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KRISLAI
Kad istorija nepasikartotų 
Parodo didelį 

nepasitenkinimą 
įdomi organizacija 
Šlovė jiems!
Grįžtame prie anglies

A. BIMBA
Praeityje šios šalies Komu

nistų Partija savo suvažiavi
muose negalėdavo turėti 
svečių iš užsienio, nes jiems 
mūsų vyriausybė neišduoda
vo vizų, tai yra svečių neįsi
leisdavo. Kaip bus šiemet? 
Pamatysime. Komunistų 
Partijos 22-oji konvencija 
įvyks rugpjūčio 23-26 dieno
mis Detroite. Į ją pakviesta 
daug broliškų delegatų bei 
svečių iš užsienio. Bet ar jie 
gaus leidimus įvažiuoti?

Partijos vadovybė susirū
pinusi. Partijos sekretorius 
Gus Hali šiuo reikalu kreipė
si į patį prezidentą Carterį. 
Jis reikalauja svečiams vizų. 
Suteikimas vizų būtų įrody
mas, kad bent šiuo klausimu 
šaltojo karo laikai jau yra 
praėję. □

Beveik sporadiškai šiomis 
dienomis kilęs New Jersey 
valstijos valdžios tarnautojų- 
darbininkų streikas parodo, 
kad ir šiuose darbininkuose 
kantrybė pradeda išsisemti. 
Viskas nesvietiškai pakilo, 
pabrango, bet jų algos, paly
ginti, pasiliko tokios pat, 
kokios buvo prieš keletą me
tų.

Tokioje padėtyje yra atsi
dūrę ne tik New Jersey 
valdžios tarnautojai, bet visų 
valstijų ir miestų. Jų laimėji
mas paskatintų visus kitus 
valdžios tarnautojus prieš tą 
skriaudą stoti į kovą.

□
Šioje šalyje gyvuoja ir gra

žiai veikia kubiečių kilmės 
jaunuolių organizacija. Tai 
sūnūs ir dukros tėvų, kurie 
bėgdami nuo revoliucijos dar 
mažus juos šion šalin atsive
žė. Ji vadinasi Antonio Ma
ceo Brigade. Ji palaiko ry
šius su Kubos jaunimu. Pra
nešama, kad dar šį mėnesį 
Brigada siunčia į Kubą dide
lę, net iš 200 jaunuolių dele
gaciją praplėtimui ryšių ir 
bendradarbiavimo su tenykš
čiu jaunimu. Brigada taipgi 
energingai darbuojasi, kad ši 
šalis sunormalizuotų santy
kius su jų gimtuoju kraštu, 
socialistine Kuba.

□
Iš visų pasaulio kampų 

šiandien gaunami nuošir
džiausi sveikinimai tarybi
niams kosmonautams Vladi
mir Lynkhov ir Valery Ryu
min. Jie supliekė visus re
kordus, išgyvendami erdvėje 
140 dienų!

Šlovė jiems!

Kadaise anglis būdavo be
veik vienintelis energijos šal
tinis. Bet net sunku tikėti, 
kad šiandien jis mums teduo
da tik apie 18 procentų visos 
energijos. Ji turėjo pozicijas 
viena po kitos užleisti naftai.

Dabar, staiga, kilus krizei 
su nafta, pradedama vis gar
siau ir garsiau kalbėti apie 
grįžimą prie anglies panau
dojimo. Anglies šaltiniai esą 
neišsemiami. Tik išsikasdki- 
me jį ir naudokime!

Kitas neišsemiamas ener
gijos šaltinis—Saulė. Juk jau 
seniai mokame iš jos pasi
semti energijos. Tik šiam

Ambicinga buvo “Skylab” 
pradžia, ir tragiška pabaiga

PREZIDENTO CARTERIO KALBA IR 
ENERGIJOS REIKALAIS PROGRAMA

Šiomis dienomis labai pla
čiai rašoma ir kalbama apie 
tragišką likimą amerikinės 
erdvinės stoties, vadinamos 
“Skylab,” (Sky Laboratory— 
erdvinė laboratorija), kuri, 
kaip žinia, šešeris mėtus 
išbuvus erdvėje ir skriejus 
apie žemę, liepos 11 d., jau 
gabalų formoje nukrito Aus
tralijoje. Tik laimė, kad tie 
77 tonų gabalai nukrito to
kioje vietoje, kur jie nepada
rė jokios žalos. O kai prieš 
kelias dienas buvo pranešta, 
kad “Skylab” krinta Žemėn, 
degančiais gabalais, kad jei
gu jie nukris tirštai apgyven
toje vietoje, pridarys be galo 
daug žalos.

Trumpai, su “Skylab” isto
rija tokia: 1970 m. liepos 1 
dieną Aeronautikos ir Erd
vės Administracija paskelbė, 
kad ji planuoja pastatyti di
džiulę, apie 77 tonų svorio^ 
erdvinę stotį, kurioje bus 
laboratorija ir žmonių gyve
nimui butas. Stotis 270 mylių 
aukštyje erdvėje skries apie 
Žemę. Joje galės gyventi 
keli astronautai bei moksli
ninkai ir jos laboratorijoje 
atlikti įvairius mokslinius ty
rinėjimus. Ji bus diriguoja-

Labai geras pasiū
lymas Kongresui

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Barren Mitchell, 
demokratas iš Maryland val
stijos, pasiūlė bilių, kuriame 
reikalaujama, kad Kongresas 
pastudijuotų galimybes su- 
nacionalizuoti visą naftos 
pramonę. Pasiūlymas geras 
ir Kongresas nedelsdamas 
turėtų jį priimti. Kito prak
tiško kelio išėjimui iš energi
jos krizės nesimato. Ši gazo
lino stoka juk yra naftos 
kompanijų padaras padidini
mui jau ir taip rekordinių 
pelnų.

Čia matome grupę Nikaragvos liaudies jaunų kovotojų 
prieš fašistinį diktatoriaus Somozos režimą. Jie priklauso 
Sandinistų Nacionalinio Išsilaisvinimo Frontui. Vėliausi 
pranešimai rodo, kad Somozos viešpatavimo dienos jau 
suskaitytos.
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energijos šaltiniui reikia dau
giau dėmesio.

Kam toks, jau net dasiėdęs 
ašarojimas dėl naftos stokos, 
kai turime anglies ir Saulę? 

ma-valdoma nuo Žemės. Ir ji 
bus vadinama “Skylab.” Jos 
pastatymas ir įrengimams 
mums atsieis net du ir puse 
bilijono dolerių!

Pasakyta —padaryta. Ir 
štai 1973 metų gegužės 14 
dieną 1:30 vai. po pietų Cape 
Kennedy, Fla., susirenka bū
relis žmonių ir stebi, kaip 
“Skylab” pakyla į erdvę, iš 
kurios, kaip sakyta, tik da
bar sugrįžo tiktai jau formo
je gabalų ir gabaliukų. Vie
nuolika dienų vėliau astro
nautai Charles Conrad ir 
Joseph P. Kerwin erdvėlai
viu Apollo pasiekė stotį, po 
kelių bandymų jon persėdo ir 
per 28 dienas sėkmingai atli
ko savo mokslines pareigas. 
Birželio 22 d. jie laimingai 
sugrįžo žemėn.

1973 m. liepos 28 dieną 
buvo sudaryta antra astro
nautų grupė, susidedanti iš 
Alan L. Bean, Jack R. Laus- 
ma ir Owen K. Garriott, ir 
pasiųsta tęsti mokslinius ty
rinėjimus. Ji ten praleido jau 
59 dienas ir sugrįžo Žemėn 
rugsėjo 25 dieną.

Trečioji grupė susidėjo iš 
astronautų Gerald P. Carr ir 
William R. Pogue ir moksli
ninko Edward G. Gibson. Ji 
pasiekė “Skylab” 1973 m. 
lapkričio 16 dieną ir išbuvo 
erdvėje net 84 dienas. Jie 
irgi laimingai nusileido že
mėn.

Šiuos žodžius rašant kele
tas dalykų tebėra neaiškūs, 
būtent: Kodėl “Skylab” pa
staraisiais laikais buvo palik
ta tuščia ir nebenaudojama? 
Kodėl ji nebuvo sugrąžinta 
Žemėn? Kodėl ji pagaliau 
pradėjo leistis arba kristi 
Žemėn?

Beje, prezidentas Carteris 
pasiuntė Australijos valdžiai 
atsiprašymą, kad “Skylab” 
nusileido jos teritorijoje, su
keldama australiečiams tiek 
daug baimės ir susirūpinimo.

Saragossa, Ispanija. — Pa
sirodo, kad čia tarp liepos 13 
dieną viešbučio gaisre žuvu
sių 71 žmogaus buvo du ir 
amerikiečiai.

Laiškas 
prezidentui

GUS HALL

Šiemet rugpjūčio 23-26 
dienomis Detroite įvyks 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partijos 22-oji 
konvencija. Prie jos gerokas 
laikas yra energingai ruošia
masi. Joje tikimasi turėti 
gana daug broliškų delegatų 
nuo kitų komunistinių, socia
listinių bei darbininkų parti
jų. Daugiau kaip 100 tokių 
partijų yra gavusios pakvie
timą. prisiųsti broliškus dele
gatus. Kviečiami yra ir šiaip 
svečiai konvencijoje dalyvau
ti. Bet praeityje mūsų Val
stybės departamentas neiš
duodavo vizų-leidimų delega
tams į šią šalį įvažiuoti.

Todėl dabar Komunistų 
Partijos sekretorius Gus Hali 
pasiuntė prezidentui Carte- 
riui laišką su reikalavimu 
pasirūpinti, kad šiemet to
kiems broliškiems delega
tams bei svečiams vizos būtų 
išduotos be jokių trukdymų. 
Vizų suteikimas, sako sekre
torius Hull, būtų ryškus įro
dymas, kad šaltojo karo lai
kai šioje šalyje pagaliau yra 
praėję.

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

Vilniaus išvadavimo sukaktis
Liepos 13 dieną sukako 35 

metai, kai Tarybinė armija, 
pergalingai triuškindama 
priešą, iš Tarybų Lietuvos 
sostinės išvijo fašistinius 
okupantus. Pažymėdama 
reikšmingą išvadavimo su
kaktį, Tarybų Lietuvos sosti
nė nuoširdžiai sutiko savo 
svečius —karius, kurie daly
vavo išvadavimo mūšiuose, 
tuos, kurie artino taip lauktą 
sostinės ir visos respublikos 
išlaisvinimo valandą.

Miesto visuomenės, karo 
veteranų bei karinės įgulos 
dalinių atstovai sukakties 
dieną susirinko Lietuvos 
TSR valstybiniame operos ir 
baleto teatre. Čia atvyko 
buvę karinių dalinių ir jungi
nių vadovai, partizanai, po
grindininkai, Vilniaus atsta| 
tymo talkininkai, gamyboš 
pirmūnai, partiniai, tarybi
niai, profsąjungų ir komjau
nimo darbuotojai, inteligen
tijos atstovai, jaunimas.

Pranešimą iškilmingame 
posėdyje padarė Lietuvos 
TSR ministrų tarybos pirmi
ninkas Juozas Maniušis. 
Apie rūsčias karo dienas, 
apie Tarybų Lietuvos sosti
nės atstatymą ir jos šviesią 
šiandieną kalbėjo didžiojo 
Tėvynės karo veteranas, ar
tilerijos generolas majoras, 
“Tėviškės” Draugijos pirmi
ninkas Pranas Petronis, 
“Gimtojo Krašto” laikraščio 
redaktorius poetas Vacys 
Reimeris, darbininkė Marija

Prezidento Jimmy Carte- 
rio praeitą sekmadienį, lie
pos 15 dieną pasakyta kalba 
susilaukė daug įvairiausių 
komentarų. Natūralu, kad 
vieniems ji patiko ir jie ją 
giria, kiti joje mato daug 
trūkumų ir kritikuoja. De
mokratų dauguma už, o re- 
publikonų dauguma prieš. 
Tas natūralu. Ir vieni, ir kiti 
orientuojasi politiniai: kaip ši 
prakalba atsilieps į 1980 me
tų prezidentinius rinkimus.

Prezidentas savo kalbą 
pradėjo pasiaiškinimu, kodėl 
susilaikė nuo kalbėjimo lie
pos 1 dieną tuo pačiu energi
jos krizės klausimu.

“Kai atėjo laikas kalbėti,” 
sakė jis, “aš pradėjau savęs 
to paties klausti klausimo į 
kurį atsakymą dabar jau 
žinau, bet daugeliui jūsų dar 
nedavė ramybės, būtent: ko
dėl mes negalėjome bendro
mis pastangomis kaip tauta 
išspręsti labai svarbios ener
gijos problemos.”

Jis nusprendęs prakalbą 
atidėti ir pirma atsiklausti 
žmonių nuomonės bei patari
mo. Na, ir per dešimtį dienų 
dėjęs visas pastangas susi
siekti ir pasitarti su žmonė
mis iš įvairių politinių gru
pių, klasių bei profesijų. Re
zultatas: jo dabartinė prakal
ba. Jis net pacitavo kai kurių 
žmonių jam pateiktas mintis 
ne tik energijos klausimu, 
bet ir kitais klausimais. Kai 
kurie jų pasisakymai gana 
kritiški.

Prezidentas savo kalboje 
plačiai apsistojo prie pačios 
didžiausios, nūdienės mūsų 
visų, visos mūsų šalies, jo

Savosina ir kiti.
Pažymint Vilniaus išvada

vimo iš Vokiškųjų fašistinių 
okupantų sukaktį, Antakal
nio karių kapinėse pagerbti 
žuvusiųjų atminimo susirin
ko tūkstančiai vilniečių. Čia 
ant Vilniaus vaduotojų, revo
liucionierių ir partizanų kapų 
buvo padėti vainikai, gėlių 
puokštės.

Liepos 14 dieną tūkstančiai 
vilniečių nuoširdžiai sveikino 
didžiojo Tėvynės karo vete
ranus, buvusius partizanus, 
kurie įspūdingoje eisenoje 
pražygiavo Lenino Prospek
tu. Vakare Vingio parke įvy
ko sostinės gyventojų mitin
gas, šventinės koncertas.

V. Petkevičienė

REIKALAUJA SUSTOT 
REMTI DIKTATORIŲ 
SOMOZĄ

New Yorkas. — Amerikos 
Komunistų Partija reikalau
ja, kad mūsų vyriausybė 
tuojau nutrauktų visus ry
šius su Nikaragvos diktato
riumi ir jo režimu ir pripa
žintų sukilusios liaudies su
kurtą naują Laikiną Revoliu
cinę Vyriausybę. Žinia, kad 
tas režimas pasilaiko tiktai 
Jungtinių Valstijų ginklais ir 
visokia parama. Dargi yra 
pavojus Jungtinėms Valsti
joms ir militarinėmis jėgomis 
būti įveltomis diktatoriaus 
pusėje prieš sukilusią Nika
ragvos liaudį.

pranešimą ir pateikia programąPrez. Jimmy Carter daro 
kovai su energijos krize

žodžiais, nelaimės, tiesiog vi
sų mūsų sunkumų, trūkumų 
ir bėdų šaltinio, tai, kad mes 
esą praradę savimai ir savo 
šalimi pasitikėjimą. Ir nuo 
dabar jis dėsiąs visas pastan
gas tą pasitikėjimą atsteigti, 
sugrąžinti, ir mus visus kvie
tė tose jo pastangose su juo 
kooperuoti, jam talkinti. Jis 
neabejojąs, kad bendromis 
pastangas mūsų tikslas bus 
atsiektas . . .

Dabar apie prezidento pro
gramą kovai su energijos 
krize. Ji susideda iš šešių 
punktų:

1- mas: Jis dabar, tą pačią 
naktį patvarkė, kad Jungti
nės Valstijos niekad nebe
naudos užsieninės naftos 
daugiau, negu jos sunaudojo 
1977 metais.

2- ras: Tam tikslui pasiekti 
prezidentas panaudos savo 
autoritetą ir nustatys naftos 
importui kvotas. Jau dabar 
jis patvarkė, kad per likusią 
šių metų dalį ir visus 1980 
metus yra draudžiama im
portuoti naftos nors vienu 
lašu daugiau, negu nustaty
tos kvotos.

3-čias: Išvystymui naujų 
energijos šaltinių bus skiria-

Valdžia sako, kad recesija 
šioje šalyje jau prasidėjo

Washingtonas. — Aukš
tieji valdžios pareigūnai visą 
laiką teigė, kad menkute 
ekonomine recesija šioje ša
lyje prasidėsianti tiktai su 
pabaiga šių metų, kad per 
šiuos likusius kelis mėnesius 
mūsų ekonomika dar susti- 
prėsianti. Bet dabar jie pa
keitė savo nuomonę sako, 
kad recesija jau prasidėjo ir 
kad ji tęsis ne tik per likusią 
šių dalį, bet gal ir per visus 
1980 metus. Tik jie mus 
drąsina, kad recesija nebū
sianti plati ir gili. Tačiau jie 
pripažįsta, kad su pabaiga 
ateinančių metų jau mes šio
je šalyje turėsime septynis 
milijonus bedarbių, tai yra 
milijonu ir trimis šimtais 
tūkstančių daugiau, negu yra 
šiandien. Betgi infliacija per 
tą laikotarpį šiek tiek sulė
tėsianti.

mos labai didelės lėšų sumos. 
Tam įvykdyti bus įsteigta 
Energy Security Corpora
tion, kuri išleis 5 bilijonų 
dolerių vertės bondsų, kurie 
bus prieinami ir vidutiniam 
amerikiečiui.

4- tas: Jis prašys Kongresą 
priversti municipalines kom
panijas ateinančių dešimties 
metų bėgyje sumažinti alie
jaus (naftos) vartojimą 50 
procentų ir pereiti prie ang
lies vartojimo.

5- tas: Jis ragina Kongresą 
įsteigti energijai mobilizuoti 
tarybą, kuri turėtų autorite
tą ir atsakomybę prižiūrėti, 
kad ši programa būtų vykdo
mą.

6- tas: Jo pateikiamos kon
servavimo programos tikslas 
į kovą už energiją įtraukti 
kiekvieną šios šalies miestą, 
kiekvieną apskritį ir kiekvie
ną vidutinį amerikietį.

Prezidentas, matyt, yra 
įsitikinęs, kad šios progra
mos formoje jis turi priemo
nę ne tik energijos krizę 
nugalėti, bet ir sugrąžinti 
mums pasitikėjimą savimi ir 
savo šalimi.

Pagyvensime—pamatysi
me.

Tuo pačiu tarpu bene tik 
pats svarbiausias prezidento 
patarėjas ekonominiais rei
kalais Lyle E. Gramley pri
pažįsta, kad šitie valdžios 
apskaičiavimai gali pasirody
ti per daug optimistiški, kad 
iš tikrųjų padėtis galėsianti 
būtį gerokai blogesnė, tai 
yra ir recesija gilesnė, ir 
bedarbių gerokai daugiau.

Taipgi, žinoma, kainos ne
sustos kilusios per likusią šių 
metų dalį ir per 1980 metus. 
Tiktai ateinančiais metais jos 
pakilsiančios 2.3 proc. ma
žiau, negu šiemet. Su pabai
ga šių metų jos bus pakilu
sios 10.6 proc., o su pabaiga 
1980 m. tiktai 8.3 procento.

Valdžios pranešimuose nie
ko nesakoma, kas iš jos 
pusės yra daroma arba pla
nuojama daryti kovai su re
cesija, kovai su nedarbu.
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Ta pati istorija su Nikaragva
Kaip atrodo, tai mūsų vyriausybė su prezidentu Carteriu 

priešakyje iš patyrimų Irane nieko nepasimokė. Kaip 
atsimename, ten ji negalėjo atsisveikinti su šacho reakciniu 
monarchišku režimu iki paskutinės jo dienos. Dargi visais 
būdais bandė jį išgelbėti. Jeigu daug anksčiau monarchija 
nebuvo nušluota, tai dėkui Jungtinių Valstijų jai teikiamai 
visokiai paramai.

Dabar panašiai dalykai klostosi Nikaragvoje. Tenai irgi 
vyksta platus liaudies sukilimas prieš Somozos fašistinį 
režimą. Viskas rodo, kad to režimo dienos jau suskaitytos. 
Bet mūsų vyriausybė atsisako su juo nutraukti ryšius ir 
atsistoti Nikaragvos sukilusios liaudies pusėje. Tebeteikia 
jam visokeriopą pagalbą. Dabartiniu laiku jis yra JAV 
globoje Miami, Floridoje. Prezidentas Carteris nesiskaito 
su šios šalies žmonių reikalavimais visus ryšius su Somoza 
nutraukti ir pripažinti liaudies sudarytą Laikiną Demokra
tinę Vyriausybę. Tai klaidinga politika ir jai lemta 
pralaimėti.

Socialistų rankose
Italijoje Socialistų Partijos veikėjui pavesta sudaryti 

naują vyriausybę. Jis vedąs pasitarimus su kitomis 
partijomis dėl vyriausybės sąstato. Kaip žinoma, Italijoje 
po Krikščionių Demokratų Partijos, Komunistų Partija yra 
antra didžiausia ir įtakingiausia partija. Ji nori į naują 
naujos vyriausybės sąstatą įeiti. Auksinė proga socialis
tams sudaryti bendrą su komunistais frontą ir įkurti 
liaudies vyriausybę. Tai būtų didelis Italijos liaudies 
laimėjimais.

Kas nors labai panašaus vystosi ir Portugalijoje. Ten irgi 
gyvuoja įtakingos socialistų ir komunistų partijos. Ten irgi 
artėja nauji parlamento rinkimai. Socialistų ir komunistų 
bendras frontas nesunkiai laimėtų rinkimus ir susidarytų 
sąlygos sudarymui liaudies vyriausybės. Koks didelis būtų 
Portugalijos liaudies laimėjimas!

Ir čia visa atsakomybė socialistų rankose. Kaip jie 
pasielgs!? Greitai paaiškės. Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytojus, gal jau bus ir žinoma.

J au ir kapitalistai mato klaidą
Senatorius Adlai Stevenson, demokratas iš Illinois, 

Senatui pasiūlė bilių (S.399), kurio tikslas autorizuoti 
prezidentą, reikalui esant, padėti į šalį prieš kiek metų 
uždėtus šios šalies prekybai su Tarybų Sąjunga suvaržy
mus. Dabar Senato Bankinis Komitetas veda dėl Stevenso- 
no biliaus viešus apklausinėjimus. Neseniai kalbėjo arba 
liudijo William Verity, Armco Steel Co. pirmininkas. Jis 
atstovavo net 25 stambioms korporacijoms. Jo balsas 
laikomas labai reikšmingu.

Verity tuos suvaržymus labai aštriai kritikavo ir ragino 
Senatą juos pašalinti. Jis juos vadino šiam kraštui ir jo 
interesams labai nuostolingais. Dėl tų suvaržymų, tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos prekyba paskuti
niais keliais metais labai sumažėjo. Amerika prarado kelis 
šimtus tūkstančių darbų. Nuostolis ne tik darbininkams, 
bet ir kapitalistinėms korporacijoms. Dėl tų suvaržymų 
Amerikos korporacijos bei kompanijos, sudėjus visas į 
krūvą, prarado arba negalėjo iš Tarybų Sąjungos laimėti 
net 20 bilijonų dolerių vertės įvairių užsakymų. Tie 
užsakymai atiteko kitoms kapitalistinėms šalims, Jungtinių 
Valstijų konkurentėms.

Žinoma, Stevensono protingam ir naudingam biliui 
visomis keturiomis priešinasi senatoriai Jackson ir Vanik, 
kurių pastangomis tie suvaržymai prekybai buvo uždėti. 0 
jie juk ir šiame Senate turi pasekėjų. Todėl ir biliaus 
likimas neaiškus. Nėra jokio užtikrinimo, kad jį dauguma 
senatorių priims.

LIETUVIŲ MUZIKA 
KALIFORNIJOJE!

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (birž. 28 d.) Alek
sandras Šleinys rašo:

‘‘Neseniai Lietuvos TSR 
kompozitorių sąjungos val
dybos pirmininkas V. Lauru- 
šas gavo Kalifornijos valsti
jos (JAV) Sonomos universi
teto humanitarinių mokslų 
fakulteto muzikos skyriaus 
profesoriaus L. Snaiderio 
(Larry A. Snyder) laišką, 
kuriame smulkiai aprašomi 
šio universiteto organizuoti 
šiuolaikinės muzikos koncer
tai. Iš pridėtų programų ma
tyti, kad juose skambėjo ir 
lietuvių tarybinių kompozito
rių muzika.

Vienas šių koncertų, įvy
kęs balandžio 20 d., buvo 
skirtas estų muzikai, tačiau 
jame drauge su J. Riatso, V. 
Tormio ir A. Piarto kūriniais 
buvo atliktas ir J. Juzeliūno 
Koncertas vargonams. Kita
me koncerte su E. Denisovo, 
J. Kohos ir G. Sviridovo 
kūriniais buvo atlikti 0. Ba
lakausko Sonatina smuikui ir 
fortepijonui, V. Barkausko 
Poezija ir du J. Juozapaičio 
kūriniai—Sonata smuikui so
lo ir Muzika fleitai, mušamie
siems, fortepijonui, altui ir 
violončelei. Antrasis koncer
tas buvo transliuojamas per 
radiją, o kai kurie abiejų 
koncertų kūriniai buvo ba
landžio 25 d. pakartoti Ber
keley kolegijoje. Atlikėjai— 
13 universiteto dėstytojų 
muzikantų ir apie šimtas 
studentų instrumentalistų ir 
dainininkų.”

BET KAS TĄ BAISIĄ 
VIETĄ ĮSTEIGĖ IR 
JOJE ŽMONES ŽUDĖ?

Chicagos kunigų “Drauge” 
(liepos 7 d.) koks ten Kzl” 
susijaudinęs rašo:

"Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II, aplankęs koncen
tracijos stovyklą Auschwi- 
tze, kur karo metais buvo 
sunaikinti apie 4 milijonai 
nekaltų žmonių, kalbėjo, kad 
tai pažymėta Jėzaus Kris
taus kryžiumi. Prisiminda
mas ne tik jas, bet ir visas 
kitas žiaurumo aukas, kurios 
ir šiandien yra naikinamos 
panašiuose lageriuose, Jonas 
Paulius II šioje didžiausio 
žmogaus pažeminimo ir nu
žmoginimo vietoje aukojo 
Sv. Mišias.

Štai pergalė, kuri nugali 
pasaulį: tai mūsų tikėjimas. 
Tai apaštalo Šv. Jono žo
džiai, kuriais pradėjo savo 
pamokslą popiežius.

Šv. Tėvas priminė čia mi
rusį lenkų kankinį kunigą 
Maksimilijoną Kolbe, kurį 
prieš kelerius metus Bažny
čia iškėlė į altorių garbę, 
paskelbdama palaimintuoju. 
Palaimintojo kunigo Maksi
milijono Kolbės asmenyje 
nugalėjo tikėjimas ir meilė 
kaip tik šioje vietoje, kuri 
buvo sukurta tikėjimo naiki
nimui.

Visos priemonės buvo nau
dojamos tikėjimo naikinimui, 
tikėjimo į Dievą ir tikėjimo į 
žmogų. Visos priemonės čia 
buvo naudojamos meilės nai
kinimui, Dievo meilės ir 
žmogaus meilės. Čia buvo po 
kojomis trypiama ne tik bet 
kokia meilė, bet net bet 
kokio žmogaus ir žmonijos 
taurumo, orumo ženklai. Tai 
vieta, kuri išprotėjusios 
ideologijos vardan buvo su
kurta ant neapykantos ir pa
niekos žmogui. Tai vieta, 
kuri buvo sukurta ant žiau
rumo. Ant šios stovyklos 
vartų dar ir šiandien matome 
užrašą “Arbeit macht frei” 
(Darbas išlaisvina). Tai žo
džiai, kuriais buvo norima 
pasityčioti iš darbo ir iš 
žmogaus.

Šioje baisios prievartos ir 
žmonių naikinimo vietoje, 
kurioje buvo sunaikinti mili

jonai įvairių tautų žmonių, 
kunigas Maksimilijonas, lais
vai paaukodamas savo gyvy
bę bado bunkeryje už brolį, 
pasiekė dvasinę pergalę, ku
ri yra labai panaši į paties 
Kristaus pasiektą pergalę.”

Ne tiesa, kad Auschwitze 
ir kitos masiniai žmonėms 
skersti stovyklos buvo įs
teigtos tikėjimui, į Dievą 
naikint. Jos buvo įsteigtos ir 
naudojamos masiniam žudy
mui nacizmo-hitlerizmo-fašiz- 
mo priešų. Jos buvo įsteigtos 
politiniais, o ne religiniais 
sumetimais.

Antra, mums norisi pa
klausti Kzl ir “Draugo” re
daktorius, kodėl jie nepasako 
savo skaitytojams, kad tas 
skerdyklas įsteigė ir milijo
nus žmonių paskerdė ne ko
kie ten pagonys, bet krikš
čionys, Kristaus pasekėjai. 
Labai gaila, bet negalima pa
neigti ir to baisaus fakto, jog 
atsirado saujelė ir tokių su- 
niekšėjusių, išsigimusių 
krikščioniškų lietuvių, kurie 
vokiškiems naciams (krikš
čionims) talkininkavo tose 
skerdynėse.

APIE GAISRUS 
MIŠKUOSE IR ŽMOGAUS 
ATSAKOMYBĘ

Ateina vasara ir miškuose 
pradeda siautėti gaisrai, pri
darydami neišpasakytai daug 
žalos. Tiek Jungtinės Valsti
jos, tiek jokia kita šalis, kuri 
tik didžiuojasi miškų gausa, 
nuo tos nelaimės nėra laisva. 
Nėra išimtis ir Lietuva. Di
džiausias tos nelaimės kalti
ninkas gi yra pats žmogus.

Tas storai pabrėžiama ir 
Lietuvos TSR Miškų ūkio ir 
miško pramonės ministro V. 
Lukoševičiaus atsišaukime 
“Miškuose labai sausa. Sau
gokime juos nuo gaisrų,” 
paskelbtame birželio 28 d. 
Lietuvos spaudoje.

V. Lukoševičius sako:
“Prie plento Vilnius—Bal

toji Vokė, Šalčininkų miškų

ūkio Papiškių eiguvoje, žalia
vo gražus jaunuolynas. Bir
želio 25 dienos pavakaryje 
vietoje dailaus pušyno kelių 
hektarų plote beliko stovėti 
apanglėję, nudegę medeliai. 
Birželio 22 d. Trakų miško 
pramonės ūkio Paluknės giri
ninkijoje gaisras sunaikino 
23 haktarus miško. Gaisrų 
priežastys tiriamos, tačiau 
nesunku suprasti, kad miš
kas užsidegė dėl žmonių 
neatsargumo su ugnimi.

Šiais metais respublikos 
valstybiniuose miškuose jau 
buvo kilę 189 gaisrai, išdegė 
apie 90 hektarų miško. Dau
giausia gaisrų ir didžiausi 
miškų plotai išdegė Trakų, 
Vilniaus, Šalčininkų, Jona
vos, Ukmergės rajonuose. 
Dėl užsitęsusių sausrų visi 
miškai, ypač spygliuočių, pa
sidarė degūs, todėl ir pavo
jus gaisrams išsiplėsti šiuo 
metu labai didelis.”

Kas didžiausias kaltinin
kas? Ogi:

“Nagrinėjant kilusių gaisrų 
priežastis, taip pat reidų 
metu nustatyta, kad nemažai 
miškuose besilankančių žmo
nių nedrausmingi, nesilaiko 
elementarių elgesio teisyk- 
lių. Automašinomis važinėja 
pro miškus kur kam patinka, 
miške jas pastato po me
džiais, kiti ten pat jas ir 
remontuoja. Štai kodėl dau
giausia miško gaisrų kyla 
palei kelius.

Tie, kas tyrinėja miško 
gaisrų priežastis, teigia, kad 
apie 85-90 proc. jų kyla dėl 
žmogaus kaltės, nesilaikant 
miške priešgaisrinio saugu
mo taisyklių.

Miškininkai deda daug pa
stangų, kad miškuose nekiltų 
gaisrai, kad jie būtų greitai 
užgesinti. Respublikoje yra 
78 gaisrų stebėjimo bokštai, 
26 priešgaisrinės cheminės 
stotys. Kasmet įrengiama po 
100 km priešgaisrinių barje
rų, apie 380 km priešgaisri
nės reikšmės kelių, 500 km 
mineralizuotų juostų. Miš
kuose įrengta 1,3000 laikinų 
poilsio aikštelių, 970 mašinų 
stovėjimo aikštelių.”

Viešėjo laisviečiai

‘Laisvės skaitytojų grupelė Vilniaus Gedimino aikštėje.
V. Kapočiaus nuotr.

Liepos 11 d. iš Vilniaus išskrido JAV lietuvių grupė—pa
žangaus Amerikos lietuvių laikraščio “Laisvė” skaitytojai. 
Per dešimties dienų viešnagę Tarybų Lietuvoje svečiai 
išvaikščiojo, išvažinėjo Vilnių, gėrėdamiesi jo naujaisiais 
rajonais, po restauracijos darbų vis labiau atjaunėjančiu 
senamiesčiu. Džiaugsmingas susitikimas įvyko su mažai
siais Tarybų Lietuvos piliečiais—“Aido” stovykloje poil
siaujančiais pionieriais. Svečiai aplankė Kauną, Druskinin
kus, Elektrėnus, Trakus, Pirčiupius, Liaudies buities 
muziejų Rumšiškėse bei daugelį kitų respublikos vietų, 
klausėsi koncertų, žiūrėjo dokumentinius filmus.

Susitikime su “Tėviškės” draugijos vadovais svečiai 
nuoširdžiai padėkojo už turiningą viešnagę, už suteiktą 
galimybę svečiuotis tėvų žemėje. “G. K.” inf.

Mėnulis ir visi kiti dangaus 
kūnai priklauso visai žmonijai

Pakilęs naujam gyvenimui
Išsidėstę vaizdingame Mi

nijos dešiniajame krante, už 
septyniolikos kilometrų į ry
tus nuo Klaipėdos, sutinka ir 
palydi keleivį, vykstantį į 
Lietuvos pajūrį, gražieji 
Gargždai.

Buvęs kadaise Žemaičių 
seniūnų dvaras, vėliau turgų 
ir prekymečių centras, 
Gargždų miestas pragyveno 
ne vietią tragediją. Ypač 
skaudi buvo paskutinė: karo 
metu vokiečių okupantai pa
vertė Gargždus pelenais, nu
žudė 750 gyventojų.

Bet miestas Tarybų val
džios metais greitai pakilo iš 
griuvėsių., Šiandieniniai 
Gargždai—Klaipėdos rajono 
administracinis centras.

Gargždai garsėja statybi
nių medžiagų kombinatu— 
mechanįzuota ir automati
zuota šiuolaikine įmone. Sa
vo plačiai žinoma produkci
ja—stoginėmis dangomis— 
kombinatas aprūpina visų 
broliškų respublikų statybas. 
Jame dirba daugiau kaip 
tūkstantis žmonių. Moder
nios įmonės statybą greta šio 
miesto nulėmė tai, kad neto
liese buvo surasti gausūs 
žvyro ir smėlio klodai.

1962 metais Gargžduose 
išaugo metalo apdirbimo 
įmonė, išleidžianti penkioli
kos pavadinimų plataus var
tojimo prekes, dvi statybinės 
organizacijos, duonos ga
mykla. Miestas pradėjo augti 
į plotį ir ilgį, iškilo naujų 
daugiaaukščių namų kvarta
lai. Per dešimtmetį miesto 
gyventųjų skaičius padidėjo 
keturis.kartus.

Jauniesiems gargždiečiams 
duris atvėrė dvi vidurinės

mokyklos, sukvietusios į erd
vias klases, kabinetus ir la
boratorijas beveik 3000 
moksleivių, trys vaikų lopše- 
liai-darželiai, muzikos ir 
sporto mokyklos, stadionas 
ir sporto salė. Miesto centrą 
padabino modernūs kultūros 
rūmai ir biblioteka, knygy
nas, kino teatras, poliklinika, 
vaistinė, viešbutis, buitinio 
gyventojų aptarnavimo kom
binatas, kavinė, valgykla, 
prekybos centras.

Deputatų tarybos iniciaty
va buvo rekonstruota dauge
lis senų gyvenamųjų pasta
tų, buvusi turgavietė tapo 
gražiausia miesto aikšte. At
jaunėjo šimtametis parkas, 
įrengtas puikus paplūdimys, 
vasaros estrada. Visuomeni
nių pastatų ir individualių 
namų kiemuose ir prie fasa
dų pražydo įvairaspalvių gė
lių darželiai, miestas pasi
puošė naujais skverais. Ties 
svarbiausiais pastatais iškilo 
liaudies meistrų iš ąžuolo 
išdrožtos skulptūros, meta
listų darbai.

— Gera gyventi Gargž
duose,—sako čionykščiai 
senbuviai ir naujai atsikėlę 
gyventojai.

Miestą su visais respubli
kos centrais sieja platus 
automagistralių tinklas, o iki 
geležinkelio stoties arba 
aerouosto, kaip sakoma, ran
ką paduoti. Sugrįžusius iš 
tolimų kelionių gargždiečius 
ir svečius sutinka idealiai 
švarus, ramus, vienas gra
žiausių Lietuvoje rajoninio 
pavaldumo miestas, kvėpuo
jantis tyru oru, apjuostas 
švariausia respublikos upe— 
Minija. Alf. Pipiras

United Nations, N. Y. — 
Mėnulis ir jo gamtiniai ištek
liai skelbiami bendru žmoni
jos turtu. Nė viena šalis jo 
negali pasisavinti, nei pa
skelbdama suverenumą jam, 
nei kuriomis nors kitomis 
priemonėmis. Mėnulis tiria
mas ir naudojamas visų šalių 
labui ir interesams, nepri
klausomai nuo jų ekonominio 
ar mokslinio išsivystymo.

Tokie yra kai kurie SNO 
^kosminės erdvės naudojimo 
taikiais tikslais komiteto pa
tvirtinto susitarimo dėl val
stybių veiklos Mėnulyje ir 
kituose dangaus kūnuose 
projekto nuostatai. Projek
tas bus pateiktas galutinai 
patvirtinti eilinei Generali
nės Asamblėjos sesijai, o po 
to jį galės pasirašyti visos 
valstybės.

Susitarimo dalyviai skel
bia, jog jie yra pasiryžę 
lygybės pagrindu prisidėti 
prie valstybių bendradarbia
vimo tiriant bei naudojant 
Mėnulį tolesnio vystymo ir 
neleisti, kad Mėnulis būtų 
paverstas tarptautinių kon
fliktų arena.

Susitarimas numato nau
doti natūralų Žemės palydo
vą tik taikiais tikslais. Mėnu
lyje draudžiama naudoti jė
gą, grasinti jėga arba vyk
dyti kokius nors kitus prie

šiškus veiksmus. Valsty
bės—susitarimo dalyvės įsi
pareigoja neleisti į orbitas 
aplink Mėnulį objektų su 
branduoliniu ginklu arba ku
rių nors kitų rūšių masinio 
naikinimo ginklu, taip pat 
nelaikyti ir nenaudoti tokio 
ginklo Mėnulio paviršiuje ar
ba jo gelmėse. Draudžiama 
steigti palydove karines ba
zes, statyti įrenginius ir 
įtvirtinimus, bandyti bet ku- 
rių tipų ginklus. n

Susitarime nurodoma, kad 
tiriant ir naudojant Mėnulį 
būtina skirti reikiamą dėme
sį gyvenančių ir būsimų kar
tų interesams. Susitarimas 
įpareigoja visas valstybes 
imtis priemonių, kad būtų 
užkirstas kelias susiformavu
sios Mėnulio aplinkos pažei
dimui dėl užteršimo arba 
kokiu nors kitu būdu.

Priėmęs suderintą susitari
mo projekto tekstą, komite
tas baigė darbą, pradėtą dar 
prieš septynerius metus, kai 
buvo pasiūlyta parengti tokį 
dokumentą.

Komiteto XXII sesija, kuri 
čia pasibaigė, taip pat priė
mė nutarimą surengti 1982 
metais antrąją SNO konfe
renciją, skirtą kosminės erd
vės naudojimui taikiais tiks
lais. TASS-ELTA

Karo kriminalistus medžioti 
ir bausti laikas neribotas

Bonna. — Vokiečių Fede
ratyvinėje Respublikoje (Va
karų Vokietijoje) buvo pa
tvarkymas, kad, su 1980 
metais naciškų karo krimina
listų ieškojimas ir traukimas 
atsakomybėn už jų darbus, 
kad ir pačius baisiausius, 
turi būti nutrauktas. Kai tas 
faktas iškilo aikštėn, visur 
liaudyje kilo didžiausias pasi
piktinimas. Iš visų pasaulio 
kampų pradėjo eiti Vakarų 
Vokietijon reikalavimas, kad 
tas apribojimas būtų panai
kintas, atšauktas.

Džiugu, kad Federatyvinės 
Respublikos vadovybė į tai 
atkreipė savo dėmesį ir šio
mis dienomis parlamentas tą 
laiko apribojimą panaikino ir 
dabar naciškų karo krimina
listų medžiojimas ir trauki
mas atsakomybėn dar pa- 
griežtės ir paaštrės.

Kaip žinoma, Vokiečių Fe
deratyvinės Respublikos 
Parlamentas, kaip ir Jungti

nių Valstijų Kongresas, susi
deda iš dviejų butų arba 
rūmų—Aukštojo ir Žemojo 
arba iš Senato ir Atstovų 
Rūmų. Įdomu, kad Aukštaja
me bute pasiūlymas panai
kinti laiko apribojimą buvo 
priimtas vienbalsiai, o Žema
jame tiktaf 255 balsais prieš 
222. Tas parodo, kiek dar 
daug V. Vokietijos parla
mente esama nacių simpati- 
kų.

Kaip ten nebūtų, visi geros 
valios žmonės sveikina parla
mento daugumą už šį nutari
mą.

NAUJAS DUJŲ ŠALTINIS
Pranešama, kad Nova Sco

tia pakrantėje, Kanadoje, ta
po rastas naujas didelis natū
ralių dujų šaltinis. Spėjama, 
kad iš jo bus gauta apie 
pusantro trilijono kubiškų 
pėdų dujų. Tai bus didelis 
energijos šaltinis.
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IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO BRAZILIJOJE

Kelionė į Palmių II iestelį
RAŠO ANTANAS VAIVUTSKAS

[Pabaiga]

Šioje erdvioje šviesioje pa
talpoje pardavimui buvo vis
ko. Didelis maisto prekių 
pasirinkimas, įvairiausių gė
ralų, daugiausia pingos, der
voj mirkyto žmogaus žarnas 
draskančio, į virvę susukto 
taboko, šiaudinių, kolonijali- 
nių skrybėlių, indų ir trumpų 
bei ilgiausių peilių makštyse, 
šventųjų litografijų ir meda- 
likėlių, kvepalų ir žaislelių. 
Čia pat riogsojo kaladė mėsai 
kapoti. Turėdamas iš ko, 
galėjai nusipirkti ir gyvą 
kanarėlę, narvelyje uždary
tą. Šiapus prekystalio ant 
grindų buvo išdėlioti kirviai, 
pjūklai, vinys, dažų skardi
nėlės, žibintai, didelis žibalo 
bakas.

Naujieji klientai Atalibai 
pateikė vales ir pirkosi. Vai- 
vutis įsigeidė vaikams svies
to parnešti. Bet Tonjas tuč
tuojau įspėjo:

— Sviesto nepirk, pan 
Vaivuti. Jis baisiai brangus, 
nežinia iš ko gamintas, netu
ri jokio sviesto skonio ir 
parduodamas konservų skar
dinėlėse. Supratai?

Tuo metu, kai Tonjas buvo 
užsiėmęs su kitais, Petras 
Puida panūdo pirktis kilogra
mą jautienos mėsos ir tai 
padaryti bandė pats, be ver
tėjo. Senjoras Atalibas nie
kaip nesusigaudė, ko šis gri- 
norius norėtų. Pagaliau Pet
ras rado išeitį: prie smilkinių 
prisidėjęs nykščius atkišo į 
priekį smilių ir užbliovė:

— Mū-ūūū! . .
Si Petro išmonė, jo tikrai 

karviškai sumaurotas balsas 
prajuokino visus klientus, 
kurių tarpe jau buvo naujai 
atvykusių brazilų. Atalibas 
leipo juokais, net jam pilvas 
kilnojosi, ir bemat atpjovė 
mėsos gabalą.

Dabar savo ruožtu visad 
gerai nusiteikęs kriaučiukas 
Kunigėlis (jo tikroji pavardė 
Anicetas Baltaduonis) ėmė 
vyrus gundyti:

— Būtų ne pro šalį brazi
liška baltake praplauti dulkė
tus gurklius. Ką sakysit?

— Ne pro šalį!—pasigirdo 
pritarimas.

— Tai perkam susidėję, a?
— Gerai, pirk!
Kunigėlis ir vienaip, ir 

kitaip rodo. Seimininkas ne
supranta, ar nenori suprasti. 
Iš šalies stebi Tonjas, šypso
si, nesikiša, lyg tyčia vėl 
laukdamas komiško pokšto.

Tada Kunigėlis taip jau 
meistriškai susvirduliavo, 
pakapsnojo ir, žengęs keletą 
painių žingsnių, vos neuž- 
griuvo ant krautuvininko.

— Pinga, pinga!—supra
tęs sušuko seu Atalibas.

— Ja, ja! . .—Ir vėl visi 
garsiai nusižvengė.

Gerkles praplauti buvo 
pradėta čia pat, prie gruob
lėto prekystalio. Ir gerokai 
įsismaginta. Moterys “plovė
si” drungnu, šlykštoku alu
mi. Kai jie suskato namo, 
saulė jau buvo persiritusi 
vidudienį. Tada kiekvienas 
griebė savo maišelį su prekė
mis, vienas kitas dar pasiki
šo litrinį butelį “ant kelio” ir 
linksmi, išraudę, suprakaita
vę, ne itin tvirtu žingsniu 
paėmė kursą fazendos link.

— Vv-rai, ppo pperkūnais,

veidas pažaliavo, akys išvir
to, iš gomurio sklido prieš
mirtinis kriokimas.

— Vajėzau!—sukliko mo
terys.—Kunigėlis miršta!

— Ką daryti? Oi!
— Gelbėti!
— Kaip gelbėti, vajėzau!
Arti nebuvo nei upokšnio, 

nei balutės, nei lašelio van
dens, taip reikalingo nuo 
pingos žūstančiam tautiečiui. 
Netgi padoresnės paunks- 
mės, kur būtų galima pavar
gėlį pakišti. Vieškeliu nesi- 
baladojo joks fordukas, nejo
jo joks raitelis. Svirduliuoda
mi bičiuliai sugriebę už gal
vos purtė leisgyvį Kunigėlį, 
šiurkščiai trynė veidą, pilvą, 
gremėzdiškai stengėsi jį ant 
kojų pastatyti. Kur pastaty
si, jei patys statytojai link
čiojo per pakinklius! Nieko 
neišėjo. Ilgiau nebelaukda
mas muzikantas Silvestras, 
už kitus kiek blaivesnis, 
įsakmiai sušuko:

— Ei, Elžbiet, tu alaus pri- 
sisprogusi, daryk rodą!

Elžbieta, stambi, aukšta, 
galingai atsikišusių krūtų 
dzūkė, nelaukė pakartotino 
prašymo. Mikliai apžergė ku
nigėlio galvą, pasikėlė ilgą, 
iš Dzūkijos kaimo atsivežtą 
undaroką ir paleido stiprią 
išmaukto alaus čiurkšlę tie
siai į merdinčio kriaučiuko 
Aniceto srėbtuvę.

Ir ką jūs pasakysit?
Mačijo, dzievaži, mačijo! — 

pralinksmėjusios šūkaliojo 
moterys. Idiotiškai išsiviepė 
ir nusilesę vyrai, Kunigėlis 
vargais negalais atsigaiveli- 
jo, atsisėdęs dar ilgai dairė
si, nesusigaudydamas kur 
esąs, kas jam nutiko. Burno
je pajutęs sūrų “alaus” sko
nį, klaikiai spjaudėsi ir kei
kėsi.

Regis kitaip ir negalėjo 
būti: ši pirmoji išvyka į 
Palmių miestelį neapsiėjo be 
nuotykių. Bet viskas baigėsi 
laimingai. Per pečius persi
metę savo nešulius, vakarop 
sugrįžo namo išvargę nauja
kuriai, prisiekę nebepraplo- 
vinėti dulkėtų gurklių brazi
liškąją pinga, kuri vidury 
kelio vos be dvasios nepaliko 
visų pamėgto Kunigėlio, kad 
jis išliko gyvas visi dėkojo 
muzikantui Silvestrui, bet 
užvis labiau—šauniajai dak
tarei dzūkei Elžbietai!
Palanga

Generolas Franko—jau 
šventasis

Nors buvęs Ispanijos kru
vinasis diktatorius fašistas 
Franko nelabai gerai sugyve
no su katalikų bažnyčia, bet 
jis priskiriamas prie tų “sūnų 
palaidūnų,” kurie katalikų 
bažnyčiai yra brangūs. To
dėl, kaip prisimename, mir
ties patale gulinčiu kaudiliju 
labai rūpinosi ir ispanų aukš
toji dvasininkija, ir Vatika
nas. Jam buvo ne tik atleis
tos visos nuodėmės, bet ir 
suteikta ypatingų malonių. 
Liberaliuose ir net katalikiš
kuose sluoksniuose Ispanijo
je tada buvo juokaujama, 
kad netrukus, matyt, Vati
kanas užskaitys generolą 
Franko kandidatu į palaimin
tuosius ir net šventuosius. 
Tačiau šį kartą tai padarė ne 
Vatikanas, o Ispanijos “at
skalūniškos” katalikiškos or
ganizacijos.

Kaip žinoma, stengdamasis 
įveikti katalikybės krizę, Va
tikano II susirinkimas nutarė 
ją reformuoti. Iš tikrųjų per 
tuos bemaž penkiolika metų, 
kurie praėjo nuo Vatikano II 
susirinkimo, katalikų bažny
čioje daug kas pasikeitė. 
Ypač krinta į akis apeigų 
reforma. Tačiau dalis katali
kų vyskupų tuo nepatenkin
ti. Jie laiko, kad šios refor
mos sukelia tikinčiųjų nepa
sitikėjimą ir abejones, maži
na apeigų autoritetą bei jų 
šventumo įspūdį.

Šis nepasitenkinimas kata
likų bažnyčios naujovėmis 
pasireiškia beveik tokia pat 
forma, kaip ir kadaise rusų 
stačiatikių bažnyčioje, kada 
ji suskilo į pravoslavus ir 
sentikius. Vienas iš tokių 
garsiai nuskambėjusių ir po
puliarių katalikų “sentikių” 
buvo prancūzų arkivyskupas 
Lefebras.

O nuo praėjusių metų ėmė 
garsėti ispanų vyskupas Kle
mentas Domininkvezas. 
Rugpjūčio pradžioje, remia
mas savo šalininkų, jis pasi
skelbė, o per Žolinę karūna
vosi Sevilijoje popiežiumi, 
pasirinkdamas Grigaliaus 
XVII vardą.

Karūnavimuisi ši diena bu
vo pasirinkta todėl, kad Is
panijoje yra populiarus Mari
jos kultas. Tuo tarpu Vatika
nas, siekdamas vienybės su 
protestantais, kurie negarbi
na Marijos bei kitų šventųjų, 
dabar jau palieka dievo moti
ną šešėlyje. Nenuostabu, 
kad Grigalius XVII savo ka-

rūnavimosi kalboje pareiškė, 
jog save jis laiko marijoniš- 
kuoju popiežium.

Naujasis popiežius arba 
antipopiežius, kaip jį vadina 
užsienio spauda, šalininkų 
turi ne tik Ispanijoje, bet ir 
Šveicarijoje, Prancūzijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Peru ir 
Kolumbijoje. Jis yra įšventi
nęs (nors Vatikanas ir eksko- 
munikavo) apie 70 vyskupų, 
įsteigė Sevilijoje “Dievo ap
vaizdos” karmelitų vienuoly
ną. Grigalius XVII paskelbė 
šventų dokumentų, kuriuose 
ragina grįžti prie senųjų Tri- 
deilto susirinkimo patvirtin
tų mišių apeigų, kad nebūtų 
užsitraukta dievo rūstybė. 
Sevilijoje prie savo vienuoly
no jis kuria popiežiaus val
stybę. Pastatytų šio naujo 
apaštališko sosto rūmų puoš
numas ir mastas liudija, kad 
Grigaliui XVII netrūksta pi
nigų. Yra paskirtas ir šios 
popiežiaus valstybės sekre
torius bei 24 kardinolai, rūpi
namasi popiežiškos atributi
kos įsigijimu.

Katalikai “sentikiai” nese
niai paskelbė naujus šven
tuosius, jų tarpe—generolą 
Franko. Grigalius XVII taip 
pat kanonizavo Karolį Didįjį, 
ispanų karalius Filypą II ir 
Alfonsą X, vadinamą Išmin
tinguoju, taip pat ispanų 
karalienę Izabelę I ir žada 
tuo neapsiriboti. O kaip ten 
bebūtų, Ispanija yra konsti
tucinė monarchija, tad jos 
buvusiųjų valdovų paskelbi
mas šventaisiais palieka tam 
tikrą atgarsį.

Vatikanas, suprantama, 
laiko Grigalių XVII ne tikru 
šv. Petro įpėdiniu. Bet Gri
galiaus XVII šalininkai yra 
įsitikinę, kad jis tikresnis 
popiežius negu Jonas Povilas 
II, įsikūręs tradicinėje popie 
žiu buveinėje Vatikane.-

Vatikanas neigia Sevilijos 
popiežų apsišaukėlį, o Griga
lius XVII skelbia, kad Vati
kanas atsidūrė masonų ran
kose. Sunku pasakyti, kiek 
išsiplės ir kokias formas 
įgaus katalikybės moderniza
vimo šalininkų ir priešininkų 
kova, bet ji akivaizdžiai rodo 
gilią bažnyčios krizę.

V. Pečiūra
Vilniaus V. Kapsuko 

valstybinio 
universiteto dėstytojas

3 IAS PUSLAPIS

Vilniaus Viršuliškių mikrorajone atidaryta nauja didelė parduotuvė, kurios prekybos
salės užima 900 kvadratinių metrų.

Nuotraukoje: vienoje naujojo prekybos centro salių. A. Sabaliausko nuotrauka

PASAKOJIMAI APIE OLIMPIADĄ

Inturistas Olimpiadoje
[Paruošta pagal S. Nikitino straipsnį “Izvestijose”

Dar anksti teigti, jog olim
pinis Montrealis “ataušo” 
mūsų atmintyje. Tačiau šiaip 
ar taip, o iki olimpinės Mask
vos jau arčiau ir todėl ji vis 
labiau užima mūsų galvas 
spėliojimais, problemomis, 
mintimis ir viskuo, kas vie
naip ar kitaip siejasi su 
Olimpinėmis žaidynėmis.

Atrodo, čia neprošal pasa
kyti, jog svečių, atvykstan
čių iš kitur, savo šalyje 
niekuomet nestokojame. Tik 
po Helsinkio susitarimo Ta
rybų Sąjungą aplankė 12 
milijonų gyventojų iš 155 
šalių. Na, ir patys nereti 
svečiai svetur—per šį laiką 
užsienio šalyse pabuvojo 7 
milijonai Tarybų šalies pilie
čių. Gi viso per penkmetį 
Tarybų Sąjungą aplankys 
apie 25 milijonai svečių, o 
užsienio šalyse svečiuosis 18 
milijonų tarybinių žmonių.

Tačiau dar niekuomet pas 
save neteko turėti taip gau
siai svečių, kiek jų tikimasi 
sulaukti kitais, tai yra 1980 
metais. Prisiminkime kai ku
riuos skaičius. Olimpinį 
Miuncheną'atstovavo 122 ša
lys, olimpinį Montrealį—88, 
gi laukiama, kad olimpinę 
Maskvą atstovaus 125-130 
šalių. Tai 12 tūkstančių spor
tininkų ir juos aptarnaujan
čių oficialių asmenų, 3000 
delegatų nuo tarptautinių 
sportinių organizacijų, 3500 
teisėjų, apie 850 garbės sve-

“Kviečia Inturistas”] 
čių, 7400 masinės informaci
jos atstovų ir maždaug apie 
600 tūkstančius turistų, iš 
kurių apie 300 tūkstančių— 
užsieniečiai.

Šie skaičiai parodo ir tuos 
rūpesčius, kurie atiteko In- 
turistui. Didžioji turų dalis— 
tai svečių kelionės po Tarybų 
šalį iki Olimpinių žaidynių ir 
jų pradžioje. Be to bus par
davinėjami turai ir bilietai į 
regatą Tallinne, parengia
miesiems futbolo turams Le
ningrade, Kijeve, Minske. 
Visuose čia suminėtuose 
miestuose, pridedant Mask
vą, Inturistas 1980 metais 
turės 36 naujus viešbučius, 5 
motelius, ir 5 kempingus.

Didžiulę reikšmę priimant 
svečius suvaidins ir bendra
bučiai. Tik Maskvoje Inturis- 
to žinioje jų bus 48-ni. Kaip 
žinia, dauguma bendrabučių 
pastatyta ir statoma, juose 
įrengiant nedidelius butus. 
Visi šie bendrabučiai bus 
atremontuoti, o jų butai ap
statyti reikiamais įrengi
mais.

Sklandesniam ir greites
niam užsienio turistų priėmi
mui neblogai pasitarnaus ir 
kai kurios organizacinio po
būdžio priemonės. Tai grei
tesnis formalumų atlikimas 
muitinėse ir pervažiuojant 
valstybinę sieną. Įvažiavimo 
į TSRS vizos bus išduodamos 
ne vėliau kaip po 7-10 dienų, 
kai atitinkamos turistinės

agentūros tarybiniams kon
sulatams įteiks reikalingus 
dokumentus. Užsienio valiu
tą ir kitus vertybinius doku
mentus turistai įsiveš be 
apribojimų. Vienintelis va
liutinis formalumas—tai mui
tinėje įregistruoti įvežamą 
valiutą. Atsiskaityti už pa
tarnavimus svečiai galės 
jiems patogiausiu būdu, ka
dangi Inturisto įmonėse įves
ti atsiskaitymai už patarna
vimus užsienio bankų ir fir
mų kreditinėmis kortelėmis. 
Jau dabar sprendžiami klau
simai, kaip padidinti kontro
linių pasienio punktų pralei
dimo galimybes.

Na, o tiksliau kalbant, In- 
turistui Olimpiada prasideda 
jau šiais metais, kadangi 
būtent šiemet įvyks TSRS 
tautų 7-ji Spartakiada, kuri 
bus nelyg generalinė Olimpi
nių žaidynių repeticija.

Olimpinėms žaidynėms 
ruošiasi 3 tūkstančiai gidų- 
vertėjų, mokančių daugiau 
kaip 30 pasaulio tautų kalbų. 
Dabar jie mokosi vietnamie
čių, graikų, mongolų, portu
galų, hindi ir kitas kalbas.

Visose ankstesnėse Olim
piadose tu j L ai gaudavo ne 
daugiau kaip po tris bilietus 
visam žaidy**:ų periodui. 
Maskvoje numatoma, kad 
kiekvienas svečias galės pa
buvoti ne mažiau kaip 4-5 
sportinių rūšių programose.

P. K.

SVEIKATA-MŪSŲ PAČIŲ RANKOSE

IR MAISTAS, IR VAISTAS

Punios piliakalnis—vienas įdomiausių Lietuvos archeolo
ginių paminklų. Lietuvių literatūroje, liaudyje jis neatski
riamai susijęs su didvyriškųjų Pilėnų vardu.

Punios piliakalnis, kurį dzūkai vadina Margio kalnu, 
senovėje buvo ypatingai stipri lietuvių tvirtovė. Vienas tik

dar ppo ččerka! Ar ką jau?-j jo pylimas turėjo apie 80 metrų ilgio ir metrus aukščio. O
kelyje pasiūlė Kunigėlis. Bal
sų prieš nepasigirdo. Buvo 
pasistiprinta tiesiog iš bute
lių. Užėjo noras dainuoti, 
bučiuotis, blevyzgoti. Gal ki
lometrą, gal pusantro, sun
kiai pėdas mindamas, nu- 
knabsėjo Kunigėlis ir staiga 
plumt! Vidury vieškelio kait
rių dulkių, kiek pasivartė ir 
išsitiesė aukštielninkas. Iš 
pražiotos burnos jam ėmė 
plūsti neaiškios spalvos dvo
kiančios pingos nuosėdos,

piliakalnio aikštelė užima daugiau kaip hektarą. Iš seno 
manoma, kad Pilėnų gynimo tragedija įvyko kaip tik 
Punioje.

Dabar Punios piliakalnis sulaukė seniai lauktų svečių. 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto archeologai 
čia pradėjo kasinėjimus, kurie tikriausiai atskleis ne vieną 
įdomų piliakalnio praeities puslapį.

Alytaus rajono “Punios” kolūkio žemdirbiai, negailėdami 
jėgų ir laiko, prižiūri piliakalnį ir jo augmeniją—sutvirtino 
šlaitus, padarė takelius turistams, atželdino. Prie piliakal
nio papėdės vyksta kolūkiečių saviveiklininkų koncertai, 
apdovanojami darbo pirmūnai.

Nuotraukoje: vaizdas į Nemuno slėnį nuo Punios 
piliakalnio viršūnės. T. Žebrausko nuotr.

Šiandien 

branduolinio karo 
pavojus didžiausias

Stockholm, Švedija. — Čia 
veikiantis Tarptautinis Tai
kos Tyrinėjimo Institutas 
pravedė platų tyrinėjimą 
apie branduolinio karo žmo
nijai pavojų ir surado, kad 
šiandien tas pavojus yra 
aukščiausias. Savo atradi
mus Institutas paskelbė savo 
metraštyje, susidedančiame 
iš 700 puslapių. Tai dar 
vienas argumentas už SALT 
II sutartį, kodėl Senatas tu
rėtų ją ratifikuoti. Jos ratifi
kavimas ir vykdymas tą pa
vojų žymiai sumažintų, jeigu 
jo visai ir nepašalintų.
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Filipinuose galioja įstaty
mas, kad „kiekvienas, suge
bantis laikyti rankose kastu
vą" penkerius metus privalo 
kas mėnesį pasodinti po me
dį ir jį prižiūrėti. Laukiama, 
kad tokiu būdu Filipinų salų 
miško fondas padidės maž
daug 2 mlrd. medžių. Ven
giantys „miško prievolės" 
moka baudą ir netenka kai 
kurių pilietinių teisių.

Šiuo įstatymu norima at
kurti Filipinuose ekologinę 
pusiausvyrą, kuri sutrikdyta 
grobuoniško miškų kirtimo 
pastaraisiais dešimtmečiais.

Nė viena šeimininkė, ruoš
dama valgį, neapsieina be 
kopūstų. Tai įprasta daržo
vė, iš kurios galima paga
minti daug skanių ir vertin
gų valgių. Tačiau kopūstai— 
ne tik maistas, bet ir vaistas.

Kopūstų yra apie šimtą 
rūšių. Dar praėjusiame šimt
metyje žinomas higienistas 
S. Kneipas rašė apie gydo
mąsias kopūstų savybes. 
Šviežių raugintų kopūstų 
kompresais gydomi nudegi
mai, sumuštos vietos, rūgš
čių kopūstų skystimu—kai 
kurios įsisenėjusios ligos. 
Pavyzdžiui, skrandžio žaizdai 
gydyti S. Kneipas rekomen
davo sumaišyti vieną valgo
mąjį šaukštą skystimo su 
šešiais-aštuoniais šaukštais 
geriamojo vandens ir gerti 
kas valandą po šaukštą. 
Kneipo nuomone, kopūstai 
yra puikus naminis vaistas. 
Vitamino P kopūstuose kur 
kas daugiau negu kitose dar
žovėse.

Profesorius S. Speranskis 
nustatė, kad švieži baltieji 
kopūstai turi tiek vitamino 
C; kiek apelsinai ar citrinos, 
o raudonieji ir žiediniai 1,5— 
2 karto daugiau. Be to, 
vitaminų kiekis kopūsto la
puose didėja centro krypti
mi. Išoriniuose lapuose—
31.2 miligram procento, vi
duriniuose—33.5, vidiniuo
se—52,4, o kopūstkočiuose—
71.2 miligram procento. La

bai gaila, kad raugiant arba 
verdant kopūstų kotai daž
niausiai išmetami.

Didžiausią ūkinę reikšmę 
turį baltieji kopūstai, nes jie 
turi daug vitaminų. Kad jie 
nežūtų, kopūstus patartina 
dėti į verdantį vandenį.

Svarbi baltųjų kopūstų sa
vybė—išlaikyti vitaminus 7-8 
mėnesius. Rauginti kopūstai 
ir jų skystimas, tinkamai lai
komi, žiemą dar turi 70-90 
procentų vitaminų. Ypač 
daug maistingų medžiagų tu
ri ir gerai virškinami žiedi
niai, Briuselio, Savojos, Kol- 
rabi ir kiti kopūstai.

Valgydamas kopūstus, 
žmogus gauna kompleksą mi
neralinių medžiagų, reikalin
gų palaikyti normaliai rūgš
čių ir šarmų pusiausvyrai.

Visi kopūstai turi labai 
aktyvios ląstelienos, kuri, 
nors ir nepastovios struktū
ros, yra didelė žarnyno mo
torinės ir sekrecinės funkci
jos stimuliuotoja.

Kopūstai—biologiškai labai 
aktyvus produktas. Jame 
daug medžiagų, keliančių 
šiuo metu didelį susidomėji
mą. Viena iš jų—tartroninė 
rūgštis, kuri trukdo anglia
vandeniams organizme virsti 
riebalais ir tokiu būdu augti 
svoriui. Verdant ši rūgštis 
suyra, tad jos šaltinis—tik 
švieži baltieji kopūstai, jų 
salotos.

1948 metais japonų moksli

ninkas Ginėjus siūlė naudoti 
kopūstų sultis skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opoms 
gydyti. Tolesni klinikiniai 
bandymai patvirtino Cinė- 
jaus duomenis, kad šviežių 
vaisių ir daržovių, taip pat ir 
kopūstų sultys turi kažką, 
kas padeda atsigaminti 
skrandžio gleivinei. Ginėjus 
patarė per dieną išgerti litrą 
sulčių, gautų maždaug iš 2 
kilogramų šviežių kopūstų. 
Ruošti sultis daugiau kaip 
vienai-dviem dienoms nepa
tartina.

Cinėjaus darbai paskatino 
pradėti naudoti kopūstų sul
tis gydant opaligę Italijos 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos, Bulgarijos, Ta
rybų Sąjungos klinikose. Gi
nėjus siūlė opaligę gydančią 
medžiagą pavadinti vitaminu 
U—pagal lotynišką žodį ul
cus—opa. Mokslinėje medici
noje jis dar vadinamas ulce- 
riniu vitaminu. Vitaminas U 
slopina skausmą, reguliuoja 
cholesterino kiekį kraujyje, 
šalina iš aortos sklerotines 
nuosėdas.

Atlikti tyrimai parodė, kad 
vitaminas U nepaprastai ver
tingas, todėl Farmakologijos 
komitetas leido jį gaminti ir 
vartoti praktikoje. Pastaruo
ju metu gauta daug papildo
mų duomenų, kad vitaminas 
U labai gerai gydo koronari
nę aterosklerozę, odos ligas, 
ilgai negyjančias opas.

Semionas Ciausovskis 
Farmacijos mokslų 
kandidatas 

(Vilniaus “Tiesa”)
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AISTRINGAS PRAEITIES 
TYRINĖTOJAS

ANTANAS BRAZAUSKAS
(Mišučių aštuonmetės mokyklos mokytojas

Skaičiau daug jo straipsnių 
su rubrika “Žvilgsnis į praei
tį," “Tolimos praeities už
dangą praskleidus," “Ar ži
note rajono praeitį?" “Mūsų 
kultūros paminklai," “Iš ra
jono istorijos,” “Pažinkime 
savo rajoną," “Kur apsilan
kyti laisvalaikiu?". . .

Po keliasdešimt žilosios 
praeities straipsnių šilalie- 
čioms ir kelmiečiams, šiaulie
čiams ir skuodiečiams, jur- 
barkiečiams ir kretingie- 
čiams (sunku respublikoje 
rasti laikraštį, kuriame ne
būtų paskelbęs straipsnelių) 
parašė ilgametis Šiaulių, vė
liau Telšių muziejaus dar
buotojas A. Nezabitauskas. 
Kas buvo kraštotyros 
straipsnių autorius?

Adolfas Zabitis-Nezabi
tauskas gimė 1901 m. rug
pjūčio 12 d. Baibokų kaime, 
Salantų valščiuje, toje pat 
sodyboje, kurioje buvo gimę 
ir XIX amžiaus pirmosios 
pusės kultūros švyturiai Ka
jetonas ir Kristijonas Neza- 
bitauskai.

Tėvas—statybininkas. Iš 
devynių vaikų Adolfas jau
niausias. Gausi Nezabitauskų 
šeima gyveno pasiturinčiai ir 
dauguma vaikų mokėsi.

1918 metų rudenį jauniau
sias Nezabitauskiukas pravė
rė Skuodo progimnazijos du
ris, 1921 m. persikėlė į Tel
šių gimnaziją. 1925 m. jis— 
Telšių gimnazijos absolven
tas. Iki 1930 m. jaunasis 
Žemaitis Kauno universitete 
studijavo klasikines kalbas. 
Jis tyrinėjo Lietuvos kultū
ros palikimą. Tyrinėjant se
nus, kartais sunkiai išskaito
mus laiškus bei dokumentus, 
darbą lengvino svetimų kal
bų mokėjimas. A. Nezabi
tauskas antrojo kurso stu
dentas, parašė platų rašinį 
apie žymų kraštotyrininką 
prof. Eduardą Volterį (1856. 
III.19-1941.XII.14). Iki
1939 m. rudens žemaitis iš 
Salantų parapijos meno ir 
kultūros klausimais rašinėjo
Lietuvos Aide." 1938 m. 

Lietuvos skaitytojas sulaukė 
monografijos apie Joną Basa
navičių (1851.XI.23—1927. 
11.16). Jaunoji Nezabitauskų 
atžala, gyvendama Vilniuje, 
kaupė medžiagą “Vilniaus 
bažnyčios mūsų tautos šven
tovė." Ja skaitytojas skaitė
1940 m. Atgavus Vilnių, dir
bo “Vilniaus balso” vyriau
siojo redaktoriaus pavaduo
toju. Spausdino žinutes ir 
straipsnius iš Vilniaus meno 
istorijos.

Neilgai A. Nezabitauskas 
dirbo M. K. Čiurlionio mu
ziejuje Kaune, 1970 m. vasa
rą perėjo dirbti į Lietuvos 
paminklų apsaugos įstaigą, 
kaip sekretorius, vėliau— 
kaip vadovas.

Bėgo pirmieji pokario me
tai. Adolfas—Skuodo ir Mo
sėdžio mokyklų mokytojas. 
1956 metai—darbo pradžia 
Šiaulių “Aušros" muziejuje.

Pirmąsias "Artojos” laik
raščio korespondencijas, 
kaip antai, “Laukuva" (1964, 
balandžio 25), “Genioto pi
lis—XIV amžiaus tvirtovė" 
(tų pačių metų birželio 11) ir 
kitus straipsnelius autorius 
nurodo pareigas — Šiaulių 
“Aušros” muziejaus fondų 
vedėjas.

Liaudis šneka, kad paukš
čiai grįžta į gimtą lizdą. 
Panašu ir muziejininko gyve
nime. 1968 m. liepos 1 dieną 
atsisėdo į Telšių kraštotyros 
muziejaus darbuotojo kėdę.

A. Nezabitauskas mirė 
1968 m. gruodžio 15 d. Tel
šiuose, palaidotas Salantų 
kapinėse.

Šilalės rajono skaitytojams 
jis parašė turiningus, gilia 

senove alsuojančius straips
nius. Išspausdino “Kvėdar
nos piliekalnis ir Lietuvos 
kūlgrinola," “Kailinėlių kraš
to senovė,” “Pajūrio seno
vė.” Iš jų ir kitų straipsnių 
sužinome, kad Šilalės krašto 
vietovės nuolat puldinėjo 
kryžiuočiai. Apie jų nepa
liaujamus antpuolius ir ar
šias žemaičių kovas A. Neza
bitauskas pasakoja straips
nyje “Stipriausia žemaičių 
tvirtovė.” Ryškiai nušvietė 
Medvėgalio kalno praeitį. 
Pro Laukuvą ir Kaltinėnus 
kryžiuočiai nepaliaujamai žy
giavo terioti ir plėšti Žemai
tiją.

1964 m. rudenį Šiaulių 
miesto laikraštyje “Raudo
noji vėliava” išspausdinau 
“Dėkojame šiauliečiui.” Įver
tindamas Nezabitausko kraš
totyrinius rašinius, prasita
riau: “. . . Šilalės rajono jau
nųjų turistų vardu dėkojame 
Šiauliečiui už platų mūsų 
rajono praeities nušvietimą.” 
Sekančią savaitę gavau šiltą 
pirmąjį laišką: “Mielas Drau
ge Brazauskai!” (...) Aš 
Jums labai dėkoju už tokį 
bičiulišką mostą ir moralinę 
paramą. Tokia parama man 
labai reikalinga ir svarbi: 
(. . . Mūsų socialistinė šalis 
privalo eiti pirmosiose greto
se ne tik savo gamybiniais 
laimėjimais, bet ir kultūrinės 
kūrybos ir savo krašto paži
nimo baruose. Jūsų atsiliepi
mas apie mano rašinius man 
tuo labiau mielas ir brangus, 
kad iš to matyti, kad esu 
skaitomas. O tai pats di
džiausias moralinis visuome
nės atlyginimas už įdėtą triū
są.

Esu parašęs ir daugiau 
rašinėlių iš Šilalės rajono 
tolimosios praeities laikų. 
Būčiau labai dėkingas, kad 
galėtumėte paraginti “Arto
jo” redakciją ir mano likusius 
rašinėlius išspausdinti. Tegu 
liaudis žino, kad Šilalės rajo
nas yra vienas iš tų Žemaičių 
rajonų, kuriame tirščiausiai 
yra istorinių vietovių ir pa
minklų.

Dar kartą nuoširdžiai dė
kodamas Jums už šiltus žo
džius.

Šiauliai, 1964 m. lapkričio 
30 d.

A. Nezabitauskas.”

1967 m. gruodžio 14 d. 
įvyko D. Poškos Baublių 
gaubtų konkurso vertinimo 
komisijos posėdis. Ir Šilalės 
laikraštis spausdino jo 
straipsnį “D. Poškos Baublių 
gaubtai.”

“Aušros” muziejuje yra 
medžiagos apie Juozą Raibu- 
šį ir Tomą Barkevičių, gar
sius Kvėdarnos dievdirbius. 
Jų gyvenimą ir darbus suži
nome straipsnyje “Dievdir- 
biai” (“Artojas,” Šilalė, 1967, 
balandžio 11) A. Nezabitaus
kas, baigdamas bitės kruopš
tumo straipsnį, tėviškai pri
mena ir pataria: “. . . Kvė
darnos kraštotyrininkai turė
tų susidomėti savo miestelio 
dievdirbiais ir apie juos su
rinkti daug žinių.”

* * * *
Salantų krašto žemaitis ra

šė paprastą ir suprantama 
kalba, neieškojo įmantrių žo
džių. Visi supratome! Iš pa
vadinimo aiškėja, ką rašė: 
“Ramigės, Sareikos, Šešuvės 
pilys,” “Ringių kaime—ver
tingi radiniai,” “Pagramančio 
bei Pajūrio paminklai,” 
“Lauksargių apylinkės pilie- 
kalniai ir padavimai,” “Ada
kavo ir Skautai Tamagės 
rajono laikraščio 1964-1967 
m. kraštotyros straipsnių da
lelė.

Kaip akį saugau muzieji- 
ninko-istoriko laiškus. Štai 
keletos' minčių: “Didžiai Ger

biamas Drauge Brazauskai-
Nuoširdžiausiai dėkoju 

Jums už man atsiųstąjį “Le
niniečių balsas” (Tauragės 
rajono laikraštis—A. B.) nu
merį su mano straipsniuku 
apie “Adakavo ir Skaudvilės 
paminklus.” Man labai malo
nu, kad sekate mano straips
niukus ir juos įvertinate 
(...) mano straipsneliai isto
rinėmis temomis sukėlė dide
lį susidomėjimą gyventojų 
tarpe. Liaudis pasidarė daug 
jautresnė savo apylinkės pa
minklams ir muziejiniams 
reikalams.

(...) Mano rašiniai nėra 
prieštaringi archeologų 
straipsniams apie archeologi
nius paminklus, nes aš šalia 
grynai archeologinio nagri
nėjimo visada pateikiu apie 
tuos paminklus ir istorinių 
šaltinių duomenis. (. . .) Rei
kėtų mus visus pakaltinti 
tiesiog kultūriniu apsileidimu 
ir atsilikimu, jei mes nepasi- 
stengtumėn iškelti aikštėn 
istoriniuose šaltiniuose esan
čias žinias apie savo krašto 
žmones ir vietoves. Visos 
tautos tuo didžiuojasi (. . .) 
Atleiskite už ilgą laišką. Dar 
kartą iš visos širdies dėkoda
mas Jums už banderolę reiš
kiu Jums savo gilią pagarbą.

A. Nesabitauskas
Šiaulių “Aušros” muziejaus 

darbuotojas Šiauliai, 1965 m. 
balandžio 4 d.”

“Kauno tiesoje” skaičiau 
kruopštų darbą. Praturtėjau 
laišku: “Didžiai Gerbiamas 
Drauge! Nuoširdžiai dėkoju 
Jums už “Kauno tiesos” iš
karpą su mano straipsniu 
“Vytauto diplomatine kova 
dėl Veliuonos,” kuriuo aš 
tikrai būčiau pats nepastebė
jęs.

Šia proga siunčiu savo nuo
širdžius linkėjimus ir sveiki
nimus.

A. Nezabitauskas” 
Šiauliai, 1967.VIII.10

1967 m. su “Leniniečio 
balso” skaitytojais perskai
čiau “Prieš penkis šimtus 
metų.” Autorius primena, 
kad “Tauragės rajono vieto
vės jau XIV amž. viduryje ir 
pabaigoje yra minimos ry
šium su kryžiuočių karo žy
giais į Žemaitijos gilumą.”

Kiekvienas skaitytojas nu
stemba, kad “1385 m. kry
žiuočių šnipai Robutis Naibu- 
tas ir jo brolis Vaigailis 
nurodė kryžiuočių kariuome
nei kelią . . .” Po dešimties 
metų šnipas Robutis, Hanso 
Eisučio sūnus Skurdenis ir 
Panstas, matytis, patvirtina 
kryžiuočių kelią iš Ragainės į 
Pašilę Griežėnus ir Ringius. 
Taigi sužinojome, ką kalba 
XIV amžiaus kronikos.

Autorius išversdavo doku
mentus į lietuvių kalbą. 
Straipsnelio “Svetimšaliai 
plėšikai Bijotuose” literatū
ros šaltinis—D. Poškos (apie 
1757-1830.V.12) lenkų kalba 
rašytas laiškas prof. J. Lo- 
baikai, Vilniaus Universiteto 
dėstytojui.

“Baudžiava Batakių apylin
kėse” “Aušros” muziejaus 
fondų vedėjas prasitaria, kad 
pagrindinis dokumentas—”... 
tai Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro Jogailai- 
čio 1503 metų vasario 29 d. 
Vilniuje išduotas raštas, pa
gal kurį jis (A. Jogailaitis— 
A. B.) atiduoda žemaičių 
seniūnui Stanislovui Jonavi- 
čiui Batakių dvaro apylinkės 
60 valstiečių . . .”

Cituoju Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio rašto ištrauką: 
“. . . Ir mes jam tuos žmones 
pašaltuoniečius . . . davėme 
jam pačiam ir jo žmonai, ir 
jų vaikams, ir jo artimie
siems ir ateityje busimiem jų 
įpėdiniams atidavėme amži
nai ir neatšaukiamai su aria
momis ir drevinėmis žemėms 
nieko sau nepasilikdami su 
visu kuo taip, kaip buvo savo 
ribose ir kas prie to priklau
sė. Gali jis tuos žmones ir jų 
žemes atiduoti ir parduo
ti . . .”

Šilutiškiai iš A. Nezabi

tausko žinučių sužinojo apie 
Pagėgius, telšiečiai — apie 
Žarėnus—XII amžiaus vieto
vę, pakruojiečiai—apie Kar- 
juškių—Laimučių pilkapius, 
ignaliniečiai—apie Mažulonių 
piliakalnį ir pilaitę Linkmenų 
žemę ir pilį, Ginučių piliakal
nį.

Jo minimų piliakalnių, sen
kapių, gyvenviečių geografi
ją sunki išvardinti. Pradžioj, 
prieš rašydamas šį straipsne
lį, žinojau 73 vietoves. Po 
savaitės, sklaidant kitų rajo
nų laikraščius, pastebiu dar 
14. Sekantis mėnuo padik
tavo 21. Šiandien, rodyda
mas Lietuvos žemėlapyje, ži
nau (ne visus straipsnius esu 
skaitęs) bemaž 120 aprašytų 
vietovių. SAKAU —ne visus 
A. Nezabitausko straipsnius 
skaičiau! Perskaityta—lašas 
jūroje. Žemaitis iš Baibokų 
kaimo, matytis, žinojo visą 
visą Lietuvą. Visus visus A. 
Nezabitausko rašinius ir 
straipsnius gal vertėtų išleis
ti atskira knyga. Rašė savitu 
braižu.

Mišučių aštuonmetės mo
kyklos pašonėje yra Pūtvės 
kaimas. Kai nagrinėjame te
mą “Mūsų gyvenamoji vieto
vė XI-XVIII amžiuje,” tai 
greta kitos medžiagos pa
skaitau ir A. Nezabitausko 
“Karšuvių tvirtovė” ištrau
ką, kaip 1307 m. komtūras 
Velradas ir, praėjus dvide- 
šimt-vieneriems metams, 
Ragainės kryžiuočiai naikino 
Pūtvės (tada vadinama Pute- 
nika) pilį, siaubė Pūtvės apy
linkę, teriojo gyventojus.

Nezabitauskų Adolfas—at
viras žmogus. Išspausdinęs 
“Kūlenės žemė,” pergyvena: 
“. . . Aš dėkingas redakcijai 
už straipsnelio įdėjimą. Ta
čiau visas vargas tas, kad 
panašūs straipsniai labai daž
nai netikusiai ištaisomi. Tai 
atsitiko ir su šiuo mano 
rašinėliu. Redakcijai nubrau
kus įžanginę dalį, Kūlenės 
žemės istorinė prasmė liko 
labai neaiški. Straipsnio tai
sytojos pradžioje skliaustuo
se įdėjo klaidingą Mindaugo 
dokumento datą 1233 metus, 
o iš tikrųjų tas dokumentas 
yra 1253 metų (jo. pabrauk
ta—A. B.), kaip mano ir 
buvo paaiškinta šio rašinio 
įžanginėje dalyje. Taigi, išė
jo nei strazdas, nei gegu
tė (. . . Na, tiek to, geriau 
taip, kaip niekaip . . .

Jo plunksnos dėka sužino
me, kad Užvenčio mieste 
aptikta stambus XVII am
žiaus pradžios lietuviškų ir 
švediškų monetų lobiai. 1959 
m. lapkrityje Šiaulių gyven
tojai sužino apie Laugiriškių 
XVI amž. lietuviškų monetų 
radinius.

Labai pastabi jo akis. Le
ningrado Ermitažo muziejuje 
yra iš Švenčionių apylinkių 
akmens amžiaus radinių. Ra
jono laikraštis “Žvaigždė” iš- 
sprausdino straipsnį.

Kartais viską pasakydavo 
vienu sakiniu. Kretingos ra
jono KuĮsodžio kapinyno ra
dinius, lyg svarstyklėmis 
svėręs, šneka: “Du vežimai 
senienų.” Ar sugebame taip 
pasakyti?

Šiauliečiai žinojo, kas yra 
“Aušros” muziejaus numiz
matikos . lentynose (“Raudo
noji vėliava,” 1963, kovo 19). 
Pro pirštus neleido kitas 
kultūros naujienas. Rastas 
kapas sū įkapėmis (akmeni
niai galąstuvėliai, sidabrinės 
monetos). Ir briežia žinutę 
“Įdomus XVI-XVII amžiaus 
radinys Šiauliuose.”

Petronėlė Brazauskaitė- 
Pakutinskienė, tautosakinin
ke iš Lębiškių kaimo, padai
navusi “Aukšti kalneliąi, ly
gios lankos,” pridūrė: “Bur
nele šnekėjau, širdike dūmo
jau.” A. Nezabitauskas, 
jausdamas tautosakos vertę, 
panašiai galvojo. Džiugo, 
Grimžių, Pilionių, Taurapilip 
Imbarės, kitų piliakalnių ap
rašymuose primindavo pada
vimus. Rašydamas Upytės 
piliės ir piliakalnio praeitį,

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Jonas Avyžius. Chameleo
no spalvos (388 psl.). Lenino 
premijos laureato naujas tri
jų dalių romanas, skaitytojui 
jau pažįstamas iš periodikos. 
Jame autorius gvildena opius 
žmonių dvasinio gyvenimo, 
moralės klausimus, paliečia 
kai kurias negeroves.

Juozas Erlickas. Kodėl? 
(136 psl.). Pirmoji jaunojo 
rašytojo humoreskų knyga.

Vytautas Rubavičius. Nu- 
sigiedriję žodžiai. (86 psl.). 
Pirmoji poeto eilėraščių kny
gelė.

Algimantas Zurba. Šaltū- 
nė. (288 psl.). Apsakymų 
ciklas apie šiuolaikinį Lietu
vos kaimą, išaugusį naujų 
agrarinių pertvarkymų dėka. 
Daugiausia autorius gvildena 
etines moralines jaunimo 
problemas.

Rimgaudas Graibus. Erai- 
činų vėsa (128 psl.). Poetas 
pateikia poezijos mylėtojams 
naują knygą, kurioje apdai
nuojama Tėvynė, tėviškė, 
gamta, meilė, gyvenimo 
prasmė.

Janina Degutytė. Saulėtos 
dainelės (72 psl.). Eilėraščių 
rinktinė vaikams, papuošta 
dail. Sigutės Valiuvienės 
spalvotais piešiniais. Rinkti
nė pažymėta Respublikine 
komjaunimo premija. Antras 
leidimas.

Poezijos pavasaris (264 
psl). Tradicinis respublikos 
poetų leidinys. Jame, be 
lietuvių poetų eilėraščių, 
spausdinami kitų tautų poe
zijos vertimai, taip pat pu
blikuojami straipsniai, patei
kiami kūrybiniai poetų por
tretai, naujos publikacijos, 
literatūrinio palikimo pluoš
tai. Iliustruotas naujais lie
tuvių dailininkų darbais.

Algirdas Pocius. Per lau
kus iki miesto (280 psl.). 
Apsakymų rinkinys, į kurį 
įeina beveik septynerių pas
tarųjų metų jo kūryba. 
Autorius ir toliau tęsia kai
mo tematikos lietuvių prozo
je tradicijas, kartu nepa
miršdamas ir miesto žmo
gaus gyvenimo.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidykla

Susitikimas Meksikoje

Čia matome buvusį prezidentą Richard Nixoną [kairėje] ir 
buvusį Irano karalių šachą Riza Pahlevį. Šiuo laiku šachas 
“atostogauja” Meksikoje. Nixonas specialiai ten nuskrido 
su savo buvusiu bičiuliu susitikti. Kaip vėliau prezidentas 
Carteris, taip savo prezidentavimo laikais Nixonas Irano 
karalių laikė geriausiu Amerikos talkininku.

*

Faktai apie gazolino-aliejaus 
kompanijų negirdėtus pelnus
Žymusis pažangus žurna

listas ir ekonomistas Victor 
Perlo dienraštyje “Daily 
World” (liepos 12 d.) paskel
bė savo atradimus apie de
šimties didžiųjų gazolino ir 
aliejaus kompanijų pelnus. 
Jo duomenys paimti iš tų

kompanijų įvairiais laikotar
piais paskelbtų ataskaitų per 
laikotarpį nuo 1972 metų iki 
šių metų. Iš jų sužinome, 
kad pelnai per tą laikotarpį 
labai pakilo ir, žinoma, dabar 
tebekyla.

TIK PER PIRMĄJĮ METŲ KETVIRTĮ 
PASIDARĖ GRYNO PELNO:

1972 m. 1979 m.
Exxon Co..................... $1,532,000,000.... $ 3,820,000,000
Mobil.................................. 574,000,000............ 1,748,000,000
Standard, Indiana -- ------374,000,000..............1,396,000,000
Standard of Cal................. 547,000,000............1,388,000,000
Texaco................................ 889,000,000............1,228,000,000
Gulf...................................447,000,000.................996,000,000
Atlantic Rich.'................... 192,000,000...............969,000,000
Shell.........................  260,000,000.................896,000,000
Phillips.............................. 180,000,000............... 708,000,000
Standard, Ohio____ ____60,000,000............... .670,000,000

Visų šių komp. ... 5,023,000,000...........13,609,000,000
Panašiai pelnai pakilo per pastaruosius 7 metus ir kitų 

monoplistinių pramoninių kompanijų.

Veiklus diplomatas
United Nations, N. Y. — 

Vietnamo Socialistinės Res
publikos atstovas-ambasado- 
rius Jungtinėse Tautose Ha 
Van Lau pasižymi labai dide
liu veiklumu ir neišsemiama 
energija. Jis ne tik gerai 
atlieka savo diplomatines pa
reigas pasaulinėje organiza
cijoje, bet pakviestas su mie
lu noru atvyksta papasakoti 
tiesą apie savo šalį ir jos 
nūdienę politiką į kokį šios 
šalies žmonių viešą susirinki
mą arba konferenciją.

Su misija 
taikos reikalais
' Vienna. — Praeitą savaitę 

Austrijos sostinėje su vizitu 
lankėsi Palestinos Išsilaisvi
nimo Organizacijos vadas 
Vassar Arafat. Jį pakvietė 
Austrijos premjeras Bruno 
Kreisky. Čia jis turėjo pla
čius pasitarimus Vidurio Ry
tų taikos reikalais ne tik su 
Austrijos premjeru, bet ir su 
Socialistų Internacionalo vi
cepirmininku Willy Brandt.

Arafat sako, kad Vidurio 
Rytuose pastovią taiką pa
siekti neįmanoma, be tiesio
ginio dalyvavimo Jungtinių 
Tautų ir palestiniečių organi
zacijos. Panašios nuomonės, 
matyt, laikosi ir Kreisky su 
Brandtu.

DVI MOTERYS
Dvi moterys man sakė tiesą: 
„Mielas. . . Brangus. . . Vienintelis!"

Dvi moterys mane mylėdamos barė.
Dvi moterys tylėdamos man priekaištavo.

Dvi moterys man viską atleido.
Dvi moterys manimi didžiavos.

Viena buvo mano motina.
Antra — mano vaikų motina.

Justinas MARCINKEVIČIUS

neužmiršta padavime. “Pa
nevėžio tiesa” gvildeno “Ar 
buvo Čičinskas?”

Taigi, A. Nezabitauskas 
visai Lietuvai—trybštąs isto
rijos šaltinėlis.

Pirmuosius svečius priėmė daugiaaukštis 328 vietų 
viešbutis Šiauliuose. Jų paslaugoms—ryšių mazgas, resto
ranas ir kavinė, buitinio aptarnavimo salonai.

Nuotraukoje: Naujasis viešbutis Šiauliuose.
A. Dilio nuotrauka
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KANADOS ŽINIOS
KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Ruduo
Ilgo gyvenime receptas

ARBA

Pas daktarą Mildos gatvėje
LEONAS STEPANAUSKAS

“LAISVĖ” PRAŠO 
VASARINĖS PARAMOS

— Laisvės redaktorius A. 
Bimba, laikraščio “Krisluo
se” birželio 22 kreipiasi į 
laikraščio skaitytojus vasari
nės paramos sekamai: “Nėra 
jokia paslaptis, kad vasaros 
mėnesiai “Laisvei” ekonomi
niai yra sunkiausi . . . Admi
nistracija skundžiasi dideliu 
pajamų sumažėjimu. Nuošir
džiai prašau visus laisviečius 
į tai atkreipti dėmesį. Nepra- 
leiskime nė mažiausios pro
gos savo laikraščio doleriu 
kitu neparėmę. Tų patį pada
ryti raginkite ir savo arti
muosius.”

Tikiu, kad šis drg. A. Bim
bos atskreipimas į skaityto
jus ras atbalsį. Anksčiau 
turėdami galimybę suruošti 
piknikus, sukeldavome kele
tą šimtų paramos. Dabar tų 
galimybių neturime, nes jau 
susenome ir nedaug liko, 
kurie gali vairuoti mašinas. 
Todėl pasistenkite patys as
meniniai pasiųsti ar perduoti 
toj srityj dirbantiems drau
gams.

Svečiai, svečiai
Kiek anksčiau į Montrealą 

atvyko Laima ir Robertas 
Verbai iš T. Lietuvos, iš 
Vilniaus. Robertas yra Vil
niaus kino studijų režisie
rius. Jie čia mano paviešėti 
kiek ilgiau ir nufilmuoti tau
tiečių įvairius pobūvius, ren
ginius ir kitus įvairius susi
būrimus.

Liepos 7 d., vykdami į 
Torontu į konferencija, 
trumpam buvo sustoję Mon- 
treale keturi aukšto mokslo 
daktarai iš gimtinės. Jų su
dėtyje randasi: Antanas 
Praškevičius, Rimantas Ne- 
zinskas, Arūnas Gineitis ir

PAULIUS DREVINIS

Į rūką viskas pasinėrė
Mieli sūnėnai, dukterėčios, 
Gyvent beliko dainomis. ..
O, jaunas būdamas, aš mėgau, 
Kartu pažaisti su jumis.

Pasekti pasaką prieš naktį, 
Nuskinti žemuogę miške, 
Klausytis, kaip gaidys užgieda 
Auksiniam rytmečio rūke.

Į rūką viskas pasinėrė — 
Rankytės, liemenys, veidai —• 
Laimingas juokas, spartūs žingsniai, 
Skambėję pievoje kadai.

Didžiulis nuotolis tarp mūsą — 
Našlaitės dainos sniego gūsiuos.

Tarybų Lietuvoje-pati kelionių mėgėjų spūstis. Tarp atvykstančiųjų aplankyti 
Nemuno krašto, susipažinti su jo nūdiena—daug mūsų tautiečių iš [Įvairių pasaulio 
kontinentų.

Poros dešimčių tautiečių iš JAV grupę, surinktą vykti Lietuvon detroitiečio Servito 
J. Gugo, tėvų kraštas sutiko karštu vasaros alsavimu. Čia matome svečių lankymosi 
Druskininkuose akimirkas. V. Kapočiaus nuotrauka

Adolfas Toleikis. Jie čia susi 
pažino su šio miesto žymes
nėmis vietovėmis, susitiko 
su grupe tautiečių ir sekamų 
dieną išvyko į Quebecą, o iš 
ten vyks į Torontą.

Svečiams linkiu malonios ir 
naudingos viešnagės!

Taipgi čia pas A. A. Miku- 
lius viešėjo A. Mikulio brolio 
duktė iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų.

Rosemontietė S. Petronie
nė su dukra ir žentu B. Ši- 
monėliais buvo išvykę į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas aplankyti savo dukrą su 
šeima ir kitus gimines, o 
važiuojant pakelėje Londone 
aplankys savo sūnų Bronių 
su šeima.

Išvežtas į Ligoninę
Jau seniai Aiesijaučia, o 

pastaruoju laiku sunkiau su
sirgęs, išvežtas į ligoninę 
Ignas Vieškelis.

Atvyksta “Bolshoi Ballet’’
Į Montrealą iš T. Sąjungos 

atvyksta “Bolshoi Ballet” į 
Place Des Arts teatrą. Pro
grama paskirstyta sekamai: 
liepos 24 d. “Swan Lake,” 25 
“Spartakus” ir 26 d. “Gisel
le.” Bilietai $10, $15, $20 ir 
$25. P.

KANADOS DARBININKAI 
PRIEŠ NIKARAGVOS 
DIKTATORIŲ

Kanados Darbo Kongresas 
prieš kelias dienas kreipėsi į 
valdžią su raginimu tuojau 
nutraukti ryšius su diktato
riaus Somozos režimu ir pri
pažinti Laikinąją Liaudies 
Vyriausybę. Darbo Kongre
sas kalba 2,300,000 narių 
vardu. Su jų raginimu val
džia turėtų skaitytis.

Vėjas švilpia po tėviškę žalią, 
Verkia, rauda aptemęs dangus, 
Svyra, lankstos berželiai pabalę, 
Vėjas blaško geltonus lapus.

Negirdėti paukštelių dainelės, 
Rožių žiedus pakando šalna, 
Po ledu snūduriuos greit upeliai— 
Atplasnos baltaplaukė žiema.

Tėviškės alyvos.
Lenkiasi alyvos dangiškas žiedelis, 
Moja man iš tolo svyranti šaka; — 
Išėjau aš tąsyk į tą didelį kelią, 
Namuos paliko sodo alyva.

Viesulai įsiutę draskė josios žiedus, 
Jos šakas kedeno siaučianti audra . . . 
Vos tiktai saulutė skelbė naują dieną, 
Vėl žieduos paskendo sodo alyva.

Vasara auksinė tėviškėj žydėjo . . .
Į gimtinę mielą parvedė keliai, 
Vietoj gimto namo dilgėlės klestėjo, 
O sode alyvos juokėsi meiliai.

Neseniai tu bėgiojai po kiemą, 
Pasipuošus gėlių vainiku, 
Neseniai tau žydėjo puriena, 
O šiandien išeini iš namų.

Pasiges tavęs tėvas, močiutė, 
Pasiges tavęs rožių žiedai, 
Nečiulbės rytmečiais tau lakštutė, 
Vieniši be tavęs bus namai.

Galbūt, tolyje laimę surasi . ,. 
(To linkiu tau šiandien nuoširdžiai) 
Tad keliauk per gyvenimą platų— 
Tegul bus tau lengviausi keliai!

Tad pasieki tu mokslo viršūnes! 
Rask paguodą sunkiausiam darbe! 
Lai ramus tau gyvenimas būna! 
Tavo darbas lai puošia tave!

JONAS STRIELKŪNAS 

LIETUVA
Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenam 
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais, 
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva — grėsmingas dinamitas 
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Visos pievos, upės apraudotos 
Graudžiose lietuvės raudose.
Švietė revoliucijos raudonos —« 
Požemiuos įkalinta dvasia.

Mes visi tenai — gelmėj — užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino 
Tarsi lauką želiančių rugių,

•

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją, 
Ir keliai, nubėgantys kalvom. ., 
Kažkada iš Lietuvos atėję, 
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po visų klajonių 
Žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės, 
Parašykit, žmonės: Lietuva,

SUSISIEKIMAS ORU
Maskva. — Šiomis dieno

mis tapo atidarytas susisieki
mas oru (lėktuvais) tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jamaicos. 
Dabar Tarybų Sąjunga jau 
turi lėktuvais susisiekimą su 
84 šalimis. Kaip atrodo, tai 
greitai nebebus pasaulyje to
kios šalies bei šalelės, su 
kuria socialistinis kraštas 
neturėtų tiesioginio oru su
sisiekimo.

O
Apkūniausia pasaulyje 

moteris amerikietė Baibė 
Fransez po mirties į neviltį 
įvarė net ir laidojimo biurą. Į 
kapą jos palaikus, sverian-( 
čius 374 kg. specialiame 
karste turėjo nuleisti aštuoni 
nešikai. 75 metų Fransez, 
kuri ištisą ketvirtį amžiaus 
dalyvaudavo įvairių šalių at
rakcionuose, numatė, kad jos 
mirtis sudarys tam tikrų 
sunkumų. Ji juokais sakyda
vo: “Per savo laidotuves no
rėčiau sėdėti didžiuliame me
dyje ir pasijuokti iš tų keblu
mų, kurių pridarysiu.”

Grįžęs iš Vilniaus į Berly
ną, ne iš sykio sėdau prie 
rašomosios mašinėlės. Įspū
džių daug, jų tarpe pašneke
siai su ilgo gyvenimo burti
ninku Mildos gatvėje. Kaip 
tiktai šitie dalykai neatidėlio
tini. Esu įpareigotas (tiems, 
kurie kantriai skaitys iki 
galo!) perduoti ilgo, sveiko, 
darbingo gyvenimo receptą. 
Kaip paprastai —nuo pra
džių.

Daktaras Vytautas
Pažįstu šį žinomą Vilniaus 

gydytoją nuo seno. Yra tokia 
palaiminga detalė mūsų gy
venime: abu kažkada mokė
mės Marijampolės (dabar ta
tai Kapsukas) gimnazijoje. 
Jis mokėsi anksčiau. Medici
nos daktaras Vytautas Gure
vičius švenčia 60-metį. Rei
kia pasveikinti. Spaudžiu 
ranką, vidiniai susitraukiu 
nuo tokio “didelio skaičiaus” 
(šia-šias-de-šimt!!), o jis: “Ką 
tu—jaunuolio amžius! Dar 
nelaikąs švęsti jubiliejus.” 
Juokai?! Ne. Prieš mane 
lieknas ir judrus žmogus. 
Metasi į akis itin greita 
orijentacija, jau-nat-viš-ku- 
mas. Ir va atsimenu jo kal
bas bei užuominas iš ankš
čiau: žmogaus amžiaus riba 
nenormaliai sutrumpimta; 
aštuoniasdešimties metų 
žmogus skundžiasi giliausia 
senatve; “ribą” nesunku nu
kelti—ir būtina!!! —bent 
dviem trim dešimtmečiais to
lyn. Pasižiūriu į jį patį ir—ti
kiu. Gi dabar sužinojau, kad 
šis neuropatologas kaupia 
medžiagą, rašo ilgesnį darbą 
apie . . . žmogaus gyvenimo 
prailginimą natūraliom, vi
siem tinkamom ir prieina- 
mom priemonėm. Apie tai 
čia ir kalba.

Interview
L. S.: Girdėjau, kad Jūs, 

daktare, ligoniams skirda
mas vaistus bei teikdamas 
patarimus, be receptų dar 
nurodote FIZINES priemo
nes, padedančias stiprinti or
ganizmą, jo gyvybines funk
cijas. Ką tai reiškia?

Daktaras: Žmogus štai ką 
turi žinoti: vaistai tai tas 
pat, kas vanduo ugniagiasio 
rankose. Namas dega—ge
sinti reikia visom priemo
nėm. Deja, po gesinimo, net 
labai vykusio, matom pajuo
dusį ir, sakykim, susilpnėjusį 
namą . . . Įsivaizduokim ir 
tokį atvejį: namo savininkas 
nori iš anksto apsaugoti savo 
namą. Jis įveda tam tikrą 
namo laistymo vandeniu re
žimą. Koks rezultatas? Ne
koks . . . Namas ims pūti, 
•apsamanoti. Susitarkime, jei 
norime ilgiau gyventi, būti 
sveiki ir drūti: betkokie vais
tai—kraštutinė priemonė, 
gelbėjimosi ratas . . . Trum
pai šnekant, be vaistų dar 
yra būtinos fizinės priemo
nės, ypač sergant įvairiomis 
neurozėmis, medžiagų apyta
kos (virškinimo) sutrikimu ir 
kitomis lėtinėmis ligomis. Li
goniui skirdamas vaistus, jei 
nebūtina absoliuti ramybė 
(gali būti ir taip), raginu jį 
SUINTENSYVINTI JUDĖ
JIMĄ, tobulinti kvėpavimą, 
aktyviai dirginti odos nervų 
receptorius, kapiliarus. Tai 
sukelia visą eilę gerų impul
sų .. .

L. S.: Atmenu, nekartą 
girdėjau iš gydytojų burnos: 
“Reikalinga ramybė. Daug 
nejudėkite.” Arba: “Gerai 
maitinkitės, tai jums padės!” 
Argi paseno šie patarimai?

Daktaras: Lietuvos sąly
gom (ir aišku, ne vien pas 
mus) gimė šios formulės sun
kiais praeities laikais. Žmo
gus viską išplėšdavo iš že
mės vien raumenų jėga. Per
vargęs, nevalgęs žmogelis 

greičiau susirgdavo negu so
tus. Todėl ir minėtieji pata
rimai tuomet buvo geri . . . 
Daugkas virto priešingybe: 
daug žmonių jau mažai nau
doja muskulus ... Ir valgo 
perdaug. Lazdos antras ga
las mus muša . . . Mūsų 
laikų žmogui tvirtai tariu: 
ramybė kenksminga; maitin
kitės saikingai. Organizme 
atsiranda daug nebaigusių 
suirti medžiagų. Nesuirusios 
medžiagos užkemša mūsų or
ganizmo “mašinos ratelius,” 
trukdo darbą. Tariamas poil
sis sendina, išveda iš rikiuo
tės žmogų. Net nuo-var-gio 
metu nebūtina kristi į lovą
laip į karstą. Pasimokykime rankų.

Ant nugaros. “Tilto” statymas.

iš gamtos. Štai stebėkime 
pavargusį ir sušilusį arklį. 
Kaip protingai jis elgiasi! Jei 
tik yra vietos, gula ant 
žemės ir pasivolioja, netgi 
ilgai . . . Atsikėlęs stipriai 
pasipurto. Jau tuomet pra
deda skabinėti žolę . . . Žmo
gui reikia elgtis dar tobuliau. 
Nesinešti nuovargį tiesiai į 
lovą. Po betkokio fizinio, o 
juo labiau protinio darbo 
reikia daryti įvairius jude
sius. Taip, jei norite,—pata
riu net gultis ir pasivolio
ti .. . Ant žolės, kilimo ar 
kietesnės lovos. Būtinai gry
name ore. 15-20 minučių. 
Taip sakant, būtina sušildyti 
organizmą iš vidaus. Bemat 
atsistatys pervargusių rau
menų ir kitų organų vidinė 
mityba; išsilygins vidinė du
jų apykaita; nuovargis igaus 
normalų, smagų pavidalą.

L. S.: Sakykite, Daktare, 
kaip reikėtų naudotis įvai
raus amžiaus žmonėms Jūsų 
siūlomu metodu?

Daktaras: Jūs teisus. Ša
bloniškas požiūris netinka. 
Jaunas žmogus gali sau “už
krauti” daug sunkių uždavi
nių, kurie prasideda labai 
intensyvia gimnastika . . .

L. S.: Sį kartą norėčiau 
paprašyti pažadėto ilgo gy
venimo recepto vyresnio, 
netgi senyvo amžiaus žmo
nėms. Ar vėlu jiems naudo
tis siūlomom priemonėm?

Receptas
Daktaras: Niekada nevėlu, 

net pačiais paskutiniaisiais 
gyvenimo metais nevėlu per
žiūrėti savo gyvenimo tai
syklės . . . (Tuomet tie metai 
tikrai nebus paskutinieji!)

Nesitreniravusiems pagy
venusiems ir senesnio am
žiaus žmonėms tektų štai 
kuo pirmiausiai susirūpinti: 
pagerinti stuburo,- kaklo ir 
juosmens sričių kraujotaką; 
pasirūpinti dubens organų, 
nervų kamienų ir galvos 
smegenų aprūpinimu krauju; 
gerinti pilvo ruimo organų 
veiklą . . . Tam praktiški

5 TAS PUSLAPIS

Nuotraukoje: Iš paties dak
taro Vytauto Gurevičiaus 
repertuaro : atsistojimas ant

patarimai. Senesniems žmo
nėms ypač tinka paprasčiau
sias metodas—pasivartymas 
ant kilimo; pasisūpavimas 
ant pilvo, tarsi laiveliu plau
kiant; paskui tą patį karto
jant ant nugaros. Rankomis 
reikėtų masažuoti stuburo— 
juosmens sritį. Paskui kaklo 
sritį. Pratimus kartoti 3 ar 4 
kartus per dieną. Atsikėlus 
ryte NET iki PUSĖS VA
LANDOS . . . (Tame tarpe 
ir vandens procedūros, drą
siai, stipriai, gerai paju
dant.) Praėjus 3 valandom 
po pusryčių, reikia rasti 5 
minutes laiko panašiam viso 
organizmo “įjudinimui.” 
Prieš pietus patariu tam 
skirti 10-15 minučių. Vakare 
prieš gulant—apie 15 minu
čių. Naktį, jei atsibundama, 
lipti iš lovos (ar bent pačioj 
lovoj) drąsiai pasivartyti, 
“pasirungti” su pačiu savim. 
Būtina teisingai kvėpuo
ti .. . Teisingiausiu kvėpavi
mu laikau maždaug tokį, 
koks vyksta nuoširdžiai juo
kiantis. Ypač svarbu iškvė
pimas. Savo metodą vadinu 
TOTALINE MANKŠTA. Vi
so organizmo, visų jo ląstelių 
nuolatinis aktyvinimas. Jūs 
pasakysite,—tam maža lai
ko. Kartais ne visur pato
gu . . . Mano manymu, visur 
galima rasti galimybę pasirą
žyti, visą organizmą “pakra
tyti.” Pasižiūrėkime į be lai
ko pasenusius, nedarbingus, 
apgailėtinus žmones (dėl sa
vo pačių kaltės). Ir noras 
ginti save, savo sveikatą, 
ilgą gyvenimą atsiras. Juk 
tatai taip paprasta. Tik rei
kia ryžtingai šito viso imtis, 
susiejus aišku visa tai su 
vidiniu aktyviu minties gy
venimu, aplamai NORU GY
VENTI.

Post scriptum: Priduriu 
keletą nuotraukų, kurios ro
do, kad 60-ties metų dakta
ras Vytautas ne vien pataria, 
bet ir pats vykdo, totalinę 
mankštą.

Vilnius-Berlynas
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Prisi iiimin ai apie
Agnes Jurevičienę

rinkimus, atidžiai sekė orga
nizacijų veikimą. Po kelių 
metų tapo Centralinių orga
nizacijų komitetuose atsako- 
minga drauge. Agnė pasiliko 
jautri Juozo Šukio ir V. Kap
suko pasekėja.

Jurevičių šeimą papildė ža
vi mergytė—Olgutė. Jurevi
čius buvo paprastas darbi
ninkas, be jokios specialy
bės. Papildymui šeimos bu- 
džeto, Jurevičiai išsinuoma
vo didesnį butą, kelis kamba
rius išnuomuodavo laisvie- 
čiams. Pas juos gyveno L. 
Pruseika, Naudžius, Vilkelis 
ir kiti. Agnė buvo rūpestinga 
namų šeimininkė: bute tvar
ka, švara-spindėjo.

Buvome kaimynai. Kartą

V aizdas prie ežero Managua
Nikaragvoje

Šioje nuotraukoje parodomas Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovas prie ežero Managua. Šioje vietoje 
diktatoriaus Somozos nacionalinė gvardija išžudė šimtus 
jaunų liaudies kovotojų prieš jo režimą. Visa apylinkė 
nuklota lavonais. Raudonojo Kryžiaus atstovas jau apžiūri.

Agnes Jurevičienė

Kokiame tai pobūvyje susi
pažinau su Agne, rodosi, 
1916 m. Tai buvo Amerikoje 
gimusi, menkutė-išblyškusiu 
veidu moteris, neseniai pra
dėjusi bendrauti su pažan
giais lietuviais. Agnė, kaip 
vėliau pati man pasakojo, 
užaugo sunkiose darbo žmo
nių gyvenamose sąlygose. 
Šeimoje augo keturios sese
rys ir broliukas. Tėvas netu
rėjo jokios darbui specialy
bės, buvo, taip sakant, juo
das darbininkas. Kiek paau
gus, Agnė pradėjo dirbt ta
bako įmonėje—gamino ciga
rus.

Agnė karštai pamylėjo 
gražų vaikiną, bet anas kra
tės nuo religinės “fanatikės.” 
Kartą vyrų pokalbyj, Agnės 
mylimas bernelis juokais pa
sakojo apie tą “fanatikę.” 
Jurevičius paprašė savo bi
čiulį supažindyt jį su ta 
"Fanatike.” Nepoilgo įvyko 
vestuvės.

Jurevičius buvo politiniai 
subrendęs asmuo: priklausė 
LSS 19 kp., buvo uolus 
“Laisvės" šalininkas, reikale 
ir prakalbą pasakydavo. Sa
vo jauną žmonelę pradėjo 
atsivesti į pobūvius, supažin
dino su savo draugais. Agnei 
visa tai patiko, nepoilgo ji 
įsirašė i LSS. 19 kp. ir į 
Moterų PS. kp. Lankė susi-

apsilankiusi tada “Agnę besi
rengiant skalbiui.” Žinant jos 
silpną sveikatą, pasisiūliau 
pavaduoti. Nors nenoriai bet 
paslaugą priėmė.

Jurevičių namuose dažnai 
įvykdavo veikėjų pasitari
mai, pokalbiai.

Agnės jaunesnioji sesutė 
Margarieta buvo ištekėjusi 
už kito laisviečio—Undžiaus. 
Kiek laiko ji dirbo “Laisvės” 
raštinėje. Patapo įžymia 
Partijos veikėja. Jauniausioji 
sesutė Lilija dirbo “Laisvė- • M je.

Gyvenant Brooklyne, abu
du Jurevičiai uoliai dalyvavo 
organizacijų veikloje. Persi
kėlus į Floridą, kol jėgos 
leido, taip pat veikė organi
zacijose. Jurevičiui-susirgus, 
Agnė rūpestingai slaugė sa
vo vyrą—gyvenimo draugą. 
Agnės brolio sveikatai pa
šlijus, jis rado užuojautą 
sesers globoje.

Pasakojama, kad kilnios 
dvasios žmogui, anksčiau ar 
vėliau ateina atpildas. Tur
būt to sulaukė ir mieloji 
Agnė. Jau nepataisomai pa- 
šliejus jos sveikatai, geroji 
dukrelė-Olgutė slaugė ma
mytę iki paskutinės jos gy
venimo akimirkos.

Tokia mano atmintyje pa
siliko brangi Agnė Jurevičie
nė. Buvo pavyzdinga šeima.

K. PETRIKIENĖ

CHICAGO, ILL.
PRISIMINUS IŠTIKIMĄ 
DARBO KLASĖS SŪNŲ 
IGNĄ URMONĄ

Skaudu ir liūdna, kuo- 
! met iš gyvųjų tarpo atsiski- 
! ria draugas ar pažįstamas, 
bet kur kas skaudžiau, kuo
met miršta sąmoningas ir 
susipratęs žmogus, kuris vi
są savo brandų gyvenimą 
skyrė kovai už pilnesnį ir 
šviesesnį, ne tik savo ir 
šeimos gyvenimo rytojų, bet 
ir visos darbo klasės. Liepos 
26 d. sukaks du metai, kuo
met drg. Igno Urmono užge
so šviesaus gyvenimo ugne
lė, kuomet mirtis ji atskyrė 
nuo mylimos žmonos Julijos, 
dukros Virginia Wrobel ir 
jos šeimos bei kilnios idėjos 
draugų ir daugelio dar neat
liktų darbų, sakome, kad per 
anksti jis mus paliko.

Velionis Ignas daug kuom 
skyrėsi nuo kitų. Jis buvo 
labai lėto būdo, bet neribotai 
akylus. Jis sekė kiekvieno 
dirbančio draugo pažangos 
judėjime darbą ir reikalui 
esant, nepagailėjo kritikos. 
Jis stengėsi, kad kiekvienas 
organizacijoje narys neišsi- 
brauktų — neatsitrauktų iš 
judėjimo. Lankė sergančius 
ir ištiesė reikalui esant pa
galbos ranką. Dirbo kartu su

žmona laikraščių vajuose. 
Ypatingai daug dirbo Rose- 
lando kolonijoje, kuri buvo 
vienu kartu tikru pavyzdžiu 
savo darbais visoje Chicago- 
je.

Jam susirgus 1976 metais 
liepos 1 dieną, žmonai jį 
slaugant, Roselando organi
zacinis veikimas sumenkėjo. 
Tiesa, pati kolonija pasikeitė 
iš pagrindų, joje apsigyveno 
nauji žmonės.

Netekti tokio žmogaus— 
didelis nuostolis darbo kla
sei, ne tik jo artimiesiems. 
Mes, kurie jį pažinome ir 
veikėme kartu, tegalime pa
sakyti, kad velionis Ignas 
savo gyvenime atliko sąmo
ningo žmogaus užduotį. Pri
simindami jo gražius darbus, 
tęsime jo nebaigtą kovą, kad 
ateinančios kartos galėtų 
džiaugtis gyvenimu, kad 
daugiau nebūtų kruvinų karų 
ir nežudytų milijonų nekaltų 
žmonių. Tęsimas jo gražių 
darbų ir stengimasis įgyven
dinti jo idėją bus jam di
džiausia pagarba ir pamink
las, kurio jis tikrai užsitarna
vo.

Tebūna gyvas jo šviesus 
atminimas, o jo darbai tebū
na geriausiu kelrodžiu liku
siems gyventi. Užušilių Julija

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

PORTUGALIJOJE 
ĮVYKS RINKIMAI

Lisbonas. — Portugalijos 
prezidentas Antonio Ramah- 
lo Eanes pranešė, kad jis 
paleis dabartinį parlamentą 
ir paskelbs naujus rinkimus. 
Pagal šalies konstituciją, 
nauji rinkimai turi įvykti 90 
dienų laikotarpayje po palei
dimo parlamente. Spėjama, 
kad nauji rinkimai įvyks ka
da nors spalio mėnesį.

Portugalijoje yra labai 
veiklios ir įtakingos Socialis
tų Partija ir Komunistų Par
tija. Komunistai siūlo socia
listams sudaryti bendrą fron
tą. Bendromis, suvienytomis 
pastangomis socialistai ir ko
munistai galėtų laimėti par
lamento daugumą ir sudaryti 
Liaudies valdžią. Neseniai 
įvyko labai sėkmingas Ko
munistų Partijos 9-asis kon
gresas, kuriame buvo plačiai 
kalbėta apie bendrą frontą 
su socialistais.

F. B. I. PATRAUKTAS 
TEISMAN

Musų naujienos
DRAUGIŠKAI PRALEISTA 
POPIETĖ

Liepos 7 d., šeštadienį, po 
šaltos žiemos ir nešilto pava
sario, keletas draugų-ių susi
rinkome Onos Babarskienės 
jaukiame darželyje pakvė-1 
puoti tyru oru ir atviroje 
gamtoje praleisti popietę su 

| žurnalistais Irena ir Sigitu ! 
i Krivickais, kurie neseniai iš 
Tarybų Lietuvos atvyko į 
Jungtines Valstijas darbuo-j 
tis Jungtinėse Tautose. Tai 
buvo geras Onutės Jozėnie-1 
nės sumanymas. Krivickai > 
atvyko su dvynukais dukryte , 
Jurgute ir seneliu Jonuku, į 
kuriems liepos 6 dieną suka- | 
ko šešeri metai. Tai čia ta į 
proga atžymėjome ir jų gim- i 
tadienį. Jozėnienė atvežė du i 
gimtadieninius tortus ir jubi
liatams padainavome “Ilgiau
sių metų.”

Ačiū tau, Onute Babar- 
skiene, už suteikimą pobū
viui gražios vietos ir už 
vaišes. Kiti prisidėjo: Nelė 
Ventienė, Nastė Buknienė, 

j O. Jozėnienė ir Vladas Mi
siūnas.

IŠVYKO Į EUROPĄ
Vera ir Pranas Budroniai 

daug metų gyvenę New Yor
ke, jau keli metai išvyko ir 
apsigyveno St. Petersburgo

apylinkėje, Seminole, Fla. 
Jie liepos 6 d. S. A. S. 
orlaivių išvyko į Lenkiją ap
lankyti Verutės brolių.

Po antro Pasaulinio Karo 
broliai apsigyveno Lenkijoje. 
Budroniai Lenkijoj viešės 3 
savaites. Grįždami sustos 
Lietuvoje. Kiek ilgai pabus 
Lietuvoje, priklausys nuo są
lygų.

Linkime Verai ir Praniui 
gerai ir linksmai pasisvečiuo
ti. Lauksim laimingai sugrįž
tant.

Atsiprašome
Jau senokai K. Meškėnas 

įteikė Aido Chorui aukų $5, 
bet nebuvo paskelbta. Labai 
atsiprašome. P. V.

TEISMAS ĮSAKĖ JJ
i PALEISTI

New Yorkas. — Policinin
kas Robert Torsney 1976 
metais nušovė nekaltą juodą

■ 15 metų jaunuolį Randy 
Į Evans. Teisme jis prisipaži- 
j no kaltu, bet buvo išteisin- 
i tas, nes jam laikinai protas 
i buvęs susimaišęs ir jis neži- 
i nojęs ką jis daro. Jis buvo 
padėtas į protinių ligų ligoni
nę ir iki šiol ten buvo. Dabar 
N. Yorko valstijos apeliacijų 
teismas įsakė jį paleisti, nes 
jis esąs nebepavojingas.

BRIEFS
There will be a Summer 

Picnic at Arrow Park, Sa
turday, July 28th. Music, 
sports, games, food, fun and 
sun. Buses are leaving from 
all boroughs at 8:30 A. M. 
sharp. Sponsored by New 
York section of Young Wor
ker’s Liberation League. For 
more information call (212) 
924-0552.

20510 and ask SALT II to be 
ratified. 

* * *
Four-year-olds who watch 

television eat up to 50 per
cent more snacks and su
gared cereals between meals 
than those who don’t watch, 
according to a University of 
California study.

* * *
Americans will be drink-

ST. PETERSBURG,FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Robertas Bruwer
Liūdnas ir skaudus mylimo vyro mirties prisimi

nimas.
Liūdni slenka metai nuo to skaudaus įvykio, 

kuomet negailestingoji mirtis atskyrė mano myli
mą vyrą nuo manęs.

Lai būna jam lengva ilsėtis šios šalies žemelėje.

Žmona-ALMA BRUWER

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS MIRTIES PRISIMINIMAS

Ignas Ur II onas

ANNA MARIA, FLA.

Mirus

Jonui Walins—Valinčiui
Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Bernice 

Mayer, Anna Maria, Fla.; sūnui Alfred ir marčiai 
Birutei Walins, Bridgewater, Conn.; anūkams ir 
proanūkiams; broliams Antanui Valinčiui, Bridge
port, Conn.; Vincui, Pranui, sesutei B. Budraitie
nei Lietuvoje, visiems giminėms bei draugams.

Mes liūdime netekę mielo draugo.

ANTANAS ir ANTANINA JOCIAI
Clearwater, Fla.

Liūdnai praslinko 2 metai 
nuo tos dienos, kuomet ne
gailestinga mirtis sustabdė 
mūsų mylimo vyro, tėvo, 
uošvio ir tėvuko Igno Urmo
no jautriosios širdies plaki
mas. Jis mirė 1977 m. liepos 
26 dieną. Nors jau praslinko, 
2 metai, bet padaryta mūsų 
širdyse žaizda pasiliko sle
giančiai skaudi ir ji tokia liks 
visiems laikams.

Mes žinome, kad jokios de
jonės jo mums jau negrąžins, 
nes kas mirė—tas negrįžta į 
gyvenimą, bet atėjus tai me

Violo Liuzzo

A time bomb is ticking at 
this very moment. Each tick 
increases the chance of nu
clear disaster. Each tick 
worsens the inflation which 
now threatens the U. S. 
economy. Each tick adds to 
the already unbearable tax 
burden. Each tick further 
tears apart our society with 
chronic and massive minori
ty and youth unemployment, 
cities in decay, a poisonous 
environment, people without 
many basic social services. 
That time bomb is the arms 
race and the need to defuse 
it is more than ever a matter 
of life and death.

Send a letter to your 
senator—Senate Office Buil
ding, Washington, D. C.

ing water relatively free of 
cancer causing chemicals by 
1984 —but we’ll have to pay 
for it, according to a govern
ment agency.

The Environmental Pro
tection Agency says its new 
regulations to reduce the 
amount of cancerous agents 
in tap water will be achieved 
by the use if charcoal filters, 
which have already been 
proven successful in Europe.

* * *
The U. S. Census Bureau 

estimated that by the year 
2000, about 80 percent of the 
world’s population will live 
in countries which are cur- 
recently poor and underde
veloped.

Use

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

tų dienai, kurioje jis mus paliko, norisi garsiau 
sudejuoti ir pasiskųsti jo ir mūsų draugams, kad 
mes be jo liūdime ir vis gerbiame jo gyvenime 
duotus pamokymus ir šviesius nurodymus. 0 mūsų 
širdyse ir mintyse jaučiame, kad jis pasiliko gyvas 
visiems laikams.

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

Liūdinti Žmona JULIA URMONIENĖ, 
Duktė VIRGINIA WROBEL, 
Žentas WALTER WROBEL,

Anūkai DAWN, WALTER, BRUCE, SANDRA

Detroit, Mich. — Ameriki
nė Civilinių Laisvių Unija 
patraukė teisman F. B. L 
(Federal Bureau of Investi
gation) ir reikalauja iš jo 
dviejų milijonų dolerių atly
ginimo Liuzzų šeimai už nu
žudymą Mrs. Viola Liuzzo, 
žymios, drąsios kovotojos už 
civilines laisves. Ji buvo nu
šauta 1965 m. kovo 25 dieną, 
jai automobiliu važiuojant į 
Montgomery, Ala. Ją nužudė 
Ku Klūks Klano teroristai, 
bet F. B. I. kaltinamas, kad 
ir jis buvęs įveltas ir turi 
būti nubaustas. Byla žada 
būti labai įdomi. Jos eigoje 
bus iškelta daug F. B. I. 
nelegališkų veiksmų.

OREGON CITY, OREGON

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano S chultz-Š ato
Jau prabėgo 10 metų, kai iš mūsų tarpo 

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

niekad nepamiršiu.

DOROTHY SCHULTZ -žmona

GINKLAI SAUDI 
ARABIJAI

Washingtonas. — Iš Saudi 
Arabijos gautas pranešimas, 
kad ji savo naftos produkciją 
padidins visu milijonu stati
nių į dieną. Dalis tos naftos 
teksianti ir Jungtinėms Val
stijoms. Tuo tarpu šios šalies 
Valstybės departamentas 
praneša, kad Jungtinės Val
stijos Saudi Arabijai parduos 
dar už pusantro bilijono dole
rių įvairių militarinių įrengi-

make more movies and that he wanted to quit boxing as a winner. Ali will
debut as a TV star when he plays Gideon Jackson (picture in back), a slave 
who becomes a U.S. Senator. The four hour mini-series is called “Freedom

Road.” The show will be aired on NBC sometime this year.mų.




