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KRISLAI
v Statistika kalba 

Svarbus mums įnašas 
Nemuno sesuo Dauguva 
Mitterandas ir NATO

R. BARANIKAS

Kartais statistika kalba 
garsiau negu bet kokie aiški
nimai. JAV Juodųjų žmonių 
teisės per paskutinius dve
jus dešimtmečius žymiai pa
gerėjo. Segregacija ne tokia 
arši Pietuose, kokia buvo. 
Juodi užima postus ir darbo 
vietas, kurios praeityje 
jiems buvo uždaros.

Bet yra ir kita pinigo pusė. 
Statistika štai ką rodo: 
1969-aisiais metais vidutinės 
Juodųjų žmonių šeimos įei- 
gos buvo apie 63% kiek 
uždirba to paties žmonių 
skaičiaus baltųjų šeima. 0 
dabar, 1981-aisiais metais? 
Ar padėtis pagerėjo? Ne, 
kaip tik atvirkščiai: Juodo
sios šeimos ieigos dabar tik 
57%! Kitaip sakant, balta 
šeima uždirba beveik dvigu
bai daugiau.

□
Kiekvienas mūsų laikraščio 

numeris turi skaitytojų mė
giamą anglų kalbos skyreli, 
pavadintą “Briefs” (“Trum
pai”). Po juom kuklus para
šas: “Ilsė”. Kaip mes visi 
žinome, tai skyrius, kuri 
paruošia Ilsė Bimbienė.

Žurnalizmas ne pašalinis ir 
ne naujas užsiėmimas I. Bim- 
bienei. Prieš tai, kaip ji 
sutapo su lietuviais, ji darba
vosi New Yorko estų kalbos 
pažangaus laikraščio redakci
joje. Nors jos visa darbuotė 
dabar lietuviškame judėjime, 
ji dar palaiko artimus ryšius 
su draugais estais, ir jos 
dėka estų veikėjai pas mus 
dažnai vieši.

“Briefs” savo įvairumu, 
spalvingumu ir gyvu tonu 
yra svarbus įnašas mūsų 
laikraštyje.

Kalbant apie kaimynus es
tus: kodėl pas mus beveik 
niekad nepasirodo dar arti
mesni kaimynai, broliai lat
viai? Juk jų dainos (žodis 
“daina” tas pats ir latvių kal
boje) panašios, panašūs šo
kiai, panaši tautosaka, pada
vimai . . . Šalia savo, mes 
dažnai išgirstame iš mūsų 
chorų, solistų, besilankančių 
muzikų, ištraukas iš klasiškų 
italų operų, vokiečių-austrų 
operečių . . . Gražu, puiku. 
Bet ar nebūtų taip pat puiku, 
ir be galo įdomu, išgirsti 
skambią latvių melodiją apie 
Nemuno seserį Dauguvą?

Skaitau, kad Puškino mu
ziejuje Maskvoje dabar ati
daryta didžiulė paroda “Pa- 
ryžiaus-Maskva”, kuri pirma 
buvo rodoma Paryžiuje. Tai 
istorinė paroda, sutelkianti 

^Prancūzijos ir Rusijos šio 
. Šimtmečio ankstyvosios da

lies meno bujojimo geriau
sius vaisius, įskaitant meną, 
kuris gyvavo po Spalio revo
liucijos jaunoje Tarybų Są
jungoje ankstyvu laikotar
piu.

Atydžiai studijavau tos pa
rodos storą katalogą-knygą. 
Įvairios tendencijos ir stiliai, 
per kuriuos jauni dailininkai 
tada bandė reikšti savo entu
ziazmą revoliucijai (Rodčen- 
ko, Tatlinas ir kiti) iki šiol 
lieka gyvomis pamokomis.

Turistai iš 50 pasaulio 
šalių Lietuvoje

Vilnius. — Užsienio turiz
mo valdybos prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos virši
ninkas Algirdas Petraitis su
teikė spaudai informacijų 
apie turistinius ryšius su 
užsieniu. Pagal statistiką per 
pastaruosius penkerius me
tus Lietuvą aplankė daugiau 
kaip 138 tūkstančiai turistų 
iš 50 pasaulio šalių. Jis pa
brėžė, kad dabar jau nebe 
naujiena pamatyti Lietuvoje 
svečius iš Australijos ar Ja
ponijos, iš Amerikos, Afri
kos, visų Europos šalių.

Užsienio turizmas, jis pa
reiškė, yra sudėtinė partijos 
ir valstybės Taikos progra
mos dalis. Tai svarbus vaid
muo, kuris buvo skiriamas ir 
Helsinkio pasitarime bei jo 
Baigiamajame akte.

Daug turistų atvyksta ir iš 
tarybinių respublikų. Eks
kursinės programos sudaro
mos taip, kad užsienio sve
čiai susipažintų su tarybine 
tikrove. Vienokia turistinė 
programa yra svetimtau- 
taučiams turistams, o kito
kia — lietuviškos kilmės tu
ristams. Pastariesiems la
biau nušviečiami tautinio

Saulė ir žemė
Vilnius. — Birželio pra

džioje čia įvykusis TSRS ir 
JAV simpoziumas Saulės ak
tyvumo įtakai klimatui dis
kutuoti priėjo išvados, kad 
trumpalaikės, taip pat de
šimtmečiams, ar net šimtme
čiams apskaičiuotos klimato 
prognozės leis ne tik įspėti 
žmogų apie galimus kraštuti- 
niškiausius reiškinius —- 
sausrą, atšiaurią žeimą, ura
ganą, audrą, bet ir panaudoti 
klimato resursus derlingu
mui planetoje didinti.

Žymūs abiejų šalių moksli
ninkai, atstovaujantys įvai
rioms mokslo šakoms, prade
dant kosmoso ir baigiant 
augmenijos tyrinėjimais, pa
sikeitė bendrų ieškojimų re
zultatais ir nutarė toliau kar
tu tęsti tyrimus.

TSRS delegacijai vadovavo 
prof. dr. J. Borisenkov, 
TSRS valstybinio hidrome
teorologijos ir gamtinės ap
linkos kontrolės komiteto vy
riausiosios geofizikos obser
vatorijos direktorius. JAV 
delegacijai vadovavo prof, 
dr. John Edis, kalnų obser
vatorijos Boulderyje direkto
rius.

Mitterandas, naujasis 
Prancūzijos prezidentas, pa
kvietė Debray būti jo pata
rėju kolonializmo, Afrikos, 
Pietų Amerikos ir panašiais 
klausimais. Debray yra kai
rių nusistatymų rašytojas 
žurnalistas, kuris pagarsėjo, 
kai jis praleido kiek laiko su 
Kubos didžiuoju revoliucio
nierium Che Guevara slapto
se bazėse Pietų Amerikos 
kalnynuose.

Kitaip sakant, kolonializmo 
klausimu Mitterandas bent 
nori klausytis balso iš kairės. 
Bet, iš kitos pusės, Mitteran- 
danas tvirtai ir kietai stoja 
už NATO, Siaurės Atlanto 
sutarties sąjungą, kuri fakti- 
nai yra vakarietiško imperia
lizmo ir visų kolonializmo lie
kanų saugotoja. 

kultūrinio palikimo, jo išsau
gojimo, studijavimo bei pro
pagavimo, tautinių kadrų 
ruošimo, tarptautinio auklė
jimo ir kiti klausimai.

Nors tarptautinis klimatas 
truputį atšalęs, Lietuvą gau
siai lankė ir tebelanko turis
tai iš JAV, Kanados, Fed. 
Vokietijos, Suomijos, Pran
cūzijos ir kitų kapitalistinių 
ir besivystančių šalių. Praė
jusiais metais juos ypač su
domino Tarybų Lietuvos 40- 
mečio renginiai.

Tačiau turizmas vyksta 
abiem kryptim —- ir Lietuvos 
žmonės keliauja po užsienį. 
Kiekvienais metais į užsienį 
vyksta apie 15-16 tūkstančių 
Lietuvos gyventojų. Jie at
lieka didžiulį informacinį dar
bą, aiškindami Lietuvos eko
nominius, kultūrinius laimė
jimus, taikią Tarybų Sąjun
gos politiką.

GANDHI SŪNUS 
PARLAMENTE

New Delhi. — Indijos 
premjerės Indiros Gandhi 
sūnus Rajiv tapo išrinktas į 
šalies parlamentą. Šis 36 
metų busimasis politikierius 
užėmė anksčiau buvusią savo 
jaunesniojo brolio Sanjay 
vietą. Sanjay prieš metus 
žuvo lėktuvo avarijoje.

Viena valstybė po kitos smerkia Izraelį Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos posėdžiuose už tai, kad subombardavo 
Irako atominę jėgainę. Dešinėje — JAV atstovė Jeane J. 
Kirkpatrick klausosi, kaip britų atstovas Sir Anthony 
Parsons kaltina Izraelį. Manoma, kad bus priimta rezoliuci
ja, pasmerkianti Izraelį, jei JAV susilaikys nuo veto. Irako 
rezoliucija reikalauja uždėti Izraeliui sankcijas ir priversti
atlyginti nuostolius.

Stichinės nelaimės 
JAV ir kitur

Minneapolis, Minn. — Pe
reitas savaitgalis buvo labai 
nelaimingas visam centrinės 
Amerikos regionui — net 
keli uraganai padarė daug 
žalos žmonėms ir jų nuosavy
bei. Sugriauti namai ne tik 
praėjusios audros, bet ir po 
to išsiliejusių upių. Manoma, 
kad potvynių metu nuskendę 
14 žmonių.

Tos stichinės nelaimės pa
lietė Minnesotą, Texasą, Illi
nois, Maryland, Ohio ir kitas 
valstijas, kur gubernatoriai 
paskelbė nepaprastos padė
ties stovį.

Kaip iš užsienių praneša
ma, viena tokių gamtos ne
laimių ištiko ir Iraną, kur 
žemės drebėjimo metu Ker
man provincijoje greičiausia 
žuvo apie 1,500 gyventojų. 
800 lavonų ištraukta iš griu
vėsių. Jie buvo skubiai pa
laidoti, stengiantis išvengti 
epidemijos.

Lenkijos Komunistų Partijos gen. sekretorius Stanislaw 
Kania [k.] kalbasi su delegatais rajoninėje partijos 
konferencijoje Krokuvoje. Ruošiamasi visos Lenkijos 
Komunistų Partijos suvažiavimui. Kania pripažino, jog 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos laiške lenkams esama 
daug tiesos ir tvirtino, kad kontrarevoliucijai nepavyks 
sukliudyti Lenkijos kelio į komunizmą.

JAV KALTINA TSRS
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Žydų 
Komisija išleido pareiškimą, 
kuriame pasmerkia Izraelio 
įvykdytą užpuolimą prieš 
Iraką ir jo atominės jėgainės 
išsprogdinimą. “Šiuo savo 
veiksmu Begino režimas pa
stato į pavojų visą Izraelio 
valstybės likimą, tuo pačiu 
siekdamas paneigti Palesti
nos laisvės kovotojų aspiraci
jas, kas yra prieš Jungtinių 
Tautų nutarimus,” — sako
ma pareiškime.

Tasai pareiškimas, pasira
šytas Komisijos pirmininko

Irano prezidento 
likimas neaiškus

Teheran. — Nesutarimai 
tarp Islamo fundamentalistų 
ir vakarietiškai galvojančių 
iraniečių privedė prie to, kad 
dabar jau reikalaujama šalies 
prez. Bani Sadr galvos.

Ajatola Khomeini nušalino 
Bani Sadr iš vyriausiojo ka
riuomenės vado pareigų ir 
reikalavo, kad jis atsiprašytų 
tautą už klaidas. Bet Bani 
Sadr nesiruošia tai padaryti. 
Dabar Irano prezidento liki
mą spręs šalies parlamentas. 
Didžiausiu prezidento priešu 
yra premjeras Mohammad 
Ali Rajai, aklas dvasininkų 
pasekėjas.

Damascus. — Sirijos elek
tros energijos ministras pra
nešė čia vykstančioje arabų 
šalių konferencijoje, posė
džiaujančioje atominės ener
gijos klausimais, kad Sirija 
planuoja pasistatyti atominę 
jėgainę.

Alex Kolkino, kviečia prez. 
Reaganą kartu su prez. 
Brežnevu sušaukti tarptauti
nę l&mferenciją aptarti tai
kos reikalus Vid. Rytuose.

Kaip Daily World praneša, 
Izraelio Komunistų Partijos 
gen. sekretorius Meir Vilner 
išleido atsišaukimą, kuriame 
pasmerkia Izraelio valdžios 
ataką prieš Irako atominį 
reaktorių. Jis dar apgailes
tauja, kad ir Izraelio darbo 
partija su savo vadu Simon 
Perez radusi reikalą valdžios 
akciją paremti.

TRUMPAI

Dublin. — Patrick Agnew, 
šešioliktai metų kalėti nu
teistas airių laisvės kovoto
jas, šiuo metu atliekantis 
bausmę Maze kalėjime, tapo 
išrinktas į Airijos parlamen
tą iš jo gimtinės Louth rajo
no.

Suprantama, jis parlamen
taro pareigų negalės eiti, bet 
tasai išrinkimas -— tai mora
linė pergalė visiems, kas 
remia airių laisvės kovoto
jus. Vienas tokių kovotojų, 
Billy Sands, taip pat buvęs 
išrinktas į parlamentą, nese
niai tame pačiame Mažę, ka
lėjime numirė badu, protes
tuodamas prieš britų politi
ką.

London. — The Times pra
nešė, kad viešųjų dokumentų 
ofise rasta medžiagos, kuri 
įrodo, jog britai planavo po 
II Pas. karo užpulti Tarybų 
Sąjungą atominiais ir bakte
riologiniais ginklais. Rastas 
sąrašas, kuriame įtraukti vi
si Tarybų Sąjungos miestai, 
turintys daugiau kaip 100 
tūkst. gyventojų ir galimi 
pasiekti iš britų bazių Angli
joje, Kipro saloje ir Indijoje.

Maskva. — Čia pasibaigė 
penktasis posėdis vadinamo 
Palmės Komiteto, sudaryto 
iš įvairių valstybių atstovų, 
veikiančių privačia iniciaty
va. Vardas paimtas iš buvu
sio švedų premjero Palme, 
kuris pirmininkauja tam Ko
mitetui, ieškančiam būdų su
vesti TSRS ir JAV prie 
pasitarimų stalo nusiginkla
vimo klausimais. JAV atsto
vavo Carterio laikais buvęs 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance. Komitetas kviečia abi 
šalis atnaujinti pasitarimus.

SMERKIA IZRAELIO
AGRESIJA PRIEŠ IRAKA

Washington. — JAV Vai- , tada pasitarsiąs dėl derybų 
stybės departamentas stip- nusiginklavimo srityje, 
riai reagavo į Tarybų Sąjun- Panašius priekaištus Ame-
gos vadovo Leonido Brežne- rikai Tarybų Sąjungos vado
vo priekaištą, kadą JAV ne-1 vas Brežnevas pareiškė ir 
rodo susidomėjimo rimtoms savo susitikime su Alžirijos 

prezidentu Chadli Bend Je- 
did, kai jis tvirtino, jog 
JAV stengiasi reikalą vilkin
ti.

deryboms dėl nusiginklavi
mo, liečiančio vidutinio sieki
mo branduolinių ginklų dislo
kavimą Europoje. Šį prie
kaištą Amerikai Tarybų Są- j 
jungos vadovas pakartojo sa- j 
vo susitikime su buvusiu 
Švedijos premjeru Olof Pal
me, kuris šiuo metu vado
vauja nepriklausomai komisi
jai, tiriančiai nusiginklavimo 
ir pasaulinio saugumo reika
lus.

JAV 
mentas 
būk jis 
gandą ryšium su švedo Pal
mės apsilankymu Maskvoje. 
To paties Valstybes departa
mento kalbėtojo tvirtinimu, 
Valstybės sekretorius Haig 
susitiksiąs su Tarybų Sąjun
gos užsienių reikalų ministru 
Gromyka rugsėjo mėnesį ir

Valstybės departa- 
kaltino Brežnevą, 
norįs daryti propa-

LANKYSIS
WILLY BRANDT

Willy Brandt

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos CK 
gen. sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko Leo
nido Brežnevo kvietimu bir
želio 29 d. į Tarybų Sąjungą 
atvyks su vizitu Vokietijos 
socialdemokratų partijos pir
mininkas Willy Brandt.

Šis 67 m. amžiaus politikos 
veikėjas, nors prieš septyne
rius metus ir rezignavęs iš 
kanclerio posto, šiuo metu 
yra veiklus ir svarbus Fed. 
Vokietijos vidaus ir užsienio 
ryšiuose. Jis taip pat yra ir 
Socialistų Internacionalo pir
mininkas, o su dabartiniu 
Prancūzijos prezidentu 
Francois Mitterand — jiedu 
asmeniški draugai.

Manoma, kad savo susitiki
me su Tarybų Sąjungos va
dovu Leonidu Brežnevu ir 
kitais jis palies pačias jau
triausias Atlanto alijanso 
problemas, o taip pat ir 
branduolinių ginklų balansą 
Europoje.

LAISVĖS" SKAITYTOJAMS
Sekančias dvi savaites (birželio 26 ir liepos 3) 

“Laisvė” neišeis. Sekamas numeris bus liepos 10 d.

Kontroversinis 
pašto ženklas

ybomis

Naujasis 
išleistas 
Charles

pašto ženklas, 
su princo

London. Kontroversija 
kilo dėl naujai išleisto britų 
pašto ženklo, kuris pradės 
kursuoti vieną savaitę prieš 
liepos 29 d., kada įvyks 
princo Charles vedybos su 
Lady Diana Spencer. Kaip 
nuotraukoje matyti, princas 
pavaizduotas visa galva 
aukštesnis už savo sužadėti
nę, kai tuo tarpu tikrovėje 
jis tėra aukštesnis už ją vos 
vienu coliu.

Publikai suraminti prireikė 
net oficialaus paaiškinimo, 
kurį suteikė Britų Pašto pie
šinių direktorius Barry Ro
binson. Jisai sako, kad prin
cas padarytas aukštesnis, 
nes reikėjo palikti vietos 
karalienės galvai, kuri pagal 
įstatymus turi būti pašto 
ženkluose kairėje ar dešinėje 
pusėje.

Keturias dienas

JAV žada Kinijai 
ginklų

Peking.
su kinų komunistų partijos ir 
vyriausybės galvomis konfe- 
ravo JAV valstybės sekreto
rius gen. Haig. Vizitas pasi
baigė tuo, kad amerikiečiai 
pranešė, jog jie parduos Ki
nijai visokius ginklus, net 
puolamuosius. Taip siekiama 
sudaryti bloką prieš Tarybų 
Sąjungą.

Ir oficialiuose pasitarimuo
se ir puotose gen. Haig 
reiškė viltį, kad JAV-Kinijos 
santykiams nepakenks da
bartinė JAV politika Taiwa- 
no atžvilgiu. Tautinei Kini
jai, kaip žinia, JAV įsiparei
gojusi parduoti ginklus. Bet 
dabar greičiausia Taiwano 
reikalas jau palaidotas, nes 
gen. Haig tvirtina, jog “ben
dra strategija prieš Tarybų 
Sąjungos ekspansiją” esanti 
kur kas rimtesnis dalykas.
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Labdarybė ir pelnai
Mūsų šalyje randasi šimtai visokių sąjungų, fondacijų ir 

fondų, kurių tikslas yra kovoti prieš vieną ar kitą ligą. Yra 
fondacijų prieš vėžį, prieš džiovą, prieš vaikų paralyžių, 
prieš epilepsiją, prieš 'širdies ligas ir t. t. ir t. t. Tai vis 
privatinės grupės, kurios save vadina labdaringomis. 
Kiekvienas amerikietis tą “labdarybę” žino: mes visi nuolat 
gauname nuo jų laiškus, prašančius aukų šiam ar kitam 
reikalui. Tie laiškai visuomet prašmatiniai atspausdinti, 
pridėtos puikiai iliustruotos brošiūros, iliustracijos, adre
suoti vokai atsakymui . . .

Bet tai dar ne viskas: tos “labdaringos” sąjungos turi 
ištaikingas raštines, gerai apmokamą personalą, aukštas 
algas gaunančius prezidentus, vice-prezidentus, patarėjų 
tarybas.

Pasirodo, kad nors tos sąjungos veikia kaip labdaringos 
draugijos, kurių tikslas kovoti prieš ligas, skleisti apšvietą 
apie sveikatos apsaugą, jos faktinai yra bizniai. Mat, 
vidutiniai imant tik apie 25%, tai yra, tik apie ketvirtadalis 
gautų aukų naudojama mediciniškam tyrinėjimui, konkre- 
tiškai sveikatos apsaugai. 75%, tai yra, trys ketvirtadaliai 
naudojami algoms išmokėti, literatūrai spausdinti, rašti
nėms samdyti.

Socialistinėje santvarkoje labdarybės nereikėtų: valdžia 
rūpintųsi sveikatos apsauga ir mediciniška apšvieta. Bet ir 
po kapitalizmu labdarybė, jeigu jau labdarybė, tokia turėtų 
būti, o ne pelno įrankis. Vietoje samdyto personalo, darbą 
atliekamu laiku galėtų atlikti savanoriai. Vietoje brangiai 
mokėti spaustuvėms už prašmatnų spausdinimą, spaustu
vės galėtų paaukoti savo triūsą. Tada aukojantis žmogus 
bent žinotų, kad jis aukoja skelbiamam tikslui, o ne kieno 
nors pelnui.

Kovos kasyklose
Birželio 8-tą dieną dauguma angliakasių sugrįžo į darbą 

po ilgo 73 trijų dienų streiko. Angliakasių-mainierių unija, 
United Mine Workers, skelbia, kad atsiektas nemenkas 
laimėjimas: kompanijos buvo priverstos pakelti algas net 
11 nuošimčių, atmušti kompanijų užsimojimą atimti iš 
angliakasių sunkiai išsikovotas pensijas. Kitaip sakant, 
pagal seną UMW tradiciją.

Bet kovos anglies kasyklų laukuose nesibaigė. Kai 
kuriose kasyklose darbas dar neatnaujintas, nes statybi
ninkai, tai yra, tie kasėjai, kurie stato ramsčius ir kitokius 
įtaisus tuneliuose, atsisakė grįžti į darbą, iki kasyklos 
nebus padarytos saugesnėmis. O kitose vietose kasėjai 
atsisakė sugrįžti į darbą, iki kompanijos sutiks neduoti 
darbo ne-unijistams.

Tuo tarpu UMW pradėjo plačią kampaniją organizuoti 
neorganizuotus angliakasius. Per paskutinį dešimtmetį, 
nedarbui siaučiant šalyje, anglies kasyklų savininkams 
pasisekė rekrutuoti tūksančius ir tūkstančius jaunų bedar
bių į kasyklas, vadinti juos “laikinais darbininkais” ir 
grąsinti atleisti juos iš darbo, jeigu jie įsijungs į uniją. Kai 
kur, kaip tai West Virginijoje savininkai vėl griebiasi 
teroro priemonių prieš neorganizuotus darbininkus, steng
damiesi juos atbaidyti nuo unijos. Kitaip sakant, kovos, 
kurios buvo laimėtos prieš penkiasdešimt, šešiasdešimt 
arba net šimtą metų turi būti pradėtos iš naujo.

Bet angliakasiai žino, kaip tas kovas vesti. Nestebėtina, 
kad jie įsteingė išlaikyti taip ilgą streiką ir nestebėtina, 
kad jie susilaukė nemenkų laimėjimų.

Koch kandidatuoja . . .
New Yorko meras Kochas paskelbė, ką visi visvien seniai 

žinojo: jis kandidatuoja sekančiam terminui. Ir atrodo, kad 
jį rems abi didžiosios partijos: demokratai ir republikonai, 
nors jis pats save skaito demokratu. Republikonai, kaip 
atrodo, jį rems, nes prezidentiniuose rinkimuose jis rėmė 
Reaganą.

Kochas save vadina liberalu, jis laiko save liaudišku 
žmogumi, jis nuolat maišosi tarp žmonių ir vis teigia, kad 
mūsų žmonių gerbūvis yra jo vyriausias tikslas. Bet tai tik 
priedanga, kaukė. Faktinai Kochas beveik kiekvienu 
svarbiu klausimu stoja už privilegijuotų klasių interesus: 
jis remia didžiųjų namų savininkus prieš nuomotojus; jis 
remia didįjį biznį prieš mažus amatininkus; jis leido 
uždaryti eilę ligoninių, kurios aptarnavo biednuomenę; po 
jo administracija viešas susisiekimas (požeminiai trauki
niai, autobusai ir t. t.) taip pakriko, kad jis blogiausias 
visoje šalyje. O kas blogiausia, tai kad mieste, kur tiek 
rasių žmonių gyvena kartu, jis ne tik neveda pakankamai 
griežtos kovos prieš rasizmą, bet kartais įstengia anti-ra- 
sistinę kovą menkinti ir niekinti.

Kochas tikriausiai neužsitarnauja New Yorko žmonių 
pasitikėjimo. Jeigu pažangios, kairios, liberalinės ir rasinių 
mažumų jėgos galėtų susivienyti ir susitelkti, jos galėtų 
išstatyti tikrai vertą kandidatą ir išrinkti tokį merą, kokiu 
kadais buvo LaGuardia.

Socialistai Prancūzijoje laimėjo daugumą
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidento Francois Mitte- 
rand socialistų partija pirma
me runde laimėjo absoliučią

daugumą parlamento rinki
muose. Galutiniai balsavimo 
duomenys paaiškės po atei
nančio sekmadienio.

LABAI LAUKIAMI IR 
GERBIAMI SVEČIAI 
TARYBŲ LIETUVOJE

“Komjaunimo tiesoje” (ge
gužės 19 d.) Eltos korespon
dento pranešime iš Vilniaus 
“Pasieniečių svečiai—rašyto
jai” skaitome:

“Jau penkerius metus Lie
tuvos TSR rašytojų sąjunga 
šefuoja vieną iš Pabaltijo 
apygardos pasienio užkardų, 
susitinka su pasieniečiais, 
rengia literatūrinius vaka
rus, pokalbius apie literatū
rą.

Artėjant Pasieniečio die
nai, grupė respublikos rašy
tojų, vadovaujama sąjungos 
valdybos sekretoriaus Algir
do Pociaus ir pasieniečių 
šefavimo komisijos pirminin
ko prozininko Igorio Kašnic- 
kio, pabuvojo šefuojamojoje 
pasienio užkardoje. Susitiki
mo metu rašytojai padovano
jo kariams bibliotekėlę su 
autorių autografais. Poetai 
E. Selelionis, J. Kobrinas ir 
prozininkas J. Skliutauskas 
skaitė savo kūrybą. Pasienio 
užkardos kariai šiltai sutiko 
respublikos nusipelniusio ar
tisto B. Smelcovo pasirody
mą.”

IR ARKLIO JĖGA 
TEBEVAIDINA SVARBŲ 
VAIDMENĮ

Tarybų Lietuvos “Valstie
čių laikraštyje” (birželio 6 d.) 
skaitome Kom. Partijos Cen
tro Komiteto ir Ministrų Ta
rybos atsišaukimą “Didesnį 
dėmesį arklininkystei”, ku
riame pabrėžiama:

Arklininkystė respublikoje 
turi senas tradicijas. Arkliai 
naudojami darbui, sportui, 
parduodami mėsai, ekspor
tuojami. Auginame septynių 
veislių arklius, tačiau didu
mą kaimenės sudaro lietuviš
kos .veislės. Respublikoje yra 
penki valstybiniai žirgynai, 
24 veislinės fermos. Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje veikia 
specialios žirginio sporto mo
kyklos, o respublikoje — 
keturiolika šios sporto šakos 
sekcijų.

Tačiau pastaraisiais metais 
arklių sumažėjo. Per dešim
tąjį penkmetį Kauno, Joniš
kio, Jonavos, Pakruojo ir 
Šakių rajonuose arklių skai
čius sumažėjo net 30-33 proc. 
Daugelyje ūkių per mažai 
dėmesio skiriama arklių re
produkcijai. Pernai iš šimto 
kumelių gauta vidutiniškai 
tik po 11 kumeliukų, o Uk
mergės, Utenos, Švenčionių, 
Rokiškio, Kėdainių, Jonavos, 
Anykščių rajonuose — po 
6-7.

Tokia padėtis susiklostė, 
nes nepanaudojame kergimui 
visų tinkamų kumelių ir erži
lų, kai kur laikome daug 
senų, net darbui nelabai tin
kamų arklių.

Tuo tarpu ūkiuose net ne
dideliems kroviniams per
vežti naudojami automobi
liai, mažiems plotams ir so
dybiniams sklypams įdirbti— 
traktoriai, išeikvojant nema
žai degalų ir tepalų.

Pirmaujančių ūkių patirtis 
rodo, kad ir aukštam mecha
nizacijos lygiui esant, dauge
lį darbų ekonomiškiau atlikti 
arkliais. Be to, arkliai gali 
nemažai pasitarnauti organi
zuojant dirbančiųjų poilsį, 
vystant sportą.

Atsižvelgiant į visa tai, 
LKP CK ir LTSR Ministrų 
Taryba priėmė nutarimą plė
toti arklininkystę. Žemės 
ūkio, Vaisių ir daržovių ūkio 
ministerijos, Žuvininkystės 
valdyba, partijos rajonų ko
mitetai, rajonų Liaudies de
putatų tarybų vykdomieji 
komitetai įpareigoti imtis 
priemonių didinti arklių skai
čių, gerinti reprodukciją, ra
cionaliau panaudoti arklius 
žemės ūkio darbams. Būtina 
gerinti arklininkystės selek
cinį, veislinį ir mokslinį tiria

mąjį darbą, tobulinti arklių 
veisles, kurti naujas linijas. 
Reikia toliau gerinti valsty
binių žirgynų veiklą, stiprin
ti jų materialinę techninę ir 
pašarų bazę. Kiekvienam ra
jonui nutarimo numatytos 
arklių skaičiaus didinimo, 
kumeliukų gavimo, pardavi
mo mėsai ir veislei užduotys.

Nutarimas įpareigoja 
auginti daugiau veislinių ir 
sportinių arklių, daugiau jų 
parduoti eksportui. Numaty
ta plačiau išvystyti žirginį 
sportą, organizuoti arklių 
nuomavimą miestuose, gy
venvietėse, turistinėse bazė
se ir poilsiavietėse.

Arklininkystės darbuoto
jams skatinti už kiekvieną 
išaugintą iki atjunkymo ku
meliuką bus mokama 50 rub
lių premijos.

Vietinės pramonės minis
terijai pavesta išplėsti arkli
ninkystės inventoriaus asor
timentą, pagerinti jo koky
bę. Žemės ūkio ministerija ir 
Valstybinis profesinio techni
nio mokymo komitetas įpa
reigoti užtikrinti kvalifikuotų 
kadrų arklininkystei ruoši
mą.

Numatytos priemonės vi
sapusiškai propaguoti arkli
ninkystės vystymą.

JUK TURĖTŲ BŪTI
Kaip žinoma, Šiaurinė 

Airija dar ir šiandien tebėra 
kapitalistinės-monarchistės 
Anglijos kolonija. Gegužės 
26 d. spaudoje pasirodė iš 
Londono pranešimas “Dar 
viena auka”, kuriame sako
ma:

“Tūkstančiai Šiaurės Airi
jos Derio miesto gyventojų 
šiandien dalyvavo Patriko 
O’Haros — Long Kešo kon
centracijos stovyklos kali
nio — laidotuvėse. Jis mirė 
61 bado streiko dieną. Šį 
straiką jis kartu su kitais 
koncentracijos stovyklos ka
liniais paskelbė, reikalauda
mas suteikti Long Kešo kali
niams politinių kalinių statu
są.

Patrikas O’Hara — ketvir
toji Anglijos valdžios savava
liavimo auka. Olsterio katali
kų bendrija jau palydėjo į 
paskutinę kelionę R. Sendsą, 
F. Hiuzą, R. Makrišą, kurie 
taip pat tapo oficialaus Lon
dono vykdomos Šiaurės Airi
joje teroro politikos auko
mis.”

Brangi privilegija
Lygios teisės
Mūsų lėktuvai
Kovos draugą palydint

IEVA MIZARIENE

Tarptautinėmis 
temomis

PAVOJINGAS KURSAS

RYTMETYS

Kai skaitysite šias eilutes, 
aš jau būsiu pakeliui į savo 
tėvų žemę — Tarybų Lietu
vą, kurioje apsilankyti yra 
ne tik džiaugsmas, bet ir 
brangi privilegija.

Tuo pačiu metu tenai lan
kysis ir laisviečių ekskursija. 
Vieni vyksta pirmą sykį, bet 
nemažai jau yra ir tokių, 
kurie į Lietuvą keliauja bent 
kelintą kartą.

Ir kas yra įdomu, tai tas, 
kad nesvarbu, kaip dažnai į 
Tarybų Lietuvą bevažinė- 
tum, kiekvieną kartą tenai 
vis randi ką nors naujo, ką 
nors gero, liudijančio, kaip 
kultūros ir technikos pažan
gos keliu žygiuoja mūsų Ta
rybų Lietuva.

Galvodama apie Tarybų 
Lietuvos pasiekimus visose 
gyvenimo srityse, ypatingai 
čia turiu galvoje jos moteris, 
tai minčiai atėjus po to, kai 
spaudoje perskaičiau žinias 
iš Šveicarijos.

Ten balsuotojai patvirtino 
savo konstitucijos papildymą 
dėl vyrų ir moterų lygybės 
švietime, pramonėje ir na
mie.

Dabar Šveicarijos moterys 
galės gauti ir tą patį atlygini
mą už tą patį darbą, kaip ir 
vyrai. Ir jos galės kandida
tuoti bei būti renkamos į 
vietinę administraciją. Ir vi
sa tai prasideda tik 1981 m. 
birželio 14 d.

Tai tau ir demokratija! Ir 
dar tokioje Šveicarijoje!

Mūsų Lietuvoje moterys 
turi ir naudojasi lygiomis 
teisėmis nuo to laiko, kai tik 
buvo įkurta tarybinė san
tvarka.

Todėl ir malonu, kai kiek
vieną kartą, kai apsilankau 
Tarybų Lietuvoje, vis pama
tau naujų laimėjimų, pasiek
tų moterų, kurios kartu su 
vyrais lygiomis kuria savo 
tėvynės šviesią ateitį tarybi
nių respublikų šeimoje.

' □
Tarptautinius horizontus 

sudrumstė Izraelio avantiū
ra, amerikoniškais lėktuvais, 
tai reiškia, mūsų amerikiečių 
taksų mokėtojų pinigais nu
pirktais lėktuvais, sunaiki
nus Irako atominę jėgainę.

Izraelio premjeras Begin 
bažinasi, kad kaip tik šiuo

momentu būtinai reikėję tą 
jėgainę išbombarduoti, nes 
netrukus ji jau būtų pradėju
si atomines bombas gaminti, 
o tos bombos būtų kritusios 
ant Begino ir jo tautiečių 
galvų.

Taip tvirtina Beginąs, nes 
jam rinkimai po nosim. Ir 
kas žino, gal tasai bombarda
vimas ir prisidės prie jo 
partijos laimėjimo, bet čia 
prisimena Tarptautinės Ato
minės Organizacijos praneši
mas, kuriame buvo pabrėžta, 
jog toji jėgainė gamins tik 
elektros energiją.

Ir dar prisimena nesena 
praeitis, kai vieną sykį Ang
lija buvo užaliarmuota, kad 
neparduotų Kubai autobusų 
ir todėl, jog prisibaiminta, 
kad kubiečiai nevažiuotų į 
kitas šalis kariauti . . . auto
busais.

Tenka tarti žodį kitą ir 
vietiniais reikalais, ypač, kad 
jie artimi.

Gerų žurnalistų progresyvi 
spauda niekados perdaug ne
turėjo, bet jų eilės vis retė
ja.

Birželio 11 d., eidamas 77 
metus amžiaus, mirė Erik 
Bert, daugiau kaip 40 metų 
dirbęs pažangioje šio krašto 
spaudoje, pirma Daily Wor
ker, o paskui — Daily 
World.

Gimęs iš Vokietijos atvy
kusių socialistų tėvų šeimo
je, savo gyvenimo mokyklą 
jis išėjo socialistų “sekmadie
nio mokyklose”, o Columbia 
universitete jis 1927 m. bai
gė ekonominius mokslus, įsi
gydamas magistro laipsnį. 
Vėliau studijavo Berlyno uni
versitete, kur susipažino su 
dinamišku vokiečių komunis
tų partijos judėjimu, pada
riusiu jam didelės įtakos.

Velionis buvo daugelio 
knygų autorius, gabus žur
nalistas, veiklus partijos dar
buotojas New Yorke. Gilia
me nuliūdime liko jo gyveni
mo draugė Ruth su šeima, 
kuriai užuojautas pasiuntė 
Amerikos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas. Prie 
jos, suprantama, jungiasi ir 
visi, kas vertina velionio 
darbą ir jo įnašą darbo žmo
nių kovoje už šviesesnę ateitį 
ir taikų tautų sugyvenimą.

Japonijos komunistų parti
ja kreipėsi į japonų tautą ir 
paragino neleisti, kad šalis 
būtų paversta JAV branduo
line baze. Šį žingsnį padikta
vo pavojingi pastarojo laiko 
įvykiai.

Jie prasidėjo tuo, kad po 
neseniai įvykusio Japonijos 
ministro pirmininko D. Su- 
dzukio vizito į Jungtines 
Amerikos Valstijas Japonijos 
ir Amerikos komunikate 
abiejų Šalių santykiai pirmą 
kartą buvo apibūdinti kaip 
“sąjungininkiški”. Spaudos 
pranešimais, Tokijo atstovai 
įsipareigojo didinti karinius 
asignavimus, išplėsti Japoni
jos karo aviacijos ir karo 
laivyno pajėgų veiksmų sferą 
už tūkstančių kilometrų nuo 
šalies krantų, kad čia bazuo- 
jamas Amerikos septintasis 
laivynas galėtų vykdyti ope
racijas Persų įlankos rajone. 
Japonija taip pat prisiėmė 
kai kurias žandaro funkcijas 
Azijoje. Taigi Japonijos ir 
Amerikos bendradarbiavi
mas darosi Tolimųjų Rytų 
mini NATO, glaudžiai susiju
siu su Šiaurės Atlanto bloku.

STASYS NOVICKAS

Pcdef lauką, prie beržyno, 
Žemuogės iš saulės krautą geria. 
Bitės ir vaikai težino 
Uogų saldutį nektarą —• 
Bitės ir vaikai temoka 
Žemuogę vadinti saule. 
Gal todėl tų širdyse ir noksta 
Žydintys ir kvepiantys pasauliais.

Beržuose —- lyg lauko gėlės 
Paukščiai žydi.
Jų daina — tarsi šviesus šešėlis, 
Sklindantis iš žydro

Vasaros padangės veido.
O žolė f — tarytum 
Žemės pulso aidas —< 
Skruzdės neša rytą...

Ir tikrai — kas žino, 
Ko per žalią upę 
Link ramaus beržyno 
Žmonės skuba...
Jų veidai — bespalviai, 
fr nečiulba širdys:
Ant pečių — lyg aštrūs dalgiai — 
Verkia kirviai —

Tokijas tampa faktiškai tie
sioginiu pavojingos taikai mi
litaristinės, hegemonistinės 
dabartinės JAV administra
cijos politikos dalyviu. Tai 
negalėjo nesukelti pasipikti
nimo Japonijoje.

Japonijos visuomenės pasi
piktinimas dar padidėjo, kiek 
vėliau paaiškėjus, kad jau 
daugiau kaip du dešimtme
čius galioja slaptas susitari
mas, kuris leidžia Jungti
nėms Amerikos Valstijoms 
įvežti branduolinį ginklą į 
Japonijos teritoriją. Tuo bū
du pasitvirtino blogiausi Ja
ponijos visuomenės būgšta
vimai: Japonija — vienintelė 
pasaulyje šalis, patyrusi bai
sią atominio ginklo jėgą — 
paverčiama priešakine JAV 
branduolinės strategijos ba
ze ir branduolinio užpuolimo 
atramos punktu, pažeidžiant 
Japonijos konstituciją ir tris 
nebranduolinius principus: 
negaminti branduolinio gink
lo, neįvežti ir nelaikyti jo 
Japonijos teritorijoje, kurių 
laikytis įsipareigojo Japoni
jos vyriausybė.

Šalies opozicinės partijos 
pareikalavo, kad vyriausybė 
atsisakytų sąjungos su Wa- 
shingtonu, kuri kelia grėsmę 
nacionaliniams Japonijos in
teresams, ir griežtai laikytų
si trijų nebranduolinių prin
cipų. Todėl vyriausybė pri
versta manevruoti. Atsista
tydino užsienio reikalų mi
nistras M. Itas. Neribotam 
laikui atidėtas JAV valsty
bės sekretoriaus A. Haigo 
vizitas į Tokiją. Kartu Japo
nijos vyriausybė pareiškė, 
jog ji nesieks, kad būtų at
šauktas Amerikos lėktuvne
šio “Midway” atplaukimas į 
Jokosukos uostą, kaip to 
reikalavo visuomenė, būgš
taudama, kad jame yra bran
duolinis ginklas. Kitaip sa
kant veidmaniški Tokijo gud
ravimai iš esmės nieko nepa
keičia. Štai kodėl platieji Ja
ponijos gyventojų sluoksniai 
kyla į kovą prieš pavojingus 
taikai militaristinius Tokijo 
ir Washington© planus.

V. Sereika

London. — Nepaisant pasi
kėsinimo prieš karalienę, 
britų karališkoji šeima pasi
ryžusi nenutraukti savo tra
dicijos dalyvauti įvairiose iš
kilmėse ir “bendrauti su 
žmonėmis”. Visa laimė tik, 
kad tasai 17 metų jaunuolis 
paleidęs tuščius šovinius ka
ralienės pusėn, kai ta jojo 
parade, surengtame jos gim
tadienio proga. Policija tą 
jaunuolį Marcus Serjeant 
suėmė. Jis bus teisiamas.
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LIETUVOS ANSAMBLIUI—40 METŲ

Gegužės pabaigoje iškilmingu koncertu savo veiklos keturiasdešimt metų sukaktį 
pažymėjo Valstybinis akademinis dainų ir šokių liaudies ansamblis “Lietuva”. 
Ansambliečiai su meiles puoselėja ir perteikia lietuvių liaudies meną, populiarina jį ne 
tik gimtajame krašte, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje, užsienyje. Jie lankėsi Lenkijoje, 
Rumunijoje, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Čekoslovakijoje, Mongolijoje, 
Jugoslavijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Danijoje, Italijoje, Suomijoje, Kanadoje, 
Japonijoje, Vakarų Berlyne, Lotynų Amerikos šalyse.

Keliaudami po Lietuvą, ansambliečiai užrašė apie šimtą tūkstančių dainų tekstų, 
liaudies melodijų, šokių aprašymų. Būdingiausi atskirų etnografinių zonų šokiai ir 
žaidimai, melodingiausios dainos ir sudaro programų numerius. Ansambliui aktyviai 
talkina respublikos kompozitoriai, poetai, choreografai. Maždaug pusę programų 
numerių sudaro jų nauji kūriniai, parašyti specialiai ansambliui.

Metams bėgant, keičiasi šokėjų, dainininkų, muzikantų kartos. Bet ansambliečiai 
visada su jaunatvišku veržlumu ir kūrybingumu neša darbo žmonėms taurų liaudies 
meno grožį, ugdo naujas socialistinės kultūros tradicijas.

Nuotraukose: Koncertuoja “Lietuvos” ansamblis. V. Gulevičiaus nuotr.

PANEVĖŽIO NAUJIENOS
Kyla naujas mikrorajonas
Pilėnų gatvės mikrorajo

nas, kurį pradėjo statyti Pa
rodomojo statybos tresto 
darbininkai, bus gražiausias 
ir patogiausias gyventi mies
te. Beveik 30 hektarų uži
mančiame plote šalia penkių- 
šešių aukštų namų iškils 3 
dvylikaaukščiai ir 12 de
vynaukščių. Be to, numato
ma pastatyti modernų pre- 
kybos-visuomeninį centrą, 
vidurinę mokyklą, 2 vaikų 
darželius-lopšelius, aukštybi- 
nius lengvųjų automobilių 
garažus gyventojams. Būdin
ga tai, kad naujojo mikrora
jono neraižys magistralinės 
gatvės, jame augs daug me
džių, gėlių.

Šiemet panevėžiečiai gaus 
daugiau kaip 40 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto. Daugiausia namų 
iškils baigiamame statyti 
Klaipėdos gatvės gyvenama

jame rajone, kuriame po 
metų kitų jau gyvens 35 
tūkstančiai žmonių.
Plečiasi eksporto geografija

Prancūzija — dešimtoji už
sienio šalis, į kurią savo 
produkciją pradėjo ekspor
tuoti Stiklo fabrikas. Di
džiausios Pabaltijyje tokio 
profilio įmonės pagamintą 
langų stiklą ir stiklo blokus 
noriai perka Norvegijos, 
Olandijos, Austrijos, Vokie
tijos Federatyvinės Respu
blikos ir kitų šalių statybinės 
firmos. Tačiau didžiausias 
gaminių srautas tenka Pabal
tijo respublikų, Baltarusijos 
ir Kaliningrado srities naujo-, 
sioms statyboms.
Projektuotojai žemdirbiams

Originalų Apaščios upelio 
vidupio sureguliavimo pro
jektą paruošė Respublikinio 
vandens ūkio projektavimo 
instituto Panevėžio skyriaus 
inžinieriai D. Barvainienė ir

P. Repčys. Jis jau pradėtas 
įgyvendinti, o visiškai užbai
gus darbus, Biržų rajono Ku- 
preliškio ir Einorių kolūkiai 
gaus 600 hektarų nusausintą 
ir apsėtą plotą. Jame nusi
drieks ištisa šliuzų sistema, 
bus įrengtos kultūrinės pie
vos ir ganyklos, nutiesti 
nauji keliai, pastatytas tiltas 
per Apaščią. Sąjunginiame 
konkurse projekto autoriams 
pripažinta antroji vieta, pa
skirta premija.

Panevėžiečiai projektuoto
jai naujų žemių įsisavinimo ir 
nusausinimo projektus ren
gia Šiaurės Lietuvos rajonų 
žemdirbiams. Įgyvendinant 

I juos, melioratoriai susiduria 
su vis sudėtingesniais dar
bais. Pavyzdžiui, Rokiškio 
rajono Sartų tarybiniame 
ūkyje didelis erozijos nualin-
tas plotas buvo ne tik nusau
sintas, bet ir padengtas spe
cialiai paruoštu derlingu j 
kompostu. A. Ambraška

Modernus prekybos centras atidarytas Utenos rajono Sudeikių kolūkyje. Jame yra
valgykla-kavinė, maisto prekių parduotuvė. Prekybos centras — gera paslauga ne tik 
kolūkiečiams, bet ir turistams, poilsiautojams, atostogaujantiems prie gražiosios 
Apaščios.

Nuotraukoje: Bendras prekybos centro Sudeikių kolūkyje vaizdas.
G. Svitojaus nuotr.

ŽMOGAUS TEISĖS
DVEJUOSE PASAULIUOSE

APIE MOTERŲ LYGIATEISIŠKUMĄ
Šių metų kovo 8 dieną 

sukako lygiai 70 metų, kai 
II-os Tarptautinės moterų- 
socialisčių konferencijos ra
ginimu pasaulio pažangioji 
visuomenė pirmą kartą isto
rijoje pažymėjo Tarptautinę 
moters dieną — kovos už 
moters ekonominio, sociali
nio ir politinio išlaisvinimo 
dieną. Be to, verta prisimin
ti, kad 1975 m. Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija paskelbė 
artimiausius dešimt metų 
Moters dešimtmečiu. Pusė 
šio termino jau praėjo, todėl 
galima padaryti kai kurias 
išvadas.

Ne kartą esame tvirtinę, 
kad socializmo šalyse moterų 
lygiateisiškumas nėra vien 
teorinis teiginys, užfiksuotas 
tų šalių konstitucijose. Tai 
realybė, kurią įrodyti nėra 
sunku, užtenka pasidomėti 
akivaizdžiais faktais.

Pradėkime nuo moterų tei
sės į darbą. Tarybų Sąjungo
je darbe sferoje užimta be
veik 94 procentai bendro 
darbingų moterų skaičiaus. 
Kai kurios darbo sferos be
veik pilnai joms priklauso. 
Pavyzdžiui, prekybos, visuo
meninio maitinimo, sveikatos 
apsaugos, socialinio aprūpi
nimo ir fizinio lavinimo srity
se moterys sudaro 84 pro
centus viso dirbančiųjų skai
čiaus, liaudies švietimo — 74 
procentus, kultūros srityje— 
73 procentus. Bet nemanyki
te, kad moterys dirba tik 
šiose srityse. Tarybų Sąjun
goje yra maždaug 4 tūkstan
čiai moterų fabrikų ir ga
myklų direktorių, firmų va
dovių, daugiau nei 200 tūks
tančių dirba cechų, skyrių ir 
laboratorijų viršininkais, 
daugiau nei 200 tūkstančių 
moterų vadovauja pamai
noms bei gamybos barams. 
Virš pusės milijono mote
rų — mokslo darbuotojos, jų 
tarpe virš 5 tūkstančių — 
mokslų daktarės ir arti 108 
tūkstančių — mokslų kandi
dačių. Kitaip tariant, 40 pro
centų Tarybų Sąjungos 
mokslininkų sudaro moterys, 
mokslo daktarų tarpe jų yra 
14 procentų, o mokslų kandi
datų — net 28 procentai. 
Inžinierių, konstruktorių, ir 
technologų tarpe moterys 
sudaro nuo 35 iki 45 procen
tų.

O dabar sulyginkime — 
Jungtinėse Valstijose mote
rų inžinierių rasime tik 2 
procentus bendro jų skai
čiaus, mokslininkų — tik 9 
procentus. Nepaisant to, kad 
formaliai dauguma kapitalis-. 
tinių šalių pripažįsta moterų 
teisę į vienodą uždirbį su 
vyrais, faktiškai to nėra. 
Tarptautinės Demokratinės 
moterų federacijos duomeni
mis, Federatyvinėje Vokieti
joje ir Prancūzijoje moterų 
atlyginimai 30 procentų ma-
žesni nei vyrų, Japonijoje jie 
mažesni net 50 proc. Jungti
nėse Valstijose šis skirtumas 
sudaro 40 procentų. Beje, 
JAV tik 1972 metais priėmė 
konstitucinę pataisą, sutei-
kiančią moterims lygias su 
vyrais teises, tačiau štai jau 
19-ti metai, kai ši pataisa vis 
dar netapo įstatymu. Netapo 
todėl, kad lig šiol ją ratifika
vo neužtenkamas skaičius 
valstijų iš 50-ties. Tuo tarpu 
būtina, kad šią pataisą iki 
1982 metų birželio 30 dienos 
ratifikuotų ne mažiau kaip 38 
valstijos. Kaip matome, “ly
gių galimybių šalyje” mote
rys lygių galimybių faktiškai 
neturi. Jas pirmąsias atlei
džia iš darbo ir paskutinią
sias priima. Nedarbas mote
rų tarpe yra žymiai didesnis, 
nei vyrų. Štai vien Bendro
sios rinkos šalyse 1977 me
tais iš 6 milijonų bedarbių 4 
milijonus sudarė moterys. 
Tokie tad faktai. Pridurki-

Tarybų Lietuvos naujienos 
[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRASClUS PASKLAIDŽIUS] 

Parinko A. Petrauskas

me, kad šiandien iš 814 
milijonų žmonių nemokančių 
nei skaityti, nei rašyti, be
veik 600 milijonų sudaro mo
terys. O dabar pasidomėki
me, kiek moterų dalyvauja 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos valdyme.

Moteris, posėdžiaujančias 
Amerikos atstovų rūmuose, 
suskaičiuoti nesunku — jų 
tik 16-ka. Moteris, posė
džiaujančias senate, suskai
čiuoti dar lengviau — užten
ka užlenkti vieną pirštą. Ne 
ką geresnė padėtis ir mote
rį — premjer ministrę turin
čioje Anglijoje: parlamento 
bendruomenių rūmuose tarp 
635 deputatų rasime tik 19 
moterų. Tuo tarpu Tarybų 
Sąjungoje visų respublikų 
Aukščiausiose Tarybose po
sėdžiauja 6,728 deputatai, 
kurių 36 proc. sudaro mote
rys. Dar didesnį moterų 
skaičių rasime vietinės val
džios organuose — vietinėse 
tarybose, kur iš 2 mil. 275 
tūkst. deputatų moterų yra 
net 50 procentų.

Skaitytojui gali kilti keli 
klausimai — negi tarybinės 
moterys turi žymiai daugiau 
laiko? Negi jos mažiau rūpi
nasi vaikais, šeima ir buiti
mi? Jeigu ne, tai kas joms 
padeda?

Padeda valstybė. Mūsų vi
suomenė suinteresuota, kad į 
gamybą būtų įtraukti visi 
darbingi šalies gyventojai, jų 
tarpe ir moterys. Štai kaip 
tai daroma.

Tarybų Sąjungoje yra 
maždaug 70 milijonų vaikų. 
Jų sveikatos priežiūrai yra 
sukurta efektyvi nemokamos 
medicininės pagalbos tarny
ba. Kiekvieną gimusį vaiką 
pirmiausiais jo gyvenimo 
metais patikrina ir ištiria ne 
mažiau 13-14-kos kartų, vė
liau, sulaukus dviejų metų 
amžiaus — 2 kartus į metus. 
Beveik 13 milijonų vaikų 
lanko vaikų lopšelius-darže- 
lius. Vieno vaiko išlaikymas 
lopšelyje valstybei kainuoja į 
metus apie 560 rublių, darže
lyje — maždaug 480 rublių, 
tuo tarpu tėvams tereikia 
mokėti tik 20 procentų šios 
sumos, likusią dalį padengia 
valstybė. 12 milijonų besimo
kančių vaikų vasarą ilsisi 
pionierių stovyklose. Vieno 
vaiko išlaikymas tokioje sto
vykloje kainuoja 100-120 
rublių per mėnesį. Tuo tarpu 
10 procentų kelialapių į jas 
išduodama nemokamai, 50 
proc. kelialapių tekainuoja 9 
rub., o 10 procentų keliala
pių — po 18 rublių. Likusias 
išlaidas taip pat dengia val
stybė. Analogiškos politikos 
laikomasi ir poilsio organiza
vime. Antai, šiandien tarybi
nės profsąjungos turi 300 
šeimyninių pensionatų, ku
riuose kasmet ilsisi 100 tūks
tančių žmonių. 30 procentų 
kelialapio vertės "taip pat 
padengia profesinė sąjunga.

Kalbant apie valstybės pa
galbą tarybinei šeimai, būti
na prisiminti, pastovų mote
rų darbo sąlygų gerinimą,
buitinio ir kultūrinio aptar
navimo priemones ir daugy
bę kitų lengvatų. Padaryta 
išties nemaža. Bet ir spręsti- 
nių problemų yra sočiai. Kal
bėdamas TSKP 26 suvažiavi
me, Tarybų šalies vadovas 
Leonidas Brežnevas pasakė:

“Sutinkamai su partijos 
XXV suvažiavimo nurody
mais, Centro Komitetas 
daug dėmesio skyrė efekty
vios demografinės politikos 
parengimui ir vykdymui, pa
staruoju metu paaštrėju
sioms demografinėms pro
blemoms. Svarbiausias jų 
sprendimo kelias — labiau 
rūpintis šeima, jaunavedžiais 
ir pirmiausia — moterimis”. 
Suvažiavimo priimtame do
kumente “Pagrindinėse

ŠIMTUI TŪKSTANČIŲ 
GYVENTOJŲ

Statydami naują namą 
Ievos Simonaitytės gatvėje, 
klaipėdiečiai įmontavo plokš
tę su užrašu: 1000000 m3. 
Tiek surenkamojo gelžbeto
nio pagamino uostamiesčio 
Namų statybos kombinatas, 
įsteigtas prieš dvylika metų.

Šiuo metu maždaug trys iš 
keturių mieste statomų na
mų — stambiaplokščiai, pri
mena “Tarybinė Klaipėda”. 
Jie iškilo naujuosiuose Pem
pininkų, Naujakiemio, Ged
minų mikrorajonuose, taip 
pat kaimyniniuose pamario 
miestuose. Namuose, ku
riuos pagamino ir sumontavo 
kombinatas, gavo butus apie 
100 tūkstančių žmonių. Kom
binato meistrai taip pat stato 
naujuosiuose rajonuose vidu
rines mokyklas, vaikų lopše- 
lius-darželius, visuomeninius 
prekybos centrus.

Ir pačiame kombinate te
bevyksta statybos. Dedami 
pamatai, montuojami įrengi
mai naujoms technologinėms 
linijoms. Jos išleis detales 
naujos serijos gyvenamie
siems namams — su erdves
niais, patogesniais butais.
ŠALYJE IR UŽSIENYJE

Šiaulių Tarybų Lietuvos 
40-mečio gamyklą žino ne tik 
tūkstančiai televizijos žiūro
vų, pamėgę gražius ir patiki
mus “Tauro” aparatus, bet ir 
daugelis tų, kurie ruošia žyd
rojo ekrano laidas. Šiauliečių 
padarytą transliavimo tech
niką naudoja daugiau kaip 60 
Tarybų šalies miestų. Šiuo 
metu, informuoja “Raudonoji 
vėliava”, įmonės atstovai de
rina ir išbando aparatūrą 
Ašchabade, Dušanbėje, Do
necke, Dnepropetrovske.

Šiauliečiai pabuvoja ir už
sienyje. Vokietijos demokra
tinėje Respublikoje jie dar
bavosi net tris kartus. Ber
lyno telecentro vadovybė 
jiems įteikė sidabrinį “Lau
rą” — apdovanojimą, kuris 
skiriamas už ypatingus nuo
pelnus plėtojant televiziją. 
Šiauliuose pagaminta techni
ka montuojama Čekoslovaki
joje — Prahos ir Bratislavos 
telecentruose. Jos derintojai 
neseniai išvyko į Mongolijos 
Liaudies Respubliką.
STIPRUS ŪKIS— 
TURTINGI KOLŪKIEČIAI

Apsčiai įvairios technikos, 
patogių ūkinių pastatų, pro
duktyvių gyvulių turi Šakių 
rajono Spalio revoliucijos or
dino V. Lenino kolūkis. Jo 
nedalomasis turtas prašoka 
16 milijonų rublių, pasakoja 
“Draugo” laikraštyje šio ko
lūkio pirmininkas — TSKP 
XXVI suvažiavimo delega
tas, Socialistinio Darbo Did
vyris Kostas Glikas. Dešim- 

kryptyse” yra numatyta ne
maža lengvatų dirbančioms 
motinoms, turinčioms maža
mečių vaikų, nutarta steigti 
daugiau vaikų ikimokyklinių 
įstaigų, gerinti buities tarny
bų darbą. Visų šių priemonių 
įgyvendinimas padės iš
spręsti esamas problemas, 
pagreitins mūsų žengimą so
cialinės pažangos keliu.

Reziumuojant galima pasa
kyti — moters padėtis vieno
je ar kitoje politinėje — 
socialinėje sistemoje ir yra 
tas lakmuso popierėlis, paro
dantis tos sistemos progre
syvumo ir demokratijos 
laipsnį. Vargu ar galima šne
kėti apie žmogaus teises ten, 
kur nėra įgyvendintas mo
ters lygiateisiškumas. Istori
jos patyrimas • moko, kad 
negalima panaikinti moters 
eksploatacijos nepanaikinus 
žmogaus eksploatacijos apla
mai, nepanaikinus socialinio 
išnaudojimo.

Kazys Bagdonavičius

tajame penkmetyje iš hekta
ro vidutiniškai prikulta po 
37,4 cnt grūdų.

Prieš porą metų nukeltas 
paskutinis vienkiemis, 450 
šeimų persikėlė į centrinę 
Lukšių gyvenvietę. Namai 
čia su vandentiekiu, dujomis, 
centriniu šildymu. Lukšiuose 
yra kultūros namai, pora 
parduotuvių, valgykla, buiti
nės tarnybos paviljonas, 90 
vietų vaikų lopšelis-darželis. 
Kooperuotomis lėšomis pa
statyti t 
vidurinei 
įrengiamas stadionas, kolū
kiečių vaikai aprūpinami ne
mokamais pietumis. Specia
liose mokyklose su ūkio sti
pendijomis mokosi 25 vaiki
nai ir rperginos. Jaunave
džiams ūkis padeda apsirū
pinti atskirais butais, vieniši 
senukai įkurdinami ūkio lėšo
mis pastatytuose namuose.

Kolūkiečiai turi 160 leng
vųjų automašinų, dar dau
giau mot 
viename 
televizori 
vai, skalb

tomis lėšomis pa
rijų aukštų rūmai 

mokyklai, šiemet

ociklų, beveik kiek- 
aute — geri baldai, 
ai, kilimai, šaldytu- 
imo mašinos.

ĮNINKU mieste
Akmenėje cemen- 
priklauso per 190

. Jiems pastatytas 
ifilaktoriumas, erd-

CEMENT
Naujoje 

tininkams 
daugiabučių namų, praneša 
“Vienybė’ 
didelis pr<
vūs sportb rūmai. Netrukus 
pradės veikti plaukymo ba
seinas. Planuojama įrengti 
dirbtinio ledo čiuožyklą.

Paruoštas projektas ket
virtam 
nui — Ramučiams. Čia iškils 
34 daugi 
riuose gyVens apie pusšešto 
tūkstančio žmonių.

ĮMONĖS 
PASIDIDŽIAVIMAS

Labai išaugo Tarybų val
džios metais Panevėžio mė
sos kombinato, neseniai pa
žymėjusio 
biografijos 
biliejų, gamybiniai pajėgu
mai. Tačia 
na šią įmonę didelis pirmūnų 
būrys, rašo “Panevėžio tie

iesto mikrorajo-

įbučiai namai, ku-

savo gamybinės 
pusės amžiaus ju-

u labiausiai garsi-

sa .
Išpjaustytojui J. Iržikevi- 

čiui suteiktas “Geriausio pa
gal profesiją” garbės vardas, 
sąjunginio lenktyniavimo nu
galėtoju tapo darbininkas A. 
Šaparnis. Technikos sky
riaus viršininkas V. Motiejū
nas yra padaręs keturis išra
dimus. Už aktyvią techninę 
kūrybą jis ir meistrė J. 
Matulienė apdovanoti TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų paro
dos medaliąis. Sumani briga
dos vadovė
išrinkta Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios

R. Aperavičienė

Tarybos deputa- 
pusantro šimto 

darbuotojų apdo- 
S ordinais ir me-

kombinato < 
vanoti TSR: 
daliais, tarp jų darbininkai 
0. Gabrėnienė ir S. Stace- 
vičius bei m 
vecas—Lenino ordinu.

GROŽIO PUOSELĖTOJAI
Skuodo r 

lūkio valdy 
nės organiz 
vo meile k£ 
traukia koli 
nės patalp< 
mai, 
dailiai pastatytas ir įrengtas 
vaikų lopšeljis-darželis.

Į ūkį mielai atvyksta daili
ninkai profesionalai, jie yra 
nutapę ir Aupiešę nemažai 
ūkio pirmūnų. Susitarus su 
Liaudies meno draugijos Že
maitijos skyriumi, gegužės 
pabaigoje kolūkyje buvo ati
daryta dviejų savaičių me
džio drožėj 
vykia. Jos d 
sudarė puikias darbo ir poil
sio sąlygas, 
dis”. Liau< 
drožiniai papuoš vaikų lopše
lio-darželio

eistras V. Lesko-

įjono Luknės ko- 
ba ir visuomeni- 
acijos garsėja ša
lmo grožiui. Akį 
ikio administraci- 
>s, kultūros na-

Beržyno” poilsiavietė,

kūrybinė sto- 
lyviams kolūkis

rašo “Mūsų žo
les menininkų

plinką.
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TIKINČIAJAM IR ATEISTUI

"Pranaiingu” sapnų paslaptys
GAMYKLOS KOLEKTYVO
SOCIALINĖS PROBLEMOS

SENOJO MIESTO JAUNYSTĖ

Nuo seno žmonės stengiasi 
suvokti sapnų prasmę, kuri 
dažnai jų sąmonėje siejasi su 
dievų valia. Sokratas tikėjo, 
jog neregimi dievai aplanko 
miegantįjį ir įteigia jam ke
liančias siaubą ar teikiančias 
viltį mintis. Homeras teigė, 
jog sapnus sukelia klajojan
čios dvasios. Pranašingus 
sapnus buvo mėginama iš
šaukti maldomis, išgėrus 
įvairiausių žolelių, kaip antai 
migdomosios anemonos ant
pilu.

įžymus fiziologas. I. Pavlo
vo amžininkas N. Vedenskis 
mėgino paaiškinti, kodėl išsi
pildo kai kurie sapnai: jei 
prisisapnavo numirėlis — va
dinasi, keisis oras. Jo stebė
jimais, pablogėjus orui žmo
gus įminga giliau ir todėl 
sapnuoja tolimesnę praeitį. 
Jis teigė, kad kuo giliau 
žmogus miega, tuo tolimesnė 
praeitis jam prisisapnuoja. 
Negiliai įmigus, pasąmonėje 
iškyla neseniai pergyventi 
įvykiai.

Leningradietis gydytojas 
V. Kasatkinas savo knygoje 
“Sapnų teorija” rašė, kad 
sapnai, susiję su maistu, 
dažniausiai kyla todėl, jog 
sutriko virškinimas. Vidaus 
organų, sutrikus jų funkci
joms, signalai gali kartotis ir 
sukelti pasikartojančio turi
nio sapnus. Šį žmonių paste
bėjimą atspindįs senų sapni
ninkų teiginys — “Jei susap
navai mėsą ar žuvį — susirg- •M si .

Tai, kad išoriniai miegan
čio žmogaus organizmo dirgi
kliai gali sukelti tam tikrus 
sapnus, yra žinoma seniai. 
Štai kad ir žinomas pasakoji
mas apie pleistrą, priklijuotą 
prie rašytojo Maino Rido 
galvos, kuris sukėlė sapną, 
esą, indėnai nudyrė jam 
skalpą.

Sapnuojant galima justi 
šviesą, garsą, šilumą, šaltį, 
kvapą. Daugelis dirgiklių, 
kuriuos žmogus patiria iš 
aplinkos, gali būti įpinti į jo 
sapnų turinį. Juos sąlygoja 
žmogaus gyvenimo būdas, jo 
profesija, jo buities tradici
jos, protinis išsivystymas,

Šiuo metu daugelyje Lietuvos ūkių karvės melžiamos 
mechanizuotu būdu. Busimąsias mechaninio melžimo meis
tres ruošia Šlapaberžės kaimo vidurinė profesinė technikos 
mokykla. Joje šiuo metu mokosi nemaža merginų iš 
Kėdainių, Jonavos, Ukmergės rajonų.

Nuotraukoje: mokyklos dėstytojas A. Domeika su 
busimosiomis mechaninio melžimo meistrėmis R. Ešmonai- 
te ir A. Rimeikai te praktinių užsiėmimų metu.

G. Svitojaus nuotr.

Restauruoti netoli nuo Biržų esantys Astravos dvaro
rūmai, statyti devynioliktajame amžiuje.

Nuotraukoje: buvę Astravos dvaro rūmai šiandien.
M. Baranausko nuotr.

amžius, sveikatos būklė, cha
rakteris, interesai, praeities 
pergyvenimai. Ypač dažnai 
sapnams turi įtakos įvykiai ir 
pergyvenimai, kurie įvyko 
visiškai neseniai, prieš porą- 
trejetą dienų. Sapno metu 
smegenys gauna signalus ir 
iš sutrikusių organų, šie sig
nalai kartais suvokiami visiš
kai aiškiai, o kartais įgauna 
nerealią, simbolišką prasmę.

Miegas ir sapnai domino 
žmoniją nuo senų senovės, 
kartais užmindami jiems ne
lengvų mįslių. Žmogus dar 
nesugebėdavo nubrėžti 
griežtos ribos tarp psichinės 
veiklos sapne ir sąmoningo 
egzistavimo. Jam atrodyda
vo, jog miegantysis vienu 
metu yra dviejose skirtingo
se vietose, dalyvauja sapne 
vykstančiuose įvykiuose. Tai 
jis sugebėdavo paaiškinti tik 
tuo, jog žmoguje yra dviejų 
pradų vienybė: kai žmogus 
nemiega, jie veikia išvien, o 
sapno metu susidvejina. 
Toks sapnų aiškinimas buvo 
viena iš priežasčių, dėl kurių 
senovėje susiformavo vaizdi
nys, -kad žmogaus siela gali 
palikti kūną, egzistuoti atski
rai. Toliau sielos egzistavimo 
teoriją vystė religija, iškėlu
si sielos amžinumo, nemirtin- 
gum sąvoką.

Tikėjimą pomirtiniu gyve
nimu stiprino žmogaus vaiz
duotėje gimęs bauginantis 
bendravimas su vėlėmis. 
Nakties vaiduokliai atrodė 
tokie galingi, jog žmonės 
įtikėjo jų pranašiška galia. 
Taip atsirado oneiromanti- 
ja — sapnų, išpranašaujan
čių žmogaus ateitį, aiškinimo 
teorija.

Tikėjimas pranašingais 
sapnais ypač paplito vi
duramžiais. Šio tikėjimo iš 
dalies neatsisakyta ir mūsų 
dienomis.

Senovės prietarai, susiję 
su sapnais, dažnai sugadina 
žmogui nuotaiką, trukdo jam 
dirbti (susapnavai krosnį — 
liūdesys, susapnavai, kad iš
traukė dantį — mirs giminai
tis ir pan.). Prieš tokius 
prietarus reikia kovoti.

V. Astakauskas

Tarybų Sąjungos įmonės, 
šalia penkmečio gamybinių 
planų, parengia taip pat so
cialinio kolektyvų vystymo 
planus. Kokiu tikslu sudaro
mas šis planas? Apie tai 
žurnalistui Vytautui Mikuli- 
čiui pasakoja Panevėžio “Ek
rano” gamyklos direktorius 
Vincentas NAVICKAS.

☆
— Panevėžio “Ekrano” ga

mykla yra viena didžiausių 
Tarybų Sąjungos įmonių, ga
minančių nespalvotus ir spal
votus stambių gabaritų tele
vizorių kineskopus. Produk
cija su “Ekrano” gamyklos 
ženklu siunčiama į įvairias 
Tarybų Sąjungos respubli
kas, į užsienio valstybes, 
pirmiausia į Ekonominės Sa
vitarpio Pagalbos Tarybos 
šalis, taip pat į VFR, Pran
cūziją, Angliją, Italiją, Grai
kiją. Šiuo metu “Ekranas” 
yra didžiausias stambiagaba- 
ričių kineskopų eksportuoto
jas Tarybų Sąjungoje.

Įmonės planais numatoma 
ne tik nuolat didinti produk
cijos gamybą, kelti jos koky
bę, bet ir gerinti dirbančiųjų 
darbo ir buities sąlygas. Jau 
daugiau kaip dešimt metų 
“Ekrano” gamykloje, šalia 
techninių ekonominių planų, 
sudaromas ir įgyvendinamas 
kolektyvo socialinio vystymo 
planas. Suprantama, kad čia, 
kaip ir visose kitose tarybi
nėse įmonėse, ir anksčiau 
daug dėmesio buvo skiriama 
socialiniams ir kultūriniams 
darbininkų bei tarnautojų 
reikalams, bet savarankiškas 
planas padeda sparčiau ir 
geriau patenkinti darbo ko
lektyvo reikmes.

Svarbiausi gamyklos ko
lektyvo socialinio vystymo 
uždaviniai yra parengti ir 
įgyvendinti platų kompleksą 
priemonių, padedančių pa
laipsniui mažinti skirtumus 
tarp fizinio ir protinio darbo, 
gerinti gamyklos darbuotojų 
butų ir buities sąlygas, kelti 
jų materialinę gerovę, taip 
pat bendrojo išsilavinimo, 
techninį ir kultūrinį lygį.

Socialinio vystymo planas 
pradedamas ruošti, atlikus 
kompleksinius sociologinius 
tyrimus, kurie atskleidžia 
pagrindinius darbo žmonių 
poreikius ir pageidavimus. 
Kolektyvo nariai savo pagei
davimus bei pasiūlymus taip 
pat pareiškia gamybiniuose 
pasitarimuose, taip pat par
tinių, profsąjungų ir kitų vi
suomenės organizacijų susi
rinkimuose.

Remiantis šiais pasiūly
mais ir pageidavimais, kurie 
prieš tai visapusiškai apsvar- 
stomi visose įmonės grandy
se, parengiamas planas, ati
tinkantis esminius viso ko
lektyvo interesus.

Daugelis darbininkų ir tar
nautojų nori pagerinti butų 
sąlygas. Todėl pagal planą 
buvo skiriama kasmet pusę 
milijono rublių gyvenamųjų 
namų statybai.

Panevėžio miestas turi pa
kankamai gerą sporto bazę, 
pasižymi turiningu kultūri
niu gyvenimu. Tačiau ga
myklos jaunimas pageidavo 
turėti savo sporto bazę, kul
tūros rūmus. Šių objektų 
statyba buvo įtraukta į 
praeito penkmečio socialinį 
planą. Kad sporto bazę būtų 
galima pastatyti sparčiau ir 
pigiau, jaunimas savo inicia
tyva čia laisvalaikiu gerai 
padirbėjo. Gamyklos kolek
tyvas jau turi savo geriausią 
sporto bazę mieste, stadioną. 
Dabar čia vyksta ne tik ga
myklos, bet ir miesto, respu
blikos, sąjunginės varžybos. 
Tuo labai patenkinti visi 
sporto mėgėjai.

Šiuo metu auga gamyklos 
kultūros rūmai, kurių staty
ba kainuos apie du milijonus 
rublių.

Administracija ir profsą
junga darbo žmonių pageida
vimu nuolat didino lėšas dar
bininkų, tarnautojų ir jų šei
mų poilsio sąlygoms gerinti: 
Dauguma žmonių nori savo 
atostogas praleisti Baltijos 
jūros kurortuose. Pajūryje 
gamykla nuomoja vilas, iš
duoda kelialapius į profsą
jungų poilsio namus ir sana
torijas. Įmonė turi savo pio
nierių stovyklą, kurioje ilsisi 
jaunesnio mokyklinio am
žiaus vaikai.

Pastaraisiais metais prof
sąjunga negali patenkinti vi
sų šeimų, norinčių praleisti 
savo atostogas poilsio na
muose Baltijos jūros pakran
tėje, arba kituose kurortuo
se. Todėl vienuoliktojo penk
mečio (1981-1985 m.) sociali
nio vystymo plane paskirtos 
didelės lėšos poilsio bazių 
statybai. Planuojama pasta
tyti du dielius gamyklos 
poilsio namus Baltijos jūros 
pakrantėje, kur per sezoną 
galės pailsėti maždaug 2800 
žmonių — darbininkų, tar
nautojų ir jų šeimų narių. 
Šiose vaizdingose vietose 
taip pat pastatysime pionie
rių stovyklą. Apklausa rodo, 
kad pastaruoju metu vis dau
giau kolektyvo narių pagei
dauja ilsėtis ne populiariuose 
kurortuose, kur daug žmo
nių, o tyliuose tolimuose 
gamtos kampeliuose. Atsi
žvelgdami į šiuos pageidavi
mus, statome kempingus pu
šynuose, prie švarių, gražių 
ežerų.

Kad pagerėtų medicininis 
aptarnavimas, netrukus ati
darysime dar vieną ambula
toriją, netoli miesto pastaty
sime profilaktoriumą-sanato- 
riją, kur darbininkai galės 
nuolat gydytis, po darbo die
nos gerai pailsėti, atgaivinti 
savo jėgas.

Norint įgyvendinti visas 
šias socialinio vystymo prie
mones, reikia daug lėšų, ku
rių dydis priklauso nuo įmo
nės pelno. Todėl visi kolek
tyvo nariai suinteresuoti 
rentabilia gamyba, nuolatine 
technikos pažanga.

Socialinio vystymo plane 
svarbią vietą užima darbinin
kų, technikų, inžinierių, tar
nautojų mokymasis, nuolati
nis profesinio lygio kėlimas. 
Per pastaruosius penkerius 
metus aukštąsias ir specialią
sias vidurines bei bendrojo 
lavinimo mokyklas baigė 
šimtai darbininkų ir tarnau
tojų, į darbą atėjo šimtai 
jaunų specialistų iš įvairių 
respublikos mokyklų, dau
giau kaip pusė įmonės darbi
ninkų ir tarnautojų specia
liuose kursuose pakėlė savo 
kvalifikaciją.

Kvalifikuoti specialistai, 
gerai savo profesijos išmokę 
darbininkai padeda sėkmin
gai vystyti techniką, gaminti 
šiuolaikinę geros kokybės 
produkciją, didinti įmonės 
pajamas. O pajamos naudo
jamos ne tik darbo sąlygoms 
gerinti, bet ir didelio gamyk
los kolektyvo kiekvieno nario 
sveikam, įdomiam ir turinin
gam gyvenimui. Šiems tiks
lams ir tarnauja socialinio 
vystymo planas.

Pašalino veteranas

Los Angeles. — Dvylika 
Vietnamo karo veteranų fe
deralinės policijos buvo jėga 
pašalinti iš jų “palapinių 
miesto” veteranų adminis
tracijos išlaikomos ligoninės 
rajone. Bet veteranai nepasi
duoda — jie sako, jie badaus 
ligi liepos 4-osios, kada jie 
tikisi pasimatyti su prez., 
kad tasai išklausytų jų reika- 
IsRMmus. Jie reikalauja ge
resnės sveikatos apdraudos 
bei pagalbos psichologinėse 
problemose.

Statistika liudija, kad iki
kariniame Alytuje gyveno 9 
tūkstančiai žmonių. Abipus 
Nemuno išsidėstęs miestas 
buvo užstatytas daugiausia 
mediniais ir vieno ar dviejų 
aukštų mūriukais. “Ūkmaši- 
nos” fabrikėlis, kuriame dir
bo 50 žmonių, gamino veži
mų ašis ir maniežus arkli
nėms kuliamosioms. Kitos 
primityvios įmonėlės pro
dukcija — terpentinas ir 
kanifolija. Keletas malūnų, 
lentpjūvė . . . Štai ir visas 
senasis Alytus.

Šiandien Dzūkijos sosti
nė — stambus Tarybų Lietu
vos pramonės centras. Da
bar čia veikia beveik 20 
modernių fabrikų ir gamyk
lų.

Alytaus 400-ųjų įkūrimo 
metinių išvakarėse mes apsi
lankėme šiame Dainavos 
mieste ir kalbėjomės su Aly
taus miesto Liaudies deputa
tų tarybos vykdomojo komi
teto pirmininku Alfonsu Gri
gaičiu.

Diena, prilystanti metams
. . . Kiekvieną rytmetį į 

miesto gatves pasipila tūks
tančiai gamyklų, fabrikų dar
bininkų. Ir beveik visi jie 
vyksta vienu maršrutu — į 
pramonės rajoną. Visos nau
josios įmonės sukoncentruo
tos vienoje vietoje — atokiau 
nuo gyvenamųjų kvartalų.

— Dabar čia jau veikia 
beveik dešimt įmonių, — 
pastebi A. Grigaitis. — Di
džiausia iš jų -— medvilnės 
kombinatas, perdirbantis 
Uzbekijos “baltąjį auksą” — 
medvilnę į gražius, puošnius 
audinius. Jame dirba kas de
šimtas alytiškis. Visoje Ta
rybų Sąjungoje mielai perka
mos Alytuje pagamintos 
“Snaigės” — gražūs, nebran
gūs ir patogūs lietuviški šal
dytuvai. Kasmet nuo šaldy
tuvų gamyklos konvejerių 
nukeliauja trečdalis milijono 
šių buitinių aparatų. Greta — 
vienas moderniausių Pabalti
jyje mėsos kombinatas.

Paėjėkime dar kiek — ir 
prieš mus Eksperimentinio 
namų statybos kombinato 
kurposai. Čia gaminami su
renkamieji gyvenamieji na
mai kaimui. Pasiekęs projek
tinį galingumą, kombinatas 
kasmet išleis 4 tūkstančius 
tokių namų.

Visoje šalyje garsėja maši
nų gamykla. Ji aprūpina ser
viso įmones našiomis skalbi
mo ir lyginimo mašinomis. 
Daugiau kaip pusę milijono 
vaikų gražiomis suknutėmis, 
striukėmis, kostiumėliais 
kasmet “aprengia” “Daina
vos” siuvimo fabriko kolek
tyvas. Pirmieji gamybiniai 
pajėgumai metų pabaigoje 
pradės veikti statomoje kom
binuotųjų pašarų gamykloje.

Tai tik nedidelė dalis Aly
taus pramoninės panoramos. 
0 geriausiai ją apibūdina to
kie skaičiai: Alytaus pramo
nė dabar per metus pagami
na beveik pustrečio karto 
daugiau produkcijos, negu 
visa Lietuvos pramonė 
1940-aisiais metais.

Kiekvienos įmonės kolek
tyvas daug rūpinasi, kad jie 
turėtų kur gerai pailsėti, 
praleisti laisvalaikį* Antai 
pagal socialinio vystymo pla
ną medvilnės kombinatas pa
sistatė labai gražius, erdvius 
kultūros rūmus, netoli mies
to vaizdingų ežerų pakrantė
je įsirengė vasaros poilsia
vietę. Joje su didele nuolaida 
arba nemokamai atostogas 
gali praleisti žymi dalis įmo
nės darbuotojų. Daug lėšų 
socialinėms darbininkų reik
mėms tenkinti skiria šaldy
tuvų ir mašinų gamyklų, 
namų statybos kombinato ir 
kiti gamybiniai kolektyvai.

Statybų pastoliuose
Maždaug prieš penkiolika 

metų miestas buvo patvirtin-

A lytau s skydinių namų statybos kombinato produkcija 
iškeliauja užsakovams.

Taip atrodo naujasis Alytus šiandien.

Alytaus centrinės ligoninės gimdymo skyriuje neseniai 
gimė 60-tūkstantasis miesto gyventojas. Baranausko nuotr.

tas vienu iš naujų respubli
kos regionų centrų. Tai atvė
rė plačias jo augimo perspek
tyvas. Pramonės ugdymą ly
dėjo platūs gyvenamosios 
statybos mastai. Jei 1964 
metais Alytuje gyveno 15 
tūkstančių žmonių, 1972 pra
džioje — beveik 33 tūkstan
čiai, tai šiemet miestas jau 
atšventė savo 60-tūkstantojo 
gyventojo vardynas.

Kartu su miesto vykdomo
jo komiteto pirmininku va
žiuojame plačia Statybininkų 
gatve. Ji, viena iš gražiausių 
mieste, veda į trečiąjį stato
mą gyvenamą rajoną — 
Vidzgirį.

Vidzgiryje statoma tik tai, 
ko reikia žmonėms, jų bui
čiai, poilsiui. Čia išaugs dide
lis prekybos ir buities cent
ras, kelios vidurinės mokyk
los, vaikų darželiai. Žengda
mas į plotį, miestas nepadarė 
žalos gražiems Nemuno pa
krantės pušynams. Kiekvie
nas žaliojo kilimo lopinėlis 
ar svyruonėlis gluosnis į kal
veles kylantiems namams su
teikia grožio ir jaukumo.

Vidzgiris — Alytaus atei
tis. Jame neužilgo apsigy
vens 32 tūkstančiai alytiškių. 
O Putinai — jau visiška 
realybė, darbščių statybinin
kų rankomis įkūnyta baltuo
se mūruose praėjusių penk
mečių metais. Netoliese, prie 
ribos, skiriančios Dainavos ir 
Putinų mikrorajonus nauja
me miesto centre iškilo be
veik dviejų tūkstančių vietų 
sporto ir kultūros komplek
sas, pastatytas plačiaforma- 
tis kino , teatras “Jaunystė”, 
daugiaaukštė poliklinika. 
Abiejų mikrorajonų papuoša
lu tapo 24 hektarų miesto 
parkas.

Piešiniai ant asfalto
Alytiškiai pasakoja, kad 

mieste dabar dirba pedagogų 
daugiau, negu prieš karą 
buvo mokinių. Ir jie neapsi
rinka. Alytuje veikia dešimt 
vidurinių mokyklų, politech
nikumo skyriuose mokosi 

1200 vaikinų ir merginų — 
busimųjų technikų, mechani
kų, elektrikų, statybininkų. 
Kvalifikuotus darbininkus 
ruošia trys miesto profesinės 
technikos mokyklos. Bet to 
dar maža.

—- Siekiame, — pažymi A. 
Grigaitis, — kad ateityje kuo 
daugiau jaunuolių mėgstamą 
profesiją galėtų įsigyti vieto
je, neišvykdami iš miesto. 
Šiais metais pradėta statyti 
statybininkų profesinė tech
nikos mokykla, o ateinančiais 
metais bus pradėta tokia pat 
mokykla eksperimentiniam 
namų statybos kombinatui. 
Numatoma plėsti darbininkų 
mokymą ir pačiose įmonėse.

Toks rūpestis jaunimu — 
neatsitiktinis. 400 metų jubi
liejų švenčiąs miestas — 
labai jaunas. Sociologai pa
skaičiavo: vidutinis medvil
nės kombinato darbuotojų 
amžius 32 metai. Jaunatviški 
ir kiti gamybiniai kolektyvai.

O kur jaunystė — ten ir 
daina, šokio sūkurys, sporti
nė aistra. Respublikinėje 
dainų šventėje dalyvavo net 
19 miesto meno saviveiklos 
kolektyvų, iš kurių šeši iško
vojo prizines vietas. Tapo 
tradicija rengti ir vietinius 
konkursus, šventes. Labai 
populiariu pavyzdžiui, tapo 
skaitovų konkursas “Myliu 
aš savo miestą gimtą”, pava
sario šventė “Žydėk ir kles- 
tėk, Alytau brangus”. Neiš
dildomą įspūdį miesto gyven
tojams ir svečiams palieka 
vaikų piešinių ant asfalto 
konkursas “Mano miestas 
mano akimis”. Tūkstančiai 
žmonių jau apsilankė jubilie
jaus išvakarėse atidarytame 
kraštotyros muziejuje. Jo 
ekspozicijos 'supažindina su 
miesto biografija, Alytaus 
vystymo perspektyvomis.

Gražiais darbais gyvena 
Dainavos krašto sostinė. 
Penktąjį savo gyvenimo 
šimtmetį ji pasitinka plačiais 
užmojais, dideliais planais.

Romualdas Cėsna 
Vytautas Žemaitis

r



r PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 19, 1981 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS

RODNEY, ONTARIO
Netekome gero draugo 

Antano Kazakevičiaus. Mirė 
gegužės 28. Paliko žmoną 
Onutę ir sesutę Lietuvoj, 
brolį, sūnus Pennsylvanijoj, 
5 anūkus.

Antanas kilęs iš Juodiškių 
kaimo,Kaišiadorio valsčiaus.

Atvyko į Kanadą 1926 me
lais.

J. Kazakevičiaus sūnėnas 
atvyko iš Pennsylvanijos į 
dėdės laidotuves ir padėjo 
rūpintis Onutei laidotuvėmis. 
Bet Antanas apsirūpino su
tvarkyti savim ir žmona: 
kapinėse vieta ir grabai buvo 
nupirkti jau prieš 5 metus.

A. Kazakevičius buvo ge
ros širdies žmogus; su visais 
gražiai sugyveno ir visiems 
pagelbėjo, kol sveikata leido. 
Bet kuomet senatvės ligos 
kankina, tai draugų neteko. 
Tik J. S. Aleliūnai jų nepa
miršo, ir visuomet atlanky
davo.

A. Kazakevičiui mirus Ona 
Budreikienė ir Keibelienė 
Onutei liūdnoj valandoj daug 
pagelbėjo.

Gražios gėlės pradėjo

plaukti iš visos apylinkės — 
Rodney, Glinko, Londono. 
Daug gėlių ir daug žmonių 
buvo laidotuvėse; o mašinų 
apie 50.

Palaidojo gegužės 3 Rod
ney kapinėse.

Po laidotuvių G. Kazakevi
čius pakvietė į restoraną.

Rodney moteris prinešė 
skanių tortų ir visus pavaiši
no .. .

Visi gailim, tavęs Antanai. 
Netekom gero draugo ir dar
bininkų laikraščių rėmėjo. 
Tebūna tau lengva Kanados 
žemelė. Nastutė Kisielienė

WINDSOR, ONT.,
PATAISYMAS

Užuojautoje mirus Antanui 
Gegžnui, tilpusioje “Laisvės” 
birželio 5 d. laidoje, praleisti 
sekami vardai:

Petras ir Nelė Karaliai 
Teofilė Masienė

B. Sčiukienės vardas para
šytas klaidingai.

Atsiprašome. Adm.

RODNEY, ONT., CANADA

Antanas Kazakevičius
Mirė

1981 m. gegužės 28 d.
Reiškiame širdingą užuojautą Onutei Kazakevi

čienei, netekus milimo vyro. Mirtis, kaip vagis, 
išplėšė brangiausi, gyvenimo draugą. Mes visi 
liūdim su tavim, Onute.

A. E. Birai
O. Budreikienė
J. S. Aleliūnai
W. Kauzana—šeima
Ch. M. Lapenas
P. N. Markas
M. Prakšaitienė

P. S. Pajuodis
O. Ragauskienė 
S. F. Repšai 
R. O. Michal
P. Skujai 
W. S. Zinčky 
J. N. Kisielei

LIAUDIŠKOS MUZIKOS FESTIVALIS

Naujos knygom

IŠLEIDO “VAGA”
Juozas Mureika. Lietuvių 

materialistinė estetika. 
1960-1940 (237 psl.). Mono
grafijoje analizuojama 1900- 
1940 metų lietuvių materia
listinės estetikos raida, svar
besnių jos problemų sprendi
mo metodologiniai pagrindai. 
Materialistinės estetikos idė
jinį brendimą autorius sieja 
su Lietuvos kultūriniu gyve
nimu, ideologine kova, apta
ria personalijas, parodo rusų 
revoliucinių demokratų ir 
marksistinės estetikos įtaką 
lietuvių materialistinės este
tikos formavimuisi.

Lietuvių kino menas šian
dien (111 psl.). Nuotrauko
mis iliustruotoje knygoje 
spausdinami straipsniai apie 
Lietuvos kinomatografininkų 
laimėjimus, pasiektus per 40 
metų, kino dramaturgiją, do
kumentiką, televizijos fil
mus, nagrinėjamos šiuolaiki
nio kino meno problemos.

Vladas Dautartas. Klevo 
lapas, rasos lašas (199 psl.). 
Rašytojas meninėse apybrai
žose, publicistiniuose straips
niuose, meniniuose vaizde- 
liuose-miniatiūrose atsklei
džia Lietuvos gamtos grožį, 
jos floros ir faunos įvairumą. 
Knygoje nagrinėjamos ak
tualios gamtos apsaugos pro
blemos, rašoma apie meno 
žmones, kuriems gamta vi
suomet yra įkvėpimo šalti
nis.

Zenonas Bulgakovas. Aly
tus (92 psl.). Nuotraukų al
bumas apie Pietų Lietuvos 
regiono centrą — Alytaus 
miestą. Knygoje skaitytojai 
sužinos, kaip alytiškiai dirba, 
mokosi, sportuoja, ilsisi.

Henrikas Valeika. Po revo
liucinį Vilnių (46 psl.). Nuo
traukomis iliustruotas leidi
nys supažindina skaitytojus 
su svarbiausiais Vilniaus re
voliuciniais paminklais.

Kraštotyra, 12 knyga (123 
psl.). Knygoje spausdinami 
straipsniai apie kruoniečių 
kovą dėl socializmo, Kauno 
darbininkų revoliucinį judėji
mą; čia yra straipsnių iš 
seniausių laikų — Naglio 
kalno, Šilininkų senkapio ar
cheologinius tyrinėjimus, 
skelbiami atsiminimai apie 
LTSR nusipelniusį mokytoją 
J. Šliavą ir kt. L. Dockienė

Rantita 
laikroštf 

"LAiSV|"

TRUMPAI

“LAISVE”

Kasmet vis didesni žemių plotai nusausinami Šiaulių 
rajone. Melioratorių kolektyvas per pastaruosius penkerius 
metus perdavė žemdirbiams daugiau kaip 19 tūkstančių 
hektarų derlingų laukų, pievų ir ganyklų. Šiemet numatyta 
nusausinti 3100 hektarų šlapių žemių.

Nuotraukoje: Melioracijos darbai Pranės Jankutės kolū
kio laukuose. A. Dilio nuotr.-

rikiuotėnMažeikių naftos perdirbimo įmonėje stoja 
kaskart nauji įrengimai, auga Bugenių geležinkelio stotis, 
aptarnaujanti šią didžiulę įmonę.

Nuotraukoje: pradėjo darbą Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos suskystintų dujų parkas. A. Dilio nuotr.

ns m n ms 11 I

■

Jonavos TSKP XXV suvažiavimo “Azoto” gamybinio 
susivienijimo amoniako gamybos pajėgumai.

A. Sabaliausko nuotrauka

Indų poezijos posmai
Neseniai Tarybą Lietuvoje viešėjo žinoma Indijos poetė, 

didelė mūsą Salles bičiulė Sila GUD2RAL „Tiesos" redakci
jos prašymu tarptautinės Džavaharlalo Meru premijos laureatas 
poetes Vacys Relmeris Išverta Slips Gudžral eliėrašfĮ, skirtą 
pasaulio proletariato vadui Vladimirui Leninui. Tai pirmos šios 
poetas etlėraHts, skambantis lietuvių kalba.

LENINUI, 
EPOCHOS

ftla GUDZftAL
Indu poM*

PLEČIASI BUITIES
MUZIEJUS

Pravienos upelis į Kauno 
marias įteka netoli nuo Rum
šiškių. Jo pakrantėse dzūkų 
kaimų niekada nebuvo. Bet 
dabar toks kaimas pradėtas 
statyti. Trobesiai į jį atveža
mi iš tikrosios Dzūkijos — 
nuo Merkio ir Ūlos kran
tų .. .

Lietuvos TSR liaudies bui
ties muziejaus Dzūkijos sek
toriuje nuspręsta atkurti se
nąją dzūkų bendrę. Kaimo 
fragmentas atspindės būdin
giausius dzūkų šeimyninės 
bendruomenės bruožus. Vis
kas bus taip, kaip seniau 
atrodė tame pušynų, smėlio, 
grikių ir grybų krašte. Trys 
smulkūs valstiečių ūkiai tu
rės vieną bendrą kiemą. Tai 
senas ir labai savotiškas so
dybos planavimas. Šiaudais 
dengtos gryčios mažais lan
gais, plūktinė asla primins, 
kaip seniau gyventa šiame 
Lietuvos kampelyje.

O tai, kad . . . “jei ne 
grybai ir ne uogos, bet Varė
nos mergos nuogos” pabrėš 
tik šiam Lietuvos regionui 
tipingas statinys - 
tipo grybų džiovykla.

Čia jau atgabentas ir pa
statytas namas iš Varėnos 
rajono Musteikos kaimo. Ja
me savo laiku yra gyvenęs ir 
pirmąją tose apylinkėse lie
tuvišką mokyklą įsteigęs žy
mus mūsų gamtininkas pro
fesorius Tadas Ivanauskas.

Prieš aštuonerius metus 
prie Kauno marių, Pravienos 
upelio pakrantėse įrengtas 
Lietuvos TSR liaudies bui
ties muziejus nuolat plečiasi. 
Jei pirmaisiais jo veikimo 
metais buvo maždaug 60 
pastatų, tai dabar jų — 
daugiau kaip šimtas. Muzie
jui parinkta graži ir geografi
niu požiūriu įvairi vietovė — 
čia yra ir miškų, ir erdvių 
laukų, dirvų ir pievų, klonių 
ir raguvų. Todėl tuose 175 
hektaruose, kurie jam skirti, 
natūralią aplinką randa aukš
taičių ir žemaičių, dzūkų ir 
suvalkiečiu sodybos.

as. Sodybos čia ap- 
ogrių tvoromis, pa- 
— darželiai, aukšti

rūsio

Baigiamas formuoti Aukš
taitijai būdingo rėžinio kaimo 
fragment 
tvertos ž 
langėse
medžiai pakluonėse. Abipus 
ulyčios 
trobesiai 
Vidurio L 
vi lietuvi^ poeto ir švietėjo 
Silvestro Gimžausko gimtoji 
pirkia, a 
rajono Ki 
praėjusio 
je ir šio pradžioje veikė 
lietuvių pradinė mokykla.

Dvi sodybos kaime atsira
do tik šiemet. Pirmoji, per
kelta iš Kėdainių rajono Pa
girių kaim 
rio Lietuvos lygumų viduti
nio valstiečio sodyba: su erd
via troba 
pastatais, 
troji, iš Biržų rajono KyEš- 
kių kaimo, primena, kaip 
gyvenę mažažemiai. Po vie
nu stogu 
tvartas, ir

O galykąimėje — medinė 
koplyčia, 
pabaigoje 
suręsta, kaltiniu kryžiumi — 
saule papuošta. Ji į muziejų 
atkeliavo iš Švenčionių rajo
no Račkiškių kaimo.

Toliau, ant Zaguvos, medi
nė užtvanka ir milo vėlykla, 
vėjinis malūnas, kalvė.

jaus širdimi, —

- sodybos, kurių 
atgabenti iš Rytų ir 
ietuvos. Kaime sto-

Jvežta iš Utenos 
"deikių kaimo. Joje 
šimtmečio pabaigo-

o — būdinga Vidu-

ir talpiais ūkiniais 
dideliu kiemu. An-

— ir pirkia, ir 
daržinė . . .

XXVIII amžiaus 
liaudies meistrų

Vilniaus senamiestyje įvyko tradicinis liaudiškos muzikos 
festivalis “Skamba, skamba kankliai”. Jame dalyvavo 
miesto aukštųjų mokyklų, gamyklų, įstaigų, taip pat 
rajonų dainų ir šokių, etnografiniai, liaudies instrumentų 
ansambliai, kaimo kapelos. Į festivalį atvyko su Vilniumi 
susibroliavusio Suomijos Joensu miesto atstovai, etnografi
nis ansamblis.

Iš viso penkiuose senamiesčio gatvių kiemuose, aikštėse 
koncertavo daugiau kaip pusė tūkstančio dainininkų, 
šokėjų ir muzikantų — rekordinis šventės dalyvių skaičius. 
Festivalis baigėsi visų jų vakarone Vilniaus universiteto 
Didžiajame kieme.

Nuotraukoje: Vilniaus universiteto folklorinis ansamblis 
festivalio metu. A. Sabaliausko nuotr.

Auga ir gražėja Šiauliai. Pastatyti nauji gyvenamieji 
mikrorajonai, nutiestos naujos gatvės, įrengti skverai.

Nuotraukoje: Šiaulių miesto centras šiandien iš paukščio 
skrydžio. M. Baranausko nuotr.

Nairobi. — Afrikos šalių 
užsienių reikalų ministrai sa
vo konferencijoje nutarė su
stiprinti partizaninę veiklą 
prieš Pietų Afriką, siekiant 
Namibijai nepriklausomybės. 
Jie kaltino JAV ir kitas 
valstybes, blokuojančias 
Jungtinių Tautų sankcijas 
prieš Pretorijos režimą.

New York. — Iš viso pa
saulio plaukia sveikinimai 
Young Workers Liberation 
League ryšium su jos V-osios 
nacionalinės konvencijos su
šaukimu birželio 26-29 dieno
mis Columbia universitete. 
Ši lyga dirba už taiką ir 
pasisako prieš imperialistinę 
agresiją. Laukiama svečių iš 
daugelio kraštų.

Brooklyn, N. Y. — Polici
jai pavyko sučiupti grupę 
vyrų, kurie pastaruoju laiku 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose platino padirbtus 
$100, $50 ir $20 banknotus. 
Sako, jų spaustuvėje paga
mintų netikrų pinigų nema
žas kiekis cirkuliavo gembli- 
nimo kasinuose Atlantic City 
ir Las Vegas.

GENIJUI
Pasaulj gaubė rūkas ir griuvėsi"’ 
padangėj degė kruvini gaisai 
ir šėlo jūra, niršdama bangavo, 
ir anei vienas nusivylęs žvilgsnis, 
klajodamas per visą Žemės rufulj, 
nematė niekur prieplaukos ramios, 
kur būtų laimė, gėris ir kūryba.

tiesos ir teisingumo ginklą, 
kaip kad legendų karžygys — rūstusis

Žmogus.
jau šimtmečius sukaustytas lyg pančiais 
vergovės dogmų, 
prietarų 
ir baimės,
tarp neįžvelgiamos tamsos 
bedusdamas nuo priespaudos, 
kentėjo savo varganas dienas.

Sunki tamsa kabojo virš žmonijos, 
visur —- irimas ir puvėsiai, 
visur — kančių dejonės ir keiksmai, 
visur —- nepakeliamas pelkių tvaiką*; 
ir žmonės gludo spiečiais kirmėlių, 
nesantaikos, 
kančių 
ir blogio liūne;
tiktai pelėdos — alkanos ir plėšrios — 
toj šimtmečių nakty džiaugsmingai 

ūkavo...

Ir štai —
lyg mūsų žilaplaukiuos mituos *•— 
išplaukdamas iš vandenyno gylio 
ant lotoso
mums pasirodei Tu.
Tu iškilai,
kietai suspaudęs rankoj

ugnim nulieto žiedo

trišakį savo kelią kovai šaukiant.
Tu atėjai — dar nematytas milžinas — 
pamindamas ligšiolines viršūnes, 
pečiais paremdamas granitą kontinentų, 
pasaulį visą verdamas žvilgsniu.
Tu atėjai,
atnešdamas žmonijai, 
beskęstančiai vargų ir blogio liūne, 
naujos dieno*, naujų kelių šviesas!

Tada
iš tūkstantmetės tamsumos, 
išgirdę Tavo įkvepiantį balsą, 
ardydami kalėjimus ir priespaudą, 
vergai pakilo, 
vargšai, nuskriaustieji, 
kuriuos carai, karaliai, radžos 
vien kirminais menkais Šioj žemėj laikė, 
kurie sulinkę triūsė,, liejo prakaitą, 
ir tamsumoj, skurde — gyveno, mirė. . .

Dabar pakilo jie, 
dabar švieson jie veržės, 

jie kopė naujojo gyvenimo keliu — 
ten matė Genijaus ir Vado ranką — 
sukurt pasaulj naują pasiryžę 
naujoms žmonių kartoms, 
ir ugnj Tavo amžinos svajonės 
paverst gyvenimu, 
kad pirmą kartą metrašty Istorijos 
auksiniais puslapiais nušvistų ateitis.

įtverta Vacys REIMERI5

— Muzie, 
sako jo direktorius Vytautas 
Stanikūnas 
miestelis.
savo laiku buvo svarbiais, o 
kai kada ir
čių apylinkių ekonominio ir 
kultūrinio 
trais.

Miestelio
jektas parėngtas nusižiūrė
jus į senus
liūs — dauįiausia Eržvilką ir 
Alsėdžius. Busimasis mieste
lis jau pradėtas statyti — 
kyla karčemos 
ūkinių pastatų sienos. 0 pa
statai jam 
Lietuvoje
ni, kuo norį įdomesni. Mūri
niai ir mediniai prekybininkų 
namai bus 
šių, Šiaulė 
arbatinė — 
kykla — iš
ninko namas — iš Vilkijos. 
Čia bus pastatų iš Žiežmarių, 
Žeimelio, Luokės, Stakliškių, 
Salantų ir daugelio kitų Lie
tuvos miestelių.

Ant raguvos, miestelio pa
kraštyje, bus vandens malū
nas ir kalvė.!

— O marių pakrantėje, — 
i tęsia Vytautas Stanikūnas,— 
• parinkome
Lietuvos sektoriui. Jame pa
statysime žvejo ir laukininko 
sodybas — 
rio kraštui būdingą aplinką: 
su džiūstanč 
vuotomis valtimis, žuvų rū
kyklomis. Bus įkurta ir liau
dies vešlų z<j>na, kurioje lan
kytojai galės pamatyti seną
sias plytines, aliejaus spau- 
dyklas, kalk 
guto varyk 
įmones.

— taps Lietuvos 
2okie miesteliai

vieninteliais pla-

gyvenimo cen-

išplanavimo pro-

Lietuvos mieste-

arbatinės,

renkami visoje
- kurie senes-

atgabenti iš Tei
nu ir Pušaloto, 
iš Šeduvos, mo- 
Plokščių, darbi-

vietą Mažosios

tkursime pama-

ais tinklais, der-

ų degyklas, de- 
as ir kitokias

Daugiau kąip 120 tūkstan
čių žmonių iš visų Lietuvos 
kampelių, kitų tarybinių res- 
puiblikų ir užsienio kas metai 
aplanko Lietuvos TSR liau
dies buities nfiuziejų.

Čia jie tatsi nukeliauja į 
praeitį, pamato konkrečią ir 
visapusišką lietuvių liaudies 
kultūros, architektūros, dai
lės ir buities 
ziejaus po atviru dangumi 
ekspozicija išryškina praei
ties visuomeninėse formaci
jose buvusių 
socialinių prieštaravimų kon
trastus, versdama pagalvoti 
ir įvertinti socialistinės lietu
vių liaudies 
dvasinei kultūrai pažinti ir 
suprasti.

litektūros, dai- 
panoramą. Mu-

ekonominių ir

materialinei ir

Z. Mikalauskas
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SAN FRANCISCO-OAKLAND, CAL.
AŠTUONIASDEŠIMT
MEČIŲ PAGERBIMAS

Gegužės 31 Fellowship of 
Humanity patalpose, Oak
land, Cal. gražiai atžymėta 
šių mūsų draugų 80-metinės. 
Tai veikliosios mūsų Ksave
ros Karosienės ir Michael 
Zieper, kuris gimęs ir augęs 
Lietuvoje. Šį metinių atžy- 
mėjimą suruošė Moterys už 
Taiką. Publikos buvo daug. 
Geros nuotaikos dalyviai šil
tai sveikino garbingo am
žiaus jubiliatus. Salė ir vai
šių stalai buvo dekoratyviš- 
kai papuošti.

Laike vaišių buvo pasakyta 
ir apie jubiliatų ilgametę 
pažangioj veikloj kalbų. Ap
gailėtina, kad šios jaukios 
popietės kalbėtojų vardai, 
nebuvo paminėti.

Pora žodžių apie mūsų 
mieląja Ksaverą, kuri šian
die yra ne vien šios apylin
kės Amerikos-Tarybų Sąjun
gos draugijos prezidentė, ji 
vadovauja ir Amerikos-Rusi- 
jos institutui San Francisce. 
Prie to Ksavera daug jėgų ir 
energijos skiria kovai už tai
ką. Todėl Ksaveros Karosie
nės vadovaujamas Ameri
kos-Tarybų Sąjungos institu
tas nemažai stengiasi plėsti 
Amerikos-Tarybų Sąjungos 
bendradarbiavimą.

Mes, jubiliantės Ksaveros 
draugai bei bičiuliai visi jai 
palinkėkime geriausios svei
katos, sėkmės tolesnei jos 
veiklai už taiką ir kituose jos 
darbuose.

Baigiant kalbas su sveiki
nimais prabilo ir jubiliatai. 
Jie nuoširdžiai dėkojo kalbė
tojams už sveikinimus ir vi
siems už dalyvavimą. Beje, 
šiame jubiliatų atžymėjime

SAN FRANCISCO-OAKLAND, CAL.
Juozas (Joseph) V. Roland 

prieš savaitę aplankė Juozą 
ir Ksaverą Karosus, tikslu 
apdovanoti “Laisvę” ir “Vil
nį” abiem laikraščiam paskir
damas po $50. Jis skiria $25 
pagerbdamas Ksaverą Karo- 
sienę, jos 80-ojo gimtadienio 
proga, ir $25 Valerijos But
kienės atminčiai, kurią mir
tis atskyrė visiems laikams, 
1981 m. geg. 12-tąją. Po 
sunkios ligos per praėjusius 
pora metų ji buvo slaugymo 
namuose. Ją gerbiu už jos 
nuveiktuosius visuomenės la
bui darbus.

Juozas pasakoja, turėjęs 
daug nesmagumų per keletą 
mėnesių, ir per tą laiką 
negalėjo dalyvauti veikloje. 
Jo motina gyvenanti Scran
ton, Pa. susirgo. Jis turėjo 
palikti savo užeigą San Fran
cisco ir kiek ilgėliau motiną 
aplankė. Sugrįžęs į San 
Francisco pergyveno širdies 
priepuolį. Buvo laimingas — 
pergyveno. Po to motina 
pergyveno priepuolį, ir Juo
zas vėl vyko į Scrantoną. 
Pabuvęs ten, kol viskas susi
tvarkė, grįžo į savo namus ir 
darbą.

Juozas buvo pasiruošęs 
šiais metais lankytis Lietu
voj, bet planai suiro. Nu
sprendė kelionę palikti ki
tiems metams.

Reikia pasakyti, kad Juo
zas ir jo motina abu gimę ir 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirusiųjų

Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narių

Su gilia pagarba ir liūdesiu prisimenu visas mūsų 
Klubo nares su kuriomis teko veikti ir dalyvauti.

ONA QUATER
New York City

aukų surinkta virš tūkstantis 
dolerių vietiniam pažangiam 
laikraščiui “Peoples World” 
San Francisce.

SVEČIAI
IŠ LIETUVOS

Birželio 1 San Francisce 
lankėsi Tarybų Sąjungos tu
ristinė grupė 19 įvairių 
mokslų turistų, kurių tarpe 
buvo du mūsų Lietuvos mieli 
tėvynainiai Jonas Ramanaus
kas, Lietuvos TSR Lengvo
sios pramonės ministras ir 
Bronius Kasputis, agrono
mas iš Kaišiadorių rajono 
Žiežmarių apylinkės.

Svečių nuotaika buvo gera, 
nes jie sakė, kad jiems iš 
Kanados pavyko gauti progą 
atvykti į Kaliforniją bei San 
Francisco. Tik apgailėtina, 
kad veik visos Tarybų Sąjun
gos grupės, kurios čia atvy
kę, tegauna tik pora dienų, 
tad maža proga bei pertrum- 
pas laikas pasižvalgyti po šią 
Amerikos nepaprastą dalį.

Šioje grupėje buvo 19 as
menų, tad skubotai vietinės 
Amerikos-Tarybų Sąjungos 
draugijos svečiams ir suruoš
tas pasitikimo vakaras. Vie
na svečių dalis buvo globoja
ma San Francisco JAV- 
TSRS draugijos, o antra sve
čių dalis dalyvavo Berkeley, 
Cal. JAV TSRS draugijos 
pasitikimo vakare pensinin
kų patalpose, Berkeley, Cal. 
Berkeley Draugija gražiai 
turistus svečius priėmė taip 
pat sveikinimais ir kalbomis.

Šioje svečių iškilmėje daly
vavo ir svečiai lietuviai Jo
nas Ramanauskas ir Bronius 
Kasputis, kurie mūsų Ksave
ros Karosienės 80 metimų 

augę Amerikoj, jie skaito 
mūsų laikraščius ir literatūrą 
iš Lietuvos, kad nepamirštų 
lietuvių kalbos. Jisai visuo
met parėmė mūsų spaudą, 
priklauso prie LLD, ir kai 
laikas leidžia lanko parengi
mus. Kuomet drg. Sutkienei 
reikėjo pagalbos jisai mielu 
noru jai padėdavo.

♦ ♦ ♦

Geg. 31 ivyko tarptautiš- 
kas parengimas draugę Ksa
verą Karosienę ir kitą asme
nį, jų 80-tų metų sukakties 
proga pagerbti. Kalbėta apie 
Ksaveros nuveiktuosius dar
bus per savo visą amžių, ne 
tik tarpe lietuvių, bet unijo
se ir tarptautiškoje veikloje. 
Kadangi parengimas buvo su 
pietumis tos dienos pelnas ir 
stambios aukos, skirtos vie
tinio progresiviškojo laikraš
čio paramai.

Mes, šioj apylinkėje įverti
nam draugės Karosienės di
delį pasiaukojimą visuomenei 
už jos nuveiktuosius darbus. 
Žinom, kad ji nepasiduos 
metų naštai iki paskutinės 
dienos! Jinai ir Juozas Karo
sas ištvermingai darbuojasi, 
kad darbininkiškasis judėji
mas nenustotų veikti. Jeigu 
jau mažos jėgos mūsų lietu
vių tarpe, jie bendrauja 
tarptautiškoje veikloje.

Beje, abu Karosai aplankė 
savo dukrelę Eugeniją Stan
ley ir jos šeimą New Jersey

Sekantį labai ankstų rytą 
svečiai išvyko į New Yorką. 
proga, Ksaverą apdovanojo 
gražią Lietuvos juosta.

SUSIRINKIMAS
Birželio 5 J. ir K. Karosų 

pastogėje įvyvko LLD 198 
kuopos posėdis. Posėdį pra
vedė Violet Taraškienė. Pir
mininkė pakvietė narius mi
nutei tylos pagerbti mirusią 
ilgametę LDS narę Valeriją 
Rasinskaitę-Sutkienę, kuri 
po ilgos ir sunkios ligos 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Valerija būdama sveika 
buvo nuoširdi pažangaus ju
dėjimo veikėja. Per eilę me
tų ji San Francisce tęsė 
spaudos vajininkės atsakingą 
darbą ir buvo uoli spaudos 
rėmėja, ir bendrai buvo 
veikli. Be abejo, jos bus 
visada pasigesta.

Na, reikia grįžti prie posė
džio. Po valdybos raportų 
nutarta suruošti renginį su 
pietumis, birželio 28 dieną 
Suomių patalpose, Berkeley, 
Cal. Nesiradus kitų kuopos 
reikalų nariai gavo labai gerą 
progą išgirsti draugų J. ir 
Ks. Karosų įdomų ir platų 
raportą iš “Laisvės” 70 meti
nio jubiliejaus, kuriame jie 
turėjo progos dalyvauti. Tik
rai buvo džiugu ir miela iš
girsti visą to labai įdomaus 
70 metinių jubiliejaus eigą. 
Ot, klausant Ksaveros aiš
kaus pasakojimo, kažkaip pa
junti, kad randiesi ten pat 
“Laisvės” salėje. Ačiū Ksa
verai už puikų raportą.

Šį kartą kuopos nariam 
vaišes pateikė Telda V. 
King, Margaret Mozūraitie- 
nė ir M. Baltulionytė. Ačiū 
joms. Taip pat Karosams už 
pastogę. M. B-tė

•r <

valstijoj. Karosas turėjo pro
gos susipažinti su savo pir
muoju proanūkiu, kuris jau 
antrų metų. O Ksavera turė
jo tą progą, kuomet jisai 
gimė. Pasimatė ir su anūkais 
Ronald ir Gordon ir šeimo
mis. Taip pat turėjo progos 
dalyvauti “Laisvės” suvažia
vime, jos bankete, sueiti su 
draugais, ir bent trumpai 
aplankyti “Laisvės” Redak
torių Antaną Bimbą ir jo 
žmoną Ilsę.

Prie progos Antanai, mes 
čia visi tau linkime daug 
metų ir kad tavo sveikata 
greit sustiprėtų. Esi labai 
reikalingas.

* * ♦

LLD 198-oji kuopa rengia 
pietus, Finnų svetainėj, 1819 
Tenth St., Berkeley, Cal., 
birželio (June) 28-ąją, Tėvų 
dienos proga. Negalėjome 
anksčiau užsakyti svetainės, 
tas parengimas įvyks birže
lio 28-ąją. Pietūs bus 1 v. 
Kviečiama visus dalyvaut.

* * *

Draugas Aleksa Mugianis 
turėjo greit pabūti ligoninėj, 
kadangi vėl pergyveno šir
dies priepuolį, taip pat ir 
Aleksa Taraška, prieš pora 
mėnesių. Dabar abu gydosi 
savo namuose. Draugai Do
rothy ir Frank Machuliai irgi 
nesveikuoja, bet nepasiduo
da. Jie dalyvavo mūsų LLD 
kuopos susirinkime pas drau
gus Karosus birželio pra
džioj. Gerai, kad jų sūnus 
Raymondas, LDS vietinės 
kp. pirmininkas, gyvena su 
jais, tai gali pagelbėti. Tos 
dienos užkandžius pristatė 
Telda King, Margaret Mozū- 
raitienė ir Marie Baltuliony
tė.

Ačiū Karosams už vietą, o 
“merginoms” už vaišes.

Ligoniams ištvermės ir 
stiprios sveikatos.

Violeta Taraškienė
San Leandro, Cal.

“LAISVĖ"

New York® meras Edward Koch oficialiai paskelbė 
kandidatuosiąs naujai ketverių metų kadencijai ant demo
kratų ir republikonų tikėto. Jis spaudos konferencijoje 
pabrėžė, kad svarbiausiu jo uždaviniu ateityje bus miesto 
tvarkymo patobulinimas ir finansų sutvarkymas. Be jo, į 
miesto merus pasinešę dar bent keli politikieriai.

Vaikams nelaiminga savaitė
New York. — Čia, kur 

sueina viso pasaulio žinios, 
žmonės jaudinosi dėl dviejų 
vaikučių likimo: Italijoje, ne
toli Romos esančiame Fres- 
catti miestelyje į artezinį 
šulinį įkrito 6 metukų ber
niukas Alfredo Rampi, kuris, 
deja, numirė, net italai nesu
gebėjo suorganizuoti geros 
pagalbos. Dabar dar nežinia, 
kada jo kūnas bus išimtas iš 
to šulinio. Italijos vyriausybė 
užvedė bylą prieš to šulinio 
kasėjus, kad paliko atvirą 
angą, jog tas vaikutis įkrito.

Amerikoje, Pennsylvanijos 
miestelyje Lancaster, 8 metų 
berniukas buvo patekęs į 
požeminį tanką, kuris buvo 
pripildytas nuodingų dujų. 
Gelbėdami vaikutį, dujomis 
apsinuodijo trys vyrai ir tuo
jau mirė. Vaikas kovoja dėl 
gyvybės.

SKAITYKITE
“LAISVŲ”

SUN CITY, CAL.
Bemaž dvidešimts metų 

veikusi Lietuvių Literatūros 
Draugijos 78-oji kuopa, Yu
caipa, Cal., nustojo veikti — 
likvidavosi. Gili kuopos narių 
senatvė, ligos ir mirtys — 
naturališkai sustabdė kuopos 
egzistavimą.

Kai dar buvome nariai-ės 
jaunesni, suvažiuodavome 
bent 4 kartus per metus 
pamitinguoti iŠ trijų skirtin
gų miestelių į Yucaipą. Ir, 
besikalbant draugiškoje nuo
taikoje, praleisdavome išti
sas valandas.

Bet gyvenimas nestovi vie
toj. Kai turi savo pradžią, 
taip turi ir pabaigą. Pirmųjų 
kuopos tvėrėjų: Alvinų De- 
menčių — nėra gyvųjų tar
pe. Nėra ir Onutės Pukienės. 
Mykolas Pūkis, jau trys me
tai kai patalpintas prieglau
dos namuose.

Būtinas reikalas prisiminti 
ir tuos narius, kurie stengėsi 
suorganizuoti kuopą, joje 
veikė ir paliko dalį savo 
santaupų darbininkų laikraš
čiams palaikyti. Tai buvo: 
Juozas Žėkas, Jurgis Šid
lauskas ir Adolfas Dočkus.

Kuopos nariai visuomet 
laikėsi tikslo — kiekvienais 
metais, dalį paliktų pinigų 
paaukoti, kur buvo numaty
tas reikalas. Tai buvo gražus 
kuopos narių gestas ir miru

Alfredo Rampi

New York. — Pagrindinių 
lygų beisbolo žaidėjai išėjo į 
streiką birželio 12 d. po to, 
kai nutrūko 18-os mėnesių 
pasitarimai tarp žaidikų ir 
vienetų savininkų. Niekas 
neapsiima pranašauti, kada 
tas streikas pasibaigs. Dėl 
streiko nukentės ne tik patys 
žaidėjai, kurių esama apie 
650, bet ir publika, taip labai 
pamėgusi stebėti žaidimus 
aikštėse ir per TV.

sių draugų prašymo išpildy
mas.

Dabar žodis — kitas apie 
paskutiniuosius 78 kp. valdy
bos narius: Visų narių buvusi 
gerbiama, kuopos pirminin
kė — Adeliukė Ziksienė, 
daug veikusi skirtingose or
ganizacijose ir gerų darbų 
nuveikusi. Tai nepaprastos 
asmenybės moteriukė. Nese
niai buvo užgauta lengvo 
paralyžio ligos smūgio. Tai
sosi ir linkėtina nugalėti ligą 
ir pilnai susveikti.

Kuopos iždininkė gerbiama 
Christine Karvelis. Si šauni 
moteriukė jau seniai vargi
nama įkyraus — artrito li
gos, ypatingai turi blogumą 
kojų keliuose. O dar ji globo
jo ir rūpestingai prižiūrėjo 
savo seną tėvelį — Karolį 
Rechiulį, kuris sulaukęs 104 
metų amžiaus prieš mėnesį— 
kitą mirė.

Šių žodžių rašėjas dirbau 
kuopos valdyboje nuo 1970 
m. pagal išgalę ir sugebėji
mą. Kai minėjau šio rašinio 
pradžioje: senatvė, ligos pri
vertė šios garbingos organi
zacijos—knygas užversti.

Visiems buvusiems kuopos 
nariams-ėms, sergantiems ir 
sveikiems — linkiu daug 
geros sveikatos, sėkmės ir 
džiaugtis gyvenimu.

Peter Zline
(Žilinskas)

PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 19, 19or”

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6-osios kuopos susi

rinkimas įvyko birželio 5. 
Susirinkimą atidarė ir prave
dė kuopos pirmininkė Polly 
Maldakis. Dalyvavo visi val
dybos nariai. Visi Valdybos 
raportai priimti.

♦ * ♦

Buvo matyti Užrašų rašti
ninkę Helen Horsky susirin
kime. Ji jau pasveikusi.

A. Marchuska po operaci
jos jau namie, gydosi žmonos 
priežiūroj. J. Kire lis ir John 
Žemaitis dar vis tebeserga.

Linkim visiems ligoniams 
greit pasveikti.

♦ * *

LDS 6 kuopos išvažiavimas 
įvyks birželio-June 28 dieną, 
sekmadienį Otsinengo Park, 
kampe Bevier St. ir Front 
St.

LDS 6 kuopos Valdyba 
kviečia visus lietuvius daly
vauti ir linksmai laiką pra
leisti.

♦ ♦ ♦

Nutarta turėti susirinkimų

BRIEFS
Adirondacks. An unnatu

rally silent spring. An envir
onmental tragedy is unfold
ing in these high western 
parts of the largest park 
preserve. Pollutants borne 
by rain, wind and snow and 
traced to factory emissions 
have left more than 200 acid- 
pickled lakes devoid of fish 
and are disrupting the life 
chain the ways that worries 
scientists.

* ♦ ♦

More than 22,500 Connec
ticut residents have signed 
petitions in support of a 
mutual USA-USSR nuclear 
arms freeze on the testing, 
production, and deployment 
of new warheads, missiles 
and delivery systems.

The people say that Reag
an cuts heart out of health 
care.

* * *

The Socialist Cabinet in 
France raises minimum pay 
and social benefits.

* * ♦

The New York Times edi
torial says that for all the 
tough talk and Rose Garden 
theatrics, the contest of the 
Reagan tax bill versus the 
Democratic tax bill is turn
ing into dull political foot
ball. No matter who wins, it 
already seems inevitable 
that the national economy 
will lose.

♦ ♦ ♦

Women accused of minor 
crimes are being forced to 
submit to humiliating body 

pertrauką du mėnesiu — 
liepos ir rugpjūčio. Sekantis 
susirinkimas įvyks rugsėjo- 
September 4 dieną 1 v. p. p.

Prašome visus narius daly
vauti.

♦ * *

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias paruošė Helen 
Horsky su pagelbininkėm.

K. Thomas

Priteisė sugrąžinti
New York. — Federalinio 

teismo teisėjas įsakė vietos 
advokatui, meno kolektoriui, 
sugrąžinti Demokratinei Vo
kietijai du 15-ojo šimtmečio 
Diurerio pieštus paveikslus, 
kurie II Pas. karo metu buvo 
pavogti iš vienos pilies, kai 
ta teritorija buvo amerikie
čių kariuomenės žinioje. Vo
kietijos advokatai tvirtina, 
kad tie paveikslai esą verti 
tarp 3-5 milijonų dol. New- 
yorkietis tuos paveikslus nu
pirkęs iš amerikiečio kario.

searches by police, civil li
berties advocates charge. 

♦ ♦ ♦

A new government study 
has found statistical evi
dence that chlorine, a purifi
er added to 80 percent of 
America’s drinking water, is 
definitely linked to a high 
incidence of cancer of the 
rectum, bowel and bladder.

♦ ♦ ♦

The recent return to the 
Cold War policies against the 
Soviet Union with their 
enormous inflationary milita
ry expenditures and self-de
feating trade embargos has 
and will continue to cause 
further unemployment and 
economic problems for Ame
rican people.

When the “Paris-Moscow 
1900-1930” exhibition opened 
in Paris two years ago, 
critics hailed it as “the most 
comprehensive exhibition of 
the modernist movement in 
the Soviet Union ever moun
ted in the West, or indeed 
anywhere.” For the first 
time, Soviet authorities ope
ned wide the storerooms 
where they had the works of 
Russian pioneers of abstract 
art.

“Moscow—Paris” exhibi
tion opened in the Soviet 
Union June 4 and continues 
through Oct. 4.

♦ ♦ ♦

A Pablo Picasso “Self Por
trait: Yo” was sold recently 
for $5,3 million, the highest 
price ever paid at auction for 
a Picasso. Ilse
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