
LAISVĖ
Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
/Xrea Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

PRICE 25 c.

LAISVĖ - LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose.............. . .$12.00
Kanadoje................................... . .$15.00
Kitur užsienyje....................... . .$15.00
Pavienio egzemploiniaus kaina 25 centai

NO. 9 PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 29,1980 OZONE PARK, N. Y. 11417 69 IE JI METAI

KRISLAI
“Pavojingame laipsnyje” 
Kovo 22-sios demonstracija 
Pagerbimui žuvusiųjų 
Mich. valstija pirmauja 
Dėmesio vertas

persergėjimas 
Ruoškimės jiems padėti

A. BIMBA
Šios savaitės pradžioje ir 

Prezidentas Carteris garsiai 
prabilo, kad infliacija šioje 
šalyje jau esanti “pavojinga
me laipsnyje”. Tai akivaiz
džiausiai parodė sausio mė
nesį konsiūriams produktų 
kainų rekordinis pakilimas. 
Tai ryškiausiai parodo šalies 
ekonomikoje recesijos pa- 
smarkėjimas.

Bet ką daryti su tomis 
blogybėmis? Kaip joms už
kirsti kelią? Kur Carterio 
Administracijos programa 
kovai su jomis? Prezidentas 
nepasakė, nepasiūlė, nes ne
turi. Jam daugiau rūpi telki
mas jėgų boikotavimui vasa
rinių olimpinių žaidimų 
Maskvoje, negu šioje šalyje 
kova su kainų ir infliacijos 
kilimu.

□
Kovo 22 dieną Washingto

ne įvyks liaudies demonstra
cija prieš registravimą jaunų 
vyrų ir moterų militariniam 
draftui. Ją ruošia susidariusi 
plati taikos jėgų koalicija. 
Pranešama, kad ją remia, 
padeda ją ruošti ir joje kal
bės kongresmanai Ron Del- 
lums, demokratas iš Califor
nia ir Robert Kastenmeier, 
demokratas iš Wisconsino.

Dedamos didžiausios pa
stangos šią demonstraciją 
padaryti viena pačių skaitlin
giausių ir kovingiausių de
monstracijų visoje šios šalies 
istorijoje.

Nuoširdžiausiai linkėkime 
šios garbingos demonstraci
jos ruošėjoms didžiausio pa
sisekimo!

Yra Vietnamo karo vetera
nų grupės pasiūlymas, kad 
Washingtone parke netoli 
Lincolno paminklo būtų val
džios lėšomis pastatytas įs
pūdingas memorialinis pa
minklas prisiminimui tame 
kare žuvusių amerikiečių. O, 
kaip žinia, jame žuvo 57,414 
vyrų ir moterų. Tai buvo 
šios šalies valdančiosios kla
sės suruošta prieš Indokini- 
jos liaudį nepateisinama mili- 
tarinė agresija, kuriai buvo 
priešinga šios šalies žmonių 
milžiniška dauguma. Jame 
žuvusieji abiejų pusių vyrai 
ir moterys buvo militarinio- 
industrinio komplekso aukos. 
Jų negalima pamiršti. Jie 
turi būti šios šalies istorijoje 
įamžinti įspūdingu memoria
liniu paminklu.

Michigano valstijos svar
biausia pramonė yra automo
bilių ir sunkvežimių (trokų) 
gamyba. O šiais laikais, kaip 
žinoma, šioje pramonėje 
siautėja didelė recesija, 
tūkstančiai jos darbininkų 
yra išmesti iš darbo.

Šiandien Michigano valsti
joje yra 439,000 bedarbių. 
Jie sudaro 10.3 procento visų 
valstijos darbo jėgų. Na, o 
imant visą šalį bendrai, be
darbiai tesudaro 6.2 procen
to visų darbo jėgų. Vadinasi, 
ta valstija gali “didžiuotis”, 
kad ji pirmauja, kad jokia 
kita valstija šiuo klausimu 
negali su ja susilyginti.

Vaizdas Afganistano sostinėje

Šioje nuotraukoje parodoma afganiečių demonstracija ša
lies sostinėje Kabule. Liaudis demonstruoja už Afganistano 
Demokratinę Respubliką. Ji sako, kad į jų šalies vidinius 
reikalus kišasi ir sudaro jos saugumui pavojų ne Tarybų 
Sąjunga, bet imperialistai, Amerikos vadovaujami, iš 
užsienio per Pakistaną.

Jokiu būdu komunistai 
nebūsią įleisti į kabinetą

Roma. — Valdančioji 
Krikščionių Demokratų Par
tija pareiškė—, kad jinai 
jokiu būdu nesutiks į Italijos 
kabinetą įsileisti Komunistų

Etiopijos valdžia prieš ke
lias dienas persergėjo Jung
tines Valstijas, kad jų gin
klavimas Somalijos gali pri
vesti prie didelio, labai pavo
jingo karo šiame pasaulio 
regione. Jis turėtų būti tuo
jau nutrauktas.

Jungtinių Valstijų žmo
nėms yra kuo susirūpinti. Jie 
turi duoti prezidentui su
prasti, kad jie yra griežčiau
siai priešingi jo tai politikai.

Vasario 21 d. Chicagos 
“Vilnyje” skaitau pranešimą:

“Šiemet balandžio m. laik
raščiui “Vilnis” sukaks 60 
metų. Daug skaitytojų atsi
mena pirmą numerį ir laik
raštį nuo to tebeskaito. Daug 
skaitytojų laikraštį remia 
metų metus, stengiasi ir da
ro viską, kad jis gyvuotų.

Laikraščio direktorių tary
ba nutarė šią sukaktį pami
nėti iškilmingai. Nutarė mi
nėjimą rengti balandžio 27 
Grand Manor restorane, kur 
bus meninė programa, vaišės 
ir laikraščio nueito kelio ap
žvalga. Meninę programą at
liks čikagiečiams žinomos 
“Lakštutės” ir kai kas iš 
kitur”.

Mes, laisviečiai, pagalvoki
me, kaip ir kuomi mes galė
tumėm prisidėti prie šio vil
niečių ruošiamo jų laikraščio 
svarbaus jubiliejaus prisidė
ti. Gal geriausia būtų, jeigu 
ta proga su pasveikinimu 
vilniečiams pasiųstumėme po 
dolerį kitą aukų “Vilnies” 
išlaikymui. Finansinė para
ma pažangiam laikraščiui vi
suomet labai reikalinga.

Partijos atstovu. Tokį nuta
rimą padarė partijos suvažia
vimas vasario 21 dieną.

Suvažiavimas tęsėsi net 
šešias dienas ir pasižymėjęs 
aštriais ginčais. Komunistų 
įsileidimo į kabinetą klausi
mas buvo diskutuotas ištisą 
paskutinę suvažiavimo naktį. 
Pasirodo, kad jame buvo 
nemažai delegatų už įsileidi
mą. Nutarimas padarytas 57 
procentų balsais. Vadinasi, 
net 43 procentai delegatų 
balsavo už įsileidimą.

Labai įdomu ir tas, kad už 
komunistų įsileidimą į val
džią kalbėjo ir balsavo tokie 
žymūs veikėjai, kaip partijos 
sekretorius Benigmo Zaccag- 
nini, buvę premjerai Gulio 
Andreatti ir Francesco Cos- 
siga ir visa eilė kitų.

Lietuvos 
mokslininkai tiria 
gyvūnų elgesį

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Zoologi
jos ir parazitologijos institu
to mokslininkai pradėjo vyk
dyti naują kompleksinę pro
gramą—gyvūnų elgesio tyri
mus.

— Šiais metais,—pasakoja 
instituto mokslinis sekreto
rius D. Šemetulskis,—prade
dame platesnius gyvūnų el
gesio tyrimus. Zoologai di
džiausią dėmesį sukoncen
truos ties naudingomis, eko
nominę reikšmę turinčiomis 
rūšimis. Neabejojame, kad 
šie tyrimai padės mums pa
ruošti praktines rekomenda
cijas, didinant žuvininkystės, 
paukštininkystės, bitininkys
tės ir kitų liaudies ūkio šakų 
produktyvumą. Bus nagrinė
jama vis labiau aktualesne 
besidaranti sparnuočių susi
dūrimo su lėktuvais proble
ma. M. Grašytė

15,000 bedarbių 
atgausiu darbus

Detroit, Mich. — Didžioji 
monopolistinė General Mo
tors Corporation pranešė, 
kad iš jos įmonių neribotam 
laikui 91,300 darbininkų iš
mestu iš darbo, su kovo 
pabaiga 15,000 galėsią su
grįžti į savo vietas ir vėl 
dirbti. Viso ši korporacija, 
stambiausia automobilių ga
minimo pramonėje, samdo 
450,000 darbininkų.

Laimingi jausis tie bedar
biai, kurie vėl galės, kaip 
žmonės sako, pragyvenimą 
pasidaryti “iš prakaito kak
tos savo”. Bet kaip su tais 
kitais General Motors Co. 
76,300 darbininkų, neribo
tam laikui išmestų iš darbo? 
Kaip su tais iš jų, kurie turi 
dideles šeimas? Apie jų pa
dėtį ir likimą iš samdytojų 
lūpų nė žodelio.

Padangų gaminimo 
kompanija nubausta

1976 metais per Mirusiųjų 
Atminimo Dieną įvyko auto
mobilių avarija, kurioje buvo 
skaudžiai sužeisti brookly- 
niečiai Nicholas ir Helen 
Daskaroliai. Avarijos kalti
ninke buvo pripažinta Akro- 
no padangų gaminimo Fire
stone Tire Company. Sužeis
tieji pasiskundė teismui. Da
bar federalinė džiūrė, suside
danti iš 5 vyrų ir vienos 
moters, pripažino jų skundą 
teisingu ir kompaniją nubau
dė sužeistiesiems sumokėti 
net $3,700,000!

Aštriai kritikavo 
Carterio politikų

Seattle, Wash. — Neseniai 
čia įvyko plati taikos sambū
rių vadų spaudos konferenci
ja, kurioje buvo aptarta Pre
zidento Jimmy Carterio poli
tika. Apart kitų, joje dalyva
vo Moterų Tarptautinės Ly
gos už Taiką ir Laisvę pirmi
ninkė Joan Cate; Seattle ir 
apylinkės Bažnyčių Tarybos 
prezidentas; Dr. Charles A. 
Meconis, Religinės Akcijos 
Koalicijos prezidentas ir kiti.

Visi konferencijos dalyviai 
pasmerkė Prezidento Carte
rio politiką. Visi šaukė: “Mes 
prieš militarinę sąjungą su 
Kinija! Mes prieš militarinio 
biudžeto padidinimą, ir mili- 
tarinį draftą! Mes reikalauja
me SALT II sutarties užgy
nimą įtraukti į darbotvarkę!”

Laukiama jų sprendimo 
ir patarimo

Šitie penki vyrai sudaro Jungtinių Tautų komisiją 
ištyrimui buvusio Šacho nusikaltimų prieš Irano liaudį. Jie 
dabar Teherane tą darbą tęsia. Nuo jų sprendimo ir 
patarimo daug priklausys tolimesnis likimas 53 amerikie
čių, laikomų įkaitais ambasadoje.

NUOTRAUKOJE: Iš kairės į dešinę: Syrijos atstovas 
Adib Deoudy; Venezuelos—Andres Aguilar; Alžerijos-Mo- 
hammed Bedjaoui; Prancūzijos—Loiis-Edmond Petiti; ir 
Šri Lanka—Hector Jayewardene.

Nesigiria savo misijos V. Europoje rezultatais
l . ...... . ...... ......:...... ...................

Kaip žinoma, neseniai pre- | 
zidentas Jimmy Carteris bu
vo pasiuntęs savo Valstybės 
sekretorių Cyrus Vance Va
karų Europon didžiosioms 
kapitalistinėms valstybėms 
įpiršti jo programą nubaudi
mui Tarybų Sąjungos už įvy
kius Afganistane. Ten Mr. 
Vance aplankė keturias šalis: 
Angliją Prancūziją, Vakarų 
Vokietiją ir Italiją ir derėjosi ; 
su jų aukščiausiais vadais.

Sekretorius Vance iš Euro- ! 
pos sugrįžo praeitą savaitga- i 
Ii. Ne tik visa ši šalis, bet 
visas pasaulis žingeidavo iš 
jo paties lūpų išgirsti apie jo 
tos misijos rezultatus. Bet 
praeitą šeštadienį spaudoje 
skaitome apie Sekretoriaus 
sugrįžimą, kuriame apie jo 
tos plačiai garsintos misijos 
konkrečius rezultatus iš jo 
lūpų nė žodelio. Pranešime 
tik kalbama apie kokio ten 
neįvardinto “aukšto pareigū
no iš Valstybės Departamen
to” nuomonę apie Vance su
grįžimą ir iš V. Europos 
parsivežtus “įspūdžius”.
Bendrai paėmus, girdi, Sekr.
Vance nuvežta prez. Carte
rio programa nubaudimui 
Tarybų Sąjungos buvus su
tikta “simpatingai”. Tiktai 
jisai neparvežęs jokių kon
krečių rezultatų, jokių kon
krečių susitarimų, kuriais 
būtų galima pasigirti.

Bet pranešime storai pa
brėžiama, kad prezidento 
Carterio siūlymas boikotuoti 
vasarinius olimpinius žaidi
mus Maskvoje susidūręs An
glijoje, Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Italijoje su 
tvirtu pasipriešinimu. Vadi
nas, tos šalys priešingos boi
kotavimui ir jų atletai, ma
tyt, yra pasiruošę žaidimuo
se dalyvauti.

Ir jis smerkia 
prezidentų

Washingtonas. — Paul C. 
Warnke, buvęs Ohio valsti
jos gubernatorius, vienas iš 
vadovaujančių Jungtinių 
Valstijų atstovų derybose su 
Tarybų Sąjunga dėl strategi
nių ginklų apribojimo— 
SALT II dabar labai aštriai 
kritikuoja Prezidentą Carterį 
už jo siūlymą padidinti mili
tarinio ginklavimosi išlaidas 
16 bilijonų dolerių! Jis taipgi 
kritikuoja dislokavimą Vaka
rų Europoje naujų branduoli
nių raketų.

Valstybės Sekretorius Cyrus Vance, jo žmona Grace ir
Rubin Askew, specialus prekybos reikalų atstovas, su jais
toje misijoje dalyvavęs. Čia jie parodomi Andrews 
Airporte tik išlipę iš lėktuvo.

Rekordinis kainų pakili] as
produktų vartotojams

Washingtonas. — Tik da
bar Darbo Departamentas 
pranešė, kad šios šalies var
totoj ams-konsiūmeriams per 
sausio mėnesį kainos pakilo 
1.4 procento. Departamentas 
pabrėžia, kad tokio aukšto 
mėnesio kainų pakilimo dar 
nebuvome turėję nuo 1973 
metų. Nors labiausia pakilo 
energijos kaina, pav. gazoli
no net 7.4 procento, bet 
žymiai pabrango ir kiti pro
duktai, kurie reikalingi žmo
nių pragyvenimui. Aukštieji 
valdininkai tokį kainų pakili
mą vadina “infliacijos eksplo- 
davimu”.

New Yorko gyventojams 
kainos pakilo dar truputį 
aukščiau, būtent, net 1.5 
procento, tai vienu procento 
dešimtaliu aukščiau.

Tarptautiniai žieminiai 
olimpiniai žaidimai 

ir jų rezultatai
Labai plačiai garsinti ir populiarinti spaudoje, per radiją 

bei televizijoje tarptautiniai žieminiai olimpiniai 13-ji 
žaidimai Lake Placid, N. Y., baigėsi praeitą sekmadienį, 
vasario 24 dieną su didelėmis, gražiomis, linksmomis 
iškilmėmis.

Reikia pripažinti, kad, bendrai paėmus, šie žaidimai buvo 
sėkmingi ir pravesti geroje, draugiškoje nuotaikoje. Juos 
galima vadinti puikiai pavykusiais.

Dabar plačiai diskutuojami jų rezultatai, kurie, spren
džiant pagal įvairių šalių atletų laimėtus medalius, yra 
tokie:

Aukso Sidabro Bronzo
Šalis med. med. med. Viso

Tarybų Sąjunga 10 6 6 22
Rytų Vokietija 9 7 7 23
Jungtinės Valstijos 6 4 2 12
Norvegija 1 3 6 10
Suomija 1 5 3 9
Austrija 3 2 2 7
Vakarų Vokietija 0 2 3 5
Šveicarija 1 1 3 5
Liechtenstein 2 2 0 4
Olandija 1 2 1 4
Švedija 3 0 1 4
Italija 0 2 0 2
Kanada 0 1 1 2
Anglija 1 0 0 1
Vengrija 0 1 0 1
Japonija 0 1 0 1
Bulgarija 0 0 1 1
Cechoslovakija 0 0 1 1
Prancūzija 0 0 1 1

Kaip atrodo, konsiume- 
riams kainų kilimas su sausio 
mėnesiu dar nesustos. Jis 
tęsis ir per vasario mėnesį. 
Bet iš Prezidento Carterio 
Administracijos pusės nesi
mato didelio susirūpinimo 
tuo svarbiausiu klausimu, 
skaudžiai paliečiančiu šio 
didmiesčio darbo liaudį.

Izraelis užginčija
Jeruzalė. — Neseniai per 

televiziją buvo paskelbta, 
kad 1979 metų (tai yra per
nai) Izraelis išbandė gana 
didelio pajėgumo branduoli
nę bombą. Dabar Izraelio 
gynybos ministras Ezer 
Weizman tuos gandus panei
gė, užginčijo. Jis sako, kad 
tie gandai buvę paleisti Iz
raelio priešų.
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Šokis pagal 
Washingtono dūdelę

Seniai buvo tokie laikai, kaip dabar, kai Londonas šoka 
pagal Washingtono dūdelę be jokių išlygų. Dar daugiau. 
Politikoje susenusi Anglija staiga atgijo ir net pasišovė 
būti pagrindine dabartinės Washingtono politikos vykdyto
ja bei propaguotoja Vakarų Europoje.

Kur praėjusių metų gruodžio 12 dieną NATO karinio 
bloko taryba pasisakė už naujos rūšies branduolinį ginklą ir 
jo dislokavimą Vakarų Europoje, Londonas palankiausiai 
atsiliepė į Washingtono planus. Iš 572 branduolinių 
sparnuotųjų raketų, kurios bus dislokuotos Vakarų Euro
poje, Anglijai teks 160. Verta priminti, kad jau dabar 
Anglija prikimšta Amerikos karinių bazių—tai ir atominiai 
povandeniniai laivai Holi-Lokso įlankoje, ir įvairiuose šalies 
rajonuose išsidėstę aerodromai, kuriuose įsikūrę bombone
šiai F-III, galį nešti branduolinį užtaisą. Londonas, 
pataikaudamas Washingtonui, nutarė pastatyti penkis 
atominius povandeninius laivus, kurie bus apginkluoti 
amerikietiškomis “Traident” sistemos raketomis. Už tai 
reikės mokėti milžinišką penkių milijardų svarų sterlingų 
sumą Amerikos karinėms-pramoninėms monopolijoms.

Suprantama, kad Anglijos visuomenė nepatenkinta tokia 
vyriausybės politika. Tačiau Margaret Thatcher kabinetas 
įsigudrino negirdėti visuomenės balso. Nuo gruodžio 
vidurio Londono “didžioji” spauda, radijas ir televizija tyli 
ir nieko nekalba nei apie visuomenės nuomonę prieš 
branduolinio ginklo arsenalo didinimą Vakarų Europoje, 
nei apie Olandijos, Belgijos ir Danijos priešinimąsi 
Amerikos planams. Anglijoje sudaromas klaidingas vaiz
das. Atrodo, kad visos Vakarų Europos valstybės pasisakė 
už NATO ginkluotės “modernizavimą”, todėl Anglijai 
nebelieka nieko kito kaip paremti Pentagoną.

Norėdama dar labiau užmaskuoti savo Jimmy Carterio 
tarnaitės—vaidmenį, Margaret Thatcher ėmėsi aktyviai 
remti isterišką Washingtono kampaniją dėl įvykių Afganis
tane. Anglijos parlamente visą sausį skambėjo torių
grasinimai toms Vakarų Europos valstybėms ir jų 
veikėjams, savo šalies visuomenei, kuri remia bendradar
biavimą tarp Vakarų ir Rytų, kuri palankiai nusiteikusi 
toliau plėtoti tarptautinio įtempimo mažinimo ir nusiginkla
vimo procesą. Anglijos parlamente pasigirdo balsai, 
remiantys Amerikos “ekonomines” sankcijas prieš Tarybų 
Sąjungą, reikalavimai žymiai apriboti arba net nutraukti 
bendradarbiavimą su Tarybų šalimi mokslo ir kultūros 
srityje. Pati premjerė ir kai kurie toriai atvirai remia 
prezidento Jimmy Carterio politiką prieš Olimpines 
žaidynes Maskvoje. Žodžiu, kur pažvelgtum, Margaret 
Thatcher veikloje pastebima analogija su Carterio nenuose
klumu užsienio politikoje.

Tačiau Londone atsiranda vis daugiau nepasitenkinimo 
Margaret Thatcher politika. Tai pasakytina ne tik apie 
opozicijoje esančius leiboristus. “Didžiosios” spaudos ap
žvalgininkai sako, kad pasibaigė Margaret Thatcher 
“medaus mėnuo” su rinkėjais. Net konservatyvios organi
zacijos, nepamirštant nuoseklių pažangių partijų veiklos, 
pasisako prieš premjerės pataikavimą NATO generolų 
siekimams ir Washingtono planams išplėsti branduolinį 
raketinį pavojų Vakarų Europoje. Beveik niekas Anglijoje 
nebetiki Margaret Thatcher pažadams pristabdyti tolesnį 
kainų kilimą, pagyvinti verslininkystę ir sumažinti valsty
bės išlaidas. Tiesa, valstybinės išlaidos mažinamos, bet tai 
liečia asignavimus mokykloms, profesiniam jaunimo ruoši
mui, paramos teikimui neturintiems darbo. Užtat valstybės 
išlaidos didėja ir didės kariniams reikalams. Žodžiu, vidaus 
politikoje Anglija, kaip ir Amerika, socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime pergyvena sunkius laikus. Pergy
vena todėl, kad vienas šiuolaikinio kapitalizmo bruožų—mi- 
litarimas, reakcijos gaivinamas pagal Washingtono dūdelę.

Apolinaras Sinkevičius

Kas ką rašo ir sako Didelės reikšmės tarp Ka bodijos
ŽIUPSNELIS RIMTŲ, 
KRITIŠKŲ PASTABŲ

Vilniuje tris kartus į savai
tę išeinančiame “Valstiečių 
laikraštyje” vasario 7 d. lai
doje straipsnyje “Nieko ne
nešė” skaitome:

“Pastarosiomis savaitėmis 
Washingtonas, paskelbęs 
“naują politiką” Tarybų Są
jungos atžvilgiu, išvystė 
audringą veiklą, mėginda
mas priversti savo sąjungi
ninkus aklai žengti tarptauti
nio įtempimo didinimo ir 
įtempimo mažinimo politikos 
atsisakymo keliu. Daryda
mas didžiulį spaudimą part
neriams, jis naudoja visas 
priemones—nuo atkaklių po
kalbių telefonu su Vakarų 
Europos šalių sostinėmis iki 
skubių pasitarimų —tokių, 
kokie neseniai įvyko Šiaurės 
Atlanto bloko ir Bendrosios 
rinkos sistemoje. Svarbų 
vaidmenį šioje kampanijoje 
Jungtinės Valstijos skiria 
specialiems emisarams, ku
rie siunčiami į visus pasaulio 
kampelius.

Tokią misiją kai kuriose 
Europos žemyno šalyse pa
starosiomis dienomis vykdė 
JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas V. Christo
pher. Šios kelionės rezultatai 
rodo, kad tos šalys, kuriose 
buvo sustojęs aukštas Ame
rikos diplomatas, jau padarė 
savo išvadas, kurios, švelniai 
tariant, ne visai sutampa su 
Jungtinių Valstijų pozicija. 
Paryžiuje V. Christopheriui 
buvo aiškiai duota suprasti, 
kad Prancūzijos vyriausybė 
nesiims jokių žygių, kurie 
padarytų žalą įtempimo ma 
žinimui. Į Vashingtono pasiū
lymą boikotuoti Maskvos

(pusė jų—jaunesni negu 28 
įmetu. 1975 metais susituo- 
jkusiųjų skaičius buvo rekor- 
dinis — daugiau kaip 330 
(tūkstančių porų. Per pasta
ruosius dvejus metus gimė 
daugiau kaip 680 tūkstančių 

(vaikų. Įkurtuves naujuose 
atskiruose butuose atšventė 
2,7 milijono šeimų—tai 1 
milijonu daugiau negu sep
tintajame dešimtmetyje. So
cialiniam aprūpinimui skiria
mos lėšos padidėjo tris kar
tus, visuomeniniam naudoji
mui—keturiskart. Pasikeitė 
kiekvienos šeimos poreikių 
struktūra. Dabar netgi toli- 
mų kaimų ir vienkiemių gy
ventojai turi šaldytuvus, 
skalbimo mašinas, televizo- 

jrius ir kitokios buitinės tech- 
jnikos.”

AMERIKOS VALDŽIA 
SUTIKUS FINANSUOTI 
JŲ FAŠISTINĮ BIZNĮ

Po didele antrašte “Už
tikrintos lėšos diplomatinei 
tarnybai” ant pirmojo pus
kapio klerikalų “Draugas” 
(vas. 15 d J džiaugiasi:

“Valstybės departamento 
Pabaltijo skyriaus vedėjas 
Thomas Longo vasario 13 d. 
pasikvietė JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovą Wa
shingtone Algimantą Gurec- 
ką ir Jungtinio Pabaltiečių 
komiteto reikalų vedėją Ja
nis Bolsteins ir juos painfor
mavo apie Valstybės depar
tamento nusistatymą H. R. 
5407 įstatymo projekto at
žvilgiu.

Šiuo kongresmano C. 
Daugherty (R.—Penn.) įneš
tu pasiūlymu norima išspręs
ti Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone nykstančių lėšų

[Kampučijos] ir Tar. S-gos susitari aiII

Tarybų Sąjungos ir Kampučijos dokumentų pasirašymo metu.

Vasario 5 d. Didžiuosiuose 
Kremliaus rūmuose buvo pa
sirašyti Tarybų Sąjungos ir 
Kampučijos dokumentai.

Tarybų Sąjungos ir Kam
pučijos pareiškimą, atspin
dintį pagrindinius derybų re
zultatus, pasirašė:

TSRS vardu—TSKP CK 
Generalinis Sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
L. Brežnevas;

Kampučijos Liaudies Res
publikos vardu-KVNGF CK 
pirmininkas, Kampučijos 
liaudies revoliucinės tarybos 
pirmininkas Heng Samrinas.

Draugai L. Brežnevas ir 
Heng Samrinas taip pat pasi
rašė susitarimą dėl prekių 
tiekimo iš Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos į 
Kampučijos Liaudies Respu
bliką 1980 metais.

Buvo pasirašyti ir kai ku
rie kiti Tarybų Sąjungos ir 
Kampučijos susitarimai.

Susitarimą dėl kultūrinio ir 
mokslinio bendradarbiavimo 
pasirašė TSKP CK Politinio 
biuro narys, TSRS užsienio 
reikalų ministras A. Gromy- 
ka ir Kampučijos liaudies 
revoliucinės tarybos pirmi
ninko pavaduotojas, naciona
linės gynybos ministras, 
liaudies revoliucinės armijos 
vyriausiasis vadas Pen Sova- 
nas:

Susitarimą dėl ekonominio 
ir techninio bendradarbiavi
mo—TSKP CK Politinio biu
ro narys, TSRS Ministrų 
Tarybos Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas N. Tichonovas 
ir Pen Sovanas;

prekybinį susitarimą— 
TSRS užsienio prekybos mi
nistras N. Patoličevas ir 
Kampučijos Liaudies Respu
blikos vidaus ir užsienio pre
kybos vidaus ir užsienio pre
kybos ministras Tang Sary- 
mas;

susitarimą dėl pirmaeilės 
ekonominės ir techninės pa
galbos suteikimo Kampučijos 
Liaudies Respublikai, sie
kiant atstatyti liaudies ūkio 
objektus ir organizuoti dar
bus—TSRS valstybinio eko
nominių ryšių su užsienio 
šalimis komiteto pirmininkas 
S. Skačkovas ir Tang Sary- 
mas. TASS-ELTA

olimpines žaidynes Prancūzi
jos jaunimo ir sporto reikalų 
ministras Ž. P. Suasonas 
tiesiai pareiškė, kad Prancū
zija ketina jose dalyvauti. 
Negalima pasakyti, kad V. 
Christopherio kelionės Briu
selio ir Bonos etapai buvo 
sėkmingesni . . .

Šaltokai buvo sutiktas ir 
kitas Amerikos emisaras— 
specialus JAV vyriausybės 
pasiuntinys F. Habibas, ku
ris nuvyko į Tokiją tais 
pačiais tikslais, kaip ir jo 
kolega V. Christopheris į 
Vakarų Europą. Japonija, 
rašė laikraštis “Asahi”, ven
gė atsakyti į reikalavimą 
susiaurinti bendradarbiavi
mą su Tarybų Sąjunga. Šan
tažo politika Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu, manoma Toki
jyje, labai paveiktų Japoni
jos ekonominį gyvenimą.

Amerikos diplomatų kelio
nių į Europą ir Japoniją 
rezultatai rodo, kad partne
riai nenori taip paremti Wa
shingtono kurso ir jam pri
tarti, kaip JAV tikėjosi. 
Realistinės politikos vykdy
mo šalininkai nenori stoti į 
politinių avantiūrų kelią ir 
siaurinti prekybinį bei eko
nominį bendradarbiavimą su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis šalimis”.

SOCIALISTINĖ LENKIJA 
TURI KUO
PASIDIDŽIUOTI

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (vas. 8 d.) straipsnyje 
“Liaudies Lenkija pažangos 
kelyje” lenkų publicistas Je- 
žis Kochanskis rašo:

“Koks buvo didžiausias aš
tuntojo dešimtmečio pasie
kimas? — klausiame savęs 
LIDP (Lenkijos Jungtinės 
Darbininkų Partijos) VIII su
važiavimo išvakarėse.

Pastatyta per 450 didelių 
šiuolaikinių įmonių. 80 pro
centų pramonės mašinų ir 
įrengimų buvo pakeisti šiuo
laikiniais. Jaunimui buvo su
teikta 2.4 milijono naujų dar
bo vietų pramonėje, statybo
se, švietimo ir mokslo įstai
gose. Šalies gyventojų skai 
čius išaugo iki 35 milijonų:

klausimą ir sudaryti galimy
bes įvesti naujų asmenų į 
Lietuvos Diplomatinę tarny
bą.

Th. Longo pranešė, kad 
Valstybės Departamentas 
sutiko su dar buvusio JAV- 
bėse Pabaltijo valstybių tur
to investavimu, tokiu būdu, 
kad jis neštų žymiai didesnes 
pajamas kaip ligi šiol. Tų 
pajamų dabar turėtų užtekti 
visoms Pabaltijo kraštų dip
lomatinėms tarnyboms neri- 

(botą laiką išlaikyti.
Taip pat tikimasi, kad bus 

įmanoma ir toliau išlaikyti 
Lietuvos pasiuntinybės rū
mus Washingtone. Tačiau 
konkreti informacija apie Pa
baltijo valstybių turtą ir jo 
investavimus laikoma konfi
dencialiu tų kraštų diploma
tinių tarnybų reikalu”.

Kaip žinoma, neseniai lie
tuviškieji reakciniai naciona
listai per “Draugą” ir kitus 
savo leidinius buvo pradėję 
viešai dejuoti, kad jau pra
dedą trūkti lėšų tiems fašis
tiniams lietuvių, latvių ir 
estų bizniams, pasivadinu
siems “diplomatinėmis tar
nybomis”, neatstovaujan
čioms jokioms Pabaltijo val
stybėms, kad jų dienos jau 
esančios beveik suskaitytos 
ir t. t. O dabar, kaip mato
me, tą savo veiklą, kuri 
išimtinai susideda iš niekini
mo ir šmeižimo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, dargi 
galės praplėsti. Kunigų orga
no redaktoriai turi kuo 
džiaugtis.

DAR APSPJAUDĖ IR 
NUMIRUSĮ ŽYMŲJĮ 
LIETUVIŲ TAUTOS SŪNŲ

Chicagos menševikų laik
raščio “Naujienos” redakto
rius nepaliko ramybėje ir 
mirusio Justo Paleckio. Va
sario 7 dienos savo vedama
jame “Paleckis mirė, jo su
kelti vargai lietuvius ilgai 
kankins”, prisapaliojęs di
džiausią visokių melų ir pra
simanymų apie šį žymųjį 
lietuvių tautos sūnų, Marty
nas Gudelis, giliai atsi
krankštęs, ant jo nusispjovė:

“Paleckis visuomeninį dar

Atmeta JAV planų

Arabų šalies Kuwaito va
dovybė atmetė Jungtinių 
Amerikos Valstijų pastangas 
sudaryti su arabiškomis šali
mis sąjungą prieš socialisti
nes šalis. Kuwaito Užsienio 
reikalų ministras Sahah Al 
Jaker sako: “Nuo ko JAV 
nori mus apsaugoti? Mums 
nereikia jokio išgelbėji- M mo . . .

Virginia, Minn. •*- Geležies 
rūdos kasėjai, kurie priklau
so Jungtininės Plieno Darbi
ninkų Unijos Lokalui 1908, 
vienbalsiai remia kongres
mano John Conyers pateiktą 
Kongresui bilių už sutrumpi
nimą darbo savaitės iki 35 
valandų. Bilius vadinamas 
“HR 1784”. Jie taipgi ragina 
visas darbo unijas šį bilių 
paremti ir reikalauti Kongre
so jį užgirti.

LAIŠKAI
Gerbiami laisviečiai!

Su šiuo laišku siunčiu $37. 
$12 bus už “Laisvės” prenu
meratą, o $25 auka “Laisvės” 
reikalams.

Šį mėnesį suėjo lygiai 22 
metai nuo mano vyro Povilo 
mirties. Jis mirė 1958 metų 
vasario 11 dieną. Tai aš 
sumaniau jo atminimui pa
remti laikraštį.

Pasilieku, linkėdama viso 
gero Jums visiems.

Patricia Janiūnas

bą pradėjo kova už demo
kratinę santvarką ir už pa
žangą, o baigė visišku parsi
davimu okupantui, užmiršęs 
savo jaunatvės siekimus. 
Lietuvių tauta jį minės, kaip 
parsidavėlį rusams ir didelį 
pavergtų lįetuvių išnaudoto
je”

Šitaip bjauroti draugą Jus
tą Paleckį, visą savo gyveni
mą paaukojusį gynimui Lie
tuvos ir viso pasaulio darbo 
liaudies interesų ir kovai už 
pažangą, gali tiktai visiškai 
su sąžine atsisveikinęs su
tvėrimas.

Ši nuotrauka daryta prieš keletą metų velionio Justo 
Paleckio Jungtinėse Tautose, New Yorke, apsilankymo 
metu. Joje iš kairės į dešinę: Dr. Antanas Petriką, Jus. 
Paleckis, Povilas Venta ir Antanas Bimba.

Musų nuoširdžiausia 
užuojauta

Gavome liūdną pranešimą, kad Vilniuje mirė mūsų visų 
gerbiamas draugas, ilgametis “Laisvės” bendradarbis ir iš 
viso pasaulio žinių suteikėjas Justas Paleckis.

Visi laisviečiai nuoširdžiai užjaučiame visus Lietuvos 
žmones, velionio žmoną, visą šeimą ir artimuosius, netekus 
darbo žmonių vadovo ir kovotojo už taiką. P. V.

Mielas Drauge,
lyg vygdamasis jau anksčiau siųstą sveikinimą, dar kartą 

siunčiu Jums savo nuoširdžiausius linkėjimus—sveikatos, 
sėkmės Jūsų kilnioje veikloje ir visame gyvenime.

Bet šį savo laišką ne dėl šitų žodžių rašau . . .
Niekaip negalime atsigauti po netikėtos ir skaudžios 

netekties—mylimo Justo Paleckio mirties. Ji visus labai 
sukrėtė—tokia staigi, nelaukta . . .

Ir štai susirūpinusi velionio našlė G. Paleckienė prie 
karsto mums sako: oi, Justas jaudinosi, kad guli ligoninėje 
ir negali pasiųsti telegramos savo ir Taikos gynimo 
komiteto vardu Povilui Ventai . . . Prašė tai padaryti mus, 
bet mes nebesuspėjome—tą sekmadienį, grįžus iš ligoninės 
namo, staiga—nelemtas telefono skambutis, praneša, 
Justo nebėra . . . Perduokite kaip nors Povilui Ventai, kad 
jo vienas paskutinių pageidavimų pasveikinti jį, Jubiliatą, 
su gražia amžiaus švente ir garbingu apdovanojimu. Tą 
pageidavimą, perduotą gerb. Genovaitės Paleckienės, aš ir 
siunčiu Jums į Niujorką.

Liūdna pareiga, bet nieko nepadarysi.
Perduokite mano geriausius linkėjimus Nelei ir visiems 

visiems laisviečiams.
Su pagarba Jūsų

Vacys Reimeris

MUSŲ NUOŠIRDŽIAUSIA UŽUOJAUTA

Mirus

Justui Paleckiui
buvusiam ilgamečiui Tarybų Lietuvos prezidentui 
ir taikos gynimo komiteto pirmininkui,

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir 
visiems artimiesiems.

NEW YORKO AIDO CHORO
VALDYBA ir NARIAI
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Sausio 30 d. Tarybų Lietuvos darbo žmonės paskutini 
kartą atsisveikino su žymiu valstybės ir visuomenės 
veikėju Justu Paleckiu.

NUOTRAUKOJE: garbės sargyboje prie Justo Paleckio 
karsto Lietuvos Komunistų partijos ir republikos vadovai.

M. Baranausko nuotr.

Kovų ir darbų sūkuriuose
[Justo Paleckio prisiminimui] 

PRANAS PETRONIS

Netekome Justo Paleckio! 
Negailestinga mirtis išplėšė 
iš gyvenimo taurų žmogų, 
lietuviškos pažangiosios inte
ligentijos atstovą, aktyvų vi
suomenės veikėją, ištikimą 
kovotoją už laimingą lietuvių 
tautos ir visos žmonijos atei
tį.

Gimęs 1899 m. sausio 22 d. 
Telšiuose, darbininko šeimo
je, ir anksti pradėjęs darbinę 
veiklą, Justas Paleckis 1924 
m. baigė suaugusių gimnazi
ją ir įsijungė į visuomeninę 
veiklą to meto buržuazinės 
Lietuvos inteligentijos eilė
se.

Anuometinės Lietuvos in
teligentija, kaip buržuazinės 
visuomenės socialinis sluoks
nis, buvo labai įvairi, nevie
nalytė, susiskaldžiusi į daug 
politinių grupių, atstovavu
sių ir gynusių to meto Lietu
vos visuomenėje egzistuojan
čių klasių interesus. Lietu
vos valdžia, vykdžiusi bur
žuazijos diktatūros funkcijas, 
tada visokeriopai palaikė in
teligentijos atstovus ir gru
pes, kurios gynė diktatorinį 
režimą, buvo buržuazijos in
teresų reiškėjos. Bet nežiū
rint buržuazijos pastangų vi
sai inteligentijai įskiepyti sa
vo idėjines ir politines kon
cepcijas, inteligentijos tarpe 
plito ir pažangiosios nuotai
kos. Ją veikė Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
idėjos ir marksizmo-leniniz
mo teorija, kuri skynėsi kelią 
į daugelio inteligentų—ypač 
kilusių iš darbininkų ir val
stiečių—širdis ir protus. 
Buržuazinės Lietuvos valdžia 
ėmėsi drakoniškų priemo
nių,—karo stovio priedango
je įvedė griežtą cenzūrą. Bet 
vistiek to meto legalioje 
spaudoje ir įvairiuose leidi
niuose vis aktyviau skambė
jo atskirų pažangiosios inteli
gentijos atstovų balsas, pri
tariantis socializmo idėjoms 
ir darbo žmonių kovai prieš 
išnaudotojus. Vienu aktyviu 
pažangiosios lietuviškos inte
ligentijos atstovu buvo žur
nalistas ir pradedantis litera
tas Justas Paleckis. Jis su
prato Lietuvos visuomenės 
gyvenime vykstančius proce
sus, suvokė Lietuvos liaudies 
troškimus, siekius ir jų įgy
vendinimo perspektyvas. Su
sipažinęs su marksizmo-leni
nizmo mokslu, jis suprato, 
kad lietuvių tautos pažanga 
galima tik socialistinėje san
tvarkoje,* kad tikrieji Lietu
vos patriotai—tai tie, kurie 
kovoja prieš buržuazijos dik
tatūrą, prieš fašizmą, už iš
naudotojiškos socialinės 
santvarkos pakeitimą, už 
šviesią lietuvių tautos ateitį, 
jos darbo žmonių gerovę. Šie 
įsitikinimai suartino Justą 
Paleckį su Komunistų parti
ja, tada veikusia pogrindyje, 
su revoliuciniai nusiteiku
siais kitais inteligentijos bei 
darbininkų klasės atstovais, 
ir jis įsijungė į antifašistinį 
judėjimą Lietuvoje. Didelę 
įtaką, jo idėjiniam brendimui 
turėjo pažintis su Tarybų 

Sąjungos gyvenimu. 1933 ir 
1934 metais aplankęs Tarybų 
Sąjungą, jis susipažino su 
pirmosios socializmo šalies 
darbo žmonių gyvenimu ir 
socializmo kūrimo perspek
tyvomis. Savo įspūdžius pa
skelbė atskira knyga, tapo 
Lietuvių draugijos TSRS 
tautų kultūrai pažinti nariu, 
vėliau—vicepirmininku.

Lietuvoje stiprėjant plačių 
darbo žmonių sluoksnių pasi
priešinimui fašistinės Smeto
nos diktatūrai, Justas Palec
kis, kaip ir visa eilė kitų 
kūrybinės inteligentijos at
stovų, viešai pasmerkė sme
toninį režimą ir stojo į akty
vią antifašistinę veiklą, pra
dėjo dalyvauti ne tik legalio
je, bet ir pogrindinėje antifa
šistinėje spaudoje.

Buržuazinėje Lietuvoje ne
mažai inteligentų, sugebėju
sių plačiau pažvelgti į visuo
menės gyvenimą, suprato 
buržuazinės Lietuvos ūkinį ir 
ekonominį atsilikimą. Lietu
va buvo agrarinis kraštas su 
silpnai ir vienpusiškai išvys
tyta pramone. Ji žymiai atsi
liko ne tik nuo išsivysčiusių 
kapitalistinių valstybių, bet 
ir nuo silpnų agrarinių šalių. 
Buržuazinės Lietuvos ekono
minis priklausomumas nuo 
užsienio valstybių didino jos 
darbo žmonių išnaudojimą. 
Antai darbininko uždarbis 
buvo vienas mažiausių pa
saulyje. Lietuvoje nuolat bu
vo bedarbių, daugelyje įmo
nių buvo dirbama tik 3-4 
dienas per savaitę, ir darbi
ninkui pastoviai grėsė pavo
jus netekti darbo. Todėl ne
nuostabu, kad, buržuazijai 
valdant, Lietuvos darbo 
žmonės būdavo priversti iš
važiuoti iš savo tėvynės, 
emigruoti į užjūrį. Nuo 1923 
iki 1939 metų iš Lietuvos 
oficialiai emigravo 79571 as
muo, skelbė 1939 m. Lietu
vos statistikos metraštis (12 
tomas, 54 psl.).

Lietuva, būdama priklau
soma nuo kapitalistinių val
stybių, buržuazijos valdymo 
metais patirdavo ne tik dide
lių ekonominio pobūdžio sun
kumų, bet ir skaudžių smū
gių savo gyvybiniams intere
sams. Tai rodo tuometinės 
Vilniaus ir Klaipėdos proble
mos, kurias imperialistinės 
valstybės sprendė nepaisy
damos lietuvių tautos nacio
nalinių interesų.

Nuolatinį pavojų Lietuvai 
iš pradžių sudarė buržuazinė 
dvarininkų Lenkija, kurią rė
mė Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės. Sa
vo knygoje “Po pasaulį pasi
dairius”, J. ^Paleckis vaiz
džiai aprašo, kaip 1928 m. 
Pilsudskio legionieriai Lenki
joje šaukė: “Mes norime 
Kauno, į Kauną!”

Nuo 1933 m. dar didesnę 
grėsmę lietuvių tautai kėlė 
fašistinė Vokietija, nes An
glijos ir Prancūzijos valdan
tieji sluoksniai siekė nu
kreipti fašistinę agresiją į 
rytus, prieš Tarybų Sąjungą. 
Lietuvai ėmė grėsti Čekoslo

vakijos likimas, nes ji stovė
jo fašistinės Vokietijos kely
je jos agresijai prieš Tarybų 
Sąjungą. Bet Tarybų Sąjun
gos vyriausybės tvirta politi
ka, pagrįsta lenininiais prin
cipais ginti mažųjų valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę, 
varžė imperialistinių valsty
bių agresyvius siekimus, 
trukdė joms pažeisti Lietu
vos valstybingumą. Tokiu 
būdu lietuvių tauta išvengė 
buržuazinės Lenkijos gink
luotos agresijos 1926-1928 m. 
ir 1938 m. kovo mėn., o 
fašistinė Vokietija 1939 m. 
kovo mėn. užgrobusi Klaipė
dos kraštą, visgi tada nesi
ryžo okupuoti visos Lietu
vos. Lietuvos Komunistų 
partija, nors ir būdama po
grindyje, stengėsi Lietuvos 
liaudies masėms išaiškinti šią 
Tarybų Sąjungos paramos 
reikšmę lietuvių tautai. Jus
tas Paleckis, kaip ir kiti 
pažangūs Lietuvos inteligen
tai, visa tai gerai suprato. 
Jie suprato, kad Lietuvos 
darbo žmonės, visai netekę 
savo valstybingumo, vilktų 
dar sunkesnį jungą, nes pra
sidėtų tiesioginė užsienio im
perialistų bei fašistų prie
spauda. Todėl kovą už Lietu
vos valstybingumą Justas 
Paleckis siejo su pirmosios 
socialistinės valstybės—Ta
rybų Sąjungos—gynimu nuo 
imperialistinių valstybių ag
resijos. Juk Lietuva būdama 
tarp Tarybų Sąjungos ir fa
šistinės Vokietijos, sudarė 
lyg slenkstį, kurį fašistinės 
Vokietijos ginkluotosios pa
jėgos, skatinamos Vakarų 
imperialistinių valstybių, tu
rėjo peržengti, pradėdamos 
karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Užkirsti kelią fašistinės Vo
kietijos kėsinimusi į lietuvių 
tautos nacionalinius intere
sus ir užtikrinti Lietuvai 
suverenumą, Lietuvos bur
žuazinė armija nebuvo pajė
gi. Tą galėjo padaryti tik 
Tarybinė Armija. Tik Tary
bų Sąjungos sudėtyje, lietu
vių tauta galėjo įgyti tikrąjį 
valstybingumą ir suverenu
mą, nacionalinę laisvę kurti 
savo ateitį. Justo Paleckio 
asmeninis įnašas į šios lietu
vių tautos gyvybinės proble
mos išsprendimą—neišma
tuojamas. Istoriniais 1940 
metais, kai Lietuvos darbo 
žmonės. Komunistų partijos 
vadovaujami, laimėjo kovą 
už Tarybų valdžios atkūri
mą, Justas Paleckis buvo 
pirmose kovotojų gretose už 
socializmo įgyvendinimą Lie
tuvoje. Vykdydamas lietuvių 
tautos valią, 1940 m. rugpjū
čio m. jis vadovavo Liaudies 
seimo delegacijai, įteikusiai 
TSRS Aukščiausiajai Tary
bai rezoliuciją, kurioje buvo 
prašoma priimti Lietuvos 
TSR į Tarybų Sąjungą.

1940-1966 m., t. y. 26 
metus būdamas Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininku, jis 
įdėjo daug jėgų, kuriant so
cialistinio gyvenimo pamatus 
ir stiprinant Tarybų valdžią 
Lietuvoje.

Vokiškiems fašistams oku
pavus Lietuvą, jis daug pri
sidėjo kuriant Tarybinės Ar
mijos 16-ąją lietuvišką šaulių 
diviziją, o taip pat organizuo
jant partizaninę kovą oku
puotoje Lietuvoje. Mes, 16 
liet, divizijos kariai, ne vieną 
kartą matėme Justą Paleckį 
lietuviškoje divizijoje, kur jis 
savo įkvepiančiu žodžiu kėlė 
divizijos karių patriotines 
nuotaikas ir ryžtą siekti per
galės.

Po karo Justas Paleckis 
įnešė didelį indėlį vykdant 
socialinius pertvarkymus 
Lietuvoje, atstatant karo su
griautą ir toliau vystant jos 
ekonomiką, mokslą ir kultū
rą, stiprinant lietuvių tautos 
draugystę su broliškomis Ta
rybų Sąjungos tautomis. Bū
damas Lietuvos Tarybų so
cialistinės respublikos aukš
čiausio įstatymų leidimo or- 
gano-Aukščiausios Tarybos

“LAISVE”
Prezidiumo pirmininku, jis 
daug dirbo, kad lietuvių tau
ta, kurdama socialinių, sėk
mingai išspręstų visas jai 
iškilusias problemas, įvykdy
tų Komunistų partijos iškel
tus liaudies gerovės ir kultū
ros kėlimo uždavinius.

1966 m. Justas Paleckis 
buvo išrinktas Tarybų Są
jungos Aukščiausios Tarybos 
Tautybių tarybos pirminin
ku, daug metų buvo Tarybų 
Sąjungos parlamentinės gru
pės narys. Visuose postuose, 
į kuriuos jį buvo išrinkusi 
liaudis, jis buvo aktyvus ko
votojas už Komunistų parti
jos nubrėžtų uždavinių įgy
vendinimą. 1970 m. išėjęs į 
pensiją, J. Paleckis ir toliau 
aktyviai dalyvavo visuomeni
nėje veikloje, nuo 1975 m.— 
jis Lietuvos TSR Taikos gy
venimo komiteto pirminin
kas. Jo plunksnai priklauso 
keletas poezijos rinktinių, 
publicistikos ir atsiminimų 
knygų.

Justo Paleckio energija, jo 
visuomeninis aktyvumas bu
vo neišsenkamas. Per 50 
metų, nuo 1927 m. iki 1977 
metų jis apkeliavo kelias 
dešimtis šalių, visur stebėjo 
žmonių gyvenimą. Savo kny
goje “Po pasaulį pasidairius” 
jis parašė: “Mainėsi žemėla
pio spalvos—ir vis ta pačia 
pagrindine linkme: plėtėsi 
nenugalimas socializmo pur
puras, raukšlėjosi ir traukėsi 
pageltęs kapitalizmo veidas. 
Ypač pažymėtinas—sakyčiau 
pamokomas—likimas stam
bios, kadaise plėšriausios 
Europos kontinento valsty
bės, kuria aš itin domėjausi, 
mačiau ją įvairiais laikais, 
įvairiuose pavidaluose. 
“Daug norėsi—špygą gau
si”—prisimenu, mėgdavo 
kartoti seną liaudies išmintį 
mano tėvas, kalvis Ignacas. 
Daug norėjo Vokietijos pra
monės magnatai, kinkęsi į 
savo karo vežimą ir jo dide
nybę kaizerį, ir buvusį jefrei- 
torių—o gavo per kudašių, 
pasiekė tik to, kad daug teko 
kentėti apgautai vokiečių 
liaudžiai. Buvo išgriauti visi 
be išimties didieji šalies 
miestai; ieškant erdvės ir 
naujų sienų, buvo negrįžta
mai prarastos senos”.

Justas Paleckis buvo dide
lis lietuviškos išeivijos drau
gas. Jo straipsniai ir laiškai 
pažangioje lietuviškos išeivi
jos spaudoje padėjo dauge
liui tautiečių teisingai suvok
ti socialinių pertvarkymų Ta
rybų Lietuvoje esmę, su
prasti lietuvių tautos gyveni
mo pažangą. Justo Paleckio, 
aktyvaus kovotojo už lietu
vių tautos gerovę ir ateitį, 
tauraus komunisto, tikro lie
tuvių darbo liaudies sūnaus 
vardas buvo ir yra žinomas 
lietuviams gyvenantiems vi
sose pasaulio šalyse. Jis nie
kada nebus užmirštas.

Nepaisant, kad Justui Pa
leckiui buvo patikėtos aukš
tos vadovo pareigos Tarybų 
Sąjungos ir Tarybų Lietuvos 
valstybės aparate, nežiūrint, 
kad turėjo nuostabų kūrėjo 
talentą ir didžiulį autoritetą, 
jis visada buvo labai papras
tas, jautrus, nuoširdus, vi
siems prieinamas ir visų la
bai mylimas žmogus. Toks 
jis pasiliks lietuvių tautos 
atmintyje. 
-------------- ,----------------------

Užprenumeruokite 
"Laisvą" 

savo draugams

Debesėliai
Mėnulis pakilo. Mėlynėj dangaus
Pilki debesėliai klajoja,—
Gal toliuose ieško jie draugo brangaus, 
Gal tiki laimingu rytojum.

Ir skuba jie, plaukia mėnulio
Lyg pasakų būt karalaičiui, šviesoj, 
Jiems tikslą pasiekti vėlu bus rytoj, 
Gaiva jiejie žemę palaistys.

Kęstutis Balčiūnas

Kai kurie garsūs amerikie
čių mokslininkai kategoriškai 
pareiškė, kad jokių „skraidan
čių lėkščių" nėra. Tačiau ma
čiusių jas „savo akimis" pra
nešimai ir toliau tebeplaukia. 
žurnale „Znanije sila" rašo
ma, kad austrų spaudoje pa
sirodė nauja tyrimų medžiaga, 
kuri paskatino abejojančius 
mokslininkus pripažinti, jog 
kartais pasakojimai apie mi
tines „skraidančias lėkštes"

LIAUDIES 
MEISTRŲ 

PAPUOŠALAI
Lietuvos liaudis nuo seno 

puošėsi įvairiais dirbiniais. 
Vieni žmonės patys dirbda
vosi papuošalus, kiti pirkda
vosi įvežtinius. Plačiau meta
lo plastikos dirbiniai paplito 
Lietuvoje septyniolikto am
žiaus pradžioje, kai iš žalva
rio ir sidabro (kartais aukso) 
pradėta daryti antkakles, 
apyrankes, sages, antsmilki
nius, žiedus, smeiktukus, ka
butes ir kitus papuošalus. 
Puošti ir ginklai, karių ap
rangos dalys, žirgų kamanos. 
Metalo dirbiniai buvo orna
mentuojami.

Aštuonioliktame amžiuje 
mūsų kaimo moterys pamėgo 
ir pradėjo nešioti prie tauti
nių drabužių po keletą eilių 
koralų ar gintaro vėrinių, 
sidabro ir įvairaus stiklo ka
rolius, medalionus, kamėjas, 
apyrankes ir žiedus.

Miestuose ir miesteliuose, 
o kai kur ir dvaruose, veikė 
amatininkų auksakalių ir si- 
dabrakalių dirbtuvės arba 
dirbtuvės-parduotuvės, ku
riose, be kita ko, buvo gami
nami ir papuošalai. Tada tie 
meistrai vadinti amatinin
kais. Tarybiniais metais šie 
specialistai pavadinti liaudies 
meistrais. Mūsų partija ir 
vyriausybė propaguoja lietu
vių liaudės dailę, telkia liau
dies meistrus, skatina ir re
mia jų kūrybą.

Gerą įspūdį padarė keletą 
savaičių Kauno “Saulutėje” 
veikusi liaudies meistrų, ga
minančių metalo ir gintaro 
dirbinius, paroda. Su savo 
gaminiais pasirodė 77 Kauno 
zonos liaudies meistrai. Jie 
pateikė daugiausia metalo ir 
gintaro papuošalų, buvo ir 
prizams skirtų dovanų, suve
nyrų, servizų ir kitų vertin
gų eksponatų.

Palyginus šią parodą su 
anksčiau rengtomis, matyti, 
kad ji išaugo ne tik dirbinių 
įvairumu, bet ir meistrų 
skaičiumi. Sveikintina, kad į 
vyresnės kartos meistrų būrį 
atėjo ir jaunesni entuziastai, 
atnešdami naujų žinių ir idė
jų-

Eksponatai gana meistriš
kai padaryti, atrasta naujų 
metalo plastikos savybių, 
naujų gintaro montavimo bū
dų. Jo forma ir spalva vyku
siai priderinta prie metalo. 
Daugiau pateikta parodai 
antkaklių, apyrankių, metalo 
medalionų ir metalinių karo
lių.

Seniau papuošalai buvo in
krustuojami mėlynomis aku
tė mis.(Šioje parodoje sidabro 
ir melcnioro gaminiai kur kas 
geriau atrodė su violetinė
mis, gintaro aukutėmis ir 
žalių akmenų papuošimais.

Nauji liaudies meistrų pa
puošalai glaudžiai susieti su 
tolima praeitimi, mūsų nacio
nalinėmis tradicijomis, ta
čiau jie padaryti naujoviškai, 
pagal šių laikų madą.

Geriausi liaudies meistrai 
premijuoti kelione į Lenin
gradą. Ten atsilankę, jie 
galės susipažinti su Ermita
že esančiais papuošalais, 
gausia įvairių meno meistrų 
ekspozicija, Lenino miestu. 
Šios premijos nusipelnė A. 
Briedis, E. Darškus, G. 
Dranseikienė, S. Laužadis, 
V. Rinkevičius ir 20 kitų 
liaudies meistrų.

Vandalinas Junevičius

3-IAS PUSLAPIS

Dėdė Šėmas mėgina užpūsti olimpinę ugn|. Kad Lk jis 
nenudegtų!

Herlufo Didstrupo pieš, iš laikraščio „Land og folk"
(Danija).

Šauniosios Pabaltijo plaukikės

Vilnius. — Pabaltijo respu
blikų plaukimo pirmenybės 
pasibaigė Estijos rinktinės 
pergale. 21 tašku jai pralai
mėjo Lietuvos respublikos 
plaukikai. Trečioje vietoje— 
Latvijos komanda, kuri nuo 
mūsiškių atsiliko 12 taškų.

A. Mockus.

Kas šiose varžybose sėk
mingiausiai gynė LTSR rink
tinės mokyklos dešimtoke R. 
Jankauskaitė, 100 m. atkar
pą plaukdama delfinu, sugai
šo 1 min. 7,7 sek., o dukart 
ilgesnėje distancijoje—2 
min. 24,3 sek. Kita kaunie
tė—24-osios vidurinės moky
klos devintokė R. Stakeliū- 
naitė 400 m. kompleksiniu 
būdu įveikė per 5 min. 33,4 
sek. Kauno 21-osios viduri
nės mokyklos abiturientas 
A. Mockus, plaukdamas krū
tine, buvo nepralenkiamas 
200 m. distancijoje—2 min. 
28,2 sek., o vilnietė—9-osios 
vidurinės mokyklos vienuo
liktoke A. Jonikaitė (plaukė 
nugara)—100 m (1 min. 10,4 
sek.) ir 200 m (2 min. 30.7 
sek.) atkarpose.

Po varžybų [iš kairės į dešinę]: talinietė M. Visu, vilnietė 
A. Jonikaitė ir rygietė T. Slesareva. G. Luskino nuotr.

M. Baranausko nuotr.

dar kartą apie „SKRAIDANČIAS LĖKŠTES
yra visai tikroviški. Antai va
saros vakarais tamsiame dan
guje Iš tikrųjų galima pama
tyti kažką panašaus j „skrai
dančias lėkštes". Mokslininkų 
manymu, tai vabzdžių spiečiai. 
Kirsdami elektros lauką, vabz
džiai patys jslelektrina ir 
skleidžia melsvą šviesą. Labo
ratorijų bandymai parodė, kad 
vienas drugelis, paveiktas 
elektrinio lauko, švyti tamso
je 6 m atstumu.
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TARYBOS LIETUVOS NAUJIENOS

Pabaigtuvių vainikai kaime
Praėjusių metų pabaigoje 

dar penki ūkiai Lietuvoje— 
Kauno rajono J. Biliūno, 
Šakių rajono Lenino, Kapsu
ko rajono “Pavasario” ir Tel
šių rajono Upynos kolūkiai, 
bei Veterinarijos instituto 
eksperimentinis ūkis Kaišia
dorių rajone baigė persikelti 
iš vienkiemių į gyvenvietes.

Dabar kasmet iš vienkie
mių į gyvenvietes persikelia 
po keliolika šeimų. Vien per 
ketverius dešimtojo penkme
čio metus jose pastatyta arti 
25 tūkstančių gyvenamųjų 
namų, o ūkių, neturinčių 
vienkiemių, skaičius jau sie
kia keturiasdešimt.

Spartus žemių melioravi
mas, persikeliantiems val
stybės teikiamos lengvatos ir 
nemaža ūkių parama leidžia 
kurti naujas gyvenvietes itin 
sparčiai. Norintieji statytis 
namus naujose gyvenvietėse 
nuo užpraėjusių metų naudo
jasi papildomomis lengvato
mis. Be kompensacijos, iš
mokamos už įkainotą sodybą, 
naujakuriams valstybė teikia 
kreditą naujam gyvenama
jam namui ir ūkiniam pasta
tui pasistatyti. Ši skola grą
žinama per 20 metų nuo 
statybos užbaigimo. Pusę 
kredito sumos padengia val
stybė arba ūkis, o vykdyti 
pačias statybas pavesta kolū
kiams ir tarybiniams ūkiams.

Lietuvos energetika
Praeitais metais Lietuvoje 

pagamintas rekordinis elek
tros energijos kiekis—dau
giau kaip 11 miljardų kilo
vatvalandžių. Dabar per ne
pilnas tris dienas elektros 
pagaminama maždaug tiek 
pat, kiek per visus 1940 
metus.

Atsižvelgiant į augančius 
respublikos liaudies ūkio po
reikius, pradėta įgyvendinti 
ilgalaikė energetikos ugdy
mo programa. Ignalinoje sta
toma atominė elektrinė. 
Kiekvienas jos agregatas ga
mins bemaž po tiek pat 
elektros energijos, kiek jos 
dabar tiekia visa Lietuvos 
Valstybinė rajoninė elektrinė 
Elektrėnuose. Taigi atomi
nės jėgainės pirmosios dalies 
galingumai bus beveik dvi
gubai didesni negu visų da
bartinių respublikos elektri
nių.

Atominės elektrinės “paly
dovu” taps Kaišiadorių hid- 
roakumuliacinė elektrinė, 
kuri taip pat jau pradėta 
statyti. Tai bus savotiškas 
elektros energijos “bankas”. 
Naktį, kai elektros pareika
lavimas gerokai sumažėja, ji 
kaups jos perteklių, o dieną 
vėl grąžins į elektros tinklus.

Artimiausiais metais res
publikos liaudies ūkis susi
lauks naujų pajėgumų Mažei
kių naftos perdirbimo ga
myklos termofikacinėje elek
trinėje ir galingos termofika
cinės elektrinės Vilniuje.

Nuolat didėja elektros 
energijos pareikalavimas 
kaime. Nuo penkmečio pra
džios jos sunaudojimas išau
go vos ne dvigubai. Pernai, 
pavyzdžiui, kaimui pateikta 
2.2 milijardo kilovatvalan
džių elektros energijos— 
tiek, kiek prieš penkiolika 
metų sunaudodavo visa res
publika.

Iš požeminių vandens 
saugyklų

Pagerėjo Alytaus miesto 
gyventojų aprūpinimas ge
riamuoju vandeniu. Čia pra
dėta eksploatuoti StrielČių 
vandenvietė—trečioji Dzūki
jos sostinėje. Jos pajėgu
mas—beveik 30 tūkstančių 
kubinių metrų požeminio 
vandens per parą.

Dabar Tarybų Lietuvos 
miestų gyventojams per pa
rą patiekiama 700 tūkstančių 
kubinių metrų aukštos koky
bės požeminio vandens. Per 
pastaruosius ketverius me

tus naujas vandenvietes ga
vo Vilnius, Šiauliai, Tauragė. 
Artimiausiu metu jas ruošia
masi įrengti Druskininkuose, 
išplėsti Utenoje, Panevėžy
je.

Ieškoma būdų, kaip vei
kiančias vandenvietes pra
turtinti paviršiniais vande
nimis. Antai Kauno Eigulių 
vandenvietėje Neries vanduo 
persiurbiamas į specialius 
baseinus. Iš jų besisunkda- 
mas per žemės sluoksnį, jis 
apsivalo, prisisotina druskų, 
stabilizuojasi jo temperatū
ra. Panašiai iš Minijos tėk
mės papildyta vandenį varto
ja klaipėdiečiai. Tuo tarpu 
Tauragėje, kur natūralios fil
tracijos taikyti negalima dėl 
molingų žemės sluoksnių, 
vanduo į požemines “saugyk
las” iš Jūros upės “įšvirkš- 
čiamas” siurbliais per specia- 

' liūs gręžinius. Ateityje pana
šų būdą planuojama taikyti 
Plungėje.

Mokslininkai cechuose
Dažni svečiai “Kauno audi

nių” fabrike—mokslininkai. 
Lietuvos, Leningrado, Kije
vo bei kai kurių kitų šalies 
mokslo įstaigų specialistai 
padeda tekstilės įmonės no
vatoriams spręsti aktualias 
gamybos intensyvinimo, 
technologijos tobulinimo pro
blemas. Toks bendradarbia
vimas gerokai sutrumpina 
kelią nuo sumanymo iki jo 
pritaikymo, padeda įmonei 
sutaupyti šimtus tūkstančių 
rublių.

Ypač sustiprėjo tradiciniai 
įmonės ryšiai su Kauno An
tano Sniečkaus politechnikos 
institutu. Šios aukštosios 
mokyklos specialistai talkino 
automatizuojant dažų paruo
šimą. Tai ne tik kelis kartus 
paspartino gamybos procesą, 
bet ir pagerino produkcijos 
kokybę. Su mokslininkų pa
galba sukurta originali audi
nių dažymo technologija žy
miai išplėtė audinių spalvinę 
gamą.

Aukštajai mokyklai, savo 
ruožtu, fabriko gamybinė ba
zė padeda gerinti praktinį 
busimųjų inžinierių-tekstili- 
ninkų paruošimą.

Namai patiko visiems
Pasvalio rajono “Mūšos” 

kolūkio Raudonių gyvenvie
tėje visas kvartalas užstaty
tas Alytaus eksperimentinio 
namų statybos kombinato 
surenkamais namais. Kiek
vienas jų nepanašus į kitą, o 
visi kartu sudaro gražų an
samblį.

Šis gyvenvietės kvartalas 
primena namų ekspoziciją, 
pastatytą šalia Alytaus kom
binato. Pavasarį ją apžiūrėjo 
ir “Mūšos” kolūkio atstovai. 
Kiekvienas, kas ruošėsi kel
tis iš melioruojamų plotų į 
gyvenvietę, galėjo čia pasi
rinkti pagal savo skonį vieną 
iš dešimties tipų skydinių 
namų su visais patogumais, 
kurie skirias savo architek
tūra, kambarių skaičiumi ir 
išplanavimu.

Alytaus namų statybos 
kombinatas—respublikos in
dustrinės namų statybos kai
me flagmanas—didina pajė
gumus. Įmonės kolektyvas 
stengiasi kuo greičiau pa
siekti kombinato projektinį 
galingumą—4 tūkstančius 
namų per metus. Tai ne tik 
patenkins Lietuvos žemdir
bių poreikius, bet ir leis dalį 
produkcijos tiekti kitoms 
respublikoms.

Plečiasi sveikatos miestelis
Naujas modernus pastatas 

papildė Respublikinės vaikų 
ligoninės kompleksą, kuris 
statomas Vilniuje, Santariš- 
kių sveikatos miestelyje. Jis 
skirtas patiems mažiausiems 
pacientams—naujagimiams. 
Nedidelės, jaukios palatos, 
procedūriniai kabinetai, kvė
pavimo sistemomis bei įvai

ria sekimo aparatūra aprū
pinti intensyvios terapijos 
kambariai, medikų žodžiais, 
suteikia labai geras sąlygas 
kūdikių gydymui ir slaugai.

Numatyta ir tolesnio šio 
vaikų sveikatos centro per
spektyva. Greta dabar jau 
veikiančių vaikų chirurginio 
gydymo, ortopedijos-trau- 
matologijos, urologijos, pe
diatrijos skyrių, naujagimių 
korpuso, iškils 600 apsilanky 
mų per pamainą konsultacinė 
vaikų poliklinika, speciali
zuoti terapiniai bei infekcinių 
ligų korpusai.

Keleivių patogumui
Nauja autobusų stotis ati

daryta Lazdijuose. Ji—Lie
tuvoje septintoji, atvėrusi 
duris pastaraisiais metais.

Į Lazdijus dabar kasdien 
atvyksta ir iš jų išvyksta 
daugiau kaip šimtas autobu
sų. Rajono gyventojai be 
persėdimų gali nuvažiuoti ne 
tik į didžiuosius respublikos 
miestus, Palangos kurortą, 
bet ir į kaimyninę Baltarusi
ją, Kaliningrado sritį. Išsi- 
ruošusiems į kelionę naujojo
je autobusų stotyje įrengta 
erdvi laukimo salė, kamba
rys tėvams su mažamečiais 
vaikais, bagažinė.

Dabar Lietuvoje veikia 54 
autobusų stotys, o autobu
sais kasdien keliauja apie du 
milijonus žmonių.

Skulptoriai—Tarybų 
Lietuvos sukakčiai

Ukmergėje—turtingų re
voliucinių tradicijų mieste— 
statomas paminklas kovotojų 
už Tarybų valdžią 1918-1919 
metais atminimui. Skulptūri
nės memorialinės kompozici
jos autorius—jaunas dailinin
kas V. Krūtinis.

Tai bus vienas iš darbų, 
kurie pagal Kultūros minis
terijos sudarytą monumenta
liosios skulptūros programą 
skiriami artėjančiam Tarybų 
valdžios Lietuvoje atkūrimo 
40-mečiui. LTSR Liaudies 
dailininkas profesorius K. 
Bogdanas sukūrė Lenino 
biustą centrinei Šalčininkų 
aikštei. Paminklas vienam iš 
Lietuvos KP organizatorių ir 
vadovų Vincui Mickevičiui- 
Kapsukui iškils jo vardu pa
vadintame mieste. Jį kuria 
Kapsuko miesto vyriausiasis 
dailininkas, skulptorius J. 
Narušis. Memorialinę kom
poziciją Klaipėdos karių ka
pinėms sukūrė skulptorius 
R. Daugintis.

Sudarė V. Petkevičienė

Vilniuje, Dailės parodų rūmuose, atidaryta trečioji 
respublikinė plakato paroda. Trisdešimt autorių joje 
eksponuoja daugiau kaip 230 darbų. Reikšmingą vietą 
užima politiniai plakatai, skirti kovos už taiką, tautų 
draugystės temoms, didžiosioms Tarybų šalies šventėms, 
reikšmingoms jubiliejinėms datoms.

Dail. R. Bandzaitės plakatas “Aplankykite senąjį Vilnių”

Operoje dainuoja tik vaikai KAI BĖDA SPIRIA

Scena iš spektaklio “Statykime operą” Kauno muzikiniame 
teatre.

Pagrindinio vaidmens atlikėjas Kauno J. Naujalio viduri
nės mokyklos antros klasės moksleivis Darius Bitinas.

Tikra dovana mažiesiems 
žiūrovams galima pavadinti 
Kauno muzikinio teatro 
premjerą “Statykime operą”. 
Teatralų ryžtas sukurti 
spektaklį, kuriame vaikai 
kartu su estetiniu pasitenki
nimu sužinotų nemaža muzi
kos, operos meno paslapčių, 
davė gražius rezultatus. Ne
seniai pasibaigusiame respu
blikiniame festivalyje “Teat
rai—vaikams” kauniečių
spektaklis buvo pripažintas 
geriausiu.

Bene didžiausią pasisekimą 
tarp mažųjų žiūrovų turėjo 
tai, kad šioje “pramogoje 
vaikams” (kaip ją pavadino 
spektaklio kūrėjai) vaikus

A. Brazaičio nuotraukos 

vaidina ne trumpomis kelnai
tėmis apsitaisę suaugę akto
riai, o patys vaikai. Kaip 
tikri operos solistai jie dai
nuoja solo ir ansambliuose, 
paslapčia vis žvilgčiodami į 
dirigentą S. Čepinskį, moko 
ir padrąsina žiūrovus, kai 
jiems tenka dainuoti choro 
partiją.

Kas gi tie vaikai, kas tie 
mažieji aktoriai?

Į šį klausimą po spektaklio 
atsakė režisierius Rimantas 
Vaitkevičius. Pasirodo, dalis 
spektaklyje dalyvaujančių 
vaikų yra Kauno J. Naujalio 
vidurinės muzikos mokyklos 
moksleiviai ir, kaip bebūtų 
keista, besimokantys net 
dainavimo. Štai, pasirodo, 
pagrindinio vaidmens atlikė
jai Darius Bitinas—antros 
klasės mokinys—mokosi gro
ti altu, Eglė Jarašiūnaitė ir 
Andida Tumosaitė—smuiki
ninkės; Vilnius Šlekaitis— 
groja triūba, Andrius Ra- 
dzūkynas —fleita. Nemaža 
vaikų atėjo iš bendrojo lavi
nimo vidurinių mokyklų. 
Dainuoti jie išmoko Kauno 
profsąjungų rūmų vaikų cho
re “Varpelis”.

. . . Ištuštėjo salė, šimtai 
vaikų išsineša į namus grau
džią mažojo kaminkrėčio is
toriją, žavias B. Briteno me
lodijos. O kartu su jomis— 
pirmąsias žinias apie didį 
operos meną, paslaptingą 
muzikos šalį, į kurią sugrįš 
dar ne kartą.

K. Bruzgelevičius

• APIE VIDUTINĮ 
JAPONŲ AMŽIŲ

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

Vidutinis vyrų amžius Ja
ponijoje per metus pailgėjo 
0,54 metų ir 1977 m. buvo 
72,69 metų. (Švedijoje vidu
tinis vyrų amžius yra 72,12 
metų.) Vidutinis moterų am
žius Japonijoje taip pat pail
gėjo 1977 m. 0,60 metų, paly, 
ginti su praėjusiais metais, ir 
buvo 77,90 metų.

Pranešime pažymima, kad 
japonų vidutinis amžius po 
Antrojo pasaulinio karo pail
gėjo 50% — per vienos kar
tos gyvenimu.

Katalikų bažnyčiose pasta
raisiais metais nebegirdėti 
rėksmingų stačiatikių pra
keikimų, kuriamos maldos už 
visų krikščionių vienybę. 
Kaip atsirado šios dvi gau
sios krikščionybės atšakos, 
kodėl jos dabar bando “už
kasti karo kirvį”?

Krikščionybė formavosi iš 
daugelio mažų sektų, kurios 
kaip grybai dygo irstant ver
govinei santvarkai Romos 
imperijoje. Tos sektos reiš
kėsi kaip religinis protestas 
prieš esamą santvarką su jos 
religijomis. Kai kurios krikš
čioniškos sektos išaugdavo ir 
virsdavo savarankiškomis 
bažnyčiomis, kitos išnykda
vo, trečias išnaikindavo ga
lingesnės, ketvirtos jungėsi 
tarpusavyje, bet ir iki šių 
dienų krikščionybė nėra vie
nalytė. Bažnyčios istorikai 
priskaičiuoja net iki 300 di
desnių krikščionybės šakų, o 
apskritai esą iki tūkstančio 
krikščionybės atmainų. Net 
ir Lietuvoje yra šešios krikš
čioniškos bažnyčios.

Buvo laikas, kada stačiati
kybė atkakliai konkuravo su 
katalikų bažnyčia. Dėl bar
barų užpuldinėjimų Romos 
imperijos sostinę perkėlus į 
Konstantinopolį, graikiškoji 
arba Rytų bažnyčia turėjo 
palankesnes sąlygas savo eg
zistavimui. Konstantinopolis 
išaugo iki didžiausio miesto, 
kuriam, kol jį užkariavo tur
kai, iki XV a. nebuvo lygaus. 
0 vakarinė Romos imperijos 
dalis ir pati Roma pradėjo 
smukti. Kaip tik tada vyko 
aršiausi ginčai tarp Romos ir 
Konstantinopolio dėl pirme
nybės. Juoba, kad tarp Rytų 
ir Vakarų krikščionybės jau 
buvo atsiradę daugybė tiky
binių skirtumų ir kiekviena 
norėjo primesti savo požiūrį 
kitai. Taip susiformavo sava
rankiškos ir viena kitą kon
kuruojančios stambios krikš
čionybės šakos: katalikybė 
Vakaruose ir stačiatikybė— 
Rytuose.

Po Konstantinopolio žlugi
mo (1453) svarbiausiu stačia
tikybės centru tapo Maskva. 
Bet pagal seną tradiciją Kon
stantinopolio patriarchas, 
nors jis neturi jokių privile
gijų, kadangi stačiatikių baž
nyčios yra savarankiškos, 
laikomas pirmuoju. Taigi an
trąja krikščionių Roma yra 
Konstantinopolis, kurio, kaip 
stačiatikių centro, vietos pa
vadinimas išliko ir dabar, 
nors turkai šį miestą vadina 
Istambulu.

Ginčai tarp Romos ir Kon
stantinopolio tai paaštrėda- 
vo, tai sušvelnėdavo, buvo ir 
unijinų laikotarpių. Tačiau 
praėjusio tūkstantmečio pa
baigoje Romos popiežiai pa
skelbė savo neklaidingumo 
dogmą, ir daugelį amžių sta

Žemė kaip varpas
Mūsų žemė pilna muzikos: 

aukšto ledynkalnių skardėjimo,
dykumų pratiso ūksmo, 
skaudaus didmiesčių ritmo,

raketų riksmo, 
lopšinių, šokių, šūvių, 
krioklių ir upių melodijos,

žolės pulso, 
tūkstančiu kalbų ištarto “myliu”, 
tūkstančiu kalbų išverkto “mama”.

Mūsų žemė skamba kaip varpas.

Gyva, karšta, pulsuojanti 
tokia maža

savo begalinėj galaktikų vienatvėj 
žemė kaip varpas.

Šią lapkričio naktį 
ar girdi mus, Andromeda?
Sesuo, motina, prosenele,— 

atsiliepk!

JANINA DEGUTYTĖ

čiatikių adresu būdavo siun
čiami tik prakeikimai.

Šio amžiaus vidyruje, kai 
visą krikščionybę apėmė gili 
krizė, krikščioniškosios baž
nyčios ėmė ieškoti tarpusa
vio kontaktų. Pirmiausia at
sirado bendra protestantų 
organizacija su centru Žene
voje. Netrukus prie jų prisi
jungė ir stačiatikiai. Katali
kybė, baigiant Pijum XII, 
dar stovėjo nuošalyje, tebe-;‘ 
bandydama diktuoti ir pri
mesti savo viešpatavimą vi
sai krikščionybei. Bet II Va
tikano susirinkimas paragino 
ir katalikų bažnyčią prisidėti 
prie krikščionių vienijimosi. 
Nuo 1965 metų prasidėjo 
Rytų ir Vakarų bažnyčių 
kontaktai. 1967 metais Ro
mos popiežius Povilas VI 
aplankė Konstantinopolio pa
triarchą, o patriarchai ėmė 
buvoti Romoje.

Neseniai Romos popiežius 
Jonas Povilas II lankėsi An
karoje, Istambule ir Efeze. 
Paskutinieji du miestai yra 
glaudžiai susiję su Rytų ir 
ankstyvosios krikščionybės 
istorija, nors dabar tai mu
sulmoniškos vietovės. Sta
čiatikių patriarchas Dimitri- 
jus taip pat priėmė popiežių.

Turkijoje stačiatikių dabar 
labai maža. Popiežiaus apsi
lankymas, pasak Turkijos 
spaudos, tiesiog nesukėlė di
desnio vietinių gyventojų su
sidomėjimo. Konstantinopo
lio patriarchatas iš esmės 
dabar bando vadovauti tik 
užsienio stačiatikiams. Be 
Rytų kraštų, stačiatikių šiek 
tiek yra Suomijoje, Prancū
zijoje, Vakarų Vokietijoje, 
Amerikoje, Afrikoje, Aus
tralijoje.

Stačiatikybė, kuri yra ar
chaiškesnė už katalikybę, ne
kalbant jau apie protestan
tizmą, dabar pergyvena ypač 
sunkią krizę. Juo labiau, kad 
daugelis stačiatikių gyvena 
socialistiniuose kraštuose, 
kur pakirstos socialinės reli
gijos šaknys ir ateizmas tapo 
masinis. Tad nenuostabu, 
kad Konstantinopolio pa
triarchas uoliai glaudžiasi 
prie Vatikano, kaip prie ga
lingesnio sąjungininko.

Katalikų bažnyčios pozicija 
tebėra prieštaringa. Grįžęs į 
Vatikaną, Jonas Povilas II 
pareiškė, kad pirmieji kata
likų ir stačiatikių suartėjimo 
žingsniai padaryti, tačiau ka
da bus prieita prie tikros 
sąjungos, niekas nežino. Ir 
tai suprantama. Mažėjanti 
katalikų bažnyčios įtaka ver
čia vienytis su kitatikiais, 
bet kartu Vatikanas nenorė
tų atsisakyti ir savo hegemo
nijos bei dogmos apie Romos 
popiežių neklystamumą.

P. Pečiūrą
Vilniaus universiteto 
filosofijos dėstytojas
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Lietuvos miestų ir rajonų 
laikraščius paskleidžius

Įkurtuvių metai
Du dvylikaaukščiai namai 

priima paskutinius vieno 
gražiausių Panevėžyje Že
maičių mikrorajono naujaku
rius. Jie, kaip ir kiti dau
giaaukščiai, sumaniai įkom
ponuoti tarp buvusių nedide
lių namų. Pastatyti trys vai
kų darželiai, 1284 vietų vidu- 

mė mokykla, valgykla. Pir
muosiuose naujų namų aukš
tuose įsikūrė parduotuvės ir 
kitos buitinės tarnybos.

Šiemet Panevėžio statybi
ninkai žada dar daugiau įkur
tuvių. Jie numato atiduoti 40 
tūkstančių kvadratinių met
rų bendro gyvenamojo ploto, 
pastatyti 15-ą.ją. mieste vidu
rinę mokyklų, atlikti pagrin
dinius darbus kultūros rūmų 
statyboje. Vietų skaičius lop
šeliuose-darželiuose, infor
muoja “Panevėžio tiesa", pa
sieks 6880, juos galės lankyti 
daugiau kaip pusė mieste 
esančių ikimokyklinio am
žiaus vaikų.

Baldžių jubiliejus
“Kauno baldų” pirmtakė— 

pirmoji mieste baldų įmonė 
Aleksote —pradėjo veikti 
prieš šimtų metų. Dabar 
kauniečiai per metus reali
zuoja produkcijos maždaug 
už 20 milijonų rublių. Pagal 
produkcijos kiekį šiam susi
vienijimui nėra lygių respu
blikos baldų pramonėje.

Vartotojai mielai perka 
Kauno baldus. Per 40 pro
centų jų išleidžiama su koky
bės ženklu. Populiarūs sve
tainių komplektai “Pinavija", 
“Virgalė”, “Aitvaras”, “Mi- 
tuva”, sekcijos “Kaunas”. 
Kauno baldų, rašo “Vakari
nės naujienos”, rasime dau
gelyje puošniausių mūsų res
publikos visuomeninių įstai
gų, Kremliaus Suvažiavimų 
rūmuose, V. Lenino memo
riale Uljanovske. Jie pelnė 
ne vienų medalį tarptautinė
se parodose. Šiuo metu Kau
no baldžiai vykdo olimpinį 
užsakymų—daro baldus Iz- 
mailovo viešbučių komplek
sui Maskvoje. Susivienijimas 
ne kartų yra tapęs sųjunginio 
ir respublikinio baldžių lenk
tyniavimo nugalėtoju.

Už sėkmingų darbų sukak
ties proga “Kauno baldų” 
susivienijimas apdovanotas 
“Garbės ženklo” ordinu.

Devynaukščiai Rokiškyje
Naujajame Rokiškio mik

rorajone butuose su visais 
patogumais jau gyvens per 
penkis tūkstančius žmonių. 
Netolimoje ateityje numato
ma dar beveik tiek pat įkur
tuvių. Mikrorajono architek
tūrinį vaizdų paįvairins de
vyni devynaukščiai namai. 
Pirmajam jų jau pakloti pa
matai.

Naujamiestyje, praneša 
“Spalio vėliava”, iškils dar 
viena vidurinė mokykla, trys 
vaikų lopšeliai-darželiai, dvi 
parduotuvės. Bus įrengtos 
sportinių žaidimų aukštelės 
vaikams ir suaugusiems.

Geras darbo ritmas
Šilutės tarpūkinės gyvuli

ninkystės įmonės kolektyvas 
anksčiau laiko įvaldo gamy
binius pajėgumus, informuo
ja “Komunistinis darbas”. 
Pernai valstybei parduota 19 
tūkstančių centnerių kiaulie
nos, apie tūkstantį centnerių 
daugiau, negu buvo numaty
ta. Sudarytas tvirtas pama
tas toliau didinti kiaulienos 
gamybų baigiamaisiais penk
mečio metais: turima per tris 
tūkstančius viršplaninių par
šelių, apvaisinta beveik 
pusantro tūkstančio paršave
džių. 1980 metais įmonės 
kolektyvas pasiryžęs parduo
ti valstybei 24 tūkstančius 
centnerių kiaulienos.

Informacijos libiai
Per pastaruosius trejus 

metus, rašo “Vakarinės nau

jienos”, respublikos įmonėse 
įdiegta beveik penki tūkstan
čiai išradimų. Pritaikytos 
naujovės devintame penkme
tyje davė 42,7 milijono rub
lių ekonomijos, o šį penkmetį 
kasmetinis jų efektas dar 
maždaug padvigubėjo. Res
publikos išradėjai per metus 
išsiunčia į TSRS valstybinį 
išradimų ir atradimų komite
tų apie pusantro tūkstančio 
paraiškų autorinėms teisėms 
įgyti.

Visas šias ir daugelį kitų 
naujovių “kolekcionuoja” Vil
niuje įsikūręs Respublikinis 
patentų fondas. Jame su
kaupta apie 9,2 milijono pa
tentinės dokumentacijos—iš 
Tarybų Sųjungos ir 52 pa
saulio šalių.

Hektarai po stiklu
Šalia Vilniaus, Pagiriuose, 

po stiklo stogais dabar augi
nama 23 hektarai daržovių ir 
gėlių. Vilniaus šiltnamių 
kombinatui, praneša “Vaka
rinės naujienos”, baigiami 
projektuoti dar trijų hektarų 
šiltnamiai, šiemet prasidės 
jų statyba. Baigus darbus, 
Pagiriuose uždarame grunte 
augs penki hektarai gėlių, o 
kiti šiltnamiai kasmet pa
tieks sostinės gyventojams 
per 4 tūkstančius tonų agur
kų, pomidorų, svogūnų, salo
tų, prieskoninių daržovių.

Žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto Kaune 
darbuotojai šiemet taip pat 
projektuoja naujus pajėgu
mus Kauno šiltnamių kombi
natui, paruoš šiltnamių pro
jektus Kelmės rajono “Per
galės” kolūkiui ir Kretingos 
rajono Vidmantų daržinin
kystės tarybiniam ūkiui.

360 įkurtuvių
Šių metų išvakarėse, infor

muoja “Komunizmo vėliava”, 
J. Biliūno kolūkyje buvo nu
griautas paskutinis vienkie
mis. Tai trečiasis ūkis Kauno 
rajone, kur visi žemdirbiai 
persikėlė į gyvenvietes.

Pernai rajone pastatyta 
360 gyvenamųjų namų. Pa- 
jiesio kolūkyje per vienerius 
metus naujus namus pasista
tė net 31 kolūkiečių šeima.

Daugiau negu planuota
Praėjusiais metais Alytaus 

statybininkai atidavė miesto 
gyventojams 102 viršplani
nius butus. Atvėrė duris 
18-asis vaikų lopšelis-darže- 
lis, 180 vietų kūdikių namai, 
pastatytas naujas gėlių šilt
namis. Atiduota naudoti tre
čioji miesto vandenvietė, 
išasfaltuota daug gatvių, už
veista naujų želdinių.

Šiemet, praneša “Komu
nistinis rytojus”, toliau sta
tomas naujasis Vidzgirio ra
jonas. Dalies naujakurių bu
tuose bus įrengtos elektrinės 
viryklės. Vidzgiryje atvers 
duris devintoji miesto viduri
nė mokykla. Putinuose prasi
dės prekybos centro statyba. 
Iškils miesto kultūros namai.

Projektuotojai planuoja 
naują parką tarp Dainavos ir 
Putinų rajonų—su kaban
čiuoju pėsčiųjų tiltu, turtin
gais atrakcionais. Ruošiamas 
projektas ir poilsio zonai prie 
Dailidės upelio.

Įmonė prie Dysnos
Pastaraisiais metais Ignali

ną garsina šalyje ne tik čia 
statoma viena didžiausių ato
minių elektrinių bei turistų 
mėgiami ežerai ir Nacionali
nis parkas. Praėjusio penk
mečio pabaigoje Didžiasalyje 
pradėjusio veikti Statybinių 
medžiagų kombinato paga
mintos polimerinės medžia
gos naudojamos Maskvos, 
Tbilisio, Donecko, BAM’o 
statybose. Kitų respublikų 
melioratoriams siunčiama 
dalis drenažo vamzdžių. O 
vietinės statybos, be šių me
džiagų, iš kombinato gauna 
statybinių ir apdailos plytų.

Didžiasalyje, rašo “Nauja 
vaga”, sparčiai auga kombi
nato gyvenvietė. Nuo praė
jusių rinkimų į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą čia pa
statyti šeši 24 butų gyvena
mieji namai, vidurinė moky
kla. Gyvenvietėje yra vaikų 
lopšelis-darželis, prekybos 
centras, buitinio gyventojų 
aptarnavimo paviljonas.

Rekordinis pelnas
Vieną milijoną 200 tūks

tančių rublių—rekordinį pel
ną pernai gavo Jonavos tary
binio ūkio minkštakailių žvė
relių augintojai. Ši suma, 
primena “Jonavos balsas”, 
beveik dešimteriopai didesnė 
už paskutinių praėjusio 
penkmečio metų pelną, nors 
žvėrelių auginta beveik tiek 
pat. Ūkyje labai pagerėjo 
kokybiniai darbo rodikliai. 
Jonaviečių žvėrelių auginto
jų patyrimas šiemet bus eks
ponuojamas TSRS liaudies

• ūkio pasiekimų parodoje.
Tarybiniame ūkyje pernai 

i užauginta 61 tūkstantis žvė
relių. Dvylika tūkstančių 
kailiukų paruošta eksportui į 
Angliją, Japoniją, VFR, Ita
liją, Skandinavijos šalis.

Astronomijos muziejus
' Molėtų observatorija, iš 
kurios respublikos moksli
ninkai stebi žvaigdždes, su
traukia daug ekskursantų. 
Dabar jie išsiveža dar dau
giau įspūdžių, nes prie ob
servatorijos atidarytas as
tronomijos istorijos muzie
jus.

Mokslininkų L. Klimkos ir 
G. Kakaro iniciatyva paruoš
toje ekspozicijoje, rašo laik
raštis “Pirmyn”, yra unika
lių, prieš kelis šimtmečius 
naudotų astronomijos prie
taisų, įdomių dokumentų, fo
tonuotraukų.

Parinko A. Petrauskas

Žymus 
visuomenininkas

Oskas Kokoschka
Gautas pranešimas iš Švei

carijos, kad ten vasario 21 
dieną mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė 93 metų amžiaus 
sulaukusį amerikietį Oskar 
Kokoschka. Velionis buvo 
žymūs tapytojas, rašytojas, 
dramaturgas, dailininkas, 
iliustratorius, mokytojas ir 
humanistas.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Austrijoje. Bet Vokie
tijoje ir kitur Europoje pra
dėjus vystytis fašizmui, jis 
jam buvo priešingas ir pabė
go į Ameriką.

'Stenfordo universitete ĮIAV) 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Frensinas Petersonas 
pristatė šešiametę gorilą Ko
ko, kurią penketą metų mo
kė kurčnebylių kalbos.

Labiausiai stebina, kad Ko
ko nebepamėgdžloja, o pati 
išgalvoja naujus ženklus, juo
kauja, keikiasi ir net meluo
ja.

Koko gyvena automobilio 
priekaboje su patinu Maik
lu, 'Kuris žino tik 45 ženklus, 
o Koko žodyne — per 600 
ženklų. Ji moka reikšti ab
strakčias sąvokas: „įsivaizduo
ti", „nuobodus", „prakeik
tas", skirti praeitį Ir ateitį. 
Kai Koko nori pajuokauti, iš
reikšti nepasitenkinimą ar iš
sisukti iš nepatogios padėties, 
naudojasi kalba taip pat, kaip 
Žmonės, — rašoma žurnale 
„New Scientist".

Nubaustas už
“pažeminimą” teismo”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Šioje nuotraukoje matome Chicagos miesto ugniagesių 
unijos prezidentą Frank Muscare [kairėje], vedamą į 
kalėjimą. Jis buvo nubaustas įkalinimu už tai, kad nepildė 
teismo įsakymo atšaukti ugniagesių streiką. Nepildymas 

1 įsakymo yra laikomas teismo pažeminimu bei įžeidimu. O 
■ teisėjas, kuris tokį įsakymą prieš unijos vadovybę išnešė, 

išpildė miesto merės Jane Byrnės reikalavimą.

INDIJOS ASTRONAUTAS 
DALYVAUS SKRYDYJE 
Į ERDVĘ

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Brežnevas 
pranešė, kad Indijos premje
rė Indira Gandhi priėmė pa
kvietimą atsiųsti Indijos as
tronautą dalyvauti su Tary
bų Sąjungos kosmonautais 
skrydyje į erdvę, kuris įvyks 
netolimoje ateityje. Tai bus 
pirmas erdvės tyrinėjimo is
torijoje toks atsitikimas, kad 
dalyvautų ir Indija su savo 
astronautu. Tas parodo, tarp 
kitko, mokslinio bendradar
biavimo ir gerų santykių 
naudingumą.

MERAS UŽ PALEIDIMĄ 
500 MIESTO
VIRŠININKŲ

Newark, N. J. — Šio 
miesto meras Kenneth A. 
Gibson prieš kelias dienas 
įteikė net 500 miesto depar
tamentų viršininkų tuoj 
įteikti jam savo rezignacijas 
iš tų vietų. Jeigu patys 
nerezignuos, bus išmesti-pa- 
šalinti. Meras Gibson sako, 
kad tie viršininkai taip su- 
biurokratėjo, jog tesirūpina 
tiktai savimi, o visiškai yra 
pamiršę miesto gyventojų 
reikalus.

Meras Kenneth Gibson

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Robert Bruwer
Mirė 1972 m. kovo 4 d.

Jau praėjo aštuoneri metai kai gamta atskyrė 
Tave nuo manęs. Negaliu Tavęs pamiršti. Tavo 
mirtis man uždavė širdies skausmą, kuris kankina 
iki šiai dienai. Palikai man gražų atminimą.

Likusi viena liūdžiu,
ALMA—žmona

MIRĖ BENE PATS 
ŽYMIAUSIAS 
MAKARTIZMO 
SIAUTĖJIMO LAIKŲ 
ANTIKOMUNISTAS

Teisėjas Harold R. Medina
Vasario 21 dieną New Yor

ke mirtis iš gyvųjų tarpo 
išbraukė teisėją Harold R. 
Mediną, jau sulaukusį 93 
metų amžiaus, bet teisėjo 
pareigas tebeeinantį.

Velionis labai išgarsėjo 
kaipo nepermaldaujamas 
reakcinių jėgų vadas, antiko- 
munistas pokariniais makar- 
tizmo siautėjimo laikais. 
1947 metais teisėjas Medina 
pirmininkavo teismui, kuria
me buvo teisiama 11 Ameri
kos Komunistų Partijos vei
kėjų. Jie buvo kaltinami suo
kalbiu jėga nuversti Jungti
nių Valstijų valdžią. Tas iš 
reakcininkų susidedantis 
džiurė (teismas), teisėjo Me
dina vadovybėje, teisiamuo
sius pripažino kaltais ir nu
baudė ilgų metų kalėjimu. 
Teismas tęsėsi net 9 mėne
sius. Tai buvo vienas ilgiau
sių ir žiauriausių teismų vi
soje šios šalies istorijoje.

Kaip žinoma, jokios apelia
cijos į aukštesnius teismus 
prieš šią žiaurią niekuo nepa
grįstą bausmę nieko negelbė
jo. Jie ją atliko kalėjime.

St. Petersburg, Florida
Vasario 2 dieną nuosavoje 

salėje įvyko Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė 
Klubo prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba pateikė ra
portus. Sekr. Aldona Alek
nienė perskaitė sausio mėne
sio susirinkimo protokolą.

V. Bunkus pranešė, kad 
sausio mėnesį klubo rengi
niai buvo sėkmingi. Taipgi 
pranešė, kad sutvarkyti bū
tini reikalai virtuvėje.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė 1979 metų 
Klubo finansų stovį. Taipgi 
pranešė, kad 1979 metais 
mirė Klubo 11 narių, naujų 
gauta 8.

Iždininkė Tillė Lukienė su
tiko su raportu.

Klubo finansų knygas pa
tikrino Bronė Vaitkienė ir 
Walteris Dūda. B. Vaitkienė 
sakė, kad Klubo finansų kny
gos vedamas gerai. Raportai 
priimti.

Iš renginiu komisijos pra
nešimą pateikė Pranas Moc- 
kapetris.

V. Bunkus padėkojo vi
siems prisidėjusiems su dar
bu prie Klubo pasekmingų 
renginių.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkai M. ir A. Raškaus
kai pavaišino visus skaniais 
valgiais.

Po pietų, vadovybėje Hele
nos Janulytės, įvyko dainų 
programa. Taipgi dainavo 
solistas Larry Strack ir Dai
nos Mylėtojų choro vyrų bei 
moterų grupės; programą 
pabaigė bendras Choras. Po 
to muzikas Walteris Strolis 
pagrojo šokiams.

KUOPOS VEIKLA
Vasario 9 dieną Lietuvių 

piliečių salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pravedė 
kuopos pirmininkas Stasys 
Kuzmickas. Pirmiausia buvo 
pagerbta tylos minute mirusi 
mūsų organizacijų narė Ste
phanie White. Toliau sekė 
Valdybos raportai. Bronė 
Vaitkienė skaitė praėjusio 
susirinkimo tarimus. Pirm. 
Stasys Kuzmickas pranešė, 
kad kuopa veikia gerai, sau
sio mėnesio kuopos renginiai 
buvo pasekmingi.

Sausio 26 dieną svečias iš 
Monson, Mass., Al. R. Dup- 
sha pateikė įdomų koncertą. 
Turėjom daug publikos, tai 
kuopai liko paramos.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė metinį kuopos 
finansų stovį, be to, priminė, 
kad 1979 metais mirė 8 
nariai, naujų įsirašė 4. Iždi
ninkas Povilas Alekna sutiko 
su atskaita.

Komisijos pranešimą patei
kė Pranas Mockapetris. Kuo
pos vinansų knygas patikrino 
V. Budrionienė ir Jonas Mi
leris. Vera Budrionienė pra
nešė, kad knygos vedamos 
tvarkyngai. Raportai priim
ti.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkai Raškauskai pateikė 
pietus.

Po pietų buvo paminėta 
Dainos Mylėtojų choro 15- 
kos metų gyvavimo sukaktis.

Choro pirmininkas Stasys 
Kuzmickas pradėjo progra
mą ir pakalbėjo apie Choro 
gyvavimą bei veiklą. Po kal
bos padainavo solo. Toliau 
pristatė pirmą Choro moky
toją Adelę Pakalniškienę, 
kuri suorganizavo Dainos 
Mylėtojų chorą ir apie 14 
metų vadovavo, pasakė turi
ningą kalbą, kaip prieš 15 
metų Choras buvo suorgani
zuotas ir per eilę metų buvo 
mokinamas prie nepalankių 
sąlygų, nes neturėjo nuosa
vos pastogės.

Toliau vadovybėje Choro 
mokytojos Helenos Januly
tės sekė dainų programa. 
Dainavo vyrų ir moterų gru
pė.

Programą pabaigė bendras 
Dainos Mylėtojų choras. Šio 

renginio dainos buvo paskir
tos pagerbti mirusiai choris
tei Stephanie White. Choro 
pirmininkas Stasys Kuzmic
kas padėkojo Adelei Pakal
niškienei už gerą kalbą, He
lenai Janulytei už sutvarky
mą gražios programos, publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą.

Svarbu priminti, kad Juo
zas Šarkiūnas kelias savaites 
gulėjo ligoninėje ir pergyve
no rimtą operaciją. Bet jau 
sustiprėjęs atsilankė į pobū
vius. Juozas visuomet jud
rus, gražiai atrodo, nors jau 
peržengė 90 sius metus. Lin
kiu Juozui tvirtos sveikatos 
ir ilgiausių metų.

Taipgi ligoninėje gulėjo 
Dainos Mylėtojų choristė 
Millė Repeckienė. Bet jau 
sugrįžo iš ligoninės ir gydosi 
namuose. Laukiame jos su
grįžtant į Chorą.
KELETAS BRUOŽŲ APIE 
DAINOS MYLĖTOJŲ 
CHORĄ

Žiemos metu į mūsų rengi
nius visuomet atsilanko sve
čių iš šaltų kraštų. Choro 
mokytoja Helena Janulytė 
visuomet privengia choristus 
bei solistus svečiams padai
nuoti.

Choro pamokos įvyksta 
penktadieniais. Mokytoja 
įdeda daug energijos, nes 
šiuo metu mokomės naujas 
dainas.

Svarbu priminti, kad St. 
Petersburge praleidžia žiemą 
sesutės Jeskevičiutės Ameli
ja Young ir Helena.

Vasario 15 d., penktadienį, 
abidvi sesutės atvyko į Klu
bo salę ir Chorui padarė 
staigmeną. Helena gimusi 
vasario mėnesį. Ji atšventė 
savo 80-tą gimtadienį(ta pro
ga pavaišino choristus ska
niais tortais bei gėrimais. 
Choras padainavo Helenai 
“linksmo gimtadienio” ir “il
giausių metų”. Be to, Helena 
iteikė Chorui paramos $25 
Choro vardu; širdingai ačiū 
Helenai.

Reikia priminti, kad su 
pradžia 1980 metų Choras 
turėjo dar keletą stambių 
rėmėjų.

Lilija Novak, minėdama 
savo gimtadienį įteikė Cho
rui $50.

Walteris Dubendris, minė
damas savo 93-čią gimtadie
nį, įteikė Chorui $50.

Valerija Masienė, kanadie
tė, įteikė Chorui $25, Alber
tina Jakienė, chicagietė, $25; 
Marcelė Vasiliauskienė, chi
cagietė, $10. Choro vardu 
širdingas ačiū visiems.
MIRĖ

Ilgai sirgusi Vasario 8 die
ną mirė Stephanie White-Vi- 
nikaitienė, Clearwater, Fla.

Buvo 80 metų amžiaus na
rė mūsų pažangių organizaci
jų.

Paliko liūdėti vyras Juozas 
White, dukra Gladys, tėtė, 
trys anūkai du broliai, dvi 
sesutės. Palaidota Sylvan 
Abbey Memorial Park. Mau
soleum© sienoje. Prie karsto 
ir kapinėse Stasys Kuzmic
kas padainavo solo. Aldona 
Aleknienė kalbėjo šermeni
nėje ir kapinėse. Tariu šir
dinga užuojautą velionės ar
timiesiems.
PRANEŠIM U

Kovo 1 dieną Klubo susi
rinkimas, pradžia 10 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Kovo 8 dieną LLD 45 
kuopos susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto pietūs 12 vai.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti.

Įvyks 314-15 Avė. South.
V. Bunkienė

Anglų-vokiečių naikintuve 
„Alpha Jet" p engti oro stab, 
džial. Tai du lengvi stačia
kampiai paneliai, Įtvirtinti 
abipus kilio. Skrendant jie 
prispaudžiami prie korpuso, 
o leidžiantis pakeliami spe
cialiais pneumatiniais Įrengi
niais ir stabdo lėktuvą.
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Clearwater, Florida
MIRĖ STEFANIJA 
VINIKAITIENĖ

Vasario 8-tą d. mirė Stefa
nija Vinikaitienė-Vaiantinai- 
tė, gimusi Liepojoje, Latvi
joje, 1899 m. gruodžio 13 d. I 
šią šalį atvyko su tėveliais 
1905 metais, būdama 6-erių 
metų amžiaus. Valantinams 
su šeima pradžia buvo sunki. 
Apsigyveno Coal Center, 
Pennsylvania ir įsidarbino 
minkštosios anglies kasyklo
se. Ateivis su šeima čia 
atvyko ieškoti duonos, bet 
buvo sunku ją rasti.

Stefanija būdama vyriau
sia šeimoje, turėjo padėti 
tėveliams vargti vargą. Tik 
baigusi pradinę mokyklą, ji 
įsidarbino vidutinio vertel
gos raštinėje. Atlyginimas 
buvo mažas, bet mažame 
mieste didesnio pasirinkimo 
nėra, o iš to mažo uždarbio 
dar reikia dalintis su tėve
liais, jiems padėti išmaitinti 
šeimą.

Jaunatviški platūs keliai 
Stefaniją suvedė į pažintį su 
Juozu Vinikaičiu, kuris tuo 
metu gyveno New Yorke, 
kuris ne kartą išvykdavo į 
lietuvių apgyventas vietoves 
pasidairyti. Susitiko ir susi
pažinto su Stefanija Valanti- 
naite, Daunora, Pa. ir sukū
rė šeimyninį gyvenimą.

Juozas ir Stefanija viens 
antrą gerai suprato ir įverti
no, kad jiems ruoštis ateičiai 
ne šiame mažame miestelyje 
prie angliakasyklų, o reikia 
keltis į New Yorką, kur yra 
daugiau progų dalyvauti vi
suomeninėje veikloje, kur 
klesti pažanga, kultūra, me
nas, apšvieta. Juozas ir Ste
fanija Vinikaičiai nusispren- 
dė, kad jų ateitis turės daug 
bendro sudidmiesčio pirmy- 
neiga, su jo bildesiu, asfal
tuotomis gatvėmis ir liaudies 
veržimusi į priekį—kaip 
okeano bangos. Čia jauna 
siela turi progą kilti ir pulti, 
kovoti ir laimėti.

Juozas jau turėjo pažintis 
su didmiesčiu ir Stefanijai 
buvo didelės progos greitai 
įsisavinti viską ką New Yor- 
kas gali duoti. Juozas jau 
buvo jo judėjimo dalimi, 
juodu ranka rankon visur 
ėjo, lankė susirinkimus, de
monstracijas, sueigas. Ji 
greitai įsisavino pažangiųjų 
lietuvių veiklą ir buvo orga
nizacijų narė ir daug prisidė
jo prie veikimo. Stojo ir į 
Amerikos Komunistų partiją 
ir daug metų išbuvo jos 
nare, tik atsiradus sklokai ir 
vidujinėms kovoms, Stefani
ja pavargo ir pasitraukė, o 
paliko tik pažangių kultūri
nių lietuvių organizacijų na
re. Ji daug metų dainavo 
Aido chore, veikė LLD ir 
LDS organizacijose ir ne 
kartą buvo valdybose.

1968 metais Juozas išėjo į 
pensiją ir ta proga nuspren
dė keltis iš New Yorko gy
venti į Floridą. Čia apsigyve
no Clearwater mieste, įstojo 
į LLD 45 kp. St. Petersburg, 
Fla. Vėliau įstojo ir į Dainos 
Mylėtojų chorą, o dar vėliau, 
kada kūrėsi Lietuvių Vyres
nių Piliečių klubas St. Pe- 
tersburge, jie įstojo ir į 
Klubą, lankė susirinkimus ir 
prisidėjo su darbais. Mes 
matydavom Stefaniją dai
nuojant Dainos Mylėtojų 
chore, duetuose ir kvarte
tuose. Ji mylėjo dainą, o 
daina gerbė ir puošė ją.

Bet žmogaus gyvenimas 
nėra laisvas ir nuo nelaimių, 
nuo ligų, nuo tragedijų. Jau 
prieš kiek laiko, Stefanija 
pradėjo jausti nesuprantamą 
skausmą, kreipėsi pas gydy
toją, gauti sąmoningą paaiš
kinimą. Gydytojas patarė 
greitai pasiduoti operacijai, 
nes tai esąs vėžio ligos 
ženklas. Nieko nelaukus 
pasidavė operacijai, iš ku
rios išliko gyva ir sėkmin
gai sveiko. Bet gydytojai, 
kaip ir paprastai, įsako savo 
pacijentams kokį laiką pas 
juos lankytis, tai taip ji ir 
darė. Galiau gydytojas jai 
pataria imti Radiation kaiti
nimo, kad sulaikytų vėžio 
plėtimąsi.

Ėmė per 6 savaites, tris 
arba keturis kartus į savaitę, 
kol tiek nusilpnėjo, jog 
grįžo atgal į ligoninę, vėliau į 
slaugymo namus, kur ne 
gydo ligonius, tik globoja. 
Čia ji tiek nusilpnėjo, kad 
nebepakėlė šaukšto, net rei
kėjo ją maitinti.

Vasario 8 dieną Stefanija 
Vinikaitienė mirė ne nuo 
vėžio, o nuo Radiation. Tai 
tragedija. Ar gydytojai norė
jo ją pagydyti, ar tik pasipi
nigauti? Spręskime mes pa
prasti žmonės, ir gal išsprę
sime teisingiau, negu profe- 
sijonalai, kurie pelnosi iš 
žmonių nelaimių.

Palaidojom Stefaniją. Čia į 
šermenis pribuvo jos dukra 
su vyru iš New Yorko, sesu
tė ir švogeris iš Pennsylvani- 
jos, mūsų organizacijų na
riai, draugai ir pažįstami, 
atsisveikinti su velione—šio
je liūdesio valandoje.

Šermeninėje per dvi die
nas jos karstą lankė publika, 
kuris buvo apklotas įvairių 
spalvų gėlėmis, vainikais, 
kurie savo išdidumu kalbėjo, 
kad Stefanija yra viena iš 
mūs. Mes sudėjom pažadus 
atkeliauti pas ją, kada pasi
baigs mūsų “rudenėlis”.

Antrą dieną šermeninėje 
susirinko daug draugų ir 
pažįstamų, dalyvaujant gimi
nėms. Solistas Stasys Kuz
mickas pagiedojo dainą, “Ko 
liūdi berželi?” Trečią dieną 
išlydint į kapus, ‘ Aldona 
Aleknienė pakalbėjo apie 
Stefanijos gyvenimą ir veiklą 
pažangiame judėjime ir pa
deklamavo eiles “Ko liūdi 
berželi”, Jovaro. Solistas 
Stasys Kuzmickas pateikė 
liūdesio dainą “Apleistas”. 
Taip mes atsisveikinom su 
Stefanija, išleisdami ją į am- 
žinastį.

Kadangi ji kovojo su mirti
mi ir nebeturėjo laiko pasi
džiaugti savo 80-tuoju gimta
dieniu, kuris praėjo 1979 m. 
gruodžio mėnesį, tai čia pri
simindamas Juozas savo mie
los žmonos Stefanijos atsi
skyrimą, kad palengvintų sa
vo širdies skausmus ir dar 
kartą pasižadėtų jos neuž
miršti, Čia įdeda vardan jos 
$80 mielai “Laisvei”, 
kurią ji visą gyvenimą skaitė 
ir rėmė. J. P. M. Dzūkelis

„ŽINIOS 
NERŪKANTIEMS“

Toks lalkraftls pirmą kartą 
pasaulyje Frankfurte prie Mai
no (VFR) pradėtas leisti tiems, 
kurie ketina mesti rūkyti. Laik
raštyje spausdinami specialis
tų patarimai, kaip atsikratyti 
žalingo Įpročio, rašoma apie 
nikotino ir tabako dūmų žalą. 
Vienas gydytojas patelkia ar
gumentų, kad tabako dūmai 
pavojingesni už nikotiną.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Labai giria kiniečius

New Yorko miesto meras Koch su vizitu Kinijos Liaudies 
Respublikos sostinėje Pekine. Jis ten nuvyko su tikslu 
sumegzti ryšius su Kinija biznio reikalais. Meras Koch 
sako, kad kiniečiai yra labai malonūs, draugiški žmonės. 
Visur jie jį sutinka ir priima šiltai.

Detroit, Michigan
MOTERŲ KLUBAS

Detroito Moterų Pažangos 
Klubas gerai gyvuoja. Po 
savo susirinkimo vasario 10 
d. visos moterys ir svečiai 
skaniai valgė pietus, kuriuos 
prirengė Pat Stunskas. Ne
paprastai skanų kugelį iške
pė ir aukojo Elizabeth Ulins- 
kienė. Tortus iškepė ir auko
jo Ruth Gugas ir Anna Kai
raitis. Virtuvėje pagelbėjo 
Mary Norush ir Lillian Gu
gas. Moterų Klubui liko gero 
pelno.

Sekantis moterų susirinki
mas bus Kovo 9 d. Tą dieną 
visos moterys ir svečiai vy
rai paminės Tarptautinę 
Moters Šventę. Tai progai 
bus paruošta trumpa progra
ma.

LDS VEIKIMAS
Detroito LDS 21 kp. turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą 
vasario 10 d. Kuopos pirmi
ninkas Tony Vasaris gražiai 
jį pravedė. Iš raportų pasiro
dė, jog LDS Seimas šiemet 
įvyks rugpjūčio 15 ir 16 d. 
Monroe, New York. Kėglio 
nacionalis turnyras įvyks 
Detroite gegužės 16, 17 ir 18 
d. Detroitiečiai smarkiai dar
buojasi padaryti šį turnyrą 
geriausiu ir gražiausiu. Kėg
lio lošėjai vartoja visokius 
būdus sukelt gerą iždą, su 
kuriuo galės visus dalyvius 
pavaišint. Vienas iš tų būdų 
tai “garage sale”, kuris bus 
balandžio mėn. pas Bertha 
Rye. Visi renka visokius 
daiktus, kad būtų galima 
juos parduot ir surinkt pini
gų kėglio iždui.

Šiame susirinkime buvo

LDS Centro valdybos nomi
nacijos. Visi dabartiniai cen
tro valdybos nariai buvo no
minuoti, bet prie jų dar buvo 
ir nominuota ir Detroito kuo
pos aktyvi visuose darbuose 
Bertha Rye. Ji buvo nomi
nuota į centro trustystus. 
Čia gimusi, gražiai vartoja 
lietuvių kalbą, smarki sporti
ninkė, dalyvauja vajuje, pri- 
rašinėdama naujus narius į 
LDS, o dabar praleidžia 
daug laiko suruošti kėglio 
turnyrui. Būtų gerai, kad ji 
būtų išrinkta LDS trustyste.
FILMAS APIE LIETUVĄ

Detroito Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas bus 
ketvirtą sekmadienį, Kovo 
23 d. 10 vai. ryte. Po susirin
kimo, klubietis Albinas Bub
nelis su pagalba savo žmonos 
Susan rodys savo susuktą 
filmą apie Tarybų Lietuvą. 
Albinas, jo žmona ir sūnus 
praleido apie mėnesį laiko 
Tar. Lietuvoj pereitą vasarą, 
1979 m. ir susuko gražių 
spalvotą filmą. Tą filmą visi 
galėsime matyt po klubo 
mėnesinio susirinkimo, apie 
1 vai. po pietų. Įėjimas 
nemokamai. Įsitėmykite ir 
būkite Klube Sekmadienį, 
Kovo 23 d.

Stefanija Detroitietė

Linksmo gimtadienio 
linkime

Šių metų Vasario 16 dieną 
Aido choras turėjo pirmas 
praktikas. Mokėsi dainų, ku
rios bus atliktos Moters Die
nos minėjime.*

Po pamokų turėjome geras 
vaišes, kurias davė Tessie 
Stočkienė paminėjimui savo 
gimtadienio. Aido choras pa
dainavo Tessei “Ilgiausių 
metų”, padėkojo už vaišes.

Labai gaila, kad Tesse 
Stočkienė ir Adelė Lupsevi- 
čienė nedalyvaus Moters 
Dienos minėjime. Jos išvyks
ta į Floridą pasisvečiuoti pas 
senus draugus ir pasišildyti 
saulėje.

Po vaišiiTir pasikalbėjimų 
Aido choro mokytoja Mil
dred Stensler parodė 
“slides” iš paskutinės savo ir 
Viktoro Beckero kelionės 
Lietuvoje. Tai buvo labai 
gerai ir draugiškai praleista 
šeštadienio popietė. P. V.

Moters Dienos minėji II as
Atrodo, kad kaip ir visuomet, New Yorko Lietuvių 

Moterų Klubas gražiai paminės Tarptautinę Moters Dieną- 
Kovo Aštuntąją šiais metais. Tai įvyks kovo 9 d., 2 vai., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Programa bus trumpa ir įvairi. Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, mums duos meninę programą. Dalyvaus 
pats Choras, solistai Nelė Ventienė ir Victor Becker, Nastė 
Buknienė mums skaitys tai progai pritaikytus eilėraščius. 
Kalbą pasakys žurnalistė Irena Krivickienė, o Krivickų 
vaikučiai taipgi pasirodys gal su daina, gal su eilėmis.

Po programos bus puikūs pietūs. Auka $7.
Kviečia klubietės

"Laisvės" administracija praneša
Gavome linksmą žinią iš “Tėviškės” Draugijos pirmininko 

generolo P. Petronio. “Laisvės” Bendrovės ekskursija bus 
priimta Lietuvoje nuo liepos 4 d. iki liepos 14. Dainų 
Šventė įvyks “Vilniuje” liepos 11-13 d. d.

Šį kartą tegalėsime priimti į ekskursantų grupę 20. Visas 
detales, kainą ir t. t. paskelbsime sekančiame numeryje.

* * *
Atsiprašome užuojautų skelbėjų. Man susirgus veik dvi 

savaites nebuvo kam jos paruošti laikraščiui. Tai bus 
padaryta su sekančiu numeriu.

* * *

IR KITUR 
NESNAUDŽIAMA

Sirijos sostinės Damasko 
priemiestyje įsteigtas moksli
nio tyrimo centras saulės ir 
vėjo energijos panaudojimo 
problemoms tirti. Sukūrus 
elektrines, kurios pačios ap
sirūpintų pigiu kuru, būtų 
galima elektrifikuoti atskirus 
šalies rajonus, kur saulės ir 
vėjo — daugiau negu reikia.

I

Committee for a United 
Labor & People’s May Day

85 East 4th Street, New York, N. Y. 10003, Tel: 673-1661
This year’s May Day will have as a central issue “the 

struggle against the Carter doctrine—against the Regis
tration and Draft of youth, for cutting the military budget 
and using such savings to meet the needs of the people, for 
an end to the arms race, and against all measures designed 
in the spirit of Cold War II.”

In the spirit of the May Day tradition which was born 
out of the struggle of United States workers in 1886 for the 
8-hour work day, the Conference called on working people 
to join in large numbers this year’s May Day Parade and 
Rally for jobs, a 6-hour work day with no cut in pay, and 
for legislation to protect workers against the growing 
wave of plant closings. The Conference pointed out that 
May Day will register “support of labor’s resistance to cut 
in living standards, to employer demands for givebackš, 
for organizing the unorganized, and in defense of labor’s 
right to strike.”

May Day in New York, the Conference decided, is to be 
celebrated by a huge Parade and Rally to be held on 
Saturday, May 3rd. Four contingents of the Parade will 
form at 12:30 p. m. alongside of Tompkins Square Park as 
follows: Labor (Ave. A and 10th St.), Youth (Ave. A and 
9th St.), Nationalities (Ave. A and St. Marks Pl.j, and 
Community groups (Ave. A and 7th St J.

The Parade will end up in a Rally at 2 p. m. at Union 
Square (17th St. side), featuring prominent speakers and 
splendid entertainment. The May Day Committee has 
extended an invitation to Reverend Ben Chavis to be one 
of the main speakers on this occasion. The demand for the 
freedom of Chavis and the Wilmington 10 was an 
important feature of the 1978 and 1979 May Day 
demonstrations.

Among its decisions, the Conferees decided to hold a 
second May Day Conference on March 29th to finalize all 
preparations for this year’s May Day.

Skaudi nelaimė
Progresyvių Lietuvių judė

jimo veteranus ir buvusius 
aidiečius Bronę ir Walterį 
Keršulius ištiko didelė, skau
di nelaimė. Vieną dieną Wal- 
teris išėjo į vaistinę parsi
nešti vaistų, darė vaistinės 
duris, bet kitas vyras iš 
vidaus smarkiai pastūmė du
ris ir pertrenkė jį. Walteris 
griuvo ir pramušė galvą. 
Skubiai buvo nuvežtas į ligo
ninę, kur buvo sustabdytas 
kraujo bėgimas ir susiūta 
žaizda. Dabar Walteris gydo
si namie.

Po Walterio susižeidimo už 
poros dienų Bronę Keršulie- 
nę suėmė dideli vidurių 
skausmai, pašaukė daktarą, 
kuris patikrinęs liepė vežti į 
ligoninę. Ten daktarai daro 
tyrimus. Kada Bronė grįš iš 
ligoninės, dar nežino.

Reiškiame širdingą užuo
jautą draugams Keršuliams.

P. V.

Serga
Jau tūlas laikas, kaip yra 

smarkiai susirgusi gripu Mo
terų klubo korespondentė ir 
kitų organizacijų veikli narė 
Adelė Rainienė. Jau buvo 
truputį pradėjusi sveikti, da
bar ir vėl turi lovoj gulėti.

Linkiu mielajai draugei 
Adelei pilnai atgauti sveika
tą ir būti sveikai. N. B.

Binghamton, N. Y.
Vasario 1 dieną įvyko LDS

6 kuopos susirinkimas. Pir
mininkė Apolionija Maldai- 
kienė jį pradėjo ir pravedė. 
Pirmiausia minutės atsistoji
mu buvo pagerbta 1979 m. 
spalio 7 dieną mirusi Viktori
ja Sasuta. Velionė buvo J. 
Vaicekauskų duktė, priklau
sė prie 6 kuopos ir per keletą 
metų buvo jos finansų sekre
torė.

Po to kuopos komitetas 
pateikė reportą, kuris buvo 
susirinkusių narių priimtas 
vienbalsiai. Neužbaigtų rei
kalų nebuvo.

Vaicekauskas pranešė, kad 
jis aplankė dvi ligones—Tęsę 
Mainionis ir Helen Žukas, 
kuri randasi Nursing Home.

Susirinkimas nutarė paau
koti $10 ruošiamo bolininkų 
turnyro reikalams.

Daug kalbėta apie kuopos 
korespondentą. Juo išrinktas 
J. Vaicekauskas. Alas Pagie- 
galienė pasiūlė, kad kuopa 
surengtų kokią nors pramo
gą bei banketą. Pasiūlymo 
aptarimas paliktas kitam su
sirinkimui, kuris įvyks kovo
7 dieną toje pačioje vietoje. 
Visi nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti.

Susirinkimas baigėsi 2:30 
v. po pietų. Po to prasidėjo 
vaišės, kurios susidėjo iš 
kavutės ir pyragaičių ir ku
rias prirengė Helen Horsky. 
Ačiū Jums, Helen, už jūsų 
triūsą. J. Vaicekauskas

Dėkojame už Jūsų kantrybę.
IEVA MIZARIENĖ, Adm.

BRIEFS
There is a growing con

cern today that doctors, den
tists, and other medical 
practitioners are peering in
side us far too often with 
X-rays, which are “often 
helpful but always potential
ly hazardous,” according to 
the U. S. Food and Drug 
Administration. 

♦ * *

Motorists who want to 
save on fuel bills should keep 
their car windows closed, 
tests show.

At speeds of more than 40 
mph, most cars get more 
miles to the gallon with the 
windows closed because of 
less wind resistance, accor
ding to a Department of 
Energy study.

Maryland State Police 
troopers driving at an ave
rage of 55 mph got 22 miles 
per gallon by keeping their 
windows closed compared 
with 18 mpg with windows 
open.

Here are more tips on how 
to save money from the 
Motor Vehicle Air-Conditio
ning Council:
• Drive at 35-45 mph, the 

most fuel-efficient speed 
range.
• Maintain a steady speed.
• Idling doesn’t really warm 

up the engine. Move out 
within 30 seconds and warm 
your vehicle by driving slow
ly for the first few miles.
• If you have to wait more 

than a minute, shut down 
your engine.
• Shut off all power-consu

ming accessories before tur
ning off your ignition to

minimize load the next time 
you start up.
• Reviving the engine be

fore switching off costs extra 
fuel and may cause engine 
damage. [The Star)

* ♦ ♦

A group of students has 
embarrased U. S. energy 
officials by building a solar 
power generator for a frac
tion of what it costs the 
government. They say they 
can market smaller genera
tors for only $6,000—com
pared with a government-es
timated price of up to 
$80,000.

The students, from Pasa
dena, California, call their 
five-kilowatt solar generator 
Project Sunfire. 

♦ ♦ ♦

A new mortality study of 
life insurance customers— 
the first of its kind—con
firmed that the death rate of 
cigarette smokers is “signifi
cantly higher” than that of 
nonsmokers. 

♦ ♦ ♦

The XIII Winter Olympics 
came to an end Sunday, 
February 24 with a theme of 
brotherhood. There were 
magnificent colorful hot air 
balloons, entertainment and 
excitement at the ending 
ceremony. There was a 
mountain backdrop which 
symbolized the majesty of 
the moment.

The Soviet Union, East 
Germany and the United 
States won the most gold 
medals: Soviet Union 10, 
East Germany 9, United 
States 6. Ilse

Gold Medal in Figure Skating: Irina Rodnina and 
Alexander Zaitsev performing in pairs figure skating for 
which they won a gold medal in Winter Olympics at Lake 
Placid, N. Y.




