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KRISLAI
Vėl labai graži popietė 
Kada gi bus galas?
Turkijos politika
Nelengva jam apsispręsti 
“Sprogimas” jau įvykęs . . .

A. BIMBA
Ilgai, ilgai nepamiršime 

praėjusį šeštadienį Laisvės 
salėje laisviečių suruoštų iš
leistuvių ir sutiktuvių. Tiesa, 
liūdna buvo skirtis su Lietu
vos jaunais, talentingais žur
nalistais Banga ir Jonu Lu
koševičiais, bet labai linksma 
buvo susitikti su atvykusiais 
iš Vilniaus jų vietą užimti 
Jungt. Tautose taip pat jau
nais žurnalistais Irena ir Si
gitu Krivickais. Kaip žinia, 
per puspenktų metų Banga 
ir Jonas būdavo dažnais mū
sų lietuviškų parengimų sve
čiais. Neabejojame, jog taip 
pat nepasididžiuos su savo 
tautiečiais draugiškus, bičiu
liškus ryšius palaikyti ir Ire
na su Sigitu. Pastebėjome, 
kad Irena dar gi turi labai 
gražų, maloniai skambantį 
balsą. Tikiu, kad ji gal laikas 
nuo laiko sutiks mūsų kultū
rinius parenginius paįvairinti 
lietuviškomis melodijomis.

Koks nors niekšas provo
katorius birželio 24 dieną 
Izraelio mieste Tel Aviv prie 
autobuso stoties išsprogdino 
bombą. Už kelių valandų 
Izraelio kariniai lėktuvai už
puolė Libano pietinėje dalyje 
ir bombardavo net septynis 
kaimus bei miestelius. Jau 
nekalbant apie didelius me
džiaginius nuostolius, 25 
žmonės buvo užmušti bei 
sužeisti.

Kada gi bus galas tam 
nekaltų žmonių kraujo lieji
mui tame mūsų pasaulio 
kampe? Tos visos mūsų pre
zidento Carterio diktuojamos 
ir vadovaujamos atskiros de
rybos ir sutartys tarp Egipto 
prezidento Sadato ir Izraelio 
premjero Begino tiktai padi
dino įtampą ir atidėjo pasie
kimą teisingos ir saugios 
taikos. Dabar jau turėtų būti 
aišku ir karščiausiems tų 
derybų ir sutarčių šalinin
kams, kad tokiais veiksmais 
Vidurio Rytuose taika ir ra
mybė nepasiekiama.

Tik po Irane įvykusios re
voliucijos pasaulis sužinojo, 
kad jo teritorijoje mūsų 
Jungtinės Valstijos turėjo 
įsisteigusios didelę bazę iš 
oro šnipinėti Tarybų Sąjun
goje. Tai buvo viena svar
biausių priežaščių, kodėl mū
sų vyriausybė buvo taip la
bai įsimylėjusi į Irano Šachą 
ir jo režimą. Su to režimo 
nuėjimu velniop, automatiš
kai likvidavosi ir ta bazė. 
Washingtone kilo didelis su
sirūpinimas. Pradėta viešai 
dejuoti ir ieškoti kitos, arti 
prie Tarybų Sąjungos šalies, 
kuri leistų savo teritorijoje 
tokią bazę įsteigti ir iš jos 
vėl lėktuvais tokios rūšies 
šnipinėjimą vesti.

Ir buvo pasirinkta Turkija. 
Pradėta prie jos gerintis. 
Net buvo žadama atnaujinti 
teikimą jai militarinės-kari- 
nės paramos.

Bet ką mano Turkijos va
dovybė? Ar ji sutiks leisti 
savo teritoriją panaudoti to
kiems tikslams prieš Tarybų 
Sąjungą, su kuria santykiai 
iki šiol yra gana geri?

Nukelta į 2-rą pusi.

Princas ragina 
tartis su 
palestiniečiais

Princas Fahd
Riyadh, Saudi Arabija. — 

Princas Fahd ragina Jungti
nes Valstijas pradėti diologą 
su Palestinos Išsilaisvinimo 
organizacija. Be susitarimo 
su palestiniečiais, Vidurio 
Rytuose negali būti taikos.

Princas vėl kritikavo Egip
to taiką su Izraeliu. Jis 
pareiškė, kad jeigu Izraelis 
pasitrauks į tuos pačius ru- 
bežius, kurie buvo tarp Iz
raelio ir arabiškų šalių prieš 
1976 m. karą, Saudi Arabija 
sutiks Izraelį pripažinti ir 
padaryti su juo taiką.

Vėžio ligos 
siautėjimas tarp 
juodųjų amerikiečių

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų komiteto tyrinėjimai 
parodo, kad kai vėžiu susir
gimai tarp baltųjų amerikie
čių trimis procentais sumažė
jo, tai susirgimai tarp juodų
jų net aštuoniais procentais 
padidėjo! Iš komiteto duome
nų sužinome, kad Jungtinėse 
Valstijose kasdien nuo vėžio 
ligos miršta po 121 juodą 
amerikietį, kad šiemet nuo jo 
mirs apie 44,000 juodųjų 
amerikiečių, kad kasmet iš 
kiekvieno 100,000 juodųjų 
gyventojų vėžiu miršta 200, 
arba net tris kartus daugiau, 
negu mirdavo prieš 40 mętų. 
Taipgi sužinome, kad šiemet 
vėžiu mirs 400 juodųjų jau
nuolių, dar nesulaukusių 15 
metų amžiaus.

Planuoja nepaprastiems 
reikalams armiją

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Armijos Štabo 
pirmininkas generolas Ber
nard W. Rogers pasitraukda
mas iš tos vietos, buvo su- 
ruošęs spaudos konferenciją 
ir pranešė, kad Pentagonas 
planuoja įkurti ir palaikyti 
gerai ginkluotą—mažiausia 
110,000 vyrų—armiją, kurią 
būtų galima panaudoti kilus 
greitam reikalui Vidurio Ry
tuose bei besivystančiose ša
lyse. Ji nebūsianti naudoja
ma Europoje, nes ten Jung
tinės Valstijos jau turi dide
les, gerai ginkluotas karines 
bazes.

Kas liečia Amerikos armi
jos ištraukimą iš Pietų Korė
jos, tai Pentagonas dar nesąs 
galutinai nutaręs, tą klausi
mą tebesvarstąs.

Generolas Rogers dabar 
tapsiąs NATO ginkluotų jė
gų vyriausiu vadovu.

Izraelio ir Jungt. Valstijų 
komunistų vadų susitikimas
Maskva. — Birželio 19 

dieną čia įvyko Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
pirmininko Henry Winstono 
ir Izraelio Komunistų Parti
jos generalinio sekretoriaus 
Meler Vilner susitikimas. 
Jiedu tarėsi abiem partijom 
bendrais reikalais ir dabarti
ne padėtimi Vidurio Rytuo
se. Winstonas pasitarimą 
pradėjo, paklausdamas Vil- 
nerį, ką jis mano apie nese
niai padarytą atskirą sutartį 
tarp Izraelio ir Egipto. Iz
raelio komunistų vadas atsa
kė, kad ši sutartis tiktai 
pakenkė pasiekimui Vidurio 
Rytuose teisingos ir pasto
vios taikos ir kad komunistai 
jai nepritaria.

Vilner sako, kad komunis
tai priešingi dabartinei Iz-

Tarybų, Sąjungos 
prekybos su Vakarą 
Europa padidėjimas

Maskva. — Dienraštyje 
“Pravda” rašoma, kad Tary
bų Sąjungos prekyba su Va
karų Europos šalimis pasta
raisiais trejais metais paaugo 
net 29 procentais. Pernai 
(1978 m.) jos vertė pasiekė 
23 bilijonus dolerių. Kadangi 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas yra uždėjęs prekybai su 
Tarybų Sąjunga, didelius su
varžymus, tuo naudojasi 
Europos kapitalistinės šalys 
ir savo prekybą su ja plečia. 
Tomis šalimis yra Vakarų 
Vokietija, Italija, Prancūzija, 
Anglija ir Suomija.

Kartu su prekybos plėti
mu, aišku, plečiasi ir bendra
darbiavimas kitose srityse— 
moksle, technikoje bei pra
monėje.

Politikierius 
nubaustas kalėjimu

New Yorkas. — Priemies
tyje Staten Island žymus 
republikonų partijos vadas 
Philip Fitzpatrick nubaustas 
90 kalėjimu už melavimą 
teismui byloje, kurioje buvo 
teisiami du narkotikų šinko- 
riai. Tai smūgis republikonų 
įtakai.

Gen. Bernard W. Rogers

Seoul. — Pietų Korėjos 
režimo oponentai skundžiasi, 
kad išvakarėse Jungtinių 
Valstijų prezidento Carterio 
apsilankymo, prieš juos re
presijos labai padidėjo. Kalė
jimai užpildyti taip vadina
mais “disidentais.” 

raelio premjero Begino poli
tikai. Jie stoja už suteikimą 
palestiniečiams teisės į savo 
tėvynę vakarus už Jordano 
upės teritorijoje, kurią dabar 
Izraelis yra okupavęs ir nori 
ją padaryti Izraelio dalimi.

Vilneris buvo paklaustas, 
koks dabar yra Izraelio žmo
nių nusistatymas tais klausi
mais. Jis atsakė, kad Izraelio 
liaudies dauguma yra dabar
tinei valdžios politikai prie 
šinga.

Washingtonas. — Paskelb
ta, kad viceprezidentas Mon- 
dale rugpjūčio pabaigoje su 
oficialiu vizitu vyks į Kiniją. 
Jis atstovausiąs prezidentą 
Carterį. Bet jo vizito tikslas 
neskelbiamas.

Buffalo, N. Y. — Čia Jung
tinės Plieno Darbininkų Uni
jos vietinis lokalas su šio 
narių užgyrė SALT II ir 
ragina Senatą ją ratifikuoti. 
Tai bus pirmas šios didžiulės 
unijos lokalas tą padaryti. 
Tikimasi, kad jį paseks ir kiti 
lokalai.

JAU NUTEISTI 183
DEMONSTRANTAI

Denver. — Kaip žinoma, 
šių metų balandžio 29 dieną 
įvyko masinė demonstracija 
prieš statymą branduolinės 
Rocky Flats jėgainės. Ją 
užpuolė gerai ginkluota poli
cija ir kelis šimtus demon
strantu suareštavo. Dabar

Lėktuvo grobikas 
pasidavė Airijoje

Birželio 19 d. po pietų 
serbas teroristas Nikola Ka- 
vaja užgrobė American Air
lines džetinį keleivinį lėktuvą 
Boeing 727, skrendantį iš 
New Yorko į Chicagą. Ten 
jis paleido 127 keleivius ir 
penkis įgulos narius, ir pri
vertė lėktuvą grįžti atgal į 
New Yorką. Čia Kennedy 
Airporte persėdo į keleivinį 
lėktuvą Boeing 707 ir pri
vertė jį skristi į Airiją ir ten 
birželio 21 d. pasidavė. Iš 
ten, žinoma, grobikas bus 
sugrąžintas į New Yorką ir 
nubaustas. Dar gerai, kad 
per visą tą laiką niekas nei iš 
keleivių, nei įgulos narių 
fiziniai nenukentėjo.

5,000 BE ŽINIOS 
DINGUSIŲ ŽMONIŲ

Žinių agentūros “Prensa 
Latina” pranešimu, šiandien 
Argentinoje yra 4,000 žmo
nių, įkalintų už sulaužymą 
įvestos nepaprastos padėties 
taisyklių. Jie yra politiniai 
kaliniai. O daugiau kaip 
5,000 esą bežinios dingusių 
argentiniečių. Manoma, kad 
visi jie yra valdžios nužudy
ti. Visoje šalyje siautėja re
presijos prieš dabartinio re
žimo oponentus.

Teheranas. — Irano val
džia mirtimi nubaudė dar du 
buvusios Šacho policijos vir
šininkus. Jie buvo kaltinami, 
kad vykdė Šacho įsakymus ir 
žudė jo priešus.

PASKIRTAS NAUJAS
AMERIKOS
AMBASADORIUS

Amb. Malcolm Toon
Washingtonas. — Sakoma, 

kad dabartinis Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Tary
bų Sąjungoje Malcolm Toon 
nesąs entuziastišku pritarėju 
pasirašyta i su Tarybų Są
junga sutarties dėl branduo
linių ginklų apribojimo. Ypa
tingai jis supykęs ant prezi
dento, kai sužinojęs, kad jo 
vieton jau yra paskirtas nau
jas ambasadorius Thomas J. 
Watson.

vyksta jų teismas. Praneša
ma, kad 183 jau nuteisti, o 
112 dar tebelaukia teismo. 
Visi jie kaltinami dalyvavę 
nelegalioje demonstracijoje. 
Dar nežinia, kokia bausme 
jie bus nubausti. Veikiausiai 
ji bus paskelbta tik tada, kai 
visi bus nuteisti.

Įdomu, kad nors teismas 
suimtųjų jau seniai vyksta, 
bet apie jį nei komercinėje 
spaudoje, nei televizijoje iki 
šiol nesakoma. Juk visi šie 
žmonės buvo suareštuoti ir 
dabar teisiami už politinę 
veiklą. Jie visi yra grynai 
politiniai kaliniai. Visi jie yra 
taip vadinami “disitentai.” 
Tai kur tos jų taip vadina
mos “žmogaus teisės,” kurias 
jiems garantuoja konstituci
ja?

REPUBLIKONŲ VADAS 
PRIEŠINGAS SALT II

Washingtonas. — Republi
konų senatorių frakcijos va
das senatorius Howard H. 
Baker informavo prezidentą 
Carterį, esą jis negalįs už- 
girti SALT II be pataisymų. 
Tas reiškia, kad republikonai 
balsuos prieš tokią sutartį, 
kokią Viennoje pasirašė pre
zidentai Carteris ir Brežne
vas.

Valstija turi teisę ir pareigą 
prižiūrėti kliniką

New York. — Westchester 
Women’s Health Organiza
tion išlaiko kliniką, kurioje 
atliekamos moterims aborci- 
jos (nutraukiamas nėštu
mas). Valstijos Health De
partamentas pradėjo reika
lauti, kad klinikoje būtų pri
silaikoma tam tikrų reikalin
gų sveikatos saugumui taisy
klių. Moterų Organizacija 
Sveikatos Departamentą ap
skundė teismui, kad jis netu
rįs teisės kištis į kliko reika
lus.

Komunistų vadas sveikina
pasirašymą SALT II

Amerikos Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius 
Gus Hali entuziastiškai svei
kina priėmimą ir pasirašymą 
branduolinių ginklų apriboji
mo sutarties. “Prezidentų 
Carterio ir Brežnevo pasira- 
šymąs SALT II yra blaivaus 
proto aktas,” sako Hali. Jis 
smerkia senatorių Jacksoną 
ir Pentagono militaristus, 
kurie šiai sutarčiai yra prie
šingi. Jis juos vadina karo 
krankliais, taikos sabotažnin- 
kais, žmonijos priešais.

O tiems, kurie sutartį kri
tikuoja iš kairės, kad jinai 
neinanti pakankamai toli, 
Gus Hali pataria darbuotis ir 
kovoti už jos priėmimą, o su 
pataisymais bei pagerinimais 
palaukti, kai bus svarstomos 
SALT III ir SALT IV. Kovo
dami prieš dabartinę sutartį, 
jie tiktai patarnauja taikos 
priešams, karo krankliams.

Sutarčių priešai 
pralaimėjo

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų konservatoriai buvo 
gerai susiorganizavę Admi
nistracijos padarytas sutar
tis su Panama dėl Panamos 
Kanalo ateities atmesti. Bet 
prezidentas Carteris laimėjo. 
Kongresmanai 220 balsų 
prieš 200 sutartis užgyrė. 
Kaip žinia, pagal tas sutar
tis, Panamos Kanalas 2000 
metais taps pilna Panamos 
nuosavybe.

Konservatoriai sako, kad 
Panamos Kanalas ir visa 
Panamos Zona yra Jungtinių 
Valstijų nuosavybė ir tokia 
turi amžinai pasilikti.

JAV sutartis 
su Kinija

Pekinas. — Čia besilanky
damas Jungtinių Valstijų 
Sveikatos, Apšvietos ir Ge
rovės sekretorius Joseph A. 
Califano pasirašė su Kinija 
medikaliniais ir viešosios 
sveikatos reikalais bendra
darbiavimo sutartį. Sutarty
je pabrėžiamas bendradar
biavimas širdies, malarijos ir 
veneralinių ligų tyrinėjimo 
srityse. Sutartis tęsis net 
penkerius metus. Sutartyje 
taipgi numatomas pasikeiti
mas mokslininkais ir gydyto
jais.

Tel Aviv. — Izraelio užsie
nio reikalų ministras Mosha 
Dyan pergyveno sunkią vi
durių operaciją. Operacija 
gerai pavykusi ir ligonis 
sveiks tąs.

Dabar teisėjas Henry Wer- 
ker nusprendė, kad valstijos 
valdžia turi ne tik teisę, bet 
ir pareigą prižiūrėti, kad kli
koje būtų griežčiausiai prisi
laikoma sveikatingumo taisy
klių. Klinikos savininkės, ži
noma, nesutinka su teisėjo 
nuosprendžiu ir apeliuos į 
aukštesnį teismą. Mat, prisi
laikyti visų sveikatingumo 
taisyklių gana brangiai at
sieina. Klinikos savininkės gi 
nori kuo daugiausiai pasida
ryti pelno.

Gus Hali

Ir religinės grupės 
už naują sutartį

San Antonio, Texas. — 
Nacionalinė Bažnyčių Taryba 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kurioje Senatas ragina
mas užgirti prezidentų Car
terio ir Brežnevo pasirašytą 
branduolinio ginklavimosi 
apribojimo sutartį (SALT H) 
be delsimo. Ši taryba atsto
vauja protestantiškoms baž
nyčioms. Jos pasisakymas už 
sutartį ir paraginimas ją ra
tifikuoti yra didelis taikos 
jėgų laimėjimas.

Didelė protesto 
demonstracija

Manhattan, Kansas. — Ša
lia šio miesto statoma didelė 
Wolf Creek branduolinė jė
gainė. Birželio 9 d prie jos 
įvyko kovinga protesto de
monstracija. Į demonstraciją 
suplaukė iš visos apylinkės 
daugiau 2,00-j b«’ ų ir juo
dų, jaunų ir senyvų žmonių. 
Demonstracija tęsėsi ketu
rias valandas, bet buvo rami 
ir labai įspūdinga. Joje pasa
kyta visa eilė kovingų kalbų.

Už įvykius 
Nikaragvoje kaltina 
kitas valstybes

Diktatorius Somoza
Washingtonas. — Carterio 

Administracijos pareigūnai 
už Nikaragvos liaudies suki
limą prieš prezidento Somo- 
zos fašistinį režimą pirmoje 
vietoje kaltina Kubą. Jinai 
sukilėlius aprūpinti ginklais. 
Bet taipgi Sandinistų Nacio
nalinį Išsilaisvinimo Frontą, 
kuris šiam sukilimui vado
vauja, remiančios Venezuela, 
Costa Rica ir Panama.

Šie kaltinimai yra pagrįsti. 
Tuo gi tarpu, kaip žinia, 
Somozos režimas pasilaiko 
tiktai Jungtinių Valstijų gin
klais. Somozos nacionalinė 
gvardija yra Jungtinių Val
stijų militaristų padaras.
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J aunimo vaidmuo kovoje 
už taiką

Visuose karuose, visuose tarp valstybių ir tautų ginkluo
tuose konfliktuose daugiausia nukenčia jaunimas. Paimki
me mūsų šalies jaunimą ir paskutinius tris karus—Antrąjį 
pasaulinį karą, Korėjos karą irVietnamo karą. Juose, net 
labai toli nuo savo gimtinės, dalyvavo milijonai jaunų 
vaikinų. Ir daugelis jų žuvo. Todėl natūralu, kad ir kovoje 
už taiką, už taikų pasaulį jaunimas turi vaidinti labai didelį 
vaidmenį.

Todėl ir šiandien kovoje už ratifikavimą Amerikos 
prezidento Carterio ir Tarybų Sąjungos prezidento Brežne
vo pasirašytos sutarties—SALT II dėl branduolinio ginkla
vimosi apribojimo, mūsų jaunimas turi vaidinti labai 
svarbų vaidmenį. Ir netenka abejoti, kad jis tą padarys. 
Pavyzdi jau turime. Jį mums duoda veiklioji, pažangioji 
Jaunųjų Darbininkų Išsilaisvinimo Lyga (Young Workers 
Liberation League).

Prieš kelias dienas tuo klausimu įvyko Lygos Nacionali
nės Tarybos susirinkimas. Jame buvo stipriai pabrėžta, 
kaip be galo yra svarbu ne tik Lygos vienetams ir visiems 
nariams-rėms aktyviai dalyvauti pastangose laimėti sutar
ties ratifikavimą (patvirtinimą) Senate, bet tam tikslui 
sumobilizuoti ir visas kitas jaunimo organizacijas ir jėgas. 
Svarbu, kad į šią kovą būtų įtrauktos studentijos masės.

Nelaimėjus SALT II užgyrimo, reikštų pralaimėjimą 
svarbiausio mūšio už taiką. Tuojau prasidėtų tokios didelės 
branduolinio ginklavimosi tarp didžiųjų valstybių varžybos, 
kokių iki šiol pasaulis dar nematė. Jose būtų įtrauktos ir 
tos šalys, kurios iki šiol dar nedalyvavo., O to galima 
išvengti. O to reikia išvengti! Kaip sakyta, šios sutarties 
ratifikavimas būtų tose garbingose pastangose laimėjimas 
pirmo didelio mūšio.

Mūsų jaunimas ir 
vasaros darbai

Prasidėjo vasara ir visos 
mokyklos užsidarė. Milijonai 
jaunuolių užpildys miestų ir 
miestelių gatves. Biednuo- 
menės sūnums ir dukroms 
reikalingas darbas. Tiesa, 
yra vietovių, kurios trri va
sarinius projektus kaip tik 
tokiems darbams parūpinti. 
Bet tiktai maža dalelė jau
nuolių bus laimingi tokius 
darbus gauti ir padėti savo 
tėvams per vasarą ekonomi
nę naštą palengvinti. Milijo
nai tokiais laimingais nebus. 
Tai gerai žino miestų ir 
valstijų valdžios. Tai puikiai 
žino ir federalinė valdžia.

Svečiai iš Kubos 
Tarybų Lietuvoje

Birželio 12 dieną Tarybų 
Sąjungoje su oficialiu vizitu 
viešinti socialistinės Kubos 
delegacija lankėsi Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Vilniaus aerouoste dele
gaciją sutiko TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas . Barkauskas. 
Lietuvos KP CK sekreto
rius, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninkas R. Songaila, Lietu
vos KP CK biuro narys, 
Lietuvos Respublikinės Pro

Nuotraukoje: delegacijos sutikimas Vilniaus aerouoste. V. Gulevičiaus nuotr. (ELTA)

Kaip tik šis jaunimo ir 
darbų klausimas turėtų būti 
visų didžiausio susirūpinimo 
objektu. Bet nėra! Kaip tik 
šiuo klausimu šiandien ma
žiausiai kalbama tiek valdžių 
organuose, tiek komercinėje 
spaudoje. Keista, kad šiuo 
klausimu labai didelio susirū
pinimo nesimato ir darbo 
unijose.

Milijonai jaunų, sveikų, 
energingų žmonių per keletą 
mėnesių be jokio užsiėmimo! 
Ar reikia stebėtis, kad kaip 
tik per vasarą miestuose 
visokių rūšių nusikaltimai la
bai pagausėja.

fesinių Sąjungų Tarybos pir
mininkas A. Ferensas, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sekre
torius S. Naujalis, Lietuvos 
KP CK užsienio ryšių sky
riaus vedėjas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas F. Strumi
las, respublikos užsienio rei
kalų ministras V. Zenkevi
čius, Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
A. Vileikis.

Merginos tautiniais dra
bužiais garbingiems sve
čiams įteikė gėlių.

Kas ką rašo ir sako
! TIKRO DRAUGO 
j VAIDMUO IR PAREIGA

Su susidomėjimu skaitome 
Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(birželio 10 d.) vedamajame 
“Draugo žodis”:

“Būti draugu, bičiuliu, bro
liu vienas kitam — taurus, 
žmogiškumą išaukštinantis 

j TSKP Programos reikalavi- 
i mas.

Žmogus negali gyventi be 
l draugų. Bendradarbis, vien- 
j mintis, kažkuo labai panašus 
• į tave patį, o gal ir labai 
i skirtingas,—jis reikalingas, 
I būtinas kiekvienam iž mūsų. 
Turi draugą—sunkią minutę 
pirmiausia į jį kreipiesi, nori 
džiaugsmu pasidalyti—juk 
vėl skubi pas jį. Draugo 
akyse ieškom ir savo pačių 
atspindžio, patikrinam savo 
elgesį, savo siekimus. Sunku 
būtų, jei negalėtum nieko 
paklausti: “Sakyk, drauge, 
gal aš neteisus?”. . .

Kiekvienam malonu išgirs
ti gražią tiesą apie save— 
pritariančią, palaikančią tie
są. Ir jei esi įsitikinęs, kad 
turi už ką žmogų pagirti,— 
neatidėliok. Ir tai ne tik as
meninio draugiškumo reika
lais. Komunistų partija auk
lėjamajame darbe visada kuo 
didžiausią dėmesį skiria tei
giamam pavyzdžiui, kurio iš
kėlimas ir masinis įtvirtini
mas užtikrino ir, žinoma, 
užtikrins daugelį mūsų vi
suomenės laimėjimų.

Bet sakyk visą tiesą, 
drauge! Todėl tu ir draugas, 
kad sakai tiesą. Nėra ir 
nebus žmogaus, kuris iš
vengtų klaidų. Ir jeigu ta 
klaida daroma dėl nežinoji
mo, dėl nepakankamo įsigili
nimo, jeigu ji dar tik bręsta 
ar pradeda pasireikšti,—kaip 
reikalingas atviras pastabaus 
draugo žodis! Ir klaida tada, 
žiūrėk, neperaugs į įprotį, į 
elgesio normą, ir neteks jos 
vėliau taisyti griežtesnėmis 
priemonėmis. O tai jau visa
da būna skaudu—ir suklydu
siam, ir jo klaidą taisan
tiems. Jeigu jie, žinoma, 
draugai.

Neseniai Respublikinis 
liaudies kontrolės komitetas 
griežtai nubaudė Komunali
nio ūkio ministerijos Anykš
čių remonto-statybos valdy
bos viršininką M. Urboną ir 
Anykščių vartotojų koopera
tyvų sąjungos valdybos pir
mininką J. Raupį už tai, kad 
savo individualių namų sta
tybai medžiagas jie įsigyda
vo neleistinu būdu. Apie tai 
buvo žinoma ir kitiems, bet 
vieni dėjosi nematą, kiti ty
liai pritarė, treti fiktyviais 
dokumentais bandė “išgelbė
ti.” Teisybė išaiškėjo. Nema
loni teisybė. O jei draugai, 
kurie vėliau užjautė nubaus
tuosius, būtų parodę ne ta
riamąjį, o tikrą draugišku
mą, kelias piktnaudžiavimui 
būtų užkirstas pačioje užuo
mazgoje, būtų nesusvyravęs 
dviejų atsakingų darbuotojų 
autoritetas. Ar ne nuo tokių 
draugų persergėjo K. Mark
sas, rašydamas, kad jie, tie
sa, “pareiškia sutinką su 
principais, bet abejoja, ar jie 
gali būti įgyvendinti, nes 
pasaulis, girdi, jiems dar 
nesubrendęs, o jie dargi ne
linkę padėti jo subrendimui.

“LAISVĖ”

bet atvirščiai, bevelija šioje 
ašarų pakalnėje prisidėti 
prie visokio blogio”?

Draugo reiklumas —kaip 
druska duonai. Prėska būtų 
draugystė be principų, netik
ra—be . atvirumo. Mokyki
mės branginti tikrą draugys
tę—ne medum teptą, bet 
tvirtybės teikiančią.”
PASKYRĖ LIETUVI 
KARDINOLU, AR 
NEPASKYRĖ?

Brooklyno tėvų pranciško
nų organas “Darbininkas” 
(birž. 15 d.) rašo:

“Jau prieš kokį mėnesį 
laiko per laikraščių redakci
jas sklido žinia, kad popie
žius dar prieš savo kelionę į 
Lenkiją paskirs eilę naujų 
kardinolų ir kad tame skai- 
čiujų gali būti ir lietuvis.

Dabar viso pasaulio spau
da, paskelbusi kardinolų pa
skyrimus, spėlioja, kas gali 
būti tas 15-tas kardinolas, 
popiežiaus paskirtas—in pec- 
tore—jo širdyje, vadinas, 
slaptoje. Ir New York Times 
ir visa kita spauda mano, 
kad tai gali būti lietuvis.

AP agentūra paskelbė ir 
daugiau, kad pagal lietuvių 
egzilų sluoksnius, tas kardi
nolas “in pectore” esąs vys
kupas Julijonas Steponavi
čius, Vilniaus vyskupas, ku
riam valdžia neleidžia eiti 
pareigų ir laiko ištrėmime 
Žagarėje.

Kaip dabar sužinosime, 
kas yra tas 15-tas kardino
las? Tai priklauso nuo popie
žiaus, ar jis paskelbs, ar ne. 
Popiežius Jonas XXIII 1962 
buvo paskyręs tris slaptus 
kardinolus. Po metų jis mirė 
ir taip liko jų vardai paslap
tyje. Pop. Paulius VI 1969 
romuną Juliu Jossu buvo 
paskyręs kardinolu “in pec
tore,” bet jis mirė prieš 
viešai paskelbiant, kad jis 
yra kardinolas. Tas pats po
piežius Paulius VI 1969 ir 
1976 buvo paskyręs dar tris 
slaptus kardinolus, du Čeko
slovakijoje ir vieną Vietna
me. Jų pavardės buvo pa
skelbtos metai po paskyri
mo.”

ŽYMIOJO SVEČIO LABAI 
REIKŠMINGI ŽODŽIAI

Šio mėnesio pradžioje su 
oficialiu vizitu Tarybų Sąjun
goje lankėsi Indijos vyriau
sybės vadas premjeras Desai 
tolimesniam stiprinimui ir 
plėtimui tarp abiejų šalių 
santykių. Ten jis turėjo pla
čius pasitarimus su Tarybų 
Sąjungos vadovybe ir pasira
šė net keletą naujų sutarčių. 
Žymusis svečias labai džiau
gėsi draugiškais santykiais ir 
bendradarbiavimu tarp jo 
vadovaujamos Indijos ir di
džiosios Tarybų Sąjungos.

“Man tikrai malonu būti 
senų bičiulių rate,” pasakė 
Desajis. “Mūsų glaudūs ir 
nuoširdūs santykiai diktuoja 
būtinumą mums dažnai susi
tikti, kad nenutrūkstamas 
keitimasis nuomonėmis duo
tų naujų paskatų mūsų įvai
riapusiškam bendradarbiavi
mui.

Aš visiškai pritariu jūsų 
optimizmui dėl dabartinės 
mūsų santykių būklės. Pa
staruosius dvejus metus ma
no vyriausybė nuosekliai 
vykdė mūsų santykių su Ta
rybų Sąjunga tolesnio gilini
mo ir praturtinimo politiką. 
Ilgalaikės programos pasira
šymas, numatomas susitari
mas dėl metalurgijos gamyk
los Visakhapatname ir antro
jo Indijos palydovo paleidi
mas kaip Indijos ir Tarybų 
Sąjungos mokslininkų bend
rų pastangų pavyzdys—visa 
tai rodo abiejų mūsų saliu 
pasiryžimą plėsti mūsų part
nerystės akiračius.

Mūsų pokalbiai vėl pade
monstravo, kad mūsų ryšius 
sutvirtino nuoseklus vis la
biau plečiamo interesų ir 

tikslų bendrumo vystymas. 
Aš galiu jus užtikrinti, kad 
Indija—patikima Tarybų Są
jungos bičiule, kurios politi
ka grindžiama ne abejotinais 
konkunktūros sumetimais 
arba laikinais pranašumais, o 
tvirtu nuoširdumo, geros va
lios ir savitarpio interesų 
valios ir savitarpio interesų 
pripažinimo pamatu. Aš nea
bejoju, kad šis mano vizitas 
dar labiau sistiprins šiuos 
gilios prasmės kupinus jaus
mus.”

“VADUOTOJAI” 
TEBESIĖDA UŽ TĄ 
BIZNI, UŽ DOLERI

Antai Chicagos menševikų 
“Naujienos” (birž. 13 d.) sa
vo vedamajame “Lietuviams 
reikia apsidaryti” skundžiasi:

“Nuo praeitų metų lapkri
čio mėnesio lietuvių tarpe 
visuomeniniame lietuvių dar
be pradėjo reikštis labai jau 
nelietuviškas noras primesti 
savo valią kitaip galvojan- 
tiems, demokratinius princi
pus pripažįstantiems ir įtiki
nimo metodus vartojantiems 
žmonėms. Vietoje įtikinimų, 
bando vartoti prievartą, vie
toj argumentų vartoja kolio- 
jimus ir vietoj gyvenimo fak
tų pakelia balsą ir stengiasi 
gąsdinti savo tautiečius.

Tokia prievartinė tenden
cija buvo naudojama konfe
rencijų metu, o dar labiau ji 
buvo sustiprinta, kai pasibai
gė dvi didžiosios konferenci
jos ir dauguma nepritarė 
mažumų užsispyrimui toliau 
valdyti . . . Nuotaikos buvo 
tiek įtemptos, kad atrodė, 
jog viskas iširs ir subyrės.

Laimė, kad realistai turėjo 
daug kantrybės ir tikėjo, kad 
daugumos balsai turi būti 
garsesni ir teisingesni už 
mažumos užsispyrimą. Rink
ti organizacijų atstovai turė
jo turėti kantrybės pakęsti 
visus įžeidimus, iškeltas abe
jones ir klausyti pačius bjau
riausius legaliems organiza
cijų atstovams mestus meįą- 
gingus kaltinimus. Išleidę 
stambias sumas bereikalin
goms kelionėms, apšmeižę 
veik kiekvieną daugumos at
stovą, jie vis dėlto prilipo 
liepto galą. Kun. A. Trakis, 
išklausęs visus būtus ir ne
būtus kaltinimus, privedė 
VLIKo tarybą prie balsavi
mo, kuris po trijų mėnesių 
daugumai leido pasinaudoti 
daugumos teisėmis.

Tuo, rodos, turėjo viskas 
baigtis. Pralaimėjusieji turė
jo pasveikinti laimėtojus, 
prisipažinti prie vartotų ne
lietuviškų metodų, atsipra
šyti ir ištiesti ranką. Iki šio 
meto nei vienas pralaimėto
jas to nepadarė. Jie patys 
aptilo, bet savo pavaldiniams 
įsakė tęsti šmeižtus, kenki
mo ir ardymo darbą. 
VLIKas, nekreipdamas dė
mesio į centre buvusius “iš
minčius,” persitvarkė ir 
ėmėki darbo, tuo tarpu sun
kiai einasi su Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriais. Tie 
patys bendro darbo ardyto
jai, nežinomų jėgų raginami, 
stengiasi kenkti Amerikos 
Lietuvių Tarybos vedamam 
darbui. Naujienas pasiekia 
žinios iš įvairių ALTos sky
rių, kur keli rėksniai, “šimta
procentiniai patriotai,” savo 
šūkavimais nori pakenkti 
ALTos vedamam darbui.”

Cleveland, Ohio. — 1978 
m. sausio 20 trys profesio
nališki streiklaužiai nušovė 
streikuojantį Bargar Metai 
Fabricating Company jauną 
juodą darbininką Thomas 
Moss.’ Jie buvo suimti ir 
kaltinami už žmogžudystę. 
Bet šiomis dienomis teisėjas 
James J. McGettrick kaltini
mą panaikino. Toks jo pasiel
gimas miesto darbo unijose 
iššaukė didžiausią pasipikti
nimą. Darbo Unijų Miesto 
Taryba reikalauja, kad val
džia šĮi teisėjo pasielgimą 
ištirtų ir ji patrauktų atsako
mybėn.
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S. m. birželio 3 d. Pirčiupiuose įvyko mitingas, skirtas 
fašizmo aukoms atminti.

Nuotraukoje: fašizmo aukų pagerbimas Pirčiupiuose.
T. Žebrausko nuotr.

Žurnalo “Šviesa” 
2-ras numeris

Jau turime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos leidžiamo 
žurnalo “Šviesa” šių metų 
antrąjį numerį. Jame dau
giausia vietos skiriama Vil
niaus Valstybinio V. Kapsu
ko Universiteto 400 metų 
sukakties atžymėjimui. Pra
sideda su labai įdomiu akade
miko, Socialistinio Darbo Di
dvyrio rektoriaus Jono Kubi
liaus straipsniu “Garbingas 
Vilniaus Universiteto jubilie
jaus.”

Kiti straipsniai:
A. Pupkiaus —“Vilniaus 

Universiteto lituanistų kal
botyros darbai”;

V. Petrauskaitės—“Bend
radarbiavimo tikslas—svei
kata”;

Vinco Kucmicko—“Litera
tūros mokslas Vilniaus Uni
versitete pokario metais”;

Lauryno Kapočiaus—“Vil
niaus Universitetas ir pažan
gieji JAV lietuviai”;

A. Norvaišos — ‘‘Diena 
Saulėtekio alėjoje”;

B. Raguočio—“Proletari
nės literatūros almanachas 
‘Atžalos”;

Broniaus Jauniškio—Filo
sofinės minties paveikslai”;

L. Antanaičio —Petras 
Cvirka ir Amerikos lietu- • • Uviai ;

Antano Aukštaičio—“Dėl 
Lietuvių Meno Sąlygos išta
kų ir pradžios”;

Gražinos Liukaitytės — 
“Jaunystę šlovina studentiš
ka daina.”

los piešimo mokytojas Juo- 
i zas Vainauskas—aistringas 
estetinio auklėjimo entuzias
tas, sumanus įvairių dirbinių 
meistras. Daugelis jo moki
nių papildė respublikos me
nininkų gretas. Mokytojas 
daug metų rinko gamtos do
vanas—konkorėžius, šiau
dus, samanas, ajerus, iš ku
rių sukūrė nepakartojamus 
darbus. Vienas jų—dekora
tyvinis pano “Odė” apie duo
ną”—puošia Sutkūnų tarybi
nio ūkio salę. Jis padarytas 
iš įvairių atspalvių beržo 
tošies ir šiaudelių. Ten pat— 
medžio mozaika “Jūratė ir 
Kastytis.”

Didelio pasisekimo visada 
susilaukia J. Vainausko dar
bų paroda.

nuotraukoje: Juozas Vai
nauskas prie savo darbų.

A. Dilio nuotr.

Numeris paįvairintas poe- 
,.tų Justino Marcinkevičiaus, 
Jono Graičiūno, Kęstučio 
Balčiūno, Albino Gudynie- 
nės, Jono Strielkūno, Pau
liaus Drevinio ir Alfonso 
Maldonio eilėraščiai ir pa
puoštas keletu gražių nuo
traukų. Malonu gražu žurna
lą imti į rankas ir skaityti.

KRISLAI
[Atkelta iš 1-mo pusi.]
Ir štai kaip tik šiuo klausi

mu birželio 24 dieną plačiai 
po pasaulį nuskamba prane
šimas. Po 18 dienų vizito 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje sugrįžęs Turkijos gin
kluotų jėgų štabo pirminin
kas generolas Kenan Evren 
spaudos konferencijoje pa
reiškia, kad Turkija nesutiks 
Jungtinėms Valstijoms leisti 
panaudoti Turkijos teritoriją 
šnipinėjimui prieš Tarybų 
Sąjungą.

Reikia manyti, kad gen. 
Evren kalbėjo visos Turkijos 
vyriausybės vardu.

Jau pradedama labai abe
joti, ar senatorius Edward 
Kennedy nepakeis savo nusi
statymo nebūti Demokratų 
Partijos kandidatu į prezi
dentus 1980 metų rinkimuo
se, ypač jei prez. Carteris 
norės vėl kandidatuoti. Pa
gunda labai didelė. Prieš ją 
senatoriui atsilaikyti nebus 
lengva.

Antai tą pačią dieną (birž. 
24 d.) spaudoje skaitome 
net du pranešimus. Vienas iš 
Washington©: Labai sena li
berališkų demokratų organi
zacija Americans for Demo
cratic Action nutarė nebe- 
remti Carterio antram termi
nui ir kovoti už nominavimą 
sen. Kennedy. Kitas iš 
Louisville, Ky.: Seniausia ir 
didžiausia juodųjų žmonių 
organizacija-National Asso
ciation for the Advancement 
of Colored People taipgi nu
tarė neberemti Carterio kan
didatūros, o kovoti už sen. 
Kennedy.

Ir šiaip liaudies masėse 
Carterio populiarumus žy
miai nupuolė, o sen. Kenne
dy žymiai pakilo.

Kanadiečiai lietuviai kleri
kalai savo “Tėviškės žibu
riuose” net pirmajame pusla
pyje birželio 21 d. didelėmis 
raidėmis pradžiugo: “Sovieti- 
joje bręsta sprogimas.” Juos 
taip įtikinęs neseniai į Kana
dą atvykęs ukrainietis “disi
dentas” Valentinas Morozas. 
Visos “sovietijos” susprogi- 
mas jau esąs visiškai čia 
pat. . .

Nors labai nesinori pa
kenkti mūsų brolių tautiečių 
iš “T. ž.” pastogės tokioms 
aukštoms viltims, bet nega
liu susilaikyti. Man gi atro
do, kad jeigu jūs iš tikrųjų 
tikite šiai Morozo pasakai, 
tai sprogimas jūsų smegeny
se ne tik bręsta, bet jau yra 
įvykęs.
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LAIŠKAS IŠ BERLYNO

Jaunimas džiūgauja Berlyne Ko verti jų atsiprašymai

Džiūgaujantis vokiečių jaunimas socialistiniame Berlyne 
Jaunimo festivalyje.

Užtrukęs savo viešnagėje 
Berlyne, turėjau progą pa
matyti nepaprastą renginį. 
Tai buvo grandiozinis Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos jaunimo festivalis. Iš 
visos respublikos apygardų į 
Berlyną suvažiavo daugiau 
kaip pusė milijono—Vokiečių 
Laisvojo Jaunimo organizaci
jos narių. Tai socialistinio 
nusistatymo organizacija, gi
mininga mūsų komjaunimui. 
Kadangi tų jaunimiečių uni
forma mėlyna, toji spalva 
viešpatavo Berlyne visas fes
tivalio dienas. Tuo labiau, 
kad ir tos organizacijos vėlia
va mėlynos spalvos. Tačiau 
netrūko ir kitų spalvų, nes 
Berlynas buvo gausiai pasi
puošęs juodai-geltonai-rau- 
donos spalvos respublikinė
mis vėliavomis su darbo sim
boliu bei raudonomis revoliu
cijos vėliavomis. Kadangi 
festivalis buvo skirtas Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos įkūrimo 30-čiui atžymėti, 
daugelis pirminių organizaci
jų buvo apdovanotos naujo
mis raudonomis vėliavomis 
su E. Telmano ir V. Piko 
portretais. Įspūdingą vaizdą 
sudarė vėliavnešiai su 2000 
tokių vėliavų, ėję atidarymo 
dieną priešakyje jaunimo ko
lonų. (>.

Iškilmingas festivalio ati
darymas įvyko Markso-En- 
gelso aikštėje, tradicinėje 
vokiečių darbininkų klasės 
kovų vietoje. Po kalbų, ku
rias pasakė VL Jaunimo I 
sekretorius Egonas-Krenc ir 
VDR Valstybės Tarybos pir
mininkas Erikas Honekeris 
uždegė festivalio žibintą, o 
paskui prasidėjo eisena su 
žibintais. Festivalio dienomis 
įvyko viso apie du tūkstan
čiai įvairių renginių visose 
Berlyno dalyse. Tai buvo 
masiniai koncertai, apsilan
kymai įmonėse, mokslo ir 
meno įstaigose, susitikimai 
su respublikos vadovaujan
čiais asmenimis, ministrais, 
mokslininkais, menininkais, 
rašytojais, deputatais. Jau
nimo grupės pabuvojo ir 
VDR parlamente—Liaudies 
Rūmuose, kur susitiko su jų 
pirmininku H. Zindermanu. 
Festivalio metu įvyko ir eilė 
sportinių renginių, rungty
nių, lenktynių, taip pat įvai
rios parodos, madų demon
stracijos ir k. Viso festivalio 
dienomis aktyviai dalyvavo 
apie dvylika tūkstančių artis
tų bei saviveiklininkų-daini- 
ninkų, muzikantų, šokėjų, 
estradininkų.

Įdomiausia ir įspūdingiau
sia buvo masinė demonstra
cija, įvykusi trečiąją festiva
lio dieną. Čia organizuotomis 
kolonomis pagal apygardas 
praėjo visi festivalio daly
viai. Kadangi prie pusės mi
lijono atvykėlių iš apygardų 
prisidėjo berlyniečiai jaunuo
liai, viso dalyvių skaičius 
siekė 700,000—septynių šim
tų tūkstančių! Jaunuoliai ėjo 
su džiaugsmu ir susijaudini
mu blizgančiomis akimis, nu
švitusiais veidais, dainuoda
mi, patriotinius šokius skelb
dami, kurių tarpe vyravo 
šūkis “DDR—unser Vater- 
land!” (“VDR—mūs, Tėvy
nė!”) Daugelio kolonų prieša
kyje žygiavo orkestrai, spor
tininkai demonstravo savo 

vikrumą. Demonstrantai ėjo 
pro vyriausybės ir svečių 
tribūnas, kurios stovėjo Kar
lo Markso alėjoje.

Festivalis reikalavo didelio 
organizacinio darbo. Dauge
lyje vietų, ypač miesto cen
tre buvo įrengtos didžiulės 
palapinės su užkandžiais ir 
vėsinančiais gėrimais, dau
gybė suvenirų parduotuvių. 
Aleksandro aikštėje veikė 
paroda, skirta solidarumui 
su persekiojamomis ir prieš 
imperializmą kovojančiomis 
tautomis pareikšti su šūkiu 
“Solidaritat.” Čia pat surink
ta apie pusę milijono markių 
aukų į šalpos fondą toms 
tautoms paremti.

Toji graži socialistinės Vo
kietijos valstybės jaunimo 
demonstracija vyko kaip tik 
tomis dienomis, kada ryšium 
su popiežiaus JONO-POVI
LO II atvykimu, gretimoje 
Lenkijoje savo jėgą demon
stravo viduramžių atgyvenų 
fanatikai, nieko neišmokę iš 
istorijos pamokų. Norėtųsi 
priminti, kad 1939 metais 
kaip tik tie, kurie šaukė 
pasitikėti fašistiniais vadais 
ir dievu, įstūmė Lenkiją į 
nelaimę, į kančias hitlerinėje 
okupacijoje. O išvadavo Len
kiją ne dievai, ne Čenstaka
vo panelė, bet Tarybinės 
Armijos jėga ir pasiaukoji
mas bei jos sąjungininės 
sveikos patriotinės lenkų 
tautos pažangiosios jėgos.

Justas Paleckis 
Berlynas, 1979.VI.6

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Egiptas vis labiau 
izoliuojamas

Sadato režimas arabų pa
saulyje vis labiau izoliuoja
mas. Šiuo metu Egiptą boi
kotuoja praktiškai visos ara
bų valstybės, jų tarpe—Ku
veitas ir Saudo Arabija, taip 
pat daugelis tarptautinių re
gioninių organizacijų. Nese
niai, protestuojant prieš 
Egipto ir Izraelio separatinį 
sandėrį, buvo paskelbta, kad 
paleidžiamas Arabų karinės 
pramonės organizacijos, ku
rios tikslas buvo sukurti ara
bų šalyse ir visų pirma Egip
te karinę industriją, aukš
čiausias komitetas.

Ir nors šiuo metu oficialia
jame Kaire mėginama vaiz
duoti, kad nieko ypatingo 
neįvyko, sunku pervertinti 
daugelio arabų valstybių sos
tinėse priimtų nutarimų boi
kotuoti Egiptą padarinių 
reikšmę. Šie nutarimai, nu
rodo Amerikos laikraštis 
“Washington Post,” iš esmės 
“visiškai izoliuoja Sadatą 
arabų pasaulyje.” Jeigu atsi
žvelgsime, kad finansinė- 
ekonominė arabų šalių pagal
ba Egiptui per pastaruosius 
penkerius metus (1973-1978) 
vertinama maždaug 17 bilijo
nų dolerių, tai nesunku įsi
vaizduoti, kokių padarinių 
gali turėti ekonominė Egipto 
izoliacija.

Tuo pat metu, kaip nurodo 
Prancūzijos laikraštis “Eko,” 
dėl arabų boikoto Sadato re
žimas tampa vis labiau pri
klausomas nuo Amerikos im
perializmo. Tačiau Washing
tone, kaip rodo turimi duo
menys, nelabai skubama su-

KOMENTARAI

Prieš kurį laiką “New York 
Times” laikraštis buvo pri
verstas “atsiprašyti rusų” ir 
dargi paniurzgė ant “žydų 
organizacijų,“ patardamas 
joms “keisti savo taktiką.”

Kaip gi atsitiko, kad bur
žuazinis laikraštis, švelniai 
tariant, atsidūrė “baloje”? 
Antra vertus, ko verti patys 
buržuazinių propagandistų 
priverstiniai atsiprašinėji
mai?

Prasidėjo ši istorija nuo to, 
kad Vakaruose aiškiai provo
kaciniais tikslais buvo orga
nizuota kampanija Boriso ir 
Natalijos Kacų sergančiai 
dukrelei Ženei tariamai gel
bėti. Masinės informacijos 
priemonės bubnijo, kad, gir
di, Kacai nori iš Tarybų 
Sąjungos emigruoti, jog tik 
Amerikos medicina gali iš
gelbėti Ženios gyvybę. Ta
čiau tai padaryti neleidžian
čios piktavališkos “Krem
liaus užmačios.” Triukšmas 
dėl Kacų dukrelės stiprėjo. Į 
jį savo balsų įpynė ne tik 
žinomi spaudos, radijo, bei 
televizijos komentatoriai, 
bet ir kai kurie kongreso 
nariai. Drumzlinas šmeištų 
srautas, tarsi iš gausybės 
rago, pylėsi ant Tarybų val
džios, ant įžymių medikų, 
pasiaukojančiai gydžiusių 
mažąją pacientę. Ir štai, ne
seniai ji, drauge su tėvais ir 
naujagime sesute, atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Buvusi sunki ligonė, 
dabar gerai jaučiasi, yra pui
kios nuotaikos.

Reiškia tarybiniai medikai 
praėjusią vasarą nustatė tei
singą diagnozę, teisingai 
mergaitę gydė, o išgydę iš
leido į tolimą kelionę. Nebu
vo čia jokių “piktų užmačių,” 
o tik atlikta kilni gydytojų 
pareiga. Na, o antitarybiniai 
propagandistai? Jie netgi pro 
sukąstus dantis iškošę atsi
prašymą, adresuotą Tarybų 
šaliai, neva tai papriekaišta
vę sionistų organizacijoms, 
kaip sakoma “daro ėjimą 
žirgu.” 

teikti pagalbą Egiptui. Iš 1,8 
bilijono dolerių, asignuotų 
Kairui pagal “papildomos pa
galbos” programą, tik 300 
milijonų dolerių skiriami 
kaip “speciali ekonominė pa
galba.” Didžioji lėšų dalis— 
pusantro bilijono dolerių— 
suteikta apsunkinančių pas
kolų pavidalu. Šie pinigai 
bus skiriami ne ’ civiliniam 
Egipto reikalams, o jo kari
nio potencialo stiprinimui. 
Tai daroma siekiant paversti 
Egiptą “Amerikos policinin
ku,” kuris slopintų “globė
jams” iš užjūrio nenaudingas 
nacionalines patriotines šio 
regiono jėgas.

Amerikos spaudos duome
nimis, Egipte jau yra grupė 
Amerikos kariškių. Pagrindi
nis jos uždavinys pradėti 
kontroliuoti šalies karinį po
tencialą.

Didėjantis Sadato izoliuo
tumas arabų pasaulyje tik 
dar labiau pabrėžia, kad 
Egipto viršūnes ir paprastus 
šalies gyventojus skiria gilė
janti bedugnė. Didžiulė in
fliacija, suirutė pramonėje ir 
žemės ūkyje, skolos užsie
niui—neatskiriami Egipto 
ekonomikos palydovai. Šio
mis sąlygomis veidmainingi 
Sadato raginimai ignoruoti 
kitų arabų valstybių pozici
jas Artimųjų Rytų klausimu, 
jo raginimai, kad egiptiečiai 
“aukotųsi,” yra ne kas kita, 
kaip mėginimas užkrauti 
sunkią arabams priešiško se- 
paratinio sandėrio padarinių 
naštą plačiosioms šalies gy
ventojų masėms. S. Stiklakis

Apeliuodami į taip vadina
mą vidutinį amerikietį (kuris | 
sudaro pagrindinę masę rin
kėjų tarpe) jie siekia bet 
kokia kaina iškovoti pastarų 
jų pasitikėjimą. Atseit, mus
pačius suklaidino, mes rašė
me ir kalbėjome ne tiesą, bet 
tai pirmas ir paskutinis kar
tas, daugiau taip nebedarysi
me. Mes žurnalistai—objek
tyvūs, padorūs, todėl ir atsi
prašinėjame. Kiti taip ne
sielgtų!

Labai galimas daiktas., gal 
kai kas ir užkibs ant šio 
propagandistų meškerės ka
bliuko. Tačiau tokių bus ne
daug. Blaiviai mąstantys 
žmonės seniai žino antitary
binės propagandos metodus, 
jos esmę. Jie supranta, kad 
antitarybinis melas kon
struojamas ir eksplatuoja- 
mas siekiant vieno,—sukurti 
iškreiptą Tarybų šalies,, ta
rybinės santvarkos vaizdą. 
Juk antitarybiškumas—tai 
viena iš labiausiai išmėgintų 
buržuazinės ideologijos. for
mų, kurios padeda paskleisti 
žmonių sąmonėje sąmyšį, 
manipuliuoti visuomenine 
nuomone. Šiuo ideologiniu 
ginklu naudojasi tie, kuriems 
visuomeninė nuomonė reika
linga palaikyti jų vedamam 
priešiškam taikai, tarptauti
nio įtempimo mažinimo kur
sui. Jie siekia “apipainioti” 
vidutinį amerikietį antitary
biniu melu, kad šis nesvy
ruodamas sutiktų su senato
riumi, tvirtinančiu,> kad ne
galima prekiauti su Tarybų 
Sąjunga. Jis nesigipčys ir su 
kongresmenu, kad sis Įrodi
nės, kad su Maskva ųokiu 
būdu negalima pasirašyti su
tartį dėl strateginės ginkluo
tės apribojimo. - ■

Sunku buržuazinei propa
gandai paaiškinti, kodėl šaly
je yra milijonai bedarbių, 
kodėl tiek žmogžudysčių «ir 
apiplėšimų, kodėl .vaikai ir 
paaugliai žudosi vartodami 
narkotikus, kodėl Jungtinėse 
Amerikos Valstijose la’svi 
gyvena žmogžudžiai Bražins
kai. Beje, čia ir neaiškinama, 
o tiesiog sakoma: tu laisvas 
žmogus, todėl pasistenk toks 
ir likti. Balsuok už senato
rius, kurie trokšta, neutroni
nės bombos, o pabalsavęs 
pavalgyk sočią vakarięnę 
restorane buvusio Pietų 
Vietnamo generolo, nuo ku
rio rankų dar nenudžiūvo 
tūkstančių žmonių krau
jas .. . į ,

Vienok, vis daugiau ameri
kiečių, net iš vidutiniųjų tar
po, šiandien turi tvirtus įsi
tikinimus. Sugriauti juos ne
pavyksta net rafinuočiausius 
metodus naudojantiems bur
žuaziniams propagandis
tams. Beje, ir pastarųjų tar
pe atsiranda “atskalūnų,“ 
kurie stengiasi atsiriboti nuo 
saVo kolegų, kurie socializmą 
vis dar vaizduoja pasąulinio 
mąsto siaubu.

Kazys Antanaitis

Viena iš daugelio 
pavyzdingų Tarybų 

Lietuvos šeimų
I

Vilniaus geležinkejio depo mašinisto Juozo Čekanausko 
Šeima. Jis su ^mona Marija augina dešimt vaikų. Juos ir 
matome V. Olševskio nuotraukoje.

Kam reikalingas 
prasimanymas apie 

“Tarybų Sąjungos grėsmę”
Jeigu pasiklausysite Vaka

rų radijo balsų, tai visi jie 
visaip kartoja vis tą pačią 
įkyrėjusią “dainą.” Ir Londo
no Bi Bi Si, ir “Vokiečių 
banga,” ir Miuncheno “Lais
vė,” ir “Amerikos balsas” 
dieną naktį traukia nuobo
džią melodiją, kad, girdi, 
visos bėdos pasaulyje—karai 
ir įsibrovimai, kariniai per
versmai ir socialiniai sukrėti
mai—tai “Tarybų Sąjungos 
grėsmės” padariniai, kad vi
sa tai esą susiję su Tarybų 
Sąjungos “agresyvumu,’’ jos 
siekimu “įsiviešpatauti visa
me pasaulyje.”

O sklaidant Vakarų laik
raščius ir žurnalus, juose dar 
iki šiol galima pamatyti bur
žuazinės propagandos sufab
rikuotą tuojau pat po Spalio 
“žmogų, laikantį dantyse 
durklą”—Rusijos bolševiką, 
grasinantį “civilizuotajam 
pasauliui.” Šiuo nuvalkiotu 
stereotipu Vakaruose daug 
metų buvo bauginami mies- 
čįonys.

Kam ir kurioms tikslams 
reikalingas prasimanymas 
apie “Tarybų Sąjungos kari
nę grėsmę” mūsų dienomis, 
tarptautinio įtempimo maži
nimo laikotarpiu? Atsakyti į 
tai nesunku, jeigu dar pa
klausime: Kam tai naudinga?

Naudinga tiems, kurie sa
vo daugiamilijardinius pel
nus ir savo karjerą sieja su 
įtempimo atmosferos išsau
gojimu pasaulyje. Tai—karo 
pramonės koncernų, gami
nančių raketas, branduoli
nius sprogdiklius, lėktuvus, 
povandeninius laivus, tan
kus, savininkai. Tai—Penta
gono ir NATO generolai, 
reakcingi politikai ir parla
mentarai, tarnaują ginklų fa
brikantams. Ir todėl kiekvie
ną kartą, kai kapitalistinių 
šalių parlamentai svarsto ka
rinių biudžetų klausimą, šie 
žmonės pradeda ne savo bal
su šaukti, kad “Tarybų Są
junga kelia grėsmės nėra, ją 
reikia sugalvoti. Ir štai 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose sudaromas, pavyzdžiui 
“Gresiančio (?) pavojaus ko
mitetas,” kurio nariai tei
gia, kad svarbiausias Tary
bų Sąjungos tikslas “visada 
buvo ir yra—viešpatauti pa
saulyje.” Kartu karo biznio 
agentai buržuazinėje spaudo
je, per radiją ir televiziją 
plečia šmeižto kampaniją, 
kaltindami Tarybų Sąjungą 
nebūtais ketinimais.

Bet siekiama ne tik užtik
rinti karo monopolijų virš
pelnius, NATO generolų ir 
reakcingų politikų karjerą. 
Pasakas apie “Tarybų Sąjun
gos grėsmę” Vakarų valsty
bės, pirmiausia JAV, taip 
pat naudoja, dangstydamos 
ir pateisindamos savo impe
rialistinę politiką, savo kiši
mąsi į kitų valstybių reika
lus, kovą prieš nacionalinio 

išsivadavimo judėjimus ir 
pažangiąsias jėgas įvairiuose 
pasaulio rajonuose. Šią poli
tiką diktuoja savanaudiški 
Vakarų valstybių interesai, 
jų siekimas įsigyti arba iš
saugoti žaliavų šaltinius ir 
prekių realizavimo rinkas, 
išnaudoti pigią besivystančių 
šalių darbo jėgą.

Pavyzdžių rasti nesunku.

Iranas dešimtmečius buvo 
Vakarų valstybių tėvonija: iš 
ten jos gaudavo joms reika
lingos naftos, ten jos išnau
dojo pigią darbo jėgą, paga
liau Irano armija joms buvo 
“sarginis šuo” Artimuosiuose 
Rytuose. Bet vos tik iranie
čių tauta nuvertė nepaken
čiamą šacho režimą ir parei
kalavo, kad jo globėjai ame
rikiečiai ir anglai išsinešdin
tų iš šalies, Vakarų propa
gandos tarnybos ėmė šaukti, 
kad esą “Tarybų Sąjunga 
kišasi,” kad, girdi, “Krem
liaus agentai” skatino šacho 
režimo priešininkus. Šio pra
simanymo tikslas aiškus— 
dangstyti juo savo—tikrą, o 
ne tariamąjį—kišimąsi į Ira
no vidaus reikalus, savo mė
ginimus pasukti atgal įvykių

Šeimos biudžetas ir 
jo panaudojimas

Sparčiai augant TSRS eko
nomikai, palaipsniui didėja ir 
šeimos biudžetas. Realiosios 
pajamos, skaičiuojant viduti
niškai vienam gyventojui. 
Tarybų šaly maždaug kas 
penkiolika metų padvigubė
ja. Vien per praėjusį penk
metį vidutinis darbininkų ir 
tarnautojų užmokestis Lietu
voje padidėjo 19 procentų, o 
kolūkiečių darbo apmokėji
mas—net 37 procentais. Di
dėjant pajamoms, didėja ir 
vartojimas, liaudies vartoji
mo prekių paklausa.

Didėjant šeimos paja
moms, mažėja išlaidų dalis 
maistui, nes jo kainos išlieka 
pastovios. Per pastaruosius 
septynerius metus išlaidų 
dalis maistui darbininkų šei
mose sumažėjo 3 procentais, 
o kolūkiečių šeimose—6 pro
centais. Stabilizavosi drabu
žių, avalynės, audinių pirki
mas. Padidėjusius finansi
nius išteklius šeima dabar 
panaudoja įsigyti ilgo naudo
jimo daiktams, kultūrinėms 
ir buitinėms prekėms: bal
dams, buitinėms mašinoms ir 
prietaisams, radiotechnikos 
gaminiams, muzikos instru
mentams, lengviesiems auto
mobiliams, motociklams . . . 
Dabar kiekviena šeima turi 
radijo imtuvą, trys ketvirta
daliai šeimų—televizorius, 
šaldytuvus, skalbimo maši
nas . . .

Brangiems, ilgo naudojimo 
daiktams įsigyti reikalingos 
santaupos. Jos nuo 1970 
metų Lietuvoje padidėjo 
daugiau kaip trigubai. Dabar 
respublikos taupomosiose 
kasose yra daugiau kaip pu
santro milijono indėlininkų ir 
bendra indėlių suma sudaro 
daugiau kaip 2,5 milijardo 
rublių. Jie skirti automobi
liams pirkti, gyvenamie
siems namams, garažams, 
šeimyniniams nameliams už
miesčio soduose statyti bei 
kitiems brangiui kamuojan
tiems poreikiams tenkinti.

Kiekvienos šeimos paja
mas nepaprastai padidina ne
mokamas gydymas, mokslas, 
valstybinis nusenusių žmonių 
aprūpinimas. Šiems brangiai 
kainuojantiems poreikiams 
tarybiniam žmogui nereikia 
taupyti pinigų. Nepaprastai 
daug padaryta aprūpinant 
darbo žmones butais, kurie 
yra pigiausi pasaulyje. 

raidą šioje šalyje, paruošti 
ten kontrrevoliucinį pervers
mą.

Maždaug tą pat galima 
pasakyti ir apie Vakarų pro
pagandos teigimus, kad, gir
di, “Tarybų Sąjunga kišasi” 
Afghanistane, Etiopijoje, 
Angoloje ir kai kuriose ki
tose šalyse.

Negalima nepaminėti ir to 
fakto, kad kartu su imperia
listais melagingą tezę apie 
“Tarybų Sąjungos grėsmę” 
skleidžia ir Kinijos vadovai. 
Prasimanymais apie “Tarybų 
Sąjungos hegemonizmą ir 
ekspansionizmą,” jie mas
kuoja savo hegemonistinį 
kursą, kurio tikslas—įsivieš
patauti Pietryčių Azijoje. 
Tai pa; ode neseniai įvykdyta 
agresija prieš socialistinį 
Vietnamą, grasinimai Lao- 
sui, polpotininkų gaujų rėmi
mas Kampučijoje (Kambodi- 
joje), provokacijos prieš In
diją, Burmą ir kitas Azijos 
valstybes.

Tačiau, kiek besistengtų 
buržuaziniai ir maoistiniai 
rašeivos, skleisdami prasi
manymus apie “Tarybų Są
jungos grėsmę,” tiesa apie 
taikingą Tarybų Sąjungos 
politiką tiesia sau kelią per 
antitarybinės propagandos 
barjerus. Konkretūs mūsų 
šalies darbai, jos taikios ini
ciatyvos paneigia antitarybi- 
ninkų prasimanymus.

V. Sereika

Ir ateityje didės šeimos 
pajamos. Per šį penkmetį 
numatyta įgyvendinti svar
bias priemones darbo apmo
kėjimui didinti. Realiosios 
pajamos vidutiniškai vienam 
gyventojui Lietuvoje bus pa
didintos 18 procentų. Vis 
didesnį vaidmenį tenkinant 
liaudies materiaiimus ir dva
sinius poreikius vaidina vi
suomeniniai \ ir lojimo fon
dai, kurie per sį penkmetį 
padidės daugiau kaip 30 pro
centų.

Pagal pajamų lygį vienam 
gyventojui Tarybų šalis iš 
esmės prilygsta labiausiai iš
sivysčiusioms Vakarų Euro
pos šalim-.. T kai kurių 
liaudies vartojimo prekių dar 
nepakanka. Tarybinė vyriau
sybė deda daug pastangų, 
kad ši problema būtų sėk
mingai sprendžiama. Vienu 
pagrindimų liaudies ūkio už
davinių laikomas liaudies 
vartojimo prekių gamybos 
didinimas, asortimento plėti
mas ir kokybės gerinimas. 
Vien lengvosios pramonės 
gamyba, Lietuvoje per šį 
penkmetį padidės 28 procen
tais. Buitines paslaugas gy
ventojams numatoma padi
dinti 1,5 karto, jų tarpe 
kaime —1,7 karto.

Darbo užmokestis sunau
dojamas ne tik maistui, dra
bužiams ar kitiems daiktams 
įsigyti. Nemaža dalis šeimos 
pajamų skiriama kultūri
niams poreikiams—knygoms 
įsigyti, turistinėms kelio
nėms, teatrų, muziejų lanky
mui, kitoms pramogoms.

V. Siudikas

• VIETOJ BENZINO —
SPIRITAS

Brazilija neturi naftos, o 
įsivežti naftos produktus vis 
brangiau. Todėl Ieškoma, kuo 
pakeisti benziną. San Paulo, 
didžiausio Brazilijos miesto, 
visuomeninis trartsp<?rtas vie
toj benzino jau naudoja spi
ritą. Aštuoniese Brazilijos 
valstijose į benziną maišoma 
10—20% spirito. 1980 m. 
spirito gamybą šalyje numa
toma padidinti iki 3,5 mlrd. I 
ir tuo pačiu mažiau impor
tuoti naftos. Tačiau norint vi
siškai atsisakyti benzino, rei
kėtų gaminti 30 mlrd. I spi
rito. Vargu, ar Brazilija tai 
pajėgtų, nes spiritas ten ga
minamas iš cukrašvendrių. 
Reikėtų vien tam užimti apie 
14% visos dirbamos žemės.
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Šiauliuose—pajėgus 
dailininkų kolektyvas

Dirva, kurioje bręsta čempionai i VISOS LIETUVOS PASIDIDŽIAVIMUI

5000-asis “Lietuvos”
Penkiolikmetė 

: moksleivė Lina Kačiušytė ; 
į pasaulio sportiniame žvaigž- 
i dyne sužėrėjo staigiai, tary
tum meteoras. Jei į pasaulio 1 
plaukymo pirmenybes Vaka- j 
rų Berlyne ji vyko būdama 

[palyginti mažai žinoma, tai | Europoje), tiek neseniai iški- 
ir [ lusioje Vilniaus bazėje, be 
ir i kitų patalpų—elingų valtims 

[ sudėti žaidimų, sunkiosios 
ji i atletikos salių, yra taip pat 

į VA 4 4 H, V> A A A A X A W T A A A A XZ VZ V* XX XX A A A JI •

I Moderni irklavimo bazė iški- 
I lo Birštone, prie Nemuno 
i krantų. Čia Montrealio olim- 
Į pinėms žaidynėms ruošėsi 
i Tarybų Sąjungos rinktinė.
i Nesuklysi, pavadinęs kone* 
kiekvieną didesnį 

x. . v .. . centrą “sportiniųtis—buvęs Europos šuolių ii . , „ 7 . • 
,v2. v . TZ 2 (miestu. Imkime.aukštį čempionas Kęstutis i ,^. . TZ1 . . , v dziui, Klaipėdą.
w L , , , o m l. J prieglobstyje, Smiltynėje, I Ypatinga mokykla? Nebent |: 6. : \ .. . ... . x . įrengtas šaudymo is lankotiek, kad joje sportuoja vi- , .. . .. . . . . - . . stadionas. Čia jau du kartuss.-ka.p, beje daugelyje, Tgjįg bės.

I Lietuvos mokyklų. Stebuk-|TT , . . . . 7, no t : Uostamiestyje taip pat atida-
i lingas baseinas ? įprastinis, .. . . . . . - .7 . .. . x .. , i ryti moksleivių kūno kultu-mokyklims, tokių dabar ne- - . . . . ....
! v xxx . m . ros rūmai, sunkiosios atleti- ; maža pastatyta respublikoje. !. . ... .. . ., , , . * . v, .. ' ta _x j . kosrumai,didehslaukotem-Siaulietis skulptorius A. Toleikis savo dirbtuvėje. Dengtus vandens baseinus; t aih-ątvnną
idabar statosi sporto klubai, L . A. J. . .• • ...................... j Įrengti dviračių lenktynių

trekas. Bėgikų skulptūros 
naujojoje miesto magistralė
je kviečia į lengvosios atleti
kos maniežą, kitapus iškilo 
angaro pavidalo sportinių 
žaidimų rūmai. Juos savo 
darbininkams pasistatydino 
Klaipėdos namų statybos 
kombinatas. Kuršių marių 
pakrantėje įsikūrė modernus 
jachtklubas. Beje, ir kaunie
čiai tokio susilaukė—ant 
Kauno marių kranto.

Pakeliaukime po sostinės 
sportines statybas, nors kai 
kurias jų jau paminėjome. 
Jei žvilgterėsime į naująjį 
Lazdynų rajoną, išvysime 
“Neptūno rūmų” kontūrus. 
Čia bus trys baseinai po 
stogu: plaukymo, šuolių į 
vandenį bei vaikams. Miesto 
centre ryšininkai statosi 
sporto bazę—su baseinu, žai
dimų sale. Žirmūnų rajone 
auga “Dinamo” rūmai su 
trim žaidimų salėm. Netolie
se, šalia plačiai žinomų Vil
niaus sporto rūmų, statoma 

1 dengta dirbtinio ledo čiuo
žykla. Beje, Vilniaus sporto 
rūmai, užsienio specialistų 
nuomone, vieni ištaigingiau
sių šio pobūdžio pastatų pa
saulyje. Čia buvo surengtos

■ Tarybų Sąjungos dailiojo 
čiuožimo, gimnastikos, sun
kumų kilnojimo, bokso, 
krepšinio pirmenybės, Euro
pos vyrų gimnastikos čem
pionatas, pasaulio moterų

vilnietė ; rų ilgio bėgimo takais.
Žiemą po stogu Lietuvos 

sportininkai gali dabar ne tik 
bėgioti, bet taip pat . . . 
irkluoti. Mat, tiek Trakų 
“Dinamo” vandens sporto 
stotyje (vienoje geriausių

! atgal keliavo, išsikovojusi
■ pasaulio rekordininkės,
' čempionės titulus.
! Spaudos konferencijoje
j papasakojo apie “stebuklin- > dengti irklavimo baseinai
• gąjį baseiną,” kuriame tobu-
I linosi ne tik ji, bet ir kitas
Vilniaus septintosios viduri
nės mokyklos auklėtinis—

i Avydas Juozaitis, Montrea-
| lio olimpiados bronzos meda- |
I lininkas. Šioje mokykloje I
i išaugo ir žinomas lengvaatle- Lietuvos 

statybų 
pavyz- 

Gamtos

Baigiamas

parodose, 
parodinė 
pastačius

ir są-
Ypač 

veikla, 
mieste

‘ kuris savitai praturtino lietu-1 mokyklos, įmonės, ūkiai— 
| viškąją leninianą. Pastaruoju ! miestuose ir kaimuose. Antai 

j prieš kelerius metus geriau
sią Lietuvoje baseiną po sto
gu pasistatydino Kauno dirb
tinio pluošto gamykla. Rieta
ve atidarytas pirmasis Lietu
voje kaimiškasis baseinas. 
Turime dengtas plaukyklas 
Kapsuke, Kaišiadoryse, ne
kalbant jau apie didžiausius 
respublikos miestus. Sako
ma, jog Radviliškio vaikai 

t anksčiau

I metu A. Toleikis sukūrė ant
kapinį paminklą liaudies poe
tui Jovarui, o D. Lukoševi
čius—monumentą Žemaičių 
pulko kūrėjui generolui Fe
liksui Žemaičiui-Baltušiui.

Grafikos srityje aktyviai 
darbuojasi R. Buivydas, vie
nas iš pramoninės tematikos 
pradininkų ir puoselėtojų, 

■i Akvarelistas J. Kmieliaus- 
kas parašė ir išleido eilę išmoksta plaukti 

negu vaikščioti. Juokas juo
kais, bet jau trejų metų 
mergytės ir berniukai pliuš- 
kenasi vietos vaikų darželio 
plaukymo baseine.

Lina Kačiušytė savo di
džiąją pergalę iškovojo 1978 
m. rugpjūčio mėnesį. Aukso 
ir sidabro medalius beveik 
tuo pat metu iš pasaulio bei 
Europos čempionatų parsive
žė dviratininkas Algis Guze- 
vičius, jaunieji krepšininkai, 
lengvaatletė Vilma Bardaus- 

| kienė, šuolio į tolį varžybose 
pirmoji pasaulyje įveikusi 
septynių metrų ribą. 1

Bene geriausias kompli
mentas šiam statiniui yra 
tas, kad čia galėjai sutikti ir 
devyniolikmetį lengvaatletį 
iš Ukrainos Vladimirą Jaš- 
čenką—geriausią pasaulio* 
šuolininką į aukštį. Iš viso 
per paskutiniuosius penke
rius metus Lietuvos miestuo
se iškilo šeši lengvosios atle-

knygų pradiniam vaikų dai
lės mokymui. O ir patys 
jauniausieji šiauliečiai daili
ninkai kaskart žengia vis 
ryškesnius kūrybinius žings
nius.

Svarbi dailininkų veiklos 
sritis yra jaunimo estetinis 

. auklėjimas. Didžioji jų da- 
■ lis—dailės pedagogai, dir- 
| bantys K. Preikšo pedagogi- 
Į niams institute, kur ruošiami 
piešimo, braižybos ir darbų 
mokytojai, taip pat Vaikų 
dailės mokykloje. Į šią veik
los sritį dailininkai įdeda 
daug širdies, tiesiogiai sieda 
m i ja ir su savo kūryba, su [ 
ateities perspektyva.

Geriausieji šiauliečių daili-

Seštojo dešimtmečio pra
džioje jauni Šiaulių dailinin
kai ėmė grupuotis prie K. 
Preikšo pedagoginio institu
to ir Vaiku dailės mokyklos. 
Šiuo metu mieste dirbančių 
dailininku skaičius artėja 
prie 50-ties. Jų tarpe—-du 
LTSR nusipelnė meno veikė
jai, du —respublikinių kom
jaunimo premijų laureatai, 
du turi mokslinius docentų 
vardus. Šiauliečiai pastoviai 
ruošia dideles ir mažesnes 
dailės parodas, nuolat daly
vauja resp '.ūkinėse 
junginėse 
pagyvėjo 
1977 m.
naujus Parodų rūmus. Platų ! 
barą dailininkai išvarė, kur- j 
darni miestui paminklus, i 
puošdami jį freskomis, deko
ratyviniais kn> 'i/ os.

Jų tarpe išsiskiria Gerar
das Bagdonavičius. Jis—vie
nas iš lietuvių uailės vetera
nų, vienas iš seniausių dailės 
pedagogų, pirmasis piešimo 
mokytojas tokių dailininkų i 
kaip A. Gudaitis, V. Mocke-| 
vičius, T < •.U’kai'skas ir 
daugelio kitų. Artėdamas 
prie savo gyvenimo 80-me-
čio, lieka toks pats aktyvus, ninku kūriniai įsilieja į ben- 
energingas, kūrybingas.

Su Šiaulių Dramos teatru 
susijęs visas kūrybinis LTSR [ 
nusipelniusios meno veikėjos j 
Joanos Taujanskienės gyve- ' 
nimas. Apie šimtas apifor- I 
mintų spektaklių—tai ne tik 
solidus kūrybinis rodiklis, 
bet ir nuoseklaus meistrišku
mo augimo grandinė.

Šiauliuose kaip menininkas 
išaugo Vitolis Trušys. Tapy
ba, akvarelė, piešiniai —ke
liolika personalinių parodų ir | 
parodėlių, dešimtys 
likinių ekspozicijų, 
mai, eksperimentai 
pagrindinė kūrybos
monumentalioji—dekoraty
vinė tapyba. Sukurti tokie 
stambūs kūriniai, kaip gra'fi-! 
tai Meškuičių kultūros na-1 
muose ir ant Šiaulių mokyklų !

drą lietuvių meno tėkmę, 
praturtina nacionalinę dailę 
naujomis temomis, naujais 
vaizdais, naujomis spalvomis 
ir niuansais.

Vytenis Rimkus
menotyros kandidatas tikos maniežai su šimto met-

respub-; 
bandy- 

. . . Ir 
sritis—

fasadų, freskos K. Preikšo! 
pedagoginiame institute, i 

Satkunų paukštininkystės I 
tarybinio ūkio kultūros na- j 
muose, Šiaulių mėsos kombi- ' 
nate, Šiaulių rajono Gegužės ' 
9-osios kolūkio kultūros na- | 
muose, mozaikos Vilniaus V. i 
Kapsuko universitete.

Žemaitiškai atkaklūs, nuo- ! 
seklūs ir užsispyrę skulpto- ; 
riai A. Toleikis ir D. Lukoše- I 
vičius. Dirbdami drauge ir i 
atskirai, jie sukūrė nemaža ! 
monumentalių ir dekoratyvi- ’ 
nių skulptūrų, kurios papuo- | 
šė miesto skverus. Už monu- | 
mentą komjaunuoliui B. Gri- Į 
gui skulptoriai tapo respub- [ 
likinės komjaunimo premijos I 
laureatais. Toliau sekė origi
nalus paminklas V. Leninui, Į 
iškaltas iš laukų akmens, I

Vilniaus paukštyno bendras vaizdas.
Dvidešimt penkias tonas paukštienos kasdien išsiunčia vartotojams Vilniaus 

paukštyno kolektyvas. Šioje labai mechanizuotoje įmonėje nuolat tobulinami darbo 
procesai, ieškoma būdų kaip pagaminti daugiau ir geresnės produkcijos.

Vilniaus paukštininkai, kuriems suteiktas garbingas komunistinio darbo kolektyvo 
vardas, sėkmingai vykdo jiems iškeltus uždavinius. Tai rodo prizai ir apdovanojimai, 
daugkartinės pergalės sąjunginiame socialistiniame lenktyniavime.

; rankinio pirmenybių varžy- 
j bos, daug tarptautinių tur- 
i nyru. Regėjome čia keturių 
; kontinentų sportininkus, jų 
i tarpe JAV krepšinio rinkti- 
i nę. 1978 m. vasarą čia ga- 
i stroliavo ir amerikiečių bale- 
■ tas ant ledo.

Dar keli žodžiai apie ledą. 
į Elektrėnuose jauname Lietu- 
i vos energetikų mieste, iškilo 
i ramunės pavidalo Ledo spor- 
; to rūmai. Kaune įrengta 
1 dirbtinio ledo atvira čiuožyk- 
i la. O klaipėdiečius netrukus 
| pakvies . . . pripučiama čiuo
žykla.
i Kur bepažvelgsi—visur 
sportinės statybos. Per pen
kerius metus vien rajonuose, 
kaimo vietovėse pastatyta 
daugiau kaip šimtas žaidimų 
salių. O Alytus ir puikių 
sporto rūmų susilaukė.

O kaip gyvuoja “senutė” 
Kauno sporto halė, iškilusi 
prieš 40 metų? Ją pokario 

i metais rekonstravo, patobu
lino: pastorintos 
įrengtas centrinis šildymas, 
išplėstos tribūnos. Čia dabar 
taip pat rengiamos didelės 
tarptautinės varžybos. O iš 
pagrindų atnaujintas kaimy
nystėje esantis stadionas: iš
kilo 20 tūkstančių vietų gelž
betoninės tribūnos, po jomis 
įrengta visa eilė patalpų tre
niruotėms, taip pat viešbu
tis, kavinė ir t. t. Taigi ir šis 
sportinis kompleksas Ąžuo
lyne atitinka šių dienų reika
lavimus.

Tokia štai dirva, kurioje 
bręsta čempionai.

Saliamonas Vaintraubas

ansamblio koncertas

sienos,

• APIE VIDUTINĮ
JAPONŲ AMŽIŲ

Japonijos sveikatos apsau 
gos ir socialinio aprūpinimo 
ministerijos pranešime sako
ma, kad ,,Japonija 1977 m. 
tapo šalimi, kurioje ilgiausias 
pasaulyje vidutinis gyventojų 
amžius".

Vidutinis 
ponijoje 
0,54 
72,69 metų. (Švedijoje vidu
tinis 
metų.) 
žius Japonijoje taip pat pail
gėjo 1977 m. 0,60 metų, paly, 
ginti su praėjusiais metais, ir 
buvo 77,90 metų.

Pranešime pažymima, kad 
japonų vidutinis amžius po 
Antrojo pasaulinio karo pail
gėjo 501’/,, — per vienos kar
tos gyvenimą.

vyrų amžius ta
per metus pailgėjo 

metų ir 1977 m. buvo

vyrų amžius yra 72,12 
Vidutinis moterų am-

PIRMIEJI
Vilniaus dailės parodų rū

muose surengta pirmoji 
jungtinė Vilniaus M. K. 
Čiurlionio ir Kauno J. Nauja
lio vidurinių meno mokyklų 
moksleivių darbų paroda, 
skirta Tarptautiniams vaikų 
metams. Parodos darbai tei
kia nemaža džiaugsmo lan
kytojams. Prie kūrinių bū
riuojasi ne tik vaikai, bet ir 
suaugę. Vieni ilgėliau stabte
li prie tapybos drobių, kiti— 
prie grafikos lakštų, dar ki
ti—prie skulptūrų, vitražų, 
keramikos, tekstilės kūrinių, 
eskizų, piešinių.

Šią parodą drąsiai galima 
pavadinti besiskleidžiančiu
pavasario žiedu. Juk tai kū
ryba vaikų, kurie žengia me
no taku. Gal ir ne visi taps 
menininkais profesionalais, 
bet jų širdyse ir darbuose 
tikrai išliks kūrybiškumo 
daigai.

Nemažą parodos dalį suda
ro vyresniųjų klasių moko
mieji ir įvairių laidų baigia
mieji darbai. Jie parodo, 
kokius rimtus ir gana sudė
tingus kūrybinius uždavinius 
geba spręsti šių mokyklų 
auklėtiniai. Daugelio parodos 
darbų autoriai—jau Vilniaus 
dailės instituto studentai, o 
kiti—net žinomi dailininkai.

Paroda turtinga įvairių te
mų. Aišku, vaikus jaudina 
viskas: kasdieninis žmogaus 
darbas, šventės, lietuvių li
teratūros ir tautosakos mo-

Vilnius, VI. 6 (ELTA) Sa-1 
vo 5000-ąjį koncertą šiandien I 
Sporto rūmuose surengė 
LTSR valstybinis akademi
nis nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Lietuva.” j

Koncertui paruošėme spe- i 
cialia programą,—papasako-1 
jo Eltos korespondentui jo j 
meno vadovas, respublikos 
nusipelnęs meno veikėjas P. 
Budrius.—Joje yra ir lietu
vių liaudies daina “Pempei,, 
pempei,” nuskambėjusi pir
majame ansamblio koncerte

kolektyvui koncertuojant 
Maskvoje, Kremliaus Suva
žiavimų rūmuose. Per 
38-erius savo veiklos metus 
ansamblis yra paruošęs virš 
dvidešimties programų. Su 
lietuviškomis dainomis, me
lodijomis ir šokiais mes ap
keliavome visas broliškas ta
rybines respublikas, koncer
tavome daugelyje Europos 
šalių, taip pat Lotynų Ame- 
rikojeMungtinėse Valstijose, 
Mongolijoje, Japonijoje.

1941 metais, ir kompozito
riaus A. Bražinsko daina 
“Lietuvai” poeto J. Nekro
šiaus žodžiais, pirmą kartą 
atlikta prieš porą savaičių,

Dideli “Lietuvos” kūrybi
niai planai. Liepos mėnesį 
numatytos gastrolės Vakarų 
Berlyne, o metų pabaigoje— 
Prancūzijoje.

Kaip Italijos komunistai 
įvertina įvykusių rinkimų 

rezultatus
su plačiosiomis liaudies ma-Roma, VI. 6 (TASS- 

ELTA). Italijos komunistų 
partijos vadovybė apsvarstė 
birželio 3-4 d. įvykusių pir
malaikių parlamento rinkimų 
rezultatus. Priimtame doku
mente pabrėžiama, kad 31,5 
procento balsų, kuriuos rin
kėjai atidavė už komunistus 
per rinkimus į senatą, ir 30,4 
procento—į deputatų rūmus 
patvirtino Komunistų parti
jos jėgą ir išreiškė pritarimą 
jos veiklai. Šis rezultatas 
turi didelę reikšmę, nes per 
pastaruosius trejus metus, ir 
ypač rinkiminės kampanijos 
metu, konservatyvios jėgos 
nuolat atakavo Komunistų 
partiją, jos politinę liniją, 
kad paaštrintų jos santykius

sėmis, sukliudytų jai vykdyti 
kursą, kuriuo siekiama ge
rinti šalies politinį ir ekono
minį gyvenimą.

Italijos komunistų partijos 
vadovybė išanalizavo, dėl ko
kių priežasčių už Komunistų 
partiją buvo atiduota kiek 
mažiau balsų, ir pažymėjo, 
jog viena iš jų yra tai, kad 
komunistai ir socialistai ne
sugebėjo vieningai kovoti 
prieš konservatyvias jėgas. 
Vis dėlto reakcijos mėgini
mas iš pagrindų pakeisti jė
gų santykį, smogti smūgį 

.darbo žmonių masėms, siekti 
poslinkio į dešine šalies poli
tinėje arenoje nebuvo sėk
mingas.

JAUNŲJŲ ŽINGSNIAI
tyvai, senojo ir naujojo Vil
niaus, Kauno vaizdai.

Negalima abejingai praeiti 
pro M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivių Eglės 
Valiūtės sukurtą spalvingą 
vitražą “Motina—mokykla” 
Vinco Stankevičiaus vitražą 
“Lietuvių liaudies daina.” 
Juose tiek fantazijos, jauna
tviško polėkio, spalvų skam
bumo! Varžlumu, dinamika; 
turtinga spalvine gama, 
džiugia nuotaika pasižymi Si
gito Bartkevičiaus tapybinė

! kompozicija “Slidininkai.” 
i Nemažiau įdomūs Kauno 
Į J. Naujalio vidurinės meno 
i mokyklos moksleivių darbai.

Vos įžengus į ekspozicijos 
i salę, dėmesį patraukia Aud- j 
; ronės Uborevičiūtės linorai- j 
žinys “Smuikininko portre
tas,” kuriame jautriai anali
zuojama muziko psichologija. 
Danguolės Dauknytės es
tampe iš ciklo “Lietus” 
minkštomis virpančiomis li
nijomis išgautas muzikalu
mas, skambėjimas. Negalima 
nesigėrėti Jūratės Pikčilin- 

! gytės tapybine drobe “Vasa- 
i ros praktika.” Nutapytos vė- 
; jo plaikstomos vigūros,
trykštančios jaunatvišku 
darbo įkarščiu, linksmom 
spalvom tarsi įtraukia žiūro
vą į paveiksle vaizduojamą 
veiksmą.

Daug, labai daug šioje pa
rodoje įdomių darbų. Žino
ma, abi mokyklos skiriasi

savitu, nepakartojamu meni
niu veidu. Juk jose darbuoja
si skirtingi pedagogai, daili
ninkai. Tikrą parodos vaizdą 
galima susidaryti tik apsilan
kius Parodų rūmuose.

Elvyra Jurgelionienė
dailininkė



PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 29, 1979 “LAISVĖ” 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
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Literatūros Draugijos 
Gegužinė

Ant gražiai žaliuojančios 
pievelės tarp aukštų medžių 
ir gėlėmis apsodintos aikštės 
A. R. Antanavičių sodyboje 
birželio 17 įvyko Literatūros 
Draugijos gegužinė.

Seimininkai visus atvyku
sius pasitiko lyg savo asme
niškai kviestus svečius. Nors 
diena buvo graži, šilta ir 
saulėta, bet dalyvių susirin
ko ne per daugiausia, galbūt 
todėl, kad kitą sekmadienį 
ruošiama kita, Moterų Drau
gijos gegužinė.

Atvažiuodami tautiečiai at
sivežė savo valgių ir gėrimų 
ir besivaišindami ir pasišne
kučiuodami laiką smagiai 
•praleido.

A. R. Antanavičiai ne tik 
atsilankiusius maloniai priė
mė, leido nemokamai naudo
tis vieta, bet dar ir pavaišino 
skania vakariene.

Buvo ir pora laimėjimų. 
Dovanas sudovanojo S. Pa

Miestas Nemuno deltoje
Nemuno deltos rytiniame 

pakraštyje, kur visais metų 
laikais jaučiamas netolimų 
Kuršmarių ir Baltijos dvelks
mas, abipus Jurbarko—Klai
pėdos plento—įsikūręs Šilu
tės miestas.

Šilutė, kurios vardą prieš
kariniais metais žinojo tik 
žuvies ir mėsos perpardavi
nėtojai, kur veikė nedidelės 
lentpjūvės ir malūnai, įgijo 
daugybę naujų darbininkiškų 
profesijų.

Hidraulinių pavarų gamyk
loje yra produkcijos pavyz
džių stendas, kuriame sura
šyta daugiau kaip 130 Tary
bų Sąjungos miestų pavadi
nimų. Į visus šiuos miestus 
keliauja šilutiškių gaminami 
įrengimai, be kurių negali 
dirbti sudėtingos staklės su 
skaitmeniniu programiniu 
valdymu, kiti šiuolaikiniai 
įrengimai.

Pastaraisiais metais labai 
atjaunėjo ir Baldų kombina
tas. Naujame moderniame 
ceche gaminami gražūs ir 
patogūs baldai virtuvėms. 
Šilutės baldžiai patvirtinti 
Visasąjunginės liaudies ūkio 
pasiekimų parodos, kuri vei
kia Maskvoje, dalyviais. Ši
lutėje pagaminti baldai puo
šia naujakurių butus Mask
voje, Leningrade, Rygoje, 
pasiekė net tolimąjį BAM-ą, 
siunčiami į Iraką, Mongoliją, 
Suomiją . . .

Maskvos, Leningrado ir ki
tų miestų parduotuvėse mie
lai perkama dar vienos mies
to įmonės produkcija. Šilutės 
sūrių gamykloje kasmet pa
gaminama produkcijos dau
giau kaip už dvylika milijonų 
rublių.

Daniją, Švediją, Vakarų 
Vokietiją ir kitas užsienio 
šalis pasiekia miesto pakraš
tyje įsikūrusios Durpių įmo
nės produkcija, šalyje gerai 
žinomi Kauno “Drobės” filia
lo audiniai. Kitame penkme
tyje numatoma dešimt kartų 
padidinti pastarosios įmonės 
pajėgumus. Su įmonės plėti
mu glaudžiai siejasi ir paties 
miesto tolesnis augimas. 
Mat, vien gyvenamųjų namų 
ir kultūrinių bei buitinių ob
jektų statybai paskirta 20 
milijonų rublių. Šiauriniame 
mieto pakraštyje baigiami 
formuoti nauji Jaunimo ir 
Laisvės gyvenamieji kvarta
lai, kitame penkmetyje iškils 
naujas—Žalgirio mikrorajo
nas.

Mieste yra keturios viduri
nės mokyklos, septyni vaikų 
darželiai, dvi profesinės 
technikos mokyklos. Nese
niai pastatyta poliklinika ir 
gimdymo namai, numatoma 

barėlis ir Karpavičienė. M.P. 
Daugėlos išvirė skanios ka
vos.

Į Gegužinėje darbavosi: M. 
'Paužienė, E. Paberalienė, J. 
; Žukauskas ir Karvelis.

J. Naruševičienė
I

QUEBECO ATEITIES 
KLAUSIMU BALSAVIMAI 
ATIDĖTI

Quebec, Canada. — Que- 
beco provincijos premjeras 
Renė Levesque žadėjo, kad 
dar šiemet rudenį gyvento
jams referendumu bus leista 
nubalsuoti provincijos ateitį: 
pasilikti Kanados federacijo
je, arba pasitraukti iš jos ir 
pasiskelbti nepriklausoma 
prancūziška valstybe. Dabar 
jis pranešė, pakeitęs nuo
monę ir referendumą atidėjo 
į 1980 metų pavasarį.

Manoma, kad premjeras 
Levesque pradėjo abejoti to
kių balsavimų pasisekimu. 
Jiems dar nesanti tinkamai 
paruošta dirva. Reikia dau
giau laiko.

plėsti ir rajoninę ligoninę. 
Šiuo metu statoma centrinė 
miesto katilinė, kuri leis nu
griauti ne vieną dešimtį orą 
teršiančių dūmtraukių. Mies
tas kasmet darosi vis gražes
nis ir švaresnis.

Šilutės rajonas—pamario 
kraštas. Rajono krantus ska
lauja Kuršių marios. Vienin
telę respublikoje Rusnės salą 
laiko apglėbęs Nemunas, be
sipuikuojąs neseniai pastaty
tu tiltu. Gražios ir Minijos 
pakrantės, visuomet pilnas 
paukščių klegesio Venrės 
Ragas. Tai unikalūs kampe
liai, kuriuos siekiant išsaugo
ti, prieš trejetą metų Nemu
no deltoje, įsteigtas drausti
nis. A. Norvaišas

Nairobyje (Kenija) įvyku
sioje SNO konferencijoje 
apie dykumų susidarymą pri
eita išvada, kad šiuo metu 
daugiau nei trečdalis Žemės 
sausumos yra dykumos, ste
pės, tundros. Kasmet dyku
mos padidėja daugiau kaip 
50 000 km-. Pvz., Sachara per
pastaruosius 50 metų Išsiplė
tė 1 mln. km-’.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Marianna A. Kriščiūnas- 
[Lideikienė]

Reiškiame gilią užuojautą vyrui Juozui, dukrai 
Bernice, posūniui Povilui, podukrom Kristinai ir 
Stefanijai, 12 anūkų, 3 proanūkams, 3 sesutėms 
kurių dvi gyvena Lietuvoje ir kitiems giminėms bei 
draugams.

P. Šimėnienė 
N. Petronienė 
M. Vilkauskienė 
V. Paulauskas 
P. A. Aleknai
J. B. Vaitkai
V. Casper
W. Dubendris
V. V. Bunkai 
A. P. Lukai
M. Gružinskienė 
H. Siaurienė 
M. Rutkauskienė 
F. M. Miller 
S. Bakšys 
A. Pateckas 
P. Pateckas
W. Kelley
K. Kelley
F. V. Budrioniai 
J. M. Miller 
J. L. Endrulaitis 
H. Janulytė 
S. Daraška
L. Novak 
J. Greblick 
A. Lobikis 
W. E. Dūdai 
L. Strack
S. V. Kuzmickai 
J. Gresh

Naujos knygos }
IŠLEIDO “MINTIS” i

Į Petras Griškevičius. “Ta- | 
rybinė politinė sistema” (127 | 
psl.). Leidinyje nagrinėjama Į

I tarybinė politinė sistema, jos • 
i ypatybės ir funkcionavimas, 
: nušviečiama socialistinės vi- 
| saliaudinės valstybės esmė, 
Liaudies deputatų tarybų, 
kaip politinio Tarybų valsty
bės pagrindo, visuomeninių 
organizacijų ir darbo kolek
tyvų veikla. Skaitytojas ras 
daug medžiagos, atsklei
džiančios vadovaujantį ir vai
ruojantį TSKP vaidmenį ta
rybinės visuomenės politinė
je sistemoje, sprendžiant ak
tualiausius socialistinės de
mokratijos plėtojimo, kitų 
konstitucinių nuostatų įgy
vendinimo kuriant komunis
tinę visuomenę klausimus.

Vytautas Žemgulys, Julius
• Vaicekauskas. “Ablinga.” (62 
psl.). Gausiai nuotraukomis 
iliustruotame leidinėlyje pa
sakojama rūsti Ablingos isto
rija, nušviesti tragiški įvy
kiai tame kaime hitlerinės 
okupacijos metais. Skaityto
jai sužinos, kaip suvažiavę iš 
įvairių Lietuvos kampelių 
liaudies meistrai kūrė memo
rialinį ansamblį, skirtą žuvu- 
siems ablingiečiams atminti, 
susipažins su skulptūrų kū
rėjais. Pabaigoje—Ablinos 
nūdiena, atgimusio kaimo 
žmonių portretai, jų rūpes
čiai ir laimėjimai.

Alfonsas Vaišvila. “Šiluvos 
mitas” (62 psl.). Knygelėje 
pasakojama apie tai, kai bu
vo kuriamas Šiluvos mitas, 
spekuliuojama tikinčiųjų reli
giniais jausmais, pasitelkus 
vadinamuosius stebuklus.

Kęstutis Balevičius. “Lie
tuvos TSR gamtos pamink
lai” (142 psl.). Lietuvoje yra 
daug gamtos paminklų—Žu
vinto ir Čepkelių rezervatai, 
170 gamtos draustinių, 194 
seni parkai, apiė 550 pamink
linių medžių, daugiau kaip 
100 geologinių objektų, 250 
augalų rūšių, daug žvėrių, 
paukščių rūšių. Šioje gausiai 
nuotraukomis iliustruotoje 
knygoje autorius skaitytojus 
supažindina su Lietuvoje 
augančiais retais augalais, 
čia besiveisiančiais gyvūnais 
ir kitais gamtos apsaugos 
įstatymo saugomais objek
tais. L. Dockienė

Barbora Sophas
E. Kairaitienė
L. Tvaska
A. Brower 
J. Bowman
B. M. Brannen
F. M. Walaitis 
J. Andrulis
M. H. Samanick 
J. Gendrėnas 
E. Valley
E. Yuknis
S. Yuknis 
M. Klishius 
V. M. Repekai
F. Bunkus
D. Mikalajūnienė 
J. Šarkiūnas 
H. Šarkiūnienė 
Ch. M. Tvaska 
J. T. Lukai 
F. Mockapetris 
J. Stančikas 
A. M. Raškauskai 
J. H. Dobrow 
M. Akelys
T. V. Norvilai 
J. Harmatiuk
A. Pakalniškienė 
J. P. Keller 
R. H. Feifer

Trijų mūzų mokykla St. Petersburg, Fla.

Nuotraukoje: antros klasės moksleiviai [iš kairės į dešinę] 
D. Šimkūnas ir A. Gudaitis groja skudučiais.

Nuotraukoje: šokio pamokoje. V. Gulevičiaus nuotr.

Daugiau kaip septyni šim
tai gabių vaikų iš visų Lietu
vos kampelių mokosi Vil
niaus M. K. Ciurliono meno 
mokykloje. Vadovaujami pri
tyrusių pedagogų, kurių tar
pe nemaža žinomų scenos ir 
tapybos meistrų, čią ugdomi 
busimieji muzikantai, baleto 
artistai ir dailininkai.

“Trijų mūzų mokykla” gar
sėja šalyje ir už jos ribų: už 
pasiekimus vaikų ir jaunimo 
estetinio auklėjimo srityje ji 
apdovanota Lenino komjau
nimo premija. Apie įtemptą 
kruopštų darbą visuose jos 
skyriuose byloja dešimtys 
prizų ir diplomų, kuriais pa
žymėti tarptautinėse vaikų 
kūrybos parodose dailės sky
riaus moksleivių darbai. Ge
rai įvertinti parodomieji cho
reografinio skyriaus auklėti
nių pasirodymai Maskvoje ir 
Leningrade. Jaunieji smuiki
ninkai ir pianistai ne kartą 
skynė laurus tarptautiniuose 
konkursuose Čekoslovakijo
je.

Didžiausia sėkmė lydėjo 
respublikos nusipelniusį ko
lektyvą—moksleivių styginį 
orkestrą, kuriam vadovauja 
Lietuvos TSR Liaudies artis
tas profesorius S. Sondeckis.

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRĖ

Kazys-Charles Puishis,
reiškiame širdingą užuojautą žmonai Margaretai, 
dukrai Violai Blake, žentui ir jų šeimai, broliui 
Ignui Puishis ir kitoms giminėms bei draugams.

F. Mockapetris . 
P. Šimėnieųė
N. Petronienė
R. H. Feiferiai 
J. P. Keller
A. Pakalniškienė 
H. Janulytė
L. Strack 
V. Kasper 
A. Žuris
S. Daraška 
A. Pateckas 
P. Pateckienė 
P. A. Aleknai
M. Vilkauskienė 
H. Siauris
L. Novak 
A. Brover
M. H. Samanick 
A. P. Lukai
Ch. M. Tvaskai 
F. Bunkus 
J. Bowman
F. V. Budrioniai* 

V J. M. Miller
J. B. Vaitkai

< J. Andrulis 
S. V. Kuzmickai 

Herberto von Karajano fon
do rengiamame tarptautinia
me jaunimo orkestrų kon
kurse, įvykusiame Vakarų 
Berlyne 1976 metais, šis ko
lektyvas užėmė pirmąją vie
tą ir buvo apdovanotas aukso 
medaliu.

Ir šiandien daugelis žino
mų jaunų smuikininkų, daili
ninkų, choreografų taria mo
kyklai ačiū už tai, kad ji 
padėjo jiems įžengti į grožio 
pasaulį.

• KOKIE VAISTAI 
GERESNI)

PasakkaikUriųamėrikiečių 
mokslininkų, daugelis vaistų 
ir gydomųjų preparatų, ku
riuos vartojo actekai prieš 
800 metų, yra ne mažiau 
veiksmingesni už šiuolaikinės 
farmakologijos produkciją.

Actekai gaminosi vaistus iš 
medžio žievės, šaknų, auga
lų vaisių, vaistažolių. Jie sėk
mingai gydė plaučių uždegi
mą, virškinimo sutrikimus, 
galvos skausmus, pūliuojan
čias žaizdas.

Si spaudos žinia sukėlė di
delį protestą amerikiečių 
farmakologų, kurie paskelbė, 
kad visa tai — klastotė. Įsi
liepsnojus ginčui, buvo suda
ryta komisija, kuri ilgokai 
dirbo ir padarė tokią išvadą: 
„70% actekų vartojamų vais
tų gali sėkmingai konkuruoti 
su dabar garsiausių farmako
logijos firmų gaminamais 
vaistais".

L. Tvaska 
H. Siauchelle 
B. Jankauskas
D. Mikalajūnas 
A. M. Raškauskai 
W. E. Dūdai
E. Kairaitienė 
W. Dubendris 
J. Kriščiūnas
M. Rutkauskas 
J. T. Lukai
L. Lesnikienė
M. Gružinskienė
J. Stančikas
V. M. Repeikai
W. Kelley
K. Kelley 
E. Valley 
M. Klishius
J. H. Šarkiūnai 
E. Galvan 
V. V. Bunkai 
D. Mikalauskas 
M. Gram 
J. Greblik 
J. H. Dobrow 
J. Harmatiuk

Birželio 2 savoje salėje 
posėdžiavo klubiečiai susirin
kę. Susirinkimą pravedė klu
bo prez. V. Bunkus. Tylos 
minute pagerbtas mirę klubo 
narys John Walins. Valdyba 
bei renginių komisija patei
kė—savo veiklos raportus. 
Raportai priimti.

Į Klubą įsirašė nauja narė 
Stella Daraška.

V. Bunkus visiems dirban
tiems klubą palaikyti nuošir
džiai. Susirinkimui pasibai
gus, šeimininkai M. ir A. 
Raškauskai pateikė pietus. 
Po pietų solistas Larry į 
Strack padainavo solo, pija- j 
ninu akomponavo Helena Ja
nulytė. Paskui sekė šokiai iki 
vakaro.

LLD 45 kp. veikla
Birželio 9 Lietuvių Piliečių 

klubo salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas, kurį prave
dė pirm. Stasys Kuzmickas.

Tylos minute pagerbta mi
rusi kuopos narė Agnes Ju
revičienė. Kuopos valdyba ir 
renginių komisija pateikė sa
vo raportus. Apie kuopos 
veiklą kalbėjo pirm. S. Kuz
mickas. Jis pranešė, kad 
gegužės mėnesį kuopos ren
giniai buvo sėkmingi. Ypač 
gerai pavyko Motinų Dienos 
minėjimas. Moterys gerai 
pasirodė su motinai skirta 
programa. Taipgi pranešė, 
kad į kuopą įstojo nauja narė 
Adelė Jutis. Raportai priim
ti.

S. ir V. Kuzmickai grįžo iš 
atostogų gerai pailsėję.

Dėkojo draugams už jų 
pavadavimą organizacijų vei
koje.

Sekr. Bronė Vaitkienė 
skaitė padėkos laišką nuo W. 
ir M. Žukų už atlankymą 
sergančios Millė Žukienės. 
Taipgi perskaitė atsisveikini
mą mūsų organizacijų na
riams nuo Rimo ir Nijolės 
Mališauskų iš Washingtono. 
Jiedu jau grįžo Lietuvon.

Po pietų Helenos Januly
tės vadovybėje, turėjome 
dainų programą, o paskui 
buvo šokiai.

* * *
Birželio 16 Lietuvių Pilie

čių salėje įvyko LLD 45 kp. 
renginys atžymėjimui Tėvų 
Pagerbimo Dienos. Publikos 
prisipildė pilna salė.

Mūsų rūpestingi šeiminin
kai M. ir A. Raškauskai 
svečius pavaišino skaniais 
pietumis.

* * *
Po pietų buvo tėvams pa

gerbti programa. Pirmiausia 
Stasys Kuzmickas pristatė 
Juozą Luką. Juozas pasveiki
no tėvus, linkėjo jiems svei
katos ir ilgiausių metų. Pas
kui paskaitė tėvams skirtą 
eilėraštį.

Po to kalbėjo Robertas 
Feiferis. Jis pasakė tėvams 

ANNA MARIA, FLA.

Mirus

Jonui Walins-Valinčius,
reiškiame širdingą užuojautą dukrai Bernice 
Meyers, sūnui Alfred Walins, anūkam Dr. Robert 
Meyers, Alfred ir Diana Walins, broliui Antanui 
Valinčiui, Bridgeport, Conn., Vincui, Pranui ir 
sesutei B. Budraitienei Lietuvoje ir kitiems 
giminėms bei draugams.

L. L. D. 45 KP.-NARIAI ir VALDYBA
St. Petersburg, Florida

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Marianna A. Kriščiūnas- 
[Lideikis],

Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Juozui, 
dukrai Bernice, posūniui Povilui Kriščiūnas, podu
kroms Kristinai ir Stefanijai, sesutėms, draugams 
bei kitiems giminėms.

L. L. D. 45 KP. NARIAI ir VALDYBA
 I 

pagerbti prasmingą kalbą. 
Vėliau buvo dainų programa. 
Dainavo solistai Stasys Kuz
mickas, Larry Strack ir Dai
nos Mylėtojų choras. Vado
vavo Helena Janulytė. Pu
blika programos pildytojus 
palydėjo gausiais aplodis
mentais. Toliau prie Walte- 
rio Strolios muzikos tęsėsi 
šokiai iki saulėleidžio.

Serga
Dainos Mylėtojų choristė 

Stefanė White ligoninėje 
pergyveno skaudžią operaci
ją

Jau grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose. Mielai 
Stefanei linkiu greit ir pilnai 
susveikti.

Mirė
Birželio 10 savo namuose 

nuo širdies smūgio mirė Ma
rytė Kriščiūnienė, buvusi 
Misevičienė, 84 metų am
žiaus. Liko liūdintys vyras 
Juozas Kriščiūnas, dukra 
Bernice, sesutė Beatričė 
Briedienė ir jos šeima, gy
venanti Park Ridge, N.J.

Velionė Marytė buvo pa
žangiųjų organizacijų narė ir 
keletą metų dalyvavo Dainos 
Mylėtojų chore.

J. Douglas Baird koplyčio
je Aldona Aleknienė pasakė 
atsisveikinimo kalbą. Palai
dota birželio 13 Memorial 
Gardens kapinėse. Palydo
vai buvo pakviesti į Lietuvių 
Piliečių Klubą pietums. Ve
lionės artimiesiems reiškiu 
širdingą užuojautą.

* * *
Birželio 11 po sunkios li

gos savo namuose mirė 
Charles Puishis, 86 metų 
amžiaus.

Nuliūdime paliko žmoną 
Margaret, dukrą Violą, žentą 
Edward Blake, tris anūkus ir 
brolį James Puishis. J. Dou
glas Baird koplyčioje prie 
karsto kalbėjo Aldona Alek
nienė.

Ji apibūdino velionio nuei
ta gyvenimo kelią.

Palaidotas birželio 15 die
ną. Karstas buvo įdėtas Me
morial Park Mausoleumo sie
non.

Charles Puishis buvo pa
žangių organizacijų narys, 
skaitė “Laisvę.”

Palydovai buvo pakviesti į 
Lietuvių Piliečių klubo salę 
pietums. Čia nuo organizaci
jų keletą žodžių apie velionio 
gyvenimą tarė V. Bunkus, S. 
Kuzmickas, Julė Andriulie
nė. Velionio žentas Ed. 
Blake už draugiškumą ir 
nuoširdžią užuojautą netekus 
brangaus šeimo nario vi
siems padėkojo. Dukra Vale
rija, gerbdama tėvelio idė
jas, įteikė “Laisvei” $25.

Velionio artimiesiems reiš
kiu širdingą užuojautą.

V. Bunkienė
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IR VĖL IŠLYDĖJOME 
IR SUTIKOME

Sigitas Krivickas

Banga Lukoševičienė
Dar nepraėjo nė mėnuo, 

kai “Laisvės” salėje išlydėjo
me ir sutikome Tarybų Lie
tuvos darbuotojų pamainą, o 
šįkart istorija vėl pasikarto
ja.

Birželio 23 d’enos poniuto 
išlydėjome Joną ir Bangą 
Lukoševičius, kurie, išbuvę 
ketverius su puse metų, bir
želio 30 d. sugrįžta į Tarybų 
Lietuvą. Jonas buvo prie 
Suvienyk ų akredituo 
tu “Moscow News” kores
pondentu ir rašė Tarybų 
Lietuvos spaudai. Tuo pačiu 
kartu sutikome juodu pa
keisti atvykusius Sigitą ir 
Ireną Krivickus, atskridu
sius čia iš Vilniaus biržei 21 
d.

Ievai Mizarienei vadovau
jant, savo linkėjimus Luko
ševičiams ir Krivickams pa
reiškė visa eilė kalbėtojų, 
kurių tarpe buvo “Laisvės” 
red. Antanas Bimba, prof. 
Henry Juška, dail. V. K. 
Jonynas, Povilas Venta ir kt.

Po to savo įspūdžiais pasi
dalinti buvo pakviesti Lietu
vos žurnalistai.

Jonas ir Banga Lukoševi
čiai būdavo dažni “Laisvės” 
ir kt. pažangiųjų organizaci
jų renginių svečiai. Banga 
net kelias paskaitas yra skai
čiusi, minint Tarptautinės 
Moters dieną ar kitomis pro
gomis, o Jonas, kurio įdo
miais reportažais iš Ameri
kos puošėsi Lietuvos spauda, 
nepagailėjo savo lanksčios 
plunksnos pažangiųjų veiklai 
aprašyti. Anksčiau kartu su 
jais dalyvaudavo ir jų sūnus 
Darius, kartais net padekla
muodamas kitų ir savo eilių, 
prieš metus paliktas Vilniuje 
mokytis. Lukoševičiai džiau
gėsi pažangiųjų veikla ir lin
kėjo sėkmės ateityje.

Irena ir Sigitas Krivickai, 
kurių ypač Sigita newyorkie- 
čiai jau pažįsta iš jo viešna
gės čia prieš porą metų, 
sveikino visus, džiaugdamie
si šilta pradžia. Su jais buvo 
ir du jų vaikučiai (dvynu
kai)—Jurga ir Jonukas, ku
riems dar nėra nė šešerių 
metukų. Vyriausioji jų duk
rele pasiliko Vilniuje—mo
kykloje.

Po pietų (juos parengė 
Marytė Račkauskienė ir Ma
rytė Stukienė, prie stalų ir 
kt. darbų padėjo—Nelė ir 
Povilas Ventos ir Viktoras 
Benderis, o prie bilietų— 
Nastė Buknienė) susirinku
sieji dar ilgai nesiskirstė. 
Nors bendri linkėjimai ir 
sveikinimai jau buvo kalbė
tojų išreikšti, tačiau dar
daug kas norėjo asmeniškai 
paspausti ranką Lukoševi-
čiams ir Krivickams. Visos nuotraukos S. Narkėliūnaitės

Šio pobūvio proga reikėtų 
priminti vieną faktą, kuris 
gali būti įdomus visiems, tai 
tą, kad šis žurnalistų ketve- 
tukas—Banga, Jonas, Irena 
ir Sigitas yra vienakursiai .

...... kartu baigę žurnalis
tikos mokslus Vilniaus uni
versitete. Ir kas galėjo pa
galvoti, kad bus toks malo
nus sutapimas—jie susitiks’ 
New Yorke savo profesinio 
gyvenimo kelyje.

Jonas į Ameriką atvyko iš 
Vilniaus, kur jis dirbo LKP 
CK tarptautiniame ryšių 
skyriuje, prieš apie 10 metų 
išbuvęs “Gimtojo krašto” 
vyr. red. pavaduotoju. Savo 
žurnalistinį darbą jis yra 
pradėjęs “Vakarinėse naujie
nose,” dirbęs “Sporte,” 
“Švyturyje.” Už savo knyge
lę “Reemigrantai” jis yra 
laimėjęs aukščiausią žurna
listinį apdovanojimą—Kap
suko vardo premiją. Jo su
manymu ir iniciatyva “Gim
tasis kraštas” buvo pradėjęs 
leisti meniškus kalendorius, 
turėjusius ypač didelį pasi
sekimą tarp emigracijos lie
tuvių.

Banga, prieš atvykdama į 
Ameriką, dirbo Profesinių 
Sąjungų Taryboje, bendra
darbiavo profsąjungų žurna
le “Darbas ir poilsis,” rašė 
profsąjungų istoriją. New 
Yorke ji talkino Jonui.

Sigitas į Jono postą atvyko 
tiesiai iš “Tėviškės” draugi
jos, kur buvo pirmininko 
pavaduotoju. Prieš tai jis 
buvo žurnalo “Buitis” redak
torium. Yra paruošęs spau
dai visą eilę informacinių 
leidinėlių turistams, parašęs 
įspūdžių iš kelionių po užsie
nius. Pastaroji jo kelionė į 
Australiją neseniai serijomis 
buvo spausdinama “Gimtaja
me krašte.” Irena visą laiką 
Vilniuje dirbo žurnale “Lai
kas ir įvykiai.”

Taigi, tokie gabūs ir 
darbštūs yra tie mūsų jauni 
Tarybų Lietuvos žurnalistai. 
Sėkmės jiems! M

leva Mizarienė pristato jauniausią svečią iš Lietuvos —žur
nalistų Krivickų Joniuką.

Mirė nuo sumuštumo
I Ii New York. — Miesto Me- j 
dikalinis Egzaminierius išty- i 
rė ir pripažino, kad Harleme 
Vietnamo karo veteranas Pe
ter Funches buvo areštuotas 
ir trumpu laiku mirė nuo 
sumušimo jį areštuojant. O j 
suareštuotas jis buvo už va- j 
žiavimą automobiliu į prie
šingą pusę vienos krypties 
gatve. Policija sako, kad 
policininkai jį sulaikė ir įsakė 
jam iš automobilio, išlipti, o 
jis įsakymą atsisakė pildyti 
ir todėl jie buvo priversti 
prieš jį panaudoti jėgą. Dis- 
trikto prokuroras sako, kad 
dabar jis ištirs, ar iš tikrųjų 
reikėjo tiek daug jėgos var
toti, jog nuo jos žmogus 
numirė. Sis įvykis labai su
krėtė Harlemo gyventojus.

Juk Nixonui 
nepriklauso

Richard Nixonui preziden
taujant San Clemente, Cal., 
buvo įruoštas Antrasis Bal
tasis Namas. Valdžia tam 
išleido $677,000. Dabar tą 
visą nuosavybę Nixonas ruo
šiasi parduoti ir visus pini
gus susidėti į savo kišenę. 
Senatorius Gary Hart siūlo, 

: kad valdžia iš Nixono minėtą 
sumą jai sugrąžinti. Neleisti
na, jis sako, kad būtų leista 
buvusiems valdininkams val
džios turtą pasisavinti. Tai 
mokesčių mokėtojams 
skriauda.

Lakštingalą slėnyje
Šių metų gegužės 21 dieną 

teko aplankyti Salomėjos 
Nėries memorialinį muziejų, 
kuris yra Palemone prie 
Kauno marių ir Lakštingalų 
slėnio. Muziejų supa dar poe
tės sodintas sodas. Lankymo 
metu visi sodo medžiai buvo 
pasipuošė gražiausiomis žie
dų kekėmis, o sodo pieva 
geltonavo nuo pienių žiedų.

Kaip ir kiekvienais metais, 
čia buvo ruošiamasi Poezijos 
pavasario Šventei, kuri 
įvyks gegužės 25 d. Palemo
ne Lakštingalų Slėnyje.

Nors ir ne pirmą kartą čia 
lankausi, bet, artinantis šiai 
iškilmingai šventei, norisi 
dar ir dar kartą aplankyti.

Sode parašiau ir šį eilėraš
tuką.
Aplankiau tavo gražų sodelį, 
Kur prieš karą pati sodinai, 
Ir namą—šiandieną,.muziejų, 
Tuomet čia laiminga buvai.

Sodo medžiai žiedais 
pasipuošę,

Greit sultingus vaisius 
brandins,

Jais grožėsis muziejaus 
lankytojai,

Gal ir paskanauti mėgins.

Tarp vaisinių medžių lyg 
kilimas žalias

Puošiasi pieva pienių žiedais, 
O kuomet, prieš didijį karą 
Ir tu čia gražėjais, džiaugeis.

Šią gražią sodybą, o dabar
muziejų 

Aplanko poetai ne tik
Lietuvos, 

Lanko moksleiviai, suaugę, 
jaunimas,— 

Muziejų poetės Salomėjos 
Nėrės.

K. Zakavičienė
Kaunas, 1979.V.21

Protestų audra prieš
mero

New Yorkas. — Mero Ed
ward Koch užsimojimas už
daryti net keturias miesto 
operuojamas ligonines sukėlė 
didžiausią protestų audrą. 
Tai užsimojimas prieš bied- 
nuomenę, nes tos ligoninės 
yra daugumoje biednuome- 
nės apgyventose miesto da
lyse. Jau ir dabar New 
Yorke žmonių sveikatos ap
saugos reikalais negalima di
džiuotis. Miesto operuojamų 
ligoninių skaičius turėtų būti 
didinamas, ne mažinamas. 
Tai pasakys kiekvienas, ku
riam yra tekę į ligoninę 
kreiptis greitosios pagalbos 
reikalais. Dažnai staiga su
sirgęs skubiai nuvežtas žmo
gus turi išlaukti keletą va-

To Homeowners in New York 
City and State

An alarming percent of 
New York City homeowners 
are totally unaware that 
their property taxes could 
triple if they fail to speak 
out now. The way the law is 
now all property will be 
assessed at 100°/o “full va
lue” by 1981. Assemblyman 
John C. Dearie believes 
that “we cannot, will not, 
must not allow homeowners 
to pay any greater percen
tage of the taxes that they 
are paying now.” Toward 
this end, he has organized a 
“Citywide Homeowner Coa
lition” to raise the homeow
ners voice to work with 
state government agencies 
and legislative bodies to 
insure that taxes on their 
homes will not go higher.

You can be involved in the 
“Citywide Homeowner Coa
lition” by calling or writing 
Assemblyman Dearie’s of
fice, 1414 Metropolitan 
Ave., Bronx, N. Y 10462 
(824-1900)

or
send your name and ad- 

ress to Woodhaven Resi
dents Block Association— 
86-72 80th Street, saying 
that you are totally opposed

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Blanche Novick 
[Turauskaitė]

Mūsų mylimos mamytės prisiminimas, kuri atsi
skyrė iš mūsų tarpo 1977 metais, liepos 3 d.

Mes jos pasigendame dabar taip pat kaip ir tuo 
laiku kai ji mirė ir niekad nepamiršime jos.

Dukros-ELENA ir ALDONA 
ir šeima

A special Tony Award for “special unending dedication” to 
the theater was presented to Henry Fonda by his daughter 
Jane, at the annual ceremony.

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

planą

Meras Ed. Koch
landų, kol jis gauna gydytojo 
pagalbą.

to the 100% assessment of 
homeowners property and 
demand repeal of Section 
306 of the Real Property 
Tax Law

or
send your letter to Rich

mond Hill Block Associa
tion, Inc., P. 0. Box 102, 
Richmond Hill, New York. 
Tel.: 849-3759.

or
if you live in any other 

section of the New York City 
or state send your letter to 
your block captain. Do it 
now if you like to save your 
home from higher taxes.Ilse

PER PENKIAS DIENAS 
ŽUVO 5 DARBININKAI

Seattle, Wash. — Dėl sam
dytojų pelnagrobiškumo ir 
nesirūpinimo savo darbinin
kų saugumu, šiame mieste 
birželio mėnesį per penkias 
dienas buvo užmušti penki 
darbininkai. Birželio 5 d. 
darbe buvo užmuštas Paul 
Bogart, 28 metų, ir Manuel 
Valdez, 30 metų. Birželio 6 
d. buvo užmuštas James 
Lloyd McGuire. Birželio 9 d. 
užmušti Carl Stanick ir Ed. 
Stocker.

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo birželio 6 d. iki 

birželio 26 d.:

Jono Valinciaus-Wallins palikimas, per A. Alek
nienė, St. Petersburg, Fla. ............................ $500.00

Olga Abeles, St. Petersburg, Fla., mirusios Agnes
Jurevičienės-Yureff dukra, prisiminimui mamytės350.00 

Helen Žukienė, Walter ir Mylda Žukai ir Helen M.
Pine, prisiminimui Paulinos Jasiulionienės ______ 40.00

Helen ir Jurgis Kudirkai ir šeima, Linden, N. J., vie
toje gėlių aukoja “Laisvei” prisiminimui sesutės
Agnes Jurevičienės-Yureff.................................... 25.00

M. Doveikienė, Hamilton, Ont., Canada.................... 25.00
Viola ir Edward Blake, St. Petersburg, Fla., per V.

Bunkienę,prisiminimui Violo’s tėvo Charles Puishis25.00 
J. Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę................20.00
J. ir J. Vilkeliai, Laval, Que., Canada....................... 16.00
Juozas Wanagas, Catskill, N. Y................ 15.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn..............................15.00
Andrew Stenes, San Rafael, Cal. ........................  10.00
J. Chichinskas,Rosemont,Que.,Can.,per P.Kisielienę 10.00
L. Kisielis, Montreal, Que., Can., per P. Kisielienę . 10.00
S. Ilekys, Toronto, Ont., Canada................................9.00
K. Meškėnas, So. Ozone Park, N.Y. ........................... 5.00
Frank Balnys, Toronto, Ont., Canada.........................5.00
A. M. Jones, Brooklyn, N. Y.........................................5.00
George Lokitis, Avon, Mass......................................... 5.00
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y..........................................3.00
Blanche Swed, Erie, Pa................................................ 3.00
S.Pečiulaitis,Montreal,Que.,Canada,per P. Kisielienę. 3.00 
V. Rudinskas, La Salle, Que., Canada......... ............... 3.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y............................. 2.00
V. Verbyla, Montreal, Que., Canada...........................2.00
E.Juraitienė,Montreal,Que..Canada,per P. Kisielienę. 2.00

♦ * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

BRIEFS
1980 is a Big Year

All the Olympic events will 
take place between July 19 
and August 3 in Moscow, 
with two exceptions: the 
sailing regatta will be held 
in Tallin on the Baltic Sea 
and football (soccer) will be 
played in Leningrad, Kiev 
and Minsk. All these cities 
have declared “Open 
House” for visitors and are 
preparing special programs 
and activities.

Gorky Park in Moscow 
will be filled round-the-clock 
with concerts, dancing, films 
and sports of all kinds. 
Young>people will have the 
opportunity to meet Olympic 
athletes and mingle with 
people from 150 countries in 
a warm, friendly atmos
phere. Indeed, the 1980 Ol
ympics may provide visitors 
with one of the most exciting 
experiences of their lives.

In cooperation with Anni
versary Tours the Youth 
Committee of the New York 
Association of American- 
Soviet Friendship (local so
ciety of the National Council 
of American-Soviet Friend
ship) will be handling Olym
pic travel for young people 
15 to 35 years of age.

For more information 
write to:
Youth Committee
New York Association of 
American-Soviet Friendship

119 Fifth Avenue, Suite 600 
New York, New York 10003

* ♦ *

A card from Nellie and 
Edmund Shumbris. They 
say that they like Los Ange
les even though it gets hot 
there (103). The nights are 
cool. They are staying near 
Santa Barbara. There is so 
much to see.

* * *
They say that out of the 

Tony Awards presentations 
recently comes a footnote 
about Henry Fonda, who 
was genuinely suprised by 
the special award he re
ceived. People have won
dered how he could not 
have known what was up.

They say it seems that 
the show’s producers 
cooked up a scheme in 
which Miss Fonda came to 
New York for a benefit party 
for her latest cause—solar 
energy. Her part of the 
bargain was to make the 
special presentation. But 
she told her father that the 
honor was going to her 
godfather, Joshua Logan, 
and she asked Mr. Fonda to 
be ready in the wings to 
join her on stage. Not until 
his daughter was half-way 
through her introduction did 
Mr. Fonda realize he’d be 
getting the award, not gi
ving it. Use

r




