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KRISLAI
Su mūsų geriausiais 

linkėjimais 
Raminimo neužteks 
Teisingas reikalavimas 
Visos trys kaltos 
Ar pavyks išvengti?

A. BIMBA
Viskas rodo, kad šią vasarą 

dauglietuviųiš užsienių, ypač 
iš mūsų Jungtinių Valstijų, 
aplankys savo gimtąį kraštą. 
Mums, pažangiečiams, labai 
džiugu. Mums labai džiugu, 
kad visos lietuvių tautos at
plaišų pastangos užsienio lie
tuvių gausingam lankymuisi 
užkirsti kelią nueina vėjais.

Nesigailės tie, kurie šiemet 
aplankys Lietuvą. Mes pui
kiai žinome Lietuvos žmonių 
ir jų vadovybės svetingumą. 
Visi svečiai iš užsienio bus 
šiltai priimti. Gražiai sukles
tėjusi visose srityse Tarybų 
Lietuva turi kuo pasididžiuo
ti, turi ką parodyti savo 
tautiečiams iš užsienio.

Visiems turistams mes lin
kime kuo gražiausios kelionės 
ir viešnagės.

□
Dar vis nesimato jokių 

ženklų, kad šioje šalyje eko
nominė krizė su visomis jos 
gimdančiomis pasėkomis jau 
būtų pasiekus dugną ir pra
dėtų su mumis atsisveikinti. 
Pasirodo, kad ji nesiskaito su 
gausiais prezidento Fordo ir 
visos vyriausybės raminimais 
ir užtikrinimais, kad mūsų 
bėdos greitai pasibaigs, kad 
iš ilgo tunelio jau matosi 
šviesa, kad geresni laikai jau 
čia pat.

Viskas vystosi priešinga 
kryptimi. Nedarbas tebeau
ga, bedarbių armija tebegau- 
sėja. Pačios vyriausybės ap
skaičiavimu, jau turime apie 
dešimt milijonų bedarbių, ar
ba apie 9.5 procento visų 
darbo jėgų.’

Jau ir akliausiam turėtų 
būti aišku, kad raminimais ir 
pažadais krizės neprašalinsi
me. 0 praktiško, protingo 
plano su ja kovoti vis dar 
neturi nei vyriausybė, nei 
Kongresas. □
. Vietnamo išsilaisvinusios 
liaudies vadovybės reikalavi
mas, kad mūsų Amerika pa
dėtų atstatyti sugriautą kraš
tą, yra pilnai pateisinimas, 
šimtu procentų teisingas. 
Mes, amerikiečiai, jį sugrio
vėme. Per ištisus dvyliką 
metų mes jį naikinome. Jo 
sugriovimui, kaip žinia, išlei
dome 150 bilijonus dolerių. 
Jeigu dabar prie jo atstatymo 
prisidėsime nors su vienu tos 
sumos trečdaliu, nebus per 
didelis iš mūsų pusės pasiau
kojimas.

Bus tiktai nors mažytės 
dalelės milžiniškos skolos at- 
mokėjimas.

Kambodijos naujoji vado
vybė teisingai už krašto atsi
likimą ir vargus kaltina Pran
cūziją, Japoniją ir mūsų 
Ameriką. Jos visos prisidėjo 
prieš krašto nuskurdinimo. 
Visos trys skirtingais laiko
tarpiais Kambodiją smaugė ir 
plėšė, neleido modernizuoti ir 
vystyti nei savo pramonės, 
nei žemės ūkio.

□
Pranešimai iš Korėjų vis 

garsiau kalba apie ginkluo
tam konfliktui (karui) sąlygų 
brendimą. Abi pusės susti
prinusios savo karines jėgas. 
Jungtinių Valstijų didžiulė 
armija Pietų Korėjoje taip 
pat esanti pastatyta “ant ko
jų” ginti prezidento Parko 
fašistinį režimą, gal net dar 
ryžtingiau, negu buvo gina
mas Pietų Vietnamo prez. 
Thieu režimas. Juk mūsų

Laoso liaudiečiai šaukia
prie budrumo

ČIA buvo įvelta į 
Lum umbos nužudymą

Vientiane. - Pathet Lao 
(Laoso liaudiečiai) šaukia visą 
šalį labiau būdėti prieš Ame
rikos imperializmo provoka
cijas. Pathet Lao šalies dar 
nevaldo pilnai, bet įeina į 
valdžios koaliciją.

Per paskutines savaites, po 
to, kai liaudis perėmė galią 
Pietų Vietname ir Kambodi- 
joje, Laoso kairieji laipsniš
kai įgauna vis daugiau galios.

Pathet Lao paduoda pavyz
dį, kaip amerikiečiai dar vis 
tebesikiša į vidujinius Laoso 
reikalus. Policija suėmė 
Amerikos ambasados tarnau
toją R. A. Conway, kuris 
Laoso aviacijos lakūnus ragi
no išskraidinti iš šalies (į 
Tailandą) T28 tipo karinius 
lėktuvus, kuriuos Amerika 
yra davusi Laosui. Conway 
asmeniškai susitiko su dauge
liu lakūnų ir jiems įkalbinėjo, 
kad dabar, “šaliai slenkant į 
komunizmą”. Miss Conway 
tyrinėjama Pathet Lao parei
gūnų, kurie jau veikia bend
ros policijos sąstate.

Jungtinės Tautos. - J. T. 
Saugumo Taryba 14 balsų 
prieš 0 nusprendė pratęsti 
Jungtinių Tautų ginkluotų 
pajėgų būvimą Kipro saloje. 
Tos jėgos kontroliuoja Kipre 
ruožą tarp graikų ir turkų 
kontroliuojamų teritorijų. 
Kinija, kurios atstovai sėdi 
JT Saugumo Taryboje, ne
balsavo prieš rezoliucija, bet 
ją pasmerkė kaip “didžiųjų 
pajėgų machinaciją” ir visai 
atsisakė balsuoti.

London. - Britanijos kara
lienė įteikė ordinus dviem 
žurnalistams, kurie dirba 
New Yorke.1 Times meno kri
tikui John Russell ir teatro 
kritikui Clive Barnes.

Ragina socialistus 
vienytis

ALVARO CUNHAL

Lisabona. - Portugalijos 
Komunistų Partijos sekreto
rius Aivaro Cunhal karštai 
kviečia ir ragina Portugalijos 
socialistus vienytis ir bendro
mis pastangomis kovoti už 
įsteigimą socializmo. Jis so
cialistus vadina klasiniais 
broliais. Tik komunistų ir so
cialistų bendromis jėgomis, 
sako Cunhal, bus galima Por
tugalijoje sukurti naują gy
venimą be išnaudojimo ir 
priespaudos.

prezidentas Fordas pakarto
tinai yra užtikrinęs Park, kad 
jisai pilnai gali pasitikėti 
Amerikos karine pagalba.

Žinoma, milijoną kartų bū
tų geriau, jeigu naujos tra
gedijos šiame pasaulio kampe 
būtų išvengta. Bet pavojus 
bus, kol ten šios šalies gink
luotos jėgos iš Pietų Korėjos 
nebus ištrauktos.

/
Indijos premjerė 
atmeta kaltinamą

New Delhi. - Indijos prem
jerė Indira Gandhi sako, kad 
teismo nuosprendis prieš ją 
nieko nereiškia: ji liks val
džioje, apeliuos į aukštesnįjį 
teismą ir bylą laimės.

Provincinis Alahabado 
aukštasis teismas išnešė nuo
sprendį, kad Indira Gandhi ir 
jos Kongreso partija laimėjo 
praeitus parlamentinius rin
kimus suktybėmis. Teismas 
sako, kad Kongreso partijos 
pareigūnai daugelyje vietų 
neprileido opozicijos partijų 
žmonių prie balsų skaitymo ir 
rezultatus falsifikavo savo 
naudai. Teismas specifiškai 
sako, kad 1971 Indiros išrin
kimas į parlamentą negalioja.

Partijos, kurios remia Indi- 
rą Gandhi parlamente turi 
472 vietas, o dešinioji opozici
ja tiktai 49. Bet opozicinės 
partijos bando teismo nuo
sprendžiu naudotis. Jos suor
ganizavo demonstracijas prie 
premjerės buveinės su šū
kiais už jos pasitraukimą iš 
valdžios.

Amerika įleis kai 
kuriuos tremtinius

Washington. - William D. 
Rogers, valstybės sekreto
riaus asistentas Lotynų Ame
rikos reikalams, sako, kad 
JAV gal įsileis kai kuriuos 
politinius pabėgėlius iš Čilės. 
Jis pripažino, kad eilė protes
tantų dvasininkų ir liberalų 
reikalauja tą daryti. Bet Ro
gers pabrėžė, kad Amerika 
“tikriausiai neįleis komunistų 
arba kitokių ekstremistų”.

Nuo to laiko, kai fašistai 
nuvertė Čilės liaudies valdžią 
1973 metų vasarą, JAV įsilei
do tik 19 pabėgėlių iš Čilės. 
Apie 1200 čiliečių rado prie
glaudą Peru, šimtai Kuboje, 
Meksikoje, Prancūzijoje.

Rogers sakė, kad kiekvie
nas į JAV įleistas čilietis bus 
stropiai tyrinėjamas.

Sirija ir Jordanas 
žada

bendradarbiauti
Aman. - Sirijos prezidentas 

Assadas baigė savo pasitari
mus su Jordano karalium 
Huseinu. Jie pasižadėjo, kad 
šios dvi arabiškosios šalys 
bendradarbiaus karinėje, po
litinėje ir civilinėje srityje. 
Sirijos ir Jordano kariniai 
štabai laiks nuo laiko rengs 
bendrus posėdžius.

Tel Avive Izraelio karo 
reikalų ministras Peres pa
reiškė, kad dėl šios naujos 
Sirijos-Jordano Sąjungos Iz
raelio esąs susirūpinęs.

Kol kas nežinia, kaip nau
joji santarvė atsineš į palesti
niečius. Sirijoj valdžia pa
prastai glaudžiai bendradar
biauja su Anafatu ir jo vado
vaujama PLO (Palestinos iš
laisvinimo organizacija) Jor
dano Huseinas, iš kitos pu
sės, Anafatu priešas ir net 
ginklu kovojęs prieš palesti
niečius partizanus Jordano 
teritorijoje.

London. - Infliacija aštriau
siai palietė Britaniją. Statis
tika rodo, kad per metus 
kainos pakilo: Vakarų Vokie
tijoje 6-1 nuošimčių; Ameri
koje 10:2; Kanadoje 11,1; 
Prancūzijoje 12.7; Japonijoje 
13.6; Italijoje 20.4; Britanijo
je 25.0.

Leonidas I. Brežnevas kalba į rinkėjus

Brežnevas kalbėjo apie 
naujus baisius ginklus

Maskva. - Leonidas Brež
nevas Kremliuje pasakė pra
kalbą, kurioje jis viešame 
mitinge buvo pagerbtas kaip 
kandidatas į Aukščiausiąją 
Tarybą.

Brežnevas sakė, kad pasau
lio didžiosios valstybės ne tik 
turi pakankamai ginklų visai 
žmonijai sunaikinti, bet iš
randamos vis naujos naikini
mo galimybės. Dabartinė 
technika, sakė jis, gali paga
minti ginklus, su kuriais pa
lyginant,* atominiai ir bran
duoliniai ginklai tik vaikų 
žaislas. . .

Didžiosios valstybės turi gelbėt 
žmoniją nuo susinaikinimo 
- sako Leonidas Brežnevas

Maskva. - Birželio 13 dieną 
susitikime su rinkėjais Tary
bų Sąjungos Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas savo kal
boje ragino visas pasaulio di
džiąsias valstybes bendromis 
pastangomis gelbėti žmoniją 
nuo susinaikinimo pavojaus. 
Jis nurodė, kad moderniška 
technologija jau šiandien gali 
pagaminti dar baisesnius 
ginklus, negu dabartiniai ato
miniai bei branduoliniai gink
lai. Tam turi būti užkirstas 
kelias. Ir tai gali padaryti 
tiktai bendromis pastango
mis didžiosios valstybės pa
galba sutarties, griežtai 
draudžiančios visiems tokius

Angolos partijos 
Konferuoja Kenijoje

Nairobi. - Kenijos prezi
dentas Kenijata pakvietė An
golos nepriklausomybės par
tijų lyderius į čia atvykti. 
Mat, pačioje Angoloje, kuri 
eina link nepriklausomybės 
nuo Portugalijos, tarp trijų 
partijų, didelis įtempimas. 
Tos trys partijos jau turi 
savo štabus Luandoje, kur 
dabar yra dauguma partiza
nų, anksčiau kovojusių prieš 
portugalus, pagal simpatijas 
politinėmis partijoms.

Kenijatos kvietimu į čia 
atvyko Holden Roberto, 
Agostinho Neto ir Jonas Sa- 
vimbi. Manoma, kad čia, 
“neutralėje vietoje” verčiau 
negu pačioje Angoloje, jie 
pajėgs susitarti.

Angola tapo nepriklausoma 
šios vasaros pabaigoje.

Buenos Aires. - Argentino
je buvo pasklydęs gandas, 
kad kas tai pavogė Perono ir 
Evitos karstus ir lavonus.

Tas reiškia, sakė jis, kad 
didžiosios valstybės turi susi
tarti ir uždrausti naujų baisių 
ginklų gamybą. Ypatingai ta
rybų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos turi bendradarbiau
ti, neprileisti prie tokios ka
tastrofos.

Šio mėnesio pabaigoje Ge- 
nevoje atsinaujina TSRS- 
JAV strateginių ginklų apri- 
bavimo derybos.

Vakaruose manoma, kad 
tą, ką Brežnevas savo kalboje 
pasiūlė bendra apimtimi. Ta
rybinė delegacija Genevoje 
pasiūlys detališkai.

ginklus vystyti ir gaminti ir 
jais ginkluotis.

Tarybų Sąjungos liaudies 
vadas storiausiai pabrėžė, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stijos ir Tarybų Sąjunga ben
drai veikdamos galėtų daug 
pasiekti prie tokios sutarties 
sudarymo.

Tai dar vienas Tarybų Są
jungos protingas ir praktiš
kas pasiūlymas dėl nusigink
lavimo. Ką kitos didžiosios 
valstybės pasakys? Svarbiau
sia, kaip šį naują pasiūlymą 
pasitiks Jungtinės Amerikos 
Valstijos? Nuo to daug pri
klausys viso pasaulio, visos 
žmonijos likimas.

Roma. - Italijos socialde
mokratų lyderis Pietro Lon
go sako, kad jo partijos užda
vinys yra neprileisti susitarti 
komunistams ir krikščionims- 
demokratams. Social, demo
kratai smarkiai kritikuoja ir 
Italijos Socialistų partiją, ku
ri, anot jų yra “perdrauginga 
komunistams’T

Atėnai. - Bilijonierius Aris
totelis Onasis paliko savo 
našlei Jackie (buvusiai prez. 
Kennedy žmonai) tik 
$250,000 per metus. Visą sa
vo turtą jis paliko dukteriai 
Kristinai.

; Sukūrus specialius prie
taisus, kuriais galima surasti 
keleivių slepiamus ginklus, 
per vienerius metus JAV 
aerodromuose policija konfis
kavo daugiau kaip 66,000 
ginklų. Areštuota 3000 žmo
nių.

Washington. - Kongreso 
narys Ronald Dellums sako, 
kad dabar jau negali būti 
abejonės, jog ČIA buvo tie
sioginiai įvelta į Patrice Lu- 
mumbos nužudymą buvusia
me Konge (dabar Zaire).

Lumumba buvo patriotas, 
kuris kovojo prieš belgus 
neo-kolonialistus ir jų vieti
nius pakalikus. Dellums yra 
juodas Kongreso narys, de
mokratas iš Californijos.

Tuo tarpu Senato komiteto 
apie žvalgybinius reikalus na
rys Frank Church kaip ir 
pripažino, kad ČIA buvo įvel
ta į eilės užsienio lyderių 
nužudymą arba bent bandy
mus nužudyti. Bet nėra davi
nių, sakė senatorius Church, 
kad tuometiniai prezidentai 
apie tuos Centralinės žvalgy
bos agentūros planus būtų 
žinoję. Kalbama čia apie 
Eisenhowerio, Kennedy ir 
Johnsono laikus.

Jau seniai žinoma, kad ČIA 
buvo įtarta bandymuose nu
žudyti Kubos vadą Castro. 
Apie tai išsitarė ir pats Cast
ro pokalbiuose su JAV žurna
listais net kelius kartus.

Religines apeigas 
laidojant stirna

New Paltz, N. Y. - Praeitą 
vasarą vietinis ūkininkas 
Lafalce pjaudamas žolę nety
čia sužeidė jaunutę stirną. Jis 
ją parsinešė namo, gydė ir 
stirna tapo prijaukinta, gyve
no jo namuose ir žaidė su 
ūkininko 9 metų dukrele. 
Stirna net gavo vardą: Fa
line.

Praeitą savaitę New Paltz 
policija pareikalavo iš Lafal- 
cės, kad jis stirną atiduotų. 
Kai jis atsisakė teigdamas, 
kad jis nesutinka su draudi
mu “laikyti namuose lauki
nius gyvulius”, policija įsilau
žė į jo ūkį, areštavo jį ir 
išsivežė Faline. Bet tą pačią 
dieną stirnos lavonas buvo 
grąžintas į farmą, nes, sakė 
policija, ji kelyje nudvėsė.

Lafalce nutarė stirną iškil
mingai palaidoti. Ji buvo įdė
ta į grabą ir palaidota ūkyje, 
netoli namo. Protestantų pa
storius pravedė religines 
apeigas, o Lafalce pastatė 
antkapį, ant kurio užrašyta:

“Čia ilsisi Falina LaFalce, 
11 mėnesių stirnutė, kurią 
nacišku pobūdžiu nužudė 
New Yorko valstijos konser
vacijos departmento policija. 
Birželio 11,1975.”

Washington. - Buvęs Pietų 
Vietnamo užsienio reikalų 
ministras Nguyen Phu Due 
padavė prašymą gauti kokią 
nors tarnybą kaip raštininkas 
Amerikos kongrese.

Providence, R. I. - Apie 
125 tarybiniai žvejybos laivai 
paskutiniu metu išplaukė iš 
Amerikos pakraščių. Arti 
JAV krantų beliko tik kelioli
ka tarybinių laivų.

Washington. - Armijos sek
retorius Callaway pripažino, 
kad armija “rado” savo doku
mentuose pranešimus apie 
9,200 civilinių žmonių veiklą - 
kas yra prieš įstatymus.

Belfast. - Ketverių metų 
mergaitė žuvo, kai bomba 
sprogo jos tėvo vairuojama
me automobilyje. Manoma, 
kad bombą idėjo protestan- 
tai-ekstremistai, nes tas žmo
gus, katalikas, gyveno miš
riame kvartale.

Washington. - JAV žvalgy
bos šaltiniai sako, kad Pietų 
Vietnamo ir Kambodijos ka
rinės jėgos susirėmė Paulo 
Wai saloje, Tailando įlankoje, 
ir vietnamiečiai iš salos išstū
mė kambodiečius. Abi šalis 
valdo liaudies jėgos, neseniai 
perėmusios valdžią.

Naujas vidaus reikalą 
sekr. S. Hathaway

Washington. - Buvęs Wyo
ming valstijos gubernatorius 
Stanley K. Hathaway buvo 
prisaikdintas kaip naujas vi
daus reikalų sekretorius. Jis 
yra konservatyvus republi- 
konas. Tie, kurie jaučia, kad 
gamtos apsauga, gryno oro ir 
vandens išlaikymas ir žmonių 
sveikata yra Amerikos pro
blemų pirmoje eilėje, labai 
nepatenkinti Hathaway tapi
mu sekretorium. Senate už jį 
balsavo tik 60, o 36 senatoriai 
balsavo prieš. Liberaliniai nu
siteikę demokratai ir gamtos 
apsaugos šalininkai sako, kad 
per 8 metus Wyoming guber
natorius Hathaway nuolat rė
mė didžiąsias korporacijas 
prieš žmonių gerovę.

Prisaikdinimo ceremonijų 
metų naujasis sekretorius 
kaip ir bandė pakeisti savo 
reputaciją. Jis pasakė kalbą 
tema, kaip “Amerika pasimo
kė, kaip ji turi stovėti gamtos 
apsaugos sargyboje”.

MAUDOSI BALTI IR 
JUODI KARTU 
BASEINUOSE

Jackson, Miss. - Daugiau 
negu prieš dešimt metų Jack- 
sono miestas visai uždarė 
savo viešus plaukiojimo ba
seinus (swimming pools) ver
čiau, negu nusilenkti federa- 
liniam įstatymui ir leisti abie
jų rasių jaunuoliams kartu 
plaukioti. Dabar miestas ati
darė 9 naujus plaukiojimo 
baseinus - jais naudojasi ir 
balti ir juodi ir niekas nepro
testuoja.

Miesto majoras Russell C. 
Davis sakė: “Per virš 10 
metų mūsų miesto vaikai ne
turėjo kur maudytis, o pas 
mus, kaip matote, karšta. Be 
to, man nusibodo aiškint sve
čiams iš kitur, kodėl miesų 
baseinai sausi ir apžėlę. Tad, 
nutariau pasiūlyti miesto ta
rybai baseinus remontuoti ir 
atidaryti - visiems. Mano 
nuostabai - visi sutiko. . .”

Yitzak Rabin
Izraelio premjeras

Jis lankėsi šioje šalyje ir 
tarėsi su prez. Fordu ir val
stybės sekretorium Kissinge- 
riu. Jis nemato galimybės 
greitoje ateityje susitarti su 
arabais. Jis prašė iš Ameri
kos daugiau militarinės ir 
kitokios paramos Izraeliui 
prieš arabus.
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Kriminalystės dar pagausės
Su užsidarymu mokyklų vasarinėm atostogoms milijonai 

ir milijonai moksleivių bei studentų atsidurs tvankiose 
miestų gatvėse be jokio užsiėmimo. Taip būdavo kasmet, 
taip bus ir šiemet.

Labai, labai daug jaunuolių tikrai norėtų per vasarines 
atostogas padirbėti. Vieni padėti savo tėvams šeimas 
išlaikyti, kiti, kurių tėvams gal tokia pagalba nereikalinga, 
nori savo reikalams dolerį kitą užsidirbt. Ir vienu, ir kitu 
atveju ši tradicija labai graži ir socialiniai naudinga.

Bet kaip bus šiemet, kai jau turime beveik dešimtį 
milijonų bedarbių? Jie irgi su mielu noru imtų nors ir 
laikiną, nors ir sezoninį darbą. Ypač kad ir į laikinus, 
sezoninius darbus skverbsis tie bedarbiai, kurių nedarbo 
apdrauda jau išsibaigusi ir kuriems į akis stėri alkio šmėkla.

Taigi aišku, kad tik maža moksleivių ir studentų dalelė 
bus laimingi - gauti progą per vasarą padirbėti. Milijonai 
liks be jokio užsiėmimo.

Tai nelaimė! Tai pavojus! Kai diena iš dienos jaunuolis be 
užsiėmimo turi sėdėti namie ir nuobodžiauti, arba trankosi 
po miestų saulės įkaitintas gatves, jame atspara prieš 
visokias “piktas pagundas” labai sumenkėja. Jis turi kaip 
nors “užmušti” nuobodulį, kur nors ir kaip nors “išlieti” savo 
jaunuoliškąją energiją.

Ir, štai, beveik neišsemiamas šaltinis visokioms krimi- 
nalystėms jau ir klestėte klesti. Ir štai beveik neribota rinka 
narkotikų šinkoriams.

Todėl, beveik taip tikra, kaip ryt saulė patekės, kad per 
vasaros karščius mūsų miestuose mums visiems pavojus 
padidės, visokios kriminalystės dar smarkiau pagausės.

Ką tuo svarbiu klausimu veikia federalinė valdžia bei 
valstijų ir miestų valdžios? Beveik nieko. Tiesa, mūsų 
apsaugai nuo užpuolimų, apiplėšimų, prievartavimų mies
tuose žadama sustiprinti. Bet tai kova su blogiu, bet ne su 
šaltiniu, kuris jį gimdo.

Anglija audrų išvakarėse
Labai didele balsų dauguma Anglijos piliečiai pasisakė už 

jų šalies pasilikimą taip vadinamoje “Bendrojoje Europos 
Rinkoje”. Todėl laikinai ši problema išspręsta. Opozicija 
pasilikimui rinkoje pasirodė daug silpnesnė, negu kai kam 
užsienyje atrodė. Premjeras Wilsonas gali pasidžiaugti 
laimėjęs gana didelį mūšį.

Bet visi pranešimai iš Londono kalba apie netolimoje 
ateityje dideles audras Anglijos padangėje. Dalykas tas, 
kad kapitalistinę Angliją ekonominė krizė smaugia dar 
skaudžiau, negu mūsų kapitalistines Jungtines Valstijas. 
Infliacijos kilimo tempai beveik dvigubai didesni, negu šioje 
šalyje. Jeigu pas mus infliacija kasmet pakyla nuo 10 iki 12 
procentų, tai Anglijoje ji pasiekia net 22 procentų!

O darbininkų algos metai iš metų beveik tos pačios. Iki 
šiol Anglijos darbininkus nuo sukilimo prieš tokią padėtį 
šiek tiek prilaikė faktas, kad Anglijos vyriausybėje Darbo 
Partijos žmonės su Wilsonu priešakyje. Jie mano, kad darbo 
uniji? kiek stipresnis protestas padėtų konservatoriams. Be 
to, reikia žinoti, kad vyriausybėje vietas užėmę ir kai kurie 
unijų lyderiai. Streikas prieš vyriausybę, prieš infliaciją, 
prieš nedarbą, už žymų algų pakėlimą, reikštų sukilimą ir 
prieš tuos savo vadus.

Bet pranešimuose kalbama, kad darbo unijų eiliniuose 
nariuose nepasitenkinimas tokia padėtimi sparčiai auga. 
Unijistų kantrybė pradedanti išsisemti. Tikimasi ir laukia
ma visos eilės streikų. Unijose pradėjo kilti reikalavimas, 
kad darbiečių valdžia nacionalizuotų stambiąsias pramones.

Žinoma, vyriausybė ir kapitalistai už tą “nerimą” kaltina 
tas darbo unijas, kurioms vadovauja komunistai ir šiaip 
pažangesni žmonės. Tiesa, komunistai pirmieji protestuoti 
prieš valdančiosios klasės pastangas visą krizės naštą 
suversti ant darbo žmonių pečių, bet pranešimuose kalbama 
apie audringai augantį nepasitenkinimą visame darbo unijų 
judėjime.

Vienaip ar kitaip, aišku, kad Anglija yra didelių ekonomi
nių sukrėtimų išvakarėse.

Beveik kasdien New Yorke įvyksta masinės demonstracijos 
prieš valdžios pasimojimą išmesti iš darbo desėtkus 
tūkstančių miesto darbininkų. Čia, matote, reikalaujama, 
kad 16,000 mokytojų atleidimas būtų sulaikytas.

LIETUVIŠKU 
NACIONALISTU 
HITLERININKU 
IŠPAŽINTIS

Cleveland© smetonininkų 
laikraštyje “Dirva” (birželio 6 
d.) Jonas Našliūnas ilgu 
straipsniu garsiai paskelbia, 
kad pagaliau “neseniai pasi
rodė buvusio Lietuvos Nepa
prasto Pasiuntinio ir įgalioto 
Ministerio Vokietijoje Kazio 
Škirpos knyga - Sukilimas 
Lietuvos Suverenumui At
statyti”. Knygoje, matyt, yra 
pilniausiai patvirtinamas mū
sų kaltinimas, kad lietuviš
kieji nacionalistai karo metu 
vaidino išdavikišką, niekšiš
ką vaidmenį, kad jie ne tik 
troško, kad hitlerinė Vokieti
ja laimėtų karą prieš sąjungi
ninkus, bet ir aktyviškai su ja 
bendradarbiavo, kad kai hit
lerinės gaujos pradėjo per 
Lietuvą veržtis į Tarybų Są
jungą ir niokojo Lietuvą, jie, 
su tikslu padėti toms kruvi
noms gaujoms, pradėjo, pa
gal iš anksto su Vokiečių 
pritarimu ir pagalba sudary
tą planą, Lietuvoje sukilimą. 
Tai buvo gera didelė paslau
ga hitlerininkams užgrobti 
Lietuvą, o smūgis tarybinės 
armijos daliniams.

Štai kaip ponas Našliūnas 
savo straipsnyje apibūdina to 
laikotarpio įvykius ir savo 
kolegų, su Škirpa priešakyje, 
veiklą. Jis rašo:

“Nedidelis lietuvių inteli
gentų būrelis, pabėgę nuo 
bolševikų teroro, 1940 m. 
rugsėjo ir spalio mėn. susi
rinko Berlyne. Jau tada buvo 
jaučiama, kad vokiečių ir bol
ševikų ‘draugystė’ neilgai iš
tvers, kad karas tarp vokie
čių ir rusų neišvengiamas. 
Dauguma iš mūsų galvojome, 
kad vokiečiai prieš rusus ka
rą laimės. . . Lietuvos liki
mas tuo tarpu priklausys nuo 
Vokietijos. Susirinkus 1940 
m. lapkričio 17 d. Berlyne, 
Kazio Škirpos bute, Achen- 
bachstr. 1, buvo įkurtas Lie
tuvos Aktyvistų Frontas. 
Tam susirinkimui pirminin
kavo Ernestas Galvanauskas, 
o pranešimą padarė apie gali
mybes ir kelius Lietuvos Val
stybei atstatyti Kazys Škir
pa, derinant savo kovą ir 
bendradarbiaujant su Vokie
tija. Kito kelio tuo metu ir 
nebuvo, kai visa Europa buvo 
jau tvarkoma Vokietijos. 
Bronius Dirmeikis tame po
sėdyje konstantavo, kad Ak
tyvistų Frontas - politinė or
ganizacija, kuri glaudžiasi 
prie Vokietijos ir tokiu būdu 
tos organizacijos likimas pri
klausys nuo to, kuo karas 
baigsis. Jam atrodytų, jei 
Vokietija karą pralaimėtų, 
tai aktyvistų organizacija ne
turėtų idėjinio pagrindo ir 
turėtų išnykti. Lietuvos Ak
tyvistų vadu ir spiritus mo- 
vens buvo Kazys Škirpa. Bu
vo surašyti atitinkami Lietu
vos Aktyvistų Fondo įstatai 
ir fa k tinai visą organizacinį 
darbą atliko Kazys Škirpa. 
Kadangi be kovos laisvės nie
kas veltui neduoda, tai K. 
Škirpos sumanymas buvo - 
karui prasidedant, padaryti 
Lietuvoje sukilimą prieš so
vietų valdžią. . . Tam reika
lui Lietuvos Aktyvistų Fron
tas turėjo būti slaptai suorga
nizuotas Lietuvoje. K. Škirpa 
slaptai siuntinėjo per sieną į 
Lietuvą Aktyvistų Fronto 
narius. Nekuriems Lietuvos 
karininkams-patriotams pa
vyko iš Berlyno nuvykti į 
Kauną ir į Vilnių ir sugrįžti 
atgal, perdavus vado instruk
cijas ir užmezgus ryšius Lie
tuvoje su vietos aktyvistais- 
partizanais. Lietuvos Akty
vistų Frontas, kaipo slapta 
kovos organizacija buvo su
siorganizavusi Kaune ir Vil
niuje, gi plačiai Lietuvoje dėl 
bolševikų budrumo nebuvo 
išsiplėtusi, nes atsargiai buvo 
veikta, kad bolševikų NKVD 
agentai neiššifruotų. Sukili
mo planą paruošė Aktyvistų 
Fronto vadas Kazys Škirpa. 
Kaune ir Vilniuje sukilimui 
vadovavo vietos aktyvistai. 
1941 m. birželio 22 d., vokie
čių su rusais karui prasidė
jus, vokiečiams Lietuvos sie

ną peržengus, Kaune įvyko 
lietuvių sukilimas prieš Bol
ševikų okupaciją. Sukilėliai 
narsiai kovojo su panikoje 
bėgančiais rusų kariuomenės 
daliniais. Sukilimas pavyko, 
Kaunas buvo išvalytas nuo 
rusų kariuomenės. . .”

PLEPA NESĄMONES
Chicagos menševikų laik

raštyje koks ten A. Eimontas 
giriasi buvęs su turistine gru
pe nuvykęs į Tarybų Sąjungą 
ir piškina savo įspūdžius. 
Prašome:

“Antras akis rėžiantis įspū
dis atvykus iš Vakarų yra 
visuotinas vartojamų prekių 
ir maisto produktų trūku
mas. Nepaisant didelio skai
čiaus valstybės laikomų krau
tuvių - jos visos apytuštės 
arba prikrautos niekam ne
reikalingomis labai menkos 
kokybės prekėmis.”

Jeigu visos krautuvės 
“apytuštės”, tai negali būti 
prikrautos “nereikalingomis 
prekėmis”-, arba, priešingai - 
jeigu visos prikrautos prekė
mis, tai negali būtų apytuš
tės.

Taip pat, matote, tarybi
niai žmonės, jų tarpe ir lietu
viai, tokie atsilikėliai, kad 
sau gamina nereikalingas 
prekes, o negamina reikalin
gų! . .

Kaip diena aišku, kad čia 
ponas Eimontas sapalioja ne
sąmones. Jis nelaimingus to 
laikraščio skaitytojus maitina 
ne įspūdžiais, bet šmeižtais.

TAI REIŠKIA, KAI) 
VAKARU PASAULIS JAS 
TURĖJO PAVERGUSIAS

Klerikalų laikraščio birželio 
6 dienos vedamajame skaito
me: “Vakarų pasaulis tikrai 
gali pasididžiuoti, kaip tautų 
laisvės nešėjas ir saugotojas. 
Jeigu steigiant Jungtines 
Tautas II Pasaulinio karo 
pabaigoje tebuvo apie 50 ne
priklausomų valstybių, tai 
dabar jų skaičius paaugo be
veik tris kartus. Ir visoms 
naujosioms valstybėms ne
priklausomybę suteikė vaka
rų valstybės, kai tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga visą laiką 
veda kolonialinę politiką, ne 
tik nei vienam kraštui nesu
teikusi nepriklausomybės, 
bet daugelio nepriklausomy
bę užgniaužusi ir toliau bety
kanti naujų aukų.”

Tai reiškia, kad “vakarų 
pasaulis” turėjo tuos kraštus 
pavergęs, kad tie kraštai bu
vo jo kolonijos. Todėl kvai
lystė sakyti, kad jis yra “tau
tų laisvės nešėjas ir saugoto- 
jas .

Tuo tarpu Tarybų Sąjunga 
neturi kolonijų. Jinai suside
da iš penkiolikos lygiateisių 
respublikų ir kelių autonami- 
nių sričių. Todėl ji negali 
suteikti nepriklausomybės 
jokioms valstybėmis. Jinai 
tiktai per Jungtines Tautas ir 
kitokiais būdais padeda Afri
kos bei Azijos kolonijoms 
išsilaisvinti iš Vakarų impe
rializmo priespaudos.

Taipgi, žinoma, nesąmonė 
pasakoti, kad Vakarų pasau
lis geruoju, iš savo geros 
širdies suteikia savo koloni
joms laisvę arba nepriklauso
mybę. Kolonijų žmonės tiktai 
per atkakliausias kovas laimi 
savo nepriklausomybę.

NIEKO NEPEŠĖ
Brooklyno klerikalų “Dar

bininkas” (birž. 6 d.) pranešė, 
kad aną dieną nelaimingieji 
“vaduotojai” buvę nusidavę į 
Washingtoną pas “Apaštališ
ko Sosto delegatą arkivysku
pą J adot ir įteikę jam smarkų 
memorandumą. Jie, tarp kit
ko, pareikalavę, kad “Šven
tas Tėvas” (popiežius) tuoj 
“paskelbtų visame pasaulyje 
maldos dieną už Lietuvą” ir 
kad jis “išleistų oficialų pa
reiškimą, pasmerkiantį Tary
bų Sąjungą”.

Na, ir gavę kardinolo Villot 
atsakymą, kad “dabartiniu 
laiku yra neįmanoma į juos (t. 
y. reikalavimus) atsakyti 
taip, kaip jie yra suformuluo
ti". Vadinasi, “veiksnių” mi
sija pas popiežiaus delegatą 
nieko jiems nedavė.

Maskva. - Jungtinių Amerikos Valstijų gubernatorių 
delegacija Tarybų Sąjungoje. Jai vadovauja Utah valstijos 
gubernatorius Mr. Rampton. Nuotraukoje parodoma dele
gacija Raudonojoje Aikštėje. Ji neša gėlių vainiką padėti 
ant nežinomo pasauliniame kare žuvusio tarybinio kareivio 
kapo. Gubernatoriai žada sugrįžę kovoti už gerinimą 
santykių tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

ĮVYKIAI LIBANE
A. Krasėnas

Audringi įvykiai nereti Li
bane - vienoje iš Artimųjų 
Rytų šalių. Vien per gegužės 
pabaigoje įvykusius Palesti
nos pabėgėlių ir reakcinės 
falangistų partijos (arabai ją 
vadina Kataib) narių susirė
mimus, kuriuos falangistai iš
provokavo jau ne pirmą kar
tą, apie 300 žmonių žuvo, 
daug sužeista.

Libanas nedidelė valsty
bė, tačiau jos vidaus proble
mos, glaudžiai susijusios su 
ypatinga šios šalies padėtimi 
Artimųjų Rytų politiniame 
žemėlapyje, nepaprastai su
sikomplikavę. Beveik trečda
lį Libano gyventojų sudaro 
Palestinos pabėgėliai, kurie 
prisiglaudė Libano teritorijo
je, gelbėdamiesi nuo okupan
tų izraeliečių teroro. Telavi- 
vo valdantieji sluoksniai 
šiuos pabėgėlius laiko poten
cialia grėsme savo planuoja
mam įsitvirtinimui užgrobto
se arabų žemėse. Kita ver
tus, privilegijuoti Libano vi
suomenės sluoksniai mano, 
kad šie vargani, nelaimės 
ištikti žmonės kelia nuolatinę 
grėsmę jų interesams ir lai
kas nuo laiko organizuoja 
prieš juos provokacinius iš
puolius. Todėl pastarieji Li
bano vidaus reakcijos veiks
mai neatsitiktinai sutapo su 
ginkluotomis Izraelio kariau
nos provokacijomis Libano 
pietuose, kur gyvena didžioji 
dalis pabėgėlių.

Padėtį komplikuoja ir eko
nominiai sunkumai, kuriuos 
pergyvena ši šalis, šalis šiuo
laikinės pramonės turinti at
sitikusį kaimą, dažnai dar 
gyvenantį pagal senus feoda
lizmo įstatymus (trys ketvir
tadaliai Libano valstiečių ne
turi savo žemės ir priversti ją 
nuomoti iš dvarininkų). Spar
čiai brangstantis pragyveni
mas, infliacija, nedarbas - 
visa tai aštrina ir taip įtemp
tus įvairių socialinių ir etni
nių grupių santykius.

Falangistai mėgina panau
doti masių nepasitenkinimą ir 
iškovoti naujas politines sim
patijas, užtikrinti savo parti
jai vadovaujantį vaidmenį ša
lies gyvenime. Jie griebiasi 
net n ega r bin giau šių veiks
mų, dažnai kopijuodami Vo
kietijos, Italijos ir Ispanijos 
fašistų kovos metodus ir so
cialinę demagogiją (patį pa
vadinimą “falanga” jie nuko
pijavo nuo Franko šalininkų 
partijos Ispanijoje pavadini
mo. Be kita ko, visą kaltę už 
sunkuriius, su kuriais susidu
ria Libanas, jie mėgina su
versti Palestinos pabėgė
liams.

Kataib partija įkurta 1936 
metais, netrukus po to, kai 
Libano dešiniųjų “ultrų” ly
deris kažkoks Pjeras Žmaje- 
lis buvo nuvykęs į hitlerinę 
Vokietiją ir ten susipažino su 
nacistų “patyrimu”. Dabar 
Kataib savo gretose turi apie 
20 tūkstančių žmonių, kurių 
žymi dalis susivieniję į pusiau 
kariškas formuotes. Falan
gistai - svarbiausia Libano 
reakcijos atramos jėga, ji kuo 
aktyviausiai dalyvauja, slopi
nant darbininkų ir valstiečių 
judėjimą.

Per vieną mėnesį Žmajelio 
kariauna organizavo dvejas 
kruvinas grumtynes, užpul- 
dama Palestinos pabėgėlių 
stovyklą, Libano žemė vė] 
buvo apšlakstyta niekuo ne
kaltų žmonių krauju. Antrąjį 
sykį plačiausios liaudies ma
sės reagavo labai greitai. Juc 
labiau, kad tuojau pat pc 
falangistų provokacinių iš
puolių Libanui buvo smogta 
iš kaimyninio Izraelio, ir šis 
dviejų ginkluotų operacijų 
sutapimas sukėlė didelį pasi
piktinimą visoje šalyje. Kari
nė vyriausybė, kurią neseniai 
sudarė prezidentas Franžjė, 
buvo priversta atsistatydinti. 
Nauju ministru pirmininku 
paskirtas žinomas visuome
nės veikėjas Rašidas Kara 
mė, kuris anksčiau yra ne
kartą vadovavęs vyriausy
bei.

R. Karamė ryžtingai stoja 
už tai, kad būtų apribotas 
falangistų savavaliavimas, už 
teisingą politinį Artimųjų 
Rytų problemų sureguliavi
mą. Jis taip pat stoja už 
draugystės ir bendradarbia
vimo su Tarybų Sąjunga stip
rinimą, nes, kaip jis pasakė, 
kalbėdamasis su TASS - ko
respondentu, “arabai negal: 
išsižadėti draugystės su tais, 
kurie juos rėmė sunkiomis 
išmėginimų dienomis”.

KULTŪROS CENTRAS UKMERGĖJE

Šiais metais Ukmergėje atidaryti nauji kultūros namai. Čia 
įrengta 600 vietų salė, erdvi scena, patalpos saviveiklininkų 
repeticijoms. Naujas modernus kultūros centras ukmergie
čių ypač mėgstamas.

Iš Lietuvos
POLIKLINIKOS, 
VAISTINĖS, 
DISPANSERIAI

Pastaraisiais metais Šiau
liuose pagausėjo gydymo įs
taigų. Štai Leiporių gyvena
majame rajone įsikūrė mo
derni vaistinė ir vaikų polikli
nikos filialas. Pastatytas res*. 
publikinės Šiaulių ligoninės 
kraujo transfuzijos skyrius, 
atidarytas kosmetikos kabi
netas.

Naujose patalpose dabar 
veikia daugiau kaip šimto 
vietų onkologinis ir pusantro 
šimto vietų psichoneurologi
nis dispanseriai.

Medicinos mokykla irgį 
persikėlė į naujas, daugiau 
kaip tūkstančio vietų patal
pas, atsirado galimybės dau-, 
giau moksleivių aprūpinti 
bendrabučiu.

Statoma didelė poliklinika 
Vytauto gatvėje. Jos projek
tą sukūrė Komunalinio ūkio 
projektavimo instituto Šiau
lių skyriaus darbuotojai. 
Autorius - V.Šeputis, projek
to vyr. inžinierius L. Ramoš
ka, konstruktorius J. Ado
maitis, technologė L. Kudze- 
vičiūtė.

Polikliniką planuojama už
baigti dar šiais metais, joje 
gydytojai per pamainą galės 
priimti apie 750 lankytojų. 
Tai šešis kartus daugiau, ne
gu senojoje poliklinikoje.

KAS MINUTĖ NAUJAS 
GAMINYS

Utena. Laboratorinių elek
tros krosnių gamykla kasmet 
išleidžia daugiau kaip 120 
tūkstančių elektrinių rank
šluosčių. Jų gamybos apimtį 
numatyta išplėsti, čia stojo 
rikiuotėn naujas rankšluosčių 
surinkimo baras. Sumonta
vus uždaro ciklo konvejerį, 
dabar pilnai mechanizuoti vi
si pagalbiniai darbai. Mecha
nizacija žymiai padidino dar
bo našumą. Kas minutę nuo 
konvejerio dabar nuimama 
po vieną elektrinį rankšluos
tį.

— Surinkimo bare įdiegę 
naujus įrengimus, - sako ga
myklos vyr. inžinierius K. 
Nanėnas, - rankšluosčių gali
me pagaminti dvigubai dau
giau.

TURISTU PUSIASALIS
Zarasai. Ekskursijų biuras 

per šešerius gyvavimo metus 
aptarnavo daugiau kaip 336 
tūkstančius turistų. Jo pa
slaugomis naudojasi ir dešim
tys tūkstančių aplinkinių ra
jonų gyventojų, kuriems ren
giamos ekskursijos į kitus 
šalies miestus ir respublikas. 
Dažni svečiai Zarasuose 
maskviečiai ir ypač leningra
diečiai.

Rajono vykdomojo komite
to nutarimu, turistams skir
tas gražiausias vietinio ežero 
pusiasalis. 22 hektarų plote 
ilgainiui išaugs didelis kem
pingas. 0 kol kas zarasiškiai 
statybininkai atidavė naudoti 
26 vasarinius namelius su 
naujais, patogiais baldais. 
Čia 54 kambariuose vienu 
metu gali apsigyventi 120 
žmonių. Vasarą lankytojų pa
daugės kelis kartus.

Turistų pusiasalis taps sa
votiška ežerų krašto vizitine 
kortele. Birželio pradžioje čia 
jau priimami pirmieji svečiai.
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lyvauja mūsų kaimynai tai
kos reikalo rėmime, surenka 
dideles lėšas Taikos fondui, į 
kurį sistematiškas įmokas da
ro darbininkai, kolūkiečiai, 
kūrybinių organizacijų dar
buotojai. 

Ne tiktai oficialiuose posė
džiuose, bet ir šiaip susitiki
muose turėjome daug progų 
bendrauti su įvairių šalių tai
kos šalininkais. Drauge su 
jais lankėme Minsko gamyk
las, parodas, muziejus, važia
vome į žinomąjį Chatynės 
sudegintojo su visais žmonė
mis kaimo memorialą, į Bres
to tvirtovę. Su mumis važia
vo žinomasis rašytojas S. S. 
Smirnovas, daug padaręs 
Bresto tvirtovės gynybos ir 
jos didvyrių išgarsinimui sa
vo knygomis. Tame mitinge 
kalbėjęs Anglijos taikos šali
ninkų atstovas, buvęs su
griautojo miesto Koventri 
miesto meras D. Hočkinsonas 
sakė:

“Tarybų Sąjunga ne pasy
vus istorijos stebėtojas, bet 
aktyvus jos kūrėjas. Atėjo 
laikas dar kartą patvirtinti 
ištikimybę mūsų idealams, 
sustiprinti mūsų draugystę, 
permesti santaros tarp tautų 
tiltus ir dar aktyviau kovoti 
už taikos įtvirtinimą, už 
draugystę, už pasikeitimą pa
žangos laimėjimais. Įtempi
mo sumažinimo politika, ku
rios iniciatoriumi yra Tarybų 
Sąjunga, turi būti realiai 
vykdoma ir efektyvi politika 
ateičiai”.

Įspūdingasis tarptautinis 
taikos šalininkų susitikimas 
Baltarusijoje pademonstravo 
reikalą dar labiau sustiprinti 
kovą už taiką, sutelkianti į ją 
kuoplačiausias visų šalių ge
ros valios žmonių mases. 
Tvirtos taikos įgyvendinimas 
bus geriausiu paminklu tiems 
milijonams, kurie padėjo sa
vo gyvybes didžiausio žmoni
jos priešo - fašizmo - sutriuš
kinimui.

Lietuvos žurnalisto įspūdžiai 
kelionėje po mūsų Ameriką

Jonas Lukoševičius
Tiesą sakant, šiuo metu 

norėčiau rašyti visai kita te
ma. Deja, vakar nepavyko 
patekti ten, kur buvo suma
nyta: įstrigau vos šliaužian
čioje mašinų masėje, tikroj 
metalo jūroje. Iš jos išsivada
vus, jau buvo per vėlu. . .

Šiandien laikraščiai prane
šė, kad tai būta vienos ilgiau
sių autoeilių Niujorko istori
joje - net keturių mylių ilgio. 
Ir gimė ta eilė daugelyje 
vietų: prie J. Vašingtono til
to, Linkolno ir Olandų tunelių 
—- ten, kur keliai veda per 
Hudzono upę į Niudžersį. 
Mat, administracija pakėlė 
pravažiavimo mokestį nuo 
dolerio iki pusantro, ir dau
gelis važiuojančių šia krypti
mi tam nebuvo pasiruošę nei 
moraliai, nei materialiai: kol 
ginčijosi su kelio tarnyba, kol 
krapštė smulkius, ir nutįso 
tikrai amerikietiškos savo 
mastais eilės.

0 automobilistai - tiek 
lengvųjų mašinų, tiek sunk
vežimių vairuotojai - plūdosi 
daug, ir juos galima suprasti. 
Nemaža tokių, kuriems per 
tiltus ar tunelius tenka pra
važiuoti bent keletą kartų 
per dieną. Tad pusantro kar
to pakeltas mokestis - ne iš 
maloniųjų.

Deja, plūdimasis nepadėjo. 
Kas iš to, kad smarkesnieji 
šaukė apie savo teises (tikrai 
niekas, išskyrus būtiną reika
lą, juk neverčia važiuoti per 
tiltą ar tunelį). Kas iš to, kad 
mažiau kultūringi rodė liežu
vį ir kumštį mokesčių rinkė
jams - techniniams “motoplė- 
šimo” vykdytojams.

Liežuvį čia galima leisti į 
darbą, kumštį - toli gražu ne 
visada: mokėti teko visiems.

Praeis nedaug laiko, ir su 
nauja kaina bus apsiprasta. 
Automobilis čia tapęs neiš
vengiama gyvenimo būtinybe 
ir blogybe.

Negali nežavėti žmogaus 
minties ir darbo rankų tvari
nys - virš upių, plačių įlankų, 
tarpeklių sparnus išskleidę 
tiltai. Puiku, kai daugelį 
tūkstančių kilometrų gali 
skrieti, nestabdomas sankry
žų, šviesoforų, priešpriešinio 
judėjimo, nebijodamas, kad į 
kelią išropos karvutė.

Ir vis dėlto nuostabių kelių 
kaspinai daugeliui eilinių 
amerikiečių jau primena vir
vę ant kaklo, o pačios maši
nos - akmenį, kuris traukia į 
dugną.

Tai - ne hiperbolė. Noriu 
pakviesti skaitytoją į eilinę 
dalykinę kelionę be gamtos 
aprašymų.

. . .Prieš akis - apie 400 
mylių kelio, ir dėl viso ko 
užsukau į dirbtuves, papras
tai gelbstinčias techninėse 
bėdose. Senyvas mechanikas 
pakaukino motorą, pasiklau
sė ir patarė:

— Reikėtų pakeisti išme
tamųjų dujų valymo įrenginį. 
Gali padaryti bėdos.

• — Kiek tai kainuotų?
— Nedaug, apie penkias

dešimt dolerių.
■ — O jei tą malonumą ati
dėsiu ir važiuosiu taip? Maši
na juk apynaujė?

— Gal ir nuvažiuosite. . .
Kelionė iš Niujorko prasi

deda tiltu ar tuneliu. Kadangi 
tai - dar prieš tarifų pakėli
mą, pradžiai pakanka dolerio. 
Tiesa, greitkelio pradžioje 
paslaugus automatas į rankas 
įspiauna perfokortelę, pagal 
ją mokėsi, nuvažiavęs šio 
kelio ruožą. Dolerį, pusantro, 
du - priklausomai, kiek va
žiuosi. Yra, žinoma, ir nemo
kamų kelių, todėl prieš moka 

.mą atkarpą visada yra įspėji
mas, leidžiantis pradėti ieš
koti kelio be tarifo. Tačiau ši 
pramoga tarybiniam žurna
listui, kurio kelionės maršru
tas turi būti praneštas prieš 
48 valandas - ne visada įmo- 
noma, ir žmogus atsiduri pui
kaus greitkelio pradžioje.

“Greitkelis” - gražus lietu
viškas žodis, bet šia prasme 
nėra tikslus: kelias tik viduti
nio greitumo. Jau keletas 
metų Jungtinėse Valstijose 

įvestas maksimalaus greičio 
apribojimas - 55 mylios per 
valandą. Labai protingas da
lykas, tik bėda, kad jo, kaip 
ir dažno kito protingo dalyko, 
nelengva laikytis. Tiesus 
kaip strėlė kelias viliote vilio
ja spausti greičiau, dar grei
čiau. Ir išties, kairioji krašti
nė mašinų vora dumia pir
myn gerokai greičiau - kol 
priekyje sumirga patrulinė 
policijos mašina. Tada judėji
mas grakščiai lėtėja - tiesiog 
kaip kino juostoje.

Greičio apribojimas sukėlė 
amerikiečiams daug emocijų, 
ir toli gražu ne pačių malo
niausių. Daugumas įpratę 
prie minties ir kalbų apie 
asmens laisvę, ir kaip čia 
dabar - nuosava mašina, nuo
savame krašte negali važiuo
ti, kaip nori. Beje, lygiai taip 
rašė vienas žurnalas. Pavo
jinga? O kas gali uždrausti 
amerikiečiui ištikšti (kaip va
kar televizijos interviu pasa
kė akrobatas, vaikščiojąs ly
nu tarp dviejų dangoraižių). 
Policija vis dėlto draudžia. Į 
visus tuos ir panašius argu
mentus ji atsako pačiu sva
riausiu šioje šalyje argumen
tu: doleriu. Piniginės baudos 
už greičio viršijimą didelės. 
Greičio apribojimas sutaupo 
daug benzino ir daug gyvy
bių. 1974 metais JAV keliuo
se žuvo 44,500 žmonių, o 1973 
— iki greičio apribojimo - 
55,600. Palyginimui: per visą 
Vietnamo karą žuvo maždaug 
57,000 amerikiečių.

Paskaičiuota, kad vienu 
metu JAV keliuose ir gatvėse 
rieda apie du milijonai leng
vųjų automobilių sunkveži
mių. Į daugelį motorų įkinky
ta po 300-500 arklio jėgų. 
Kam tiek? Vilkti sunkiam ir 
didžiuliam mašinos korpusui, 
dažani šarvuotam galingais 
buferiais (vienas argumentų, 
įperšant pirkėjui brangią di
delę mašiną), sutelkti galimy
bę “plėšti iš vietos” greičiau 
už kaimyną, varyti daugybei 
papildomų įrengimų?

Tie milijonai arklio jėgų 
išmeta į orą jau sunkiai ap
skaičiuojamus dujų kiekius. 
Jas ne tik tiesiogiai ir labai 
apčiuopiamai jaučia plaučiai 
ir akys - dujos daro įtakos 
atmosferos reiškiniams. Dau
gelyje mašinų, kurios lyg 
virvutė surištos traukia vie
na greta kitos, tik po vieną - 
du žmones, prie dažno vairo - 
jau labai pagyvenę. Kodėl jie 
ne traukiniuose, autobusuo
se, lėktuvuose? Juk daugeliui 
ta kelionė tikrai ne malonu
mas, o būtinas reikalas.

Priežastys ir labai papras
tos, ir labai sudėtingos. Trau
kiniai čia itin nepatogūs to
lesnei kelionei, brangūs ir 
nepatikimi. Autobusai - bran
gūs, maršrutų labai nedaug - 
jais toli gražu ne visur nuva
žiuosi. Lėktuvai prieinami 
nedaugeliui dėl bilietų kainų.

Ir dar: automobilis ameri
kiečiui tapęs ne tik buities 
detale, bet ir rimtu psicholo
giniu veiksniu. Jis, beje, 
daug ką sako apie savo šei
mininko gyvenimo būdą, jo 
įpročius, pajamas.

Tačiau tarp klasikinių ame
rikietiškų mašinų greitkelyje 
jau mirga ir mažiukių, daugu
mas kurių naujutėlaitės. Fab
rikai prisitaiko prie sąlygų, 
konkurencijos: vis brangsta 
benzinas, didėja kamšatis 
miestuose. Tad keliuose ir 
gatvėse atsirado maži vikrūs 
“fordai”, “ševroletai”, gana 
sėkmingai amerikiečius kole
gas spaudžia Vakarų Vokieti
jos "folksvagenai”. Jų kainos 
ne ką žemesnės už didžiųjų 
mašinų, ir vis dėlto jos noriai 
perkamos.

Reklama jau parodė sekan
čių metų mašinų modelius, ir 
vienas pagrindinių rodiklių - 
kiek jos suryja benzino. Tas 
rodiklis šiandien jau labai 
dažnai lemia pasirinkimą. O 
jei žmogus vis dėlto nori 
važinėti “kadilaku”, kodėl 
jam nepagaminus mažo “ka- 
dilako” - kad tik pirktų.

. . . Baigiasi greitkelio at- 

karpa, plačiai išžiojęs nasrus, 
laukia metalinės vielos krep
šys - mokestį į jį meti tik 
pristabdęs mašiną, užsidegė 
žalias užrašas “ačiū” (nors 
mandagumas ir mechaniškas, 
bet vis tiek malonus), ir gali 
keliauti toliau. Tiesa, labai 
įsibėgėti nėra kada: reikia 
ieškoti benzino kolonėlės. 
Šiuo metu, laimė, jo netrūks
ta, ir lygiai taip pat neišlipda
mas, pagirdai mašiną. “Vai
šės” kainuoja 13 dolerų. Jų 
pakaks apie 180 mylių. Ir jau 
žymiai geriau supranti ameri
kietį, kuris ne taip dažnai 
išsiruošia į kelionę “šiaip sau” 
— giminių aplankyti ar kriok
lio pažiūrėti.

Tas supratimas dar labiau 
padidėja, kai kitą rytą, susi
ruošus atgal, mašina katego
riškai nesiduoda užvedama. 
Ar tai jai patiko kalnų kie
mas, ar, priešingai, labai ne
patiko visą naktį žliaugte 
žliaugęs lietus, ar pasitvirti
no Niujorko mechaniko abe
jonės, kai jis sakė: “Gal nuva
žiuosite”, - dabar nesvarbu. 
Svetingi šeimininkai gesina 
atsisveikinimo šypseną ir 
kviečia į vidų - skambinti į 
dirbtuvę.

Nors vietovė čia nuošali, 
mechanikas prisistato labai 
greit. Lyg voras musę velka 
mašiną žemyn, į dirbtuves. 
Ir, lyg besirūpindamas ligo
niu, lauki diagnozės, ir - 
sąskaitos. Po keturių valandų 
mašina įburzgia į kiemą. To 
burzgimo kaina - 32 doleriai. 
Burzgia gerai.

— Pasakykit namie me
chanikui, - sako ją atvaręs 
vyras, - kad jis blogai žiūri 
motorą.

Grįžęs Niujorkan taip ir 
padariau.

— Kokia kaina - toks ir 
darbas, - atsakė man.

Kuris jų teisus? Blogiausia 
bus,-jei abu.

Tai - ne kokios naujo šiame 
krašte žmogaus specifinės 
bėdos, o eilinė kasdienybė. 
Žurnalas “Junaited Steits 
nius end Vorld riport” šiemet 
paskelbė ištisą studiją apie 
remontines amerikiečių bė
das. Labai nelinksma studija. 
Nors čia pakanka atsarginių 
detalių ir padangų, nors gau
su dirbtuvių - labai retas 
sąžiningas ir kvalifikuotas 
aptarnavimas. Apgaudinėja
ma įvairiai ir plačiai: “remon
tuojant” nesamas bėdas, įde
dant senas detales, neteisin
gai nustatant gedimą, kartais 
tiesiog trūkstant kvalifikuotų 
specialistų. Teko girdėti pa
sakojimą žmogaus, kuriam 
benzino stotyje prieš ilgą ke
lionę per laukinę vietovę ne
pardavė degalų, kol tas nesu
tiko padaryti visiškai nerei
kalingo remonto.

Ir vis dėlto be mašinos 
žmogus čia esi bejėgis. Štai 
dabar reikės važiuoti į miesto 
centrą. Toks sukti ratą po 
rato, kol surasi vietą sustoti 
prie vadinamojo “metro” - 
stulpelio su laikrodiniu įren
giniu. Kažkas japoniškus žai
dimo aparatus yra pavadinęs 
vienarankiais plėšikais, ta
čiau ten - nori loši, nori - ne, o 
čia mašinos kišenėn neįsidėsi. 
Ir vienakojui plėšikui (pasi
skolinant aną terminą) tenka 
kišti į žiotis ketvirtį dolerio. 
Už pusvalandį stovėjimo. 
Dar prieš keletą mėnesių pa
kakdavo dešimties centų. 
Pusvalandis - labai nedaug, ir 
nespėjus atlikti reikalų, vėl 
reikės “pašerti” “metrą”. Už
maršumas baudžiamas - 15- 
20 dolerių.

. . . Taip tikrai išvystyta
me krašte automobilis tapo 
toli gražu ne tik susisiekimo 
priemone: jis labai dažnai 
vairuoja žmones, jų poelgius.

NEVYKTA | EGIPTĄ
Pranešama, kad L. Brežne

vas vėl atidėjo savo planuoja
mą kelionę į Egiptą.

New York Times reiškia 
nuomonę, kad tarybinio lyde
rio kelionė į Kairą vėl atidė
ta, nes santykiai tarp Tarybų 
Sąjungos ir Egipto vadovy
bės paskutiniu laiku žymiai 
atšalo. Aiškinama, kad prie 
to prisidėjo Sadato glaudesni 
santykiai su Washingtonu, 
taipgi Maskvos draugiškesni 
ryšiai su Libija.

TAIKOS FORUMAS 
BALTARUSIJOS ŽEMĖJE

JUSTAS PALECKIS
Tai buvo vykęs sumanymas 

sukviesti tarptautinį taikos 
gynėjų susitikimą Baltarusi
jos žemėje, kurios tauta taip 
narsiai gynė savo laisvę prieš 
hitlerinius įsiveržėlius. Apie 
440 tūkstančių partizanų ir 
pogrindininkų kovojo pačioje 
Baltarusijoje, o kiti šimtai 
tūkstančių baltarusių kariavo 
Raudonosios Armijos eilėse. 
Žemė degė po okupantų kojo
mis, partizanų valdžioje buvo 
ištisi rajonai. Ranka rankon 
su baltarusių partizanais ko
vojo ir Lietuvos partizanai, 
kurie visada rasdavo čia tvir
tą paramą. Skaudžių kančių 
ir sunkių aukų teko pakelti 
Baltarusijai - 2 milijonai 230 
tūkstančių žmonių žuvo kovo
se ir žiauraus genocido pa
sekmėje - kiekvienas ket
virtas respublikos gyvento
jas. Hitlerininkai planavo su
naikinti tris ketvirtadalius 
Baltarusijos žmonių, o likusį 
ketvirtadalį paversti “ponų 
rasės” vergais. Tačiau di
džioji Pergalė išgelbėjo balta
rusių tautą, kaip ir kitas 
tautas iš to baisaus likimo.

Tad reikšminga, kad tos 
Pergalės 30-metį atžymėti at
vyko į Baltarusiją 35 Europos 
ir kitų kontinentų valstybių 
taikos šalininkai, viso apie 
260 žmonių. Natūralu, kad to 
susitikimo dalyvių tarpe 
daug karo veteranų. Tarybi
nėje delegacijoje buvo visų 
miestų-didvyrių atstovai. Iš 
Maskvos atvyko generolas 
pulkininkas P. B. Dankevi- 
čius ir kosmonautas G. S. 
Titovas, buvo čia Odesos gy
nimo dalyvis atsargos papul
kininkis, rašytojas G. A. Ka
revas, Bresto tvirtovės gynė
jas inžinierius A. D. Romano
vas, garsusis žvalgas ir parti
zanas iš Kijevo E. S. Berez- 
niakas, žinomojo filmo “Majo
ras Vichrj” herojaus prototi
pas. Čia ir baltarusių garsūs 
partizanai - dabartinis res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas V. J. Lobano- 
kas, Tarybų Sąjungos Didvy
rė M. B. Osipova, o taip pat 
Latvijos TSR Mokslų Akade
mijos vyresnysis mokslinis 
sekretorius, Tarybų Sąjun
gos Didvyris V. Samsonas, 
Moldavijos poetas, karo daly
vis P. A. Kručeniukas bei 
kitų tarybinių respublikų at
stovai. Ir užsienio delegacijų 
tarpe visa eilė karo veteranų 
ir pasipriešinimo dalyvių iš 
Bulgarijos, Belgijos, Graiki
jos, Danijos, Ispanijos, Jugo
slavijos, Lenkijos, Olandijos, 
Portugalijos, Vengrijos.

Didelį dėmesį taikos gynė
jų susitikimui kreipė Baltaru
sijos TSR vadovybė. Priėmęs 
tarybinę delegaciją kandida
tas į TSKP CK Politbiuro 
narius, Baltarusijos CK I sek
retorius P. M. Mašerovas 
plačiai informavo apie res
publikos reikalus. Kalbėda
mas susitikimo atidarymo po-! 
sėdyje jis pareiškė: “Tvirta 
taika, tautų laisvė - neblės
tantis idealas, kurs įkvėpė 
kovos prieš fašizmą dalyvius, 
įkvepia mus ir šiandieną. Ir 
nėra nieko tauresnio ir kil

Kauno dramos teatro kolektyvas sezono pabaigai pastatė J. Grušo dramą “Švitrigaila”.
NUOTRAUKOJE: scena iš naujojo kauniečių pastatymo. V. Gulevičiaus nuotrauka

nesnio, kaip paskirti savo 
pastangas tam, kad tas idea
las taptų nepakeičiamu žmo
nijos gyvenimo įstatymu, kad 
ne tiktai mes su jumis, bet ir 
mūsų vaikai, anūkai ir proa- 
nūkai daugiau nežinotų, kas 
tai karas, kad visos tautos 
gausiai naudotųsi taikaus kū
rybinio darbo vaisiais, visais 
žmonijos proto pasiekimais”.

Pradėdamas simpoziumo 
posėdį Tarybinio taikos gynė
jų komiteto pirmininkas, poe
tas N. S. Tichonovas paskel
bė, kad numatoma apsvar
styti du klausimus: “Hitleri
nio sutriuškinimo antrajame 
pasauliniame kare istorinė 
reikšmė” ir “Taiką mylinčių 
jėgų kova prieš neofašizmo 
pavojų”.

Atidarymo posėdyje ir sim
poziume pasakyta 39 kalbos, 
kuriose pasireiškė didelis tai
kos šalininkų vieningumas, 
skambėjo raginimas suvieny
tomis visų šalių ir visų tautų 
jėgomis siekti didžiojo tikslo - 
tvirtos taikos užtikrinimo 
tiek Europoje, tiek visame 
pasaulyje.

Susitikime dalyvavęs Pa
saulinės Taikos tarybos gene
ralinis sekretorius, Indijos 
sūnus Romešas Čandra kalba 
karštai ir vaizdingai. Apžvel
gęs padėtį pasaulyje ir taikos 
perspektyvas, jis pabrėžė, 
kad pergalė prieš fašizmą 
pasiekta dėka antihitlerinės 
koalicijos vieningumui. Ir 
tvirta taika visai žmonijai 
gali būti laimėta tik dėka 
antikarinių, antiimperialisti- 
nių jėgų vienybei. Taip pat ir 
dabar kiekvienas kovotojų už 
taiką, kovotojų prieš impe
rializmą ir karą judėjimas, 
kova už išvadavimą, teisingu
mą, socialinį prograsą ir de
mokratiją gali laimėti tik 
einant petys į petį su Tarybų 
Sąjunga. Dar jis pabrėžė, 
kad taikos šalininkų judėji
mas negali prileisti jokių an- 
titarybiškumo elementų. Vi
siškai neteisės tie, kurie gina 
priešingą nuomonę. Antita- 
rybiškumas ir taikos šalinin
kų judėjimas - nesuderinami. 
Negalima be Tarybų Sąjun
gos kovoti prieš fašizmą ir 
imperializmą. R. Čandra yra 
tos nuomonės, kad be 1917 
metų Spalio revoliucijos ir 
Tarybų Sąjungos pergalės 
prieš hitlerinį fašizmą tarp
tautinės situacijos, esančios 
tarybinės taikos Programos 
išdava.

Negalėjo be susijaudinimo 
klausytis čilietės Chuljetos 
Kampusino kalbos apie padė
tį jos nelaimingoje tėvynėje. 
Per 20 mėnesių fašistinė 
chunta nužudė 30 tūkstančių 
žmonių, našlėmis liko 22 
tūkstančiai moterų, našlai
čiais - 76 tūkstančiai vaikų. 
Koncentracijos stovyklose be 
tardymo ir teismo kalinami 
tūkstančiai geriausių Čilės 
patriotų, tokių, kaip Luisas 
Karvalanas ir jo draugai. Ta
čiau liaudies kova prieš fašis
tų diktatūrą vis labiau plinta.

Džiugu buvo sutikti delega
tus iš neseniai išsivadavusių 
ir didelių laimėjimų susilau
kusių šalių. Karštai sveikino

me didvyriškojo Vietnamo 
atstovus Le Zui Vaną ir Dao 
Čong Vaną su nuostabia per
gale - Pietų Vietnamo išvada
vimu iš užurpatorių ir jų 
rėmėjų jungo. Taip pat svei
kinome neseniai išsivadavu
sios iš diktatūros Portugali
jos atstovus, kurių tarpe Gin
kluotųjų pajėgų atstovas ge
nerolas Manuelis di Esmeriš, 
ir fašistinį slogutį pašalinu
sios Graikijos delegatus Janį 
Kriakidį ir Andreasą Moraitį.

Visuotiną dėmesį atkreipė 
galingos išvaizdos juodosios 
Pietų Afrikos sūnus A. Pem
ba, papasakojęs apie jo tau
tiečių beteisę padėtį baltųjų 
rasistų valdomoje respubli
koje ir jų kovą prieš tą 
priespaudą. Apie besitęsian
čius aštrius konfliktus savo 
šalyse kalbėjo Airijos delega
tas Dikas Uolšas ir Kipro 
atstovas Kristos Kurteladis.

Daugelyje .kalbų skambėjo 
susirūpinimas dėl kai kur 
keliančių galvą neofašistų ir 
karo kurstytojų. Lenkijos de
legatas prof. V. T. Kovalskis 
pažymėjo, kad Vakarų Vokie
tijoje vyksta neofašistiniai 
ekscesai, skelbiami Hitlerį ir 
nacizmą garbinami raštai. 
Prancūzijos delegacijos vado
vas, buvęs pasipriešinimo da
lyvis ir Grenoblio meras R. 
Perinetis reiškė susirūpinimo 
kad fašizmo atgimimo pavo
jus nėra praėjęs. Jis pasireiš
kia ne tik Gilėje ir Pietų 
Afrikoje, bet jo atgarsiai 
skamba kartais Prancūzijoje, 
Italijoje, Vakarų Vokietijoje, 
Ispanijoje. Pavyzdžiui, Lione 
fašistai įvykdė savo sąskrydį, 
nors jis nebuvo leistas. Itali
jos parlamento deputatas M. 
Pistiljo pareiškė, kad jo šaly
je fašizmas pasirodė legalėse 
formose ir jo atgimimą skati
na kapitalizmo ir užsienio 
monopolijų viešpatavimas. 
Tačiau fašizmo pavojus nesąs 
neišvengiamas, nes dabar an
tifašistinės jėgos galingos. 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos atstovas prof. G. 
Drefelis iškėlė faktus, kad 
vien tik pernai Vakarų Vokie
tijoje išėjo 400 leidinių, ku
riuose falsifikuojamos antro
jo pasaulinio karo priežastys 
ir išdavos, taip pat varoma 
arši antitarybinė propagan
da, skleidžiama “šaltojo ka
ro” psichozė. Ir Vakarų Vo
kietijos taikos šalininkų at
stovas J. K. Rosenas pripaži
no kad jo šalyje esama jėgų, 
linkusių eiti neofašizmo keliu. 
Jis ragino sujungti visas de
mokratinės visuomenės pa
stangas sutrukdyti tą pavojų.

• Tarybinis delegatas O. S. 
Charchardinas pabrėžė, kad 
neatvangi ir nuosekli kova 
prieš fašizmą ir neofašizmą 
visose formose ir pasireiški
muose yra taikos šalininkų 
šventa pareiga.

Įspūdinga buvo Tarybinio 
moterų komiteto pirmininkės 
pavaduotojos T. M. Frunze 
kalba, kurioji iš iškėlė tarybi
nių moterų didvyriškumą, 
pasireiškusį Tėvynės kare, o 
taip pat kovoje už taiką.

Apie baltarusių darbo žmo
nių kovą Tėvynės kare ir jų 
veiklą už taiką kalbėjo V. J. 
Lobanokas. Iš jo ir kitų drau
gų, ypač iš Baltarusijos Tai
kos gynimo komiteto pirmi
ninko, rašytojo I. P. Meležo 
teko patirti kaip aktyviai da-

NAUJA RAMIOJO 
VANDENYNO SROVĖ

Manoma, kad Ramiajame 
vandenyne superantarktinė- 
se platumose vandenys srūva 
į rytus. Žemėlapiuose žymi
ma srovė, tekanti į rytus ir 
pietvakarius nuo Naujosios 
Zelandijos pro Pietų Ameri
kos pietinį galą.

Pastaruoju metu biologo 
Makginiso (JAV) atlikti Ra
miojo vandenyno superan- 
tarktinių vandenų 500 m sto
rio paviršinio sluoksnio tyri
nėjimai rodo, kad 40-45° p. 
pi. turėtų būti į vakarus 
tekanti srovė. Tokia prieš 
laikrodžio rodyklę tekanti 
srovė galėtų būti daugelio 
švytinčių žuvų rūšių Pietų 
jūrose paplitimo priežastis.

PRANCŪZIJOS-
JAV EKSPERIMENTAS

Prancūzija numato daly
vauti techniniuose eksperi
mentuose bendro “Sojuz” ir 
“Apolono” skrydžio metu. 
Vienas eksperimentas - dega
lų “elgsenos” filmavimas 
amerikiečių kosminio laivo 
bakuose. Kino kameros nufil
muos degalus bakų pripildy
mo, garų išleidimo, laivo 
greitėjimo bei jo stabdymo 
metu. Įrengimus eksperi
mentui pagamino Prancūzijos 
mokslininkai ir inžinieriai.

Žalieji berželiai
Kai berželiai palinkę 

šlamėjo, 
Aš paunksmėje jųjų 

klausiaus.
Jie tarp savęs tyliai 

kuždėjo, 
Kad žiedai prasiskleis tarp 

tautų.
0 kai vėjas palengva nurimo, 
Jų viršūnės iškilo aukštai. 
Tuoj dangus lyg pašvaiste 

nušvito, 
Pasigirdo paukštelių balsai.

Ak, berželiai, žalieji 
berželiai.

Jus kuždėkit pasauliui 
taikos -

Visos tautos, kad būtų 
laimingos, 

Nebūt karo - baisios 
pražūties.

K. Žakavičienė
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TARYBŲ SĄJUNGOS IR ARABŲ SALIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

ŽVILGSNYS Į TOLIMĄJĄ
AFRIKĄ IR JOJE
BESIVYSTANČIAS ŠALIS

Svarbi TSRS ir arabų šalių 
bendradarbiavimo forma yra 
prekybiniai ryšiai, kurie kas
met plečiasi. 1968-1973 me
tais TSRS prekių apyvarta su 
Egiptu padidėjo nuo 331.8 
mln. rb iki 541,1 mln. rb, su 
Iraku - nuo 49,4 iki 332,1, su 
Sirija - nuo 56,7 iki 118,8, su 
Alžyru - nuo 53,6 iki 116,8 ir 
su Jemeno Liaudies Demo
kratine Respublika - nuo 1,3 
iki 11,6 mln. rb. Šioms ša
lims, žengiančioms pažangių 
socialinių ir ekonominių per
tvarkymų keliu, tenka apie 
ketvirtadali TSRS prekybos 
su besivystančiomis valsty
bėmis. Antra vertus, TSRS 
tapo pagrindine Egipto, Ira
ko ir Sirijos prekybos partne
re ir turi didelę reikšmę 
Alžyro ir JLDR užsienio pre
kyboje.

Tarybų Sąjungos eksportas 
i šias šalis įgalina jas gauti 
tokių prekių, kurių jos kol 
kas negamina arba gamina 
nepakankamai. Tai pirmiau
sia pasakytina apie mašinas 
ir įrengimus, juoduosius ir 
spalvotuosius metalus, kai 
kurias kuro rūšis.

TSRS prekybiniai santy
kiai su minėtomis šalimis įga
lina ir mūsų šalies liaudies 
ūkį plačiau naudoti tarptauti
nio darbo pasidalijimo gali
mybes, geriau tenkinti tary
binės liaudies materialinius 
poreikius. Tarybų Sąjungos 
importas iš šių šalių padidėjo 
nuo 201 mln. rb 1968 metais 
iki 533 mln. rb 1973 metais. 
Be tradicinių jų prekių - 
naftos, medvilnės, ryžių, vil
nos ir odų žaliavų, - TSRS 
perka vis daugiau pramonės 
gaminių ir pusfabrikačių. Da
lis tokios produkcijos skirta 
tarybiniams kreditams pa
dengti. Tarybinis importas 
labai padeda plėsti gimstan
čias arabų šalyse pramonės 
šakas, pertvarkyti monokul- 
tūrinę ekonomiką į daugiaša-

• kį ūkį.
TSRS įveža iš EAR nemaža 

audinių, avalynės, drabužių, 
trikotažo dirbinių, odos ga
lanterijos, plovimo medžia
gų, kosmetikos, baldų, namu
dinių meno dirbinių ir t. t. 
Pažymėtina, kad nemaža šių 
prekių Egiptas daugiausia 
eksportuoja į Tarybų Sąjun
gą: atskirais metais TSRS 
lyginamasis svoris kai kurių 
minėtų Egipto prekių ekspor
te sudaro 80 ir net 100%. 
Sirija tiekia TSRS pirmiausia 
viršutinį ir apatinį trikotažą, 
šilkinius ir medvilninius audi
nius, baltinius, kilimus ir t. t. 
TSRS importe iš Irako ir 
Alžyro gatavi pramonės ga
miniai dėl jų ekonomikos ypa
tybių (orientuojamasi į naftos 
gavybą) kol kas sudaro nedi
delę dalį.

Didelę reikšmę Egipto eko
nomikai turi Asuano hidro- 
kompleksas, kurį statyti pa
dėjo TSRS. 2,1 mln. kW 
galingumo Asuano hidroelek
trinė aprūpinta elektros 
energija šimtus pramonės 
įmonių ir kitų objektų. Asua
no užtvanka įgalina sudrėkin
ti apie 600 tūkst. ha naujų 
žemių, iš kurių įsisavinta per 
400 tūkst. ha. Visos komplek
so statybos išlaidos jau pa
dengtos tris kartus, dabar jis 
duoda kasmet per 200 mln. 
Egipto svarų pajamų.

Kitas egiptiečių pasididžia
vimas - Heluano metalurgi
jos kompleksas, kurį statyti 
padeda TSRS. 1974 m. rug
pjūčio mėn. buvo atiduota 
naudoti pirmoji jo eilė. Dabar 
plieno gamyba jame išaugs 
nuo 300 tūkst. iki 900 tūkst. t 
per metus. Baigus antrąją 
eilę, Egiptas gaus 1,5 mln. t 
metalo; tai įgalins visiškai 
patenkinti jo poreikius meta
lui. 1975 metais turi būti 
atiduota naudoti 100 tūkst. t 
pajėgumo per metus aliumi
nio gamykla. Si stambiausia 
tokio tipo įmone Artimuo
siuose Rytuose, kurią statyti 
padeda TSRS, patenkins vi

sus Egipto poreikius aliumi
niui ir, be to, įgalins nemaža 
jo eksportuoti į užsienį. 
TSRS ir Egipto bendradar
biavimo metais EAR sukurta 
nemaža naujų pramonės ša
kų: staklių gamyba, radio
technika, įrankių gamyba, 
chemijos ir farmacijos; su
tvarkyta gamyba produkci
jos, kuri anksčiau būdavo 
importuojama. Dabar EAR 
kasmet sutaupo šių prekių 
importui per 100 mln. rb.

Tarybų Sąjunga padeda 
statyti Sirijoje stambų Euf
rato hidrokompleksą, kuris 
padės vystyti nacionalinę 
pramonę, žemės ūkį, visą 
šalies ekonomiką. TSRS pa
dedant, sukurta nauja Sirijos 
pramonės šaka - naftos gavy
ba - pavertė šalį iš naftos 
importininkės eksportininke. 
Tarybų Sąjunga daug padeda 
Sirijai vystyti transporto si
stemą. Tiesiamas 750 km il
gio geležinkelis Ramyšliai - 
Latakija (400 km jau atiduoti 
naudoti), kuris sujungs šalies 
šaiurės rytus su centriniu 
rajonu ir Sirijos uostais Vi
duržemio jūroje. Didelę 
reikšmę turės 200 km ilgio 
geležinkelis Damaskas-Hom- 
sas.

Irako Respublikoje 1972 
metais buvo atiduota naudoti 
pirmoji naftos verslovės 
Siaurės Rumeiloje eilė, kurią 
statyti padėjo TSRS. 1974 
metais atidavus naudoti ant
rąją eilę, naftos gavyba padi
dėjo iki 18 mln. t per metus. 
Šiais metais atidavus naudoti 
trečiąją eilę, metinė naftos 
gavyba išaugs iki 42 mln. t. 
Negana to, Tarybų Sąjungai 
padedant, Irake pastatyta 
elektrotechnikos, stiklo ir že
mės ūkio mašinų gamyklos, 
medvilnės kombinatas, koji
nių ir trikotažo fabrikas, far
macinių preparatų ir antibio
tikų gamykla. TSRS padeda 
Irakui kurti elektroenegeti- 
kos bazę. Baigiama statyti 
200 tūkst. kW galingumo ši
luminė elektrinė ir pradėta 
statyti 400 tūkst. kW galin
gumo hidroelektrinė “Du- 
kan” Siaurės Irake. Numato
mos statyti ir kitos elektri
nės, jų tarpe daugiau kaip 1 
mln. kW galingumo šilumi
nės elektrinės.

Alžyre, TSRS padedant, 
pastatytas 410 tūkst. t plieno 
per metus pajėgumo cechas 
metalurgijos kombinate. Da
bar vykdomi gamyklos plėti
mo darbai, kad būtų galima 
padidinti metinę plieno ga
mybą iki 1,8-2 mln. t. Tai 
bus stambiausia metalurgijos 
įmonė Afrikoje. Tarybų Są
jungai padedant, buvo pasta
tyta pirmoji Alžyre gyvsida
brio gamykla (317 t pajėgumo 
per metus), švino ir cinko 
sodrinimo fabrikas, šiluminė 
elektrinė ir kitos įmonės. Ta
rybiniai geologai Alžyre rado 
didelius gyvsidabrio, barito, 
švino ir cinko rūdų, volframo 
ir kitų naudingųjų iškasenų 
telkinius.

Iš viso, TSRS padedant, 
Egipte, Sirijoje, Irake, Alžy
re ir Jemeno Liaudies Demo
kratinėje Respublikoje pasta
tyta ir statoma 370 liaudies 
ūkio objektų. Ši parama pir
miausia teikiama pagrindinė
se arabų šalių liaudies ūkio 
srityse, vystant ir stiprinant 
valstybinį sektorių - nepri
klausomos ekonomikos kūri
mo pagrindą. Padėdama sta
tyti arabų ir kitose besivys
tančiose šalyse liaudies ūkio 
objektus, TSRS nesiekia gau
ti kokios nors vienapusiškos 
naudos. Pastatyti objektai 
yra visiška arabų valstybių 
nuosavybė.

Septintajame dešimtmety
je nacionalinio produkto 
prieaugis Afrikos šalyse su
darė 4,2% per metus ir nepa
siekė kontrolinio skaičiaus, 
kurį buvo nustačiusi SNO, - 
5%. Pajamos vidutiniškai 
vienam gyventojui padidėjo 
vos 1,7% per metus. 1971 

metais bendrasis nacionalinis 
produktas 41 nepriklausomos 
Afrikos valstybės, turinčios 
325 mln. gyventojų, sudarė 
53 mlrd. dol. Priminsime, 
kad tokios sumos nacionalinis 
produktas buvo sukurtas 
dviejose Europos valstybėse
- Austrijoje ir Belgijoje, - 
kuriose gyvena 17 mln. žmo
nių.

Reikia pasakyti, kad Afri
kos šalys vystosi netolygiai. 
Pavyzdžiui, gamybos augimo 
tempai Libijoje, Zambijoje, 
Dramblio Kaulo Krante, Ke
nijoje septintajame dešimt
metyje sudarė 6-8% per me
tus, o Čade, Senegale, Gano
je ir kai kuriose kitose šalyse
— vos 2-3%. Tenka pripažin
ti, kad daugelyje šalių ribotos 
ekonomikos plėtimo galimy
bės: maži žmonių ir gamtos 
ištekliai, labai mažos pajamos 
vidutiniškai vienam gyvento
jui. Pakanka nurodyti, kad 
dvidešimt penkiose šalyse 
bendrasis nacionalinis pro
duktas sudaro mažiau kaip 1 
mlrd. dol, jų tarpe dvidešimt 
trijose šalyse - mažiau kaip 
500 mln. dol, šešiolikoje - 
mažiau kaip 300 mln., o ketu
riose - mažiau kaip 100 mln. 
dol.

O kokios gamybos augimo 
perspektyvos Afrikoje šiame 
dešimtmetyje? Paskutiniuoju 
metu bendrojo nacionalinio 
produkto prieaugio tempai 
apskritai kontinente net su
mažėjo - 1971-1972 metais jie 
sudarė vos 4%. Be abejo, 
tam atsiliepė daugelyje Afri
kos šalių ilgai užtrukusi nepa
prastai didelė sausra. Gamy
bos augimo tempais Afrika 
gerokai atsilieka nuo Azijos 
ir Lotynų Amerikos. Taigį 
ekonomikos raidos spartini
mas yra vienas iš aktualiau
sių Afrikos daugumos šalių 
uždavinių.

Kaip rodo patirtis, didelę 
reikšmę gamybos vystymui 
spartinti turi ekonominio sa
varankiškumo stiprinimas, 
valstybinio sektoriaus ekono
mikoje plėtimas. Reikia pa
stebėti, kad Vakarų monopo
lijos dar yra užėmusios Afri
koje stiprias pozicijas. Kai 
kuriais duomenimis, užsienio 
sektoriui priklauso maždaug 
45% bendrojo nacionalinio 
produkto nepriklausomose 
Afrikos šalyse. Ir vis dėlto 
jose daugiau ar mažiau vyk
domas užsienio kapitalui pri
klausančių gamybos šakų na
cionalizavimas. Ypač tai pa
sakytina apie socialistinės 
orientacijos šalis. Antai Alžy
re valstybei priklauso 75% 
gamybinių pajėgumų pramo
nėje. Šioje srityje toli pažen
gė Gvinėja, Somalis, Tanza
nija.

Besivystančioje Afrikoje 
yra 135 mln. ekonominiu po
žiūriu aktyvių gyventojų 
(1971 m.). Tarptautinės dar
bo organizacijos duomenimis, 
1970 metais buvo 10 mln. 
bedarbių, arba apie 8% visos 
darbo jėgos. Dvidešimt trijo
se šalyse pagal samdą dirbo 
19% jų darbo jėgos, kiti 
ekonominiu požiūriu aktyvūs 
gyventojai dirbo savo ūkiuo
se arba buvo bedarbiai. Iš 15 
mln. samdomų žmonių 8 mln. 
tenka EAR ir 7 mln. - kitoms 
šalims. Beje, ir kitos socialis
tinės orientacijos šalys daug 
efektyviau sprendžia užimtu
mo problemą.

Svarbi strateginė Afrikos 
šalių vystymosi kryptis yra 
nacionalinių kadrų rengimas. 
Ši problema vis dar tėra aštri 
daugeliui išsivadavusių šalių. 
Pavyzdžiui, Senegale senega- 
liečiai sudaro (1969 m.) vos 
7% visų aukštųjų valdininkų, 
dirbančių privatiniame sekto
riuje, 15% aukštojo techninio 
personalo, 52% vidurinio 
techninio personalo ir 80% 
kvalifikuotų darbininkų. Af
rikos šalys pasiekė didelių 
laimėjimų, didindamos moks
leivių skaičių. Tačiau toliau 
plėsti mokyklų tinklą trukdo 
lėšų stoka; be to, daugelyje 
šalių apskritai nepakankamai 
dėmesio skiriama švietimo 
sistemos organizavimui.

Kai kurie tyrinėtojai nuro
do, kad Afrikos šalyse spar
čiai didėja pramonės gamy
ba. Pavyzdžiui, Nigerijoje 
pramonės gamybos indeksas 

(1965 m. prilyginus 100) 1973 
metais padidėjo iki 380 punk
tų. Tačiau reikia atsiminti, 
jog kiekybiniai rodikliai paly
ginti dideli todėl, kad jie 
apskaičiuojami iš labai mažo 
pradinio lygio ir pasiekti, 
pirmiausia, padidinus žaliavų 
— naftos, dujų, vario, boksi- 
tų, geležies rūdos ir t. t. - 
gamybą. Kai dėl apdirbamo
sios pramonės, tai joje laimė
jimai daug kuklesni visais 
požiūriais. Septintajame de
šimtmetyje gamyba Afrikos 
šalių apdirbamojoje pramo
nėje padvigubėjo, o darbuo
tojų joje padaugėjo maždaug 
nuo 2 mln. 1960 metais iki 2,5 
—į,/ mln. 1970 metais.

Afrikos pirmaujančios ša
lys pagal apdirbamosios pra
monės sutartinai grynosios 
produkcijos vertę yra (1970 
m., mln. dol.): EAR - 1214, 
Nigerija - 624, Marokas - 466, 
Alžyras - 414, Zairas - 379, 
Gana - 378. Šiose šalyse, 
išskyrus Alžyrą, apdirbamoji 
pramonė pagal šį rodiklį ge
rokai pralenkia gavybinę pra
monę. Minėtoms šešioms val
stybėms tenka 63% visų ne
priklausomų Afrikos šalių ap
dirbamosios pramonės pro
dukcijos vertės.

Pažymėtina, kad penkio
likoje Afrikos šalių planuoja
ma skirti pramonei 37% visų 
investicijų, iš to skaičiaus 
apdirbamajai - 20%, gavybi
nei - 12, elektros energijos 
gamybai - 5%.

Ir vis dėlto pramonės sek
toriaus plėtimo mastai Tropi
kų Afrikoje nėra pakankami. 
Siaurės Afrikoje pramonė 
vystoma daug sparčiau. Pa
vyzdžiui, Egipte jau sukurtas 
sunkiosios pramonės pagrin
das - metalurgija, mašinų 
gamyba, naftos chemija ir t. 
t. Tą patį galima pasakyti ir 
apie Alžyrą.

Didelę paramą, vystant 
pramonės gamybą jaunose 
Afrikos valstybėse, teikia 
Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys, TSRS pade
dant, Egipte jau pastatyti 84 
objektai, o iš viso numatyta 
pastatyti 139. TSRS padeda 
Alžyrui statyti per 80 objek
tų. Tarybų Sąjunga padeda 
taip pat plėsti pramonę Gvi
nėjoje, Somalyje ir kitose 
kontinento šalyse.

Kasmet plečiasi TSRS ir 
Afrikos šalių prekybiniai ry
šiai. Pavyzdžiui, septintojo 
dešimtmečio pradžioje TSRS 
prekiavo su 7, 1965 - jau su 
22, o 1973 metais - su 29 
valstybėmis. Tarybų Sąjun
gos ir Afrikos šalių prekyba 
padidėjo nuo 271 mln. rb 1960 
metais iki 919 mln. rb 1972 
metais, arba 3,2 karto. Iš 
TSRS ir kitų socialistinių ša
lių Afrikos jaunos valstybės 
gauna įrengimų, mašinų na
cionalinei pramonei vystyti.

Tačiau apskritai daugelio 
Afrikos šalių užsienio preky
bos apyvarta nėra didelė ir 
pirmiausia priklauso nuo to, 
ar šalis turi naftos, dujų, 
vario, medvilnės. Kasmet di
dėja ir įsiskolinimas užsie
niui.

Pažangūs Afrikos vadovai 
supranta, kad toliau vystyti 
ekonomiką galima tik įvyk
džius rimtas socialines ir eko
nomines reformas, nukreip
tas ne tik prieš užsienio vieš
patavimą ekonomikoje, bet ir 
prieš nacionalinį kapitalą.

“Liaudies Ūkis”

Prekių vartotojas pliekiamas iš visų pusių nesulaikomai kylančiomis kainomis.
- “Labor”

LYDERIS BE AUREOLĖS

KAIPGI IŠ TIKRŲJŲ BUVO
SU TUO ANGLIJOS VADU

Buržuazinė propaganda 
tendencingai vaizduoja ant
rojo pasaulinio karo eigą, 
klastoja jo faktus, falsifikuoja 
įvairių visuomeninių ir politi
nių veikėjų veiklą. Taip prieš 
kurį laiką buvo pasielgta 
Anglijoje. Buržuazinių pro
pagandistų dėka buvęs jos 
ministras pirmininkas Vins- 
tonas Čerčilis (Churchill) ta
po politiku, be kita ko, nulė
musiu antrojo pasaulinio karo 
baigtį. Atkakliai buvo tvirti
nama, kad Čerčilis, nors ir 
būdamas aršus antikomunis- 
tas, vis dėlto sąžiningai padė
jęs Tarybų Sąjungai jos ko
voje prieš hitlerinius grobi
kus.

Kad šie postringavimai ma
žai ką bendro turi su realia 
tikrove, rodo pati Čerčilio 
veikla antrojo pasaulinio karo 
metais. Savo kalboje 1941 m. 
birželio 22 dieną tuometinis 
Anglijos premjeras pareiškė, 
kad jo antikomunizmas “atsi
traukia prieš tai, kas vyks
ta”. Iš tikrųjų buvo ne 
taip. . . Karo metais Čerčilio 
antikomunizmas darė stiprų 
poveikį jo vykdomai politikai. 
Nešdama pagrindinį karo 
krūvį, Tarybų Sąjunga, Čer
čilio vyriausybės manymu, 
turėjo nualinti save. Hitleriui 
užpuolus Tarybų šalį, Angli
jos vyriausybės narys Mūras 
Brabazonas ciniškai pareiškė; 
“Reikia leisti, kad Tarybų 
Sąjunga ir Vokietija sunai
kintų viena kitą. Tai bus 
naudinga Anglijai”. Šis pa
reiškimas sukėlė didžiulį 
Anglijos darbo žmonių pasi
piktinimą.

1942 metų spalio mėnesį 
Čerčilis savo kabineto na
riams išsiuntinėjo memoran
dumą, liudijantį apie jo baimę 
dėl galimos Tarybų Sąjungos 
pergalės prieš hitlerinę Vo
kietiją. “Aš atkreipiu žvilgs
nius į Jungtinės Europos, 
nukreiptos prieš TSRS, su
kūrimą”, - nedviprasmiškai 
pabrėžė Čerčilis memoran
dume.

Savo 1941 m. birželio 22 
dienos kalboje Anglijos 
premjeras pareiškė, kad jo 
vyriausybė niekada neuž- 
megs jokių santykių su Hitle
riu ir hitlerininkais. Tačiau 
1954 metais pats Čerčilis pri
sipažino, kad, dar vykstant 
karui, jis įsakęs savo kariuo
menei rūpestingai rinkti vo
kiečių ginklus, kad vėliau 
būtų galima juos išdalyti hit
leriniams kareivoms, su ku
riais Anglijos kariuomenei 
būtų, tekę bendradarbiauti, 
jei tarybinis puolimas būtų 
tęsesis. Taigi Čerčilis vylėsi 
drauge su išlikusiais hitleri
ninkais nukreipti ginklus 
prieš savo sąjungininką.

1941 metų kalboje Čerčilis 
žadėjo Tarybų Sąjungai pa
dėti viskuo, kuo tik galima. 
Vėliau šis pažadas buvo pa
tvirtintas oficialiais susitari
mais. Tačiau Anglija laiku 
neatidarė antrojo fronto. (Jis 
buvo atidarytas tik 1944 me
tais.) Suprantama, Anglija 
teikė Tarybų Sąjungai mate
rialinę pagalbą. Vienok, ji 
buvo žymiai mažesnė negu 
oficialiai pažadėtoji. Ir antra, 
- pačiu sunkiausiu Tarybų 

Sąjungai metu ji kažkodėl 
visiškai nutrūkdavo.

Toliau savo kalboje Čerčilis 
teigė, kad “pavojus Rusijai, 
tai pavojus - mums ir Ameri
kai”. Šie jo žodžiai reiškė, jog 
be sąjungos su TSRS ir JAV, 
Anglija neišvengs karinio 
pralaimėjimo. Kitaip tariant, 
jis tuomet buvo susirūpinęs 
ne dėl žmonijai grėsusio fa
šistinio maro, o dėl Anglijos 
imperializmo likimo.

Būtų netikslinga kai ku
riuos Čerčilio užkulisinius 
veiksmus aiškinti jo asmeni
nėmis savybėmis, nors jos 
vaidino tam tikrą vaidmenį. 
Aišku kaip dieną, kad Čerči
lio elgesys atitiko tos klasės 
ir socialinės santvarkos, ku
rioms jis atstovavo, intere
sus. Tai labai apsunkino Ang
lijos ir Tarybų Sąjungos karo 
metų santykius.

Dabar švenčiama pergalės, 
kurią antihitlerinė koalicija 
pasiekė antrajame pasauli
niame kare, trisdešimtosios 
metinės. Šiame didžiausiame 
istorijoje mūšyje Tarybų Są
junga ir Anglija buvo sąjun
gininkės. Drauge su tarybi
niais kariais anglų kareiviai 
kovėsi prieš tą patį priešą. 
Anglijos darbininkai gamino 
ginklus, skirtus TSRS, o ang
lų jūreiviai labai sunkiomis 
sąlygomis juos gabeno į šiau
rinius Tarybų šalies uostus. 
Anglijos visuomenė, drauge 
su kitų valstybių pažangiai
siais žmonėmis, reikalavo 
greičiau atidaryti antrąjį 
frontą, rinko lėšas “Pagalbos 
Rusijai fondui”. Tai puikiai 
žino tarybiniai žmonės, už tai 
jie dėkingi pažangiajai Angli
jai. Tačiau tuometinio Angli
jos premjero pozicija Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu buvo labai 
prieštaringa ir ne vienareikš
mė. Kazys Antanaitis

...... .....—

ATOMINIS ŠVYTURYS

Baltijos jūroje pradėjo 
veikti pirmasis pasaulyje ta
rybinis atominis švyturys. 
Trisdešimties metrų milžinas 
pastatytas seklumoje jo pa
matas įmūrytas į jūros dug
ną. Jo šviesos optinė akis, 
maitinama atominiu kuru, 
“žvelgia” šešiolika mylių ap
link. Švyturį “prižiūri” auto
matika, elektroniką, televal
dymas. Nebereikia žmogui 
vargti jūroje - jis iš kranto 
seka švyturio kompleksą, sė
dėdamas prie valdymo pulto. 
Du radioizotopiniai termoe
lektriniai generatoriai veiks 
be perstojo kelerius metus. 
Taigi žmogui švyturį aplan
kyti teks tik kokiais ypatin
gais atvejais, pavyzdžiui, 
avarijos metu. Apsaugos 
priemonių nereiks, nes įren
ginys visiškai nepavojingas.

Numatoma atominiu kuru 
aprūpinti ir kitus panašius 
švyturius. O šis yra simboli
nis - jis pastatytas kaip pa
minklas Didžiojo Tėvynės ka
ro metais Baltijoje žuvusiems 
laivams. Amžinąją ugnį įžie
bė taikus atomas. Visų pa
saulio šalių jūreiviai, pamatę 
šį švyturį, pusiau nuleidžia 
vėliavas, pagerbdami kritu
siuosius jūroje.

Perskaičius knygą 
"Antanas Bimba - 
gyvenimo, veiklos, 
kūrybos bruožai”

Knygos autorius yra žymus 
Tarybų Lietuvos rašytojas 
Bronius Raguotis. Ją pernai 
Vilniuje išleido “Minties” lei
dykla. Knyga parašyta gra
žia, lengva lietuvių kalba.

Knygos pradžioje autorius 
Raguotis rašo:

“Beveik pusę šimtmečio iš
gyvenęs Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, 1957 m. A. 
Bimba pažymi, kad “. . . dar 
ir šiandien, po tokio didelio 
kiekio metų susapnuoju tuos 
sielą kutenančius Užūsieniuo- 
se pavasarius, kai viskas ap 
sivelka giliai žaliu drabužiu ir 
tie sodnai sužydi! Dar ir 
šiandien dažnai, ypač atsidū
rus miške arba parke, mano 
ausyse garsiai suskamba am
žinojo Salagirio nesuskaito
mo paukščių ir paukštelių 
choro melodijos.”

Raguotis sako: “Gimtojo 
kaimo gamtos grožis, įsirėžęs 
A. Bimbos pajautose, jo at
minimų skatinamos emocijos 
ugdė jautrumą grožiui gam
toje ir literatūroje”.

Taip, tas nepaprastas Lie 
tu vos gamtos grožis daug 
kam iš mūsų gyvai ir dažnai 
prisimena.

Toliau Raguotis sako: “A. 
Bimba ryškiai ir poetiškai 
apibrėžia JAV lietuvių pa
triotizmo esmę. Bimba sako, 
kad labai gyvas ir jautrus 
meilės jausmas gimtajam 
kraštui jam nėra atskiras 
ar uždaras, o internacionali
nis jausmas, glaudžiai susijęs 
su naujosios jų šalies Ameri
kos liaudies aspiracijomis. 
. . .‘Mes mylime naująją tė
vynę Ameriką - rašė Bimba. - 
Mes jau esame sutapę su 
josios papročiais ir išmokome 
dalintis su jos žmonėmis jų 
džiaugsmu ir liūdesiu, laime 
ir sielvartais. . .Savo kasdie
ninį gyvenimą su jo visomis 
viltimis ir visais siekimais 
esame padarę šio didžiulio 
krašto margojo gyvenimo da
limi’ ”

Knygos autorius pabrėžia: 
“Organizacines darbininkų 
spaudos funkcijas A. Bimba 
rodo pavyzdžiais iš JAV laik
raščių praktikos. Jų redakci
jų žurnalistai organizuoja 
įvairias politines bei kultūri 
nes akcijas. . . A. Bimba ypa
tingą vaidmenį skiria skaity
tojui, JAV sąlygomis specifi
niam lietuvių skaitytojui-dar- 
bininkui. ‘Mes - rašė A. Bim
ba - turime reikalo (kalbu 
apie Amerikos lietuvius) su 
mase skaitytojų, kurie nėra 
varstę mokyklos durų. Mes 
visada tai turime turėti gal
voje’ ”.

Čia tik kelis minimos kny
gos punktus pabandžiau su
minėti, nes, be abejo, apie jos 
vertingumą rašys kiti, kurie 
šiam darbui yra daugiau kva
lifikuoti.

Skaitant šią knygą, tikrai 
tenka stebėtis A. Bimbos 
gyvenimo nepaprastu kūry
boje atsiekimu, energijos 
gausumu ir ilgų metų pasi
šventimu žmonijos labui ir 
pažangai.

Baigiant noriu tarti nuošir
džią padėką gerbiamam B. 
Raguočiui už pateikimą 
mums įdomios knygos. L-ma

Nuo Redakcijos: Labai atsi
prašome už geroką jūsų pa
stabų apie knygos sutrumpi
nimą. Dėkui už parašymą. 
Prašome dažniau rašinėti.

IŠKASTINĖ ŽUVIS
Anglų geologai, ieškodami 

naftos Šiaurės jūroje, rado 
iki šiol nežinomos rūšies iš
kastinę žuvį. Jeigu gręžinys 
būtų ėjęs vos vos dešiniau ar 
kairiau, būtų ištraukta tik 
skeleto dalis. Taigi moksli
ninkams šį kartą labai pasise
kė.

Geologų radinys įdomus ir 
tuo, kad iš skeleto galima 
puikiai suprasti gyvūno žuvi
mo priežastį: prieš 60 mln. 
metų ji paspringo smulkesne 
žuvimi, kurios liekanos taip 
pat matyti godaus plėšrūno 
gerklėje.
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“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

LAISVĖ

JULIUS BUTĖNAS

POVILAS VIŠINSKIS
100 METŲ GIMIMO SUKAKTIES PROGA

Mūsų svečiai
MB1B

%

V. Gulmano nuotr.
Kapsuko V vid. m-io mokiniai - spaliukai pasitinka svečius 
suomius.

Suomių delegacija Kapsuko V-je vid. mokykloje. Iš dešinės 
mokyklos direktorius J. Daugėla ir rajono švietimo skyriaus 
vedėjas K. Urba. Kairėje - suomiai. V. Gulmano nuotr.

Šių metų gegužės mėn. 
pabaigoje Kapsuke viešėjo 
mums draugiškos Suomijos 
delegacija. Kadangi Kapsu
kas yra susigiminiavęs su 
suomių Kokkolos miestu, to 
dėl abu miestai keičiasi dele
gacijomis, dalinasi darbo pa
tirtimi. Tai yra itin sveikinti
nas reiškinys, leidžiąs geriau 
pažinti vieniem kitus, bend
rai kovoti dėl taikos.

Prieš pasakodamas apie 
suomių viešnagę, noriu ger 
biamus skaitytojus trumpai 
supažindinti su šia įdomia 
šalimi.

Suomija
Suomija nuo 1154 metų iki 

1809 buvo švedų karalystės 
dalis, tapusi autonomine di
džiąja kunigaikštija susi
jungė su Rusija. 1917 metais 
suomiai paskelbė savo valsty
be. nepriklausoma respubli
ka. .

Suomija-uolų, ežerų kraš
tas, todėl ir gyventojų paly
ginti nedaug, vos 4,5 milijo
nai. Tankumas - 14 žmonių 
vienam kvadr. kilometrui. 
58% visų gyventojų gyvena 
miestuose, 42% - kaimo vie
tovėse. 1973 metais buvo 98 
dienraščiai, iš kurių 12 šve
diškų.

Prekes importuoja: iš Šve
dijos 19,7%, Vak. Vokieti
jos - 18,5%, Tarybų Sąjun
gos 11,9%, Didž. Britanijos - 
11,3%, iš kitur 
žiau.

Eksportuoja: į 
niją - 
15,2%, 
11,7%, 
10,3%. 
žiau.

• Glaudesni ryšiai tarp Suo
mijos ir Lietuvos pradėjo 
megstis dar prieš pirmą pa
saulinį karą. Suomių profeso
riai Niemis ir Miikola labai 
domėjosi lietuvių liaudies 
dainomis, jas užrašinėjo, ra
šytoja Maila Talvio parašė 
pašnekovas, gerai kalbąs 
grindinio veikėjo prototipas 
buvo žinomas mūsų visuome
nininkas, švietėjas dr. V. Ku
dirka. Vėliau, buržuazi
niais metais komp. J. Gruo
dis buvo išrinktas Helsinkio 
konservatorijos garbės na
riu.

Kokkolos miestas, su ku
riuo giminiuojamės, įsteig
tas 1620 metais, prie Botni- 
jos įlankos. Gyventojų skai
čius apie 22 tūkst.

Svečių viešnagė
Ir taip draugai suomiai pas 

mus Kapsuke. Bendrai, įvai
rios kokoliečių delegacijos 
lankėsi ir anksčiau, bet mo
kytojai - pirmą kartą.

Delegacija nedidelė, 5 žmo

žymiai ma

Didž. Brita-
Svediją -
Sąjungą -

Vokietiją -

19,7%,
Tarybų 
Vak.

Kitur taip pat ma-

nės, jai vadovavo istorijos 
mokytojas T. Hanonenas, 
aukšto ūgio, sportiškos iš
vaizdos vyras, labai įdomus 
pašnekovas, gerai kalbąs 
angliškai ir vokiškai, todėl 
tarp mudviejų iš karto užsi
mezgė bendra kalba.

Svečiai lankėsi II ir V-je 
vidurinėse mokyklose, V. 
Mykolaičio-Putino internate, 
pedagoginėje mokykloje ir 
kitur. Jie. visur buvo priimti 
labai gražiai ir nuoširdžiai. 
Suomiai susipažino su kabi
netais pabuvoję pamokose. 
Tai jiems paliko labai gerą 
įspūdį, ypač techninė pusė, 
kuri Suomijoj yra žymiai ku
klesnė. Kaip pasakojo vado
vas, jo mokykla turi iš viso 
tik vieną epidiaskopą.

Noriu dar truputį pakalbėti 
apie suomių švietimo siste
mą. Tarp mūsų ir suomių 
sistemų yra kai kas bendro, 
bet ir nemažai skirtumo.

Senoji sistema, taip vadi
nama paralelinė pradėjo ne
beatitikti gyvenimo reikala
vimams, todėl apie 1960 me
tus buvo pravesta reforma. 
Pradinis mokslas trunka 9 
metus, nuo 7 iki 16 metų. Po 
to, kas nori eina į gimnaziją, 
kur mokslas trunka trejetą 

'metų ir po to į universitetą, 
jei išlaiko stojamuosius egza
minus. Kiti po pradinio moks
lo praeina atitinkamą 4-5 me
tu proftechninį mokslą ir eina 
dirbti. Mokslas pradinėje mo
kykloje nemokamas, t. y. 
knygos, pieštukai, pusryčiai, 
transportas, gydymas nemo
kami, tuo pasirūpina visuo
menė. Toliau mokėti jau rei
kalinga ir gana nemažai, ypač 
specialiose mokyklose.

Žinoma, su suomiais atsira
do įvairių kalbų, politikos, 
vidaus klausimais, bet tuo 
nenoriu varginti gerbiamų 
skaitytojų. Tiek galiu pasa
kyti, kad suomiai stengiasi 
palaikyti su Tarybų Sąjunga 
glaudžius ir draugiškus ry
šius, kaip ir dera geriems 
kaimynams.

V. Gulmanas

SALDO JONAI
Kai kurios japonų firmos 

pradėjo šaldyti šlifuojamas 
detales ne emulsija, o elek
trostatiniu lauku. Į šlifavimo 
vietą leidžiama 60 tūkst. vol
tų įtampos srovė. Susidaręs 
turbulentiškai judantis jonų 
srautas suardo izoliacinį 
sluoksnį tarp įkaitusio pavir
šiaus ir aplinkinio oro. Šlifuo
jamos detalės temperatūra 
krinta 300°. Šlifavimo instru-* 
mente amžius keliskart pail
gėja.

Povilas Višinskis į lietuvių 
kultūros istoriją įeina kaip 
pažangus visuomenės veikė
jas, kultūrininkas, literatū
ros kritikas.

P. Višinskis gimė 1875 m. 
birželio 27 d. Ušnėnų kaime, 
dabartiniame Kelmės rajone. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, stu
dijavo gamtos ir geografijos 
mokslus Peterburgo univer
sitete. Už konkursinį darbą 
“Antropoliginė žemaičių cha
rakteristika “1898 m. gavo iš 
universiteto pagyrimo raštą. 
Tame darbe pateikta nemaža 
etnografinės ir tautosakinės 
medžiagos, paties autoriaus 
surinktos, keliaujant po Že
maitiją.

Dar nuo gimnazijos laikų P. 
Višinskis skaitė caro valdžios 
tuomet draudžiamą lietuvių 
spaudą, turėjo ryšių su knyg
nešiais. Universiteto studijų 
metais jis dalyvavo slaptoje 
lietuvių studentų draugijoje, 
pats rūpinosi ir kitus kolegas 
ragino rūpintis užsienyje lei
džiamais lietuviškais periodi
niais leidiniais - “Varpu”, 
“Ūkininku”. Jis rašė šiems 
laikračiams straipsnių, ko
respondencijų.

Savo straipsniuose P. Vi
šinskis kėlė carizmo daromas 
Lietuvos liaudžiai skriaudas, 
informavo apie kitų tautų 
judėjimą, įrodinėjo, kad lie
tuviai turi kovoti kartu su 
visos Rusijos liaudimi, kuri 
irgi kentė politinę ir socialinę 
priespaudą.

Bestudijuodamas dėl sun
kių, vargingų gyvenimo sąly
gų P. Višinskis susirgo džio
va. Gydėsi Kryme - Jaltoje 
bei Sevastopolyje. Dėl ligos 
negalėjo baigti universiteto. 
Grįžo į Lietuvą, vertėsi pri
vačiomis pamokomis. Nepai
sydamas ligos, P. Višinskis 
dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Kai 1899 m. buvo 
rengiamas pirmasis Lietuvo
je viešas spektaklis Palango
je, P. Višinskį matome tarp 
jo organizatorių ir vaidintojų. 
Paskiau tą patį veikalą - 
Keturakio “Amerika pirtyje” 
vaidino ir Mintaujoje. Kad 
daugiau susirinktų žiūrovų, 
afišos buvo platinamos Joniš
kyje ir kitose artimesnėse 
prie Latvijos sienos vietose. 
Už tas afišas caro žandarai 
iškėlė P. Višinskiu! bylą.

Kai buvo legalizuota lietu
vių spauda, P. Višinskis nu
vyko į Vilnių - dirbo “Vilniaus 
žinių” dienraščio bei “Lietu
vos ūkininko” savaitraščio re
dakcijose. Jisai priklausė li
beralinei Lietuvos demokra
tų partijai, prisidėjo prie jos 
įstatų ir programos projekto 
ruošimo 1902 m.

Prasidėjus 1905 metų revo
liucijai, P. Višinskis savo 
straipsniuose ragino Lietu
vos liaudį kovoti dėl politinių 
laisvių, dėl savarankiškumo. 
Nesutardamas su minėtų 
laikraščių leidėjais, jis pasi
traukė iš redakcijų, kartu su 
kitais įsteigė pigių, liaudžiai 
skiriamų knygelių leidyklą 
“Šviesa”. Rašė ir leido politi
nio turinio brošiūras, popu
liarinančias demokratines 
idėjas: “Visuotinas, lygus, 
slaptas ir betarpiškas balsa
vimas”, “Kas tai yra konsti
tucija” ir kt.

1905 m. pabaigoje Vilniuje 
buvo sušauktas Lietuvos at
stovų suvažiavimas. Jame 
buvo svarstomi krašto atei
ties klausimai, tariamasi, ko 
reikalauti iš valdžios. P. Vi
šinskis aktyviai šiame suva
žiavime dalyvavo, savo kal
bose keldamas politinės lais
vės reikalavimus. Liaudžiai 
reikalaujant lietuviškų mo
kyklų ir pradėjus jas steigti 
arba bent atskiras lietuvių 
kalbos pamokas įvedant, P. 
Višinskis parašė ir išleido 
lietuvišką elementorių, kuris 
ilgai buvo naudojamas.

Deja, įsigalėjusi džiova 
griovė P. Višinskio sveikatą. 
Pajutęs besilpstąs, vyko į 
užsienį gydytis, bet pakeliui, 
Berlyne, mirė 1906 m. balan
džio 26 d. Palaidotas Vilniuje, 
Rasų kapinėse.

Svarbiausia P. Višinskio 
veiklos sritis buvo literatūra, 
jos ugdymas, literatūrinių ta
lentų ieškojimas. Dar moky
damasis Šiaulių gimnazijoje, 
jis atkreipė dėmesį į savo 
kaimo gyventoją, kaimynę 
Juliją Žymantienę, kuri mėgo 
knygas ir pasižymėjo sugebė
jimu vaizdžiai papasakoti 
apie įvairius praeities įvy
kius. P. Višinskis ragino tą 
moterį rašyti apsakymus. Šį 
bei tą parašius, jis pasisten
gė, kad jos plunksnos darbas 
pasiektų spaudą. P. Višinskio

MOKSLINIAI RYŠIAI TARP 
JAV IR TAR. SĄJUNGOS

JAV KARDIOLOGU VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
iJvi dienas Lietuvos sostinėje viešėjo žymūs JAV kardio

logai: (Colorado universiteto pediatrinės kardiologijos cent
ro direktorius, profesorius James Nora, Kentucky universi
teto profesorė Gadinę Nunan ir Pittsburgho vaikų medicini
nio centro profesorius Robert Zuberbiuler.

Amerikos kardiologai dalyvavo bendrame simpoziume 
įgimtų širdies ydų diagnozavimo ir gydymo klausimais, 
kuris pagal TSRS ir JAV sutarties dėl medicininio 
bendradarbiavimo programą vyko Maskvoje. Po to jiems 
buvo suteikta galimybė plačiau susipažinti su tarybinių 
respublikų mokslininkų laimėjimais kardiologijos srityje, su 
medicininės pagalbos organizavimo praktika.

Vilniuje svečiai apžiūrėjo profesoriaus A. Marcinkevi
čiaus vadovaujamą kardiochirurginį centrą, skaitė paskaitą, 
aptarė aktualias chirurginio širdies ydų gydymo problemas.

— Vilniaus širdies chirurgijos klinika, - pareiškė profeso
rius D. Nora, - netgi vertinant pasauliniu mastu, yra aukšto 
lygio. Vilniuje taikomi patys naujausi diagnostikos metodai, 
plačiai naudojamas intrakardinis zondavimas, atliekamos 
sudėtingiausios širdies operacijos.

Pažintis su Vilniaus kardiochirurgais, pabrėžė profeso
rius, dar kartą patvirtina, kokią tikrai didžiulę naudą 
mokslo pažangai duoda TSRS ir JAV medikų bendradarbia
vimas.

PROF. L. REIVINAS VILNIUJE

Gegužės mėn. 10-20 d. Tarybų Lietuvoje viešėjo JAV 
korporacijos “Smithclain” farmakologijos skyriaus direkto
riaus pavaduotojas, medicinos mokslų daktaras, profesorius 
Louis Reivin. Vilniaus universiteto pakviestas svečias, kaip 
vienas iš vedančiųjų JAV farmakologų, skaitė paskaitas ir 
pranešimus Lietuvos medikams. Prof. L. Relvino praneši
mai: “Cefalosporinai - nauja antibiotikų klasė”, “Naujų 
vaistų gamyba stambiame farmacijos fabrike”, “Kai kurie 
nauji farmacininkų paruošimo ir apmokymo metodai JAV” 
ir “Prolongatai. Vaistų patekimo organizman sistema”, 
skaityti VVU medicinos ir Kauno Medicinos instituto 
farmacijos fakultetuose bei Vilniaus klinikinėje ligoninėje, 
susilaukė didelio pasisekimo. Amerikietis turėjo progos iš 
arčiau susipažinti su Lietuvos medikų laimėjimais šioje 
srityje, aplankyti kai kurias respublikos įžymybas.

A. Juodokas
Iš “Gimtasis Kraštas”

Julius Būtėnas

rūpesčio ir pastangų dėka 
spaudoje, kalendoriuje, atsi
dūrė pirmas J.' Žymantienės 
apsakymas “Rudens vaka
ras”, ir autorei buvo duotas 
Žemaitės slapyvardis. Šiuo 
slapyvardžiu ji įėjo į lietuvių 
literatūrą, sukurdama ver
tingų prozos kūrinių, tapda
ma mūsų literatūros klasike.

Žemaitę P. Višinskis globo
jo, rėmė ir skatino visą laiką, 
kol buvo gyvas. Ką parašiusi, 
ji pirmiausia siųsdavo jam 
susipažinti, gauti įvertinimą. 
Tuo būdu užsimezgė ilgame
tis susirašinėjimas. P. Višins
kis savo laiškuose nurodinėjo 
atskirų Žemaitės kūrinių tei
giamybes ir trūkumus, davi
nėjo jai patarimų, kaip patai
syti, tiesiog, dėstė ištisą lite
ratūros teoriją. Kad rašytoja 
praplėstų savo intelektualinį 
ir literatūrinį akiratį, jis siun
tinėjo jai atitinkamas kny
gas.

Betgi ne vieną Žemaitę P' 
Višinskis išvedė į lietuvių 
literatūrą. Jisai ugdė taip pat 
Šatrijos Raganą, Lazdynų 
Pelėdą, Jovarą. Studijuoda
mas universitete, drąsino 
Praną Vaičaitį siųsti savo 
eilėraščius į laikraščius. Lite
ratūros teorijos klausimais 
nemaža laiškų P. Višinskis 
parašė minėtosioms Šatrijos 
Raganai (M. Pečkauskaitei) 
ir Lazdynų Pelėdai (S. Pšibi
liauskienei).

P. Višinskis turėjo gerą 
estetinį skonį ir literatūrinę 
nuovoką, sūprato didelį lite
ratūros vaidmenį visuomeni
niame gyvenime ir reikalavo, 
kad rašytojai teisingai, rea
listiškai vaizduotų tikrovę. 
Savo straipsniuose - recenzi
jose, kaip ir laiškuose, jis 
reikalavo, kad rašytojai keltų 
pažangias idėjas, smerkė raš
tus, persunktus klerikalizmo 
dvasia.

P. Višinskis palaikė ryšius 
su J. Biliūnu, K. Jasiukaičiu, 
V. Kapsuku ir daugeliu kitų 
ano meto literatų, dalyvauda
vo bendruose pasitarimuose 
kultūros ir literatūros klausi
mais. Jo literatūrinis paliki
mas išleistas tarybiniais me
tais: 1964 m. išleisti P. Vi
šinskio raštai, knyga, į kurią 
įeina jo paties parašyti groži
nės literatūros kūriniai, pro
zos vaizdeliai, kritikos 
straipsniai, minėtasis antro
pologinis darbas ir didžiulis 
pluoštas laiškų. 1971 m. išėjo 
Lietuvių literatūros kritikos 
chrestomatijos I tomas, ku
riame atitinkama vieta skirta 
P. Višinskiu! - įdėta jo recen
zijų pavyzdžių ir ypač vertin
gų ištraukų iš laiškų, kuriuo
se buvo duodami patarimai 
Žemaitei, Šatrijos Raganai ir 
kitiems rašytojams.

Gimtoji žemė
Kai nušvis apsiniaukęs 

dangus,
Ir žvaigždutės aukštai 

sužibės,
Tau nurims skausminga 

širdis,
Džiaugsmas laime tavyje 

žydės.
Negirdėsi dejonių, skausmų, 
Nešlakštys tavo veido 

kraujais,
Tu visus sutiksi su 

džiaugsmu
Ir laiminga gyvensi su jais.

O kai saulė ryškiau 
suspindės, 

Tavo vaisiai ir vėl sužydės. 
Džiugios dainos tautų tau 

skambės,
O tarp jų ir taika suklestės.

K. Žakavičienė I

St. Petersburg, Fla
Gegužės 31 d., šeštadienį,! Povilas Alekna ilgą laiką r i »» _LSC klubas nuosavoje salėje 

turėjo gražų pobūvį. Mūsų 
pobūviuose visuomet susi
renka organizacijų nariai. 
Taipgi užsuka daug prijau
čiančių, nes mūsų šeiminin
kės pagamina skanius pietus. 
Čia atvykę papietauja, pasi
šoka ir linksmai popietę pra
leidžia. Mūsų parengimai 
vyksta kiekvieną šeštadienį. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Užtikriname, kad būsite pa
tenkinti.

KUOPOS VEIKLA

Birželio 7 d. klubo salėje 
įvyko 45 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Jį pradėjo kuopos 
pirm. Adelė Pakalniškienė. 
Susirinkimą pravedė J. Mile
ris. Kuopos valdyba pateikė 
raportą. Kalbėjo kp. pirm. 
Ad. Pakalniškienė. Ji sakė: 
Gegužės mėnesį kuopa turėjo 
du didelius parengimus. Jie 
buvo pasekmingi.

Taipgi pranešė, kad birže
lio 21 d. įvyks koncertas. 
Atvyksta menininkai iš Li
vingston, New Jersey - V. 
Bekeris ir Mildred Stenlser.

Taipgi pranešė, kad valdy
ba savo posėdyje pasiūlė, jie 
per liepos ir rugpiūčio mėne
sius parengimų reikia ruošti 
mažiau, nes daug mūsų iš
vyksta atostogų, ir mūsų 
publika sumažės.

Susirinkimas nutarė, kad 
kuopa liepos mėnesį turėtų 
susirinkimą ir pietus, taip pat 
rugpiūčip^ mėnesį turėti kuo
pos susirinkimą, o po susirin
kimo būtų pietūs.

Adelė pranešė, kad į kuopą 
įsirašė naujas narys.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
su raportu sutiko.

Iš parengimų komisijos ra
portą pateikė P. Mockapetris 
ir P. Alekna. Visi raportai 
priimti.

Mūsų virtuvės šeimininkai 
Andrius ir Monika Raškaus
kai išvyko atostogų į Water
bury, Conn., pas savo sūnų ir 
marčią. Linkiu jiems atosto
gas linksmai praleisti.

Virtuvėje juos pavaduoja 
Paulina Blaškienė ir H. Y. 
Sarkiūnai.

C.P. Chairman Speaks

1
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HENRY WINSTON

Chicago - Reacting to the 
latest government unemploy
ment statistics affecting 
young black people, Commu
nist party Chairman Henry 
Winston called upon his par
ty’s members to take the lead 
in organizing young blacks to 
demand jobs.

“The much touted ‘war on 
poverty’ is more than a fai
lure for black people, particu- 
larily these Black youth,” 
said Winston in a statement 
issued here in conjunction 
with preparations for the 
party’s upcoming national 
convention June 26-29. “The 
‘great society’ has become a 
cruel hoax.”

“For the Black communi
ties of the nation the econo
mic situation has become des
perate; millions of young 
black men and women are on 
the streets daily with nothing 
to do, no way to earn a living, 
no way to support them-
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dirbo prie “Bufeto”. Jis su 
žmona Aldona išvyksta į Lie
tuvą paviešėti. Prie bufeto 
sutiko dirbti Juozas Bakšys

Mary Wilkauskiene kuopai 
paaukojo $10. Ačiū.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų įvyko Tėvų Dienos pa
minėjimas.

Pirmiausia Al. Aleknienė 
pasveikino tėvus, jiems pa
linkėjo geros sveikatos, il
giausių metų. Po to perstatė 
svečius. Buvo daug svečių iš 
tolesnių vietų.

Adelė Pakalniškienė dar 
kalbėjo ir angliškai. Ji plačiai 
aiškino apie Tėvų Dieną. Po 
Adelės kalbos buvo pristaty
tas Jonas Mileris. Taipgi kal
bėjo apie tėvus ir senelius. 
Aiškino, kiek daug tėvai pa
siaukojo vaikams, įdeda daug 
pastangų, kad vaikai išaugtų 
sveiki, kultūringi, būtų geri 
sau ir žmonėms.

Po Milerio kalbos buvo pri
statytas solistas Larry 
Strack. Jis padainavo šias 
dainas: “A tribute to Fathers’ 
Day,” “Phantom paradise” 
(parašyta Walterio Žuko) ir 
“More love song.”

Pijaniu akompanavo Helen 
Jelskis.

Dainos Mylėtojų Choras, 
vadovaujant Adelei Pakalniš
kienei, padainavo Tėvams 
pritaikytas dainas: “My pa
pa” angliškai, “Ganiau, ga
niau”, “Pilki keleliai”, “Gim
tinės Daina” ir “Valio ge- - 
riems tėvukams”. Pastaroji 
parašyta velionio Pr. Pakal
niškio už gražią programą 
publika gausiai plojo. Toliau 
sekė šokiai iki vėlumos.

PRANEŠIMAI

Birželio 21 d. 45 kp. kon
certas ir pietūs.

Birželio 28 d. klubo pobū
vis. Pietūs 12 vai.

Liepos 5 d. 45 kuopos susi
rinkimas.

Liepos 12 d. klubo susirin
kimas ir pietūs, pradžia 10:30 
vai. ryto.

Vieta: 314 15th Avenue 
South.

V. Bunkienė

selves or to buy food, shelter 
or clothing for their fami
lies,” Winston said.

While many of the young 
unemployed are covered by 
unemployment insurance, 
many are not, including first 
time job seekers, Winston 
said, “and the number of first 
time job seekers will swell 
dramatically before the end 
of June”.

Calling for nationalization 
of basic industries, especially 
those undergoing job loss due 
to automation, The Commu
nist leader said:

“This tragic employment 
crisis affecting black youth is 
compounded by the advances 
of the scientific-technological 
revolution and the manner in 
which this program is utilized> 
under this economic system.

“Black unemployment in
creases in proportion to the 
introduction of new labor 
techniques. In large part, 
this is because young black 
men and women are not 
being trained to master these 
new processes.

Winston extended an invi
tation to the young unem
ployed - black and white - to 
attend the party-sponsored 
Peoples Bi-Centennial Festi
val to be held at the conclu
sion of the party’s convention 
June 29 at the Chicago Inter-' 
national Amphitheatre, an 
event “dedicated to future 
militant struggle”. Reporter

□ Ėriukas su penkiomis ko
jomis gimė Bulgarijoje, Lo- 
večų valstybiniame ūkyje. 
Jis išgyveno keturis mėne
sius. Skrodžiant paaiškėjo, 
kad jis turėjo du skrandžius, 
bet tik vieną inkstą.

t
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Worcester, Mass.
PAGERBTAS SENAS 
VEIKĖJAS

Jonas Petkūnas yra senas 
mūsų pažangiųjų organizaci- 
narys ir veikėjas. Šiemet Jo
nui sukanka 80 metų. Bet jis 
ir šiandien tebeveikia, kiek 
tik sveikata leidžia. Todėl jo 
artimi giminės ir vienminčiai 
jo pagerbimui ir 80 metų 
sukakties atžymėjimui suren
gė banketą Olympijos parke, 
kuriame jis per 50 metų 
nenuilstančiai darbavosi. 
Banketas įvyko birželio 8 d. 
Oras pasitaikė parankus, tai 
ir gražus būrys draugių- 
draugų suvažiavo pasveikinti 
Joną. Prie skanių valgių buvo 
dainų ir kalbų. Jubiliatui pa
linkėta dar daug daug sulauk
ti gimtadienių. Padainuota 
“Happy Birthday”. O Jonas 
Sabaliauskas ir Irena Janu
tienė sudainavo po keletą tam 
momentui parinktų dainų.

Taipgi šiame parengime F. 
Petrauskai paaukojo “Lais
vei” $10.

•
Kaip jau žinoma, liepos 20 

dieną Olympijos Parke įvyks 
“Laisvės” tradicinis piknikas 
- pietūs. Kartu atžymėsime ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 60 gyvavimo sukaktį. Per 
šešiasdešimt metų ši organi
zacija atliko didžiulius dar
bus, išleido apie 90 knygų ir 
šiaip paskleidė neapsakomai 
daug apšvietos tarp Ameri
kos lietuvių.

Siame piknike susitiksime 
pirmutinių Draugijos narių- 
veteranų, kurie gavo jos iš
leistą pirmąją knygą “Karas - 
Kodėl?” Todėl liepos 20 dieną 
lai visi keliai veda į Olympijos 
Parką. Bus dainų ir kalbų. 
Nevėluokite. Pietūs prasidės 
laiku - pirmą valandą.

Jaskevičius

St. Petersburg, Fla.
Noriu truputį pabrėžti apie 

mūsų šiltąją Floridą. Gyven
damas Worcester, Mass, per 
45 metus, niekad nė nesvajo
jau apsigyventi kur nors ki
tur. Worcesteris man labai 
patiko. Dirbau labai daug 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijoje. Lietuvių Darbi
ninkų Klube, Olympijos Par
ke, Aido Chore, LDS 57 
kuopoje. Ten apsivedžiau. 
Ten tapau piliečiu. Ten užau
ginau dukterį, ją išmoksli
nau. . .

Bet, va, mirė žmona, pali
kau vienas. Laikui bėgant, 
susipažinau su Stasia Patash, 
taip pat našle. Susituokėme 
ir apsigyvenome Floridjoje. 
Jau dvylika metų kaip esame 
vedę. Turėjome draugų ir 
draugių "pariukę”, atšventė
me dvylikos metų vedybinio 
ir gražaus gyvenimo sukaktį. 
Dabar siunčiame “Laisvei” 
dovanų po $1 nuo kiekvienų 
pergyventų dvylikos metų, 
viso $12. *

Stasia ir Juozas Bakšiai

šienais televizorius
Japonijos firma “Chitachi” 

pademonstravo spalvotą 
plokščią televizorių, kurį ga
lima pakabinti ant sienos. 
Apie televizoriaus konstruk
ciją kol kas mažai kas skelbia
ma.

Peoples

ANGELA DAVIS ★
invites you to join her:

Come One, Come All 
Together we shall he 

an unbeatable fist fighting

FOk jobs and democracy

AGAINST RACISM AND WAR! ! ! ! !Hear:

GUS HALL o HENRY WINSTON j
General Secretary i National Chairman I

Communist Party, U S A. I
A A RAYNER, JR. DORIS STRICTER I

I Black Political leader Village trustee. Maywood I

ANNE BR ADE N, Southern Institute lor Propaganda and Organizing 
KATHY KELLY, President National Student Association 

DAVID MARTINEZ , Organizer. United Farmworkers <il America

Plus y A LUC H A. Brazdran Singer 
BOB McDONAlD. GMedian 
TheGEORGE TRUMAN BAND 1:30 PM

admission $2.00 • students, unemployed, senior citizens $1.00

■SUNDAY JUNE 29I
International Amphitheater Haitted Sts. Chicago 

for hr hets iMurmatton: Peoples Bicentennial festival Committee. 2? f. Monrne Si Rf*» -12.01 RA MUI; <•* an* 
f IC M IRON outlet V24-I IOO C barter buiet will leave point* within Illinois - I of information R A I

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Antaninai Chuladienei 
[Kudrenevičiūtei]

Mes, jos artimos draugės, reiškiame gilią užuojautą 
dukrai Violet Taraškienei, sūnums Jonui ir Edmundui, 
jų šeimoms, giminėms, artimiesiems bei draugams.

Monika Trakimavičienė Stela Rakutienė 
Mary Grigūnienė Nellie Grybienė

Norwood, Mass.

Važiuoja 
atostogoms

Šeštadienį į Lietuvą iš
vyksta R. Mališauskas ir 
žmona Nijolė mėnesiui laiko 
atostogų. R. Mališauskas 
eina Tarybų Sąjungos amba
sadoje Washingtone konsu- 
liarinio skyriaus sekretoriaus 
pareigas.

Linkime draugams Mali
šauskams laimingai pasiekti 
jų gimtinę Lietuvą ir smagiai 
praleisti atostogas, o mes 
lauksime jų sugrįžtančių su 
įdomiais įspūdžiais. I. M-nė

Brockton, Mass.
Birželio 8 dieną įvyko LLD 

6 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Kuopoj yra 24 nariai, 
bet tik 7 tedalyvavo. Gaila, 
kad nariai nesilanko į susirin
kimus.

Pirmininkas Ch. Ustapas 
atidarė susirinkimą 2 vai. po 
pietų. Skaitytas ir priimtas 
pereito susirinkimo protoko
las kaip skaitytas.

Finansų raštininkas išdavė 
raportą. Paaiškėjo, kad kuo
pa finansiškai gerai stovi. 
Pranešė kad aplankė ilgametį 
progresiviškame veikime 
draugą Joną Stoškų, kuris 
gyvena 67 Blendall St. ir jau 
seniai serga. Bet nepamiršta 
ir mūsų spauda. Atsinaujino 
“Vilnį” ir “Laisvę”, dar ir 
aukų pridėjo - “Vilniai” $2.50, 
“Laisvei” $3.50. Jo žmona 
Vera labai gražiai jį prižiūri. 
Didelė garbė jai.

Skaitytas raportas iš įvy
kusios LLD 7-osios apskrities 
konferencijos. Ten buvo pa
keltas klausimas, ar panai
kinti 7-tą apskritį? Po disku
sijų palikta gyvuoti.

Buvo klausimas, kaip kuo
pa galėtų prisidėti prie ren
giamo spaudos pikniko, kuris 
vyks liepos-July 20 d. Olym
pia Parke, Worcesteryje. Pa
sirodė, kad jau buso negalėsi
me pripildyti, bet agituosi
me, kad kurie važiuos į Pikni
ką, kad nevažiuotų vieni, o 
automobiliais kad paimtų no
rinčius važiuoti.

Sužinojom, kad mūsų kuo
pos darbuotoja narė Anna 
Markevičienė ir jos duktė 
iepos 16 d. važiuoja į Lietuvą 
aplankyti savo gimines. Tai 
mes galėsime jom palinkėti 
aimingos kelinės ir sveikoms 
sugrįžti.

Po susirinkimo turėjome ir 
užkandžių, kuriuos pagamino 
draugė Markevičienė. Už tai 
širdingas ačiū.

LIETUVIŲ ŠEIMINOJE 
DIDELĖ NELAIMĖ

Birželio 11, dienos laiku 
tarp 3 ar ir 4 po pietų, 
gazolino stoties raštinėje ras
ta supiaustyta 20 metų lietu
vaitė Kathryn Repšius. Ji čia 
dirbo, kaip pagalbinikė. Ras
ta gulinti plaplūdusi kraujuo
se, peiliu 8 sykius subadyta į 
krūtinę ir 6 sykius į nugarą.

Dar iki šiol policija nesu
randa kaltiniko.

Palaidota birželio 14 d. Cal
vary kapinėse.

Tebūna jai amžina ramybė, 
o užuojauta jos artimiesiems.

S. Rainard

Pobūvis pas draugus
Keršulius

Iš k. į d.: Stasė Tilvikienė, Anelė Prašmantienė ir Elena 
Siaurienė.

New Yorke dažnai vieši 
svečiai - lietuviai iš kitų mies
tų, arba iš užsienio, ypatingai 
iš Tarybų Lietuvos. Reikia 
pripažinti, kad dažniausia jie 
būna draugiškai priimti Bro
nės ir Walterio Keršulių na
muose. Kiek ten svetelių ap
silankė ir kiek bičiuliškos ši
lumos jie ten pajuto, tai 
nesurašysi ir nesuskaitysi.

Birželio 12 dieną, ketvirta
dienį, ir vėl įvyko draugų 
Keršulių namuose draugiškas 
susitikimas. Tai buvo Hele
nos Siaurienės išleistuvės ir 
viešnių iš Tarybų Lietuvos - 
Stasės Tilvikienės ir Anelės 
Prašmantienės priimtuvės.

Prie vaišių stalo, bičiuliško
je nuotaikoje, pasidalinta 
mintimis apie kasdieninius ir

MIAMI, FLA.

Aido Choras
rengia

Pietus ir koncertą
1975 m. liepos 4 d.

LSK svetainėj, 2610 N. W. 119th St.

Jau žieminiai svečiai-turistai išvažinėjo ir Klubo 
gaspadinė žada imti poilsio porai mėnesių, bet mūsų 
vietiniai draugai floridiečiai nori sueiti ir praleisti 
linksmai laiką. O kaip geriau praleisti tą laisvą laiką, 
jei ne su menine programa?

Kaip visada, pietūs bus apie 12:30 vai., o po pietų 
koncertas, kuris, tikiu, bus linksmas ir įvairus.

Tad draugai floridiečiai kviečiame visus dalyvauti. O 
choriečiai nepamirškite pamokų penktadieniais, 12 
vai. dieną. Kviečiame visus, kurie nori dainuoti, 
ateikite į pamokas.

M. N.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Minis

Jonui Lazauskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
Cliffside Park, N.J.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Minis

Jonui Lazauskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
visiems artimiesiems bei draugams.

ISABELĖ LAMAITIENĖ
No. Merrick, L. I.

Mirus

Janinai Narkevičiūtei— 
Cygienei

KAUNE, LIETUVOJE

Reiškiu giliausią užuojautą jos šeimai, giminėms, ar
timiesiems bei draugams. Niekad nepamiršiu jos malo
numo.

MARGARET CESNAVICIOTĖ-PĖTRIKIENĖ
Woodhaven, N. Y.

LAISVE, ■■■ t,

visuomeninius reikalus. Pa
linkėta Helenai Siaurienei lai
mingai nuvykti ir sėkmingai 
įsikurti St. Petersburg, Flo
rida; Stasei Tilvikienei ir 
Anelei Prašmantienei palin
kėta linksmai ir naudingai 
praleisti laiką Amerikoje - 
susipažinti su žmonių gyveni
mu, kad sugrįžus į namus, 
būtų daug kas papasakoti 
namiškiams ir draugams. Jos 
labai patenkintos savo vieš - 
nage ir gėrisi lietuvių svetin
gumu.

Gaila, kad pasitaikė lietin
ga diena, negalėjome pasigė
rėti draugų Keršulių sodu ir 
žydinčiomis rožėmis, tačiau 
smagu buvo pabuvoti svetin
gų šeimininkų namuose.

H. F.

Pirmoji LLD ekskursantų 
grupė išvyko i Lietuvą

Trečiadienio vakare Finnair lėktuvu iš Kennedy airporto iš
vyko j Tarybų Lietuvą pirmoji Lietuvių Literatūros Draugi
jos 60-mečio jubiliejinė 32 narių ekskursija. Grupei vado
vauja LLD Centro Pirmininkė K. Petrikienė.

Šioje grupėje yra narių iš Chicagos, Pennsylvanijos, Ma
ryland, Floridos, Connecticut ir iš New Yorko apylinkės 
miestelių.

Grupė pabūvos Leningrade vieną parą, o paskiau vyks į 
Lietuvą, kur praleis 10 dienų. Grįždama grupė kelioms die
noms sustos Maskvoje. Grįš į Kennedy airportą liepos 2 d.

Tikimės, kad kiekvienas narys sugrįš kelione patenkin
tas, bent mes atsisveikindami taip jiems palinkėjome trečia
dienio vakare.

IEVA MIZARIENĖ 
LLD Centro Sekretorė

Akademikas
Vytautas
Statulevičius
Amerikoje

Vytautas Statulevičius
Praėjusio sekmadienio va

kare į JAV atvyko Akademi
kas profesorius daktaras Vy
tautas Statulevičius, kviečia
mas Wright State Universi
teto Dayton, Ohio, Statisti
nės Analizės IV tarptautinia
me simpoziume skaityti pa
skaitą. ,

Profesorius ( Statulevičius 
yra fizikos ir matematikos 
instituto Vilniuje direktorius.

Šiame simpoziume daly
vauja mokslininkai iš įvairių 
šalių, V. Statulevičius tik 
vienas iš Tarybų Sąjungos. 
Buvo itin įdomu su prof. V. 
Statulevičium pasikalbėti, 
nes jis yra plačiai apvažinėjęs 
platųjį pasaulį mokslo reika
lais. Jis yra buvęs Naujojoje 
Zelandijoje, Australijoje, Ja
ponijoje, Amerikoje bent ke
lis sykius, Kanadoje ir dauge
lyje kitų kraštų.

Simpoziumas tęsis visą sa
vaitę. Kol kas jis dar tiksliai 
nežinojo kada galės sugrįžti.

Draugas Statulevičius ma
no grįžti į Lietuvą kitą antra
dienį, tad gal bus proga 
mums niujorkiečiams su juo 
susitikti kitą savaitgalį.

Ieva Mizarienė

Padėka
Mirus mūsų brangiam tė

veliui ir broliui Kazimierui 
Juškai Lietuvoje 10 d. gegu
žės norime tarti nuoširdžiau
sią padėką mieliems drau- 
gams už išreikštą užuojautą 
per “Laisvę”, už prisiųstus 
atvirukus bei laiškus, kurių 
gavome daug ir už asmeniniai 
išreikštą užuojautą.

Dėkojame visiems.
Sesuo Mary Adams, 

Great Neck, N. Y.
Duktė ir šeima Ventų

ŠIRDIES 
STEREONUOTRAUKOS

Australijoje sukonstruota 
labai jautri stereokamera, 
kuria krūtinės ląstos operaci
jos metu galima fotografuoti 
širdį. Vienu objektyvu išsyk 
galima gauti du širdies at
vaizdus iš skirtingų pusių.

Bolsoi operos ir 
baleto debiutas 
New Yorke

Šio mėnesio 25 dieną, 7:30 
val. vakaro, New York Met
ropolitan Opera House įvyks 
iškilminga premjera (gala 
premiere) Tarybų Sąjungos 
pasauliniai pagarsėjusio Bol- 
šoi Operos ir Baleto teatro. 
Šio vakaro atidaryme bus 
atlikta Modesto P. Mussorgs- 
kio garsi rusų opera “Boris 
Godunov”.

Per keturias savaites (nuo 
birželio 25 d. iki liepos 19 d.) 
bus perstatyta: “Boris Godu
nov”, “Eugene Onegin”, “Pi
que Dame”, “War and 
Peace”, “The Gambler”, ir 
nauja tarybinio kompozito
riaus Kiril Molchanov opera 
“The Dawns Are Quiet Here” 
(“Aušros čia tykios”). Si ope
ra parašyta specialiai Didžio
sios Pergalės trisdešimtme
čiui paminėti. Viso bus per
statyta net šešios operos.

Iš vietinės spaudos matosi, 
kad viešėjimas 600 Tarybų 
Sąjungos Bolsoi Operos ir 
Baleto teatro meno meistrų 
sukėlė ypatingą susidomėji
mą. Mums lietuviams ypa
tingai svarbu, nes žinome, 
kad šiame menininkų elite 
randasi ir garsusis Tarybų 
Lietuvos solistas - tenoras
Virgilijus Noreika. Kiek žino
ma, Virgilijus atliks pagrin
dinius vaidmenis operose: 
“Boris Godunov” ir “Eugene 
Onegin”.

Virgilijus Noreika
Lietuviai tariasi ir grupuo

jasi eiti į Lincoln Center - 
Metropolitan Opera House, 
pasigėrėti šiuo pasauliniai pa
garsėjusiu - legendariniu Bol- 
šoi Operos ir Baleto teatru.

Bolšoi Operos ir Baleto 
teatro maršrutas Amerikos 
Jungtinėse Valstijose yra se
kantis: New York, N. Y., 
New Orleans, La., Houston, 
Texas, Los Angeles, Cal., 
San Francisco, Cal. ir Chica
go, III.

Nepraleiskime šios nepap
rastos progos pamatyti ir 
pasisemti daug sielos peno!

H. F.

Penktadienis, Birželio (June) 20,1975

Pramogų kalendorius
VW WWWwWwWwWWWW

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 
vai.

New York. - Iš Jamaikos 
pranešama, kad tenykštė val
džia išleidžia šimto dolerių 
vertės didelį auksinį pinigą 
su Kolumbo atvaizdu.

One of the greatest
Galina Ulanova

Galina Ulanova
She is 65 now and in retire

ment from the stage since 
1961. Miss Ulanova still dis
plays the reserve and modes
ty attributed to her by her 
biographers. Interviewed at 
the Metropolitan Opera 
House during the Bolshoi 
Ballet she said: “I have no 
special ambition to be a balle
rina. Fate happened to make 
me one”.

There are only a handful of 
performing artists in the 
world whose way is paved by 
a legendary reputation. Gali
na Ulanova was one of them.

It was not until 1959, when 
the Bolshoi Ballet from Mos
cow made its historic debut 
here, that American audien
ces could confirm what the 
Soviet public had known long 
before: Galina Ulanova was 
one of the great ballerinas of 
all time. To millions, she was 
the greatest.

Galina Ulanova has accom
panied the Bolshoi Ballet on 
its current United States 
tour which will finish its stay 
here at New Jersey’s Garden 
State Center on July 19. In 
her present role she has been 
as an artistic coach.

BRIEFS
“If they don’t move right 

away in Washington on the 
job question, we ought to go 
down there again - and in 
bigger numbers.” This is the, 
sentiment of those who went 
to Washington recently.

* * *
Detente is busting out all 

over. The Bolshoi Ballet was 
performed to cheering 
audiences at the Metropoli
tan Opera House and large 

'crowds are visiting the ex
traordinary exhibit of art 
sent to us from the great 
museums of the USSR.

* * *
A-group of 21 immigrant 

Chinese artists have opened 
a cooperative gallery in Chi
natown in an effort to display 
their native art to the public 
and to overcome the scarcity 
of showcases available to 
them.

* * *
A woman who quit her job 

because she feared to ride 
the subway after she had 
been jabbed by an elbow, 
kicked in the back and 
punched in the face during 
rides to work is entitled to 
unemployment insurance, 
State Court of Appeals ruled 
recently.

* * *
A psychiatrist who is lead

ing expert on drug addiction 
has suggested that heavy 
cigarette smokers have all 
the behavioral traits of drug 
abusers and has urged that 
people who smoke a pack a 
day or more be described as 
suffering from a “compulsive 
smoking disorder". Use




