančių 
nūdienines statybas. Tai ply
tų namai. Glaudžiausiai jie 
susibūrę apie statybininkų 
gatvelę. Čia kai kurie jų į 
viršų pasikelia šešiais aukš
tais. Ir, regisi, jie patys 

aukščiausi Prienų mieste.
Per porą valandų apėjau 

visus Prienus. Ir visgi nors 
ir šilta žiemos dienelė, o 
geriau čia būtų apsilankius, 
kad ir pačią šalčiausią dieną, 
tačiau vasarą ar pavasarį, 
kai miestą gausiai puošia 
žaluma—medžiai, krūmai, 
žolynai, veja . . . Prisimenu,

4. Daug muzikos

Faktas lieka faktu: išvyk
damas į kitus Lietuvos kraš
tus, niekuomet nežinau, ko 
ten ieškosiu, ką ten kalbėsiu, 
ką iš ten parsivešiu. Žinau 
tik—vistiek kažką surasiu. 
Visur žmonės ir kiekvienas 
jų vertas dėmesio, vertas, 
kad galėčiau parodyti: va jis. 
Gyvena. Mylėkime mes jį 
arba nekęskime jo.

Praeidamas Marytės Mel- 
nikaitės gatve pro dviaukštį 
pastatą išgirdau, kad jame 
daug muzikos. Netrukus ant 
prie namo pakabintos lente
lės perskaičiau, kad čia įsikū
rusi vaikų muzikos mokykla. 
Užeiti?

— Gal nepatogu,—prieši
nosi kažkas atsargaus many
je.

— Et, dėl to nosies niekas 
nenudauš!—pasidrąsinau.

Ant vienų, kitų, trečių, 
ketvirtų durų pakabinti pie
šinėliai su garsiuoju zuikiu iš 
daugiaserijinio multiplikaci
nio filmo “Na, zuiki, palauk!”

Po zuikio portretu parašy
ta: PAMOKA. Gi dar že
miau—mokytojų pavardės ir 
inicialai. Vienas duris visgi 
atidariau ir klasėje suradau 
merginą su knyga rankoje. 
Paaiškėjo, kad ji—muzikos 
mokytoja L. Novikova.

— Laukiu savo mokinės. 
Nėra. Gal vėluoja, o gal visai 
neateis,—pasakė ji, padėda
ma knygą į šalį. Bet va, po 
minutės kitos įslinko nedidu- 
tė mokinukė. Netrukus mer
giukė sėdėjo prie pianino ir 
laibais mažyčiais pirštukais 
mušė jo klavišus.

Nenorėdamas tąkart truk
dyti, pasiryžau sugrįžti čia 
dar kartą ir surasti, kaip 
sakom, ką nors iš neeilinių— 
gal mokyklos direktorių, gal 
jo pavaduotoją, gal dar ką. 
Taigi, sugrįžau ir šįkart susi
pažinau su Laima Leimonie- 
ne. Ji čia direktorė nuo 
1965-ųjų metų, vadinasi, nuo 
Prienų vaikų muzikos moky
klos įkūrimo pradžios. Ta
čiau, pasirodo, kad patys 
vaikai—muzikantai, prade
dant nuo septynių metų ir 
vyresni, mokykloje surinkti 
ne tik iš Prienų miesto. Jie ir 
iš kitų rajono gyvenviečių— 
iš Balbieriškio, Išlaužo, Jiez
no, Birštono, Veiverių . . . 
Mokosi įvairių specialybių— 
kas smuiko, fortepijono, 
akordeono, kanklių, pučia
mųjų . . . Mačiau direktorės

5. Vienišas prie Nemuno

Kas kelionėse svarbiausia? 
Nežinau. Apie tai tegalvoju 
tik tuomet, kai netikėtai 
paaiškėja, jog neįsimečiau į 
portfelį kokio nors reikalingo 
daikčiuko—skustuvo, dantų 
šepetėlio, kojinių ... O kai 
Prienuose stovėjau prie Ne
muno perpučiamas visų ke
turių vėjų, pagalvojau, kad 
galbūt ir kelionėse labai 
svarbu pabūti vienam vieni
šam, paregėti, kas aplink 
tave, pajusti tą dievišką jė
gą, kuri uoliai suplasnoja 
krūtinėje, vaikšto kartu su 
krauju venomis ir džiugina, 
džiugina . . .

Tu šiandien niūrus, Nemu
ne. Tu baidai, dvelkdamas 
šalčiu. Nespindi tavo vande

kai viešbučio kuklioji budėto
ja pasakė:

— Kas Prienų nematė pa
vasarį ar vasarą, težino, kad 
jis nematė Prienų. O t!

“Ot, tai “ot”, aš mielai 
pažadėjau, kad juos būtinai 
pamatysiu ir gražiausiais 
metų laikais.

džiaugsmą, dėl to, jog moky
kla turi visus reikalingus 
specialistus, vadinasi, viso 
17 muzikų.

Man, žinia, rūpi, kokiais 
instrumentais čia mokomi 
vaikai groti, bet dar labiau 
rūpi išgirsti, ar tėvai vaikus 
noriai perša šiai mokyklai. Ir 
štai girdžiu, kai man sako, 
kad kasmet į mokyklą 
priimama 15-20 jaunų muzi
kantų. Tokios mokyklos gali
mybės. Na, o kiek vaikų 
kasmet pabando įstoti? Ogi 
70-80! Tokią statistiką patei
kė L. Leimonienė.

Aš ir pats gerai jaučiu, kad 
ne taip lengva čia dirbti. Tai 
kas, kad sukomplektuoti 
kadrai, kad nestokojama mu
zikos instrumentų, kad šios 
mokyklos auklėtiniai sėkmin
gai baigia kitas aukštąsias, 
ar vidurines specialiąsias 
mokyklas, ir —pasitaiko— 
kaip muzikos specialistai su
grįžta atgal. Pavyzdžiui, Al
dona Didžiuly tė, Nijolė Bal- 
kevičiūtė. Džiugu dar, kad 
mokyklos auklėtiniai visam 
gyvenimui “prisiriša” prie 
muzikos, nepaisant, kur kas 
bedirbtų. Visgi, regėjau, 
kaip niaukiasi direktorės 
akys, kai pasakau, kad ne
daug mokykla turi vietos.

— Labai maža,—atsiliepė 
direktorė.

Po metų, gal kitų prie 
mokyklos bus pastatytas 
priestatas. Bet kol kas tenka 
verstis tokiose sąlygose. Tai, 
žinia, nelinksma, tačiau aš 
žinau, kad jeigu žmogus gro
ja, jei jis dainuoja—jis tur
tingas. Turtinga jo siela, 
turtingas jo gyvenimas. To
kiam žmogui ir laukti leng
viau.

* * *
Grįžtu į viešbutį 4-rių Ko- 

munarų gatve, iš jos žadėda
mas pasukti į Tarybų gatvę. 
Deja, taip nesigavo. Mat, 
praeinant pro kitą namą vėl 
girdėjau muziką. Miesto kul
tūros namuose dar nebuvau 
užėjęs. Ar lauksi geresnės 
progos? Užėjau, bet nosies 
šen ir ten kišti nedrįsau. 
Įėjęs į vieną salę, radau ten 
25-30 žmonių, vedžiojant me
lodiją. Užėjau į kitą—ogi 
žiūriu, kad ji dar pilnesnė, ir 
taip pat užsiėmusi dainavimo 
rūpesčiais.

Gal, sakau, užeisiu kitą
kart. Na, sakysime, ry
toj .. .

nyje saulė, nežaidžia ant 
tavo bangų šiltos šviesos. 
Skrenda tavimi gruodžio vė
jas ir paniurusiu vandeniu— 
regiu—plaukia tie patys de
besys, kokie jie virš mano 
galvos. O aš stoviu, Nemu
ne, prie tavęs, o aš džiau
giuosi, kad tu esi, kad prie 
tavęs glaudžiasi Prienai. Pa
saulis didelis ir įdomus, betgi 
visgi būčiau blogas žmogus, 
staiga panūdęs keliauti toli 
toli, kai dar ne visais Lietu
vos keliais praėjo mano ko
jos.

Nemune, aš džiaugiuosi, 
kad galiu prisipažinti tau 
meilėje. Labai, labai džiau
giuosi . . .

[Bus daugiau]
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Mintys nuo Gedimino 
pilies bokšto

SĖKMINGA GĖLIŲ 
PARODA

Tarptautinė gėlių paroda 
Velodrome prasidėjo gegu
žės 17 d. ir baigėsi 29 d. 
Turbūt nė patys parodos 
rengėjai nesitikėjo, kad ji 
susilauks tiek lankytojų, 
kiek jų atsilankė. Nuo pat 
ankstybo ryto iki vėlaus va
karo ilgiausios linijos žmo
nių laukė prie įėjimo į paro
dų. Paroda buvo labai didęlė, 
graži ir įdomi. Įvairių valsty
bių gėlės labai puošniai buvo 
išdekoruotos ir gražios.

Nuo 31 d. gegužės atsidarė 
gėlių paroda lauke ant Notre 
Dame salos (prie “Man and 
His World”), kuri tęsis iki 
rugsėjo 1 d. Į šių parodų 
lankytojų taip gi netrūksta.

Nuo birželio 19 d. atsida
rys paroda “Man and His 
World”, kuri taip-gi tęsis iki 
rugsėjo 1 d. Tautiečiai iš arti 
ir toli pasinaudokite šia labai 
reta proga-atsilankykite.

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS
Pirmas Sūnų ir Dukterų 

Pašalpinės Draugijos išvažia
vimas vyks birželio 15 d. 
drg. V. Vekterienės gražia
me Ūkyje-vasarvietėje. Ar 
visi pasiruošę jame dalyvau
ti?
BLOGESNĖS NAUJIENOS

Gegužės 26 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, Montreal Ge
neral ligoninėje mirė vilasa- 
lietė Mary Leknickienė, su
laukusi 81 metų amžiaus. 
Liko vyras, ištekėjusi dukra, 
žentas ir du anūkėliai. Į 
šermenis atsilankė ir į kapus 
palydėjo būrys tautiečių, ku

Trumpai apie viską
Winnipeg, Man., šiomis 

dienomis pasibaigus Cana
dian Labour Congress 
(CLC), kuriam vadovavo 
Kvebeko unijų lyderis L. 
Laberge, buvo padėtas gėlių 
vainikas ant antkapio Luis 
Riebel, kuris buvo 1885 m. 
lapkričio 16 d. pakartas už 
vadovavimų prancūzams jų 
kovoje už atgavimų lygių 
teisių. Laberge kalbėdamas 
pasakė: “Kova bus tęsiama, 
kol atgausime lygias teises 
prancūzams Kanadoje”.

□
Midhurst, Ont., Simcoe 

County valdyba pasiuntė On
tario Apšvietos ministerijai 
protesto rezoliucijų, kam ji 
davė leidimų prancūzams 
statyti High School ir legali
zuoti dvikalbę tautų Kanado
je. □

Prieš referendumų Kvebe
ko liberalai ir konservatoriai 
sakė žmonėms, kad jei jie 
nebalsuos už Levesque pa
siūlymų, tai po balsavimo 
bus šaukiamas visų provin
cijų ministerių, pasitarimas ir 
keičiama konstitucija. Dau
guma balsavo prieš pasiūly
mų. Dabar, žurnalistų pa
klaustas, ar jis sutiks tokia
me pasitarime dalyvauti, Le
vesque atsakė, kad visuomet 
prancūzai sutiko ir dabar 
sutiks tartis. Tiktai tas pasi
tarimas turės būti prie atvi
rų durų, dalyvaujant žurna
listams.

Finansų ministeris Pari- 
zeau ir resorsų ministeris Y. 
Berube raportavo, kad jie 
susitarė perimti asbestos ka
syklas ir pramonę iš Britani
jos savininkų. Jiems atmo
kės $35.5 milijono. Su Jung
tinių Valstijų kompanijomis 
vedamos dery bos y r a be re
zultatų. Bandė nacionalizuo
ti, bet kompanija laimėjo 
teisme. Viskas nusitęs iki 

rie po palydų buvo pavaišin
ti.

Julė Akromienė antru kar
tu pergyveno operacijų. Šiuo 
laiku ligonė savo sveikatų 
taiso namuose.
GERESNĖS NAUJIENOS

Pas rosemontietę S. Petro
nienę svečiuojasi jos duktė ir 
žentas iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Ta proga jie pasi
svečiuos pas sesutę Helen ir 
švogerį Bronių Simonelius ir 
jų šeimų, o pakelėje grįžtant 
namo aplankys brolį ir bro
lienę Petronius, gyvenančius 
Londone.

Sūdburietis J. Brazdžius, 
grįždamas iš J. A. V. iš 
švogerio laidotuvių, buvo su
stojęs Montreale pas savo 
senus pažįstamus R. M. Ka- 
ralevičius porai dienų pavie
šėti.

Janina Hettel (Juraitytė) 
su savo drauge išvyko dviem 
savaitėm paviešėti į Vancou
ver.

J. Vilkelis išvyko į Chicagų 
atlankyti savo brolį ir jo 
šeimų taip-gi dalyvaus ir 
brolėno mokslo užbaigimo 
šventėje.
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Gegužės 31 d. sukūrė šei
myninį gyvenimų Robertas 
Tautkus su Jeannie Kurylo. 
Vestuvės buvo labai puikios, 
vaišingos, o salė skendo gė
lėse. Jaunieji “Medaus mė
nesį” praleis kiekvienas prie 
savo darbo pareigų. Jaunasis 
studijuoja medicinų, o jau
noji, kuri baigusi specialų 
mokytojos mokslų, stos dar
ban. Abiem linkiu šeimyni
nės laimės. P.

ateinančių seimelio rinkimų. 
Tikimasi, kad juose liberalai 
laimės.

□
Už 523 kilometrų iš šiaurę 

nuo Montrealio, Vai Dar 
aukso kasyklų apylinkėje iš
kasama virš 27 proc. aukso 
Kanadoje. Les Mines Belmo- 
ral kasykloje užgriuvo 8 ka
sėjus. Sakoma, kad bėgyje 
pastarųjų 13 metų Kanadoje 
įvairiose kasyklose virš 1,000 
kasėjų prarado gyvybes.

□
A. Sousy, pensionierius, 

Shell aliejaus darbininkų 
streiko metu skebavo. Sulyg 
Quibecois pranešimo, jis už 
tai buvo nubaustas $5,000, o 
kompanija už samdymą 
streiklaužių $40,000.

Prisiminus praeitį, verta 
pabrėžti, kad Vakarų Kana
doje streike dalyvavo ir lie
tuvių. Už bandymų sulaikyti 
streiklaužių naudojimų buvo 
nušautas lietuvis P. Morkū
nas.

□
Žiemos metu buvo metama 

iš namų vieno bedarbio šei
ma už nepajėgimų užsimokė
ti nuomos. Per bandymų 
sulaikyti jo metimų iš buto 
buvo nušautas ukrainietis 
Zinčiuk.

Pagal valdžios pranešimo, 
šiandien Kanadoje radosi 
937,000 bedarbių. Skau
džiausiai yra paliestos New
foundland, Prince Edward 
Island, New Brunswick pro
vincijos. New Democratic 
Party sako, kad iš tikrųjų 
bedarbių yra daugiau, negu 
valdžia skelbia.

Šiemet nuo sausio 1 d. iki 
balandžio pradžios, Kanadoje 
subankrutavo 9,340 įvairaus 
verslą firmų (biznių). Praras
ta $233 milijonai. Stambios 
kompanijos gauna pagalbų iš 
valdžios, o subankrutavę ma-

Skirtingi skruzdėlynai
Šiltą pavasario dieną su 

vienu aukštosios mokyklos 
dėstytoju užlipome Vilniuje 
ant Gedimino pilies kalno ir, 
susigundę pasiekti pačias 
aukštybes, užkopėme į pilies 
bokšto viršūnę. Prieš akis 
atsivėrė plati Vilniaus miesto 
panorama. O tiesiai apačioje 
judėjo žmonės kaip vabalė
liai.

— Ar tie zują taškeliai tau 
neprimena skruzdėlyno? — 
paklausiau savo bičiulį.

— Paviršutiniškai žiūrint 
gal ir taip,—sutiko tasai.— 
Didmiesčio bruzdesys, žino
ma, yra panašus į skruzdėly
no plušėjimą. Bet čia yra 
vienas esminis skirtumas: 
skruzdėlyno tvarka nesikei
čia ištisus tūkstančius metų, 
o miestai kitokie išauga kas 
šimtmetis ar net kas dešimt
metis. Tiesa, skruzdėlyną 
išardo koks žvėris, o miestą 
nusiaubia atominė bomba, ir 
abejais atvejais prasideda po 
to uolus atstatymo darbas. 
Nors rytoj tą skruzdėlyną 
vėl kas nors nusiaubs, bet 
instinktas veikia automatiš
kai.

Buvo dar ankstyvas rytas, 
bokšto terasoje prie parape
to stovėjome tik mes vieni, 
ir todėl savaime mums užsi
mezgė diskusija apie žmoni
jos pažangą.

Technologinė pažanga ir 
moralinė pažanga

Stebint kelių metrų storu
mo sienas, šiurpu buvo pa
galvoti, kaip viduramžais gy
veno valdovai, pačios sociali
nės viršūnės.

— Paskutinieji du siaubin
gi karai, ypač antrasis, ver
čia daugelį žmonių suabejoti 
moraline žmonijos pažan
ga,—samprotavo mano bičiu
lis.—To dar negana: kalba
ma apie naują tretįjį karą, 
kuris kelis kartus pranoksiąs 
paskutinįjį. Vakarų pasaulio 
teoretikai dažnai susipainio
ja, vertindami padėtį. Jie 
išleidžia iš akių tą faktą, kad 
didžiulės žmonių masės pasi
baisėjo paskutinėmis bepro
tiškomis žudynėmis ir po 
karo prasidėjo milžiniškos 
reikšmės kova už taiką. Tau
tos taria vieningą “ne” atski
riems karo kurstytojams, ir 
visa įvykių raida rodo, kad 
jų užmačioms pradėti atomi
nį karą lemta sužlugti.

— Bet visa tai dar nėra 
taip akivaizdu, ir yra visai 
natūralu, kad atsiranda abe
jojančių,—tariau aš.

Čia mano bičiulis įsileido 
man aiškinti, kad jau pačia
me gyvių pasaulyje vyrauja 
tobulėjimo procesas. Pažan
ga gyvybės raidos srityje 
esanti akivaizdi. Evoliucijos 
procese plėtojosi vis sudėtin
gesnės gyvybės formos. 
Žmogui, išsivysčiusiam iš že
mesnių gyvių, negalėjo iš 
karto atrofuotis žemesnioji 

ži biznieriai padidina bedar
bių eiles.

□
Montrealio “The Gazette” 

rašo, kad iš Tarybų S-gos 
sugrįžę advokatai sako, kad 
nacių medžiotojai (hunters) 
ten apklausinėjo žmones apie 
kaltinimus tiems, kurie talki
ninkavo naciams ir dalyvavo 
kankinime-žudyme žmonių 
koncentracijos kempėse; ap
klausinėjimai įvykę ir Lietu
voje. Medžiotojai sąraše turi 
350 tokių nusikaltėlių. Sako, 
kad jie bus nupilietinti ir 
deportuojami.

□
1979 m. Albertos provinci

joje nusižudė 314 žmonių. Ju 
tarpe buvo ir 20-24 metų 
jaunuolių. 90 procentų nusi
žudymo priežastis buvo alko
holis ... B. Kvietinskas

“LAISVE”

prigimtis ir ištobulėti jame 
visuomeninis pradas, tapęs 
pagrindiniu tobulėjimo ele
mentu. Žmogus—tai dvejo
pų, individualistinių ir vi
suomeninių, instiktų arena, 
kurioje būti arbitru lemta 
protui. Deja, tas arbitras ne 
iš karto įstengia suprasti 
žmogaus tobulėjimo kryptį. 
Tačiau visuomeninių žmoni
jos formacijų kaita—akivaiz
di. Niekas neneigia feodali
nės santvarkos pranašumo 
prieš vergovinę ar kapitalis
tinės prieš feodalinę. O so
cialistinės santvarkos pasie
kimus regėti daug kam truk
do klasinis ribotumas ir išto
bulinta buržuazinė propagan
da.

Žmogaus gyvenimo 
įprasminimas

Toliau mano bičiulis ėmė 
įrodinėti, kodėl be galo svar
bu regėti akivaizdžią žmoni
jos raidą pažangos linkui.

— Mūsų prigimtyje slypi 
stiprus troškimas įprasminti 
savo veiklą. Žmogus negali 
susitaikyti su skruzdės liki
mu. Bet ar galima briedžio 
užmintos skruzdės galą ly
ginti su automobilio avarijoje 
žuvusio žmogaus mirtimi? 
Jei skruzdė perlipa abejingai 
per sutraiškytos draugės la
voną, tarsi tai būtų papras
tas šapelis, tai žmogaus mir
tis šaukte šaukia visiems 
protingai naudoti nuostabią 
techniką. Žmogus įprasmina 
savo žuvimą. Jis įprasmina 
padarytą klaidą, iš jos pasi
mokydamas. Jis įprasmina 
istorijos įvykius ir ima kreip
ti jos eigą norima kryptimi.

— Savaime suprantama,— 
kalbėjo toliau įsikarščiavęs 
dėstytojas, —ėmus kalbėti 
apie istorijos eigą pažangos 
linkme, kyla klausimas: “O 
koks gi tos pažangos zeni
tas?” Į tai atsakyti sunku. 
Čia savo hipotezes pateikia 
mitologijos tyrinėtojai, tei
gią, kad žmogus savo kuria
mais mitais išreiškia tikrą
sias savo svajones, kurios 
įsikūnija po daugelio tūks
tančių metų.

Mano pašnekovas išreiškė 
karštą pasipiktinimą moksli
ninkais, kurie kalbėjo ir te
bekalba apie žvaigždžių atša
limą ir naujų šviesulių susi
darymą, kurie piešia gąsdi
nančius apokaliptinius pa
veikslus, kaip atrodys žemė, 
kai, saulei atšalus, mūsų 
planeta visa apsidengs ledu. 
Kiekvienam kiek logiškiau 
galvojančiam yra aišku, kad 
tai ne kas kita, kaip trumpa- 
laikiško gyvūnų egzistavimo 
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Ansamblis dainų ir šokių ansamblis koncertuoja Tarybų Sąjungos sostinėje Maskvoje. Antano Gylio nuotr.
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perkėlimas kosminiams kū
nams, neturint jokių moks
liškų duomenų, kaip susidaro 
dangaus šviesuliai. Šitie bau
ginimai atvedė iš dalies į tai, 
kad imta masiškai nesiskai
tyti su atskirų tautų likimu: 
koks skirtumas, ar truputį 
anksčiau ar vėliau bepras
miškai žūti?

Žmogus-gamtos jam 
skirtos misijos vykdytojas!
Kalbėdami mudu nuolat 

žvelgėme į baltuojančius 
naujus Vilniaus rajonus: į 
Žirmūnus, Karoliniškes, Laz
dynus, Viršuliškes, Antakal
nį, Baltupį, Šeškinę ir dauge
lį kitų kiek mažesnės apim
ties. Kokiu didžiu prasmin
gumu mums nebyliai dvelkė 
Antakalnio Karių kapinėse 
besiilsinčiųjų žūtis! Mes jau
tėme, kad ir žuvusieji, ir šių 
naujų miestų statytojai—vie
no pažangos proceso grandis. 
Jie—istorijos jiems skirtos 
misijos vykdytojai. Žmogus 
nebe taip drebėdamas žvel
gia į mirtį, kada jis įstengia 
nors dalinai jų įprasminti. 
Nors jo gyvybė užgęsta, bet 
jo veikla lieka būtina detale 
pažangos rūmų pamate. Te
gu jo vardas po kiek laiko 
išdils gyviesiems iš atmin
ties, bet jis, mažytė smiltelė, 
visą laiką gulės vis aukštyn 
besistiebiančiame pažangos 
rūmų pedestale.

— Astronomai,—toliau 
klausiausi įdomių samprota
vimų,—teigią, kad žemė 
esanti vienintelė tokia plane
ta milijardinėje žvaigždžių 
visatoje, yra tokie pat nai
vuoliai kaip ir bibliniai pa
saulio sukūrimo aiškintojai. 
Logiška manyti, kad mokslas 
dar padarys daug stulbinan
čių atradimų, kurie atitinka
mai įrodys pažangos proceso 
akivaizdumą. Tada žmogus 
galutinai atsikratys bepras
miškos skruzdiškos egzisten
cijos. Psichologijos mokslas 
juk įtikinamai atskleidžia, 
kad žmogaus prigimtyje vei
kią individualistiniai instink
tai yra žemesni už visuome
ninius linkimus, ir todėl sa
vaime aišku, kad jam dera 
savo protu teikti pirmenybę 
pastariesiems, tuo pakylant į 
aukštesnę žmogiškumo pako
pą—herojiškai nugalint ken- 
taurišką savo prigimties pu
sę.

Kai leidomės iš bokšto že
myn siauručiais vingiuojan
čiais laiptais, šiurpas mus 
ėmė mėginant įsivaizduoti, 
kokia tikrovė čia viešpatavo 
viduramžiais, prieš šešetą ar 
penketą šimtmečių. Tačiau 
be ano meto žmonių juk ir 
mūsų šiandienos nebūtų! O 
be mūsų nebūtų ir tolimes
nės ateities!

J. Subačius 
Vilnius

5 TAS PUSLAPIS

Generaline repeticija prieš pasirodymą Olimpiados-80 
kultūrinėje programoje Valstybiniam dainų ir šokių 
ansambliui “Lietuva” tapo koncertai, su pasisekimu vykę 
Maskvos scenoje.

Nuotraukoje. Koncertuoja “Lietuvos” ansamblis.
T. Žebrausko nuotrauka

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BUVĘS AMERIKIETIS 
RABINAS IZRAELIO 
KALĖJIME

Tel Aviv. — Prieš keletą 
metų Jungtinėse Amerikos 
Valstijos tapo suorganizuota 
Jewish Defense League (Žy
dų Apsigynimo Lyga), kuri 
labai pagarsėjo savo teroris
tine veikla. Ją suorganizavo 
ir gana ilgai jai vadovavo 
Rabinas Meir Kahane, ne
permaldaujamus arabų prie
šas.

Pasirodo, kad Kahane ne
labai seniai su savo šeima 
emigravo į Izraelį ir įsikūrė 
Vakarinėje Jordano upės pu
sėje izraeiliečių okupuotoje 
arabų žemėje.

Gegužės 13 dieną Rabinas 
Kahane tapo Izraelio val
džios suareštuotas ir įkalin
tas. Bet kaltinimai prieš jį 
neskelbiami. Jo advokatai 
kreipėsi į Aukščiausiąjį Teis
mą, kad jis kaltinimus prieš 
rabiną Kahane panaikintų ir 
jį paleistų iš kalėjimo. Bet 
praeitą savaitę teismas jų 
apeliaciją atmetė ir Meir 
Kahane’pašiliėka už grotų.

PABRANGS 
VAŽINĖJIMAS BUSAIS IR 
TRAUKINIAIS

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos transporto 
taryba sutarė žymiai pakelti 
fėrus važiavimui autobusais 
ir traukiniais. Fėrai pa
brangs net 11 procentų. Bu
šais fėras pabrangs nuo bir
želio 29 d., o traukiniais nuo 
liepos 1 d.

Tuo tarpu Gub. Byrne yra 
su vizitu išvykęs į Kiniją jis 
fėro pabrangimui prieš išvy
kimą nepasipriešino. Tas 
reiškia, kad su tarybos nuta
rimu jis sutiko. Padidinti 
fėrai valstijos iždui duosią 
apie $16.1 milijono.

$25,000 UŽ INFORMACIJĄ
Somers, N. Y. — Gegužės 

25 dieną čia buvo jos pačios 
bute nužudyta (pasmaugta) 
Mrs. Eleonor Prouty, “Rea
der’s Digest” žurnalo redak
torė. Dabar jos giminės ir 
bičiuliai paskelbė, kad tas, 
kuris jiems praneš, kas tą 
žiaurią žmogžudystę papildė, 
gaus net $25,000 atlyginimo.

Velionė buvo 67 metų am
žiaus. Jos vyras Norman, 66 
metų, yra ligonis, rastas 
kitame kambaryje sumuštas 
iki netekimo sąmonės.

LABAI SUMAŽĖJO 
PREKIŲ 
PAREIKALAVIMAI

Prekybos Departamentas 
raportuoja, kad įvairių pro
duktų užsakymai-pareikala- 
vimai per balandžio mėnesį 
sumažėjo net 5.5 procento. 
Pareikalautų prekių vertė 
buvo $143.8 bilijono. Tas irgi 
parodo šalyje ekonominės re- 
cesijos-krizės pagilėjimą.

AR PAVELDIMAS 
ALKOHOLIZMAS!

Kai kurie mokslininkai ma
no, jog esama kažkokio įgim
to, galbūt paveldimo veiks
nio, kuris skatina alkoholizmu. 
S| teiginį patvirtina ir tas fak
tas, kad alkoholikų vaikai taip 
pat dažnai tampa alkoholikais 
net ir tada, kai jie auklėjami 
ne tėvų, o kitų Žmonių.

JAV žurnale „Science Di
gest" aprašomas toks eksperi
mentas. Iš studentų buvo pa
rinkta 20 žmonių, kurių tėvai 
buvo alkoholikai, ir 20 žmo
nių, kurių šeimose alkoholikų 
nebuvo. Nė vienas šių stu
dentų nebuvo alkoholikas. 
Visiems 40 bandomųjų davė 
išgerti tam tikrą kiekį svaigi
namųjų gėrimų nevalgius ir 
išmatavo jų kraujyje acetalde
hido kiekį. Alkoholikų valkų 
kraujyje jau po 1S minučių 
acetaldehido buvo gerokai 
daugiau, negu kontrolinės 
grupės, Ir jo išliko 3 valan
das.

Tyrinėtojai mano, kad toks 
gerokai padidėjęs acetaldehi
do kiekis kraujyje po alkoho
lio išgėrimo yra polinkio į 
alkoholizmą požymis.



6-TAS PUSLAPIS “LAISVE”

LIEPOS 2-ROS 
EKSKURSIJA Į LIETUVA

“Laisvės” direktorių ruošiama ekskursija į Lietu
vą į Dainų Šventę jau pilna. Čia paduodame, kokiu 
kursu keliaus ekskursantai.

Liepos 2-7 vai. vakare SAS
išvyksta iš Kennedy

Liepos 3—Kopenhagoje persėda
lėktuvą #362 vykti į Varšuvą

Liepos 4—Iš Varšuvos atvyks 
vakare.

Liepos 14—Apleis Vilnių 11:55 vakare (trauki
niu; vykti į Varšuvą.

Liepos 16—SAS lėktuvu #752 vyksta į Kopenha
gą-

Liepos 17—SAS lėktuvu #911 atvyksta į Kenne
dy aeroportą, New Yorke, 3:05 po pietų.

Administracija

lėktuvu #912

į Lot Lenkų

į Vilnių 9:10

Gražios, linksmos 
apeigos aikštėje

New Yorkas.—Birželio 5 d. New Yorko Universitete 
baigė mokslus ir gavo diplomas 8,000 studentų. Įteikimas 
jiems diplomų įvyko po atviru dangum Washington Square 
Park aikštėje Manhattane. Buvo gražios ir labai linksmos 
iškilmės.

Šioje nuotraukoje matome vaizdą aikštėje.

Demokratas meras tarėsi 
su republikonais

Nuotraukoje iš kairės: Komiteto narys Jack Kemp, 
republikonas iš Buffalo, meras Koch; Bill Brock, Republi
konų Partijos pirmininkas, ir senatorius Jacob K. Javits, 
platformos komiteto narys.

New Yorkas. — Šio miesto meras Koch daugelį 
demokratų ne tik nustebino, bet ir pritrenkė, kaip jis 
būdamas demokratas drįso tartis, su žymiais republikonais 
vadais svarbiais politiniais klausimais. Kaip jis, jų 
neatsiklausęs ir negavęs jų leidimo, drįso atsilankyti į 
Republikonų Partijos rinkiminės platformos (programos) 
sudarymo komiteto posėdį ir pasakyti gana ilgą kalbą. 
Meras Koch komitetą ragino, kad jis republikonų platfor
moje storai pabrėžtų reikalą federalinei valdžiąi daugiau 
dėmesio kreipti į miestų padėtį ir jiems suteikti didesnę 
finansinę paramą. Komiteto nariams Kocho kalba patiko ir 
jie jį ragino mesti Demokratų Partiją ir ateiti pas 
republikonus. Koch, žinoma, atsisakė tai padaryti . . .

Utenos Marytės Melnikaitės trikotažo galanterijos fabriko 
mezgimo ceche. A. Sabaliausko nuotr.

ST. PETERSBURG, FLA
Prabėgo žiemos mėnesiai, 

mūsų pobūvių lankytojai jau 
išvyko į namus į šiaurę. 
Žiemos metu oras atvėsta, 
tuomet vietiniams gyvento
jams tikrai būna malonu pa
kvėpuoti šaltesniu oru. O, be 
to, žiemą atvyksta daug sve
čių iš šaltų kraštų ir visuo
met užsuka į mūsų rengi
nius.

Šiuo laiku Floridos oras 
dar pakenčiamas, vakarai 
vėsūs.

Tačiau organizacijų pobū
viai šiuo metu nebeskaitlin-

Gegužės 3 dieną nuosavoje 
salėje įvyko klubiečių mėne
sinis susirinkimas. Jį prave
dė Klubo prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba bei renginių 
komisija pateikė raportus. 
Jie buvo priimti.

V. Bunkus padėkojo 
siems, kurie pagelbėjo 
tvarkyti būtinus Klubo 
kalus.

Susirinkimas paskyrė 
ramos po $25 March
Dimes, United Way ir Gulf 
Coast Lung Asso. Pabaigus 
susirinkimą, M. ir A. Raš
kauskai visus pavaišino pie- 
tais. Toliau sekė pokalbiai 
bei šokiai.

vi-
su-

rei-

pa-
of

KUOPOS VEIKLA
Gegužės 10 dieną Lietuvių 

Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas. Ji pra
dėjo kuopos pirm. Stasys 
Kuzmickas.

Toliau susirinkimą vedė 
Helena Šarkiūnienė. Kuopos 
valdyba ir renginių komisija 
pateikė raportus.

Pirm. S. Kuzmickas pra
nešė, kad Draugijos veiki
mas yra geras, tačiau vasa
ros metu organizacijos nariai 
išsiskirsto po įvairias vietas, 
tat veikimas sumažėja.

S. Kuzmickas pranešė, kad 
birželio 14 d. bus paminėta 
Tėvų diena. Raportai buvo 
priimti.

Julė Andriulienė dalyvavo 
“Vinies” 60-tų Jubiliejuje Chi- 
cagoje. Sakė, kad atžymėji- 
mas gerai pavyko. Taipgi 

j sakė, kad dalyvavo svetys iš 
Washingtono Konsulas Ed
mundas Juškys.

“Laisvės” vajininkas Povi
las Alekna dalyvavo “Lais
vės” dalininkų suvažiavime. 
Jis plačiai pakalbėjo apie 
suvažiavimo tarimus “Lais
vės” gerovei.

Povilas perdavė linkėjimus 
mūsų organizacijų nariams 
nuo Konsulo E Juškio bei 
žurnalisto Krivicko. Narių 
vardu ačiū už linkėjimus.

Pabaigus susirinkimą, kuo
pos pirm. St. Kuzmickas 
pranešė, kad po pietų įvyks 
motinų pagerbimas su daina 
ir kalbomis. Programos ve
dėja Bronė Vaitkienė.

Pirmiausia pristatė Violet 
ir Stasę Kuzmickus. Jiedu 
atliko duetus apie motinėlę.

Po to Adelė Pakalniškienė 
kalbėjo apie motinos parei
gas šeimoje bei visuomeni
niame gyvenime.

Buvo pristatytas Jonas Mi
leris. Jis taip pat savo kalbą 
skyrė motinos pagerbimui.

Toliau sekė dainos. Moterų 
grupė padainavo apie moti
nėlę. Programa pabaigė ben
dras Choras.

Vadovavo Helena Januly
tė. Publika gausiai paplojo. 
Po to sekė 
mos.
KONCERTAS

Gegužės 31 dieną Lietuvių 
Piliečių salėje Dainos Mylė
tojų choro pavasarinis kon
certas pavyko gerai. Publi
kos prisipildė pilna klubo 
salė.

Pirmiausia turėjome ska
nius pietus. Po pietų įvyko 
koncertas.

Programą vedė choro pir
mininkas Stasys Kuzmickas.

Pirmiausia Stasys ir Violet 
Kuzmickai atliko duetą. Po 
to Stasys dainavo solo. Solis-

šokiai iki vėlu-

tas Larry Strack taipgi pa
dainavo kelias dainos solo. 
Dainavo moterų grupė ir vy
rų grupė. Pabaigai visas cho
ras padainavo keletą dainų.

Vadovavo Helen Janulytė. 
Koncertas buvo įdomus.

Publika kiekviena atlikėją 
palydėjo gausiais aplodis
mentais.

Toliau sekė šokiai ir drau
giški pokalbiai iki saulėlei
džio.

MIRĖ
Gegužės 23 dieną Palms oi‘ 

Pasadena ligoninėje mirė 
mūsų organizacijų, narė Mar
garet Puishis, išgyvenus 87 
metus. Buvo gimusi Lietuvo
je. Floridoje išgyveno 20 
metu. Paliko liūdėti dukrą 
Molą Blake, tris anūkus ir 
tris proanūkius.

Buvo pašarvota J. Douglas 
šermeninėje. Prie karsto pa
skutinius atsisveikinimo žo
džius tarė Jonas Mileris.

Velionė palaidota Memorial 
Park mauzoleumo sienoje 
prie savo mirusio vyro.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionės artimiesiems. ’

Velionės dukra Viola Blake 
pagerbdama savo mirusią 
motiną skiria “Laisvei” para
mos $10.,

dalyvius

prisiminė 
draugus,

PENKTADIENIS, BIRŽELIO ĮJUNE] 13, 1980

Niujorko Moterų Klubas 
ima atostogas

Gegužės 20 d. buvo pasku
tinis Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo šiam sezonui su
sirinkimas. Sekantis susirin
kimas bus rugsėjo 16 d., po 
vasarinių atostogų.

Tiesa, valdyba bandys su
rasti vietą vasariniam pikni
kui. Bus pranešta per “Lais
vę”, jeigu galėsime rasti vie
tą.

Mūsų korespondentė A. 
Rainienė buvo susirgusi ir 
negalėjo dalyvauti susirinki
muose balandžio ir gegužės 
mėnesiais, tad čia pranešame 
dviejų mėnesių gautas aukas 
ir dovanas.

Piniginės aukos Klubui:
Po $5—E. Sungailienė, N. 

Ventienė, A. Rainienė, S. 
Stasiukaitienė ir A. Vaznie- 
nė

’ Po $3—U. Bagdonienė, F. 
Mažilienė ir M. Šukaitienė.

$2—J. Šimkienė.

Dovanų atnešė: F. Mažilie
nė, M. Šukaitienė, O. Ba- 
barskienė, S. Narbutienė ir 
A. Vaznienė. Dėkojame.

Pasigedome mielos drau
gės S. Narbutienės praėju
siame susirinkime. Ji dar 

' vis tebeserga. Linkime jai 
į greit susveikti. Valdyba

PRANEŠIMAS
Birželio 14 diena įvyks 

LLD 45 kuopos susirinkimas. 
Pradžia 10:30 vai. ryto, pie
tūs 12 vai.

Po pietų įvyks tėvų pager
bimas. Bus kalbų ir dainų 
programa. Prašom visus da
lyvauti.

Įvyks 314-15 Avė. South.
V. Bunkienė

Renkite
Laikraštį
'LAISVĘ''

Cleveland, Ohio
Mūsų Moterų Klubas ge

gužės 8 d. atlaikė savo susi
rinkimą ir paminėjo Motinų 
Dieną, ICA Svet., 1590 St. 
Clair Ave. Diena buvo graži 
ir susirinko graži grupė na
rių ir keletas svečių. Žinoma, 
ne tiek, kiek susirinkdavo 
prieš 20 metų . . .

Susirinkimą pravedė pirm. 
A. Paltan. Raportai buvo pa
teikti ir priimti. Buvo rapor
tuota, kad kai kurios narės 
serga. Taipgi serga ir Walter 
Karson, jau porą savaičių 
guli ligoninėje. Ir jūsų repor
teris atsiprašė, kad apie tai 
nepranešė spaudoje.

Dabar primenu, kad Klu
bas liepos 10 d. 12 vai. 
dienos turės posėdį, pagerbs 
Onas ir pavaišins 
gerais užkandžiais.

Draugė Paltan 
mūsų drauges ir
kurie dalyvaudavo su mu
mis, bet kurių dabar nebėra 
su mumis . . .

Kaip praeityje, kaip šiame 
susirinkime mūsų stalą puo
šė bukietai gėlių iš Žemaičių 
ir Paltan darželių. Draugas 
Baika ir kiti atnešė dovanų.

Klubietės sveikina visas 
buvusias Klubo nares, kurios 
yra apleidusios mūsų apylin
kę.
KAS DAUGIAU NAUJO?

Senatorius Ed. Kennedy 
aplankė mūsų miestą net 
aštuonis kartus, viliodamas 
balsuotojus. Jugtinės Auto
mobilistų Unijos vadovybė jo 
kandidatūrą į prezidentus 
užgyrė ir jį rems. Bet tym- 
sterių ir plieno darbininkų 
unijos nuo jo kandidatūros 
tolinasi.

Gegužės mėnesiui baigian
tis, Ohio valstijoje bedarbių 
skaičius buvo pakilęs iki 
313,475 ir jų skaičiaus augi
mui galo dar nesimato.

J. PETRAUS

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Margaret Puišis-Puishis
Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Violai Blake 

ir jos šeimai, anūkam ir proanūkiam, ir kitom 
giminėm. Mes liūdime netekę malonios draugės.

J. Vaitkus Anūkas
B. Vaitkienė A. Lobikis
A. Pakalniškienė M. Vilkauskienė
F. Mockapetris E. Valley
E. Galvan M. Klišius
A. ir P. Lukai Anna Loik
A. ir M. Račkauskai J. Harmatink
S. ir V. Kuzmickai J. Andrulienė
H. Janulytė S. Daraška
J. Šarkiūnas A. Budris
H. Šarkiūnienė A. Šeputis
K. Damalakas P. ir A. Aleknai
E. Damalakienė J. Gresh
J. T. Lakai A. Pateckas
V. Casper P. Pfeifer
J. ir M. Mileriai N. ir Hj Samanick
F. ir V. Budrioniai B. ir M. Brannan
N. Petronienė F. ir M. Walaitis
P. Simenienė J. Bowman
J. Grėblikas F. Bunkus
B. Jankauskas J. ir H. Dobrow
V. Paulauskas D. Mikalajūnienė
F. Kontenis L. Strack
A. Brewer J. Stančikas
V. ir M. Repekai L. Novak
Ch. Ruk M. Gružinskienė
W. ir E. Dūdai D. Mikalauskas
W. Dubendris H. Siaurienė
E. Kairaitienė V. ir V. Bunkai
J. Venikaitis Mlotkowski

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

Ruoškimės “Laisvės” 
70 m. sukakties minėjimui 

1981-aisiais metais

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
ruošiama

EKSKURSIJA Į TARYBŲ LIETUVĄ
Šiuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 

nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 
Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, Ill. 60643.

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 
102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417 

Telefonas: [2121 641-6887

BRIEFS
of 50 labor, 
civil rights 
a combined

A coalition 
church and 
groups, with 
membership of many mil
lions, sent letters to all 
members of the House de
manding that Congress re
ject a 1981 federal budget 
resolution which put human 
needs last. The resolution 
contains $153,7 billion for 
the Pentagon and at least $7 
billion in reductions for vital 
human needs programs.

* * *
R. Sherman 
second trip to 
year to complete

An herbal, remedy Chin
ese doctors claim to be high
ly effective against some 
types of leukemia, will be 
the first cancer drug from 
China to be tested in the 
United States.

* * *
Have you noticed on your 

gas bill the following: Fede
ral monies are available to 
help low income families pay 
their heating bills. Call (800) 
342-3820 for more informa
tion.

has
Po-

Harry 
made his 
land this 
arrangements for filming
The Wall, a three-hour TV 
movie for CBS about Ausch
witz, the infamous Nazi con
centration camp, and a co
production to Time-Life TV 
and Poltex, the Polish natio
nal TV corporation. It is the 
first time a U. S. entertain
ment company has co-pro- 
duced a film of any kind with 
the Polish government.

* * *
The Soviet Union is the 

world’s biggest oil producer, 
bigger even than Saudi Ara
bia. In 1978 Soviet produc
tion exceeded 11 million bar
rels a day.

*
Now when 

er and it’s 
around there
ces to go and many things to 
see. One of them is an 
interesting exhibition called 
Comadres on Fifth Avenue,

Use

* *
weather is nic- 
easier to get 
are many pla-

New York.

Comadres—a sisterhood of artists who have created an 
environmental exhibition based on their personal histories, 
present lives, visions and ideals. The exhibit opened May 
16 at El Museo del Barrio, 1230 Fifth Avenue and runs 
through June 30. El Museo is open weekdays from 10:30 to 
4:30 p. m.; Saturdays and Sundays from 11 a. m. to 4 p. m. 
No admission. Comadres shown above include: Susan 
Ackoff Ortega, muralist; Nydza Bajandas, photographer; 
Dori Collazo, sculptor; Doris Cordero Ramirez, painter; 
Maria E. Cortės, mixed media; Maritza Davila, mixed 
media; Aurora Dias Jorgensen, painter; Marta Leon-Bonil
la, photographer; Wanda Maria Quinones, textile crafts; 
Diana Rivera, painter.




