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KRISLAI
Pirmoji moteris JAV 
Aukščiausiajame Teisme 
Gus Hali Graikijoje 
Gromyka kalba

Jungtinėse Tautose 
Pagalvokime apie

“Laisvės” vajų
IEVA MIZARIENĖ

Pagaliau nuo rugsėjo 24 d. 
turime vieną moterį Jungti
nių Amerikos Valstijų Aukš- 
čiausiąjame Teisme. Tai pir
moji moteris, pasiekusi to
kios aukštos vietos. Ji bus 
viena tarp septyniolikos vy
rų.

Nežinia kiek Sandra Day 
O’Connor skirsis savo politi
niu nusistatymu nuo kitų tei
sėjų, bet reikia tikėtis, kad 
bent moterų teisių klausimu 
ji laikysis moterų pusėje.

Sandra Day O’Connor pasi
žymi dar ir tuomi, kad ji yra 
amžiumi pati jauniausia, vos 
51-erių metų moteris, Aukš
čiausiajame Teisme!

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos sekretorius 
Gus Hali buvo pakviestas 
dalyvauti Graikijos Komjau
nimo festivalyje. Festivalis 
tęsėsi keturias dienas, kuria
me dalyvavo pusantro milijo
no dalyvių.

Rugsėjo 13 d. Gus Hali 
kalbėjo 750,000 miniai, susi
rinkusiai į masinį mitingą. 
Tai buvo pirmasis toks susi
rinkimas Graikijoje, kuriame 
dalyvavo JAV Komunistų 
Partijos vadas.

Rugsėjo 23 d. Tarybų Są
jungos Užsienio Reikalų mi
nistras Andrei Gromyka, 
kalbėdamas Jungtinėse Tau
tose pasakė, kad mūsų da
bartinei gadynei svarbiausia 
užduotis, tai įsteigti taikin
gus santykius tarp valstybių. 
Pirmiausia turi būti atnau
jinti strateginių ginklų limi- 
tacijos (SALT) pasitarimai 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
JAV.

Gromyka sakė: "Paskelbki
me branduolinį karą krimina
liniu!” Tarybų Sąjunga dabar 
pasiruošiusi, ir praeityje bu
vo pasiruošiusi atnaujinti 
strateginių ginklų limitacijai 
(SALT) pasitarimus.

Gromyka stiprausiai pa
brėžė siekti taikos, kas kaip 
tik supuola su didėjančia 
žmonijos baime, kad Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir 
užsienyje pavojus karui auga 
šuoliais.

□
Štai jau pasibaigė pirmas 

“Laisvės” vajaus mėnuo, o 
dar mažai begavome atsilie
pimų. Vajininkus širdingai 
prašome pultis į darbą! Žino
kite, kad dabar kaip tik 
spaudai sunkūs laikai. Ne 
toki laikraščiai kaip mūsų 
lietuvių Amerikoje užsidari
nėja dėl didelės infliacijos! O 
tie Amerikos laikraščiai išsi
laikė iš didelių ir stiprių 
kompanijų skelbimų. Mes gi 
tų įplaukų neturime. Visa 
mūsų viltis — tai mūsų 
geradarių rėmėjų dosnumas.

Draugai, kiekvienas dirb
kime — remkime —, kiek tik 
išsigalime.

London. — Britanijos Dar
bo unijų kongresas (TUC) 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
už pilną Pietų Afrikos ekono
minį boikotą.
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Prieš Kubų naudojami 
biologiniai ginklai

Kubos užsienio reikalų mi
nistras Malmierca Peoli.

Jungtinės Tautos. — Ku
bos užsienio reikalų minis
tras Isidoro Malmierca Peoli 
oficialiai ir formaliai apkalti
no Jungtines Valstijas, kad 
jos prieš Kubą naudojančios 
biologinius ginklus. Minis
tras Peoli detališkai išaiški
no, kad tam tikras Ameriko
je bandomas virusas-bacilas 
buvo iš oro paskleistas virš 
Kubos, ir nuo to užsikrėtė 
tūkstančiai žmonių. 156 žmo
nės, tarp jų 99 vaikai, nuo 
tos ligos mirė.

Ministras Peoli viešoje kal
boje apkaltino Jungtinių 
Tautų Generalinėje asamblė
joje. Jis įvardijo tuos biologi
nius ginklus, nurodė, kur ir 
kaip jie Jungtinėse Valstijo
se gaminami-bandomi. Jis 
įteikė ne tik pačių kubiečių 
medikų tyrinėjimo rezulta
tus, bet ir neutralių šalių 
medikų.

Peoli nurodė, kad tie biolo- 
giniai-kariniai ginklai savo 
žiaurumu, savo naudojimu 
prieš visai nekaltus begink
lius žmones, ypatingai vai
kus, gali lygintis tik su 
žiaurumais, kuriuos naciai 
“medikai”, savo laiku vykdė 
koncentracijos stovyklose.

J. T. asamblėjos nariai 
klausėsi Peoli kalbos mirti
noje tyloje.

Kad JAV prieš Kubą nau
doja panašius metodus, ar 
tai per ČIA ar tiesioginiai 
per savo karines jėgas, jau 
senokai buvo žinoma, ir kai 
kurie aukšti JAV pareigūnai 
tą net pripažino, visuomet 
kaltindami kitas valdžios įs
taigas ar jos dalis. c

JAV valdžia kol kas į 
Kubos kaltinimus oficialiai 
neatsakė.

Kinijos artilerija 
bombarduoja Vietnamu

Saigon. — Kinijos kariau
na pradėjo naujas provokaci
jas. Prieš Vietnamo Liaudies 
respubliką. Vietnamo Žinių 
agentūra (VNA) praneša, 
kad Kinijos artilerija stipriai 
bombardavo daugelį punktų 
rūbežiaus srityje. Nuo to 
nukentėjo daug civilinių gy
ventojų.

Be to, Kinijos karinė avia
cija nuolat skraidinėja virš 
Vietnamo teritorijos, provo
kaciniai bando iššaukti susi
rėmimus. Kinijos kariniai lai
vai plaukioja Vietnamo van
denyse panašiais provokaci
niais tikslais.

Vietnamas neseniai Kinijai 
pasiūlė atnaujinti derybas 
apie tikslių rūbežių nustaty
mą, pasikeitimą belaisviais ir 
kitais klausimais.

Vietnamiečiai tai pasiūlė 
keletą kartų, bet kinai iki 
šiol į tą neatsakė.

Saigono radijas neseniai 
sakė:

“Kas galėjo prieš keletą 
metų tikėtis, kad tokie kru
vini santykiai vystysis tarp 
mūsų šalių? Juk buvo laikai 
kuomet per mūsų sunkias 
kovas didžioji kinų tauta 
mums padėjo viskuom, ly

giai, kaip mums padėjo ir 
Tarybų Sąjunga. TSRS liko 
ištikimu mūsų draugu, bet 
Kinija, mūsų artimoji kaimy
nė, dabar mus traktuoja kaip 
aršų priešą, o tuo pačiu laiku 
steigia vis tampresnius ry
šius su Amerikos imperializ
mu .. . .”

Gdanske atsidarė 
solidarumo sesija

Gdansk, Lenkija. — Čia 
pradėta antroji Solidarumo 
(Solidarnošč) unijų sesija. Į 
sesiją atvykti buvo planavęs 
Amerikos AFL-CIO prezi
dentas Kirkland, bet jis ne
gavo vizos. Vietoj to, jis 
pasiuntė pareiškimą raštu.

Suvažiavime antroji sesija 
iš pat pradžių parodė, kad 
taip pirmojoje, taip šioje 
Solidarumo judėjimas yra 
pasidalinęs į visą eilę frakci
jų ir tendencijų, kurių siekiai 
skirtingi. Yra frakcija, kuri 
norėtų bendradarbiauti su į 
reformą linkusiais Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų parti
jos nariais. Bet yra frakcijų, 
kurios nori su partija ir vai-, 
džia išprovokuoti kuo dau
giau konfliktų.
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GUS HALL BERLYNE 
IŠKILMINGAI SUTIKTAS

Čia viešėjoBerlin.
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali. Jis buvo iškilmin
gai ir šiltai sutiktas kaip 
pažangiosios Amerikos atsto
vas. Laikraštis “Neues 
Deutschland” sako:

“Mes šį garbingą svetį su
tinkame kaip atstovą tų pa
žangių Amerikos jėgų, kurių 
bent pusmilioninė masė aną
dien demonstravo Washing
tone prieš Reagano adminis
traciją.”

Hali susitiko su politiniais 
vadovais, studentais, inte
lektualais ir eiliniais darbi
ninkais. Gus Hali lankėsi Vokietijoje.

Pirmoji Amerikos Aukščiausiojo Teismo narė-moteris 
Sandra Day O’Connor su savo šeima prie Aukščiausiojo 
Teismo rūmų.

Pusiausvyra Britų Darbiečiy partijoje
London. — Britanijos Dar

bo partija savo antruoju ly
deriu išsirinko Healy, kuris 
kartu su Michael Foot parti
jai vadovaus. Pats Foot yra 
partijos kairiajame sparne. Į 
antrąją vietą kandidatavo ki
tas kairietis, Wedgewood 
Benn. Bet pats Foot jo nerė
mė, laikydamasis nuomonės, 
kad partijos vienybei palai
kyti turinčios būti atstovau
tos centristinės jėgos, o tų 
centristinių jėgų kandidatu 
buvo Healy. Mat, buvo bijo
ta, kad jeigu Benn laimės, 
geras būrys dešiniųjų dar- 
biečių iš partijos pasitrauks 
ir įstos į naująjąją Socialde

mokratų partiją, kurioje jau 
yra susispietę patys deši- 
niausieji darbiečiai-leiboris- 
tai.

Healy laimėjimas sudarė 
kaip ir partijoje pusiausvyrą, 
sako Michael Foot.

70-IEJI METAI

Haig ir Grom 
pokalbis vaisingas

Washington, D. C. — Atgarsiai užsienyje pana 
Amerikos spauda pabrėžia, šūs. Britų “Guardian" sako, 
kad Haigo ir Gromyko susiti- kad tai gali būti “posūkis į 
kimas buvo itin vaisingas, blaivų protą. Panašiai išsi- 
Pareiškimai, jog pasitarimai reiškia I 
buvo “atviri ir pilni”, reiškia, 
kad buvo pilnas nuomonių i Rytų V 
pasikeitimas, apimąs visus l “Neues i 
nesutikimus, — ko buvo gali- ' mi, kad 
ma laukti. Bet faktas, kad nesudaro pavasario’ 
tartasi net per keturias va- rimai vis 
landas, taip pat, kad po to i kad daly 
sekė Reagano pareiškimas į į gerąją 
apie reikalą gerinti santy
kius, daug ką reiškia.

“New York Times” sveiki
na “gal naują besivystančiąją 
atmosferą”. Panašiai išsireiš- 
kia ir kiti laikraščiai, net 
tokie “vanagiški” dešinieji 
organai kaip New Yorko 
“Daily News” ir Chicago 
“Tribune”.

alijos įtakingas laik
raštis “Corriere dela Sera”, 

okietijos organas 
Deutschland” pažy- 

“vienas paukštis 
’. Pasita- 

dėl to teikia vilties, 
kai gal bus pakreipti 
pusę.
mai į Haig ir Gromy- 

■ ko pasitarimus atsiliepta tik 
Kinijos spauda įs- 

shingtoną prieš taip 
hegemon izmą”, 

om Kinijos vadovy-

Neigia

Kinijoje. 
pėjo Wa 
vadinam į 
po kuriu 
bė supranta — Tarybų Są- 

I jungą.
Nepasitenkinimą taip reiš- 

i kia ir Libijos spauda.

Du tipiški senosios kartos darbininkai [statybininkai] didžiulėje demonstracijoje prieš 
Reagano valdžią Washingtone.

Ginkluotos kovos 
Teherano gatvėse

Beirut, Libanas. — Iš Te
herano pranešama, kad ten 
įvyko, o gal ir tebevyksta, 
smarkios ginkluotos kovos 
tarp Chomeinio pasekėjų, 
taip vadinamų revoliucinių 
sargų, ir opozicijos grupių, 
ypatingai muchahedinų. Vie
nu metu kova tesėsi net 
septynias valandas. Buvo 
naudojami ne tik šautuvai ir 
granatos, bet ir kulkosvai
džiai!.

Teherano radijas praneša, 
kad yra daug užmuštų ir 
sužeistų.

Tuo pačiu laiku Teherano 
radijas praneša, kad tarp 
Irano ir Irako atsinaujino 
kovos.

Iranas skelbia, kad jo jė
gos pralaužė Abadano apsu
pimą. Esą, kovose užmušta 
apie 600 Irako karių.

Bagdadas tų žinių nepa
tvirtina.

Žinios iš visur
Bulawayo. — Naujai nepri

klausoma Afrikos šalis Zim
babwe (buvusi Rodezija) nu
tarė, kad vietoje kviesti 
techniškus ekspertus iš 
Europos ir Šiaurės Ameri
kos, ji kvies, kada tik gali
ma, ekspertus iš Azijos. 
Taip, pavyzdžiui, Zimbabvės 
geležinkeliuose garvežių 
dirbtuvėse dabar darbuojasi 
eilė ekspertų iš Indijos. Taip 
pat yra ekspertų ir iš Pakis
tano.

Detroit. — Auto-darbinin- 
kai, dirbą Pontiac fabrike, 
sako, kad kompanija juos ap- 
gaudinėjanti. Pontiac pla
nuoja du savo fabriku užda
ryti 1983 metais, iš darbo 
atleisti apie 6,000 darbinin
kų, vietoje to pastatyti naują 
fabriką kaimynystėje.

Dabar aišku, kad nežinia, 
ar Pontiac naują fabriką sta
tys, o jei ir statys, ar sam
dys tuos pačius darbininkus. 
Darbininkai ruošiasi sunkiai 
kovai.

Washington. — Centrali- 
nės žvalgybos agentūros 
(ČIA) direktorius William J. 
Casey teigia, kad “informaci
jos laisvės aktas” neturėtų 
galioti ryšyje su ČIA ar 
panašiomis įstaigomis. Pagal 
tą aktą žmogus turi teisę 
reikalauti informacijos, kas 
prieš jį liudyja, kas teikia 
informacijas. Casey teigia, 
kad tas palaužtų visą ČIA 
veiklos sistemą.

Annapolis, Md. — Po ke
turių metų kovos Juodajai 
Marylando visuomenei pasi
sekė iš valstijos pareigūnu 
išsirūpinti, kad garbės atmi
nimo lenta būtų prikalta prie 
vietovės, kurioje gimė rašy
tojas Alex Haley, pagarsėju
sios knygos “Šaknys” 
(“Roots”) autorius. Bet aną
dien toji lenta buvo sunaikin
ta, — rasistiniai kukluksinin- 
kai paliko raštelį, kad tai 
buvęs jų darbas.

Kairo. — Prezidentas Sa
dat kalbėjo Mansuroje, kur 
buvo atidarytas naujas fabri
kas. Sadatas kalbėjo tarp
tautiniais klausimais. Jo vy
riausias reikalavimas buvo, 
kad Sirija savo jėgas1 ištrauk
tų iš Libano. “Tiktai tada 
Libanas galės būti suvieny
tas”, jis sakė.

ArmeUGI 
nesustabdys keršto 
prieš turkus

Beirut
“Armėnijos Slaptosios armi
jos” atstovas, 
Hagop
davė interviu. Jis sakė, kad 
Turkijos
mas Paryžiuje nebuvo pa
skutinis aktas prieš tur
kus — per paskutinius kele
rius metus toji slaptoji armė
nų nacionalistų organizacija 
pravedė 
nius akte 
matus įvairiose šalyse.

Slaptoji organizacija sako, 
kad tai vis vyksta kerštas už 
skerdyn 
pravedė 
Pirmojo 
Esą, tur 
apie milij 
civilinių gyventojų.

Slaptoj
tų organizacija susidaro iš 
žmonių, kurie gyvena Liba
ne, Egiptj 
tur. Ji n
su tarybine Armėnija.

—- Taip vadinamos

pasivadinęs
Hagoplan, spaudai

konsulatų užėmi-

visokius teroristi- 
s prieš turkų diplo

es, kurias turkai 
prieš armėnus po 
pasaulinio karo, 

kai tada išskerdė 
eną su puse armėnų

armėnų nacionalis-

e, Graikijoje ir ki- 
eturi nieko bendro

Mirė
Jonas Mažukna

ilgametis visuome-

uolus veikėjas.
taip pat buvo

Pittsburgh, Pa. — Rugsė- 
jo-September 30 d., 6:30 
ryto mirė 
nės veikėjas Jonas K. Ma- 
žukna, bdvęs Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, o vėliau 
ir Lietuvįų Darbininkų Susi
vienijimo

Velionis 
uolus Lietuvių Prieglaudos 
Namo Komisijos narys.

Mirė kfaujo vėžio pakirs
tas, sulaukęs 87-erių metų. 
Jei būtų sulaukęs Kalėdų 
švenčių, būtų buvęs 88-erių 
metų.

Mažukną buvo vienas veik
liųjų visuomenininkų, didelis 
tolerantas 
uolus organizacinėje veiklo
je. Palaidotas vietinėse kapi
nėse šalia

, spaudos rėmėjas,

savo šeimos.
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PAŽANGIŲJŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIO "LAISVĖ" REDAKCIJAI

Posūkis į gerąją pusę?
Po sekretoriaus Haig susitikimo su Tarybų Sąjungos 

užsienio reikalų ministru Gromyko pats prezidentas 
Reagan kreipėsi j TSRS vadovybę, ragindamas atnaujinti 
derybas apie ginklavimosi kontrolę. Jis dar pabrėžė, kad 
reikėtų bendrai pradėti judėti santykius gerinti, ir ko dar 
daugiau, jis išsireiškė, kad gerus santykius vertėtų 
pagrįsti tvirtesniais pamatais, negu jie buvo praeityje!

Kaip tą viską suprasti? Nejaugi vanagai pernakt tapo 
taikos balandžiais? Kokiais sumetimais tas staigus posūkis? 
Ar iš viso tai posūkis, ar tik tam tikra taktika?

Mes norime tikėti, kad čia vyksta kas nors esminio. 
Prezidentas Reagan, pagaliau, juk negyvena izoliuotas 
stiklinėje dėžėje, — į jį ir į jo valdžią nuolat daro įtakos 
pasaulio nuomonė, Amerikos sąjungininkų nuomonė, pačių 
Amerikos žmonių nuomonė. O tos nuomonės beveik 
vienbalsiai signaluoja mūsų prezidentui: taip toliau negali
ma! Ristis link termobranduolinio karo negalima, negalima 
nesustojus, neapsigalvojus.

Tiesa, perdėti nereikia. Kuomet prezidentas Reagan 
sako, kad santykius tarp JAV ir TSRS reikia paruošti ant 
“tvirtesnių pamatų negu bet kada praeityje”, jis ne būtinai 
kalba apie draugiškiausius, šilčiausius santykius. Jis gal 
turi minty santykius “iš tvirtų pozicijų” ar kaip nors 
panašiai. Bet vis dėlto, jis yra priverstas apie geresnius 
santykius kalbėti, planuoti, o gal ir juos vykdyti.

Štai kodėl susitikimas tarp JAV ir TSRS užsienio reikalų 
ministrų buvo toks svarbus! Kaip tai išsireiškė vienas 
žurnalistas, tai buvo lyg susitikimas “tarp dviejų liūtų”. 
Taip, neblogas simbolis. Bet kuomet du liūtai, atstovau
jantys dvi galingiausias jėgas pasaulyje, susieina ir tariasi, 
jau tas vienas faktas yra sveikintinas, ypatingai akyvaizdo- 
je fakto, kad visai neseniai atrodė, kad apie santarvę net 
kalbėti negalima.

Posūkis ar ne pasūkis? Tam tikras posūkis, be abejo, — 
taip. Ar jis tiesia linija eis pirmyn be kliūčių, mes 
abejojame, bet gerai, kad tąja kryptimi bent žengiama.

59 centai vietoje dolerio
Ženevoje, Šveicarijoje, įvyko tarptautinis metalo darbi

ninkių suvažiavimas. Taip, ne darbininkų, o darbininkių, 
moterų, dirbančių metalo industrijoje. Pasirodo, kad 
Vakarų Europoje, Jungtinėse Valstijose, Japonijoje, jau 
nekalbant apie socialistinius kraštus, moterys sudaro 
nemenką nuošimtį dirbančių plieno liejyklose ir kitose 
metalo pramonės šakose (tikslios statistikos nėra).

Bet ne apie tai mes čia norime kalbėti. Mes norime 
pažymėti, ką tame suvažiavime pranešė mūsų šalies 
delegatės. Jos pranešė, kad Amerikoje moterys sudaro 
apie 40°/o tautos darbo jėgos (čia, žinoma, neįeina tas 
niekad nesibaigiantis namų ruošos darbas, kurio apie 90% 
atlieka moterys) bet moterų uždarbis palyginant su vyrų 
uždarbiu toks: kur vyras uždirba dolerį, moteris uždirba 59 
centus. Ir labai dažnai tas skirtumas egzistuoja, nors 
atliekamas darbas yra identiškas. Pavyzdžiui, kai kuriose 
ligoninėse moterys, slaugių padėjėjos, uždirba žymiai 
mažiau, negu vyrai, kurie atlieka kaip tik tą patį darbą, bet 
yra žinomi kaip “sanitarai”. Kai kuriose raštinėse moterys 
lyg nuteistos likti visam gyvenimui prie savo rašomų 
mašinėlių, tuo tarpu, kai vyrai, tokių pat gabumų ir tokio 
pat išsimokslinimo, laipsniškai kopia savo karjerose vis 
aukštyn ir aukštyn.

Tiesa, moterų kova už lygybę, feminizmas, žymiai 
pakeitė padėtį. Bet tai tik pradžia.

Ką amerikietės metalistės iš Pittsburgho ir Detroito 
pasakojo Ženevoje, dar lieka liūdna tiesa — gyvenimo 
faktas.

Neramumai Kinijoje
Žymiausias Tokyo laikraštis “Šimbun” spausdina savo 

korespondento Kinijoje pranešimą, kad ten vyksta rimti 
neramumai. Ypatingai, sako “Šimbuno” korespondentas, 
didelis nepasitenkinimas vyrauja ginkluotose pajėgose. 
Esą, kuomet Kinijoje vyko taip vadinama “kultūrinė 
revoliucija” armijoje ir laivyne buvo daug nepasitenkinimo 
prieš tuometinius kraštutinumus. Dabar, esą, kaip tik 
atvirkščiai: esą tarp jaunų karininkų ir kareivių auga 
nepasitenkinimas prieš krašto politikos vis aiškesnį sukimą 
į dešinę.

Mes nežinome, kiek tas pranešimas Tokyo laikraštyje 
tikslus, nors paprastai japonai žurnalistai, kurie dirba 
Kinijoje, geriau informuoti negu vakariečiai. Bet nebūtų 
stebėtina, jeigu tame pranešime yra tam tikros tiesos. Kas 
dedasi Kinijos vidujiniame gyvenime, sunku pasakyti, bet 
visas socialistinis pasaulis, taip, visas, įskaitant jos buvusią 
sąjungininkę Albaniją, nesutinka su Kinijos užsienio 
politika, kuri vis atviriau ir atviriau rykiuojasi su 
vakarietišku imperializmu.

Tad, nestebėtina, kad nepasitenkinimas vyrauja pačioje 
Kinijoje, ginkluotose pajėgose, tam tikrose partijos dalyse.

Kas valdo Iraną?
Paviršutiniškai atsakymas labai paprastas: Iraną valdo 

Chomeinis ir jį supanti aukštų Islamo dvasininkų klika. Bet 
čia tik paviršius. Kas dedasi po paviršium? Čia atsakymas

Apolinaras

Virš Azijos vėl praūžė 
Amerikos diplomatinio akty
vumo banga. Po ASEANO 
šalis: Malaiziją, Tailandą, Fi
lipinus, Singapūrą ir Indone
ziją, po ANZIUS valstybes — 
Naująją Zelandiją ir Austra
liją, po neprisijungusias Indi
ją, Bangladešą, Nepalą, Šri 
Lanką ir kitas keliavo Wa- 
shingtono ir Pekino diploma
tai. Po ASEANO šalis iš 
Washingtono važinėjo val
stybės sekretoriaus pava
duotojas J. Buckley, nuolati
nė JAV atstovė prie Jung. 
Tautas J. Kirkpatrick, Ame
rikos kongreso delegacija, 
kuriai vadovavo atstovų rū
mų užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas K. Zablockis.

JAV nori politinės drau
gystės su įvairiausiom Azijos 
ir Ramiojo vandenyno basei
no tautomis, siekdamos ten 
įsitvirtinti. “Washington 
Post” net užtikrina, kad “po 
gėdingo bėgimo iš Saigono 
Amerika vis drąsiau grįžta į 
azijietišką sceną. Kaip rodo 
J. Buckley viešnagė 
ASEANO šalyse, Washing
tonas nepagailėjo pažadų žy
miai padidinti karinę paramą 
sąjungininkams. Vakaruose 
kalbama, kad JAV ruošiasi 
kariauti svetimomis ranko
mis, valstybes, kurios gauna 
karinę paramą, paversdamos 
savo įkaitais ir “patrankų 
mėsa”. Žinomas JAV senato
rius S. Hayakawa neseniai 
gyrėsi, kad karinė parama 
Tailandui ir kitoms šalims 
Washingtonui suteikia gali
mybę kariauti tokį karą, ku
riame nežus Amerikos karei-• »» vių .

Kita vertus, JAV pažadai 
Azijos ir Indijos vandenyno 
baseino tautoms šiose šalyse 
per didelio pritarimo nesu 
laukė. Washingtonas juk nie
ko veltui neduoda. Šio pa
saulio rajono šalys žino, kaip 
atsitiko su Pakistanu. Kai tik 
šios šalies vyriausybė pasiža
dėjo padidinti paramą Afga
nistano kontrrevoliucionie
riams, dėdės Šamo kišenė

Sinkevičius

iškart pasidarė kelis kartus 
dosnesnė. Negalima pamiršti 
Vietnamo karo išdavų. Visai 
bereikalingai Washingtono 
administracija tiki, kad vis
kas pasimiršta ir Azijos tau
tos Amerikos plėšrūną erelį 
palaikys taikos balandžiu. 
Azijos, kaip ir visos pasaulio 
tautos, nepamiršo ir nepa
mirš tos nelaimės, kurią 
Amerikos kariauna buvo pri
metus! Vietnamui. Užtat tei
sėtai Azijos ir Indijos vande
nyno baseino tautų dalis ne
labai tiki Washingtono “tai
kos ir bendradarbiavimo” po
litikai. Filipinų laikraštis 
“Daily Express” rašė: “Viet
namo karas perdaug šviežias 
prisiminimas Pietryčių Azi
jos tautų atmintyje, kad bū
tų galima patikėti, jog ame
rikiečių buvimas šiame re
gione bus apribotas tik gin
klų tiekimu. Todėl pirmaeilis 
ASEANO uždavinys turi lik
ti taikos ir stabilumo Pietry
čių Azijoje užtikrinimas, o ne 
jo pavertimas kariniu blo
ku”.

Amerikos politikieriai ban
do įtikinti Azijos ir Indijos 
vandenyno baseino tautas, 
kad joms gręsia “Tarybų Są
jungos karinė ekspansija” ar
ba “grėsmė iš šiaurės”, todėl 
tik Washingtonas gali užtik
rinti šių tautų nepriklauso
mybę ir suverenumą. Ta
čiau, kaip rašė Amerikos 
spauda, “Washingtonui ne
pavyko išsklaidyti Malaizijos 
vyriausybės įsitikinimo, kad 
pavojus joms kyla ne iš 
Maskvos, o iš Pekino”.

Priešiškumas Tarybų Są
jungai, socialistinių šalių 
sandraugai, nors panaudoti 
globaliniams Amerikos tiks
lams Aziją ir Indijos vande
nyno baseino tautas — štai 
tas dalykas, dėl kurio iš 
Washingtono dažnai važinė
jama į šį pasaulio rajoną. Tai 
savotiškas pavojaus signalas, 
kuris ragina Azijos ir Indijos 
vandenyno baseino tautas 
būti budriomis prieš JAV 
planus.

Lietuviu rašytojų apsakymai angliškai

“Erčia, kur gyvas van
duo” — šitaip pavadintą Pa
baltijo tarybinių respublikų 
rašytojų apsakymų rinktinę 
anglų kalba neseniai išleido 
Maskvos “Progreso” leidyk
la.

Gražiai išleista knyga ang
lų skaitytoją supažindina su 
33 lietuvių, latvių ir estų 
prozininkų kūryba. Lietuvių 
apsakymui atstovauja Juozas 
Aputis (“Erčia, kur gyvas 
vanduo”), Jonas Avyžius 
(“Senių dienos”), Juozas Bal
tušis (“Ko nepasakė Lau
kys”), Irena Gansiniauskaitė 
(“Kanarėlė”), Romualdas 
Granauskas (“Medinės 
akys”), Juozas Grušas (“Ka
ralaitė nebuvo protinga”), 
Romualdas Lankauskas 
(“Milžinas ir nykštukas”), 
Jonas Mikelinskas (“Mūsų 
mokykla”), Viktoras Miliū
nas (“Dabar gerai”), Algir
das Pocius (“Agnė iš Degu
čių”) ir Mykolas Sluckis 
(“Dialogas jūroje”). Lietuviš

kąją knygos dali sudarė ir 
lietuvių rašytojų biografines 
žinias pateikė mūsų literatū
ros bičiulė Belą Zaleskaja.

Tai jau antras tokio pobū
džio ir tos pačios leidyklos 
parengtas leidinys. Pirmaja
me (1969 m.) šalia jau minė
tų Juozo Baltušio ir Mykolo 
Sluckio kūrinių dar buvo 
paskelbti anglų kalba Algi
manto Cekuolio, Aneliaus 
Markevičiaus ir Algirdo Po
ciaus apsakymai.

Lionginas Pažūsis
Vilniaus “Tiesa”

Paryžius. — Prezidentas 
Mitterand pasiūlė, kad Pary
žiuje būtų sušaukta tarptau
tinė nusiginklavimo konfe
rencija. Jis pabrėžė, kad 
nors būtų labai malonu tą 
konferenciją sušaukti Pran
cūzijos sostinėje, bet pati 
Prancūzija to negali padary
ti, — iniciatyva turi kilti iš 
kurios nors tarptautinės or
ganizacijos.

jau daug sunkesnis. Chomeinis ir jo ideologinė Islamo 
partija vienu metu užmeta visą kaltę ant “Didžiojo Šėtono” 
(atseit, Amerikos) ir “Raudonojo pavojaus”, atseit, Tarybų 
Sąjungos. Chomeinis taipgi kaltina gretimą Iraką, radika- 
lišką arabišką kaimyną, ir Saudi-Arabiją, konservatyvų, 
tolimesnį kaimyną.

Vidujinėje politikoje Chomeinio partija kaltina pro-mark- 
sistinius bet religinius Islamo sekėjus, taip vadinamus 
muchahedinus, kritikuoja Irano Tudeh (“Masių”) partiją, 
atseit, komunistus, nors Tudeh dar susilaiko nuo griežto 
Chomeinio kritikavimo.

Kad “Didysis šėtonas” dar turi savo kanopas įkišęs į 
Irano reikalus, abejonės nėra. Bet per kurias jėgas ir prieš 
ką?

Pasaulyje gal nėra kitos šalies, kur politinė padėtis būtų 
labiau drumzlina, negu dabartiniame Irane.

Anglijos kurortiniame 
mieste Blackpool neseniai 
įvykęs eilinis Britanijos 
Trade Union kongreso suva
žiavimas parodė, jog BTK 
ryžtingai stoja prieš antiliau
dinę konservatorių vyriausy
bės vidaus ir užsienio politi
ką.

Daugiau kaip dvejus metus 
trunkantis torių vyriausybės 
šeimininkavimas visiškai su
trikdė šalies ekonomiką. 
Smarkus kapitalo įdėjimų 
nacionalizuotoms pramonės 
šakoms mažinimas, “griežtos 
ekonomijos” politika sustip
rino ekonominę krizę. Be
darbių skaičius padidėjo dvi
gubai ir dabar, sprendžiant 
iš oficialių duomenų, jų yra 3 
milijonai, o iš tikrųjų jau 
gerokai per 4 milijonus. Tiek 
bedarbių nėra buvę per pa
starąją pusę šimtmečio. Gy
venamųjų namų statoma 
mažiausiai per visą pokario 
laiką. Labai sumažėjo asig
navimai socialiniams reika
lams. Leiboristų partijos pir
mininkas A. Kitsonas, kalbė
damas iš suvažiavimo tribū
nos, palygino torių vyriausy
bės ekonominę ir socialinę 
politiką su “neutronine bom
ba, kuri griauna darbo liau
dies gyvenimą, kartu nelies- 
dama didžiulių imperijų — 
multinacionalinių korporaci-• H jų .

Nenuostabu, kad visa tai 
sukėlė masines riaušes Ang
lijos miestuose, kurioms slo
pinti “Geležinės Lady” vy
riausybė pavartojo policijos 
lazdą. Kaip rodo visuomenės 
apklausos, nė vienas Angli
jos premjeras po karo nebu
vo toks nepopuliarus kaip M. 
Thatcher.

Profsąjungos ryžtingai pa
sipriešino torių vyriausybės 
vykdomai politikai — darbi
ninkų klasės gyvenimo sąly
gų bloginimui ir jų teisių 
varžymui. Suvažiavimas 
priėmė rezoliucijas, kurios 
ragina BTK Generalinę tary
bą organizuoti plačią kampa
niją už tai, kad būtų atšaukti 
antidarbininkiški įstatymai ir 
kad Anglija išstotų iš Bend
rosios rinkos, nes priklausy
mas jai yra sunki našta šalies 
biudžetui.

Viena svarbiausių priežas; 
čių, dėl kurių paaštrėjo eko
nominės problemos, Britani
jos Trade Unions laiko bran
giai kainuojančias ginklavi
mosi varžybas ir militaristinį 
kursą, kurį vykdo Thatcher 
vyriausybė, klusniai sekanti 
Washingtono politika. Ji da
vė sutikimą dislokuoti Angli
joje JAV sparnuotąsias rake
tas, nutarė perginkluoti An
glijos povandeninį laivyną 
raketomis “Trident”. Ryžtin
gai smerkdamos šį kursą, 
Britanijos profesinės sąjun
gos pareiškia: “Europos tau
tų saugumą, kaip ir taikos 
žemėje išsaugojimą, gali už
tikrinti tik nusiginklavimas”.

V. Sereika
ooooooooo

Gatvėje
einantys pavasariai 
einantys rudenys 
mažėjimas
daugėjimas 
visuma 
trupiniai 
gerumo vaisiai 
neapykantos bombos 
tuščios kišenės 
pilnos širdys 
ežiukai liai 
šilkasieliai 
tiesumas 
zigzagai
biliardo kamuo.,...
valdingos lazdos 
eina gatve 
biliardo stalu 
žeme 
ligi smūgio 
ligi kritimo 
j tinklą po žeme — 
j nežinią 
eina pavasarį 
eina rudeni.

Vytautas Karolius

i

Mes, Kėdainių rajono “Ry
tų aušros” kolūkio kolūkie
čiai esame “Laisvės” skaity
tojai. “Laisvė” atkeliavusi 
per Atlantą į Labūnavos kai
mą keliauja iš vienos sody
bos į kitą. “Laisvė” dažnas 
duonos augintojų svečias.

Jau 70 metų, kaip pažan
giųjų Amerikos lietuvių laik
raštis skleidžia tiesos žodį ne 
tik už vandenyno, bet ir 
Lietuvoje.

Jubiliejaus proga sveikina
me “Laisvės” laikraščio lei
dėjus, redakcijos kolektyvą, 
jos rėmėjus ir visiems linki
me stiprios, stiprios sveika
tos. Tegul dar daugelį metų 
kartų kartos “Laisvėje” skel
bia visam pasauliui pažangų 
žodi.

i
i

I
I
i

Sveikinimą savo eilėmis 
jums siunčia Labūnavos 
krašto poetė Onutė Kalvai- 
tienė:
Jau septyniasdešimt metų — 

“Laisve’
Tavo sviesus

žodžiai skamba . . . 
Šiandien pas Tave ateisim 
Mes iŠ Lietuvos padangės.

Tau atnešim tėviškėlės rūtą 
Iš Labūnavos darželių 
Visada laiminga—

“Laisve”—būki,
Brolių ir tėvų, saulele!

Su p agarba Jums,
Henrikas Kretavičius, 
'Rytų Aušros” Kolūkio 

pirmininkas

“Rytų Aušros” kolūkio pirmininkas Henrikas Kretavičius, 
Ieva Mizarienė ir pirmininko žmona.

Labūnavoje pirtis, prižiūrima poeto Justino Marcinkevi
čiaus uošvio draugo Karvelio.

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. Antanui Bimbai

Sveikas gyvas!
Siunčiu straipsnelį “Profe

sorius Kostas Surblys”. Ja
me aprašoma, kaip socialisti
nėje Lietuvoje auga ir bręsta 
liaudies talentai. Buržuazi
nės santvarkos sąlygomis 
jiems nebūtų lemta tapti 
kultūros švyturiais.

Partijos istorijos instituto 
moksliniai bendradarbiai pa
rengė spaudai bibliografinį 
leidinį “LKP spauda. Knygos 
1917-1940 m.” Jau taisoma 
leidinio antroji korektūra. 
Knygoje užregistruoti 1099 
leidiniai, išspausdinti tipo
grafiniu būdu, rotatorium, 
šapirografu. Leidinyje at
skleisti knygų autoriai, re
daktoriai, padauginimo tech
nika, išleidimo vietos. Tai 
bus svarbus istorijos šaltinis 

i visiems LKP istorijos tyrinė
tojams. Rengiamas spaudai 
leidinys “LKP spauda. Perio
dika 1917-1940 m.”

Parengta spaudai knyga 
“Ignas Gaška. Raštai”. Jau 
yra jos pirmoji korektūra. 
Leidinyje įdėti I. Gaškos, 
LKP nario nuo 1918 metų, 
atsiminimai “Kovų auginti
niai”, jo rinktiniai straips
niai, paskelbti įvairiuose pe
riodiniuose leidiniuose, laiš
kai, parašyti partijos vado
vams V. Kapsukui, Z. Anga- 
riečiui, K. Požėlai. Tai taip 
pat svarbus partijos istorijos 
šaltinis.

Liepos 31 d. Vilniuje įvyko 
“Laisvės” 70-mečio minėjimo 
tęsinys. Palydėjome viešėju
sius Tarybų Lietuvoje “Lais
vės” bičiulius Povilą Ventą, 
Nelę Ventienę, “Laisvės” va-

jininku$ Alekną ir jo gyveni
mo draugę, taip pat Babar- 
skienę. Atsisveikinimo vaka
re “Draugystės” viešbučio 
salėje “Laisvės” darbuotojus 
šiltai prisiminė Tarybų Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tras V. Zenkevičius, E. Juš-
kys, “Gimtojo krašto” redak
torius YacYs Reimeris, bu
vęs Ispanijos pilietinio karo 
dalyvis Antanas Slapšys,

svečiai amerikiečiai

“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas generolas Pranas Pe
tronis,
Alekna, Babarskienė, Nelė ir
Povilas Ventos. Visi kalbėju
sieji paz; 
daktoria
Ievos Mizarienės, Povilo 
Ventos 
leidžiant 
pažangų 
telkiant 
lietuvius 
socialinę 
ir “Vilni 
kant glaudžius ryšius su gim
tine — 
sisveikinimo vakaras praėjo 
tikrai gražiai ir įspūdingai.

Su gerįausiais linkėjimais.
R. Šarmaitis

ymėjo “Laisvės” re
us Antano Bimbos,

pasiaukojamą darbą 
, seniausią pasaulyje 
laikraštį, jo reikšmę 
pažangiuosius JAV 
kovai už taiką ir 
pažangą; “Laisvės” 

.ės” nuopelnus palai-

arybų Lietuva. At-

Washington, D. C. — Ame
rikos veteranų organizacijos, 
ypatingai Vietnamo vetera
nų, reikalauja, kad valdžia
nemokanjai sveikatą egzami
nuotų visų buvusių karių, 
kurie galį būti Orange che
mikalo užkrėsti Agent. Tai 
chemikalas, kurį amerikiečiai 
iš orlaivių skleidė Vietnamo 
džiunglėse, norėdami parti
zanams pakenkti. Dažnai tie
chemikaląi artimose stovyk
lose paveikdavo ir pačius 
amerikieč us.

i

i
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PO DARBŲ IR ATGAIVA
IEVA MIZARIENE

Šią vasarą viešint brangio- 1 
je tėvą gimtinėje Lietuvoje, 
šalia tiesioginių įsipareigoji
mų ryšium su “Laisvės” 70- 
čio jubiliejumi, apie ką jau 
buvo nemažai laikraštyje ra
šyta, norisi prisiminti labai 
malonius atgaivos įvykius.

Pirmiausia turiu pasigirti, 
kad dalyvavau net trijose 
vestuvėse. Su mano bičiu
liais žurnalistais Jonu ir Ban
ga Lukoševičiais vieną sa
vaitgalį nuvykome į Dotnu
vą, į kaimo gyventojų vaikų 
vestuves, nors abu jaunieji 
eina aukštąjį mokslą Kaune. 
Todėl jų vedybos įvyko Kau
no Santuokos rūmuose, bu
vusioje Rotušėje. Tai tikrai 
iškilminga vieta.

Kitą kartą su Lukoševi
čiais buvome nuvykę į Kė
dainius pas “Rytų Aušros” 
kolūkio pirmininką Henriką 
Kretavičių ir jo žmoną. Ten 
draugas Kretavičius mus pa
vežiojo po jo prižiūrimus 
puikiausiai derlingus laukus. 
Bevažinėdami užėjome ir į 
vestuves.

Bet manau, kad “Laisvės” 
skaitytojams bus malonu pla
čiau išgirsti apie mano lanky
mąsi trečiose vestuvėse. Tai 
buvo mums amerikiečiams 
gerai pažįstamų draugų duk
ters vestuvės. Washingtone 
TSRS ambasados pirmojo 
sekretoriaus ir konsulo Ed
mundo Juškio ir žmonos Al
dutės dukra Eglutė ištekėjo 
už Valdo Aničiaus. Valdo 
tėvelis, mokslininkas Jonas 
Aničas, prieš kelis metus

lankėsi JAV, tad ne vienas 
mūs draugų jį prisimena.

Man buvo ypatingai malo
nu ten sutikti daug pažįsta
mų, draugų, kurių tarpe da
lyvavo ir artimas mielas 
draugas Rimgaudas Mali
šauskas, buvęs Washingtone 

' TSRS ambasadoje sekreto- 
rius-konsulas prieš draugo 
Edmundo Juškio atvykimą.

i Nijolė Mališauskienė tuo tar- 
| pu buvo sunegalavusi, gulėjo 
ligoninėje.

Eglutę Juškytę mes ameri
kiečiai, ypatingai niujorkie
čiai, prisimename nuo jos 
atvykimo į JAV su tėveliais, 
kai draugai Juškiai pirmą 
sykį atvyko į TSRS ambasa
dą Washingtone eiti savo 
pareigas. Tuo laiku Eglutė 
galėjo būti apie šešerių ar 
septynerių metukų, bet ji 
mūsų pobūviuose jau labai 
jautriai skaitydavo lietuviš
kus eilėraščius.

Povestuvinė puota įvyko 
“Dainavos” restorane.

Niekad neužmiršiu Aldutės 
ir Edmundo Juškių, neuž
miršiu nė Jono Aničiaus pa
sakytų žodžių jaunave
džiams — linkėjimų jiems 
laimingo gyvenimo sukūrius 
šeimą. Ypatingai draugė Al
dutė, motiniškais ir tuo pat 
sykiu draugiškais žodžiais 
kalbėjo tikrai lyriškai į savo 
dukrą ir žentą.

Štai tie malonūs jaunave
džiai po sutuoktuvių, įvyku
sių Vilniaus Santuokos rū
muose.

VAKARO KRONIKA
Kiekvieno vakaro kronika nepanaši
I realius laktus,
bet tai ne jaudina. Kažkas
išliko kraujyje iš vaiko baimės — dingti 
tarp viksvų surūdijusių, žolės kaltūnų, 
rasos, pav irstančios į erdvę. . .

. . .Skolinti, sukaupti
bent saujų dulkių, nuolaužų, miglos
ar pelenų: turėtų
pigumas, nuoliekos paklusti
\ uizduolės Įnoriams, pavirsti
j dingusius ar pasmerktus išnykti.

Gal todėl nemoku
akis prikaustyti prie' lango,
rankas — prie stalo,
prie gyvenimo,
supilto paskubom į ląsteles.

Aš noriu priklausyt visiems, turėti
visus, nes vis aštriau jaučiu:
tik visuose galiu po trupinį surinkti viltį — 
laukų ir skardžių molinoj kaktoj, 
tavam delne — jame paklysti lengva.

Kažkas išliko kraujyje iš vaiko baimes

Nemoku susikaupi prie savo lango

Aš noriu priklausyt visiems

Tik visuose galiu po trupinį surinkti viltį

Robertas Keturakis

Žmonės, saugokite taiką!
LIETUVA KOVOJE UŽ 
NUSIGINKLAVIMĄ IR 
PASAULĮ BE KARŲ!

Žmonija gyvena neramų 
metą. Karingai nusiteikę mi
litaristiniai sluoksniai, vado
vaujami Amerikos imperia
lizmo, neregėtai skatina gin
klavimosi varžybas. JAV ir 
kitų NATO šalių arsenaluose 
sparčiai kaupiamas masinio 
naikinimo ginklas. JAV vy
riausybė neseniai priėmė dar 
vieną baisų nutarimą — pra
dėti ypatingai barbariškos 
neutroninės bombos gamy
bą. Tai didžiulė grėsmė žmo
nijai.

Visi kam brangi taika, vi
sos pasaulio tautos siekia 
sužlugdyti nusikalstamus 
JAV imperialistų planus.

“Šiandien padėtis pasauly
je reikalauja naujų, papildo
mų pastangų, kad būtų paša
linta karo grėsmė ir kad 
stiprėtų tarptautinis saugu
mas . . . Apginti taiką — 
mūsų partija, mūsų liaudis, 
taip pat ir visos planetos 
tautos dabar neturi svarbes
nio tarptautinio uždavinio”. 
Šie TSKP CK Generalinio 
sekretoriaus, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo - pirmininko draugo L. 
Brežnevo žodžiai, nuskambė
ję iš Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XXVI suvažia
vimo tribūnos, tarybinių 
žmonių ir visos pažangiosios 
žmonijos širdyse įžiebė tvir
tą viltį, kad bus užkirstas 
kelias branduoliniam karui.

Po TSKP XXVI suvažiavi
mo Tarybų šalis žengė naują 
svarbų žingsnį, kad užkirstų 
kelią atominiam militariz- 
mui, pakeltų į ryžtingą kovą 
prieš karinį pavojų visas 
planetos jėgas, kurioms 
brangus gyvenimas, pasaulio 
civilizacijos likimas. Turiu 
galvoje Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Kreipi
mąsi į pasaulio parlamentus 
ir tautas, priimtą birželio 
mėnesį TSRS Aukščiausio
sios Tarybos sesijoje. Šis 
Kreipimasis nuskambėjo vi
same pasaulyje, visur sukėlė 
karštą pritarimą, nes, kaip 
jame pasakyta, “taika — 
bendras žmonijos turtas, o 
mūsų laikais — ir pirmutinė 
jos gyvavimo sąlyga. Tik 
bendromis pastangomis ji 
gali ir turi būti išsaugota ir 
patikimai garantuota”.

Kreipimasis pabrėžia, jog 
dabar nėra kito protingo 
kelio ginčytinoms proble
moms spręsti, kokios aštrios 
ir sudėtingos jos bebūtų, 
išskyrus derybas, kad mūsų 
atominiame amžiuje derybos 
vienodai reikalingos visiems, 
kaip visiems reikalinga tai
ka, saugumas, tikėjimas ryt
diena.

Šimtai milijonų visų žemy
nų taikos šalininkų atkakliai 
ragina imperialistinius 
sluoksnius teigiamai atsakyti 
į pasiūlymą išsaugoti gyvybę 
mūsų daug iškentusioje pla
netoje.

Tarybų Lietuvos taikos ša
lininkai, — o tai visi sąmo
ningi respublikos gyvento
jai, — karštai pritaria mūsų 
Komunistų partijos ir Tary
binės vyriausybės taikioms 
iniciatyvoms, besąlygiškai 
jas remia.

Lietuvos liaudis gerai at
mena karą. Antrojo pasauli
nio karo metais respublika 
neteko kas ketvirto žmo
gaus, siaubingai buvo su
griauti mūsų miestai, nunio
kota pramonė, žemės ūkis. 
Argi tiek iškentę galime ne
branginti taikos, lenininės 
tarybinių tautų draugystės? 
Kaip tik todėl savo svarbiau
sia pareiga laikome auklėti 
respublikos jaunimą ir darbo 
žmones tarybinio patriotizmo 
ir proletarinio internaciona
lizmo dvasia.

Lietuvos taikos gynimo ko

mitetas daro viską, ką pajė
gia, kad kiekvieną žmogų pa
siektų taikos idėjos, paskelb
tos TSKP XXVI suvažiavime 
ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Kreipimesi. Komiteto 
pirmininkas, Lietuvos TSR 
Liaudies rašytojas J. Baltu
šis, pavaduotojai P. Dobro
volskis, G. Žaliukas, prezi
diumo nariai V. Uogintas, A. 
Spudulis, V. Reimeris, dau
gelis komiteto narių respu
blikos miestuose ir rajonuose 
kalbėjosi su darbo žmonėmis 
ir jaunimu apie Taikos pro
gramą, taikias TSKP XXVI 
suvažiavimo iniciatyvas.

Visuose respublikos mies
tuose ir rajonų centruose 
veikia paramos taikos fondui 
komisijos. Įmonėse, kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se sukurtos ir patvirtintos 
įgaliotosios paramos komisi
jos. Lietuvių ir rusų kalbo
mis išleistas plakatas, pasa
kojantis apie tarybinio taikos 
fondo tikslus ir uždavinius.

Tarybinio meno darbuoto
jai visada gyveno, gyvena ir 
gyvens savo liaudies intere
sais, skleidė, skleidžia ir 
skleis masėse humanistines 
taikos ir draugystės idėjas. 
Mūsų šalyje ir už jos ribų 
plačiai žinoma oratorija “Ne
lieskite mėlyno gaublio”, ku
rią sukūrė Tarybų Sąjungos 
liaudies artistas, kompozito
rius E. Balsys poetės V. 
Palčinskaitės žodžiais. Kovai 
už taiką pašvęsta daugelis 
vaizduojamojo meno kūrinių, 
tarp jų yra ir Lietuvos TSR 
liaudies dailininko, Lietuvos 
taikos gynimo komiteto pre
zidiumo nario G. Jokūbonio 
skulptūra “Pirčiupiu moti
na”, už kurią autoriui paskir
ta Lenino premija. Į tarybi
nio meno lobyną įėjo dailinin
ko S. Krasausko graviūros 
“Amžinai gyvi”, įvertintos 
TSRS Valstybine premija. 
“Vagos” leidykla išleido eilė
raščių knygą “Taikos balan
džiai”, kurioje surinkti ge
riausi lietuvių tarybinių poe
tų eilėraščiai apie taiką ir 
kovą už taiką, apie žmones, 
kritusius mūšių laukuose ka
ro metais, taip pat apie tuos, 
kurie šiandien saugo mūsų 
taikų gyvenimą, apie taikaus 
kuriamojo darbo grožį, apie 
kiekvieno žmogaus ir visų 
tautų atsakomybę už plane
tos ateitį. Įžanginis šios kny
gos žodis — pasaulinio judė
jimo už taiką apžvalga — 
vienas paskutiniųjų darbų 
įžymaus visuomenės veikėjo 
ir kovotojo už taiką, Lietu
vos taikos gynimo komiteto 
buvusio pirmininko J. Palec
kio. Visą honorarą už šią 
knygą autoriai perdavė tary
biniam taikos fondui.

Daugelis teatrinio meno 
atstovų, tarp jų Lietuvos! 
TSR Akademinio operos ir ’ 
baleto teatro solistės — res
publikos liaudies artistė G. 
Apanavičiūtė, nusipelniusios 
artistės I. Žukaitė, I. Jasiū- 
naitė ne kartą dalyvavo tai
kos šalininkų susitikimuose 
tiek mūsų šalyje, tiek užsie
nyje. Lietuvos literatūros ir 
meno darbuotojų balsas įsi
lieja į galingą taikos simfoni
ją, kuri skamba visų plane
tos tautų kalbomis ir skam
bės vis stipriau ir stipriau, 
kol mūsų žydinčioje žemėje 
neįsiviešpataus teisinga ir 
tvirta taika.

Mano nuomone, labai dide
lį vaidmenį auklėjant darbo 
žmones, o pirmiausia jauni
mą, antimilitarizmo dvasia 
vaidina drauge su Lietuvos 
komjaunimo Centro Komite
tu sukurta jaunųjų poetų ir 
meno meistrų brigada, kuri 
dažnai susitinka su respubli
kos studentais ir mokslei
viais, rengia teminius kon
certus apie kovą ,už taiką, 
turinčius didžiulį pasisekimą.

“Reikia dabar, šiandien pa
daryti visa, kad būtų užkirs- j

tas kelias begalinio ginklavi
mosi ir karinių avantiūrų 
mėgėjams. Reikia padaryti 
visa, kad būtų užtikrinta 
žmonių teisė gyventi. Ir čia 
negali būti nė vieno abejin
go: tai liečia visus ir kiekvie
ną”, — kalbėjo TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje 
taikos vėliavnešys, TSKP 
CK Generalinis sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
draugas L. Brežnevas.

Šie žodžiai — kilniausias ir 
atsakingiausias įpareigoji
mas tarybiniams žmonėms — 
jauniems ir seniems, darbi
ninkams ir kolūkiečiams, 
mokslininkams ir meninin
kams.

Žmonės, saugokite taiką!
E. Saule vičiūtė

Lietuvos TSR Liaudies ar
tistė, Respublikinės premi
jos laureatė, Lietuvos TSR 
Akademinio operos ir bale
to teatro solistė, Lietuvos 
taikos gynimo komiteto 

prezidiumo narė 
Iš “Komunistas” 9-81

Vilnietis Europos 
čempionas!

A. Kairelio nuotraukoje — 
Europos čempionas R. Žulpa.

Europos vandens sporto 
šakų čempionate Splite (Ju
goslavija) po vandensvydi- 
ninkų ir šuolininkų varžybas 
pradėjo plaukikai.

Lietuvos sporto mėgėjai 
nekantriai laukė Maskvos 
olimpinio čempiono vilniečio 
Roberto Žulpos pasirodymo. 
TSRS nusipelnęs sporto 
meistras neapvylė: savo mė
giamą 200 m. distanciją krū
tine jis baigė pirmas — 2 
min. 16,15 sek. Beveik dvi 
sekundes nugalėtojui pralai
mėjo antru finišavęs rygietis 
A. Miskarovas — 2 min. 
18.08 sek.

Finalinį 100 m plaukimą 
laisvu stiliumi kiek nelauktai 
laimėjo švedas P. Juchanso- 
nas — 50,55 sek. Jis pralen
kė olimpinį čempioną J. Voi- 
tę (VDR) - 50,81 sek. ir 
tarybinį plaukiką S. Krasiu- 
ką — 50,91 sek.

Šuolius nuo 3 m tramplino 
laimėjo minskietis A. Port
novas. Sidabro medalį iško
vojo jo komandos draugas S. 
Kuzminas. Šuoliuose nuo 
bokšto antrą vietą užėmė 
TSRS atstovė T. Beliakovą.

TSRS vandensvydininkų 
rinktinė du susitikimus lai
mėjo ir vienerias rungtynes 
baigė lygiomis.

KUR SLEPIASI FAŠISTINIAI BUDELIAI
nas
Mo

Laurinavičius, Bronius 
•rkūnas, Martynas Nagis, 

Bronius Sereika, Edvardas 
eška, Jonas Cereška, Ig- 

Tai tik tie
Sni 
nas Daukas. 
žmogžudžiai, kurie yra kilę iš 
Kėdainių rajono, ir apie ku
rių 
ma

buvimą JAV tikrai žino- 
jų tėvynainiams.

Juozas Budrys

UJOS KNYGOS

Gilų Tarybų Lietuvos gy
ventojų pasipiktinimą Jung
tinių Amerikos Valstijų val
džios nuolaidžiavimu kari
niams nusikaltėliams sukėlė 
Associated Press agentūros 
pranešimas, kad Cliftono 
mieste (New Jersey valstija) 
ramiausiai gyvena ir jau tris
dešimt metų JAV pilietybe 
naudojasi Juozas Kungis. i 
Pasak pranešimo, valstijos ' 
federalinė valdžia, atseit, su- į
sidomėjo, ar teisėtai jis yra IŠL EIDO “VAGA” 
gavęs šią pilietybę, ar nėra | Šią vasarą stambų romaną 
nuslėpęs savo ryšių Lietuvo- i skaitytojams padovanojo Al- 
je su vokiečių fašistais antro- į fonsįas Bieliauskas. Naujoji 
jo pasaulinio karo metu. jo kįiyga “Ramūs laikai” pa-

Ką išsiaiškins ir nuspręs į sakepa apie miesto žmones, 
amerikiečių valdžios atsto- Veikėjai priklauso darbinin- 
vai — jų sąžinės reikalas, o [ kų r inteligentijos sluoks

niams. Romane nemažai vie
tos s 
mos.

Pa
penktasis Juozo Grušo Raštų 
tonus 
kritik 
jos, 
kymki, tarybiniais metais su
kurtos novelės.

Lietuvoje apie Kungį yra 
viena nuomonė: tai fašistinis 
budelis, karo metu praliejęs 
niekuo nekaltų žmonių krau
ją. Jo vardą pagyvenę žmo
nės su siaubu prisimena Kė
dainiuose. Būtent čia Kun- 
gis, buržuazinės Lietuvos ka
rininkas, hitlerinės okupaci
jos metu padarė daugiausia 
nusikaltimų.

Įsiteikdamas nacistams, jis 
jau 1941 metų liepos mėnesį 
Kėdainiuose iš panašių į save 
okupantų pakalikų sudarė 
baudėjų būrį. Ką ir už ką jie 
baudė? Daugiau kaip du 
tūkstančiai šio būrio sušau
dytų niekuo nekaltų gyven
tojų, daugiausia žydų, — tai 
tik vięnos dienos, 1941 metų 
rugpjūčio 28-osios aukos. 
Dar anksčiau, liepos 23 die
ną, kaip tvirtina mačiusieji 
tai kėdainiečiai, šie budeliai 
priemiestyje nužudė daugiau 
kaip šimtą įvairių tautybių 
civilių žmonių.

“Kungis ne tik įsakinėjo, 
bet ir buvo žudynių įkvėpė
jas. Jis pirmutinis pradėdavo 
šaudyti iš pistoleto vaikus, 
senius, moteris”. Tai žodžiai 
ne pašalinio stebėtojo, o bau
dėjų būryje tarnavusio Vlado 
Gilio. Jis, kaip ir kitas Kun- 
gio bendrininkas nusikalti
muose prieš žmoniją Juozas 
Kriūnas, atliko tarybinio 
teismo skirtą bausmę ir da
bar gyvena Kėdainiuose.

Gyvas baudėjų būrio nusi
kaltimų liudininkas — kėdai
nietis Jonas Dailidė. Jis ypač 
pasipiKunęs žinia, kuo fašis
tinis budelis Kungis Ameri
koje rado prieglobstį, naudo
josi JAV piliečio teisėmis. 
Būtent Kungis privertė Dai
lidę kasti duobes, o paskui 
jose užkasti aukas.

Respublikos visuomenė gi
liai pasipiktinusi, kad Jung
tinės Valstijos, kurios kartu 
su kitomis antihitlerinės 
koalicijos šalimis tuojau pat 
po karo įsipareigojo aiškinti 
fašistinius nusikaltėlius ir 
traukti juos teisman, jau 
atsisakė savo pasižadėjimo.

Jungtinės Amerikos Val
stijos tapo priglobsčiu dau
geliui nacistų ir jų pakalikų. 
Jose slepiasi ne tik karinis 
nusikaltėlis Kungis, bet ir 
nemaža jo būrio budelių. Štai 
jų sąrašas: Juozas Arštikis, 
Vilius Gaudzevičius, Marty-

kiriama jaunimo proble-

sirodė paskutinis

s. Jame spausdinami 
.os straipsniai, recenzi- 
autobiografijos, pasisa-

bei k
Birul 
rašei

eikėjų portretai, dabar- 
šio kampelio žmonių

virtoje savo prozos

kos ir keli apsakymai,

eš porą metų skaitytojų 
ritikų palankiai sutiktas 
,ės Baltrušaitytės eilė- 
ą rinkinys “Žolynų prie

glaudoj”. Šį kartą autorė 
nudžiugino novelių rinkiniu 
“Po pietvakarių dangum”. 
Veiksmo vieta — Lietuvos 
pietvakariai. Apsakymuose 
iškyla Rytų Prūsijos kultū
ros v 
tinių
charakteriai, įdomus peiza
žas.

Ke 
knygoje, kurią sudaro dvi 
apys
Vytautas Girdzijauskas gvil
dena 
kų a 
darbo 
vadin 
ną”.

Dramų mėgėjams išleista 
Jokūbo Jasadės pjesių rink
tinė “Užupio drama” ir vers
tinė rusų literatūros klasiko 
Aleksandro Ostrovskio rink
tinė “Pjesės”.

Neeiline knyga tenka lai
kyti Antano Baranausko 
“Anykščių šilelį” anglų kal
ba. Poemą vertė Piteris 
Tempestas, iliustravo Jonas 
Kuzminskis, įvadinį straipsnį 
“Poezijos perlas“ parašė 
Lionginas Pažūsis. Knygoje 
spausdinamas ir lietuviškas 
tekstas.

Poezijos gerbėjai galės su
sipažinti su šių metų LTSR 
valstybinės premijos laurea
to Albino Bernoto eilėraščių 
rinktine “Vėžės”.

Į kritikos ir literatūros 
mokslo aruodus savo dalį 
supylė Jonas Lankutis ir 
Rytis Trimonis. Pirmojo mo
nografija “Etiudai apie Juozą 
Grušą”, kaip matyti iš pava
dinimo, skirta LTSR liaudies 
rašytojo kūrybai. R. Trimo
nis knygoje “Žmogus ir epo 
cha poezijoje” nagrinėja ta
rybinėj lietuvių poezijos ir 
tikrovės santykį, jos visuo
meniškumą.

Rimantė Umbrasaitė

inteligentų ir darbinin- 
tsakomybės, sąžiningo 

problemas. Rinkinys
asi “Vienas prieš vie-

Žmonijos istorija niekad nepamirš šio susitikimo. Jis įvyko 1943 m. Irano sostinėje 
Teherane. Iš kairės į dešinę: Tarybų Sąjungos premjeras Joseph Stalin, Jungtinių 
Valstijų prezidentas Franklin D. Roosevelt ir Anglijos premjeras Winston Churchill.
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..M i į gyvenimo dešimt- 
mtu.di". 'i'dip pavadinta Lie
tuvos TSR nusipelniusio žur- 
naltsto, žinomo respublikos 
•o'ome st'o. Didžiojo 'levy
nes k.-i.ro veterano Cbnnono 
’.rv.no nuotraukų paroda 

s dienomis kviečia lan

kytojus i Kauno fotoguleriją. 
Čia juos pasitinki! apie pus
antro šimto sustabdytų aki
mirkų. Tai nuotraukos, kurių 
dalyviai ar liucl\lojai yra 
daugelis musų amžimnkų. tai 
autentiški folokadrai. ku
riuose užfiksuota prasminga

visada y y vos mūsų istorijos 
dalelytė.

Nuotraukos prabyla apie 
rūsčias Didžiojo Tėvynės ka
ro dienas, ąjiic sunkų ir ilyų 
kovų bei pergalių kelia, ku
li nuėjo tarvbiruai kariai, o 
kartu su jais ir 16-oji Lietu

viškoji šaulių divizija. Nuo
traukos pasakoja apie hitle
rinių okupantų. nuniokotos 
Lietuvos miešti} ir ę\ venvie- 
ėiii al.slatym.i, ap'e broliška 
kitų respublika jrayalba jai. 
Nuotraukas pi įmena ir aud- 
'inęiis jiok.irio metus bei jvr-

muosius kolektyvizacijos žin
gsnius musų (pintajame kraš
te. Paioda tail) pat atskleidžia 
plačią, varzdinoą šiandienos 
panorama supažindina žiūro
vių su mum respublikos dar
bo žmonėmis, jų garbintjais 
sveč’a is.

Prieš kiek laiko šią Ch. Le
vine nuotraukų ekspoziciją 
turėjo progos pamatyti vil
niečiai. Dabartine paroda 
mieste prie Nemuno ir Neries 
vri papildyta naujomis foto- 
gral i jomis.

Leonas BRAZIULIS

Nuotraukose: Tarybų Lietu
vos rašytojai V. Mozūriūnas, J. 
Marcinkevičius, P. Cvirka, E. 
Mieželaitis, u. Paleckis, J. Šim
kus, L. Gira, K. Korsakas, J. Ba
naitis. A. Venclova, V. Drazdaus- 
kas ir A. Gricius Maskvoje 1943 
m.; 16osios! Lietuviškosios divi
zijos gydytojas, dabartinis Kau
no mečicnps instituto rekto
rius. profesorius Z. Januškevi
čius dainuoja kariams fronte.

Kokie žvėrys ir paukščiai TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

bus globojai II i Lietuvoje VIENIJA KILNI KOVA
Musių,u tiražu Vilniaus 7

“Vaizdo" spaustuvėje pradė
ta spausdinti “LTSR raudo 
noji knyga . Tai bus tikslios 
kopijos dvieju originalų, ku

saugomi LTSR Mokslų 
Akademijoje ir LTSR valsty 
b'’■ -i • ■ n t• • apsaugos ko-

LTSR gamtos apsaugos 
• mite’o kraštovaizdžio ir 

u .i ai i jos apsaugos skyriaus 
viršininkas Kęstutis Balevi- 
rius pa pasakojo, kad “LTSR 
raudonoji knyga" sudaryta 
1976 metais, praėjus dviem 
metams po to, kai buvo 
įsteigta “'TSRS raudonoji 
knyga". 1 knygos sąrašus 
įtrauktos 72 gyvūnų ir auga
lų rūšys, kurioms, nesiimant 
būtinų apsaugos priemonių, 
gresia išnykimas. Žmogaus 
ūkinė veikla daro didelę įta
ka gamtai, pertvarkant dir
bamas žemes, melioruojant 
pelkes, kertant miškus, būti
na užtikrinti retoms gyvūnų 
ir augalų rūšims tinkamas 
gyvenimo sąlygas. Pasiūly
mus įrašyti ar išbraukti iš 
“Raudonosios knygos" vieną 
ar kitą gyvūnų ar augalų rūšį 
gali pateikti LTSR Mokslų 
Akademijai ir LTSR valsty
biniam gamtos apsaugos ko
mitetui mokslo ir visuomeni
nės organizacijos, pavieniai 
asmenys. Tačiau vien tik 
įrašymas j "Raudonąją kny

i gą" dar neapsaugo rūšies, 
j todėl, vadovaujantis knyga, 
' retos gyvūnų ir augalų rūšys 

bus saugomos rezervatuose, 
j draustiniuose ir nacionali- 
i niuose parkuose, pagal gali

mybes jie bus steigiami ten, 
kur yra įrašytų į “Raudonąją 

' knygą" gyvūnų ir augalų 
rūšių radimvietės.

į “LTSR raudonąją knygą" 
įtrauktos tos rūšys, kurios 

1 nykta visame pasaulyje, 
i Tai — miškų pasididžiavimas 
j stumbras. Įtrauktos ir tos, 

kurių gerokai sumažėjo Ta- 
I rybų Sąjungoje; plėšrūnai 
l paukščiai — erelis žuvinin- 
I kas, didysis ir mažasis ereliai 

rėksniai, didysis apuokas, 
j pelėsakalis, pelkių paukš

čiai — gervė, juodasis gan
dras, praskrendantys paukš
čiai — mažoji gulbė, žąsys 
berniklės, iš roplių — tik 
Čepkelių rezervate sutinka
mas lygusis žaltys, balinis 

j vėžlys, žuvys — lašiša ir 
i šlakis, iš augalų — pajūrinė 
I zunda, tyrulinė erika, plačia- 
j lape rusvuolė.

Sudarinėjant knygą, talki
ninkavo LTSR Mokslų Aka- 

! demijos Zoologijos ir parazi
tologijos bei Botanikos insti- 

i tūtų, Vilniaus universiteto 
gamtos fakulteto ir Vilniaus 
pedagoginio instituto gamti- 

į ninkai.
Raimondas Paulinskas

Tarybų Sąjungos komunis- I biautų su socialistinių šalių

Į

Didžiausio Lietuvoje Kaišiadorių paukštyno kolektyvas 
šiemet planuoja gauti 7 milijonus rublių pelno.

Svarūs gamybiniai pasiekimai leidžia Įmonei skirti lėšų 
socialiniams poreikiams tenkinti. Vien per pastaruosius 
dvejus metus 240 šeimų atšventė įkurtuves patogiuose 
butuose, išaugo maisto parduotuvė, 280 vietų vaikų 
darželis.

Nuotraukoje: Gyvenamasis kvartalas, pastatytas paukš
tyno lėšomis. A. Sabaliausko nuotr.

tų partijos XXVI suvažiavi
me aukštai buvo įvertintas 
neprisijungusių šalių judėji
mas. TSKP ir Tarybų šalies 
vadovas Leonidas Brežnevas 

i suvažiavime pabrėžė, jog 
' “Svarbus tarptautinių santy- 
i kių veiksnys buvo ir yra 
| neprisijungimo judėjimas, 
į kuris kaip tik šiais metais 
pažymi savo gyvavimo dvi
dešimtmetį. Jo jėga — tai, 
kad jis yra nukreiptas prieš 
imperializmą ir kolonializmą, 
prieš karą ir agresiją. Mes 
įsitikinę, kad pagrindas ne
prisijungimo judėjimo vaid
meniui pasaulio politikoje to
liau didinti — o tai mes 
sveikiname — yra jo ištiki
mybė šiems pagrindiniams 
principams”.

1961 metų rugsėjo mėnesį 
25 valstybių vadovai Jugo
slavijos sostinėje Belgrade 
oficialiai paskelbė organizuo
tą neprisijungusių šalių judė
jimą. Vienas šio judėjimo kū
rėjų, buvęs Indijos premje
ras Jawaharlal Nehru, for
muodamas judėjimo užsienio 
veiklos programą, pabrėžė: 
“Ten, kur gresia pavojus 
laisvei ir teisingumui, arba 
ten, kur įvykdyta agresija, 
mes negalime ir nebūsime 
neutralūs”.

Dvidešimties metų kovos 
kelias šį raginimą patvirtino. 
Neprisijungimo judėjimas 
remia visišką Pietų Afrikos 
tautų išsivadavimą iš rasisti
nio Pietų Afrikos Respubli
kos ir jos rėmėjų Vakaruose 
jungo. Neprisijungusios ša
lys savo kongresuose ryžtin
gai reikalauja pasiekti tikrą 
taiką Artimuosiuose Rytuo
se, atsižvelgiant į arabų tau
tų, jų tarpe ir palestiniečių, 
teisėtus reikalavimus. Nepri
sijungimo judėjimas nuosek
liai kovoja už tai, kad tarp
tautiniai ekonominiai santy
kiai būtų pertvarkyti teisin
gumo ir lygiateisiškumo pa
grindu. Svarbiausia, kad šie 
ir kiti neprisijungimo judėji
mo tikslai, ypač kova už 
taiką, tarptautinio įtempimo 
mažinimą ir nusiginklavimą, 
vienija skirtingos politinės 
orientacijos, nevienodo so
cialinio-ekonominio ir kultū
rinio išsivystymo tautas. 
Šiandien pusantro milijardo 
žmonių gyvena valstybėse, 
kurios savo užsienio politiką 
grindžia neprisijungimo prin
cipu.

Suprantama, kad neprisi
jungusios šalys pavieniui ne
galėtų pasiekti net menkiau
sios pergalės prieš Vakarų 
imperializmą ir Pekino hege- 
monizmą, jeigu jos nesuteik
tų savo pastangų, jei jos 
savo kovoje nebendradar-

sandrauga. Sis bendradar
biavimas nėra formalus. Jis
yra pagrįstas neprisijungu
sių šalių ir socialistinių val
stybių interesų tarptauti
niuose santykiuose bendru
mu, dažnu jų sutapimu. Tai 
apima tokius klausimus, kaip 
taikos stiprinimas, taikaus 
sambūvio principų įgyvendi
nimas, tarptautinio įtempimo 
mažinimas visuose pasaulio 
rajonuose, tarpusaviai nau
dingo valstybių bendradar
biavimo plėtojimas. Supran
tama, kad toks tikslų ben
drumas suteikia neprisijun
gimo judėjimui jėgų ir skati
na jį glaudžiai bendradar
biauti su socialistinėmis val
stybėmis kovoje prieš Vaka
rų imperialistus, Pekino he- 
gemonistus, neokolonializmą 
ir rasizmą.

Vakarų imperialistai ir Pe
kino hegemonistai visaip

I stengiasi suskaldyti neprisi- 
i jungimo judėjimą. Iš šio ju
dėjimo gretų atplėštas Egip
tas, Pakistanas, Somalis, ke
lios kitos valstybės, kurios iš 
esmės nuėjo tarnauti savo 
tautų interesų priešams. Pa
vyzdžiui, suteikdama Pakis
tani 3 milijardų dolerių pa
ramą, Amerika neskyrė jų 
nei šios šalies pramonei, nei 
žemės ūkiui vystyti, o grynai 
kariniams tikslams. Pakista
nas tapo Vakarų imperialistų 
ir Pekino hegemonistų inte
resų forpostu prieš Afganis- 
taną, kitas Azijos šalis.

Tačiau nei JAV, nei Kini
jos vadovų politinis kursas 
nėra pajėgus sutrukdyti ne
prisijungusių šalių judėjimo, 
kurio pagrindas yra kova 
prieš imperializmo diktatą ir 
nacionalinę priespaudą. Šioje 
kovoje neprisijungimo judė
jimas vaidina vis svaresnį 
vaidmenį. Jis įneša didelį 
indėlį į tarptautinio klimato 
gerinimą, į valstybių bendra
darbiavimo plėtojimą lygia
teisiškumo pagrindu.

Apolinaras Sinkevičius

Tarybų Lietuvos naujienos
[MIESTU IR RAJONU LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUSI

Stiebiasi kaminai
I Mažeikių naftos perdirbi- 
j mo gamykloje į viršų kyla 
antrasis 180 metrų aukščio 
kaminas. Jį, kaip ir pirmąjį, 
stato patyrę aukštuminių 
darbų meistrai. 0 šalia esan
čiai termofikacinei elektrinei 
jie išbetonavo dar aukštes
nį —- 250 metrų.

; TSKP XXVI suvažiavimo 
nutarimuose numatyta per 
artimiausius penkerius me
tus naftos perdirbimą Lietu 

į voje padidinti keturis kar
dus. Dabar veikiančiame 
komplekse yra keturi, o nau
jajame bus penki sudėtingi 
įrenginiai, kurių kiekvienas 
prilygsta didelei įmonei. Sta
tybos pabaigtuvių terminas, 
primena “Pergalės vėlia
va”, — 1983 matai.

į praneš;
I • M j 

JU-S . j

i Auga ir tvirtėja
i Gražios 
tradici 
moji įrašinė dainų 
šiame 
beveik 
čius.

a “Komunistinis ryto-

meno saviveiklos 
os Panevėžyje. Pir- 

šventė 
mieste buvo surengta
prieš šešis dešimtme-

Juodkrantėje, prie Kuršių marių, keturiasdešimt respu
blikos liaudies meistrų šią vasarą baigė kurti unikalią 
Raganų kalno ekspoziciją. Lietuvių liaudies legendų 
motyvais medyje atgimė “Neringa” ir “Naglis”, “Eglė 
žalčių karalienė”, “Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių” 
ir daug kitų siužetų. Juodkrantės Raganų kalnas — raganų 
valdos, kur galima pamatyti1 liaudies meno meistrų, 
kuriems vadovavo skulptorius Steponas Šarapovas ir 
architektas Algis Nasvytis, 66 sukurtus darbus. Ekspozici
joje — vilniečių Ipolito Užkurnio, kretingiškio Aniceto 
Puškoriaus, neringiškio Edmundo Jonušo, kauniškio Prano 
Paleckio, palangiškio Alberto Žulkaus, biržiečių tėvo ir 
sūnaus Butkevičių kūriniai.

Nuotraukoje: Lankytojai susipažįsta su Raganų kalno 
ekspozicija. B. Aleknavičiaus nuotr.

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 
padaryta transfiavimo tech
nika naudojama daugiau kaip 
60 Tarybų šalies miestų.

Šiauliečiai pabuvoja ir už
sienyje. Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje jie dar
bavosi net tris kartus, berly- 
no 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.

Šiemetinę tradicinę dainų 
ir šokių šventę, pažymi “Pa
nevėžio tiesa”, saviveiklinin
kų šeima sutiko išaugusi ir 
sustiprėjusi. Joje dabar yra 
per 9 
amžiau: 
dainos, 
tuziastų 
giau kai 
los kol^ 
suteikti 
vardai, 
rano" n 
nų ir šo

Dainų 
kaimyninių Latvijos ir Balta
rusijos respublikų atstovų.

vrie Anykščių Šilelio 
io" poilsio namuose 
aunios Šventosios,

tūkstančius įvairaus 
s, įvairių profesijų 
šokio ir muzikos en- 

i. Mieste veikia dau- 
ip 400 meno saviveik- 
ektyvų, iš jų 12-ai 

liaudies kolektyvų 
Ypač populiarus “Ek- 
asipelnęs liaudies dai
gių ansamblis.
1 šventėje buvo ir

prie s r 
praneši Anykščių rajono 
“Kolektyvinis darbas”, 
gegužės 
apie pusję tūkstančio žmonių. 
Čia jų 
respubli

jau
pabaigoje ilsėjosi

atvažiuoja iš įvairių 
<os ir šalies kampe

li autoj u s vilioja graži

Iš marių dugno

gamta, turtingos ekskursijos 
po garsi 
tūrines \

Vasarą 
poilsiautojai
Mažiesiems jų nariams poil
sio narnai turi atrakcionus, 
organ ižu 
mus.

Vaizdingi turistų takai
Nuo birželio pradžios vėl 

skamba turistų balsai Palu 
pušynuose. Ignalinos 

vaga" informuoja, 
tų laukia penki įdo-

as krašto litera- 
/ietoves.

į “Šilelį" ėmė plūti
su šeimomis.

)ja įvairius žaidi-

šės 
“Nauja 
kad turis

Iš Kauno marių dčgno Kai- : mūs mar5rutaj. vienas jų tik
šiadorių hidroakumulacinės 
elektrinės statybai bus iš
semta maždaug milijonas ku
binių metrų žvyro. Mariose 
jau dirba žemsiurbė. Žvyro 
gavybai iš marių dugno ant 
atramų statoma vamzdžiams 
estakada.

Kaišiadorių hidroakumulia- 
cinė, primena “Kauno tiesa”, I 
bus beveik Elektrėnų elek
trinės galingumo — 1600 
tūkstančių kilovatų. Jos 
aikštelėje jau triūsia nemažai 
žmonių: statybininkų, me- 
chanizatorių, kelininkų, me- į 
lioratorių.

Vaikų darželiai kaime
Vienuolika vaikų lopšelių- 

darželių veikia Alytaus rajo
no kaimuose. Turtingai jie 
įrengti 
ūkyje, 
vietoje 
kystės 
Modernias patalpas darželiui 
stato “Dainavos” kolūkis,

šiemet 
Trakai V 
ties žygio dienų penkios pra
bėga ežeruose. Palūšės turis
tinė bazę 
pusantro

steigtas: Ignalina-
Inius. Iš dvidešim-

dabar turi apie 
šimto valčių.

Palūšėje tikimasi 
per 10 tūkstančių

Daugų tarybiniame 
melioratorių gyven- 

Luksnėnų sodinin- 
tarybiniame ūkyje,

sulaukti 
turistų.

Seserys šitmametės
Kretingos rajone, Karte

nos miestelyje gyvena sese
rys Julijona Tamošauskienė 
ir Pranė Silgalytė. Pirmoji 
savo šimto metų jubiliejų 
atšventė prieš dvejus metus, 
o antroji švenčia šiemet.

Abi seserys, rašo “Švytu
rys", patyrė karčią samdinių 
dalią. Julijona Tamošauskie
nė, anksti netekusi vyro, be
veik viena išaugino septynis 
vaikus, dabar jau turi ir 
proproanūkių. Kolūkiui susi
kūrus, ji dar nemažai pasi
darbavo laukuose.

Parinko A. Petrauskas
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MONTREAL, CANADA 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad aldiečių ir laisviečių pirmasis po vasaros 
atostogų mitingas įvyks spalio 17 d., šeštadienį, kuriame 
turėsime apsvarstyti labai aktualius klausimus, ypač kas 
liečia “Laisvę”, kuri dėl pašto kaltės, labai skaitytojus 
pasiekia pavėluotai ir jos šiuo laiku jau vedamą vajų; taip 
pat yra ir daugiau reikalų aptarti. Šia proga turėsime ir 
viešnią iš “Laisvės” redakcijos, Ievą Mizarienę.

Mitingas Rusų svetainėje, 3447 St. Laurens St , 1:30 v.)
i Į

Prašome visus atsilankyti.
Kviečia LLD VALDYBA i

MONTREALIECIAI J. KUKAI 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

I^abas Juozai,
. . . Kaip praleidote vasa

rą? Gal kur buvote pavažiavę 
vasaroti? O gal kartais eina
te grybauti, uogauti? Manau 
ir pas jus Kanadoje tokios 
pat uogos ir grybai auga kaip 
ir Lietuvoje . . .

Mes, Juozai, gyventume 
neblogai, tik visa bėda, kad 
blogos sveikatos. Kaip per 
nai nuo rudens pradėjau 
sirgti, tai tik žiemą dar kiek 

ANTANAS A. JONYNAS

RAUDONAS MĖNUO
Štai tu ir mano

raudonas mėnuo virš mūsų galvų 
tai yra įspėjimas
mėnuo eina į delčių
ir velniop eina galimybė
realizuoti galimybes

ten kyla įkaitintas smėlis
ten kyla įtūžus banga
ten žengia aistrų karavanas:
iš lėto iš lėto

Tarybų Lietuvos prekybinį laivyną papildė naujas didelio 
tonažo motorlaivis, pavadintas įžymaus valstybės ir 
visuomenės veikėjo, Socialistinio Darbo Didvyrio Justo 
Paleckio vardu. Motorlaivio įgula, vadovaujama tolimojo 
plaukiojimo kapitono Stanislovo Jonkaus, jau pabuvojo 
VDR, VFR, Prancūzijoje, Suomijoje. Per šešis reisus 
pergabenta daugiau kaip 80 tūkstančių tonų įvairių liaudies 
ūkio krovinių.

Nuotraukoje: Laivo kapitono vyriausiasis padėjėjas 
Algimantas Požėla ir ketvirtasis kapitono padėjėjas 
Kęstutis Maldžius ruošiasi eiliniam reisui į Rostoką.

Nuotraukoje: Motorlaivis “Justas Paleckis” Klaipėdos 
jūrų prekybos uoste.

galėjau dirbti. Visą vasarą 
du kartus gulėjau ligoninėje, 
o taip visą laiką buvau, kaip 
pas mus vadina, nedarbingu
mo lapeliu. Nors kada nedir
bu, man moka visą atlygini- 1 
mą, taip kaip bučiau dirbęs.

Žmonos sveikata irgi neko- ! 
kia. Rytoj išvažiuoju į Kauną 
gydytis. Nežinau kiek laiko 
ten mane gydys . . .
Jūsų, Vytautas Kučinskas .

Biržai

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Profesorius Kostas Surblys
Tarybų Lietuvos mokslinė

je visuomenėje yra gerai 
žinomas istorikas, socializmo 
statybos Lietuvoje tyrinėto
jas Kostas Surblys. Tai jau 
socialistinėje visuomenėje 
išaugęs ir subrendęs moksli
nis darbuotojas. Jo gyveni
mas, visuomeninė ir moksli
nė veikla gerai parodo, kokią 
perspektyvą atveria socialis
tinė santvarka gabiems liau
dies sūnums ir dukterims.

K. Surblys gimė 1931 m. 
liepos 16 d. Alsėdžiuose, 
Plungės rajone, mažažemio 
valstiečio šeimoje. Buržuazi
nėje Lietuvoje jam nebuvo 
sąlygų mokytis. Jau 1938 
metais, sulaukęs 7-erių me
tų, Kostas turėjo išeiti pas 
svetimuosius ganyti gyvulių, 
padėti uždirbti šeimai duo
nos kąsnį. Tik žiemą, kai 
gyvuliai buvo uždaromi į 
tvartą, jis galėjo lankyti pra
dinę mokyklą.

Naujos galimybės K. Sur- 
bliui atsivėrė po to, kai 1944 
metais iš Lietuvos buvo išva
ryti vokiškieji fašistiniai oku
pantai. Tarybų valdžia įkūrė 
Alsėdžiuose progimnaziją. 
Joje galėjo mokytis kaimo 
varguomenės vaikai. Į trečią 
Alsėdžių progimnazijos klasę 
buvo priimtas ir K. Surblys. 
Šią mokyklą jis baigė 1946 
metais, jau būdamas pradė
jusios mokykloje kurtis kom
jaunimo organizacijos nariu.

Nuo 1946 m. K. Surblys 
komjaunimo organizacijos 
darbuotojas Alsėdžiuose, 
Telšiuose, Rietave, Klaipė
doje. Organizacinį darbą jis 
derino su tolimesniu moky
musi vakarinėje vidurinėje 
mokykloje, kurią baigė 1941 
m. Savo aktyvistą Lietuvos 
komjaunimo organizacija 
1952 m. pasiuntė į Centrinę 
komjaunimo mokyklą Mask
voje. Pora metų, praleistų 
šioje mokykloje, suteikė K. 
Surbliui ne tik daug žinių, 
bet ir supažindino su Mask
vos muziejais, teatrais, 
mokslo įstaigomis, praturti
no jo kultūrinį akiratį.

Nuo 1954 metų K. Surblys 
dirba Vilniuje daugiausia 
kaip respublikos komjaunimo 
Centro Komiteto instrukto
rius, lektorių grupės vado
vas. 1955-1958 metais jis 
neakivaizdiniu būdu mokėsi 
Vilniaus valstybiniame peda
goginiame institute, studija
vo istorijos specialybę. Bai
gęs institutą gavo diplomą su 
pagyrimu.

1959-1962 metais K. Sur
blys mokėsi Visuomenės 
mokslų akademijoje Maskvo
je kaip tarybinės visuomenės 
istorijos specialybės aspiran
tas. Šioje sąjunginėje mokslo 
įstaigėje jis parašė ir apgynė 
istorijos mokslų kandidato 
disertaciją tema “Lietuvos 
TSR darbininkų klasės for
mavimasis ir jos aktyvumo 
augimas pokario metais 
(1944-1960 m.)”.

Nuo 1963 m. pradžios Kos
tas Surblys dirba Vilniuje 
Partijos istorijos institute 
vyresniuoju moksliniu bend
radarbiu, o nuo 1969 metų — 
šio instituto partinės staty
bos sektoriaus vedėju.

Suėjo jau 30 metų, kai K. 
Surblys yra Komunistų par
tijos narys. Dirbdamas Par
tijos istorijos institute — 
svarbiausiame respublikos 
partinės organizacijos istori
jos mokslinių tyrimų cent
re — jis subrendo kaip isto
rikas specialistas ir kaip 
mokslininkas. Pagrindinė K. 
Surblio mokslinių tyrimų te
matika yra Lietuvos darbi
ninkų klasės formavimasis, 
jos veikla kuriant socializmą. 
Darbininkų klasės istorijos 
klausimais jis yra parašęs ir 
paskelbęs 6 monografijas ir 
monografinio pobūdžio dar
bus. Žymiausi jų yra: “Tary
bų Lietuvos darbininkų kla
sė” (Vilnius, 1965, 252 p.), 
“Tarybų Lietuvos darbo

“LAISVE”

i žmonių socialistinis lenkty- 
• niavimas” (Vilnius, 1975, 136 
i p.), “Lietuvos KP veikla, ug- 
i dant socialistinę darbininkų 

klasę 1940-1975” (Vilnius, 
1975, 360 p.).

Dirbdamas Partijos istori
jos institute K. Surblys pa
rašė istorijos mokslų daktaro 
disertaciją tema “Lietuvos 
KP veikla formuojant ir vys
tant respublikos darbininkų 
klasę 1940-1965 m.” Šią di
sertaciją apsvarstė Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto Istorijos fakulteto 
mokslinė taryba ir 1973 m. 
birželio 6 d. nutarė suteikti 
jam aukščiausią Tarybų šaly
je istorijos mokslų daktaro 
mokslinį laipsnį.

Nuo 1963 m. K. Surblys, 
dirbdamas antraeilėse parei
gose dėsto Vilniaus valstybi
niame pedagoginiame insti
tute ir skaito jo studentams 
TSRS istorijos (socializmo 
epocha) kursą. Už sėkmingą 
pedagoginį ir kūrybinį darbą 
jam 1976 m. suteiktas profe
soriaus mokslinis vardas. 
Profesorius padeda baigian
tiems pedagoginį institutą 
studentams parengti diplo
minius darbus.

Kaip mokslinis vadovas K. 
Surblys padeda ugdyti nau
jus mokslinius darbuotojus. 
Jo vadovaujami keturi jauni 
istorikai sėkmingai parašė ir 
apgynė istorijos mokslų kan
didato disertacijas.

K. Surblys Tarybų Lietu
voje žinomas ir kaip aktyvus 
spaudos bendradarbis. 1949- 
1980 m. laikotarpiu jis yra 
paskelbęs knygose, periodi
koje, enciklopedijoje daugiau 
kaip 300 darbų, kurie popu
liarina istorines žinias, ku
riuose apibendrinami auto
riaus mokslinių tyrimų rezul
tatai.

Tarybiniams mokslinin
kams yra būdingas aktyvus 
dalyvavimas visuomeninėje 
veikloje. K. Surblys yra daž
nas svečias Tarybų Lietuvos 
rajonuose. Vien 1963-1980 
m. įvairiuose susirinkimuose 
jis perskaitė 371 paskaitą ir 
pranešimą. Visuomeniniais 
pagrindais jis dirba taip pat 
mokslo darbų “Istorija“, 
“LKP istorijos klausimai”, 
Žurnalo “Laikas ir įvykiai” 
redakcinėse kolegijose, yra 
tęstinio leidinio “Kraštotyra” 
atsakingasis redaktorius.

Liepos 16 dieną Partijos 
istorijos institute buvo iškil
mingai pažymėtos K. Surblio 
50-osios gimimo metinės, ku
riose be instituto mokslinių 
darbuotojų apsilankė įvairių 
Vilniaus mokslo įstaigų at
stovai. Pažymėdama jubilia
to nuopelnus respublikos vy
riausybė suteikė K. Surbliui 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo garbės var
dą. Dalyvavę iškilmėse 
mokslo darbuotojai nuošir
džiai pasveikino jubiliatą ir 
palinkėjo tolimesnės sėkmin
gos mokslinės, pedagoginės 
ir visuomeninės veiklos.

R. Šarmaitis

Paryžius. — Prezidentas 
Mitterand priėmė Saudi- 
Arabijos karalių Chalid.

e ŽEMĖ GREIČIAU
SUKASI

Žiemos darosi vis atšiaures
nės, žemės drebėjimai galin
gesni, jūrų srovės keičia kryp
tį. . . Ar taip yra iš tikrųjų? 
Gal paprasčiausiai žmogus da
bar tik geriau registruoja ir 
stebi šiuos fenomenus?

Švedų klimatologas K. Lund- 
kvistas tvirtina, jog stichinių 
nelaimių išties padaugėjo, nes 
žemė ėmė greičiau suktis apie 
savo ašį. Siq išvadą jis priėjo, 
išstudijavęs daugybę nuotrau
kų, kurias padarė žemė'š pa
lydovai. Šią prielaidą patvirti
na ir ypač jautrus kūnų svė- 
rimas pusiaujyje — tona ak
mens dabar ten sveria 0,4 g 
mažiau nei sverdavo anksčiau. 
Aišku, sulėtinti planetos suki
mąsi žmogus negali, todėl 
ateityje, Lundkvisto manymu, 
reikia laukti naujų kataklizmų. 
Pagyvensime — pamatysime, 
ar jis teisus.
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Kartu su Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos statyba kyla naujieji miesto 
Į kvartalai. Tik per praėjusį penkmetį čia atiduota naudoti 210 tūkstančių kvadratinių 

metrų gyvenamojo ploto.
Nuotraukoje: Auga naujieji Mažeikių kvartalai. A. Dilio nuotrauka

UŽ EUROPĄ NEUTRONINIO GINKLO
New Yorkas. “Stiprėja tai

kos lobistai" — taip pavadin
tas straipsnis savaitraštyje 
“Newsweek”, skirtas judėji
mui už taiką, prieš branduo
linį ginklą, įgaunančiam vis 
platesnį užmojį Vakarų 
Europos šalyse.

Kai Reagano administraci
ja nutarė pradėti gaminti 
neutroninius užtaisus, rašo 
žurnalas, visoje Vakarų 
Europoje vyriausybės atsi
dūrė besiginančiųjų padėty
je, o branduolinio ginklavi
mosi priešininkai pradėjo ak
tyviai veikti. “Jungtinės Val
stijos sužadino antibranduo- 
linį judėjimą Europoje”, — 
cituoja žurnalas Groningeno 
valstybinio universiteto pro
fesoriaus H. Trompo pareiš
kimą.

Vakarų Europos kovotojų 
už taiką veikla atspindi tai, 
jog prarastas tikėjimas Ame
rikos vadovybe ir stiprėja 
baimė dėl to, kad technikos 
vystymasis artina branduoli
nį karą. Antibranduolinis 
skėtis pakankamai platus, 
kad apglėbtų įvairių įsitikini
mų žmones, ir jo įtaka didė
ja, rašo žurnalas.

Judėjimas už taiką apėmė 
įvairias šalis, pradedant 
skvoteriais Vakarų Berlyne 
bei Zuriche ir baigiant be
darbiais šiukšlių valytojais 
Londone. Į jį vis plačiau įsi
jungia religines grupės.

Norvegija ir Danija siekia 
neįsileisti branduolinio gink
lo į savo teritoriją taikos 
metu ir nenori duoti garanti
jų, kad galės sandėliuoti 
bombas karo atveju Norvegi
jos ministrė pirmininkė G. 
Harlem Bruntland ir jos ko
lega Danijoje A. Jorgense- 
nas yra už tai, kad Lotynų 
Amerikos pavyzdžiu būtų su
kurta Skandinavijos nebran
duoline zona.

Galingas antibranduolinių 
religinių ir politinių grupių 
susivienijimas daro įtaką ne
stabiliai koalicinei vyriausy
bei Belgijoje. Parlamente so
cialistų partija (flamandai), 
stojanti prieš branduolinį 
ginklą, turi daugiau kaip 
penktadalį visų vietų abejuo
se rūmuose ir penkis minis
trų postus iš 25.

Kai Olandijoje bažnyčių 
taikos taryba susijungė su 
komunistų vadovaujamu 
jungtiniu komitetu “Sustab
dyti neutroninę bombą — su
stabdyti branduolinio ginkla
vimosi varžybas”, susidarė 
stipriausias lobistų už taiką 
judėjimas NATO viduje. An- 
tibranduolinės jėgos surišo 
rankas ministrui pirmininkui 
krikščioniui demokratui A. 
van Agtui, kuris pritaria 
Amerikos raketų dislokavi
mui Olandijos žemėje. Po 
pastarųjų rinkimų, neatnešu- 
sių tvirtos pergalės, van Ag- 
tas negalėjo suformuoti koa
licinės vyriausybės, nes jam 
kliudė darbo partija ir bran
duolinio ginklo priešininkai 
jo paties partijoje.

Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje kanclerio H.

Smito problema yra ta, kad 
didelė dalis jo šalininkų so
cialdemokratų partijoje yra 
priešinga naujų NATO rake
tų dislokavimui Vakarų Vo
kietijos žemėje. Be kairiųjų 
socialdemokratų, branduoli
niam ginklui Vakarų Vokieti
joje priešinasi ekologai, inte
ligentijos atstovai, religinės 
grupės. Smito priešininkai, 
stojantys prieš branduolinį 
ginklą, tikisi, kad socialde
mokratų suvažiavime, kuris 
įvyks ateinančių metų balan
džio mėnesį, bus priimta 
rezoliuciją, draudžianti dis
lokuoti raketas.

Thatcher ir jos konserva
torių partija tebėra tvirtai 
ištikimos įsipareigojimui dis
lokuoti pietų Anglijoje 160 
sparnuotųjų raketų, o tuo 
tarpu M. Futo vadovaujama 
opozicinė leiboristų partija 
žada “besąlygišką opoziciją” 
sparnuotosioms raketoms, 
neutroniniams užtaisams ir 

Lietuviškos knygos keliai
Rugsėjo mėnesį Maskvoje Į ka, Mikolajaus Konstantino

įvyko tarptautinė knygų pa
roda mugė, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 80 šalių atsto
vai. Tarybų Sąjungos ekspo
zicijoje buvo ir Lietuvos sky
rius. Apie jį, žurnalistui Al
gimantui Degučiui papra
šius, pasakoja Lietuvos TSR 
Valstybinio leidyklų, poligra
fijos ir knygų prekybos rei
kalų komiteto pirmininkas 
Juozas Nekrošius.

— Visos keturios mūsų 
respublikos leidyklos: groži
nės — “Vaga”, politinės — 
“Mintis“, mokslinės 
.“Mokslas”, pedagoginės — 
“Šviesa“ pateikė mugėje 
daugiau kaip du šimtus leidi
nių rusų, vokiečių, anglų, 
prancūzų, lenkų, čekų ir slo
vakų kalbomis. Mūsų pavil
jone apsilankė 50 užsienio 
šalių ir įvairių firmų delega
cijos, su kuriomis leidyklų 
atstovai tarėsi, pasirašė su
tartis, patys rinkosi būsi
miems vertimams knygas. 
Reikia pasakyti, kad pasau
lyje lietuviškos knygos yra 
susilaukusios nemažo susido
mėjimo, jos siunčiamos į 50 
valstybių.

Prieš dvejus metus Mask
voje vykusioje tokio pobū
džio mugėje didelį pasiseki
mą JAV ir Anglijos leidėjų 
tarpe turėjo vaikiškų knygu
čių serija “Vyturiukas”. Šie
met mūsų vaikų knygų ilius
tracijomis susidomėjo žino
mos japonų knygų firmos. 
Abipusiai naudingi kontrak
tai ir prekybiniai susitarimai 
pasirašyti su Amerikos, Ju
goslavijos, Prancūzijos, 
Graikijos ir kitų šalių firmo
mis. Pavyzdžiui, Suomijoje 
pirmą kartą bus išleista lie
tuvių literatūra — mūsų ra
šytojų apsakymų rinktinė. 
Įdomu buvo susitikti su Ar
gentinos leidyklos atstovais, 
kurie gerai informuoti apie 
mūsų knygą. Kaip visada, 
dideli pasisekimą mugėje tu
rėjo Stasio Krasausko grafi-

kitų rūšių branduoliniam gin
klui tiek Anglijos, tiek Ame-

■ rikos.
: “Newsweek” pabrėžia, jog 
I Vakarų Europos judėjimui 
j už taiką “būdingas antiame- 
! rikietiškumas”, protestuoja* 
i ma prieš tai, kad naujasis 
NATO ginklas yra ne tik 
branduolinis, bet ir pagamin 
tas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

JAV gynybos ministras K. 
Wei n be r gėris, prezidento 
patarėjas E. Meese ir prezi
dento padėjėjas nacionalinio 
saugumo klausimams R. Ale
nas linkę ignoruoti europie
čių kaip “saujelės panikierių” 
veiksmus. Tačiau valstybės 
de p a r ta m e n te b ū gš tau j a m a, 
jog “antibranduoline karšti
nė” Europoje gali sukelti 
grėsmę NATO susitarimui 
dislokuoti vidutinio veikimo 
nuotolio branduolines rake
tas, pabrėžia baigdamas 
“Newsweek”.

Ciurlionio reprodukcijos, 
Juozo Baltušio, Mykolo Sluc- 
kio, Alfonso Bieliausko ir 
kitų mūsų rašytojų kūriniai. 
Ypač glaudūs ir dalykiški 
ryšiai mus sieja su socialisti
nių šalių leidėjais. Štai ir šį 
kartą daug įdomių ir gerų 
pasiūlymų kilo susitikus su 
Bulgarijos, Vengrijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos knygų 
prekybos darbuotojais. Nu
matyta keistis prozos, poezi
jos, vaikų literatūros antolo
gijomis.

Maskvos tarptautinėje 
knygų mugėje buvo nemaža 
besivystančių šalių atstovų. 
Žinoma, dauguma jų dar tik 
žengia pirmuosius leidybinio 
darbo žingsnius, tačiau ir 
tokie susitikimai yra abipu 
šiai naudingi: vieniems — tai 
gera mokykla, kitiems 
nauji knygų keliai. Su Filipi
nų, Kosta Rikos, Venezue- 
los, Peru, Kolumbijos, Nika
ragvos bei kitų šalių atsto
vais pasirašėme keletą susi- 

! tarimų, pasikeitėme leidybi
ne informacija.

Pirmą kartą Maskvos tarp
tautinės knygų mugės prak
tikoje Lietuvos ekspozicijoje 
užsienio leidėjai galėjo įsigy
ti teisę publikuoti Lietuvos 
fotografų nuotraukas savo 
leidiniuose. Tai — didelis 
lietuviškos meninės nuotrau
kos pripažinimas. Gero įver
tinimo susilaukė M. Bara
nausko, R. Dichavičiaus, A. 
Sutkaus, V. Strauko ir kitų 
fotografų kūryba.

Mugė pasibaigė. Ji atvėrė 
naujus kelius lietuviškai kny
gai į platų pasaulį. O knyga — 
tai ne tik pažinimo šaltinis. 
Tai žmonių bendravimo til
tas, padedantis geriau vienas 
kitą suprasti, atvedantis 
daugelį į gintaro kraštą prie 
Baltijos, kuriame gyvena ir 
dirba nedidelės, bet laimin
gos Tarybų Lietuvos žmo
nės.
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V. M a č i u i k a

Tolimas kelias

Mintys kaip bitės 
dūzgia nukirstų obelų žieduose, 
pavasario aidas 
blaškosi gruodžio sniegynuose. 
Viskas, kas buvo, 
skęsta / ateiti plaukiančioj upėj. 
Jėgų dar užtenka 
kopti ; kaina aukščiausių. 
Viltie! Neapleisk manęs 
balto gruodžio sniegynuose. 
Nerimo bangos 
daužo apledėjusį krantų, 
o žvaigždės nušviečia 
mėlynų tolį.
Sunkus šitas tolimas kelias, 
bet kito — nėra.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

'ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TESIS TRIS 
MENESIUS IKI SIU METU LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais-

M vę.

DOVANOS VAJININKAMS
I ma $50; 2 ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šj vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykim-.* aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar

Draugams J Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMOS ŽMONOS

Katie Vaicekauskienės
kuri mirė prieš devynerius metus.

☆ tfr ☆
MANO DUKRELES

Viktorijos
mirusios 1979 m. spalio 7 d.

Skiriu mielai dukrelei Viktorijai:
Jau du metai kaip aš liūdžiu 
Kožną dieną be tavęs 
Kol gyvensiu, vis liūdesiu 
Neužmiršiu aš tavęs.

Dar peranksti mane palikai 
Liūdnas dienas leisti.
Dar turėjai pagyventi 
Senatvės sulaukti.

JONAS VAICEKAUSKAS 
VYRAS ir TĖVAS

I
I

Vladui Misiūnui ilgiausių metų linki sesuo Verutė Bunkienė
ir sūnus Albinas.

Jubiliatą sveikina Onutė Juozėnienė. Šalia jos sėdi Ieva 
Mizarienė ir vilnietis gydytojau Povilas Pauliukas.

Gilios pagarbos ir draugystės šventė

Vladas Misiūnas

Gražią sekmadienio popie
tę į “Laisvės” svetainę rinko
si gausūs svečiai. Pirmiausia 
visų dėmesį traukė garbės 
stalas. Už jo pačioje garbin
giausioje vietoje sėdėjo Vla
das Misiūnas, apsuptas savo 
sesers, sūnaus, marčios, anū
kų ir proanūkių. Taip gražiai 
atrodė šitas iškilmingas bū
relis, kad akys savaime kry
po į tą pusę. Juk visi šian
dien ir atėjo čia pasveikinti 
šį garbingo amžiaus sulauku
sį, bet visada elegantiškai 
atrodantį žmogų, gražios šei
mynos pradininką, nuoširdų 
“Laisvės” bičiulį. Žiūrime į 
prabėgusių metų naštos šiek 
tiek paženklintą Vlado Misiū- 
nuo laikyseną, į geras akis ir 
gėrimės jo ištverme, skaid
ria nuotaika, mokėjimu ben
drauti su žmonėmis, atidžiai 
klausytis kitų ir džiaugtis 
gyvenimu. Laimingas žmo
gus, kuris gali va šitaip 
sėdėti, jausti artimųjų, vaikų 
ir vaikaičių pagarbą ir meilę, 
matyti prieš save tiek daug 
draugų ir pažįstamų. Jie, 
nebodami nei ilgesnės kelio
nės, nei mažesnių ar dides
nių negalavimų, atsilankė į 
"Laisvės” svetainę pabūti 
drauge Vlado Misiūno 90-ojo 
gimtadienio proga.

Devyniasdešimt metų! Juk 
jie net netelpa į pastarąjį 
šimtmetį! . . Vlado vaikystė 
dar mynė praėjusio devy
nioliktojo amžiaus takus. 
Kiek nuo to laiko vandens 
nutekėjo, kiek pergyventa, 
patirta šalto ir karšto, kokie! 
pasikeitimai įvyko visame 
pasaulyje! Ir nuo viso to 
žmogaus širdis nesudiržo. 
Nors jėgos jau ir nebe tos, 
bet Vladą visada traukia 
pabūti su draugais, kaimy
nais, išgirsti pasaulio naujie
nas, prisiminti tolimus lai
kus. Beveik nei vienas “Lais- į 
vės” parengimas, nei vienas i 
mūsų suėjimas, pobūvis 
neapsieina be Vlado Misiūno

“LAISVĖ”

dalyvavimo ir materialinės 
paramos.

Vlado Misiūno jubiliejines 
iškilmes pradėjo Povilas 
Venta, kuris trumpai papa
sakojo apie jubiliato nueitą 
kelią ir pakvietė visus sugie
doti "Ilgiausių metų”. Nuvil
nijo, nubangavo tradicinė pa
sveikinimo melodija. Pirmąjį 
tostą pakėlėme už jubiliato 
sveikatą. Po to pobūvio šei
mininkės Nellie Ventienė ir 
Onutė Babarskienė pakvietė 
visus pasivaišinti skaniai pa
ruoštais pietumis.

Netrukus žodis suteikia
mas artimiausiai Vlado Mi
siūno kaimynei Onutei Ba- 
barskienei, kuri labai šiltai, 
nuoširdžiai papasakojo apie 
jubiliatą, apie jų seniai užsi
mezgusią mielą bičiulystę. 
Vladas — dažnas svečias 
Onutės namuose. Draugiškas 
bendravimas, pagalba ir su
pratimas praturtina juos 
abu, padeda įdomiau, turi
ningiau praleisti poilsio va
landėles.

Pasisakymai sekė vienas 
kitą. Daug gražių žodžių, 
kuo šilčiausių palinkėjimų ju
biliatui išsakė iš Floridos 
atvykusi Vlado sesuo Verutė 
Bunkienė, iš ten pat su 
žmona Vera atkeliavęs Pra
nas Budronis, sūnus Albinas, 
anūkas Antanas, nuoširdi 
Vlado bičiulė Onutė Juozė- 
nienė, LSD sekretorė Emili
ja Yuskovic prie Jungtinių 
Tautų akredituotas Lietuvos 
žurnalistas Sigitas Krivic
kas. Vladą Misiūną taip pat 
sveikino atvykęs chirurgas, 
medicinos mokslų kandidatas 
Povilas Pauliukas. Jaunas 
daktaras palinkėjo jubiliatui 
dar daug ilgų gyvenimo me
tų, geros nuotaikos ir pajuo
kavo, kad būtų geriausia, jei 
dėdei Vladui nereikėtų turėti 
jokių reikalų su daktarais. 
Irena Krivickienė apjuosė 
Vladą Misiūną iš Lietuvos 
atvežta tautine juosta, o 
draugai jam įteikė gražių 
dovanų. Pagerbime taip pat 
dalyvavo “Laisvės” vyriau
sias redaktorius Antanas 
Bimba su žmona Ilze, Katry- 
na Petrikienė su sūnumi Ar
tūru.

Viktoras Bekeris, Mildred 
Stensler akompanuojant, at
liko keletą nuotaikingų, jubi
liejui parinktų dainų. Publi
ka prašė dainuoti dar ir dar. 
Visų susirinkusiųjų nuotaika 
buvo puiki. Žmonės įsisiūba
vo, sustojo prie garbės stalo 
ir traukė dainas vieną po 
kitos. Vis tik, kokios gražios, 
melodingos lietuviškos dai
nos ir kokia jų daugybė! 
Neįmanoma visų išdainuoti.

Baigiant, norėtųsi dar kar
tą pasveikinti garbingąjį ju
biliatą, palinkėti jam geros 
sveikatos ir neblėstančios 
energijos, dar daug metų 
džiuginti draugus bei pažįs
tamus savo gražiu, brandžiu 
rudeniu, kaip tie derlingi jo 
gimtosios Suvalkijos arimai, 
kaip tie auksu pasipuošę 
gimtųjų laukų beržai.

Reporterė

Detroit, Michigan
LDS 21 kuopos susirinki

mas įvyks spalio 11, 11 va
landą ryto, Detroito Lietuvių 
Klube, 4114 W. Vernor 
Highway. Prašome visus na
rius dalyvauti. Naujas sezo
nas prasideda ir turime daug 
svarbių reikalų apkalbėti 
kuopos gerovei. Po susirinki
mo bus vaišės.

Ruth Gugas
Protokolo sekretorė

Jungtinės Tautos. — Afri
kos Vienybės organizacijos 
pirmininkas Daniel Arap 
Moi, atstovaująs 50 valsty
bių organizacijai Generaline- 
je asamblėjoje pareiškė, kad 
visos Afrikos valstybės turi 
save skaityti esančiomis pir
mose kovos gretose prieš 
pietafrikietiškąjį rasizmą, 
kolonializmą ir militarizmą.

Kaip žinoma, Afrikoje dar 
yra visa eilė šalių, kurios 
nepaisant savo narystės Af
rikos Vienybės organizacijo
je, palaiko prekybinius ry
šius su Pietų Afrika.

New York. — Čia konfera- 
vo Vokietijos Federalinės 
(Vakarų) respublikos užsie
nio reikalų ministras Hans- 
Dietrich Genscher ir Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Andrejus Gromyko.

ADRESATAS 
NESUTRIKO

Prof. dr. V. Gudelis, mokė
damas kelely užsienio kalbų, 
/au jaunystėje susirašinėjo su 
daugelio kraštų geografais ir 
geologais. Karlą balandžio 
pirmąją bendradarbiai pajuo
kaudami įteikė jam laišką, iš
margintą kiniškais hieroglifais.

Atplėšęs gautą laišką, pro
fesorius, nors ir nustebo pa
matęs nepažįstamus rašybos 
ženklus, tačiau nesutriko.

— O, žinau, tai kinai nori 
sužinoti apie mudviėjų su Pa- 
viloniu aprašytą senojo žmo
gaus skelelo radinį Lietuvoje

ĮSIVAIZDUOTI 
NEĮMANOMA

Garsiajam amerikiečiui išra
dėjui Tomui Edisonui (1847 — 
1931) reporteriai dažnai pa
teikdavo ekstravagantiškų 
klausimų. Ir jo atsakymai pa- 
prasiai būdavo sąmojingi, pa
grįsti geležine logika. Kartą 
žurnalistai paklausė: ar reikia 
perkūnsargio statomai bažny
čiai?

— Būtinai, — atsakė išradė
jas, juk dievas dažnai toks 
nedėmesingas.

Po to reporteriai paklausė, 
kaip jis įsivaizduoja dievą. T. 
Edisonas pareiškė:

— Niekaip. Neįmanoma įsi
vaizduoti būtybės, kuri neturi 
nei svorio, nei formos. . .

PRALAIMĖTAS 
KONKURSAS

1907 m. A. Einšteinas daly
vavo konkurse Vienos univer
siteto teorinės fizikos kated
ros docento vietai užimti. 
Konkursui jis pristatė išspaus
dintą savo straipsnį apie nau
ją pažiūrą kvantinių reiškinių 
srityje. Mokslinė taryba pri
pažino darbą nepatenkinamu, 
profesorius E. Forsteris net 
piktai pasakė: 1

— Aš apskritai nesuprantu, 
ką jūs čia pripaisfėte.

Už šiuos tyrinėjimus A. 
Einšteinui 1921 m, buvo pa
skiria Nobelio premija.

LABAI SKUBU
Anksčiau tarp Jonavos ir 

Ukmergės, kaip ir kai kurių 
kilų prieškarinių Lietuvos 
miestelių, buvo siaurabėgis 
geležinkelis, žmonių pramin
tas siauruku. įkalnėje, ypač kai 
būdavo slidūs bėgiai, garve
žys dažnai nebepafempdavo 
vagonų ir traukinys vos ne 
vos slinkdavo, o kai kada ir 
visai sustodavo. Karią šalia 
taip pūškuojančio traukinio 
keliu ėjusiai senulei važiavę į 
Kauną studentai šūktelėjo:

— Sėskis, močiute, pavėžė
simi

Močiutės būla ne pėsčios.
Ji atsakė:

— Ačiū, vaikeliai, kad Gbai 
skubu
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“LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyks sekmadienį, lapkįričio 8 d.

Laisvės salėje, 102-02 Liberty AveĮ, Ozone Park, N. Y.

Koncerto pradžia 2 vai.
Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]

Koncertą atliks solistai Aldona DeVetsco [Klimaitė], 
Amelia Young [Jeskevičiūtė], Victor Becker; taip pat 
vietinis Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler. 
Koncerto akompanistė bus buvusi Aido Choro vadovė 
Aldona Anderson [Žilinskaitė]. Auka $12.

Ona Juozėnienė su savo dukra Terese, jos vyru James J. 
Galio ir sūnum Stasiu po sutuoktuvių, kurios UN Church 
įvyko rugpjūčio 8 d. Vestuvių vaišės buvo “Sign of the 
Dove” restorane Manhattane. Pove 
nieji buvo išvykę “Volendam” laivu 
Galio yra CGA Computer Associates,

s dainininkęProga išgirsti iš Lietuvo
Teko sužinoti, kad iš Tarybų Sąjūngos atvyksta grupė 

turistų, ir jų tarpe lietuvaitė Vilniaus akademinio operos ir 
baleto teatro solistė Birutė Eidukienė.

Grupė bus priimta Arrow parke, Monroe, N. Y., spalio 
10 d., 1 vai. Ten bus proga dainininkę išgirsti. Kol kas 
nežinome, ar jiems bus progos lankytis New Yorko mieste, 
ir ar mes lietuviai galėsime čia su Birute Eidukiene 
susitikti.

BRIEFS
Interested learning Rus

sian language? Russian lan
guage class with Soviet 
teacher starts Monday, Oc
tober 5 at New York Associ
ation for American-Soviet 
Friendship, 1140 Broadway, 
Suite 401, New York, N. Y. 
10001.

Class contribution for 
members $60, non-members 
$75. 

* * *
New York Aido Chorus 

first practice this season was 
held Saturday, September 
25. Coming chorus 70th anni
versary was discussed and 
also “Laisve’s” annual con
cert. After the rehearsal 
chorus held a reception for 
the guests from Lithuania 
and local friends.* * *

The oil of a common flower 
may be the world’s only 
sure-fire cure for hangovers, 
claims a top professor of 
medicine — and it may also 
lead to new ways to beat 
alcoholism.

Dr. David Horrobin, a 
professor of medicine at the 
University of Montreal 
claims studies indicate that 
the oil — from the wild 
evening primrose — wipes 
out hangovers in 85 to 90 
percent of cases. That oil can 
already be bought over the 
counter in health-food stores 
throughout North America.* ♦ *

Concern for people’s 
health is a distinctive feature 
of socialist society . . . More 
attention is to be given to 
disease-prevention and to 
preventive medical check
ups. All medical care is free. 
In capitalistic countries peo
ple are afraid to go to 
doctors because it costs too 
much and often doctors per
form unnecessary operations 
and make you come to them 
to make money on you. 

* * *

stuvinei kelionei jau- 
į Bermudų. James J. 
Ine. viceprezidentas.

A program aimed at em
powering women through in
creasing personal and politi
cal consciousness started at 
the Ne^v York Feminist In
stitute this month. Place is 
325 Spring Street, New 
York, New York 10013, Te
lephone (212) 242-1343.

* * ♦
W.T. Hughes, from Sum

mit, Mo,, writes in “Labor”:

"Reagan said there would 
be budget cuts but they 
wouldn’t hurt anyone too 
much. Now we find out that 
low income tax payers will 
continue to be clobbered by 
inflation and his proposed 
tax plart gives the biggest 
breaks tp the rich.

Now the administration is 
talking about cutting social 
security and railroad retire
ment and I think they’ve got 
their eyes on Medicare, too.

As the Reagan plan goes 
into action it appears that all 
of the hurt trickles down to 
the poor and the aged. Peo
ple voted for Reagan thin
king it wouldn’t hurt them. 
They’re finding out other
wise now.” * * ♦

The design pictured above
marks part of the U.S.Postal 
Service effort to convey the 
message that alcoholism is a 
treatable disease. This new 
18-cent stamp features the 
word “Alcoholism” across 
top of the design, in a line of 
large blue type. Beneath 
that, in another smaller line 
of blue type, is “You can 
beat it!” Use




