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KRISLAI
Jų privilegija ir atsakomybė 
Bet savųjų nemato 
Susirūpinimas prestižu 
Dabar jo rankos laisvos 
Turėtų iš jo mokytis
Gal reikėtų padėkoti, bet . . .

A. BIMBA
Šiandien viso pasaulio 

akys atkreiptos į Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
užsilaikymus ir pozicijas 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos nusiginklavimo 
reikalais sesijoje. Jos neša 
neapsakomą atsakomybę. 
Nėra jokia paslaptis, kad nuo 
jų nusistatymo priklausys 
šios istorinės sesijos rezulta
tai. Reikia apgailestauti, kad 
joje nematė reikalo dalyvauti 
nei Tarybų Sąjungos prezi
dentas Brežnevas, nei Jung
tinių Valstijų prezidentas 
Carteris. Tuo, matyt, yra la
bai nusivylusios kitų šalių 
delegacijos.

Štai dešimt kovotojų prieš 
rasizmą. Jų tarpe vienas 
dvasininkas ir viena mokyto
ja. Kiti darbo žmonės. Jie 
nubausti ilgų metų kalėjimu, 
pasiremiant sufabrikuotais 
kaltinimais.

Kalbu apie “Wilmington 
10.” Jų nemato nei preziden
tas, nei Kongresas. Tegul jie 
ten už grotų ir supūsta.

Bet jiems pagailo už kelių 
tūkstančių mylių penkerių 
metų kalėjimu nubausto už 
sulaužymą šalies įstatymų 
Tarybų Sąjungoje kokio ten 
Juri Orlovo. Neseniai net vi
si Kongreso Atstovų Rūmai 
jo likimą “Gailiai” apverkė ir 
vienbalsiai nutarė reikalauti 
jam visas nuodėmės dovanoti 
ir jį iš kalėjimo išleisti!

Kokia veidmainystė! Ot, 
jiems proga Amerikos žmo
nes pakurstyti prieš socialis
tinį pasaulį.

Kaip atrodo, tai mūsų pre
zidentas Carteris yra labai 
susirūpinęs jo prestižo Ame
rikos žmonių akyse smukimu 
už nesilaikymą per rinkimus 
sudėtų aukštų pasižadėjimų. 
Iš Washingtono pranešimuo
se skaitome užuominą, kad 
tiktai dėka to jo susirūpini
mo jis pasileido su prakalbų 
maršrutu į tolimuosius šalies 
kampus. Jis tikisi, kad viešu 
pasirodymu ir kąlbomis jam 
pasiseks tuo$ žmonėse jo 
prestižą atsteigti. Pagyven
sime—pamatysime . . .

Egipto prezidentui Sadatui 
reikia, kaip žmones sako, 
“atiduoti kreditą.” Jo atsi- 
klausimas žmonių, kaip jie 
žiūri į jo pradėtą tarimąsi su 
Izraeliu dėl Vidurio Rytuose 
taikos, buvo gudrus strategi
nis žygis. Jis sako, kad per 
pravestą referendumą net 90 
procentų piliečių balsavo už 
politiką. Dabar jis turi lais
vas rankas ir gali kaip nori 
manevruoti.

Įdomu, kad šiuo laiku Vi
durio Rytų klausimas lyg ir 
pamirštas. Nei iš Izraelio, 
nei iš arabų pusės nesigirdi 
jokių naujų žygių. Bet ar tik 
nebus tyla prieš audrą?!

□
Štai mano rankose mėnesi

nis laikraštukas “The Cathol
ic Worker” už gegužės mėne
sį. Leidinys dvylikos pusla
pių, jau įžengęs į 45-sius sa
vo gyvavimo metus. Tai or
ganas Katalikų Darbininkų

[Pabaiga 5 pusi.]

Labai paaštrėjo propaganda 
ir veiklą prieš Tar. S-gą

Jungtinių Tautų viršininkai Prieškarinė demonstracija 
prie Jungtinių Tautų

Ryšium su Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
specialiąja nusiginklavimo 
sesija labai paaštrėjo šioje 
šalyje detentės priešų ir gin
klavimosi didinimo šalininkų 
propaganda ir veikla prieš 
Tarybų Sąjunga. Tą pavaiz
duoja praeito pirmadienio, 
gegužės 29 dienos “The N.Y. 
Times” pirmajame puslapyje 
didelėmis antraštėmis du 
pranešimai iš Washingtono. 
Vieno antraštė: “Brzezinski 

Zbigniew Brzezinski
kaltina Maskvą sulaužyme 
detentės taisyklių. Jis ragina 
tarptautinį atsiliepimą. Jam 
reikalaujant, gali būti Califa- 
no vizitas į Tarybų Sąjungą 
atidėtas, kaip protestas prieš 
Orlovo nuteisimą.”

Antro pranešimo dviejų 
skilčių antraštė: “Jungtinės 
Valstijos spaudžia NATO už- 
girti ambicingas programas 
dėl apsigynimo.”

Pirmajame pranešime pa
brėžiama, kad Brzezinskio 
kaltinimas “yra vienas aš

Labai smerktinas nutarimas 
panaikinti dujų kainos kontrolę

Washingtonas. — Po gana 
aštrių ginčų ir diskusijų Se
nator komitetas 10 balsų 
prieš 7 užgyrė nuėmimą nuo 
natūralinių dujų kainos kon
troles. Taip padarė ir Atsto
vų Rūmų komitetas 13 balsų 
prieš 12. Beveik nelieka abe-

Ir vėl Amerikos 
užsienio prekyboje 
deficitas

Washingtonas. — Balan
džio mėnesį Jungtinių Valsti
jų užsieninė prekyba turėjo 
net $2,800,000,000 deficito. 
Taip praneša Prekybos de
partamentas. Pranešime pa
brėžiama, kad tai yra penk
tas aukščiausias mėnesinis 
deficitas užrekorduotas. Kal
tinamas padidėjęs naftos im
portas.

Pabėgėliai 
paneigia melą

Amerikos komercinėje 
spaudoje buvo rašoma, kad 
Zairės mieste Kolwezi ir jo 
apylinkėje sukilėliai prieš 
valdžią išskerdė daug baltųjų 
ir juodųjų gyventojų. Bet da
bar belgai pabėgėliai iš Zai
res sako, kad tai grynas me
las, kad tą masinę skerdynę 
papildė pribuvę Prancūzijos 
legionieriai ir Mobutū režimo 
kareiviai.

triausių aukšto Administra
cijos viršininko Tarybų Są
jungos pasmerkimų į keletą 
pastarųjų metų.” Reikia atsi
minti, kad Brzezinskis iš tik
rųjų yra labai aukštas Carte- 
rio valdžioje viršininkas. Jis 
yra prezidento patarėjas gy- 
nybės reikalais. Jo patarimai 
prezidentui turi labai didelę 
įtaką į šios šalies santykius 
su Tarybų Sąjunga. Be to, 
Mr. Brzezinskis tik sugrįžo iš 
Kinijos, kur buvo nuvykęs 
su oficialiu vizitu, kurio tiks
las buvo, kaip žinoma, paaš
trinti Kinijos vadovybės nu
sistatymą prieš Tarybų Są
jungą.

Antrajame pranešime api
būdinamos tos “ambicingos 
programos dėl apsigynimo.” 
Visos jos susideda iš didelio 
padidinimo visų NATO šalių 
apsiginklavimo. Antai reika
laujama, kad antitaikinių 
ginklų skaičius Centrinėje 
Europoje būtų net padvigu
bintas, kad NATO armijos 
būtų aprūpintos protekcija 
nuo cheminių ginklų, kad 
ginklų kiekis sandėliuose bū
tų žymiai padidintas ir t. t.

Tai visa, žinoma, nukreip
ta prieš Tarybų Sąjungą.

Bet kodėl kaip tik dabar 
taip paaštrinta antitarybinė 
propaganda ir veikla? Kaip 
diena aišku: sudemoralizuoti 
ir paversti niekais šią Gene
ralinės Asamblėjos nusigink
lavimo sesiją. Sesijos pasise
kimui būtinai reikalingas 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų glaudus 
joje bendradarbiavimas. Bet 
toks bendradarbiavimas neį
manomas, kai šios šalies vy
riausybė ir jos aukštieji vir
šininkai taip įtūžusiai ją 
atakuoja.

jonės, kad kontrolės panaiki
nimą užgirs visas Kongresas.

Dujų kainos kontrolės pa
naikinimas yra skaudus smū
gis jų vartotojams (konsiū- 
meriams). Dabar dujų mono
polijos turės laisvas rankas 
kelti jų kainą, kiek tik norės 
savo pelnams padidinti.

Labai teisingai šį komitetų 
žygį įtakingas senatorius 
James Abourez pavadino “le
galizuotu Amerikos konsiū- 
merių išprievartavimu.” 
Taip pat aštriai pasmerkė ir 
atstovas Parren Mitchel, 
juodųjų kongresmenų koku- 
so pirmininkas. Jis kritikavo 
ir prezidentą Carterį. Susiti
kime su juodaisiais kongres
menais prezidentas prižadė
jęs palaikyti natūralinių dujų 
kainos kontrolę, bet pakeitė 
savo nusistatymą. Mitchell 
sako, kad nuo kontrolės pa
naikinimo daugiausia nuken
tės juodieji žmonės ir visa 
biednuomenė.

New Orleans, Louisiana. 
— Čia iš šešių moterų orga
nizacijų susidarė koalicijai 
prieš “Federal Criminal Code 
Reform Act,” kurį dabar 
svarsto Atstovų Rūmų juri
dinis komitetas. Koalicija 
reikalauja, kad Atstovų Rū
mai bilių atmestų, nes jis 
pavojingas demokratinėms 
teisėms.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt Waldheim 
(kairęje) ir Generalinės Asamblėjos prezidentas Lazar 
Mojsov. Jie vadovauja specialiajai nusiginklavimo reikalais 
sesijai, kuri prasidėjo gegužės 23 dieną ir tęsis iki birželio 
28 d.

Kritikavo Jungtines Valstijas, o įtūžusiai 
puolė Tarybų Sąjungą

United Nations, N. Y. — 
Kalbėdamas Jungtinių Tautų 
Generalinė Tarybos nusigin
klavimo sesijoje, Kinijos Už
sienio reikalų ministras 
Huang Hua primetė Jungti
nėms Valstijoms ir Tarybų 
Sąjungai veidmainiavimą. 
Girdi, jos kalba apie nusigin
klavimą, o tuo tarpu ginkluo
jasi ir tobulina karo pabūk
lus. Bet visą savo kalbos ug
nį jis nukreipė prieš Tarybų 
Sąjungą. Maskva esanti šian
dien vyriausiu naujo karo 
šaltiniu. Huang Hua netgi

Smerkia tokį elgesį su 
protiniais ligoniais

Washingtonas. — Atstovų 
Buto narys Claude Pepper 
kaltina valstijas, kad iš savo 
protinius ligonis jos sukemša 
į federalinės valdžios palai
komus namus, kuriuose nėra 
tam reikalingų įrengimų ir 
kurie yra įsteigti miestų lūš- 
nuose. Jis tokį elgesį vadina 
“tautiniu skandalu,” nepaisy
mu protinių ligonių likimo. 
Valstijų ligoninės nori nuo 
tokių ligonių atsikratyti.

Valstijų protinių ligų ligo
ninių įnamių skaičius suma
žėjo net 62 procentais, o fe
deralinės valdžios protinių li
gų įstaigose jų skaičius labai 
paaugo. Jeigu 1969 metais 
valstijų ligoninėse buvo 
427,709 protiniai ligoniai, tai 
1977 metų pabaigoje jų beli
ko 160,630. Pasirodo, kad 
vieno tokio ligonio užlaiky
mas į metus atsieina apie 
$21,000! Tas paaiškina, kodėl 
valstijos nori jų atsikratyti. 

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grįš liepos 28 d.

Antroji grupė išvyks iš New Yorko rugpjūčio 16 
d. ir grįš rugsėjo 1 d.

Kaina: $1,270.
Šios ekskursijos ruošiamos vien tik “Laisvės” bei 

“Vilnies” skaitytojams.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienų.

Visais reikalais kreipkitės į: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

ragino Jungtines Valstijas 
nepasitikėti Tarybų Sąjunga. 
Taipgi pakurstė Vakarų 
Europą prieš Tarybų Sąjun
gą,'sakydamas, kad jinai di
dina Vakarų Europai milita- 
rinį pavojų.

Huang Hua savo kalboje 
netgi pacitavo prezidento 
Carterio gynybos reikalais 
patarėjo Brzezinskio antita
rybinį pareiškimą.

Ši Huang Hua kalba aiškiai 
parodo, kaip įtempti yra pa
sidarę santykiai tarpe Tary
bų Sąjungos ir Kinijos.

Entuziastiškai 
sutiktas

Leonid Brezhnev
Praga. — Gegužės 30 die

ną į Čekoslovakiją su oficia
liu vizitu atvyko Tarybų Są
jungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas. Jis buvo sutiktas 
milžiniškos masės žmonių.

Praeitą penktadienį, gegu
žės 25 dieną, buvo suruošta 
prie Jungtinių Tautų didelė 
demonstracija už nusiginkla
vimą. Demonstracijoje daly
vavo taipgi įvairiu religinių 
sektų žmonės, jų tarpe yra 
katalikai su savo dvasinin
kais. Bene įspūdingiausią 
grupę iš apie 500 žmonių su
darė japonai. Jie net dviemis 
dideliais čarteriuotais lėktu
vais atskrido į New Yorką 
demonstracijoje dalyvauti ir 
su savimi atvežė peticiją su 
17 milijonų parašų ir įteikė 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos einančiai nusi
ginklavimo sesijai.

Demonstracijos tikslas: pa
daryti spaudimą į susirinku
sius 149 šalių atstovus, kad 
jie susirūpintų padarymu ga
lo ginklavimosi lenktynėms.

Mineola, L. I. — Suimtas 
ir įkalintas 19 vaikinas už 
padegimą namo, kurį gesi
nant žuvo du ugniagesiai. Jis 
ketina nusižudyti, todėl kalė
jime griežtai saugomas.

SUGRĮŽO IŠ INDIJOS 
SU LABAI GERAIS 
ĮSPŪDŽIAIS

Kovo 31-balandžio 7 dieno- 
miš įvyko Indijos Komunistų 
Partijos 11-asis kongresas, 
kuris susidėjo iš 1,500 dele
gatų. Jų tarpe buvo ir iš 31 
šalies broliški delegatai. 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijai atstovavo jos pir
mininkas Henry Winston su 
žmona Fern.

Pirm. Winston iš šio kon
greso parsivežė labai gerų 
įspūdžių. Jis sako, kad kon
gresas praėjo labai pakilusio
je ir optimistinėje nuotaiko
je. Komunistų partijos įtaka 
šalyje esanti labai didelė, jai 
toliau kilti perspektyvos la
bai geros.

ITALIJOJE REAKCIJOS 
PLANAI SUŽLUGO

Roma. — Čia paskelbti Ita
lijoje gegužes 14-15 dienomis 
įvykusių dalinių administra
cinių rinkimų, kuriuose daly
vavo apie 4 milijonus rinkė
jų, galutiniai rezultatai. Dau
giau balsų gavo Italijos Ko
munistų partija. Už Italijos 
Komunistų partijos kandida
tus balsavo 26,5 procento 
rinkėjų—0,7 procento dau
giau, negu per ankstesnius 
rinkimus, iš esmės išsaugojo 
savo pozicijas socialistų par
tija—ji gavo 13,3 procento 
balsų.

Daugiau balsų pavyko su
rinkti valdančiosios krikščio
nių demokratų partijos at
stovams. Už krikščionių de
mokratų partiją balsavo 42,5 
procento rinkėjų—5 procen
tais daugiau, negu per anks
tesnius rinkimus. Eilinį dide
lį pralaimėjimą patyrė neofa- 
šistai ir dešinioji liberalų 
partija.

Čia manoma, kad rinkimų 
rezultatams turėjo įtakos 
krikščionių demokratų parti
jos nacionalinės tarybos pir
mininko Aldo Moro pagrobi
mas ir niekšiškas susidoroji
mas su juo.

Šie daliniai rinkimai Itali
joje vyko sudėtingoje situa

Senatoriai 
reikalauja, kad 
Carteris įrodytų

Washingtonas. — Senato- 
rinis užsienio reikalų komite
tas nutarė reikalauti, kad 
prezidentas Carteris faktais 
įrodytų jo daromą Kubai kal
tinimą, jog Zairėje sukilime 
aktyvų vaidmenį vaidino ku
biečiai. Ypatingai senatorius 
George McGovern reiškė ne
pasitenkinimą prezidento 
kaltinimu. Jis netiki, kad tas 
kaltinimas yra pagrįstas.

Kubos atstovas 
paneigė ir 
pasmerkė melus

United Nations, N. Y. — 
Kalbėdamas Generalinės 
Asamblėjos sesijoje, Kubos 
viceprezidentas Rodriguez 
griežtai atmetė prezidento 
Carterio Kubai primetimą, 
kad jinai dalyvaus Zairėje 
sukilime prieš Mobuto reži
mą. Jis tą kaltinimą pavadi
no gryniausiu melu. Rodri
guez pareiškė, kad tuose įvy
kiuose Zairėje Kuba nevaidi
no jokio nei tiesioginio, nei 
netiesioginio vaidmens.

cijoje. Šalyje vėl kelia galvą 
reakcingos jėgos, nesiliauja 
provokaciniai ekstremistinių 
grupuočių išpuoliai. Praktiš
kai kiekvieną dieną Italijos 
miestų gatvėse sprogsta 
bombos ir pasigirsta šūviai, 
kėsinamasi į politinius ir vi
suomeninius veikėjus.

Tačiau reakcijos planai su
žlugo. Balsavimo rezultatai, 
pabrėžia laikraštis “Unitą,” 
patvirtina, kad šalis yra pa
siryžusi atremti demokrati
jos priešų atakas.

REIKALAUJA 
BRAŽINSKUS 
SUGRĄŽINT Į 
TAR. SĄJUNGĄ

Washingtonas. — Šiomis 
dienomis Tarybų Sąjungos 
lėktuvų tarnautojai ir pilotai 
prisiuntė prezidentui- Carte- 
riui laišką su 344 parašų. 
Laiške reikalaujama, kad 
lėktuvo grobikai ir žmogžu
džiai Pranas ir Algirdas Bra
žinskai būtų sugrąžinti į Ta
rybų Sąjungą. Tą baisią kri- 
minalistę jie papildė 1970 m. 
spalio 15 dieną. Į Jungtines 
Valstijas iš Venezuelos atvy
ko 1976 metais ir iki Šiol čia 
gyvena.
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Galingas liaudies balsas už 
taiką ir nusiginklavimą

Gegužės 22 dieną su entuziastiškomis apeigomis tapo 
įteiktas Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheim “Nau
jasis Stokholmo Taikos Atsišaukimo” peticija su septyniais 
šimtais milijonu parašų, kurie buvo surinkti visuose pasau
lio kampuose. Tai didelis, svarbus, gražiai atliktas taikos 
mylėtojų darbas. Peticiją pasirašė ir milijonai mūsų Jungti
nių Valstijų gyventojų.

Si peticija įteikta Jungtinėms Tautoms kaip tik dabar, 
kai eina istorinė Generalinės Asamblėjos nepaprastoji nusi
ginklavimo sesija. Tegu susirinkę 149 šalių vadai ir atsto
vai žino, koks platus ir gilus liaudyje yra taikos troškimas. 
O pastovią pasaulinę taiką galima pasiekti ir išvengti 
katastrofiško, viską naikinančio branduolinio karo tiktai 
visuotino ir pilno nusiginklavimo keliu. Juk tiktai tam 
tikslui ir šį sesija sušaukta. Lai tie vadai ir atstovai to nė 
valandėlei nepamirštai

Ši peticija su tiek parašų akivaizdžiausiai paliudija, 
kokios galingos šiandien yra taikos jėgos. Tikėkime, kad jų 
balsas bus išgirstas ir šioje nusiginklavimo sesijoje.

Teisina žudymą kitų 
šalių vadų

Gal dar nieko panašaus nėra buvę visoje valstybių 
santykių ir diplomatijos istorijoje, kad būtų atsakingų 
aukšto rango asmenų teisinamas žudymas kitų valstybių 
vadų. O dabar taip daroma, ir daroma ne kur civilizacijoje 
atsilikusioje mažoje šalelėje, bet čia, Jungtinėse Valstijose. 
Tai neseniai padarė buvęs Centrinės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) direktorius Mr. William Colby. Jis faktinai patvirti
no jau gana seniai daromus šiais Žvalgybos Agentūrai 
kaltinimus, kad jinai užsiima konspiravimu prieš kitų šalių 
vyriausybes bei vadovybes ir žudymu jų vadų. Jis pareiš
kė, ^ad žvalgybos yrą agentai “morališkai” pateisinami, 
jeigu jie padeda kurios nors šalies vadą nužudyti, jeigu 
toks žygis “yra kaip nors susijęs su Jungtinių Valstijų 
saugumu ir gerove.” O juk labai lengva Žvalgybai “įrody
ti,” kad tokios ir tokios šalies vadą reikėjo nužudyti arba 
padėti nužudyti, nes to “reikalavo” mūsų šalies saugumas 
ir gerovė!

Mr. Colby prisiminė ir apie kaltinimą žvalgybai, kad ji 
dalyvavo nuvertime Čilės demokratiškai išrinktos vyriau
sybės ir nužudyme jos prezidento Salvador Allendės. Tuo 
laiku ČIA direktoriumi kaip tik ir buvo pats Mr. Colby. Jis 
to kaltinimo nepaneigė. Dar gi jį patvirtino. Bet, girdi, 
ČIA dalyvavo ne tiesioginiai, o tiktai formoje propagandos 
prieš tą vyriausybę ir jos vadą Allęndę.

Kaip žinoma, net trimis atvejais ČIA agentai kėsinosi 
nužudyti Kubos vadą Fidel Castro. Castro laimė, kad jiems 
tas žygis nepavyko. Bet jiems pavyko nužudyti kongoliečių 
politinį vadą Patrice Lumumbą. Tai buvo irgi atlikta tais 
laikais, kai Mr. Colby buvo CIA vairininkas. CIA agentai 
tik pildė jo įsakymą. O jis, matyt, buvo priėjęs išvados, 
kad to reikalauja mūsų Amerikos “saugumas ir gerovė”. . .

Mr. Colby ir šiandien didžiuojasi ČIA veikla, sakydamas, 
kad ČIA yra “geriausia žvalgybos agentūra visame pasau
lyje.”

Dar vienas žymus detentės 
laimėjimas

Apie gegužės mėnesio vidurį Tarybų Sąjungoje su oficia
liu vizitu lankėsi Meksikos prezidentas Ch. Lopez Portila. 
Tai gražus Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių 
puoselėjamos detentės—skirtingos socialinės santvarkos 
šalių taikaus sugyvenimo ir bendradarbiavimo politikos 
laimėjimas.

Tarybinės žinių agentūros “Tass” pranešime sakoma:
“Draugiškai vykūsių derybų metu buvo plačiai pasikeista 

nuomonėmis Tarybų Sąjungos ir Meksikos santykių klausi
mais ir dėl jų plėtimo perspektyvų. Buvo su pasitenkinimu 
pažymėta, kad šie santykiai remiasi tvirtu sutartiniu pa
grindu ir yra geras pavyzdys, kaip vaisingai bendradar
biauja skirtingos socialinės santvarkos šalys, remdamosi 
lygiateisiškumu, savitarpio gerbimu ir nesikišimu į vidaus 
reikalus. L. Brežnevas pasakė, kad tarybiniams žmonėms 
artimos ir suprantamos meksikiečių tautos ir jos vyriausy
bės pastangos stiprinti savo šalies suverenumą ir ekonomi
nę nepriklausomybę, ginti savo neginčijamą teisę laisvai 
tvarkyti nacionalinius gamtės išteklius.

Buvo pažymėta, kad abi šalys siekia toliau stiprinti ir 
plėsti dvišalį bendradarbiavimą įvairiose srityse Tarybų 
Sąjungos ir Meksikos tautų interesais, stiprinti visuotinę 
taiką ir saugumą.

Svarstydamos aktualias tarptautines problemas, reikš
mingas Tarybų Sąjungai ir Meksikai, abi šalys pareiškė, 
kad jos pasiryžusios ir ateityje aktyviai stengtis paversti 
įtempimo mažinimą stabiliu bei nesulaikomu procesu, kuris 
turi apimti visus pasaulio rajonus. Ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas klausimams, kaip nutraukti ginklavimams, 
kaip nutraukti ginklavimosi varžybas ir pradėti įgyvendinti 
realias nusiginklavimo priemones. Tarybų Sąjunga, pabrė
žė L. Brežnevas, iškėlė konkrečius pasiūlymus^ kurių

IŠSIGANDĘ IR 
SUSIRŪPINĘ 
“GERAŠIRDŽIAI”

Nors, kaip žinia, naujoji 
Afganistano vadovybė pa
kartotinai pareiškė, kad jinai 
tarptautiniuose santykiuose 
griežtai laikysis neutrališkos 
pozicijos, tai yra neprisi
jungs nei prie Rytų, nei prie 
Vakarų bloko, mūsų lietuviš
kieji smetonininkai savo 
“Dirvoje” (geg. 18 d.) Afga
nistaną jau padovanoja 
“Maskvai.” Vytautas Meš
kauskas išsigandęs šaukia: 
“Po įsigalėjimo Afganistane, 
Maskva turės svaresnį žodį 
Pakistane, o Iraną ji suims 
lyg replėmis iš jos klausančio 
Irako ir Afganistano ...”

Meškauskui pilnai pritaria 
taip pat nelinkęs su tiesą ir 
faktais skaitytis Rimas Dai- 
gūnas. Jis gieda:

“Po Angolos ir Mozambiko 
susovietinimo, po Etiopijos 
praradimo Vakarų blokui, po 
keliolikos prosovietinių per
versmų neryškiose Afrikos 
sostinėse, laisvoji pasaulio 
spauda su nuostabiu bukumu 
sutiko Afganistano valstybi
nį perversmą. Atrodo, tai 
eilinės ir ten tradicinės var
žybos dėl valdžios.

Taip nėra. Pulkininko Ka- 
diro perversmas labai prime
na Etiopijos įvykius. Proso
vietinės jėgos, kurios buvo 
ten rūpestingai stiprinamos 
Maskvos ambasadų globa, 
išeina į perversmų arena po 
kilniais, laisvam pasauliui su
prantamais šūkiais: žmonės 
sukilo prieš diktatūrą! Taip 
Etiopijoje rovė iš sosto Ne- 
gusą. Taip Afganistane nuša
lino Daoudą.”

Mes nesakome, kad Afga
nistano naujoji vadovybė pa
darytų klaidą, jeigu ji, gerai 
apsigalvojus, sumegstų tam
prius ryšius su Tarybų Są
junga ir kitais socialistiniais 
kraštais, bet šiandien negali
ma ją skaityti jų sąjunginin
ke, bendradarbe, Afganista
ną įstačiusią į socialistinį ke
lią, vedantį į naują ir šviesų 
rytojų. Mes karštai pataria
me mūsų meškauskams ir 
daigūnams dar naktimis ra
miai tebemiegoti ir nesisielo
ti.

ĮDOMUS ĮSPŪDŽIAI iš 
SOCIALISTINES KUBOS

Šių metų kovo mėnesio lai
dos žurnale “The Progres
sive” skaitome Gary 
MacEoin įspūdžių iš socialis
tinės straipsnį ‘‘Cuba at 
Work.” Pasirodo, kad 
straipsnio autorius, prade
dant su 1945 metais, neseniai 
Kuboje lankėsi jau dešimtu 
kartu. Šis apsilankymas bu
vo jau trečias po 1959 metų 
sausio mėnesį įvykusio per
versmo, kuris nuvertė fašis
tinę Batistos diktatūrą ir vi
są galią pervedė į darbo liau
dies rankas. Todėl Gary 
MacEoin yra gerai susipaži
nęs su padėtimi abiejose Ku- 
bose—senojoje ir naujoje.

Skirtumas tiesiog neįsi
vaizduojamas. Prie senosios 
santvarkos Kuboje viešpata
vo baisiausias skurdas. Ne
darbas pasiekdavo 20 pro
centų visų darbo jėgų. Net 
75 procentus gyventojų su
darė skurdžiai. 1,000 gimu
sių vaikų 125 mirdavo kūdi
kystėje. Siautėjo tokios ligos 
kaip sausligė ir sifilis. Mies
tuose siautėjo prostitucija, 
pav., tik vienoje sostinėje 
Havanoje veikė 270 prostit- 
namių ir buvo 50,000 prosti
tučių. Beveik nebuvę jokio 
medicininio patarnavimo kai
me.

Prie naujosios santvaros 

prasmė uždaryti visus ginklavimosi—branduolinio bei įp
rastinio—varžybų kanalus ir tuo sudaryti sąlygas vėliau 
sumažinti ginkluotę.

Ch. Lopesas Portiljas pareiškė, jog Meksikoje su didelių 
pasitenkinimu sutiktas Tarybų Sąjungos nutarimas prisi
jungti prie sutarties dėl branduolinio ginklo uždraudimo 
Lotynų Amerikoje.”

viskas pasikeitė iš pat pama
tų. Pav,., sako autorius, nors 
Kubos gyventojų skaičius 
per šį laikotarpį nuo šešių 
milijonų pakilo iki dešimties 
milijonų, šiandien šalyje nė
ra nedarbo, dargi numato
mas darbo jėgų trūkumas. 
“Aš apskaitau,” sako Gary 
MacEoin, “kad 70 procentų 
kubiečių—didelėje daugumo
je jauni žmonės—džiaugiasi 
tuo, ką jie šiandien turi, ir 
pasitiki savo ateitimi.”

TEBEMULKINĄ SAVO 
NELAIMINGUS 
SKAITYTOJUS

Norą, akivaizdžiausiai yra 
įrodyta, kad šiandien Italijo
je ir kituose kapitalistiniuose 
kraštuose teroristų siautėji
mas nieko bendro neturi su 
komunistiniu sąjūdžiu ir ko
munistais, tačiau lietuviškų 
reakcininkų spauda tebenuo- 
dija savo skaitytojus propa
ganda, jog tai esąs “komu
nistinis smurtas.” Antai ku
nigų “Draugo” redaktorius 
kun. J. Prunskis vedamaja
me “Diktatūros ir demokra
tijos slaptame teroristiniame 
kare” net apsiputojęs trau
kia: “dabartinis raudonųjų 
barbariškas terorizmas yra 
komunistų pasisavintas ban
ditiškas, nacių žiaurumą pra
lenkiąs, veikimo būdas, visus 
geros valios žmones skatinąs 
jungti jėgas prieš žiaurų ko
munistinį smurtą” (“D.”, 
geg. 19 d.).

Tai visiškai suniekšejo, su 
bet kokia gera valia ar su 
žmoniškumu atsisveikinusio, 
amžinai prasimelavusio kuni
gėlio sėdėjimai.

Tik pagalvokite: Italijos 
komunistai pagrobė ir nužu
dė Krikščionių Demokratų 
Partijos pirmininką Moro ir 
atlieka kitus teroristinius žy
gius, o, kaip žinia, tie krikš
čionys demokratai tariasi su 
Italijos komunistais, ieško su 
jais susitarimo nors dėl ribo
to bendradarbiavimo kovoje 
prieš ekonominę krizę!

Kaip žinia, teroristai Moro 
ir nužudė už tik tai, kad kaip 
tik jis ieškojo susitarimo su 
komunistais, kaip tik jis lai
kėsi tos politikos, jog be su
sitarimo su komunistais, be 
komunistų paramos krikščio
nys demokratai negali parla
mente pravesti labai reika
lingų reformų.

Tai visa kunigui Prunskiui 
ir kitiems “Draugo” redakto
riams absoliutiškai nieko ne
reiškia.

“TAI ĮŽEIDIMAS 
NIUJORKIEČIŲ”

Iš dienraščio ‘‘Daily 
World” (geg. 24 d.) sužino
me, kad net trijų New Yorko 
miesto vidurinių mokyklų 
vadovybės buvo pakvietusios 
Jungtinėse Valstijose besi
lankantį tarybinį šokių an
samblį palinksminti jų mok
sleivius. Ir, žinoma, tarybi
niai artistai su mielu noru 
pakvietimą priėmė. Nereikia 
nė sakyti, kaip Martin Lu
ther King, Seward Park ir 
Sheepshead Bay mokyklų 
moksleiviai laukė tos tikrai 
nepaprastos progos.

Bet apie tai sužinojo Ap- 
švietos Taryba. Tarybiniai 
artistai linksmins mūsų mok
sleivius! Baisus daiktas! Ir 
tuojau pliekia minėtų moky
klų vadovybėms griežtą įsa
kymą panaikinti susitarimą 
su Šiaurinės Aušros Šokių 
Ansambliu.

Labai teisingai ‘‘Daily 
World” tai laiko įžeidimu 
niujorkiečių. Nevalia jiems 
savo akimis pamatyti šokant 

žymiuosius šokikus iš socia
listinio krašto!

Pagaliau: Kur tos žmogaus 
teisės, apie kurias šiais lai
kais tiek daug kalbama? Niu
jorkiečiai jaunuoliai neturi 
teisės pamatyti svečius šoki
kus atliekant nepaprastai 
įdomius šokius!

Kas nors į tai turėtų kreip
ti domesį ir mūsų prezidento 
Carterio.

SUSIRINKĘ KALBA 
VIENAIP, O SUGRĮŽĘ 
DARO KITAIP

Kalba eina apie pasaulio 
lyderius ir diplomatus, susi
rinkusius į Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos spe
cialiąją sesiją nusiginklavimo 
reikalais. Ir kalba senas 
“The N. Y. Times” kolumnis- 
tas James Reston. Savo ge
gužės 24 dienos kolumną jis 
pradeda:

“Kiekvienais metais tautų 
vadai čia susirenka apgailes
tauti nepaprastai didelį augi
mą militariniams ginklams 
išlaidų, bet kiekvieni metai 
jie savo militarinius biudže
tus padidina ir prisideda prie 
padidinimo kaip to, ką la
biausia smerkia.

Pavyzdžiui, per pastaruo
sius dvejus metus buvo gana 
daug kalbama apie sumažini
mą militarinių biudžetų, bet 
imant visą pasaulį, per tą 
laikotarpį aktualiai ginklavi
muisi išlaidos paaugo nuo 
350 bilijonų dolerių iki be
veik 400 bilijonų.”

Kolumnistas Reston teigia, 
kad į šią nusiginklavimo sesi
ją surinkę delegatai, kurių 
tarpe randasi Vakarų Vokie
tijos ir Anglijos premjerai, 
labai nusivylę, kad sesijoje 
nedalyvauja Jungtinių Val
stijų prezidentas Carteris, o 
darbą pavedė vicepreziden
tui Mondale. O, girdi, prieš 
porą metų prezidentas laikė 
šią konferenciją kaip progą 
dramatizuoti ginklų kontro
lės svarbą. Delegatai stato 
klausimą: “Kodėl preziden
tas, kuris tiek daug kalbėjo 
apie nusiginklavimą ir Jung
tines Tautas kaip viltį geres
nės politines ir moralistinės 
santvarkos pasaulyje, nu
sprendė pasilikti nuošaliai 
nuo susirinkimo, kuriame ra
gino kitus pasaulio vadus da
lyvauti?”

“LAISVES” LOGIKA 
TEISINGA

“Akiračiai” balandžio nu
meryje bando sukritikuoti 
“Laisvę” už pasakymą, kad 
S. Kudirka bėgo iš Tarybinio 
laivo ne dėl politinių įsitikini
mų, kaip rodė filmas pęr te
leviziją, bet jis bėgo nuo sa
vo šeimos.

“Akiračių” redaktoriams 
reikėtų įsigyti užrašus teis
mų Kudirkų reikalu. Sto
riausią knygą pripildo šios 
teismų procedūros. Kudirką 
traukią į teismą žmona, ma
ma, vaikai, Paeglės, ir vis 
dėlei pasidalinimo pinigų, 
kuriuos veiksniai surinko iš 
savo pasekėjų. Pats Kudirka 
irgi traukia į teismą savuo
sius dėlei pinigų, jis sako, 
kad tie pinigai tik jam aukoti 
ir nenori dalintis nei su šei
ma, nei su kitais . . .

Kiekvienas žinome, kad 
Kudirka kitaip negalėjo pa
tekti.! Ameriką ir verstinai 
turėjo atvykti su šeima, įs
kaitant ir mamą, su kurią 
dabar nei nesikalba. Mama 
gyvena New Jersey valstijo
je,, o jis Bronkse.

Tai kas dabar meluoja, po
nai akiratininkai?

MIRĖ TARYBŲ ESTIJOS 
PREZIDENTAS

Gautas iš Talino praneši
mas, kad ten gegužės 25 die
ną mirė Arthur Pavlovich 
Vadar, Tarybų Estijos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas ir Komunistų 
Partijos Centro Komiteto na
rys. Buvo dar tik 58 metų 
amžiaus.

Afganistanas: pirmieji 
revoliucijos žingsniai

1978 metų balandžio 27-oji 
—svarbi gairė Afganistano 
socialiniame - ekonominiame 
ir visuomeniniame-politinia- 
me gyvenime. Tą dieną į val
džią šalyje atėjo pažangiosios 
revoliucinės demokratinės 
jėgos. Jos paskelbė šalį Af
ganistano Demokratine Res
publika. Respublikos Revo
liucinės tarybos pirmininku 
ir vyriausybės vadovu buvo 
išrinktas Nuras Muhamedas 
Tarakis.

Balandžio 27-osios įvykiai 
turi gilias socialines ir ekono
mines šaknis. Kaip žinoma, 
iki 1973 metų visa valdžia 
šalyje buvo sutelkta konser
vatyviosios feodalinės mo
narchinės viršūnės rankose. 
Ji žiauriai išnaudojo darbo 
žmones. Prieš penkerius me
tus monarchija buvo nuvers
ta. Ją pakeitęs M. Daudo 
vadovaujamas režimas pa
skelbė respubliką ir ketinimą 
įvykdyti daug radikalių per
tvarkymų. Tačiau, kaip pa
rodė vėlesni įvykiai, šie pa
žadai nebuvo įgyvendinti. 
Esminės socialinės-ekonomi
nės ir visuomeninės-politinės 
problemos liko neišspręstos. 
Todėl brendo prielaidos radi
kalioms permainoms;

Balandžio 27-osios revoliu
cija paveldėjo sunkias pro
blemas. Aštuoni dešimtada
liai visų šalies aktyvių gy
ventojų gyvena kaime. Ta
čiau žemės ūkio darbams tin
ka tik 10 procentų visų plo
tų. Be to, didesnė jų dalis 
tebėra dvarininkų nuosavy
bė. Beveik devyni dešimta
daliai gyventojų neraštingi.

Naujoji šalies vadovybė

TARYBŲ LIETUVOS 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
PREMIJŲ LAIMĖTOJAI

Vladislavas Burbulis
Už knygą “Tarp Raudonosios 
ir Mekongo upių, pasakojan
čią apie Vietnamo liaudies 
kovas.

Algimantas Semaška 
Už pastarųjų metų publicisti
ką, propaguojančią tarybinio 
mokslo bei technikos pažan
gą-

Aloyzas Urbonas
Už medžiagą komunistinės 
moralės, teisinio auklėjimo, 
tarybinio patriotizmo ir in
ternacionalizmo temomis.

puikiai supranta, kokie sun
kumai jai iškilę. Kalbėdamas 
per Kabulo radiją, Nuras 
Muhamedas Tarakis pasakė, 
kad vieni iš pirmutinių nau
josios vyriausybės uždavinių 
yra įvykdyti demokratinę že
mės reformą valstiečių inte
resais, įvesti šalies gamtos 
išteklių kontrolę, kovoti su 
neraštingumu. Neatsitiktinai 
vienas iš pirmųjų jos įsakų 
buvo nutarimas konfiskuoti 
ir vėliau nacionalizuoti turtą, 
kuris anksčiau priklausė val
dančiosios šalies Nadir Šacho 
dinastijos nariams.

Kai dėl užsienio politikos, 
naujoji demokratinė vadovy
bė pareiškė vykdysianti tai
kią neprisijungimo, pozity
vaus neutralumo politiką, 
vadovaudamasi taikaus sam
būvio ir geros kaimynystės 
santykių su visomis regiono 
šalimis, taip pat Tarybų Są
junga stiprinimo principais.

Toks užsienio politikos 
kursas susilaukė teigiamo at
garsio tarptautinėje arenoje. 
Daugelis valstybių jau pripa
žino naująją šalies vyriausy
bę. Sveikinimo telegramoje 
Afganistano Demokratinės 
Respublikos Revoliucinės ta
rybos pirmininkui ir vyriau
sybės vadovui Tarybų Są
jungos vadovai pareiškė tvir
tą įsitikinimą, kad abi šalys 
plėtos ir stiprins tvirtos 
draugystės ir vaisingo bendr 
fadarbiavimo santykius, pa
grįstus lygybės, geros kai
mynystės, nacionalinio suve
renumo gerbimo principais ir 
nesikišimu į viena kitos vi
daus reikalus. S. S tiki aki s

Naujas aerouostas 
Šiauliuose!

Įkurtuvėmis naujajame 
Šiaulių aerouosto kompleksą 
pradėjo vasaros navigaciją 
Lietuvos civilinės aviacijos 
gamybinio susivienijimo ko
lektyvas. Čia įrengta šiuolai
kinė aerostotis.

Iš Šiaulių į Maskvą, Lenin
gradą, Kauną dabar regulia
riai kursuoja lėktuvai JAK- 
40, į Vilnių ir Kijevą kelei
vius skraidina AN-24, iki 
metų pabaigos “Aerofloto” 
trasomis numatoma pervežti 
keletą tūkstančių šiauliečių 
ir miesto svečių.

Eltos koresp.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamoji Redakcija,

Jau daug metų, kaip lanko 
mus Lietuvoje Amerikos pa
žangiųjų lietuvių laikraštis 
“Laisvė.” Jį mums užsakinė
ja musų miela teta Ada 
White, kuri gyvena Brock
ton, Mass. Tai labai mūsų 
laukiamas ir mėgstamas laik
raštis. Birželio 14 dieną bus 
mūsų tetos gimtadienis. Pra
šome įdėti į “Laisvę” ta pro
ga mūsų jai šį sveikinimą:

Brangioji Teta!
Leiskite širdingai pasvei

kinti Jus jubiliejaus proga ir 
palinkėti, kad Jūsų nenuil
stamos rankos nepavargtų, 
kad ant Jūsų galvos baltas 
šerkšnas dar ilgai žydėtų. 
Jūs tiek daug gyvenime ma
tėte, daug vargelio išvargo- 
te, daug naktų nemiegojote, 
augindama sūnus ir dukras, 
kad jie gyventų, suprastų, 
pažintų, kas yra darbas ir 
laimė. Jūs juos išmokėte tar
ti žodį “mama,” Jūs vienos 
supratote jų skausmus, jų 
vargus ir stengėtės jiems pa
dėti bei patarti.

Dar kartą nuoširdžiausiai 
sveikiname ir linkime to, kas 
gyvenime yra brangiausia— 
geros sveikatos. Jūs visados 
mums būsite jaunos ir gra
žios.

Pečiuliai
Palanga
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Kultūros paminklų 
apsauga Lietuvoje

V. ALSEIKA

Antano Sniečkaus raštus skaitant

Daug kas dabar lankosi 
Lietuvoje, vis daugiau lietu
vių svečiuojasi savo ar savo 
tėvų tėviškėje. Mačiau, kaip 
jie smalsiai skaito Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų pastatų 
sienose įmūrytas lentas su 
užrašu “Architektūrinis pa
minklas, Valstybės saugo
mas.“ Tokio ar tokio am
žiaus. Ir tie paminklai, tai ne 
tik seniai statyti namai, bet 
ir bažnyčios, senamiesčiai ir 
kt. Tai vaizdai, kokių nebuvo 
senoje, “smetoniškoje“ Lie
tuvoje. Per mažai ar visai 
nebuvo seniau rūpesčio pa
minklų apsauga.

Ir pernai priimtoji TSRS 
Konstitucija, jos 68 str. pa
brėžia, kad “Rūpinimasis is
torijos paminklų ir kitų kul
tūros vertybių išsaugojimu— 
TSRS piliečių pareiga ir 
prievolė.“ Tai įsipareigoji
mas, kurio nepastebėsime jo
kios kitos didesnės šalies 
aukščiausiame įstatyme. Ma
tyt, ten galvojama: tegul tais 
paminklais rūpinasi, kam tai 
įdomu ...

Bet ne tik dabar Tarybų 
Sąjungoje susirūpinta pa
minklų, kultūros vertybių iš
saugojimu. Lietuvoje kultū
ros paminklų apsaugos įsta
tymas buvo priimtas jau 
prieš 11 metų—1967 metais. 
Tai buvo svarbus įvykis, nes 
anuomet sukurta paminklų 
apsaugos sistema. Į darbą 
įsijungė Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugija, 
mokslo įstaigos, muziejai, 
mokyklos ir kitos įstaigos. 
Buvo patvirtinti kultūros pa
minklų sąrašai, o pernai iš
leistas jų papildymas.

Verta pažymėti, kad 1977 
m. pabaigoje Lietuvoje buvo 
valstybės saugojamų istori
jos, archeologijos, architek
tūros, urbanietiškos ir dailės 
paminklų iš viso 10,379 pozi
cijos, iš jų 3,220 respubliki
nės reikšmės. Daug organi
zacijų stropiai pluša, siekda
mos tirti, inventarizuoti ir 
aplamai—apsaugoti tuos 
tūkstančius kultūros verty
bių.

Dabar Lietuvoje yra 110 
istorijos paminklų. Tai pas
tatai ir vietos, susijusios su 
žymiais istoriniais įvykiais, 
revoliuciniu judėjimu, žymių 
partijos, valstybės, visuome
nės veikėjų, garsių mokslo, 
literatūros, meno darbuotojų 
gyvenimu, veikla. Šiais me
tais po restauravimo atidaro 
duris pirmasis Lietuvoje Jū
ros muziejus. Tai 17-19 amž. 
istorijos paminklas, įrengtas 
Kopgalyje, Klaipėdoje, kito
je Kuršių marių pusėje.

Lietuvoje priskaitoma 
3,308 archeologijos pamink
lai. Svarbiausių iš jų tvarky
mą organizuoja Kultūros mi
nisterija Vilniuje. Jau su

Kretingiškė sodininkė Birutė Druskienė, vilnietis aviato
rius Igoris Dombrovskis, lazdijietė vyr. pionierių vadovė 
Elvyra Žibudaitė — tai žmonės, dar jauni savo amžiumi, 
tačiau jau žinomi ir gerbiami už nuoširdų darbą. Neseniai 
jie susitiko Vilniuje, Operos ir baleto teatre, kur atvyko 
kaip Lietuvės LKJS XIX suvažiavimo delegatai. Būti tokio 
forumo dalyviu jaunam žmogui —didelis pripažinimas ir 
aukštas jo darbo įvertinimas. A. Vasinausko nuotr.

tvarkyti Kernavės, Punios, 
Merkinės piliakalniai.

Lietuvoje dabar yra netoli 
tūkstančio valstybės saugo
mų architektūros paminklų, 
penki istoriniai senamiesčiai, 
dar 62 vietinės reikšmės ur
banistikos paminklai. Ir tų 
paminklų vis daugiau restau
ruojama, net stebėtis reikia. 
Kas lankėsi Vilniuje, tas ne
galėjo nepastebėti, nepasi
džiaugti, kaip puikiai atres- 
tauruota Meno darbuotojų, 
Verkių rūmai, Rotušės aikš
tės Kaune keturi 17 amž. 
pastatai ar Turgaus aikštės 
pastatai Klaipėdoje.

Saugojami ir meno pa
minklai (vaizduojamoji, mo
numentalioji ir kt. dailė). Tik
1976 m. buvo išaiškinti 364 
nauji dailės paminklai. O
1977 m. pabaigoje Tarybų 
Lietuvoje surašytų dailės pa
minklų buvo 4,960. Tai neį
kainuojamos meno vertybės.

Kai Vilniuje 1977 m. pabai
goje buvo svarstomas naujo
jo LTSR istorijos ir kultūros 
paminklų apsaugos ir naudo
jimo įstatymas, kultūros mi
nistras J. Bielinis pažymėjo, 
kad “laiku restauruojant, 
tinkamai prižiūrimi istorijos 
ir kultūros paminklai plačiai 
panaudojami tarybinio pa
triotizmo ugdymui, darbo 
žmonių idėjiniam, dorovi
niam, internacionaliniam ir 
estetiniam auklėjimui . . .”

Taigi Lietuvoje, kaip ir vi
soje Tarybų Sąjungoje kul
tūros paminklų apsaugai ski
riama iš tikrųjų didelis dė
mesys, daug lėšų (Lietuvoje
1977 m. buvo skirta beveik 7 
mil. rublių).

1977 m. A. Taryboje Vil
niuje priimtasis naujasis 
LTSR istorijos fr kultūros 
paminklų apsaugos ir naudo
jimo įstatymas įsigaliojo nuo
1978 m. kovo 1 d. Pagrindė 
naujo įstatymo mintis yra 
štai kokia: istorijos ir kultū
ros paminklai yra liaudies 
turtas, kuris saugomas val
stybės ir efektyviai naudoja
mas komunizmo statybai.

Ir šią apžvalgą noriu baigti 
deputato, LTSR Dailininkų 
s-gos pirmininko prof. J. 
Kuzminsko žodžiais: “Šie 
valstybės saugomi paminklai 
—tai lyg šaknys, maitinan
čios mūsų dienų kultūros me
dį .. . Naujam gyvenimui 
prikeliami vertingiausi goti
kos renesanso, baroko archi
tektūros pastatai. Ypač daug 
dėmesio reikalauja liaudies 
architektūros ir skulptūros 
paminklai . . . Paminklų ap
sauga—kiekvieno pareiga ir 
garbės reikalas.“

Tokiu keliu einam, daug 
nuveikta ir tais pasiekimais 
stebisi ne vienas specialistas 
iš užsienio šalių Vilniuje, 
Kaune apsilankęs.

Plačiai visi Lietuvos darbo žmonės apsvarstė respublikos 
naujosios konstitucijos projektą. Nuotraukoje: Panevėžio 
rajono Ėriškių kolūkio partinės organizacijos sekretorius 
A. Domanskis praveda eilinį užsiėmimą, kuriame nagrinė
jamas mūsų valstybės pagrindinis įstatymas.

Lietuvos elektronikos
pra II onė

R. CESNA
Kasmet atsisakyti nuo ke

lių galingų elektrinių staty
bos Tarybų Sąjungoje įgali
na Vilniaus radijo matavimo 
prietaisų gamykla. Joje ga
minami kompiuteriai elekt
ros režimui stambiose įmonė
se reguliuoti per metus su
taupo apie 20 milijardų kilo
vatvalandžių elektros energi
jos.

Tai tik viena produkcijos 
rūšių, kurią visai šaliai tiekia 
elektronikos pramonė—vie
na jauniausių Tarybų Lietu
vos industrijos šakų. Kaip ir 
anksčiau, taip ir šį penkmetį, 
gamybos augimo tempais ji 
užima pirmaujančią vietą 
tarpe kitų pramonės šakų. 
Ekonomiškai tai visiškai 
tikslinga. Turėdama gerus 
technikos darbuotojų kad
rus. Tarybų Lietuva siekia 
ugdyti kaip tik tas pramonės 
šakas, kurioms reikia daug 
kvalifikuoto darbo, bet mažai 
ir kitų ekonominių rajonų įsi
vežamų medžiagų.

Tarybų Lietuvoje per ke
liolika metų sukurtas kom
pleksas elektronikos pramo
nės įmonių. Jos tarsi papildo 
viena kitą. Štai Šiaulių tele
vizorių gamykla savo pro
dukcijai naudoja detales ir 
mazgus, kuriuos tiekia kitos 
šios šakos'įmonės Vilniuje ir 
Kaune. O ir garsioji Panevė
žio “Ekrano“ gamykla, ku
rios kineskopai siunčiami į 
daugelį užsienio šalių, nėra 
“vieniša.“ Ir jai daug padeda 
kitos elektronikos pramonės 
įmonės, veikiančios Lietuvo
je. Nedideli atstumai, perve
žant į surinkimo gamyklas 
“partnerių“ padarytus maz
gus, leidžia sutaupyti daug 
lėšų.

Lietuva šiemet pagamins 
beveik pusę milijono televi
zorių. Jie siunčiami į visas 
tarybines respublikas, pla
čiai išėjo į tarptautinę rinką. 
Didelės paklausos užsienyje, 
pavyzdžiui, susilaukė Kauno 
radijo gamyklos portatyvi
niai televizoriai “Šilelis,“ pa
sižymintys aukštu patikimu
mu ir gera vaizdo kokybe. 
Vienas naujausių aparato 
modelių neseniai pelnė tarp
tautinės Leipcigo mugės 
aukso medalį. Televizoriai- 
mažyliai ypač tinka turis
tams ir automėgėjams.

Viena stambiausių apara
tūros spalvotajai televizijai 
tiekėjų tapo Šiaulių televizi
jos gamykla. Čia montuoja
mos “studijos ant ratų,“ ku
riomis galima perduoti pro
gramas tiesiai iš įvykio vie
tos. Šiauliečių stotys jau dir
ba Maskvoje, Leningrade, 
Vidurinės Azijos, Užkauka
zės respublikose. Nemažai 
aparatūros “ekrano vairo- 
vykštei” užsisako socialisti
nės sandraugos šalys, jų tar
pe Bulgarija, Čekoslovakija, 
VDR. Gautas užsakymas su
kurti spalvotosios televizijos 
aparatūrą olimpiniam televi
zijos centrui Maskvoje. Ne
seniai gamyklos ženklas pasi
rodė ir ant pirmųjų lietuviš

kų spalvotų televizorių. 
Jiems gaminti įmonėje pas
tatytas didelis cechas.

Plečia pajėgumus ir kitos 
elektronikos pramonės įmo
nės. Štai “antrajai jaunystei” 
ruošiasi “Sigma”—pats mo
derniausias Lietuvoje moks
linis gamybinis kompleksas, 
specializuotas mažųjų elek
troninių skaičiavimo mašinų 
konstravimui ir gamybai. 
Dabar rekonstruojamos vi
sos keturios jos įmonės Vil
niuje, Panevėžyje, Tauragė
je ir Pabradėje. Užbaigus re
konstrukciją, “Sigma” be
veik dvigubai padidins “tre
čiosios kartos“ elektroninių 
kompleksų išleidimą. Šie 
kompiuteriai, turintys gerą 
vardą ne tik mūsų šalyje, bet 
ir užsienyje, sėkmingai nau
dojami, sprendžiant sudėtin
gus planinius ekonominius ir 
apskaitos uždavinius, taip 
pat kuriant automatizuotas 
valdymo sistemas.

Naujus elektroninius kom
pleksus respublikoje kuria 
keli institutai ir specialūs 
konstravimo biurai. Šį penk
metį bus perduota gamybai 
dar keletas automatinių 
kompleksų, leidžiančių vesti 
tiesioginį dialogą “žmogus- 
mašina.” Naujas, kompiuteris 
klausys ir vykdys komandas, 
duodamas žmogaus balsu. 
Klinikoms ir ligoninėms ski
riama “elektroninė medse- 
suo“—įrenginių kompleksas, 
kurio pagalba iš gydytojo ka
bineto galima vienu metu 
sekti daugelio ligonių sveika
tos būklę. Serija automati
zuotų kompleksų pramonei 
kuriama kartu su VDR, Len
kijos ir Vengrijos specialis
tais.

Pajūry
Dūžta bangos man prie kojų, 
Prie smėlėtųjų krantų.
Baltas laivas jau nutolo, 
Tik žuvėdra ant bangų.

Greit nuplovė tavo vardą 
Išrašytą ant smilčių, 
Akių žvilgsnį nuskraidino 
Vėjo skraistė ant pečių.

Tos dainos jau negirdėti, 
Kurią man tu dainavai, 
Tavo balsą jau nuplukdė 
Tolumon balti laivai.

Tik žuvėdra krantan grįžta— 
Savo skrydį vėl kartos.
Bangos siaučia, purslais 

tykšta,
Lauksiu vėjo aš dainos.

Tavd pėdsakus nuplovė 
Krantan dūžtanti banga, 
Bet tą vardą vis kartoja 
Man žuvėdra skrisdama.

Pastovėsiu, parymosiu . . . 
Pėdos smėlyje nugrims. 
Jūrai dainą padainuosiu, 
Ilgesys, gal būt, nurims.

Albina Gudynienė

Šių metų pradžioje Lietu
vos knygynuose pasirodė 
gražiai išleistas Antano 
Sniečkaus straipsnių, kalbų 
ir pranešimų dvitomis “Su 
Lenino vėliava’’ (Vilnius, 
“Mintis,” 1977).

Šių knygų autoriaus pri
statyti netenka, nes jį gerai 
pažino ir jo vardą visada pri
simena, didžiai gerbia Tary
bų Lietuvos liaudis, pažan
gūs užsienio lietuviai.

Dvitomis pradedamas Lie
tuvos KP CK Pirmojo sekre
toriaus į*. Griškevičiaus įva
diniu straipsniu “Gyvenimas, 
paskirtas liaudžiai,“ kuriame 
glaustai ir vaizdžiai papasa
kotas pasiaukojamas A. 
Sniečkaus gyvenimas, nu
šviesta turininga ir įtempta 
jo veikla.

A. Sniečkus, labai užsiė
męs partijos ir valstybės rei
kalais, tarp daugybės darbų 
imdavosi plunksnos, kai rei
kėjo spausdintu žodžiu atsi
liepti į svarbius Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių gy
venimo, jų kovos įvykius, 
priminti reikšmingus Lietu
vos istorijos momentus, kal
bėti partijos, visuomeninių 
organizacijų ir kitokiuose fo
rumuose. Surinkus krūvon jo 
straipsnius, knygas, kalbų ir 
pranešimų tekstus, paskelb
tus nuo 1922 iki 1974—pa
skutinių jo gyvenimo metų, 
susidaro jų daugiau kaip 
1200 vienetų. Šiam dvitomiui 
atrinkti raštai yra sudėti 
chronologijos tvarka ir api
ma 1927-1974 metus.

Skaitydamas abi A. Snieč
kaus raštų knygas, jauti dės
ningus istorijos žingsnius, 
matai Lietuvos visuomenės 
raidą per pusės šimtmečio 
laikotarpį, pradedant 1917 
metais (yra ekskursų ir į toli
mesnę mūsų krašto praeitį). 
Iš jų puslapių mums byloja 
ne pašalinis įvykių stebėto
jas, o žmogus, kuris pats 
buvo tų įvykių verpete, fa
šistinės valdžios suimamas ir 
kalinamas, vadovavo Lietu
vos darbo žmonių kovai ir 
kuriamajam visuomenės dar
bui. Štai A. Sniečkaus sku
biai parašytame LKP Centro 
Komiteto atsišaukime ry
šium su 1927 m. rugsėjo 9 d. 
Tauragėje įvykusiu sukilimu 
prieš fašistinę valdžią'^blai-, 
viai vertinama susidariūsd 
politinė situacija, kovotojai 
prieš fašizmą įspėjami nuo 
nesavalaikių išsklaidytų 
ginkluotų veiksmų, kurie ve
da į tragiškas pasekmes. 
Darbininkai, valstiečiai ir 
darbo inteligentija, visi tikri 
antifašistai raginami burtis į 
bendrą frontą prieš fašizmą.

Rašydamas straipsnius 
“Valstiečių kova Lietuvoje 

Tarybų Lietuvos energetikai pirmą kartą respublikos istorijoje per 1977 metus 
pagamino daugiau dešimties milijardų kilovatvalandžių elektros energijos, kurios 
devyni dešimtadaliai gauta Lietuvos V. Lenino VRE Elektrėnuose. Kartu su šia 
elektrine iškilo ir šiuolaikinis energetikų miestas, kuriame dabar daugiau kaip 8 
tūkstančiai gyventojų. Nuotraukoje: vieno VRE bloko valdymo pultas.

1935 metais” ir “Visuotinis 
streikas Kaune,“ autorius 
ėjo karštais darbininkų ir 
valstiečių kovos pėdsakais, 
iškėlė kovojančių darbo žmo
nių atkaklumą, pabrėžė jų 
vienybės svarbą, politinę tos 
kovos reikšmę, jos įtaką pla
taus antifašistinio liaudies 
fronto kūrimuisi.

Sudėtingu Lietuvai istori
niu momentu, 1939 metais, 
parašytas nedidelis, bet ryš
kus straipsnis “Kas kovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės,“ kuriame paliesti opūs 
Lietuvos valstybingumo, na
cionalinės laisvės klausimai. 
Pasitelkus konkrečius nese
nų laikų faktus, parodoma, 
kad tikroji mūsų krašto na
cionalinės nepriklausomybės 
gynėja buvo Lietuvos Komu
nistų partija. Prie šių klausi
mų, kaip matyti iš dvitomio, 
A. Sniečkus, jau būdamas 
Tarybų Lietuvos valstybės 
veikėjas, ne kartą įvairiomis 
progomis sugrįždavo savo 
straipsniuose, kalbose bei 
pranešimuose. Jis teoriškai 
ir praktiškai sprendė juos 
kaip marksistas internacio
nalistas, gimtojo krašto pa
triotas. Lietuvių tautos (ir 
kitų tarybinių tautų) istorija 
parodė, kad toks sprendimas 
yra teisingiausias: tautų 
draugystė, glaudus jų bend
radarbiavimas, tautų valsty
binė sąjunga, socialistinė 
santvarka išsaugojo kiekvie
nos jįi valstybingumą, nacio
nalinę nepriklausomybę, na
cionalinį orumą ir suteikė di
džiulę jėgą.

Didžiojoje A. Sniečkaus 
raštų dvitomio dalyje paro
dytas socialistinės santvar
kos kūrimas, naujo ir seno 
kova Lietuvoje, naujo gyve
nimo būdo įsigalėjimas. At
virai kalbama ir apie kuria
mojo darbo sunkumus, kliū
tis. Skaitytojas šių knygų 
puslapiuose ras statistinių 
duomenų, palyginamųjų 
skaičių, kurie nepaneigiama 
argumentacija akivaizdžiai 
patvirtina, jog laisva Lietu
vos liaudis, gyvendama dar
nioje TSRS tautų šeimoje, 
vadovaujama Komunistų 
partijos, metai po metų savo 
darbu pasiekdavo vis dides
nių ekonomikos ir kultūros 
laimėjimų.

Pažymėtina, kad A. Snieč
kus, kalbėdamas apie visos 
respublikos laimėjimus, ne
pamiršdavo paminėti atskirų 
geriausių žmonių—darbinin
kų, kolūkiečių, inteligentijos 
atstovų—darbo ir kūrybos 
rezultatų, drauge su jais 
džiaugėsi pasiekimais. Dau
gelį jų A. Sniečkus asmeniš
kai pažino. Tuo reiškėsi bū
dingi partinio vadovo komu

nisto bruožai, glaudūs jo ry
šiai su darbo žmonėmis, par
tijos ir tarybinės liaudies 
tikslų bei interesų bendru
mas—siekti Tarybų šalies 
klestėjimo, visų jos tautų, 
visų visuomenės narių gero
vės.

Rūpindamasis Tarybų Lie
tuvos ekonomikos ir kultūros 
kėlimu, A. Sniečkus nepa
miršo ir tų lietuvių, kurie dėl 
įvairių aplinkybių ankstes
niais ar vėlesniais metais at
sidūrė toli nuo savo gimti
nės. Jis su pasitenkinimu ra
šė ir kalbėjo apie užsienio 
lietuvius, kurie nenutraukia 
dvasinių ryšių su gimtine, 
kurie džiaugiasi po antrojo 
pasaulinio karo pakilusia Ta
rybų Lietuvą, jos laimėji
mais. Jis labai teigiamai ver
tino lietuvių pažangiečių da
lyvavimą tenykščiuose judė
jimuose už taiką ir demokra
tiją, prieš reakcijos jėgas, 
pažymėjo jų spaudos reikš
mę, nemažą užsienio lietuvių 
rašytojų bei publicistų indėlį 
į mūsų literatūrą.

A. Sniečkus ragino užsie
nio lietuvius domėtis Tarybų 
Sąjunga, mūsų respublika ir 
lankytis tėviškėje, kad jie 
savo akimis įsitikintų socia
listinės Lietuvos pažanga 4r, 
grįžę atgal, kitiems papasa
kotų apie tas įstabias per
mainas, kurios įvyko Tarybų 
valdžios metais.

Tačiau A. Sniečkus buvo 
rūstus kaltintojas tiems lie
tuvių emigrantams, kurie, 
antrajam pasauliniam karui 
baigiantis, pabėgo iš Lietu
vos slėptis dėl juodų savo 
darbų. Jis duodavo griežtą 
atkirtį gimtojo krašto šmeiži
kams, besistengiantiems su
grąžinti amžinai praeitin 
nuėjusius neteisybių ir 
skriaudų laikus.

Nedideliame straipsnyje 
neįmanoma atskleisti visų čia 
aptariamo dvitomio idėjų, 
teiginių, minčių, apibendrini
mų, pateiktų faktų iš mūsų 
krašto istorijos, jo visuome
nės raidos ir gyvenimo, poli
tikos, ekonomikos, kultūros 
ir t. t. Kiekvienas skaityda
mas gilinsis į tai, kas jį la
biau domina. Tačiau visus 
skaitytojus patrauks karštas 
A. Sniečkaus noras Lietuvą 
ir darbščius jos žmones ma
tyti laimingus, laisvus, turin
čius užtikrintą ateitį. Prie to 
jis prisidėjo visomis savo iš
galėmis, visu savo gyveni
mu.

J. Misevičius
Partijos istorijos instituto 

prie LKP CK mokslinis 
bendradarbis
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Jis nuėjo ilgą ir šlovingą
kovos kelią

Bičiulės sielvartas
Iš romano “Politkalinio meilė”

A. LIEPSNOMS
Autorius iš romanų “Pūga dainuoja,” “Širdies vaga,” 
“Lakštingala verkia” Lietuvoje ir Baltarusijoje atspausdino 
apie 30 ištraukų. Čia duodame ištrauką iš naujo kūrinio 
apie fašizmo metais kalintų draugų taurią meilą. —Red.

Susitikimas 16-osios Lietuviškosios divizijos veteranų [iš 
kariės į dešinę] dimisijos papulkininkis V. Tutkus,1 respub
likos karinio komisaro pavaduotojas pulkininkas K. Gaury- 
lius, V. Karvelis, dimisijos pulkininkas S. Rudžionis, dimi
sijos pulkininkas V. Velička. T. Žebrausko nuotr.

If you visit Lithuania, 
do drink the water

Daugiau kaip 40 metų ati
davė karybai dimisijos gene- 
rolas-majoras Vladas Karve
lis. Pradėjęs tarnauti armijo
je 1919 metais, baigęs Kauno 
karinę mokyklą, jis tęsė 
aukštuosius karo mokslus 
Prahoje, vėliau užėmė aukš
tus postus Lietuvos buržua
zinėje kariuomenėje.

Lemiamomis 1940 metų 
dienomis V. Karvelis nesvy
ruodamas pasuko keliu, kurį 
nurodė Tarybų valdžia. Di
džiojo Tėvynės karo metais, 
būdamas 16-osios Lietuviš
kosios šaulių divizijos vadu, 
vėliau šaulių korpuso vado 
pavaduotoju, jis nuėjo ilgą ir 
Šlovingą kovos su hitleriniais 
fašistais kelią—nuo Oriolo, 
per Baltarusiją, Lietuvą,

“Poezijos pavasaris”—78”
Vilnius. — Gegužės 29 die

ną Tarybų Lietuvoje jau ke
turioliktą kartą buvo sureng
ta tradicinė poezijos šventė. 
Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, ji prasidėjo Kaune. Į 
šventę atvyko vilniečiai poe
tai, jų plunksnos draugai iš 
Maskvos, Ukrainos, Baltaru
sijos. Kaip ir kiekvieną kar
tą, “Poezijos Pavasario’’ da
lyviai pirmiausia atidavė pa
garbą Lietuvių tautos lak
štingalai Salomėjai Neriai. 
Aidint liaudies poetės poe
moms, skambant varpų mu
zikai, ant jos kapo buvo pa
dėtos gėlės.

Pasiskirstę grupėmis, poe
tai surengė literatūrines po
pietes fabrikuose, susitiko su 
Kauno politechnikumo auklė
tiniais, lankėsi literatūros 
muziejuje.

Pavakary šventė persikėlė 
prie Kauno marių, į lakštin
galų slėnį. Šių metų “Poezi
jos Pavasario” laureate skel
biama poetė Judita Vaičiū
naitė. Jai įteikiamas kasme
tinis Kauno miesto prizas už 
geriausią praėjusių metų 
poezijos knygą “Neužmirš
tuolių mėnesį.” Laureatė pa
gal tradiciją uždega šventės 
aukurą, skaito savo eiles.

“Poezijos Pavasarį” jo or
ganizatoriai šiemet paskyrė 
Tarybų valdžios įkūrimo Lie
tuvoje šešiasdešimtosioms 
metinėms. Naują gyvenimą 
pranašavusiu ir jį apdainavu
siu Janonio ir Neries poezi
jos posmus deklamavo Res
publikos nusipelnęs meno 
veikėjas Laimonas Noreika. 
Savo kūrybą skaito poetai 
Graičiūnas, Churginas, Miš
kinis, ankstesniųjų metų 
“Poezijos Pavasario” laurea
tai Baltakis, Martinaitis, 
Reimeris, Rudokas, jaunieji 
Vilniaus ir Kauno poetai, 
svečiai.

Poezijos vakarai, poetų su
sitikimai su darbininkais, ko
lūkiečiais, mokslininkais, 
jaunimu vyko Akmenės, Kė
dainių, Prienų, Vilkaviškio 
rajonuose.

Baigiamasis poezijos šven
tės vakaras gegužės 28 dieną 
įvyko Vilniaus paveikslų ga
lerijoje. < susirinkusiųjų 
šilt ' tikti, savo poeziją 

Lenkiją iki Cekoslęvakijos. 
Pokario metais V. Karvelis 
vadovavo katedrai Vilniaus 
universitete, dirbo didelį 
mokslinį darbą.

1961 metais generolas V. 
Karvelis išėjo į dimisiją, ta
čiau jo darbo diena liko tokia 
pat įtempta, kaip anksčiau. 
Daug metų jis vadovavo Kul
tūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetui, buvo Res
publikinio Taikos gynimo ko
miteto prezidiumo nariu, 
Lietuviškosios enciklopedijos 
moksliniu redaktoriumi, kon
sultantu, Respublikinės karo 
veteranų tarybos nariu.

Ir dabar, nežiūrint to, kad 
už pečių ilgas 75-erių metų 
gyvenimo kelias, Vladas 
Karvelis kupinas energijos.

skaitė Judita Vaičiūnaitė, 
Vilkaviškio rajono Salomėjos 
Neries kolūkio literatūrinės 
premijos laureatas Henrikas 
Cigriejus, pelnęs apdovanoji
mą už eilėraščių rinkinį “Ne- 
dylanti lauko delčia” ir kiti.

Poezijos mylėtojams kon
certavo Lietuvos TSR liau
dies artistai Vaclovas Dauno
ras, vargonininkas Bernar
das Vasiliauskas.

Įspūdinga dainos šventė
Šiauliuose buvo surengtas 

antrasis respublikinis mote
rų ir vyrų chorų sąskrydis. 
Jame dalyvavo iš 7 respubli
kos miestų ir 18 rajonų atvy
kę kolektyvai, jungiantys be
veik penkis tūkstančius dai- 
nbs mylėtojų. Prieš baigia
mąją šventės dieną, kuri įvy
ko Karolio Požėlos parko es
tradoje gegužės 27 dieną, ko
lektyvai koncertavo miesto 
gatvėse, skveruose, įmonė
se, mokyklose.

Šventiniame koncerte gra
žiai pasirodė jungtinis cho
ras, atskirai dainavę vyrų, 
moterų, berniukų ir mergai
čių chorai. Keletą kūrinių at
liko styginių instrumentų or
kestrai, pučiamųjų instru
mentų orkestras “Trimitas.”

V. Petkevičienė

DEMONSTRANTUS 
PUOLĖ IR MASINIAI 
AREŠTAVO

Bangor, Wash. — Gegužės 
21 diena įeis Washingtono 
Valstijos istorijon. Ji pir
miau nieko panašaus nebuvo 
mačiusi.

Daugiau kaip 5,000 karo ir 
ginklavimosi priešų susirinko 
reikalauti, kad būtų atsisa
kyta vystymo ir gaminimo 
taip vadinamos “Trident 
Submarine Missile System.” 
Demonstrantus užpuolė gin
kluota policija ir suareštavo 
280!

• Ilgiausiai Anglijoje pava
dintas 45 metų Džonatanas 
Nikola Vivienas Francis Hi- 
laris Boise Randolpas Mon- 
tangvė Harvis Hiacintas Ber- 
tramas St. Džonis Aubin-Kal 
de la Kurtjė. Jis pavadintas 
vardais tų giminaičių, iš ku
rių viliasi palikimo.

Labai skaistus rytas. Jis 
stovėjo raštinėje. Stovėjo 
surakintomis rankomis. Pa
matęs kieme Onutę,—sudre
bėjo. Sudrebėjo. Juk pro ją 
varys. Jis? Jis, ir būdamas 
sukaustytas Prometėjus, nu
sijuoktų. Bet Onutė ... 0 
ji—labai jautri styga. Argi 
galima stygą liesti nagais? 
Juo labiau, kad dar nespėjo 
jos žaizda surandėti ... Ir 
jis lyg senis atsiduso.

Ji ramiai sėmė vandenį. 
Sėmė sužavėta ryto tyla, 
dangaus mėlynumu. Jos vei
das, nutviekstas saulės,— 
tiesiog žėrėte žėrėjo jaunu
mu, švelnumu. Vakar buvo 
mergina, o dabar—tiesiog 
skaisčiausias vaikas. Kaip 
pro ją praeiti, praeiti taip, 
kaip praeina motina pro mie
gantį kūdikį? Na praeiti pirš
tų galais, kad tik neišgirstų 
jo žingsnių, kad tik neatsi- 
grįžtų? Kaip? O ji pribėgo 
dar arčiau: laistė pro akme
nis prasikalusią gėlę, žaiža
ruojančią geltonomis taurelė
mis. Rodos, kažką sodino— 
turbūt, išrautą žolę. Jis ge
rai žinojo jos aforizmą: “Ka
lėjime neturi mirti nė vienas 
augalėlis, net dilgėlė! Nu
mirs,—ir nebus kam priminti 
pavasario. Jei man neleidžia 
rožes, ramunes sėti,—sėčiau 
ir gležniausią augalėlį . . . 
Gimiau sėti, o ne rauti. Sė
ti!”

Ak, kad tie lydėtojai už
delstų! Gal Onutė su kibiru 
dingtų už mūro lyg už kalno. 
Bet jo mintį nutraukė perkū
nas—svetimas balsas:

— Išeik!
Onutė, pamačiusi jį, links

mai šyptelėjo. Jis atsistojo 
užpakalyje išsirikiavusių vy
rų. Net lengviau atsiduso. 
Pakėlė aukščiau galvą—jai 
nusijuokė. Bet vyresnysis 
prižiūrėtojas vėl sugriaudė
jo:

— Nesislėpk už nugaros! 
Į priekį!

Ir Onutė jį pamatė tiesų, 
jauną, gražų, tik kažkodėl 
susikrimtusį. Ak, surakintas! 
Ir jai jau kiemas—jūra— 
banguoja, sukasi, ją meta, 
skandina verpetuose. Kad 
neparkristų, įsikibo į šulinio 
svirtį. O kai dar kartą pa
žvelgė į jį—buvo baltesnė už 
balčiausią drobę. 0 jis neži
nojo, kaip ją paguosti. Negi 
nusijuoksi, negi linksmiau 
nusišypsosi, kai jai staiga 
viskas aptemo. Gal ir dangus 
griuvo . . . Bet Onutė neilgai 
stovėjo apstulbusi. Staiga 
šoktelėjo į priekį. Ir jam at
rodė: galėtų, lyg liūtas danti
mis, nagais sudraskytų gran
dines. Sargybinis ant jos su
riko:

— Nesiartink!—ir parodė 
pirštu į ginklą.

Onutė virptelėjo:
— Atrakinkite! Atrakinki

te! Jis—ne galvažudys! Nors 
jį varote į teismą su plėši
kais! Atrakinkite!

— Nemaištauk!—riktelėjo 
sargybinis. Ji nesitraukė. Jis 
ją pagriebė už alkūnės ir nu
vedė prie šulinio.

Plačiai atidarė duris. Iš 
gatvės dvelktelėjo švelnus, 
šiltas vėjas. Pakvipo alyvo
mis.

Vėl kalinius patikrino iš 
popierėlio. Jis dar kartą atsi
grįžo. Bet Onutės nesimatė. 
Tik ant grindinio girdėjosi 
klumpių šaišūs, graudūs 
akordai:

— Taukš-lau! Taukš-lau! 
Tauk-lau!

0 jis ilgėjosi tik pavasariš
kos, tik saulėtos, tik švelnios 
giesmės. Na, tokios, kuri by
ra iš krūmų sidabrinėmis 
skiedrelėmis.

Naktį vėl jį įmetė į kame
rą. Buvo susimąstęs. Bet 

kankinosi ne dėl savo praras
tų vasarų. Nors jų labai gai
la. Gaila. Ne, jau neišeis į 
laukus. Neišvers vagos. Ne- 
pabers grūdelių. Nepamatys 
gimtinės bičiulio—beržo. 
Neapkabins klevo. Neišgirs 
paukštelio giesmės. Nepa
svajos ant upės kranto. Ne
palydės saulėlydžio, nuo ku
rio žemė sužėri įtaigiau ir už 
nuostabiausią nuotaką. 
Skaudu? Skaudu. Bet prie 
viso to beveik priprato. Rei
kės—dar smarkiau užgniauš 
nerimstančią širdį, kumščiu 
suspaus, lyg sugautą paukš
tę. Bet kaip su Onute? Ji 
būdu —švelnus debesėlis. 
Kai ją drasko, puola, mu
ša,—sukanda dantis. Kai, ro
dos žemė verkia—ji juokiasi. 
Tačiau ji tokia kieta, tokia 
negailestinga tik sau. 0 dėl 
kito—styga—virpėte virpa, 
banguote banguoja. Ne kartą 
jam su sielvartu užsiminė:

— Tu man lyg dainoje ap
dainuotas. Bet vis dėlto bū
čiau laimingesnė, jei tave su
tikusi laisvėje . . . Nors pū
goje, nors liūtyje, bet laisvė
je ... Nors daržinėje, bet 
kartu.

Ir rodos, puls, nagąis lyg 
skudurą sudraskys virbus, 
kad tik aru plasnotum sidab
rinėje padangėje . . .
[Tąsa sekančiame numeryje]

Washingtonas. — Čia vie
šėdamas Turkijos premjeras 
Bulent Ecevit pareiškė, kad 
jis nemato Turkijai jokio pa
vojaus iš Tarybų Sąjungos 
pusės. Kaip tik priešingai, 
jis ruošiasi greitoje ateityje 
Tarybų Sąjungon vykti su 
oficialiu vizitu ir tartis dėl 
draugystės ir bendradarbia
vimo tarp Turkijos ir Tarybų 
Sąjungos sutarties.

Jonas bukosevičius

KEISTUOLIO PAMINKLAS
mis vaivorykštės spalvomis sumirguliuo
ja didžiuliai bokštai. Jie šauna į viršų, 
rangydamiesi pačiomis keisčiausiomis 
figūromis, primindami kartu ir viduram
žių pilių kuorus, ir kosminių laivų star
to aikšteles. Bokštai ne tik Iškilę aukš
tyn: virš galvos jie sudaro didžiules ar
kas, ažūrines „sales", sieneles, nepa
prastai margas ir kartu suderintas, kaip 
rytietiškas kilimas.
Bokštai pastatyti iš senų butelių šukių, 
jūros geldelių (jų čia suskaičiuota apie 
70 000) ir kitokių praktiškiems žmonėms 
visai nereikalingų daiktų. Konstrukci
jų rėmai iš senos geležies, rišamoji me
džiaga — paprastas grubus betonas. 
Juos sukūrė vienas žmogus — Saimonas
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Autoriaus nuotraukoje — S. Roda- 
je bokštai

Kažkas pasakė, kad Los Andželese be 
mašinos negalima gyventi taip pat, kaip 
be kepenų. Dešimtis kilometrų tęsiasi 
šis Kalifornijos miestas, Išsimėtęs tarp 
kalvų, davęs pasauliui Holivudu, anot 
oficialaus leidinio, tapęs vienu garsiau
sių pasaulyje linksmųjų mergelių cent
rų (jos čia turi net savo profeslnj laik
raštį). Ir toli gražu ne visuose tuose 
kilometruose tik kino žvaigždžių vilos 
ar prabangūs bungalo. Po pietų palmė
mis, net ir žiemą šiurenamomis karšto 
vėjo, stovi daug kuklių ir daug skurdžių 
namų — kaip ir visose Jungtinėse Vals
tijose.
Viena tokia gatve, duobėta, dulkina, ap
supta vienaaukščių krelvašonių namu-
kų — ir riedame. Toli už nugaros liko 
puošnusis miestas, spindjs stiklu ir nerū-
dyjančiu plienu.
Plieno yra ir čia, tik jis kitoks. Aplink 
daugybė niūrių, kažkokių dulkinų, kaip 
Ir čionykštės gatvelės, fabrikų, sandėlių. 
Ir nors čia tas pats, vienas puošniausių 
pasaulio miestų — Los Andželesas, oras 
čia slogus ir tartum tirštas, čia Uotsas — 
„juodasis" priemiestis. Maždaug prieš 
dešimt metų čia liepsnojo skurdžios lūš
nos, skraidė malūnsparniai, tarškėjo šū
viai: vyko didžiulės rasinės riaušės. Da
bar riaušių pėdsakų jau nedaug likę, ta
čiau gyvenimas čia beveik nepagerė
jęs nuo tų dienų. Taip rašė žurnalas 
„United States news and World Re
port" — jau jis Amerikos nemėgsta 
Šmeižti. Tačiau mūsų kelionės tikslas — 
pažiūrėti ne vien realiojo, bet ir turis
tinio miesto: kaip tik čia, vargingiausio
je jo dalyje, tarp beveik nieko neturin
čių žmonių gyveno ir kūrė keistuolis, 
palikęs paminklą, koks vargu bau ai 
kitur yra.
Purvinos, apsnūdusios gatvelės gale, 
ryškioje pietų saulėje, sulblizga, viso-

By PHILLIP BONOSKY
VILNIUS, Lithuania — 

Would you take a drink of 
water directly out of the 
Hudson, or Mississippi, 
or the Ohio, or even the 
Chattanooga?

Not if you wanted to see to
morrow.

But you can dip your cup in 
almost any river and lake in 
Lithuania and survive. Not only 
survive, but enjoy life more.

Not all rivers yet. But most. 
But by 1985, according to the 
plans now being put into opera
tion, every stream, river and 
lake, and even the Baltic along 
its shores, will be so clean that 
fishes that have died or fled 
years ago will return to 
Lithuania’s waters and remain. 
But it will cost millions of ru
bles to do it.

How can this be done by such 
a small country as Lithuania 
(population 3.2 million) when 
such a rich country as the USA 
doesn’t even dream of so am
bitious a program?

Important decision
The short answer is 

socialism. The longer answer is 
that, hand in hand with the pre
servation of wildlife and the en
vironment, the decision to 
clean up the waterways also 
had to be taken despite the fact 
that a thousand and one other 
demands to satisfy the crying 
needs of the republic were also 
being made. >

Lithuania had decided that 
whatever the cost in money it. 
would still be cheaper than to 
lose another bird or pollute 
another stream.

In Vilnius, the capital of 
Lithuania, it will cost 18 million 
rubles to construct a purifica
tion plant. In Klaipeda, on the 
Baltic seacoast, it will cost that 
port city eight million rubles. 
And the'same in many other 
towns and cities. Altogether it 
will cost 390 million rubles to 
purify the entire waterway sys
tem in Lithuania.

The decision on the preserva

Rodaje (RodlaJ, išeivis iš Italijos. Jis 
dirbo skurdžiame Uotso rajone prie ga-
ležinkelio, fabrikuose, naktiniu sargu, 
ir visiškai nesiskyrė nuo savo kaimynų. 
Tik sulaukęs 40 metų, ėmėsi savo su
manymo. Darbas trukęs 33 pašėlusiai 
įtemptus metus. Saimonas neturėjęs jo
kios technikos, išskyrus keletą papras
čiausių įrankių. Dirbęs vienų vienas. Ir 
be jokių planų ar brėžinių, o tuo tie
siog sunku patikėti, kai žvelgi į grakš
čias Ir tikrai išbaigtas kompozicijas. 
1974 metais, tada jau peržengęs 75 
metų amžių, S. Rodaje paliko kaimynui 
mažytį žemės sklypelį ir milžinišką 
skulptūrą jame, o pats visiems laikams 
dingo iš Uotso.
Buvo pavojus, kad tokioje vietoje sta
tinys žus, kad jį sunaikins vandalai ir 
laikas. Tačiau grupė miesto dailininkų 
ir šiaip meno mylėtojų „atrado" bokš
tus ir šoko jų gelbėti. Buvo sudarytas 
specialus komitetas, kuris atlaikė ilgą ir 
nelengvą kovą su „miesto tėvais", no
rėjusiais dėl šventos ramybės keistąsias 
skulptūras nugriauti. Buvo surinkta deų^ 
šlmtys tūkstančių parašų, pinigų, inžlnle-

tion of nature was made into 
law in 1960 in the USSR as a 
whole. Bodies were set up in the 
constituent republics to im
plement the law. These bodies 
had the power to force indus
tries that produce unaccepta
ble levels of pollution to move 
or shut down entirely. It could 
refuse permission to allow new 
ones to be set up.

In 1974, the countries on the I 
Baltic Sea, including Finland 
and Sweden, agreed on a long
term plan for cleaning up the. 
Baltic, which along with the 
Mediterranean, had been found 
to be the most polluted in the 
world.

Pollution sources stopped
Lithuania, for its part,! 

quickly stopped the sources of 
pollution and the Baltic waters 
near its shore are clean again.

The program to start control-: 
ling pollution in Lithuania was 
not adopted without some ini-1 
tial opposition. In fact, that op
position held, back programs 
for purification for several 
years after the war, which left 
Lithuania a devastated country 
with most of its cities and all of 
its factories in ruins. Restoring 
the cities and factories had 
priority then.

But there has been no such 
opposition for the last 20 years. 
“If you did not take care of your 
environment,” a spokesman 
for the program told me,” it 
would be like cutting off one 
branch of a tree you are sitting 
on. If we ruined our natural re
sources in favor of quickly 
creating consumer goods, we 
wouldn’t enjoy our extra jacket 
or extra pair of shoes at all.”

Today, protecting the envi
ronment is a mass concern. “If 
a school is situated near a river 
that is polluted, we soon enough 
hear from the students them
selves,” I was told.

Water purification
Before the war (in which 

Lithuanians lost a half million 
people), in bourgeois times, 
only six cities in all of Lithuania 
had a sewage system and none

riškai įrodyta, kad bokštai gali išsilai
kyti. Ir dabar jie tapę nemaža Vakarų 
pasaulio įžymybe. Los Andželeso mies
tas „Saimono Rodaje bokštus" (taip jie 
dabar vadinasi] įtraukė į įdomiausių sa
vo vietų sąrašą.
— Kasdien turime po keletą šimtų, o 
kai kada ir po tūkstantį lankytojų, — 
pasakoja uniformuotas ir ginkluotas pri
žiūrėtojas, — yra tokių, kurie vien dėl 
mūsų bokštų atvažiuoja iŠ labai toli.
„Bokštai" oficialiai neskiriami jokiai me
no rūšiai, tačiau daugelio pasaulio ša
lių meno kritikai laiko juos neįkainoja
mais, visų didžiausia konstrukcija, kuri 
kada nors buvo pastatyta vieno Žmo
gaus. Tai — savotiškas liaudies menas. 
Tarptautinės meno kritikų asociacijos XI 
asamblėja 1959 melais priėmė specialią 
rezoliuciją, kurioje sakoma: „Mes tiki
mės, kad viskas bus padaryta išsaugoti 
šiai unikaliai konstrukcijai, unikaliai 
skulptūrai, architektūros ir užmojo kom
binacijai — didžiuliam XX amžiaus 
Amerikos liaudies meno pasiekimui".

“Kultūros barai,” 3, 1978

had a water purification sys
tem, nor even dreamed of one. 
Today all cities of any size have 
not only a sewage system but 
also have a water purification 
system or are in the process of 
building one. Long before 1985, 
it’s expected that Lithuania’s 
entire water system will be as 
pure as it was when only nature 
reigned over the forests and the 
seas.

If you’re thirsty and find 
yourself in Lithuania one hot 
summer day, don’t hesitate to 
dip your cup in any of 
Lithuania’s rivers or lakes. The 
fish swimming there will tell 
you how fresh the water is.

Netekus seno, 
aktyvaus veikėjo

Joe Pass
Jis buvo gimęs senojoje 

Rusijoje, į šią šalį atvežtas 
dar vaikas ir šiomis dienomis 
sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Su jo mirtimi Amerikos dar
bo liaudis neteko drąsaus ko
votojo.

Dar jaunas būdamas Joe 
Pass įstojo į socialistų eiles ir 
visą gyvenimą paskyrė kovai 
už socializmą. 1914-1918 me
tų laikotarpyje Joe su broliu 
Morris dvejus metus pralei
do kalėjime už atsisakymą 
eiti į karą. 1919 metais dien
raštyje “New York Daily 
Call” jis plačiai aprašė Seat
tle generalinį streiką ir vė
liau bendradarbiavo pažan
gioje spaudoje.
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KANADOS ŽINIOS
Įspūdingai atšvęstas 

draugijos 50 m. jubiliejus
Montreal, Canada. — Ti

kiu, kad visi jau būsite skai
tę “Laisvės” 19 numeryje til
pusią korespondenciją apie 
šios kolonijos Sūnų ir Dukte
rų pašalpinę draugiją, kurio
je dabartinis tos draugijos 
pirmininkas ir anksčiau ilgus 
metus ėjęs įvairias kitas ko
mitete pareigas Jonas Vilke
lis gana vaizdžiai nušvietė 
šios draugijos istoriją, jos 
uždavinius, atliktus visuome
ninius, savitarpinės pašal
pos, kultūrinius ir labdarin
gus darbus, per savo gyvavi
mo 50 metų laikotarpį. Tai 
apie tai man neteks prisimin
ti.

Šiame rašinyje bendrais 
bruožais prisiminsiu praėjusį 
šios draugijos jubiliejinį ban- 
kietą, įvykusį 20 d. gegužės, 
kuris praėjo labai įspūdingai 
ir, atrodo, buvo visapusiškai 
pasekmingai. Draugijos na
riai ir plačioji šios kolonijos 
visuomenė (dalyvavo ir sve
čių, atvykusių iš toliau, ir 
nemažas skaičius kitataučių) 
skaitlingai atsilankė į šios 
draugijos garbingą 50 metų 
jubiliejų. Malonų įspūdį 
mums senesnės kartos tau
tiečiams teikė dalyvavimas 
gausios jaunimo atstovybės.

Po vaišių, draugijos sekre
torius J. Telenis pravedė šį 
pokylį. Pirmiausiai iškvietė 
tarti keletą žodžių vieną iš 
pirmųjų šios draugijos įstei
gėjų—M. Gudą ir kleboną 
Feliksą Jucevičių. Vėliau se
kė sveikinimai nuo įvairių or
ganizacijų, pašalpinių drau
gijų, k. t. nuo šv. Onos drau
gijoj sveikino M. Balčiūnie
nė; nuo šv. Elzbietos, pirmi
ninkei negalint dalyvauti, 
prisiųsti sveikinimai ir graži 
dovanėlė; nuo Lietuvių Lite
ratūros Draugijos sveikino 
J. Urbanavičius; nuo Lietu-- 
vių Moterų Klubo—P. Ben- 
džaitienė. Buvo sveikinimų ir 
nuo eilės įvairių biznierių. 
Taip organizacijos, taip ir 
biznieriai su sveikinimais 
įteikė draugijai ir po dovanė
lę.

Po visų sveikinimų, šios 
organizacijos pirmininkas J. 
Vilkelis apibūdino draugijos 
atliktus darbus, dėkavojo 
svečiams už skaitlingą atsi
lankymą, už atneštą gausią 
loteriją, darbininkams už 
įdėtą sunkų darbą, ypatingai 
tįrg. A. Juškienei už puikiai 
išpuoštą salę. Prisiminė ir 
labai apgailestavo, kad šiame 
jubiliejuje negali dalyvauti 
eilė šios draugijos įkūrėjų, 
nes daugelis jų ilsisi kapuo
se, kitus kamuoja sunkios li
gos. Pažymėjo, kad šį mėne
sį ilgamečiai draugijos nariai 
—Juozas ir Stasė Čičinskai 
taipgi apvaikščioja savo 50 
metų ženybinę sukaktį. Pa
linkėta jiems daug laimės.

Po visų ceremonijų, prasi
dėjo šokiai. Smarkiai sukosi 
ne tik jaunimas, bet neatsili
ko nė senimas. Atrodė, kad 
visų nuotaika labai pakili. 
Pabaigoje vyko laimėjimai. 
Po laimėjimų, senimas pra
dėjo skirstytis į namus, o 
jaunimas tęsė dar šokius iki 
vėlumos.

Visi grįžo į namus paten
kinti.

Taip šis jubiliejus ir užsi
baigė, o draugijos gyvavimas 
tęsiasi toliau. Garbė senosios 

IŠVAŽIAVIMAS
M. L. Sūnų ir Dukterų Draugija rengia išvažiavimą-pik- 

niką Birželio-June 11 d. gražioje V. Vikterienės vasarvietė
je- ...

Bus jau sugrįžę iš T. Lietuvos mūsų turistai, lai galėsime 
pasidalinti kelionės įspūdžiais ir susitikti draugus.

Malonėkite visi dalyvauti, bus laimėjimai, kol dar sveika
tos leidžia, nesėdėkite namuose.

Lauksime.
VALDYBA

kartos lietuviams, kurie sun
kiose aplinkybėse ir būdami 
menko išsilavinimo, sugebėjo 
ne tik sukurti šią organizaci
ją, suburiant įvairių įsitikini- 
mų tautiečius, bet ją ir išlai
kyti per 50 metų. Tenka pa
linkėti stiprios energijos ir 
geros sveikatos draugijos va
dovams, kad draugija gyvuo
tų dar ilgai, ilgai!

Ligoniai
Jau labai seniai ir sunkiai 

serga šios kolonijos vienas iš 
stambiausių pažangios spau
dos rėmėjų, tai Domininkas 
Norvaiša-Norwich.

Neseniai M. Šarskienė grį
žo iš ligoninės, kuriai teko 
patikrinti sveikatą.

Buvo išvykę į laidotuves
A. Kreivys su žmona buvo 

išvykę į Torontą į brolienės 
laidotuves.

S. Petronienė su dukra 
Helen ir žentu B. Šimonėliu 
buvo išvykę į Jungtines 
Amerikos Valstijas dalyvauti 
savo anūkėlio vestuvėse.

Buvo atvykę
Pašalpinės draugijos ban- 

kiete teko matyti sekančius 
svečius, atvykusius iš toliau, 
tai tris Stasio Virbalo sūnus 
būtent Vikį su šeima, Joe ir 
John; taipgi Naginionius ir 
V. Vekterienę. Gal buvo ir 
daugiau, bet nesužinota.

Dalyvaukite Turistų 
Sutikimui Piknike

Birželio 11 d. rengia Sūnų 
ir Dukterų Draugija pikniką 
—išvažiavimą, sutikimui sa
vo grupės narių, kurie bus 
sugrįžę iš gimtinės. Piknikas 
įvyks drg. V. Vekterienės 
vasarvietėj. Visi skaitlingai 
dalyvaukite. P.

Iš KLLD CK raštinės
AUKOS APŠVIETOS 
FONDUI

LLD Hamiltono kuopos na
riai su nariniais mokesčiais 
per draugą J. Aršauską at
siuntė aukų apšvietos fondui 
sekančiai;

B. Kubilius $5.00, A. Do
veika $5.00, F. Vaivila $3.00, 
J. Aršauskas $3.00.

Toronto kuopos narys A. 
Morkis aukojo $2.85. Taipgi 
torontietis M. Guoba aukojo 
$2.00.

Thunder Bay kuopos narihi 
su duoklėmis per P. Kunchį 
atsiuntė aukų apšvietos fon
dui sekančiai: K. Dimša, J. 
Karonas, V. Kuryla, J. Ste- 
niulis, A. Ivaška ir K. Ru- 
dinskas po $2.75. P. Kun- 
chys $18.45. .

Londonietis A. Byra su 
duoklėmis atsiuntė aukų 
$7.00.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. YLA
KLLt) CK Sekret.

Stroud, Ont., Canada
DRAUGĖ ROŽĖ 

ANTANAVIČIENĖ 
išvyko pasisvečiuoti į 
mieląją gimtinę Lietuvą. 

Linkiu sėkmės kelionė
je ir laimingai sutikti gi
mines bei tėvynainius.

A. ANTANAVIČIUS

TORONTIECIŲ KRONIKA
IŠLYDĖJO SVEČIĄ

Toronto, Ont. — Gegužės 
22 dieną draugai P. ir M. 
Daugėlai išvyko Lietuvon 
pasisvečiuoti. Įdomu tas, kad 
su jais kartu išvyko namo jų 
svečias gydytojas J. Mažei
ka, kuris pas Daugėlus sve
čiavosi kelias savaites. Išėjo 
taip, kad Daugėlai parlydėjo 
į namus savo svečią. Daugė
lai taipgi pabus Lietuvoje ke
letą savaičių.

Teko girdėti, kad nemažai 
torontiečių šią vasarą lanky
sis Lietuvoje.

Visiems vykstantiems į 
Lietuvą jūsų reporteris linki 
geriausios sėkmės.

* * *
DAUGĖJA 
SAUŽUDYSTĖS

Praėjusiais metais Toronto 
mieste nusižudė 370 žmonių. 
Tai daug daugiau negu 1976 
metais.

Žudosi ir jauni.
Psichologai saužudystės 

priežastį aiškina visaip, bet 
gal pati didžiausia priežastis 
yra ekonominiai sunkumai. 
Nemažai net mokslus baigę 
negali gauti darbo. Atsiran
da tokių, kurie įpuola į nevil
tį. * * *
KALBA TAUTOS VARDU

“Tėviškės Žiburiuose” jau 
kuris laikas eina diskusijos 
lietuvių —žydų santykių 

Lietuvos mokslininkų 
išradimas metalui nuo 

korozijos apsaugoti

Lietuvos elektrochemijos mokyklos įkūrėjas, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezidentas J. Matulis [kairėje] ir 
Chemijos ir cheminės technologijos instituto direktorius
akademikas R. Višomirskis.

Vilnius. — Atrodytų, kas 
gali būti tvirtesnio už meta
lą? Ir vis dėl to kiekvienas 
metalinis daiktas—ar tai du
rų rankena, ar automašinos 
kėbulas—anksčiau ar vėliau 
pradeda irti aplinkos veikia
mas. Paskaičiuota, kad Tary
bų šalyje nuo korozijos kas
met prarandama apie 10 mi
lijonų tonų metalo.

Svarių pergalių kovoje su 
šiuo metalo priešu pavyko 
pasiekti Lietuvos TSR Moks
lo akademijos Chemijos ir 
cheminės technologijos insti
tuto kolektyvui, kuriam va
dovauja akademikas R. Višo- 
mįrskis. Čia sukurtas skiedi
nys, kuriame metalinės deta
lės per keletą' sekundžių 
“apsirengia” ilgaamže apsau
gine plėvele. Šis preparatas, 
pavadintas “Likonda—1,” 
pažymėtas TSRS Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos auk
so ir sidabro medaliais. Jis 
naudojamas dešimtyse šalies 
įmonių, jo gamybos procesas 
užpatentuotas JAV, Japoni
joje, Prancūzijoje.

Instituto mokslininkai in
tensyviai tęsia paieškas. Jų 
sukuriamos antikorozinės 
medžiagos taikomos prietai
sų ir staklių gamyboje, 
elektros pramonėje, praktiš
kai visose liaudies ūkio šako
se. Neseniai Volgos automo
bilių gamykloje pradėta nau
doti Vilniuje sukurtą elektro
litą, kuris leido ne tik padi
dinti darbo našumą, bet ir 
maksimaliai sumažinti jo 
kenksmingumą darbininko 
sveikatai.

Lietuvos chemikų akty-

LAISVĖ

klausimu. Pasirodė straips
nių, kuriuose žydų žudyme 
minimi lietuviai, padėję hit
lerininkams. Kai kurie žibu- 
riečiai tuomi labai susirūpinę 
ir šaukia, kad reikia imtis 
žygių lietuvių tautos vardui 
apginti. Atrodo, kad jie įsi
vaizduoja, jog tie kaltinimai 
yra primetami visai lietuvių 
tautai.

Niekam ne paslaptis, kad 
hitlerininkams padėjo maža 
dalis lietuvių. Tą gerai žino 
ir žydai. O kad jie dalyvavo 
žudynėse, tai niekas negali 
užginčyti. Ir žydai turi teisę 
juos kaltinti. Bet tai nereiš
kia, kad visa tauta kaltina
ma.

Žiburiečiai geriau padary
tų, kad jie. tuos lietuvių tau
tos nusidėjėlius žydams iš
keltų viešumon. Bet iki šiol 
mes matėm tik kaltinimus tų 
hitlerininkų talkininkų.

* * *
MOTERYS VEIKIA

Gegužės 25 Toronto Lietu
vių Moterų Klubas turėjo su
sirinkimą, kuriame paaiškė
jo, kad klubas organizuoja 
išvyką autobusu į Kitchene- 
rį, Waterloo, aplankys žvė- 
rinčių. Taipgi jos nutarė su
rengti pikniką birželio 18 ant 
draugų Cibirkų farmos.

Klubas neturės daugiau 
susirinkimų iki rugsėjo mė
nesio. Reporteris

A. Palionio nuotr.
ve—daug konversinių dan
gų, kurios ne tik suteikia 
detalėms apsaugines savy
bes, bet ir nudažp jas įvairio
mis spalvomis, o, reikalui 
esant, ir poliruoja. Šie dar
bai kasmet sutaupo liaudies 
ūkiui apie 14 milijonų rublių.

Štai jau eilę metų Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos institutas yra pa
grindinis koordinuojantis 
centras kovoje su korozija 
Ekonominės savitarpio pa
galbos tarybos šalių tarpe.

Inžinierė Vida Čepulienė 
jau du dešimtmečiai dirba 
Klaipėdos tarprajoninio susi
vienijimo “Lietuvos žemės 
ūkio technika” materialinio 
tiekimo sandėliuose, rūpinasi 
atsarginių dalių tiekimu.

Apie ją tik geru žodžiu at
siliepia darbo draugai, susi
vienijimo vadovai, ūkių me
chanikai. Tokios pagarbos V. 
Čepulienė nusipelno, nes su 
visais nuoširdi, taktiška, su 
kiekvienu randa bendrą kal
bą ir sugeba greitai išspręsti 
rūpimus klausimus.

A. Sakalauskas,
S. Šeštausko nuotr.

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Kaip išvengti reumatinių ligų
Reumatinių ligų grupei 

priskiriama daugiau kaip 100 
ligų. Jomis žmogus gali su
sirgti įvairiame amžiuje. 
Reumatu dažniausiai suserga 
vaikai ir jauni žmonės, o są
narių ligos paprastai praside
da subrendus ir vyresniame 
amžiuje. Reumatinėmis ligo
mis serga maždaug kas 
penktas gyventojas. Joms 
būdinga tai, kad sergama il
gai, su pasikartojančiais paū
mėjimais, o neretai atsiranda 
ir sąnarių pakitimai. Euro
pos šalyse kas trečias ligo
nis, turintis kokį nors fizinį 
trūkumą, serga reumatine li
ga. Ir neatsitiktinai praėju
sieji metai buvo paskelbti 
kovos su reumatinėmis ligo
mis metais.

Reumatinės ligos nėra lai
komos paveldimomis, tačiau 
nustatyta, kad jomis dažniau 
sergama tose šeimose, kur 
jau yra ar buvo sergančių. 
Tai pravartu žinoti tiems, 
kurių artimi giminės serga 
viena ar kita reumatine liga. 
Išvengti šių ligų padeda grū
dinimasis, sveiko, atsparaus 
peršalimo ligoms organizmo 
išugdymas. Saulė, oras ir 
vanduo padeda užgrūdinti 
organizmą. Grūdinimosi pro
cedūros veiksmingos tik ta
da, kai pradedamos palaips
niui ir atliekamos ištisus me
tus.

Negerai įprasti būti per
daug šiltose patalpose. Svei
kiausia temperatūra 18-20 
laipsnių Celsijaus. Vėdinimas 
yra efektyvi kovos priemonė 
ir su vadinamuoju streptoko
kinių apsupimu.

Kita profilaktikos kryptis 
—laiku kovoti su streptoko
kinėms ligomis bei lėtinės in
fekcijos židiniais organizme 
(nesveikais dantimis, lėtiniu 
tonsilitu ir kt.). Streptokoki
nėms priklauso anglina, vir
šutinių kvėpavimo lakų ligos, 
skarlatina ir kt. Susirgusį 
būtina izoliuoti nuo sveikųjų 
ir iškviesti gydytoją. Kadan
gi angina sergama gana daž
nai, neretai laikoma nepavo
jinga. Viena iš klaidų ta, kad 
gydytojo paskirtus vaistus li
gonis vartoja ne 10 dienų, 
kaip to reikalaujama, o tik 
tol, kol nukrenta temperatū
ra. Kaip tik po nevisiškai 

Kęstutis Balčiūnas

Ko reikia žmogui
Kaip maža žmogui kartais reikia: 
Tik kąsnio duonos ir vandens; 
O jei ramybę dar suteikia, 
Nebaisios vėtros bus rudens.
Kaip maža žmogui kartais reikia: 
Truputį meilės nuoširdžios;
Truputį džiaugsmo jei suteikia, 
Žmogus laimingas be ribos.
Kaip maža žmogui kartais reikia: 
Tik vieno žodžio nuoširdaus;
O jei paguodų kas suteikia, 
Žmogus nelaimės nebejaus.
Kaip maža žmogui kartais reikia: 
Tik vieno draugo nuoširdaus; 
Tik lašo laimės jam tereikia— 
Ramus į ateitį keliaus*
Kaip maža žmogui kartais reikia: 
Tiktai tėvynės prigimtos;
Kada ji prieglobstį suteikia, 
Per amžius laimę žmogus jaus.
Kaip maža kartais žmogui reikia: 
Tik gimto žodžio ir kalbos;
Gimta kalba jam laimę teikia 
Ir jos jam niekas neatstos!

Pavasaris
Švelniai šypsos žibutės žiedelis, 
Juokias žiedas snieguolės bąltos, 
Tykiai tykiai čiurlena upelis, 
Vyturėlis raliuoja laukuos.

Iš pietų, iš kraštų tolimųjų 
Suka ratą, parskridęs garnys, 
Švilpia špokas, ieškodamas savųjų 
Inkilu, kur išvartė šiaurys.

Dūzgia bitės po pievą rasotą. 
Pempė sveikin’ parskridus “gyvi,” 
Ein’ pavasaris tėviškės kloniais, 
Neša džiaugsmą kiekvieno širdy.

išgydytos anginos ir kitų mi
nėtų streptokokinių ligų išsi
vysto reumatas.

Trečiasis pirminės reuma
tinių ligų profilaktikos reika
lavimas—stengtis per daug 
neapkrauti ir netraumuoti 
sąnarių. Sąnarius vargina di
delis kūno svoris, priverstinė 
kūno padėtis darbo metu, 
per dideli sportiniai krūviai 
augančiam organizmui esant 
įvairioms įgimtoms ar įgy
toms kaulų bei sąnarių defor
macijoms ir kt.

Ligoniams, sergantiems 
viena ar kita reumatine liga, 
jau taikomos vadinamosios 
antrinės profilaktikos prie
monės. Šios profilaktikos 
tikslas—apsaugoti ligonį nuo 
ligos paūmėjimų bei atsinau
jinimo. Ligoniai, sergantys 
reumatinėmis ligomis, dis
panserizuojami gydymo įs
taigose. Būtina prisiminti, 
kad profilaktika medikamen
tais taikoma ilgą laiką (pvz., 
susirgus reumatu, ne trum
piau kaip 5 metus). Todėl net 
tais atvejais, kai nėra jokių 
nusiskundimų, reikia ne re
čiau kaip 2 kartus per metus 
atvykti į polikliniką, griežtai 
vykdyti gydytojo nurodymus 
(vartoti paskirtus vaistus, 
gulti į stacionarą, Šalinti ton- 
siles ir t. t.), savo nuožiūra 
nevartoti jokių medikamen
tų. Darbo ir poilsio režimo, 
dietos, mankštos, grūdinimo
si rekomendacijas, kiekvienu 
atveju individualiai, taip pat 
suteiks gydantis gydytojas.

Kovai su reumatinėmis li
gomis vadovauja Eksperi
mentinės ir klinikinės medi
cinos mokslinio tyrimo insti
tutas. Vilniaus ir Kauno res
publikinėse klinikinėse ligo
ninėse funkcionuoja specialūs 
centrai, kaimo rajonuose ple
čiamas kabinetų tinklas. Kad 
sužinotume šių ligų plitimą ir 
priežastis, dėl kurių jos atsi
randa, Vilniuje šiuo metu at
liekami specialūs tyrimai. 
Pastarieji įgalina anksti nu
statyti diagnozę, o tai savo 
ruožtu padeda gydymui.

Konstancija Valiukienė 
Leonardas Gargasas 
Eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos 

mokslinio tyrimo instituto 
moksliniai darbuotojai

i 
r
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KRISLAI
[Pabaiga iš 1 pusi.] 

Judėjimo. Redaktorė—Doro
thy Day.

Beveik visas šis numeris 
pašvęstas kovai prieš ginkla
vimosi lenktynes ir branduo
linio karo pavojų. Susižavė
jęs skaitau straipsnius: “Hu
manity at the Crossroads,” 
“The Church and the Arms 
Race,” “The Critical Choice” 
ir “Neutron Bomb.”

Koks skirtumas tarpe šio 
leidinio ir mūsų lietuviškų 
klerikalų laikraščių “Drau
go,” “Darbininko,” “Garso” 
ir “Tėviškės Žiburių”! Šių 
laikraščių redaktoriai ir lei
dėjai ne tik nepritaria kovai 
prieš branduolinį ginklavi
mąsi ir karo pavojų, bet dar 
peklon siunčia kiekvieną, ku
ris arba kuri nors žodžiu išsi
taria už nusiginklavimą. Jie 
prakeikė net prezidentą Car- 
terį, kam jis atidėjo neutro
ninės bombos gaminimą!

“Laisvė” (bal. 28 d.) at
spausdinto iš Lietuvos gautą 
Vandalino Junevičiaus laiš
ką, kuriame jis pageidauja 
įspūdžių arba atsiminimų 
apie rašytoją Žemaitę, kai 
jinai tarpe 1916 ir 1921 metų 
lankėsi Jungtinėse Valstijo
se. Matyti, tas labai nepatiko 
Chicagos menševikų “N.” re
daktoriui. Savo laikraščio 
vedamajame “Prašo žinių 
apie Žemaitę” gegužės 18 d. 
jis pliekia:

“Bimba padarė didelę klai
dą, atspausdindamas tą Van
dalino laišką. Greičiausiai, 
kad pats Bimba nežinojo ra
šytojos Žemaitės gyvenimo 
ir darbo Amerikoje. Tuo me
tu Bimba dar buvo jaunutis 
ir nesiskuto. Jokiai organiza
cijai nepriklausė, Amerikoje 
leidžiamų lietuviškų laikraš
čių neskaitė ...”

Paviršutiniai imant, man 
norėtųsi tą Bimbą paraginti 
tuoj “Naujienų” redaktorių 
kietai apkabinti ir karštai pa
dėkoti už jo savo skaityto
jams perstatymą tais laikais 
dar nei barzdos neskutančiu 
jaunuolių. Bet bėda tame, 
kad šiuose Martyno Gudelio 
sapaliojimuose, kaip ir pa
prastai, nėra nė krislelio tie
sos.

Bimba “nepriklausė” jokiai 
organizacijai?” Betgi, kiek 
man žinoma, jis vos spėjęs 
savo koją uždėti ant Ameri
kos žemės 1913 metais įstojo 
į Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungą ir kai 1915 metais 
susiorganizavo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, jis buvo vie
nas iš pirmutinių jai priklau
syti.

Bimba “neskaitė Ameriko
je leidžiamų lietuviškų laik
raščių”?! Betgi, kiek man ži
noma, jis juos daugiau negu 
skaitė: jis į juos rašinėjo. 
Pavyzdžiui, kai jis lankė Val
paraiso- Universitetą, lietu
viai tose pačiose “Naujieno
se” turėjo įsivedę “Mokslei
vių skyrių” ir Bimba dažnai į 
jį parašydavo. Jis taipgi raši
nėjo į Lietuvių Socialistų Są
jungos Philadelphijoje nuo 
1905 metų leidžiamą laikraštį 
“Kova.” Dar daugiau: Že
maitei gyvenant Amerikoje 
tasai Bimba ir pats 1920 me
tais redagavo New Yorke 
rūbsiuvių unijos lietuviams 
leidžiamą “Darbą.”

Pagaliau taipgi, kiek man 
žinoma, tas Bimba ne kartą 
su ta rašytoja Žemaite buvo 
susitikęs, sveikinęsis ir kal
bėjęsis.

Tai matote, ko ver^i yra 
Martyno sapaliojimai ir ko
kia patrova jis maitina savo 
laikraščio nelaimingus skai
tytojus.

• Kad ir nemuzikalūs galėtų 
pasijusti tobulais muzikan
tais, viena Paryžiaus muzi
kos instrumentų parduotuvė 
sėkmingai pardavinėja gita
ras su įmontuotu magnetofo
nu.
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Organizuoti darbininkai j Senatorius

“LABOR”

HARTFORD, CONN. Tarpe lietuvių

Unij’istai reikalauja 
nebekelti kainos
Detroit, Mich. — Jungti

nės Automobilistų Unijos 
prezidentas Douglas Fraser 
varde visos unijos reikalau- 
jau, kad automobilių gamini
mo kompanijos susilaikytų 
nuo kėlimo automobilių kai
nos. Jis nurodo kompanijų 
rekordinius 1977 metų pel
nus savo reikalavimo parė
mimui. Pav., General Motors 
pernai pasidarė gryno pelno 
$3,300,000,000, o Fordo 
kompanija $1,600,000,000. 
Kėlimas kainų visiškai nepa
teisinamas.

Bet ar kompanijų galvos 
kreips dėmesį į šį unijos va
do reikalavimą, tai kitas 
klausimas.

Aš, Wilma ir akompanistė 
Laura buvome pavkviestos 
gegužės 21 dieną dainuoti 
New Yorko Aido Choro kon
certe. Paprašėme Joe Cher- 
-naudą, kad jis mus nuvežtų.

Diena buvo graži, smagu 
buvo matyti tokį didelį pa
rengimą. Aidas labai, labai 
gražiai dainavo, didelė garbė 
choro mokytojai Mildred 
Stensler. Tiek daug darbo ir 
energijos ji įdeda į mūsų pa
žangųjį judėjimą! Taipgi pui
kiai dainavo visi duetai ir 
solistai. Amelia Young, kaip 
ir paprastai, gražiai atliko 
sunkias arijas iš operos. Dai
ną iš “My Fair Lady” padai
navo šimtu procentų geriau, 
negu aš girdėjau per T. V. 
dainuojant. Victoro Bekerio 
dainos “Barzda ir gitara” ga
lėčiau klausytis ir klausytis.

Mildred ir Viktoriui linki
me linksmos keliones į Euro
pą.

Elena ir Wilma susilaukė 
daug komplimentų. Malonu, 
kad žmonės mudvi taip įver
tina. Taipgi ačiū Aido Chorui 
už pakvietimą ir skanius pie
tus. Stebėjausi iš Nelės Ven- 
tienės ir Onutės Babarskie- 
nės energijos. Tiek darbo jos 
turėjo įdėti į valgių paruoši
mą, bet kai turėjo dainuoti, 
neatrodė pavargusios.

Onutei linkime linksmų

atostogų mūsų mylimoje tė
vynėje Tarybų Lietuvoje.

Bene žavingiausias pasiro
dymas buvo, tai muziko 
akompanisto Bražinsko su jo 
dukrele. Ji padainavo savo 
“grandpa” Jurgiui Stasiukai- 
čiui dvi tam pritaikytas dai
nas, nes tai buvo jo gimta
dienis. O mes visi jam padai
navome “Ilgiausių metų.”

Parengime dalyvavo apie 
100 žmonių.

* * *
Noriu priminti Hartfordo 

ir apylinkės lietuviams apie 
Laisvės Choro pavasarinį 
koncertą. Įvyks sekmadienį, 
birželio 11 d., 1 vai. po pietų. 
Prašome bilietus įsigyti iš 
anksto, nes maistą paruoš 
“keiteris,” tai reikia žinoti, 
kiek maždaug bus dalyvių.

Programa bus graži ir įvai
ri. Choras dainuos gražias 
naujas dainas. Taipgi bus 
trio, duetas ir solo. Dainuos 
Irena Janulis. Gros John 
Martin orkestras, tai kas no
rės, galės pasišokti.

Linkime mūsų vienai nese
niai į chorą įstojusiai daini
ninkei, kuri pergyveno ope
raciją, pilnai susveikti ir būti 
tvirtai, kad galėtų atvažiuoti 
su mumis dainuoti šiame 
koncerte.

Iki pasimatymo! . E. B.

Praeitą savaitę per telefo- 
į ną kalbėjausi su draugu 
Adolfu Gilmanu, buvusiu 
veikėju ir gausiu “Laisvės” 
bendradarbiu. Malonu buvo 
išgirsti jau per keletą metų 
nebegirdėtą balsą. Mielojo 
draugo nelaimė—akių sušlu- 
bavimas. Skundžiasi, kad 
mažai beprimatąs, todėl ir 
mūsų parengimuose nebega
lįs lankytis. Šiaip sveikata 
Adolfas nesiskundžia.

* * *
Girdėjau, kad Aido Choro 

mokytoja Mildred Stensler ir 
solistas Viktoras Bekeris su 
ekskursija vyksta net į toli
mąją Ispaniją pasidairyti.

Taip pat girdėjau, kad mū
sų veiklioji pažangietė Ona 
Babarskienė ruošiasi vykti 
apie liepos mėnesį į Tarybų 
Lietuvą paviešėti. Ten žada 
išbūti trejetą mėnesių.

Visiems* linkime laimingų 
ir linksmų kelionių. Salietis

Susišaudymas 
autobusų stotyje

Antonio Guzman
Iš Domininkonų Respubli

kos pranešama, kad ir antras 
įvykusių prezidentinių rinki
mų balsų suskaitymas paro
do, jog rinkimus laimėjo De
mokratinės Revoliucinės 
Partijos kandidatas Antonio 
Guzman. Už jį paduota 
326,027 balsai, o už dabartinį 
prezidentą Balaguer 218,073. 
Tai labai didelis pažangiųjų 
jėgų laimėjimas šioje Lotynų 
Amerikos respublikoje.

SHREWSBURY, MASS.

Mirus

Kazimierui Daugėlai
1978 m. gegužės 15 d.

Reiškiame giliausią užuojautą dukterims ir vi
siems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jis mirė 
sulaukęs 96 metų. Liko trys dukterys: Teresa 
R. DiPinto, Ruth C. MacConnell ir Eugenia 
Brodeur; taipgi 11 anūkų ir 13 pro-anukių.

F. Petkūnas
J. Senkus
J. Yaskevich

J. Petkūnas

Henry J. Koebel

Svečiai iš Lietuvos
Praėjusį sekmadienį Tary

biniu Aeroflot lėktuvu at
skrido nemažai turistinių 
grupių ir šiaip svečių. Iš Lie
tuvos atskrido pas savo sesu
tę Bangą Lukoševičienę Rasa 
Vaitkūnaitė, kuri čia mano 
paviešėti keletą mėnesių.

Taipgi atskrido į svečius 
mums visiems , žinomas ir 
gerbiamas Vytautas Kazake
vičius, kuris tą pačią dieną 
išskrido į San Francisco, Cal. 
Jis mano čia pabūti irgi kele
tą mėnesių. New Yorke jis 
sustos ilgesniam laikui grįž
damas į namus. Veikiausia 
tai bus apie pradžią rugpjū
čio mėnesio.

Taipgi atskrido mokslinin
kų grupė (Žinijos Draugijos), 
kurie mano aplankyti nema
žai įstaigų su paskaitomis. 
Šioje grupėje randasi vienas 
lietuvis—A. Brazaitis.

Matėme atstovus iš Soviet- 
American Friendship Drau
gijos, kurie taipgi laukė vie
nos jų kviečiamos grupės.

Svečius iš Lietuvos atvyko 
pasitikti Nelė ir Povilas Ven
tai, Nastė Buknienė, Ilse 
Bimbienė, Lukoševičių šei
ma—Jonas, Banga ir Darius, 
Ona Yozėnienė, Salomėja 
Narkeliūnaitė ir aš.

Ieva Mizarienė

Pramogų kalendorius

BIRŽELIO H D.
Hartfordo Laisvės Choras 

Į rengia pavasarinį koncertą 
I su menine programa ir pietu
mis. Bus svečiu iš toliau. 
Kviečiame visus. Įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

c.

Londonas. — Prieš kelias 
dienas čia tapo pasirašyta 
sutartis tarp socialistinės 
Vengrijos Nacionalinio banko 
ir amerikinės Continental Il
linois National banko. Ame
rikinis bankas suteiks Veng
rijai 300 milijonų dolerių pa
skolą. Pinigai bus panaudoti 
išvystymui Vengrijos eks
porto programos. Už pasko
lą, žinoma, amerikinis ban
kas gaus procentus.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS KUOPŲ 
VEIKLA NEW YORKE

Gegužės 23 d. LLD 1 ir 185 
I kuopų valdybos sušaukė 

abiejų kuopų bendrą susirin
kimą. Čia buvo nutarta su
vienyti šias dvi didžiules 
kuopas ir jai duoti 1-mos 
kuopos pavadinimą. Taip pa- 

! daryta, su mintimi kad gal 
daugiau narių lankysis į susi
rinkimus ir taip bus pagyvin
ta LLD veikla šioje apylinkė
je.

Į valdybą išrinkti sekami 
draugai:
Pirmininkas—Jurgis Ware- 

sonas
Vice Pirm. — J. Grybas 
Užrašų sekr. —A. Rainienė 
Finansų sekretorius—Alekas 

Mitchell
Iždininkas—Anne Yakstis 
Korespondentas—Ieva Miza

rienė
Nutarta surengti vasarinį 

pikniką. Dieną ir vietą suras
ti palikta valdybai.

Prašome narių, kurie esate 
nemokėję duoklių už metus 
—kitus, pasimokėti.

Sekantis susirinkimas 
įvyks liepos 11 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Beje, 
nutarta laikyti susirinkimus 
kas antrą mėnesį, antrą an
tradienį to mėnesio.

Koresp.

Paulina Petrauskas 
F. Kalantų šeima 
J. ir K. Sabaliauskai

New Yorkas. — Praeitą 
penktadienį, geg. 26 dieną, 
keleiviais pilnoje autobusų 
stotyje Port Authority įvyko 
tarp plėšiko Nemiah Huger

Limelight on the Soviet Union

Unijos nariai prieš jį
Skaitlingosios sunkvežimių 

vairuotojų unijos prezidentas 
Frank Fitzsimmons užsitrau
kė ant savo galvos eilinių 
narių rūstybę. Unijoje prasi
dėjo platus judėjimas už jo 
pašalinimą. Jis kaltinamas 
panaudojimu tos aukštos vie
tos savo asmeniškiems reika
lams ir nesirūpinimu unijos 
narių gerove.

MIAMI, FLA.

Parsiduoda
Trijų kambarių apart- 

mentas pilnai baldais iš
ruoštas. Namas turi 30 
apartmentų. Neįleidžiami 
įnamiai su vaikais bei gy
vuliais. Namas randasi 
arti restaurantų, krautu
vių ir busų. Apžiūrėjimas 
—$51 kas trys mėnesiai. 
Kaina $10,000.

Marie Koch
17300 N. E. 23rd Avė.
No. Miami Beach,

Florida 33160

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris

Mirė

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leonas Trakimavičius
mirė 1970 m. birželio 8 d.

Jau aštuoneri metai prabėgo nuo mirties mano 
brangaus ir mylimo vyro ir vaikų tėvo.

Leonai, mes visi liūdime Tavęs su skausmu 
širdyse. Dažnai Tave prisimename. Ilsėkis ramiai. 
Mes Tavo kapą aplankome dažnai ir gyvomis- 
gėlėmis papuošiame.

Žmona—MONCĖ TRAKIMAVlClENĖ 
Žmona—MONCĖ TRAKIMAVlClENĖ 
Sūnūs—WILLIAM, ANDRUS, JOSEPH 

ir jų šeimos

1974 m. birželio 4 d.
Jau suėjo ketveri metai nuo mirties mano myli

mo vyro. Ilsėkis ramiai mano mielasis Cypress 
Hills kalnelyje. Aš Tave prisimenu kasdien.

Žmona-HELEN SIAURIS 
St. Petersburg, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Mirė birželio 2 d., 1970 m.
Jau aštuoneri metai, kai mirė mūsų mylimas 

vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, žmona
FRANCES BALTRUS, dukra

Brooklyn, N. Y.

ir policininko Henry J. Koe
bel įvyko apsišaudymas. 
Abudu jie žuvo, o du kelei
viai tapo sužeisti. Nuliūdime 
liko policininko žmona, moti
na ir sesuo. Jis buvo 27 metų 
amžiaus.

IŠPRIEVARTAVO SAVO 
ŽMONĄ IR BUS 
NUBAUSTAS

Mount Holly, N. J. - Da
niel Morrison, 34 metų am
žiaus, 1976 metais pagrobė ir 
išprievartavo savo žmoną. 
Džiūrė, susidedanti iš 10 vy
rų ir 2 moterų, pripažino jį 
nusikaltėliu ir jis bus skau
džiai nubaustas. Nors New 
Jersey valstijos įstatymas 
aiškiai sako, kad vyras nega
li būt laikomas kaltu ir bau
džiamas už privertimą savo 
žmonos atlikti su juo lytišką 
akta, bet Morrisono bėda ta
me, kad per 8 mėnesius prieš 
išprievartavimą jis su žmona 
nebegyveno, buvo išsiskyrę. 
Todėl teisėjas patvarkė, kad 
šis valstijos įstatymas šiame 
atsitikime nieko nebereiškia.

□ BAKTERICIDINIS
POPIERIUS

Ukrainos popieriaus pra
monės mokslinio-gamybinio 
susivienijimo specialistai su
kūrė baktericidinį popierių, 
kurio pagrindą sudaro modi
fikuotas celiuliozės pluoštas. 
Juo galima gydyti pūlingas 
žaizdas, sterilizuoti būsimos 
operacijos vietą, taip pat 
profilaktiškai tvarstyti žaiz
das, kad jos nesupūliuotų.

Baktericidinį popierių nu
matoma panaudoti oro valy
mo filtruose medicinos pra
monės gamyklose. Naujasis 
popierus jau išbandytas kli
nikose ir medicinos prepara
tų gamyklose. Pramoniniu 
mastu naująjį popierių gami
na Šigono popieriaus fabri
kas.

United States student Barbara Moskal visited Soviet 
Union recently and wrote about the life style and work of 
young Soviet artists. In one of her writings she says: 
“These young Soviet artists were working hard and 
playing hard because they were free. They didn’t worry 
about rent, about a job to cover art costs; they never 
glumly talked about the blight of the human condition, or 
tripped over winos on the way to their studios, or 
complained about no one ever seeing their work or having 
to take some crummy job to feed themselves. They were 
happy creating art. Art for the people and art for 
themselves.”

Soviet engineers are using their skills to develop magne
tohydrodynamic (M H D) generators as a new and more 
efficient source of power. There was an interesting article 
about it in recent issue of Soviet Life, English-language 
magazine published in the United States by the Soviet 
Union. In part it says:”

Soviet-American cooperation is being developed within 
the framework of an intergovernmental agreement.

While you are reading this story, an American supercon
ducting magnet (manufactured by the Argonne National 
Laboratory) will be installed at the U-25 plant. At the 
same time, Soviet-made equipment is being tested on 
American installations. Our two countries are regularly 
exchanging information in this field, and specialists are 
constantly visiting one another to exchange experience.

Ilse




