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A. BIMBA
Gegužės Pirmosios proga 

beveik visuose mūsų did
miesčiuose ir šiemet įvyks 
demonstracijos, susirinki
mai, sueigos, parengimai. Jų 
šūkiai: Už trumpesnę darbo 
savaitę! Prieš infliaciją ir 
kainų kėlimą! Prieš branduo
linio karo pavojų! Už nusi
ginklavimą! Už teisingą ir 
pastovią pasaulinę taiką!

Ne tik visų mūsų, kuriems 
tiktai sveikata ir sąlygos 
leidžia, ne tik pareiga tuose 
sambūviuose patiems daly
vauti, bet ir savo kaimynus 
bei pažįstamus paraginti tą 
patį daryti.

Žydų organizacija Anti- 
Defamation League praneša, 
kad Argentinoje šiomis die
nomis be žinios dingo apie 
1,000 žydų. Spėjama, kad jie 
visi yra nužudyti.

Savo pranešime Lyga krei
pia dėmesį į tai, kad nuo 
1976 metų kovo mėnesio, kai 
Argentinoje militaristai nu
vertė civilinę valdžią, ten 
yra be žinios dingusių apie 
20,000 argentiniečių. Din
go—visiems laikams! Mano
ma, kad tokio pat likimo 
susilaukė ir šie be žinios 
dingę žydai. Militaristų žiau
rumui ribų nėra.

O štai labai džiugi žinia. Ji 
šios savaitės pradžioje gauta 
iš Austrijos sostinės Vien- 
nos. Pranešta, kad ten pra
dėjo posėdžiauti mūsų Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegacijos. Jų misija 
labai prakilni. Jos svarsto 
pasiūlymą Jungtinėms Val
stijoms ir Tarybų Sąjungai 
susitarti—griežtai uždrausti 
bet kokių branduolinių gin
klų vartosimą erdvėje.

Apie tokios sutarties dide
lę reikšmę ir svarbą nereikia 

'nė kalbėti. Ją karščiausiai 
sveikintų visa žmonija.

Šių derybų eigą stebės ir 
su nekantrybe lauks teigia
mų rezultatų kiekvienas tai
kos ir—pasaulio be karų— 
šalininkas.

Štai dvi pramonės šakos: 
vienoje gaminami moderniš
ki masiniam žmonių žudymui 
ginklai, o kitoje—žmonių 
buičiai reikalingi daiktai. Jų 
operavimas į metus atsieina 
lygi^Tpo bilijoną dolerių.

Nekalbėsime apie jų skir
tumą ta prasme, kad vienoje 
gaminami naikinimo įrankiai, 
o kitoje žmogaus gyvybei 
palaikyti priemonės. Paimki
me tarp jų skirtumą tik ta 
prasme, kuri šaka mums 
duoda daugiau darbų.

Tuo klausimu buvo praves
tas platus tyrinėjimas. Va, jo 
atradimai: Buičiai naudingų 
ir reikalingų daiktų pramo
nės šaka naudoja net 16,000 
daugiau darbininkų negu 
ginklų pramonės šaka!

Jau tik ir tuo atžvilgiu 
civilizuotam žmogui gaminti 
žudymuisi įrankius yra di
džiausia beprotystė.

Praeitais rinkimais išrink
tas senatoriumi Gary Hart, 
bal. 22 d. kalbėdamas Colo- 
rados valstijos seimelyje (le-

GEG ŪŽĖS PIRMOJI- TARPT A UTINĖ DARBININK Ų SOLID AR ŪMO Š VENTĖ

Prezidentas 
lankysis ir 
Pietų Korėjoje

Iš Baltojo Namo praneša
ma, kad prezidentas Carteris 
lankysis ir Pietų Korėjoje, 
kai birželio mėnesį dalyvaus 
ekonominėje viršūnių konfe
rencijoje Japonijos sostinėje. 
Tą konferencija sudarys 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, 
Japonijos, Vakarų Vokieti
jos, Prancūzijos ir Kanados 
vadai. Iki šiol buvo abejoja
ma apie ta pačia proga prezi
dento vizitą ir Korėjoje.

Buvęs valstybės sekreto
rius Kissinger sako, jog tai 
reiškia, kad tolimesnis Ame
rikos karo jėgų ištraukimas 
iš Pietų Korėjos bus sulaiky
tas.

Protestuoja 
ir smerkia

Leucosia. — Kypro Ko
munistų Partijos sekretorius 
Papaionnou sako, kad Jung
tinės Valstijos, pralaimėju
sios Afghanistane ir Irane, 
pradėjo aktyviškai kištis į jo 
šalies vidinius reikalus, į 
santykius tarp Kypro turkų 
ir graikų. Amerika militari- 
nius įrengimus jau perkėlusi 
į Turkija ir į Anglijos bazes 
Akrotiri ant Kypro salos bei 
į amerikines bazes Graikijo
je. Sekretorius sako, kad tai 
Amerikos imperialistų są
mokslas prieš jo šalį.

Tokį apkaltinimą Jungti
nėms Valstijoms komunistų 
vadas padarė liudydamas Ki
pro senate, svarstant šalies 
1979 m. biudžetą. Jis tokią 
politiką griežtai pasmerkė ir 
prieš ją užprotestavo.

Gyventojai 
susirūpinę

Buchanan, N. Y. — Sek
madienį, bal. 16 d., oras 
buvo lietingas ir šaltas, bet į 
demonstraciją susirinko dvy
lika šimtų žmonių iš visos 
apylinkės. Jie susirinko pa
reikalauti, kad būtų uždary
tas visas branduolinių jėgai
nių kompleksas Indian Point. 
Jie sužinojo, kad tarpe 43 
jėgainių, valdžios paskelbtų 
nesaugiomis, randasi ir šios 
Indian Point jėgainės. Jie 
atsisako laukti, kada su jo
mis atsitiks tokia nelaimė, 
kokia atsitiko su Three Mile 
Island jėgaine.

Seattle, Wash. — Balan
džio 7 dieną buvo suruošta 
skaitlinga demonstracija. 
Demonstrantai aukštai iškėlę 
nešė transparantą su įrašu 
“Stop Nuclear Power!” De
monstraciją suruošė Anti- 
branduolinė koalicija.

gislatūroje), aiškiai ir griež
tai pasisakė už Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
branduolinių ginklų apriboji
mo sutartį (SALT II). Jis 
labai teisingai pasakė, kad 
nepaisant visų esamų sutar
tyje trūkumų, šiandien ji yra 
vienintelė priemonė bepro
tiškoms branduolinio ginkla
vimosi varžyboms sulaikyti.

Iki šiol dar niekas nėra 
kitos, geresnės priemonės 
šiam tikslui pasiekti išradęs 
arba pasiūlęs.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rė nėjus!

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

Dar tik pirmas esąs Irano 
revoliucijos etapas

Teheranas. — Po daugelio 
metų iš tremties sugrįžo Ira
no Tudeh (“Masių”) partijos 
pirmasis sekretorius Nured- 
din Kiyanuri. Spaudos kon
ferencijoje jis pareiškė, kad 
Irane įvykęs perversmas, 
kad pašalinimas šacho ir mo
narchijos yra tiktai pirmuti
nis revoliucijos etapas. Prieš 
Irano liaudį, sakė jis, stovi 
sunki problema pašalinti se
nojo režimo likučius, sukurti 
sveikesnę ekonomiją ir užtik
rinti tikrą laisvę ir demokra
tiją šalyje. Tudeh partija re

Supykęs ant Jungtinių 
Tautų sekretoriaus

Jeruzalė. —- Izraelio prem
jeras Menachem Begin pa
siuntė Jungtinių Tautų sek
retoriui Kurt Waldheim labai 
aštrų laišką. Premjeras jį 
bara, kam jis pasakė, kad 
Izraelis palaiko ginkluotus 
krikščionis, kurie pastoja ke
lią Libano kareiviams, kurie 
yra pasiųsti į pietinę dalį 
Libano palaikyti taiką.

Begin sako, kad Izraelis 
sutiko leisti Libano karei
viams atlikti jiems pavestas 
pareigas, jeigu jie veiks iš
vien su Jungtinių Tautų ka
reiviais ir nekels kojos į 
krikščionių milicijos zoną. Jis 
kaltina libaniečius, kad jie tų 
sąlygų neprisilaiką. Tas tie
sa, sako Begin, kad Izraelis 
teikia majorui Haddado, 
krikščionių ginkluotų jėgų 
vado militarinėms jėgoms, 
militarinę ir ekonominę pa-^presijos, Civilinių laisvių uni- 
galbą, bet, girdi, jis negali ja, Birmingtono dvasininkai
Haddadui duoti įsakymo, ir kitos organizacijos.

Izraelis vėl puola palestiniečių 
bazes ir stovyklas Lebane

Balandžio 22 ir 23 Izraelis, armijos ir lėktuvų pagalba, 
vėl puolė palestiniečius Lebane. Jis sako, kad jis tik 
baudžiąs palestiniečius, nes jie vėl pradėję pereiti sieną ir 
terorizuoti Izraelio gyventojus. Izraelio valdžia sako, kad ji 
tai darys, kai tik reikės palestiniečius nubausti.

Nuotraukoje Izraelio kareiviai, neša užmuštą palestinietį.

mianti Khomeinio sukurtą 
Islaminę respubliką Irane. 
Tarptautinėje politikoje jo 
vadovaujama partija dėsianti 
pastangas panaikinti Irano 
militarines sutartis su Jung
tinėmis Valstijomis.

Tudeh Partija yra vienin
telė marksistinė-lenininistinė 
partija Irane, tai yra Irano 
Komunistų partija. Ji buvo 
suorganizuota 1941 metais, 
bet šachas atėmė jai teisę 
atvirai, legališkai veikti ir 
nuvarė į pogrinį. Dabar ji vėl 
veikia viešai.

kaip ir ką jis turi daryti. 
Todėl sekretorius Waldheim 
neturįs jokio pagrindo kriti
kuoti bei smerkti Izraelį.

Smerkia mirties 
bausmę

Montgomery, Ala. — Aną 
dieną dalyvavo ir kalbėjo 
konferencijoje “Strategija 
prieš mirtį” kongresmanas 
John Conyers, demokratas iš 
Michigano. Jis labai aštriai 
smerkė pastangas kai kurio
se valstijose sugrąžinti mir
ties bausmę. Kongresmanas 
sakė, kad tai yra dešiniųjų 
jėgų užpuolimas prieš mažu
mas, biednuomenę ir darbi
ninkų klasę.

Konferencijos sušaukime 
dalyvavo Susivienijimas 
prieš rasines ir politines re-

Kritikavo Angliją

Thomas P. O’Neill
Belfast, Šiaurinė Airija. — 

Balandžio 20 dieną čia lanky
damasis Jungtinių Valstijų 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
airiškos kilmės Thomas P. 
O’Neill gana aštriai pakriti
kavo Angliją. Jis sakė, kad 
Anglija S. Airiją laikanti 
“politine futbole.” Anglijos 
vyriausybei labai nepatiko. 
O’Neillo pareiškimą ji laiko 
Amerikos kišimusi į jau ir 
taip įtemptą padėtį Šiaurinė
je Airijoje.

Kongresmanas Angliją pa
kritikavo Airijos sostinėje 
Dubline jam ir kitiems ten 
besilankantiems Amerikos 
kongresmenamas suruošta
me bankete.

Helikopterio 
nelaimės pasėkos

Newark, N. J. — Čia 
aerodrome įvykusioje heli
kopterio nelaimėje trys ke
leiviai buvo užmušti, o 15 
sužeistų. Tyrimai parodė, 
kad lėktuvas buvo su gamy
biniais defektais. Tai ir buvo 
nelaimės priežastis.

Lėktuvas buvo didžiosios 
Sikorsky kompanijos gamy
bos. Kaip su tos pačios kom
panijos gamybos kitais lėktu
vais (helikopteriais) “S-61- 
s,” kurių esą apie tūkstantį? 
Galimas daiktas, kad ir dau
gelis kitų yra su tokiais pat 
gamybiniais defektais Nacio
nalinė Transportacijos Sau
gumo Taryba siūlo Federali- 
nei Aviacijos Administracijai 
visus Sikorskio gamybos lėk
tuvus ištraukti iš naudojimo, 
kol jie bus nuodugniai ištirti. 
Aišku, kad kompanija tam 
griežtai priešinasi.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė reiš
kia nepasitenkinimą Vokiečių 
Demokratinėje Respublikoje 
(Rytų Vokietijoje) įvestais 
naujais patvarkymais, šiek 
tiek apribojančiais kapitalis
tinių valstijų (Vakarų) kores
pondentų veiklą.

Egiptiečiai beveik vienbalsiai 
užgyrė sutartį su Izraeliu

Cairo. -- Balandžio 19 die- i 
’ ną buvo leista Egipto pilie- ■ 
i čiams referendumu nubal- i 
j suoti prezidento Sadato pa- j 
' darytą sutartį su Izraeliu. 1 
Net 99.95 procento piliečių j 
balsavo už sutartį.

Paskelbdamas referendu
mo rezultatus, užsienio rei
kalų ministras Ismail pasakė: 
“Šitie stebūtini rezultatai pa
rodė, kad Egipto žmonės, 
prezidente, eina su jumis už 
taiką, gerovę ir demokrati- 
J4.

Referendumas nebuvo rei
kalingas šios sutarties ratifi
kavimui. Vienok Sadatas lei
do egiptiečiams nubalsuoti. 
Jis tą darė, kad, taip sakant, 
uždarytų burnas tiems ara
bams, kurie jį kritikuoja už 
padarymą atskiros sutarties. 
Balsavimu, jis parodė, kad 
Egipto žmonės užgiria ir

Ruošia ginkluotas jėgas 
greitam pasiuntimui 

į Vidurio Rytus
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos ruošia dideles 
gerai ginkluotas karines jė
gas, reikalui esant, skubiai 
pasiųsti į Rytų Vidurį. Tos 
ginkluotos jėgos susidės iš 
100,000 kareivių. Tai pačiai 
misijai taip pat ruošia karo 
laivyną bei oro karines jė
gas.

Kam tokiai misijai reikalin
ga armija? Ogi tam, kad jūrų 
ir oro jėgos nepadarančios 
tokio efekto, kokį padaro

Joks teroras jų 
solidarumo nepalaužia

Newport News, Virginia. 
— Jau aštunta savaitė kaip 
čia streikuoja laivų statyto
jai, “Daily World” korespon
dentas Tim Wheeler sako, 
kad policijos teroras prieš 
streikierius yra vienas bru- 
tališkiausių visoje šios šalies 
istorijoje. Miesto policija su 
pagalba valstijos gvardiečių 
balandžio 16 dieną pravedė 
prieš įmonę pikietuojančius 
streikierius žiauriausi užpuo

Protiniai ligoniai ir fiziniai 
invalidai pelnagrobių aukos

Washingtonas. — Tyrinėji
mai parodo, kad šios šalies 
protiniai ligoniai ir fiziniai 
bejėgliai yra pelnagrobių 
aukos. Jie išmetami iš ligoni
nių ir suvaromi į tokiems 
nelaimingiems žmonėms ski
riamus namus, kuriuose įna
mių užlaikymo lėšas paden
gia valdžia iš Medicaid bei 
Medicare programų.

Bet tos įstaigos nesaugios. 
Jose priežiūra labai prasta.

Iš tos priežasties, sakoma, 
neseniai bėgiu kelių savaičių 
tuose namuose Farmington, 
Mo., Connelsville, Pa. ir Wa
shingtone kilo gaisrai, ku
riuose žuvo 43 įnamiai.

O tokių nelaimingų senyvų 
žmonių tokiose įstaigose esa-

I ma labai daug. Pav., Chica- 

remia jo politiką.
Reikia pripažinti, kad Sa

datas pasielgė labai gudriai. 
Tuo ėjimu jis labai sustiprino 
savo poziciją ir prestižą.

Tel Aviv. — Izraelio agri
kultūros ministeris Sharon 
užtikrino Golan Heights įsi- 
kūrusiems izraelitams, kad 
Izraelis šios okupuotos arabų 
teritorijos neišsižadės, nesu
gražins Egiptui.

Helsinki. — Čia atvyko 
Jungtinių Valstijų viceprezi
dentas Mondale tartis su 
Suomijos vadovybe. Nesako
ma, apie ką jis su ja tarsis.

Sana. — Siaurinio Yemeno 
valdžia uždarė Egipto amba
sadą. Tai esąs jos protestas 
prieš Egipto padarymą at
skiros sutarties su Izraeliu.

armija.
Kaip ir kada toks greitas 

reikalas galėtų iškilt,i?
Atsakymas: Ogi jeigu ko

kia nors jėga pabandytų į 
savo rankas paimti Saudi 
Arabijos naftos šaltinius, 
Jungtinės Valstijos tuoj gin
kluotomis savo jėgomis 
stengtųsi užkirsti kelią, tai 
yra ginkluotomis jėgomis įsi
veltų į Vidurio Rytus, kaip 
anais metais įsivėlė į Indoki
niją.

limą, be pasigailėjimo lazdo
mis darbininkams skaldyda
ma galvas. Skaudžiai nuken
tėjo 70 darbininkų. Iš jų 50 
turėjo atsigulti į ligoninę.

Bet joks teroras iki šiol 
nepajėgė palaužti šių darbi
ninkų solidarumo. Jie pri
klauso Jungtinei Plieno Dar
bininkų unijai ir yra pasiryžę 
iš kovos lauko nesitraukti iki 
pasieks pilną pergalę.

gos vadinamoje “Uptown” 
dalyje tokių žmonių gyvena 
13,000; New Yorke yra 500 
tokių namų, kuriuose gyvena 
23,000; Pennsylvanijos val
stijoje yra 7,000 tokių namų, 
kuriuose gyvena 90,000 žmo
nių!

NEPAMIRŠKIME
PASUKTI
LAIKRODŽIUS PIRMYN

Veik visose valstijose įves
tas “daylight saving time.” 
Tai reiškia, kad šį šeštadienį 
einant gulti reikia pasukti 
laikrodžius vieną valandą 
pirmyn.

Kai kuriose valstijose yra 
išimčių. Tad, patariame sekti 
vietinius laikraščius bei radio 
pranešimus.
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Gegužės Pirmosios 
šūkiai šiemet

Kaip beregint metai prabėgo, ir mes vėl Gegužės 
Pirmosios išvakarėse. Amerikos pažangioji visuomenė yra 
pasiruošusi darbo liaudies solidarumo šventę atžymėti labai 
plačiai. Visuose didmiesčiuose planuojama eisenos gatvė
mis, arba masiniai susirinkimai salėse bei aikštėse. New 
Yorke šiemet ruošiama didelė eisena (paradas) gatvėmis ir 
susirinkimas su kalbų ir meno programa aikštėje.

Gaila, kad nors prieš 93 metus Gegužės Pirmoji buvo 
pradėta švęsti mūsų Jungtinėse Valstijose, bet iki šiol ji 
nėra pripažinta visos tautos ir šalies oficialia, tautine 
švente. Tas pats ir su beveik visomis kitomis kapitalistinė
mis šalimis. Tiktai socialistiniuose kraštuose Gegužės 
Pirmoji pripažinta oficialia švente ir oficialiai švenčiama.

Šiemet Amerikos darbo liaudies gegužinėse demonstraci
jose bei sueigose naminiais reikalais šūkiai bus:

Prieš infliaciją ir kainų kilimą! Už 35 valandų darbo 
savaitę ir 7 valandų darbo dieną! Šalin visokias represijas 
ir diskriminacijas! Už lygų darbą lygus atlyginimas! Už 
sumažinimą lėšų ginklų gaminimui ir ginklavimuisi, o 
padidinimą socialiniams poreikiams!

Šiemet gegužiniai šūkiai tarptautiniais, pasauliniais 
klausimais:

Prieš ginklavimosi varžybas! Už branduolinių ginklų 
apribojimo sutartį [SALT II]! Už branduolinių ginklų 
sunaikinimą! Už visuotiną visų šalių nusiginklavimą! Už 
detantę! Už tautų ir valstybių draugystę ir bendravimą! Už 
teisingą ir pastovią pasaulinę taiką!

Nauja problema kovoje prieš 
rasinę segregaciją

Šiandien nėra jokia paslaptis, kad per pastaruosius pora 
desėtkų metų šios šalies didmiesčiuose gyventojų sudėties 
klausimu įvyko didelės pakaitos. Kadangi, bendrai paėmus, 
baltieji gyventojai pasiturinčiau gyvena už juoduosius, tai 
daug jų įsigijo arba pasistatė naujus namus priemiesčiuose 
ir ten susikraustė. Kai kuriuos baltuosius išsikraustyti į 
priemiesčius paskatino ir kovą miestuose prieš rasinę 
segregaciją mokyklose ir kitose įstaigose. Rezultatas: 
didmiesčių priemiesčiai labai išaugo. Juose, žinoma, 
“pridygo” ir įvairių įstaigų. Bet jos daugumoje, ypač 
mokyklos, yra rasiniai segreguotos, vien tik baltiesiems 
tarnaujančios. Rasiniu pobūdžiu jos atspindi vietos gyven
tojų sąstatą.

Tuo tarpu miestų centruose arba senamiesčiuose daug 
mokyklų ir kai kurių kitų įstaigų tapo rasiniai segreguotos, 
jose “viešpatauja” juodieji žmonės. Labai daug mokyklų 
tapo užpildytos vien tik juodųjų gyventojų vaikais. Tas 
pats ir su mokytojų sąstatų: priemiesčiuose baltieji, 
“senamiesčiuose”—juodieji. Integruotos apylinkės tapo vėl 
segreguotos.

Disegregacijos šalininkai susirūpinę. Prieš juos stovi 
nauja problema. Daug kur jiems tenka kovą pradėti iš 
naujo.

Kaltinami ir sklypų pardavėjai. Jie vengia priemiesčiuo
se sklypus parduoti juodiems pirkėjams.

Šiuo klausimu jau prabilo ir Aukščiausiasis Teismas. Jis 
sako, kad tokioje situacijoje nukenčia lygiai juodieji ir 
baltieji, nes pasinaikina socialinė lygsvara, paaštrėja 
rasiniai santykiai.

Monopolistinės korporacijos turi Amerikos darbininką 
paėmusios už kalnieriaus.

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako
SU PASIDIDŽIAVIMU 
APIE LIETUVOS 
KOMPOZITORIUS

Savaitraštis
kraštas” (bal. 12 d.) atspaus-i 
dino labai įdomų savo ko- ■ 
respondentės Zitos Kelmic- 
kaitės pasikalbėjimą su Lie
tuvos Kompozitorių Sąjun
gos valdybos pirmininku Vy
tautu Laurušu. Pirmiausia 
pirmininkas mus supažindina 
su jo vadovaujama organiza
cija ir jos veikla:
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Į galimybės. Brandaus sočia- ( 
! lizmo laikotarpiu kūrybinė i 
■ veikla, skatinanti dvasinį' 
augimą, turi būti prieinama | 

; visiems visuomenės nariams. , 
: Tačiau pasitaiko, kad ji ne
pakankamai vertinama. Yra 
ūkinių vadovų, kurie galvoja 
tik apie ekonominius rodik
lius, neįžiūri glaudaus sąry-į 
šio tarp žmogaus darbinės i 
veiklos prie staklių ceche ir į

RIMTOS PASTABOS 
' APIE MENO VAIDMENĮ 

NAUJO ŽMOGAUS 
Gimtasis AUKLĖJIMO PROCESE

Vilniaus dienraščio “Tiesa” j 
(bal. 8 d.) vedamajame “Es
tetinis darbo žmonių auklėji-! 
mas” cituojama iš naujosios ;
Tarybų Sąjungos Konstituci- i j0 kūrybinės veiklos po dar

bo. Būtina gausinti meninius 
visuomenės lobius, atskleisti 
naujus jų kūrėjus, naujus 
liaudies talentus. Estetinis 
auklėjimas, pakeldamas virš 
kasdienybės, ragindamas pa- i 
žinti tikrąjį grožį, turi padėti | 
ugdyti gerą meninį skonį, 
skiepyti kultūrinius įgūdžius, 
komunistinę dorovę. Turi- ■ 
ningai praleistas laisvalaikis ' 
įkvėpia našiam darbui, graži) 
buitis taurina žmogų.”

GEGUŽĖS PIRMOJI— 
DARBO ŽMONIŲ ŠVENTĖ

Vytautas Laurušas

— Mūsų sąjunga—vienas 
svarbių Lietuvos muzikinio 
gyvenimo centrų'. Jos narių 
skaičius priartėjo prie devy
niasdešimties. Mažoje mūsų 
respublikoje beveik šimtas 
specialius aukštuosius moks
lus baigusių kompozitorių, 
muzikologų—jau nemažai, 
juolab, kad jie ne vieni, kad 
turime ir kitų aukštos kvali
fikacijos muzikų. Didelė dalis 
Kompozitorių sąjungos na
rių—Lietuvos TSR valstybi
nės konservatorijos diplo
mantai, kiti baigę studijas 
Maskvoje, Leningrade, kai 
kas stažavęsis užsienyje. 
Taigi šie žmonės sugeba rim
tai, profesionaliai spręsti su
dėtingas šiuolaikinės muzi
kos problemas.

Mūsų kompozitorių kūri
niai skamba kasdien,;skamba 
plačiai—nenusakysi to skam
bėjimo, jo poveikio klausyto
jams ribų. Čia ne tik koncer
tų salės, televizija, radi
jas . . . Kai, tarkim, mes 
džiaugiamės masinėmis dai
nų šventėmis, dažnais įvai
riausiais festivaliais, 
mename, kad čia 
nuopelnas ir mūsų 
torių, sukūrusių 
švenčių muziką . . .

Į korespondentės Kelmic- 
kaitės klausimą, “Kokias da
bartinės mūsų kompozitorių 
kūrybos tendencijas laikytu
mėte esmingiausiomis?”, pir
mininkas Laurušas atsakė:

— Dėmesingumą liaudies 
muzikai. Tą patį, sakytume, 
tradicinį dėmesingumą: ir 
M. K. Čiurlionis, ir J. Nauja
lis, ir B. Dvarionas, ir kiti 
mūsų klasikai—kiekvienas
savaip—naudojosi mūsų liau
dies kūrybos turtais. Jų, 
savo pirmtakų, kūrybiniais 
laimėjimais pasiremdami, 
įžengėme į naują etapą: man 
regis, 
sudaro
“raktą” į liaudies muzikos 
kūrybos esmę. Kitų tautų 
žmonės, pasiklausę mūsų kū
rinių, vis dažniau iš pat 
karto pastebi jų nacionalinį 
savitumą, jų artimumą mūsų 
gamtos, mūsų žmonių cha
rakteriui.

Įdomiai, savitai traktuoja 
folklorą F. Bajoras, B. Kuta
vičius, J. Juozapaitis ir kiti. 
Šiai jaunų kūrėjų bangai 
įsisiūbuoti padėjo ir vyres
niosios kartos menininkai E. 
Balsys, J. Juzeliūnas, S. 
Vainiūnas. Ir, kaip sakyta, 
mūsų klasikai. Įdomiai tat 
atsispindi B. Kutavičiaus 
“Dzūkiškose variacijose”; jo
se net savotiška formulė: 
autentiška liaudies daina, su
dėtingas šiuolaikinės muzi
kos audinys ir vėl ta pati— 
tik jau M. K. Čiurlionio 
harmonizuota—lietuvių liau
dies daina.

prisi- 
nemažas 
kompozi- 
visą tų

mūsų kompozitoriai
labai šiuolaikišką

■l

jos: i
“Valstybė rūpinasi dvasi-1 

nių vertybių apsauga, gausi-1 
nimu ir plačiu naudojimu 
tarybinių žmonių doroviniam 
ir estetiniam auklėjimui, jų 
kultūrinio lygio kėlimui.”

Redakcija sako:
“Platus tarybinio žmogaus I 

akiratis. Socialistinė san
tvarka sudaro palankias są
lygas kiekvieno piliečio ga
bumams atsiskleisti, jautriai 
puoselėja talentus. Ugdant 
komunistinės visuomenės 
žmogų, sąmoningą ateities 
kūrėją, liepsningą interna
cionalistą, derinantį dvasinį 
turtingumą ir moralinį tyru
mą su fiziniu tobulumu, svar
bus vaidmuo tenka esteti
niam auklėjimui.

Mūsų respublikoje tankus 
kultūrinių įstaigų tinklas. 
Turime beveik pusantro 
tūkstančio klubų ir kultūros 
namų, apie 6500 bibliotekų, 
35 muziejus. Tolimiausius 
kampelius pasiekia kino fil
mai: Tarybų Lietuvos mies
tuose yra 179 kino teatrai, 
kaimuose veikia 1119 stacio
narinių ir 194 kilnojamieji 
kino įrenginiai, ir kolūkių 
scenoje vaidina gastrolių at
vykę tiek profesionalūs, tiek 
liaudies teatrų kolektyvai, 
koncertuoja geriausieji an
sambliai, atskiri atlikėjai, 
svečiai iš broliškųjų respu
blikų. Kaimo kultūros na
muose ir įmonių klubuose 
neretai rengiami įdomūs su
sitikimai su rašytojais ir 
kompozitoriais, dailininkais 
ir mokslininkais. Per metus 
Lietuvoje išleidžiama apie 
1800 knygų ir brošiūrų ben
dru apie 18 milijonų egzem
pliorių tiražu. Netgi atokiau
siose vietose gyvenantis 
žmogus dabar paprastai irgi 
yra politinių ir kultūrinių 
įvykių verpete—čia padeda 
liaudies universitetai, spau
da, televizija ir radijas.

Didelės įtakos darbo žmo
nių auklėjimui, jų estetiniam 
skoniui turi meno saviveikla, 
Tarybų valdžios metais su
klestėjusi, tapusi neatskiria
ma visos kultūrinės veiklos 
dalimi. Skirdami jai savo 
laisvalaikį, įvairiausių profe
sijų ir įvairiausio amžiaus 
žmonės įprasmina savo vidinį 
poreikį kurti, suteikia polė
kiui sparnus.

Gražia tradicija tapo reikš
mingus mūsų respublikos ir 
visos šalies gyvenimo įvy
kius pažymėti ir meno savi
veiklos renginiais. Augantį 
jų meninį lygį vaizdžiai paro
dė Didžiojo Spalio 60-mečiui 
skirta saviveiklininkų deka
da “Vainikas Spaliui” ir pir
masis sąjunginis darbo žmo
nių meninės kūrybos festiva
lis. Vien pastarasis renginys 
padėjo įjungti į saviveiklinin
kų gretas dar 58 tūkstančius 
dalyvių. Dabar Tarybų Lie
tuvoje yra 24- tūkstančiai 
meno saviveiklos kolektyvų. 
Iš viso jie sutelkę daugiau 
kaip 335 tūkstančius žmonių. 
Labai plati ir meno saviveik
los žanrų skalė. Be tradicinių 
kolektyvų—dainų ir šokių 
liaudies ansamblių, chorų, 
dramos ratelių ir kitų, pasta
ruoju metu vis plačiau buria
si ir nauji. Aktyvina veiklą 
saviveiklinės dailės ir kino 
studijos, pramoginių šokių 
būreliai, fotomeno mylėtojai, 
estradiniai orkestrai . . .

Teigiamai vertindami at
liktą darbą, turime pripažin
ti, kad meno saviveiklai plė
toti, darbo žmonių esteti
niam auklėjimui tobulinti iš
semtos dar anaiptol ne visos

APIE DIDĖJANČIUS 
PAVOJUS

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” (bal. 18 d.) 
savo vedamajame “Didėjan
tis Klano pavojus” kreipia 
visų geros valios amerikiečių 
dėmesį į šioje šalyje didėjan
ti siautėjimą ne tik rasizmo, 
bet ir klanizmo. Tam pavyz
džių turime tiek ir tiek. 
Antai aną dieną Ku Klūks 
Klanas Alabamos mieste Sel
ma suruošė didelę taip vadi
namą “Baltosios jėgos” de
monstraciją. Jau seniai ką 
nors panašaus bebuvome 
matę net ir pietinėse valsti
jose. Ir daugybėje kitų mies
tų Klanas vis drąsiau ir 
drąsiau pradeda pasirodyti 
su savo veikla.

“Daily World” sako, kad 
rasizmas nesiriboja tiktai 
Klanu bei šios šalies Pietais. 
Neigi rasizmas pasireiškia 
tiktai prieš juoduosius žmo
nes. Jis taip pat paliečia ir 
ispaniškos kilmės amerikie
čius. Pavyzdžiui, rasizmo 
siautėjimas prieš juoduosius 
ir ispaniečius Philadelphijoje 
ir Houstone taip padidėjo, 
jog jo nebegalėjo ignoruoti'ir 
Jungtinių Valstijų Civilinių 
Teisių Komisija ir nutarė 
imtis žygių prieš jį, prave
dant tuose miestuose platų 
tyrinėjimą... Arba- paimkime 
New Yorko miestą. Čia aną 
dieną juodųjų ir ispaniečių 
bendruomenės viešai apkalti
no miesto valdžią, kad nau
dojanti rasizmą. O teisėjas 
no miesto valdžią, kad ji 
prieš jas naudojanti rasizmą. 
O teisėjas Bruce Wright sa
ko, kad čia policija 
laisvas rankas medžioti 
duosius ir ispaniečius.

“Daily World” teigia,
prie Carterio Administraci
jos mes baigiame prarasti 
visus laimėjimus, pasiektus 
paskutinių kelerių metų 
energingoje kovoje prieš 
sizmą.

turi 
juo-

kad

IŠ VISU SUSILAUKIA
TIKTAI PASMERKIMĄ

ra-

Tarybinės žinių agentūros _ 
“Tass” pranešimu, Kinijos 
Liaudies Respublikos vado
vybės nutarimą nutraukti iki 
šiol veikusią draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį su 
Tarybų Sąjunga, griežtai pa
smerkė ir Mongolijos Liau
dies Respublika. Jos užsienio 
reikalų ministerija paskelbė 
pareiškimą, kuriame tarp 
kitko, sakoma:

“Tarybų Sąjunga nuosek
liai gynė KLR interesus 
tarptautinėje arenoje, akty
viai padėjo- užkirsti kelią 
agresijos aktams prieš liau
dies Kiniją ir atremti tokius 
aktus. Taigi Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos sutartis visiš
kai atitiko pirmiausia kinų 
tautos interesus. TSRS ir 
KLR sutartis taip pat buvo 
svarbus taikos ir saugumo 
stiprinimo -Tolimuosiuose 
Rytuose ir visoje Azijoje 
veiksnys.

Kinijos vadovų nutarimas

Karo veteranų kolumna 1946 metų gegužinėje demonstra
cijoje.

Gegužės Pirmosios, kaip darbo žmonių šventės, idėja 
gimė Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai 1884 metais 
darbo unijos nutarė su 1886 metais formoje visuotino 
streiko—pradėti kovą už aštuonių valandų darbo dieną 
visoje šalyje. O Gegužės Pirmąją Tarptautine darbininkų 
solidarumo švente paskelbė 1889 m. Paryžiuje įvykęs 
Antrojo Internacionalo kongresas. 1890 metais Gegužės 
Pirmoji jau buvo švenčiama Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje ir kitose šalyse. Tais pačiais metais Gegužės 
Pirmoji taipgi buvo švenčiama Varšuvoje ir Peterburge.

Lietuvoje Gegužės Pirmoji buvo minima Vilniuje 1892 
metais. Ir nuo to laiko Lietuvos darbo žmonės ją švenčia 
kasmet.

Fašistinio režimo laikais Gegužės Pirmosios išvakarėse 
Smetonos žvalgyba būdavo sumobilizuoja savo visas jėgas 
ir pasamdo išdavikus sekioti kiekvieną susipratusį darbi
ninką, kad jis neagituotų už tą šventę, kad neiškeltų 
raudonos vėliavos bei neplatinu atsišaukimų.

Antai 1934 metais Klaipėdos uoste atėję į darbą žmonės 
pamatė aukštai ant elektros vielų raudoną vėliavą ir rado 
išplatinta daug atsišaukimų su šūkiais: “Šalin fašizmas! Lai 
gyvuoja laisva Lietuva!” “Keletas darbininkų buvo suareš
tuota ir nuteista kalėti. Bet joks žiaurumas ir teroras 
nesulaikė darbo žmonių nuo Gegužės Pirmosios minėjimo.

Ispanijoje prasidėjus civiliniam karui, iš viso plataus 
pasaulio savanoriai vyko padėti Ispanijos liaudžiai kovoti 
prieš fašizmą. Gegužės Pirmoji buvo iškilmingai minima 
visuose Respublikos valdomuose miestuose ir kaimuose. 
Vykdavo demonstracijos, mitingai. 0 fronto linijose anksti 
rytą fašistai atidarydavo pragarišką ugnį, tikslu sutrukdyti 
gegužinės šventės minėjimą. Bet nežiūrint visų begalo 
sunkių sąlygų, Respublikos kariai pravesdavo pasikalbėji
mus apie tą darbininkų solidarumo šventę.’.............

Vokietijos hitleriniams legijohamš ir Italijos fašistų 
mėlynosioms divizijoms atėjus Ispanijos fašistams į pagal
bą, tūkstančiai Respublikos karių buvo priversti pasitrauk
ti į Prancūziją. Ten jie buvo suvaryti į koncentracijos 
stovyklas ir žiauriai persekiojami. Bet niekas nepajėgė 
palaužti jų pasiryžimo tęsti kovą. Nors spygliuotomis 
vielomis atskirti nuo viso pasaulio, sulaukus Gegužės 
Pirmosios, jie pravedė pasikalbėjimus ir pasitarimus apie 
tos dienos reikšmę. Sunku buvo gauti raudonos medžiagos 
pasidarymui kaspynų, tai atsirado draugų, kurie savo 
krauju nudažė kaspinėlius raudonai ir prisegė visiems prie 
krūtinės!

Pabėgus iš koncentracijos stovyklos, patekau į Prancūzi
jos industrinį miestą Bordeaux ir gavau darbą laive 
pečkuriu. 1940 m. gegužės pirmąją dieną laivas pasiliuosa- 
vo nuo kranto ir pradėjo judėti, o mieste vyko milžiniška 
demonstracija, žygiavo tūkstančiai žmonių, nešinti raudo
nas vėliavas, transparantus ir dainuodami “Marsalietę,” 
“Internacionalą.” Tų dainų ''skambėjimas girdėjosi gana 
ilgai, kol laivas atsitolino nuo kranto ir įplaukė į Biskajaus 
įlanką.

Antrasis pasaulinis karas baigėsi pergale prieš fašistinę 
Vokietiją ir Japoniją, kareiviai sugrįžo iš frontų. 1946 
metais New Yorke įvyko didžiulė Gegužės Pirmosios 
demonstracija. 8-ta Avė. žygiavo šimtai uniformuotų karo 
veteranų, Komunistų Partijos kolumna, Lincolno Brigados 
buvę Ispanijoje kovotojai, darbo unijų kolumnos ir daug 
tautinių grupių.

Labai didelę kolumną sudarė lietuviai, o Aido Choras 
dainomis linksmino žygiuotojus.

Ši gegužinė demonstracija buvo viena didžiausių New 
Yorko mieste.

Šių 1979 metų Gegužės Pirmosios demonstracijose 
visame pasaulyje dalyvaus milijonai darbo žmonių. Jų 
šūkiai bus: “Už tautų draugystę! Išlaikyti taiką! Sunaikinti 
atomines bombas!” P. Sausis

nutraukti sutarties su didžią
ja Tarybų Sąjunga—pirmąja 
socializmo šalimi, taikos ir 
demokratijos tvirtove—ga
liojimą yra logiškas jų antita
rybinio politikos kurso, kurį 
jie vykdo pastaruosius du 
dešimtmečius, rezultatas.
Nutraukdama sutarties su 
Tarybų Sąjunga galiojimą, 
dabartinė Pekino vadovybė 
vėl parodė, kad ji nukrypo 
nuo marksizmo-leninizmo 
principų, atsisakė draugys
tės ir bendradarbiavimo su 
socializmo šalimis, išdavė 
taikos, nacionalinio išsivada
vimo ir socialinės pažangos 
interesus.”

RAGINA PRADĖTI 
DERYBAS

balandžio 17 dieną Tarybų 
Sąjunga pasiuntė Kinijai no
tą, kurioje sakoma, kad ji 
sutiktų pradėti tarp abiejų 
šalių derybas. Kaip žinia, 
aną dieną Kinija atsisakė 
atnaujinti su Tarybų Sąjun
ga prieš 29 metus padarytą 
draugystės ir bendradarbia
vimo sutartį. Notoje pabrė
žiama, kad tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos geri santy
kiai labai daug reiškia ne tik 
abiejų šalių interesams, bet 
ir viso pasaulio saugumui.

Kinija dar nedavė atsaky
mo.

L
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Ir vilniečiai lietuviai sprendžia
ko s II Ine s problemas

Pilotuojamų kosminių skri
dimų trukmė dėsningai didė
ja. Rekordinis 140 parų tru
kęs tarybinių kosmonautų V. 
Kovalionoko ir A. Ivančen- 
kovo darbas orbitinėje stoty
je “Saliut-6” ryškiai liudija, 
kad žmogus pasiryžęs pasi
likti kosminėje erdvėje vis 
ilgesnį ir ilgesnį laiką.

“Gyventi kosmose sunku, 
bet dirbti galima”—yra pasa
kęs kosmonautas G. Grečka. 
Žodyje “sunku,” be abejo, 
telpa viskas, kuo gyvenimas 
kosminiame laive skiriasi 
nuo žemiškojo. O skiriasi jis 
visų pirma nesvarumo sąly
gomis, kurios yra labiausiai 
kosmonautui neįprastos, 
daugiausia nepatogumų su
darančios, mažiausiai ištir
tos. Sudaryti nesvarumo 
būklės žemėje ilgesniam lai
kotarpiui negalima, todėl be
veik visus šio faktoriaus po
veikio gyviems organizmams 
klausimus tenka spręsti kos
mose.

Kartu su kitomis Tarybų 
Sąjungos mokslinėmis įstai
gomis kosminės biologijos 
programą vykdo ir Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Bo
tanikos instituto Augalų fi
ziologijos laboratorija, vado
vaujama akademiko A. Mer
kio. Lietuvos mokslininkams 
buvo pasiūlyta dirbti gravi
tacinės biologijos srityje. 
Ruošiantis žymiai prailginti 
kosminių kelionių trukmę, 
gravitacinei biologijai tenka 
spręsti daug teorinių ir prak
tinių klausimų.

Pats ilgiausias laikotarpis, 
iki šiol žmogaus praleistas 
kosmose, sudaro apie pusę 
procento vidutinės jo gyveni
mo trukmės. Kas atsitiktų, 
jei šį laiką padidintume 5-10 
kartų? Kokia kosminių kelio
nių liginimo riba? Šie klausi
mai sprendžiami panaudo
jant biologinius modelius, 
t. y. žemesnius organizmus, 
kurių gyvenimo ciklas yra 
daug trumpesnis, negu žmo
gaus. Kosminio skridimo mė
nuo sudaro apie tris procen
tus baltosios pelės gyveni
me, o vabzdžiui drozofilai 
arba augalui arabidopsiui— 
tai jau visas gyvenimas, nuo 
gimimo iki mirties. Panaudo
dami tokius modelius, moks
lininkai tiria kosmoso fakto
rių poveikį viso organizmo 
fiziologinėms funkcijoms, 
taip pat ląstelėse ir moleku
lėse vykstantiems biologi
niams procesams. Gauti re
zultatai jau leidžia bent apy
tikriai prognozuoti, kokią 
įtaką turės ilgas kosminis 
skridimas labiau išsivysčiu- 
siems organizmams, įskai
tant ir žmogų.

Spręsdama šiuos sudėtin
gus klausimus, LTSR MA 
Botanikos instituto Augalų 
fiziologijos laboratorija kaip 
modelius panaudoja aukštes
niuosius augalus. Iš pradžių 
buvo atlikti bandymai klino- 
statuose, kur galima sukelti 
augalams kai kuriuos nesva
rumo efektus. Nedideliu 
greičiu sukant augalus apie 
horizontalią ašį, jie praranda 
normalią erdvinę orientaciją, 
šaknys draikosi ore, stiebai 
lenda į dirvą, augalai blogai 
auga, o dalis jų žūva. Įdomu 
pažymėti, kad vėliau orbiti
nėje stotyje “Saliut-4” vyk
dytuose bandymuose “Oazė- 
1” augalai elgėsi beveik taip 
pat, kaip klinostate. Kito 
vilniečių sukurto prietaiso 
centrifūgos-klinostato pagal
ba buvo nustatyta, kad auga
lai gali normaliai augti ir 
vystytis, veikiant žymiai ma
žesnei išcentrinei jėgai, negu 
Žemės traukos jėga. Šie la
boratorijoje atlikti bandymai 
sudarė teorinį pagrindą eks
perimentams kosmose. La
boratorijos bendradarbiai su
kūrė specialų konteinerį 
augalams auginti nesvarumo

sąlygomis (jis, kaip ir dauge
lis vėliau sukurtų prietaisų, 
buvo pripažintas išradimu). 
Šiandien augalų fiziologijos 
laboratorijos darbuotojai gali 
išvardinti gana daug eksperi
mentų, atliktų dirbtiniuose 
Žemės palydovuose, kosmi- ■ 
niuose laivuose “Sojuz,” or
bitinėse stotyse “Saliut-4” ir 
“Saliut-6.” Beveik visus prie
taisus šiems eksperimentams 
atlikti sukūrė laboratorijos 
moksliniai darbuotojai, glau
džiai bendradarbiaudami su 
kitų sričių specialistais.

Lietuvos botanikų vykdo
mi gravitacinės augalų fizio
logijos tyrimai ne tik priside
da prie teorinių kosminės 
biologijos problemų sprendi
mo. Jie turi ir praktinę 
reikšmę. Kosmonautai pagei-
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Sausio 22 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume Socialistinio Darbo Didvyriui, Lietuvos TSR 
Taikos gynimo komiteto pirmininkui Justui Paleckiui 
įteiktas Spalio revoliucijos ordinas, kuriuo jis apdovanotas 
už vaisingą visuomeninę politinę veiklą ir ryšium su 
80-osiomis gimimo metinėmis.

Nuotraukoje: Justas Paleckis [centre] su respublikos 
vadovaujančiais partiniais ir tarybiniais darbuotojais po 
apdovanojimo. V. Gulevičiaus nuotrauka

dauja, kad kosminiame laive 
arba orbitinėje stotyje būtų 
auginami augalai, nes jie 
daro teigiamą psichologinį 
poveikį ekipažui ilgo kosmi
nio skridimo metu. Laive 
išaugintus augalus kosmo
nautai mielai naudoja ir savo 
maistui paįvairinti.

Pagaliau vienas svarbiau
sių kosminės medicinos ir 
biologijos, tame tarpe ir bo
tanikos, uždavinių yra kaupti 
pradinius duomenis ateities 
kosminių stočių ir tarpplane- 
tinių laivų projektavimui. 
Mat, specialistai vis rimčiau 
vysto idėją panaudoti žaliuo
sius augalus sukuriant kos
miniuose objektuose uždaras 
biologinės gyvybės užtikrini
mo sistemas.

R. Laurinavičius
Biologijos kandidatas

Musų sveikatos reikalai^
DAUGIAU JUDĖTI - 
GERIAUSI VAISTAI:

Žmogus su visomis jo bio
loginėmis savybėmis susifor
mavo prieš daugelį amžių. 
Tada jis turėjo labai daug 
dirbti, judėti. Šiuolaikinis 
žmogus iš tolimų protėvių 
paveldėjo būtinybę judėti, 
kad jo visi organai ir siste
mos normaliai funkcionuotų.

Prieš 100 metų 96 procen
tus visų darbų žemėje nu
dirbdavo žmogus ir gyvuliai, 
ir tik 4 procentus—mašinos. 
Dabar žmogaus raumenų 
darbas sudaro tik apie 1 
procentą energijos.

Dėl fizinio aktyvumo sto
kos atsiranda vadinamoji hi- 
pokinetinė liga. Širdis prade
da dažniau plakti, padidėja 
kūno svoris, nervinė įtampa, 
susilpnėja raumenys, orga
nizmas pradeda per anksti 
senti.

Fiziškai treniruotų žmonių 
širdis dirba lėtai, ekonomiš
kai, Kraujo spaudimas daž
niausiai mažas, širdies rau
muo stiprus. Mažai judrių 
žmonių širdis susitraukia 
maždaug 20 procentų daž
niau negu treniruotų. Jei 
širdies ritmas padažnės 5-10 
dūžių per minutę, tai nesun
ku paskaičiuoti, kad per parą 
ji papildomai susitrauks 7-14 
tūkstančių kartų. Netreni
ruota širdis dirba neekono
miškai, audiniai blogai aprū
pinami deguonimi, silpsta iš
tvermė, valia. Jeigu fiziškai 
neveiklūs žmonės neatsikelia 
nuo stalo dar šiek tiek jaus
dami alkį, neretai nutunka. 
O nutukusiam juk dar sun
kiau judėti. Ir taip atsiranda 
užburtas ratas, kurį pralauž
ti reikia dar daugiau valios. 
Jei nervams nuraminti dar 
siekiame cigaretės, tai labai 
pagreitiname sklerozę. Ši
taip dar jaun: žmor 's suser
ga stenokarui; i iniokardo 
infarktu, Lipei unija.

Vargu, ar kas nežino čia 
mano papasakotų tiesų. Ta
čiau, kasdieną bendraudama 
su ligoniais, įsitikinau: kiek
vienas mano, jog liga . jį

Pasaulio spauda smerkia
Kinijos politiką

Pasaulio visuomenė su di
deliu dėmesiu sutiko Tarybų 
Sąjungos vyriausybės pa
reiškimą, kuriame principin
gai įvertinamas KLR vyriau
sybės nutarimas nutraukti 
1950 metų TSRS ir Kinijos 
draugystės, sąjungos ir savi
tarpio pagalbos sutarties ga
liojimą.

Vienašališka priešiška Pe
kino akcija nėra netikėtas 
dalykas, rašo Čekoslovakijos 
laikraštis “Rude pravo.” Pa
staraisiais metais Kinijos 
viršūnių politinė linija sąmo
ningai nukreipta prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas broliškas 
socialistines šalis. Kinijos ag
resija prieš Vietnamą dar 
kartą patvirtino, kad pagrin- 

aplenks. O jeigu ne? Neužte
ko valios atsisakyti žalingų 
įpročių, keisti gyvenimo bū
dą, kasdieną pasistengti pa
judėti, o kaip tada, kai pasi
jusite blogai? Aterosklerozė 
progresuoja pamažu. Kol šir
dies kraujagyslės susiaurė- 
jusios nedaug, nėra jokių 
nerimą keliančių požymių. 
Kai jie atsiranda, pavojus 
jau didelis.

Horacijus sakė: “Jeigu ne- 
bėgioji, kol esi sveikas, bė
giosi susirgęs.” Iš tikrųjų 
judėjimas, mankšta padeda 
atgauti jėgas, kai sergama 
miokardo infarktu. Jau po 
kelių dienų pradedami gydo
mosios mankštos pratimai, 
fizinis krūvis ir jo trukmė 
kasdien vis didinamas. Fizi
nė įtampa stiprina širdies 
veiklą daugiau negu bet ko
kie vaistai, išplečia vainiki
nes kraujagysles, kuriomis 
atsistato kraujotaka širdyje. 
Ne veltui sakoma: “Judėji
mas gali pakeisti bet kokius 
vaistus, bet jokie pasaulio 
vaistai nepakeis judėjimo.”

Elena Motiejūnaitė
Gydytoja

Biliūnui
Šventoji tyliai plaukia, šnara, 
O šilas ošia tau ramiai:
Čia tau ilsėtis šiandien gera, 
Nors per anksti tu

pavargai . . .

Tu laimės žiburį norėjai 
Parnešt į tėviškės laukus. 
Bet didį vargą tu regėjai— 
Gyvenimas buvo tau sunkus.

Jautei tu laiko sunkią naštą, 
Jautei, kad priespauda 

pražus,
Už tai pamėgo tavo raštą
Visi, kam kraštas mūs 

brangus.

Dabar ilsėtis tau čia gera, 
Užmigus amžinu miegu . . . 
Šventoji tyliai plaukia, šnara, 
O tu ilsiesi po smėliu . . .

Kęstutis Balčiūnas 

dinė Pekino režimo linija— 
tai pasaulinio socializmo, an- 
tiimperialistinio judėjimo iš
davystės politika, karinių pa
sirengimų ir agresijos politi
ka, pabrėžia laikraštis.

Pasaulio spauda dabar 
ypač akcentuoja, kad, nepai
sant visų Pekino valdžios 
pastangų, Kinijos liaudis ne
pamirš to fakto, kad Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos sutartis 
suvaidino didžiulį vaidmenį, 
ginant Kinijos liaudies revo
liucinius iškovojimus, spren
džiant jai iškilusius ekonomi
kos ir kultūros vystymo už
davinius. Vykdydama pagal 
sutartį priimtus įsipareigoji
mus, TSRS iš pat pradžių 
tvirtai ir nuosekliai gynė 
KLR interesus pasaulinėje 
arenoje, efektyviai padėjo 
jaunai liaudies respublikai 
duoti atkirtį imperialistinių 
jėgų mėginimams kištis į jos 
reikalus. Tai tupėjo lemiamą 
reikšmę, užkertant, kelią tie
sioginei imperialitinei agresi
jai prieš KLR 1950-1953 me
tais, kai vyko karas Korėjo
je, taip pat per vadinamąją 
“Taivanio krizę” 1958 me
tais.

Kinijos vadovybės nutari
mas nutraukti Tarybų Są
jungos ir Kinijos sutarties 
galiojimą kartu su kitais Pe
kino vadovybės žingsniais, 
pažymi Vokietijos Demokra
tinės Respublikos laikraštis 
“Junge Velt,” aiškiai rodo, 
kad Pekinas planingai vykdo 
liniją, kurios tikslas—dar la
biau komplikuoti ir bloginti 
dviejų šalių santykius.

Analizuodama Tarybų Są
jungos poziciją, užsienio 
spauda vieningai pripažįsta, 
kad TSRS požiūris į sutartį 
su KLR visada buvo aiškus 
ir nuoseklus, nes buvo grin
džiamas principinga Tarybų 
Sąjungos pozicija pasirašytų 
sutarčių ir priimtų įsiparei
gojimų, kuriuos ji besąlygiš
kai vykdo, atžvilgiu.

Japonijos laikraštis “Mai- 
niti” Kinijos valdžios nutari
mą denonsuoti sutartį su 
TSRS vadina “tolesniu anti
tarybinės Pekino strategijos 
pasireiškimu.” Japonijos de
mokratinių jėgų nuomone, 
nurodo laikraštis, ši akcija 
išreiškia Kinijos siekimą su
daryti karinę sąjungą su To
kiju ir Washingtonu, ji dar 
kartą patvirtina tą faktą, 
kad Pekinas galutinai nusiri
to į sąjungos su imperializmu 
pozicijas ir kovoja prieš so
cializmo sistemą bei naciona
linio išsivadavimo judėjimus.

Visa atsakomybė už Tary
bų Sąjungos ir Kinijos sutar
ties galiojimo nutraukimą 
tenka Kinijai, ir TSRS, su
prantama, iš šių Pekino 
veiksmų padarys atitinka
mas išvadas. J. Babenka

Seoul. — Pietinės Korėjos 
valdžia suareštavo 7 korėjie
čius. Juos kaltina šnipinėji
mu Šiaurinei Korėjai.

Telegrama iš 
Lietuvos

Vilniaus Universiteto 
dienos Maskvoje

Maskvoje surengtos Vil
niaus Universiteto dienos, 
skirtos šios seniausios šalies 
aukštosios mokyklos keturi- 
šimtosioms metinėms.

Daug svečių lankose TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų paro
doje, kur atidaryta teminė 
paroda. Jos stenduose—dau
giau kaip 300 eksponatų, 
atspindinčių universiteto 
Šiandiena ir ateities perspek
tyvas, šios aukštosios mo
kyklos indelį rengiant aukš
tos kvalifikacijos mokslinius 
kadrus Tarybų Lietuvai, 
vystant tarybinį mokslą.

Lankytojai domisi ekspo
natais, pasakojančiais apie 
universiteto fizikų, matema
tikų, medikų, kalbininkų, 
chemikų mokslinius tyrimus, 
Gidai—šios aukštosios moky
klos studentai aiškina sve
čiams lietuvių, rusų, anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalbo
mis. Svečiams koncertuoja 
etnografinis ansamblis ir kiti 
universiteto meno saviveik
los kolektyvai.

Įvyko žymiausių Lietuvos 
mokslininkų susitikimai su 
Maskvos valstybinio ir Pat- 
rio Lumumbos tautų drau
gystės universitetų, įmonių 
ir organizacijų kolektyvais.

Darbininkų premija — 
Juozui Baltūsiui

Kauno Prano Ziberto šilko 
kombinate įvyko tradicinė 
literatūros šventė “rašyto
jai—“darbininkų klasei.”
1978 metų Prano Ziberto 
literatūrinė premija paskirta 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojui Juozui Baltušiui už pir
mąsias dvi atsiminimų kny
gas “Su kuo valgyta druska.”

Kaunas—Juozo Baltušio 
jaunystės miestas. Čia jis 
prieš puse amžiaus stojo į 
darbininkų gretas, ano meto 
pažangiųjų rašytojų paska
tintas ėmėsi plunksnos, išlei
do savo pirmąjį apsakymų 
rinkinį “Savaitė prasideda 
gerai.” Rašytojas ir dabar 
dažnas svečias Kauno pra
monės įmonių kolektyvuose, 
kūrybinėse sąjungose, kau
niečių šventiniuose rengi
niuose. V. Petkevičienė

TITO SAKO, KAD JO 
PASTANGOS NEPAVYKO

Belgradas. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito sako, kad 
jis bandė Pietinėje Azijoje 
sutaikyti neprisijungusias 
šalis nuo konfliktų, bet jo 
pastangos buvo veltui. Jis 
buvęs pasiuntęs laiškus 
Ugandos, Tanzanijos, Kini
jos, Kambodijos ir Vietnamo 
vadams, ragindamas juos 
vengti konfliktų.

INDIJA NEGAMINS 
ATOMINIŲ BOMBŲ

New Delhi. — Kadangi 
pranešama, kad Pakistano 
valdžia bando pradėti atomi
nei ginkluotis, tai ir Indijos 
parlamente kilo reikalavi
mas, kad ir Indijos vyriausy
bė pradėtų gaminti atomines 
bombas. Bet ji tą reikavimą 
atmetė ir atominės bombos, 
bent kol kas, negamins.

Vilnius žiemą: Vienas Vilniaus viadukų, Įvažiuojant į
Lazdynus. M. Baranausko nuotrauka

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai gerbiamam 
laikraščio “Laisvė” 
redaktoriui drg. A. Bimbai

Nuo krantų senojo Nemu
no, šiandie jau išplitusio į 
plačias Kauno marias, skren
da į Jus mano motinos, 
Cecilijos Konkulevičienės ir 
mano paties nuoširdžiausi 

‘sveikinimai. Nemuno išsiplė- 
j timas į plačiahorizontines 
marias—tai ryškus simbolis 
nūdieninės Lietuvos ūkinio ir 
kultūrinio suklestėjimo tary
biniais metais.

Nuo mūsų nuostabiai ma
lonios viešnagės Jungtinėse 
Amerikos Valstijose “Lais
vės” redakcijoje ir kūrybi
niais užmojais mus sužavėju
siame Pažangiečių klube su 
M. Stensler vadovaujamu 
Aido choru praėjo jau šeši 
mėnesiai. Tačiau mums paro
dytas Jūsų nuoširdumas, lie
tuviškas svetingumas—mu
myse niekad neišblės. Prie
šingai—su kiekviena diena 
jie mums darosi vis ryškesni, 
sielai brangesni.

Aš, kaip inžinierius—sta
tybininkas, esu laimingas ak
tyviai dalyvaudamas ant se
nojo Nemuno dabar Kauno 
marių kranto naujos, moder
nios Kauno rajono “Pirmūno 
kolūkio gyvenvietės statybo
je.

Nauji mūriniai namai su 
šiuolaikiniais įrengimais pa
keičia čia buvusį senąjį kai
mą, asfaltuotais keliais skrai
do nuosavus kolūkiečių auto
mobiliai.

Ir kaip tik šių džiugių 
mūsų gimtinės permainų fo
ne, lyg nuostabaus grožio 
žiedas, įsipina jausmas ir 
mintis apie ten, anapus At
lanto, gyvenančius puikius 
mūsų tėvynainius, kurių 
tikslas ir veikla nukreipti ta 
pačia tolesnio mūsų gimto
sios Lietuvos suklestėjimo 
kryptimi.

Ateina pavasaris, vasara. 
Kokia neapsakoma mums bū
tų laimė sutikti ir pasveikinti 
Jus, prie Nemuno, žavingo
sios Baltijos. Lauksime!

Už dienos, kitos—štai pasi
tinkame Gegužės Pirmąją! 
Būkite tad pasveikinti nuo 
mūsų šios šauniosios pasau
linio darbo žmonių solidaru
mo šventės proga!

“Laisvės” laikraščio skaity
tojai:

Šarūnas Konkulevičius 
inžinierius-statybininkas

Brangūs laisviečiai!
Pranešu liūdną žinią, kad 

po ilgos ir sunkios ligos kovo 
24 dieną mirė mano mamytė 
Suzana Seimonienė, buvus 
ilgametė “Laisvės” skaityto
ja. Ji gimė Lietuvoje, Rau
dondvario valsčiuje, Netonių 
kaime 1892 m. rugsėjo 1 
diena ūkininkams Justinui ir 
Rozalijai Mankauskams. Ji 
buvo vyriausia iš šešių vai
kų. 1909 metais su teta ir 
dėdynu atvažiavo į Clevelan- 
dą. Visą laiką dirbo moteriš
kų suknių siuvėjos darbą ir 
priklausė prie Ladies Gar
ment Workers Unijos nuo 
pat jos susikūrimo. 1912 me
tais susituokė su Stanislovu 
Seimonu ir susilaukė duk
ters. Nuo pat anksčiausių 
laikų priklausė visose pažan
giosiose draugijose. Jų na-

3-IAS PUSLAPIS

; muosė susikūrė Clevelando 
i Pašalpinė Draugija ir Tėvy- 
' nės Mylėtojų Draugijos kuo- 
j pa. Priklausė Mirtos ir Lyros 
i choruose, vaidino veikaluo- 
I se, laikas nuo laiko eidavo 
draugijų valdybose pareigas, 
rėmė pažangiąją spaudą, 
kiek galėdama aukojo darbi
ninkiškam judėjimui.

Mamytė labai džiaugėsi 
nauja revoliucine valdžia 
gimtojoje šalyje ir labai no
rėjo nors vieną kartą sugrįžti 
į savo kūdikystės takelius. 
Bet taip susidarė aplinkybės, 
kad niekados negalėjo savo 
didžiausio širdies troškimo 
patenkinti.

Kai prieš aštuonerius me
tus po labai (20 metų) ligos 
tėvelis mirė, tai ir mamytė 
neužilgo pradėjo nesveikuo
ti. Prieš 7 mėnesius rimtai 
susirgo ir turėjo pergyventi 
•sunkią operaciją, nuo kurios 
nebesusveiko, turėjo apleisti 
savo namus ir apsigyveno 
pas mane. Ir čia už 6 mėne
sius mirė.

Buvo pašarvota Jokubaus- 
ko šermeninėje. Jos karstas 
skendo gėlėse. Koplyčia bu
vo pilna asmeninių ir idėjos 
draugų. Atsisveikinimo kal
bą pasakė jos anūkas Melvyn 
Šūsnis. Palaidota Highland 
Park kapinėse šalia jos myli
mo gyvenimo draugo, mano 
tėvelio.

Kadangi po laidotuvių ne 
visi palydovai sugrįžo į val
gyklą, kur mano šeima ir aš 
norėjome padėkoti bran
giems draugams už užuojau
tą ir patarnavimus, tai dabar 
visiems reiškiu nuoširdžiau
sią padėką. Mes, jos duktė, 
žentas Antanas ir anūkai 
Melvyn ir Ronald, niekados 
jūsų nepamiršime.

Sveika būdama mamytė 
labai norėjo pagelbėti “Lais
vei” ir “Vilniai” medžiaginiai, 
tai jos vardu siunčiu jūsų 
fondui $100.

Draugiškai
Adelė Šūsnis 

Chesterland, Ohio

Himtos nuomonės 
apie juoką

Juokas—ne tik jėgos požy
mis, bet ir pats jėga.

A. Lunačiarskis

Komiškumas sukelia mums 
žmogiškojo orumo jausmą.

N. Černyševskis

Juokas — tai nepaprastas 
galingas ginklas, niekas taip 
nenuvainikuoja blogybės, 
kaip supratimas, kad ji įspė
ta ir iš jos juokiamasi.

N. Saitykovas-Ščedrinas

Pasaulyje laimingas tas, 
kuris gali juoktis, nors aša
ros temdo akis, ir kuri gali 
verkti, nors širdis kupina 
džiaugsmo. V. Šekspyras

Juokas kelia baimę ir užde
da apynasrį begėdžiui.

N. Gribojedovas

Verčiau muškite mane, bet 
leiskite man juoktis.

Ž. Moljeras

Juokas — tai skausmas ir 
malonumas vienu metu.

Platonas

Juokas—tai džiaugsmas ir 
gėris. B. Spinoza

Niekad taip neišryškėja 
žmonių charakteris, kaip 
sprendžiant, kas juokinga.

J. V. Gėtė 
Parinko

Z. Gudanavičienė 
ir P. Sabulis

Hanoi. — Vietnamo Socia
listinės Respublikos sostinė
je jau prasidėjo derybos tarp 
Kinijos ir Vietnamo. Derybo
se abi šalys turi po 8 delega
tus.

r



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ PENKTADIENIS, BALANDŽIO |APRIL] 27, 1979

kitas dingsta šiltuose kraš
tuose.

Paukščiai skrenda išilgai 
■Afrikos krantų, per Vidurže
mio jūrą, Pirėnų pusiasalio ir 

' Biskajaus įlankos pakrantė
mis, per sąsiaurius, Šiaurės 

i ir Baltijos jūras, 
į Kaip tik per Klaipėdos 
i sritį eina Didysis paukščių 
' migracijos kelias jūra. Tas 
j paukščių oro kelias vadina
mas Baltijos keliu.

Kiekvienų metų pavasarį 
šiuo keliu praskrenda apie 5 

; milijonai paukščių, iš jų bal- 
afrikietiška strėlė. Tai buvo j tųjų gandrų sugrįžta į Lietu- į 
1822 m. gegužės mėnesį, kai i vą apie 6,500, kurie išperi ir 
Meklenburgo mieste (Vokie- j išaugina apie 20,000 jaunik- 

jtijos demokratinė respubli- ! ku
lka) sugavo gandrą, kurio! I tolimą kelionę pirmieji 
! kaklas buvo pervertas ilga leidžiasi tie paukščiai, kurie 
strėle. Specialistai nustatė, ; rudenį iš Lietuvos išskrido 

-kad į gandrą buvo šauta ' paskutiniai. 
Afrikoje, nes Europoje tada 
niekas nebenaudojo strėlių. 
Tai buvo aiškus įrodymas, 
kad paukščiai iš Europos 
skrenda žiemoti ir į Afriką. 
Tiriant paukščių migraciją 
(persikėlimą) ypač svarbų 
vaidmenį suvaidino paukščių 
kojų žiedavimas aliumininiais paukščių, 
žiedeliais. Raidės žiede rodo, 
kokiame krašte ir kokia 
mokslo įstaiga jį uždėjo. Taip 
mokslininkai sužinojo jų ke
lionių paslaptis.

Sakysim, kad paukštis žie
dą gavo Kaune, o jį vėliau 
sugavo Afrikoje arba Indijo
je. Iš ten atsiuntė į Lietuvą 
nuo jo nuimtą žiedelį su 
prai.ešir. kada ir kur su- 
gautąs arba rastas paukštis. 
Jau 1902^ m. paukščius pra
dėjo žieduoti Kuršių nerijoje 
esanti Rasytės stotis.

Lietuvoje paukščių žieda- 
vimo ir migracijos tyrimo 
darbus pradėjo profesorius 
T. Ivanauskas 1929 m., o 
1970 m. jam mirus tuos 
darbus tęsia kiti mokslinin
kai.

Pokario metais sukurta 
Pabaltijo paukščių migraci
jos tyrimo komisija, kuriai 
vadovauja žymus neštų s'mok
slininkas profesorius E. Ku- 
maris.

Kodėl ir kaip paukščiai 
grįžta į gimtinę?

Pavasariniams paukščių lė
kimams į gimtinę svarbią 
reikšmę turi jų veisimasis, 
nes grįžimo pradžia sutampa 
su jų lytinio aktyvumo pra
džia. Pastovų veisimosi im
pulsą verčiantį paukščius 
grįžti į gimtinę, duoda vi
daus sekrecijos sistema ir 
smegenų priedėlis hipofizis. 

Paukščiai skrenda į gim
tuosius kraštus iš žiemojimo 
vietų: iš Afrikos, Egipto, 
Viduržemio jūros krantų, iš 
Irano, Indijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių.

Jįe, grįžta pulkais, kiekvie
nas pulkas savo laiku.

Paukščiai lekia į gimtinę 
tais pačiais oro keliais, ta 
pačia tvarka, kuria skrido jų 
seneliai ir proseneliai prieš 
daug tūkstančių metų. Kad 
apsisaugoti nuo plėšriųjų 
paukščių, tai skrenda ir nak
tį, o dieną ilsisi, ieško peno.

Paukščiai orientuojasi die
ną pagal saulę, o naktį pagal 
žvaigždes.

Paukščių migracijos 
keliai

Jie skrenda Didžiuoju 
paukščių migracijos jūros ke
liu, kurio vienas galas remia
si į Arkties vandenyną,

Paukščių trauka į gimtinę Bando greit pralobti ĮVAIRIOS ŽINIOS
A. PALON1ETIS ALIS E JONIKIENĖ

Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą . . .
Gandras su kitais kaimynais, 
parlėkė linksmas ir gaspadoriškai 
ant kraiko tarškino snapą.
Taip besidžiaugiant jam, štai 
jau ir jo gaspadinė iš šaltos 
gaspados vėl išlindus rados— 
—Ir su savo snapu meilingą 
sveikino draugą . . .

Pavasarį grįžta gulbės

Žymusis lietuvių poetas K. 
Donelaitis savo kūrinyje 
“Pavasario linksmybės” labai 
gražiai apdainavo paukščius 
ir visą gamtą.

Nuo senų senovės lietuviai 
myli ir gerbia paukščius.

Lakštingalos, gandrai, 
strazdai, vieversiai, sakalai, 
gegutės ir kiti paukščiai daž
nai minimi liaudies kūryboje, 
dainose, pasakose, papro
čiuose, sakmėse, patarlėse ir 
mįslėse. Yra daug liaudies 
žaidimų bei šokių, kuriuose 
mėgdžiojami paukščiai, pa
vyzdžiui “Blezdingėlė,” “Šar
kos šokis,” “Žąsų tiltas” ir
kt. Seniau tikėta, kad gand- ] 
rai, kregždės neša laimę, o 
pelėda ir šarka nelaimę. Di
dele garbe buvo skaitoma 
tiems namams, ant kurių 
stogo arba medyje apsigyve
no gandras. Ypatingai džiau
giasi šeimininkas, nes sako- I
ma, kad jo žmona tikrai 
pagimdys sūnų . . .

Žmonės gandrą myli ir už 
jo taikų būdą, didelę šeimos 
ištikimybę, ramų ir protingą 
elgesį. Gandras tarsi atsidė
kodamas, kas rytą linksmu 
kalenimu, sveikina žemdir
bius, linki geros kloties ir | 
gausaus derliaus.

Paukščių globa Lietuvoje
Lietuvoje priskaitoma apie 

285 rūšys laukinių paukščių.
Apie 180 rūšių paukščių 

peri mūsų tėvynėje, iš jų 50 
rūšių žiemoja Lietuvoje.

Daugumas paukščių įstaty
mu globojami ir saugomi 
ištisus metus.

Kiekvieną pavasarį Tarybų 
Lietuvoje būna paukščių die
na. Tą dieną daug tūkstan
čiai jaunimo ir kitų gamtos 
mylėtojų susirenka ant kal
vų, laukia ir stebi sugrįžtan
čius paukščius.

Medžiuose iškabina apie 
100,00 inkilų, inkilėlių varnė
nams, zylėms ir kitiems 
plunksnuotiems bičiuliams.

Mokyklų paukščių globos 
būreliuose skaitomi praneši
mai apie tai, kai paukščiai 
saugo miškus, laukus, sodus 
ir daržus, kaip reikia juos 
globoti ir prižiūrėti.

Kaip sužinota paukščių 
gyvenimo paslaptys

Ilgai žmonės nežinojo kur 
išskrenda rudenį paukščiai, 
kodėl pavasarį grįžta atgal? 
Tą klausimą padėjo išaiškinti o

Gandras parlėkė su kaimynais.

Grįžta į gimtinę paskuti
niai tie, kurie rudenį pirmieji 

j išskrido. Vėliausiai parlekia 
margi ir raibi paukščiai, nes j 
jie turi laukti naujų lapų ir i 

1 žolės, kad pilkoje žemėje ir i 
’ medžiuose galėtų pasislėpti į 
nuo plėšriųjų žvėrių ir j

Paukščiai nugali visas 
kliūtis ir nelaimes

Kelyje dažnai juos ištinka 
i didelės kliūtys ir nelaimės.

Tirštuose rūkuose paukš- 
i čiai paklysta, užsimuša, atsi
daužę į uolas ir kitur. Jūrų 
audros laužo jų plunksnas, 
kruvinai sumuša sparnus, 
nubloškia toli nuo krantų.

Netikėti šalčiai sukausto 
vandenį—tada iš bado ir nuo 
šalčio gaišta pempės, varnė
nai, vieversiai ir kiti paukš
čiai. Daug jų žūva nuo ere- 

j lių, sakalų ir vanagų. Tuo 
metu daug plėšriųjų paukš
čių susirenka prie Didžiojo 
Baltijos jūros paukščių kelio, 
užpulti ir pagrobti pavargu
sius keliauninkus.

Bet niekas negali sulaikyti 
paukščių pulkų: jie skrenda 
per kalnus, miškus,.,, jūras,, 
per didžiausias audras, šal
čius, rūkus ir nugalėję visas- 
kliūtis lekia į gimtinę prie 
savų lizdų, kad čiulbėdami 
galėtų linksminti savo bičiu
lius—darbo žmones ir išau
ginti savo jauniklius.

Ne veltui šeduvietis poetas 
Margalis 1903 m. apdainuo
damas Tėvynės ilgesį rašė: 
“Svetima padangė nemaloni, 
ne! Tėviškę aš brangią vis 
regiu ir sapne. Nemuną dabi
na puikesni žiedai; širdį ten 
ramina meilesni balsai". . .

Džiaugiasi varnėną sugrįžęs į 
gimtąjį lizdelį.

KRITIKUOJA LENKIJĄ
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybės de
partamentas kritikuoja Len
kijos valdžią, kam iš užsie
niečių korespondentų, kurie 
birželio mėnesį atvyks į Len
kiją raportuoti apie popie
žiaus Jono Pauliaus viešna
gę, pasimokėti po $350. Mo
kestis esanti per aukšta.

SMERKIA BAUDIMĄ 
MIRTIMI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
smerkė Irano šacho pasekėjų 
baudimą mirtimi. Ji sako, 
kad tie žmonės negauna tei
singo teismo ir reikalauja 
nutraukti jų žudymą.

Washingtonas. — Ištirta ir 
surasta, kad 172,000 General 
Motors 1977 ir 1978 m. 
gamybos automobilių yra su 
rimtais defektais ir turės 
būti atšaukti pataisymui.

Kingston, N. Y.
metus laiko išgyvenau vieno 
kambario apartamente (su 
virtuvėle ir maudyne) vadi
namam Yosman Tower pa
state. Kada įsikrausčiau, na-

• mas nebuvo dar visai baigtas 
i statyti, tad viskas buvo nau
ja, švaru. Kambarys pirmam

į aukšte su specialiais patogu- 
1 mais artrito paliestiems. Nei
• laiptais vaikščioti, nei keltu
vu kilnotis nereikia. Iš rytų 
pusės du dideli langai veik

i visos sienos pločio. Saulutei 
patekėjus, lyg didžiausia 

i lempa apšviečia visą kamba- 
' rį. Pavasarį žiūri per langą;
1 medelių pumpuruota šakelė
■ pradeda skleisti žiedelius, 
i žalios žolelės pradeda nukloti 
1 kiemą. Pasėdėti prie atviro 
i lango ir stebėti tą gamtos 
grožį, tikras malonumas.

Visu tuom patenkinta, jau- 
u | čiaus laiminga, spėjusi nusi- 
" ; nuomuoti čia apartamentą. 

Šioje apylinkėje šimtai, jei 
ne tūkstančiai, laukia tokios 
progos. Bet pastatas turi tik 
104 apartamentus, tad kai 
kuriems teko tik užsiregis
truoti ir laukti savo eilės— 
laukti, kol vienas iš įnamių 
mirs arba pateks į slaugymo 
namus ir apartamentas liks 
tuščias.

Laikraštyje apie trūkumus
Vieną gražią dieną įvyksta 

koks tai sumišimas. Vietinio 
dienraščio raporteris sukinė
jas koridoriuje ir šneka su 
ten pasitaikiusiais įriamiais. 
Jis girdėjęs, kad namas turįs 
tokių ir kitokių trūkumų. Ar 
norėtų bent vienas liudyti, 
kas bloga jų apartamente 
arba visam pastate. Nei vie
nas, matyt, nedrįsta viešai 
prasitarti, nors veido išraiš
ka rodo, jog daug ką norėtų 
pasakyti. Raporteris supran
ta. Jis su kai kuriais pasida
ro sutartį pasimatyti asme
niškai.

Už kelių dienų dienraštyje 
“The Daily Freeman” telpa 
straipsnis, kuriame iškeliami 
minėto pastato trūkumai. 
Rimčiausias trūkumas, tai 
kad leido žmonėms apsigy
venti gaisro inspektoriams 
dar neapžiurėjus namo, o 
pasirodo, kad trūksta įrengi
mų gaisrui ištikus jį greit 
nugalėti . . . •

Jau seniai čia ėjo žurzėji- 
mas dėlei keleivinio keltuvo. 
Tik porą mėnesių gerai vei
kęs, sugedo ir stovi vietoj 
užrakintas. Aukščiau gyve
nantys bėgioja laiptais; bijo 
naudoti kroviniams kilnoti 
keltuvą. Gali sugesti, ir lauk, 
kol kas suseks, jog jame 
randasi gyvas žmogus.

Daugiau nusiskundimų
Juo toliau, juo daugiau nu

siskundimų. Vienos“ maudy
nės (bathroom) šildytuvas 
sugedęs stovi jau antras mė
nuo ir niekas nepataiso. Žie
mos metas; įnamė maudosi 
šaltyje. Ir kitų visokių trū
kumų iškeliama, bet visus 
negi suminėsi trumpam 
straipsnyje.

Tenka priminti, kad nuo- 
muojant apartamentą žmo
gus pasirašai kontraktą. Ja
me nurodoma taisyklės, kurių 
prisilaikysi, kol čia gyvensi. 
Kas mėnesį inspektoriai 
kambarius peržiūri ir radę 
netikslumų, žodžiu ar raštu 
įsako greit atitaisyti, jei ne
nori kambario atsižadėti. 
Jeigu pats nepajėgi tinkamai 
apsiruošti, pasisamdyk dar
bininką. Net ir langams bent 
iš lauko pusės apiplauti savi
ninkai nesamdo plovėjo.

Prieš taisykles negalima 
kalbėti. Tvarka ir švarumas 
patiems įnamiams naudinga. 
Bet kuomet įnamiai stengiasi 
jų prisilaikyti, kai kurie gal 
ir bijodami, kad atsidurs 
gatvėje (juk jau kitų namų 
nebeturi), savininkai visai 
nesiskuba taisyti, kas sugen-

Fort Worth. — “Vargšas" 
kapitalistas T. Cullen Davis 

Veik da. Jie turi šimtus užsiregis- pyksta, kad teismas įsakė 
jam jo divorsuotai žmonai 

i sumokėti $3,300,000!
Concord, N. Y. — Suareš

tuotas ir laikomas po $25,000 
užstatu Charles Joseph1 

I Brenton už žadėjimą nužudy
si prezidentą Jimmy Carterį 
ir senatorių John Durkin. 

jBrentonas taip padaręs per

travusių ir laukiančių susi- 
kraustyti.

Nuomos
Nuoma už apartamentą nu- 

: statoma pagal žmogaus paja- 
i mas; gaunantys virš tam 
tikros sumos nepriimami.

I Namas statytas vien dėl, 
'taip sakant "low income ;«renionas «“P paaaręs per 
'group.” Už vieno kambario laiškus jiems.
; apartamentą, aplamai imant, I San Diego. — Lawrence 
i mokasi nuo $35 iki $100 į į Singleton nubaustas 14 metų 
i mėnesį. Bet savininkai gauna 1 kalėjimu už pagrobimą ir 
i $200, nes dalį apmoka vai-! išprievartavimą 15 metų iš 
i džia per “Housing and Urban į namų pabėgusios mergaitės.
i Development.” Už du kam- , 
! barius (tokių apartamentų 
lyra 14) mokama daugiau, i 
Tad apskaitliuokite} kiek na- | 
mas savininkams neša kas i

i mėnesį. Nežiūrint to, savi
ninkai bandė išsisukti nuo' 
mokėjimo “school taxes 
Turbūt mano, kad pastatę tą j klauso, 
pastatą jie atliko kokį tai I 
labdaringą darbą. Keista čia 
labdarybė, kada imant tokias 
nuomas už kiek laiko namas 
bus jų pilna nuosavybė. Bus 
žmonių taksais apmokėtas.

Sis reikalas pradžioj buvo 
svarstomas Miesto tarybos 
specialio komiteto. Kol kas, 
kaip atrodo, nieko konkre
taus iš to neišėjo. Galutinas 
raportas dar nepaskelbtas. 
Taip pat ir su “grand jury” 
teismu, kur reikalą apsvars
tė.viską laiko paslaptyje.

Ta pati istorija ir ten
Tūlą laiką čia, rodos, vis

kas buvo aprimę. Bet štai 
bal. 10 d. vietos dienraščio 
“The Daily Freeman” pir
mam puslapyje pasirodė di
delė nuotrauka Alexander 
Yosman Tower pastato. Ka
dangi ten teko veik čielus , 
metus gyventi, greit skaitau, 
kas čia naujo įvyko. Ogi ta 
pati istorija. Visokių nusi
skundimų. Tik prašo rapor- 
terio vardo neišduoti, nes 
bijo atsidurti gatvėje. Ne
duoda gana šilumos, kai ku
rie dasišildo virtuvės pečių 
kūrenant. Užmiršai raktą 
kambaryje, turi prašyti pri
žiūrėtojo, kad atrakintų du
ris ir pasimokėsi pabaudos 
pirmą kartą $1, antrą kartą 
$3, trečią—$5. Jau keletas 
įnamių liko išmesti už perdi- 
delį “zurzėjimą.”

Vienas dalykas, ko čia ap
verktinai trūksta, tai gerai 
patyrusios slaugės, kuri nuo
lat būtų po ranka įnamiui 
susirgus. Dabar tenka šauk
tis prižiūrėtoją. O jis ir taip 
kaip tik spėja visus darbus 
apie namus atlikti, nes tik 
vieną samdo. Kol jis bus 
surastas ir reikalui esant 
pribus, žmogus jau gali būti 
miręs. Man dar ten gyve
nant, vieną dieną rado ant 
grindų begulinčią negyvą 
moterį, vėliau kitam kamba
ryje vyras irgi rastas lovoj 
negyvas. Abu mirė naktį.

Tiesa, kambaryje yra tam 
tikras prietaisas—patrauksi 
virvutę ir duos signalą, kad 
kas nors blogo yra kambary
je. Bet ligonis ūmai apsirgęs 
nevisuomet gali dasigauti 
prie tos virvutės.

Yra sakoma: “Ne viskas 
auksas, kas žiba.” Taip ir 
čia. Iš lauko pusės atrodo, 
kad gyvenimas šiame name 
tik vienas malonumas, bet 
įžengęs vidun išgirsi ir dejo
nių, nusiskundimų.

PREZ. EISENHOWERIS 
APGAUDINĖJĘS 
VISUOMENĘ

Salt Lake City. — < 
skelbiama, kad rekordai pa
rodo, jog prezidentas Eisen- 
howeris 1960 metais įsakė 
Atominės energijos komisijai 
neskelbti tiesos, iš kur pavo
jinga radiacija kyla. O, kaip 
žinia, ji kilo iš branduolinių 
ginklų bandymo Utah valsti
joje.

Balan-Washingtonas.
džio 19 dieną vėl valstybės 
sekretorius Vance ir Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Do
brynin turėjo pasitarimą dėl 
SALT II. bet pasitarimo 
re z u 11 a t a i n e s k e 1 b i a m i.

Detroit, Mich. — Jungtinė 
Automobilistų Unija pasmer
kė prezidentą Carterį už pa
naikinimą naftos kainų kon
trolės. Ji sako, kad valdžia 
šiuo ėjimu iš naftos vartotojo 
atims dideles sumas ir jas 
atiduos automobilių kompa
nijoms.

Maskva. — Balandžio 17 d. 
grįždamas iš Vietnamo So
cialistinės Respublikos buvo 
sustojęs Airijos Studentų 
Sąjungos sekretorius Mi- 

i tekėti radiacija, kai federal!- c.^ae^ Jennings. Jis sako, kad 
' nės valdžios įsakymu Jėgainė 
buvo uždaryta. Tą pripažino

l Central Maine Power kom- 
; panija, kuriai ši jėgainė pri-

Wiscasset, Me. — Suras
ta, kad iš branduolinės jėgai
nės kovo 15 d. buvo pradėjus j

Edison Township, N. J. — 
Bal. 20 dieną čią įvykusioje 
traukinio nelaimėje tapo su
žeista 68 žmonės. Dar laimė, 
kad nei vienas nežuvo.

Lusaka, Zambija. — Rode- 
zijos lėktuvai kovo 12 d. 
užpuolė Zambijoje pabėgėlių 
stovyklą ir 136 pabėgėlius 
užmušė.

jis neturi tokio žodžio, kuris 
tiktų pilnam apibudinimui 
vietnamiečių. Jie, jis sako, 
yra didvyriai tikra to žodžio 
prasme.

i Manila, Filipinai. — Čia 
bal. 20 dieną taip vadinamoje

į “Typhoon," audroje žuvo 29 
j žmonės.

Kabul. — Praeitą savaitę 
čia atvyko Kubos plieno ir 
geležies industrijų ministras 
Perez ir pradėjo su afganis- 
tano vyriausybe derybas dėl 
šių šalių industrinio bendra
darbiavimo.

IR GYVENTI GERA, IR DIRBTI SMAGU

Galinga technika paruošta pavasario lauko darbams.

M. Baranausko nuotraukos
miesto” akcentu tapo dau
giaaukščiai gyvenamieji na
mai su visais patogumais, 
administraciniai pastatai, 
parduotuvė ir valgykla, am
bulatorija ir kultūros namai, 
mokykla ir vaikų darželis. 
Gyvenvietė neatpažįstamai 
pakeitė kaimo veidą, žem-

Kolūkio valgykloje-kavinėje jauku, čia galima pavalgyti 
kaip namie.

Retą dieną Kapsuko rajono 
Želsvelės kolūkyje nebūna 
svečių iš įvairių Lietuvos j 
kampelių, broliškų tarybinių 
respublikų ir užsienio šalių. 
Žemės ūkio darbuotojai, spe
cialistai, mokslininkai domisi 
ūkio ekonominiais pasieki
mais, gamybos organizavimo
klausimais. Ir čia yra ką dirbių kultūrinį gyvenimą ir 

buitį. Kolūkyje dabar pasto
vūs specialistų, mechanizato
rių, gyvulių augintojų kad
rai. Daugelis jaunuolių ir 
merginų neakivaizdiniu būdu 
mokosi Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje, kitose aukšto
siose mokyklose ir techniku
muose.

Dideli šiemet Želsvelės 
žemdirbių užmojai. Jie įsipa
reigojo vidutiniškai iš karvės 
primelžti po 4000 kilogramų 
pieno, 100 hektarų naudme
nų pagaminti po 1000 centne
rių pieno ir '260 centnerių 
mėsos, prikulti po 45 centne
rius grūdų.

pažiūrėti, ko pasimokyti.
Mokslininkams, specialis

tams padedant, parengtas 
kolūkio žemėtvarkos projek
tas, sudarytos dirvų rūgštin
gumo ir jų maistingųjų me
džiagų kartogramos, raciona
laus tręšimo ir kalkinimo 
planai.

Kolūkio valdybai neretai 
tenka spręsti klausimą dėl 
naujų narių priėmimo. Žmo
nes čia traukia puikios darbo 
sąlygos, gerai 
buitis. Moderni 
gyvenvietė pelnę 
nistrų Tarybos 
Svarbiausiu

sutvarkyta 
ištaiginga 

TSRS Mi- 
premiją.

“miniatiūrinio



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 27,1979 “LAISVĖ” 5 TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
----------—— ------------- , —        1

Montreal, Quebec
LAISVĖS 
PRENUMERATA 
KANADOJE $15.

Montreal, Canada. — Gal 
ne visi būsite pastebėję 
“Laisvėje," aprašant to laik
raščio suvažiavimo nutari
mus, kur, apart kitų reikalų, 
buvo apsvarstyta ir laikraš
čio financinis stovis. Kadangi 
kainos iškilusios ant visko ir 
su kiekviena diena dar kyla, 
tai ir laikraščio išleidimas 
sunkėja, ypatingai brangiai 
kainuoja jo atspausdinimas ir 
išsiuntinėjimas paštu; taip gi 
padidėjusios ir kitos išlaidos, 
susiėjusios su laikraščiu. To
dėl šėrininkai priėjo išvados, 
kad nuo pirmos dienos liepos 
Kanadoje ir Lietuvoje prenu
meratas pakelti iki $15 ir 
pravesti vajų sukėlimui $20 
tūkstančių financines laikraš
čiui paramos.

Nepaprastai gražus 
koncertas

Jau anksčiau buvo rašyta, 
kad į Montrealą atvyksta 
grupė menininkų iš Tarybų 
Sąjungos. Viso jų 30. Jų 
tarpe, sako, bus ir du tautie
čiai. Koncertas įvyks gegu
žės 20 d., toje pačioje salėje, 
kur vyko paskutinis koncer
tas—613 Blwd., St. Croix, 
Ville St. Laurent. Privažiavi
mas nuo Jean-Talon metro 
stoties paimti buso Nr. 16.

Ruoškitės kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Tarybiniai 
menininkai niekuomet neap
vylė, neapvils nei šį kartą.

Įžanga į koncertą $5. Pra
džia 8 v. v.

Mirtys, mirtys
Balandžio 19 d. mirė Vila- 

salietis Mike Kirkus, sulau
kęs 84 metų amžiaus,* nese

niai mirusio Antano Kirkaus 
brolis. Liūdesyje liko brolio 

■ žmona ir dukros; taip-gi ir 
velionio pusbrolis J. Mika
lauskas, kuris buvo atvykęs į 
laidotuves iš J. A. V., ir 
gimines T. Lietuvoje.

Velionis atvyko į šią šalį 
prieš pirmą pasaulinį karą, 
rodos, nuo Anykščių. Laido- 

i tuvėmis rūpinos brolio Anta- 
1 no žmona. Palydovai buvo 
pavaišinti.

i Balandžio 19 d. mirė Ken
ny Kalašinskas (Kashin), su
laukęs 68 m. Liko liūdinti 
sesutė Mrs. Albina Mary 
Critchley, daug pusbrolių, 
pusseserių ir kitų giminių.

Kiek anksčiau mirė Barbo
ra Jurkienė. Liko vyras, du 
vedę sūnūs ir brolis dr. 
Šemogas.

F. ir G. Kušleikų anūkė 
(jaunųjų kušleikų duktė) So
nia, gabi sportininke už pui
kų plaukiojimą, buvo apdo
vanota aukso medalium.

Atšventė gimtadienį
J. ir S. Čičinskų anūkėlis 

Danny, gražiame būryje sa
vo draugų, atšventė aštuo
nioliktąjį gimtadienį.

Svečiai buvę montrealiečiai
Teko susitikti su buvusiais 

senais šios kolonijos tautie
čiais, tai su Stela ir Kostantu 
Milašiais, kurie prieš keletą 
metų paliko Montrealą ir 
apsigyveno Victorijos mies
te, British Columbijoj. Jie 
čia praleido dvi savaites lai
ko, besisvečiuodami pas savo 
senus pažįstamus.

Taip-gi buvo labai malonu 
susitikti čia trumpesniam lai
kui atvykusią paviešėti Na
šlutę Kisielienę iš Londono, 
Ontarios, kuri prieš 30 metų 
paliko Montrealą. P-rė K.

! Lietuva neteko 
■ žymaus veikėjo

Juozas ir Petrė keleriai; Vilnius, 
sužeisti automašinos avarijo- dieną mirė revoliucinio 
je. Abudu paguldyti ligoni- i partizaninio judėjimo Lietu- 
nen- voje dalyvis, personalinis

Linkiu visiems ligoniams pensininkas> TSKP narys 
kas. Sekr. B. Vaitkienė pa-! greit ir pilnai susveikti. 
skaitė praeito susirinkimo 
tarimus. I KITOS NAUJIENOS

S. Kuzmickas pranešė, kad) 
kovo mėnesį kuopos rengi-i 
niai buvo sėkmingi. Dainos i buotoją dailininką _______ ____
Mylėtojų choras vadovybėje Mockapetrį žiemos mėnesius se ūkiuose. Nuo pat jaunų 
Helenos Janulytės, visuomet praleido jo sesutė Ona Kli- dienų jis užmezgė ryšius su 
atlieka dainų programą. Pu-1 mienė ir jos dukra Bertha su ! komunistiniu pogrindžiu, 
blikos turėjome skaitlingos. ■ vyru Allison Capp. i 1940 m., atkūrus Tarybų

Jau išvyko į namus—i valdžią Lietuvoje, V. Dobro- 
Stoughton, Mass. Tai labai 
maloni, draugiška šeima. 
Prašom atsilankyti ir atei
nančią žiemą į mūsų saulėta 
kampelį.

Štai ir vėl Dainos Mylėtojų 
choras gavo keletą garbės 
narių. Čikagietė Julija Ur- 
monienė žiemavojo St. Pe- 
tersburge. Ji visuomet būda
vo choro pamokose ir mums 
dainuojant, paplodavo. Ji pa
milo mūsų chorą, pavaišino 
skanumynais ir atsisveikin
dama tapo garbės nare, 
įteikdama $20.

Taipgi St. Petersburg ne
seniai lankėsi iš Westmont, 
Illinois, LDS veikėjai Ray ir 
Vollie Jankei.

Jiedu taipgi tapo choro 
garbės nariais su $20, ir 
vietinis Walteris Alaveckis 
su $20.

Choro . vardu širdingas 
ačiū.

ST. PETERSBURG,FLA
1

Balandžio 7 Lietuvių* Pilie
čių salėje įvyko LLD 45 kp. 
susirinkimas. Jį pradėjo kp. 
pirm. S. Kuzmickas. Toliau 
susirinkimą vedė Juozas Lu-

Balandžio 10 i 
ir j

nuo 1939 metų Viktoras Do- | 
brovolskas.

I V. Dobrovolskas gimė 1913
i m. rugsėjo 15 d. Varėnos

Pas mūsų organizacijų dar- ■ rajone, Papiškių kaime, vai- •
I

Praną kystėje piemenavo svetimuo-

i Paminklas žy II iajam
mokslininkui

Iš KLLD CK raštinės
Aukos Apšvietos Fondui
Hamiltono kuopos nariai 

kartu su nariniais mokesčiais 
per sekretorių draugą J. 
Aršauską atsiuntė aukų ap
švietos fondui sekančiai: B. 
Kubilius, F. Vaivila, J. Ar- 
šauskas, A. Doveika po 
$3.00.

A. Byrąs, londonietis, ap
švietos fondui aukojo $7.50.

Windsoro kuopos nariai 
kartu su nariniais mokesčiais 
per draugą L. Svirplį aukojo 
apšvietos fondui sekančiai : 
J. Užunaris $7.50, S. Kun- 
caitis $2.50, J. Morkūnas 
$3.50, Ch. Stankus $2.50, W. 
Savickas $2.50, L. Svirplys 
$2.50, J. Svirplienė 60 c.

Toronto kuopos nariai per 
draugą T. Rimdžių aukojo: 
A. Galinaitis $3.00, J. Kuk-

taras $2.55, S. Paberalis 
$2.55, J. Morkūnas 85 c., A. 
Maigis $7.85, P. Alksnis 
$1.00, B. Žukauskas $1.00, 
J. Grigaliūnas $2.45, J. Šin
kūnas $2.85, S. Repšys (Lon
don, Ont.) $12.45, N. Berš~ 
kienė $1.00, S. Sasnauskas 
$2.85, O. Vilkelienė $3.00, J. 
Indriūnas $3.00, J. Barčas 
(Wasaga Beach) $2.85, J. 
Žiulys $1.00, A. Juozaitis 
$2.00, S. Karvelis 85 c., Ch. 
Morkūnas $2.85, P. Pajuodis 
(London, Ont.) $2.45.

A. Berškys (Scarborough, 
Ont.) $2.00.

V. Strazevičius $2.85.

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
KLLD CK sekr.

Finansų sekr. J. Andriulie-Į 
nė pateikė kuopos finansų' 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
su atskaita sutiko.

.... Iš. .„renginių komisijos ra
portą pateikė S. Kuzmickas

I ir P. Mockapetris.
Visi raportai priimti.
Cikagiečiai M. ir K. Dama- 

i lakai apsigyveno St. Peters- 
I burge ir įsirašė į 45-ąją 
kuopą. Kostas Damalakas 
naujas narys, o žmona Ame
lija persikėlė iš 19-osios kuo
pos. Linkiu jiems laimės nau
joje vietoje.

Susirinkimas nutarė gegu- 
! žės mėnesį kapų Puošimo 
dienoje prisiminti mirusiuo
sius kuopos narius per “Lais
ve” ir “Vilnį.” Abiem laikraš
čiam paskyrė po $25. Taipgi 
vėžio ligos fondui paaukojo 
$25, ir LDS Bowling Tourna- 
mentui $50.

Julė Andriulienė pateikė 
trumpą pranešimą iš “Lais
vės” dalininkų suvažiavimo 
kuriame jį dalyvavo. Valdy
bos raportai: sekr. A. Alek
nienė skaitė praeito susirin
kimo protokolą.

V. Bunkus pateikė raportą 
iš klubo veiklos. Jis pranešė, 
kad klubas praeitą mėnesį 
turėjo tris pobūvius. Visi 
buvo pasekmingi, turėjome 
gražios publikos. Taipgi pra
nešė, kad buvo sutvarkyti 
būtini reikalai salėje ir kie
me.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris raportą papildė. Iš 
renginių komisijos praneši
mą pateikė S. Kuzmickas ir 
P. Mockapetris. Valdybos 
raportą susirinkimas užgyrė.

Klubiečiai nutarė gegužės 
mėnesį kapų lankymo dieno
je pagerbti mirusius klubo 
narius.

Pabaigus susirinkimą, bu
vo pateikti pietus, kuriuos 
pagamino M. ir A. Raškaus
kai. Po pietų turėjome dainų 
programą. Dainavo Stasys 
Kuzmickas ir Dainos Mylėto
jų Choras, vadovavo Helena 
Janulytė. Toliau buvo šokiai 
iki saulėleidžio.

volskas dirbo Daugų vals
čiaus vykdomojo komiteto 
pirmininku, Alytaus apskri
ties vykdomojo komiteto ka
drų skyriaus viršininku. Di
džiojo Tėvynės karo metais 
jis įgyveno nelegaliai, kūrė 
komunistų kuopeles ir parti
zanų grupes Alytaus apskri
tyje.

Po karo V. Dobrovolskas 
dirbo partinį ir administraci
nį darbą Daugų valsčiuje ir 
Alytaus apskrityje.

Velionis buvo apdovanotas 
medaliais, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštais.

Washingtonas.—Balandžio 22 čia atidengtas mokslininkui 
Albert Einstein paminklas. Nuotraukoje: Prie paminklo 
newyorkiškis skulptorius Robert Berks kalbasi su moksli
ninko marčia Mrs. Elizabeth R. Einstein. Prieš mėnesį 
atžymėtas mokslininko 100-sis gimtadienis.

PRANEŠIMAS

Balandžio 28 įvyks nepap
rastas klubo renginys. Pro
grama bus įvairi, kurią išpil
dys Dainos Mylėtojų choras, 
solistai-duetistai ir grupės.

Be to, dainuos Čekoslova- 
kų choras.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti.

Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. V. Bunkienė

Chikagiečių dėmesiui
Chicago, Ill. — Šiemet 

Gegužės Pirmosios masinis 
susirinkimas įvyks gegužės 5 
d., šeštadienį, 1 vai. po 
pietų, Federal Buildinge. Su
sirinkimą rengia net kelios 
darbo unijos ir eilė kitų 
liaudies organizacijų.

Plains, Ga. — Balandžio 20 
dieną prezidentas -Carteris 
sugrįžo iš dešimties dienų 
atostogų, kurias praleido ant 
Sapelo salos. Sako kad pui
kiai pailsėjo ir dabar vėl 
imsis už darbo. Gegužės 4 
dieną laikys spaudos konfe
renciją.

NETEKOME IR TŲ 
MENKŲ LENGVATŲ

ALISĖ JONIKIENĖ

Priesaika gėlėmis
Gėlių puokštelė, padėta 
Prie aukšto obelisko, 
Tarsi ugnelė įžiebta 
Spalvų gyvybe tviska.

Tos spalvos—tarsi žiburiai— 
Nebyliai skelbia, mena, 
Kad žuvusys kadais kariai 
Gyvuosiuose plevena.

Ne vien tik neužmiršt kančias 
Gyvi gėlėm prisiekia,— 
Jie norus jų, svajas skaisčias 
Savim įkūnyt siekia.

Gyventi taip, lyg iš kapų 
Kariai į juos žiūrėtų 
Ir savo žūtį su kaupu 
Įprasmintą regėtų.

Padėtos dar žmonių jaunų
Šios gėlės tarsi rodo, 
Kad jie visu atkaklumu 
Įvykdys duotą žodį.

Pateisins žygiais ir darbais 
Jie žuvusiųjų viltį,
Kuria liepsnojant jiems kadais 
Teko užgest, nutilti.

KLUBO VEIKLA
Balandžio 14 klubiečiai tu

rėjo susirinkimą savoje salė
je. Ji pravedė klubo prez. 
V. Bunkus.

Tylos minute buvo pagerb
ti mirę klubo nariai Ona 
Navickienė ir Miletz Ignaci.

“Laisvei” ir “Vilniai” pa
skyrė po $25.

Taipgi paskyrė vėžio ligos 
fondui ir Salvation Armijai 
po $25.

Susirinkimą pabaigus, bu
vo pateikti pietūs. Juos pa
gamino M. Ir A. Raškauskai. 
O sesutės Ch. Rukienė ir 
Stefa Vinikaitienė nudažė 
margučių. Ačiū joms.

Po pietų buvo dainų pro
grama. Dainavo vyrų choras, 
Moterų oktetas ir sekstetas 
ir bendras choras.

V. Bunkus padėkojo moky
tojai Helenai Janulytei už 
sutvarkymą įdomios progra
mos.
MŪSŲ LIGONIAI

Lilijan Novak išgulėjo 12 
dienų Memorial ligoninėje, 
Clearwater. Jau sugrįžo į 
namus.

Nelė Petronienė taipgi bu
vo paguldyta ligoninėn ir 
operuota. Jau sugrįžo ir 
sveiksta savo namuose.

JI PIEŠIA PASAKĄ
so medaliais ir prizais. Už 
piešinius A. Liobytės knygai 
“Pasaka apie narsią Vilniaus 
mergelę ir galvažudį Žalia- 
barzdį” B. Žily te i suteikta 
Respublikinė premija.

B. Žilytės stichija—pasakų 
pasaulis. Ji ne tik iliustruoja 
knygas vaikams. Dailininkė 
yra sukūrusi daug lino raiži
nių, litografijų, paremtų tau
tosaka, liaudies legendomis, 
padavimais. Šia nepakartoja
ma dailininkės kūrybine indi
vidualybe persunktos ir jos 
spalvingos, fantastiškos fres
kos Vilniaus vaikų kavinėje 
“Nykštukas,” Valkininkų 
vaikų sanatorijoje.

Dabar B. Žilytė ruošia 
naujas knygas mažiesiems 
skaitytojams. Vėl ryškus pa
sakų pasaulis atsivers vaikų 
vaizduotei, kviesdamas juos į 
grožį ir fantastiką.

Vilniaus dailininkė Birutė 
Žilytė jau daugiau kaip dvi
dešimt metų iliustruoja kny
gas vaikams. Ji vartoja in
tensyvias, ryškias spalvas, 
kurios suteikia piešiniams 
nepaprastą, pasakišką spin
desį. Šiuo principu paremtos 
iliustracijos A. Liobytės kny
gai “Pabėgusi dainelė," kuri 
sąjunginiame knygos kon
kurse 1967 metais pelnė dai
lininkei laureatės vardą. Tai 
buvo tik plataus B. Žilytės 
talento pripažinimo pradžia.

Tais pačiais metais išėjusi 
jos iliustruota J. Rainio kny
gelė “Aukso sietelis” sąjun
giniame konkurse buvo pažy
mėta pirmojo laipsnio diplo
mu, o tarptautinėje vaikų 
knygos bienalėje Bratislavo
je laimėjo “aukso obuolio", 
prizą. Dailininkė apdovanota 
Leipcigo, Atėnų parodų auk-

NUOTRAUKOJE: B. Žilytė su vyru—žinomu dailininku 
Algirdu Steponavičiumi ir dukra Daina, kuri taip pat 
pasirinko vaikiškų knygų iliustratorės specialybę.

A. Sabaliausko nuotr.

Kingston, N. Y. — Nepil
nai metus veikęs valdžios 
finansuotas projektas, kuris 
buvo vedamas pagal 1971 
metais išleistą įstatymą 
“Comprehensive Employ
ment and Training Act” 
(CETA), kovo 23 d.—likvi
duotas kartu su keliais kitais 
projektais, kurie vienaip ar 
kitaip patarnavo vyresnie
siems piliečiams. Vienas jų 
vedamas per Sveikatos de
partamentą—tai Friendly 
Visitors Service. *

Samdė 29 lankytojus (di
džiuma moteris). Jų parei
gos: lankyti vyresnius pilie
čius (Senior citizens) arba 
menkos sveikatos nedarbin
gus, kad ir jaunesnius. Tie 
29 lankytojai aptarnavo 350 
klijentų atlankydami dukart 
savaitėje ir teikdami reika
lingas paslaugas. Tai parne
ša ko reikia iš krautuvės, tai 
pagamina maistą, perkloja 
lovą; žodžiu, kas reikalinga 
žmogui negalinčiam viskuom 
apsitarnauti. Jie dar nenori 
atsiskirti su savo nameliu, 
eiti į slaugymo namus, kur 
patekęs darbininkas labai 
greit netenka paskutinio su
taupyto cento. Kaikurie dar 
tikisi atgauti gan jėgų ir su 
laiku vėl nori savistoviai gy
venti.

Kaip surandami tie žmo
nės, kuriems reikalingos pa
slaugos? Juos rekomenduoja 
gydytojas arba ligoninių So
cialinės tarnybos (Social 
Service) skyrius; kartais ir 
kaimynas. Lankytojas susi
pažinęs su klijentų, elgiasi 
pagal reikalą. Antai, vienu 
tarpu mano akys veik visiš
kai aptemo. Lankytoja pa
skaitė laiškus ir parašė atsa
kymus, parūpino fonografą ir 
plokštelių, kuriose įrašyta 
ištisa knyga. Tas viskas gau
nama iš neregių organizaci
jos Washingtone. Kada ne
bereikia, grąžini. Bet aklieji 
fonografo negrąžina, grąžina 
tik plokšteles ir pareikalau
ja, iš katalogo pasirinkę kitų. 
Man to dabar jau nebereikia: 
viena akim jau matau.

Padėjus į šalį pačias reika
lingiausias paslaugas, vien 
tik atlankymas vienišo žmo
gaus, nebegalinčio iš namų 
išeiti, labai naudingas, ypač 
jei lankytojas inteligentiš
kas,,.plačių pažiūru ąąmup._ 
Juk, kaip sakoma žmogus 
nevien duona gyvena. Kelias 
valandas pasikalbėjus, ilge
sys bent tuo tarpu pranyks
ta, žmogus jautiesi turįs ry

šius su kitais, nuotaika lieka 
pakili. O tas prisideda prie 
grąžinimo sveikatos, ko daž
nai negali atlikti jokios pilių 
lės.

Svarbu priminti vieną įvy
kį. Mano lankytoja sustojusi 
pas kitą gan ligotą moterį, 
greit nugabenusi į ligonbutį, 
išgelbėjo nuo mirties. Pati 
ligonė nežinojo, kad tokioje 
blogoje padėtyje ji randasi 
ir nesišaukė nei kaimynų, nei 
savo šeimos narių.

Bet šalyje siautėja nuožmi 
infliacija. Ką daryti, su ja 
susidoroti? Krauti visą naštą 
ant biednuomenės pečių . . . 
kaip kitaip? Na, ir palaips
niui čia vieną, ten kitą, kad 
ir mažiausią, žmonių iškovo
tą lengvatą, reikia atimti, 
sutaupyti finansus, kurių 
atominėms bomboms visiškai 
nesigailima.

Kada prieš keletą mėnesių 
Friendly Visitors Services 
administracija buvo infor
muota apie likvidavimą, tuoj 
žmonės pradėjo kampaniją, 
kad kaip nors toliau tą taip 
svarbų patarnavimą senie
siems palaikyti. Rašėme laiš
kus ir per vietos laikraščius 
raginom piliečius kreiptis į 
senatorius bei kongresmenus 
reikalauti finansų tolesniam 
minėto projekto palaikymui. 
Laikraščiai mūsų laiškus 
mielai talpino.

Pagaliau legislatnros komi
tetas rūpintis senelių reika
lais: Senate Sanding Com
mittee on the Aging kovo 14 
d. teismabutyje (Kingstone) 
sušaukė viešą susirinkimą ir 
leido įvairių projektų atsto
vams padaryti pareiškimus. 
Susirinko virš 200 žmonių 
(kai kuriem net pritrūko vie
tos salėje). Tvarką vedė se
natorius Hugh T. Farley. 
Projekto administracijos 
vardu pareiškimą darė Caro
lyn Kreis, projekto koordina
torė. Klijentus teko man 
atstovauti, daryti pareiški
mą. Susirinkimas tęsėsi visą 
dieną. Pareiškimus darė ir 
kitų projektų gynėjai.

Publika, galima buvo ma
tyti, mums pritarė. Mūsų 
kalbos iššaukė garsius aplo
dismentus. Bet atrodo, kad 
kol kas mūsų pareiškimai 
liks neišklausyti. Kovo 23 d. 
janky tojai nustojo lankę vy
resniuosius piliečius bei pa
liegėlius, o 29 lankytojai atsi
dūrė į bedarbiu eiles, ■ 
bedarbių jau ir dabar '.ui .m» 
5,900,000.
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ST. PETERSBURG, FLA. BROCKTON, MASS. Pramogų kalendorius
MIRE darbo žmogui geresnę buitį,

Balandžio 6 d. mirė Ona 
Navickienė, 84 metų am
žiaus. Buvo gimusi Žalkūnų 
km. Vilniaus apylinkėje. Ji 
paliko Lietuvą 1910 metais, 
atvyko į Cambridge, Mass, 
susituokė su Ignu Ramonse- 
vičium, su kuriuo išgyveno 
20 metų. Mirus Ignui, antrą 
kartą Ona susituokė su Pet
ru Navicku.

Mirė slaugymo namuose. 
Kuomet abiejų sveikata pa
šlijo, ten abu per paskutinius 
kelius metus gyveno. Petras 
buvo reumato suparalyžuo- 
tas, vaikščioti nebegalėjo. 
Taip abu ir vargo.

P. ir O. Navickai buvo 
pirmieji lietuviai Floridoje 
St. Petersburg© apylinkėje. 
Jie atvyko iš Bostono, Mass. 
Floridoje jie išgyveno virš 30 
metų. Dalyvavo pažangioje 
veikloje. Susiorganizavus 22 
& 45 kp., Velionė veikė 
komisijose. Susiorganizavus 
Lietuvių Vyresniųjų Piliečių 
klubui, ji tapo jo narė. Taip
gi skaitė “Laisvė” visą gyve
nimą.

Liko liūdintys vyras Pet
ras ir sūnus Julius P., Allen 
Park, Mich. Velionės palai
kai buvo sukremuoti.

Sulaukęs 90 metų amžiaus 
Bay Pines Veteranų ligoninė
je mirė Ignacas Miletz. Ve
lionis buvo atvykęs iš Chica
go, Ill. Iš profesijos buvo 
vaistininkas. Chicagoje turė
jo savo vaistinę.

Buvo narys Lietuvių Vy
resniųjų Piliečių klubo.

Gaila, mūsų tautiečių eilės 
retėja.

MŪS V LIGONINĖS

Jau keli metai Agnes Yu- 
revičienė (Kavaliauskaitė) 
nebeišeina iš namų. Ją yra 
labai suvarginęs paralyžius. 
Tik su “wheel chair” kiek po 
kambarį dar stumdosi, tai 
viskas—vaikščioti visai ne
gali. Dabar labai nusiskun
džia, kad ir regėjimas labai 
pablogėjo ir nebegali skaity
ti. O Agnes taip mėgo spau
dą. Tiek laiminga, kad turi 
gerą dukrą, kuri ją prižiūri.

Agnės yra daug prisidėjus 
prie pažangiosios veiklos. 
Per visą gyvenimą kovojo už 

CAMBRIA HEIGHTS, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Sinkevičienė-
S incus

Mirė 1979 balandžio 12 d.
Palaidota 1979 balandžio 17 d.

Mūsų mamytė ir tėvelis Antanas, kuris mirė 
1936 metais, buvo “Laisvės” skaitytojai nuo pat 
pradžios laikraščio išleidimo; jie prisidėjo prie 
sutvėrimo LDS, kovojo už įsteigimą unijos tarp 
siuvėjų, buvo nariai LLD, o mamytė priklausė 
New Yorko Lietuvių Moterų Klubui. Mes, likę jų 
vaikai didžiuojamės mūsų tėvų paliktu gražiu jų 
visuomeniniu darbu.

Likome didžiame liūdesyje—sūnus Antanas, 
duktė Mary Dobinis, trys anūkai, trys proanūkiai, 
ir mamytės brolis Stasys Radusis, kuris gyvena 
Bayonne, N.J.

Ji buvo palaidota Maspetho Alyvų kalnelio 
kapinėse. Ilsėkis ramiai, mieloji mamyte.

Dukra- MARY DOBINIS 
Žentas-ALBERT DOBINIS 
Anūkė — CHRISTINA ir jos Seimą

■......... I I— I I ■■■■■■—

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

laimingesnį gyvenimą. Nebe
galėdama aktyviai dalyvauti 
veikloje ir stambiai paremia 
pažangiąja spaudą finansiš
kai.

Mildą Žukienę buvo ištikęs 
paralyžiaus smūgis. Daug 

: nukentėjo, ir dabar dar 
j vargsta, kovoja su liga, bet 
i jau po biskutį gali pavaikš- 
jčioti. Tai didelis progresas.
Milda labai nuobodžiauja ir 
apgailestauja, kad negali da- 
lyvauti klube organizacijų 
pobūviuose. Linkiu pilnai at
gauti sveikatą.

Walterio sveikata irgi ne
pavydėtina, jį kankina artri
tas.

Verą Norvelienę jau per 
kelis metus kankina dideli 
skausmai ir gydytojai nieko 
jai pagelbėti negali. Vera 
sveika būdama taip mėgo 
dalyvauti organizacijose, 
chore, o dabar taip nuobo
džiai reikia gyventi!

Gaila gerų organizacijų 
narių.

Linkiu visoms atgauti svei
katą. Aldona Aleknienė

Kaltas ne jis, 
bet jo protas!

' New York. — 1977 m. 
gruodžio 5 d. Manhattane 
Harvey Collins, 20 m., vaiki
nas, pavogė augomobilį ir 
skubiai važiuodamas užvažia
vo ant šaligatvio ir vieną 
žmogų užmušė, o net 12 
sužeidė. Buvo suareštuotas t
ir kalintas. Dabar įvyko jo 
teismas, kuris tęsėsi ištisas 5 

į savaites. Džiurės nuospren- 
idias: vaikinas nekaltas, nes 
Jis laikinai buvo praradęs 
I protą . . .i

Nepavyko nusižudyti
Brooklyn, N. Y. — Casimir 

Wardenaski, 60 metų am
žiaus, nusprendė nusižudyti 

■ ir bal. 20 d. iš 135 pėdų 
aukščio nušoko nuo Brookly- 

, no tilto. Bet bandymas nepa- 
! vyko, nes buvo išgelbėtas.
Pas jį kišenėje buvo rastas 
laiškas žmonai ir dukrai, bet 
laiško turinys neskelbiamas, 
todėl ir bandymo nusižudyti 
priežastis nežinoma.

DVIGUBAS GIMTADIENIS
Tai jau pabaigiau 89-ius 

metelius ir pradėjau 90-ius. 
Turiu du anūkus, dvi anūkes 
ir šešias proanūkes. Viena 
proanūkė gimus tą pačią die
ną, kaip ir aš, tiktai 83 
metelius vėliau! Anūkas at
vežė tortą, buvo išvirta ka
vos, tai gėrėme, valgėme ir 
kartu savo gimtadienius at
žymėjome. Buvo vietinio 
laikraščio reporteris, tai pa
darė šią mudviejų su proanū
ke nuotrauką. Pasitarėme ir 
“Laisvės” reikalais. Tai aš

LOS ANGELES, CAL.
GYVENIMO KELIONĖ
į Šimtmetį

Prieš pirmąjį Pasaulinį Ka
rą atvykusių į Jungtinės Val
stijas mūsų tautiečių eilės 
išretėjo. Tik tie, kurie tvar
kingai gyvendami tausojo sa
vo sveikatą, lyg tie apdai
nuoti ąžuolai prie Nemunė- 
lio-žengia linkui šimto metų 
amžiaus. Štai mes Kaliforni
joje turime Karolį Pečiulį, 
kuriam sausio mėnesi suėjo 
102 metai.

Balandžio 15 d. Los Ange
les per daug metų veikusi 
“Laisvės” ir “Vilnies” vaji- 
ninkė Ona Bernotienė suruo
šė savo gyvenimo draugui 
Jurgiui Bernotui 90-ojo gim
tadienio paminėjimą. Susi
rinko būrelis vietiniu artimų 
draugų. Avyko iš San Lean
dro Ksavera Karosienė ir M. 
Baltulioniūtė. Prie vaišių 
stalo ir gimtadienio torto-pa- 
linkėjo Jurgiui apvalios 
skaitlinės-sulaukti šimto me
tų.

1889 m. balandžio 10 d. 
gimė ir augo Jurgis Bernotas 
Guobinių kaime, tarpe Drus
kininkų ir Liškiavos. Tikras 

Ekskursija j Tarybų Lietuva
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

me, kad ekskursijos laikas pakeistas—išvyks 
birželio 29 d. ir grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Lietuvoje bus nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d.

Kaina $1,475.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin

kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

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

čia kartu siunčiu “Laisvei” 
$25 auką.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 6 dieną po 
pietų 27 Cleveland Ave. Tai 
bus pirmas šių metų susirin
kimas. Visi nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti. Pasi- 
mokėsime duokles ir pasitar
sime dėl “Laisvei” vajininko 
šiems metams.

Charles Ustupas

Dzūkijos sūnus, bet jau Dzū
kiškos šnektos akcentą pra
radęs. 1911 m. atvykęs į 
Ameriką kurį laiką Jurgis 
dirbo anglių kasyklose. Paju
tęs anglies dulkių kenksmin
gumą sveikatai, metė darbą 
kasyklose. Dirbo fabrikuose 
įvairius darbus, daugiausia 
metalo apdorojimo, šalkalvio 
darbą.

Jurgį viliojo romantiški 
Amerikos vakarai. Šiltesnis 
klimatas. 1921 m. atvyko į 
Kaliforniją ir veik ko ne visą 
laiką gyvena Los Angeles 
mieste.

Kaip Jurgis pasakojo: at
vykęs į Ameriką buvo uolus 
katalikas, bažnyčios lankyto
jas, iki artimai susipažino su 
parapijos vargoninku, kuris, 
matyt, grojo vargonais baž
nyčioje ne dėl religinio įsiti
kinimo, o dėl duonos kąsnio. 
Jis Bernotui atidarė akis 
linkui laisvamaniškos pasau
lėžiūros. Jurgis pamėgo skai
tyti mokslinę ir politinę lite
ratūrą. Tuo keliu atėjo į 
pažangias organizacijas ir su- 
lyg išgalės ir sugebėjimo, 
per daug metų jose veikė 
kartu su savo gyvenimo 
drauge Ona. V. Raila

New Yorke masinė Gegužės 
Pirmosios demonstracija

Demonstracija įvyks balandžio 28 dieną, šeštadienį, 
i Maršuotojai susirinks 12:30 vai. po pietų, Tompkins 

Square Park, Avenue A ir East 7 iki 10 gatvių. Iš ten 
patrauks į 14-tą gatvę ir šia gatve maršuos į Union Square. 
Ten įvyks plati kalbų, dainų ir muzikos programa. Apart 
kitų kalbėtojų, kalbės nuo Tunnel Workers unijos Ed 
Cross, nuo ligoninių darbininkų Ed Kaye, nuo Airių 
republikonų klubų Kevin Joyce ir nuo Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius Gus Hali.

Visi newyorkiečiai kviečiami ir raginami demonstracijoje 
dalyvauti.

Philadelphia, Pa.
POLICIJOS ŽIAURIUMAI

Gal nei vienam kitam šios 
šalies didmiestyje policija 
nesielgia taip žiauriai, su 
suimtais nusikaltėliais, kaip 
Philadelphijoje. Kiekvienais 
metais paduodama Žmogaus 
teisių komisijai po 500-600 
skundų iš nukentėjusių prieš 
policijos žiauriumus. Bet tie 
visi skundai pirmiausia pe
reina per policijos komisio- 
nieriaus, o net ir mero R. 
Rizzo Koštuvus, ir dažniau
sia mušeikos būna išteisinti. 
Kartais valstijos grand jury 
suranda kelis policninkus 
kaltais, ir jie būna tik leng
vai nubausti: mėnesiui laiko 
paleisti iš tarnybos. O teisin
gai turėtų būti kalėjiman 
pasodinti už sužalojimą žmo
gaus kuris kartais pasilieka 
nedarbingu visam savo am
žiui. Ir tik už mažą prasižen
gimą prieš įstatymus. Bet 
šiomis dienomis policiją na- 
gan pradėjo imti Federalė 
grand jury ir miesto aukš
tieji šulai jau nebebali mušei
kų žiauriumus uždengti ne
kaltybės skraiste. Atrodo, 
kad keli mušeikos atsidūrę 
už grotų.

Moterys kovoja
Moterys kovoja už taiką 

(“women strike for peace”) 
susiorganizavo Vietnamo ka
ro metu ir šiandien tebevei
kia. Jos jau suruošė dvi 
skaitlingas demonstracijas, 
prieš valdančiosios klasės pa
reigūnus, kurie sauvaliauja 
su branduolinėmis jėgainė
mis ir stato į pavojų šimtus 
tūkstančių žmonių. Moterys 
už taiką sako: “Mes nenurim
sim, kol visos branduolinės 
jėgainės nebus uždarytos.” 
Valio, sesės! Mes sveikinam 
jus!

Kas bus?
Turėjome šaltą žiemą, su 

daug sniego. O dabar, pagal 
kalendorių, prasidėjo pava
saris. Bet pavasario netu
rim! . . . jau balandžio 19 d., 
šiuos žodžius rašant žieminis 
paltas ant pečių dar reika
lingas. Saulė retai pasirodo. 
Kada dažnai lyja, ar šiaip 
sau prunkščia. Kartais snai
gės ore skraido. Prieš porą 
savaičių medžių pumpurai 
praskleidė lapus, ir stovi ant 
vietos. Nei kiek nepaaugo. 
Nei pievose žolė pilnai suža
liavo . . .

“Laisvės” Reporteris

Didlapio

Vėl gali kilti 
streikas

New York. - 
“The New York Times” dar
bininkai beveik vienbalsiai 
nutarė vėl streikuoti, jeigu 
savininkai neišpildys jų rei
kalavimų ir nepasirašys nau
jo kontrakto. Streikas gali 
prasidėti gegužės 3 dieną.

Darbininkai priklauso Lai
kraštininkų Gildijai.

Kaip žinia, pernai šio did
lapio darbininkų streikas tę
sėsi 88 dienas.

New York. — Praeitą sa
vaitę Manhattane ant 31 gat
vės trys maskuoti plėšikai 
įsiveržė į Shuter Brand Inc. 
įmonę ir išsinešė milijono 
dolerių vertės kailių!

Binghamton, N. Y

Mūsų LDS 6 kuopos susi
rinkimas įvyko balandžio 6 
dieną. Susirinkime dalyvavo 
12 narių. Kadangi susirinki
me nedalyvavo protokolų 
rašt. Marcela ir 
sekr. Jane Brown, tai ir 
valdybos raporto nebuvo.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė kp. pirmininkė Maldei- 
kienė. Ji pranešė,kad bilietai 
dėl banketo, kuris įvyks ge
gužės 28 dieną, jau padaryti 
ir platinami. Banketas įvyks 
American Legion patalpose 
ant Clinton St. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Bus 
ir muzikos. Taipgi mūsų 
Jane parodys filmą apie Ki
niją, kurį ji padarė ten viešė
dama. Pirmininkė ragino vi
sus banketo bilietus įsigyti ir 
prisidėti prie išplatinimo.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 4 dieną. 
Įvyks toje pačioje vietoje. Po 
susirinkimo taipgi turėsime 
kavutės ir pyragaičių. Prašo- 
me visus ir visas dalyvauti.

J. Vaicekauskas

BRIEFS
A very good looking travel 

folder—1979 excursion to 
Lithuania—has been pub
lished by the Baltic Ameri
can Holidays Inc., a division 
of the Robert J. Ellyn Travel 
Inc. for the LDS excursion. 
It has complete information 
about the tour to Lithuania 
and sure is inspiring to look 
at. 

* * *
Some babies die because 

they are not touched and 
caressed enough, according 
to a famous French doctor.

Dr. Frederick Laboyer, 
author of a book called Lov
ing Hands, says: “Being 
touched and caressed, being 
massaged, is food for the 
infant. Deprived of this food, 
the name of which. is love, 
babies would rather die— 
and they often do.”

* * *
Marriages last longer in 

Maryland than in any other 
state in the nation. Accord
ing to recent statistics from 
the U. S. National Center for 
Health Statistics, the aver
age marriage in that state 
lasts over 8 years. Married 
couples in Connecticut stay 
married the second longest 
and New York rank third.

* * *
U. S. businesses recalled 

more than 33 million pro
ducts in 1978 because of 
defects, according to a sur
vey of federal agencies.

* * *
It was in one of the papers 

that the Mafia’s top crime 
families are ripping hun
dreds of dollars a year off 
every American in extra 
charges added to just about 
everything we buy. And, 
says the noted investigative 
reporter Jonathan Kwitny, 
they are also endangering 
the health of millions of 
people by dealing in adulter
ating food and drink.

GEGUŽĖS 20
Aido Choro metinis kon

certas su pietumis. Koncerto 
pradžia 2 vai.; pietus po 
koncerto. Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Auka $7.

Hartford, Conn
DĖMESIO!

Hartfordo Laisvės Choras 
vyksta į New Yorką sekma
dienį, gegužės 20 d. Išva
žiuos 9 vai. ryto nuo Laisvės 
salės, 157 Hungerford St. 
Pasamdytas autobusas. Dar 
yra vietų. Kas norite su 
choro dainininkais važiuoti,

finansų j prašome užsiregistruoti ir už 
kelionę užsimokėti. Kaina į 
abi puses tik $4. Kurie nepri
klausote chorui ir norėsite 
dalyvauti koncerte ir banke
te, ten turėsite užsimokėti 
įžangą.

* * *
Choras linki kuo greičiau 

pasveikti Laurai po operaci
jos ir Jerry, choro pirminin
kei. Reikia važiuoti dalyvauti 
New Yorko Aido Choro kon
certe.

* *■ *
Choras reiškia 

sekretorei Helen
Laisvės

užuojautą
Carlson dėl jos tėvo mirties.

* * *
Šių metų balandžio 17 die

ną mirė Frank Žaltauskas. 
Buvo 94 metų amžiaus. Gi
liausia užuojauta Helen ir 
broliui ir jų šeimoms. E. B.

“Everytime you buy a piz
za or a hamburger, or new 
clothes, or use a product 
that has traveled in a truck, 
the odds are that you are 
paying a tribute to the Ma
fia,” Kwitny claims.

“The Mafia operates in 
such secrecy that it is diffi
cult to pinpoint an exact 
estimate of how much of 
each product we buy goes to 
the Mob. But estimates on 
deli meats (corn beef, pa
strami, etc.) range from sev
en to 10 cents extra a pound.

“That alone could mean 
hundreds of dollars extra in 
lunch meats alone for each 
family per year.”

* * *
Recently New York City 

played host to a group of 30 
young Moscovites. The Sovi
et group consisted of engi
neers, teachers and stu
dents. Among other places 
they ventured on a walking 
tour through Times Square. 
They didn’t say very much 
but rather absorbed the 
scene. They were amazed by 
the x-rated moves and book
stores. Of course, Moscow 
lacks such “culture.”

* * *
Control of cigarettes could 

do more to prolong life than 
any other single action in 
preventive medicine, accord- 
ding to a report by the 
Center for Disease Control.

*

“This Is How You Burn Up Your 
Health” Says the Slogan On This 
Soviet Antl-Smoklng Poster.

from World Health, 
a WHO publication




