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A. BIMBA
Aną dieną Three Mile Is

land branduolinėje jėgainėje 
įvykusi nelaimė iškėlė ir to
kių klausimų, apie kuriuos 
prieš keletą metų gal niekam 
ir į galvą neatėjo. Dėka tos 
nelaimės šiandien visas bran
duolinės energijos klausimas 
plačiausiai studijuojamas ir 
nagrinėjamas ne tik šioje 
šalyje, bet ir visame pasau
lyje. Jau pradedama abejoti 
apie šio energijos šaltinio 
praktiškumą ne tik todėl, 
kad jokia branduolinė jėgai
nė negali būti šimtu procen
tų saugi ne tik nuo panašios 
nelaimės, bet ir gal dar daug 
baisesnės. Jau net tokia rim
ta mokslinė įstaiga, kaip 
Jungtinių Valstijų Nacionali
nė Mokslų Akademija, po 
gana plataus tyrinėjimo, sa
kosi priėjus išvados, kad 
žmogaus sveikatai labai pa
vojinga ne tik radiacija, bet 
ir pati branduolinė energija.

Vis garsiau ir drąsiau aidi 
reikalavimas uždaryti visas 
branduolines energijos jėgai
nes ir nuodugniau išnaudoti 
kitus energijos šaltinius. Nė 
nebekalbama apie naujų šios 
rūšies jėgainių statymą.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim nusisku
bino į Aziją, į Tolimuosius 
rytus. Žada aplankyti net 
dešimtį šalių.

Pasaulinės organizacijos 
vadas labai susirūpinęs pavo
jingai įtemptais santykiais 
tarp Kinijos Liaudies Respu
blikos ir Vietnamo Socialisti
nės Respublikos. Jis nori 
būti jų tarpininku ir padėti 
joms susitaikyti, pašalinti vi
sus tarpe jų nesusipratimus.

Sakoma, kad pirmas įspū
dis buvo nekoks. Pekine su
ruoštose jo priimtuvėse Ki
nijos vadai labai aštriai kriti- 
kavo-smerkė Vietnamo vado
vybę. Nors Waldheim esąs 
jais nusivylęs, bet vilties dar 
nepraradęs . . .

□
Jungtinė Automobilistų 

Unija patraukė teisman Ge
neral Motors korporaciją ir 
Fordo kompaniją. Unija jas 
kaltina, kad jos diskriminuo
ja nėščias darbininkes. Pav., 
jeigu dėl fizinio sunegalavi
mo darbininkas arba darbi
ninkė tūlą laiką negali dirbti, 
jie nepraranda teisės į tą 
patį darbą ir kitų privilegijų. 
Bet jeigu darbininkė dėl nėš
tumo tūlą laiką negali dirbti 
ir išlieka iš darbo, ji visko 
netenka! Juk tai labai netei
singa, žiauri diskriminacija.. 
Unija reikalauja, kad teis
mas įsakytų šioms kompani
joms įsakytų šią diskrimina
ciją nutraukti.

Panašią diskriminaciją 
prieš nesčias darbininkes 
praktikuoja ir daug kitų fir
mų bei įstaigų. Automobilis
tų unijos laimėjimas būtų 
laimėjimas ir visų kitų pana
šioje situacijoje esančių dar
bininkių. Todėl šia byla visur 
didelis susidomėjimas.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė šiomis dienomis davė pa
sauliui dar vieną jos prakti
kuojamos taikaus sugyveni-

De II onstracija prie
branduolinės jėgainės

Sacramento, Cal. — Nuo
traukoje vaizduojama de
monstracija prie Rancho Se
co branduolinės jėgainės ba
landžio 27 dieną. Demon
strantai reikalavo, kad jėgai
nė būtų nedelsiamai uždary
ta.

Jėgainė randasi šalia val-

stijos sostinės. Žmonės susi
rūpinę, nes ši jėgainė yra 
pastatyta Babcock — Wilcox 
kompanijos, kuri statė ir 
Three Miles Island jėgainę.

Californijos gubernatorius 
Brown yra pasisakęs už visų 
branduolinių jėgainių užda
rymą.

Militarinės stovyklos 
uždarymas atidėtas

Washingtonas. — Penta
gonas buvo pranešęs, kad jis 
ekonominiais sumetimais 
planuoja garsiąją militarinę 
stovyklą Fort Dix uždaryti— 
likviduoti. Kadangi tas jo 
užmojis tiek Kongrese, tiek 
už jo sienų sukėlė daug 
ginčų, tai dabar nutarė užda
rymą dar tūlam laikui atidėti 
ir plačiai patyrinėti, kaip jos 
uždarymas atsilieptų į visos 
apylinkės gyvenimą.

mo politikos vaisingumo pa
vyzdį. Kaip žinia, neseniai ji 
pasirašė draugystės ir bend
radarbiavimo sutartį su Viet
namo Socialistine Respubli
ka. Kaip atrodo, tai ji dabar 
sumezgė draugiškus ryšius ir 
su Tailandu. Jos pakvietimu 
su oficialiu vizitu Maskvoje 
jau lankėsi Tailando premje
ras.

Kapitalistinio pasaulio dip
lomatai esą labai nustebinti. 
Jie to nesitikėjo.

□
Gerai, kad mūsų didmies

čių majorai taip griežtai pasi
sako prieš prezidento biudže
tą, kuriame siūloma sociali
nėms programoms lėšas su
mažinti 28 bilijonais dolerių. 
Jie sako, kad nuo to daugiau
sia nukentės miestų biednuo- 
menė. Jie reikalauja, kad 
Kongresas prezidento siūly
mą atmestų.

Socialiniams poreikiams lė
šos turėtų būti didinamos, o 
ne mažinamos. Merai teisin
gai reikalauja, kad federali
nės lėšos ginklavimosi reika^ 
lams būtų mažinamosi, o ne 
didinamos.

Stovyklos uždarymo opo
nentai argumentuoja: Net 
6,000 kadetų reikėtų perkelti 
į kitas stovyklas arba milita- 
rines bazes. Daugiau kaip 
3,000 militarinių ir civilinių 
stovyklos aptarnautojų liktų 
bedarbiais. Būtų likviduota 
apie 10,000 įvairių su stovyk
la susietų darbų, tai yra tiek 
darbininkų netektų darbo. 
Girdi, labai skaudžiai nuken
tėtų visa apylinkė.

Jie mano, kad tokiais ar
gumentais jie privers vyriau
sybę stovyklos Fort Dix už
darymo atsisakyti.

Tokiai konferencijai 
Egiptas pritaria

Cairo. — Egiptas gavo iš 
Rumunijos prezidento Nico- 
lae Ceusescu pasiūlymą, kad 
būtų Ženevoje sušaukta Vi
durio Rytų reikalais konfe
rencija, kurioje dalyvautų Iz
raelis, visos arabų šalys ir 
palestiniečiai. Egipto prezi
dentas S adatas ir kiti aukš
tieji pareigūnai tokios konfe
rencijos idėjai pritaria. Bet 
Izraelio vyriausybės nusista
tymas dar nežinomas.

PREZIDENTUI PAVYKĘ 
JUOS ĮTIKINTI

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris telefonu pa
šaukęs Sears, Roebuck & 
Company viršininkus ir juos 
įtikinęs kai kurių dalykų ka
ną, numažinti. Nesakoma, ar 
jis tą patį darys ir su kitų 
didžiųjų kompanijų viršinin
kais.

Pasitarimai del pagerinimo 
JAV prekybos su Tar. S-ga
Washingtonas. — Labai 

geru reiškiniu reikia laikyti 
iš mūsų vyriausybės pusės 
bandymą pagerinti ir pra
plėsti prekybinius santykius 
su Tarybų Sąjungą. Šiuo 
klausimu valstybės sekreto
rius Cyrus Vance ir iždo 
sekretorius Michael Blumen
thal jau turėjo pasitarimą su 
Tarybų Sąjungos ambasado
riumi Anatoly Dobryninu. 
Kaip žinia, dėl Jungtinių 
Valstijų Kongreso uždėtų 
prekybai su Tarybų Sąjunga 
įvairių apsunkinimų ir suvar-

žymų; tarp abiejų šalių pre
kybiniai santykiai nėra tokie, 
kokie turėtų ir galėtų būti. 
Tas labai kenkia abiejų šalių 
geriausioms interesams.

Šiame pasitarime, sakoma, 
taipgi buvo apsikeista nuo
monėmis apie planuojamą 
prezidento Carterio susitiki
mą su prezidentu Brežnevu, 
kai pagaliau bus susitarta dėl 
branduolinių ginklų apriboji
mo sutarties (SALT II). Tai 
gali įvykti jau nebe tolimoje 
ateityje, gal net šį (gegužės) 
mėnesį.

Jungtinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga apsikeitė kaliniais

Izraelio didelis 
ginklu 

ekspertavimas
Žurnalas “Business Week” 

rašo, kad 1978 metais Izrae
lis į užsienius ginklų ekspor
tavo už 450 milijonų dolerių. 
O šiemet ginklų eksportas 
būsiąs apie 600 dolerių ver
tės.

Žurnalas pažymi ir šalis, į 
kurias Izraelis ginklus eks
portuoja. Jose visose viešpa
tauja reakciniai režimai. 
Daugiausia iš jo ginklus gau
na Pietinės Afrikos Respub
lika, Urugvajus, Paragvajus, 
Pietinė Korėja, Nikaragva ir 
Honduras.

Didžiųjų korporacijų 
rekordiniai pelnai

Detroit, Mich. — General 
Motors korporacija ir Ford 
Motor kompanija su pasidi
džiavimu praneša, kad per 
pirmąjį šių (1979) metų ket
virtį pasidarė rekordinius 
pelnus. Pirmoji pasidarė net 
44.8 procento, o antroji 27.6 
procento. Jų šėrų vertė taip
gi labai pakilo.

San Antonio, Texas. — 
Balandžio 27 d. gerai gin
kluotas teroristas atidarė ug
nį į iškilmingą paradą ir dvi 
moteris nušovė, o penkis 
policininkus ir 46 gatve mar- 
šuojančius žmones sužeidė. 
Policija ir teroristą nušovė.

Ilgos derybos 
be apčiuopiamų 
rezultatų

Geneva. — Baigėsi šių 
(1979) metų pirmoji nusigin
klavimo konferencijos sesija. 
Ji tęsėsi ištisus tris mėne
sius, bet nedavė jokių ap
čiuopiamų, matomų rezulta
tų. Nežinia, kada kita sesija 
įvyks.

Kaip žinia, Ženevoje nusi
ginklavimo konferencija pra
sidėjo 1962 metais. Iš pra
džios joje buvo atstovaujama 
tiktai 17 valstybių, jų tarpe, 
žinoma ir Jungtinės Valstijos 
su Tarybų Sąjunga. Bet tas 
skaičius kasmet augo. Šioje 
sesijoje jau buvo atstovauja
mos 39 valstybės. Buvo pa
kviesta ir Kinijos Liaudies 
Respublika dalyvauti, bet jos 
vadovybė pakvietimą atme
tė.

Paims ir prancūzų 
kosmonautų

Maskva. — Kai čia lankėsi 
Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard d‘Estaing, Ta
rybų Sąjungos prezidentas 
Brežnevas jam pasiūlė, kad 
kai kitą kartą tarybiniai kos
monautai erdvėlaiviu kelsis į 
erdvę, jie su savimi paims ir 
prancūzą kosmonautą. Pran
cūzijos prezidentas pasiūly
mą priėmęs. Dabar tik neži
nia, kada kita misija į erdvę 
bus vykdoma.

Kalėjimo sargų unija 
skaudžiai nubausta

Albany, N. Y. — Kadangi 
valstijos kalėjimų sargai ne
klausė teismo įsakymo ne
streikuoti ir sustreikavo, da
bar teismas jų uniją, suside
dančių iš 7,000 narių, nubau-

dė net $450,000. Jokia unija 
pirmiau nebuvo taip smar
kiai nubausta šioje valstijoje.

Sargai sukilo prieš nepa
kenčiamas darbo sąlygas ir 
nepakankamą atlyginimą.

Šioje nuotraukoje vaizdas gatvėje prie kalėjimo Elmira, 
N. Y. Kalėjimo sargai streikieriai renkasi lauke pagamintų 
pietų valgyti.

Valdik A. Enger [kairėje] ir Rudolf Chernyayev
Derybos buvo ilgos ir ne

lengvos, bet jų rezultai geri. 
Tikslas atsiektas ir kaliniais 
jau apsikeista. Tai įvyko 
balandžio 27 d. Į New Yorko 
Kennedy aerodromą tarybi
niu lėktuvu buvo atskraidinti 
penki už priešvalstybinę vei
klą 15 metų kalėjimu nu
bausti penki iš kalėjimo pa
leisti ir nupilietinti nusikal
tėliai ir tuo pačiu lėktuvu 
parskraidinti į Tarybų Są
jungą du jos misijos Jungti

nėse Tautose veikėjai, kurie 
buvo 1978 metais suimti 
Woodbridge, N. J., apkaltin
ti valstybei” ir nubausti net 
50 metų kalėjimu!

Iš Tarybų Sąjungos at
skraidinti Eduard S. Kuznet
sov, Georgi P. Vins, Mark 
Dymashits, Valentin Moroz 
ir Aleksandr Ginzburg, su
gražinti į Tarybų Sąjungą 
Valdik A. Enger ir Rudolf 
Chernyayev.

Gal pirmas toks 
atsitikimas istorijoje

New Britain, Conn. — Šio
je nuotraukoje matome Me
morial ligoninėje gulinčią 
Karen Delahanty, 21 metų. 
Prieš metus ji buvo labai 
sunkiai sužeista ir neteko 
sąmonės. Ir per ištisus me
tus ji gulėjo ligoninėje be 
sąmonės. Beveik niekas neti
kėjo, kad ji kada nors atgaus 
sąmonę ir pradės susveikti. 
Bet prieš tris savaites ji 
sąmonę atgavo ir čia dabar ji 
jau kalbasi su reporteriais. 
Karen sako: “Jaučiuosi kaip 
iš gilaus miego pabudus.” 
Nors jos abi kojos ir viena 
ranka suparalyžiuotos, bet ji 
nenustoja vilties. Reporte
riams ji pasakė: “Pamatysi
te, iš ligoninės aš išeisiu 
pėsčia!” O jos tėvų džiaugs
mą sunku ir įsivaizduoti.

Dover, Del. — Paskutiniai 
297 lavonai People’s Temple 
kulto nusižudžiusių pasekėjų 
tapo sukrauti į 5 didžiulius 
sunkvežimius ir nuvešti į 
Californiją palaidojimui.

Smerkia represijas
Pranešama, kad Venezue- 

los kongreso nariai, įvairių 
politinių partijų ir darbo uni
jų atstovai pasiuntė Uragva- 
jus valdžiai protestą prieš 
jos vykdomas žiaurias repre
sijas. Proteste sakoma, kad 
Uragvajaus kalėjimuose yra 
uždaryta 1,500 pažangių vei
kėjų, o 300 yra dingusių be 
žinios. Jie veikiausia yra 
nužudyti.

Egiptas izoliuojamas
Cairo. — Bėgyje kelių pa

skutinių dienų su Egiptu 
nutraukė visus ryšius Saudi 
Arabija ir Kuwaitas. Tai jų 
protestas prieš Egipto pada
rymą su Izraeliu atskiros 
sutarties. Iki šiol dar nė 
viena arabų šalis nėra šios 
sutarties užgyrus.

Vatikanas užgyrė 
naują biblijos 
vertimą

Roma. — Oficialiai Popie
žius Jonas Paulius II užgyrė 
naują lotynų kalba Biblijos 
vertimą. Iki šiol buvo varto
jamas vertimas, kurį prieš 
1,500 metų padarė St. Je
rome. Naujo lotynų kalba 
Biblijos vertimo idėja kilo 
1965 metais. Tam tikslui 
buvo paskirta komisija su 
Vakarų Vokietijos katalikų 
vyskupu Eduard Schick prie
šakyje. Tik dabar komisija 
pateikė naujo vertimo teks
tą. Nežinia, kuo naujas verti
mas skiriasi nuo senojo.

Žymus demokratijos 
laimėjimas

Iš Bolivijos pranešama, 
kad ten šiomis dienomis Boli
vijos Komunistų Partija at
laikė savo 4-ąjį kongresą. 
Tas parodo, kad toje Lotynų 
Amerikos šalyje yra atsteig- 
tos demokratinės žmonių tei
sės, nes per visus pastaruo
sius 8 metus ten buvo revo
liucinei partijai labai griežtai 
uždrausta viešai, legališkai 
veikti.

Kongrese dalyvavo 350 de
legatų . J ame buvo storai 
pabrėžtas didelis komunistų 
įtakos liaudyje padidėjimas.
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Pasiūlymas pastot kelią 
konglomeratams

Senatorius Edward Kennedy yra pateikęs Kongresui 
bilių, kuriame draudžiama korporacijoms ir kompanijoms 
jungtis į milžiniškus konglomeratus. Šiam biliui labai 
karštai pritaria geležinkelininkų unijų organas “Labor.” 
Laikraštis ragina prezidentą Carterį aktyviškai padėti 
senatoriui laimėti biliui Kongreso užgyrimą.

Augimas milžiniškų konglomeratų-monopolijų pastarai
siais keleriais metais labai pasmarkėjo. Pav., jeigu jų 
kapitalas arba vertė 1975 metais buvo tik 12 bilijonų 
dolerių, tai 1978 metais jau siekė net 34 bilijonus dolerių! 
Mažos kompanijos ir korporacijos eina iš mados. Jeigu 
“geruoju” jos atsisako prisijungti prie monopolijų, tai 
konkurencijos keliu yra sunaikinamos. Senatorius Kennedy 
savo biliumi nori tam procesui užkirsti kelią

Daleiskime, kad jo bilius bus priimtas ir paverstas 
įstatymu. Ar yra nors mažiausia garantija, kad konglome
ratų augimui ir bus užkirstas kelias? Labai abejotina. Su 
savo biliumi senatorius Kennedy juk tik kartoja jau labai 
seną istoriją. Kaip žinoma, jau seniai šios šalies įstatymų 
knygoje stambiomis raidėmis yra įrašytas taip vadinamas 
antitrustinis įstatymas. Jo autorių tikslas buvo toks pat, 
kokį Kennedy nori atsiekti. Jie irgi kalbėjo apie mirtiną 
pavojų mūsų “laisvo verslo,” “laisvų lenktynių” sistemai, 
jeigu nebus užkirstas kelias trustų augimui. Betgi niekas iš 
tų pastangų neišėjo ir tas su didžiausiu triukšmu priimtas 
įstatymas šiandien yra visiškai pamirštas. Kaip matome, jį 
yra pamiršęs ir pats sen. Kennedy, nes būtų jį panaudojęs 
kovai su konglomeratais, vietoje naujo ieškojęs.

O bus dar blogiau
Geresnių laikų likusiais šių metų mėnesiais nesitikėkime 

ir nelaukime, nes teks skaudžiai nusivilti. Jau turime 
valdžios pranešimą, kad mūsų kasdien naudojamų daiktų 
kainos per kovo mėnesį pašoko aukštyn visu vienu 
procentų ir užtikrinimą kad gal dar didesniu tempu jos kils 
aukštyn ir ateinančiais mėnesiais, taip, kad, paėmus visus 
metus, šiemet bus pakilusios net 13 procentų. Su dideliu 
karteliu sužinome, kad ypatingai smarkiai pakilo ir toliau 
kils maisto produktų kainos.

Be to, balandžio 25 dieną savo kalboje Manchester, N.H., 
pats prez. Carteris mums užtikrino, kad ateinančiais 
mėnesiais gerokai padidės ir infliacija, ir labai galimas 
daiktas, jog vasarą pritruksime gazolino.

Bet, žinoma, ne visiems amerikiečiams laikai dar vis 
blogėja ir sunkėja. Jokiu būdu negali skųstis mūsų 
stambieji piniguočiai, kurie gyvenimą daro ne iš prakaito 
kaktos savo, bet iš investmentų. Antai pranešimas, kad, 
pavyzdžiui, automobilių gaminimo kompanijos per pirmąjį 
šių metų ketvirtį pasidarė jau labai seniai begirdėtus, 
tiesiog rekordinius pelnus. Panašiai didžiuojasi ir maisto 
pramonės monopolijos.

Nėra vieningų pastangų
Šiuo metu yra labai pagausėję darbininkų streikai už 

geresnes darbo sąlygas ir didesnį atlyginimą. Kai kurie yra 
gana plataus pobūdžio. Pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojų 
streiką galima vadinti visuotinu pilna to žodžio prasme. Bet 
tai išimtis. Dauguma labai siauro pobūdžio.

Juk turime apie 20,000,000 organizuotų darbininkų. Iš jų 
apie 14 milijonų priklauso Amerikos Darbo Federacijai— 
Industrinių Organizacijų Kongresui. Stambusis kapitalas 
yra pradėjęs plačią, labai energingą kampaniją prieš 
organizuotus darbininkus. Jos tikslas darbo unijas sunai
kinti, arba bent taip susilpninti, kad jos paliktų bejėgėmis 
sėkmingai atstovauti savo narių interesams. Tai puikiai 
supranta darbo unijų vadai. Bet iš jų pusės vieningo tai 
kapitalo kampanijai pasipriešinimo nesimato, nėra.

Nors įvairiose unijose pastebimas eiliniuose nariuose 
tokia vadų politiko nepasitenkinimas, bet plataus jai 
pasipriešinimo dar nėra. O kapitalas, žinoma, tokia stoka iš 
organizuotų darbininkų pusės vieningo jo agresijai pasi
priešinimo moka panaudoti savo tikslams.

Intensyvūs darbai vyksta Vilniaus Dailės kūrinių restau
ravimo centre. Čia restauruojami kūriniai ne tik Lietuvos, 
bet ir kai kuriems kitiems broliškų respublikų muziejams.

Nuotraukoje: tapybos restauravimo skyriaus vedėjas B.
Pakštas. A. Sabaliausko nuotr.

Kas ką rašo ir sako
IR KVAILI TIE MŪSŲ 
KAPITALISTAI—JIE 
NERIA SAU ANT 
KAKLO VIRVĘ

Taip ne tik teigia, bet ir 
prisimygęs tvirtina Clevelan- 
do smetonininkų žymusis 
galvočius Vytautas Meškaus
kas. Jis be galo susirūpinęs. 
Mes priėjome labai nemalo
nios išvados, kad jis ta susi
rūpinimo liga nebepagydo
mai serga. Tas mums aišku 
kaip ant delno iš jo ilgo 
straipsnio “Virvė savo kartu
vėms,” atspausdinto balan
džio 19 dienos “Dirvoje.” 

, Ar girdėjote? Patys mūsų 
kapitalistai veja virvę ir ruo
šia kartuves, kuriomis jie, 
Vytauto supratimu, bus taip 
tikrai pakarti, kaip rytoj 
saulutė patekės.

O kas tą šposą jiems iškirs, 
kas juos į tas kartuves paso
dins ir tą virvę patrauks?

Kam dar ir klausti: Tie 
“nelabieji” komunistai, toji 
Vytauto jau seniai prakeikta 
didžioji Tarybų Sąjunga su 
savo nesvietiškai gudria po
litika. Toji Tarybų Sąjungos 
puoselėjama detentė ir sieki
mas kuo plačiausių prekybi
nių ryšių su Jungtinėmis 
Valstijomis neša visai mūsų 
brangiajai kapitalistinei sis
temai tik baisią nelaimę, tik 
pražūtį. Ir mūsų valdovai, 
kibdami ant tos meškerės, 
tiktai stato sau kartuves!

Kas pas nieką nebeliktų 
jokios abejonės, jog tokia 
paskutinio sūdo diena mūsų 
kapitalistams ateina, Meš
kauskas savo straipsnyje ne- 
bepasitenkina vien “disiden
to” Solženicyno parodymais 
ir įrodymais prekybos su 
Tarybų Sąjunga bei kitais 
komunistų vadovaujamais 
kraštais ir detentės pragaiš
tingumo. Jis pateikia gal dar 
net didesnio “autoriteto,” 
dar mums iki šiol negirdėto 
kokio ten Carl Gershmano, 
kurio “ilgą straipsnį apie 
biznį su sovietais paskelbė 
Žydų Commentary žurna
las,” nuomonę.

“Kodėl toks aklumas?” 
kaip sakyta, mirtinai susirū
pinęs smetonininkų galvočius 
klausia ir atsako: “Man atro
do, kad priežastis glūdi pa
čioje kapitalizmo sistemos 
prigimtyje. Jei viskas įverti
nama pinigais, ar ne vistiek 
kaip jie gaunami . . . kiek
vienos kapitalistinės įmonės 
tikslas yra tik pelnas, visiš
kai nekreipiant dėmesio, ar 
jis ateina iš naftos šaltinių, 
ar cirko.”

Absoliutiškai nedaro jokio 
skirtumo, nors tai tai reikš
tų, kaip Solženicynas, 
Gershmanas ir mūsų Meš
kauskas teigia, kartuves ir 
virvę pačiam mūsų kapitaliz
mui.

NE TIK UKRAINOJE, 
BET IR VISUR KITUR

Chicagos kunigų “Drau
gas” (bal. 18 d.) rašo:

“Vatikane buvo paskelbtas 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pasirašytas laiškas vyriau
siam ukrainiečių katalikų ar
kivyskupui kardinolui Juoza
pui Slipyj. Laiškas yra skir
tas paminėti artėjančią 
krikščionybės įvedimo Uk
rainoje tūkstančio metų su
kaktį. Sukaktis bus iškilmin
gai minima 1988 metais, tai 
yra už dešimties metų, bet 
ukrainiečiai visame pasauly
je jau dabar pradeda ruoštis 
šiom svarbiom metinėm. Il
game aštuonių puslapių laiš
ke Šv. Tėvas visų pirma 
primena Kievo gyventojų 
krikštą Dniepro upėje 988 
metais, dalyvaujant kuni
gaikščiui Vladimirui. Krikš
čionybės Ukrainoje istorija 
nuo pat pradžios buvo atžy
mėta garbingais, bet drauge 
ir skaudžiais įvykiais. Vie
nuoliktame šimtmetyje Kon
stantinopolio Bažnyčiai atsi

skyrus nuo Romos, Ukraino
je nuolat atsinaujindavo pa
stangos siekti krikščionių 
vienybės. Popiežius laiške 
primena tas vienybės pa
stangas, kurios tiek praeity
je, tiek pastaraisiais laikais 
buvo aplaistytos kankinių 
krauju.”

Kodėl nei popiežius Jonas 
Paulius II, nei “Draugo” re
daktoriai savo skaitytojams 
nepasako, kad ne tik Ukrai
noje, bet ir visur kitur tarp 
Romos pasekėjų (katalikų) ir 
atsiskyrėlių (protestantų) 
per ilgus amžius ėjo baisūs 
ginčai vardan tos pačios 
krikščionybės? Tarpe jų jo
kios meilės nėra dar ir šian
dien.

BAISIAI SUPYKĘS, 
KAM PAMINĖTI IR 
PAŽANGIEJI VEIKĖJAI

Kanadiečių klerikalų sa
vaitraštyje “Tėviškės žibu
riai” (bal. 19 d.) koks ten “V. 
Kst” rašė apie Lietuvoje 
“Minties” leidyklos išleistą 
Viliaus Baltrėno paruoštą 
knygą “Ta pati ir visai kita.” 
Girdi, Braziūno recenzijoje 
“Gimtajame krašte”:

“. . . tarp dešimčių pavar
džių knygoje mirga ir nema
žai garsių, gerai žinomų—jų 
nuomonės, mintys savaime 
kelia didelį susidomėjimą. Į 
mus kalba, iš gausių knygos 
nuotraukų žvelgia profeso
riai kalbininkai Antanas Sa
lys, Algirdas Julius Greimas, 
kardiologas Bernardas Lau- 
nas ir architektas Alfredas 
Kulpa-Kulpavičius, rašytoja 
Sonė Tomarienė (Pipiraitė) 
ir aktorius Stasys Pilka, dai
lininkai Vytautas Ignas, Vik
toras Vizgirda, Vytautas K. 
Jonynas, pažangūs Amerikos 
lietuvių veikėjai Antanas 
Bimba, Ieva Mizarienė, Sta
sys Jokubka . . .”

Ponas V. Kst., nesvietiškai 
supykęs, šaukia:

“Taigi, ant tos pačios lak
tos sutupdomi ir mūsiškės 
išeivijos veikėjai, ir visą sa
vo gyvenimą Maskvai tarna
vę jos garbintojai—paskuti
nieji komunizmo mohikanai.”

Tik didžiausias niekšas gali 
primesti Amerikos lietuvių 
pažangiesiems veikėjams 
tarnavimą Maskvai.

APIE TECHNIKĄ, JOS 
PAŽANGĄ IR ĮDIEGIMĄ 
TARYBŲ LIETUVOJE

Dienraštyje “Tiesa” (bal. 
17 d.) vedamajame “Visur 
spartinti techninę pažangą” 
sakoma:

“Viena svarbiausių gamy
bos efektyvumo sudėtinių 
dalių yra techninė pažanga. 
Nauja, moderni technika da
ro didžiulę įtaką—ne tik 
spartina gamybą, bet ir kei
čia kolektyvų socialinį veidą. 
Ją valdyti gali tik techniškai 
išprusę, išsilavinę žmonės. 
Štai kodėl partija gamybos 
techninio lygio didinimą laiko 
labai svarbiu šalies ekonomi
nės galios tvirtinimo uždavi
niu.

Kol kas per ilgai užsitęsia 
mokslo ir technikos pasieki
mų įdiegimas į gamybą. Taip 
ątsitinka dėl daugelio prie
žasčių. Bet viena svarbiau
sių—tai, kad tarp mokslinin
kų, konstruktorių, technolo
gų ir gamybininkų nėra pa
kankamai glaudaus bendra
darbiavimo. Svarbu sutelkti 
visų pastangas, nuosekliai ir 
energingai siekti, kad ekono
miškiau, geriau, greičiau bū
tų pagamintas galutinis liau
dies ūkio produktas. Šitaip 
matuoti savo pastangas turi 
ir naujos technikos kūrėjai, 
ir gamybininkai.

Naujos technikos įdiegimo 
sėkmę nulemia kadrai. Jau 
yra atsitikę, kad pertvarkant 
gamybą, kuriant naujus ce
chus, laiku nebuvo pasirū
pintą, kad ir žmonių, ku
riems teks aptarnauti naują

ją techniką, kvalifikacija ati
tiktų didesnius reikalavimus. 
Pagaliau tolydžio susiduria
me su faktais, kai naujas 
įrenginys, kurio įdiegimui 
buvo skirta daug lėšų ir 
pastangų, nuo pat savo pir
mosios įmonėje dienos nedir
ba. Pasiteisinimui randama 
daugybė priežasčių. Tačiau 
pasigilinus vis dėlto išryškė
ja viena, svarbiausia. Tai— 
menkas supratimas apie nau
jovės reikšmę, jos eksploata
cines savybes, ekonomišku
mą. Todėl reikia, kad visų 
gamybos grandžių vadovai 
nuolat keltų savo techninio ir 
ekonominio išsilavinimo lygį.

Didelę pagalbą vystant 
techninę pažangą gali ir turi 
suteikti novatoriai. Privalo
me pasirūpinti, kad jų veikla 
būtų kryptinga, sumany
mai—be atidėliojimo mate
rializuoti, kad jie jaustų nuo
latinį gamybos vadovų dėme
sį savo reikmėms, nuoširdžią 
pagalbą.

Techninė pažanga mūsų 
dienomis žengia septynmy
liais žingsniais. Ji neaplenkia 
nė vienos įmonės, cecho, ga
mybos baro. Padėti jai, paša
linti iš naujos efektyvios 
technikos kelio visas kliū
tis—visų pareiga.”

JIE TEBESIPEŠA, 
TEBESIĖDA

Kalba eina apie susiskal
džiusią “vaduotojų” Lietuvių 
Bendruomenę. Cikagiečių 
“Akiračiuose” (Nr. 3) tuo 
klausimu Henrikas Žemelis 
išpiškino ilgiausią straipsnį, 
kurį jis pradeda:

“Šių metų vasario 26 d. 
Čikagoje įvyko 40-tas JAV 
teismo posėdis ryšium su LB 
iškelta byla prieš vadinamus 
reorgus — Bendruomenės 
vardą. Pašaliniam stebėtojui 
ši byla sukelia nemažai klau
simų. Daug joje keistų situa
cijų ir gausu medžiagos isto
rikams, norintiems patyrinė
ti lietuvių išeivijos Ameriko
je įsikūrimą, veiklą ir vi
siems emigrantams būdingus 
reiškinius: ginčus, šmeižtus, 
bylinėjimąsi valdžios teis
muose.”

O į klausimą “Kokios gali
mybės susitarti?” Žemelis 
atsako:

“Kaip matote, Naujienose 
viskas apversta aukštyn ko
jomis. Todėl ir kyla klausi
mas—kas, pagaliau, yra ta 
maža Čikagos fanatikų gru
pelė, vadinama reorgais? Ko
kia galimybės su tokiais žmo
nėmis tartis ir taikintis? Ar 
iš viso galima su jais vesti 
bent kokį protingą dialogą? 
Pagaliau kas jie yra kaip 
žmonės, kokį jie turi tikslą, 
kodėl jų argumentai sampro
tavimai, reakcijos kartais 
peržengia normalių žmonių 
elgesio ribas?

Ryškiausia tokių asmenų 
žymė, tai nuolatinis blašky
masis į kraštutinumus politi
nėje, moralinėje ir tautinėje 
plotmėje. Čia vaidina didelę 
rolę ambicijos, o kartais ir 
noras užtušuoti savo praeitį, 
kuri kartais nesuderinama su 
padoraus žmogaus vardu. 
Kitaip sakant, ekstremistų 
tarpe dažnai randame asme
nų, kurie vienu ar kitu laiku 
buvo įsivėlę į negarbingus 
veiksmus, todėl dabar gar
siausiai šaukia apie savo pa
triotiškumą ir kitų tariamus 
išdavikiškus darbus.

Su tokiais asmenimis vesti 
protingą ginčą—argumen
tuoti, įrodinėti—negalima, 
nes jie, kaip taisyklė, negirdi 
ir nenori girdėti oponento 
argumentų. Pasirinkimo ir 
kompromisų jiems nėra.

Tad perspektyvos susitari
mams nėra perdaug šviesios, 
nes ginčų partneriai stovi 
priešingose ašigalio pusėse. 
Galbūt todėl jie Naujienose 
pasiskubino paaiškinti, kad 
ne jie, o bendruomenininkai 
prašė susitaikinimo. Taigi, 
kam nors reikės įrodyti, kad 
juodas yra baltas ir kad du ir

PRICES GOING UP

Consumer prices rose another one percent in March.

Laiškas iš ŽemaitijosII

Gerbiamieji,
Po ilgos, šaltos ir klastingos žiemos pagaliau ateina 

pavasaris ir į Žemaitiją. Tik pirmoje balandžio pusėje 
pradėjo tirpti sniegas, o apie pusę balandžio jo teliko tik 
pašlaitėse.

Praeitą žiemą buvo daug sniego. Už tai ir upės šiemet 
ištvino tiek daug, kad jau keliolika metų tokių potvynių 
nebuvo. Nepadėjo nė Nemuno užtvanka. Nemunas plačiai 
tyvuliuoja nuo kalnų iki kalnų pakrantėse, apsemdamas 
lankas. Nes:

Saulutė pakilo virš melsvo dangaus 
Tuoj sniegas upeliais pavirto, 
O Nemuno bangos vis kilo aukščiau 
Ir ledo'galybės ištirpo . . . zu
Supyko tad Nemunas—upių valdovs, 
Jo vandenys greitai ištvino,— 
Ir skuba į tolį karklynais, lankoms, 
Banguoja pakalnių smėlynais.

Ir Mituva veržias iš savo krantų,
Po mišką plačiai raibuliuoja,
Išsiplėtė Imsrė tarp slėnio kalvų, 
O vilnys tik veržias, banguoja.

Koks Nemunas šiandien klastingas, platus! 
Apsėmęs net Rotulių salą,
Pasiekė Seredžiaus, Šiaudinės kraštus, 
Apsėmė Balbieriškio galą . . .

Taigi, Nemunas parodė šiemet savo galybę, apsemdamas 
kaimus, kelius, miestelius.

Nors visą kovo mėnesį Lietuva buvo apklota sniegu, 
tačiau pavasario pranašai paukščiai laiku parskrido.

Kovo 8 d. Kvėdarnoje atsirado varnėnai (špokai). Kovo 
25 dieną netoli Šilalės and sniego stovėjo gandrų būrys. 
Vargšams jiems teko dar pašalti, kol pavasaris parodė savo 
jėgą, ištirpindamas žiemos darbus. Balandžio pradžioj 
atsirado pempės, vyturiai, kielės.

Dirvos Žemaitijoje šlapios. Sėjos praeilėti dar neįmano
ma. Šiemet pavasaris labai vėluoja. Už tai vėluosis ir sėja. 
Dar pašalas neišėjęs iš žemės. Medžiai stovi be lapų—dar 
nebando sprogti. Už dienos kitos, jei tik šilta bus, pradės 
žaliuoti žolynai. Ir vėl eis per tėviškę žieduotas pavasaris. 
Svarbu, kad jis būtų ramus visai žmonijai, kad nebūtų 
nesantaikos tarp žmonių, kad stiprūs negrasintų silpniems, 
kad išnyktų nepasitikėjimas tarp tautų. O juk

Gražu, kada alyvos 
Pražysta patvory 
Ir plaka širdys gyvos 
Tėvynės ilgesy . . .

Gražiau, naujom sodybom 
Kai puošiasi kaimai;
Kada didiesiems skrydžiams 
Išsiskečia sparnai . . .

Gražiausia, kai draugystė 
Suvienija tautas,
Kai džiaugsmas visur švyti 
Ir negresia audra . . .

Taa geros, darbščios, kūrybingos pavasariškos nuotaikos 
Jums visiems linki

Kęstutis Balčiūnas

du yra penki ...”
Kaip žinia, tos peštynės 

tarp “vaduotojų” pagrindi
niai prasidėjo ir tebeina dėl 
vasario 16-tos parengimuose 
surinktų dolerių savo bizniui 
vesti.

Tel Avi v. — Izraelio gyny
bos ministras Weizman sako, 
kad tarp Izraelio ir Egipto 
yra susitarta pradėt tarp 
abiejų šalių susisiekimo ke
leiviniais lėktuvais.
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Pasaulinis judėjimas Mūsų žemės gydytojai Miesto ir laivo draugystė
taikai ginti

Du nevienareikšmiai įvy
ktai sutapo prieš trisdešimt 
metų. 1949 metų balandžio 4 
dieną Washingtone buvo pa
sirašyta Šiaurės Atlanto su
tartis, Vakarų valstybės įkū
rė agresyvią karinę sąjungą, 
žinomą NATO bloko vardu. 
0 to paties balandžio 20-25 
dienomis Paryžiuje ir Praho
je įvyko pirmasis Pasaulinis 
taikos šalininkų kongresas.

Tarp tų įvykių buvo glau
dus ryšys. Tuo laikotarpiu, 
kuris žymimas “šaltojo karo” 
vardu, JAV vadovaujamos 
imperialistinės jėgos ignora
vo Tarybų Sąjungos pasiūly
mus mažinti ginklavimąsi, 
uždrausti atominį ginklą, su
sibūrė į minėtą karinį bloką 
ir JAV tuometinio preziden
to Trumano lūpomis grasino 
panaudoti atominę bombą 
kare prieš Tarybų Sąjungą ir 
kitas socializmo keliu nuėju
sias šalis. Tai reiškė rimtą 
pavojų taikai, naujo pasauli
nio karo grėsmę. Tad ir 
suprantama, kad visos tai
kingosios jėgos pasaulyje su
skato telktis prieš tą pavojų. 
Skaudžių antrojo pasaulinio 
karo patyrimų pamokytos 
tautos suprato, kad tik vie
ningomis visų pažangiųjų jė
gų pastangomis galima išgel
bėti taiką.

Prancūzijos, Lenkijos ir 
Tarybų Sąjungos inteligenti
jos iniciatyva 1948 metų rug
pjūtyje Vroclove įvyko Pa
saulinis kultūros darbuotojų 
kongresas taikai ginti, padė
jęs pagrindus susivienyti vi
so pasaulio taikos gynėjams.

Po NATO karinio bloko 
įkūrimo ir karingų grasinimų 
taikos šalininkai nutarė su
rengti įspūdingą taikos jėgų 
demonstraciją. Tai buvo pir
masis Pasaulinis taikos šali
ninkų kongresas. Kadangi 
reakcinė tuometinė Prancū
zijos vyriausybė atsisakė 
duoti įvažiavimo vizas socia
listinių šalių delegatams, 
kongresas įvyko Paryžiuje-ir 
Prahoje. Jame dalyvavo 
2065 delegatai iš 72 šalių, 
atstovavę 600 milijonų žmo
nių. Delegatų tarpe buvo 
įvairių politinių, religinių ir 
filosofinių įsitikinimų atsto
vai, nacionalinių ir tarptauti
nių, politinių, profesinių, 
kultūrinių, religinių ir kitų 
organizacijų veikėjai. Kon
grese dalyvavo tokios pasau
linio garso asmenybės, kaip 
prancūzų akademikos F. Žo- 
lio-Kiuri, anglų profesorius 
Dž. Bernalas, tarybiniai ra
šytojai A. Fadejevas, A. 
Korneičiukas, I. Erenbur- 
gas, amerikietis dainininkas 
Polis Robsonas, brazilų rašy
tojas Žoržas Amadu, prancū
zų poetas Lui Aragonas, Či
lės poetas Pablas Neruda.

Vienas svarbiausių Pasau
linio taikos šalininkų kongre
so priimtų dokumentų buvo 
manifestas, kuriuo tautos 
šaukiamos budėti, vieningai 
ir aktyviai kovoti už taiką. 
Manifeste pasisakoma prieš 
karo išlaidų didinimą, reika
laujama uždrausti atominį 
ginklą ir kitas masinio naiki
nimo priemones, sumažinti 
didžiųjų valstybių ginkluotą
sias pajėgas, naudoti atomi
nę energiją tik taikiems rei
kalams, pabrėžiamas reika
las kovoti už tautų nacionali
nę nepriklausomybę, apsi
sprendimo teisę, prieš demo
kratinių laisvių apribojimą.

Kongresas įsteigė Nuolati
nį komitetą taikos šalininkų 
judėjimui koordinuoti ir plės
ti. Komiteto pirmininku iš
rinko ištikimą taikos kovoto
ją F. Žalio-Kiuri. Vėliau, 
1950 metais, tas komitetas 
buvo perorganizuotas į Pa
saulinę Taikos Tarybą, ku
rios pirmininku dabar yra 
Indijos visuomenės veikėjas 
Romešas Candra.

Kongreso kreipimasis į vi

sas tautas su raginimu akty
viai kovoti už taiką susilaukė 
plataus atgarsio ir paramos 
visose šalyse. Ištikimiausiais 
taikos šalininkais ir aktyviais 
kovotojais pasireiškė komu
nistinės ir darbininkų parti
jos, sutelkusios pažangiau
sias jėgas.

Tų pačių 1949 metų rug
pjūtyje įvyko Tarybų Sąjun
gos taikos šalininkų konfe
rencija, kurioje įsteigtas Ta
rybinis taikos gynimo komi
tetas. Tokie pat komitetai 
tada buvo sukurti Indijoje, 
Anglijoje, Belgijoje, Olandi
joje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kitur—-viso 26 
šalyse, o vėliau ir daugelyje 
kitų šalių. Plačiai pasaulyje 
nuskambėjo pirmojo kongre
so pagrindinis šūkis “TAI
KOS GYNIMAS—VISŲ 
TAUTŲ REIKALAS.”

Daug taikos šalininkų kon
gresų ir konferencijų bei 
įvairių kovos už taiką akcijų 
įvyko per trisdešimt metų, 
praėjusių nuo pirmojo Pary- 
žiaus-Prahos kongreso. Tai
kos šalininkų judėjimas auga 
ir stiprėja. Apie tai liudija 
1973 m. spalio mėnesį įvykęs 
Maskvoje Pasaulinis taikin
gųjų jėgų kongresas, kuria
me dalyvavo 3500 įvairių 
tautų pasiuntinių. Apie tai 
liudija 1976 m. įvykęs parašų 
rinkimas po antruoju Stock- 
holmo atsišaukimu dėl gin
klavimosi varžybų nutrauki
mo. Po juo pasirašė daugiau 
kaip 700 milijonų žmonių. 
Tai buvo įspūdingiausias tau
tų referendumas už taiką.

Didžiojoje tautų kovoje už 
taiką, kurios priešakyje žen
gia socialistinių šalių stovyk
la ir pirmiausia galingoji tai
kos tvirtovė Tarybų Sąjun
ga, pasaulinis taikos šalinin
kų judėjimas turi didelę 
reikšmę. Tą reikšmę įvertin
damas L. Brežnevas Pasau
liniame taikingųjų jėgų kon
grese kalbėjo:

“Vienas svarbiausių dabar
tinės tarptautinės raidos 
veiksnių—aktyvus liaudies 
masių, jų organizacijų, jų 
politinių partijų dalyvavi
mas, sprendžiant karo ir 
taikos problemas . . . Galima 
tvirtai pasakyti, kad dabarti
niai poslinkiai pasaulinėje 
padėtyje—tai žymiu mastu 
visuomeninių jėgų veiklos 
vaisius, iki šiol neregėto liau
dies masių, rodančių didelį 
nepakantumą savivalei ir ag
resijai, nepalaužiamą taikos 
siekimą, aktyvumo rezulta
tas.”

Justas Paleckis 
Lietuvos TSR Taikos gynimo 

komiteto pirmininkas

Marijoną Diržinskienę 
palydėjus

Sių metų kovo mėnesio 6 
dieną Virbalio (Vilkaviškio 
rj.) kapuose palydėjome 
Leukadijos Diržinskaitės, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko pavaduotojos, moti
ną Marijoną Diržinskienę.

Velionės gyvenimas buvo 
sunkus ir vargingas. Ištekė
jusi buržuaziniais laikais už 
revoliucinio judėjimo dalyvio 
Juozo Diržinsko, augino gau
sią šeimą.

Kai okupaciniais metais 
(1941 m.) hitlerininkai sušau
dė vyrą, M. Diržinskienė 
nepalūžo, o visas savo jėgas 
atidavė mažamečių vaikų 
auginimui. Sunku net įsivaiz
duoti, kiek turėjo jėgų viską 
pernešti. Tik dėka mokėjimo 
bendrauti su žmonėmis ir 
motiniško pasišventimo, 
išauklėjo savo vaikus tikrais 
tarybiniais žmonėmis, gerais 
savo krašto patriotais.

Marijonos Diržinskienės

Geriausios melioratorių grandies nariai [iš kairės į dešinę] 
G. Mažintienė, O.. Paulauskienė, J. Paulauskas, S. 
Ivanauskas ir valdybos viršininkas A, Siudikas [antras iš 
dešinės] svarsto, kaip vykdomi darbai.

Melioratorių gyvenvietės vaikų darželyje.
V. Gulevičiaus nuotr.

Tarybų Lietuvoje nerasi 
ūkio, kurio laukuose netriūs- 
tų žemės gydytojai—melio
ratoriai. O ten, kur padirbė
jo jų galinga technika, šian
dien plyti sukultūrintų laukų 
masyvai. Ten, kur nutiestas 
naujas kelias,.'pastatytas til
tas pęr< Upelį, kur žaliuoja 
ganyklų kilimas, tyvuliuoja 
dirbtinis ežeras ar tvenki
nys,—visa tai melioratorių 
paliktas prasmingas pėdsa
kas gimtojoje žemėje.

Iki Tarybų valdžios atkūri
mo Lietuvoje 1940 metais 
buvo nusausinta 12 tūkstan
čių hektarų žemių—dešimt 
kartų mažiau, negu dabar 
nudrenuojama per metus. 
Neseniai žemdirbiams buvo 
atiduotas 2-milijonasis hek
taras melioruotų žemių. Pa
skutinius hektarus nusausino 
vienas geriausių respubliko
je—Raseinių melioracijos 
statybos montavimo valdy
bos kolektyvas.

Iš viso Raseinių rajone jau 
nusausinta daugiau kaip 74 
procentai įmirkusių ir pelkė
tų žemių. Tai reiškia, kad 
žemdirbių valdos padidėjo 74 
tūkstančiais hektarų naud
menų. Čia išauginti gausesni 

laidotuvės buvo iškilmingos, 
gražiai organizuotos. Didelis 
būrys draugų, artimųjų gi* 
minių, anūkų ir net proanū
kių iš Vilniaus vežė karstą į 
velionės gimtinę Virbalį; 
Prie kultūros namų sutiko 
gimtojo krašto visuomenė, 
Virbalio Leono Prūseikos 
vardo vidurinės mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Salėje 
prie karsto stovėjo garbės 
sargyba.

Iš kultūros namų velionės 
palaikus nešė vyrai į kapus; 
Šalimais karsto ėjo kolūkie
čiai, persijuosę per petį'linb 
niais, raštuotais rankšluos
čiais. Mokiniai nešė gėles; 
vainikus, orkestras grojo ge
dulingus maršus.

Prie kapo buvo pasakytos 
atsisveikinimo kalbos.

Tebūna jai lengva gimtinės 
žemelė, teošia pušys ir čiulba 
paukšteliai. •

E. O. Eidukaitytės 

javų derliai, duosniau dera 
ganyklos. Vien , šiemet žem
dirbiams perduota 3800 hek
tarų nusausintų žemių, o 
ateinančio penkmečio pabai
goje melioravimo darbai bus 
visiškai užbaigti/

. Geri gamybiniai meliorato
rių rodikliai*-tai papildomos 
lėšos jų kultūriniams ir buiti
niams reikalams, čia pasta
tyti 50 vietų poilsio namai. 
Neseniai atšvęstos įkurtuvės 
valdybos admiriistraciniame- 
gamybiniame ■ komplekse. 
Naujame erdviame pastate 
įsikūrė valgykla, klubas su 
400 vietų žiūrovų sale, medi
cinos punktas, laboratorijos. 
Pasirašyta sutartis su Kauno 
širdies ir kraujagyslių fiziolo
gijos ir patologijos mokslinio 
tyrimu institutu. Specialia 
aparatūra, kuri operatyviai 
perduoda duomenis institu
tui, medikai patikrino 700 
darbininkų širdies veiklą. Iš 
viso darbo apsaugai šiemet 
valdyboje išleista 23 tūkstan
čiai rublių.

Ketvirtį amžiaus Kaišiado
rių rajono Rumšiškių viduri
nėje mokykloje mokytojauja 
D. Kubickaitė. Vaikams ji 
dėsto ne tik chemiją ir biolo
giją, bet moko juos ir. darbš
tumo, sugebėjimo suprasti ir 
įvertinti draugystę, būti 
principingais ir dorais.

Respublikos nusipelniusios 
mokytojos, Lenino ordinin- 
kės,' komunistės D. Kubic- 
kaitės auklėtiniai sėkmingai 
dalyvauja mokyklos chemikų 
olimpiadose, kasmet daugelis, 
jų įstoja į aukštųjų mokyklų 
chemijos fakultetus.

Hartford, Conn. — Guber
natorė Ella Grosso siūlo atei
nančių finansinių metų, kurie 
prasidės su liepos mėnesio 
pradžia, valstijos biudžetą iš 
$2,400,000,000 arba 5.6 pro
cento didesnį, negu dabarti
nis. Ji mano, kad valstijos 
seimelis jos pasiūlymą 
priiHis.

Maskva. — Balandžio 27 
dienūs naktį ginkluotas žmo
gus įsiveržė į Jungtinių Val- 
stijiį ambasados kiemą ir 
iššovė du šuvius. Ambasados 
sargams pavyko jį įtikinti, 
kad'jis geruoju apleistų kie- 
mąų Bet kai jis išėjo į gatvę, 
buvo tarybinės policijos 
suimtas, ir, žinoma, būs ati
tinkamai nubaustas.

Ukmergė garsėja savo bal
dais. Daugelio Lietuvos ir 
Sąjungos įstaigose gali sutik
ti įvairaus dydžio ir spalvų 
rašomuosius stalus, staliu
kus, spintas. Įvairios paskir
ties ukmergiečių baldžių ga
minius rasi gyventojų butuo
se ir pamatysi svetimuose 
kraštuose. Mieste prie Šven
tosios gimę baldai pasižymi 
aukšta kokybe ir dailumu.

Ukmergės Meskupo—Ado
mo baldų kombinatas didelė, 
moderni įmonė, kuri išaugo 
kadaise čia buvusios lentpjū
vės vietoje. Šis kombinatas 
ir šalia kelio į Kauną esanti 
“Vienybės” gamykla—pa
grindinės ukmergiečių dar
bavietės. “Vienybėje” gami
nami vožtuvai laukiami dau
gelyje Tarybų Sąjungos ma
šinų gamybos fabrikuose, 
nes vienybiečiai pagrindiniai 
įvairių vožtuvų tiekėjai.

Baldų kombinatas ir “Vie
nybė”—neatskiriama miesto 
naujosios istorijos dalis. Gi 
seniems ukmergiečiams tai 
malonių prisiminimų pluoš
tas. Juk iki karo ir kurį laiką 
tarybiniais metais šalia tur
gavietės veikė nedidelis 
“Vienybės” fabrikėlis, gami
nęs smulkų žemės ūkio in
ventorių. Jau senokai nėra 
šio fabrikėlio. Vietoje jo 
miesto pakraštyje išaugo 
moderniški korpusai senuoju 
“Vienybės” pavadinimu.

Pamenu, kai 1956 m. uk
mergiečiai nutarė pagerbti 
savo žemiečio I Meskupo— 
Adomo atminimą. Viena 
miesto gatvė buvo pavadinta 
jo vardu. Į iškilmes susirinko 
keliasdešimt gyventojų. Po 
kiek laiko įvyko iškilmės, 
kuriose dalyvavo šimtai žmo
nių. Grojo orkestras, kalbėjo 
Ukmergės ir Vilniaus visuo7 
menės veikėjai. B^ldif : kom
binatui buvo suteiktas Mes
kupo-Adomo vardas. Anais 
metais skvere šalia partijos 
rajono komiteto buvo ati
dengtas Meskupo-Adomo pa
minklas. Iškilmėse dalyvavo 
respublikos vadovai, daug 
svečių. Tuomet prisiminiau 
seno ukmergiečio darbininko 
A. Panevėžio pasakojimą. Po 
Meskupo-Adomo gatvės ati
dengimo iškilmių mes vaikš
čiojome senomis paupio gat
velėmis.

— Tolimoje vaikystėje su 
Meskupiuku buvome drau
gai,—sakė Panevėžys,—jis 
buvo keliais metais vyresnis. 
Duodavo paskaityti knygu
čių. Būvo labai rimtas, gal
votas vaikas. Vėliau žinojau, 
kad pasirinko labai sunkų 
profesionalo revoliucionie
riaus kelią. 1940 m. rudenį 
jis iš Kauno atvažiavo į 
Ukmergę. Tuomet Lietuva jį 
pažinojo kaip Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto antrąjį sekretorių. 
Pamatęs mane gatvėje paži
no, draugiškai pasisveikino 
ir pasiūlė vakare susitikti. 
Ilgai tuomet kalbėjome apie 
senus laikus. Jo elgesyje 
nepamačiau nė šešėlio išdi
dumo ar puikavimosi. Ir labai 
aukštame valdžios poste liko 
paprastu ir nuoširdžiu žmo
gumi . . .

Įžymus Lietuvos revoliuci
nio judėjimo veikėjas Mesku- 
pas—Adomas vadovavo pir
majai LKP Centro Komiteto 
operatyvinei grupei iš Mask
vos grįžusiai į hitlerininkų 
okupuotą Lietuvą organizuo
ti partizaninę kovą. 1942 m. 
Biržų apylinkėse kovotojai 
žuvo. .

Kaune ir kituose miestuose 
taip pat yra Meskupo—Ado
mo gatvės.

Tolimuosius vandenynus 
raižo didysis žvejybos trale
ris šaldytuvas “Meskupas- 
Adomas.” Tai pirmaujantis 
Klaipėdos žvejų laivas.

Gimtąjį Meskupo-Adomo 
miestą ir laivą sieja nuoširdi 
draugystė. Ukmergiečiai 
dažnai svečiuojasi Klaipėdos

jūrų žvejybos uoste.
Daug ukmergiečių knygos 

mylėtojų susibūrė Knygos 
bičiulių draugijoje, kurios ra
jono skyrius rengia įdomius 
naujų leidinių aptarimus. Į 
susitikimus pasikviečia Vil
niaus ir Kauno rašytojus. 
Populiarėjanti knygos mylė
tojų draugija pilna to žodžio 
prasme tampa įvairių profe
sijų žmonių bendravimo are
na. Čia šalia darbininko pa
matysi įmonės vadovą, 
moksleivį, tarybinį darbuoto
ją, namų šeimininkę. Gal 
todėl šios draugijos Ukmer
gės rajono skyriaus valdyba 
ėmėsi iniciatyvos šefuoti sa
vo įžymaus žemiečio vardo 
laivą.

Praeitų metų birželyje 
“Meskupo-Adomo” įgula ruo
šėsi į tolimą kelionę. Tuo 
metu į svečius ir atvyko 
Knygų bičiulių draugijos Uk
mergės skyriaus aktyvistai. 
Nuoširdžiai pasidalino minti
mis ir planais ateičiai. Kai 
laivas plaukė į kelių mėnesių 
reisą, tai bibliotekos lenty
nos pasipildė keliais šimtais 
ukmergiečių dovanotomis 
knygomis. Svečiai ir jūrei
viai sutarė metų pabaigoje 
vėl susitikti.

Ukmergės ketvirtosios A. 
Gudaičio-Guzevičiaus vardo, 
Želvos, Deltuvos ir kitų rajo
no vidurinių mokyklų moks
leiviai namų ruošos pamoko
se rengė savo atminimo do
vanėlę. Kiti Knygos bičiulių 
draugijos nariai rinko vertin
gas knygas.

Kai “Meskupas-Adomas” 
grįžo į Klaipėdą, pas jūrei
vius vėl svečiavosi gausi uk
mergiečių delegacija. Dauge
lį domino moderniai įrengtas 
laivas. Šeimininkai šefams 
ąprpdė kiekvieną laivą ir 
.pavaišino; sočiais ir skaniai 
pagamintais jūreiviškais pa
tiekalais.

Laivo kapitonas V. Trakū- 
nas ir pirmasis kapitono pa
dėjėjas S. Kernagis papasa
kojo, kad reisas buvo gan 
sėkmingas. Keliais procen
tais viršytas žuvies sugavi
mo planas ir laive pagaminta 
beveik už 150 tūkstančių 
rublių viršumplaninės pro
dukcijos. Sėkmingai įvykdyti 
ir viršyti trečiųjų penkmečio 
metų planai. Laivo vadovai, 
jūreiviai pasakojo apie savo 
laisvalaikius, dėkojo už bir
želyje dovanotas knygas.

Klaipėdiečius sudomino 
ukmergiečio I. Meskupo 
Adomo baldų kombinato di
rektoriaus pavaduotojo V. 
Pupšio pasakojimas apie bal
džių šokiadienius ir artimiau
sių darbų perspektyvos. Nu
matoma gaminti naujus bal
dų komplektus ir tikimasi, 
kad vartotojai juos mielai 
pirks.

Kiti ukmergiečiai kalbėjo 
apie revoliucinio miesto tra
dicijas, kurios gausinamos 
pramonės įmonių kolūkių ir 
tarybinių ūkių, mokyklų lai
mėjimais.

Žvejai Ukmergės knygos 
mylėtojams įteikė savo ran
komis pagamintą gražų suve
nyrą, gi šefai jūreivius apdo
vanojo moksleivių dovanėlė
mis, įteikė didelę knygų 
siuntą ir pakvietė atvykti į 
Ukmergę.

Visiems patiko baldų kom
binato saviveiklininkų kon
certas. Dainos ir šokiai pasa
kojo apie darbštų Aukštaiti
jos miestą, žavingus poetų 
apdainuotus šventosios klo
nius.

— Įžįmaus ukmergiečio 
revoliucionieriaus vardas 
mus suartino. Tikėsimės, 
kad miesto ir laivo draugystė 
pasipuoš naujais žiedais, at
sisveikindamas sakė tralerių 
laivyno bazės partinio komi
teto sekretorius D. Valan
čius.

Dabar ukmergiečiai ruošia
si sutikti Klaipėdos jūrei
vius. > Henrikas Vencevičius

LAIŠKAI
Gerbiamas redaktoriau 
A. BIMBA,

Nuoširdžiai sveikinu su la
bai garbingo amžiaus sukak
timi ir karštai linkiu Jums 
geros sveikatos, ištvermės, 
neišsemiamos energijos dar 
ilgai gyventi ir kietai laikyti 
kūrybišką plunksną rankoje.

Tegul Jus lydi jaunatviš
kas optimizmas!

Jus gerbiąs ir mylįs
A. Olukas

*

Mieli Draugai,
Tiesiečių kolektyvo vardu 

sveikinu Tarptautinės Darbo 
Žmonių Solidarumo Dienos 
Gegužės Pirmosios proga. 
Linkiu sėkmės jūsų svarbia
me darbe kovoje už taiką ir 
pažangą visame pasaulyje.

Albertas Laurinčiukas,
Vilnius

Kapsukas,
1979 m. balandžio 11 d. 

Gerbiamas Redaktoriau!
. Širdingas ačiū už “Laisvę,” 

kurią gaunu beveik pasto
viai, su artėjančiu pavasariu 
noriu palinkėti daug sėkmės, 
ryžto, kad laikraštis būtų 
dar įdomesnis, įtrauktumėt 
daugiau korespondentų.

Pas mus žiema, galima 
sakyti, jau praėjo. Šiandien 
taip šilta, kad reikėjo mestis 
demisezoninį paltą ir dėtis ko 
nors lengvesnio. Kai kur jau 
net ir gėlės ėmė žydėti. Žo
džiu, pavasaris žengia perga
lingai, o su juo ir giedri 
nuotaika.

Šie ir sekantys metai bus 
gana reikšmingi Lietuvos ir 
mūsų miesto gyvenime. Rug
sėjo mėnesį numatoma res
publikiniu mąstu pagerbti 
LTSR nusip. meno veikėją, 
kompozitorių, profesorių Jo
ną Bendorių, ryšium su jo 90 
gimimo ir 25 mirties meti
nėm. Kadangi visa jo vaisin
ga jaunystės veikla kaip tik 
prabėgo buvusioje Marijam
polėje, todėl. Kompozitorių 
Sąjungoje kilo mintis šį mi
nėjimą pravesti pas mus. 
Na, o J. Benderius, be to, 
vienintelis Sūduvos krašto 
atstovas mūsų vyresnės kar
tos kompozitorių tarpe. Bet 
apie tai plačiau parašysiu 
vėliau.

Ateinančiais 1980 metais 
švęsime V. Mickevičiaus- 
Kapsuko 100-sias gimimo 
metines, todėl darbo visiems 
pakanka. Numatoma miesto 
parke prie Partijos komiteto 
pastatyti paminklą, patį par
ką iš pagrindų pertvarkyti. 
Darbai jau prasidėję.

Na, šį kartą baigsiu.
Širdingiausi linkėjimai!
Jūsų

V. Gulmanas

ĮVAIRUMAI
° Tokijo teisme išnagrinėta 

nepaprasta byla. Kompanijos 
“Istern eport motors” taksi 
vairuotojas skundėsi, jog 
kompanija atleido jį iš darbo 
už tai, kad jis . . . užsiaugino 
ūsus. Jis prašė teismą grą
žinti jį į darbą, taip pat 
išduoti raštišką pažymą, kad 
ūsai nėra kliūtis vairuoti 
taksi. Nors teismas patenki
no vairuotojo ieškinį ir parei
kalavo gražinti ji į darbą, 
kompanijos administracija 
kategoriškai atsisakė tai pa
daryti, remdamasi tuo, jog 
šiame taskomotorų parke eg
zistuoja tradicija, pagal ku
rią nė vienam darbuotojui 
neleidžiama nešioti ūsų.

° Madrido tarptautiniame 
aerodrome sumontuotas 
elektroninis prietaisas išve
žamoms brangenybėms ap
tikti. Su jo pagalba sulaikyta 
“auksinė Karmen”—buvusio 
diktatoriaus Franko duktė. 
Ji į Ciurichą stengėsi išvežti 
31 auksinį medalį ir brilian
tus.
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BRUOŽAI IS PRAEITIES LIETUVOJE LIAUDIES ATSTOVĖ

Pirmieji galvijų kontrolierių— 
Šėrikų kursai

Spalyje gimusi draugystė Vilniaus vaikų ligoninėje
Kauno “Drobės” gamybi

nio vilnos susivienijimo em
blema plačiai žinoma Tarybų Prieš 60 metų paskelbta Vengrijos Tarybų Respublika

Bepigu dabar plėsti gyvuli
ninkystę, gerinti gyvulių 
veisles, didinti produktyvu
mų, kai ūkiuose dirba didelė 
armija kvalifikuotų specialis
tų, tuo rūpinasi specialios 
mokslo įstaigos. Kitaip buvo 
praeityje. Tiesa, dar feoda
lizmo laikais į Lietuvą įvežti 
pirmieji veisliniai buliai, kai 
kurie feodalai turėjo Olandų 
veislės galvijų, bet tai buvo 
lašas jūroje. Ilgą laiką mūsų 
šalyje gyvuliai buvo laikomi 
daugiausia dėl mėšlo, jais 
mažai rūpintųsi. Tik nuo 
XIX amžiaus pabaigos į gy
vulininkystę, kaip pieno ir 
mėsos tiekėją, atkreipta dau
giau dėmesio. Lietuvių spau
da pradėjo propaguoti šią 
ūkio šaką, rašė, kad lygia
grečiai su kaimenių didini
mu, reikia gerinti jų sudėtį, 
priežiūrą, didinti ir kontro
liuoti produktyvumą.

Tačiau Lietuvoje nebuvo 
žmonių, mokančių šį darbą 
dirbti. Reikėjo juos kviesti iš 
kitų šalių. Pirmieji mūsų 
galvijų produktyvumą pra
dėjo kontroliuoti danai, če
kai, estai, švedai. Kauno 
žemės ūkio draugijos 1911 
metais įsteigta Centrinė gal
vijų kontrolės sąjunga, norė
dama pakeisti svetimšalius. 
Lokinėje (Ukmergės rajonas) 
surengė galvijų kontrolierių- 
šėrikų kursus. (Tada tuos 
darbuotojus vadino kontrola- 
sistentais futermeisteriais, 
bet tai pažodžiui išverstas 
pavadinimas. Tarybiniuose 
žodynuose jo nėra).

Vos pasirodžius Kauno ir 
Vilniaus spaudoje žiniai, kad 
numatoma ruošti kursus, no
rą juose mokytis pareiškė 26 
žmonės. Bet dėl įvairių prie
žasčių priėmė tik 1 merginą 
ir 12 vaikinų. Iš jų 12 iš 
Kauno ir 1 iš Minsko guber
nijų. 10 žmonių į kursus 
atvažiavo savo noru, o 3 
atsiuntė žemvaldžiai, pas ku
riuos jie dirbo. Du kursantai 
buvo baigę tik pradinę mo
kyklą, 1-tris klases gimnazi
jos, 1-tris klases miesto mo
kyklos, 8-žemesniąją žemės 
ūkio mokyklą ir 1-penkias 
klases realinės mokyklos. 
Jauniausiam kursantui buvo 
17, o vyriausiam 29 metai.

Dėstyta rusų kalba. Užsiė
mimai prasidėjo 1911 m. rug
pjūčio 23 ir tęsėsi iki spalio 
24 dienos. Programa buvo 
tokia: kas yra galvijų kontro
lės sąjunga, jos uždaviniai ir 
reikšmė, istorija ir raida, 
sąjungų tipai, galvijų kontro- 
lierų vaidmuo ir pareigos; 
pieningų karvių anatomija ir 
fiziologija; pieno biologija, 
chemija ir bakterologija; 
normali laktacija; pagrindi
niai galvijų auginimo princi
pai; Kauno gubernijoje su
tinkamos galvijų veislės (jų 
kilmė, eksterjerai, ūkinė 
vertė ir t. t.); tvartų ir 
pieningų karvių higiena; pa
šarai ir ganyklos (pašarų 
klasifikacija, jų sudėtis, ana
lizės ir ypatybės, pašarų 
parengimas, gamybinės sąly
gos); pieningų karvių šėri
mas (ypač danų ir švedų 
normomis); gyvulių svėri- 
mas, primelžio pavyzdžių 
ėmimas, pašarų kontrolė; 
pieno riebumo sekimas; pa
šarų normavimas, šėrimo 
grupių sudarymas, indivi
dualus šėrimas; taisyklingas 
melžimas; sąjungos kontrolė, 
sąskaityba ir knygų vedi
mas; veterinarija ir akušeri
ja; pieno indai ir jų priežiū
rą; veršiukų priežiūra ir šėri
mas.

Paskaitos buvo iliustruotos 
modeliais ir diagramomis. Be 
to, kursantai turėjo perskai
tyti nemaža vadovo nurody
tos literatūros apie veterina
riją, gyvulininkystę, pieni-, 
ninkystę ir joms artimas

mokslo šakas, praktiškai iš
mokti vartoti įvairius prie
taisus, instrumentus, apara
tus, padirbėti Lokinės gari
nėje pieninėje.

Paskutinės trys savaitės 
buvo skirtos vien praktikai. 
Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro būsimieji galvijų kon
trolieriai dirbo karvidėje ir 
daržinėje. Iš eilės šėrė ir 
prižiūrėjo gyvulius, valė kar
ves, lygino mėšlą, ruošė pa
šarą, girdė veršius, juos žen
klino, valė lovius ir kitus 
.darbus dirbo. Kiekvienam 
kursantui buvo paskirta gru
pė karvių. Jas turėjo sava
rankiškai aptarnauti: melžti, 
užrašinėti, skaičiuoti, kon
troliuoti primilžį, daryti pie
no analizes, rengti raportus 
ir ataskaitas, biudžetinius 
projektus, žiemos pašarų 
normas, įprasti galvijų kojas 
dezinfekuoti kreolino vonio
je, įdėti į snukį mikstūros ar 
košės, prižiūrėti tešmens už
degimą, jį masažuoti, išmilžti 
likučių pėdsakus, padėti gim
dančioms karvėms ir t. t. 
Metų laikas padėjo kursan
tams susipažinti, kaip perei
nama iš ganyklinio į žiemos 
laikotarpį.

Kursai baigti spalio 24 d. 
Egzaminatoriai buvo tos 
nuomonės, kad dauguma 
kursantų gerai įsiminė dės
tytus dalykus, tinkamai pasi
rengė savarankiškam darbui. 
Keturi žmonės gavo pažymė
jimus su pagyrimu. Jiems 
suteikta galvijų kontrolie
rių—šėrikų pirma kategori
ja. Tokią pačią kategoriją 
gavo dar šeši kursantai, bet 
be pagyrimų. Dviejų asmenų 
sugebėjimai įvertinti antra 
kategorija ir vienam žmogui 
pasiūlyta padirbėti metus 
laiko gamyboje, tada gaus 
kursų baigimo pažymėjimą.

Visas namas buvo skirtas 
kursų reikalams. Jame įren
gė klasę su suolais, lenta ir 
kitais baldais, valgyklą, vir
tuvę, tris miegamuosius 

-kambarius. Lovas ir būtinus 
baldus bei patalynę ir balti
nius turėjo atsigabehti patys 
kursantai. Maitinosi koope
ratiniais pagrindais, samdyta 
virėja gamino valgį, valgyk
loje budėjo iš eilės.

Tai buvo pirmieji galvijų 
kontrolierių—šėrikų kursai 
Lietuvoje. Dabartiniu požiū
riu per du mėnesius nedaug 
galima išmokti, tik paviršuti
niškai susipažinti su dėsty
tais dalykais. Tada tokie 
specialistai buvo labai gerai 
vertinami. Tuojau jie pradė
jo dirbti ir pakeitė kai ku
riuos svetimšalius, kuriems 
per metus reikėjo mokėti 
nuo 600 iki 900 rublių.

Antrieji tokie kursai 1912 
metais surengti Ginkūnuose 
(Šiaulių rajonas). Kadangi 
tarp norinčių mokytis buvo 
didelė dalis savamokslių, tai 
čia reikėjo laikyti įstojamuo
sius egzaminus. Iš pareišku
sių norą lankyti kursus 32 
žmonių buvo priimti 26, iš jų 
5 savamoksliai. Netrukus du 
susirgo. Iki kursų pabaigos 
mokėsi 24, iš jų 3 merginos. 
Kursantų amžius buvo labai 
skirtingas: nuo 15 iki 55 me
tų. 15 žmonių mokėsi iš, 
Kauno gubernijos, 4 iš Vil
niaus, 2 iš Kuršo ir po 1 iš 
Poltavos, Suvalkų ir Tambo- 
vos gubernijų.

Vieniems ir kitiems kur
sams vadovavo Charkovo ve
terinarijos instituto privat
docentas veterinarijos moks
lų magistras Robertas Ku- 
nickis.

Ginkūnuose programa bu
vo kiek papildyta. Daugiau 
dėmesio skirta veterinarijai 
ir akušerijai, galvijų tuber
kuliozei. Kursantai praktiš
kai mokėsi gydyti galvijų 
žaizdas ir opas, sutrūkusius

šalyje. Iš “Drobės” audinių 
siuva drabužius Vilniaus, 
Maskvos, Leningrado, Lvo
vo, Zaporožės, daugelio kitų 
miestų įmonės.

“Drobėje” nuolat moderni
zuojama gamyba, taikoma 
naujausia technologija. Dar
bo sėkmę lemia ir aukštos 
kvalifikacijos specialistai, 
tikri savo darbo meistrai. 
Pelnytą vietą jų tarpe užima 
jauna komunistė verpėja Na
talė Baranauskaitė. Ji aptar
nauja 900 verpsčių vietoje 
540, numatytų pagal normą. 
Kas mėnesį N. Baranauskai
tė suverpia tiek papildomų 
verpalų, iš kurių galima būtų 
pasiūti 270 vyriškų kostiu
mų.

Verpėja ne iš karto pasie
kė tokio meistriškumo. Nuo
latinis žinių troškimas, nau
jovių ieškojimas—jos pasie
kimų laidas. Baigusi pažan
gių darbo metodų mokyklą, 
N. Baranauskaitė įstojo į 
specialius kursus, gilino savo 
žinias lengvosios pramonės 
technikumo) vakariniame 
skyriuje. Dabar ji dirbdama 
sėkmingai' mokosi Vilniaus 
Valstybinio universiteto eko
nomikos fakulteto antrame 
kurse.

Kasmet dalyvaudama pro
fesinio meistriškumo konkur
suose, N. Baranauskaitė pa
stoviai pelnydavo juose prizi
nes vietas, o praėjusiais me
tais jai buvo suteiktas ge
riausios susivienijimo verpė
jos vardas. Šiandien meist
rės darbo metodų mokosi 
visi naujokai, ji pati yra 
apmokiusi ne vieną dešimtį 
jaunų darbuotojų.

Kad ir labai užsiėmusi, N. 
Baranauskaitė aktyviai daly
vauja visuomeninėje veiklo
je. Ji—miesto tarybos depu
tatė, partijos Panemunės ra
jono komiteto narė, cecho 
komunistai išrinko ją parti
nės grupės vadove. N. Bara
nauskaitės darbo pasiekimai 
pažymėti “Garbės ženklo” 
ordinu. Jai du kartus buvo | 
suteiktas “Penkmečio gvar
diečio” vardas. Geriausių 
respublikos darbo žmonių at
stovų, išrinklų į TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tus, tarpe yra ir “Drobės” 
verpėja N. Baranauskaitė.

Spalio socialistinės revoliu
cijos pergalė Rusijoje revo- 
liucionizavo visą pasaulį, o 
pirmiausia kaimynines šalis. 
Jos įtakoje 1919 metais įvy
ko proletarinės revoliucijos 
carinės imperijos pakraščiuo
se—Pabaltijyje, Suomijoje ir 
kitur. Didysis Spalis pažadi
no vengrų tautos revoliucinį 
judėjimą, ir 1919 m. buvo 
įkurta Vengrijos Tarybų res
publika.

Tarybų valdžios įvedimas 
Vengrijoje sukėlė didelį neri
mą Vakarų imperialistams. 
Respublika buvo blokuojama 
ekonomiškai, spaudžiama di
plomatinėmis priemonėmis. 
Nepavykus ‘’taikiai” nuversti 
darbo žmonių valdžios, prieš 
ją buvo pasiųsta interventų 
kariuomenė — čekoslovakų, 
rumunų, jugoslavų armijos, 
susiorganizavo ir vyko vieti
nė kontrrevoliucija.

Vengrijos Tarybų respubli
ka gyvavo tik 133 dienas. 
Tačiau šios dienos turėjo 
labai svarbią reikšmę vengrų 
tautos klasiniam sąmonėji
mui. Po antrojo pasaulinio 
karo, TSRS ginkluotosioms 
pajėgoms išvadavus Vengri
ją iš fašizmo, pirmosios Ven
grijos proletarinės revoliuci-> 
jos patirtis pasitarnavo so
cialistiniams pertvarkymams 
šalyje. .

Neseniai Tarybų Sąjungo
je viešėjęs Vengrijos socia
listinės darbininkų partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
J. Kadaras priėmime Krem
liaus rūmuose kalbėjo: “Po 
kelių dienų mes švęsime 
Vengrijos Tarybų Respubli
kos 60-metį. Ir todėl aš galiu 
pasakyti, kad mūsų draugys-? 
tė—Vengrijos if Tarybų Są
jungos komunistų, darbinin- 
kų klasės ' draugystė gimė 
auštant Didžiajam Spaliui. Ir 
nuo to laikomi gyvuoja.”
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Iš tikrųjų taip ir buvo. 
Vengrų ‘internacionalistai 
Raudonosios arrijiijos gretose 
gynė Tarybų Rusiją. Rusai 
kovėsi už Vengrijos tarybinę 
respubliką. Tik ginkluotos 
intervencijos žiedas, juosęs 
abi šalis, neleido joms 1919 
metais užmegzti tiesioginės 
politinės, karinės sąjungos, 
ištiesti vieųa kitai savitarpio 
pagalbos ranką.

bo laimėjimų. Pagrindinai 
importo iš TSRS sąskaita 
patenkinami Vengrijos celiu
liozės, kuro, energetikos, 
metalo ir daugelio kitų pro
dukcijos rūšių poreikiai. Sa
vo ruožtu Vengrija tiekia 
Tarybų Sąjungai daug pla
taus vartojimo prekių, trans
porto priemonių, elektroni
nių skaičiavimo mašinų. Di
delius darbus atlieka abi ša
lys, integruojant visos socia
listinės sandraugos ekonomi
ką.

Pagal svarbiausius liaudies 
ūkio vystymo rodiklius 
Vengrija dabar yra tarp pir
maujančių socialistinių šalių. 
Per pastarąjį ketvirtį am
žiaus jos nacionalinės paja
mos padidėjo puspenkto, o 
bendroji pramonės produkci
ja—beveik aštuonis kartus.

Labai įspūdingi Vengrijos 
žemdirbių laimėjimai. Jie 
kasmet vidutiniškai prikulia 
ir hektaro apie 40 centnerių 
grūdų. Pagal išauginamų 
grūdų kiekį vidutiniškai vie
nam gyventojui Vengrijai 
tenka pirmoji vieta Europo
je.

Vengrija drauge su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialisti
nėmis šalimis aktyviai veikia 
ir tarptautinėje arenoje, ko
voja už įtempimo mažinimą, 
ginklavimosi varžybų apribo
jimą, socializmą ir taiką. 
Griežtai nuskambėjo vengrų 
tautos balsas, rūsčiai pa
smerkęs dabartinės Kinijos 
vadovybės agresiją prieš so
cialistinį Vietnamą.

Spalyje gimusį, Tarybų Są
jungos ir Vengrijos^ tautų 
draugystė davė brahdzių vai
sių. Ji teigiamai atsiliepia 
abiejų šalių ekonomikai, kul
tūrai, svariai prisideda prie 
pasaulinės socializmo siste
mos galios stiprinimo.

A. Augus
istorijos mokslų kandidatas

Vienoje operacinių.
Vilniaus vakariniame pa

kraštyje baigiamas statyti 
didelis medicininis komplek
sas. Jau veikia 300 vietų 
respublikinė vaikų ligoninė, 
pastatytą už lenininių talkų 
lėšas. į . ..u

Ligoninėje—erdvios pala
tos, plaukymo baseinas, ope
racinės, laboratorijos. Joje

Naujos
Knygos

Išleido “Vaga” Vilniuje

jo pavaduotojas gydytoja R.

dirba apie 50 gydytojų, 200 
viduriniojo medicinos perso
nalo darbuotojų.

Daug dėmesio ligoninėje 
skiriama besigydančiųjų lais
valaikiui, mokymui. Čia vei
kia lėlių teatras, rengiami 
piešinių konkursai, praveda
mi mokomieji užsiėmimai.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Afghanistanas: reakcijos 
užmačios

spenius, dezinfekuoti karvi
des, priimti vaisių, atstatyti 
iškritusią gimdą, ją plauti ir 
t. t. Praktikavosi karvidėje, 
veršidėje, ganykloje, pieni
nėje.

Nors kursai vyko vasarą, 
bet savininkui leidus dvi sa
vaites galvijai šerti karvidė
je. Juos iš eilės aptarnavo 
kursantai. Buvo dienų, kai 
reikėjo pradėti darbą 4 ir 
baigti 20 valandą. Reikėjo ne 
tik švarą palaikyti, bet atlik
ti ir kitus būtinus darbus: 
matuoti galvijus, juos vertin
ti pagal eksterijerą, iš akių 
nustatyti galvijų svorį, var
toti pieno indus ir filtrus, 
veterinarijos ir zootechnikos 
prietaisus ir instrumentus, 
įsigilinti į visas galvijų prie
žiūros smulkmenas, kad vė
liau galėtų pamokyti galvijų 
augintojus ir melžėjas. Be 
to, kiekvieną dieną du kur
santai turėjo budėti karvidė
je, tikrinti, kad teisingai 
būtų išduodami pašarai, kad 
griežtai prisilaikoma pašarų 
normų, nustatytų laiku mel
žiamos karvės.

Kursus baigė 23 asmenys. 
Dirbti juos kvietė Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų, Gardino, 
Minsko, Magiliovo, Vitebsko 
gubernijos. Tačiau visų pa
reikalavimų negalima buvo 
patenkinti. 1913 metais su
rengti tretieji kursai. Galvijų 
kontrolierių-šėrikų teises įsi
gijo dar 27 žmonės.

Vandalinas Junevičius

Remiantis abiejų šalių in
ternacionalinės kovos tradi
cijomis, ši lygiateisė broliš
kos draugystės sąjunga buvo 
įgyvendinta po antrojo pa
saulinio karo. Ji atliko ir 
atlieka svarų vaidmenį, ar
dant pinkles, kurias rezgia 
prieš Vengriją bei kitas so
cialistines šalis Vakarų impe
rialistai, panaudodami vieti
nius kontrrevoliucionierius ir 
kitas tautų atplaišas.

n k
Glaudi sąjunga su socializ

mo šalimis ir visų pirma su 
TSRS Vengrijai padėjo pa
siekti didelių kuriamojo dar-

Antanas Kučas, Ekslibris- 
tai (63 psl.). Leidinys skirtas 
žymaus lietuvių grafiko, Lie
tuvos TSR liaudies dailinin
ko, profesoriaus A. Kučo 
70-mečiui.

Saliamonas Paltanavičius. 
Žalios miško istorijos (70 
psl.). Knygelę sudaro septy
ni skyreliai, kuriuose pasa
kojama apie mūsų krašto 
paukščius ir žvėrelius.

Šventvakaris (104 psl.). 
Muzikinis leidinys, kuriame 
sudėti kūriniai kaimo kape
lai.

Stefa Butkienė

Dienos laukimas
Grįžtu vakarop.
Baigės darbo diena;
Virš laukų mėnesiena tyra, 
Tilsta žemė nuvargus, 
Palaimos pilna, 
Apsigaubus žvaigždėta skara.

Grįžtu vakarop. —t.— 
Ir jau laukiu aušroj 
Kol rasa žemei veidą nupraus, 
Kol žiogai paskutinį noktiurną sugros
IŠ upokšnių'/hatyno skaidraus.

\ ' ‘if Vi

Grįžtu vakarop. — —•
O jau Šaukia diena/ 
Volungė žada lietų šile. 
Bunda žemė,p 
Gėlėtų svajonių pilna, 
Saukia gyvastim sėvo žalia.

Petras Keidošius

Daug kas pasikeitė Afgha- 
nistane nuo praėjusių metų 
balandžio mėnesio, kai šioje 
šalyje įvyko liaudies demo
kratinė revoliucija. Pagrindi
nis jos iškovojimas—agrari
nė reforma, kuri pakirto at
gyvenusios feodalinės san
tvarkos socialinius-ekonomi- 
nius pamatus ir davė valstie
čiams žemės, išvadavo 11 
milijonų žmonių iš dvarinin
kų ir lupikautojų priespau
dos. Kartu Afghanistano De
mokratinės Respublikos vy
riausybė ėmėsi priemonių 
nacionalinei pramonei vysty
ti, sveikatos apsaugos siste
mai gerinti, neraštingumui 
likviduoti. Laikydamasi loja
lios pozicijos religijos atžvil
giu, valdžia taip pat daug 
nuveikė moterų teisių užti
krinimo srityje; paskelbtas 
dekretas dėl visų tautybių 
lygybės. Visoms šioms prie
monėms pritarė didžioji dau
guma afghanų.

Tačiau pažangios reformos 
Afghanistane nepatiko vieti
nei reakcijai—monarchis- 
tams, šeichams, fanatiškai 
musulmonų dvasininkijai. 
Pastarosiomis dienomis 
suaktyvėjo kontrrevoliucinės 
jėgos, priešiškos liaudies 
santvarkai. Remiamos iš už
sienio, jos ėmė tiesiogiai kiš
tis į Afghanistano valstybės 
reikalus, provokuoti vidaus 
riaušes ir demonstracijas 
prieš teisėtą valdžią, kariniu 
atžvilgiu remti kontrrevoliu- 
ciją.

Aktyviausiai antiliaudinėje 
veikloje reiškiasi vadinamoji 
“brolių musulmonų” organi
zacija, susisukusi lizdą kai
myniniame Pakistane. Nese
niai įvykusiame jos vadeivų

pasitarime buvo svarstoma, 
kada “pradėti karą” prieš 
Afghanistano Demokratinėje 
Respublikoje gyvuojantį re
žimą. Šios organizacijos smo
gikai terorizuoja valstiečius, 
trukdo jiems dirbti laukus, 
ginti į ganyklas gyvulius, 
tiesti kelius ir statyti mokyk
las. Taigi siekiama sutrukdy
ti pažangiems pertvarky
mams, sudaryti šalyje eko
nominių sunkumų ir jų pa
grindu išprovokuoti masių 
nepasitenkinimą. Be to, 
reakcionieriai, naudodamiesi 
tuo, kad dauguma afghanų 
valstiečių vis dar yra neraš
tingi, mėgina paveikti tam
siausius, labiausiai atsiliku
sius gyventojų sluoksnius, 
spekuliuodami religiniais 
musulmonų jausmais.

Kurstytojiški pareiškimai 
apie pritarimą “Afghanistano 
musulmonams” pasigirsta 
taip pat iš Irano ir kitur. 
Egipto Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Anglija, Vokieti
jos Federatyvinė Respublika 
taip pat sustiprino propagan
dą, nukreiptą prieš Afgha- 
nistaną. Ir vargu ar dabar 
nustebins tai, kad toli gražu 
ne paskutinį vaidmenį liau
dies Afghanistano priešų 
kampanijoje vaidina Kinija, 
teikianti tiesioginę pagalbą 
diversantų ir teroristų gau
joms.

Kaip pareiškė Afghanista
no valstybės vadovas N. Ta- 
rakis, Afghanistano Demo
kratinės Respublikos liaudis 
yra pasiryžusi užkirsti kelią 
vietinės ir tarptautinės reak
cijos sąmokslui, apginti revo
liucijos, liaudies demokrati
nės santvarkos iškovojimus.

S. Kulikauskas
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec
PRANEŠIMAS

M. L. Sūnų ir Dukterų P. 
Dr-jos narių žiniai

Kaip kiekvieną vasaros lai
kotarpį, taip ir šią vasarą 
Draugijos narių susirinkimu 
nelaikysime per tris mėne
sius—birželio, liepos ir rug
pjūčio.

Paskutinis susirinkimas 
įvyks gegužes 12 d. 2 vai. po 
pietų, 3447 St. Laurient St.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti susirinkime ir kar
tu užsimokėti narines duok
les, kad nebūtumėte suspen
duoti nuo pašalpos.

Geriau dalyvauti susirinki
me ir tarti Draugijos reika
lus bendrai visiems nariams, 
o ne klausytis visokių išgal
votų nesąmonių. Tikimės, 
kad visi dalyvausite susirin
kime. J-na

KLAIDOS ATITAISYMAS
Balandžio 13 dienos “Lais- 

■ vėje” Renės Kančiauskienės 
i Toronto Lietuvių Moterų 
Klubui laiške įvykusi nema- 

j loni klaida. Ten rašoma:
“Aš 40-metų mano sūnus 

Į baigė aukštąjį mokslą; tapo 
į skulptoriumi, dalyvauja pa- 
' rodose. Auginame anūkėlį, 
i dėl kurio likimo esu aš rami. 
Jau 17 metų kai gaunu labai 

Į gerą senatvės pensiją ir tu- 
I riu gerą butą Vilniuje.”

0 turėjo būti:
“Aš 40 metų gyvenu Lietu

voje prie tarybų valdžios. 
Per tą laiką mano sūnus 
baigė aukštąjį mokslą, tapo 
skulptoriumi, dalyvauja pa
rodose. Auginame anūkėlį, 
dėl kurio likimo esu aš rami. 
Jau 17 m. kai gaunu labai 
gerą senatvės pensiją” ir t. t.

Labai atsiprašome laiško 
autorę už padarytą klaidą.

Redakcija

i Cleveland, Ohio
i MŪSŲ ŽINIOS '

A. & P. uždarė savo per 
visą sistemą—174 valgomųjų į 
prekių krautuves, o Cleve- 
lando apylinkėje—net 61. Iš 
pradžių mėgino palaikyti at
daras mažuose miesteliuose, 
toliau nuo didmiesčių, bet 
unijos nesutiko, tai uždarė 
visur. Tūkstančiai darbinin
kų lieka be darbo.

Taipgi Fazio-Fisher uždarė 
keletą krautuvių, kurios bu
vo bizniu silpnos.

* * *
Kolegijų studentai nepajė

gia užsimokėti už mokslą iš 
valdžių gautomis paskolomis. 
Tokioje keblioje padėtyje 
randasi apie 28,000 studen
tų.

* * *
Pagaliau ir Jungtinės 

Automobilistų Unijos vado
vybė atsiminė, kad turi tūks
tančius narių pensininkų. 
Unijos prezidentas Douglas 
Frazer sako, kad šiemet de
rybose dėl naujo kontrakto 
reikalaus ir pensijas pakelti,

Dėkoju visiems
Miami, Fla. — Susirgimai, ligos, tai didžiausi žmogaus 

priešai, kurie sužaloja jo sveikatą, sutrukdo darbą. 
Tikriausiai tai pajunti, kai pačiam tenka susirgti ir kovoti 
už savo gyvybę. Taip buvo ir man pradžioje naujųjų, kaip 
sakoma, “laimingųjų” metų. Reikėjo gydytojų, gyduolių 
apsigynimui nuo ligų, taip pat “poilsiauti” virš 10 dienų 
ligoninėje. Taip mes ligoniai apsunkiname savuosius ir 
artimuosius, kurie atlieka mūs darbus šeimose ir organiza
cijose.

Širdingai dėkoju draugėms ir draugams, kurie laiškais, 
atvirukais ir gyvu žodžiu linkite geriausios sveikatos ir 
energijos visuomeninėje veikloje. Taip pat dėka jums, 
kurie atliekate mano ir kitų sergančiųjų organizacines 
pareigas. Šiuo metu dar vis laukiu, kad draugų linkėjimai 
taptų realybe. V. Bovinas

MIAMI, FLORIDA
Nuoširdžiausiai sveikinu GEGUŽĖS PIRMO

SIOS, DARBO ŽMONIŲ SOLIDARUMO DIE
NOS ir GEGUŽĖS DEVINTOSIOS PERGALĖS 
DIENOS proga JAV ir Lietuvos TSR vyriausybę, 
mokslo, apšvietos ir darbo žmones, kovojančius už 
teisingą taiką pasaulyje.

Visiems linkiu daug tvirtos sveikatos, ilgiausių 
metų. Daug laimės “Laisvės” bendradarbiams, 
veikėjams, rėmėjams ir skaitytojams.

Su gilia pagarba, J. Smalenskas

Lietuvos žemdirbiams 
ilsėtis sanatorija

Daugiau kaip dvidešimt tūkstančių mechanizatorių, 
gyvulininkystės darbuotojų, kitų žemės ūkio šakų specialis
tų šiemet pailsės respublikos sanatorijose ir poilsio 
namuose.

Vienas mėgstamiausių respublikos kurortų—Birštonas, 
kuris garsėja savo mineralinių vandenų šaltiniais, gražio
mis apylinkėmis.

Kooperuotomis kolūkių ir tarybinių ūkių lėšomis čia 
pastatyta “Versmės” sanatorija. Vienu metu jos jaukiuose 
korpusuose, aprūpintuose naujausiais medicinos įrengi
mais, ilsisi ir gydosi daugiau kaip 200 žemdirbių.

Nuotraukoje: žemdirbių sanatorija “Versmė.”

Toronto,
Literatūros Draugijos 

pobūvis
Balandžio 22 dieną, sekma

dienį, Clairemont salėje įvy
ko Lietuvių Literatūros 
Draugijos parengimas, ku
riame buvo parodyti du fil
mai: komedija, kurioje vaidi
na buvę žymūs komedijan- 
tai—Oliver ir Hardy, ir kitas 
apie medį, vaidinamą “Zao- 
bab” (duonmedis) ir gyvento
jus Afrikoje.

Po filmų mūsų darbščiosios 
moterys dalyvius pavaišino 
kavute ir skaniais pyragais. 
Buvo pravesta loterija ir 
padaryti pranešimai. Nors 
tautiečių susirinko nelabai 
daug, bet visi buvo patenkin
ti.

Šios pramogos surengime 
pasidarbavo M. Paužienė, 
Vilkelienė, Paberalienė. 
Daugėlienė, Karvelis ir J. 
Žukauskas. Filmus rodė J. 
Yla. Skanių valgių atnešė 
Vilkelienė, Daugėlienė. Ylie- 
nė, Paužienė, Paberalienė, 
Vaitkienė, Jarienė, Janaus- 
kienė ir Kulokienė.

Dalyvavo ir viena viešnia, 
Galgario, buvusi torontietė 
Mikšienė, atvykusi iš Vakarų 
Kanados.

Mirė
Balandžio 25 dieną buvo 

palaidotas Povilas Krisiūnas. 
Mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus. Paliko liūdesyje žmoną 
ir tris vedusias dukras, o 
Lietuvoje seseris Emiliją ir 
Uršulę, gyvenančias Surde
gio miestelyje, Panevėžio ra
jone.

J. Krisiūnas atvyko į Ka
nadą po Antrojo pasaulio 
karo. Gyveno netoli Toronto, 
Woodbridge mieste, bet kai 
buvo sveikatoje stipresnis, 
atsilankydavo į lietuvių pa
rengimus.

Balandžio 21 dieną mirė 
Kazys Povilaitis, sulaukęs 78 
metų amžiaus. Mirė New 
Market ligoninėje.

Velionis buvo vedęs, bet 
neturėjo šeimos ir su žmona 
buvo persiskyręs. Žmona mi
rė anksčiau. Buvo kilęs iš 
Ramygalos apylinkės. Lietu
voje paliko brolį.

Ontario
Balandžio 23 dieną staiga 

mirė Bronius Žukauskas. Bu
vo kilęs iš Dzūkijos krašto, 
Lazdijų rajono, Verstonių 
kaimo. Palaidotas Parklawn 
kapinėse.

Sūnų ir Dukterų 
pensininkų sueiga 

i
Balandžio 25 dieną, trečia

dienį, kaip ir anksčiau per 
visą žiemos sezoną, buvo 
suruošta žaidimas “Bingo,” 
tik šis buvo tuo įdomus, kad 
buvo rodomos nuotraukos iš 
Indijos, kurias padarė Stefa
nija ir Petras Morkiai. Ir 
pirmiau prieš lošimą “bingo” 
būdavo rodomi filmai iš Lie
tuvos. Juos rodydavo J. Yla 
ir P. Daugėla iš kelionės po 
Lietuvą ir Kubą ir iš vietinių 
sueigų.

Daugelis susidomavo nuo
traukomis apie Indiją ir atvy
ko jų pamatyti.

Po parodymo nuotraukų, 
sekė lošimas “Bingo” ir ka
vutė su skaniais užkandžiais.

Žaidimui “Bongo,” kaip ir 
pirmiau, vadovavo J. Yla, J. 
Mileris ir P. Daugėla. Šeimi
ninkavo Kuktarienė, Kuisie- 
nė, Poškienė ir M. Daugėlie
nė. Valgiu suneše—Mrs. 
Kuisis, Kukterius, Daugėla, 
Ida Morkis, Ganevičius, Poš
kus, Miller, Žulys, Zikus, 
Gužauskas, Gorman, Vilke
lienė, White, Rūkas, A. Jur- 
gutaitis, S. Karvelis, Jančus 
ir Masienė. J. Narusevičienė

Milijonas Fordo 
automobilių su 
defektais

Federalinė valdžia surado, 
kad Fordo kompanijos 1973 
metų gamybos automobiliai 
“Mavericks” ir 1971-73 m. 
“Mercury Comets” yra su 
rimtais defektais, bet tebe
naudojami. Jeigu kompanija 
savanoriškai jų neatšauks 
pataisymui, valdžia privers 
tą padaryti. Kaip tik dėl tų 
defektų įvykusiose 26 avari
jose 31 žmogus buvo užmuš
tas.

o ne vien tik algas. Ji nesilai
kys prezidento Carterio pa
tvarkymo nereikalauti pakel
ti algas daugiau kaip 7 proc. 
Tas reiškia,;kad unijos vado
vybės romansas su Carterio 
administracija priėjo prie 
liepto galo.

Valio unijai ir jos preziden
tui Frazeriui!

* * *
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 10 dieną 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave. Prasidės 12 vai. 
dienos. Valdyba prašo visus 
narius atsilankyti. Po mitin
go turėsime vaišes.

* * *
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas įvyks gegužės 
10 dieną 12 vai. Mūsų mote
rys pradėdamos naują sezo
ną mus visus priims ir pavai
šins Motinos Dienos proga. 
Klubietės prašo draugų ir 
draugių patiems atsilankyti 
ir atsivesti svečių. J. Petraus

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marytei A. Sukackienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Julei Brennan, 

sūnums Juozui ir Vytautui, giminėms, artimie
siems ir draugams su kuriais velionė ' dirbo 
visuomeninėje veikloje.

Marytė buvo kukli ir ir darbšti veikėja ne vien 
tik organizacijose, bet ir meno saviveikloje. Ji 
sutvėrė Worcesterio “Aido” chorą, kuriame daina
vo ir vaidino per 60 metų.

Jos šviesus atminimas pasilieka mūsų širdyse.

J. Šarkiūnas
H. Šarkiūnienė
H. Janulytė
E. Valley
J. S. Vinikaičiai
T. Sholiūnas
V. V. Bunkai

St. Petersburg, Florida

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija j Tarybų Lietuvą
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

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

Kaina $1,475. Agentas: Baltic American Holi
days, Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10017.

Dar turime keletą vietų, tad prašome visų, kurie 
nori važiuoti, greit užsakyti vietą, prisiunčiant 
$100 užstato. \

Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin
kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.

R “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA S
R 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 S

Mirus

Ignacas Miletz
Bay Pines Veterans Hospital 

reiškiame gilią užuojautą sūnėnui Vincui Šeštokas, 
Chicago, Ill. bei kitiems artimiesiems.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Anai Navickienei
reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą vyrui Petrui, 
sūnui Julius P., Allen Park, Mich, bei kitiems 
giminėms ir draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB

ST. PETERSBURG, FLA.

Fr. Bunkus 
P. A. Aleknai
A. M. Raškauskai
J. Andriulienė
V. M. Repečkai
T. Lucas
H. Feiferienė

R. Feiferis

Meksikoje pastangos 
sumažinti gimdymų 
skaičių

Mexico City. — Meksikos 
valdžia pradėjo rimtai rūpin
tis labai dideliu gyventojų 
skaičiaus augimu. Dabar sa
lyje yra 64 milijonai gyven
tojų, bet jeigu gimdymų 
skaičius nebus žymiai suma
žintas, tai 2000 metais jų bus 
jau 132 milijonai. Valdžia 
pradėjo kampaniją už gimdy
mų skaičiaus sumažinimą. Ji 
sako, kad jos pastangos duo
da gerus rezultatus.

Krepšinis—viena populiariausių sporto šakų Lietuvoje. Tūkstančiai berniukų 
miestuose ir kaimuose kasdien išeina į aikšteles. Jų idealas—Olimpinis čempionas 
Modestas Paulauskas kadaise irgi pradėjo nuo mini-krepšinio.

VENEROS TYRIMAS
ASTRONOMAS A. JUŠKA

Artimiausia žem°’ ir i ją 
pagal dydį (tūrį, masę) pana
šiausia planeta—Venera. Op
tinėmis priemonėmis nuo Že
mės ji mažai teprieinama 
tirti, nes turi tankią atmosfe
rą, kurioje visą laika plūdu
riuoja neperregimi debesys. 
Šiuo metu ji tiriama dau
giausia radijo priemonėmis ir 
nuo žemės ir iš kosminių 
stočių, kurios praskrieja pro 
Venerą arba skraido aplink 
ją kaip jos dirbtiniai palydo
vai. Matavimai parodė, kad 
Veneros paviršius daug ly
gesnis negu Žemės. Neran
dama joje ir aukštų kalnų; 
pagal turimus duomenis nuo 
vidutinio paviršiaus (ne nuo 
jūros lygio kaip Žemėje, nes 
Venera dėl aukštos tempera
tūros neturi vandenynų) iški
limai ir įdubimai' neviršija 
dviejų kilometrų. Veneroje 
rasta ir kraterių, tačiau neži
noma, ar jie jauni, ar seni. 
Daugiausia dėka tarybinių 
stočių “Venera 4-10” ir JAV 
“Pionierių” išaiškinta, kad 
Veneros debesys yra dviejų 
trijų aukštų, bet jų sudėtis 
vis dar mįslinga. Atmosferos 
storumas bei tankumas ir 
aukšta temperatūra aiškina
mi artumu prie Saules ir 
inspektiniu efektu, bet neaiš
ku, kaip Venera galėjo pa
tekti deguonies gausumo.

Po tam tikros pertraukos 
prie Veneros 1978 m. gruo
dyje atskriejo dvi tarybinės 
kosminės stotys “Venera— 
11 ir 12” ir dvi JAV stotys 
“Pionieriai.” Tikimasi, be ko 

kito, surinkti apie paviršių 
tiek duomenų, kad bus gali
ma sudaryti Veneros žemėla
pį masteliu 1:25 ooo ooo 
(1 cm—250 km). Ruošiamas 
bendras Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos eksperimentas 
Veneros oeoesims tirti.

Braiū>|vje
14 milijonų 
beglobių vaikų!

Ryšium su Tarptautiniais 
vaikų metais Brazilijos laik
raštis “Žornai du Brazil” 
neseniai rašė: “Tikriausiai 
jokioje šalyje vaikystė, paau
glystė ir jaunystė nėra tokia 
dramatiška, kaip Brazilijo
je . . .” Kas gi privertė 
straipsnio autorių prieiti to
kios niūrios išvados?

Dabartinė Brazilija su savo 
115 milijonų gyventojų—ryš
kus pavyzdys, parodantis, 
kam kapitalizmas pasmerkia 
jaunąją kartą. Tarp dango
raižių iš plieno ir stiklo San 
Paule klaidžioja 600 tūkstan
čių mažųjų beglobių. Beveik 
tiek pat jų ir Rio de Žaneire. 
O visoje šalyje tokių nelai
mingų, paliktų likimo valiai 
vaikų—daugiau kaip 14 mili
jonų. Ir, žinoma, ne todėl, 
kad jų tėvai būtų mylėję 
savo vaikus mažiau, negu 
kiti, šie vaikai tapo varganų 
savo šeimų, negalinčių su
teikti jiems nei pastogės, nei 
duonos kąsnio, gyvenimo są
lygų aukomis. APN

SUDBURY, ONT., CANADA

Mirus

G. Valutis
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą dukterim 

Berta Visockas, Lillian Barrett, Anita Prescott ir 
anūkėm, sesutėm Eva Kazekevics, Mary Vidro,

Ana Nobut
E. Warrych R. Ceskauskas
J. Ciplis P. Juška

J. Brazdzius
Nelengvas kelias į sporto viršūnes. Tai gerai žino Vilniaus vaikų ir jaunimo krepšinio 

mokyklos auklėtiniai. Prityrusių trenerių vadovaujami, 500 jaunųjų vilniečių nuo 
dešimties iki septyniolikos metų amžiaus čia nagrinėja krepšinio paslaptis, mokosi 
kantrybės, atkaklumo grūdinasi fiziškai ir dvasiškai. T. Žebrausko nuotr.

i i
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Graži, entuziastiška buvo Pramogų kalendorius
Po ilgų žieminių atostogų ■ 

vėl susirinkome į Laisvės į 
salę. Padainavome, pasikal
bėjome ir atlaikėme susirin
kimą. Dainininkai susirinko 
beveik visi. Buvo smagu ma
tyti su mumis pianistę Lau
rą. Ji turėjo skaudžią opera
ciją. Jai išėmė akmenis iš jos ’ 
inkstų.

Gaila Josephine DeCarli. 
Jos repeticijose nebuvo, nes 
dar nėra pakankamai susti
prėjus. Laisvės Choro pirmi
ninkei linkime kuo greičiau 
pasveikti ir dalyvauti Chore.

Nutarta ruošti pavasarinį 
koncertą birželio 10 dieną.

Kaip visiems jau žinoma, 
gegužės 20 dieną važiuosime 
į New Yorką. Jeigu kas 
norite su mumis kartu va
žiuoti, prašome užsiregis
truoti, nes vietų dar yra. 
Kaina tik $4. Koncerto įžan
ga atskirai.

Po repeticijų Mary Virbic
kas mus gražiai pavaišino. 
Čia retenybė ant stalo maty
ti šviežią lietuvišką sūrį, 
namie darytą uogienę ir tos
tą. Anna Žalis išrinkta pa
ruošti kavą ir “sandvičius” 
gegužės mėnesiui.

Iki pasimatymo. E. B.

Lietuvos TSR Lengvosios pramonės ministerijos moterų 
choras “AIDAS.”

gegužes pirmosios 
demonstracija

praeitą šeštadienį 
d.) ruošta Union 

aikštėje Pirmosios 
demonstracija ne-

SVEIKINIMAS
Kad ir pavėluotai sveikinu redaktorių ANTANĄ BIMBĄ 

sulaukusį garbingo 85 metų amžiaus.
Linkiu stiprios sveikatos, taipgi daug ryžto ir energijos 

jo atsakingame darbe.
A. DOCKIENĖ —buvusi DEMSKIENĖ

Redford, Michigan

Šiomis dienomis gavau įdomų ir garbingą kvietimą 
dalyvaut Vilniaus Lengvosios Pramonės Ministerijos Mote
rų Choro “Aidas” 20 metų sukakties koncerte, kuris įvyks 
balandžio 30 d. Valst. Filharmonijos salėje.

Tiesa, 
(bal. 28 
Square 
Gegužės 
buvo tokia skaitlinga kokios
norėjo ir tikėjosi jos rengė
jai, nes labai pakenkė ne
prielankus oras, bet šiaip ją 
reikia skaityti gražiai pavy
kusią. Joje matėsi keletas ir 
lietuvių. Šį sykį publikoje 
matėsi gana daug ir jaunimo. 
Ji taipgi buvo maišyta ir 
rasiniu atžvilgiu.

New Yorko

Naujas didelis pastatų kompleksas

New Yorkas. — Šioje nuo
traukoje matome architektų 
paruoštą naujo tarptautinės 
prekybos komplekso projek
tą. Jis pakils Harleme, ant 
Lenox Avenue tarp 125th ir 
126ths gatvių. Pastatymas 
atsieis apie 95 milijonus dole

rių. Statyba turėtų baigtis 
1983 metais. Prie jos dirbs 
2,000 darbininkų. O kai kom
pleksas jau pilnai veiks, ja
me pastoviai dirbsią apie 
3,000. Prekybos centras pri
klausys Harlem Urban De
velopment Corporation.

ILGIAUSIŲ METŲ

Mūsų mielam sūnui

Frank Bražinskui
Gegužės 8 d. jo gimtadienio sukaktis. Proga to, 

aukojame “Laisvės” fondui $50.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirus

Pranui Zaltauskui-Zolt
1979 m. balandžio 17 d.

Jis buvo gerai pažįstamas ir gerbiamas Hartfor
do ir apylinkės lietuviams. Mirė sulaukęs 94 m. 
amžiaus.

Pasilieka liūdintieji—
Duktė —HELEN CARLSON su Šeima 
Sūnus—F. ZOLT su Šeima

ir visa giminė

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

Deja, per dideli toliai mus skiria ir per trumpas laikas, 
kad galėčiau tam jubiliejiniam koncerte dalyvauti. Bet 
didžiai gerbiamam choro dirigentui Juozui Vanagaičiui ir jo 
“x\ido” choro dalyviams, norėdami išreikšt padėka už 
kvietimą į koncertą ir už šiltus linkėjimus man ir mūsų 
New Yorko “Aido” Chorui, pasiuntėm sekamą telegramą 
mūsų bendravardžiui chorui Vilniuje:

“Sveikinam jus iškilmingo 20 metų sukakties koncerto 
proga. Linkime jums visokeriopos sėkmės jūsų garbingame 
darbe, kad dar ilgai ilgai skambėtų jūsų dainos, ir kad aidai 
pasiektų ir mus, užjūrio lietuvius.

Mes taip pat linkime jums ir jūsų vadovaujamam “Aido”
Chorui dar daug daug pavasarių, ir kad pirmosios 

pavasario gėlės visuomet puoštų ir lydėtų jūsų koncertus.”
Kalbant apie pavasarį, štai tuoj bus ir mūsų pavasarinis 

koncertas, kuriame mes atžymėsime savo 67-tų metų 
sukaktį. Aido Choras jau gerai įžengęs į pensininkų amžių, 
bet, kaip matote, mes dar nemanom išeit į pensiją. Kol 
galimybės leis, mes laikysim tą gražią lietuvišką tradiciją— 
bendrą dainavimą ir veiklą. Ypatingai smagu ir lengviau 
dainuot, kai turim tokius gerus ryšius su T. Lietuvos 
menininkais ir kompozitoriais, kurie prisiunčia tiek daug 
naujos ir gražios medžiagos solistams ir chorams.

Šiemet Aido koncertas ir banketas įvyks gegužės 20. Aš 
prižadu, kad koncerto programa nebus ilga, bet turtinga. 
Mūsų vieninteliai svečiai šį kartą bus kaimynystės “Lais
vės,” Choras, kuris atkeliaus iš Hartfordo su pilnu 
autobusu svečių. Tikiu, kad mūsų apylinkes draugai taipgi 
gausiai susirinks į mūsų šventės parengimą.

Mildred Stensler

Sveikina "Vilnies" dalininkų suvažiavimą
Grupė laisviečių sveikina “Vilnies” laikraščio dalininkų 

suvažiavimą, kuris įvyks gegužės 6 d. Aukoja sekami:
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai..................................... $25.00
Po $5.00:

Geo. Waresonas
Adelė Rainienė
A. ir L Bimbai
K. Benderis
Nelė ir Povilas Ventai
W. A. Malin
Anne Yakstis
Ieva Mizarienė................. .................40.00
W. A. Malin moka už prenumeratą .10.00

Viso..................................... $75.00
“L.” ADM.

Sveikina "Laisvės" suvažiavimą
Kad ir pavėluotai, E. Repšienė prisiuntė $50 su sekamais 

laikrščiui sveikinimais:
* * *

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą su $10 auka. Linkiu 
laikraščiui ir jos redaktoriui A. Bimbai ilgo gyvenimo.

Westwood, Mass.
* * *

Sveikinu “Laisvės” dalininkų įvykusį suvažiavimą ir 
linkiu laikraščiui gyvuoti ir mus lankyti dar daug metų. 
Aukoju $10.

Taipgi sveikinu A. Bimbą jo 85 m. gimtadienio proga.
M. PLUTIENĖ

Dorchester, Mass.
* * *

Sveikinu dalininkų suvažiavimą ir A. Bimbą jo 85 metų 
gimtadienio proga. Aukoju $10 “Laisvei” mano mirusio 
vyro vardu, kuris jau 13 m. miręs.

H. ŽAKONIENĖ
So. Boston, Mass.

* * *
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su geriau

siais linkėjimais; taipgi A. Bimbą jo gimtadienio proga, 
linkėdami jam stipriausios energijos, kad tarnautų ilgam 
laikui. Aukojame laikraščiui $10.

FRANK ir OLGA GRAHAM
So. Boston, Mass.

* * *
Nuoširdžiai sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą 

ir redaktorių A. Bimbą jo 85 m. gimtadienio sukakties 
proga. Laikraščio fondui aukojame $10 ir trokštame, kad 
“Laisvė” ilgai gyvuotų ir mus lankytų.

G. V. KVIETKAI
Dorchester, Mass.

* * *
Dėkojame už aukas ir už linkėjimus.

ADMINISTRACIJA

Pažangiųjų
Moterų veikla
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 17 d., Laisvės sa
lėje, kurį atidarė ir pravedė 
Klubo pirmininkė Ieva Miza
rienė.

Pirmininkė pranešė, kad 
mirė klubietė Uršulė Sinke
vičienė ir paprašė narių ją 
pagerbti atsistojant minutei 
tylos. Taipgi ji pranešė, kad 
narė Ona Malinauskienė vis 
dar randasi ligoninėje. O 
dabar, sako Mizarienė, turi
me ir linksmų žinių; yra 
pasižadėję pas mus atvykti 4 
lietuviai šokikai, kurie per 94 
dienas gastroliavo įvairiau
siuose miestuose Amerikoje 

j ir Kanadoje. (Iš viso buvo 85 
šokikai iš visos Tarybų Są
jungos ir jų tarpe 4 iš 
Lietuvos).

Klubietės veikia pagirti
nai, į susirinkimus lankosi 
nemažai. Mūsų Nelė Ventie- 
nė ir Ona Babarskienė yra 
nuolatinės šeimininkės ne tik 
Klubo renginiams, bet ir 
“Laisvės” banketams. Dė
kojame joms.

Valdybos, taipgi dovanų 
komisijos J. Lazauskienės ir 
0. Babarskienės raportai yra 
puikūs. Nastė Buknienė ra
portavo iš “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimo.

Linksma, kai į susirinki
mus atsilanko narių daugiau. 
Mes nepasiduodame senat
vei. Gaila, kad yra ir tokių 
narių, kurios norėtų daly
vauti su mumi, bet nebepajė
gia ateiti. J. Meškienė skun
džiasi kad negali dalyvauti 
dėl nesveikatos. Ji prisiuntė 
Klubui $10 auką. Ačiū jai. 
Margaret Jakštas labai norė
tų dalyvauti, bet toli gyvena. 
Ji per N. Ventienę prisiuntė 
namie keptą tortą. Ačiū jai.

Dabar oras gėrėja, tad bus 
parankiau į susirinkimus da- 
lyvaut.

Siame susirinkime aukomis 
prisidėjo sekamos: po $10— 
J. Meškienė ir Uršulė Bag
donienė; su $5, S. Stasiukai
tienė; po $2—0. Babarskie
nė, N. Skublickienė ir O. 
Repsevičiūtė; su $1 M. 
Adams.

Po susirinkimo nepradeda
mos vaišės, nes laukiame 
svečių, bijodamos, gal jie 
nepasirodys, gal po tokių 
kelionių išvargę . . . Bet štai 
ir jie! Koki gražūs, kokie 
linksmi jaunuoliai, ir mus 
pralinksmino, pasisiūlydami 
mums pašokti.

Mes, Klubietės, širdingai 
dėkojame Onutei Pilypaitei, 
Daliai Jokubauskienei, Ri
mui Stenžinui ir Arvydui 
Stirbiui už suteiktas mums 
linksmas Velykas.

Vaišes paruošė Ona Ba
barskienė, Nelė Ventienė ir 
S. Stasiukaitienė.

A. Rainienė, Koresp.

Į aikštę sumaršavusiai pu
blikai apie gegužinės darbo 
žmonių solidarumo šventės 
reikšmę kalbėjo visa eilė 
kalbėtojų. Jų kalbos buvo 
palydėtos entuziastiškais ap
lodismentais.

Iš visų kalbėtojų išsamiau
sią kalbą apie šios dienos 
klausimus ir problemas ne 
tik Jungtinėse Valstijose, 
bet visame pasaulyje, pasakė 
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius, 
senas veikėjas ir kovotojas 
Gus Hali. Ypatingai šiltai 
buvo publikos priimtas jo 
pabrėžimas, kaip didžiąsias, 
pagrindines nūdienos proble
mas gali išspręsti tiktai nau
ja, socialistinė santvarka. 
Tam pavyzdį jau turime, 
sakė Hali, Tarybų Sąjungoje 
ir kitdse socialistinėse šaly
se.

Hali pasmerkė šaltojo karo 
ir ginklavimosi varžybių šali
ninkus. Ragino visus mus 
aktyviškai dalyvauti kovoje 
už pasaulinę taiką ir tautų 
bei valstybių taikų sugyveni
mą ir bendradarbiavimą.

Rep.

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.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
Antradienį, gegužės 8 d., 2 

vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., įvyks LLD 
1-mos kuopos susirinkimas. 
Prašome narių dalyvauti.

Valdyba

Kesvietiikas 
policijos teroras

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos Advokatų Susivie
nijimas sako, kad šio did
miesčio policija pasižymi 
neapsakomai dideliu žiauru
mu. Jis ištyrė ir surado, kad 
tarp 1970 ir 1978 m. policija 
nužudė 469 žmones. Iš jų net 
trys ketvirtadaliai buvo nu
žudyti nelegališkai. Policija 
labai žiauriai elgiasi su sua
reštuotais, kad ir labai mažai 
nusikaltusiais žmonėmis.

BRIEFS
The Consumer Product 

Safety Commission, citing 
possible health hazard dry
ers containing asbestos, 
asked the industry to volun
tarily recall millions of dry
ers. It also asked major 
hairdryer makers to issue 
warnings about the situa
tion, prompted by the disclo
sure that the dryers contain 
asbestos, which has been 
identified as a cause of can
cer when inhaled in suffici
ent quantities.

* * *
Svyatoslav N. Fyodorov, 

the visiting Soviet eye sur
geon, director of the Moscow 
Research Laboratory of Ex
perimental and Clinical Pro
blems of Eye Surgery, pre
dicts that eye glasses one 
day will end up as museum 
oddities. He says: “Man has 
been held in bondage to 
spectacles for the last 500 
years—they help overcome 
but do not correct the under
lying handicap.”

Fyodorov said that a sim
ple five to ten minutes ope
ration can eliminate the need 
for eyeglasses or contact 
lenses for many people suf
fering from myopia, or near
sightedness. He used slides 
to show how he had implan
ted artificial lenses by micro
surgery, and how he

ted vision distorted by myo
pia. 

* * *
The National Cancer Insti

tute has released informa
tion that the lung cancer 
rate for women is increasing 
at a very alarming rate. 
Since 1970, the general lung 
cancer rate has increased 
one to two percent a year, 
but the lung cancer for 
women has increased to a 
greater extent. 

* * *
An electronic bra that 

lights up to tell the wearer 
the safest time to avoid 
pregnancy—green for safe 
and red for danger—has just 
been developed. Mr. John 
Burke, director of the Teno- 
vus Research Institute in 
Cardiff, Wales, where the 
bra has been produced, said 
it was the most sophisticated 
natural method of birth con
trol ever. 

* * *
An April shower was turn

ing Dauphin County pas
tures green, but is the rain 
radioactive?

That is the question a 
farmer asked himself as he 
shoveled silage from a dozen 
purebred Moisten heifers in 
a barn a mile from Metropo
litan Edison’s leaking nucle
ar reactor on Three Mile 
Island near here. Usecorrec-

About 100 demonstrators gathered in Albany, N. Y., to 
demand the immediate shutdown of all nuclear reactors 
and there have been demonstrations in many other places 
too.




