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KRISLAI
Apie LLD žurnalą “Šviesa”

Ekskursijos į Tarybų 
Lietuvą

Nepamirškime paremti
“Laisvę” per vasarą

Bedarbė tarp jaunuolių
Infliacija

IEVA MIZARIENĖ

Mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijos žurnalo “Šviesa” 
antro šių metų numerio neiš
leisime. Spaustuvė kėlė, kėlė 
kainą, kad jau nebepajėgia
me išmokėti. Šiais metais už 
pirmą numerį reikėjo sumo
kėti $162 daugiau negu mo
kėjome praeitais metais. Da
bar kaina kiekvieno numerio 
būtu $907. O kur pašto 
mokestys, kurios irgi kyla 
nesvietiškai.

Bandome surasti išeitį— 
gal spaustuvę surasime pi
gesnę, gal šiaip galėsime 
sumažinti išlaidas, spausdi
nant ant prastesnio popierio 
ir t. t. Jeigu pasiseks, tai 
sekantis numeris bus sujung
tas, skaitysis antras ir tre
čias šių metų žurnalas.

Kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje”, liepos 2-ros eks
kursija į Tarybų Lietuvą jau 
pilna*.

Rugpjūčio 12 d. ruošiame 
antrą ekskursiją bendrai su 
Lietuvių Literatūros Draugi
ja. Ši grupė susidės iš 35 
žmonių, išbus Lietuvoje 10 
dienų ir grįš į New Yorką 
rugpjūčio 28 d.

Kas norite važiuoti su šia 
grupe, nedelsiant užsiregis
truokite “Laisvės” adminis
tracijoje.

Kaip ir visuomet, per karš
čius vasaros metu mažiau 
turime suėjimų ir dėl to 
nukenčia mūsų spauda. Pra
šome visų skaitytojų ir rė
mėjų nepamiršti paremti 
laikraštį finansiniai.

Kur galima, prašome su
rengti piknikus bei šiaip 
sueigas ir skirti pelną laik
raščiui.

Mokyklos jau užsidaro va
sarinėms atostogoms. Ką da
rys jaunuoliai per vasarą? 
Bedarbė jau dabar baisiai 
didelė jaunuolių tarpe, ypa
tingai juodųjų. New Yorke 
juodųjų jaunuolių tarp 16 ir 
20 metų 50 procentų nedir
ba. O kai išeis iš mokyklų 
tokių pat metų jaunuoliai, tai 
šis skaičius žymiai padidės. 
Čia imu New Yorką kaip 
pavyzdį, bet po visą Ameri
ką tos pačios bėdos, dar ir 
didesnės kai kuriuose did
miesčiuose.

Kas lieka daryti šiems 
žmonėms? Kur jie pasidės? 
Nenuostabu, kad Miami 
mieste įvyko sukilimas, kad 
mūsų sostinėje Washingtone 
demonstravo apie 10,000 jau
nuolių. Baisu pagalvoti kas 
bus toliau.

Kasdien skaitome bei gir
dime per radiją, per televizi
ją, kad infliacija auga ir ’ 
auga. O gi valgyti kiekvie
nam reikia! Išėjome visiškai 
iš vėžių su kėlimu kainų 
viskam. Bet mūsų valdžios 
pareigūnai į tai mažai kreipia 
dėmesio. Jiems rūpi užvaldy
ti visą pasaulį, bet pamiršta

KARALIUS HUSSEIN
AMERIKOJE

NEDARBAS IR
ŽEMĖS ŪKYJE

Visa žmonija linki jiems laimės, pasisekimo
TASS-o PRANEŠIMAS

II

Prezidentas Carteris ir žmona sveikina Karalių Hussein ir 
jo žmoną.

Washingtone lankosi Jor
dan karalius Hussein, kurio 
atvykimo prezidentas Carte
ris jau antri metai kaip 
laukė. Prezidentas nori Jor
dano karalių patraukti į savo 
pusę, kad jis remtų Egipto ir 
Izraelio taikos planą ir daly
vautų pasitarimuose.

Tuo tarpu karalius Hussei- 
nas, kaip aiškina politiniai 
stebėtojai, nori įtikinti pre
zidentą Carterį, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų. Esą, 
prezidentas Carteris nesu
prantąs, kodėl arabai atmeta

Camp David taikos formulę. 
Svarbiausia ji arabams ne
priimtina todėl, kad neužtik
rina Palestiniečių apsispren
dimo teisės bei nebereikalau- 
ja, kad Izraelis pasitrauktų 
iš West Bank ir Gazos.

Pagal Camp David formu
lę, Jordanui buvo teikiama 
ypatinga rolė—jis turėjo pa
dėti prižiūrėti tvarką 1967 
m. karo metu Izraelio užim
tuose arabų plotuose penke- 
rių metų pereinamuoju auto
nomijos laikotarpiu.

Viršūnių konferencija
energijos klausi

Ateinantį sekmadienį ir 
pirmadienį Venecijoje įvyks
ta taip vadinama viršūnių 
konferencija, kurios svar
biausias tikslas yra pasitarti 
energijos klausimais. Į kon
ferenciją skrenda ir prezi
dentas Carteris. Be Ameri
kos, ten dalyvaus Kanados, 
Fed. Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos vy
riausybių galvos. Iš Japoni
jos turėjo dalyvauti min. 
pirm. Ohira, bet jam mirus, 
Japonija bus atstovaujama 
vyriausybės kabineto minis
trų delegacijos.

Politiniai ir ekonominiai 
stebėtojai tvirtina, kad ne
reikią tikėtis, jog Venecijoje 
įvyktų kokių nors steigmenų 
tiek ekonominėje, tiek politi
nėje arenoje. Jie tą susitiki
mą laiko paprastu vyriausy
binių galvų pasitarimu ir 
neteikią jam tiek reikšmės, 
kaip tokios “viršūnių” konfe
rencijos turėdavo kitados, 
kaip pavyzdžiui būdavo II 
Pas. karo metu, kai strategi
nėms konferencijoms rinkda
vosi Rooseveltas, Churchillis 
ir Stalinas.

Laukiama, kad ši konfe
rencija priims naują progra
mą energijos konservavimui

pasižiūrėti kas dedasi savoje 
šalyje. Dirbtuvės viena po 
kitos užsidarinėja, tūkstan
čiai darbininkų netenka dar
bų, dolerio vertė smun
ka .. .

II ais
ir jos tiekimui bei pasisakys 
už tolimesnę kovą su infliaci
ja. Tai bus tik patvirtinimas 
to, kas jau anksčiau buvo 
nuveikta žemesnio lygio pa
sitarimuose.

Neabejojama, kad toje 
konferencijoje bus peržvelg
ta ir dabartinė pasaulinė 
politinė padėtis po įvykių 
Irane ir Afganistane.

Prezidentas Carteris, kuris 
ta pačia proga pratęs savo 
kelionę į Romą, Vatikaną, 
Jugoslaviją, Ispaniją ir Por
tugaliją, šioje viršūnių kon
ferencijoje nors ir negalės 
pasididžiuoti Amerikos eko
nomine padėtimi (dėl vis 
didėjančios infliacijos), tai 
bent galės pasigirti, kad 
Amerika vis dėlto smarkiai 
sumažino naftos importą. To, 
tarp kitų dalykų, buvo sie
kiama prieš metus įvykusioje 
energijos konferencijoje To
kyo mieste.

PLO nepatenkinta
Nežiūrint, kad Europos 

Bendrosios Rinkos nariai sa
vo susitikime pasisakė už tai, 
kad Vidurinių Rytų proble
mų sprendime turi dalyvauti 
ir PLO (Palestiniečiai), tai 
pati PLO sako, kad ji yra 
nepatenkinta, nes ta parama 
neaiški. Esą, pirmiausia rei
kia, kad PLO būtų pripažinta 
oficialiai kaip Palestiniečių 
atstovas.

Washingtonas. — Apskai
toma, kad daugiau kaip 20 
procentų visų darbininkų, 
kurie gamina žemės dirbimui 
reikalingus įrengimus, tapo 
išmesti iš darbo ir suvaryti į 
bedarbių gretas. Tokių dar
bininkų esą apie 20,000.

Skundžiasi savo padėtimi 
ir smulkūs vienšeiminių ūkių 
savininkai. Jiems grūmoja 
bankrotas, netekimas ūkių, 
ir atsidūrimas į bedarbių 
eiles.

Paruošė planą 
susšfaikfti su Iranu
Prezidento Johnsono lai

kais buvęs teisingumo minis
tras Ramsey Clark, sugrįžęs 
iš Teherano, kur jis su kitais 
devyniais amerikiečiais daly
vavo Irano valdžios ten su
ruoštoje tarptautinėje konfe
rencijoje, sakosi nebijąs, jei 
jis būtų patrauktas atsako
mybėn už nepaisymą prez. 
Carterio draudimo amerikie
čiams keliauti į Iraną.

Tačiau jis pabrėžia, kad tai 
būtų nesuderinama su Ame
rikos konstitucija ir jos de
mokratine dvasia. Jis patarė 
prezidentui labiau žiūrėti įs
tatymų, o nesivadovauti poli
tika.

Spaudos konferencijoje
New Yorke Ramsey Clark 
pateikė devynių punktų pla
ną, kuris, jo manymu, galėtų 
privesti prie JAV ir Irano 
susitaikymo.

Svarbiausia būtų tai, kad 
JAV pripažintų, jog praeity
je jos darė klaidą beatodai
riškai remdamos šacho val
džią, neatsižvelgė į priespau
dą ir terorą, kurią šachas 
vykdė, ir kad duotų pažadą, 
jog ateityje jos nesikiš į 
Irano vidaus reikalus bei 
su valdys ČIA. Taip pat siūlo
ma, kad JAV Kongresas 
patyrinėtų ir pateiktų visą 
teisybę apie JAV įsivėlimą į 
Irano reikalus.

— New Yorko valstijos 
Republikonų Komitetas pa
skelbė, kad jis esąs tikrame 
bankrote, nes dar nesumokė
jęs skolų, kurias padarė įvai
rūs kandidatai, kandidatuo
dami į įvairius postus.

Pagal kosminės erdvės tyrimo programą 1980 metų birželio 5 dieną 17 valandą 19 
minučių Maskvos laiku Tarybų Sąjungoje paleistas kosminis laivas “Sojuz T-2”, kurį 
pilotuoja įgula—laivo vadas papulkininkis Jurijus Malyševas ir bortinžinierius, Tarybų 
Sąjungos Didvyris, TSRS lakūnas kosmonautas Vladimiras Aksionovas.

Kosminis laivas “Sojuz T-2”—patobulintas serijos “Sojuz T” transporto laivas, pirmą 
kartą išvestas į orbitą aplink Žemę su įgula. Anksčiau laivas “Sojuz T” buvo sėkmingai 
išbandytas kosmose, kai jis skriejo nepilotuojamu automatiniu režimu.

Laivo “Sojuz T-2” skridimo programoje numatoma toliau bandyti ir tobulinti 
pilotuojamu režimu skriejančio laivo sistemas, atlikti dinamines operacijas kartu su 
orbitiniu kompleksu “Saliut-6”—“Sojuz-36”, naudojant naują kosminio laivo “Sojuz 
T-2” valdymo sistemą.

Laivo “Sojuz T-2” sistemos veikia normaliai. Draugai Malyševas ir Aksionovas 
jaučiasi gerai. *

Kosmonautai pradėjo vykdyti skridimo programą. * f

JURIJUS MALYŠEVAS VLADIMIRAS AKSIONOVAS

Vis kelia naftos kainą
Šiemet lapkričio mėnesį 

sukanka 20 metų, kai įsikūrė 
OPEC—organizacija, apjun-> 
gianti naftą tiekiančias val
stybes, kurių vardai turbūt 
jau plačiausiai žinomi visame 
pasaulyje, nes nuo jų pajudė
jimo priklauso ir viso pasau
lio gerovė.

Prieš porą savaičių savo 
susitikime tų OPEC kraštų 
naftos gamybos ministrai vėl 
pakėlė naftos kainas. Naujas 
sutarimas pasiektas pagal 
Irako formulę—už statinę 
naftos bus imama $37, kaina, 
už kurią jau ligšiol savo naftą
parduodavo Libija, Alžirija 
ir Nigerija, tuo tarpu, kai 
Saudi Arabija imdavo $28-32 
už saviškę. Tačiau, kai Ku- 
waitas, Venezuela, Qataras 
ir Irakas pareiškė, kad nuo 
liepos pradžios savo kainą

Ji šaukia į masinę kovą 
už darbus bedarbiams

Birželio 10 dieną New Yor
ke žymioji veikėja Angela 
Davis, Komunistų Partijos 
kandidatė į viceprezidentes, 
turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos, radijo ir televizijos 
reporteriais. Ji storai pabrė
žė, kad dėl šalyje siautėjan
čio nedarbo mūsų šalies did
miesčiuose padėtis labai pa
sunkėjo ir rasiniai santykiai 
labai pablogėjo. Ji pareiškė 
reporteriams, kad kitos išei
ties bėra, kad būtinai reika
linga per visą šalį gerai 
organizuota masinė kova už 
bedarbių aprūpinimą dar
bais. Visuose miestuose turi 
būti ruošiamos gerai organi
zuotos masinės demonstraci
jos. Jeigu tas nebus daroma, 
tai, kas prieš kiek laiko 
įvyko Miami, Fla., pasikar
tos visur. O Miamyje, kaip 
žinoma, įvyko riaušės.

— Indijoje, netoli Bengla- 
desh sienos, vietiniai gyven
tojai išžudė kelis šimtus Ben
gali imigrantų.

pakelia dviem doleriais, ir 
Saudi Arabija žadanti neatsi
likti.

Naujai nustatytoji kaina, 
betgi atrodo, kad jokiu būdu 
nesanti galutinė. Tuojau po 
OPEC atstovų susitikimo Li
bija, kuri Ameriką aprūpina 
beveik trim procentais viso 
jos naftos pareikalavimo, jau 
pareiškė, kad $37 už 42 
galionų statinę yra per maža 
ir kad netrukus ji pranešian
ti savo nuomonę tuo klausi
mu.

Saudo Karalius
Fed. Vokietijoje

Tuo pačiu laiku, kai Jorda
no karalius Husseinas atvyko 
į Ameriką, Saudi Arabijos 
karalius Khalidas nuvyko į 
Fed. Vokietiją keturių dienų 
vizitui pasitarti politiniais ir 
ekonominiais klausimais. 
Kartu su savimi karalius 
nusivežė ir daug įvairių pata
rėjų.

Fed. Vokietija yra pagrin
dinis Saudi Arabijos ekono
minis partneris Europoje, o 
Saudi Arabija yra pagrindinė 
naftos tiekėja Federalinei 
Vokietijai.

KURLINK JAPONIJA?
Japonija pergyvena politi

nį sukrėtimą.4 Pirma griuvo 
jos vyriausybė, o birželio 12 
d. nuo širdies smūgio mirė ir 
jos ministras pirmininkas 
Masayoshi Ohira, 70 m. am
žiaus.

Dabar Japonija yra parla
mentinių rinkimų išvakarė
se. Tie rinkimai įvyksta bir
želio 22 d. ir neaišku, kokie 
bus jų rezultatai. Ohirai la
bai rūpėjo, kad laimėtų jo 
partija—liberalai demokra
tai, kurie Japoniją valdė nuo 
savo įsikūrimo 1955 m. Jis 
sunkiai dirbo rinkiminės 
kampanijos darbe ir, mano
ma, tai pakirto jo sveikatą. 
Prie jos pablogėjimo prisidė
jo ir buvusi nesantaika jo 
partijoje. Jos frakcijos va-« 
dai, kurie gegužės 16 d 7 
pareiškė jam^hepasitikėjimą4 
ir sugriovėrjo vadovaujamą 
ministrų kabinetą,.^’dabar 
šaukia už p&tijpš- vienybę 
bent iki rinkimų. Kas. bus po 
jų—pežinia. *; •

Kėlia galvas militaristai, 
norintys, kad- Japonija dau
giau lėšų skirtų apsiginklavi
mui. Dabar Japonija militari- 
niams reikąlams išleidžia ma
žiau nei 1% iš savo biudžeto. 
Jie sake, kad Japonija per

mažai prisideda prie savo 
saugumo užtikrinimo kartu 
su JAV jai žadama protekci
ja. Jie siūlo, kad Japonija 
pati įsigytų konvencinių gin
klų, ypač karinių lėktuvų, 
nežiūrint, kad JAV jai tiekia 
tarpkontinentines raketas, 
Polaris submarinus ir taip 
vadinamą “early warning 
system”.

Savo kadencijos metu mi
nistras pirmininkas Chira 
tiems militaristams neleido 
pasireikšti. Šio sekmadienio 
parlamentiniai rinkimai tu
rės įtakos, kurlink Japonija 
pasuks.

. > Masayoshi Ohira
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abiturientas 
jame, tarp

abiturientų

Tarybų Lietuva turi kuo 
džiaugtis ir didžiuotis

Su dideliu susidomėjimu skaitome Vilniaus dienraštyje 
“Tiesa” (geg. 4 d.) vedamąjį “200,000-asis 
gamybininkas.” Su teisingu pasididžiavimu 
kitko, pabrėžiama:

“Daugiau kaip 56 tūkstančiai respublikos
šiomis dienomis laiko egzaminus. Tarp jų net 24 tūkstančiai 
gamybininkų, kurie, neatsitraukdami nuo darbo, baigia 
vakarines ar neakivaizdines mokyklas. O nuo pirmųjų 
pokario metų vidurinio mokslo baigimo atestatas po poros 
savaičių bus įteiktas 200,000-ajam gamybininkui.

200,000-asis abiturientas gamybininkas! Įspūdingas skai
čius. Tai tiek jaunuolių ir pagyvenusių žmonių baigė 
vakarines ir neakivaizdines mokyklas. Pirmaisiais pokario 
metais po buržuazinės santvarkos slogučio ir karo negandų 
atgimstančiame krašte vakarinės mokyklos buvo pagrindi
niai šviesos židiniai, atvėrę kelią šimtams kumečių, 
bežemių, amatininkų į mokslą. Šiandien vargu ar rasime 
didesnį kolektyvą, kuriame nedirbtų buvę vakarinių 
(pamaininių) ar neakivaizdinių mokyklų auklėtiniai. Baigę 
technikumus, aukštąsias mokyklas, jie tapo kvalifikuoti 
specialistai, puikūs darbininkai.

Vakarinės ir neakivaizdinės mokyklos ypač išaugo per 
pastaruosius du penkmečius. Tik dešimtajame penkmetyje 
vidurinį išsilavinimą įgijo 103.5 tūkstančio gamybininkų. 
Už dirbančio jaunimo mokymo pasiekimus respublika šešis 
kartus apdovanota VPSCT, VLKJS ir TSRS švietimo 
ministerijos pereinamąja raudonąja vėliava. O laimėjimai 
neatėjo savaime, jie iškovoti bendromis respublikos 
pedagogų ir partinių, profsąjungų organizacijų pastango
mis.

Ypač didelį darbą šiame bare atliko vakarinių (pamaini
nių) ir neakivaizdinių mokyklų mokytojai. Ne be pagrindo 
gamybininkai dėkoja jiems už žinias, nuoširdumą, kantrybę 
vedant kiekvieną gamybininką į mokslo pasaulį.

Komplektuodami vakarinių ir neakivaizdinių mokyklų 
klases, didelį darbą atliko partijos miestų ir rajonų 
komitetai, vykdomieji komitetai . . .

Nuoširdi parama mokytojams būtina kiekviename mieste 
ir rajone. Gamybininkas mokosi, vadinasi, jis lavinasi,' 
plečia akiratį, semiasi mokslo žinių. Vakarinės ir neakivaiz
dinės mokyklos—tai komunistinio auklėjimo1 židiniai, ku
riuose įprasminami partijos iškelti idėjinio ir dorovinio 
auklėjimo uždaviniai . . .

Išleidžiame 200,000-ąjį abiturientą gamybininką. Džiaug
damiesi šiuo neeiliniu įvykiu, pagalvokime, kaip dar geriau 
sutelkti jėgas, kad rugsėjo 1-ąją į klases mokslo žinių 
ateitų visi 16-29 metų gamybininkai.”

Mes, Amerikos pažangieji lietuviai nuoširdžiausiai linki
me šiose Lietuvos liaudies ir vadovybės pastangose 
didžiausios sėkmės!

Gyvenimas, skirtas muzikai

Sauliaus Sondeckio gyvenimas—sklidinas muzikos. Pa
kanka pasakyti, kad profesorius vadovauja trims orkes
trams—Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos stygi
niam orkestrui, Valstybinės filharmonijos kameriniam ir 
konservatorijos studentų kameriniam orkestrams. Dviems 
iš jų suteikti nusipelniusių Tarybų Lietuvos kolektyvų 
vardai.

Saulius Sondeckis—Lietuvos TSR Valstybinės konserva
torijos profesorius, Šioje aukštojoje mokykloje jau daugiau 
kaip du dešimtmečius vadovauja Styginių instrumentų 
katedrai, jam suteiktas respublikos liaudies artisto garbės 
vardas, paskirta Respublikinė premija.

S. Sondeckis garsėja toli už Tarybų Lietuvos ribų kaip jo 
paties sukurto Lietuvos kamerinio orkestro vadovas. Per 
dvidešimt su viršum metų, praėjusių po pirmojo šio 
kolektyvo pasirodymo, orkestras koncertavo apie pusantro 
tūkstančio kartų respublikos miestuose, Maskvoje, Lenin
grade, visose sąjunginėse respublikose, daugelyje užsienio 
šalių. Kolektyvas ne kartą yra pelnęs aukščiausius 
apdovanojimus tarptautiniuose muzikos festivaliuose. Fir
ma “Melodija” išleido keletą dešimčių plokštelių su 
klasikinės ir šiuolaikinės muzikos įrašais, kuriuos atliko 
Lietuvos kamerinis orkestras.

NUOTRAUKOJE: Sondeckių šeimoje visi muzikantai: 
(busimasis smuikininkas Paulius, busimasis violončelis
tas—Vytautas, tėvas—Lietuvos TSR liaudies artistas 
Saulius Sondeckis ir mama respublikos nusipelniusi artistė 
violončeliste Silvija Sondeckienė. A. Palionio nuotr.

KAIP ŠIANDIEN 
CIVILIZUOTAS ŽMOGUS 
KASA SAU DUOBĘ

Mums atrodo, kad Tarybų 
Lietuvos žurnale “Žemės 
ūkis” (nr. 5) Prof. ekon. dr. 
V. Mališausko straipsnį “Ma
žinkime ūkinės veiklos nei
giamą įtaką gamtai” turėtų 
perskaityti kiekvienas civili
zuotas žmogus šioje “ašarų 
pakalnėje”.

Jau pirmosios dvi straips
nio pastraipos parodo jo di
džiulę reikšmę ir aktualumą.

Skaitome:
“Plėtojant visuomeninę ga

mybą, didėja gamtos išteklių 
naudojimas, savo ruožtu—ir 
gamtinės aplinkos teršimas. 
Pramonė, energetikos įmo
nės, automobilių transportas 
vis labiau teršia orą. Labai 
kenkia žuvininkystei, gamti
nei aplinkai ir gyventojams 
vandens telkinių teršimas 
nevalytais pramonės ir buiti
niais nutekamaisiais vande
nimis. Šiandien vandens tel
kiniai teršiami tiek, kad van
duo jau nepajėgia savaime 
apsivalyti. Blogai dar laikomi 
ir teršia gamtinę aplinką 
naftos produktai bei trąšos. 
Netinkamai naudojant che
mines medžiagas, žūva nau
dingi mikroorganizmai, plin
ta kenkėjai bei piktžolės. 
Didelę žadą žemės ūkiui ir 
visai gamtai daro dirvų ero
zija.

Šios neigiamos ūkinės 
veiklos pasekmės sutrikdo 
biosferoje nusistovėjusią 
ekologinę pusiausvyrą. Gali
ma sakyti, kad žmogus pats 
griauna savo egzistavimo pa
grindą. Jei anksčiau žmogus 
mokėsi naudotis gamtos tur
tais, neatsižvelgdamas į gali
mas pasekmes, tai dabar, 
naudojant mokslo laimėjimus 
ir pažintus gamtos dėsnius, 
būtina išmokti valdyti gamtą 
taip* kacį ji nenuskurstų.

Gyvųjų organizmų savybes 
ir jų panaudojimo galimybes 
technikoje tiria palyginti 
nauja mokslo šaka—bionika. 
Galima nurodyti nemaža 
nuostabių šių gyvūnų suge
bėjimų. Pavyzdžiui, kai ku
rios gyvačių rūšys jaučia 
tūkstantosios laipsnio tempe
ratūros svyravimus, žuvys 
jaučia šimtamilijardinę žalin
gų medžiagų koncentraciją 
vandenyje, tarakonai jaučia 
radiaciją, šuo skiria apie pu
sę milijono kvapų ir t. y. 
Bionikos uždavinys—nagri
nėti šias gyvųjų organizmų 
savybes ir panaudoti jas nau
jų prietaisų bei mašinų ir jų 
technologijų kūrimui. Biolo
ginių procesų ir jų pagrindu 
sukurtos technikos ekonomi
nį kūrimui. Biologinių proce
sų ir jų pagrindu sukurtos 
technikos ekonominį efekty
vumą nagrinėja naujai gims
tanti mokslo šaka—bioeko- 
nomika. mėginimai kopijuoti 
gyvų organizmų sugebėjimus 
plečiasi, tačiau dar toli iki to 
tobulumo, kurį yra pasiekusi 
gamta.”

IR JIS TARYBŲ
LIETUVOS NE NIEKINA

Kanados klerikalų laikraš
tis “Tėviškės žiburiai” (geg. 
22 d.) pateikė iš žurnalo 
“The Atlantic” “žurnalisto ir 
diplomato” Williams Atwoo- 
do ilgo straipsnio “Baltijos 
valstybių ateitis” santrauką. 
Autorius, matyt, yra antita
rybinių, antikomunistinių pa
žiūrų. Bet ir jis savo įspū
džiuose apie Lietuvą, Estiją 
ir Latviją sako:

“Vilniaus senamiesčio res
toranai yra žavesni už valgį

.Moterys gatvėse atrodo 
elegantiškesnės kaip V. Ber
lyne, o ir mes su vakarietiš
ka apranga neišsiskiria- 
me . . .

Gydymas nemokamas, ma
ža nuoma (apie 5°/o pajamų), 
nebrangus pagrindinis mais
tas. Dėlto žmonės turi pini-

gų, bet neturi jų kur išleisti.
Dvidešimt mylių nuo Vil

niaus yra žavi Trakų pilis, 
tartum plūduriuojanti ramia
me ežere . . . Geri keliai, 
mažas judėjimas, tvarkingi 
kaimai su šviesiai nudažytais 
mediniais namais . . . Dau
giabučiai pastatai palei Ne
ries upę yra švaresni ir su 
geriau sutvarkytu gamto
vaizdžiu kaip Maskvoje ar 
New Yorke.”

Prancūzų lektoriai 
paskaitas apie savo 
kultūrinį gyvenimą, 

kūrybiniai susitikimai
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laikais korporacijų, kompanijų ir 
pelnai labai padidėjo, išsipūtė, o

Kaip žinoma, šiais 
bendrai didžturčių 
darbininkų tikrosios algos, sprendžiant jas pagal jų 
perkamąją galią, labai susitraukė.

Karikatūra iš “Daily World"

£

1978 metų žiniomis, 
karo laivynas turi 172 
laivus. Palyginus su 
m., amerikiečių karo

TARYBŲ SĄJUNGĄ JAU 
ESANTI PAJĖGI 
APSIGINTI

Chicagos kunigų “Drauge” 
(birželio 6 d.) straipsnyje 
“Sovietų karo laivynas” koks 
ten “A. T.” rašo:

Londono Strateginio insti
tuto 
JAV 
karo 
1962
laivynas skaitmeniškai suma
žėjo. Per tą patį laikotarpį 
Sovietų Sąjungos karo laivy
nas paaugo nuo 208 iki 259 
karo laivų. 93 JAV karo 
laivai statyti prieš 30 metų, 
o rusų 219 laivai yra naujos 
konstrukcijos ir apginkluoti 
raketiniais ginklais. Taip pat 
ir greičio atžvilgiu rusų lai
vai daro 36 mazgus, ameri
kiečių—31.

Povandeninių laivų Sov. 
Sąjunga turi 406, iš jų 85 yra 
raketnešiai, o JAV jų turi 
116, iš kurių raketnešių yra 
70. Tik lėktuvnešių laivų 
JAV turi 13, o rusai tokių 
turi tik 3. Bet rusai stato 
dabar Leningrade naujus 
atominius milžinus, kurių 
tikslas bus sustiprinti apsau
gą Atlanto ir Indijos van
denyne.

Sov. Sąjungos karo laivy
nui vadovauja admirolas 
Gorškovas, 70 metų amžiaus.

Atsiradus ginkluotam kon
fliktui, rusų laivynas turi 
pastoti kelią aprūpinti Vaka
rų Europą iš Amerikos, Afri
kos ir Azijos. Tam reikalinga 
galinga povandeninių laivų 
flotilija. Atrodo, kad rusai 
tokią jau turi.”

Kiek tuose “Draugo” ben
dradarbio pateiktuose skai
čiuose yra tiesos, sunku pa
sakyti. Juos patikrinti nėra 
kaip. Aišku, kunigų organo 
bendradarbis juos pateikia 
tik vienu tikslu, būtent: pa
gąsdinti skaitytojus sovieti
niu (tarybiniu) baubu.

jaus centriniuose rūmuose 
veikė Prancūzijos keramikos 
ir tapybos parodos. Vilniuje 
taip pat buvo surengta pran
cūzų filatelijos rinkinių, Kau
ne—meninės fotografijos pa
rodos. Sostinės kino teat
ruose vyko kino filmų festi
valis. Vilniuje ir Kaune kon
certavo prancūzų artistų 
grupė.

Prancūzijos delegacija su
sipažino su Vilniumi, Kaunu, 
Druskininkais, Liaudies bui
ties muziejumi, pabuvojo 
įmonėse ir ūkiuose, susitiko 
su darbininkais ir kolūkie
čiais, 
skaitė 
šalies 
įvyko
Kinematografininkų sąjungo
je, Rašytojų sąjungoje, Uni
versitete ir Dailės Institute.

Prieš išvykdami Prancūzi
jos delegacijos nariai spau
dos konferencijoje pareiškė:

BERNARAS KORDIE, 
Prancūzijos—Tarybų Sąjun
gos draugijos nacionalinis 
sekretorius: visų mūsų var
du dar kartą noriu padėkoti 
respublikos darbo žmonėms 
už nuoširdumą, vaišingumą 
ir galimybę susipažinti su 
savita, aukšta ir įdomia Ta
rybų Lietuvos kultūra. Man 
jau teko lankytis ir kitose 
Tarybų Sąjungos respubliko
se, ir dabar suprantu, kodėl 
tokių aukštumų pasiekė Ta
rybų Sąjungos menas, susin
tetinęs daugelio tautų meną. 
Džiaugiamės, kad mūsų 
draugystė nesibaigia. Su ne
kantrumu laukiame Prancū
zijoje susitikimų su Liėtuvos 
kvartetu, norėtume išvysti 
M. K. Čiurlionio paveikslų 
parodą.

KRISTUANAS ERIGO, 
meninės trupės dalyvis: Ta
rybų Sąjungoje aš lankausi 
pirmą kartą. Įspūdžiai pra
noko visus lūkesčius. Ypač 
sužavėjo aukšta muzikinė lie
tuvių kultūra, nuolatinis dė
mesys senovės paminklams.

RUBENAS MELIKAS, 
poetas: Prancūzijoje plačiai 
žinomas lietuvių kilmės poe-' 
tas Oskaras Milašius. Pary
žiuje man teko susipažinti su 
Justinu Marcinkevičium, 
skaityti Eduardo Mieželaičio 
kūrybą. Lietuvoje mūsų pa
žintis dar labiau sustiprėjo. 
Lietuvių rašytojai žengia kū
rybinio suklestėjimo keliu. O 
Poezijos pavasario šventę aš 
noriu pavadinti eiliuoto žo
džio olimpiada, padedančia 
kuo plačiausiems visuomenės 
sluoksniams suartėti su poe
tiniu žodžiu.”

LAIŠKAI

APIE SVEČIŲ IŠ 
PRANCŪZIJOS 
ĮSPŪDŽIUS TARYBŲ 
LIETUVOJE

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (birž. 5 d.) po an
trašte “Sužavėti jūsų aukšta 
savita kultūra,—sako Pran
cūzijos dienų Tarybų Lietu
voje dalyviai”, tarp kito, 
rašoma:

“Kaip jau rašėme, paskuti
nę gegužės savaitę Tarybų 
Lietuvoje vyko Prancūzijos 
dienų TSRS renginiai. Mūsų 
respublikoje viešėjo Prancū
zijos delegacija—kultūros ir 
meno veikėjai, koncertinė 
grupė, lektoriai . . .

Tarybų Lietuvos gyvento
jus praturtino plati Prancūzi
jos dienų programa. Svečiai 
iš Prancūzijos atsivežė kelias 
ekspozicijas. Dailės muzie-

IŠMINTIES
KRISTALAI

Elgesys — tai veidrodis, 
kuriame kiekvienas demonst
ruoja savo atvaizdą.

J. GĖTĖ
Kiekvienas tavo poelgis at

sispindi kituose: neužmiršk 
— šalia tavęs žmogus.

V. SUCHOMLINSKIS

Įžcidinc j irrmi • tai netei
siųjų argumentai.

Z. Z. RUSO

Grubus 
prieš mus 
sas širdis.

elgesys uždaro 
visas duris ir vi-

S. SMAILSAS

Kai kurie jaunuoliai įsi
vaizduoja esą natūralus, kai 
elgiasi nemokšiškai ir 
biai.

Gerbiami Bičiuliai,
Sveikinu iš pavasarėjan- 

čios Žemaitijos. Pavasaris 
baigiasi, o aš rašau pavasa- 
rėjančios. Rašau dėl to, kad 
tikro pavasario Žemaitijoje 
(ir ne tik Žemaitijoje!) dar 
vis nėra. Nėra tos šilumos, 
kuri būdavo kitais pavasa
riais. Jau trečias pavasris iš 
eilės šaltas, niūrus, bet šis 
šalčiausias iš jų. Panašus 
pavasaris buvo 1941 metais: 
šaltas. Bet tais metais gamta 
buvo gyvesnė, medžiai buvo 
sulapoję gegužės mėn. Tada 
smarkiai atšilo birželio 22 
dieną. Tai atsimena visi pa
gyvenę žmonės. O šiemet 
gegužės 25 d. daugumas me
džių atrodo, kaip labai ank
styvą pavasarį. Berželiai ir 
klevai dar tik išleido nedide
lius lapelius. Kiti medžiai dar 
be lapų. Nežydi ievos. Sodai 
dar nesiruošia žydėti, žolės 
labai maža. Ūkiuos pašarų 
trūksta. Gyvuliai ganosi ma
žoj žolėj. ............

,• Kitais metais birželio .-pra
džioj jau šienaudavo, o šie
met nėra ką šienauti. Aišku, 
jei tik atšils, per keletą 
dienų gamta pasikeis, pražys 
sodai. Kitais metais gegužės 
mėnesio gale rugiai išplauk
davo, o šiemet jie atrodo, 
kaip labai ankstyvą pavasarį, 
ar vėlyvą rudenį. Sėja dar 
nebaigta. Šalčiai pavėlino. 
Šiemet viskas vėluoja apie 
3-4 savaites, o gal ir dau
giau.

Gal pas Jus šilčiau? Kaip 
pranešė radio komentatoriai 
šiomis dienomis pas mus 
temperatūra 12°C mažesnė 
už daugiametį vidurkį gegu
žės pabaigos temperatūros. 
Galite įsivaizduoti, kiek bėdų 
pridaro vėsus gegužės oras 
žemdirbiams.

Artėja 1940 metų įvykių 
keturiasdešimtosios metinės. 
Atsimenu, tą vasarą buvau 
dar vaikas. Mes gyvenome 
gražiojoje Zanavykijoje. Vie
ną birželio mėn. vidurio die
ną pas mus pasklido gandas 
po kaimą, kad į Lietuvą 
ateina rusai ir vokiečiai. Ru
sai—į dešinę Nemuno pusę, 
vokiečiai į kairę t. y. Sūdu
vą. Tėvas mane pasiunčia į 
Jurbarką paklausyti, ką 
žmonės kalba. Jei suaugęs 
klausys, tai žmonės įtars ir 
nutils. Jei vaikas klausys— 
nekreips dėmesio.

Nueinu į Šiaudinės mieste-

lį. O iš ten žydai kraustosi į 
Jurbarką,—bėga nuo vokie
čių. Nebeėjau į Jurbarką, 
nes ir taip aišku, kad žydai 
bėga į Jurbarką, jie geriau 
žino—pas mus ateis vokie
čiai, o už Nemuno rusai. 
Paėjęs pasakiau tai tėvui.

Vokietija kariauja: truks 
maisto, prekių. Tada užkasė
me į daržinę kai kurias drus
kos, žibalo ir kitų prekių 
atsargas, kad vokiečiai nea
timtų. O žmonės kalbėjo: 
“Bus blogai, kai vokiečiai 
ateis”.

Mano podžius Jonas Lenk- 
tys, atsimenu, sakė: “Kai 
rusai prie caro valdė, neblo
gai buvo, žmonės visko turė
jo”.

Slėpė savo atsargas nuo 
vokiečių ir kiti Karališkių 
kaimo gyventojai. Ir niekas 
nenorėjo vokiečių. Už poros 
dienų ir pas mus pasirodė 
rusai . . . Pasirodo, gandai 
apie vokiečius nepasitvirti
no ... Žydai iš Jurbarko 
grįžo atgal į Šiaudinę ir 
užsiėmė toliau prekyba. De
ja, neilgai.

Tad tiek, mieli Bičiuliai, 
šiam kartui iš tėviškės pa
dangės.

Didelės kūrybinės sėkmės, 
ieškojimo tiesos ir gėrio linki 
Jums.

Kęstutis Balčiūnas
1980. V.25

Artojau
Pavasaris budina žemę, 
Pavasaris žadin’ jausmus: 
Jau blaivosi dangūs aptemę 
Ir sklaidos šešėliai tamsos.

Jau šypsosi žiedas žibutės, 
Čirena laukuos vyturys, 
Pavasario rytas nušvitęs 
Jau beldžiasi tau į duris:

—Pabuski iš miego, artojau, 
Ir tiesiąją vagą varyk!
Tu dirbk dėl laimingo 

rytojaus—
Juk laukia darbai dideli!

o o o

Dar debesys laižo padangę, 
Dar griaudžia,

nerimsta audra, 
Keliauja su paukščių daina.

Jam lenkiasi pievoj purienos, 
Jam lenkias žiedai jazminų, 
Ir džiaugsis artojas 

kiekvienas,
Kai saulė bučiuos po audrų.

Kęstutis BalčiūnasF. LAROŠFUKAS

R Eilunavičiaus nuotr.
...

Kauno zonos šokių šventėje vaizdas.

i
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PR. KARLONO UŽRAŠAI: PO LIETUVĄ

PRIENAI
[Pabaiga iš praeito num.]

6. Pergalės aikštė

Besniegė žiema Pergalės aikštėje

Jeigu manęs paprašytų pa
rodyti Prienuose gražiausią 
pastatą, tai pirmiausiai paro
dyčiau bažnyčią. Antruoju 
rodyčiau rojono vykdomojo 
komiteto dviaukštį—ilgą, 
per visą aikštę statinį. Gra
žus jis, bet pasakysiu, kad 
kitokiu būti neišeina. Tai 
todėl, kad prieš jį ilsisi gra
žiai sutvarkyta Pergalės 
eikštė. Antai, jos pakraščiais 
gražiai į viršų pasikėlę lie
pos. Aikštė kapota takeliais, 
čia alpinariumai, čia gražiai 
geltonuoja į sofas panašūs 
tvarkingi suoleliai. Prisėsk, 
žmogau! Gėrėkis medžių ža
luma! Pasidžiauk, kad poil
siui surandame tokių puikių 
kampelių. Žinia, žinia, ne 
dabar! Dabar ką? pliki me
džiai, juoda žemė, šlapi suo
liukai. Dabar dar laukia pa
vasario gėlės ir žalioji veja.

Čia, matyt, pravartu atsi
minti mano susitikimą su 
partijos Prienų rajono komi
teto antrąja sekretore A. 
Bražinskiene. Pašneka, pa
šneka ir vis žvilkt į fotoapa
ratą. Neiškart supratau, ko
dėl toks partinis dėmesys 
skiriamas. Supratau tik tuo
met, kai sekretorė atsiduso 
ir pasakė:

— Negi Prienuose būtina 
dabar fotografuoti! Negi ne
būna tam geresnio laiko!

— Aš sekretore, ne foto
grafas. Nebent ką parašy
siu .. .

— Tai šitaip ir sakyk!— 
nusijuokė sekretorė. Nesino

7. Mažytis atradimas

Kai rytais atsikėlęs palieku 
“Rūtos” kambarėlį, tai ant jo 
stalo palieku ir “Pergalės” 
žurnalo vienuoliktąjį numerį. 
Šiandieną sugrįžtantį mane 
pasitiko mieloji budėtoja ir 
šypsodamasi, išrodydama la
bai laiminga, kalbėjo:

— Labai gerą žurnalą turi
te. Labai jau įdomus.

Niekaip nesuvokiau^ kuo 
jis įdomesnis už kitus.

— Prašau, imkite ir skai
tykite,—siųlau iš Vilniaus 
pasiimta žurnalą, tačiau mie
loji budėtoja mandagiai atsi
sako. Motyvuoja, girdi, greit 
išvažiuosiu, o ji, būdana la
bai užimta, nesuspės jo per
skaityti. Ką gi, gal ir taip, 
tik kuo jai į akis įkrito šis 
“Pergalės” numeris? Apsisu
ku kartą ir apie tai jau 
negalvojau—pasakė, išgir
dau, užmiršau. Gi prisimi
niau, skaitydamas žurnale 
pradėtą spausdinti Vytauto 
Bubnio romaną “Pilnaties va
landą”. Štai kelios vietos iš 
jo:

“Po kalėdų Gabrielius su
kiojosi Prienų turguje tarp 
rogių, prikrautų javų, apvy
tusių obuolių ir rūkytų laši
nių puspalčių. Sermėguočius 
braukė nuo ūsų šerkšną, 
kramtė sudžiūvusį dobilo 
stiebą”.

h * * ♦
“— Ar maža Prienuose žu- 

likų? Sakyk, ko pristojai?
Gabrielius pasisiūlė bernu. 

Nebrangiai. Kiek duos šeimi
ninkas—pakaks”.

♦ ♦ ♦
Jūs, skaitytojau, pastebė

jote: “Pilnaties valandoje” 
minimi Prienai. Taigi, tie 
patys, kurių svečiu esu. Bu
vau tvirtai įsitikinęs, kad 

rėjo jai, kad garsėjantį žalu
ma Prienų miestą, dabar, kai 
jis toks nuogas, neprideng
tas žvalgytų viskam abejinga 
fotoaparato stiklinė akis. 
Kiek ramiau, kuomet tai 
padaryti paliekama plunks
nai. Žodis—įžvalgesnis, jis 
moka suprasti, įsivaizduoti, 
svajoti. Jis mato, kad Prie
nai pavasarį oi kaip gražesni! 
Va, jis žiūri į plikut pliką 
Pergalės aikštę, o žino ir 
mato, kad jos grožio gal ir 
nepakartoti. Pagaliau žodis 
sugeba žmogui parodyti, ko
kia ši aikštė buvo anksčiau.

Nėra abejonės, kad dabar 
ji mažesnė. Ir rajono vykdo
mojo komiteto pastatas stovi 
ten, kur kitados stumdėsi 
valstiečių vežimai, rypavo 
turgaus bobos, gagsėjo žą
sys, bliovė avys. Įtari, kad ši 
buvusi turgaus aikštė plačiai 
žengė ir į kitą pusę, peršok
dama dabartinę Tarybų gat
vę. Beje, greit sužinojau, 
kad toks įtarimas teisingas. 
Tačiau dabar norisi pasakyti: 
ši aikštė ne tik graži, bet ir 
garsi. Šitokią jos šlovę liudi
ja 1977 metais ant kampinio 
aikštės namo pritvirtinta 
memorialinė lenta. Ant jos 
užrašas: ŠIOJE AIKŠTĖJE 
1935 m. RUGPJŪČIO 26 d. 
ĮVYKO MASINIS ANTIFA
ŠISTINIS MITINGAS, KU
RIAME DALYVAVO APIE 
3000 VALSTIEClŲ-STREI- 
KO DALYVIŲ. MITINGĄ 
ORGANIZAVO LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJA.

geroji moterėlė su šiuo žur
nalu anksčiau susitiko. Da
bar ji tik droviai rodė: at
kreipk dėmesį, svety, ir Vy
tautas Bubnys apie Prienus 
rašo.

Kitą rytą jau rimtai pasa
kiau:

— Negi jūs tikite jam, kad 
viskas taip ir buvę?

— To, kuo gyvenimas pri
kimštas, nė pats velnias 
neišgalvos,—pasakė moteris, 
o paskui paklausė, ar pažįstu 
Vyt. Bubnį. Pasakiau, kad 
pažįstu. Tuomet moteris 
greičiau skubėjo pasisavin
ti—jis mūsų, prieniškis . . .

— Jeigu dar tiksliau, tai 
jis čiudiškietis,—pasakiau.

Šis epizodas gal gražus 
tuo, kad, manyčiau, neblogai 
parodo, kaip neteisėtai žmo
nės nori pasisavinti sau tai, 
kas jiems tikrai nepriklauso. 
Štai kaip! Vytautas Bubnys' 
mūsų, prieniškis! O tu va, 
Pranai iš Varėnos, žiūrėk į 
šią moterėlę ir pavydėk jai. 
Ir visgi aš gerbiu tokį gobšu
mą, kadangi išties ne kiek
vienas sugebame savo gyve
nimu plačiau priminti apie 
savo gimtinę, savo gimtąsias 
vietas. Tai kas gi mums 
belieka daryti? Kaip ši mote
rėlė, mes kimbame į garse
nybes, didesnius ir mažes
nius autoritetus ir juos kelia
me: žiūrėkite, jie mūsų— 
prieniškių, anykštėnų, varė- 
niškių . . .

Ir iš tiesų, tuo daugiau 
pasiekiame.

Na, sakysime, ar visa Lie
tuva kuomet norš būtų paži
nusi gan užmestą Subartonių 
kaimą, jeigu ne V. Mickevi- 
čius-Krėvė?

Tai tik pavyzdys. Vienas.

SUNKUS ATGIMIMO KELIAS

Gegužės 25-oji—Afrikos 
išsivadavimo diena

Mokslininkai randa vis 
naujų įrodymų, kad ten, kur 
dabar plyti didžiausia pasau
lyje Sacharos dykuma, ka
daise sodriai vešėjo augme
nija. O šiuo metu daugelis 
Afrikos šalių kenčia nuo slo
gaus šios dykumos alsavimo, 
turi gintis nuo smėlio audrų 
ir slenkančių smėlynų, saus
ros pražudo daug pasėlių ir 
gyvulių.

Tačiau ne gamta, o koloni
zatoriai nuskurdino Afriką. 
Šiam žemynui tenka apie 40 
procentų pasaulio hidrore- 
sursų, yra naftos, gamtinių 
dujų, jis patiekia maždaug 
šeštadalį mūsų planetoje iš
gaunamos urano rūdos, va
rio, cinko, mangano, boksitų, 
beveik ketvirtadalį stibio ir 
fosfatų, apie pusę kobalto, 
beveik du trečdalius aukso ir 
deimantų. Tuo tarpu Afrikos 
įmonių dirbiniai sudaro tik 
vieną procentą pasaulio pra
monės produkcijos, o pramo
nės vystymosi tempai tebėra 
labai žemi. Beveik pusė dar
bingų afrikiečių neranda dar
bo, jų pajamos mažesnės 
negu kituose žemynuose, 
žmonių gyvenimo trukmė kai 
kuriose šalyse nesiekia 40 
metų.

Afrika išaugina du trečda
lius visos kakavos, dešimta
dalį kavos ir arbatos, apie 
trečdalį palmių aliejaus ir 
arachio, nemažai medvilnės, 
natūralaus kaučiuko, įvai
riausių tropinių vaisių ir kitų 
retų žemės ūkio gėrybių. 
Tačiau daugiausia dėl bado ir 
pusbadžiavimo maždaug kas 
penktas afrikietis vaikas 
miršta, nesulaukęs vienerių 
metų, o iš likusiųjų beveik 
kas trečias negauna tiek 
maisto, kad galėtų normaliai 
augti ir vystytis.

Žmoniją stebina turtingos 
afrikiečių liaudies meno tra
dicijos, jų kūrybiškumas, iš
monė. Bet dauguma žemyno 
gyventojų nežino rašto. Dar 
ir dabar Siera Leonėje moko
si tik kas trečias mokyklinio 
amžiaus vaikas, Senegale ir 
Malyje —kas ketvirtas, o 
Aukštutinėje Voltoje—kas 
septintas. Daugelyje atokes
nių vietovių praktiškai nėra 
šiuolaikinės medicinos pagal
bos.

Afrikos žemynui labai sun

LAIŠKAS IŠ KAUNO

Kardiologinės ligoninės 
grąžino gy veniman

Kauno Kardiologinėn ligo
ninėn pakliuvo elektrikas. 
Jam—80 metų. Rytas. Jį 
apžiūrėjo prieš kelerius me
tus baigusi mokslus gydytoja 
A. Kunavičiūtė. Gerai įgudu
si. Pasitelkė “techniką”. S. 
Jakštaitis senokai sirgo šir
dimi. Pagaliau trenkė infark
tas. Tai apsunkino gydymą. 
Bet jaunoji gabi specialistė 
žmogų išgelbėjo. Jis sutvir
tėjo. O paskum mėnesiui pa
siuntė į šios ligoninės sky
rių—Veiverius. Čia jį toliau 
medikai sekė, kad po to jį 
ramiai grąžinus į darbą.

Su juo 305 palatoje ir aš 
gydžiausi. Štai A. Kunavi
čiūtė ir mane išlydi, išlydi po 
trečio infarkto.—Žiūriu į jos 
baltą kaip lelija veidą, į 
juodus kaip debesis plaukus,

O argi jis vienintelis?
Mieloji viešbučio budėtoja, 

mano atradimas nedidelis— 
aš supratau, kad Vyt. Bub
nio “Pilnaties valandą” tu 
perskaitei pirmiau manęs. 
Betgi taip ir reikia, nes Vyt. 
Bubniu tu nuoširdžiai pagra
žinai Prienus. Taip, taip, ir 
žmonių vardai puošia mūsų 
miestus ir kaimus.

“LAISVĖ”

ku įveikti kolonizatorių pa
liktą ekonominį atsilikimą, 
gyventojų gentinį ir feodalinį 
susiskaidymą, badą, skurdą 
ir neraštingumą. Juo labiau, 
kad stambiausių pasaulio ka
pitalistinių šalių valdantieji 
sluoksniai visokeriopai remia 
žemyno reakcines jėgas, o 
šių šalių bei tarptautinės 
monopolijos, neva padėda
mos industrializuoti žemyną, 
stato tokias įmones, kurios, 
naudodamos pigią darbo jėgą 
ir turtingus gamtos išteklius, 
gamina išsivysčiusioms ša
lims reikalingą produkciją. 
Ši produkcija duoda monopo
lijoms pasakiškus viršpel
nius, bet netenkina pačios 
Afrikos reikmių ir anaiptol 
nedidina jos ekonominio sa
varankiškumo.

Juodasis žemynas baigia 
išsivaduoti iš politinio kolo
nijinio jungo. Susikūrė pus
šimtis nepriklausomų valsty
bių. Žlunga ir pats tvirčiau
sias kolonizatorių bastionas 
Afrikos pietuose. Ką tik ap
sivainikavo pergale ilgametė 
Zimbabvės patriotų kova, 
plečiasi išsivaduojamasis ju
dėjimas baltųjų rasistų val
domoje Pretorijoje. O nepri
klausomose žemyno valsty
bėse bręsta ir tvirtėja jėgos, 
kurios siekia radikalių socia
linių ir ekonominių permai
nų. Angola, Etiopija, Mo
zambikas ir kai kurios kitos 
Afrikos valstybės ryžtingai 
orientuojasi į socialistinį rai
dos kelią, kuria naują gyve
nimą, remdamosi Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių 
šalių nesavanaudiška parama 
bei jų įkvepiančiu pavyzdžiu. 
Daugelis Afrikos tautų taip 
pat brandina ir realizuoja 
bendrus statybų projektus, 
vieningu frontu stoja prieš 
savanaudišką neokolonizato- 
rių politiką, prieš nelygia
verčius prekių mainus su 
išsivysčiusiomis kapitalisti
nėmis valstybėmis ir prieš 
kitas monopolinio kapitalo 
pinkles. Didelį vaidmenį tel
kiant žemyno tautas atlieka 
Afrikos vienybės organizaci
ja.

Laisvam gyvenimui pakilu
si Afrika vis ryžtingiau šluo
ja nuo savo kelio sunkų 
kolonizatorių palikimą

A. Petkus

į mėlynas akis.
— Susitikinėdavau su 

skaitytojais . . .—O kaip da- 
bar?klausiu.

Jos šviesame veide įsižiebė 
šypsena.

— Širdis — nemediena. — 
Ji pabrėžė: — Nemediena. 
Infarktas daug priklauso nuo 
žmogaus jautrumo, nuo cha
rakterio. Jis “kimba” prie 
tokių . . . Pasisaugokite . . .

— O kaip su plunksna?
— Su ja nesiskirkite! . . . 

Be jos būtų liūdnoka. Bet 
rašykite tik iš ryto . . .

Ji gydydama nuo sunkios 
širdies ligos—atskleidžia di
delį žmoniškumą.

Šitoje ligoninėje 1965 m. 
lankiau A. Guzevičių. Jis 
išeidamas urologui padova
nojo knygą su autografu. 
Norėjau jo tradicija pasekti. 
A. Kunavičiūtei brūkštelėti 
kelis žodžius, ant savo kny
gos “O kur žvaigždės?” Deja, 
išparduota . . ;

Pakilau. O talentingai, jau
nai gydytojai vėl rūpestis: 
išgelbėti tik ką iš Panevėžio 
paguldytą darbininką . . . 
Toks medikas, kaip ji, gydo 
ir įgudimu, ir jautrumu.

A. Liepsnoms

SPECIALIAI “LAISVEI”

Kalbantys 
ąžuolai

BRONIUS JAUNIŠKIS
1979 metais vasarą su Vil

niaus mokytojais keliavome 
po Neringą. Ilgiau sustojome 
Juodkrantėje. Be jūros, sau
lės, smėlio, pušų kvapo, vi
sos gamtos nuostabumo, ma
no dėmesį patraukė Raganų 
kalne stovinti “Neringos” 
skulptūra—stogastulpis. Tai 
nepaprasto išraiškingumo, 
liaudiškumo kūrinys. Pasiro
do, kad jo autorius, liaudies 
meistras Stasys Karanaus- 
kas. Jo skulptūras—stoga
stulpius buvau matęs pasta
tytuose Zarasuose, Utenoje, 
Anykščiuose, Perlojoj, Mer
kinėje.

Susidomėjęs S. Karanaus- 
ko darbais, panoro susipažin
ti su pačiu skulptoriumi. Tai 
man padėjo atsitiktinumas. 
“Žinijos” draugijos pakvies
tas, atvažiavau į Uteną skai
tyti paskaitų. Pasirodo, liau
dies meistras S. Karanaus- 
kas fotografu dirba Krašto
tyros muziejuje. Kaip foto 
korespondentas atėjo į II-ją 
vidurinę mokyklą. Čia mes ir 
susipažinome. Iš pirmųjų žo
džių patyriau, kad liaudies 
meistras kurčias, tačiau ge
rai kalbantis. Man bendrauti 
su juo sunkumų nebuvo jau 
vien ta prasme, kad ilgus 
metus dirbau pedagogu Vil
niaus kurčiųjų mokyklėje-in- 
ternate ir turėjau nemažą 
patirtį.

Išsikalbėjome. “Esu • lai
mingas nes savo nelaimėje 
nesijaučiu nereikalingas, kai 
į rankas paimu teptuką ar 
kaltelį, ir bandau įprasminti 
savo svajones”,—sako S. Ka
ranauskas. Pasirodo, liaudies 
skulptorius nepaprastos, 
poetinės, lyrinės prigimties, 
labai stiprios valios ir, nežiū
rint, kad ne žemaitis, turi 
žemaitišką užsispyrimą žūt 
būt nepasiduoti skausmui, 
negandai, nesugniūžti prieš 
nelaimę; žūt būt surasti išeitį 
iš nevilties. Tai pajėgia, toli 
gražu, ne kiekvienas, atsidū
ręs nelaimės akistatoje. Pa
prastai istorija nesprendžia 
tokio atvejo, kaip būtų buvę, 
jeigu būtų įvykę kitaip. Tik- 
riaušiai kurtumas ir pastū
mėjo jautrų žmogų vaizduo
jamojo meno kūrybos krypti
mi. “Aš kaip tas želmenėlis 
iš šulinio rentii io išaugęs, o 
vis gyvenu ir į saulę žvel
giu”.

Tikrai taip! Šiandien S. 
Karanauskas užima labai

S. Karanauskas 
“Sėjėjas” Leliūnai 1970 m.
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G. Karanauskas prie darbo Galeliuose.

ryškią vietą lietuvių liaudies 
skulptorių gretose. Jo kūri
niais žavisi ne tik mūsų 
respublikos liaudies meno 
mylėtojai, bet kiekvienas tu
ristas, pravažiuojantis pro 
Užpalius, Panevėžį, Vilnių. 
Negali nepastebėti, apžiūrė
dami jo skulptūras—stoga
stulpius, liaudies meistro 
minties išraiškingumo, jumo
ro jausmo, įdėtos širdies ir 
meilės. Negaliu nepaminėti 
vieno pokalbio, kuris mane 
maloniai nuteikė ir sušildė. 
Tai Japonijoje veikiančio 
M. K. Čiurlionio klubo prezi
dento, dailės teoretiko ir 
filosofo Ičiro Kato viešnagė 
Druskininkuose. Važinėda
mas “Čiurlionio keliu”, jis 
aiktelėjo iš nustebimo, pa
matęs S. Karnausko skulptū
ras “Karaliai”, “Pavasaris”. 
Filmavo, fotografavo. Ilgai 
negrįžo prie mašinos. Atėjęs 
pasakė: “Tai unikalūs šedev
rai. Nieko panašaus visoje 
Europoje nemačiau”.

Iš tikro, mes savo liaudies 
meno tradicijomis galime di
džiuotis. Koplytėlės, koplyt
stulpiai, naujaisiais laikais jų 
tąsa stogastulpiai buvo ir yra 
unikalus reiškinys Europoje. 
Tačiau noriu grįžti konkre
čiai prie S. Karanausko dar
bų.

Kelią į liaudies dailininkus 
skulptorius pradėjo tapyba, 
vėliau medžio drožiniais, kol 
pagaliau sustojo prie monu
mentaliosios skulptūros. Jos 
iš tikro nuostabios! Pirmoji 
monumentalioji skulptūra 
“Sėjėjas”, pastatyta Leliū
nuose, sukurta 1970 metais. 
Ji, kaip ir vėlyvesnės skulp
tūros, pavergia žiūrovą savo 
nuoširdumu ir meistriškumu. 
Užakcentuotas lietuvio val
stiečio tipažas darbo, sėjos 
įkarštyje, tikint gera pjūti
mi.

Stebina dar tai, kad skulp
torius, kurdamas savo stoga
stulpius, naudoja goreljefą. 
Tai yra visai apvali skulptū
ra, tik vienu tašku, dažniau
siai nugara, prikibusi prie 
fono. Čia jau skulptorius 
išeina iš senųjų liaudies me
no skulptūros tradicijų rė
mų. Jo visi skulptūros-stoga- 
stulpiai puošiami ar tai droži- 
nėtomis segmentinėmis 
žvaigždutėmis, ar tai metali
ne žvaigždute, ar stogelio 
lėkių drožiniais.

Daugiausia savo skulptū
rų—stogastulpių fonu S. Ka
ranauskas naudoja lyg saulės 
spindulius, kurie pakartoja 
segmentinių žvaigždžių linijų 
•ritmą. Visose skulptūrose 
būdinga subtili stogastulpio 
dalių proporcija ir santykis. 
Naudojama ir liaudies droži
nių ornamentika, kuri lyg ir 
apriboja, užbaigia figūrų 
kontūrus. Pažymėtina ir 
skulptūrų personažų psicho
logija. Tai ypač ryšku 
“Auksinėse vestuvėse” (Obe
liai), “Pieta” (Utena), “Ežeri
nis” (Zarasai, Meldų kaime).

Skulptūra “Neringa”, man 
atrodo, išeina iš liaudies me
no rėmų. Ji lygiuojasi į 
profesionalinę skulptūrą. Su
dėtingas jos figūros kompozi- 
nis pastatymas. Ryškus de-' 
talių linijų pasikartojimo rit
mas: jūros banga, drabužių 
klostės, plaukų judesys. Ne
mažiau išraiškingos skulptū
ros—stogastulpiai Niūrony
se, J. Biliūno sodyboje. Čia 
susitinkame su rašytojo lite-

S. Karanauskas, “Vaidila”.
1974 m. Obeliai.

ratūriniais personažais: liūd
na katyte, Brisiumi, o ir 
pačiu J. Biliūnu.

Mes turime džiaugtis, kad 
iš liaudies iškyla tokie žmo
nės, kaip S. Karanauskas, 
kurie stengiasi išlaikyti seną
sias lietuvių liaudies tradici
jas, puoselėja jas, praturtin
dami naujais ieškojimais, 
nauja mintimi, naujais 
sprendimais.

Olimpinis 
meškiukas
Aš gyvas, linksmas

ir smagus 
Olimpinis meškiukas, 
Su šypsena randu draugus, 
Visur kur pasisukęs.

Nors mano protėviai kadais 
Miškų tankynėj gūžės, 
Nūn ledo ritulį smagiai 
Žaidžiu aš su pačiūžom.

Garsiems sportsmenams
aš lenkiuos: 

Kilnotojams sunkumų, 
Bėgikams, tiems,

kurie takuos 
Greičiau už “Volgą” dumia.

Jei rungčiausi aš su draugu 
Ir jis kovoj laimėtų, 
Man būtų gera ir smagu 
Medalį jo regėti.

Žiedai olimpiniai penki— 
Draugystė kontinentų.
Kova arenoje taiki— 
Mokėt išvien gyventi!

Vieningai linijos kylą 
Į penkiakampę skaidrią 
Byloja, kad šiame ženkle 
Mums spindi amžiaus gairė.

Šią dvasią ateities dienų 
Lai muzika palydi!
Lai rodo ji menu kilniu 
Mums idealą didį.

Jei būdas mano nuoširdus 
Atrodo kam nerimtas, 
Lai sėdi tas namie rūstus, 
Lyg sfinksas susikrimtęs.

\
J. Subačius
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TOKIA BUVO LIAUDIES KALIA
TARYBŲ VALDŽIOS ATKŪRIMO LIETUVOJE 40-M E č I U I

Prof. dr. K. NAVICKAS

1940 metai lietuvių tautai buvo istori
nio posūkio metai: krašte laimėjo socia
listinė revoliucija, buvo atkuria Tarybų 
valdžia, Lietuva savanoriškai Įsijungė į 
lygiateisių Tarybų socialistinių respubli
kų šeimą.

Imperializmo apologetų propagandoje 
1940 m. revoliuciniai Įvykiai Lietuvoje 
aiškinami iš buržuazinių, Tarybų valsty
bei, lietuvių tautai ir socializmui prie
šiškų pozicijų. Ypač tendencingai, falsifi
kuotai tuos Įvykius nušviečia lietuviškie
ji buržuaziniai nacionalistai, lietuvių 
emigracijos Vakarų šalyse reakciniai 
elementai. Jie stengiasi Įiodyti, kad Ta
rybų valdžios atkūrimas kiašte ir Lietu
vos TSR įsijungimas Į TSRS sudėtį esą 
buvę prievartinės akcijos rezultatas.

i
Bet faktai liudija, jog socialistinę re

voliuciją Lietuvoje 1940 m. įvykdė kraš
to darbininkų klasė ir kiti darbo žmonės, 
Lietuvos Komunistų partijos vadovauja
mi. Jų apsisprendimu Tarybų Lietuva ta
po ir viena iš lygiateisių TSRS sąjunginių 
respublikų. Lietuvių reakcinių emigrantų 
falsifikacijas paneigia ir pačių lietuvių 
buržuazinių veikėjų savo ’•metu padaryti 
pareiškimai. Pagaliau ię lietuvių reakci
nių emigrantų rašiniuose dėstomi teigi
niai tokie prieštaringi, kad sugriaunama 
tai, kas mėginama įrodyti.

Visų pirma pažymėtina, kad 1940 m. 
revoliuciją Lietuvoje subrandino visas 
buržuazijos viešpatavimo laikotarpis, iš
naudotojiška santvarka. Dėl sunkios so
cialinės ir ekonominės priespaudos nuo
lat plėtėsi, stiprėjo revoliucinė darbo 
žmonių kova Lietuvoje. 1926 m. gruodžio 
mėn. krašte buvo įvestas fašistinis reži
mas, siekęs nuslopinti liaudies revoliu
cinį judėjimą, išsaugoti turtingųjų kla
sių valdžią.

Tačiau ir fašistiniu režimu Lietuvos 
buržuazija savo tikslų nepasiekė. Krašte 
revoliucinė kova vis labiau plėtėsi, vaL 
dančiosios viršūnės gyveno nuolatinę 
krizę, savo antiliaudine politika toliau 
brandino revoliucinę situaciją ir pačią re
voliuciją. Jau 1935—1936 m. Lietuvos fa
šistų valdžiai ir visai buržuazijai sudavė 
nepagydomą smūgį Lietuvos pietvakarių 
valstiečių streikas ir Kauno darbininkų vi
suotinis politinis streikas.

Dar labiau paskatino revoliucinę kovą 
Lietuvoje Antrasis pasaulinis karas, kai 
darbo žmonių ekonominės gyvenimo są
lygos labai pasunkėjo. Fabrikuose, įmo
nėse sumažėjus gamybai, miestuose pa
daugėjo bedarbių. Darbininkų bei tar
nautojų perkamasis pajėgumas taip pat 
krito, nes gerokai padidėjo daugelio pla
taus vartojimo dalykų kainos. Vėl vis 
labiau reiškėsi ir Lietuvos valstietijos 
nepasitenkinimas, nes visa, kas jai ypač 
buvo reikalinga (pramonės prekės, miš
ko medžiaga), taip pat pabrango. Be to, 
darbo valstiečiai liko nepatenkinti žemės 
reforma, kuri ne tik neaprūpino žeme 
bežemių ir mažažemių, bet ir įklampino 
juos Į neišbrendamas skolas.

Revoliucinę situaciją ir revoliuciją 
Lietuvoje brandino ne vien socialinis 
darbo žmonių engimas, fašistinio režimo 
Ir buržuazijos antiliaudinė vidaus politi
ka, o ir tai, kad buržuazijos valdymo 
metais lietuvių tauta nuolat patirdavo 
Vakarų imperialistinių valstybių skau
džius smūgius savo gyvybiniams nacio
naliniams interesams. Prisiminkime tik 
tuometines Vilniaus ir Klaipėdos prob
lemas, kurias imperialistinės valstybės 
sprendė priešingai Lietuvos interesams.

Vakarų imperialistai nuolat siekė lik
viduoti Lietuvos valstybingumą. Toks 
pavojingas kaimynas Lietuvai iš pradžių 
buvo buržuazinė-dvarininkinė Lenkija* 
kurią rėmė JAV, Anglija ir Prancūzija. 
Nuo 1933 m. dar didesnę grėsmę lietu** 
vių tautai sukėlė fašistinė Vokietija. Ši 
grėsmė Lietuvai ypač sustiprėjo po 
Miuncheno sandėrio (1938 m.), kai hit
lerinę Vokietiją atvirai parėmė Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės, siekdamos 
nukreipti fašistinę agresiją Į Rytus, prieš 
Tarybų Sąjungą. Miuncheno sandėriui 
tada pritarė ir JAV valdantieji sluoks
niai.

Lietuvos buržuazija ir jęs fašistinė 
valdžia ir tomis sąlygomis savo ekono
minę ir politinę orientaciją kreipė Į Va
karus ir vis daugiau nuolaidžiavo impe
rialistams. Taip 1938 m. kovo mėn. Lietu
vos vyriausybė priėmė lietuvių tautos 
orumą įžeidusį ponų Lenkijos ultimatu

mą. Taip fašistinė Vokietija 1939 m. ko
vo mėn. galėjo užgrobti Klaipėdą ir 
Klaipėdos kraštą.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam ka
rui, kai hitlerinė kariuomenė bet kuriuo 
metu galėjo įsiveržti ir į Lietuvą, Lietu
vos vyriausybė, plačiųjų liaudies sluoks
nių ir visų patriotinių jėgų spaudžiama, 
1939 m. spalio 10 d. pasirašė su TSRS 
savitarpio pagalbos sutartį. Ši sutartis 
atitiko lietuvių tautos nacionalinius inte
resus, sustiprino šalies saugumą hitleri
nės agresijos pavojaus akivaizdoje.

Kartu savitarpio pagalbos sutartis su 
Tarybų Sąjunga labai paskatino Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinį judėjimą, nes 
nuo tol imperialistinės valstybės negalė
jo tiek kištis į Lietuvos vidaus reikalus 
ir nekliudomai teikti vietos buržuazijai 
pagalbos prieš galimą revoliuciją krašte.

Tad prasidėjo naujas Lietuvos valdan
čiųjų fašistinių viršūnių krizės etapas, 
vedęs į greitą fašistinio režimo ir kapi
talistinės santvarkos žlugimą. Ypač re
voliucingai veikė Kauno darbo žmonės. 
Jau 1939 m. spalio 11 d. demonstracijose 
jie ne tik reiškė padėka Tarybų valsty
bei, bet ir atvirai skelbė šūkius: „Šalin 
fašistų valdžią!1', „Tegyvuoja Tarybų 
Lietuva!".

Revoliucinė kova netrukus visoje Lie
tuvoje pasiekė tokį mastą, kuris liudijo^ 
kad krašte jau buvo susidariusi revoliu
cinė situacija. Įvertindamas tai, Lietuvos 
KP CK laikraštis „Tiesa" 1940 m. kovo 
13 d. rašė, jog revoliucinio judėjimo ki
limas tiek mieste, tiek kaime rodo, kad 
„beauganti darbo žmonių masių kova 
neišvengiamai veda prie pašalinimo bur
žuazinės ir sukūrimo liaudies demokrati
nės vyriausybės".

Savaip tai įvertino buvęs Lietuvos ka« 
riuomenės vadas generolas S. Raštikis, 
Savo prisiminimuose, išleistuose JAV, jli 
pažymėjo, kad krašto valdantieji sluoks* 
niai, norėdami išsilaikyti valdžioje, vl| 
daugiau griebėsi policinių priemonių, 
režimas vis labiau riedėjo Į policinę vai* 
dyrno formą, o tai juk anksčiau ar vėliau 
turėjo nuvesti į vienokią ar kitokią ra* 
voliuciją.

Šitokiomis aplinkybėmis Lietuvos vab 
dančiosios viršūnės ėmė konsoliduoti 
kontrrevoliucines jėgas ir, ieškodamos■ 
kelių bet kuria kaina išsaugoti išnaudo* 
tojišką santvarką krašte, kenkdamos llQ* 
tuvių tautos nacionaliniams interesams/ 
darė žygius, kurie prieštaravo savitarpio 
pagalbos sutarčiai su TSRS, Ir pagaliau 
ją gėdingai sulaužė.

1939 m. pabaigoje Lietuvos vyriausybė 
slaptu pareiškimu prisijungė prie Latvijoj 
ir Estijos 1923 m. sąjunginės karo sutar
ties, su šiais kraštais sudarė antitarybinę 
karo sąjungą. Lietuvos kariuomenės va
das gen. S. Raštikis z tada įsakė kariuo
menės štabui paruošti naują ginkluotųjų 
pajėgų išdėstymo planą, kad jos būtų 
nukreiptos prieš tarybines įgulas. O 1940 
m. vasario mėn. prezidentas A. Smetona 
slapta tarėsi Berlyne dėl Lietuvos per
davimo l Vokietijos globą ir visiškai le
galizavo hitlerinės agentūros Lietuvoje 
voldemarininkų veikimą. Berlynas pažadė
jo nrašomą globą Lietuvos buržuazijai, kai 
bus baigta karinė kampanija Vakaruose* 
Tuo paskatinta, Lietuvos fašistų valdžia 
1940 m. pavasarį tiek suįžūlėjo, kad ėmė 
vykdyti nusikalstamas provokacijas prieš 
tarybines Įgulas. Buvo užfiksuoti bent ke
turi raudonarmiečių dingimo atvejai, iš 
kurių vienas baigėsi tarybinio kario (Buto- 
jevo) mirtimi.

Tad artėjant 1940 m. vasarai, fašistinės 
Vokietijos grėsmė Lietuvoje ypač padidė
jo. Juo labiau, kad Lietuvos valdančiųjų 
^viršūnių veiksmai buvo nukreipti į tą 
pačią vagą, kaip ir hitlerinės Vokietijos 
jrobuoniški siekimai. Tuo metu ypač 
akivaizdžiai pasitvirtino Lietuvos Komu
nistų partijos išvada, suformuluota dar 
4935 m., kad „Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas reikalauja fašistų valdžios 
nuvertimo".

Neatsitiktinai 1940 m. pirmąjį pusmetį 
politinių ir ekonominių masinių streikų 
bangos vilnijo visoje- Lietuvoje. I revo
liucinį judėjimą telkėsi ne tik darbinin
kai, bet ir darbo valstiečiai bei demokra
tinė inteligentija. Taigi Lietuvoje jau 
louvo susidariusi revoliucinė situacija. 
Reikėjo tik palankių sąlygų pradėti re
voliuciją, kad ji laimėtų.

[Bus daugiau]

“LAISVĖ"

V. Mickevičiaus-Kapsuko—vieno Lietuvos Komunistų 
partijos organizatorių ir vadovų—gimimo 100-ųjų metinių 
išvakarėse Kapsuko mieste atidengtas paminklas šlovin
gam lietuvių tautos sūnui. Jo autoriai—skulptorius J. 
Narušis ir architektas H. Šmila.

Nuotraukoje: prie V. Mickevičiaus-Kapsuko paminklo.
T. Žebrausko nuotrauka

Šiaulių rajono Kuršėnų trečios vidurinės mokyklos kovų 
šlovės muziejus atspindi Tarybinės Armijos kovų kelią 
Didžiojo Tėvynės karo metais. Ek 
vadavusių rajoną, vėliavos. Stenduose
jos, ordinai, mūšių trofėjai. Viso—daugiau kaip 400 
eksponatų. Dažnai čia vyksta pionieriškos sueigos, susitiki
mai su kovų veteranais. Muziejaus taryba, vadovaujama 
mokytojos Sigitos Lukienės, palaiko r 
nais, žuvusių karių giminėmis.

Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
jos stendai papildomi naujais eksponatąis.

Nuotraukoje: kovų šlovės muzie,

spozicijoje—dalinių, 
laiškai, fotografi-

y šį su karo vetera-

40-mečiui ekspozici-

juje ekskursija.
A Dilio nuotr.

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

VINCO VITKAUSKO 
ATMINIMUI

Generolo Vinco Vitkausko 
vardas suteiktas Vilkaviškio 
antrajai vidurinei mokyklai. 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės Vincui Vitkauskui reiškia 
gilią pagarbą. Buržuazijos 
valdymo metais jis rėmė 
antifašistinių revoliucinių jė
gų veiksmus. Lemiamais 
1940 metais Vitkauskas daug 
prisidėjo, kad kariuomenė 
eitų išvien su darbo žmonė
mis. Liaudies vyriausybėje 
jis buvo Krašto Apsaugos 
ministras. Vėliau—Lietuvos 
liaudies kariuomenės vadas.

Įamžinant Vinco Vitkausko 
atminimą, Kaune prie namo, 
kuriame paskutiniaisiais me
tais jis gyveno, bus įrengta 
memorialinė lenta. Apie jo 
gyvenimą ir veiklą papasa
kos dokumentinis filmas.
ĮTEIKTA ŽEMAITĖS 
PREMIJA

Kasmetinė Kelmės rajono 
Žemaitės kolūkio premija už 
naujus kūrinius kaimo tema
tika įteikta rašytojui Broniui 
Radzevičiui už romaną 
“Priešaušrio vieškeliai”. Ja
me vaizduojama pokario me
tų Lietuvos kaimo gyveni
mas. Bronius Radzevičius— 
penkioliktasis Žemaitės pre
mijos laureatas.

Kolūkio kultūros namuose 
įvykusio literatūros vakaro, 
skirto Žemaitės gimimo 135 
metinėms metu, Lietuvos

TSR rašytojų sąjungos val
dybos s
Pocius kolūkiečiams papasa
kojo ap( 
ros klasi 
vo prem 
dzevičiaiis romaną.

Rašytojai lankėsi Žemaitės 
ir Povil 
muziejuj 
paminklinio akmens”, kur 
buvo lietuvių literatūros kla
sikės sodyba.

ekretorius Algirdas

e Lietuvių literatū- 
kės kūrybą, analiza- 
ijuotąjį Broniaus Ra-

.o Višinskio name— 
e, padėjo gėlių prie

“DICIAUS KARJERA”
Taip vadinasi naujasis 

spalvotas Lietuvos televizi
jos metinis filmas, sukurtas 
respublikos liaudies poeto 
Teofilio Tilvyčio poemos “Di- 
čiaus” motyvais. Filmui sce
narijų parašė poetas Vladas 
Šimkus, muziką sukūrė kom
pozitorius Romas Racevičius, 
režisierius—Balys Bratkaus- 
kas. V. Petkevičienė

Ankštinių augalų žolė, pjau
nama Šienui, netenka bevelk 
pusės baltymų. Žolę konser
vuojant chemiškai, baltymų 
nuostoliai S—6 kartus magesni, 
palygihti su Sienų, o palygin
ti su silosu — 2—3 kartus. 
Konservuojančios medžiagos 
gali būti skruzdėlių arba pro
pioninė rūgštis, taip pat ir 
natrio pirosulfatas.

Kalugos mieste atlikus eks
perimentus, paaiškėjo, kad 
konservuotais dobilais Šertų 
galvijų vidutinis paros prie
augis kur kas didesnis, negu 
silosu Šertų galvijų. IS bando
mųjų galvijų gauta 6—7% 
daugiau aukščiausios koky
bės mėsos.

IŠ KULTŪROS ISTORIJOS

Agitaciniai lapeliai pir 11 Kili e
viešame lietuviškame vakare
Dabar, kai meno saviveikla 

Lietuvoje tapo neatskiriama 
mūsų tarybinės kultūros da
limi, kai išaugusiems visuo
menės meniniams porei
kiams patenkinti statomi 
specialūs pastatai ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose, 
norisi prisiminti, kada mari
jampoliečiai pirmą kartą vie
šai išgirdo scenoje lietuvių 
kalbą.

Ilgą laiką mūsų seneliams 
ir tėvams toji galimybė buvo 
uždrausta. Iki 1905-1907 me
tų revoliucijos Lietuvoje lie
tuviški vakarai su vaidini
mais ir dainomis buvo ren
giami slaptai. Daugiausia 
klojimuose ir šiaudinėse pa
stogėse.

Tiesa, 1899 m. rugpjūčio 
20 d. Palangoje buvo sureng
tas pirmas viešas lietuviškas 
vakaras, kuriame vaidinta 
Keturakio (Antano Vilkutai- 
čio) trijų veiksmų komedija 
“Amerika pirtyje”, bet tai 
buvo vienintelis atvejis. Pa
vyko gauti leidimą rengti tą 
vakarą todėl, kad Palanga 
tuo laiku priklausė Kuršo 
gubernijai, kur tokie dalykai 
buvo legalūs. Bet po to 
spektaklio beveik visi rengė
jai ir vaidintojai buvo tardo
mi, o kai kurie ir įkalinti, 
ištremti.

Padrąsinti prasidėjusios 
1905-1907 metų revoliucijos, 
marijampoliečiai Liudas Cip
lijauskas, Kazys Grinius, 
Joana Domininką Griniuvie- 
nė, Veronika Milčinskaitė ir 
kiti aktyvūs visuomenės vei
kėjai įsteigė Marijampolėje 
slaptą liberalinės krypties 
kultūros draugiją “Šviesa”, 
kuri Užnemunėje skleidė 
švietimą ir kėlė Suvalkų gu
bernijos valstiečių kultūrą, 
rengė paskaitas, koncertus ir 
vaidinimus, šelpė mokslei
vius. 1905 m. Marijampolėje 
įsteigė lietuvišką pradinę 
mokyklą, kuriai vadovavo V. 
Milčinskaitė. Bet netrukus 
reakcionieriai šią mokyklą 
uždarė.

Nemaža “Šviesos” draugi
jos narių dalyvavo 1905 m. 
Marijampolėje pirmą kartą 
surengtoje Gegužės pirmo
sios demonstracijoje. Tą die
ną neveikė įmonės, parduo
tuvės, dirbtuvės. Darbinin
kai išėję į gatvę šaukė: 
“Šalin caro valdžia!” Tuojau 
atbėgo policija ir ginkluoti 
kareiviai, jų buvo kur kas 
daugiau negu demonstrantų. 
Kaip matyti iš Marijampolės 
apskrities viršininko raporto 
Suvalkų gubernatoriui, pa
krikusi policija nieko negalė
jo padaryti. Tik pavakaryje 
ginkluotų kareivių jėgomis 
pavyko išvaikyti demon
strantus.

Gegužės 28 d. sukaks 75 
metai, kad “Šviesos” draugi
ja Marijampolėje surengė 
pirmą valdžios leistą viešą 
lietuvišką vakarą. Jo pelnas 
buvo skirtas paremti valstie
čius, kuriems 1904 metais 
ledai išmušė javus. Vakare 
vaidinta plačiosios visuome
nės mėgstama Keturakio ko
medija “Amerika pirtyje”. 
Neblogai pasirodė vaidinto
jai. Kiekvieną komedijos 
veiksmą publika palydėjo il
gais plojimais.

Po vaidinimo Albino Jase- 
nausko vadovaujamas choras 
padainavo “Sėjau rūtą, sėjau 
mėtą”, “Šėriau žirgelį”, “Ant 
kalno karklai siūbavo”, “Op, 
op, kas ten, Nemunėli”, 
“Eina garsas”, “Ant marių 
kranto” ir kitas dainas. La
biausiai darbo žmonėms pati
ko “Ko liūdi, putinėli” ir 
“Sudiev Lietuva”.

Daug kas susigraudeno, 
klausydamas tų dainų. Tai 
nenuostabu, nes pirmą kartą 
jas išgirdo scenoje, kas visą 
laiką buvo draudžiama.

Vakaro programą paįvairi
no senelis kanklininkas, pa
skambinęs keletą senovės 
melodijų.

Darbo žmonės džiaugėsi, 
kad atgauna savo teises, kad 
gali gėrėtis savo dainomis, 
vaidinimais, paprastų žmo
nių artistiškais gabumais, 
kalbėjo, kad lietuviški vaka
rai yra naudingi, nes juose 
žmonės labiau gali iškilti, 
susipažinti su scenos menu, 
puoselėti nacionalinę kultū
rą.

Pasibaigus vakaro meninei 
programai, jaunimas šoko ir 
linksminosi iki 5-tos valandos 
ryto. Šitas pirmas viešas 
vakaras Marijampolėje įdo
mus dar ir tuo, kad tarp 
šokėjų buvo paskleisti agita
ciniai lapeliai. Juose skelbti 
šie žodžiai:

“Ištikus patiems ūkies di- 
džiomsiems darbams, susita
rę darbininkai, eikit prašyti 
darbdavių geresnių išlygų. 
Jeigu darbdaviai prašymus 
neišklausytų, tada visi kartu 
meskite darbą!

Tuomet, jeigu vėl darbda
viai pakviestų kitus darbi
ninkus, galima juos kumš
čiais priversti mest darbą”.

Sunku pasakyti ar šių agi
tacinių lapelių ar revoliucio
nierių gyvo žodžio paveikti 
netrukus pradėjo streikuoti 
Suvalkijos Žemės ūkio darbi
ninkai. Prieš streiką bernai 
ir kumečiai pareikalavo pa
didinti darbo užmokestį, su
trumpinti darbo dieną ir su 
jais elgtis žmoniškiau.

Streikai prasidėjo nuo caro 
Rusijos senatoriaus Stanislo
vo Gavronskio dvarų. Vėliau 
persimetė į kitų žemvaldžių 
ūkius. Streikuojantieji darbi
ninkai būriais ėjo iš vieno 
dvaro į kitą, pakeliui užsuk
dami į kaimus, ragindami 
streikuoti ir buožių samdi
nius. Neišvengta susirėmimų 
su dvarininkų iškviesta po
licija bei kariuomene.

Daug kur žemės ūkio dar
bininkų streikams vadovavo 
Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas. Jis palaikė artimus ry
šius ir su “Šviesos” vadovais, 
duodavo jiems nurodymų, 
patarimų. Draugijos buveinė 
buvo revoliucionierių demo
kratų ir socialdemokratų 
užeiga.

1905 metais Suvalkų gu
bernijos lietuviškų valsčių 
65-se dvaruose bei penkiuose 
buožiniuose ūkiuose streika
vo darbininkai ir privertė 
žemvaldžius patenkinti kai 
kuriuos keliamus reikalavi
mus.

Per trumpą laiką “Šviesa” 
nemažai nuveikė. 1908 m. 
turėjo 18 skyrių, kuriems 
priklausė apie 1500 narių. Ši 
draugija caro valdžiai buvo 
tarsi krislas akyje, jos narius 
gaudė ir sodino į kalėjimą. 
Dėl klerikalų analogiškos 
“Žiburio” draugijos skundų 
ir provokacijų 1909 m. “Švie
sos” draugijos aktyviausi 
veikėjai Kazys Grinius, Joa
na Domininką Griniuvienė, 
Juozas Rimša, Liudas Cipli
jauskas, Jonas Staugaitis, 
Petras Vitkauskas ir kiti, iš 
viso 24 žmonės, buvo pa
traukti teisman, o pati drau
gija uždaryta.

* Vandalinas Junevičius

AUTOMOBILIS 
SU RADARU

Iki šiol radarai tebuvo 
lėktuvų atributika. VFR važi
nėja pirmieji sunkvežimiai su 
radiolokatoriais. Jie padeda 
išvengti susidūrimų blogo 
matomumo sąlygomis - per 
rūką ar naktį. Kompiuteris per 
akimirksnį išanalizuoja tokio 
radaro signalus ir, reikalui 
esant, įspėja vairuotoją švie
sos bei garsiniais signalais 
apie kliūtį kelyje. Vairuotojas 
gali iš anksto pristabdyti au
tomobilį arba manevruodamas 
išvengti susidūrimo.
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KANADOS ŽINIOS 
Į_________ _________J

Montreal, Que.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Soweto neramumai

PRIMINIMAS LAISVĖS 
SKAITYTOJAMS

Kai kurių “Laisvės” skaity
tojų prenumeratos jau pasi
baigė, o kitų greitu laiku 
baigsis. Malonėkite ilgai ne
laukiant atsinaujinti. Su atsi
naujinimu neužmirškite pa
siųsti ir vasarinės laikraščiui 
paramos, be kurios laikraš
čiui būtų sunku išsiversti 
prie dabartinio visko pabran
gimo. Anksčiau, kol buvome 
pajėgūs, suruošdavome va
sarinius išvažiavimus, pikni
kus ir sukeldavome nemažas 
sumas pinigų, o dabar to jau 
nepajėgiame padaryti, tai 
skaitytojai nepamirškite 
kiekvienas asmeniškai pa
remti.
SERGANTIEJI

Uršulė Vieškelienė buvo 
staigiai ir sunkiai susirgusi. 
Šiuos žodžius rašant, sveika
ta truputį geresnė ir gydosi 
namie, sūnaus ir anūkėlės

Toronto, Ont.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Gegužės 30 d. “Laisvės” 
laidoj tilpo pranešimas apie 
Jono Šinkonio mirtį. Padary
ta klaida rašant pavardę. 
Turėjo būti Jonas Šinkonis, 
vietoj Jono Šinkūno. Labai 
atsiprašau.

JUBILIATAI IR 
GIMTADIENIAI

Birželio 4-ąją Clairmont sa
lėje per Sūnų ir Dukterų 
Pensininkų Klubo rengiamą 
Bingo, Jonas ir Adelė Ylos 
atšventė savo 50 metų šei
myninio gyvenimo sukaktį ir 
Adelės gimtadienį.

Visi Bingo lošėjai susidėję 
padarė mažą surpryzą: įteik
tas gražus bukietas gėlių su 
pasveikinimu ir maža dova
nėle atminčiai. Susirinku
sieji, kurių buvo gražus bū
rys, jubiliatus pasveikino 
dainomis.

J. Yla ir jo žmona Adelė 
yra gerai žinomi tarpe lietu
vių Toronte ir visoje Kana
doje. J. Yla yra buvęs pir
mutinis ir paskutinis “Darbi
ninkų Žodis” ir “Liaudies 
Balsas” leidėjas ir redakto
rius. Be to, jis yra daug 
pasidarbavęs progresyvių 
lietuvių organizacijose ir dar 
dabar, kiek jo jėgos leidžia, 
reikalui esant visur prisideda 
ir padeda. Taip-gi ir Adelė, 
jo žmona.

Apart šių dviejų jubiliatų, 
atšventė gimtadienius ir šie: 
E. Jarienė, M. Milerienė, V. 
Rindeika, K. Morkūnas ir J. 
Ilgutis. Jubiliatai buvo pa
sveikinti dainomis, o jie, 
padedant geroms šeiminin
kėms ir kitiems dalyviams, 
atsilankiusiuos pavaišino 
skaniais valgiais ir gėrimais. 
Šeiminikavo J. Kuisienė, O. 
Strolienė ir R. Kukterienė. 
Gražiai prie stalų patarnavo 
Jarienės dukra—H. Tamo
šauskienė.

Iš tolimesnių vietų atsilan
kė E. P. Laurusevičiai, O. 
Tamošauskienė iš Delhie, Ja
šiūnai iš Berrie.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS PIKNIKAS

Birželio 7 pas A. R. Anta-. 
navičius Inisfil įvyko Litera
tūros draugijos piknikas.

Kadangi oras pasitaikė šal
tokas, lietingas, tad mažai 
kas te atvyko iš Toronto ( 
Nežiūrint mažo skaičiaus da
lyvių, laiką visi praleido 
smagioje nuotaikoje. Buvo 
malonu matyti atvykusį svetį 
iš tolimos Floridos, Juozą 
Vaitkų, kadaisia gyvenusį 
Toronte. Jis atvyko pas savo 
seserį, O. Vaičiulienę, gyve

priežiūroje.
Verdūnietis Adomas Lio- 

kaitis randasi Montreal “Ge
neral” ligoninėje, sveikatai 
ištirti.

Birutė Teresevičiūte susi
laužė koją. Gydosi namieje.

S. Spaičienė jau seniai ne
galuoja. Ją daugiausiai var
gina skaudanti koja. Dauge
lis mūs tautiečių skundžiasi 
kojų negalavimu.

Pas F. ir S. Spaičius šiuo 
laiku svečiuojasi S. Spaičie- 
nės brolis atvykęs iš Colora- 
dos.

SUKŪRĖ ŠEIMYNINĮ 
GYVENIMĄ

Gegužes 7 d. sukurė šei
myninį gyvenimą Vytas Šle
kys su Anele Savickiene. Jų 
vestuvės buvo daugiau šei
myninio pobūdžio—savo gi
minių ir draugų tarpe. Kur 
praleis “Medaus mėnesį”, ne
teko sužinoti. P.

nančią Toronte. Jis atvyko į 
pikniką, norėdamas pasima
tyti su buvusiais: savo jau
nystės draugai, tik gaila, 
mažai jų beatsilankė.

A. R. Antanavičiai, atvy
kusius maloniai priėmė ir 
pavaišino, dar draugijai 
paaukojo $10. Už vietovę 
neėmė jokio užmokesčio.

A. R. Antanavičiams už 
malonų priėmimą ir vaišes 
širdingas “Ačiū”.

NELAIMĖ
Birželio 8 d. nelaimė ištiko 

A. Ylienei namuose. Ji pa
slydo koją krisdama nuo ko
pėtėlių, ir smarkiai užsigavo 
nugarkaulį. Turėjo kreiptis 
pas gydytoją. Ligonė gydosi 
namie. J. N.

TRUMPAI
— Laukiama, kad apie 

trys milijonai užsienio turis
tų šią vasarą apsilankys 
Amerikoje. Toks padidėjęs 
skaičius aiškinamas tuo, kad, 
sumažėjus dolerio vertei, už
sieniečiai Amerikoje gali už 
savo valiutą daugiau nusi
pirkti.

— Prezidentas Carteris 
pasiuntė gana “griežtą” laiš
ką Fed. Vokietijos kancleriui 
Helmut Schmidt, kuris birže
lio 30 d. lankysis Maskvoje. 
Sakoma, prez. Carteris įspė
jęs jį, kad pasitarimuose su 
Brežnevu tasai nepalinktų 
ano pusėn, siūlant “ginklavi
mosi užšaldymą”.

— Vienintelis būdas iš
spręsti Amerikos “įkaitų” 
klausimą Irane—pagal Irano 
užs. reik, ministrą Ghotbza- 
deh—imtis visapusiškai su
reguliuoti Irano ir JAV pro
blemas.

— Greensboro, N. C. pra
sidėjo teismo byla prieš Ku 
Klux Klan narius ir rėmėjus, 
kurie kaltinami penkių Ko
munistų Darbininkų Partijos 
narių nužudyme pereitų me
tų lapkričio mėn., kai ta 
Partija organizavo demon
stracijas prie KKK ir nacių 
partiją.

• JUODIEJI GANDRAI 
NEIŠNYKS!

Užgorodo gamtininkai tei
gia, kad ii Raudonosios kny
gos greitai bus galima ii- 
braukti juodąjį gandrą, žmo
gaus rūpesčio ir pastangų dė
ka Karpatuose vėl dažnai ga
lima pamatyti gražuolj juodą
jį gandrą, — rašoma žurna
le „Sovetsklj Sojuz“. Beje, 
greitą jo nykimą buvo nulė
musi nelemta mada puoštis 
efektingomis iio paukščio 
plunksnomis.

Žmonės norėjo paminėti ketverių metų Soweto skerdynių 
sukaktį, bet Pietų Afrikos policija juos išblaškė su dujomis 
ir lazdomis.

Pietų Afrikoje buvo pla
nuojama paminėti ketverių 
m. sukaktį nuo neramumų, 
kurių metu nūo policijos kul
kų žuvo arti 600 negrų. Buvo 
norėta suorganizuoti darbi
ninkų. streiką, bet dėl gausy
bės policijos, kuria buvo ap
statytos geležinkelių ir auto
busų stotys, tai nepavyko 
įvykdyti. Cape Town ir dar 
poroje miestų streikininkams 
pasisekė, bet Johannesbur- 
ge, kurio netoliese yra So- 
weto-negrų apgyvendintas 
miestas, baltųjų laikomuose 
fabrikuose darbas nesusi- 
trukdęs.

Nežiūrint policijos, dauge
lyje vietų buvo prasiverži

Iš Afganistano sostinės kaltinimas 
Jungtinėms Valstijoms

Kabulas [TASS-ELTAJ. 
Afganistano Demokratinės 
Respublikos nacionalinės gy
nybos ministerija išplatino 
pareiškimą, kuriame griežtai 
smerkiami mėginimai panau
doti Jungtinėse Valstijose 
pagamintą cheminį ginklą 
Afganistano teritorijoje. Vie
nam tokiam mėginimui, sa
koma pareiškime, 1980 metų 
kovo 25 d. užkirto kelią 
Afganistano Demokratinės 
Respublikos ginkluotųjų pa
jėgų patrulis Gerato rajone. 
Nuginkluojant teroristų gru
pę, mėginusią įsiveržti į Af
ganistano teritorijos gilumą, 
be įvairių šaulių ginklų buvo 
taip pat atimtos cheminės 
granatos, pagamintos Jung
tinėse Valstijose.

Afganistano vyriausybė ir 
liaudis pagrįstai tikėjosi, kad 
tokie nežmoniški aktai dau
giau nepasikartos. Tačiau 
vos praėjus mėnesiui po mi
nėto įvykio, į vieno liaudies 
milicijos skyriaus teritoriją 
Gerate buvo numesta grana
ta su nuodingomis cheminė
mis medžiagomis. Kad už
kirstų kelią diversijai, sargy
binis panaudojo ginklą, ir 
granata nepasiekė taikinio. 
Teroristinis aktas ir šį kartą 
nesukėlė tų padarinių, kurių 
tikėjosi jo organizatoriai.

Afganistano Demokratinės 
Respublikos ginkluotųjų pa
jėgų daliniai surado slaptus 
ginklų sandėlius Pakistano 
pasienio rajonuose, priklau
siusius diversinėms banditų 
grupėms. Be šaulių ginklų, 
minų ir sprogmenų šiuose 
sandėliuose taip pat buvo 
surastos amerikiečių gamy
bos rankinės granatos su 
nuodingomis cheminėmis 
medžiagomis. JAV valstybės 
veikėjai, pažymima pareiški
me, postringauja apie žmo
gaus teises, kartu su savo 
parankiniais reikalauja svar
styti prasimanytą “Afganis
tano klausimą”, skleidžia ne
sąmones apie tai, kad tarybi
ne kariuomenė tariamai nau
doja cheminį ginklą, o patys 
tuo tarpu siekia pradėti karą 

mų, tačiau užmuštų ir sužeis
tų nebuvo daug, nes demon
strantai iš anksto buvo vai
komi su dujomis. Specialiu 
vyriausybės įsakymu buvo 
uždrausti bet kokie žmonių 
susibūriavimai.

NUKRITO 
POPULIARUMAS

Gallup Poll naujausiomis 
žiniomis prezidento Carterio 
populiarumas tarp amerikie
čių pasiekė žemiausią laipsnį 
nuo pereitų metų lapkričio. 
Iš apklaustų 1,224 amerikie
čių, už prez. Carterį pasisakė 
tik 33%, kai tuo tarpu kai 
pernai buvo 61%.

prieš taikius Afganistano gy
ventojus pačiais barbariš
kiausiais metodais. Tokie yra 
pavojingi imperializmo ir 
reakcijos planai.

SAUDI ARABIJA PRAŠO, 
O JAV PRISIBIJO

Saudi Arabija yra pirkusi 
iš Amerikos F-15 tipo lėktu
vų, kurie originaliai buvo 
parduoti su ta mintimi, kad 
jie nesudarys grėsmės Izrae
liui. Dabar paaiškėjo, kad 
Saudi Arabija yra paprašiu
si, kad JAV parduotų jos oro 
laivynui ir tam tikrų priedų 
prie tų lėktuvų, būtent, ji 
nori pirkti raketų, specialių 
degalo tankų ir bomboms 
laikyti padėklių. Amerika 
prisibijo, kad tuo atveju, jei 
tie priedai būtų parduoti, 
Saudi Arabijos lėktuvai turė
tų galimybę lengvai pasiekti 
Izraelį.

Specialistai, žinantys, kaip 
labai Amerika priklauso nuo 
Saudi Arabijos naftos, tvirti
na, kad prezidentas Carteris 
ir Kongresas, dabar atsidūrę 
keblioje padėtyje.

ICE CREAM SODA 
KINIJOJE PO 14 METŲ

Pradėjus plėstis prekybi
niams ryšiams su Kinija, 
kaip komercinė spauda rašo, 
Pekinge jau pradėta pardavi
nėti amerikietiška “ice cream 
soda”, kurios pardavimas bu
vo sustabdytas prieš 14 me-' 
tų. Prie krautuvių susidaro 
ilgos eilės. Stiklas kaštuoja 
apie 25 c.

ŠUNES PADĖS POLICIJAI
Philadelphijos pavyzdžiu, 

ir New Yorko miesto susisie
kimo policija ketina pradėti 
naudoti šunis. Policijos va
das pranešė, kad netrukus 
grupė savanorių policininkų 
bus pasiųsta į Philadelphiją 
apmokymui. Sako, kad pa
truliavimas su apmokytais 
šunimis yra daug lengvesnis 
ir žymiai sumažėja kriminali
niai nusikaltimai.

MIAMI, FLORIDA
Rwbw* i. wntlnfm

for a tooth” (akis už aki irRasizmas, žinoma, yra ka
pitalistinės sistemos liga, 
atėjusi iš vergijos šimtme
čių. Kaip buvo pirmiau, taip 
ir mūsų amžiuje rasizmo pa
grindas yra ekonominis žmo
gaus išnaudojimas. Tad ir 
rasinės riaušės ne tik Mia- 
myje, bet ir kituose miestuo
se buvo ir yra dalis klasinės 
kovos už ekonominę ir teisi
nę žmogaus lygybę. Socialis
tinėse šalyse, kur nėira eko
nominio išnaudojimo, nėra ir 
rasizmo.

Šių metų gegužės 17 ir 18 
dienomis Miamyje, juodų 
amerikiečių apgyventame ra
jone, įvyko tragiška rasinė 
eksplozija — neapykanta 
prieš rasizmą. Tai buvo vai
sius, išaugęs iš socialinės ir 
ekonominės nelygybės, kuri 
ugdoma kapitalizmo vadovy
bės viršūnėse. Juk ir šian
dien Miamyje nėra tos lygy
bės. Juodų žmonių bedarbių 
yra 17 procentų, kuomet 
baltų bedarbių tik 8 procen
tai. O juodų jaunuolių dar 
dvigubas nuošimtis negauna 
darbo. Taip ir teisėtumo ne
lygybė, policijos žiaurumas 
atlieka savo rasistinę veiklą. 
Pereitų metų gruodžio 17 
dieną Miamyje policistai žvė
riškai užmušė juodą apdrau- 
dos agentą Arthur McDuffie. 
Žinoma, kriminalistai buvo 
patraukti teisman, bet nenu
bausti.

Ta kriminališka juodo žmo
gaus žudynė buvo atlikta 
Miamyje, bet apgaulingai žu
dikų teismas buvo perkeltas 
į Tampą. Ten sudaryta baltų 
vyrų džiurė darė “sprendi
mą”. Gegužės 17 dieną per 
radiją, televizorių atėjo žinia 
į Miami, kad visi keturi žudi
kai Tampoje buvo išteisinti. 
Žaibo greitumu ta žinia pa
sklido juodų žmonių gyven
vietėse, vadinamam “Liberty 
City”, aplink N. W. 62 gat
vę. Ir spontaniškai apie 
7,000 juodų amerikiečių išsi
liejo į gatves protestui prieš 
McDuffie žudynę.

Žinoma, tai buvo neorgani
zuotas ir neprogramuotas 
protestas. Daugiau psicholo
giškas kerštas atsiteisti savo 
skriaudėjui. Vienas tokių 
protestuotojų spaudos repor
teriui pasakė, kad juodi žmo
nės atėjo pasakyti: “Let it be 
an eye for an eye and a tooth

Maskva. Pastatytas dar vienas olimpinis objektas—“Dinamo” sporto rūmai. Per 
Olimpiadą čia vyks rankinio varžybos. Jas stebėti galės penki tūkstančiai žiūrovų.

TASS-o nuotraukoje: sporto rūmuose—pirmosios varžybos.

Ypatinga estafetės diena 
taps 1980-ųjų liepos penktoji. 
Tą dieną olimpinė ugnis Mol
davijos TSR Liaušėnų kaime 
perkirs Rumunijos ir Tarybų 
Sąjungos sieną.

Apie dviejų tūkstančių 
dviejų šimtų kilometrų kelias 
mūsų šalyje paruoštas pagal 
sporto ir visuomeninių orga
nizacijų pasiūlymus. Olimpi

dantis už dantį). Taip ir 
buvo. Prasidėjo destrukcijos 
ir žudymo kova. Prie polici
jos gubernatorius Graham 
dar prisiuntė 3,600 nacionali
nės gvardijos ginkluotų ka
rių, kurie talkavo policijai 
nugalėti sukilėlius. Per porą 
dienų ir naktų vykusi kova 
padarė nemažai ir nuostolių. 
Laikraštis “Miami Herald” 
pateikė skaitlines, adresus ir 
nuostolius tos kovos, kuri 
vyko gegužės 17 ir 18 dieno
mis. Tai ve: 157 namai, jų 
tarpe krautuvės ar kitos įs
taigos buvo sužalota, api
plėšta ar sudeginta. Nuosto
lių padaryta apie 100 milijo
nų dolerių. Taip pat 18 žmo
nių buvo užmušta, jų tarpe 6 
balti, o 12 juodų. Apie tūks
tantis yra areštuotų—baltų 
26, o kiti visi juodi. Kiti 
šimtai sužeistų, patekusių į 
ligonines. Taip pat iškilo 
liudijimai, kad prie vandaliz
mo ir vogimo prisidėjo ir 
policijos tarnautojai, kurie 
privalo ginti šalies įstaty
mus, saugoti piliečius nuo 
kriminališkų užpuolimų.

Žinoma, yra sakoma, kad 
negerovė parodo duris į ge
rovę. Taip ir čia. Tragiška 
eksplozija Miamyje kai ku
riems atidaro akis. Pačioje 

ne ugnis keliaus per Ukrai
nos, Rusijos Federacijos 
miestus, pabuvos Kijeve ir 
Charkove, Belgorode ir 
Kurske, Oriole ir Tūloje. 
Keturiolika dienų tęsis ši 
kelionė. Per tą laiką numato
ma surengti apie šešiasde
šimt olimpinės ugnies sutiki
mo švenčių, daugiau kaip 
trisdešimt trumpų iškilmių 

kapitalistinėje spaudoje 
(“Miami Herald”) buvo pri
pažinta, kad rasizmas, eko
nominė ir teisinė nelygybė 
buvo priežastis šios tragiš
kos juodų žmonių eksplozi
jos. Sujudo organizacijų 
veikla prieš rasizmą, reikala
vimai pašalinti policijos žiau
rumą. Kyla reikalavimai, 
kad McDuffie žudikų teismas 
būtų iš naujo nagrinėjamas.

Kova reikalinga ir prieš 
tokius rasizmo propaguoto
jus, kaip kad Ku Klūks 
Klanai. Ta propaganda, kad 
“juodas žmogus visgi nely
gus baltam”, paliečia net kai 
kuriuos pažangius baltuo
sius. O mokslas jau yra 
pakankamai įrodęs, kad ne 
spalva, o galva diktuoja žmo
gaus protui. Juodos ar kitos 
spalvos žmogus, turėdamas 
tokias pat gyvenimo ir moks
lo sąlygas, nė kiek neatsilie
ka nuo balto žmogaus.

Tuo, kas įvyko Miamyje, 
žinoma, gali pasinaudoti ir 
rasistai, nes ši juodų žmonių 
demonstracija prieš rasizmą 
tapo destruktyve veikla. Bet 
vandalizmui, namų destruk
cijai ta juodų žmonių demon
stracija nebuvo organizuota 
nei programuota. Mes jau 
kalbėjome apie tai, kad tas 
tragiškas išpuolis buvo pa
ruoštas ir išprovokuotas tik
rų rasistų. Kova turi vykti 
prieš rasizmą ir tas sąlygas, 
kurios gimdo rasizmą.

V. Bovinas

Vilniaus senamiesty
Brendu rūku žibintams Šviečiant
Ir šildau širdį
Jų šviesa.
O bruožai mirusio Tilvyčio 
Praeivių fimėkšl veiduose.

Ir jis vedžiojo už parankės
Eiles
Šiuo skersgatviu gūdžiu,
Kai Sruogos gatvėj
Tuopų rankos
Jam grojo
Vėjus nuo Gaidžių.

Maestras klausėsi. Ir dėjo
Garsus —
Kaip tvarstį — prie žaizdos, 
Kad metai, polkom nuaidėję, 
Tirpintų sieloje ledus,

Primintų kaimo duoną šventą
Ir čia, tarp miesto akmenų.
Tokia dalia.
Poetams lemta
Malšlnt skausmus garsais dainų.

Ir mirt. Ir mirus ne Išdžiūti,
O virst gaiviuoju šaltiniu.
Savom pėdom
Kitus vedžioti
Per rūką skersgatvių senų.

BRONIUS MACKEVIČIUS

prie revoliucinės ir kovinės 
šlovės paminklų, memorialų.

Nešti deglą—didelė garbė. 
Mūsų šalyje pirmenybė su
teikta olimpinių žaidynių, pa
saulio ir Europos čempio
nams bei prizininkams. Tarp 
jų bus ir Miuncheno Olimpia
dos sidabro medalio laimėto
ja Nijole Šabaitė-Razienė.
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Moteris sudrumstė turtuolių ramybę
ALISE JONIKIENE

besišnekučiuodami . . bet 
tik ne tie, kurie vargo, plu
šėjo vasaros karščiuose ar 
šalčiausiam ore žiemos metu 
kilnojo ilgus rąstus, sunkius 
akmenis ir cementą. Tai kur

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

namas, kurį jo 
pavadino River 
453 East 32nd

Jau bus apie 80 m., kai 
poetas Šidiškis (Saulės Bro
lis) sukūrė eileraštį apie el- 
gėtą. Eileraštį ir pavadino 
Elgėta.

Prieš apie savaitę ar kiek 
seniau “The New York 
Times” dienraštyje tilpo 79 
apartmentų pastato, statyto 
1926 metais, nuotrauka. 1930 
m. tas apartmentas parduo
tas už 90,000. Šiais laikais jo 
nenupirksi be $180,000.

Ta nuotrauka man priminė 
minėtą eilėraštį . . . keli jo 
posmai, rodos, patys prakal
bėjo. Tas 
gyventojai 
House yra 
Street.

Kas jį statė ir kodėl? Gru
pė milijonierių susidarė koo
peratyvą ir nutarė gyvenimo 
parankumui ir malonumui 
pasistatyti apartmentinį na
mą.

Kiekviename apartmente 
yra po 12 kambarių, 6 vonios 
ir du ugniakuriai (fireplaces). 
Reiškia, kambario sienoj 
įrengtas pečiukas . . . ant 
degančių žarijų užmeti trum
pą storą rastą ir atsisėdus 
tamsiam kambaryje, lauki 
kol rastas pradeda liepsnoti 
ir lyg mėnulis apšviesti kam
barį. Tas sudaro romantišką 
atmosferą porai ar porelėms 
pasišnekučiuoti . . . Taip čia 
nemažai valandų praleidžia

vienas 
buvo 

nelai-

Poeto žodžiais:
Ant gatvės prie vartų 

palociaus mūrinio, 
Sėdi berankis ant maišo 

odinio.
Kiekvieno praeivio 

prašydams skatiko, 
Ir pasakodams vis kaip 

elgeta liko.
Bet kas matė minėtą nuo

trauką gali pasakyti, kad ten 
jokio elgetos nebuvo.

Taip. Bet ar bent 
tokio dydžio namas 
pastatytas neįvykus
mei? Be mažesnių ir didesnių 
susižeidimų arba ir gyvasties 
netekimo? Ak, tiesa . . . 
šiandien jau tokiuose atsiti
kimuose šeimai atlygina
ma .. . pinigiškai. Bet ar 
pinigas gali pavaduoti žmo
gų?

Jeigu šiandien prie to palo- 
čiaus vartų nesėdi berankis 
kepurę tarp kojų pasidėjęs 
ar neprašo išmaldų? Jei ne, 
tai jo reikia ieškoti kitur. 
Nueikime į kitoj gatvėj sto
vintį apartmentinį namą, ku
ris tuščias dėl to, kad jo 
savininkas, šiais brangeny
bių laikais jau savo namo

neberemontuoja, ir rasime 
nevieną elgetą skiepe (rūsy
je) ant skarmalų bemiegantį. 
Arba kad ir tokiose patalpo
se, kur žiemos šalčiausiomis 
dienomis kambariai neapšil
domi neva dėl to, kad šildy
mo aparatas “sugedo”. Bet 
kai pabando gyventojas ne
mokėti rendos (nuomos) ke
letą mėnesių,—tuoj atsiran
da aparatas jį su visa manta 
išmesti į gatvę!

Kiek jau senelių ir kūdikių 
yra nusilpusių, gyvenančių 
neapšildomuose kambariuo
se, susirgusių plaučių užde
gimu, mirusių kelyje į ligoni
nę! . .

Antras eilių posmas sako: 
Kitoj pusėj vartų prie

gonkų stiklinių, 
veda balta juosta tako 

cimentinio.

£

Svečiuose pas draugus Ventus. Iš kairės—Povilas Venta, 
Nastė Buknienė, Ieva Mizarienė, Ona Yozėnienė, Ona 
Šarmaitienė, Romas Šarmaitis, Nelė Ventienė.

S. Narkeliūnaitės nuotr.

“LAISVĖS” BENDROVES DIREKTORIŲ 
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
ruošiama

EKSKURSIJA Į TARYBŲ LIETUVĄ
Šiuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 

nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 
Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, Ill. 60643.

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

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

Telefonas: [212] 641-6887

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

ta
ki-
• v 
1S-

JONIŠKYJE IŠAUGINTI 
ABRIKOSAI

Joniškio sodininkystės 
rybiniame ūkyje, kaip ir 
tur, pastaraisiais metais
šalo daug vaismedžių. O štai 
tarp likusiųjų yra ir 70 atei
vių iš šiltųjų kraštų—abriko
sų.

Prieš penkiolika metų, ra
šo “Tarybinis balsas”, šis 
ūkis savo iniciatyva ėmė 
auginti ir pardavinėti gyven
tojams abrikosų sėjinukus. 
Dalis jų duoda normalaus 
dydžio, gero skonio vaisius. 
Pastarosios šaltos žiemos pa
rodė, kad abrikosai ne taip 
jau bijo ir mūsų krašto kli
mato.

Joniškiečiai tikisi, kad ne
tolimoje ateityje vietiniai ab
rikosai Lietuvoje bus bemaž 
tiek pat dažni, kaip, saky
sim, slyvos.

darbuotojams neveltui buvo 
paskirti respublikiniai “Gin
tarinės keptuvės” ir “Išra
dingo virėjo” prizai.

Nuo praėjusių metų, pri
mena Prienų “Naujas gyve
nimas”, birštoniečiai vieni 
pirmųjų pradėjo priiminėti 
poilsiautojus su šeimomis. 
Jiems rengiamos specialios 
išvykos ir ekskursijos.

SKAMBĖK, “GODA”!
Alytaus rajkoopsąjungos 

dainininkėms, rašo “Komu
nistinis rytojus”, trylika— 
laimingas skaičius. Vokali
niame ansamblyje trylika 
dainininkių, ir kaip tik try
liktaisiais dainos puoselėjimo 
metais kolektyvui suteiktas 
liaudies ansamblio “Goda” 
vardas. Ansamblio veteranės 
S. Daniškevičienė ir G. Žu
kauskienė pripažintos LTSR 
meno saviveiklos žymūnė- 
mis. Šių įvykių proga kom
pozitoriai V. Budrevičius ir 
V. Baumilas padovanojo an
sambliui naujų savo dainų 
gaidas.

Rajkoopsąjungos daininin
kės, vadovaujamos J. Pavilo- 
nio, jau surengė per 300 
koncertų. Jos ne kartą buvo 
“Sidabrinių balsų” konkurso 
laureatės, koncertavo per ra
diją ir televiziją.

STUDENTAI PUOSELĖJA 
MENĄ

Lietuvos Darbo raudono
sios vėliavos ordino žemės 
ūkio akademijoje jau trisde
šimt metų gyvuoja dramos 
kolektyvas. Beveik pusę šio 
laiko, pažymi “Kauno tiesa”, 
jam vadovauja Kauno dra
mos teatro aktorius A*. Vru- 
bliauskas, išvedęs kolektyvą 
į pirmaujančių gretas. Dau
gelyje apžiūrų ir festivalių 
akademijos scenos mėgėjai 
pelnė diplomus, neseniai ko
lektyvui suteiktas liaudies 
teatro vardas. Šiais metais 
jo iniciatyva Kauno aukštųjų 
mokyklų dramos kolektyvai 
suruošė festivalį “Studentai 
talkininkai—žemdirbiams”, 
su spektakliais aplankydami 
Kauno rajono S. Nėries, 
“Draugystės”, Zapyškio ko
lūkius, Vandžiogalos ir Pagy
nės tarybinius ūkius.

0 Šiaulių K. Preikšo peda
goginiame institute, infor
muoja “Raudonoji vėliava”, 
ypač populiarus vokalinis se
nosios muzikos liaudies an
samblis “Polifonija”, neturin
tis sau lygių šio žanro ko
lektyvų respublikoje. Įsikū
ręs prieš šešerius metus, 
ansamblis neseniai surengė 
savo šimtąjį koncertą.

TURISTAI PAMĖGO 
BIRŠTONĄ

Tik praėjusiais metais 
Birštono turistinėje bazėje 
pabuvojo per 16 tūkstančių 
poilsiautojų. Bazės kolekty
vas organizuoja daug turi-' 
ningų ekskursijų, turistinių 
žygių po gražias Birštono 
apylinkes, paįvairina turistų 
poilsį išmoningais renginiais, 
sportinėmis varžybomis. Ir 
turistinės bazės valgyklos

■ SVARIAUSIA 
EUROPOS JORA

TSRS MA Kolos filialo 
Murmansko jūrų biologijos 
inrfltuto mokslininkai, apl* 
bendrinę daugelio metų Ba
renco Jūros floros ir faunos 
tyrimų rezultatus, padarė U* 
vadą, kad II Europos žemy
ną skalaujančių jūrų Barenco 
jūra iluo metu yra ivarlausia. 
Povandeninio pasaulio gy
ventojų įvairovė čia didžiau
sia ii visų Siaurinės Europos 
dalies jūrų. Siame didžiulia
me vandens telkinyje ypač 
gausu planktono, ir tai nu
lemia vertingų verslinių žuvų 
gausumą.

Šalyse žaliuoja žolė 
nukarpyta,

Lyg gelumbės marška 
švariai išvalyta.

Galėtum pamanyti, kad 
kalba poetas Šidiškis apie šį 
pastatą ... Čia irgi namo 
siena iš vienos pusės—storas 
stiklas nuo lubų iki žemės. 
Aplink veda ne tik cementi
nio tako balta juosta, bet 
apie namą ir bėgantis upelis, 
ant kurio krantų stovi maži 
laiveliai (yachts), kuriais per 
vasaros karščius savininkai 
plaukioja ir atsivėdina. Per 
tas stiklines sienas gražu 
pasižiūrėti, kaip puikiai 
įrengtas fontanas sukinėda
masis laisto aplink žolelę ir 
gėles.
Vandenio lašeliai gėlės 

aptaškytos.
Varguoja, žydi burin 

sudarytos.
Kaip viduj apartmentai 

įrengti, kokie ten baldai, 
nesunku įsivaizdinti. Vienas 
rankų piešinys gal kainuoja 
tiek, kiek darbininko visas 
namelis.

Įvyksta skandalas
Kas čia gyvena? Visų var

dų nė neminėsiu; jie mažiau 
žinomi. Vienas pagarsėjusių
jų, tai buvęs JAV valstybės 
sekretorius Henry A. Kissin
ger.

Apie metus laiko čia yra 
gyvenusi miljonieriaus Cor
nelius Vanderbilto turtovel- 
dėtoja Gloria Vanderbilt. Pa
staruoju laiku ji vėl įsigeidė 
čia apsigyventi, nusipirkda
ma duplex apartmentą. Siūlė 
net ,$1,100,000, bet Direkto
rių taryba atsisako jai par
duoti. Skundas paduotas 
Valstijos Aukščiausiam teis
mui ir Žmoniškųjų teisių 
komisijai (Human Rights 
Committee). Ji kaltina tary
bą diskriminavimu jos kaip 
moters ir dėl to, kad ji 
draugauja su juodos rasės 
muzikantu Bobby Short.

Skandalas: Taryba ginasi. 
Girdi, čia ne diskriminacija, 
tik ji nenori “negeistinų pa
skolų”. Prie to, sako, ji 
nepajėgsianti tiek mokėti už 
apartmentą.

Kai kurie gyventojai aima
nuoja, kad štai Gloria Van
derbilt ėmė ir sudrumstė jų 
ramų gyvenimą. Iki šiol, 
sako, visi gražiai sugyveno, 
kai kurie net neperžengdami 
kaimyno slenksčio.

Kaip dalykas baigsis, ten
ka palaukti. Jis bus rišamas 
teisme. Kol bus baigta, 
apartmentas bus tuščias, nes 
Gloria išgavo drausmę (in
junction) ir niekas negali jo 
išnuomoti.

Visgi tvirtinimas, kad ne 
diskriminavimo tikslais di
rektoriai atsisako p. Vander
bilt apartmentą pervesti, ro
do, kad jie jaučiasi su tokiu 
elgesiu užsitraukę sau tarp 
civilizuotų žmonių gėdą. Tai 
žingsnis pirmyn. Reikia tikė
tis, kad ateis diena, kada ir 
jie praragės, kaip tie akli 
mačiukai ...

Birželio 11 d. į New Yorką 
atvyko Romas ir Ona Šar
maičiai. Jie mūsų mieste 
pabuvojo iki birželio 19 d. Be 
Romo mokslinių reikalų, jie 
spėjo aplankyti mus “Lais
vės” įstaigoje, buvo pas Nelę 
ir Povilą Ventus, pas mano 
giminaičius prie Albany. Ap
sistojo mano namuose.

Romas Šarmaitis baigė Vil
niaus Valstybinį Universite
tą chemijos fakultete. Jis 
turi chemijos mokslų kandi
dato (Ph. D.) laipsnį. Šiuo 
metu jis dirba Lietuvos 
Mokslų Akademijos chemijos 
ir cheminės technologijos in
stitute laboratorijos vadovu. 
JAV kolegų pakviestas daly
vaus metinėje Amerikos gal- 
vanostegų draugijos (Ameri
can Electroplaters Society) 
techninėje konferencijoje 
Milwaukee, Wisconsin. JAV 
galvanosteginėse firmose jis 
dalyvaus su pranešimais 
techniniuose seminaruose 
konversinių dangų formavi
mo teorijos srityje.

JAV draugų pakviesti Ro
mas ir Ona Šarmaičiai aplan
kė Bostoną ir New Yorką, o 
dar aplankys Detroitą, Chi
cago, Los Angeles, San 
Francisco, New Orleans, 
Floridą ir kitas įdomias tu
ristines vietoves.

Ona Šarmaitienė baigė Vil
niaus Valstybinį Universite
tą ekonomikos fakultete. 
Šiuo metu ji dirba Vilniaus 
miesto maisto prekyboje 
ekonomiste.

Į Vilnių draugai Šarmaičiai 
grįš pabaigoje rugpjūčio mė
nesio, kur jų laukia du sūne
liai—Andrus—11 metų ir Ju
lius 7 metų. Prieš vykdami 
namo jie savaitei-kitai dar 
sustos New Yorke. Jų mielai 
laukiame. Ieva Mizarienė

Julija Meškienė 
ligoninėje

Birželio 9 d. anksti ryto 
Julija Meškienė puolė savo 
namuose ir trijose vietose 
sulaužė šlaunį. Ji išgulėjo 
ant grindų per dieną iki 
parėjo namo iš darbo jos 
giminaitė Antonette.

Dabar draugė Meškienė 
randasi ligoninėje: Terrace 
Heights Hospital, 87-37 Pa
lermo Street, Hollis, N. Y. 
11423. Telefonas 848-0451. 
Klauskite Mrs. Meskis.

Linkime mūsų New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubo mie
lai narei greit pasveikti.

Ieva

lėktuvu #912

į Lot Lenkų

į Vilnių 9:10

LIEPOS 2-ROS 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

“Laisvės” direktorių ruošiama ekskursija į Lietu
vą į Dainų Šventę jau pilna. Čia paduodame, kokiu 
kursu keliaus ekskursantai.

Liepos 2-7 vai. vakare SAS 
išvyksta iš Kennedy

Liepos 3—Kopenhagoje persėda 
lėktuvą #362 vykti į Varšuvą 

Liepos 4—Iš Varšuvos atvyks 
vakare.

Liepos 14—Apleis Vilnių 11:55 vakare (trauki
niu; vykti į Varšuvą.

Liepos 16—SAS lėktuvu #752 vyksta į Kopenha
gą.

Liepos 17—SAS lėktuvu #911 atvyksta į Kenne
dy aeroportą, New Yorke, 3:05 po pietų.

Administracija

WORCESTER, MASSACHUSETTS

Mirus

Jokūbui Jaškevičiui
Reiškiame gilią užuojautą Jo giminėms bei 

' draugams Amerikoje ir Lietuvoje.
J. Sabaliauskas
B. Ohman
A. Stankus
F. K. Auseius
O. Šerbentienė
L. Auseius
E. Jusčius
P. Petrauskas

A. R. Januliai

F. Petkūnas 
J. Senkus 
J. Karazia 
J. Petkūnas 
J. Demikis 
N. Laza 
P. Plakštis
V. Makie

LA TUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

DETROIT, MICH.

ILGIAUSIŲ METŲ

Stefanijai Masytei
65-erių metų gimtadienio proga (birželio 8 d.), 

mes linkime mielajai Stefanijai sveikatos, sėkmės 
ir sulaukti dar daug, daug gimtadienių!

R. A. Lyben 
A. A. Garelis 
A. ir M. Vasaris 
A. ir A. Stacey
A. ir P. Brozowski 
J. ir N. Onusevich 
C. ir M. Tvaska
S. ir A. Riddell 
W. ir L. Gugas 
J. ir K. Rudys
L. ir A. Turzak 
A. ir I. Brazas 
J. ir S. Smith
W. ir E. Kennedy 
I. ir V. Soroka
M. ir P. Stunskas

' /

G. ir B. Olin
E. ir A. Balchūnas 
P. ir D. Tomes 
W. ir J. Milus 
T. ir G. Alfiero 
J. ir A. Laconis 
T. ir B. Rye 
S. ir R. Gugas 
A. ir E. Rye 
Birute Price 
Teophilia Masis 
Anna Daukus 
Alda Liminsky 
Anna Dočkus 
Mary Ann Jackman 
George Janonis

Ruoški n ės “Laisvės”
70 m. sukakties II mejimuiII

1981-aisiais metais

BRIEFS
Unwarranted property tax 

breaks for luxury housing 
and big corporations will 
cost New York City $100 
million in revenue in the 
upcoming fiscal year, Coun
cilwoman Ruth Messinger 
has charged.

* * *
America’s goodwill ambas

sador Bob Hope will be on 
his way to entertain in the 
Soviet Union for the first 
time in 21 yearš. On Septem
ber 15 he will travel with his 
wife Dolores, the Stuart Sy
mingtons and a group of 
other pals to Moscow where 
he’ll perform several shows.* * ♦

They say when Sister 
Theresa Kane welcomed 
Pope John Paul II to Wash
ington’s Shrine of the Imma
culate Conception last fall, 
she caused his visible annoy
ance and the embarrasment 
of other church officials with 
an appeal for admission of 
women to full ministerial 
rights in the Roman Catholic 
Church.

Despite criticism for her 
boldness Sister Theresa has 
continued to speak out and 
despite the furor she stirred 
during the Pope’s visit, Sis
ter Theresa was recently 
re-elected administrator gen
eral of her order, the 5,000- 
member Sister of Mercy of 
the Union, and she received 
the U.S. Catholic magazine’s 
1980 award for her efforts to 
advance the cause of women 
in the church.

♦ ♦ ♦
A franciscan priest said 

that thousands of children,

many from New Jersey, are 
being pushed into prostitu
tion in New York City.

Rev. Bruce Ritter said the 
children, as young as ten, 
“have no options.” He made 
his remarks to a conference 
sponsored by the Association 
for the Children of New 
Jersey. He blamed the pro
blem on the involvement of 
organized crime and the fail
ure of agencies to deal with 
sexually exploited children. 
Ritter runs a 24-hour crisis 
center and a number of 
shelters upstate for such 
children. 

* * *
Summer is here. Outdoor 

activities are in full swing. 
Parks, beaches and many 
other places people couldn’t 
enjoy during the winter are 
open to the public. And isn’t 
it a nice way to spend a hot 
day if you can spend it at the 
beach with your children.

Rse

A child on a beach.

1

!




