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KRISLAI
Jau puola darbininkus 
Nuoširdžiausiai sveikiname 
Ir jie prieš SALT II 
Niujorkiečiams proga 
Dar yra vietos 
Būkime jų svečiais

A. Bimba
Praeitą sekmadienį kara

lienės Elzbietos lūpomis An
glijos naujoji, konservatorių 
vyriausybė jau paskelbė sa
vo programą, kurioje visos 
nūdienės šalies bėdos (inflia
cija, kainų kilimas, nedar
bas) suverčiamos organizuo
tiems darbininkams, darbo 
unijų ir jų vadovybėms. Kaip 
tik to ir tebuvo galima tikė
tis iš konservatorių su Mar- 
gareta Thatcher priešakyje 
laimėjimo.

Už darbiečių pralaimėjimą 
rinkimuose Anglijos darbi
ninkai turės sumokėti labai 
aukštą kainą. Dabar jau aiš
ku.

Jo 70-ojo gimtadienio ir 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės var
du apdovanojimo proga lais- 
viečiai ir laisvietės nuošir
džiausiai sveikiname “Vil
nies” redaktorių Joną S. Jo- 
kubką.

Linkime Jums, mielas 
drauge, tvirtos sveikatos ir 
daug, daug skaisčių, saulėtų 
dienų ir sėkmės Jūsų veiklo
je ir gyvenime.

Jau ir mūsų lietuviškieji 
reakcininkai pradėjo alsavoti 
prieš Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos susitarimą 
apriboti branduolinį ginkla
vimąsi, tai yra prieš SALT 
II. Chicagos kunigų “Drau
gas” (geg. 4 d.) paskelbė tris 
skiltis spjaudalų prieš Tary
bų Sąjungą ir SALT II.

Štai tik vienas iš jų:
“Dabartinė SALT opozicija 

siekia iššaukti Sovietus dvi
kovom negu visiškai taikin
gai priimti Sovietų karinį 
vyravimą pasaulyje! Ir tai 
būtų tinkamas atsakymas 
SALT II piršliams.”

Atmetimas šios sutarties 
reikštų padidinimą ginklavi
mosi varžybų ir atominio 
karo ruošimą. Kaip tik to, 
matyt, mūsų marijonai iš 
“Draugo” ir trokšta.

Susipratusiam, gero žmo
nijai linkinčiam amerikiečiui 
negalima džiaugtis tarp šios 
šalies ir Tarybų Sąjungos 
kultūrinių mainų dideliu pa
sisekimu, kurio štai dar vie
nas pavyzdys.

Iš Washingtono praneša
ma, kad iš Tarybų Sąjungos 
Hermitage muziejaus bus at
vežti ir čia rodomi tiesiog 
neįkainuojami Leonardo da 
Vinci ir kitų žymiausių rene
sanso laikų dailininkų kūri
niai. New Yorke Knoedler 
galerijoje šie kuriniai bus 
eksponuojami nuo rugpjūčio 
21 iki rugsėjo 30 d. Niujor
kiečiams dailės mylėtojams 
bus auksinė proga juos pa
matyti.

Administracija praneša, 
kad “Laisvės” ruošiamoje į 
Tarybų Lietuvą ekskursijoje 
dar keletas vietų tuščių. No
rintieji dar šiemet Lietuvą 
aplankyti, šia gera proga 
pasinaudokite. Nesigailėsite.

Jau visi šios apylinkės lais- 
viečiai žinote, kad šį sekma-

Jie atlieka 
sunkiausius darbus

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracija savo raporte Jungti
nių Tautų Ekonominei ir 
Socialinei Tarybai sako, kad 
šiandien kapitalistinėje vaka
rų Europoje yra daugiau 
kaip 12 milijonų imigrantų 
darbininkų. Jie suvežti iš 
įvairių pasaulio šalių, dau
giausia iš ekonominiai neišsi
vysčiusių šalių. Vakarų Vo
kietijoje, Prancūzijoje ir ki
tose šalyse jie atlieka pačius 
sunkiausius darbus už že
miausius atlyginimus. Jų gy
venimo sąlygos labai sun
kios. Jie neturi reikalingos 
sveikatos apsaugos. Tik ne
didelė jų vaikų dalis gauna 
progą lankyti mokyklas.

Mirė liberališkų pažiūriu 
stambus industrialistas

Cyrus Eaton [dešinėje] 1958 metais Maskvoje susitinka su
Tarybų Sąjungos vadu Nikita Khruščiovu

Cleveland, Ohio. — Sulau
kęs 95 metus amžiaus gegu
žės 9 d. mirė Cyrus Eaton. 
Velionis ne tik šioje šalyje, 
bet ir užsieniuose pagarsėjo 
savo gana pažangiomis idėjo
mis. Jis karštai tikėjo į 
detentę, į valstybių su skir
tingomis socialinėmis san
tvarkomis taikų sugyvenimą.

Senatas užgyrė 
bet Atstovų 
Rūmai atmetė

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris reikalavo, 
kad Kongresas, suteiktų jam 
galią, reikalui esant, įvesti 
gazolino padalijimo sistemą, 
tai yra nustatyti, kiek kuris 
automobilio bei sunkvežimo 
savininkas turi teisę per die
ną ar savaitę įsigyti gazolino. 
Tokia sistema buvo įvesta 
pasaulinio karo laikais.

Prezidento pasiūlymą bei 
reikalavimą Senatas užgyrė 
58 balsais prieš 39, bet At
stovų Rūmai atmetė 246 bal
sais prieš 159. Prezidentas 
smarkiai supyko ir tokį At
stovų Rūmų daugumos pa
sielgimą aštriai pakritikavo.

dienį įvyks mūsų Aido Choro 
metinis parengimas—kon
certas ir banketas. Visi, ku
riems tik sveikata ir sąlygos 
leis, būkime aidiečių sve
čiais. Kaip visados praeityje, 
taip ir šiemet jie mus šiltai 
priims, gražiai palinksmins 
dainomis ir puikiai pavaišins.

Federacija ragina Jungti
nes Tautas šiuo klausimu 
susirūpinti.

Kaip žinia, socialistiniuose 
kraštuose tokios rūšies im
portuotų darbininkų nesiran
da, nėra.

ITALIJOS VALDŽIA 
NAUDOS ARMIJĄ PRIEŠ 
TERORISTUS

Roma. — Italijos vyriausy
bė labai susirūpinusi šalyje 
politinio teroro siautėjimu. 
Ji oficialiai nutarė panaudoti 
armiją kovai su teroristais. 
Ji kooperuos su policija pa
daryti galą jų siautėjimui. 
Niekados pirmiau Italijoje 
šalies armiją nebuvo tokiam 
tikslui naudojama.

Svarbu, ir tai yra labai 
didelė išimtis tarp stambių 
turtuolių, kad jis tikėjo ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. 
Jis labai daug pasidarbavo 
dėl pagerinimo santykių tarp 
Jungtinių Valstijų ir socialis
tinių šalių, pirmoje vietoje 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Madras, Indija. — Indijos
Technologijos Instituto 
mokslininkai yra pasimoję 
plačiau išvystyti saulės spin
dulių energiją šalies kaimų 
aprūpinimui elektra.

Baisi skerdynė EI Salvadoroje

San Salvador. — Gegužės 8 dieną čia buvo suruošta prieš 
valdžią masinė demonstracija, kurią užpuolė policija, 23 
demonstrantus ant vietos nudėjo ir daugelį sužeidė. Šioje 
nuotraukoje vaizdojama dalis laidotuvių procesijos, kurioje 
su gėlėmis rankose dalyvavo 20,000 salvadoriečių.

Susitarimas dėl SALT II—vi sos žmonijos didelis laimėjimas

TSRS prezidentas 
Leonidas Brežnevas

Kaliniai reikalavo 
ir laimėjo
Walla Walla, Wash. - Čia 

Washingtono valstijos kalėji
me trys kaliniai gegužės 10 
J. pagrobė 10 kalėjimo dar
bininkų įkaitomis ir už jų 
paleidimą išstatė tik vieną 
reikalavimą, būtent, kad ka
lėjimo viršininkai leistų 
jiems pasiskųsti televizijos, 
radijo ir laikraščių reporte
riams apie neapsakomai blo
gas kalėjime sąlygas. Po 
dvylikos valandų viršininkai 
išpildė kalinių reikalavimą ir 
jie įkaitaą paleido.

Kalinių pasikalbėjimas su 
reporteriais tęsėsi ištisą va
landą. Jie savo nusiskundi
mus parėmė neužginčijamais 
faktais. Jie sakė, kad jie šiuo 
savo žygiu tiktai tenorėjo 
atkreipti visos šalies dėmesį 
į nepakenčiamas šiame dide
liame valstijos kalėjime sąly
gas. Šiuos žodžiaus rašant, 
dar nebuvo žinios, kaip kalė
jimo viršininkai “sukilėlius” 
nubaus.

Pasirašė keturias 
sutartis su Kinija

Peking. — Kai aną dieną 
su vizitu čia lankėsi Jungti
nių Valstijų Prekybos sekre
torė Juanita M. Kreps, ji 
pasirašė net keturias mokslo 
ir technologijos reikalais su
tartis su Kinija. Manoma, 
kad šios sutartys žymiai pri
sidės prie pralėtimo santykių 
tarp Kinijos Liaudies Respu
blikos ir Jungtinių Valstijų. 
Todėl jos vizitas laikomas 
puikiai pavykusiu.

Gegužės 9 dieną per visą 
platųjį pasaulį garsiai nuai
dėjo pranešimas iš Washing
tono ir Maskvos, kad po 
labai ilgų ir sunkių derybų 
pagaliau tapo iš kelio paša
lintos visos pagrindinės kliū
tys ir prieita tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
susitarimo dėl branduolinio 
ginklavimosi apribojimo, tai 
yra dėl SALT II. Taip pat 
pranešime sakoma, kad su
tarties pasirašymas, kurį at
liks prezidentai Jimmy Car- 
teris ir Leonidas Brežnevas 
įvyks birželio 15 dieną ir kad 
pasirašymo apeigoms parink
ta neutrališkos šalies sosti
nė, būtent Austrijos sostinė 
Viena.

Susitarimą nuoširdžiausiai 
sutiko ir sveikino visi bran
duolinio karo ir ginklavimosi 
varžybų priešai, visi pasauli
nės taikos, tautų ir valstybių 
taikaus sugyvenimo, drau
gystės ir bendradarbiavimo 
šalininkai visuose pasaulio 
kampuose.

Šis susitarimas taipgi yra 
pradžia kelio į visuotiną ir 
pilną visų šalių ir valstybių 
nusiginklavimą, kurį jau se
niai siūlo ir už kurį kovoja 
visos socialistinės šalys su 
Tarybų Sąjunga, kurios tau
tų šeimai priklauso ir Lietu
va, priešakyje.

Bet reikia žinoti, kad šis 
susitarimas pradės galioti— 
veikti tik tai po to, kad jį 
formaliai užgirs-ratifikuos 
abiejų šalių parlamentai. Ir 
šiuo klausimu nesitikima jo
kių nesusipratimų bei nunku- 
mų iš Tarybų Sąjungos pu
sės. Kas kita su mūsų Jung

Labai populiarus 
miesto meras

Richard G. Hatcher

Gary, Ind. — Šis miestas 
yra garsus plieno pramone. 
Jo, kaip vieno didžiųjų šios 
šalies industrinių miestų, gy
ventojai buvo pirmutiniai 
1967 metais savo meru išsi
rinkti juodą (negrą) veikėją 
Richard G. Hatcher. Ir jis jų 
nesuvylė. Jis atsidavusiai 
jiems tarnavo iki šiol, net 
tris terminus. Kaip atrodo, 
jie savo miesto vadovybę 
patikės jam ir ateinančiais 
ketveriais. Jie jį vėl nomina
vo demokratų kandidatu, o 
nominacijos šiame atsitikime 
reiškia tą patį, kaip išrinki
mas.

Tel A vi v. — Už pritarimą 
palestiniečiams ir dalyvavi
mą jų demonstracijoje, kuri 
įvyko okupuotoje arabų teri
torijoje, Izraelio valdžia įsa
kė dviems amerikiečiams 
studentams į tris dienas pa
likti šalį. Studentai—devy- 
nukai Michaelį ir Kari Deric- 
kai.

tinėmis Valstijomis. Čia vi
sus susitarimo šalininkus 
laukia ilga ir sunki kova.

Šioje šalyje reakcinės jė
gos jau pradėjo įtemptą 
kampaniją prieš SALT II 
ratifikavimą. Girdi, sutartis 
mums pavojinga, nes, viena, 
ji esanti Tarybų Sąjungai 
prielanki, vienpusiška, an
tra—Tarybų Sąjunga esą ne
galima pasitikėti, kad ji su
tarties laikysis, ją vykdys, o 
mes neturį galimybės patik
rinti, ar ji sutartį vykdo. Tai 
sugalvoti prasimanymai, bet 
jie suklaidins nevieną ameri
kietį . .

Šiandien nėra jokia paslap
tis, kad reakcinės jėgos šios 
šalies Kongrese, ypač Senate 
turi daug pasekėjų. O SALT 
II Užgyrimui reikia Senate 
dviejų trečdalių balsų daugu
mos! Todėl ir perspektyvos 
užgyrimo laimėjimui nėra 
per geriausios.

Iš kitos pusės, reikia pasa
kyti ir džiaugtis, kad prezi
dentas Carteris ir jo patarė
jai taipgi jau gerokas laikas 
energingai darbuojasi sutartį 
išpopuliarinti ir laimėti jos 
užgyrimą. Be to, visi praves
ti tyrinėjimai ir apklausinėji
mui parodo, kad labai didelė 
eilinių amerikiečių dauguma 
SALT II pritaria. šu tuo 
faktu negalės nesiskaityti ir 
mūsų senatoriai, kai jiems 
reikės balsuoti už ar prieš 
sutartį. Taipgi, žinoma, ne- 
snaus sutarties šalininkai ir 
už Kongreso sienų. Nuo da
bar jie pradės energingą 
kampaniją už paspaudimą sa
vo atstovų Kongrese, kad jie 
balsuotų už SALT II.

■ Geras nutarimas
I

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai priėmė 
rezoliuciją, kurioje V. Vokie
tijos valdžia raginama pra
tęsti laiką gaudymui ir bau
dimui nacių karo kriminalis
tų. Rezoliuciją pasiūlė niu
jorkietė kongresmanė Eliza
beth Holtzman. Kai kurie 
kongresmanai argumentavo 
prieš rezoliuciją, kad jinai 
reiškianti kišimąsi į V. Vo
kietijos vidaus reikalaus. Bet 
ir jie prieš rezoliuciją nebal
savo. Už rezoliuciją paduota 
401 balsas.

Seoul. — Pietinėje Korėjo
je teismas kalėjimu nubaudė 
7 reporterius už privatiškai 
išleidimą ir platinimą žinių, 
kurios yra 1975 metais išleis
to nepaprasto įstatymo drau
džiamos. Jų įkalinimas tęsis 
nuo 18 mėnesių iki pustrečių 
metų.

Neišvengiama ir 
aštrių ginču

Manila, Filippinai. — Nors 
prieš Jungtinių Tautų Pre
kybos Konferencijai praside
dant jos prezidentas Filippi- 
nų užsienio reikalų ministras 
Romulo dalyviams įsakė kelti 
ir diskutuoti tiktai ekonomi
nius klausimus, bet kai kurių 
arabiškų šalių atstovai su tuo 
nesiskaitė ir gegužės 9 dieną 
iškėlė Vidurio Rytų ir Izrae
lio-Egipto sutarties klausi
mą. Sutartį pasmerkė Siri
jos, Kuwaito ir Qataro dele
gatai. Tas konferencijoje su
kėlė gana aštrius ginčus.

JAV prez. Jimmy Carter

BAUDIMAS MIRTIMI 
IRANE TEBESU ESIA

Teheranas. — Gegužės 9 
d. tapo mirtimi nubausti (su
šaudyti) dar du stambūs, 
multimilijonieriai biznieriai. 
Vienas žydų tautybės. Vy
riausias kaltinimas prieš jį 
buvo, kad jis rinko Izraeliui 
aukas, kuriomis jis gamino 
ginklus, kuriuos panaudojo 
prieš palestiniečius. Kitas 
biznierius sušaudytas už ope- 
ravimą kabaretų bei prosti
tutiškų užeigų.

Po įvykusio perversmo iki 
šiol revoliuciniai teismai mir
timi jau nubaudė apie 200 
iraniečių.

Nauja prezidento 
patarėja

Lynda B. J. Robb

Washingtonas. — Iki šiol 
prezidento Nacionalinėje Pa
tariamoje Komisijoje Moterų 
Reikalais pašalintos plačiai 
žinomos veikėjos Bella Ab- 
zug vieta buvo tuščia. Tik 
dabar ją užimti tapo nomi
nuota labai mažai kam teži
noma Lynda Bird Johnson 
Robb iš Virginijos. Mrs. 
Robb buvusio prezidento 
Johnson duktė ir dabartinio 
Virginijos valstijos guberna
toriaus pavaduotojo Charles 
Spittal Robb žmona. Politi
nėje veikloje ji turi tik tiek 
patyrimo, kad aktyviškai da
lyvavo kampanijoje už jos 
vyro išrinkimą gubernato
riaus pavaduotoju.

MisCmi, Fla. — Šio miesto 
gyventojams buvo leista re
ferendumu nubalsuoti pasiū
lymą uždrausti rūkymą vie
šose vietose. Bausmė už rū
kymą: $20. Bet pasiūlymas 
pralaimėjo 820 balsų. Už 
pasiūlymą buvo paduota 
95,692 balsai, o prieš 96,512 
balsų. Rūkymo priešai labai 
nusivylę.
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Kas ką rašo ir sako Aplankiau w

Žurnalistas,

Istorinė proga ir atsakomybė
Nuo dabar per tūla laiką viso pasaulio dėmesys bus 

nukreiptas į šios šalies sostinę. Visur bus su nekantrumu 
laukiama atsakymo į klausimą: Ką Jungtinių Valstijų 
Senatas dabar padarys su SALT II (Branduolinio Ginklavi
mosi Apribojimo Antrąja Sutartimi): Užgirs, ar neužgirs? 
Kaip žinia, tokios sutarties užgyrimui reikia dviejų 
trečdalių balsų daugumos.

Mūsų vyriausybė su prezidentu Carteriu priešakyje 
sutartį remia ir energingai darbuojasi už jai užgyrimo 
Senate laimėjimą. Taipgi milžiniška šios šalies liaudies 
dauguma sutarčiai pritaria. Bet tas dar toli gražu 
neužtikrina, jog ir mūsų du trečaliai senatorių yra nusitarę 
ir pasiruošę už SALT II balsuoti, kai ji jiems bus pateikta.

Šios sutarties reikšmę ir svarbą ne tik Jungtinėms 
Valstijoms ir Tarybų Sąjungai, bet visai žmonijai, 
pažangiečių dienraštis “Daily World” (geg. 8 d.) vedamaja
me “For renewed cooperation” taip apibūdina:

“Prieš 34 metus gegužės 8 dieną vokiškasis fašizmas 
gulėjo sutriuškintas. Kilo neapsakomas džiaugsmas, kai 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos armijos prie Elbe 
upės susivienijo.

Ketvertų metų kooperavimas (bendradarbiavimas) su 
Tarybų Sąjunga lygybės ir abiem pusėm bendros naudos 
pagrindais tapo apvainikuotas pergale prieš vokiškąjį 
fašizmą. Tai buvo gyvybę teikiantis triumfas . . . Nesu
skaitomi milijonai žmonių kurie būtų buvę užmušti, aplaikė 
gyvybės dovaną, kaip Jungtinių Valstijų kooperavimo 
prieš vokiškąjį fašizmą pasėka.

Ši bendra kova neatėjo kaip koks stebuklas, bet kaip 
protingas nutarimas. Jį pagimdė būtinas reikalas; jis buvo 
pagrįstas abiem šalim lygiai naudingais interesais ir 
realizavimu, kad saviems interesams galima sėkmingai 
patarnauti tiktai bendradarbiaujant (kooperuojant), nepai
sant skirtingų socialinių santvarkų.

Užkirtimui hitlerinei agresijai kelio Tarybų Sąjunga 
anksčiau ragino agresorių apsupti ir pasisiūlė kooperuoti 
kolektyvinio saugumo planuose, bet ji buvo atstumta, jos 
pasiūlymai buvo atmesti. Jeigu jos pasiūlymai tada būtų 
buvę kitų šalių priimti, Antrojo pasaulinio karo būtų buvę 
išvengta. Tiktai kai Hitleris pradėjo Antrąjį pasaulinį karą, 
tarybinis kooperavimas buvo priimtas. Ir tai buvo raktas į 
hitlerizmo nugalėjimą.

Tas kooperavimas lygiai reikalingas ir šiandiena pažangai 
ir taikai, kaip jis buvo reikalingas karo laikais. Senato 
Strateginiams Ginklams Apriboti Sutarties (SALT II) 
užgyrimas būtinai reikalingas abiejų šalių liaudies tikrie
siems interesams. Tie, kurie sako, kad Tarybų Sąjunga 
negalima pasitikėti, apgaudinėja Jungtinių Valstijų žmo
nes. Dvidešimties milijonų tarybinių žmonių mirtis, 
draugystė ir bendradarbiavimas Antrajame Pasauliniame 
kare, visa eilė Tarybų Sąjungos pasiūlymų taikos reikalais 
ir socialistinės visuomenės humaniškumas (žmoniškumas) 
yra istorinis įrodymas, kad Tarybų Sąjunga galima 
pilniausiai pasitikėti.”

Atsisakymas -SALT II ratifikuoti būtų neapsakomai 
skaudus pralaimėjimas visiems, nes padidėtų tarptauti
niuose santykiuose įtempimas ir branduolinio karo pavojus.

*
Šaunioji mokytoja

Ketvirtį amžiaus Kaišiadorių rajono Rumšiškių vidurinė
je mokykloje mokytojauja D. Kubickaitė. Vaikams ji dėsto 
ne tik chemiją ir biologiją, bet moko juos ir darbštumo, 
sugebėjimo suprasti ir įvertinti draugystę, būti principin
gais ir dorais.

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

G. Svitojaus nuotrauka

BET TAI VIENINTELIS 
KELIAS Į JŲ 
SUSIVIENIJIMĄ I

Chicagos kunigu “Drauge” 
(geg. 7 d.) skaitome iš Vaka
rų Vokietijos sostinės Bonos 
žinią “Abiejų Vokietijų su
jungimo planai,” kurie vokie
čių spaudoje sukėlę labai 
karštus debatus bei ginčus. 
Žinioje sakoma:

“Praėjusių metų rudenį 
Vakarų Vokietijoje prasidėjo 
viešos diskusijos apie Sovie
tų Sąjungos pastangas pa
traukti V. Vokietiją į savo 
stovyklą. Daug buvo kalba
ma ir rašoma apie abiejų 
Vokietijos dalių sujungimą į 
vieną neutralią, nusiginkla
vusią, taikingą valstybę, ku
ri nepriklausytų jokiam blo
kui, rūpintųsi tik savo gy
ventojų gerove. Šios kalbos 

Į prasidėjo po V. Vokietijos 
socialdemokratų žymaus vei
kėjo, parlamento nario Her
berto Wehnerio kelionių į 
Maskvą ir kitas Rytų Euro- 

! pos sostines. Neutralios Vo
kietijos planą rėmęs ir buvu
sio kanclerio Brandto svar
bus patarėjas ir “ostpolitik” 
autorius Egon Bahr, kuris 
ilgą laiką vedė Bonos dery
bas su Rytų Vokietija. 
Straipsniai britų “Daily Tele
graph,” “Washington Post,” 
“Neue Zurcher Zeitung” tei
gė, kad ir pats kancleris 
Helmut Schmidt yra “minkš
tas komunizmui” ir svajoja 
apie abiejų Vokietijų taikin
gą sujungimą į vieną valsty
bę. Maskva pažadėjusi įgy
vendinti tokį planą, jei vo
kiečiai pažadėtų nusiginkluo
ti ir tapti absoliučiai neutra
lia šalim.”

Žinoma, prieš tokius su
jungimo planus sukilo visos 
reakcinės jėgos V. Vokietijo
je. Juos ne sveikina ir mūsų 
Jungtinių Valstijų komercinė 
spauda.
APIE PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO VIZITO 
REIKŠMĖ IR 
PASISEKIMĄ

Buvo pakviestas ir balan
džio 26-28 d. Tarybų Sąjun
goje su oficialiu vizitu lankė
si Prancūzijos prezidentas 
Valery Giscard d’Estaing. 
Šis jo vizitas laikomas labai 
reikšmingu ir pasekmingu. 
Tai galima spręsti ir iš pa
skelbto bendro komunikato.

Siame istoriniame doku
mente, tarp kitko, pabrėžia
ma:

“Pokalbiai ir derybos vyko 
didelio nuoširdumo ir savi
tarpio gerbimo dvasią. Tai 
pagal tradiciją būdinga Ta
rybų Sąjungos ir Prancūzi- 

! jos, tarybinės liaudies ir 
prancūzų tautos santykiams.

Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas aktualiausioms da
barties problemoms, turint 
galvoje tolesnius žingsnius, 
kad .būtų užkirstas kelias 
karo grėsmei, būtinumą kon
soliduoti įtempimo mažinimo 
Europoje ir visame pasaulyje 
politiką, nutraukti ginklavi
mosi varžybas ir nusigin
kluoti, likviduoti įtempimo 
židinius, stiprinti tarptautinį 
saugumą ir valstybių pasiti
kėjimą. Svarstytais klausi
mais buvo pasiektas platus 
savitarpio supratimas.

Taip pat buvo išsamiai 
pasikeista nuomonėmis dėl 
pagrindinių Tarybų Sąjungos 
ir Prancūzijos dvišalio bend
radarbiavimo tolesnio plėti
mo konkrečiose srityse kryp
čių.

Svarbią vietą užėmė dviejų 
šalių ekonominių santykių 
svarstymas. Šalys su pasi
tenkinimu pažymėjo, kad vis 
didesnę reikšmę įgauna nau
jos ekonominio ir pramoninio 
bendradarbiavimo formos.

Šalys susitarė toliau steng
tis gilinti ekonominius santy
kius stabiliu ir ilgalaikiu pa
grindu.

Švarstydamos mokslinį-

! techninį bendradarbiavimą 
šalys pareiškė, kad jos sieks 
toliau kelti tokio bendradar
biavimo lygį ir jį plėsti, taip 
pat derinti jį plėsti, taip pat 
derinti jį su pramoniniu- 
ekonominiu bendradarbiavi
mu visais atvejais, kai tai 
bus įmanoma.

Deryboms pasibaigus, bu
vo priimti dokumentai, ku
riuose nustatytos Tarybų Są
jungos ir Prancūzijos santy
kių vystymo perspektyvos ir 
kryptys ilgam laikotarpiui.

Vizito metu taip pat buvo 
pasirašyta: susitarimas dėl 
priemonių tiesioginių Krem
liaus—Eliziejaus rūmų ryšių 
linijai tobulinti;

susitarimas dėl rusų ir 
prancūzų kalbų mokymo;

susitarimas dėl mokslinio- 
techninio ir pramoninio ben
dradarbiavimo skaičiavimo 
technikos ir elektronikos sri
tyje;

susitarimas dėl bendradar
biavimo tiriant pasaulio van
denyną.

Buvo nutarta pratęsti 1971 
m. spalio 27 d. susitarimo dėl 
ekonominio, techninio ir pra
moninio bendradarbiavimo 
vystymo galiojimo laiką iki 
1990 m.

L. Brežnevo ir V. Žiskas 
d’Esteno įsitikinimu, naujas 
Tarybų Sąjungos ir Prancū
zijos aukščiausiojo lygio susi
tikimas buvo naudingas ir 
padeda plėsti TSRS ir Pran
cūzijos draugystę bei ben
dradarbiavimą taikos ir sau
gumo stiprinimo Europoje 
bei visame pasaulyje intere
sais.”

JAU ĮTŪŽUSIAI PUOLA 
IR ARGENTINIETĮ 
VEIKĖJĄ

Už nesutikimą savo leidžia
mą laikraštį ‘‘Argentinos 
Lietuvių Balsas” paversti 
Tarybų Lietuvai šmeižti ir 
niekinti įrankiu, Pranas 
Ožinskas labai sunkiai nusi
dėjo ne tik Argentinos, bet 
ir Jungtinių Valstijų lietuviš
kiems reakcininkams. Jau jis 
jiems ir “dirbtinis patriotas,” 
ir “okupantams pataikūnas” 
ir kitoks nusidėjėlis. Antai 
Chicagos “Naujienose” (geg. 
7 d.) koks ten slapukas 
“J. Š. B.” spjaudosi:

“. . .—Neskaitant buvusių 
komunistų, pataikūnu pasi
darė ir Ožinskas. Per savo 
leidžiamą “Balsą” šmeižė Va- 
sarios 16-osios minėjimus ir 
kitas patriotines šventes. 
Daug rašydavo apie progre
sus, laisvę ir žmonių gerovę 
pavergtoje Lietuvoje. Jis pa
jėgė savo pusėn patraukti ir 
daugiau į jį panašių, kurie 
aklai pataikauja Lietuvos 
okupantui, ar tai trokšdami 
garbės, ar tam tikrais išskai
čiavimais . . .

Ožinskui pirmiausia pasise
kė turėti ištikimu savo drau
gu Liet. Centro pirmininką 
Julių Mičiudą, kuris, nežiū
rint buvusios santaikos, pasi
darė Ožinsko norų pildytoju: 
atitraukė Liet. Centrą iš 
ALOST-os ir porą metų ren
gė Vasario 16-osios minėji
mus atskirai nuo ALOST-os. 
Spaudoje buvo rašyta, kad 
P. Ožinskas iš ALOST-os 
buvo pašalintas už šmeižuną 
ALOST-os ir pataikavimą 
Lietuvos pavergėjui.”

Prano Ožinsko nusikalti
mas reakcininkams yra ta
me, jis stoja už lietuviškos 
išeivijos gerus santykius ir 
kultūrinį bendradarbiavimą 
su Lietuvos liaudimi. Už tai 
jį reikia visiems geros valios, 
susipratusiems tiek Argenti
nos, tiek Jungtinių Valstijų 
lietuviams nuoširdžiai pa
sveikinti.

*

Buenos Airės. — Argenti
nos valdžia suareštavo ir 
įkalino 26 visuomeninius vei
kėjus už nepildymą jos įsa
kymo nedalyvauti politinėje 
veikloje.

Rojaus Mizaros kapą

Rojus Mizara

Brangi Ievute,
Noriu Jums pasigirti, kaip 

gražiai ir garbingai praleidau 
Gegužės Pirmosios šventę. 
Mano giminaitis Petras Kasi- 
kauskas pasisiūlė parodyti 
Tėvynės Lietuvos gražiąją 
gamtą. Jis paklausė, ką aš 
norėčiau pamatyti. Pasirin
kau brangaus mylimo draugo 
Rojaus Mizaros kapą aplan
kyti.

Taigi ir nutarėme taip pa
daryti. Iš spaudos suprato
me, kad kapas yra ant kalno, 
o apačioje ežeras. Tad pasi
žiūrėjome į žemėlapį ir nuta
rėme važiuoti ten, kur yra 
ežerai. O jau nuvažiavus prie 
ežerų, žmonės nurodys, kur 
yra Juodžio kalnas.

Gegužės 1-osios rytas išau
šo stebėtinai gražiai—girios, 
laukai žali, saulutė taip 
skaisti, miela važiuoti. Va
žiavome per Merkinę, per

Alytų ir per daug mažesnių 
miesčiukų ir gyvenviečių. 
Pasiekėme Simną, pavalgė
me valgykloje, kur buvo pui
kus patarnavimas ir geras 
maistas. Aš paėmiau vieną 
porciją, o mano giminaitis 
dvi, užmokėjome 2 rubliu ir 
14 kapeikų. Pavalgę nuvažia
vome iki Dusios ir Metelių 
ežerų, o ten jau pradėjome 
klausinėti, kur yra Juodžio 
kalnas. Mums nurodė, kad 
reikia važiuoti į Merkinę, nes 
jis yra toje apylinkėje. Tik 
tada dasiprotėjau, kad Rojus 
Mizara yra tikras Merkinės 
sūnus ir jis negalėjo pasi
rinkti taip toli nuo Merkinės 
sau amžinos vietos.

Sugrįžę į Merkinę, žmonių 
pasiklausę, suradome bran-
gaus draugo vietą aukštame 
kalnelyje kur didelis gražus 
akmuo, o jame įdėtas Rojaus 
paveikslas. Šone indelis su 
vandeniu, kur įmirktos gė
lės. Tai ir mudu parinkome 
naujų gėlelių ant kalnelio ir 
įdėjome į indelį.

Vieta tikrai graži. Tad vy
kome namo džiaugdamiesi, 
kad suradome mielo Rojaus 
kapą ir kad jis taip gražiai 
palaidotas.

O. Šilkienė 
1979 m. gegužės 2 d. Vilnius

Dėkoju draugei Šilkienei 
už taip jautriai aprašytą ma
no Rojaus kapą. Jūsų laiškas 
kaip tik pasiekė mane jo 
gimtadienio išvakarėse. Ge
gužės 15 d. jam būtų suėję 
84 metai amžiaus. Jaučiu, 
kad aš ten kartu su Jumis tą 
vietą lankiau.

Ieva Mizarienė
* * *

Laiškas iš Vilniaus
Mieli laisviečiai!

Rašau vėl išvykdamas į 
kelionę. Vokiečių leidyklos 
“Verlag der Nation” kvieti
mu važiuoju dalyvauti kny
gos savaitėje, kuri vyks Er
furto apygardoje nuo 6 ligi 
13 gegužės. Ten vėl susitik
sime su skaitytojais. Pasiro
do, mano knyga “Dviejuose 
pasauliuose” turi pasisekimą 
ir jos pirmoji laida baigiama 
platinti. Esą numatoma iš
leisti jos antrąją laidą.

Šių metų Gegužės šventės 
buvo ilgokos, nes išėjo ketu
rios nedarbo dienos. Gegužės 
Pirmosios tradicinė manifes
tacija praėjo įspūdingai, kaip 
visada. Be paprastų šūkių už 
naujus gamybinius ir kultū
rinius laimėjimus, už taiką ir 
tautų solidarumą, už proleta
rinį internacionalizmą, šį 
kartą transparentuose matė
si šūkiai “Šalin rankas nuo 
Vietnamo!”, “Šalin maoistinį 
hegemonizmą.” Šiaip gi man 
šventės praėjo daugiausiai 
prie darbo stalo, nes iki 
išvykimo reikėjo daug ką 
atlikti.

Be kitų reikalų prieš šven
tes sutapo iš eilės keli posė
džiai. Dalyvavau IV.26 įvy
kusiame respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Užsienio 
reikalų komisijos posėdyje 
kaip jos narys. Pirmininkavo 
komisijos vadovas F. Stru
milas, o svarstėme klausi
mus, susijusius su tarptauti
niais vaikų globos metais. 
Pranešimus tuo klausimu pa
darė Vaikų metų respubliki
nės komisijos pirmininkė L. 
Diržinskaitė ir respublikos 
Moterų tarybos pirmininkė 
B. Boreišienė. Mudu su Už
sienio reikalų ministru V. 
Zinkevičium pasidžiaugėme, 
kad priemonės vaikų metų 
proga siejamos su taikos ir 
tautų draugystės propagan
da ir skatinimu. Dar buvo 
svarstomi klausimai, susiję 
su busimąją 1980 metų Olim
piada Maskvoje.

Kitą dieną įvyko “Tėviš
kės” draugijos plenumas, ku

I

visuomenės

veikėjas
(TELEGRAMAI

Vilnius. — Gegužės 10 
dieną Meno darbuotojų rū
muose įvyko pažangiųjų 
Amerikos lietuvių laikraščio 
“Vilnis” redaktoriaus, Lietu
vos TSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo Jono Stasio Jo- 
kubkos 70-ųjų gimimo meti
nių minėjimas.

Susirinkimą pradėjo Lietu
vos TSR žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas, “Tie
sos” laikraščio redaktorius 
Albertas Laurinčiukas.

Pranešimą apie jubiliato 
gyvenimą, visuomeninę ir

i žurnalistinę veiklą padarė 
Valstybinio televizijos ir ra
dijo komiteto kolegijos narys 
Apolinaras Sinkevičius.

Apie susitikimus su Jokub- 
ka, apie taurią jubiliato as
menybę kalbėjo “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas Pra
nas Petronis, Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas Ramojus Pe
trauskas. Vilniaus Valstybi
nio Vinco Kapsuko universi
teto dėstytojas Laurynas 
Kapočius, poetas Linas Val- 
basys, Partijos istorijos in
stituto prie Lietuvos KP CP 
direktorius Romas Šarmai
tis, Universiteto studentė 
Birutė Žemaitytė.

Minėjimo dalyviai pasiuntė 
Jokubkai sveikinimo telegra
mą, kurioje Jubiliatui linki
ma ilgų kūrybingų metų ir 
didelės sėkmės jo vaisinga
me darbe. V. Petkevičienė

riame pranešimą apie nuolat 
gyvėjančius ryšius su išeivija 
ir jos jaunimu padarė draugi
jos prezidiumo pirmininkas 
generolas P. Petronis. Pasi
sakė visa eilė kalbėtojų. Ple
numas kooptavo eilę naujų 
narių ir padarė kai kurių 
pakeitimų prezidiumo sąsta
te. Užbaigoje pamatėme du 
naujus filmus. Vienas jų “Pa- 
ryžius-Panevėžys” vaizdavo 
Panevėžio teatro kūrėjo ir 
direktoriaus J. Miltinio susi
tikimą su atvykusiais į Pane
vėžį jo senais draugais, su 
kuriais pradėjo aktoriaus žy
gius Paryžiuje. Antrame fil
me gražiai parodyta Kanados 
lietuvių jaunuolių grupės 
viešnagė Lietuvoje. Ypač 
gražiai nuskambėjo vienos 
jaunuolės atsakymas į klausi
mą, ar ji laiko save lietuvai
te, nors gimusi Kanadoje. Ji 
atsakė: “Jei kačiukas gimė 
arklidėje, jis nepasidaro ark
liu, o lieka kačiuku.”

Taikos gynimo komiteto 
prezidiumo posėdis

Trečią dieną, IV.28, įvyko 
Lietuvos TSR Taikos gynimo 
komiteto prezidiumo posė
dis. Jame išklausėme komi
teto pirmininko pavaduotojo 
G. Žaliuko ir komiteto sekre
torės L. Pakerytės praneši
mus apie ką tik pasibaigusį 
taikos reisą aplink Baltijos 
jūrą. Dalyvauti Tarybinio 
Taikos gynimo komiteto tai
kos reise atvyko 260 draugų 
iš įvairių tarybinių respubli
kų, jų tarpe keturiolika iš j 
Tarybų Lietuvos. Šiltlaivis 
“Michail Kalinin” išplaukė iš 
Klaipėdos uosto ir aplankė 
Lenkijos uostą Gdynę, Vo
kietijos DR uostą Rostoką- 
Varnemiunde, pabuvojo Vo
kietijos Federatyvinės Res
publikos uostuose Liubeke ir 
Hamburge, paskui nuplaukė 
į Kopenhagą, iš ten į Stok
holmą ir Helsinkį, iš kur 
grįžo į Tallinną. Visur tary
biniai taikos šalininkai susiti
ko su kaimyninių šalių taikos 
šalininkais. Ypač įspūdingas

ir skaitlingas mitingas įvyko 
Liubeke, kur Vakarų Vokie
tijos taikos šalininkai karštai 
sveikino draugus iš Tarybų 
Sąjungos, reiškė solidarumą 
su jais kovoje už taiką ir 
nusiginklavimą, smerkė im
perialistų politikus, kurie 
švaistosi žodžiais apie taiką, 
o tuo tarpu remia ginklavi
mosi biznį.

Lietuviai aukštose 
pareigose

Turbūt jau rašėte apie tai, 
kad neseniai įvykusios naujai 
išrinktosios TSRS Aukščiau
siosios Tarybos pirmoje sesi
joje mūsų respublikos atsto
vas LKP CK I sekretorius P. 
Griškevičius išrinktas Sąjun
gos Tarybos pirmininko pa
vaduotoju. Tuo būdu Tarybų 
Lietuvos atstovavimas cen
triniuose Tarybų Sąjungos 
vadovaujančiuose organuose 
dar padidėjo. Kaip žinoma, 
respublikos A. T. Prezidiu
mo pirmininkas A. Barkaus
kas išrinktas TSRS Aukš- 
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininko pavaduo
toju, o mūsų Ministrų Tary
bos pirmininkas J. Maniušis 
išrinktas TSRS Ministrų Ta
rybos sudėtin.

Kol rašiau šiuos puslapius 
jau pravažiavome Varėną, 
jau riedame Baltarusijos že
me, o netrukus ir Gardinas.

Tuo kol kas ir baigiu, 
linkėdamas Jums viso ge
riausio. Tikiuosi kai ką para
šysiąs iš Vokietijos DR.

Justas Paleckis 
Vilnius-Gardinas 
1979.V.3 1979.V.3

* * *
Labai, labai mylėčiau savo 

brangų draugą Antaną Bim
bą apkabinti ir pabučiuoti jo 
tokio iškilmingo gimtadienio 
ir aukšto apdovanojimo pro
gomis.

Būk sveikas, mano bran
gus drauge. Linkiu Jums 
daug, daug sveikatos, laimės 
ir saulėtų dienų.

O. Šilkienė
Vilnius
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

“Keturios modernizacijos” 
arba Pekino ekonominis 

avantiūrizmas
Pastaraisiais mėnesiais Ki

nijos spaudoje daug rašyta ir 
iki šiol teberašoma apie “ke
turias modernizacijas.” Turi
mi galvoje esminiai pertvar
kymai keturiose—žemės
ūkio, pramonės, 
mokslo ir technikos—srityse. 
Šio kurso, nubrėžto KKP XI 
suvažiavime 1977 metų rug
pjūčio mėnesį, tikslas, kaip 
pareiškė Hua Gofenas, iki 
šimtmečio pabaigos paversti 
Kiniją “didžia, galinga šiuo
laikine valstybe." KKP CK 
pirmininkas šia proga pasa
kė, kad būtina įvykdyti “vi
sapusiška šuolį" vystant ša
lies ekonomika, ypač stipri
nant jos karinę galia.

Beje, Pekine nebe pirma 
karta ambicingai mėginama 
šuoliškai paversti Kinijos 
Liaudies Respublika “galinga 
valstybe." Priminsime Mao 
Czeduno “didįjį šuolį.” Mao 
svajojo per kelerius metus 
pralenkti Anglija, padidinti 
metinę plieno gamyba Kini
joje iki 100 milijonų tonų, 
grūdų—iki 500 milijonų to
nų. Visi žino, kad šis “didysis 
šuolis" gėdingai sužlugo. An
tai praėjusiais metais šalyje 
buvo pagaminta tik 31 milijo
nas tonų plieno. Žemės ūkio 
produkcijos gamyba 1970- 
1976 metais išaugo tik 1,5 
procento, o šalies gyventojų 
skaičius per ta patį laika 
padidėjo maždaug 90 milijo
nų.

Tačiau “didžiojo vairinin
ko” pasekėjai mažai pasimo
kė iš liūdno patyrimo, susiju
sio su “didžiuoju šuoliu," 
neatsisakė savo pirmtako di
džiavalstybinių užmačių. Tie
sa, skirtingai nuo jo jie tikisi 
pasiekti savo tikslus ne “sa
vo jėgomis,” o padedami 
Vakarų valstybių.

Tiesiogiai susimokę su im
perializmu, nutraukę Drau
gystės, sąjungos ir savitar
pio pagalbos sutartį su Tary
bų Sąjungą, dabartiniai Pe
kino lyderiai daugiausia vil
čių deda į pagrindinių kapita
listinių šalių kreditus, tech
nologija, įrengimus ir specia
listus. Kaip tik jų remiami 
jie ir tikisi įgyvendinti “ke
turių modernizacijų” progra
ma, kurios šerdį sudaro karo 
pramonės sukūrimas, armi
jos perginklavimas ir visiš
kas militarizavimas. Tam Pe
kine negailima nei pinigų, 
nei materialinių gėrybių: ka
riniams reikalams ten išlei
džiama daugiau kaip 40 pro
centų valstybinio biudžeto!

Bet ambicingos Mao Cze
duno įpėdinių užmačios grin- 

Tokios Gegužinės demonstracijos Iranas 
dar nebuvo matęs

Teheranas. — Gegužės Pirmoji, tarptautinė darbo žmonių solidarumo šventė, šiemet 
Irano sostinėje buvo atžymėta milžiniška demonstracija. Apskaitoma, kad joje 
dalyvavo daugiau kaip 100,000 iraniečių. Nieko panašaus Iranas dar nebuvo matęs.

j džiamos netvirtu pamatu.
; Patikrinus paaiškėjo, kad 
planai paversti Kinija iki 
šimtmečio pabaigos “super- 
valstybe" yra ne mažesnė 
avantiūra, kaip Mao “didysis 

gynybos, šuolis.” Ir, kaip rašė Londo-
no laikraštis “Financial 
times,” “praėjus mažiau kaip 
metams nuo tos dienos, kai 
Hua Gofenas paskelbė, kad 
pradedamos vykdyti kelios 
ekonominės programos, ir 
numatė dideles grūdų ir plie
no gamybos užduotis, kinai 
perdaug nesigarsindami, at
sisakė šio plano, užsibrėžė 
kur kas kuklesnį uždavinį.”

Peržiūrėdamas “keturių 
modernizacijų” programų, 
Pekinas kartu gerokai suma
žino anksčiau numatytų pra
monės įrenginių importų iš 
Vakarų šalių. Buvo nutrauk
ta daug anksčiau suderintų 
susitarimų su JAV, Japoni
ja, Anglija ir kitomis šalimis. 
Tačiau tai visiškai nepalietė 
sutarčių, pagal kurias Vaka
rai tiekia ginklus ir karo 
pramonės įrengimus.

— Kaip nurodė tas pats 
laikraštis “Financial Times," 
Kinija neturi pakankamai va
liutos apmokėti didžiuliam 
importui, kuris reikalingas, 
norint įvykdyti anksčiau nu
matytų programų. Be to, ir 
KLR energetikos bei žaliavų 
bazė pernelyg silpna, kad 
aprūpintų kuriamas pramo
nės šakas reikalinga energija 
ir žaliavomis. “Kultūrinės re
voliucijos” nuniokotoje Kini
joje nėra ir tam būtinų kvali
fikuotų darbininkų bei tech
nikos specialistų kadrų.

Bet svarbu ne vien tai, kad 
Pekino ekonominiai planai 
nepagrįsti, avantiūristiški. 
Jie blogi pirmiausia dėl to, 
kad jų tikslas ne kelti liau
dies masių gyvenimo lygį, o 
įgyvendinti didžiavalstybi
nes, ekspansionistines Peki
no viršūnių užmačias, didinti 
ginkluotę, militarizuoti šalį ir 
ruoštis naujam karui.

V. Sereika

Juodųjų unijistų 
konvencija

Philadelphia, Pa. — Gegu 
žės 24-28 d. čia įvyks Juodų
jų unijistų koalicijos metinė 
konvencija. Pranešama, kad 
apart kitų žymių veikėjų, 
joje kalbės ir Jungtinių Val
stijų ambasadorius Jungti
nėse Tautose Andrew 
Young. Pagrindinė konvenci
jos tema: kova už juodųjų 
žmonių lygias teises.

Tumo - Vaižganto tėviškėje
Plati juodo asfalto juosta 

! kerta vaizdingas kalvelės, ly- 
I gumas ir žaliuojančius miš- 
! kus, toli palikdama saulės 
i spinduliuose tyvuliuojančius 
ežerų veidrodžius. Tik kų 
buvau šiuolaikinio gyvenimo 
tempais skubančiame Anykš
čių mieste, kur dar kartų 
gyvenime alsavau ilgų ilgų 
metų vingiuose susikaupu
siais kiekvieno lietuvio šir
džiai brangiais prisimini
mais. Anykščių takais ir ta
keliais vaikščiojo įžymūs mū
sų literatūros kūrėjai Anta
nas Baranauskas, Jonas Bi
liūnas, Antanas Vienuolis- 
Žukauskas. Jaudinančias mi
nutes pergyvenau vaikščio
damas prie Baranausko klė
telės, kurioje prie silpnos 
žvakės gimė nemirtingasis 
“Anykščių šilelis.” Nusilen
kiau didžio kūrėjo ir žmo
gaus kapui, kuris čia pat 
stovinčiame name gyveno iš
tisus trisdešimt dvejus me- 

' tus. Daug prisiminimų man 
i naujai atgimė vaikštant šio 
Į namo—A. Vienuolio-Žukaus- 
ko memorialinio muziejaus 
kambariais, kuriuose lyg va
karei matei svetingų, lieknų 
žilagalvį šeimininkų, plačia
me pasaulyje pasklidusių 
eilučių autorių.

Toli toli matosi nuo ant 
aukšto kalno stovinčio pa
minklo papėdės, saugančio iš 
svetimų padangių į Švento
sios pakrantes sugrąžintus 
Jono Biliūno palaikus. Buvau 
Niūronių kaime ir aplankiau 
gimtųjį Biliūno namų. Visuo
met daug žmonių šiose lite
ratūrinėse Anykščių vietose.

Dosni ir gera ši Aukštaiti
jos žemė, subrandinusi to
kius dvasios ir minties galiū
nus!

Aukštaitijos literatūrinėje 
sostinėje parūpo aplankyti 
dar vieno įžymaus anykštė
no, įžymaus mūsų rašytojo ir 
literatūros kritiko gimtųsias 
vietas, pažiūrėti, kaip gyve
na ir “Pragiedrulių,” “Dėdžių 
ir dėdienių” kūrėjo žemai
čiai. Todėl ir skubu iš 
Anykščių į šiaurės rytus pui
kia vaizdingo kelio juosta. 
Netruko automobilio ratams 
prabėgti dvidešimt keturi ki
lometrai ir įvažiuoju į Svėda
sus—šviesų ir erdvų mieste
lį, kuris keliais jungiasi su 
Rokiškiu, Utena, Kupiškiu, 
gi pagrindinių kelių susikirti
me plyti dvi aikštės.

Ką byloja istorija?
Svėdasų vardas žilos isto

rijos šaltiniuose pirmų kartų 
minimas 1503 m. Gi 1957 m. 
surašyme pažymėtas Svėda
sų dvaras—žinomų didikų 
Radvilų valdos. Nuo XVIII 
amžiaus pradžios čia vyko 
dideli turgai ir prekymečiai. 
Miestelyje veikė parapijos 
mokykla. 1777 m. šioje mo-

TSRS liaudies artistas 
Henrikas Vancevičius, 
šio straipsnio autorius

T. Žebrausko nuotrauka

kykloje mokėsi vos šeši mo
kiniai: du bajorų ir keturių 
miestelėnų vaikai. Po trisde
šimt keturių metų mokinių 
skaičius padidėjo iki 40 vai
kų.

Spalio revoliucijos įtakoje 
čia gimė Tarybos. Buržuazi
jai su svetimų durtuvių pa
galba jas nuslopinus, veikė 
pogrindinė komunistų orga
nizacija.

Hitlerinės okupacijos me
tais daug Svėdasų gyventojų 
žuvo kankinių mirtimi. Ši 
žemė daug kančių matė ir 
pokario metais, kai mūsuose 
siautėjo ginkluotos naciona
listų gaujos. Jie iš pasalų 
nužudė J. Balkuškų, A. Ba
ronų, A. Juozaponį, J. Ma
ciulevičių, J. Petronį, S. Zo
nytę—tarybinius aktyvistus, 
dorus ir gerbiamus gyvento
jus.

Žemiečių pagarba

Dabar miestelyje Svėdasų 
kolūkio cehtras. Jau daug 
metų senoje gyvenvietėje 
veikia vidurinė mokykla, li
goninė, biblioteka ir kitos 
įstaigos. Netoliese bažny
čios, pastatytos 1784 m. su 
aštuoniakampe varpine ir 
Radvilų koplyčia—vertingais 
architektūriniais paminklais, 
išaugo prašmatnūs kultūros 
namai. Jie kainavo veik 500 
tūkstančiai rublių, tačiau tai 
miestelio pažiba. Kolūkis tu
ri neblogų meno saviveiklų, 
žiūri Vilniaus ir Kauno tea
trų spektaklius, muzikinių 
kolektyvų koncertus. Naujoji 
kultūros namų salės scena 
sutalpina bet kokio didžio 
kolektyvų. Na, ir daug kų 
dabar žmonės ir pamato. 
Neseniai čia koncertavo toli
mosios Turkmėnijos meno 
meistrai.

Neseniai kultūros namuose 
įvyko rašytojo Juozo Tumo- 
Vaižganto vakaras. Gausiai 
susirinko žmonės, prisiminti 
savo įžymių žemietį. Atėjo 
netoliese esančio Moleišiūnų 
kaimo gyventojai, kur 1869 
m. gimę busimasis meninių 
grožinės literatūros drobių 
kūrėjas, įžymus kritikas, 
Kauno universiteto garbės 
daktaras.

Vakare skaitė Vaižganto 
kūrinių ištraukas. Vietos li
teratai deklamavo “Pragie
drulių,” “Dėdžių ir dėdienių” 
ir kitų kūrinių, autoriui skir
tus eilėraščius, choras daina
vo dainas. Pabaigoje visi 
žiūrėjo Lietuvos kino studi
jos pagal apysaką “Dėdės ir 
dėdienės,” pastatytų meninį 
filmų. “Tas prakeiktas nuo
lankumas.” Gėlių puokštės 
gulė šalia J. Tumo-Vaižganto 
paminklų Svėdasuose ir Ma- 
leišiuose. Mat, Svėdasuose 
1937 m. rašytojui buvo pa
statytas paminklas. Kiek 
ankstėliau paminklas išaugo 
jo gimtajame Maleišių kai
me. Čia nuo ankstaus pava
sario iki rudens šalnų žydi 
gėlės, su gėlių puokštėmis 
ateina moksleiviai, kurie, bė
ję, ir prižiūri šiuos pamink
lus. Anykštėnai didžiai ger

bia savo ketvirtųjį įžymųjį 
mūsų literatūros kūrėjų, pa
garsinusį jų žemę ir savo 
geriausiais veikalais visiems 
laikams įaugusį mūsų groži
nėje literatūroje.

Mylį savo žemę žmonės
Prastokos Svėdasų kolūkio 

žemės. Daug sumanumo ir 
triūso jos reikalauja. Žmonės 
čia darniai dirba ir derliais 
garsėja visame Anykščių ra
jone. Dažnai gauna net iki 32 
centnerių iš hektaro. O ūkis, 
juosiamas žinomų Beragio ir 
Alaušo ežerų, gan didelis, 
turįs per 4500 hektarų. Vis 
didėja bendros pajamos. 
Prieš dešimt metų kolūkio 
pajamos siekė tik 130 tūk
stančių, gi pereitais metais 
jos peršoko 1 milijonų 700 
tūkstančių rublių.

Agronomas Bronius Duro- 
sevičius gali didžiuotis įreng
tomis kultūrinėmis pievomis 
ir ganyklomis. Jų kasmet 
didėja. Šiais metais jos padi
dės visu šimtu hektarų. Me
lioratoriai šiais metais nu- 
drenuos 200 hektarų, o po 
metų kitų dar 400 hektarų 
žemės.

Stoja rikiuotėn 600 vietų 
karvidžių kompleksas. Stato
mas tarpūkinio susivienijimo 
12 tūkstančių vienetų kiauli
džių kompleksas.

Puikiai dirba mechanizato
riai Bronius Giedraitis, Ka
zys Rimša, Antanas Ardavi- 
čius, melžėja Genė Lockienė, 
gyvulių augintojos Liuda 
Jančienė, Ona Urbonienė. 
Žmones gerai uždirba, švie
siai gyvena. Kelios dešimtys 
kolūkiečių mokosi vakarinėje 
vidurinėje mokykloje.

Jau dvidešimt metų ūkiui 
vadovauja Vytautas Kovas. 
Šiame ūkyje dirbo iš pat 
jaunystės, tapo žemės ūkio 
specialistu, buvo komjaunuo
lis, o dabar jau daug metų 
partijos eilėse.

— Kiekvienais metais mū
sų kolūkiečiai atostogų metu 
daug keliauja,—pasakoja 
Vytautas Kovas,—kurortų ir 
kelionių kelialapiams skiria
me per 4 tūkstančius rublių. 
Pamato šalies ir užsienio 
kraštų prašmatnybes. Tačiau 
niekas mūsiškių nerado ir 
neras geresnių ir gražesnių 
vietų, kaip gimtieji Svėda
sai, puikiausios apylinkės, 
kurių takeliais vaikščiojo 
taurusis mūsų Tumas vėliau 
pagarsėjęs Vaižganto slapy
vardžiu. Myli savo kraštą jo 
žemiečiai, žemę, kuri gausios 
technikos pagalba tapo naši 
ir dosni . . .

Henrikas Vencevičius

Premjere Thatcher 
tarėsi su 
premj. Schmidtu

Londonas. — Gegužės 10 
d. čia su vizitu lankėsi Vaka
rų Vokietijos premjeras Hel
mut Schmidt. Naujoji An
glijos premjerė Margaret 
Thatcher pažadėjo Schmid- 
tui, kad Anglija ir jos vado
vybėje pasiliks ištikima 
NATO ir Bendrosios Rinkos 
nare. “NATO yra mūsų, kaip 
ir jūsų, užsieninės politikos 
kertinis akmuo,” pasakė 
Thatcher per svečiui suruoš
tus pietus.

Toks pareiškimas Schmid- 
tui labai patiko. Juk jis taip 
skubiai, vos Thatcher spėjus 
į savo rankas paimti šalies 
vadovybę, ir pribuvo čia su
sipažinti su naujosios Angli
jos valdžios užsienine politi
ka.

New Yorkas. — Praėjusią 
savaitę meras Koch pasirašė 
įstatymą, kuris draudžia 
miesto gatvėse bei aikštėse 
vartoti alkoholinius gėri
mus—degtinę, alų, vyną. 
Ateitis parodys, kaip aštriai 
bus šis įstatymas vykdomas 
praktikoje. Bausmė už įsta
tymo sulaužymą: $25, arba 5 
dienų kalėjimas.

Sniečkus—energetikų 
miestas

Auga nauji Sniečkaus namai.

Sniečkaus vaikų darželyje, pastatytame pagal specialų 
projektą.

Į stoties statybos aikštelę tiesiamas vandentiekis.

Žiemos rytas vos brėkšta, 
o milžiniškoje daugoje jau 
verda darbas: akinančiai 
blyksi suvirinimo aparatai, 
viena po kitos burgzdamos 
rieda mašinos. Ignalinos ato
minės elektrinės statyboje 
prasideda nauja darbo diena. 
Ir čia—šioje daugoje—po ke
leto metų ims plakti galinga 
širdis, atomas atiduos savo 
milžinišką energiją žmo
nėms. Šiandien į komplekso 
pamatus jau išlieta daugiau 
kaip tūkstantis kubinių me
trų betono.

Mažiau kaip prieš ketve
rius metus—1975 metų rug
pjūčio mėnesį ant Visagino 
ežero kranto buvo padėtas 
busimojo naujo respublikos 
miesto kertinis akmuo, o 
1977 metų balandžio mėnesį 
čia atšvęstos pirmosios įkur
tuvės. Šiandien elektrinės 
statytojų mieste jau apsigy7 
veno 5 tūkstančiai šeimų. Čia 
jau ryškėja pirmojo mikrora
jono kontūrai. Tokių mikro
rajonų mieste bus trys. Vei
kia 1280 ■ vietų mokykla ir 
vaikų darželis. Atidaryta ke
letas buitinio aptarnavimo 
įmonių, statomas didelis pre
kybos centras ir kino teat
ras.

M. Baranausko nuotraukos

Sniečkaus miestas kyla ant 
ežero kranto, jis skendės 
žalumynuose. Statybininkai 
stengiasi nepažeisti gamtos 
harmonijos, formuoja land
šaftą pagal projektuotoju su 
manymus. Šiandien—gyven
vietė, o rytoj—Sniečkaus 
miestas taps vienu gražiau
sių Lietuvos kampelių.

ENERGINGAS 
KOVOTOJAS 
PRIEŠ GINKLAVIMOSI 
VARŽYBAS

Newark, N. J. — Skaitlin
gosios Tarptautinės mašinis
tų unijos prezidentas Wil
liam Winpisinger yra pasižy
mėjęs kovotojas už taiką ir 
prieš ginklavimosi varžybas. 
Jis kalbėjo SANE organiza 
cijos suruoštame metiniame 
bankete balandžio 29 dieną 
Irvingtone. Jis griežtai pa
smerkė ginklavimosi lenkty
nes tarp didžiųjų valstybių ir 
reikalavo tas jėgas ir lėšas 
panaudoti kovai su nedarbu 
ir kitiems liaudies reikalams. 
Už jo nenuilstamą veiklą, už 
pasaulinę taiką, už tautų ir 
valstybių taikų sugyvenimą, 
SANE jį apdovanojo Taikos 
premija.



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ

LAIŠKAI 1S LTSR MENO DARBUOTOJŲ ROMŲ

Plataus diapozono aktorius

L. Noreika [dešinėje] poeto M. Martinaičio 
kūrybos vakare. Sigito Sinkaus nuotrauka

Dar karta perskaičiau Jus
tino Marcinkevičiaus eilėraš
ti ir prisipažįstu, jog noras 
rašyti apie žmogų, kuriam jis 
paskirtas, gerokai atlyžo. 
Baimė, dvelktelėjusi iš su
pratimo, jog rašyti apie ta
lentinga žmogų tegali tik 
gabi plunksna, atvėsino ma
no užgaida. Ak, poete Justi
nai Marcinkevičiau, ačiū tau 
už eilėraštį "Laimonui No
reikai,” bet va net nesuvo
kiu, kaip man dabar išsisuk
ti. Dar jo—tavo eilėraščio— 
nebuvau skaitęs, o pažadas 
Laimonui Noreikai buvo pa
sakytas. Girdi, gerbiamas 
aktoriau, parašysiu apie jus į 
"Laisvę.” Taigi, tokelės to
kios ir, atrodo, kad nieko 
geresnio nebeliko, o tik pa
simerkti plunksna į rašalą ir 
pagal išgales tęsėti aktoriui 
duota pažadą.
“Ranka su gėlėmis nusvirus”

Tai pirmoji eilutė iš Just. 
Marcinkevičiaus eilėraščio 
"Laimonui Noreikai.” Daug, 
oi daug kartų ši ranka sviro 
nuo gėlių ir neabejotina, kad 
dar labai daug kartų nusvirs. 
Gi poetas, žiūrėdamas į akto
rių ir draugą, visuomet bus 
teisus, pasakęs jam, kad taip 
gėlėmis užimtas žmogus ne
daug ką begali:

"nei ką sutikt, nei paly
dėt.”

Rugpjūtis ir rugsėjis Lie
tuvoje buvo šaltus. Vis lijo. 
Si dangaus nelaimė taip įgrį- 
so žmonėms, ypatingai kai
muos, kad net seniai atsisakė 
pranašysčių. Ką, esą, beiš- 
bursi—lyja šiandien, tai ir 
rytoj lis. O pas L. Noreiką 
kone kasdien užeidavo kvies
liai, neabejojantys, kad:

“. . . žodyje daugiau jėgos 
nei kumštyje.”
Beje, ir aplinkybės to

kiems kvietimams kuo pui
kiausios, nes L. Noreika vi
sur—Pasvalyje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, aplink juos esan
čiuose kolūkiuose . . . Mat, 
Valstybinis Akademinis dra
mos teatras išvežė į gastro
les A. Laurinčiuko "Neapy
kantos spalvą” ir A. Čechovo 
"Vyšnių sodą.” Pirmajame 
spektaklyje L. Noreika atlie
ka Kruzo, o antrajame Gaje- 
vo vaidmenis.

"palaimink sėją 
su vystančiu žodžiu 

ant lūpų,”
Šitaip prašo Just. Marcin

kevičius aktoriaus. Tokios 
sėjos žmoguje palaiminimui 
L. Noreika atidavė nemažai 
metų ir dar daugiau pastan
gų. Ar neužtenka? Tačiau 
jeigu dar vis girdi—"palai
mink”!—matyt, kad neužten
ka. Dar neužtenka tų gausių 
vaidmenų kino filmuose, 
teatruose, tų gausių susitiki
mų su publika, kur skambėjo 
aktoriaus balsas, skaitant li
teratūros kūrinius.

Sakome: tai dalia kiekvie
no aktoriaus. Bet ar kiekvie
no? Sakyčiau—ne, ne kiek
vieno, nes nekiekvienas gi
męs po tokį likimą nelėmusią

I žvaigžde. Reikėjo laimingo 
i sutapimo žmoguje, o būtent 
talento ir atkaklaus darbo, 
kad L. Noreika kiekvienuose 
Lietuvoje namuose būtų sa
vas ir visuomet laukiamas.

“ar tu laimingas aš vis 
klausiu?”

Ar laimingas?
Aplytais rugsėjo keliais tą 

dieną į Gilaičius važiavo 
autobusai ir tik čia, suradę 
kultūros namus, išjungdavo 
motorus. Pro atidarytas du
ris triukšmingai ir greitai 
išsiverždavo moksleiviai— 
vyresni ir jaunesni. Puikiuo
se Kalinino vardo kolūkio 
namuose greitai ir gausiai 
susirinko šitokio gražaus jau
nimo. Kokiii būtinybė juos 
čia sutraukė? Koks troškulys 
surinko tokią jauną, padyku
sią ir kartu reiklią publiką? 
Ogi tik žinia, kad eiles skai
tys L. Noreika. Tai vis tieji, 
kurie, ištroškę Tave, akto
riau, pamatyti ir išgirsti, 
anot poeto:
"kai čiulbi paukščio gerklėje 
kai varpo šerdyje siūbuoji.”
Tačiau Gilaičiai—tai tik 

vieno epizodo buveinė, o 
kiek tokių ir kitokių po visą 
Lietuvą būta? Laimonas No
reika, sugrįžęs rugsėjo 19 d. 
iš gastrolių, užrašų knygutė
je pažymėjo, jog jau sureng
ta tik jo, tai yra vieno 
žmogaus, 564 koncertai!

į paskutinę tokią vieno 
žmogaus koncertinę progra
mą, pirma kartą perskaitytą 
Šiauliuose, L. Noreika išėjo, 
pasakiusiu, būdamas dvyli
koje asmenų. Išėjo pirma 
pats įsiklausęs, o dabar va 
pasiryžęs kitiems iškalbėti 
XIX a. pabaigos lietuvių 
poetų mintis, kitaip pasa
kius—atnešti žmonėms 
praeities. Tuomet L. Norei
kos lūpomis prabilo Stanislo
vas Dagilis, Andrius Vište
lis— Lietuvis, Mečislovas Da
vainis-Silvestraitis, Juozas 
Miliauskas-Miglovara, Jurgis 
Zauerveinas—Girėnas, Pe
tras Arminas-Trupinėlis, 
Ksaveras Sakalauskas-Vana
gėlis, Vincas Kudirka, Juo
zas Andziulaitis-Kalnėnas, 
Jonas Mačys-Kėkštas ir Pra
nas Vaičaitis.
“gyventi sakant broli mano 
gyventi girdint

broli mano”— 
rašo Just. Marcinkevičius 
aktoriui paskirtame eilėraš
tyje.

L. Noreika pirmą kartą į 
sceną išėjo 1942 metais. Tuo
met dar gimnazistas, šešio
likmetis jaunuolis. Šiaulių 
teatre Sofijos Kymantaitės- 
Ciurlionienės dramatizuotoje 
pasakoje "Dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių” L. 
Noreikai atiteko gandro 
vaidmuo.

Kaip žinia, lietuvių tauta šį 
gražų paukštį apsupo meile 
ir pagarba. Tai pasisekimo 
paukštis. Jeigu būčiau linkęs 
tikėti prietarams, tai ne šiaip 
sau, ne dėl gražesnio vaizdo, 
o rimtai teigčiau: mielieji, tik

Į gandrui palaiminus žmogus 
' tampa asmenybe, kuris savo 
gyvenimu sugeba gražiai pa
puošti tautą, jos kultūrą, 
mokslą ar panašiai. Tačiau 
šis gražaus pasisekimo 
paukštis L. Noreikos širdyje 
susuko lizdą anksčiau, nes jo 
vardas—Talentas, o talen
tas, sakyčiau, tai savybė, 
kuri dažniau įgimta. Tik bliz
gesys jos keičiasi, priklauso
mai nuo to, kiek čia pasi
stengia didysis šlifuotojas 
DARBAS.
"sužibti žodžio lašeliu 

saldžiam kalbos kory”
— Aš džiaugiuosi,—kalbė

jo L. Noreika, kad pasitaikė 
sutikti labai talentingų, ne
paprastai puikių žmonių. Ma
no mokytojai buvo Borisas 
Dauguvietis, Romualdas 
Juknevičius—irgi plačiai ži
nomas režisierius, aktorius, 
pedagogas; mano mokytoju 
taip pat buvo aktorius Mečys 
Chadaravičius. Žodžiu, esu 

i turtingas gerais mokytojais 
ir čia, Lietuvoje, ir ten— 
Maskvoje.

— Kas geriausia įsimena 
iš ten, tai yra iš Maskvos?— 
pasiteiravau.

L. Noreika kalbėjo:
— Didžiausios įtakos man 

kaip aktoriui, neabejotinai 
turėjo profesorius Vasilijus 
Orlovas. Valstybiniame teat
rinio meno institute, į kurį 
mokytis įstojau 1948 m., jis 
buvo aktoriaus meistriškumo 
vadovas. Ir pasakysiu, kad 
tai nepaprastas pedagogas, 
kaip ir nepakartojamas akto
rius, tuomet dirbęs Maskvos 
Dailės teatre. Profesorius 
buvo K. Stanislovskio moki
nys.

Didžiulę įtaką mano aktori
niam braižui padarė ir profe
sorė Marija Orlova.

— Ačiū,—pasakiau L. No
reikai ir vėl galvojau apie 
tai, kiek nemažai reikia pa
čiam turėti ir kitiems išdalin
ti, kad va pagal nuopelnus 
talentingas poetas padainuo
tu:

“sužibti žodžio lašeliu 
saldžiam medaus kory.”

Pranas Kartonas
Bus Daugiau

Estijos TSR MA Chemijos 
institute nuspręsta, jog auto
mobilius maloniau plauti kve
piančiu skysčiu. Todėl estų 
pasiūlytoji naujoji plovimo 
priemonė aromatizuojama 
kaip ir, sakysime, muilas.

SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ KAUNO

Kauno fotografai— 
naujose patalpose

Iškilminga nuotaika jautėsi 
atgimusiuose Kauno sena
miesčio namuose, Rotušės 
aikštėje Nr. 1. Lietuvos foto
grafijos draugijos Kauno 
skyrius pagaliau sulaukė 
naujų rūmų, kad galėtų visu 
ūgiu išsitiesti ir tarti savitą, 
kaunietišką žodį, kuris juos 
išskirtų iš kitų Lietuvos foto
grafų tarpo. 0 pavardžių, 
plačiai žinomų net už Tarybų 
Sąjungos ribų, nemaža. Čia 
ir L Giedraitienė, ir J. Kal
velis ir žinomas fotochemi- 
kas, išradėjas P. Karpavi
čius, net mūsų kosmonautus 
konsultavęs, o kas nežino A. 
Macijausko, R. Požerskio, R. 
Rakausko? Tai—kauniečių 
geležinė gvardija. Gi pridėję 
dar jaunos kartos foto-gin- 
klanešius rasime tokį būrį 
entuziastų, kad bus kuo atei
tyje pasidžiaugti. Laborato
rijos, administracijos patal
pos, didžioji parodų salė, 
viskas padaryta par exce- 
lence. Tiesiog nesinori pati
kėti, kad mūsų >restaurato- 
riai taip šauniai sugebėjo 
“prikelti” iš numirusių seną 
namą, kurio ir dienos, atro
do, jau buvo suskaitytos. 
Todėl ir nieko nuostabaus, 
kad pas mūsų restauratorius 
dažnai atvažinėja konsultuo
tis ne tik sąjunginių respu
blikų, bet ir užsienio atsto
vai. 0 tarptautiniuose pasi
tarimuose mūsiškių darbai 
šioje srityje taip pat aukštai 
vertinami. Žinoma, pradžia

buvo labai sunki, viską rei
kėjo pradėti nuo abc, bet 
pasiryžimas viską nugali.

Šių rūmų, bene vienintelės 
tokio maštabo fotogalerijos 
Tarybų Sąjungoje, atidary
mo proga buvo surengta per
sonalinė mūsų žinomo foto
grafo Antano Sutkaus foto 
darbų paroda. Artėja iškil
mingoji 17-ji valanda. Žmo
nių tiek, kad net uodas 
neturėtų kur įskristi. Visi su 
aparatais, visokiausių firmų 
ir kalibro, blicai tiktai žibčio- 
ja. Pasirodo ir šių iškilmių 
“kaltininkas” A. Sutkus, ly
dimas Kauno skyriaus vy
riausio fotografo A. Maci
jausko. Matome ir Kauno 
miesto valdžios atstovus, 
restauratorius, įvairių orga
nizacijų, perijodikos delega
tus ir t. t.

Savo žodyje A. Macijaus
kas nubrėžė šių naujų foto- 
namų reikšmę. Čia bus taip 
pat rengiami jauni fotogra
fai, kurie, išėję tam tikrą 
programą, kursą, aktyviai 
įsijungs į fotojudėjimą, pa
dėdami spaudai, krašto tyri
mukams renkant dokumenti
nę medžiagą, rašant organi
zacijų istorijas, metraščius. 
A. Macijauskas taip pat nuo
širdžiai padėkojo valdžios at
stovams, restauratoriams už 
tokią puikią dovaną fotogra
fijos menui, toliau žodį su
teikdamas žinomam mūsų fo
tografui Antanui Sutkui, ku
ris savo trumpoje kalboje

SVEIKATA 
HIGIENA 
GROŽIS

Kamuoja nemiga 
Kodėl?

Vis daugiau žmonių skundžiasi nemi
ga. Statistika rodo, jog kas trečias su
augęs žmogus JAV kenčia dėl nemigos. 
Anglijoje — kas ketvirtas, Prancūzijoje 
— kas penktas. I. Rod štato duomeni
mis, 21 % Maskvos gyventojų taip pat 
skundėsi blogu miegu: tai sunkiai už
migdavo, tai dažnai prabusdavo, tai 
sapnuodavo baugius sapnus, kalbėda
vo, šaukdavo ar grieždavo dantimis. 
Neišmiegojęs žmogus rytą atsikelia su 
skaudama galva, būna vangus, sugle- 
bęs, irzlus, be energijos, blogos nuo
taikos, nekūrybingas, nedarbingas.

Mokslininkų nuomone, pagrindinė ne
migos pirežastis — šiuolaikinė civiliza
cija su nuolatiniais savo palydovais — 
didėjančiais gyvenimo tempais, infor
macijos gausumu (radijas, televizija, 
laikraščiai, žurnalai), oro užterštumu, 
nepakankamu fiziniu jūdrumu (hipodi- 
dinamija), triukšmu ir. nuo to vis didė
jančia vidine įtampa.

Daugelis žmogaus organizmo fiziolo
ginių procesų vyksta ritmingai: Širdies 
veikla, kvėpavimas, vidaus sekrecijos 
liaukų funkcija ir kt. Miegas taip pat yra 
ritmiškai besikartojantis biologinis reiš
kinys, kurio metu organizmas pailsi, at
sistato jo jėgos bei darbingumas. Mie
gant smegenų nervinėse ląstelėse vyks- 
ta intensyvus amino rūgščių persitvar
kymas, kuris ypač suintensyvėja sap
nuojant. Todėl nepatariama sapnuojan
čio žadinti. Miegant sulėtėja širdies 
veikla, kvėpavimas, medžiagų apykai
ta, daugelis kitų procesų. Suaugę žmo

nės miega vieną kartą per parą, vaikai 
— po keletą kartų.

Ką parodo tyrinėjimai.
Miegas seniai domino žmoniją. 1913 

metais prancūzų mokslininkai Lazand- 
ras ir Pjersonas, norėdami įsitikinti, kiek 
galima išbūti be miego, atliko bandy
mus su šunimis. Jie įvairiais būdais ne
leisdavo jiems užmigti. Daugelis be 
miego išsilaikė tik 6—7, o keletas — 
12 parų. Jau po 6 nemigos parų gyvu
liukai pasidarydavo vangūs, nestovėjo, 
neėdė, nereagavo į aplinką. Japonijos 
mokslininkai panašius bandymus atliko 
su savanoriais kaliniais. Dalis jų po 6—8 
nemigos parų susirgo. Prancūzų fiziolo
gas Bernaras manė, kad mus ima miegas 
dėl periodiškai sulėtėjančios krau
jo apytakos smegenyse. Mokslininkai 
N. Kleistmanas, A. Tonkich, P. Anochi- 
nas teigė, kad smegerių bazėje esanti 
liauka (hipofizis) išskiria specialų hor
moną, kuris sukelia miegą. Suleidus šio 
hormono didesnį kiekį, žmogus užmigs 
giliu (lyg narkozėje) miegu. Daugelis 
mokslininkų miego reguliaciją sieja su 
centrine nervų sistema. Šveicarų fizio
logas Nesąs, silpna elektros srove dir
gindamas atitinkamas smegenų sritis 
bandomiesiems gyvuliukams, sukeldavo 
miegą. Nervinių faktorių įtaką miegui 
patvirtina ir tai, kad* susirgus encefalitu 
(virusinės kilmės smegenų uždegimu), 
žmogus miega ištisas savaites.

Pastebėta, kad akli, kurti, be to, nau
jagimiai miega geriau. Profesorius Bot
kinas ir Striumpelis pažymi, kad kuo ma
žiau žmoguje funkcionuoja pojūčių or
ganų, tuo mažiau į smegenis patenka 
informacijos ir geriau miegama.

Geras, gilus 8—10 valandų miegas 
žmogų atgaivina. Miegas — tai pasyVus 
poilsis. Negilus, su bauginančiais sap
nais bei dažnais prabudimais miegas 
nesuteikia poilsio, žmogus jaučiasi po 
tokios nakties apsnūdęs, be iniciatyvos, 
nedarbingas. Vaikai ir vyresni žmonės 
turi miegoti ilgiau. Amerikiečių gydy
tojas P. Teleris, stebėjęs daug vyresnių 
kaip 60 metų žmonių, nustatė, kad tie, 
kurie miegodavo ilgiau negu 8 valan
das, neskaitant dienos miego, jautėsi 
žymiai geriau ir buvo sveikesni negu 
tie, kurie miegodavo vos po 7 valan
das. Tarybinis mokslininkas G. CiciŠvilis 
nustatė, kad ilgaamžiai Kaukazo gyven
tojai mięga vidutiniškai po 11—13 va
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Šiame pastate Kaune Rotušės aikštėje Nr. 1 yra įsikūręs 
Lietuvos Fotografrijos Draugijos Kauno Skyrius.

Antra tiek patalpą yra po žeme, rūsiuose.
V. Gulmano nuotr.

pareiškė, jog dar nelaikąs 
savęs tikru menininku. Jis 
fotografuoja tai, kas, jo ma
nymu, yra gražu, kad tą 
grožį perteiktų kitiems, kad 
visi žmonės pasidžiaugtų, 
matydami, kokia šauni ir 
graži dabar yra mūsų mažoji 
Lietuva. Už viską jis nuošir
džiai dėkoja savo ginklo 
draugams, ypač žmonai, kuri 
nepykdavo, kada jam reikė
davo ilgesniam laikui atsi
skirti nuo šeimos.

Įteikiamos gėlės, diplomai, 
suvenyriniai ženkliukai. Se
ka ekspozicijos apžiūra.

A. Sutkus esmėje yra rea
listas, bet ir čia, realiame 
gyvenime, jo personažai 
įgauna kažkokius įdomius, 
prasmingus simbolius. A. 
Sutkaus fotodarbai, jo stilius 
yra visiems gerai pažįstami, 
ypač tiems, kurie domisi 
Lietuvos fotografijos raida.

Ir vienok dar sykį atidžiai 
peržiūrai visą ekspoziciją, 
kurioje matai beveik visą 
Lietuvą pačiais įvairiausiais 
aspektais, rakursais, iš akių 
aukščio, iš lėktuvo ir t. t.

Jei JAV lietuvių rašytojo 
J. Kaupo pasakų velnias 
Kripštukas vėl ateitų į Kau
no senamiestį, kur jis kaž 
kada yra buvęs, ir nusileistų 
į naujai atgimusius pože
mius, baisiausiai nustebtų ir 
tikrai nenorėtų lįsti lauk.

Reikalinga palinkėti kau
niečiams šios didelės šventės 
proga visokeriopos sėkmės 
naujuose ieškojimuose. O tu
rint tokias unikalias patalpas 
jau galima tikrai daug nu
veikti.

Sėkmės Jums, šviesos 
meistrai! V. Gulmanas

Sūduva
Kur Nemunas teka tarp klonių žalių, 
Bangelė Šešupės sustingo, 
Ten mano tėvynė nuo amžių senų, 
Ten kraštas garbingas jotvingių.

Ten laisto daržely sesutės rūtas,
Ten rymo motulė prie vartų, 
Beržai svyruonėliai nuleidę šakas 
Ten saugo sodybas nuo karščių.

Kukuoja gegutė sodely rytais, 
Lakštingalos čiulba per naktį, 
Ten obelys puošias švelnučiais žiedais, 
Ten sielai ramybę surasi.

Kęstutis Balčiūnas

landų. Mokslininkas yra tos nuomonės, 
kad ilgesnis miegas — tai senstančio or
ganizmo savigynos reakcija prieš nei
giamus aplinkos faktorius.

Kiekybė ar kokybė?
Miego norma kiekvienam žmogui in

dividuali. Judrūs, iniciatyvūs, trykštan- 
tys energija ir sumanūs žmonės miega 
mažiau, negu flegmatikai, inertiški, pa
syvūs, nekūrybingi ar senesnio amžiaus 
žmonės. Žinoma, kad Petras I ir Napo
leonas miegodavo po 5 valandas, Edi
sonas vos 2 valandas per parą. Nežiū
rint to, jie buvo darbingi ir kūrybingi. 
Anglų mokslininko A. Morou nuomone, 
svarbu ne miego „kiekis“, o „kokybė“ 
Žmogui reikia tiek miegoti, kad atsista
tytų darbingumas, žvalumas ir energija. 
Normalus miegas toks, kai žmogus už
miega greitai giliu monofaziniu (be at
sibudimų) miegu, užpildytu gyvenimiš
ko turinio sapnais. Miego gilumas ir 
trukmė siejasi ir su žmogaus vegetaci
nės nervų sistemos ypatumais, aukšto
sios nervinės veiklos tipu, temperamen
tu ir kt. Žmonės, vadinami „vyturiais“, 
užmiega anksti ir greitai, miega neligai, 
bet giliu, gaivinančiu miegu, rytą at
sibunda anksti žvalūs ir energingi ir tuoj 
kimba į darbą. Jie darbingiausi rytą ir 
oirmąją dienos pusę. Kiti žmonės — 
„pelėdos“ — užmiega sunkiai, vėlai, 
jų miegas negilus. Atsibunda jie vėlai, 
vangūs, nepailsėję, dienos metu nedar
bingi. Tik vakare, kai kiti eina miegoti, 
jie įsitraukia į darbą.

Ligos ir nemiga
Trumpalaikė nemiga gali ištikti ir 

kiekvieną sveiką žmogų pervergus, po 
dvasinių sukrėtimų, susijaudinimo, po 
sunkių pergyvenimą. Pailsėjus, daugiau 
pabuvus gryname ore, miegas vėl susi
tvarko. Tačiau kartais nemiga užsitęsia 
savaitėmis, mėnesiais, metais. Dėl to 
žmogus nuolatos jaučiasi nuvargęs, ne
kūrybingas, dirglus, suglebęs, skundžia
si bloga atmintimi, galvos skausmais.

Nemiga yra svarbiausias kai kurių li
gų požymis. Skausmą, kosulį, dusulį ly
di ir nemiga. Taip pat nemiga ištinka 
sergant kraujospūdžio liga, smegenų 
augliais, vidaus sekrecijos liaukų funk
cijos sutrikimais, neurozėmis, šizofreni
ja ii kitomis ligomis. Kai kada ir vaikai 
miega neramiai, kalba, griežia dantimis

ar vaikšto miego metu. Visais šiais at
vejais būtina pasitarti su gydytoju. Ne
dera patiems griebtis migdančiųjų, nes 
jie padės tik laikinai, nepašalins 
pagrindinės ligos priežasties. Be to, ga
lima prie migdomųjų priprasti ir susi
laukti nepageidautinų pasekmių.

• Kaip kovoti su nemiga?
Jeigu nemiga atsirado po protinio 

pervargimo, gyvenimo ritmo, režimo 
pažeidimų, per gausios informacijos 
antplūdžio, tai su tokia nemiga, sėkmin
gai galime kovoti ir pačios. Savaitę kitą 
reikia pailsėti, vengti bereikalingų kal
bų, kino, televizijos, skaitymo, maitintis 
reguliariai ir ne per gausiai, vakarie
niauti bent 2—3 vai. prieš gulant. Va
karienė turi būti lengva: pieniška sriu
ba, stiklinė arbatos, pieno ar kefyro su 
bandele. Vietoj vakarienės galima su
valgyti porą nerūgščių obuolių. Dvi va
landas prieš miegą reikia nebedirbti 
įtempto protinio darbo, nebeklausyti 
trankios muzikos, negerti kavos ir stip
rios arbatos. Reikia stengtis daugiau 
būti gryname ore arba pasimankštinti 
prie atviro lango ar balkone, suregu
liuoti kambario temperatūrą, kuri turi 
būti ne aukštesnė kaip +18 ar +16°C. 
Jeigu butas sausas, jį reikia drėkinti. 
Vakarais aplinka turi būti rami, apšvie
timas neerzinantis, patalynė ne perdaug 
minkšta, bet švari, naktiniai marškiniai 
ar pižama — laisvi ir švelnūs. Nepata
riama prisikrauti daug pagalvių, nes tai 
gali sutrikdyti kraujo apytaką smege
nyse. Patariama gultis visuomet tuo pa
čiu laiku po šilto (bet ne karšto ir ne 
šalto) dušo ar kojų vonelės. Migdančiai 
veikia ir tylūs monotoniški garsai. Gu
lint' patogioje padėtyje, atpalaidavus 
visus raumenis, užmerkus akis, pataria
ma įsiklausyti į laikrodžio tiksėjimą, 

vėjo švilpimą ar kitą švelnų monoto
nišką garsą. Naktį pabudus nereikia 
keltis, kalbėti, rūkyti, bet, pasirinkus 
patogią padėtį, persivertus ant kito šo
no, vėl stengtis užmigti.

Jeigu minėtos priemonės nepadėjo ir 
nemiga jus kankina toliau, būtina pasi
tarti su gydytoju (geriau neuropatologu 
ar psichoneurologu).

Migdomuosius vaistus galima vartoti 
tik gydytojui patarus, ir tai neilgai.

Doc. J. ANDRIUŠKEVIČIENE
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Montreal, Quebec

Tarybiniai svečiai

Gegužės 7 d. į Montrealą 
atskrido dvi turistinės gru
pės iš Tarybų Sąjungos. Vie
ną grupę sudarė įvairių pro
fesijų ir respublikų žmonės, 
kurie pakeliaus po plačiąją 
Kanadą, o vėliau pasieks ir 
J. A. V. Toje grupėje yra ir 
du tautiečiai iš Gimtinės, tai 
Juozas Kuolelis, L. K. P. 
Centro Komiteto propagan
dos ir agitacijos skyriaus 
vedėjas, ir Pranas Noreika 
Lietuvos V. Lenino darbo 
raudonosios vėliavos ordino 
valstybinės rajoninės elektri
nės direktorius.

Antroji grupė, tai meninin
kai iš Volgogrado, kurie ga
stroliuos po kai kuriuos Ka
nados miestus ir grįždami 
gegužės 20 d. montrealie- 
čiams koncertuos. Koncer
tas, kai šiuos žodžius skaity
site, jau bus praėjęs.

Gaila, kad abi grupės Mon
treale buvo labai trumpai— 
tik pernakvojo ir išvyko į 
Quebecą. Nebuvo suspėta di
desnei grupei tautiečių su 
svečiais iš Gimtinės susitikti.

Buvo išvykę
A. Suplevičienė buvo išvy

kusi į Jungtines Amerikos 
Valstijas, į sesers žento lai
dotuves.

Bill ir Lidija Houghton (A. 
ir K. Keršių duktė) pora 
savaičių praleido Porto Rica.

B. ir M. Šalčiūnai kelioms 
savaitėms išvyko pas Mary
tės brolį ir jo šeimą į J.A.V., 
į Arkansas valstiją. Linkiu 
linksmos viešnagės.

Sulaukė naujagimės
Bob ir Sandra Short sulau

kė antros, gražios ir diktos 
dukrelės, o B. ir H. Šimonė- 
liai antros anūkėlės. Gi S. 
Petronienė džiaugiasi pra
turtėjusi trimis proanūkiais.

Atžymėjo 80-jį gimtadienį
Adomas Liokaitis gegužės 

2 d. atžymėjo savo 80-jį 
gimtadienį. Pasveikinti jį 
atėjo jo kaimynai. Jubiliatas 
daugeliui šios kolonijos lietu
vių yra gerai žinomas, nes 
per daugelį metų aktyviai 
visur dalyvaudavo ir priklau
sė įvairioms organizacijoms; 
taipgi yra pasidarbavęs pa
rengimų komitetuose. Skaitė 
ir skaito pažangią spaudą. 
Linkiu šiam mielam tautie
čiui geros sveikatos ir kad 
sulauktų dar daug gimtadie
nių. *

Priešvedybinė pramoga
Labai skaitlinga ir šauni 

priešvedybinė pramoga buvo 
suruošta L. Armalinskaitei, 
kurios vestuvės su anglų 
tautos vaikinu įvyks birželio 
9 d. P-RĖ K.

TRYS NAUJI KAPAI
Montreal, Canada. — Ge

gužės 8 d. mirė Verutė 
Mikalauskienė (Mikalauskai
tė), sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Liūdesyje liko sūnus Juozas 
ir duktė Jennie Dasienė ir jų 
šeimos; taip-gi sesutė K. 
Keršienė su šeima ir daug 
giminių ir artimųjų. Į laido
tuves buvo atvykęs veliones 
brolio sūnus Stasys Mika
lauskas iš J. A. V.

Velionė iš Lietuvos kilusi 
nuo Kauno, Pažaislio apskr., 
Neveronių kaimo. Į šią šalį 
atvyko 1928 m. su dviem 
mažamečiais vaikučiais, pas 
savo vyrą, kuris prieš 19 
metų mirė, o prieš 6 metus 
velionę ištiko sunki paraly
žiaus liga, o ant galo prisime
tė gangrina į koją, kurią per 
3 kartus teko pjauti, kol 
užgeso jos gyvybė amžinai. 
Skaudžiai pergyveno arti
mieji, matydami ją taip sun
kiai sergančią, o sesutei K. 
Keršienei buvo skaudžiausia, 
nes del sunkios neseniai per
gyventos savo operacijos, 
gydytojai neleido jai nė pa
skutinį kartą atsisveikinti su 
sesute.

Velionės karstą puošė apie 
50 vainikų. Į kapus palydėjo 
nemažas skaičius tautiečių, 
kurie po palydų buvo 
kviesti vaišėms.

pa-

bū-
Lin

liko žmona, 
irgi blogoje

ir tūkstan- 
šalį atvyko

Gegužės 12 d. didelis 
rys montrealiečių ir St. 
apylinkės tautiečių ir kita
taučių, į amžiną poilsio vietą 
palydėjo Joną Latvėną, su
laukusi 77 m. amžiaus. Dide- 
liame liūdesyje 
kurios sveikata 
padėtyje.

Velionis, kaip 
čiai kitų į šią
didelės depresijos laiku. Te
ko nemažai ir vargo panešti. 
O kada jau gyvenimas pradė
jo nusišypsoti, tai pradėjo 
kamuoti nesveikata. Iš Lie
tuvos, rodos, buvo kilęs nuo 
Panevėžio. Kanadoje giminių 
neturėjo. Jo laidotuvėmis 
rūpinosi J. ir K. Petruliai. 
Po laidotuvių, velionio na
muose palydovai buvo pui
kiai pavaišinti.

Gegužės 14 d. buvo palai
dotas Balys Puodžiūnas, su
laukęs 74 m. amžiaus. Liko 
sesutė Liudvisė Palubinskie- 
nė, kuri ir rūpinosi jo laido
tuvėmis. Velionis kilęs nuo 
Anykščių Siminiškių kaimo.

Kitos naujienos
D. Gurklį ištiko nelaimė. 

Krito nuo kopėtėlių ir skau
džiai užsigavo.

Verdūnietis M. Gudas, 
seniai grįžo iš Toronto, 
ankęs savo dukrelę.

J. Macėkas yra susirgęs ir 
guli St. Gabrini ligoninėje.

PrėK.

ne- 
ap-

TORONTO, ONT., CANADA
Mirus

Bromui Žukauskui
I

Reiškiame gilią užuojautą jo anūkams Tarybų 
Lietuvoje Vitui ir Vincui Žukauskams, anūkėms 
Adeliai Gražulevičienei, Marytei Alenskienei, Ane- 
liai Saurusevičienei ir Birutei Vansevičienei, taipgi 
pro-anūkams ir visiems artimiesiems.

Mes liūdime kartu netekę mylimo draugo.
O. Wilkelis S. E. Paberalis
L Rūkas J. A. Ylai
M. A. Guobai J. M. Miller
V. Massey J. Šinkūnas
M. N. Kulokas J. R. Kuktorai
N. Cuplevičienė P. M. Daugėlai
J. Leskevičius J. Masiokas
J. 0. Žuliai J. Budrys
S. Karvelis F. Balnys
W. Rimdeika J. E. Mockeliai
A. Saltonas J. Anderson
A. Jurgutaitis P. Kunčas
J. Valaitis Ch. Morkūnas

T. Valentas

Toronto, Ont.
Lietuvių Moterų Draugija
Draugijos susirinkimas 

įvyko gegužės 7 Clairmont 
salėje. Jam vadovavo I. Ru- 
kienė.

Perskaičius protokolą ir fi
nansinį raportą, nutarta su
ruošti pikniką. Piknikas 
įvyks pas Cibirkus farmoje 
birželio 24, sekmadienį. Tuo 
reikalu pasirūpinti sutiko M. 
Daugėlienė.

A. Ylienė perskaitė laišką 
nuo A. Siuplevičienės, Mote
rų Draugijos pirmininkės 
Montreale. Pasirodo, kad 
montrealietės į mūsų pikniką 
neatvyks . . .

Po susirinkimo įvyko loši
mas “Bingo” ir vaišės su 
užkandžiais.

Sūnų ir Dukterų Draugija
Gegužės 6, sekmadienį, 

įvyko Sūnų ir Moterų Pensi
ninkų Draugijos susirinki
mas toje pačioje salėje.

Draugijos pirmininkas J. 
Yla susirinkimą atidarė ir 
jam vadovavo. J. Morkio 
protokolas buvo priimtas ir 
finansiniai raportai užgirti. 
Pasirodo, kad ši draugija 
nedaro didelių pelnų, bet iš
silaiko iš gaunamų pajamų ir 
dar padaro nedaug ir pelno.

Buvo sumanymas surengti 
pikniką. Tam visi pritarė. 
Valdyba apsiėmė pasirūpinti 
piknikui vietą ir nustatyti 
pikniko laiką.

Priešvedybinis balius 
[shower]

Gegužės 6 surengtas prieš
vedybinis balius Margaretai 
Holidai ir Rick Douglas 
(Daugėlai) Clairmont salėje. 
Jų vestuvės įvyks birželio 8.

Į balių susirinko daug pu
blikos. Visi buvo gražiai 
priimti ir pavaišinti. Busi
mieji jaunavedžiai gavo daug 
gražių dovanų.

Rick Douglas yra gerai 
žinomų Daugėlų sūnus. Jo 
motina Elinora (Karpavičiū
tė) praeitą žiemą mokė mote
ris rankdarbių.

J. Naruševičienė

WORCESTER, MASS.
NETEKOME ŽYMIOS 
VEIKĖJOS

Po ilgos ir sunkios ligos 
kovo 29 d. Nursing Home 
New Jersey valstijoje mirė 
Marijona Sukackienė. Paliko 
liūdinčius sūnus gydytoją 
Vytautą ir inžinierių Juozą ir 
dukterį Juliją. Sūnus Vytau
tas parsivežė motiną pas 
save, kad visi trys būtų 
arčiau motinos ir kad galėtų 
ją aplankyti. Bet pradėjo 
sirgti ir išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Velionė gimė Lietuvoje 
Alytaus rajone ir dar jaunu
tė būdama buvo atvežta į 
Ameriką. Čia ji lankė pradi
nę mokyklą, tai laisvai varto
jo anglų kalbą.

Marijona priklausė prie vi
sų pažangiųjų organizacijų ir 
jose užimdavo vadovaujamas 
vietas. Marijona daug laiko 
ir pastangų įdėjo į Aido 
Chorą, kuris buvo pažiba 
visoje Mass, valstijoje. Su 
jos pagalba ir gabumais buvo 
surengta daug koncertų.

Kadangi Marijona laisvai 
vartojo anglų kalbą, tai vei
kė ir tarptautinėje dirvoje. 
Ji turėjo daug pasitikėjimo 
tarp angliškai kalbančių pa
žangių žmonių.

Kai buvo pranešta, kad 
balandžio 29 d. Marijonos 
lavonas bus parvežtas į Wor
cester} palaidojimui Vilties 
Kapinėse (Hope Cemetery), 

I tą dieną po pietų į kapines 
susirinko daug jos senų 
draugų, lietuviškai ir angliš
kai kalbančių paskutinį kartą 
su ja atsisveikinti. Užbaigus 
laidotuvių apeigas, visi buvo 
pakviesti į Shrewsburio pa
žangiųjų Finų Klubą ir pa
vaišinti užkandžiais. Buvo 
anglų kalba pasakyta keletas 
prakalbėlių. '

Ačiū Petrui Plakščiui už 
prisidėjimą prie šermenų su
ruošimo.

Lai būna Marijonai lengva 
ilsėtis šios šalies šaltoje že
melėje. J. Jaskevičius

įvairios žinios

10

INDIJOS RYŠIAI SU 
SOCIALISTINĖMIS 
ŠALIMIS

New Delhi. — Birželio
dieną Indijos premjeras Mo- 
rarji R. Desai su oficialiu 
vizitu išvyks į Tarybų Sąjun
gą, Lenkiją, Čechoslovakiją 
ir Jugoslaviją. Sis jo vizitas į 
Tarybų Sąjungą bus antras. 
Pirmas vizitas ?lyko 1977 m. 
spalio mėnesį.

Indijos vyriausybė ener
gingai gerina ir plečia santy
kius su socialistiniais kraš
tais. Ir šiame vizite premje
ras Desai su minėtų šalių 
vadovybėmis tarsis ekonomi
nio ir kultūrinio bendradar
biavimo reikalais.

Indija, kaip žinoma, yra 
viena neprisijungusių šalių, 
nepriklausančių nei prie 
NATO, nei prie Varšuvos 
Sutarties Sąjungos.

KINIJA PASIŪLIUS 
TARYBŲ SĄJUNGAI 
TARTIS

Peking. — Čia kalbama, 
kad Kinijos Liaudies Respu
blikos vyriausybė esanti pa
siūlius Tarybų Sąjungai tar
tis dėl pagerinimo ryšių, 
kurie, kaip žinia, yra labai 
įtempti. Tokį pasiūlymą ji 
padariusi per Tarybų Sąjun
gos ambasadorių įlyja Sher- 
bakov. Siūloma tartis preky
bos, technologijos ir tarp 
valdžių ryšių klausimais.

Iš Argentinos lietuvių veiklos

Argentinos pažangių moterų būrelis, gražiai paminėjęs 
Moters Dieną Lietuvių Ratelio sodyboje, 18.79. Iš dešinės 
antroji-Vagos redaktorė Adelė Šniokaitė. Viduryje viešnia 
iš JAV Uršulė [Ruth] Labuckaitė Railienė, kuri čia pas 
brolius praleido Argentinos vasarą. Lietuvių Ratelyje 
įvyksta kas mėnuo populiarūs skaitlingi parengimai, kurių 
metu suvažiavę iš plataus Buenos Aires tautiečiai gražiai 
padraugauja, apsirūpina literatūra, pasikeičia skaitymui 
knygomis. LR dabartiniu laiku yra stiprus lietuvybės 
židinys.

Artinantis vasaros sezo
nui, L. L. D. Toronto kuopa 
laikys savo susirinkimą ge
gužes 31 d., prieš vasarines 
atostogas. Yra svarbių kuo
pos reikalais klausimų, ku
riuos būtinai turime aptarti. 
Visi kuopos nariai privalote 
susirinkime dalyvauti.

Gegužės 31 d. ketvirtadie
nis. Susirinkimas prasidės 2 
vai. po pietų Sūnų ir Dukte
rų Klubo patalpose, 160 
Claremont St.

Tai iki pasimatymo. Lauk
sime jūsų. Kuopos Valdyba

SVEIKINA “LAISVĖS” 
SUVAŽIAVIMĄ
Gerbiamieji “Laisvės” 
darbuotojai,

Aš sveikinu “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimą ir linkiu 
“Laisvei” gyvuoti dar daug 
metų. Siunčiu $90 mano gim
tadienio sukakties proga ko
vo mėnesyje suėjo 90 metų.

Linkiu “Laisvės” skaityto
jams ir kolektyvui dar daug 
geros sveikatos, kad mūsų 
namus “Laisvė” lankytų per 
ilgus metus.

Valerija Masienė
Weston, Ont., Canada

Waterbury, Conn.
Balandžio 21 d. M. ir J. 

Ulozai buvo pakviesti daly
vauti parengime, kuris buvo 
surengtas vietinių dipukų, 
uždirbti pelno, kuriuo būtų 
galima pasiųsti šokikų ir dai
nininkų grupę į Chicago, Ill.

Pasibaigus koncertui, 
einant Ulozams namo, prie 
šalygatvio, jie buvo apie 7 
huliganų užpulti ir smarkiai 
apdaužyti. Ulozai žino, kas 
juos užpuolė. Tai buvo iš 
toliau atvykę dipukai. Jie 
patraukti į teismą.

Linkime draugams Ulo
zams stipriai laikytis. Rep.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko gegužės 4 d., toj pačio
je vietoje, Library, Clinton 
St.

Pirmininkė A. Maldaikienė 
susirinkimą pradėjo 1:30 vai. 
popiet. Dalyvavo 10 narių.

Nesulaukiant nutarimų 
raštininkės Marcelės, pirmi
ninkas paprašė J. Vaicekaus
ko užrašyti tarimus.

Finansų sekretorė Jennie 
Brown raportavo, kad bend
rai nariai užsimokėję nari
nius mokesčius.

Iždininkė A. Pagiegalienė 
raportavo, kad pasiuntė LDS 
albumui kuopos auką $7.50. 
Dabar banke kuopos pinigų 
yra $510.56. Raportas priim
tas.

Jau artinasi mūsų kuopos 
banketas; įvyks gegužės 26 
d. Kuopos komitetas banketo 
bilietus platina. Įžanga 
$6.00. Be valgio tik $1.00. 
Jennie parodys filmą apie 
Kiniją. Ji ten viešėjo mėne
sį laiko. Jos vyras aptarnaus 
gėrimais. Helen Raski ir A. 
Pagiegalienė programai va
dovaus.

Nutarta paaukoti $10.00 
LDS Bowling Turnyrui. Po 
$1.00 aukojo: Jennie Brown, 
J. Woiciek, Helen Pagiega
lienė, Anthony Pagiegala, A. 
Žemaitis, John Žemaitis ir P. 
Maldaikis. Viso—$17.00. Dar 
noriu priminti, kad turėsime 
ir muzikantą; tai galėsime 
pasišokti. Parengimas įvyks 
American Legion salėje, 
Clinton St. Pradžia 5:30 vai. 
popiet. J. Vaicekauskas

ARABAI SMERKIA 
JUNGTINES VALSTIJAS

Aden, Pietinis Yemenas. 
— Arabų Liaudies Kongre
sas, kuris veda kampaniją už 
Egipto izoliavimą už tai, kad 
jis padarė atskirą sutartį su 
Izraeliu, paskelbė labai aštrų 
pareiškimą, prieš Jungtines 
Valstijas. Organizacijos ge
neralinis sekretorius ir vadas 
Omar al-Hamdi sako: “Ka
dangi Jungtinės valstijos pa
skelbė arabų šalims karą, tai 
mes tuo patimi turime atsa
kyti ir joms.”

Pareiškime arabų šalys ra
ginamos boikotuoti Ameriko
je gamintus produktus.

Arabų Liaudies Kongresą 
sudaro atstovai nuo 150 or
ganizacijų iš 21 arabų šalies 
ir nuo Palestiniečių Išsilais
vinimo Organizacijos.

DARBIEČIAI VĖL JĮ 
IŠRINKO SAVO VADU

Londonas. — Nors James 
Callaghan vadovybėje Darbo 
Parija naujo parlamento rin
kimuose skaudžiai pralaimė
jo, darbiečiai vėl jį vienbal
siai išrinko partijos pirminin
ku ir vadu. Keletą metų 
buvęs Anglijos premjeru, 
dabar Callaghan vadovaus 
darbiečių opozicijai. Premje
ro vietą užėmė Konservato
rių Parijos vadovė Margaret 
Thatchar.

Kaip atrodo, tai rinkimų 
pralaimėjimas Callaghano 
įtakai Darbo Partijoje nepa
kenkė. Bet kai kurie darbie
čiai maną, kad pabaigoje šių 
metų jis pats iš pirmininko 
vietos pasitrauks ir ją užleis 
jaunesniam, energingesniam 
partijos veikėjui. Callaghan 
jau 67 metų.

Mielas bičiulis 
iš Philadelphijos

R. Merkis [kairėje], R. Merkytė ir istorikas iš Tarybų 
Lietuvos R. Maliukevičius 1972 m. Philadelphijoje.

L. Ruiko nuotr.

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmuose repu- 
blikonai buvo pasiūlė federa- 
linį 1980 metų biudžetą su
mažinti nuo $532.7 bilijono 
iki $526.9 bilijono. Bet jų 
pasiūlymas tapo atmestas 
218 balsų prieš 196.

ŽYMIOJI VIEŠNIA 
ĮMONĖJE IR ŪKYJE

Gryeres, Švaicarija. — 
Jungtinių Valstijų preziden
to Jimmy Carter žmona Ro
salyn su dukra Amy buvo 
nuvykus į Šveicariją gegužės 
6 dieną atidaryti Pasaulinės 
Taikos Organizacijos metinį 
susirinkimą ir ten išbuvo 
keturias dienas. Bet pirma, 
negu tą gražią paliks ir, 
įdomią šalį, žymioji viešnia 
aplankė didžiulę sūrių gamy
bos įmonę ir vieną žemės 
ūkį. To iš jos niekas nesiti
kėjo.

Viešnia paliko ir parsivežė 
labai gerus įspūdžius.

Prieš dešimtį metų, kai 
Amerikoje viešėjo didelė Ta
rybų Lietuvos turistų grupė, 
vienas aktyviausių jos globo
tojų Philadelphijoje buvo Ra
polas Merkis. Jis taip pat 
daug padėjo svečiams, kai po 
kelerių metų atvyko į JAV 
antra respublikos turistų 
grupė: aprodė vietas, susiju
sias su turtinga išeivių praei
ties veikla, surado pastatą, 
kur ėjo “Kovos” laikraštis, 
veikė Lietuvių socialistų są
jungos spaustuvė, darbavosi 
V. Kapsukas. Su R. Merkio 
globa susidurdavome neatsi
tiktinai, jos laukdavome: ži
nojome, kad jis buvo tary
tum savaime tapęs Philadel
phijos pažangių lietuvių 
autoritetingiausiu atstovu.

Pačioje 1912 m. pradžioje 
jis išlipo New Yorko žemėje, 
paskui įsikūrė Philadelphijo
je ir liko tame mieste visą 
laiką. Iš R. Merkio prisimini
mų aiškėja, kad jis—aukštai
tis, gimęs 1890 m. gegužės 
29 d. buv. Jūžintų valsčiaus 
Martinčiūnų kaime (dab. 
Utenos raj., Užpalių apyl.). 
Tėvas buvo bežemis, užsi
dirbdavo pragyvenimą mūri
ninko darbu, kurio išmokė ir 
sūnų. Neturėdamas namie 
jokių perspektyvų, R. Mer
kis 1908 m. su svetimu pasu 
išvyko į Peterburgą, buvo 
darbininkas. 1911 m. gruo
džio pabaigoje emigravo į 
JAV.

R. Merkis susidūrė su 
1905-1907 m. revoliucijos 
nuotaikomis, tapo tvirtai įsi
tikinusiu antiklerikalu, Phi
ladelphijoje įstojo į Lietuvių 
socialistų sąjungos kuopą. 
1919 m. nuėjo su komunis
tais. Tiesa, “sklokos” metais 
buvo laikinai patekęs į deši

niųjų socialistų įtaką, tačiau 
netrukus suprato klaidą, grį
žo kaip ir daugelis revoliuci
nių darbininkų prie pažan
giečių. Išaugino vaikus lietu
vių meno gerbėjais: duktė 
Rožė Merkytė-Behmer tapo 
pažangių chorų mokytoja, 
sūnus Albertas taip pat ak
tyviai dalyvavo meno savi
veikloje. Aktyvi veikėja bu
vo ir žmona. Bendradarbiavo 
R. Merkis pažangioje spau
doje, nušviesdavo tautiečių 
veiklą; pasirašinėdavo pa
varde, Piliečio slapyvardžiu, 
inicialais R. M.

R. Merkis ypač pasižymėjo 
atkaklia kova prieš naciona
listinius nusikaltėlius—nacių 
talkininkus, prisiglaudusius 
JAV (juk kaip tik Philadel
phijoje apsigyveno Impulevi- 
čibs . . .). 1959 m. su pirmą
ja JAV pažangiųjų lietuvių 
turistine grupe R. Merkis 
aplankė Tarybų Lietuvą.

1979 m. kovo 2 d. “Laisvė” 
pranešė apie Rapolo Merkio 
mirtį. Kai Lietuvos svečiai 
lankysis Philadelphijoje, jų 
jau nepasitiks mielas tautie
tis. Bet jo prisiminimas, jo 
gyvenimo pėdsakai pažangie
čių gyvenime visada liks.

Vytautas Kazakevičius

“G. K.” 1979 m. bal. 19

L.

Washingtonas. — Per dau
giau kaip penkerius metus 
ištarnavęs Egipte Jungtinių 
Valstijų ambasadorium, Her
man F. Eilts įteikė preziden
tui Carteriui rezignaciją. Jis 
sako, kad- jam užteko 32 
metų diplomatinės tarnybos. 
Jis taps Bostono universiteto 
profesoriumi ir rašytoju.

t
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MININT LDS 50 METU 
SUKAKTI, 
NEPAMIRŠKIME IR 
BUVUSIU KUOPU

Per 50 metų laikotarpį 
įvyko nemažai pasikeitimų 
LDS veikloje. Tūlos kuopos, 
kurios per eilę metų gerai 
darbavosi, dėl įvairių prie
žasčių negalėjo toliau tęsti 
savo veiklos.

Minint LDS 50 metų su
kakti, nepamirškime ir buvu
sių LDS kuopų atliktus gra
žius darbus mūsų Susivieniji
mo veikloje.

Prašome buvusių LDS 
kuopų narius, kurie turi ko
kios nors medžiagos apie jų 
veikla, ja pasiųsti LDS 50 
Metų Atžymėjimo komitetui
albumui.

Taipgi parašykite apie tų 
kuopų veikėjus. Jeigu turite 
kokių nors nuotraukų, pa
siųskite albumo rengimo ko
mitetui.

Siųskite sekamu adresu:
Aldona Olson
112 Meadow Lane
Libertyville. Ill. 60048

St. Petersburg, Fla.
ATSIPRAŠOME

Gegužės I d. “Laisvės” 
laidoje tilpo saintpetersbur- 
giečių išreikšta užuojauta 
mirus M. Sukackienei. Ten 
buvo praleisti sekami vardai: 
S. ir ,1. Kuzmickai, J. Lucas.

Labai ai-įprašome už įvy
kusia klaida spaustuvėje.

Administracija

Svečiai iš Lietuvos

L. Pakarklienė ir K. Česnauskas Laisvės salėje.
Nuotr. J. Siurbos

Gegužės 13 d. iš Tarybų 
Sąjungos atvyko 20 turistų, 
kviečiami American-Soviet 
Friendship Draugijos. Turis
tų tarpe randasi du lietuviai: 
Lina Pakarklienė, Panevėžio 
lino fabriko meistrė, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė, ir Kazimieras Čes
nauskas, Neringos poilsio na
mų lengvosios pramonės dar
bininkams direktorius.

Dėka žurnalistų Jono ir 
Bangos Lukoševičių šie du 
lietuviai turistai antradienį, 
gegužės 15 d. New Yorko 
Lietuviu Moterų Klubo susi
rinkimą. Labai malonu buvo 
pasikalbėti su jais išgirsti šių 
jaunų žmonių pasisakymą 
apie jų darbą Tarybų Lietu
voje.

Si turistų grupė išvyko iš

New Yorko anksti trečiadie
nio rytą į Los Angeles, Cali
fornia, o iš ten važiuos į Chi
cago, paskiau į Minneapolis 
ir į Washington, D. C.

Mes linkime visai grupei 
praleisti viešnagę JAV kuo 
puikiausiai. Ieva Mizarienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MIELOS SESUTĖS

Lilijos 
Kavaliau skait ė s-Beit e

Gegužės 12 sukako šešeri metai nuo mūsų taip 
mylimos ir geros sesutės Lilijos mirties. Mes jos 
niekad nepamiršime.

HELEN KUDIRKIENĖ
AGNES JUREVIČIENĖ

“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 Yorką 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.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Mirė
Pirmadienį, gegužės 14 d., 

Justinas Velička man pa
skambino į namus apie 7 
vai., pranešti, kad tik prieš 
valandą laiko mirė jo mamy
tė Domicėlė Veličkienė.

Ji buvo pašarvota Garšvos 
Haven Hill koplyčioje, palai
dota ketvirtadienį, gegužės 
17 d. Pine Lawn kapinėse, 
Long Islande, šalia savo my
limo vyro Aleko.

Sekančiame “Laisvos” nu
meryje bus plačiau parašyta 
apie mūsų mielosios New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo narės, “Laisvės” skaityto
jos ir buvusios aidietės gyve
nimą. Ieva

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

“Laisvės” Bendrovės di 
rektorių posėdis įvyks antra 
dienį, gegužės 22 d., 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje. Da 
lyvaukime visi.

N. Buknienė, Sekr

ALPINE, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Čepulis

Jonas Lazauskas

Mirus

M. A. Sukackienei
Mes, New Yorko Aido Choro nariai, reiškiame 

gilią užuojautą dukrai Julei Brennan ir sūnums 
Juozui ir Vytautui, giminėms, artimiesiems ir 
draugams su kuriais Marytė dirbo visuomeninėje 
veikloje. Mes ypatingai prisimename jos veiklą 
Meno Sąjungoje ir Worcesterio chore.

Tessie Stočkienė
Mildred Stensler
A. ir I. Bimbai
P. ir N. Ventai
Julia Lazauskienė
Ieva Mizarienė

Adele Lupševičienė 
Victor Becker 
M. Hacinkevičius 
Ona Babarskienė 
Nastė Buknienė 
W. A. Malin

BROOKLYN, N. Y.

mirė 1974 m. gegužės 19 d.
Jau penkeri metai praėjo nuo Vinco mirties. 

Gaila ir skaudu netekus gyvenimo draugo.

ona Čepulienė

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mirė 1975 m. gegužės 22 d.
Jau praėjo ketveri metai kaip staiga nustojo 

plakusi širdis ir užgeso gyvybė mano mylimo ir 
brangaus vyro ir dukters tėvo. Kiekvieną dieną 
prisiminame jį su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo meilė šeimos pasiliks amžinai mūsų 
mintyse.

Liūdinti Žmona-JULIA LAZAUSKIENĖ 
Dukra-LILLIAN PAULSON su Seimą 

Miami, Florida

AIDO CHORAS kviečia į pavasario šventę 
sekmadienį, gegužės 20 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Aido Choras ir Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn., suteiks
to pradžia 2 vai. po pietų. Po koncerto bus 
duodami pietūs. Auka $7.

ums gražių dainų. Koncer-

Hartfordo Laisvės Choras vadovybėje Wilma Hollis

Flowers, candy, a restau
rant dinner, relief from 
chores, are very important 
on Mother’s Day. But politi
cal action to make mothers’ 
lives easier and happier all 
year round is even more 
beneficial and long-lasting.

Mother’s Day is a time to 
give mothers a happy holi
day, but it is also a time to 
honor their role and the 
special burden they bear as 
women and mothers.

There was a very interes
ting article in the previous

IŠ GEGUŽĖS 6 DIENOS 
DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE

Iš New Yorko išvykome 8 
vai. ryto ir Washingtone 
pribuvome 12 valandą. Ten 
jau sutikome demonstraciją 
ant Pennsylvania Ave. Be
veik visi maršuotojai dar 
jauni žmonės. Tik kur-ne-kur 
matėsi senesnio amžiaus 
žmogus. Visur aidėjo šūkiai 
prieš atomus ir prieš karą.

Prie kapitolio aikštėje įvy
ko demonstrantų susirinki
mas. Visa aikštė ir gatvės 
apie ją buvo užpildytos de
monstrantais. Pagal “Wa
shington Post” rytojaus die
ną pranešimą, ten galėjo būti 
125,000 demonstrantų!

Buvo visa eilė kalbėtojų. 
Visi jie pabrėžė, kad ši de
monstracija yra tik pradžia, 
kad visoje šalyje žmonės bus 
mobilizuojami prieš karą, už 
taiką, kad Amerikos liaudis 
yra priešinga ginklavimosi 
varžyboms ir nori, kad pa
saulyje viešpatautų taika ir 
t. t.

Visa diena praėjo labai 
sklandžiai. Demonstracija 
buvo labai sėkminga.

Geo. Wareson

BRIEFS
issue of Laisvė by Helen 
Feifer about Moter’s Day 
and with it a beautiful pic
ture—painting by our known 
artist Robert Feifer.

* * *
There is a Mammoth Book 

Fair June 9-10, 11 a. m. to 6 
p. m. at Unity Center Audi
torium, 235 W. 23rd Street, 
New York City. Thousands 
of books, some of them used, 
some new, paperbacks, are 
at special low prices. There 
are also pamphlets, many 
rare, long out of print, back 
number periodicals, many 
one-of-a-kind. It is an excel
lent opportunity to fill in 
your collection or to start 
one. Also featuring posters 
from the entire world. But
tons of the movement and 
records. * * *

Now that the long freeze 
of this winter is over, why 
be an inside observer when 
there is a variety of out-door 
ways to enjoy the city this 
spring and summer. Many 
nature-loving organizations 
offer open-air activities and 
May is only the beginning of 
the season-long series of 
festivals, sidewalk exhibi
tions, an'd community cele
brations that New York is 
famous for. 

* * *
It’s here—season’s last big 

affair, New York Aido Cho
rus spring concert. We ex
pect to have very good 
attendance.

Chorus had a good prac
tice past Saturday and is 
ready to perform Sunday. 
Our new member Joseph 
Lugauskas treated a very 
nice table after practice and 
thanks to Nellie Venta and 
Ona Babarskas for taking

care of it. And many thanks 
to Julie for baking a cake.

* ♦ ♦
The rescue of 12 United 

States Navy airmen by a 
Soviet fishing trawler in the 
northern Pacific past Octo
ber inspired Yevgeny Yevtu
shenko, the popular Soviet 
poet and writer to write a 
poem soon after the incident 
which says in part: 
Souls are tested by the

X-ray of danger 
And the man who rescued 

you is all of mankind. 
Not for the sake of an award, 
Not for the sake of a

“thank you,” 
A boatsman smelling of 
heavy oil and fish 
Having noticed 
How a young pilot 
Was struggling against 

the waves, 
Offered him his hand 
As if to his own son, 
There was no politics 

in that . . .
Use




