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KRISLAI
Jiems kantrybė išsisėmus 
Šoka pagal jo muziką 
Dirbtina širdis!
Svarbus leidinys 
Izraelio vadas bėdoje 
Ragina ČIA likviduoti

A. BIMBA
Si šalis bebuvo seniai ma

čiusi tokį platų miestų ir val
stijų valdiškų įstaigų darbi
ninkų bei tarnautojų (moky
tojų, ugniagesių, policininkų 
ir kt.) nepasitenkinimą darbo 
sąlygomis ir algomis, koks 
yra pasireiškęs' šiandien. Tą. 
patį reikia pasakyti ir apie 
federalinių įstaigų darbinin
kus. Jie mato, kad valdžia, 
neva vardan ekonomijos ir 
kovos prieš infliaciją prieš 
juos veda ofensyvą: dideliais 
būriais atleidžia iš darbo, 
blogina darbo sąlygas, nepa
kelia algų ir t. t. Jie tam 
energingai priešinasi. Jiems 
simpatizuoja ir juos remia 
organizuoti industriniai 
darbininkai. Jiems lemta lai
muti.

Šiandien rimtai pagalvojus 
negalima neprieiti išvados, 
kad Jimmy Carter, mūsų 
prezidentas faktinai yra tik 
iš vardo. Be taip vadinamo 
savo patarėjo Zbignew Brze- 
zinskio patarimo ir sutikimo 
jis nė žingsnio nebežengia. 
Pirmutinis žmogus, kurį kas 
rytą atsikėlęs Carteris sutin
ka, yra Brzezinskis. Brzezin
skis yra tas žmogus, su ku
riuo Carteris kasdien dau
giausia laiko praleidžia. Vi
sas žinias iš Gynybos ir Val
stybės departamentų prezi
dentui perduoda Brzezinskis.

Washingtone nėra jokia 
paslaptis, kad užsieninės po
litikos suformulavime mūsų 
prezidentas vadovaujasi 
Brzezinskio patarimais bei 
sumanymais. Pastaraisiais 
šiandien laikomas svarbiau
siu ir įtakingiausiu valdžioje 
žmogumi.

□
Pranešama, kad tarybiniai 

ir amerikiniai mokslininkai 
yra pagaminę du dirbtinos 
širdies modelius. Tarpe jų 
skirtumas esąs labai mažas. 
Belieka juos išbandyti prak
tikoje.

Gal jau nebetoli ta diena, 
kada vietoje persilpnos bei 
“pavargusios” širdies žmo
gui bus įdėta dirbtina širdis 
ir jis vėl normališkai gyvens. 
Juk mokslo pasiekimams ri
bų nėra.

Štai mano rankose prieš 
kelias dienas iš Vilniaus gau
ta gražiai išleista knyga “Vil
niaus Universiteto Istorija 
1803-1940.” Tai pirmosios 
knygos “Vilniaus universite
to istorija 1570-1803,” išleis
tos 1976 metais tęsinys.. 
Kaip pirmoji knyga, taip ir 
ši, sakoma “Pratarmėje,” 
“yra daugelio autorių dar
bas.”

Redakcinė kolegija: A. 
Bendžius, J. Grigonis, J. Ku
bilius (pirmininkas), V. Mer
kys (ats. redaktorius), A. Pi
ročkinas, A. Šidlauskas, J. 
Tornau ir L. Vladimirovas.

Mano nuoširdžiausi sveiki
nimai ir giliausia padėka 
autoriams ir Redakcinės ko
legijos nariams. Tai puikiai 
atliktas darbas.

Daugelio nuostabai, aną 
dieną Austrijos sostinėje

Unijos vadas užprotestavo 
ir rezignavo

Po “ilgiausios kelionės” jie pagaliau
Washingtone prie Baltųjų Rūmų

Prezidentas Carteris yra 
sudaręs bendrą samdytojų ir 
organizuotų darbininkų ko
mitetą, pavadintą “Labor- 
Management Group,” kurio 
tikslas palaikyti šalies pra
monėje “ramybę.” Komitete 
darbo unijoms atstovavo ir 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas Doublas 
Fraser. Bet liepos 19 dieną 
jis iš to komiteto rezignavo 
su gana aštriu pareiškimu. 
Fraser pareiškė:

“Nedaliu aš čia prie vieno

Rezignavo
Washingtonas. — Prezi

dento Carterio vyriausias pa
tarėjas narkotikų reikalais 
Dr. Bourne rezignavo, kai iš
kilo aikštėn, kad jis slaptai 
vienam Baltųjų Rūmų tar
nautojui prirašė preskripciją 
įsigyti net labai stiprios rū
šies “vaistų.” Jis sako, kad 
jis rezignavo savanoriai.

Egipto prezidentas Sadatas 
susitiko ir tarėsi su Izraelio 
opozicijos Darbo Partijos ly
deriu Shimon Peres. Visur 
buvo klausiama: Kas pasida
rė su Izraelio premjeru Me
nachem Beginu, kad jis ap
lenkiamas, kad su juo nebe- 
siskaitoma?

Dabar iš Egipto praneša
ma, kad prez. Sadatas viešai 
pasmerkė Beginą ir jį kaltino 
dėl negalėjimo Izraeliui ir 
Egiptui susitarti. O tą pačią 
dieną pranešama iš Tel Aviv, 
kad Izraelio parlamente Dar
bo Partijos politinis komite
tas padarė labai smarkų iš
puolį prieš Beginą asmeniš- 
kai. ,

Buvo paleistos kalbos, kad 
Beginąs serga nervų sutriki
mu. Kalbos taip plačiai pa
sklido, jog Begino privatiš- 
kas gydytojas turėjo viešai 
jas paneigti. Kuo tai baigsis 
sunku pasakyti.

Senato žvalgybinių reikalų 
komitete praeitą savaitę liu
dijo American Friends Serv
ice Committee atstovas 
Louis Schneider. Jis sakė, 
kad ČIA (Central Intelli
gence Agency) yra padarius 
tiek daug nelegališkų, neleis
tinų ėjimų prieš liaudies civi
lines laisves ir konstitucines 
teises, kad joms teisinti jo
kiu būdu negalima, kad ji tu
rėtų būti paleista-likviduota.

Sunku tikėti, kad Senato 
komitetas tokį pasiūlymą pa
remtų. Bet svarbu, kad bal
sai už Centrinės Žvalgybos 
Agentūros likvidavimą yra 
pasiekę ir Kongresą. Iki šiol 
tiktai pažangioji visuomenė 
šiam tepritardavo. 

stalo sėdėti kartu su Ameri
kos pramonės vadais, kai jie 
siekia mus sunaikinti ir gy
venimus sugriauti tų žmonių, 
kuriems aš atstovauju . . . 
Aš tikiu, kad, su keliomis 
išimtimis, biznio bendruome
nės vadai yra pasirinkę vesti 
vienpusišką klasinį karą šioje 
šalyje —karą prieš darbo 
liaudį, prieš bedarbius, prieš 
biednuomenę, prieš jaunus ir 
senus žmones, daugelis kurių 
priklauso ir vidurinei klasei.”

Kitų didžiųjų darbo unijų 
vadai šiuo reikalu dar nėra 
pasisakę. George Meany ir 
kiti “šulai” veikiausia ir to
liau bendradarbiaut su pre
zidento “Labor Management 
Group.

matė, kad tas žmogus 
rasistų sąmokslo auka, 
jis nubaustas neteisių
jų pastangomis 1976

Didelis civilinių 
teisių laimėjimas

1974 metais Delbert Tibbs 
buvo suareštuotas ir kaltina
mas papildymu žmogžudys
tės ir išprievartavimu mo
ters. Teismas “rado” kaltu ir 
uždėjo mirties bausmę] Per 
dvejus metus Tibbs buvo lai
komas mirties kameroje. 
Tuo tarpu susidarė grupė ci
vilinių teisių gynėjų ir pradė
jo kovą už jo išlaisvinimą. 
Jie 
yra 
kad 
gai.
metais aukštesnis teismas 
žemesnio teismo sprendimą 
atmetė. Antras teismas turė
jo įvykti rugsėjo 11 d. Bet 
dabar Floridos distrikto tei
sėjas Jack Schooner atmetė 
kito teismo idėją ir Tibbs iš
laisvino. Valdžios prokuroras 
žada apeliuoti į aukštesnį 
teismą prieš teisėjo Schoon
er nuosprendį. Bet Tibbso 
gynėjai tiki, kad jo apeliacija 
bus atmesta ir kad nuo dabar 
Tibbs galės gyventi laisvu 
žmogumi.

Maskva. Ž Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pasiuntė į Ki
niją naują ambasadorių. Juo 
yra įlyja Ščerbakov, 66 me
tų. Per visą mėnesį Kinijoj 
tarybinio ambasadoriaus ne
buvo.

Pasaulinės Taikos Tarybos prezidiumo 
atsišaukimas į žmoniją

APGINKIME TARPTAUTINIO ĮTEMPIMO MAŽINIMO LAIMĖJIMUS, 
NELEISKIME, KAD VĖL KILTŲ ŠALTASIS KARAS

Mes labai susirūpinę dėl 
įtempimo mažinimo likimo. 
Nauji ginklavimosi varžybų 
eskalavimo planai jam kelia 
rimtą pavojų.

Pastaruoju metu suakty
vino savo veiksmus agresy
viausios imperializmo jėgos, 
provokuojančios ginklavimo
si varžybų stiprinimą, grįžimą 
tarptautiniuose santykiuose į 
griežtą konfrontaciją ,,šalto
jo karo" dvasia. Tai ypač 
ryškiai parodė nutarimai, 
kuriuos priėmė šių metų ge
gužės mėnesį Vašingtone 
įvykusi NATO tarybas sesi
ja, demonstratyviai sušaukta 
tuo pačiu metu, kaip ir SNO 
Generalinės Asamblėjos spe
ciali nusiginklavimo sesija. 
NATO taryba priėmė netu
rinčią precedento pagal savo 
mastą ilgalaikę papildomo 
ginkluotės didinimo progra
ma.

Šie veiksmai kėlia rimtą 
grėsmę pozityvioms' permai
noms tarptautiniuose santy
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Šioje nuotraukoje vaizduojama grupė indėnų protesto 
demonstracijoje prie Baltųjų Rūmų. Jie pėsti atžygiavo iš 
tolimųjų vakarų. Tokios ilgos kelionės niekas pirmiau ne
buvo atlikęs šios šalies istorijoje.

Jie protestuoja prieš skriaudas ir paneigimą jų teisių. Jie 
atstovauja visiems šios šalies indėnams.

Reikia pripažinti, kad šis jų žygis atkreipė visos šalies 
dėmesį į indėnų sunkią padėtį.

Reidsville, Ga. — Čia lie
pos 23 dieną per kalinių suki
limą žuvo du kaliniai ir vie
nas kalėjimo sargas.

Nori daugiau teismų 
ir teisėjų

Warren E. Burger
Washingtonas.

čiausiojo Teismo pirmininkas 
Warren E. Burger ragina 
Kongresą dar šiemet užgirti 
pasiūlymą paskirti daugiau 
federalinių teisėjų. Dabarti
nio skaičiaus nebeužtenka. 
Pasiūlymas yra federali- 
niams distriktų teismams 
duoti 140 naujų teisėjų.

Aukš-

kiuose, kurios buvo pasiek
tos visų taikingųjų jėgų ne
nuilstamų veiksmų kaina. Tai 
iššūkis tautų valiai, sąmonin
gas SNO Generalinės Asamb
lėjos specialios nusiginklavi
mo sesijos, kurios teigiami 
rezultatai atveria naujas per
spektyvas deryboms dėl gink
lavimosi varžybų nutrauki
mo ir tolesnio įtempimo ma
žinimo, dalyvių pastangų ne
paisymas.

Militaristinės jėgos, neat
sižvelgė į masinius pasaulio 
visuomenės protestus ir neat
sisakė ketinimų pradėti ga
minti bei dislokuoti neutroni
nį ginklą. Dėl jų kaltės nėra 
pažangos derybose, kurių 
tikslas — sumažinti karinį 
įtempimą.

Vis grėsmingesnį pobūdį 
įgauna imperializmo, rasizmo 
ir aparteido jėgų veiksmai 
prieš nacionalinio išsivadavi
mo judėjimus, prieš nepri
klausomų valstybių suvere
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Turizmo biznis 
skundžiasi

Roma. — Italija yra vienas 
tų kraštų, kuriuose vasaros 
metu daugiausia turistų lan
kosi. Joje daug viešbučių ir 
restoranų (valgyklų) tik tu
ristais ir pasilaiko. Bet šie
met jų bizniui labai pakenkė 
pasikartojantys jų darbinin- 
kų-tarnautojų streikai. Tik 
per vieną paskutinį mėnesį 
įvyko net trys visuotini 24 
valandų streikai. Daugiau 
700,000 tų įstaigų darbininkų 
streikų pagalba protestuoja 
prieš blogas darbo sąlygas ir 
mažas algas.

Angliakasių didvyris
Šiomis dienomis iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė Sam Greece, 
vienas žymiausių angliakasių 
vadų. Jis mirė sulaukęs 83 
metų amžiaus. Jau 1920 me
tais jis savo veikla pasižymė
jo šios šalies angliakasių 
streike. Eilinių narių buvo 
labai mylimas ir gerbiamas.

Kaip daugeliui kitų buvu
sių angliakasių, taip šiam an
gliakasių didvyriui gyvenimą 
sutrumpino taip vadinama 
“juodųjų plaučių liga.”

Velionio Greece žmona bu-

numą ir laisvą vystymąsi. 
Todėl ypač pavojingi kai ku
rių šalių mėginimai išplėsti 
geografinę NATO karinės 
mašinas naudojimo sferą.

Jėgos, kovojančios prieš 
įtempimo mažinimą, dangsto 
savo veiksmus propagandinė
mis kampanijomis, kurios or
ganizuojamos tarptautiniu 
mastu ir kuriomis siekiama 
kurstyti įvairių šalių tautų 
tarpe priešiškumą ir nepasi
tikėjimą.

Pasaulinė taikos taryba at
kreipia visų taikingųjų jėgų 
dėmesį j tai, kad susidaro 
rimta padėtis. Ji ragina ap
ginti įtempimo mažinimo lai
mėjimus ir neleisti, kad vėl 
kiltų „šaltasis karas", — už
tikrinti nenukrypstamą, nuo
seklų žengimą j priekį, j 
tvirtą taiką Ir tarptautinį 
saugumą.

Tam pirmiausia biltina pi-

Tąsa 5-am pusi.

Premjeras Begin laimėjo
Jeruzalė. — Izraelio kabi

netas užgyrė premjero Begi
no poziciją dėl santykių su 
Egiptu. Jis atmetė preziden
to Sadato reikalavimą, kad 
nors dalį užimtųjų Egipto te
ritorijų dabar sugrąžintų 
Egiptui.

Taip pat ir Izraelio parla
mentas beveik dviejų trečda
liu balsų dauguma užgyrė 
premjero ir jo vadovaujamo 
kabineto nusistatymą. Šie 
Izraelio ėjimai yra didelis 
smūgis Egipto prezidento 
Sadato politikai dėl atskiros 
sutarties.

Netenka nė kalbėti, kad 
premjeras Begin yra labai 
patenkintas.

PER “KLAIDĄ”
TAPO NUŠAUTAS

Columbus, Ohio. — Birže
lio 15 d. plėšikas bandė api
plėšti banką. Kas nors pra
nešė policijai, kuri atsiskubi
nus plėšiką nušovė—arba 
taip manė, kad nušovė plėši
ką. Bet iš tikrųjų tai buvo 
rašytojas Jack Drummond, 
55 metų amžiaus, šeimos tė
vas. Norėdamas, kad jo kny
goje piešiamas banko plėši
kas būtų tikrai panašus į 
plėšiką, jis sugalvojo banko 
apiplėšimą išbandyti prakti
koje. Šposas nepavyko ir 
Drummondo nebėra gyvųjų 
tarpe. (

Londonas. — Anglijos par
lamentas nubalsavo Domini- 
cos salai suteikti nepriklau
somybę. Nutarimas pradės 
galioti lapkričio 3 d.

S am Reece 
pažangių pažiūrų poetė.vo

Ji sukūrė visuose streikuose 
darbininkų dainuojamą dainą 
“Which Side Are You On?”

Kelios dienos prieš mirtį 
“Daily World” bendradarbis 
žurnalistas Art Shiel su 
Reece turėjo pasikalbėjimą. 
Jis žurnalistui papasakojo 
apie ilgą jo kovoje už darbo 
liaudį nueitą kelią.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į
TARYBŲ LIETUVĄ

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

Kaina: $1,270.
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 j: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozonė Park, N. Y. 11417 .
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Menachem Begin

Laoso respublika su 
Vietnamo žmonėmis

Laoso Liaudies Respubli
kos vyriausybė išleido pa
reiškimą, kuriame jinai aiš
kiai atsistojo Vietnamo So
cialistinės Respublikos pusė
je jo ginčuose su Kinija ir 
Kambodija. Ji sako, kad 
Vietnamo pozicija yra teisin
ga, kad Kinija ir Kambodija 
yra agresorės.

Laosas rubežiuojasi su Tai
landu, Kambodija ir Kinija. 
Šis jo vyriausybės pareiški
mas yra labai reikšminga pa
rama Vietnamo Respublikai.

Demokratai už 
pašalinimą mero

Cleveland, Ohio. — Cleve- 
lando Demokratų partijos 
pareigūnai beveik vienbalsiai 
nutarė visais būdais remti 
pastangas pašalinti iš vietos 
merą Denny J. Kucinich. 
Nors meras yra demokratas, 
bet atsisakė dalyvauti tame 
viršininkų susirinkime.

Už mero Kucinich pašalini
mą buvo jo priešų surinkta 
38,000 piliečių parašų. Balsa
vimai įvyks rugpjūčio 13 d. 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos politinė taryba labai 
energingai remia merą ir jo 
apsigynimo reikalams paau
kojo $25,000.

PREZIDENTO CARTERIO 
GRIEŽTAS ĮSAKYMAS

Washingtonas. — Paaiški, 
kad Baltųjų Rūmų štabe esa
ma tokių pareigūnų, kurie 
vartoja narkotikus. Prezi
dentas Carteris įsakė: “Nu
traukite vartoję narkotikus, 
arba susiraskite darbą ki
tur.” Jis sako, kad jis savo 
štabe netoleruos nė vieno, 
kuris jo įsakymo nepaklus.
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Jau galvoja ir planuoja
Nors busimieji prezidentiniai rinkimai dar už virš poros 

metų, o spatrdoje apie busimuosius didžiųjų kapitalistinių 
partijų kandidatus jau plačiai spekuliuojama. Negali būti 
nė mažiausios abejonės apie dabartinio prezidento Jimmy 
Carterio kandidatavimą antram terminui. Bet ar Demokra
tų partijoje bus jam konkurentas? Kokios šiuo klausimu 
perspektyvos? Kaip dabar dalykai sustovi, tai jam tikrai 
rimtu oponentu galėtų būti tiktai senatorius Edward Ken
nedy. Jo vardas dažnai suskamba spaudoje. Sakoma, kad 
jo kolegos daro į ji spaudimą ruoštis pasiūlyti savo kandi
datūrą.

Republikonų partijoje minimos dvi pavardės. Sakoma, 
kad buvęs prezidentas Gerald Ford labai norėtų sugrįžti į 
Baltuosius Rūmus ir prašys partijos konvenciją jam tą pro
gą suteikti. Bet buvęs Kalifornijos gubernatorius Ronald 
Reagan jau yra ir specialų fondą įsteigęs propagandai už 
savo kandidatūrą. Republikonų konvencijoje būsianti labai 
aštri kova tarp Fordo ir Reagano. Tarp konservatorių Rea- 
ganas labai išsipopuliarino savo opozicija Panamos sutarčių 
užgyrimui. Kaip atsimename, jo šūkis buvo: “Panamos Ka
nalą mes iškasėme. Jis priklauso ir amžinai turi priklausyti 
mums!”

Kaip praėjusiuose rinkimuose, taip, žinoma, ir busimuo
siuose bus ir daugiau kandidatų. Antai Komunistų Partija 
neatlaidžiai propaguoja trečiosios liaudies partijos idėją. 
Galgi kai kurios didžiosios darbo unijos ta idėja susidomės 
ir įsitrauks į sąjūdį ją įgyvendinti. Bet jeigu tokia trečioji, 
liaudies partija prieš rinkimus nesusikurs, Komunistų Par
tija statys savo kandidatą. Socialistų Partija irgi turės sa
vo kandidatą.

Atviras Helsinkio 
sutarties laužymas

Žymus Belgijos darbo unijų vadas ir veikėjas Gilbert 
Mousset buvo pakviestas dalyvauti American Federation 
of State, County and Municipal Employees’ unijos konven
cijoje, kuri įvyks Las Vegas, Nevadoje. Jis pakvietimą 
priėmė. Deja, Amerikos valstybės departamentas jam už
trenkė šios šalies duris, atsisakydamas duoti vizą.

Kodėl mūsų valdžia Mousseto neįsileido? Ogi todėl, kad 
jis taipgi yra Belgijos Komunistų Partijos narys. »

Giliausiu pasipiktinimu labai teisingai Belgijos laikraštis 
“La Tribune” sako, kad tai yra atviras sulaužymas Helsin
kio sutarties, kurią, kaip žinoma, pasirašė ir Amerika, kad 
tas tik parodo, jog Carterio propaganda apie “žmogaus tei
ses” nėra nuoširdi.

Beje, labai įdomu ir tas, kad komercinėje spaudoje nesi
matė nė žodelio kritikos mūsų Valstybės departamentui. 
Juk toks dalykas spaudos reporteriams, redaktoriams ir 
bendradarbiams yra puikiai žinomas, tačiau nė vienas jų 
prieš kelias dienas įvykusioje spaudos konferencijoje nepa
klausė prezidento Carterio, ką jis mano apie jo Valstybės 
departamento tokį pasielgimą.

Amerikos spauda 
konglomeratų rankose }

Nepriklausomas komercinis dienraštis, vieno turčiaus ir 
mažos kompanijos leidžiamas, išeina iš mados. Tokie dien
raščiai vienas po kito patenka į didžiulių monopolistinių 
korporacijų, šiandien konglomeratais vadinamųjų, rankas. 
Tai sužinome iš žurnalo “Fortune.”

Štai keletas faktų: 1950 m. konglomeratams priklausė tik 
20 procentų visų šalies komercinių dienraščių, o šiandien 
jau priklauso net 62 procentai. O kas liečia skaitytojus, tai 
jų jau 73 procentai yra konglomeratams priklausančių dien
raščių rankose. “Fortune” dar priduria, kad po 20 metų visi 
šios šalies komerciniai dienraščiai bus tik 10 korporacijų 
rankose!

Ir dienraščiai nėra išimtis. Tokioje pat padėtyje yra atsi
dūrę komerciniai žurnalai, radijas, televizija ir visos kitos 
informacijos priemonės bei įstaigos.

FBI agentai 
nelegališkoje veikloje

Buvęs FBI (Federal Bureau of Investigation) agentas Ga
ry Thomas Rowe pasakoja apie savo ir kitų agentų veiklą 
plačiai žinomoje teroristinėje Ku Klūks Klan organizacijo
je. Jie ten pasiųsti neva susekti ir iškelti aikštėn Klano 
teroristinius veiksmus, bet tuose veiksmuose aktyviškai 
dalyvauja ir jie patys.

Rowe pateikia keletą FBI agentų teroristinių veiksmų. 
Pav., 1963 metais Rowe pats nušovė juodą žmogų, bet FBI 
viršininkas jam pasakė: “Tik tylėk ir niekam apie tai dau
giau nesakyk.” Arba antai 1965 metais jis buvo vienas iš 
KKK “akcijos skvado” keturių narių, kurie nužudė Detroi
to sunkvežimių vairuotojų unijos veikėjo Liuzo žmoną Vio
lą, kuri buvo nuvykusi į Alabamą dalyvauti sąjūdyje už 
civiles laisves ir konstitucines teises.

Tas pat Rowe liudijo Senato komitete, kad FBI viršinin
kai jį ragino aktyviai dalyvauti KKK atliekamuose teoristi- 
niuose veiksmuose.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

LAISVĖ

Kas ką rašo ir sako
VIS TIE KOMUNISTAI 
JIEMS KALTI

Leidinyje “The Star” (July 
25) atspausdintas straipsnis 
“Pagalba narkotikų naikina 
Jungtinių Valstijų militari- 
nes jėgas Rytų Europoje.” 
Rašo Fred Wehner. Jis ypač 
susirūpinęs Amerikos milita- 
rinių jėgų padėtimi Vakarų 
Vokietijoje. Kaip žinia, V. 
Vokietijoje dar ir šiandien 
Jungtinės Valstijos laiko mil
žinišką iš apie 45x,000 karei
vių armiją.

Wehner sako, kad iš kiek
vieno amerikinių kareivių 
šimto devyni yra‘ narkotikų 
aukos, nebetinkami militari- 
nėms pareigoms. O iš kiek
vieno šimto net 40 kareivių 
rūko “marijuaną.” Kongreso 
Atstovų Rūmų komiteto pir
mininkas Mr. Wolff sako, 
kad .27,000 mūsų kareivių 
yra narkotikų sugadinti.

O kas už tai kaltas? Gal 
amerikinių militarinių jėgų 
vadovybė? Gal Vakarų Vo
kietijos vadai ir valdžia? Gal 
kalti tie patys amerikiečiai 
jauni vyrai, kad jie tokie mo
raliniai silpni, jog tam po 
narkotikų aukomis?

Absoliūtly, ne! Kalti esą 
Rytų Vokietijos komunistai. 
Tai jie, girdi, yra suplanavę 
tas mūsų jėgas V. Vokietijo
je taip sužaloti, kad, kilus 
karui, jos būtų bevertės. Jie, 
saki) Wehner, slaptai veža V. 
Vokietijon narkotikus ir jais 
šeria mūsų nelaimingus ka
reivėlius . . .

KNYGA APIE MŪSŲ 
VEIKĖJĄ
KS. KAROSIENĘ

Žymusis Tarybų Lietuvos 
veikėjas Vytautas Kazakevi
čius, kuris dabar vieši Jung
tinėse Valstijose, savo laiške 
Vilniaus “Tiesai” rašo:

“San Franciske veikia Ka
lifornijos istorijos draugija, 
kuri įsteigta dar 1871 m. Ši 
mokslinė organizacija tyrinė
ja Didžiojo vandenyno JAV 
pakraščio istoriją, kaupia 
įvairią su ja susijusią me
džiagą, turi savo bibliotekas, 
turtingus rankraštynus ir kt. 
Bibliotekos ir rankraštyno 
paslaugomis naudojasi moks
lininkai, studentai. Pastarai
siais metais draugijos biblio
teka pasinaudojo apie 6000 
žmonių.

Neseniai ši biblioteka pasi
pildė dar vienu dideliu rank
raščiu—knyga apie Ksaverą 
Karosienę. Šios knygos dide
lę dalį sudaro draugijos dar
buotojos Liusės Kendel pasi
kalbėjimai su JAV darbinin
kų ir moterų judėjimo, Ame
rikos lietuvių pažangia vei
kėja Ksavera Karosiene. 
Knygoje yra K. Karosienės 
nuotraukų, įvairių dokumen
tų, biografinės žinios ir kita.

Knyga atsirado neatsitikti
nai: draugija pastaruoju me
tu domisi darbininkų ir mo
terų veikla Kalifornijoje 
1930-1940 metais, taip pat 
Antrojo pasaulinio karo me-' 
tais. Ksavera Karosienė at
kreipė draugijos mokslininkų 
dėmesį savo ypač aktyvia ii’ 
reikšminga veikla to meto 
Kalifornijoje. Jos gyvenimo 
ir veiklos faktai, sukaupti 
vienoje rankraštinėje knygo
je, patenka į seriją “Įžymios 
Kalifornijos moterys” ir pa
rodo K. Karosienę kaip vieną 
žymių Kalifornijos moterų, 
įnešusių svarbų indėlį į JAV 
ir pasaulio moterų judėjimą 
už taiką ir socialinę pažangą.

Knygoje plačiai atsisklei
džia labai turiningas, įvairus 
K. Karosienės gyvenimas, 
jos ryški asmenybė. Daug 
pasakojama ir apie Tarybų 
Lietuvą. Kaip pažymi laiš
kuose K. Karosienei draugi
jos atsakingi darbuotojai, 
yra sukaupta labai vertinga 
krašto istorijos medžiaga, 
papildanti darbininkų unijų 
ir moterų veikimo vaizdą.

Ši medžiaga neliks rank
raštyje: draugija, paprašiusi 
K. Karosienę padaryti reika
lingus patikslinimus, patai
symus ar papildymus, numa
to ją vėliau išspausdinti at
skira knyga.”

CHICAGOS NACIAI — 
LIETUVIŠKŲ 
REAKCININKU 
TALKININKAI

Atsimename, kaip Chica- 
gos naciai atvirai dalyvavo 
lietuviškų reakcininkų su 
naujieniniais menševikais 
priešakyje suruoštoje de
monstracijoje prieš Jaunimo 
Centre rodymą filmų iš Ta
rybų Lietuvos. Atrodo, kad 
tie ryšiai tarp nacių ir nau- 
jieniečių tebeveikia. Tai aiš
ku iš “Naujienose” (liepos 11 
d.) aprašymo nacių suruoštos 
demonstracijos Marquette 
Parke. Visame aprašyme nė 
žodelio prieš nacius ir jų su
ruoštą provokacinę demon
straciją. Aprašymo antraštė 
per visą puslapį—“Policija 
apsaugojo Marquette 
parką.”

“Apsaugojo” nuo nacių? 
Ne! “Naujienos” sveikina po
liciją, kad jinai “apsaugojo” 
parką nuo tų, kurie bandė 
demonstruoti prieš nacius. 
Jos šiuos demonstrantus va
dina “triukšmadariais” ir 
“mušeikomis.” Naujienos 
sveikina policiją, kad jinai 
puolė ir areštavo ne nacius, o 
demonstrantus prieš juos.

Tik pasiskaitykite:
“Naciai labai bailiai žygia

vo į jiems skirtą vietą. Ten 
nuvyko jų vadas Frank Col
lin. Jis tuojau buvo užkeltas 
ant prekių išvežiojimo troke- 
lio ir pradėjo sakyti įprastinę 
kalbą. Jis turėjo garsiakalbį, 
bet jis nebuvo gerai nustaty
tas. Galėjo garsui kenkti ir 
medžių šakos, kurių tankūs 
lapai atmušė žodžių atgarsį. 
Net ir arti buvusieji negalėjo 
suprasti, ką Collin kalbėjo.

Dar prieš eisenos pradžią 
apie tūkstantis juodžių norė
jo 71 gatve pasiekti Mar
quette Parką ir sumušti na
cius, bet policija ne tik juos 
sustabdė, bet nuvarė kiton 
geležinkelio tilto pusėn.

Vėliau ta pati grupė bandė 
prasiyeržti į Marquette Par
ką 67-ta gatve, bet policija ir 
čia juos sustabdė. Western 
gatvė buvo gerai saugoma, 
policija neleido būriams 
žingsniuoti į vakarus.

Grupei jaunų žydų pavyko 
vis dėlto pasiekti Collin kal
bos vietą, esančią prie 71-os 
ir Sacramento, kurie pradėjo 
atsakinėti Frank Collin min
tims. Įsifiltravo apie 40 
triukšmadarių. Jie tuojau 
pradėjo kumščiuoti nacius. 
Bet minioje buvo pusėtinas 
skaičius civiliai apsirėdžiusių 
agentų, kurie tuojau izolavo 
mušeikas ir sukišo į čia pat 
laukusias policijos areštines.

Visame Marquette Parke 
policija suėmė 72 mušeikas, 
neklausiusius policijos įsaky
mų ir bandžiusius daužyti 
nacius. Visą laiką grupės 
smarkiai šūkavo ir koloje 
vieni kitus. Vieni linkėjo 
mirties naciams, o kiti žy
dams ir juodžiams.

IR TEN BŪTA LABAI 
AŠTRIŲ PEŠTYNIŲ

Kaip žinia, neseniai To
ronte įvyko “vaduotojų” taip 
vadinamos Pasaulio Lietuvių 
Bendrovės sąskrydis. Iš Pr. 
Razmino pateiktų apie jį pa
stabų kunigų “Drauge” (lie
pos 10 d.) tenka spręsti, kad 
jame buvo labai aštrus pasi
dalijimas, labai smarkios 
peštynės. Kalbėdamas apie 
naują valdybą, Razminas, gi
liai atsidusęs, sako: “Grįž
tančiuosius vieni pasitiks 
džiaugdamiesi, kiti plūsdami. 
Taip jau įprasta pasauly. 
Mes buvome įpratę garbin
gus valdžios vyrus pasitikti 

iškilmių maršu, kultūringai 
juos gerbdami. Taip turėjo 
būti anais laikais, taip turėtų 
būti ir šiandieną.” Bet dabar, 
matyt, taip nebėra, bent jau, 
kaip atrodo, taip nebuvo 
šiame PLB seime.

Tiesa, sako Pr. Razminas, 
kad bus tokių, kurie iš tikrų
jų su dideliu džiaugsmu pasi
tiks naujuosius “valdžios vy
rus,” bet: “Bet, be šviesių 
prošvaisčių, grįžtantieji 
nauji pareigūnai nebus visų 
džiaugsmingai sutikti. Kai 
kas juos pasitiks ir apkalbo
mis, nepasitikėjimu. O suga
dinti kad ir geriausiai pa
ruoštą maistą nėra sunku. 
Tik įpilk trupinį mąistą gadi
nančių priemaišų^ Jie tai 
padaryti gerai moka. Jie ir į 
Torontą tuo tikslu vyko. To
kie retai pilnai savo tikslą 
pasiekia, bet palieka veikloj 
taršos žymių, ir to jiems 
laikinai užtenka. Atskubėjęs 
vartininkas apgins vartus, 
tačiau pats puolimas puolan
čiuosius laikinai patenkins.

Vienų ateities veiklos pro
gramos ryškesnės, kitų blan
kesnės. Apskritai didesnio 
būsimos veiklos projektinio 
entuziazmo prieš seimą ne
parodyta. Tie, kurie dirbo, 
pasisako, ką atliko, tuo pačiu 
pasiryžę kitiems veiklos val
džias perduoti. Jau tai, kad 
puolėjai ieškojo šnekos su 
PLB intensyviai dirbusiais, 
rodo, kad jie yra ne tik 
vertinami, bet ir įvertinami. 
Tačiau su JAV Bendruomene 
jau kita šneka. Ilgus metus 
spiaudęs į veidą, nenorėk 
užsukti į svečius ir dar kavu
tės išgerti.”

Milijonas kilometrų 
Drenažo linijų

Turėti gražius ir derlingus 
laukus—sena lietuvių val
stiečių svajonė. Ją įgyven
dinti Nemuno krašte galima, 
tik atlikus didelius melioraci
jos darbus. Per dvidešimt 
buržuazijos valdymo metų 
Lietuvoje buvo nudrehuota 
apie 12 tūkstančių hektarų, o 
dabar drenuotų laukų turime 
beveik du milijonus hektarų.

Be sausinimo, ypač darži- 
ninkytės reikalams, 20 tūks
tančių hektarų plote jau 
įrengtos drėkinimo sistemos. 
Daugelis ūkių, esančių tuose 
rajonuose, kur nėra upių ir 
ežerų, įsirengia dirbtinius 
vandens telkinius. Šiuo metu 
Lietuvoje yra daugiau kaip 
500 tokių telkinių, kurių ben
dras plotas sudaro 32 tūks
tančius hektarų. Nauji tven
kiniai—tai ne tik didelė nau
da žemės ūkiui—drėkinimo 
reikalams, bet kartu jie su
daro geras sąlygas žemdirbių 
poilsiui, puošia kraštovaizdį.

Dabar kiekviename Lietu
vos kolūkyje jau yra viduti
niškai po 1,5 tūkstančio hek-

AUGA ENERGETSKOS MILŽINAS
Foforeportažas iš Ignalinos atominės elektrinės statybos

Tarybų Lietuvos žemėlapy
je atsirado naujas miestas — 
Sniečkus. Jame gyvens stam
biausios šalyje Ignalinos ato
minės elektrinės, statomos su
tinkamai su TSKP XXV su
važiavimo nutarimais, staty
tojai ir eksploatacininkai.

Elektrinė statoma trijų sq- 
junginių respublikų — Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusi jos 
-- pasienyje. Joje bus su
montuoti reaktoriai, kurių 
vienetinis galingumas pri
lygsta 1,5 milijono kilovatų. 
Pirmuosius AES pajėgumus 
numatyta atiduoti naudoti 
sekančio penkmečio pradžio
je.

Dabar Ignalinos AES sta
tybos aikštelėje plečiasi dar
bai, ruošiant statybos indust
rijos bazę. Pirmųjų produkci
ją davė ' stambi betono gar 
mykla, baigiama statyti gelž
betonio konslrukcijų gamyk
la, įrengiami galingi „šilu
mos fabrikai". Pradėti žemės 
darbai — kasama dauba pa
grindiniam korpusui — ato
minio energetikos komplekso 
„širdžiai".

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS NARIAMS

*
Džiugu, kad, nors gerai 

pavėluotai, jau turime žurna
lo “Šviesa” šių metų 2-ąjįį 
numerį. Ir šiame numeryje 
žurnalo skaitytojai rasite 
apsčiai gerų, naudingų pasi
skaitymų.

Dėmesio verti straipsniai:
Tarybų Lietuvos naujoji 

konstitucija—lietuvių tautos 
kelrodis ir gairės į naujas 
pergales (vedamasis).

Justo Paleckio—Kur teisių 
gynimas, o kur veidmainys
tė.

V. Balkevičiaus—Kas “da
vė” žmonėms moralę?

Jono Grigonio—Universi
teto vaidmuo mokslo ir tech
nikos progrese.

V. Gulmano—Marijampo
lės miesto privilegija.

A. Liepsnonio—Ką reak
cionieriai nuslėpė nuo Lietu
vos liaudies.

Henriko Vencevičiaus — 
Knyga kaip mokytojas ir gy
venimo palydovas.

Vinco Lauraičio—Dapšių 
paslaptis.

Izoldos Laurinčiukaitės— 
Baltųjų karalienė (novelė).

V. Junevičiaus—Teisingas 
istorijos vaizduotojas ir jo 
paveikslas “Žalgirio mūšis.”

Be to, ir šiame numeryje 
skaitytojai rasite pasiskaity
mui gražių eilėraščių.

Šia proga norime paraginti 
LLD narius nepamiršti užsi
mokėti narines duokles. Nea- 
tidėliokitę į pabaigą metų.

tarų nusausintų dirvų, po 
400 hektarų kultūrinių pievų 
ir ganyklų. Respublikoje po 
žeme suklota daugiau kaip 
milijonas kilometrų drenažo 
linijų. Melioracijos įrenginių 
vertė sudaro daugiau kaip 3 
milijardus rublių. Pastaruoju 
metu valstybė kasmet melio
racijos reikalams išleidžia po 
220 milijonų rublių kapitali
nių įdėjimų. Šios didžiulės lė
šos atsipirks keliariopai. 
Kiekvienas melioriotos že
mės hektaras duoda 8-9 cent
neriais didesnį javų derlių.

Dešimtajame penkmetyje 
bus atiduota naudoti 570 
tūkstančių hektarų nusausin
tų ir sukultūrintų bei 15 
tūkstančių hektarų drėkina
mų žemių. 250 tūkstančių 
hektarų plote bus įrengtos 
kultūrinės pievos ir ganyk
los, pakalkinta 800 tūkstan
čių hektarų rūgščių dirvų, 
nutiesta apie 6 tūkstančius 
kilometrų kelių, įrengta dau
giau kaip 100 įvairių yan- 
dens saugyklų ir tvenkinių.

Pagrindinė melioracijos

Pirmąją produkciją davė bet.no qamykla. AES statybai pri
reiks Šimtų tūkstančių tonų cenento.

Greta auga Sniečkaus gy
venvietė. Šimtai statybinin
kų, atvykusių čia su komjau
nimo kelialapiais, įkūnija be
tone Ir stikle architektų su
manymus. įkurtuves naujuo
se būFilose čia jau surengė

daugiau kaip trys tūkstančiai 
statybininkų ir jų šeimų na
rių. Mieste taip pat pastatyti 
1284 vietų vidurinė mokyk
la, vaikų darželis 280 mažy
lių, erdvi kavinė, parduotuvė 
ir kiti objektai.
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darbų kryptis dabar—jos 
kompleksiškumas. Anksčiau 
melioravimo darbai apsiribo
davo nuvedamojo ir sausina
mojo tinklo įrengimu, kelmų 
ir krūmų šalinimu. Jau kuris 
laikas melioratoriai įrengia 
ne tik sausinimo, bet ir drė
kinimo sistemas, pakalkina 
rūgščias dirvas, išlygina me
lioruojamus plotus, tiesia 
ūkių vidaus eksploatacinius 
kelius, nukelia vienkiemius, 
įrengia kultūrines pievas ir 
ganyklas. Pastaruoju metu 
melioratoriai lygino dirvas, 
praturtino dirvožemį organi
nėmis medžiagomis Alytaus 
rajono Raižių tarybiniame 
ūkyje, Šalčininkų rajono Ak
menynės kolūkyje. Anksčiau 
jie panašius darbus dirbo 
Lazdijų, Plungės, Rokiškio ir 
kitų rajonų ūkiuose. Šiemet 
pradedami rekultivuoti dur
pynai Jonavos ir Vilniaus ra
jonuose. Šiuose seniai išnau
dotuose plotuose sužaliuos 
kultūrinės pievos. Melioraci
jos darbai darosi vis įvaires
ni, kompleksiškesni.

V. Siudikas

1915—1922 metai

Prisiminimas
Lietuva, brangioji tėvyne, 
Pamilau aš tave dar 

vaikystės laikais, 
Kai takeliais Šventosios 

pakrančių, 
Laksčiau su kaimynų 

vienmečiais vaikais.

Mano meilė negeso širdyje, 
Kai toli nuo tavęs gyvenau, 
Tu davei man stiprybę 

savyje,—
Aš tave lyg šventove laikiau.

Neviliojo manęs Krymo 
grožis,—

Jo kalnai ir olėti šląitai, 
Nei jūrų žaliosios bangos 
Ir rožėm apaugę krantai.

Mano mintys tavyje gyveno, 
Ir tavyje aš laimę jutau, 
Karštai troškau pasiekti - 

tėvynę
Ir niekur nevykti daugiau.

K. Zakavičienė 
PASTABA:

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Utenos gimnaziją, ku
rioje ir aš mokiausi, evakua- 
vo (perkėlė jį Voronežą, o aš, 
dėl silpnų plaučių, patekau į 
Krymą. Iš Krymo grįžau tik 
1922 m. rugpjūčio 25 dieną.

K. Z.

SENATAS BALSAVO
UŽ VARTOJIMĄ ANGLIES

Washingtonas. — Senatas 
92 balsais prieš 6 nutarė da
ryti spaudimą, kad pramonė
je būtų einama prie pavada
vimo aliejaus anglimi kaip 
kuro. Bet manoma, kad toks 
pakeitimas energijos krizės 
neišspręstų ir tik padidintų 
oro užteršimą.

T
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Kritusio draugo atminimasII II

VLADAS VAICEKAUSKAS

Lietuvos liaudies 
meistrų kūrinių 
paroda

LIETUVOS MOKSLININKŲ SIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI

Kur tekės energijos upės. . .
žmogus daug ką Ilgai atsimena: gerus dar

bus, gerus draugus bei kaimynus, rasotas vaikys
tės pievas, smagias vestuves, pilnas liūdesio aki
mirkas. Atminimas, lt nebylus sargas, ilgai sergs
ti, kol nelauktai netikėtai kurią nors minutę akyse 
graliu paveikslu ilkyla.

Laimingas tas, kuris visada turi ką prisiminti, 
kurio kiti neužmiršta. Toks žmogus atminimą dar 
Ir savo valkams persako.

1949-ųjų metų vasarą Kaišiadorių miesto pašo
nėj, dabartiniame Veterinarijos mokslinio tyrimo 
instituto eksperimentiniame ūkyje, Bronius Stasiū
nas arė dirvoną netoli alksnyno. Buvo gražus pa
vakarys. Leisdamasi saulė atvėrė paukščiams sna
pus, Ir tie kėlė smagų alasą visuose galulaukės 
kampuose.

Bronius nulipo nuo traktoriaus, atsisėdo ant 
vagos... Žmonės taip jį Ir rado — atvirtus) aukš
tielninką, visą kulkų suvarpytą.

Laidojo Bronių kone visas kaimas. Verkė mote
rys, rūsčiai kramtė lūpas vyrai: kiekvienam spau
dė širdj stalgi, nelaukta jaunuolio, linksmo šo
kėjo, vakaruškininko, gegužlnininko netektis. Ir 
tikrai, niekas kitas kaime nemokėjo taip gražiai 
panaitėllų šokinti, kaip Bronius, o jam dar nė 
aštuoniolika nespėjo sukakti.

Niekam Bronius nelindo į akis, nestojo skersai 
kelio. Jis tik laikėsi savo komjaunimo knygelės, 
tik tikėjo rytdiena, tą rytdieną pats norėjo kurti. 
Pikti žmonės Iš miško jam siuntė raštelius. Bro
nius, be abejonės, jautė, kuo tai gresia, bet ne
sitraukė Į kampą, o važiavo į traktorininkų kur
sus, nuo nieko neslėpė, ko troško. Anuo metu 
tai negalėjo geruoju baigtis.

.. .Broniaus traktorius stovėjo vienas po lietum. 
Niekas nedrįso, o gal ir nenorėjo rankų prie jo 
kišti, nors ūkio direktorius ir kalbino vyrus.

Ir štai vieną dieną, klek nelauktai, prie trak
toriaus stojo Broniaus brolis...

Paskui ūkyje atsirado daugiau traktorių, sėja
mųjų, ir žmonės, begalinių darbų ir rūpesčių ap
nikti, pamažėl ėmė primiršti Stasiūnų nelaimę.

Per šventes ar metinius žemdirbių suėjimus, tei
sybė, ūkio vadovai Ištardavo Broniaus vardą, ta
čiau Ilgai gedėti nebuvo kada —- darbas darbą 
vijo: reikėjo statyti fermas, melioruoti laukus, 
tiesti kelius, leisti Į mokyklas valkus.

Daug metų prireikė, kol žmonės, apsitvarkę, 
apsižiūrėję, sukūrė naują gyvenimą ir tada, su
sėdę retsykiais prie putojančio alaus, ėmė prisi
minti, kas jų pergyventa. Tada kažkuris iš vyrų 
ir prisiminė Bronių.

Netrukus buvo užsakytas Ir gražiai padarytas 
Broniaus Stasiūno, pirmojo traktorininko; atmini
mo prizas. Oklo direkcija, partinė ir komjaunimo 
organizacijos nutarė kasmet jį paskirti geriausiai 
rajono komjaunimo ir jaunimo žemdirbių brigadai.

Šitaip Broniaus vardas, prikeltas Iš užmaršties, 
po 28-erių metų peržengė gimtojo ūkio ribas.

Komjaunimo rajono komitetas nedelsdamas pa
ragino viso rajono jaunuosius žemdirbius: „Tegul

Bronius Stasiūnas

An tanas JONYNAS

PENKMEČIAI
I penkmečius nueinančius 
Žiūrėkit,
Komunistai. —
Į savo darbus didelius,
Į skambančią jaunystę,
Į pergales,
Į nuostolius,
Į nugalėtus nuotolius,
Į džiaugsmą neišsenkantį, 
l blankstančias skriaudas... 
Žiūrėkite
Patenkinti
Į paliktas pėdas.

Į penkmečius beeinančius 
Žiūrėkit, 
Komunistai. —
Į užmojus platėjančius, 
l bręstančią jaunystę, 
Į naują vagą ariamą 
Ir į kūrybos nerimą, 
Į prakaitu ir ištverme 
Įveikiamas kliūtis... 
Žiūrėkit, 
Kaip darbų versme 
Atūžia ateitis.

Į penkmečius ateinančius 
Žiūrėkit, 
Komunistai. —
Į svajones nesenstančias,
Į žilstančią jaunystę,
Į horizontų platumas, 
Statybas neužmatomas, 
Iškylančias iš rytdienos, 
Atplaukiančias dainas... 
Žiūrėkite
Į sklidinas
Naujų kovų 
dienas.

Mes penkmečiais matuojame 
Kovų ir darbo kelią, 
Mokėjimą, žinojimą, 
Raumens ir proto galią, 
Žmogaus pasiaukojimą, 
Svajonę, 
Išdainuojamą

Šviesus jūsų bendraamžio komjaunuolio Broniaus 
Stasiūno atminimas paskatina kiekvieną jūsų me
chanizatorių naujiems darbo žygiams".

Šią žinią išplatino rajono laikraštis.
Dėl prizo stojo kovoti keturiolika komjaunimo 

ir jaunimo brigadų. Geriausios vardą pelnė Bro
niaus gimtojo ūkio vaikinai.

Komjaunuoliai prikėlė iš užmaršties tūkstančius 
vardų. Didvyrių, kritusių karo metais, pavardė
mis pavadintos miestų gatvės, aikštės, pionierių 
draugovės, mokyklos; raudonieji pėdsekiai su
ieškojo jų artimuosius, archyvuose rado Įsakus 
apie apdovanojimus, ir, praūžus dešimtmečiams, 
tie apdovanojimai buvo įteikti kariams arba jų 
namiškiams. Ir šiandien tebeieškoma nežinomų 
didvyrių relikvijų, kuriami šlovės kambariai, mu
ziejai, kino filmai, rašomos knygos... Kritusių at
minimas skatina mus prasmingai pragyventi ne 
tik visą gyvenimą, bet ir kiekvieną valandą, mi
nutę. Jaunoji karta kasdien prisiliečia prie did
vyrių tėvų šlovės šaltinių.

Man teko lankytis Broniaus Stasiūno gimtinėje. 
Laikiau rankose pageltusią jo nuotrauką, iš kurios 
žvelgė labai gyvos, įdėmios akys. Mačiau dorai, 
su meile padarytą jo vardo prizą, ir tada atėjo 
man į galvą mintis, kad šitaip galėtų pasielgti ir 
kitų rajonų komjaunimo organizacijos.

Jaunųjų žemdirbių, pirmųjų kolektyvinių laukų 
artojų, mūsų bendraamžių, kritusių nuo pikto prie
šo rankų, atminimas beldžiasi į mūsų jaunas šir
dis.

Bet kuri žinia, kad kaišiadoriečių iniciatyva ra
do atgarsį, labai pradžiugintų mūsų redakciją.

Rašykite! Sėkmės Jums.
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Skubėjimu, lenktynėm 
Lauke ir fabrike, 
Akimirkom rinktinėm 
Paprastame laike.

Žiūrėkite, žiūrėkite —
, Akim,

Erdvių nebijančiom, 
Širdim, '
Visiems dalijančiom 
Tikėjimą ir drąsą.
Matykit,
Ką sukūrėme,
Ką kuriame,
Ką turime,
Kas buvome, 
Kas esam.

Mes, 
Revoliucijos kovotojai, 
Atsakome už viską. — 
Už ateitį sparnuotąją 
Ir kapo obeliską, 
Už gimto namo židinį 
Ir už metalo lydinį, 
Už tvirtą taiką žemėje 
Ir už Šalies galybę, 
Už skrydžio begalybę 
Minčiai žmogaus neramiajai.

Žemė, žmogus ir laikas 
Mums kraujyje dainuoja. 
Žemė, žmogus ir laikas — 
Jaunystė amžinoji.
Žemė, žmogus ir laikas — 
Novatorių likimas.
Žemė; žmogus ir laikas — 
Į ateitį šaukimas.

Žiūrėkite
Į žemę
Ir į žmogų.
Žiūrėkite
Į žmogų 
Ir į laiką.

Vilnius. — Daugiau kaijy 
10000-čio autorių 2,5 tūks
tančio kūrinių eksponuojama 
respublikinėje dailės verslų 
dirbinių parodoje Vilniuje. 
Tai bene pirmasis tokio pla
taus masto ir pobūdžio rengi
nys, kur dalyvauja pagrindi
nės dailės dirbinius kurian
čios ir gaminančios organiza
cijos—“Dovanos” meno vers
lų dirbinių ir suvenyrų ga
mybos susivienijimas, Lietu
vos TSR dailės fondas ir res
publikos liaudies meno drau
gija. Drauge tai ataskaita, 
ruošiantis sąjunginei dailės 
verslų ir liaudies meno dirbi
nių parodai.

Pagrindinis parodos užda
vinys—parodyti tai, kas su
kurta geriausio ir kas turėtų 
būti ant mūsų parduotuvių 
prekystalių, kas patenkintų 
gyventojų bei svečių poreikį 
įsigyti dovanų, suvenyrų ir 
kitos paskirties dailiųjų dir
binių.

Liaudies meno draugija 
eksponuoja daugiau unika
lius darbus, labiau propaguo
jančius saviveiklinę atskirų 
meistrų kūrybą. Dailės fon
das ir “Dovanos” susivieniji
mas rodo mažaserijinei ir se
rijinei gamybai skirtus pa
vyzdžius. Pastarosiose orga
nizacijose glaudžiai siejasi 
liaudies ir profesionalioji dai
lė, nuolat ieškoma optimalių 
kūrybinių ir techninių gali
mybių, priartinant dailę prie 
praktinių žmogaus poreikių 
Ir buities.

Pastebimi ir tam tikri “Do
vanos” susivienijimo bei Dai
lės fondo gaminamo asorti
mento skirtumai. Pirmoji or
ganizacija savo kūrybinę ir 
gamybinę veiklą nukreipia 
šiuolaikinei profesionaliajai 
taikomajai dailei vystyti, sie
kia aukštos unikalių ir maža- 
tiražių dirbinių meninės kul
tūros, o antroji daugiau re
miasi liaudies meno ir etno
grafiniu palikimu.

“Dovanos” išleidžiamo 
asortimento tiražai būna ge
rokai didesni, todėl gamybo
je neretai nukenčia išleidžia
mų dirbinių meninis lygis. 
Dabartiniu metu susivieniji
me dedama nemaža pastangų 
išleidžiamų dirbinių meninei 
kontrolei sustiprinti. Jai pri
klausančios įmonės įpareigo
jamos griežčiau laikytis me
no tarybos nustatytų tiražų, 
dauginti gaminius, tiksliai 
atkartojant pradinius etalo
nus. Išaugęs šių dirbinių me
ninis lygis atsispindi ir paro
doje.

Ekspozicijų salėse, kaip 
jau įprasta, vyrauja mūsų 
respublikai tradiciniai kera
mikos ir tekstilės dirbiniai. 
Džiugina akį tekstilės pavyz
džiai: lovatiesės, kilimai, su
venyrai, servetėlių komplek
tai—seniai išėję už parodų 
sienų, paplitę mūsų buityje, 
įnešdami jai jaukumo, gied
ros nuotaikos ir savitumo 
bruožų.'

Po žvaigždėmis aukščiausiomis
Ir po gamyklos stogu 
Žiūrėkite
Į laiką ir į žmogų!
Nenuoramos, 
Kūrėjai mes. 
Ir visą laiką laikom, 
Kad komunistui privalus 
Yra skvarbus, kantrus, gilus 
Žiūrėjimas
Pačion daiktų esmėn, 
Pačion dienų prasmėn.

Į penkmečius nueinančius, 
Į penkmečius beeinančius, 
Į penkmečius ateinančius 
Žiūrėkit, 
Komunistai. — 
Su meile
Ir tikėjimu,
Su pergalės linkėjimu, 
Žiūrėkit
Į viliojančią,
Kartom besikartojančią 
Jaunystę.

Eksperimentai “Perkūno 
salėje”

Patekti į “Perkūno salę” 
buvo nelengva. Mano paly
dovas—respublikos Mokslų 
akademijos Fizikinių-techni- 
ninių energetikos problemų 
instituto laboratorijos vado
vas, technikos mokslų kandi
datas Algimantas Ambraze
vičius pirmiausia paprašė iš
kraustyti kišenes, kad jose 
neliktų nė mažiausio metali
nio daikčiuko, po to uždėjo 
ant galvos plastmasinį šalmą 
ir apsaugines ausines. “Salė
je nieko nelieskite. Jei norė
site ko paklausti—rašykite 
bloknote. Kitaip “nesusikal
bėsime.”

. . . Perkūnas trenkė kaip 
iš giedro dangaus. Iš plazmo- 
torono žiočių už stiklo per
tvaros plūptelėjo akinančios 
liepsnos liežuviai. Įrenginys 
priminė pasakų pabaisą, 
spiaudančią ugnimi. Lieps
nos karštis siekė pustrečio 
tūkstančio laipsnių Celsi
jaus . . .

Plazmotrone, kuris prieš 
aštuonetą metų įrengtas in
stitute, vykdomi sudėtingi 
šilumos mainų tyrimai. Va
dovaujami Mokslų akademi
jos viceprezidento akademi
ko Algirdo Žukausko, moks
lininkai nagrinėja sudėtingas 
aukštų temperatūrų šilumi
nės fizikos problemas, nori 
priversti tarnauti žmogui 
plazmą.

Kasdieniniame gyvenime 
mes susiduriame su trimis 
materijos būviais—kietu, 
skystu ir dujiniu. Ketvirtasis 
būvis—plazminis, iki XX 
amžiaus buvęs kosmoso mo
nopolija, nespecialistui sun
kiai suvokiamas. Plazma— 
tai labai įkaitintų temperatū
rų dujos, skriejančios rake
tos greičiu. Dabar ją pavyko 
gauti ir Žemėje. Plazma ku
riama specialiuose įrengi
niuose—plazmotronuosė.

Kam prireikė mokslinin
kams plazmos? A. Ambraze
vičiaus tvirtinimu, labai 
karštų ir greitų dujų srautai 
ateityje galės dirbti daugelį 
naudingų darbų. Ji “išmoks” 
pjaustyti tvirčiausius meta
lus, kiečiausias uolienas. 
Plazmą ruošiamasi panaudoti 
ir chemijoje. Visi gerai žino
me, kaip sunku išskirti iš oro 
azotą ir deguonį, reikalingus 
azotinėms trąšoms gauti. 
Tuo tarpu plazmotrone, 
esant labai aukštoms tempe
ratūroms, oras pats skaidosi 
ir jungiasi į azoto oksidą. 
Žaibiškai jį atšaldžius ir per- 
leidus per keletą technologi
nių įrengimų, iškart gautute 
pigias azotines trąšas. Ir vis 
dėlto svarbiausias mokslinin
kų uždavinys—plazmos pa
galba sukurti magnetohidro- 
dinaminius (MHD) generato- 
rius-įrenginius, kurie pada
rytų perversmą visoje ener
getikoje.

MHD—energetikos ateitis
— Ką jūs pasakytumėte 

apie virtuvę, kuri į atliekas 
išverčia du trečdalius gero 
mąisto? Būtent analogiška 
padėtis šiuolaikinėje pasaulio 
energetikoje,—pasakoja 
mokslininkas.—Į elektros 
tinklus patenka tik trečdalis 
sudeginamo kuro energijos, 
o likusioji dalis išlekia per 
kaminą ir šildo debesis. Pa
čių moderniausių pasaulyje 
šiluminių elektrinių naudin
gumo koeficientas šiuo metu 
daug daugiausia tesiekia 40 
procentų.

Įvairių kraštų mokslininkai 
ieško ekonomiškesnių būdų 
elektrai gaminti. Vienas per
spektyviausių—elektrinės su 
magnetohidrodinaminiais ge
neratoriais, kuriose dirbtų 
plazma.

Kaip veiktų elektrinė su 
MHD? Į plazmotrono degimo 
kamerą paduodamas labai 

suspaustas oro ir gamtinių 
dujų mišinys. Įkaitintas iki 
kelių tūkstančių laipsnių 
temperatūros, skriedamas 
milžinišku greičiu, srautas 
veikiamas magnetu. Teigia
mos dujų dalelės nukrypsta į 
vieną pusę, neigiamos į kitą. 
“Nusėsdamos” ant elektro
dų, jos iškart ir sukuria elek
tros srovę.

Taip gaminti elektros 
energiją būtų mažų mažiau
siai pusantro karto ekono
miškiau užteks ir dviejų.

Brangesnės už auksą
Bet iki to—dar neartimas 

kelias. Kad idėja virstų tik
rove, instituto mokslinin
kams dar teks atlikti tūks
tančius eksperimentų. Mat, 
jokia medžiaga ilgesnį laiką 
negali išlaikyti šiluminių 
plazmos “smūgių”—reikia 
surasti efektyvius šaldymo 
būdus, pačias tinkamiausias 
medžiagas.

Bandymų stenduose—re
tos, didžiausiuose Tarybų 
Sąjungos institutuose sukur
tos medžiagos ir jų mozai
kos. Kai kurios—brangesnės 
ir už auksą, nes gaminamos 
tik laboratorijose. Štai viena 
jų: geltona plyta, panaši į 
tas, iš kurių statomi namai. 
O, pasirodo, net dviejų tūks
tančių laipsnių karštis jai— 
vieni juokai.

— O jeigu ji būtų iš plie
no?

Mokslininkai nuvedė prie 
įrenginio, kuriame rūko keis
tas cigaras. Netrukus jis vi
siškai išgaravo, nors tempe
ratūra terodė pusantro tūks
tančio laipsnių. Štai kas nuti
ko su plienu . . .

Instituto mokslininkai žen
gia nepramintais takais. Už 
naujų medžiagų tyrimo me
todus ir unikalius įrenginius 
joms “egzaminuoti” gauta 
keliolika išradimų teisių, 
šiais darbais naudojasi dau
gelis Tarybų Sąjungos ir už
sienio mokslininkų kolekty
vų.

V amzdžiuose—dvylika 
Nemunu

Tai, apie ką pasakojome— 
kiek tolimesnė respublikos 
energetikos perspektyva. O 
artimesnė?

— Atominė ir hidroaku- 
muliacinė energetika,—atsa
ko instituto direktorius Vale
rijonas Dauknys.

IŠ KAPSUKO

Rankų darbų dėst. J. Chmieliauskaitė [centre] su savo 
aktyvistėmis. V. Gulmanas nuotr.

Kapsuko muziejuje niekad netrūksta lankytojų, besidomin
čių pedago m-los rankdarbiais. V. Gulmano nuotr

Tarybų Lietuvoje nėra 
daug energetikos išteklių. 
Neturime nei savo akmens 
anglies, nei naftos. O ir Ne
munas, didžiausia mūsų upė, 
kuri daugiau kaip penkiolika 
metų suka Kauno HES tur
binas, jau nebegalėtų įnešti 
reikšmingesnio indėlio. Ga
lingiausia Nemuno kaskadoje 
hidroelektrinė ties Birštonu, 
pavyzdžiui, tegalėtų duoti 
tik nedidelę dalį energijos, 
kiek jos gamina Elektrėnų 
elektrinė. Štai kodėl svar
styklės nukrypo atominės 
energetikos naudai.

Atominė elektrinė jau pra
dėta statyti Siaurės Rytų 
Lietuvoje, Ignalinos rajone.

Prasideda ir kito labai 
svarbaus energetikos objek
to—hidroakumuliacinės elek
trinės Kaišiadorių rajone 
statyba.

— Elektros energijos pa
reikalavimas įvairiu paros 
metu labai svyruoja,—aiški
na mokslininkas.—Todėl 
naktį elektrinių agregatų ga
lingumus tenka gerokai su
mažinti, o neretai ir visai su
stabdyti. Bet pabandykite 
sustabdyti, o paskui Vėl pa
leisti kelių šimtų tūkstančių 
kilovatų blokus! Tai labai 
brangus ir sudėtingas dar
bas, nuo to labai genda įren
gimai.

Hidroakumuliacinė elektri
nė kaip tik padės išspręsti 
šią problemą. Jai reikės 
dviejų netoliese esančių ba
seinų, kurių aukščio skirtu
mas maždaug 100 metrų. 
Vienas jų jau yra. l^i—Kau
no marios. Kitą teks išrausti 
ant stataus Strėvos upės 
skardžio. Naktį, kai elektros 
sistemoje susidarys energi
jos perteklius,Hhidroakumu-f« 
liacinė elektrinė v pumpūds 
vandeni iš gretimo baseino į' 
viršutinį, o dieną, kai energi
jos paklausa padidės,t vanduo 
nuo kalno bus leidžiamas že
myn ir krisdamas suks turbi
nas grąžindamas sukauptą 
elektrą.

Naujoji elektrinė bus maž
daug dvylika kartų galinges
nė už Kauno HES. Tokiam 
galingumui pasiekti reikia, 
kad tuo pačiu metu iš dvyli
kos vamzdžių kristų po šimtą 
kubinių metrų vandens. 
Daug tai ar mažai? Dvylika 
Nemunų. R. Cėsna



4 TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 28, 1978

Tarybų Lietuva, o taip pat 
visos kitos Tarybų Sąjungos 
respublikos, pradeda gyventi 
su naujosios Konstitucijos 
vėliava. Visų tarybinių res
publikų konstitucijų pagrin
dą sudaro dėsniai, užfiksuoti 
pernai spalio 7 d. priimtoje 
TSRS Konstitucijoje. Tie 
dėsniai lygiai privalomi vi
soms konstitucijoms, tiek di
džiausios respublikos—Rusi
jos Federacijos, tiek nedide
lėms respublikoms, kaip Ar
mėnijos, Estijos ir kitų. 
Skirtumą sudaro ypatingu
mai, kuriais respublikos ski
riasi viena nuo kitos.

Šiame rašinyje noriu kiek 
panagrinėti mūsų respubli
kos veiklą užsienio politikos 
srityje ryšium su naująja 
Konstitucija.

TSRS Konstitucijos 73-me 
straipsnyje pasakyta, kad 
TSR Sąjungos kompetencijai 
priklauso: “atstovavimas 
TSR Sąjungai tarptautiniuo
se santykiuose; TSRS ryšiai 
su užsienio valstybėmis ir 
tarptautinėmis organizacijo
mis; sąjunginių respublikų 
santykių su užsienio valsty
bėmis ir tarptautinėmis or
ganizacijomis bendros tvar
kos nustatymas, šių santykių 
koordinavimas; užsienio pre
kyba ir kitokia užsienio eko
nominė veikla valstybinio 
monopolio pagrindu.”

Lietuvos TSR Konstituci
jos 28-sis straipsnis nustato: 
“Lietuvos TSR užsienio poli
tikos veikloje vadovaujasi 
TSRS Konstitucijos nubrėž
tais užsienio politikos tiks
lais, uždaviniais ir princi
pais.” Kokie gi tie pagrindi
niai principai? Apie tai aiš
kiai sako TSRS Konstituci
jos 28-sis straipsnis: “TSRS 
nenukrypstamai vykdo leni
ninę taikos politiką, stoja už 
tautų saugumo stiprinimą ir 
platų tarptautinį bendradar
biavimą.”

Žymėtinas TSRS Konsti
tucijos 29-sis straipsnis, ku
riame sakoma: “TSRS santy
kiai su kitomis valstybėmis 
grindžiami šiais principais: 
suverenia lygybe, savitarpiš- 
ku atsisakymu naudoti jėgą 
arba grąsinti jėga; sienų ne- 
liečiamamu; valstybių terito
rijų vientisumu; taikiu ginčų 
sureguliavimu; nesikišimu į 
vidaus reikalus; žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių ger
bimu; tautų lygiateisiškumu 
ir teise tvarkyti savo likimą; 
valstybių bendradarbiavimu; 
sąžiningu įsipareigojimų, ku
rie kyla iš visuotinai pripa
žintų tarptautinės teisės 
principų ir normų, iš TSRS 
sudarytų tarptautinių sutar
čių vykdymu.” 0 tai princi
pai, kurie įrašyti Helsinkio 
konferencijos užbaigimo ak
te. Jokioje kitoje konstituci
joje tokie principai nėra 
įtraukti.

Respublikos Konstitucijos 
77 str. apie Lietuvos TSR 
kompetenciją pasakyta, kad 
jai priklauso atstovavimas 
Respublikai tarptautiniuose 
santykiuose. 0 108 straips
nyje, nustatančiame Lietu
vos TSR Aukščiausiosios^Ta
rybos Prezidiumo kompeten
ciją pažymėta, kad jis “ratifi
kuoja ir denonsuoja Lietuvos 
TSR tarptautines sutartis,” 
o taip pat “skiria ir atšaukia 
Lietuvos TSR diplomatinius 
atstovus užsienio valstybėse 
ir prie tarptautinių organiza
cijų” bei “priima prie jo 
akredituotų užsienio valsty
bių diplomatinių atstovų ski
riamuosius ir atšaukiamuo
sius raštus.”

Konstitucijos 118 straips
nyje, nustatančiame respub
likos Ministrų Tarybos kom
petenciją pažymėta, kad ji 
“vykdo vadovavimą Lietuvos

ii

Tarybų Lietuvos užsienio 
politikos veikla

JUSTAS PALECKIS

TSR santykių su užsienio 
valstybėmis ir tarptautinė
mis organizacijomis srityje, 
laikydamasi TSR Sąjungos 
nustatytų sąjunginių respub- 
blikų savitarpio santykių su 
užsienio valstybėmis tvar
kos.”

Tokie yra sąjunginiai ir 
respublikiniai nuostatai, ku
rie reguliuoja TSR kompe
tenciją užsienio politikos sri
tyje. O toliau pažymėsiu apie 
tai, kaip vyksta mūsų respu
blikos dalyvavimas užsienio 
politikos veikloje.

Pagal sąjunginės respubli
kos struktūrą Tarybų Lietu
va, kaip ir visos sąjunginės 
respublikos visų valstybinių 
klausimų, jų tarpe ir užsienio 
reikalų, sprendime dalyvauja 
per savo atstovus centriniuo
se organuose—TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
me, Ministrų Taryboje, o 
taip pat TSKP Centro Komi
tete. Tarybų Lietuvos atsto
vai dalyvauja TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos užsienio 
reikalų komisijose. Respubli
koje ryšiams su užsieniu vei
kia Užsienio reikalų ministe
rija, o taip pat tokios organi
zacijos kaip Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija ir 
“Tėviškės” draugija, palai
kanti ryšius su užsienyje 
gyvenančiais tautiečiais.

Tarybų Lietuvos atstovai 
daug kartų vadovavo Tarybų 
Sąjungos valstybinėms, par
lamentinėms, partinėms ir 
kitokioms delegacijoms į už
sienio šalis arba buvo delega
cijų nariais. Mūsų respubli
kos vardu Leokadija Diržins- 
kaitė ir dabartinis užsienio 
reikalų ministras V. Zenke
vičius ne kartą dalyvavo Su
vienytųjų Nacijų Organizaci
jos asamblėjose kaipo TSRS 
delegacijų nariai. Kaip SNO 
Pasaulinės Sveikatos Orga
nizacijos oficialus atstovas 
mūsų įžymusis medicinos 
veikėjas akademikas prof. Z._ 
Januškevičius aplankė dau
gybę valstybių. Šiomis die
nomis Lietuvos TSR sveika
tos apsaugos ministras Vy
tautas Kleiza vadovavo 
TSRS Raudonojo Kryžiaus 
delegacijai į Gvinėjos^Bisau 
valstybę. Per savo atstovus 
Tarybų Lietuva dalyvauja 
Tarpparlamentinės sąjungos 
ir kitų tarptautinių organiza
cijų veikloje. Eilė draugų iš 
mūsų respublikos dirba 
TSRS pasiuntinybėse užsie
nyje, o taip pat TSRS Užsie
nio reikalų ministerijoje.

Plačius ryšius su užsieniu 
turi Tarybų Lietuvos kultū
ros, meno, mokslo ir litera
tūros organizacijos. Vien 
1977 metais apie 5 tūkstan
čiai tų sričių atstovų vyko į 
užsienį. Gastrolėms į užsie
nio šalis pereitais metais 
buvo išvykę 42 meno kolek
tyvai su 740 įvairaus žanro 
atlikėjų. Be to užsienio išvy
kose pabuvojo 14 geriausių 
saviveiklos meninių kolekty
vų, viso 1058 žmonės. Per 
1977 m. į 40 šalių (7 socialis
tines ir 35 kapitalistines ir 
besivystančias) buvo išvykę 
mūsų Draugystės ir kultūri
nių ryšių draugystės 680 
aktyvistų, lektorių, parodų 
ruošėjų ir kt. Tais metais į 8 
šalis pasiųsta 10 įvairių paro
dų—dailės, taikomojo ir liau
dies meno, vaikų knygų ir 
kt. Švietimo ir mokslo srity
je Lietuvos TSR bendradar
biauja daugiau kaip su 50 
šalių. Pernai tarptautiniuose 
pasikeitimuose dalyvavo 968 
mokslinių ir pedagoginių 
darbuotojų, iš kurių 146 lan
kėsi kapitalistinėse šalyse. 
Užsienio komandiruotėse 
pernai buvo 82 mūsų Mokslų 
Akademijos darbuotojai, da

lyvavę tarptautinėse konfe
rencijose, kongresuose, sim
poziumuose arba dirbę moks
lo darbus.

Daug mokslo ir meno dar
buotojų atvyksta ir į Lietu
vą. Pernai respublikoje lan
kėsi 45 užsienio meno kolek
tyvai (viso 288 artistai), su
ruošę apie 200 koncertų. 
Viso respublikoje pabuvojo 
apie 1000 užsienio kultūros ir 
meno veikėjų. Draugystės ir 
kultūros ryšių draugija priė
mė 1977 m. viso 479 svečius 
(jų tarpe 353 iš 18 kapitalisti
nių šalių). Mokslų Akademi
jos institutus aplankė 204 
užsienio mokslininkai (jų tar
pe 65 iš kapitalistinių šalių). 
Vilniuje vyko socialistinių ša
lių Mokslo Akademijų pasita
rimas puslaidininkių fizikos 
klausimais, o taip pat dvi 
konferencijos matematikos ir 
fizikos klausimais.

Viso 1977 metais respubli
kos organizacijos palaikė ry
šius apytikriai su 80 šalių 
partneriais. Pernai į 72 šalis 
buvo išvykę daugiau kaip 77 
tūkstančiai Tarybų Lietuvos 
gyventojų, o mūsų respubli
koje lankėsi 121,627 užsie
niečiai. Koks tai milžiniškas 
skirtumas su buržuazinės 
valdžios laikais, kada vienais 
iš paskutinių jos metų iš 
Lietuvos į užsienio šalis buvo 
išvykę vos 14 tūkstančių 
piliečių, iš kurių 9 tūkstan
čiai į Latviją . . .

Gyvus ryšius mūsų respu
blika palaiko per susigiminia
vusius miestus ir sritis ne tik 
susocialistinėmis šalimis, bet 
ir su Suomija bei Austrija. 
Respublikos atstovai daly
vauja tarptautiniuose susigi
miniavusių miestų sąjungos 
kongresuose. Tarybų Lietu
vos ekonominė ir kultūrinė 
būklė atvaizduojama tarp
tautinėse parodose ne tiktai 
apskritai Tarybų Sąjungos 
paviljonuose, bet dažnai juo
se organizuojami specialūs 
mūsų respublikos skyriai. 
Tokie Tarybų Lietuvos sky
riai buvo Paryžiuje, Leipci
ge, Kopenhagoje, Zagrebe, 
Santjage, Poznanėje ir kitur. 
Šiais metais numatoma mūsų 
respublikos skyrių įrengti 
tarptautinėje parodoje Vie
noje.

Kaip dažnai pažymima, Ta
rybų Lietuvos gaminiai pa
siekia 72 užsienio šalis bend
ros Tarybų Sąjungos prekyb 

ros Tarybų Sąjungos preky
bos rėmuose. Be to pagal 
atskirus susitarimus respub
likos Vartotojų kooperacijos 
sąjunga prekiauja su įvairio
mis šalimis, net ligi Japoni
jos, jau nekalbant apie eilę 
socialistinių šalių, ypač su 
kaimyne Lenkija.

Visi tie ryšiai su užsieniu 
tarnauja taikos ir tautų ben
dradarbiavimo labui. Jie įsi
lieja į didžią kovą už taiką, 
kurią nuosekliai vykdo Tary
bų Sąjungos vyriausybė.

Negalima neprisiminti 
liūdnos padėties, kurioje te
ko veikti buržuaziniais lai
kais Lietuvos diplomatijai. 
Per ilgus metus ji stengėsi 
kovoti dėl ponų Lenkijos 
pagrobtos sostinės Vilniaus 
grąžinimo, bet taip ir nepasi
sekė atgauti. Taip pat ilgos 
buvo kovos dėl Klaipėdos 
krašto, bet jos baigėsi tuo, 
kad Hitleris be didelių cere
monijų tą kraštą užgrobė. 
Tai ir suprantama, nes Lie
tuva buvo tik menku žaisle
liu imperialistų rankose. Tuo 
tarpu tarybinėje santvarkoje 
ir Vilnius, ir Klaipėdos kraš
tas yra tvirtai ir neatskiria
mai Tarybų Lietuvos sąstate 
ir niekas nedrįs jų iš mūsų 
atimti.

Įvairenybės
• Įžymus prancūzų kosme

tologas daktaras Vernonas iš 
Marselio patrauktas teismo 
atsakomybėn už pernelyg są
žiningą darbą. Per pastaruo
sius dvejus metus jis padarė 
plastines veido operacijas 
dvidešimčiai policijos ieško
mų nusikaltėlių taip sėkmin
gai, kad jų neatpažino net 
žmonos. Marselio kriminali
nės policijos viršininkas pa
reiškė: “Mums būtų leng
viau, jei daktaras Vernonas 
dirbtų ne taip sąžiningai. Tai 
netgi būtų lengvinanti aplin
kybė toje byloje. Deja, Ver
nonas pasirodė esąs puikiau
sias specialistas.”

• Vienas Londono pilietis 
kelerius metus vertėsi iš sa
vo pavardės. Jis eidavo į di
desnes parduotuves ir saky
davo, kad norėtų paimti Smi
to vardu paliktą paketą. Ka
dangi kas ketvirtas miesto 
gyventojas vadinasi Smitas, 
jis neatsiskaitydamas pirk
davosi batus, kostiumus, 
maisto produktus. Kai sučiu
po policija, jis paaiškino: “Aš 
visai nemelavau—mano pa
vardė iš tikrųjų Smitas.”

• Danijoje telefonų automa
tai turi vieną ypatybę: jie 
negrąžina monetų bet kokiu 
atveju. Apie tai nežinojo vie
nas amerikiečių turistas, ku: 
ris neprisiskambinęs norėjo 
atgauti monetą ir įkišo į iš
pjovą pirštą. Automatas ji 
suspaudė. Nei greitosios pa
galbos gydytojai, nei telefo
no stoties meistras, kurį jie 
iškvietė, nieko negalėjo pa
daryti—teko nuimti aparatą 
ir gabenti ji kartu su ameri
kiečiu į dirbtuvę.

• Vienas Stokholmo gyven
tojas išvyko į šeimyninę ke
lionę po savo šalies šiaurę 
nepaprasta mašina. Jis įtaisė 
joje du vairus—kairėje ir de
šinėje.

Savo pažįstamiems jis 
paaiškino tokio priverstinio 
išradimo priežastį: “Keliai 
ten sunkūs. Nenorėdamas 
ginčytis su žmona, katram 
vairuoti mašiną, ramybės dė
lei, kartais aš jai užleidžiu 
antrąjį vairą . . .”

• 46 metų Paryžiaus gyven
tojas Polis Rilo, kurio pomė
gis—rožių auginimas, nakti
niams gėlių mylėtojams at
baidyti ant sodo vartų prikalė 
tradicinę lentelę “Atsargiai! 
Piktas šuo.” Jau kitą dieną jį 
pasiekė raginimas nedelsiant 
sumokėti mokesti už šuns lai
kymą. Šiaip taip įrodęs, kad 
jokio šuns neturi, Rilo turėjo 
sumokėti baudą už . . . gy
ventojų klaidinimą.

Sukilo 2,000 kalinių!
Pontiac, IIP. — Valstijos 

kalėjime liepos 23 d. prieš 
nepakenčiamas sąlygas suki
lo 2,000 kalinių. Trys kalėji
mo sargai peiliais nudurti ir 
kiti trys sunkiai sužeisti.

Kalėjimas teturi 600 vietų, 
o jame sugrusta apie 2,000 
kalinių.

Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistė 
Vitalija Šiškaitė.

V. Gulevičiaus nuotr.

Susipažinkime su garsiais 
Lietuvos krepšininkais

Po penkerių metų pertraukos Kauno “Žalgirio” krepšininkai vėl tapo Tarybų 
Sąjungos čempionato prizininkais. Iš kairės pirmoje eilėje: V. Chomičius, A. Linkevi
čius, V. Masalskis, M. Arlauskas, S. Jovaiša, E. Vasiliauskas; antroje eilėje stovi: 
komandos gydytojas R. Ivaškevičius, R. Civilis, komandos vyr. treneris S. Butautas,
D. Laskys, A. Baziukas, komandos administratorius V. Gončiarovas, A. Lauritėnas, 
treneris A. Žukauskas, J. Jurkšaitis ir L. Žukaitis. A. Kairelio nuotr.

Dainų Šventės atidarymo metu

hmm

Maldauju
Aš maldauju tave, 
Kad paliktum mane,
Kol kaitrioji saulutė danguj 

patekės,
Kol tėvynės miškai
Ir platieji laukai
Sužaliuos, vėjui pučiant, 
supsis, banguos, 
Dar maldauju tave, 
Kad nekviestom manęs, 
Kol parlėkę paukšteliai 
džiaugsis čiulbės, 
Kol dienelės trumpės, 
Rudenėlis artės
Ir kvapnieji žiedeliai nuvys, 

nubiręs.
K. Žakavičienė

Šiauliuose K. Požėlos kultūros ir^fioilsio parko estradoje, 
įvyko respublikinis antrasis moterų ir vyrų chorų sąskry
dis. Į šią įspūdingą dainos šventę atvyko 5000 dainingiausių 
Lietuvos saviveiklininkų.

Konkurso dalyviai sveikina dirigentą Konradą Kavecką.
1978.IV.6

TRUMPAI
Kelmės rajono “Pergalės” kolūkio 

žemdirbiai didžiuojasi

• Buržė (Prancūzija) aero
drome muitinės tarnautojai 
jau baigė apžiūrinėti bagažą, 
kai jų dėmesį patraukė trys 
lagaminai. Juos atidarę pa
reigūnai pamatė, kad jie pri
kimšti senų knygų. Tačiau 
vos tik vieną jie papurtė, ant 
stalo pasipylė . . . paketėliai 
su narkotikais. Ši kartą jų 
laimikis buvo 60 kg heroino. 
Tiesa, iki šiol nerasta nei 
savininkų, nei tokio “vertin
go” krovinio gavėjo. Kas pa
tyrė 720 tūkstančių frankų 
nuostolį—nenustatyta.

• Singapūro policija užsiė
mė 720,000 dolerių čekio 
“kūrėjo” paieškomis. Čekis 
buvo pateiktas vieno Ameri
kos banko Singapūro skyriu
je. Kažkas padirbo vietinio 
milijonieriaus parašą ir per
vedė pinigus į kitą banką, 
atidarydamas ten sąskaitą iš
galvotų vardu ir adresu. Kai 
pervedimas buvo apiformin
tas, sukčius skubiai išsiėmė 
visą sumą ir pasislėpė.
• Didžiausias Švedijos laik

raštis “Dagens niuheter” sa
vo puslapiuose nemažai vie
tos paskyrė devintokei mari- 
jai Marniuson iŠ Bredhiuto 
miesto. Moksleivė pasiekė 
rekordą: , per visus devyne
rius mokslo metus ji nepra
leido nė viėnOS pamokos, o 
tai, žinant pašlijusią Švedi
jos mokyklų drausmę, itin 

“Pergalėje” pastoviai rūpinamasi žemdirbių darbo bei bui
ties sąlygų gerinimu.

Nuotraukoje—naujas kolūkio administracinis-kultūrinis 
centras ir valgykla, kuri pirmuosius lankytojus priims dar 
šį mėnesį.

Kolūkyje yra stambūs šiltnamiai, kuriuose auginami 
agurkai, pomidorai, kitos daržovės, gėlės.

Nuotraukoje—darbo pirmūnė, gėlių augintoja Genė Kan- 
čeikytė ir agronomas daržininkas Aloyzas Bronušas.

retas dalykas.

<
i
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KANADOS ŽINIOS Reakcinių jėgų lyderiai
kongrese

Trui pai apie viską
Cyril Shwisberg keletą 

metų tėmijęs bėglius iš Kvi
beko, “Montreal Star,” sako, 
kad pasiturintys bėga, nes 
jie numato, kad Party Que
becois tik laukia progos šioje 
provincijoje įgyvendinti so
cialistinę santvarką, kaip ją 
įgyvendino Fidel Castro Ku
boje. Įvedimas prancūzų kal
bos, kaip valstybinės ir dar
bo kalbos, kompanijoms ne
sudaro sunkumų, jeigu jos 
tik numato už investmentus 
didelius pelnus. Gąsdinimas 
kalba reikalingas tik propa
gandai nustatyti darbininkus 
prieš Party Quebecois.

* * *
Irving Laiton, mažas at

vežtas iš Rumunijos, Kana
doje tapo garsiu poetu. Pra
dėjus prancūzų tautai iš kla
sinio ir religinio miego atbus
ti, jis patikėjo propaganda, 
kaip dabar spaudoje prisipa
žino, ir 1969 m. su bėgliais 
išbėgo į Toronto. Toronto jis 
buvo aprūpintas geriau, ne
gu Montreale, bet gyvenda
mas angliškoje provincijoje, 
kaip ateivio sūnus, patyrė 
liaudyje ne tokį draugišku
mą, kokį turėjo gyvendamas 
Kvibeke. Na, ir grįžo į Mon
treal! ir spaudoje pareiškė, 
kad jam dabar Kvibekas yra 
vertesnis už visą Kanadą, 
kad jis nori, jog Kanada būtų 
vieninga, bet jeigu Kvibekas 
skirsis, jis pasiliks gyventi 
Kvibeko draugiškoje tautoje.

♦ ♦ ♦
Ligi šiol Kvibeko provinci

joje veikė įstatymas, kuris 
leido katalikų bažnyčios va
dovybei parapijonus aptak- 
suoti, arba parduoti parapi- 
jonų statytas bažnyčias bei 
kitokį parapijos turtą, para- 
pijonų neatsiklausus. Dabar 
seimelyje svarstomas suma
nymas tokį įstatymą panai
kinti ir reikalauti, kad teis
me liudininkas pasižadėtų 
teisėjui liudyti ir atsakyti į 
klausimus teisingai, o bibliją 
ir kitokias religines ceremo
nijas išmesti į muziejų, kaip 
viduramžių liekaną. Žinoma, 
visų religijų dvasininkai tokį 
įstatymą apšauks velnio pa
daru . . .

* * *
Museums Equipment LTD, 

iš darbo paleido 44 darbinin
kus už unijos organizavimą 
1976 metais. Bet laimėjus

rinkimus Party Quibecois le
galizavo darbovietėse unijų 
organizavimą. Atleistieji iš 
darbo darbininkai užvedė by
lą prieš kompaniją. Teismas 
išnešė nuosprendį, kad kom
panija turi priimti atleistus 
darbininkus ir- užmokėti 
jiems algas už atleistą laiką!

* * *
Kvibeko provincijoje 10,635 

daktarų metinės algos nuo 
$52,543 iki $300,000; prakti- 
kantų daktarų $48,779; dan
tistų $20,083; optometristų 
$21,262. Provincijos valdžiai 
jų algos metams atsieina 
$737,000,000. Pakėlimas mo
kesčių tiems, kurių metinės 
pajamos virš $30,000, ir su
mažinimas tiems, kurių paja-‘ 
mos $20,000, labai supykdė 
intelektualus prieš Party 
Quibecois.

* * *
Į Montrealį iš užsienio yra 

atvykę virš 100 gydytojų, 
kurie čia savo profesijose no
ri gauti darbus. Pagal Kvibe
ko įstatymą, jie turėtų išlai
kyti egzaminus. Bet medikų 
unija griežtai protestuoja 
prieš jų apgyvendinimą Mon
treale.

* * *
Kvibeko agrikultūros mi- 

nisteris J. Carson reikalauja 
federalines valdžios, kad 
leistų Kvibeko farmeriams 
padidinti 7 procentais pieno 
kvotą, sumažinti iš užsienio 
importavimą sūrių ir kitokių 
pieniškų produktų, leisti far
meriams pigesne kaina par
duoti ūkio produktus vidaus 
rinkoje.

* * *
Premjeras Levesque nu

baudė ir savo draugus už be 
rimtos priežasties nedalyva
vimą posėdžiuose. Už kiek
vieną nebuvimą turi mokėti 
baudos $100.

Lietuvoje sakydavo: “Nau
ja šluota aslą gražiai šluoja.” 

* * *
Buvęs Pietų Vietnamo ge

nerolas Dang van Quang vie
name Montrealio restaurane 
plauna lėkštes ir puodus, dir
ba 90 vai. į savaitę, už $3.27 
vai. Reporteriui paklausus, 
virtuvės bosas atsakė, kad 
generolas dirba gerai, dirba 
prakaituodamas, ir kas rytas 
eina bažnyčion . . .

B. Kvietinskas

Washington as. — Dabarti
niame Kongreso Senate dau
giausia pasižymi reakcinių 
jėgų vadovybėje senatorius 
Henry Jackson, demokratas 
iš Washingtono valstijos, ir 
senatorius Daniel Moynihan, 
demokratas iš New Yorko.

NUŠOVĖ GENEROLĄ 
IR PADĖJĖJA

Madridas. — Liepos 21 
dieną čia teroristai nušovė 
artilerijos karininką generolą 
Juan Sanchez Ramos, 64 me
tų amžiaus, ir jo padėjėją 
pulkininką Rodriguez, 59 
metų. Policija jau suareštavo 
6 nužiūrimus akmenis.

Teroristus pasmerkė visos 
politinės partijos, jų tarpe 
Socialistų Partija ir Komu
nistų Partija.

Ispanijos premjeras Adolfo 
Suarez sako, kad šis teroris
tų žygis įvykdytas, kaip tuo 
laiku, kai parlamentas pra
deda svarstyti naują Ispani
jos konstituciją. Tuomi sie
kiama išprovokuoti armijos 
ir policijos sukilimus.

STUDENTŲ 
ORGANIZACIJOS 
SUSIJUNGS

Boulder, Col. — Rugpjūčio 
5-12 dienomis čia įvyks bend
ras dviejų studentų organi
zacijų National Student As
sociation ir National Student 
Lobby kongresas. Studentų 
“Asociacija” įsikūrė 1947 me
tais. Ji yra pati skaitlingiau
sia šios šalies studentų orga
nizacija, o studentų “Lobby” 
įsisteigė 1971 metais.

Abiejų organizacijų vado
vybės priėjo išvados, kad jų 
tikslas yra labai panašus ir 
kad bendra veikla bus efek
tingesnė.

Pasaulinės Taikos Tarybos atsišaukimas
Pabaiga iš 1 pusi.

Daniel Moynihan

Tai daugiausia jų pasidarba
vimo dėka, santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos yra labai pablogė
ję. Jie priešingi detentei. Jie 
reikalauja nutraukti derybas 
dėl branduolinio ginklavimo
si apribojimo.

Montrealio 
kronika
LIGONIAI

A. Alenskiene, kuri tik ką 
grįžo iš T. Lietuvos viešna
gės, turėjo operaciją Mon
treal General ligoninėje.

A. Požerienė turėjo opera
ciją St. Cabrini ligoninėje.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

ATVYKO
Pas. J. E. Urbonavičius 

atvyko Juozo brolis Antanas 
iš Chicagos, pasisvečiuoti ku
riam laikui.

Tėvelius B. A. Alenskus 
aplanko dukrelė Judy iš Van 
Couverio.

Linksmos viešnagės.

MIRĖ
Liepos 4 d. mirė Julia 

Gečienė [LipČiutė], 79 m. 
Paliko nuliūdime vyrą Juozą, 
T. Lietuvoje, sūnų Algirdą, 
dukrą Jule su šeima.

Į Kanadą atvykusi po An
tro Karo.

Artimiesiams gili užuojau
ta.

Velioniai lai buna lengva 
Kanados žemelė. J-na

daryti viską, kad tie, kurie 
nustato valstybių užsienio 
politikos liniją, klausytų, tau
tų valios ir atsisakytų planų 
išplėsti naują ginklavimosi 
varžybų etapą. Būtina pasiek
ti,* kad jie gerbtų kiekvienos 
tautos teisę savarankiškai 
pasirinkti savo šalių vysty
mosi būdus.

Nusiginklavimas yra le
miama kelio užkirtimo pa
sauliniam branduoliniam ka
rui sąlyga. Nusiginklavimas 
labai reikalingas, taip pat 
sprendžiant opias socialines 
ir ekonomines problemas, iš
kilusias daugelio šalių tau
toms.

Taikingosios jėgos sugeba 
daryti efektyvų poveikį pa
dėčiai pasaulyje. Tam būti
na veikti išvien, visokeriopai 
plečiant bei stiprinant bend
radarbiavimą ir savitarpio 
pagalbą kilnioje veikloje, 
kurios tikslas — užtikrinti 
visuotinę taiką ir visų tautų 
saugumą.

Pasaulinė taikos taryba 
patvirtina, kad, siekdama jnų 
tikslų, ji pasirengusi bendra
darbiauti su visomis politi
nėmis jėgomis, masiniais ju
dėjimais Ir nevyriausybinė
mis organizacijomis.

Mes kreipiamės j darbo 
žmones, j moteris, į jaunimą, 
j inteligentiją — į visus, kam 
brangi taika ir pažanga:

Visi kartu —- sustabdyki
me ginklavimosi varžybas!

Visi kartu — neleiskime 
gaminti neutroninio ginklo, 
iškovokime branduolinį nu
siginklavimą!

Visi kartu — iškovokime, 
kad būtų uždraustas naujų 
rūšių masinio naikinimo 
ginklas!

Visi kartu — užtikrinkime, 
kad būtų praktiškai įgyven
dintos SNO Generalinės 
Asamblėjos specialios nusi
ginklavimo sesijos rekomen
dacijos!

Visi kartu — pasiekime, 
kad kuo greičiausiai būtų su
šaukta pasaulinė nusiginkla
vimo konferencija, kuri turi 
imtis konkrečių priemonių 
visuotiniam ir visiškam nu
siginklavimui užtikrinti!

Visi kartu — pastokime 
kelią naujoms kolonijinėms 
avantiūroms, padėkime tau
toms galutinai išsivaduoti iš 
rasistinių režimų ir kolonia
lizmo liekanų, Iš visų formų 
imperialistinio kišimosi ir en
gimo!

Visi kartu — pasiekime, 
kad būtų įvesti teisingi 
tarptautiniai ' ekonominiai 
santykiai; sudarykime sąly
gas, kad jėunos nepriklauso
mos Valstybės galėtų spar
čiau vystytis!

Taika, įtempimo mažini
mas, nusiginklavimas, nacio
nalinis išsivadavimas ir vys
tymasis — bendri gyvybiniai 
viyų tautų idealai. Jų perga
lės vardan negailėkime savo 
jėgų ir energijos!

RAPORTAVO CARTERIUI 
APIE PASITARIMUS

Washingtonas. — Praeitą 
savaitgalį Baltuosiuose Rū
muose tik sugrįžęs iš Londo
no Valstybės sekretorius 
Vance prezidentui Carteriui 
raportavo apie pasitarimo 
rezultatus, kurį jis turėjo su 
Izraelio užsienio reikalų mi
nistru Dayan ir Egipto už
sienio reikalų ministru Ka
mei. Vance sakė, kad pasita
rimas buvo konstruktyvus ir 
naudingas.

Su prezidentu pranešimo 
taipgi klausėsi vicepreziden
tas Mondale, Gynybos sekre
torius Harold Brown ir, žino
ma, Zbigniew Brzezinskis. 
Be jo šiandien prezidentas 
niekur nė žingsnio nežengia.

UŽ PALESTINIEČIŲ 
DALYVAVIMĄ

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim sako, kad Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizacija 
turėtų būti kviečiama į visas 
konferencijas, kuriose svar
stomas Vidurio Rytų klausi
mas. Teisingas Vidurio Rytų 
padėties išsprendimas reika
lauja, kad jame dalyvautų vi
sos šio rajono tautos bei ša
lys.
NESUTINKĄS SU JO 
DIDELIU OPTIMIZMU

Londonas. — Čia lankyda
masis Egipto užsienio reikalų 
ministras Mohammed Ibra
him Kamei pareiškė, kad jis 
nesutinka su Jungt. Valstijų 
sekretoriaus Cyrus Vance 
optimizmu dėl padėties Vidu
rio Rytuose. Vance many
mas, kad derybos tarp Izrae
lio ir Egipto duos gerus re
zultatus, neturįs tvirto pa
grindo.

ATNAUJINO DERYBAS
Pekinas. — Japonija ir Ki

nija atnaujino derybas dėl 
sutarties. Kinija, sakoma, 
sutartimi su Japonija nori 
pastarąją nukreipti prieš Ta
rybų Sąjungą. Kaip tik dėl 
to derybos ir buvusios nu
trauktos. Japonija nenorinti 
įsivelti į ginčus tarp Kinijos 
ir Tarybų Sąjungos.

Dar vienas kultūros 
židinys Kaune
VANDALINAS 
JUNEVIČIUS

Donelaičio gatvėje šalia 
Viešosios bibliotekos pravėrė 
duris naujieji Dailės rūmai. 
Suteikta galimybė respubli
kos jauniesiems dailininkams 
pirmiesiems juose surengti 
savos kūrybos parodą, skirtą 
komjaunimo šešiasdešimto
sioms metinėms.

181 jaunasis dailės atsto
vas žiūrovams pateikė dau
giau kaip 500 darbų. Tai 
pastarųjų dvejų metų tapy
bos, skulptūros, grafikos, 
metalo plastikos ir odos, 
tekstilės, keramikos, sceno
grafijos bei dizaino kūriniai.

Į parodos ir rūmų atidary
mą atvyko partijos ir vyriau
sybės atstovai, gausus daili
ninkų ir meno mylėtojų bū
rys. Lietuvos TSR kultūros 
ministras J. Bielinis ir respu
blikos Dailininkų sąjungos 
valdybos pirmininko pava
duotojus K. Morkūnas pažy
mėjo, kad šiuo metu apie 350 
jaunųjų dailininkų aktyviai 
darbuojasi ne tik sostinėje, 
bet ir Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, kad 
jų ieškojimai duoda gerų 
vaisių.

Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas J. Ra- 
zumas pabrėžė, kad naujieji 
Dailės rūmai savo renginiais 
dar labiau pagyvins turtėjan
čią miesto kultūrinio gyveni
mo panoramą. M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus direkto
rius P. Skauskas garantavo, 
jog kauniečiai dailininkai ir 
muziejininkai dės visas pa
stangas, kad naujasis kultū
ros židinys visuomenei taptų 
aktyviu meno, geriausių ta
rybinės dailės laimėjimų pro
pagandos centru. “Kauno 
statybos” tresto valdytojas 
A. Šeštakauskas pasveikino 
menininkus su įkurtuvėmis 
bei jaunųjų paroda ir įteikė 
P. Stauskui simbolinį naujo
jo pastato raktą. LTSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas A. Cesnavičius 
perkirpo juostelę ir pakvietė 
gausią visuomenę susipažinti 
su jaunųjų kūryba.

Parodos atidaryme dalyva
vo LKP Kauno miesto komi
teto sekretoriai V. Miku- 
čiauskas, Ar Brazaitis, LKP 
CK kultūros skyriaus vedė
jus S. Šimkus, LLKJS CK 
pirmasis sekretorius V. Bal
trūnas, LTSR Dailininkų są
jungos valdybos pirmininkas 
TSRS liaudies dailininkas J. 
Kuzminskis, daug kitų atsa
kingų darbuotoju.

Rudeniop naujuose rūmuo
se bus atidaryta paveikslų 
galerija.

Iš Argentinos

Ona Buinickaitė Kriaučiūnienė iš Kauno buvo atvykusi pas 
savo seserį Mariją Astrauskienę pasisvečiuoti į Argentiną. 
Jos jaunesnioji sesuo Stefa irgi gyvena Argentijoje, bet 
nepalaikė ryšio su lietuviais ir atvykus seserei nepasisekė 
su ja susitikti. Ona Kriaučiūnienė paviešėjusi 3 mėnesius 
grįžo į Kauną kur gyvena jos duktė ir kiti giminės. Čia ją 
matome su Ona Ožinskiene prekybos galerijoje.

Lietuvos sporto veikėjai 
Argentinoje

Nuotraukoje: 4-asis iš kairės Aleksandras Krukauskas, 
Komjaunimo Tiesos sporto skyriaus reporteris, o 6-asis— 
Kostas Kalinauskas. Kiti vietiniai tautiečiai ir tautietės. 
Nuotrauka daryta Lietuvių Ratelyje susitikime su svečiais 
birželio 23 dieną.

NAUJAS UOSTAS 
TOLIMUOSIUOSE 
RYTUOSE

Kholmsk, Tarybų Sąjun
ga—Ant Tolimųjų Rytų Sa- 
khalino salos prie šio miesto 
statomas naujas didžiulis 
uostas. Jis aptarnaus Toli
mųjų Rytų žvejybos laivyną. 
Darbas eina be pertraukos 
dieną ir naktį.

Tokyo. — Gautas praneši
mas, kad Tarybų Sąjungos 
saloje Kunashir išsiveržė 
vulkanas, kuris per paskuti
nius penkeris metus “ramiai 
miegojo.”

• JAV finansų ministerija 
pranešė apie sėkmingą savo 
agentų reidą po nelegalius 
šaunamųjų ginklų sandėlius. 
Aštuoniose valstijose konfis
kuota daugiau kaip 1000 pis
toletų, šautuvų, automatų 
ir . . . viena mortyra. Tačiau 
šis policininkų “grobis”—la
šas jūroje. Tik viename Niu
jorke, nepilnais duomenimis, 
esama apie du milijonus ne
registruotų pistoletų. Kaip 
rašo spauda, 217 milijonų 
JAV piliečių turi maždaug 
100 milijonų šaunamųjų gin
klų—vidutiniškai po vieną 
dviem.

• Kaip praneša Vakarų Vo
kietijos žurnalas “Tagesšpi- 
gel,” grupė Barselonos (Ispa
nija) sūrių daryklų savininkų 
įsteigė “Dorų apgavikų są
jungą.” Sąjungininkai ga
mins sūrį ne iš pieno produk
tų (motyvuodami, kad jo ne
pakanka vietos rinkoje), o iš 
margarino. Fabrikantai nu
sprendė kovoti prieš “nedo
rus apgavikus”—savo konku
rentus, kurie vietoj margari
no į sūrius deda parafiną ir 
kitas chemines medžiagas.

Tik dabar gautame Argen
tinos Lietuvių Balse Pr. 
Šiauliečio korespondencijoje 
rašoma:

Kadangi Tarybų Sąjungos 
futbolo komandos neiškovojo 
vietos dalyvauti Pasaulio fut
bolo varžybose, įvykusiose 
78 m. Argentinoje, tai iš 
T. S. atvyko tos sporto ša
kos tik specialistai: Federaci
jų pirmininkai, treneriai ir 
žurnalistai, skaičiuje 70 as
menų.

Jų tarpe atvyko iš T. Lie
tuvos: Liet, futbolo federaci
jos pirm. Kostas Kalinauskas 
ir Žalgirio kom. treneris 
Benjaminas Zelkevičius, iš 
Vilniaus, Atlantas kom. tre
neris Henrikas Markevičius 
iš Klaipėdos ir Komjaunimo 
Tiesos, sporto skyriaus re
porteris Aleksandras Kru
kauskas. Jie visi atvyko su 
TS delegacija ir buvo apgy
vendinti hotelyje Milan, 
Montevideo 337, Bs. Aires 
mieste.

Lietuvių Ratelio veikėjai, 
23.6.78, Joninių išvakarėse,

surengė gražų priėmimą sa
vo sodyboje, Bernai. L. R. 
pirm. Ed. Pilikauskas, pri
statęs svečius susirinku
siems, plačiau paaiškino apie 
jų misiją. Svečiai, savo kal
bose sveikino čia gyvenan
čius tautiečius ir papasakojo 
apie Lietuvos gyvenimą bei 
pasiekimus.

Po nuotaikingos vakarie
nės plačiau pasikalbėta apie 
jų tiesioginę misiją—futbolą, 
pasikeista dovanomis. Pr. 
Ožinskas atminčiai padarė 
nuotraukų. Svečiai 25.6.78 
'buvo laukiami ir A. L. Cen
tre pietums, bet dėl savo pa
reigų stadionuose negalėjo 
dalyvauti.

Palydėti buvo susirinkęs 
didelis būrys tautiečių, kurių 
tarpe matėsi: Jn. Čekanaus
ko šeima, B. VI. Survilai, L. 
Sruogai, E. R. Rudžiai, Ire
na Valentai K. Žukauskas.i
Kadangi orlaivis išskrido 
daug vėliau, negu buvo 
skelbta, tai su svečiais buvo 
daug laiko pasikalbėti.
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PRISIMINUS DARBŠTŲJĮ 
PAŽANGIETI
IGNĄ URMONĄ

Neapsakomai skaudu, kuo
met netenkame nuoširdaus ir 
darbštaus pažangaus žmo
gaus, nes žinon^e, kad nevi- 
suomet atsiranda, kas gali jį 
ar ją pavaduoti. Liepos 26 d. 
suėjo lygiai metai, kaip ne
gailestinga mirtis užgesino 
darbštaus ir nuoširdaus pa
žangiečio drg. Igno Urmono 
skaisčios gyvybės liepsnelę. 
Jo asmenyje mes netekome 
nepavaduojamo kovotojo ir 
pažangiam judėjimui atsida- 
vusio žmogaus. Velionis bu
vo ilgametis laikraščio “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojas, 
visų pažangių organizacijų 
narys ir veikėjas. Jis ne tik 
priklausė beveik visoms or
ganizacijoms, bet užėmė at
sakingas vietas ir prižiūrėjo, 
kad nei vienas narys neišsi- 
brauktų dėl neapdairumo 
duoklių užsimokėjime.

Trumpai suglaudus, velio
nis mokėjo ir galėjo organi
zacinį darbą taip sutvarkyti, 
kad organizacijos augtų ir 
atliktų visuomenei naudingą 
darbą. Bet už tą savo rūpestį 
ir darbą ne tik nereikalavo 
pagarbos, bet dar išbardavo 
tuos, kurie kartais parašyda
vo spaudoje, kad Ignas tą ir 
tą atliko. Jis sakydavo, kad 
nereikia užimti laikraštyje 
svarbios vietos menkiems 
dalykams.

Kas svarbu, tai kad jis 
mokėjo savo atžalyną ne tik 
blaivai išauklėti, bet ir iš
mokslinti ir neapsakomai 
džiaugėsi, kad jo visi anūkai 
lanko ir kai kurie jau baigė 
universitetus.

Nežiūrint, kad jau metai 
praėjo nuo to skaudaus įvy
kio, bet velionio gyvenime 
nueitas garbingas kelias ir 
atlikti svarbūs visuomeniški 
darbai liko nepamiršti pla
čios visuomenės, o ypatingai 
tų, su kuriais jis dirbo ir 
kuriuos jis skatino dar dau
giau veikti, kad įgyvendinus 
pasaulyje tokią santvarką, 
kurioje nebūtų išnaudojami 
darbo žmonės, kad nebūtų 

Liūdnos mirties metinės
IGNAS URMONAS

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

Neribotai liūdnai praslinko 
metai nuo tos dienos, kuo
met negailestinga mirtis su
stabdė mūsų mylimo ir bran
gaus vyro, tėvo, uošvio ir 
tėvuko Igno Urmono jautrio
sios širdies plakimas. Jis mirė 
1977 m. liepos 26 dieną. Nors 
jau metai praslinko, bet pa
daryta mūsų širdyse žaizda 
pasiliko slegiančiai skaudi ir 
ji tokia liks visiems laikams.

Mes žinome, kad jokios de
jonės, net ir graudžios ašaros 
jo mums jau negrąžins, nes 
kas mirė — tas negrįžta į gy

venimą, bet atėjus tai metų dienai, kurioje jis mus apleido, 
norisi garsiau sudejuoti ir pasiskusti jo ir mūsų draugams, 
kad mes be jo liūdime ir vis gerbiame jo gyvenime duotus 
pamokinimus ir šviesius nurodymus. O mūsų širdyse ir min
tyse jaučiame, kad jis pasiliko gyvas ant visados.

Minėsime jo šviesų atminimą ir dirbsime tą darbą, ku
rio jis nesuspėjo užbaigti. Jis troško, kad ne tik jo šeima 
ir atžalynas galėtų gyventi be vargo ir skriaudų, bet kad 
ir visa žmonija būtų laisva, laiminga.

Ilsėkis, mūsų mylimasis. Mes eisime tavo nurodytu 
taku, neatsiliksime kovoje už pažangą.

Liūdinti žmona JULIJA URMONIENE, 
duktė VIRGINIA WROBEL, 
žentas WALTER WROBEL, 
anūkai DAWN, WALTER, BRUCE, SANDRA

žiauriųjų karų, kurie išsker- 
džia milijonus nekaltų žmo
nių.

Jo mylima žmona Julija 
Urmonienė žinodama, kaip 
velionis aukštai gerbė pažan
gią spaudą ir troško, kad ji 
ilgai gyvuotų ir teiktų teisin
gas žinias bei apvienytų liau
dį kovai prieš išnaudojimą, 
įteikė laikraščiui “Vilnis” 
$100 velionio vardu ir “Lais
vei” $50. Įteikusi pasakė, jog 
ji esanti tikra, kad Ignas to 
norėtų padaryti.

Šis velionio žmonos Julijos 
pasimojimas gali būti geru 
pavyzdžiu kitiems, kurie pri
simindami savo mylimuosius, 
paremtų tai, ką jie savo 
gyvenime taip aukštai verti
no ir gerbė.

Minėdami tą skaudų ir 
liūdną įvykį sudėkime paža
dus, kad tęsime iki laimėjimo 
tą kčvą, kuriai velionis taip 
ištikimai ir atsidavusiai dirbo 
ir troško sulaukti pergalės. 
Didesnės pagarbos velioniui 
nebus, kaip tęsimas kovos už 
įgyvendinimą taikaus ir švie
saus gyvenimo ant šio žemės 
kamuolio.

Lai mielam Ignui būna 
ramu ilsėtis atlikusiam gar
bingus ir didingus darbus 
darbo žmonių labui! J. M-nė

Afrikos tautos 
išvengė skilimo

Khartoum, Sudanas. — 
Baigėsi tris dienas ėjusi Afri
kos Vienybės Organizacijos 
konferencija. Nors konferen
cijoje buvo labai aštrių gin
čų, bet atviro skilimo išveng
ta. Daugiausia buvo ginčyta
si dėl kitų kontinentų šalių 
kišimosi į Afrikos reikalus. 
Priimtame ir paskelbtame 
komunikate sakoma, kad Af
rikos saugumas yra grynai 
pačios Afrikos reikalas, bet, 
iš kitos pusės, kiekviena Af
rikos šalis turi teisę savo 
saugumui panaudoti visus jai 
prieinamus būdus.

Afrikos Vienybės Organi
zacijoj yra 49 narės. Konfe
rencijoje dalyvavo visų val
stybių aukščiausi vadai.

Liepos 1 Lietuvių Piliečių 
klubo salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pradėjo 
kuopos pirm. Stasys Kuz
mickas. Toliau susirinkimą 
vedė J. Šarkiūnas. Jis pra
nešė, kad į kuopą įsirašė 
nauja narė Helena Sama- 
niek. Kuopos valdyba bei 
renginių komisija pateikė ra
portus. S. Kuzmickas kalbė
jo, kad vasaros metu mūsų 
veikla sumažės. Per tris mė
nesius įvyks tik mėnesinis 
organizacijos susirinkimas. 
Kitokių sueigų neturėsime 
iki spalio mėnesio. Dar pri
minė, kad finan. sekretorė J. 
Andriulienė išvyko atostogų 
į T. Lietuvą.

Visi pranešimai buvo 
priimti.

Pabaigus susirinkimą, M. 
ir A. Raškauskai pateikė 
skanius pietus.

Po pietų įvyko nepaprastas 
koncertas.

Mūsų šeimininkų Raškaus
kų sūnus Leo ir marti Ger
truda iš Waterbury, Conn, 
kasmet atvyksta į Floridą at
lankyti tėvelių. Raškauskų 
marti Gertruda plačiai žino
ma kaip profesionalė daini
ninkė. Ji buvo pakviesta pa
dainuoti. Mūsų publika gir
dėjo ją dainuojant keletą 
kartų, tačiau nepaprastai 
gražaus jos balso niekuomet 
nenusibosta klausytis.

Programos vedėją buvo 
Adelė Pakalniškienė. Pir
miausia pristatė vietinius so
listus, Larry Strack ir Stasy 
Kuzmicką. Jiedu išpildė solo. 
Po to dainavo Dainos Mylė
toji choras.

Toliau sekė duetas:S. Kuz
mickas ir viešnia Gertruda 
labai vykusiai padainavo 
“Supinsiu dainužę.” Antrą 
koncerto dalį išpildė solistė 
Gertruda. Ji padainavo kele
tą dainelių lietuviškai ir ang
liškai.

Koncertas buvo įvairus ir 
įdomus. Publika gausiai, 
nuoširdžiai plojo. Pianinu 
akomponavo Helena Januly
tė. Kuopos pirmininkas S. 
Kuzmickas širdingai padėko
jo dainininkei Gertrūdai, so
listams, Dainos Mylėtojų 
chorui, A. Pakalniškienei už 
vadovybę, Helenai Janulytei 
už akomponavimą ir publikai 
už atsilankymą.

Po koncerto buvo šokiai.

KLUBO VEIKLA
Liepos 8 klubiečiai savoje 

salėje turėjo susirinkimą. Jį 
pravedė klubo prez. V. Bun- 
kus. Klubo valdyba ir rengi
nių komisija pateikė rapor
tus. Jie buvo priimti. V. 
Bunkus pranešė, kad per Po
vilą Alekną į klubą įsirašė du 
nariai—Helena ir Nicholas 
Samaniek. Ačiū Povilui už 
pasidarbavimą.

V. Bunkus pranešė, kad 
mūsų darbštusis dailininkas 
Pranas Mockapetris, kuris 
jau eilė metų mūsų pobū
viuose dirbo prie bilietų par
davimo, staiga susirgo, grei
tosios pagalbos buvo nuvež
tas į St. Pete. General ligo
nine.

Buvo operuotas nuo vidu
rių negalavimo jau trečia sa
vaitė guli ligoninėje. Mes vi
si linkiui nuoširdžiam drau
gui greit ir pilnai susveikti ir 
grįžti prie savo pareigų. Šiuo 
laikotarpiu jį pavaduoja Eva 
Vally. Širdingas ačiū Evai.

Kadangi dainininkė Ger
truda dar vieši Semenole, 
Fla., ji buvo pakviesta ir su
tiko padainuoti klubo pobū
vyje.

Dainų programą vedė Ade
lė Pakalniškienė, programą 
pradėjo su solo Stasys Kuz
mickas, toliau sekė duetai 
Stasys ir Gertruda. Po to 
dainininkai truputį pailsėjo, 
o Dainos Mylėtojų choras, 
vadovybėje A. Pakalniškie
nės, padainavo tris daineles.

Paskutinę koncerto dalį iš
pildė solistė Gertruda. Pija- 

ninu akomponavo Helena Ja
nulytė. Įspūdingas koncertas 
baigėsi gausiais dalyvių aplo
dismentais.

Valys Bunkus dėkojo dai
nininkams už žavingą kon
certą.
PRANEŠIMAS

Rugpjūčio 19 klubo pobū
vis—pietūs 12 vai. Prašom 
visų dalyvauti. Įvyks klubo 
salėje, 314-15 Avė. South.

V. Bunkienė

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopos susirinkimas 
įvyko liepos 19 pas draugus 
Vaitonius. Narių atsilankė 
neperdaugiausia. Pas mus 
dabar labai šilta.

Kurie atsilankė, apsvarstė 
draugijos reikalus ir nutarė 
surengti pietus spaudos nau
dai.

Pietūs įvyks sekmadienį, 
spalio 1 d. Svetainėje 48 
Green St., Waterbury, 
Conn.

Prašome kitų kolonijų 
draugus tą dieną nieko ne
rengti bet atsilankyti pas 
mus pietums ir paremti mū
sų spaudą.

Draugas Stanley Shukis 
neseniai pergyveno dvi ope
racijas. Jis buvo pasirengęs 
su žmona ir dukra vykti į 
Lietuvą su pirma turistų 
grupe. Bet daktaras patarė 
nevykti, nes jis dar per silp
nas toli važiuoti. Tokiu būdu 
ir jo žmona ir duktė nevyko, 
nes bijojo jį vieną palikti na
mie.

Linkiu draugui S. Shukiui 
pasveikti ir gėrėtis gyveni
mu. M. Svinkūnienė

PAŠTO DARBININKŲ 
SUKILIMAS

Washingtonas. — Prieš 
kelias dienas tapo Pašto de
partamento ir darbininkų 
unijų vadovybės, priimta su
tartis, kurioje sakoma, kad 
bėgiu ateinančių trejų metų 
algos turi būti pakeltos 19.5 
procento. Matyt, kad eili
niuose unijų nariuose sutar
timi yra didelis nepasitenki
nimas. Daugelyje vietų prieš 
sutartį kyla streikai. Valdžia 
streikieriams grūmoja atlei
dimu iš darbo. . ,

NAFTA NEW JERSEY 
VANDENYSE?.

Pranešama, kad Atlante 
prie New Jersey valstijos 
krantų esą užtikta naftos žy
mių. Tyrinėjimus atlieka Te
xaco kompanija. Apie tai 
pranešimai labai atsargūs, 
nes esą nenorima sukelti 
klaidingų iliuzijų. Reikalinga 
tolimesnių tyrinėjimų.

Hong Kong. — Čia gautas 
pranešimas, kad Vietnamo 
Socialistinės Respublikos vy
riausybė sutinka tartis su 
Kinija dėl pagerinimo labai 
įtemptų santykių.

OREGON CITY, OREGON

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Schultz-Šato
Jau prabėgo 9 metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė 

mano mylimas gyvenimo draugas.
Ilsėkis, ramiai, mylimas Antanai, aš Tavęs nie

kad nepamiršiu.

DOROTHY SCHULTZ -žmona

, HARTFORD, CONN.
Mirus

Walteriui Brazauskui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Elenutei, jos sūnui Serge, broliui Kaziuį fr bendrai 
visai šeimai ir artimiesiems.
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VERA ir PRANAS BUDRIONIAI
t ‘ Seminole, Fla.

Liepos 21 d. iš Kennedy aeroporto , Iš k. į d.: O. Repš - 
vičiūtė, Ilse Bimba, Dora Kernąvičiūtė, N. lešmantienė, 
Babarskienė ir jos dukra Irena Trivers, Nelė Ventienė, Po
vilas Venta ir Babarskienės anūkėlės Juliana ir Andrea.

S. Narkėliūnaitės nuotrauka

Svečiai iš Lietuvos
Pereitą sąvaitę į New Yor- 

ką atvyko dainininkai Ed
mundas Kuodis ir Jonas Giri- 
jotas, taipgi ir E. Kuodžio 
žmona. Jie pabuvę New Yor
ke dvi dienas, išvyko į Chica
go. Jie mano JAV pabūti 
apie pusantro mėnesio.

Kuodis ir Girijotas labai 
populiarūs dainininkai (due
tas). Jie bus Chicagoje per 
LDS seimą, rugpjūčio 4-5 
dd. Gal teks delegatams iš
girsti juos dainuojant.

Taipgi iš Lietuvos atvyko 
daktaras-rašytojas V. Sirijos 
Gira. Jį iškvietė jo pažįsta
mas daktaras Vyt. Slavins
kas, gyvenąs Monticello, 
N. Y.

Lietuvos rašytojas ir gydyto
jas Vytautas Sirijos Gira Ken
nedy aeroporte su Aerofloto 
pareigūne Galia ir Nele Ven- 
tiene, kurios jį paglobojo, iki 
svečias susirado savo globė
ją, nes telegrama, pranešan
ti apie jo atvykimą, nuėjo 
klaidingu adresu.
S. Narkėliūnaitės nuotrauka

SAKO, BŪTINAI
REIKIA JAV PAGALBOS

Cairo. — Egipto preziden
tas S adatas sako, kad pasie
kimui Vidurio Rytuose pa
stovios taikos, Jungtinių 
Valstijų aktyve kooperacija 
ir pagalba būtinai reikalinga. 
Jis sako, kad jis tiki, jog lai
ku Amerika pati pateiks tai
kos planą.

Išvyko į Lietuvą
Praėjusį penktadienį mūsų 

darbščioji draugė Onutė Ba
barskienė išvyko pas savo gi
minaitę O. Petrauskienę į 
Vilnių. Ji mano Lietuvoje pa
būti apie mėnesį laiko.

O. Babarskienės dukrelė 
Irene su savo dviem dukre
lėm atvyko iš Michigan iš
leisti mamytę, ir mano čia 
pabūti iki mamytė sugrįš.

MIRĖ
Praėjusį sekmadienį nuo 

širdies smūgio Waterburyje 
mirė Elena Rinkevičiūtė-Ve- 
lykienė. Mes, niujorkiečiai, 
gerai prisimename Eleną, 
kuri ilgą laiką buvo Aido 
Choro narė. Palaidota trečia
dienį, liepos 26 d. Ieva

Brockton, Mass.
“Laisvės” ekskursija į Lie

tuvą išvyko trys brocktonie- 
čiai. Tai Charlis Biront, Jes
sie Vasaris ir Jonas Krist.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 6 dieną, 2 
vai. po pietų, 27 Cleveland 
Ave. Nariai malonėkite atsi
lankyti, nes turime daug rei
kalų aptarti ir pasikalbėti 
apie būsimą “Laisvės” vajų, 
kad jis būtų pasekmingas.

Charles Ustopas

BRIEFS
Rosalynn Carter’s younger 

brother Jerry Smith is mar
ried to an Estonian girl Aino 
Palitka and they have two 
sons. They are living in 
BetĮiel Park, Pa. where Jer
ry is working as an engineer. 
His wife talks very often to 
the president’s wife on the 
telephone and meets her 
almost every other week.

* * *
Women now comprise ov

er 40 percent of the labor 
force—even in formerly male 
management jobs. The pro
portion of women managers 
in the U. S. rose from 16 
percent in 1970 to 19 percent 
in 1975, according to a stu
dy. * * *

An old song says that 
summer days are supposed 
to be lazy and hazy—but not 
for those who work for 
Laisve or are members of 
our organizations. We are 
busy all year around.

* * *
The sites of two former 

nuclear ore processing plants 
in Pennsylvania and New 
Jersey are the most hazar
dous of 26 former atomic 
energy sites in the United 
States where radioactive 
contamination was found, 
the Federal Energy Depart
ment says.

* * *
The famous actress Ingrid 

Bergman is writing a book. 
They say for two hours 
every morning she locks her
self in her apartment, dis
connects the telephone, and

————————
RUGSĖJO 10 D.

LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 
filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bu^ duodami 
pietūs. Pradžia 1 vai.
SPALIO 1 D.

Pietūs darbininkiškai spau
dai pagelbėti. Rengia L. L. 
D. 28 kuopa. Svetainėje 48 
Green St., Waterbury, 
Conn. Pietūs bus 1:00 vai. 
dieną. Kviečiame visus atsi
lankyti.

LDS NARIAMS
“TIESA” RUGPJŪČIO 
MĖNESĮ NEIŠEIS

Kadangi ryšium su LDS 
Seimu susidaro daugiau dar
bo LDS centro raštinėje, tai 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo laikraštis “Tiesa” rug
pjūčio mėnesį neišeis.

Prašome tuos LDS narius, 
kurie skaito “Laisvę,” apie šį 
pranešimą painformuoti ki
tus LDS narius, kurie dėl 
vienokios ir kitokios priežas
ties šio “Laisvės” numerio 
nematys. “Tiesos” Redakcija

Binghamton, N. Y.
ATSIPRAŠAU
• Per klaidą buvo praleisti 
du vardai išreikštoje užuo
jautoje mirus Mary Lynn lie
pos 14 d. “Laisvėje.” Saraše 
turėjo būti A. BURT, JR. IR 
M. BURTIENĖ.

A. Žemaitienė

Oakville, Conn.
Ona Žūraitienė neseniai 

sugrįžo iš ligoninės į savo na
mus, bet jos sveikata tebėra 
silpna—tik su wheelchair ga
li po namus važinėti. Ją pri
žiūri dukterys Alice ir Mary.

Linkiu draugei geros svei
katos. M. Svinkūnienė 

talks into a tape-recorder. 
She is supposed to tell “all” 
to that person who actually 
is going to write the book.

* * ♦
Muhammad Ali was de

clared winner of the first 
Athlete of the Decade award 
competiton. He was chosen 
by 107 prominent sports me
dia men and women from a 
list of 13 finalists.

The award was presented 
to him at a $150-a-plate 
awards presentation dinner 
sponsored by the American 
Cancer Society’s NYC Divi
sion, and held on Thursday, 
June 8 in the Grand Ball
room of the New York Hilton 
Hotel.

* * *
The White House has re

leased the first official por
trait of Rosalynn Carter. It 
will be used for all formal 
occasions and to fill requests 
for pictures of the First 
Lady. Use

Rosalynn Carter’s 
official portrait




