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A. BIMBA
Jau čia pat ir kovo 8-oji — 

Tarptautinė Moters Diena. 
Mūsų nuoširdžiausi sveikini
mai visoms pasaulio mote
rims, ypač šios šalies mūsų 
sesėms, kovojančioms už ly
gias teises visose gyvenimo 
srityse, už tarptautinio įtem
pimo sumažinimą, už nusigin
klavimą ir pasaulinę taiką.

Mūsų šilčiausi sveikinimai 
ir geriausi linkėjimai mūsų 
laikraščio skaitytojoms ir rė
mėjoms.

Prezidentas Carteris viešai 
numojo ranka į visus jau 
seniai iškeltus ir visiems 
žinomus Centrinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA) agentų nu
sikaltimus žmogaus teisėms 
čia ir užsieniuose. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė, 
kad jis tyrinėjęs ir nesuradęs 
nieko blogo, nieko pavojingo, 
nieko nusikalstamo visoje 
Agentūros veikloje.

Reikia tikėtis, kad ČIA 
agentai, gavę prezidento tokį 
palaiminimą, bus dar drąses
ni nesiskaityti su jokiais įsta
tymais ir padorumais.

Iki šiol federalinė valdžia 
kasmet skirdavo 154 milijo
nus dolerių aprūpinimui mo
kyklinio amžiaus biednų tėvų 
vaikų stiklu kitu šviežio pie
no. Bet prieš baigimą savo 
tarnybos prezidentas Fordas 
pasiūlė tą pagalbą vaikams 
sumažinti visais 35 milijonais 
dolerių. Buvo manyta, kad 
prez. Carteris tą sumažinimą 
atmes. Smarkiai apsirikta. 
Vos jam įkėlus koją į Baltuo
sius Rūmus, vienas pirmųjų 
jo aktų buvo užgirti tą nelem
tą Fordo pasiūlymą.

Taigi, su šių metų spalio 1 
diena mūsų moksleiviai jau 
gerokai mažiau begaus švie
žio pienelio. Visa tai, žinoma, 
daroma vardan tos nelaimin
gosios ekonomijos. Kas čia 
tokio, kad milijonai mūsų 
vaikų turės užmokėti savo 
jaunute sveikata!

Vaikų pieno stiklui nėra 
pinigų. Bet, kaip žinoma, 
mūsų naujasis prezidentas 
suranda ir nesigaili net vie
nuolikos bilijonų dolerių padi
dinimui militarinio biudžeto.

1974 metais Brooklyne bal
tas policininkas nušovė 10 
metų juodą berniuką ir teis
mas jį išteisino. Šiomis dieno
mis tame pačiame Brooklyne 
buvo teisiamas ir rastas ne
kaltu kitas baltas policinin
kas, nušovęs 20 metų juodą 
jaunuolį.

Galgi jie nekalti? Galgi tie 
vaikai ir buvo nusipelnę kul
ką į kaktą ...

Tik štai kas kelia didžiausią 
nerimą visuose geros valios 
žmonėse. Abidvi džiurės, 
kiekviena iš dvylikos narių, 
kurios teisė ir išteisino tuos 
policininkus, susidėjo vien 
tiktai iš baltųjų! Kodėl? 
Brooklyne gyvena keli šimtai 
tūkstančių juodųjų žmonių.

ŽMONIŲ KLAIDINIMAS IR 
APGAUDINĖJIMAS

JAV valstybės sekretorius Vance 
tariasi su Jordano karaliumi

Nedarbas, darbo jaunimas ir 
kova su nusikaltimais

Kaip atsimename, per rin
kimus Jimmy Carter pažadė
jo militarinį biudžetą suma
žinti visais septyniais bilijo
nais dolerių. Daugelis piliečių

Karo kriminalistas
Jis yra latvis. Iš Latvijos 

pabėgęs tuoj po Antrojo ka
ro. Nuo 1956 metų gyvena 
čia, Jungtinėse Valstijose, 
Long Islande, prie New Yor- 
ko.

Hazner kaltinamas, kad jis 
karo metu vadovavo hitleri
ninkų suorganizuotam latvių 
legionui ir buvo Latvijos 
pirmininku per visą vokiečių 
okupacijos laikotarpį. Jis kal
tinamas, kad jis dalyvavo 
masiniame žydų ir kitų žmo
nių skerdime Latvijoje.

Prieš jį kaltinimus iškėlė 
Imigracijos ir natūralizacijos 
tarnyba. Jo iš šios šalies 
kaipo karo kriminalisto de
portavimo byla bus svarsto
ma birželio mėnesį.

Vilis Hazners ir šiandien 
yra gerai apmokamas ir tebe
sidarbuoja Radio Free 
Europe ir Radio Liberty sto
tyje prie transliavimo antita
rybinės ir antikomunistinės 
propagandos į Tarybų Sąjun
gą ir kitus socialistinius kraš
tus.

Vilis A. Hazners

Nejaugi nebuvo galima su
rasti nė vieno juodo žmogaus, 
tinkamo tarnauti džiurėje?

Ką būtų pamanę Brooklyno 
baltieji, jeigu tie policininkai 
būtų buvę juodieji ir nužudę 
du baltus vaikus, ir jeigu juos 
būtų teisusios ir suradusios 
nekaltais vien tiktai iš juodų
jų susidedančios džiurės?! Vi
same mieste tarp baltųjų 
gyventojų būtų kiL >• di
džiausia pasipiktinimo audra.

Šitie du atsitikimai labai, 
labai, labai padidino Brookly
ne rasinį įtempimą. 0 to buvo 
galima išvengti. O to būtinai 
reikėjo išvengti.

□
Per paskutines kelias sa

vaites šioje šalyje lankėsi du 
žymūs svečiai iš kaimyniško
sios Kanados. Pirmiausia at
vyko Kvibeko provincijos 
naujasis vadas ir premjeras 
Renė Levesque. Jis užtikri
no, kad Kvibekas atsiskirs 
nuo Kanados ir taps nepri
klausoma valstybe. Betgi at
siskubinęs pas prezidentą 
Carterį į svečius Kanados 
premjeras Elliot Trudeau 
taip pat mus užtikrino, kad 
Kvibekas niekados negalės 
atsiskirti ir neatsiskirs nuo 
Kanados.

Kurio jų pranašystė išsipil- 
dis?

juo patikėjo ir tiktai dėl to už 
jį balsavo.

Bet kur tas jo pažadas 
dingo? Apie jį mūsų prezi
dentas nė kalbėti nebekalba. 
Dabar jis sako militarizmo 
arba gynybos reikalams lėšas 
sumažinsiąs tik $2.75 bilijo
no. Bet ar iš tikrųjų jis taip 
padarys, bent jau nors tiek 
nukirs dabartinį militarinį 
$110 bilijonų biudžetą? Nieko 
panašaus! Kalba eina apie 
būsimąjį 1978 metų biudžetą.

Prieš išsikraustydamas iš 
Baltųjų Rūmų. Kaip žinia, 
prezidentas Fordas pasiūlė 
1978 metais militarizmo rei
kalams išleisti net $123 bilijo
nus dolerių. Tai iš šios milži
niškos sumos Carter ir žada 
išimti tuos $2.75 bilijono. Tai 
reiškia, kad 1978 metų milita
rizmo reikalams prezidento 
Carterio biudžetas susidės iš 
apie $120 bilijonų, arba visais 
$10 bilijonų didesnis, negu 
dabartinis, 1977 metų biudže
tas. Kitais žodžiais, prez. 
Carteris ne sumažins milita- 
riniams lėšas, bet dar visais 
10 bilijonų dolerių padidins!

Ir žydų tarpe 
pasidalijimas

Neseniai Washingtone įvy
ko žydų konferencija, kurioje 
dalyvavo 400 atstovai iš visos 
šalies kampų. Tai buvo rim
tas pasidarimas Vidurio Rytų 
reikalais. Pajutę, kad ši kon
ferencija neparems sionistų 
politikose, reakcininkai ban
dė ją sugriauti. Žydų Apsigy
nimo Lyga į konferencija 
atsiuntė 30 savo agentų-mu- 
šeikų. Tačiau ir tos pastangos 
konferencijai pakenkti nepa
vyko,. Sąskrydys buvo labai 
sėkmingas.

Konferencija ragino Izraelį 
pradėti dialogą (pasitarimą) 
su arabais dėl pasiekimo Vi
durio Rytuose pastovios tai
kos ir visoms tautoms saugu
mo. Taipgi konferencija pasi
sakė už palestiniečiams teisę 
į savo valstybę.

Los Angeles, Cal. — Šio 
miesto mokyklų distriktas 
yra antras visoje šalyje di
džiausias distriktas. Teismo 
yra įsakyta distrikto mokyk
las rasiniai integruoti. Pasie
kimui pilnos integracijos rei
kės net 85,000 moksleivių 
autobusais vežioti į mokyk
las.

Politikieriai prieš 
moters kandidatūrą

San Francisco, Cal. — Cali- 
fornijos gubernatorių Ed
mund Brown reikia pasvei
kinti už nominavimą Miss 
Rose Bird į valstijos aukš
čiausiojo teismo pirmininkes. 
Bet prieš jos kandidatūrą 
sukilo republikonai politikie
riai. Jie negali įsivazduoti, 
kaip moteris galėtų užimti 
tokia aukštą ir atsakingą 
postą.

Miss Bird yra žinoma vei
kėja. Paskutiniais dvejais 
metais jinai ėjo valstijos agri
kultūros sekretorės pareigas.

Amman. — Lankydamasis Vidurio Rytuose daug valandų 
Valstybės sekretorius Cyrus Vance praleido pas Jordano 
karalių Husseiną. Kaip tik tuo laiku tapo iškelta aikštėn, 
kad Amerikos ČIA slaptai moka monarchui dideles sumas 
dolerių už leidimą Amerikos žvalgybos agentams operuoti iš 
Jordano teritorijos visuose vidurio Rytuose.

Vaisingi Pabaltijo kraštų 
draugystės ryšiai

Taline įvykusiame susitiki
me susumuoti trijų Pabaltijo 
respublikų sostinių dirban
čiųjų socialistinio lenktynia
vimo 1976 metais rezultatai. 
Nugalėtoju tapo Talino mies
tas.

Rygos, Talino ir Vilniaus 
atstovai aptarė socialistinio 
lenktyniavimo organizavimo 
tobulinimo klausimus, pako
regavo 1976 metais pasirašy
tas socialistinio lenktyniavi
mo sutartis dešimtajam 
penkmečiui. Apie tai, kokią 
naudą duoda šis lenktyniavi
mas. ELTOS korespondentui 
papasakojo vilniečių delega 
cijos vadovas, Lietuvos KP 

• Vilniaus miesto komiteto sek
retorius P. Burakas:

— Draugystės ryšiai ir Es
tijos, Latvijos bei Lietuvos

Naujasis ČIA
direktorius

Adm. Stansfield Turner
Washingtonas. — Prez. 

Carter nominuotas ir Senato 
užgirtas naujasis Centrinės 
Žvalgybos Agentūros direk
torius Admirolas Turner ža
da ČIA veiklą laikyti “įstaty
mų ribose.” Prieš jį buvusieji 
direktoriai taip pat buvo 
pažadėję laikytis įstatymų 
ribose. Bet, kaip žinia, niekas 
iš tų pažadų neišėjo.

Washingtonas. — Senato 
komitetas nutarė, kad joks 
senatorius negali užsidirbti 
daugiau kaip $8,675 per me
tus, apart jo gaunamos 
$57,500 metinės algos. 

sostinių įmonių, įstaigų ir 
organizacijų socialistinis 
lenktyniavimas kasmet sti
prėja ir plečiasi. Šiuo metu 
daugiau kaip 70 mūsų miesto 
pramonės įmonių, statybos, 
transporto, ryšių organizaci
jų, buities tarnybos ir preky
bos įmonių kūrybiškai bend
radarbiauja su kolegomis iš 
Rygos ir Talino. Beveik du 
dešimtmečius dalijasi pažan
gia patirtimi Vilniaus “Perga
lės” konditerijos fabrikas ir 
Talino konditeriai, “Eltos” 
susivienijimas ir “Voltos” ga
mykla, “Spartos” ir “Punane 
koit” fabrikai, daugelis kitų 
kolektyvų.

Palyginus praėjusių metų 
darbo rezultatus, paaiškėjo, 
kad Talino pramonės įmonių 
dirbantieji pasiekė aukščiau
sių gamybos ir darbo našumo 
didinimo tempų. Atiduodant 
naudoti pagrindinius gamy
bos fondus ir vykdant kapita
linių įdėjimų planus, svariau
sių rezultatų pasiekė Rygos 
statybininkai. Vilniečiai gali 
didžiuotis geriausiais preky
bos ir buities tarnybos įmo
nių rodiklikais.

Šiuo metu, pasakė baigda
mas drg. Burakas, socialisti
nis lenktyniavimas apėmė ne 
tik materialinės gamybos sfe
rą, bet ir kultūros, mokslo, 
švietimo įstaigas. Štai vie
nuolikos Vilniaus vidurinių 
mokyklų moksleiviai užmez
gė draugystės ryšius su savo 
vienmečiais iš Rygos ir Tali
no. Rengiami bendri susitiki
mai, keičiamasi patyrimu, 
gimsta naujos tradicijos.

Katalikai pasidavė 
rasistų reikalavimui

Pietų Afrikos Respublikoje 
katalikų bažnyčia buvo pra
dėjus savo mokyklas rasiniai 
integruoti, į jas priimdama ir 
juoduosius vaikus. Bet rasis
tinė baltųjų valdžia pareika
lavo, kad ji tuoj sustotų savo 
mokyklas integravus. Ir ka
talikų bažnyčia sutiko pildyti 
valdžios reikalavimą.

Springfield, Ark. —- Vasa
rio 22 dieną privatiško lėktu
vo nelaimėje žuvo penki žmo
nės.

Praeitą sekmadienį žinioje 
iš Washington© skaitome:

“Senatorius Herbert H. 
Humphrey, demokratas iš 
Minnesota, sako, kad kol 
Amerika neišspręs jaunime 
nedarbo problemos, nei žmo
gus, nei dievas negalės sulai
kyti kriminalizmo plitimo.

Senatorius Pete Domenici, 
republikonas iš New Mexico, 
sako, kad jaunimą aprūpinti 
darbu reikalauja ne tik eko
nominės, bet ir moralinės 
priežastys.

Senatorius Alan Cranson, 
demokratas iš Californijos, 
sako, kad mūsų šalis neapsa
komai mažai tesirūpina jauni
mo aprūpinimo darbu.”

Gražūs žodžiai, sveikos 
mintys. Tiktai šie ir kiti 
senatoriai turėtų pasisengti 
šiuos žodžius paversti pa
stangomis — kova už aprūpi
nimą mūsų jaunimo darbu bei 
naudingu užsiėmimu.

Reikia žinoti, kad visų mū
sų darbo jėgų vieną ketvirta
dalį sudaro jaunuoliai — vai
kinai ir merginos tarp 16 ir 24 
metų amžiaus. Bet šiandien 
beveik pusė jų vaikštinėja be 
darbo, nes jo negali surasti.

Respublikonai 
negali atsidžiaugti

Arien Stangeland
Washingtonas. — Čia gau

tas pranešimas iš Minnesota 
valstijos, kad ten republiko- 
nų kandidatas į valstijos agri
kultūros sekretoriaus postą 
laimėjo su gera dauguma 
balsų, pastatė ant kojų visus 
republikonų lyderius. Jie tai 
laiko didele republikonų par
tijos “atgimimo” pradžia. Jų 
kandidatu buvo Arien Stan
geland, kuris surinko 71,250 
balsų, o demokratų kandida
tas Mike Sullivan tegavo 
32,367 balsus.

Washingtonas. — Derybos 
tarp Panamos ir Jungtinių 
Valstijų dėl naujos sutarties 
Panamos Zonos reikalais ne
blogai sekasi. Tikimasi, kad 
koks nors susitarimas bus 
pasiektas netolimoje ateity
je.

Pakeitė nominacijų 
laiką

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nuta
rė pirminius balsavimus arba 
nominacijas atkelti iš rugsėjo 
mėnesio į birželio mėnesį. 
Taigi, pirminiai balsavimai 
šiemet įvyks birželio 7 d. Šios 
valstijos piliečiams reikia ge
rai įsitėmyti.

Arba, jeigu sausio mėnesį, 
paėmus visas darbo jėgas, 
bedarbiai sudarė 7.3 procen
to, tai jaunuolių 18.7 procen
to neturėjo darbo. Dar bai
siau bus, jeigu paimsime 
juodąjį jaunimą atskirai — jo 
net 36 procentai buvo bedar
bių!

Nėra jokia paslaptis, kad 
didelė dauguma kriminališkų 
nusikaltimų yra papildoma 
jaunų bedarbių. Taigi ir kova 
su kriminalizmo plitimu turi 
būti susieta su kova prieš 
nedarbą. Dažnai jaunas žmo
gus, netekęs darbo, arba iš 
desperacijos, arba iš nebeži- 
nojimo, ką daryti su laisvu 
laiku, pavirsta kriminalistu.

Didmiesčių merai 
nepasitenkinę 
prezidento Carterio 
politika

Washingtonas. — Jungti- 
nių Valstijų Miestų Merų 
Konferencijos vadai esą labai 
nepasitenkinę prezidento 
Carterio dabartine politika, 
nes didmiesčiai negauną to
kios paramos, kokios tikėjosi 
iš naujojo prezidento. Konfe
rencijos vadai reikalauja, kad 
federalinė valdžia skirtų 10 
bilijonų dolerių daugiau eko
nomikos stimuliavimui, negu 
ji žada.

Miestų merai taipgi nepa
tenkinti, kad Carteris nepildo 
savo pažado sumažinti lėšas 
militariniams reikalams. Vie
toje gynybos biudžetą suma
žinti keliais bilijonais dolerių, 
dabar prezidentas Carteris 
siūlo jį padidinti beveik dvyli
ka bilijonų dolerių!

Damaskus, Syrija. — Va
sario 22 d. tapo žmogžudžio 
nudėtas Damaskus universi
teto prezidentas. Kadangi 
universiteto prezidentas Ma- 
hammed al-Fidel kadaise bu
vo teisėju, tai veikiausia kas 
nors jam atkeršijo.

Čilėje tebesiautėja 
kankinimas kalinių

Ženeva. — Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių Komisija 
išleido pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad Čilės militarinis 
režimas brutališkai tebekan- 
kina suareštuotus savo opo
nentus. Pasaulinės organiza
cijos komisijos išvados pa
remtos gyvais įrodymais.

Moterų 
susirūpinimas 
teismų procedūra

Chicago, Ill. — Illinojaus 
Moterų Balsuotojų Lyga duo
da gerą pavyzdį kitų valstijų 
moterims. Ji su verbavo ir 
specialiai paruošė virš 300 
moterų lankytis teismuose ir 
studijuoti jų procedūrą.

Jos užregistruoja pastebė
tus trūkumus arba nesklan
dumus ir paskui duoda pasiū
lymus, kaip juos pašalinti, 
kaip teismo procedūrą page
rinti. Tas sutaupo daug lėšų 
ir energijos.
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Klausimas ne principo, 
bet metodos

Šiomis dienomis spaudoje, televizijoje ir per radiją 
atidengta ir plačiai kalbama, kad šios šalies vyriausybė jau 
nebe šiandien papirkinėja užsieniuose kapitalistinių šalių 
valdininkus bei veikėjus. Ypatingai daug milijonų dolerių 
esą sušerta Jordanijos karaliui Hussein. Papirkinėjimui 
užsieniečių “bičiulių” yra panaudojama Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (Central Intelligence Agency — CIA) ir kiti 
valdžios organai. Daugelis amerikiečių tuo yra labai 
pasipiktinę, ir reikalauja, kad tokie papirkinėjimai būtų 
nutraukti ir griežtai draudžiami.

Kas liečia karalių Husseiną ir kitus aukštus įvairių šalių 
pareigūnus, kaltinamus kyšių ėmimu, tai jie, žinoma, tuos 
kaltinimus paneigia ir juos vadina grynais šmeižtais.

Bet kaip iš tikrųjų yra? Į šį klausimą gan logiškai atsako 
stambusis kapitalo organas “The N. Y. Times” (vas. 23 d.) 
savo vedamajame “To Bribe or Not to Bribe” (Papirkinėti ar 
ne papirkinėti). Jis sako, kad tai nėra kokios nors didelio 
principo, bet tiktai formos arba metodos klausimas. Mes 
visi, girdi, gerai žinome, kad per pastaruosius 30 metų mes 
esame sušėrę užsienio kapitalistinių šalių vyriausybėms ir 
vadams nesuskaitomus bilijonus dolerių. Bet niekas prieš 
tai neprotestavo, nesipiktino nei tie, kurie dabar “morališ
kais” sumetimais piktinasi, kai sužinojo, kad Hussein ir kiti 
buvo paperkami ne tik viešai, bet ir slaptai.

Tarptautinė Moters Diena
Jau praėjo šešiasdešimts septyneri metai, kai Antroji 

Tarptautinė Socialistinė Moterų konferencija, 1910 metais, 
įsteigė Tarptautinę Moters Dieną — Kovo Aštuntąją. Pirmą 
kartą 1911 metais jau tą šventę buvo pradėta minėti 
Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Danijoje. Jungtinių 
Valstijų moterys gali pasidžiaugti, kad Moters Dienos 
minėjimo įdėja kilo New Yorke 1908 metais. Tą dieną (kovo 
8) New Yorko siuvėjos išėjo į demonstraciją prieš 
darbdavius, prieš savo sunkias sąlygas ir taip pasiliko kovo 
aštuntosios dienos šventė.

Socialistiniuose kraštuose moterys jau daug gali kuo 
pasidžiaugti. Kapitalistinių šalių moterys irgi yra daug 
laimėjusios, bet dar turime nemažai diskriminacijos ir 
nepilno lygiateisiškumo tarp moterų ir vyrų.

Vienok, pasaulyje yra dar šalių kur moterys tiesiog 
tebelaikomos vergijoje. Nereikia mums toli ieškoti tų šalių. 
Pasižiūrėkime kas dedasi tik mūsų kontinente. Štai keletas 
pavyzdžių iš Lotynų Amerikos valstybių gyvenimo:

Haiti. Šios šalies liaudis kenčia žiaurų valdžios terorą. 
Tūkstančiai moterų ir vyrų kankinami kalėjimuose be jokio 
teismo ir kaltės. Neseniai buvo areštuota aktyvi kovotoja už 
laisvę ir demokratiją Marija-Teresė Feval. Nuo 1967 metų ji 
veikė pogrindyje. Jos tėvą budeliai nukankino kalėjime, 
seserį Mari-Žoze sušaudė. Toks likimas ištiko ne vieną šalies 
patriotą, daugelis jų žūsta nuo bado, skurdo, kankinimų ir 
dabar. Iš tūkstančio miršta 200 vaikų, 85 procentai žmonių
— neraštingi.

Čilė. Ekonominė ir politinė šalies padėtis ypatingai sunki. 
Infliacija padidėjo daugiau kaip 3 kartus. 1975 metais 25 
procentai, o statybose — 40 procentų visų dirbančiųjų 
neteko darbo. Padidėjo vaikų mirtingumas ir skurdas. 
Nemažėja represijos. Vien praeitų metų balandžio mėnesį 
be žinios dingo 186 moterys; 49 moterys buvo nuteistos 15 
metų kalėti; 136 buvo žiauriai kankinamos kalėjimuose. 
Šiuos faktus pateikė darbo grupė, sudaryta pagal specialią 
SNO rezoliuciją.

Nikaragva. Nuo 1936 metų valdžia yra Somoso šeimos ir 
jų šalininkų rankose. Šalyje siaučia žiauri karinė-policinė 
diktatūra. Tūkstančiai moterų tampa represijų aukomis. 
Daug jų kankinasi koncentracijos stovyklose. Vaslalos 
koncentracijos stovykloje moterys laikomos šiukšlių ir srutų 
duobėse; jų tarpe yra ir du mažamečiai vaikai — Margarita 
ir Džiulija. Iš tūkstančio šalyje miršta 130 vaikų, o 70 
procentų visų gyventojų yra neraštingi. Karinės išlaidos 4 
kartus viršija išlaidas, skiriamas sveikatos apsaugai, o 60 
procentų žmonių miršta be medicininės pagalbos.

Brazilija. Čia kalėjimuose kankinasi tūkstančiai patriotų
— tiek moterų, tiek vyrų. Nuo 1968 iki 1973 metų buvo 
sušaudyta 30 moterų, o 1974 metais “dingo be žinios” 
dešimtys demokratinės opozicijos atstovų, ,jų tarpe buvo ir 
moterų. Iš kiekvieno tūkstančio naujagimių 112 miršta, o 70 
procentų vaikų negali lankyti mokyklų dėl visiško išsekimo, 
nes skurdas, badas ir nedarbas yra nuolatiniai darbo žmonių 
palydovai.

Urugvajus. Nuolatinis pažangių žmonių persekiojimas, 
sunki šalies ekonominė padėtis priverčia tūkstančius 
urugvajiečių emigruoti iš šalies. Montevidėjo mieste 
kiekvienas 31 gyventojas — arba kariškis, arba policinin
kas.

Šalyje siaučia teroras. Areštuojama daug moterų. Nuolat 
persekiojama 70-metė, TDMF garbės viceprezidentė, 
pirmoji Lotynų Amerikos moteris — parlamento deputatė 
Hulėja Arevalo.

Bolivija. Viešpataujanti šalyje diktatūra pamynė visas 
konstitucines garantijas. Politinės partijos, profsąjungos ir 
moterų organizacijos, neprisijungusios prie diktatūros, yra 
už įstatymo ribų. Šimtai moterų persekiojamos.

Žmonių gyvenimo sąlygos ypatingai sunkios; 50 procentų 
vaikų iki dvejų metų kenčia nuo išsekimo, kasmet iš 1000 
miršta 250 vaikų; 75 procentai mokyklinio amžiaus vaikų 
nelanko mokyklų. Šachtininkų rajonuose žmonių amžius vos

JI GALI UŽSITRAUKTI 
REAKCININKU RŪSTYBĖ

Mes jau ne kartą esame 
pabrėžę, kad šiuo laiku lietu
viškuose reakciniuose nacio
nalistuose (“vaduotojuose”) 
verda pasidalijimas dėl san
tykių su gimtuoju kraštu. 
Chicagoje tarp jų kilęs “ka
ras” dėl parodymo filmų iš 
Lietuvos Jaunimo centre yra 
geras pavyzdys.

Nacionalistų lyderiams ne
patiks ir Jūratės Pažėraitės 
tuo klausimu žodis aną dieną 
Kanados kardeliečių laikraš
tyje. Ji, matyt, nesutinka su 
lyderių uždraudimais turėti 
kokius nors ryšius su Lietu
vos žmonėmis, ypač saugotis 
ir iš tolo net pažiūrėti į iš 
Lietuvos atvykusius svečius, 
ypač į menininkus.

Kalbėdama apie lietuviškos 
išeivijos jaunimą, Pažėraitė 
sako:

“Jaunimui, gimusiam ir 
augusiam kitose aplinkybėse, 
gyvas ryšys su Lietuva yra 
svarbus. Per tokius ryšius 
jaunimas asmeniškai pajus 
Lietuvos reikalų realumą ir 
gyvybinį artimumą. Sumažės 
konfliktas tarp realios gyve
namosios aplinkos ir iš pasa
kojimų pažintos Lietuvos, 
Lietuva turi virsti ne pasaka, 
o dalimi jo asmens pergyve
nimų. Gyvas ryšys gali būti 
išvystytas susirašinėjimu su 
giminėmis, ypač su jaunimu. 
Laiškais galima truputį pa
žinti gyvenimą Lietuvoje. O 
nuotraukų pasikeitimas — tai 
kaip langas pro pasakų sieną į 
tikrovę . . .
... Aš manau, kad net 

lankymas atvykusių iš Lietu
vos koncertų ir susipažinimas 
su Lietuvos menininkais yra 
naudingi jaunajai kartai. Tai 
gyva proga pažinti dabartin- 
nius Lietuvos menininkus. 
Lietuva darosi realesnė ir jos 
problemos pasidaro jaunuo
liui asmeniškai svarbios. O 
Lietuvos aplankymas, žino
ma, efektingiausiai įterpia 
Lietuvą į išeivijoje augusio 
jaunuolio gyvenimą.”

GINA IR RAMINA 
NACIU 
KOLABORATORIUS

Iš Brooklyn© pranciškonų 
tėvelių organo “Darbininkas” 
(vas. 25 d.) sužinome, kad:

“JAV LB visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkė Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr ir kraš
to valdybos ryšininkas Wa
shingtone Algimantas Gurec- 
kas sausio 1 lankėsi valstybės 
departamente ir JAV imigra- 
cijos-natūralizacijos įstaigoj, 
kur plačiau stengėsi pasiin- 
formuoti apie tariamų nacių 
kolaborantų patraukimą teis- 
minėn atsakomybėn su tikslu 
juos deportuoti.”

Tas parodo, kaip “vaduoto
jai” yra susirūpinę, kad jų 
tarpe esantieji karo krimina
listai nebūtų atpažinti ir pa
traukti atsakomybėn už jų 
karo metu papildytus baisius 
nusikaltimus.

siekia 35 metus. Pieno vienam gyventojui per mėnesį tenka 
1 litras.

Paragvajus. Paskutiniais praeitų metų mėnesiais areštuo
ta daug moterų, ypač kovotojų už demokratines teises. 
Paragvajaus baudžiamajame kodekse sakoma, kad nėščių 
moterų negalima laikyti kalėjime, tačiau kalėjime moterys 
kalinės ne tik gimdo, bet nėščiosios yra ir kankinamos. 1974 
metų spalį kalėjime buvo žiauriai kankinama Marija Roza 
Agire, kuri po to mirė, gimdydama kūdikį. 1974 metais 
Gladis Dias Manueljo pagimdė sūnų, su kuriuo ir dabar 
tebėra kalėjime.

Gvatemala. Nuo 1954 metų> dingusių be žinios ir žuvusių 
sąrašuose yra daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių. Paieškos, 
kratos, savivaliavimas, darbininkų, studentų, dėstytojų bei 
politinių veikėjų žudymas yra nuolatinis reiškinys.

“Dingo be žinios” — šie žodžiai slepia baisius faktus: be 
teismo ir nuosprendžio žmonės kankinami ir žudomi 
kalėjimuose, o jų lavonai išmetami į jūrą, į vulkanų 
kraterius bei sraunias upes.

Taigi, moterys visų šalių turi vienytis, ieškodamos ne tik 
sau geresnio gyvenimo savo krašte, bet lygių tęisių visoms 
moterims visame pasaulyje. O svarbiausia turime kovoti 
prieš karą. Lai būna taika visame pasaulyje, tuomet bus 
lengviau moterims atsiekti lygybę, nepaisant kur jos 
begyventų.

LAISVĖ

Iš Valstybės departamento 
ir Imigracijos-Naturalizacijos 
Tarnybos žmonių esą sužino
ta, kad tiems nacių kolabora- 
toriams greito pavojaus nesą.

Skaitome:
“Šiuo metu 200 asmenų yra 

investiguojami dėl jų galimo 
dalyvavimo nacių nusikalti
muose. Apie dešimt procentų 
šio skaičiaus yra kilę iš 
Lietuvos. Nė veinas iš kalti
namųjų nėra kaltinamas nusi
kaltimais Sov. Sąjungos teri
torijoj, o tik Lietuvoj. Nėra 
reikalo aiškinti, kad investi- 
guojamųjų pavardžių imigra
cijos-natūralizacijos tarnyba 
šiuo metu atskleisti negali.

Iš turėtų pokalbių LB at
stovai susidarė įspūdį, kad 
tėra maža pavojaus nekaltam 
asmeniui būti rastam depor- 
tuotinu, ypač naudojantis 
apeliacinėmis priemonėmis. 
Tačiau, jei kuris nors iš 
tariamų nusikaltėlių ir būtų 
rastas kaltu, Amerikos teis
minė procedūra yra tokia, 
kad jis niekada nebus depor
tuotas, bylai tęsiantis metų 
metus. Net ir suradus nusi
kaltėlį esant išdeportuotinu, 
neatsiras tokios netotalitari- 
nės valstybės, kuri sutiktų jį 
priimti. Kaltu rastas asmuo 
bus priverstas priprasti gy
venti su amerikiečių spaudos 
vykdomais “naciai tarp mū
sų” pobūdžio puolimais ilgus 
metus, iki savo mirties.”

KOMUNISTINĖS 
DOROVĖS UGDYMAS 
SOCIALISTINĖJE 
SANTVARKOJE

Kaip visose tarybinėse res
publikoje, taip Tarybų Lietu
voje šiais laikais plačiai dis
kutuojamas komunistinėse 
dorovės žmonėse ugdymo 
klausimas. Jis keliamas ir 
aptariamas partijiniuose su
sirinkimuose.

Tuo klausimų Vilniaus 
“Tiesoje” (vas. 16 d.) patei
kiamas platus vedamasis 
“Komunistinės dorovės ug
dymui,” kuriame, tarp kitko, 
pabrėžiama:

“Mūsų šalyje sudarytos pa
lankios sąlygos kūrybiškam 
kiekvieno žmogaus darbui, jo 
talentui ir sugebėjimams, fi
zinėms bei dvasinėms jėgoms 
atsiskleisti. Ir tūkstančiai 
darbininkų, kolūkiečių, inte
ligentijos atstovų savo gamy
bine bei visuomenine veikla 
kasdien, kas valandą rodo 
puikaus darbo pavyzdžius. 
Tačiau negalima nepastebėti, 
kad, esant bendram pakili
mui, atskiri visuomenės na
riai dirba ne visu pajėgumu, 
be iniciatyvos. Negana to — 
kai kurie jų blogai atlieka 
savo pilietines pareigas. Tai 
jų rankos gamina broką, tai 
jie duoda nurodymus, kurie 
trikdo kolektyvo darbo rit
mą. Kiek dėl to mūsų visuo
menė patiria nuostolio! Mate
rialinį blogo darbo žalą gali
ma įvertinti skaičiais. Kol kas 
jokiais ženklais dar nemoka
me išreikšti moralinės žalos, 

kurią pajunta darbo draugai, 
dėl ko nukenčia auklėjimas, 
ypaš jaunimo auklėjimas.

Gyvenime susiduriame ir 
su nesąžiningumu, abejingu
mu žmogui. Dar neišnyko 
grobstymai, vagystės, chuli
ganizmas bei kiti nusikalti
mai. Pagaliau ar jau pasisekė 
mums išguiti iš savo tarpo 
storžieviškumą, biurokratiz
mą, miesčioniškumą, kitus 
buržuazinės moralės recidy
vus?

Kova prieš svetimas socia
listiniam, tarybiniam gyveni
mo būdui apraiškas, pasitai
kančius nukrypimus nuo so
cialistinių dorovės normų toli 
gražu nėra lengva. Reikia 
vieningos, aktyvios įvairių 
sričių darbuotojų, visuomeni
nių institutų pozicijos. Tik 
bendromis pastangomis, kaip 
pažymėjo Lietuvos KP Cent
ro Komiteto III plenumas, 
pasieksime, kad įsitvirtintų 
sąmoninga pažiūra į visuome
ninę pareigą, kad žodžių ir 
darbų vienybė taptų kasdie
nine tarybinio žmogaus elge
sio norma.”

Vedamasis baigiamas:
“Mes turime viską, kad 

išspręstume iškeltą uždavinį. 
Šio įsitikinimo laidas — parti
jos duota tarybiniams žmo
nėms šviesi ateities perspek
tyva, jos dokumentuose, jų 
tarpe ir TSKP Centro Komi
teto nutarime “Dėl Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 60-ųjų metinių” vyraujan
tis optimizmas. Tai įkvepia 
darbui, leidžia, atsirėmus į 
tvirtą pagrindą, nuosekliai 
turtinti žmogaus dvasinį pa
saulį, brandinti dorovines sa
vybes. Tačiau tai, supranta
ma, tik palankios aplinkybės 
veiklai vystyti. Partinių ir 
kitų visuomeninių organizaci
jų pareiga — kūrybiškai pasi
naudoti jomis, sutelktomis 
jėgomis nuolat veikti žmo
gaus protą ir širdį, atkakliai 
diegti komunistinės dorovės 
principus ir tuo svariai prisi
dėti prie visapusiškos asme
nybės ugdymo.”

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamos Moterų
Klubo Narės,

Sveikinu Tarptautinės Mo
ters Dienos -- Kovo Aštunto
sios proga.

Linkiu Jums geros sveika
tos, ilgų ir prasmingų gyveni
me metų.

Su pagarba,
D. Šumskienė 

Kaunas

Brangi Ievute:
Sveikinu visas moteris Mo

ters Dienos proga. Labai 
gaila, kad negalėsiu būti New 
Yorke Moters Dienos minėji
mo pobūvyje. Čia prisiunčiu 
nors $5 tam tikslui.

Miamyje nėra labai šilta, 
bet visgi geriau nei namie.

Adelė Petraitienė

Nuoširdžiai sveikinu visas 
moteris, “Laisvės” skaityto
jas su artėjančia Tarptautine 
moters diena — Kovo 8-aja.

Vytautas Rainys 
VFR, 1977:11.24.

JONUI MAŽUKNAI 
PITTSBURGH, PA.
Jonai,

Savo laiške manęs klausi, 
ar aš buvau patenkintas jūsų 
knygomis ir žurnalais. Man 
didžiausį džiaugsmą suteikė, 
tai knyga “Šeši dešimtmečiai 
pažangos keliu.” Šioje knygo
je radau nuotraukas tų rašy
tojų ir veikėjų, su kuriais esu 
susitikęs ir asmeniškai, o 
daugiausia tų, kurių tiktai 
raštus skaičiau ir juos pažįstu 
tik iš jų raštų. Ši knyga 
suteikė man daug saldžių 
atminimų iš praeities. Širdin
gai ačiū, ir daugiau aš jų 
norėčiau gauti.

Linkėdamas jums, žmonai 
ir šeimai viso geriausio, sa
kau sudiev, vienminti broleli.

Stasys Makauskas
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Devyni milijonai bedarbių sako prezidentui Carteriui: Mes 
negalime laukti ateinančių metų — mes reikalaujame, kad 
jūs savo pažadus, sudėtus per rinkimus, vykdytumėte 
dabar!

LAIŠKAS IŠ KLAIPĖDOS

Lietuvos vartai į platųjį pasaulį
Tarybinei Klaipėdai — tris

dešimt dveji metai! Tik tai 
tiek. Tai dar labai labai 
nedaug . . .

Čia, šiame Lietuvos senovi
niame krašte Tarybų Lietu
vos vėliava buvo iškelta pas
kiausiai — tik sausio 29-ąją, 
tik tai atmintinais 1945-tai- 
siais. Kai Lietuvos liaudis 
pirmą kart kūrė Tarybų val
džią, Klaipėdoje dar šeimi
ninkavo Antantė, pasiuntusi 
čia prancūziškuosius iand- 
knechtus. Antantė anuomet 
greit atskyrė Klaipėdą ir 
Klaipėdos kraštą nuo supliek
tos Vokietijos, bet Lietuvai 
šio uosto nenorėjo perduoti 
dar labai ilgai. Klaipėdos byla 
vyresnėsės kartos žmonėms 
žinoma gerai. Tik lietuvių 
liaudies ryžtas, Tarybų Rusi
jos parama anuomet sutruk
dė iš Klaipėdos padaryti nau
jadarą, t. y. Vakarų valsty
bių pusiau koloniją keistu 
“Reištato” pavadinimu. Klai
pėda netapo karine baze An
tantės rankose. Bet ir Lietu
vai ji atiteko tik po ilgų 
demaršų, atiteko Klaipėdos 
kraštas ir uostas, susaistytas 
“Klaipėdos statuto . . .” įvai
riais straipsniais bei išlygo
mis, susaistytas su Vakarų 
imperialistų taip vadinama 
Rytų politika, ir su Veimaro 
Vokietija.

Hitleriui nedaug bereikėjo 
pastangų, kad 1939 m. pava
sarį suplėšytų ir “Klaipėdos 
statutą . . .” ir Antantės 
Rytų politikos paskutinius 
straipsnius. Vakaruose nie
kas net nemirktelėjo, kai 
naciai prarijo Lietuvos pajū
rį.

Už "at Lietuvos liaudis 
Klaipėdos praradimo neatlei
do nei smetoniniams tautinin
kų politikams, nei hitleri
niams grobikams. Vienok is
torinėmis permainų dienomis 
1940 metų vasarą Klaipėdos 
kraštas ir uostas negalėjo dar 
nusimesti svetimųjų jungo 
grandines ir kapitalo viešpa
tijai padaryti galą.

Tik raudonarmietis, praė
jęs ilgą karžygio kelią nuo 
Volgos aukštupio ir Lenin
grado sienų iki Kuršių marių, 
tik laisvės karžygis atnešė 
laisvę prie gintarinių marių ir 
Danės deltos. Klaipėdoje bu
vo iškelta Tarybų Lietuvos 
vėliava, iškelta visiems lai
kams.

O divizijos ir pulkai, vada
vę Lietuvos pajūrį, buvo 
garbingai pavadinti: Klaipė 
dos vardo pulkais ir divizijo
mis. Jų tarpe Klaipėdos var
dą gavo ir lietuvių raudonar

miečių divizija, vadavusi lie
tuviams tiek brangų Klaipė
dos pajūrį. Jau anuomet, 
rūsčių kovų dienomis, kas 
skaitė J. Stalino padėkos 
įsakymą Klaipėdos vaduoto
jams, jau tuomet atkreipė 
dėmesį į tai, kad šiame 
dokumente buvo aiškiai pasa
kyta, jog . . . išvaduotas 
Tarybų Lietuvos uostas — 
Klaipėda. Abejonių ir dvejo
nių tuo klausimu neturėjo 
likti. Tarybų šalyje jų išties 
ir nebebuvo. Klaipėda ir 
Klaipėdos kraštąs tapo socia
listinės Tarybų Lietuvos 
neatskiriama' dalimi. Greta 
Kauno ir Vilniaus. Ir mes, 
tie, kurie anuomet dirbome 
liaudies masės švietėjų gar
bingą, nors ir sunkų darbą, 
aiškiai sakėme žmonėms, kad 
Klaipėdoje šeimininkais esa
me mes — Tarybų Lietuvos 
liaudis. Visokių mėmeliande- 
rių svaičiojimai jau anuomet 
buvo tarsi Pareinės uodų 
zyzimas. Jie buvo pasmerkti 
užmarščiai. Tai galiau patvir
tino ir Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos socialdemo
kratų bei laisvųjų demokratų 
koalicinė vyriausybė savo pa
rašais po istorine Maskvos 
sutartimi 1970 metais.

Taigi, šiandieninė Klaipėda 
ir Klaipėdos kraštas — visuo
tinai pripažintas Tarybų Lie
tuvos avanpostas prie Balti
jos jūros, tai Tarybų Lietu
vos vartai į vandenyną.

Klaipėdos uostamiesčio da
bartį ir ateitį lemia Tarybinė 
liaudis, lemia visų Tarybų 
Sąjungos tautų vieninga valia 
ir susitelkimas.

Ir jeigu apie tai kalbu 
šiandien, tai tik todėl, kad 
dar kartą pasidžiaugčiau lie
tuvių liaudies istorinėmis 
pergalėmis. Ir istorinio tei
singumo triumfu.

Kalbu dar ir dėl to, jog 
pagarsinčiau dar sykį, kad 
šiandien Tarybinės Klaipėdos 
vardą plačiajam pasauliui 
skelbia laivai, plaukiojantieji 
po . . . Tarybų Lietuvos vė
liava!

Po Tarybų Lietuvos vėlia
va skrodžia vandenynus lai- 
vai-žvejybos ir prekybos lai
vai — o jų įgulos ir kapitonai 
dainuoja dainas Neptūnui — 
dainuoja lietuviškai.

Taip, Klaipėda puikus, 
šviesus, turįs gražią dabartį 
ir dar gražesnę ateitį Tarybų 
Lietuvos langas į Europą, į 
platųjį rytdienos taikų pasau
lį!

Vyt. Dėnas 
istorijos mokytojas
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Gražiai garsina Lietuvą

Remontinio baro lituotoje V Jesevičiutė demonstruoja 
“Šilelį 402 D“. V. Šontos nuotrauka

Dviejų aukščiausių tarp
tautinių įvertinimų pirmai
siais dešimtojo penkmečio 
metais susilaukė Kauno Radi
jo gamyklos išleidžiamas por
tatyvinis televizorius “Šilelis 
402 D”. Pirmąjį aukso medalį 
jis gavo Leipcige, antrąjį — 
Zagrebo tarptautinėje mugė
je. Jis priima televizijos lai

Donatas Banionis — aktorius, 
kelia lietuvių vardą pasaulyje

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Lietuvis aktorius keliauja 
per pasaulį

Kuris iš lietuvių teatro ir 
ypatingai filmo aktorių dau
giausia pasiekė pokario me
tais, kas žinomiausias j tar
pe? Čia atsakymas visai aiš
kus. Tai — Donatas Banionis, 
Panevėžio teatro aktorius, 
kuris nuolat filmuojasi visoje 
eilėje kino studijų. Tai —- 
kaunietis, gimęs 1924 m., 
teatrui ir drauge kinui jau 
atidavęs 30 su viršum pačių 
geriausių savo metų. Juk jis 
Panevėžio dramos teatre dir
ba nuo 1941 m., kai tik jam 
sukako 17 m. amžiaus, kai jis 
ten, Panevėžy, baigė viduri
nę mokyklą.

Per tuos 30 metų, Donatas 
virto teatro, filmo įžymybe, 
jis nuolat kviečiamas filmuo
tis, vyksta į įvairiausias šalis. 
Jis jau du kartus lankėsi JAV 
— ten buvo 1970 m. (Chica- 
goje, Los Angeles), po to vėl 
lankėsi 1972 m., kai Ameri
koje buvo rodomas filmas su 
Banioniu, Tarkovskio pasta
tymo, “Solaris.” Jis buvo ir 
Islandijoje, Indijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Danijoje, Japo
nijoje, Italijoje ir kitur.

Visur jis žinomas. Tai ma
lonu, nes nedaugeliui lietuvių 
pavyksta iškopti į aukšumas. 
O Banionį lydėjo ir laimė, ir 
darbštumas.

Ilgas kelias nuo Binkio iki 
Beethoveno

Donato Banionio kūrybos 
kelias nebuvo lengvas. Bet jis 
prasidėjo sėkmingai, kai 1941 
m. susilaukė pasisekimo Pa
nevėžio teatre jo suvaidin
tas Jasius K. Binkio “Atžaly
ne.” Vėliau jam sekėsi ir 
geriau ir blogiau. Bet atėjo 
persilaužimas 1957 m., kai jis 
suvaidino Tesmaną Ibseno 
“Heda Gabler” veikale ir 1958 
m., kai suvaidino Willy Lo- 
man Henry Millerio “Komi
vojažerio mirtyje” (“Death of 
a salesman). Po to sekėsi vis 
geriau ir geriau. Atėjo laikas, 
kai publika jau klausia: ar 
vaidinime yra Donatas Banio
nis?

das bet kuriuo metrinių bei 
decimetrinių bangų diapazo
no kanalu. “Šileliui“ tinka 
tiek kintama, tiek pastovi 
elektros srovė.

Kokybės ženklu pažymėtų 
“Šilelių”, išsikovojusių platų 
populiarumą tiek šalyje, tiek 
užsienyje, gamykla 1976 me
tais išleis per 50 tūkstančių.

Filme ję kerjera prasidėję 
1959 m., kai dabar jau garsuš 
režisierius Vyt. Žalakevįčius 
Banionį pakvietė vaidinti 
Dausą filme “Adomas nori 
būti žmogumi.” Po to sekė 
dar trys lietuvių studijos 
filmai: “Vienos dienos kroni
ka,” “Marš, marš, tra-ta-ta” 
ir labiausiai pavykęs Vatkaus 
vaidmuo vėl to paties Žalake- 
vičiaus “Niekas nenorėjo mir
ti” (1965 m.). Sekė kiti filmai, 
bet šis pastarasis mėgiamas 
ir Banionio, ir publikos.

Toliau jau sėkmė kitur, ne 
tik Vilniuje — Maskvoje, 
“Mosfilm” studijoje Banionis 
atliko Ladeinikovo vaidmenį 
filme “Ne sezono metas” ir 
ypatingai atkreipė dėmesį 
menininko Gojos vaidmeniu 
“Goya.” Šis jau apkeliavo 
daug viso pasaulio šalių. Bu
vo ir dar eilė filmų, na, o 
paskutinis laimėjimas, tai 
dem. Vokietijos pakvietimas 
Banioniui: sutikti suvaidinti 
Liudviką van Beethoveną . . . 
Banionis sutiko.

Visi tikime, kad Banionis 
kompozitorių — genijų Bee
thoveną suvaidins labai ge
rai, juo labiau, kad jis savo 
išvaizda ypatingai tai rolei 
tinka. 0 Banionis turi ir kitų 
planų. Todėl, kai Vilniuje, 
Prof, sąjungų rūmuose ant 
Tauro kalno visą mėnesį sėk
mingai vyko Panevėžio teat
ro vaidinimai, nutariau pasi
kalbėti su Donatu, nes juk tai 
— reta proga.

Mano darbas ir teatre, 
ir filme . . .

Banionis mielai sutinka pa
sikalbėti, papasakoti apie jo 
darbus. Pasirodo, kaip jis 
teigia, jis per metus sutinka 
dalyvauti bent dviejuose fil
muose, o kitą laiką užima 
darbas Panevėžio teatre. Čia, 
Vilniuje, žiūrovai jį matė 
vaidinant “Mirties šokyje” ir 
satyrinėje Grušo komedijoje 
“Pijus nebuvo protingas.” 
Tai du labai skirtingi vaidme
nys.

— O darbas filme? — klau
siu.

— Dabar jau pradėjau fil- 
mavimąsi “Mosfilm,” Mask
voje, filme “Bomba pirminin
kui,” kuris sukamas pagal 
Julian Simonovo romaną. Čia 
vaizduoju Liusą, vakarų Vo
kietijos režisierių, žmogų, 
kuris kovoja prieš vokiškąjį 
revanšizmą. Filme yra ir 
įtemptų scenų, sąmokslinin
kai, šaudymas. Darbas vyks
ta ir vakarų ir rytų Berlynuo- 
se. Veiksmas vyksta ne tik 
ten, bet ir Honkonge — taigi, 
teks ir ten keliauti. Tai 
svarbus vaidmuo. Šis filmas, 
tikiuos, bus baigtas iki pava
sario.

Bet mano naujesnis filmas 
bus lietuvių gamybos, bū
tent, ilgo metražo pasakoji
mas apie Čiurlionį. Čia aš esu 
vedantysis, komentatorius — 
ne tik aiškinu, bet ir kalbuos 
su įvairiais žmonėmis.

— O koks jūsų derlius 
teatre ir filme, ar negalite 
nurodyti skaičiaus?

— Iš viso esu dalyvavęs 
jau apie 20 filmų, kai kurie, 
kaip minėjau, dar nėra baig
ti. Darbas Panevėžio teatre, 
žinoma/ labai svarbus. Esu 
suvaidinęs jau apie 100 vaid
menų. Man įdomu dirbti ir 
teatre, ir kine. Tačiau nega
liu pamiršti, kad esu išaugęs 
teatre, kad teatrinė mokykla 
man daug davė. Žinau, kaip 
svarbu dirbti su įprastu ko
lektyvu, kurio juk esu pasto
vus narys. O kinas? Čia juk 
pastebėsime daugiau komer
cinį polinkį..........

Banionis — jau garsus, bet 
vis kyla Adomaitis, 

Budraitis, Šurna
Ilgai nėra laiko kalbėtis su 

Banioniu, nes jis skubės per
sirengti, eis į sceną Grušo 
veikale. Vis dėlto, įdomu jo 
paklausti, kaip jis vertina 
Juozą Miltinį, savo “bosą” 
Panevėžy?

— Juk esu su juo jau 35 
metus, o.tai jau viską pasako. 
Dirbu su juo ir dirbsiu; u\ 
matyt, jis man daug davė.

— O kaip jūr vertinate Va
karų kai kuriuos filmų akto
rius, jų darbus? — dar vienas 
klausimas Banioniui.

— Vertinu Dustin Hof- 
manną ir Marlon Brando. 
Pirmasis stebina savo stiliaus 
lengvumu, jėga ir tragiška 
ironija. Brando sužavėjo 
“Krikštatėvyje” ir “Paskuti
niame tango Paryžiuje.” Kita 
jau kalba apie tuos filmus, 
bet jis suvaidino — puikiai.

Banionis turėjo skubėti į 
užkulisius . . . Gal būt, jis po 
savaitės dirbs filme apie 
Čiurlionį, po to vyks į Mask
vą ar Berlyną, o gal kitą 
mėnesį skris į tolimą Honkon
gą, nes juk laukia darbas. Tai 
aktoriaus darbas — Banioniui 
čia daug lėmė ypač darbštu
mas.

Vis palčiau žinomi kiti lie
tuviai aktoriai filmuose. Juos 
mato milijonai žiūrovų T. 
Sąjungoje, kitur. Tai Regi
mantas Adomaitis, Juozas 
Budraitis, Antanas Šurna. Ir 
jais galime didžiuotis. Jie 
rodo — lietuvių gabumai 
reiškiasi teatre, filme, spor
te, eilėje kitų sričių.

Jiems dalyvavimas 
plėšime apsimokėjo

Washingtonas. — Keturi 
Kubos pabėgėliai 1972 m. 
dalyvavo demokratų buvei
nes apiplėšime ir buvo sua
reštuoti. Vėliau jie republiko- 
nų rinkiminės kampanijos ko
mitetą apskundė teismui ant 
dviejų milijonų dolerių. Jie 
sakė, kad jie nekaltai buvo 
suareštuoti ir persekiojami, 
nes jie apiplėšime dalyvavo 
su tuo supratimu, kad toks 
yra valdžios įsakymas ir kad 
jie tik jį vykdo.

Dabar ta byla tapo užbaig
ta: Republikonų komitetas 
sutiko skudikams užmokėti 
$200,000 už jiems padarytą 
skriaudą. Vadinasi, jiems da
lyvavimas Watergate žuli- 
kystėje gerai apsimokėjo.

LAISVĖ

JŲ “PAVERGTIEJI”
J. YLA

Antitarybininkai laikas nuo 
laiko išsigalvoja naujus lo
zungus savo propagandoje 
prieš Tarybų Sąjungą. Pame
nu, savo laiku buvo diena 
dienon kartojamas “dumpin- 
gas.” Vėliau buvo “verstinas 
darbas.” Tai buvo tais lai
kais, kai buvo kovojama prieš 
prekybą su Tarybų Sąjunga. 
Kanadoje buvo šaukiama, 
kad neparduoti kviečių Tary
bų Sąjungai. Dabar jie įsi
kando “disidentus.” O toron
tiškių veiksnių laikraštis “Tė
viškės Žiburiai” įsikando 
“vergus.” Šio laikraščio re
daktoriui socialistinių šalių 
žmonės yra “vergai.” Tik 
pasiskaitykit:

“Pastarojoje būklėje yra ne 
kaliniai, o pavergtieji,” rašo 
kunigėlis Gaida. “Kaliniai yra 
žmonės, kuriems susiaurin
tos teisės legalios valdžios 
pagal teisingus valstybės įs
tatymus. Jie to yra užsitar
navę savo nusikaltimais. Kas 
kita pavergtieji. Tai žmonės 
be jokios kaltės. Jų laisvė yra 
atimta fizinės jėgos žmonių, 
kurie neturi tam jokios tei
sės. Kaliniai yra teisiami 
teisėto valstybės teismo, o 
pavergtieji suvaromi kalėji- 
man, remiantis vien jėga, 
nepaisančia jokios teisės nei 
teismo.”

Dabar pažiūrėkime, kas iš 
tikrųjų atsitiko.

Kaip žinom, krikdemai su 
tautininkais Lietuvoje nuver
tė žmonių rinktą valdžią. 
Smetonos valdžia neturėjo 
jokių teisių valdyti Lietuvą, 
nes ji buvo smurtininkų val
džia. Ji tuoj nužudė keturis 
komunistų lyderius. Paskui 
laipsniškai ji uždarė visas 
organizacijas ir partijas, iš
skyrus tautininkų/ Žmonės 
buvo taip suvaržyti, kad už 
marksistinės* ■ knygos turėji
mą teisė kalėjiman. 1 ;

Dabartinė valdžia Lietuvo
je yra teisėta. Ji buvo įsteig
ta remiantis Lietuvos konsti
tucija, kurios laikėsi ir Sme
tona. Prie šios valdžios Lietu
vos katalikai turi savo bažny
čias, kunigus, vyskupus. Ku
nigai gali skelbti savo tikėji
mą bažnyčiose, kiek tik nori. 
Yra kunigų seminarija. Kuni
gai gali išvykti net į užsie
nius.

Darbininkai priklauso prie 
savo unijų. Unijos rūpinasi 
darbininkų gerove. Pernai 
sveikatos ir poilsio reikalams 
unijos išleido 157,000,000 ru
blių. Unijos turi savo sanato
rijas, poilsio namus. Dabar 
Lietuvoje beveik pusantro 
milijono darbininkų ir tar
nautojų priklauso unijoms.

Valstiečiai susiorganizavę į 
žemės ūkio kooperatyvus.

Matote koks skirtumas 
tarp krikdemų-tautininkų 
valdomos Lietuvos ir “pa
vergtos” Lietuvos.

Kokias gi viltis turi “Tėviš
kės Žiburių” redaktoriai? Pa
siskaitykit:

“Tai didysis dabarties nusi
kaltimas žmonijai, kurio prie

VYTAUTAS SKRIPKA

Kas tu bebūtum,
Gera su tavim žiūrėti
Į ošiančias aukštas pušis,
| paprastus žmonių darbus,
Į viskų, kas tikra ir tvirta pasauly.

Tu praskaidrini mano Kilesnį
Savo žvilgsniu.
Protui tu mano
Peno naudingo duodi
Minčių ir širdies į/\algumu.

Atleisk, kad esu toksai pat
Kaip ir tu,
Kad (laimi nepaprasta
Čiulbėsiu pasauliui, gal būt, tik ivloj.
1/ \ iska viską tau alsih gindamas.

Aš visa’ g\ \ enima
Iš sav o vienatvės
Eisiu ieškoti tavęs,
Apie viską, kas meilės \ erta ir musų

dainos
Stengsiuos galvoti kaitų su tavim.

šakyje stovi Tarybų Sąjun
ga,” tęsia kunigėlis. “Šian
dien ji didžiuojasi plačiomis 
savo sienomis, savo imperija, 
bet ateis laikas, kai jos 
vadovai sėdės naujojo Nuern- 
burgo arba neišvengiamame 
istorijos teisme kaip didieji 
nusikaltėliai.”

Įdomu, kas ir kaip tokį 
teismą surengs?

Dabar, kaip gi su tais 
“disidentais,” kuriuos veiks
niai taip garbina, kiek jie turi 
simpatijos Tarybų Sąjungo
je.

Torontiškis “Globe and 
Mail” dienraštis įtalpino 
“New York Times” reporte
rio Hedrick Smith straipsnį, 
kuriame rašoma apie “disi
dentus” Tarybų Sąjungoje. 
Jo apskaičiavimu, Tarybų 
Sąjungoje tokius, kaip A. 
Sacharbvas, remia apie 
50,000 žmonių, įskaitant ir 
Pabaltijos katalikus, kurie 
būk tai kada pasirašę kokią 
tai apeliaciją, babtistus ir 
kitus. Taigi, vos 50,000 šaly
je, kurioje yra 257,000,000 
gyventojų.

Nejaugi ši saujelė surengs 
tą teismą? O gal “Tėviškės 
Žiburiai” turi viltį, kad kada 
nors atsiras kitas toks pus
galvis, kaip buvo Hitleris, ir 
surengs atominį karą.

Kalbant apie laisvę ir ver
giją negalima praeiti nepami
nėjus svarbiausio fakto, kuris 
žmogų daro beveik belaisviu. 
Tai ekonominį faktorių.

Kanadoje, pavyzdžiui, yra 
arti milijono bedarbių. De
šimtys tūkstančių kiekvieno
je provincijoje gyvena iš 
pašalpos, labdaringų organi
zacijų paramos. Nors bedar
biai gauna nedarbo apdrau- 
dą, o pašalpgaviai piniginę 
pašalpą, tačiau šie žmonės 
yra suvaržyti. Bedarbiai ver
čiami diena dienon lakstyti 
pas samdytojus, ieškoti dar
bo. Jeigu jie to nedarys, 
atims apdraudą. Pašalpgaviai 
.turi išversti kišenes, įrodyti, 
kad jie neturi iš ko gyventi. 
Jie visuomet įvairių inspek
torių priežiūroj, turi nuolatos 
bijoti jų. %

Aplamai paėmus, kaip pa
šalpgaviai, taip ir bedarbiai 
neturi pakankamai pajamų, 
kad galėtų kur nors važinėti, 
planuoti savo ateitį. Jie iš tik
rųjų yra ekonominių sąlygų 
belaisviai.

It tas vyksta šalyse, kur 
kiti savo turtus skaito milijo
nais ir bilijonais.

Reikia dar pridėti, kad 
tokioj nelaisvėj šiandien gy
veną ne vien darbininkai. 
Neseniai Toronto spaudoj bu
vo paskelbta, kad mieste iš 
93,133 bedarbių 4,222 yra 
mokslininkai, inžinieriai, ma
tematikai, architektai. Neku- 
rie baigę mokslus ir turį Ph D 
laipsnius esą priversti dirbti 
už $6,500 į metus, kad apsi
gynus nuo bado. Paprastai 
žmonės su tokiais laipsniais 
pradeda su $20,000 į metus.

3 IAS PUSLAPIS

Lentvario kilimų fabriko kolektyvas pernai išaudė 
daugiau kaip du milijonus 262 tūkstančius kvadratinių 
metrų kilimų ir kiliminių gaminių. Penktadalis produkcijos 
pagaminta su kokybės ženklu.

Nuotraukoje [iš kairės į dešinę]: asortimentinio kabineto 
vedėja L Bajurova ir vyresnioji dailininkė A. Bilevičienė 
apžiūri naujų piešinių kilimus. A. Palionio nuotr.

KURTUVĖNŲ ORDININKAS
1976 m. už laimėjimus de

vinto penkmečio baruose di
delė grupė Lietuvos liaudies 
ūkio darbuotojų buvo apdo
vanota Tarybų Sąjungos or
dinais ir medaliais. Tai ge-[ 
riausieji mūsų krašto žmo
nės, savo pasišventusiu dar
bu, gražiais žiedais papuošę 
didingų penkmečio darbų vai
niką.

Apdovanotųjų kaimo pre
kybininkų tarpe rasime ir 
Stasio Mingilo pavardę. Šiau
lių rajono Kurtuvėnų pramo
ninių prekių parduotuvės ve
dėjo darbas buvo įvertintas 
aukštu Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu.

Žmonės Stasį Mingilą ger
bia kaip dorą ir sąžiningą 
žmogų, visuomet pasiryžusį 
parūpinti reikiamą prekę. 
Gerbia ir kaip Tėvynės karo 
veteraną, peržygiavusį mū
šių laukais tėviškės tolius ir 
prie Berlyno susitikusį ame
rikiečių kariuomenę. Ne
mėgsta Stasys pasakoti apie 
karinius nuopelnus. Tačiau 
švenčių metu prie švarko 
prisegti koviniai apdovanoji
mai byloja apie ilgą ir sunku 
kovų kelią.

Tačiau mūsuose taip jau 
teisingai įprasta, kad apie 
žmogų pagrindinai sprendžia
ma pagal šiandieninį gyveni
mą ir darbą. Kaip dirba 
Kurtuvėnų pramoninių pre
kių parduotuvės vedėjas Sta
sys Mingilas?

Šioje parduotuvėje visuo
met platus asortimentas įvai
rių pramoninių prekių. Jų 
vietos gyventojams Šiaulių 
miesto parduotuvėse ieškoti 
netenka. Tuo jau Mingilas 
visuomet pasirūpina. Gan 
dažnai čia apsiprekiauti at
vyksta ir kitų vietovių gy
ventojai. Parūpina Mingilas 
žmonėms ir tuos pirkinius, 
kuriems žmonės pinigus su
taupo ilgesnį laiką.

Parduotuvės vedėjas man 
parodė storoką sąsiuviųĮXČia 
pavardės ir adresai, norimų 
pirkti baldų komplektų pava
dinimai. Štai Antanina) ir 
Juozas Vitkauskai panoro įsi
gyti svetainės komplektą. Su 
Mingilu aptarė baldų spalvą, 
kainą.

— Tokie pirkiniai įgyjami 
ilgesniems metams ir žmogus 
privalo gauti tai, kas jam 
labiausiai patinka ir jo kam
bariams tinka — sako Mingi
las, — Pirkėjui netenka važi
nėti po kitus miestus, o mūsų

prekybiniai ryšiai sudaro ga
limybę norimas prekes gauti 
ir žmogui pristatyti į na
mus . . .

Po dviejų savaičių Vitkaus
kams buvo į namus pristaty
tas svetainės komplektas. 
Panašiu būdu norimus baldus 
ir šaldytuvus įsigijo Bara
nauskų, Mieliauskų, Stalio- 
nių ir daugelis kitų šeimų. 
Tokiu keliu pas gyventojus 
atkeliauja norimų markių te
levizoriai ir radijo aparatai. 
Mingilas užsakymus įvykdo 
pažadėtu laiku. Toks prekia
vimo būdas žmonėms patiko 
ir taip pradėjo prekiauti Pa
dubysio, Meškuičių, Kužių ir 
kitos Šiaulių rajono parduo
tuvės. Si naujovė persirito į 
kitus rajonus ir kuklaus Kur
tuvėnų prekybos darbuotojo 
pavardė tapo daugeliui žino
ma. Štai todėl už ilgametį ir 
sąžiningą darbą, siekį žmo 
nėms suteikti kuo daugiau 
prekybinių patogumų, Stasys 
Mingilas ir buvo apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu. H. Vencevičius

Bandęs nužudyt 
Rockefellerį

Camden, N. J. — Čia yra 
teisiamas Robert A. Dufala. 
Jis kaltinamas, kad jis praei
tais metais per liepos 4-tąją 
kėsinęsis nužudyti viceprezi
dentą Rockefellerį.

Dufala prisipažinęs slapta
jai policijai, kad jis yra vienas 
iš John Birch Society kurie 
buvo pasimoję nužudyti ne 
tik Rockefellerį, bet taipgi 
valstybės sekretorių Kissin- 
gerį ir visus komunistus. ■

Suareštuota grupė 
dešiniųjų

Madridas. — Ispanijos val
džia pranešė, kad ji suarešta
vo 10 kraštutinių dešinijų 
veikėjų ir likvidavo jų są
mokslą ruošti sukilimą.

Ispanijos Komunistų Parti
ja pareikalavo valdžios su
teikti jai teisę viešai veikti. 
Bet vietoje ją tuojau legali
zuoti, valdžia šį reikalą pave 
dė Aukščiausiajam šalies 
teismui išspręsti. Dabar lau
kiama teismo nuosprendžio.

° Prancūzų psichologai ’^’ė- 
jo išvadą, kad Žmogui sun 
klausia ištarti tris žodžius: 
“Aš buvau neteisus...”
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(lyd. Elena Kriaučiunaitė

GYDYTOJOS RŪPESČIAI
RIMANTAS JURGELIONIS

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS Tarpkolūkiniai kultūros namai Lietuvoje
Moters širdis stipresnė 

už vyro širdį

Visi žinome, kad padėti 
žmogui — mediko pareiga. 
Tik vieni tai supranta, kad 
ligoniui galima padėti vais
tais, paslaugumu, geru žo
džiu. Gydytoja Elena Kriau- 
čiūnaitė šią pareigą supranta 
daug plačiau. Net žodis “pa
reiga” čia netinka, o greičiau
siai — noras ir poreikis 
pagelbėti žmogui.

— Į Druskininkus žmonės 
važiuoja kaip į saules, sveika
tos ir Čiurlionio miestą, fr 
neturime teisės jų apvilti, — 
prisimenu gydytojos žodžius.

Baltą mediko chalatą Elena 
Kriaučiunaitė vilki jau ket
virtį amžiaus: aštuoneri po
kario metai prabėgo Žemai
tijoje, likusieji septyniolika 
— Druskininkuose. Daug 
kartų įjnai renkama miesto 
deputate, aktyviai darbuojasi 
jaunimo reikalų komisijoje.

Tačiau ne tik už tai Eleną 
Kriaučiūnaitę myli ir gerbia 
visi, kam tenka su ja susitikti 
ir pabendrauti. Turi gydytoja 
vieną "silpnybę” — meilę 
menui, grožiui.

Pirmiausia ligoniai ateina 
pas Eleną Kriaučiūnaitę, kaip 
pas gydytoją. Bet gydytoja 
neišleis nepaklaususi, kaip 
sekasi dirbti, ar gerai auga 
vaikai, kokiose ekskursijose, 
koncertuose teko lanky s. Ir 
išpasakoja žmogus daugiau, 
negu telpa į ligos istoriją. 
Nemaža laiko atima ir admi
nistraciniai rūpesčiai. Po dar
bo šią moterį gali pamatyti 
visuose svarbesniuose miesto 
kultūriniuose renginiuose.

“Dainavos” sanatoriją, ku
riai vadovauja Elena Kriau- 

Su Tarptautine 
moters diena, mielosios!

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Tu tokia visur esanti, 
kad galėtum būti erdve.

Tu tokia gyva, 
kad galėtum judėjimu būti.

Tu tokia šviesi, 
kad galėtum būt saule.

Tu tok!:: dosni, 
kad galėtum būti žeme.

Tu tokia stipri, 
kad galėtum būt vyru.

Tu tokl^ silpna, 
kad galėtum kūdikiu būti.

O tu esi viskas drauge:

Tu esi moteris.

čiūnaitė, pamėgo tiek kolū
kiečiai, tiek ir darbininkai. 
Mėgsta į ją atvažiuoti ir mūsų 
respublikos dailininkai, kom
pozitoriai, rašytojai. Meno 
žmonės mielai vyksta ilsėtis 
ne todėl, kad čia tikisi rasti 
minkštesnę lovą ar gardesnį 
kąsnį, negu kitose sanatorijo
se. Jie žino, kad “Dainavoje” 
jiems bus sudarytos sąlygos 
ne tik pasigydyti ir pailsėti, 
bet ir kūrybinė nuotaika. 
Darbuotojai žino, ko šiandien 
reikia poilsiautojui. Vienuoli
ka žmonių kartu su vyriausią
ja gydytoja dirba nuo pat 
sanatorijos įsikūrimo. Tai sa
natorijos pasididžiavimas, jos 
branduolys. Nuo jų stengiasi 
neatsilikti ir tie, kurie įsijun
gė į kolektyvą.

Septyniolika metų sanato
rijoje dirba vyriausioji medi
cinos sesuo Nina Moinič. Jau 
keleri metai sanatorijos ko
munistai ją renka pirminės 
partinės organizacijos sekre
tore. Skyriaus vedėja gydy
toja Ona Balčaitytė kiekvieną 
pavasarį organizuoja gėlių 
sodinimo talkas, kuriose da
lyvauja visi sanatorijos dar
buotojai. Sanatorijoje tik 
penkerius metus buhaltere 
dirba Danutė Saveikaitė. Be
dirbdama įstojo į finansų-kre
dito technikumą, aktyvi eks
kursijų išvykų organizatorė, 
pirminės komjaunimo organi
zacijos sekretorė. O kiek dar 
daug gerų ir nuoširdžių žmo
nių pasitinka atvykstantį į 
“Dainavą” ligonį. Tai ir gydy
toja Zina Filonova, valytoja 
Angelė Treigytė, padavėja 
Verutė Dobrovolskaitė.

Gydytojai jau seniai paste
bėjo, kad moterims miokardo 
infarktas, ypač iki 50 metų, 
būna žymiai rečiau, negu 
vyrams. Pagal kelerių metų 
stebėjimus, miokardo infark
tas 30-39 metų moteris ištin
ka 8 kartus rečiau, negu to 
paties amžiaus vyrus; 40-49 
metų moterims jis būna 4,5 
karto rečiau, negu vyrams, o 
60-69 metų amžiaus grupėje 
jau tik 2,5 karto rečiau.

Moterys rečiau serga mio
kardo infarktu visų pirma dėl 
savo fiziologinių organizmo 
ypatybių ir svarbiausia — 
vidaus sekrecijos liaukų veik
los. Moters lytiniai hormonai 
stabdo aterosklerozės vysty
mąsi. Kol tas hormonų balan
sas aktyvus, tai yra iki 
klimakterinio periodo, mote
rys žymiai rečiau nei vyrai 
serga koronarinių arterijų 
ateroskleroze. Yra duomenų, 
kad fiziologiniai pakitimai, 
vykstantieji moters organiz
me nėštumo metu, teigiamai 
veikia koronarinių indų būk
lę.

Tačiau miokardo infarkto 
vystymasis, kaip žinoma, at
siranda ne tiktai dėl biologi
nių priežasčių. Didelę reikš
mę turi ir gyvenimo būdas, 
darbo ir poilsio organizavi-’ 
mas, buitiniai įpročiai, emoci
jos.

Moterys 
sau priešai

Amerikos mokslo populia
rinimo spauda rašo apie psi
chologų darbus, kuriais įro
doma, kad moterys labai 
nedrąsiai siekia karjeros, bijo 
pasisekimo. Praeitą pavasarį 
Amerikoje įvyko dvi psicho
logų konferencijos, kuriose 
buvo aptartos kai kurios ne
ryškios, bet svarbios moterų 
charakterio ypatybės, kliu
dančios joms kopti į visuome
nės aukštumas.

Vienas pranešimas buvo 
apie 226 vyrų ir moterų, 
baigusių aukštąjį mokslą, ty
rimo rezultatus. Jie buvo 
paprašyti papasakoti savo 
draugų pasisekimus ir nesėk
mes. Išryškėjo štai kas.

Jeigu moteris gerai susido
roja su užduotimi, paprastai 
atliekamą vyrų, apie ją ir 
vyrai, ir moterys sako: “Jai 
pavyko, ji darbšti, daug dir
bo.” Bet jeigu pasiseka vyrui, 
sakoma: “Jis gabus.” Kalbė
dami apie savo pasisekimą, 
vyrai ir moterys irgi taip pat 
jį aiškina. Faktas, kad mote
rys savo pasisekimą priskiria 
tokiam nepastoviam veiks
niui, kaip laimingas atsitikti
numas, laimės šypsena, — 
sako pranešimo autorius, — 
rodo, jog tas pasisekimas bus 
trumpalaikis.

Už savo nepasisekimus vy-‘ 
rai linkę kaltinti aplinkybes: 
“man nepavyko,” o moterys 
tokiu atveju prisiima tai kaip 
savo trūkumą: “aš negabi.” 
Vadinasi, vyrai savo ,< nesėk
mę taip sugeba išsiaiškinti, 
kad kuo mažiau nukentėtų 
pasitikėjimas savimi.

Kita pranešėja iš Kanados 
pateikė 80 studentų apklau
sos duomenis, kuriuos taip 
apibendrino. Ambicingiau
sios, labiausiai trokštančios 
pasisekimo moterys po nepa
sisekimo turėjo mažiausiai 
išdidumo ir labiausiai jautė 
gėdą, o tokie patys vyrai 
neprarado išdidumo ir beveik 
nejautė gėdos. Kai moteris 
sužino, kad neišlaikė testo, ji 
renkasi kitą, daug lengvesnį, 
o ambicingieji vy^ai, sužinoję 
apie savo nesėkmę! kitą testą 
renkasi dar sunkesnį.

Kodėl taip yra, gal atsakys 
ateities tyrinėtojai.

“Mokslas ir gyvenimas”
1976-11

Yra žinoma, kad galimybę 
gauti miokardo infarktą didi
na alkoholis ir rūkymas. Rū
kančių moterų yra žymiai 
mažiau, negu vyrų, dar ma
žiau yra geriančių moterų.

Ir dar viena infarkto prie
žastis — fizinio aktyvumo 
trūkumas, hipodinamija, to
kia būdinga dabartiniams 
žmonėms ir ypač miestie
čiams, dirbantiems protinį 
darbą. Jie dirba dažniausiai 
sėdėdami, be to, netrūksta 
didelio nervinto įtempimo. 
Namo jie neina pėsčiomis, o 
važiuoja, į butą kyla liftu, 
vakare žiūri televizorių arba 
skaito — taip pat sėdėdami 
arba net gulėdami . . .

Tačiau taip gyvena daž
niausiai vyrai. Moterims, ar 
ji būtų siuvėja, ar pedagogė, 
inžinierė ar dispečerė, diena 
praeina truputį kitaip. Dar
bas ir jo krūvis savo ruožtu. 
Tačiau dar reikia nuvesti 
vaikus į darželį arba mokyk
lą, apsipir'kti, paruošti pie
tus, išskalbti, išvalyti butą.

Namų darbas — nelengvas. 
Nustatyta, pavyzdžiui, kad 
skalbinių padžiovimas reika
lauja daugiau energijos, negu 
tiek pat laiko dirbant trakto
riumi; langų valymas dau
giau, nei mašinos vairavimas, 
o baltinių lyginimas vieną 
valandą sunaudoja tiek pat 
kalorijų, kiek per tokį pat 
laiką mūrijimas.

Moters gyvenimo būdas 
aktyvesnis, ir tai, aišku, pa
deda geresnei jos medžiagų 
apyskaitai, stiprina širdies- 
kraujagyslių sistemą.

Mes HkYuopščiai ištyrėme 
grupės'protinio darbo mote
rų, turėjusių miokardo in
farktą, gyvenimo būdą; visos 
jos rūpinosi namų ūkiu, o 
fizkultūra ir sportu užsiimi
nėjo tik 11 procentų; daugiau 
kaip pusė jų praktiškai nesiil- 
sėjo, praleisdamos vakarus ir 
poilsio dienas prie įvairų 
namų darbų, neatitrūkdavo 
nuo šeimos rūpesčių netgi 
atostogų metu.

Dar kartą kartojame: sai
kingas, sistemingas fizinis 
krūvis apsaugo nuo miokardo 
infarkto, tačiau perkrovimas, 
ypač kartu su nerviniu įtem
pimu, kenkia.

Būtų racionalu, jeigu namų 
darbus vyrai ir moterys da
lintųsi perpus. Tada kiekvie
nas atliktų savo fizinio krūvio 
dalį, ir abiems liktų laiko 
pasivaikščiojimui ir fizinei 
kultūrai.

Dar vienas patarimas. Yra 
žinoma, kad miokardo infark
tą spartina cukrinis diabetas 
ir per didelis nutukimas. 
Nutukimas netgi labiau: jis 
neretai ir sukelia diabetą. 
Kova su per dideliu svoriu — 
tai, visų pirma, tinkama mi
tyba.

Amžius nuo 50 metų — 
senelių amžius (nors ir jau
nų!). Atminkite, kokią vietą 
senelės turi šeimoje. Dar 
labai dažnai jos dirba, o jeigu 
ir išėjo į pensiją, tai ilsisi 
žymiai mažiau, negu vyrai. 
Jos ir verda, ir valo, ir yra 
visų šeimos gyvenimo peripe
tijų centre, jaudinasi ne tik 
dėl savo vaikų, bet ir dėl 
anūkų. Dažnai kaip tik nei
giamos emocijos ir nuoskau
dos paguldo močiutes į ligoni
nės lovą.

Mūsų šalyje labai daug 
daroma, siekiant išsaugoti 
moterų sveikatą, palengvinti 
jų darbą, pagerinti darbo ir 
buities sąlygas. Bet labai 
daug priklauso ir nuo šeimos. 
Mylimos moters — žmonos, 
motinos — pasiaukojančią ir 
švelnią širdį reikia saugoti!

Prof. Z. Gurevičius
Iš “Tarybinė Moteris”

Tarpkolūkiniai kultūros namai Šaukėnų tarybiniame ūkyje. V. Gulevičiaus nuotrauka

Prisimename

Janina Narkevičiūtė

1976 metų gruodžio dvide
šimt pirmą dieną Janinai 
Narkevičiūtei, daugiametei 
Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
tojai, būtų suėję tik šešiasde
šimt. Mūsų žurnalas daug 
kartų yra rašęs apie ją, jos 
plačią visuomeninę veiklą, 
revoliucinę jaunystę, kovos 
metus.

Praradimo skausmas dar 
gyvas artimųjų, draugų aky
se. Dramatiška kino juosta 
“Skridimas naktin” (Viktoro 
Starošo ir Rimanto Šilinio 
darbas) išsaugojo jos trapų, 
jau ligos paliestą paveikslą. 
Ir juodo gedulo procesiją, 
nusitęsusią per visą Kauną. 
Jos Kauną, kurio grožiui, 
kultūrai ji atidavė gražiau
sius, stipriausius savo gyve
nimo metus. Kiekvienas žmo
gus čia ją pažinojo. Žymi 
visuomenės ir kultūros veikė
ja Janina Narkevičiūtė-Cy- 
gienė buvo iš tų žmonių, apie 
kuriuos sukuriamos legen
dos, jiems dar gyviems 
esant. Jauniausia TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė Lietuvoje (1941-1946 
m.), vįena iš tų, kurie su 
Salomėja Nerimi, Liudu Gi
ra. Justu Paleckiu tą atminti
ną 1940 metų rugpiūtį važia
vo į Maskvą, į TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesiją, 
kurioje Lietuva buvo priimta 
į Tarybų Sąjungos sudėtį. 
Partizanų,, skridusi legendi
niu lėktuvu per tamsią vokie
čių okupacijos naktį į Balta
rusijos miškus, arčiau savo 
Lietuvos. Katastrofa, .mirtis 
ir prisikėlimas iš jos. Tik per 
stebuklą, per nepaprastą sa
vo jauno organizmo gyvybin
gumą ji sugrįžo į gy venimą.

Gal dėl to ji taip nepapras
tai mylėjo gyvenimą, žmo
nes, buvo tokios dosnios šir
dies. Visi, kam teko su ja 
bendrauti, prisimena, su ko
kiu susižavėjimu ji kalbėdavo 
apie literatūrą, meną, pati 
mintinai deklamuodavo Puš
kiną, Salomėją Nėrį, Mairo
nį, Mykolaitį-Putiną, A. Mic
kevičių, nepaprastai mylėjo 
Čiurlionį.

Tokie žmonės nemiršta. Jų 
atminimas įkvepia gyvuosius 
su , didesne meile žiūrėti į 
nasaulį.

Tarybinė Moteris
1976-Num. 12

Nauji kultūros namai atida
ryti Kelmės rajono Saukėnu 
gyvenvietėje. Jie pastatyti 
penkių kolūkių ir tarybinių 
ūkių, sudarančių tarpūkinį 
gamybinį susivienijimą, lėšo
mis.

Kultūros namuose įrengta 
400 vietų salė. Scenos gabari
tai ir įrengimai tokie, kad čia 
gali koncertuoti profesiona
lės kolektyvai. Meno savivei
klos mėgėjai turi patogius 
repeticijų ir užsiėmimų kam
barius. Čia taip pat yra 
turtinga biblioteka.

Prie kultūros namų sukurti 
devyni meno saviveiklos ko

ĮVAIRUMAI
• Siame penkmetyje (1976- 

1980 m.) Lenkijoje bus nu
tiesta apie 2,400 km geležin
kelių, iš to skaičiaus apie 800 
km naujų ruožų. Numatoma 
elektrifikuoti 2,5 tūkst. km 
geležinkelių, pastatyti 25 
naujas geležinkelio stotis, 
modernizuoti 60 stočių.

• Tuniso savaitraščio “Žen 
Afrik” duomenimis, Izraeliui 
priklauso pasaulinis rekordas 
pagal skolas ir gaunamą pa
galbą. 1976 m. jis gaus iš 
JAV kaip ekonominę ir kari
nę pagalbą apie 3 mlrd. dol. 
Tai — po 15 dol. iš kiekvieno 
amerikiečio, įskaitant vaikus, 
ir po 860 'dol. kiekvienam 
Izraelio gyventojui. Si ameri
kiečių “dovana” sudaro ’A 
Izraelio įsiskolinimas užsie
niui sudaro 2 tūkst. dol. 
kiekvienam gyventojui.

• Dabar infliacija yra apė
musi visas kapitalistines ša
lis. Vien per paskutiniuosius 
penkerius metus vartojamų
jų prekių ir paslaugų kainos 
JAV išaugo 39°/o, Anglijoje 
— 84, Prancūzijoje — 53, 
VFR — 35, Japonijoje — 
daugiau kaip 70°/o.

• Dabar daugiau kaip treč
dalį JAV importo sudaro 
žaliava (įskaitant metalus) ir 
kuras, o deficitas JAV preky
boje šiomis prekėmis 1974 m. 
sudarė didžiulę sumą — 25,6 
mlrd. dol.

Stambiausias straipsnis 
šios prekių grupės importe 
yra nafta ir jos produktai. 
1974 m. JAV importavo 37% 
visos suvartotos naftos. Naf
tos Žaliavą JAV gauna dau
giausia iš besivystančių šalių 
ir Kanados, o naftos produk
tus — iš Karibų baseino 
valstybių.

• Amerikiečių psichologų 
draugija 100,000 egzemplio
rių tiražu išleido ir kelių 
miestų gyventojams išsiunti
nėjo plokšteles su jose užra
šyto gatvių triukšmo, polici
jos sirenų, šūvių, einančių 
traukinių ir kitais triukšmin
gais garsais. Dauguma ap
klaustųjų pareiškė, kad 
plokštelėse užrašytos . . . 
šiuolaikinės muzikinės pje
sės.” 

lektyvai. Etnografinis an
samblis, šokių ratelis ir voka
linė grupė tapo rajono meno 
saviveiklos festivalio laurea
tais. Siems kolektyvams va
dovauja kultūros technikumų 
auklėtiniai.

Šaukėnų kultūros namai —- 
vieni iš 200 tokių įstaigų, 
kurių statyba numatyta per
spektyviniame kultūrinių ži
dinių išdėstymo Lietuvos kai
me plane. Tokie kultūros 
namai aptarnaus po 5-7 
ūkius. Aukštosios mokyklos 
ir technikumai kasmet rengs 
daugiau kaip 150 aukštos 
kvalifikacijos specialistų.

• Tūkstančiui Izraelio vidu
rinių mokyklų abiturientų, 
kilusių iš inteligentiškų šei
mų ir norinčių stoti į valstybi
nę tarnybą, buvo surengtas 
primityvus erudicijos patikri
nimas. “Dinozauras — tai 
vienas iš - ankstesnių JAV 
prezidentų,” “Modilijanis, — 
manekenė,” “Šekspyras — 
muzikantas,” — tokie buvo 
daugelio jaunų žmonių atsa
kymai į klausimus. Kai kurie 
iš apklausinėjamųjų buvo įsi
tikinę, kad Anglija, Kanada 
ir Meksika yra . . . JAV 
valstijos!

• Lygiai dvejus metus truko 
šachmatų partija susirašinė- 
jant tarp argentiniečio Anto- 
nijo Gomeso ir Brazilijos 
gyventojos Marijos da Silva. 
Kai pagaliau varžovai atliko 
paskutinį ėjimą ir Antonijus 
gavo matą, jis tuojau nusiun
tė varžovei telegramą: “Galu
tinai pralošiau! Prašau jūsų 
rankos!”

• Tarybų Sąjunga ir Irakas 
pasirašė dar vieną susitarimą 
dėl ekonominio ir techninio 
bendradarbiavimo. Jame nu
matyta pastatyti Irake vieną 
dvi cemento gamyklas bend
ro 1 mln. t per metus 
pajėgumo, užtvanką per Euf
rato upę, tris bendros 100 
tūkst. t talpos grūdų elevato
rius, tris mokymo centrus 
žemės ūkio kadrams rengti. 
Susitarime taip pat numatyta 
iriguoti ir įsisavinti 40 tūkst. 
ha žemės.

• 1971-1975 m. Čekoslovaki
jos Socialistinėje Respubliko
je visuomeninė gamyba išau
go daugiau, negu buvo numa
tyta penkmečio plane. 1975 
m., palyginus su 1970 m., 
nacionalinės pajamos padidė
jo trečdaliu, pramonės gamy
ba — 38%, žemės ūkio gamy
ba — 14%.

• 1969 metais anglas Bilis 
Kirnsas oloje po žeme išbuvo 
78 paras, ir tas “rezultatas” 
buvo užregistruotas Hineso 
rekordų knygoje. Neseniai 
Maiklas Kostela 65 minutėm 
viršijo šį pasiekimą. Tačiau 
kol kas niekas nepralenkė 
anglės Emos Smit rekordo. Ji 
išbuvo po žeme 100 parų.
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KANADOS ŽINIOS

Didelė krizė Kanadoje
J. YLA

Kanada pergyvena didelę 
krizę. Ne tik ekonominę, bet 
ir politinę. Ekonominiai, Ka
nadą kamuoja didelė infliacija 
ir nedarbas. Dar didesnė 
bėda — politinė krizė, kurią 
iššaukė sęparatistų laimėji
mas rinkimų Kvebeko pro
vincijoje. Atsirado pavojus 
Kanadai būti suskaldytai į 
kelias dalis. Jeigu Kvebekas 
atsiskirtų, tai Kanada būtų 
perkirsta pusiau, nes Kvebe
kas randasi vidury Kanados. 
Rytuose liktų Newfoundlan- 
das. Nova Scotia, New 
Brunswickas ir Prince Ed
ward Island. Vakaruose — 
Ontariją, Manitoba, Saska- 
tchewana, Alberta ir Britų 
Columbija. Ontariją, jeigu 
norėtų susisiekti su rytinė
mis provincijomis, turėtų 
peržengti Kvebeko provinci
ją, nes pastaroji tęsiasi nuo 
JAVsienos iki Arktiko.

Kvebeko atsiskyrimo klau
simas nebūtų toks opus, jeigu 
jis nebūtų labai senas, istori
nis klausimas. Kvebekas, 
kaip žinia, yra Prancūzais 
apgyventa provincija. Ji savo 
laiku buvo Prancūzijos kolo
nija. Tik kai Anglija sumušė 
Prancūziją, Kvebekas tapo 
Anglijos kolonija. Nors dabar 
Kanada jau nėra Anglijos 
kolonija, tačiau Kvebeko 
Prancūzai jaučia, kad jie yra 
nukariautieji. 0 prie to, ang
lų dominacija Kvebeko pro
vincijoj gana žymi, nors 
Prancūzai sudaro 80 procentų 
provincijos gyventojų. Tarp
tautinės korporacijos, uži
mančios svarbią vietą indus
trijoj, naudoja anglų kalbą. 
Bankuosę. ir ąpdraudos kom
panijų raštinėse vyrauja ang
lų kalba. Tur būt dėl to ir 
ateiviai griebiasi anglų kal
bos. Ateiviai, išgyvenę de
šimtis metų Kvebeko provin
cijoj, retas kuris išmoko 
Prancūziškai kalbėti.

Tad visai nenuostabu, kad 
pamažu Kvebeko provincijoj 
iškilo nacionalizmas. Ir štai 
Bourassos valdžia, nors ir ne 
separatistinė, buvo pasimo- 
jus suvaržyti anglų kalbą 
mokyklose. Buvo priėmus įs
tatymą, kurs reikalauja, kad 
visi ateivių vaikai eitų į 
Prancūzų mokyklas. Anglų 
mokyklas gali lankyti tik tie 
vaikai, kurie moka anglų 
kalbą.

Pereitą rudenį per rinki
mus į Kvebeko seimelį Bou
rassos valdžia buvo labai 
sumušta. Laimėjo Parti Que
becois su Leveku priešakyje. 
Tiesa, žmonės už šią partiją 
balsavo ne tiek dėl to, kad ji 
stovi už Kvebeko atsiskyri
mą, kiek dėl nepasitenkinimo 
Bourassos valdžia, tačiau šios 
partijos laimėjimas labai pa
didino pavojų Kanados su
skaldymui. Levekas, pasiju
tęs laimėtoju, pradėjo atvi
riau kalbėti apie atsiskyrimą. 
Jau sudarė komitetą, kurs 
paruošiąs įstatymą dėl prave- 
dimo referendumo. Manoma, 
kad seimelis tą įstatymą už- 
girs. Esą numatyta sukelti 
pusantro milijono dolerių ve
dimui kampanijos, kad įtikin
ti kvebekiečius, jog atsisky
rus butu geriau.

Taigi, kaip matote, Kvebe
ko separatistai eina prie Ka
nados suskaldymo ne juokais.

Nors yra manoma, kad 
dauguma per referendumą 
pasisakytų prieš atsiskyrimą, 
bet garantijos nėra.
AR BUTU NAUDA 
KVEBEKUI IR KANADAI?

Komunistų Partija, kuri 
jau seniai viešai kalba apie 
Kvebeko teisę atsiskirti, nu
rodo, kad turėti teisę vienas 
dalykas, o atsiskyrimas — 
visai kitas. Kvebeko atsisky

rimas būtų didelis sukrėti
mas ne tik visai Kanadai, bet 
ir pačiam Kvebekui. Dau
giausia, žinoma, nukentėtų 
darbo žmonės.

Kanadai susiskaldžius, 
tarptautinės kompanijos pa
sidarytų dar galingesnės. 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
dominacija padidėtų. Yra ir 
tokių nuomonių, kurios tei
gia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos susiskaldžiusią Ka
nadą visai obsorbuotų.

Pati dalyba būtų baisiai 
skaudi operacija. Vargiai bū
tų išvengta didelių nesusipra
timų. Santykiai tarp Kvebe
ko ir Kanados labai pablogė
tų. Daugelis kanadiečių, atsi
lygindami Prancūzams už su
skaldymą Kanados, pasidary
tų gana nedraugiški Prancū
zams, kur jie begyventų.

Kvebeko provincija dabar 
gauna nemažą paramą iš 
visos Kanados. Pavyzdžiui, 
kadangi Kvebekas turi im
portuoti gazoliną iš užsienio 
ir turi mokėti už jį daug 
brangiau, negu Ontariją ir 
kitos vakarinės provincijos, 
tai federalė valdžia duoda 
subsidijas. Sakoma, kad tos 
subsidijos siekia bilijonus do
lerių. Federalė valdžia ima 
tam tikrą dalį mokesčio už 
gazoliną, eksportuojamą į 
Jungtines Valstijas iš Alber
tos. Dėl to Albertos provinci
joj yra nepasitenkinimo, kad 
Albertos pinigais yra šelpia
mas Kvebekas, nors jis daug 
turtingesnis industrija. Kve
bekas daug eksportuoja į 
vakarines provincijas savo 
gaminių, kaip tai tekstilės, 
drabužių. Jeigu tos provinci
jos nutrauktų importą iš 
Kvebeko, tai Kvebeke nedar
bas dar didesnis būtų.

Atrodo, kad kai kurios 
korporacijos irgi bėgtų iš 
Kvebeko, kadangi jos nenori 
atsisakyti nuo anglų kalbos, 
kuri esanti tarptautinė biznio 
kalba.

Komunistų Partija pripa-

DISIDENTAI NUSIVYLĘ
Jungtinės Valstijos ir Ka

nada dar vis tebėra lyg koks 
magnetas, daug kas, gerai 
nežinodamas tikrų gyvenimo 
sąlygų, nori patekti į Jungti
nes Valstijas ir Kanadą.

Per paskutinius kelis me
tus Kanadoj atsirado nema
žas skaičius tarybinių žmo
nių, net aukštus mokslus 
baigusių. Tačiau kai jie čia 
patiria tikras gyvenimo sąly
gas, pasijunta, kad apsigavo. 
Nemažai jų jau norėtų atitai
syti klaidą, grįžti, bet nebe
gali, nes jie sudegino tiltus 
užpakalyje.

Aną dieną Toronto “Star” 
plačiai aprašė keleto tokių 
“disidentų,” kurie emigravo į 
Kanadą, patikėję propagan
dai, giminių akstinami.

Profesorius Livshitz, kurs 
atvyko Kanadon 1975 metais, 
negali gauti tinkamo darbo. 
Jis dirba elektrinių aparatų 
remontavimo šapoj, gauda
mas $150 algos į savaitę. Iš 
tos algos turi mokėti $304 į 
mėnesį už butą ir išlaikyti 
šeimą iš 4.

“Visą laiką norėjau atvykti 
į Kanadą,” pasakė jis repor
teriui. “Niekad nepamaniau, 
kad gali būti taip sunku 
susirasti gerą darbą.”

Anatoli Pivarunas, vos 46 
metų amžiaus, taipgi su Ph D 
laipsniu, šiandien Kanadoje 
dirba Mercury Marjne gara
že. Tarybų Sąjungoje buvo 
didelis žmogus.

Ilya Trest, kurs atvyko 
Kanadon 1971 metais, pagal 
susitarimą tarp mūsų prem
jero Trudeau ir TSRS prem- 

žįsta, kad Prancūzai turi 
pagrindą nepatenkintais da
bartine sistema, bet ji mano, 
kad tą klausimą reikia spręsti 
ne suskaldant Kanadą, o 
pertvarkant konfederaciją. 
Reikia Kanadai naujos kon
stitucijos, kuri būtų pritaiky
ta šiam laikotarpiui.

Kvebekas yra skirtingas 
dalykas. Tai tauta. Ne kokia 
etniška grupė, o šalis, 80 
procentų apgyventa Prancū
zais. Tiesa, kad dabartinės 
konfederacijos sudarytojai 
pabrėžė, kad Kanadą sudaro 
dvi pagrindinės tautos, bet 
gyvenime tas nepraktikuoja
ma. Atėjo laikas konfederaci
ją peržiūrėti.

Kaip ši krizė bus išrišta, 
daug priklausys ir nuo angliš
kai kalbančių kanadiečių. Tai 
yra, ant kiek jie supras šio1 
klausimo svarbą.

Reikia apgailestauti, kad 
angliškoj Kanadoj dar vis 
netrūksta tokių, kurie žiūri į 
Kvebeką nukariautojų aki
mis. Net spaudoj dažnai pasi
rodo tokie pareiškimai: “Te
gul eina į peklą tas Kvebe
kas.” “Mes apsieisime ir be 
jo.” Kiti Leveką vadina tie
siog išdaviku. Aišku, kad 
tokie pareiškimai labai už
gauna francūzus.

Iš kitos pusės, per staigus 
užmojis Kvebeką sufrancū- 
zinti, kelia antagonizmą prieš 
francūzus. Jau dabar girdisi 
kalbų, kad daug biznierių 
galvoja apie persikėlimą iš 
Kvebeko į Ontariją ar kurią 
kitą provinciją, jeigu jiems 
reiks įvesti francūzų kalbą 
savo įmonėse, parduotuvėse 
ir t. t.

Kvebekas ir dabar jau ken
čia dėl savo griežto nusistaty
mo atsiskirti. Investoriai su
silaiką nuo investavimo savo 
kapitalo, kadangi esą neaiš
ku, kur Kvebekas nueis.

Yra manoma, kad būtų 
^Fiau, jeigu referendumas 
būtų pravestas kuo greičiau. 
Tada visi žinotų, ką daryti. 
Kiti mano, kad daug geriau 
atidėti. Esą, reikia kuo pla
čiausiai išdiskusuoti, išsiaiš
kinti, kokias pasėkas duotų 
Kvebeko atsiskyrimas. Yra 
manoma, kad francūzai, gerai 
žinodami, ko atneštų Kana
dos suskaldymas, neremtų 
atsiskyrimo.

mero Kosygino, buvo net 
apskundęs Kanados vyriau
sybę aukščiausiam teismui. 
Jis manęs, kad Kanadoje bus 
jam viskas užtikrinta. Dabar 
jis turi išlaikyti žmoną, du 
vaikus ir uošvę iš $8,000 į 
metus. Aukščiausias Kana
dos teismas jo skundą atme
tęs. Žmogus labai nusivylęs.

Daugelis patiki Vakarų 
propagandai, taip vadina
miems sponsoriams. O kai 
atvyksta, tie sponsoriai, pa
laikę porą mėnesių, pasako: 
“Dabar patys susiieškokit 
pragyvenimą.”

Nėra tokio įstatymo, kuris 
laikytų sponsorius atsako- 
mingais.

Tuo tarpu, kai vieni trokšta 
patekti Kanadon, kiti bėga iš 
Kanados, daugiausia į JAV.

Per 10 metų, nuo 1964 
metų iki 1973 metų imtinai, 
Kanadą paliko $1,168 kana
diečiai gydytojai, nekalbant 
jau apie kitus mokslo žmo
nes. Per tą pat laiką išvyko į 
Jungtines Amerikos Valst. 
2,481 gydytojas immigran- 
tas. Viso per 10 metų paliko 
Kanadą 3,649 gydytojai.

Nekurie iš immigrantų, iš 
kalno buvo nusistatę tik su
stoti Kanadoj, nes iš Kanados 
lengviau patekti į JAV.

Įdomu ir tas, kad tuo pat 
metu atvyko Kanadon daug 
mokslo žmonių iš JAV. Vieni, 
žinoma, atvyko kaip JAV 
korporacijų specialistai. Yra, 
tačiau, daug profesorių, ku
rie dirba Kanados universite
tuose. Jiems geriau patinka 
Kanadoje. j. y.

Visa šeima 
laimėjo medalius

Buvusių torontiečių Prano 
ir Elsės Laurusevičių sūnus 
Feliksas, kurs su šeima gyve
na Ottawoje, yra didelis slidi
nėjimo sporto mėgėjas. Jo 
pėdomis seka ir jo trys 
dukrelės. Aną sekmadienį jie 
visi keturi laimėjo medalius 
už atsižymėjimą slidinėjime 
Trambleult slidinėjimo lidžiu- 
je.

Tėvas ir dukrelė Diana 
laimėjo auksinius medalius, o 
dukrelės Linda ir Kathy — 
sidabro.

Ši žiema Ontarijos ir Kve
beko provincijose yra gera 
dėl slidinėjimo. Daug sniego 
ir pusėtinai sausa. Rep.

Užkvietimas
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Klubas Ine. rengia 
balių (krikštynas) kovo 26 
dieną, šeštadienį vakare, 160 
Claremont St. Visi nariai ir 
simpatikai kviečiami daly
vauti. Bus skani vakarienė, 
užsigėrimai, šokiai.

Įžanga nebrangi — tik 4 
doleriai asmeniui. Rengėjai

Torontiečių 
kronika

Neseniai buvo palaidota 
Petronėlė Prostenienė, Jono 
Morkūno žmonos motina. Sa
ko, kad ji buvus jau virš 100 
metų amžiaus.

Dėl senatvės taip buvo 
nusilpusi, kad savo gyvenimą 
baigė ligoninėj.* * *

Draugė M. Pūrienė turėjo 
operaciją ant akies. Operaci
ja pavyko ir ji gražiai sveiks
ta. * * *

Draugas K. Kilikevičius, 
buvęs Liaudies Balso admi
nistratorius, d<ir yis ligoni
nėj. Šiaip, fiziniai, jis atrodo 
daug geriau, bet kalbos vis 
dar neatgauna.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai susveikti. Rep.

St. Petersburg, Fla.
SERGA

Per paskutinį dešimtmetį 
daug mūsų tautiečių persikė
lė gyventi į Floridą. Ypatin
gai iš šiaurės didmiesčių. 
Sulaukę pensijos metų, ieš
kojo senatvėje ramaus kam
pelio ir švelnesnių gamtos 
sąlygų.

Vieni iš tų atvykusių prieš 
septynius metus yra Ona ir 
Pranas Bunkai. Labai gaila, 
paskutiniu laiku Onutė ligų 
suspausta turi visokių nesėk
mių. Pergyveno operaciją. Ir 
turi daug nemalonumų su 
sveikata. Ligos žmogų labai 
nuvargina.

Kuomet Ona ir Pranas 
Bunkai gyveno Harrison, 
N. J., Ona buvo aktyvi 
pažangioje veikloje. Ji buvo 
LLD 136 kp. protokolų sekre
torė. Taipgi atsižymėjo kaipo 
Kanados “Liaudies Balso” va- 
jininkė. (

Atvykę į St. Petersburgo 
miestą, abu įsijungė į LLD 45 
kuopą. Ona prisidėjo su dar
bu prie rengiamų pietų. Pra
nas tuojau įstoję į Dainos 
Mylėtojų Chorą, kuriame ir 
šiandien dainuoja.

Susiorganizavus Piliečių 
Klubui, jie tapo garbės na
riais — Įsigijus salę, Pranas, 
kaipo gabus mechąnikas, 
uoliai prisideda prie įvairių 
pataisymo darbų. Taipgi jis 
per kelius metus buvo LLD 
45 kuopos knygius. Ir yra 
stambūs pažangios spaudos 
“Laisvės” ir “Vilnies” rėmė
jai. Iš rūpestingumo ir meilės 
laikraščiui, kad laikraštis il
gai dar gyvuotų, jie įteikė 
“Laisvei” 10 dolerių dovaną.

Iš širdies linkiu Onutei 
geros sveikatos ir galutinai 
susveikti. J Rep.

KRISLAI “LAISVEI” IŠ LIETUVOS
Grįžtant į praeitį

Vilniuje pasirodė naujas 
“Lituanistinės bibliotekos” 
serijos leidinys “Keturakis.” 
Si knyga daug kuo artimai 
susijusi su Amerikos lietu
viais, jų kultūra ir praeitimi.

Keturakio slapyvarde pa
rašyta išgarsėjusi komedija 
“Amerika pirtyje” (1895 m.) 
JAV lietuviuose, tur būt, dar 
rasis žmonių, kurie kadaise 
vaidino šioje komedijoje arba 
prisimena jos “lošimus.” Mū
sų šimtmečio pradžioje ir dar 
kiek vėliau “Amerika pirty
je” buvo gana populiarus 
kūrinys — palyginti ne taip 
retai statomas ir vaidinamas 
Amerikos lietuvių mėgėjų 
scenose. Pavyzdžiui, ši kome
dija kai kur (Shenandoah) 
buvo suvaidinta ir pažymint! 
Amerikos lietuvių pirmojo 
spektaklio (1889.XII.31) dvi
dešimties metų jubiliejų 
(1909-1910 m.)

Apie minėtą kūrinį rašyta 
tų laikų JAV lietuvių spaudo
je ir kituose leidiniuose. J. 
Baltrušaičio — Mėmelės kny
goje “Teatras žmonijos gyve
nime” (1912 m.), išleistoje 
Pittsburghe, komedija 
“Amerika pirtyje” itin iške
liama. “Jei galima — rašė 
autorius, — kokį nors mūsų 
savą, originališką teatro vei
kalą pavadint klasišku, tai 
tas žodis tepuolie ant (. . .) 
komedijos “Amerika pirty- • M je.

Tiesa, kol kas nėra iki galo 
ir visai neginčijamai nustaty
ta, kas buvo šio reikšmingo 
kūrinio autorius. Tačiau kaip 
rodo pastarųjų metų Lietu
vos mokslininkų tyrinėjimai, 
tikriausias daiktas, jog kome
dija priklauso Antano Vilku- 
taičio (1864-1903) plunks
nai.’ ’ Apie jo dramatišką 
gyvenimą, likimą ir literatū
rinę veiklą knygoje įdėtas V. 
Kuzmicko straipsnis.

Antano Vilkųtaičio kūryba, 
ypač jo publicistikos raštai 
glaudžiai susiję su XIX a. 
pabaigos Amerikos lietuvių 
laikraščiais. Jis jau bendra
darbiavo J. Šliūpo redaguo
tame “Lietuviškajame balse” 
(1885-1889), ypač produkty
viai laikraštyje “Vienybė Lie
tuvininkų” 1891-1892 m., kai 
jį redagavo J. Andziulaitis- 
Kalnėnas. Įvairiomis slapy- 
vardėmis (Kazys Bindokas, 
Daktaras, Gulbiniškių Anta
nas, Kunigas A. ir kt. A. 
Vilkutaitis šiame laikraštyje, 
be to “Tėvynėje” paskelbė 
daug reikšmingų publicisti
kos raštų. Jų tarpe ciklą 
straipsnių “Kultūriški etiu
dai.”

JAV lietuvių periodikoje 
A. Vilkutaitis pasireiškė kaip 
talentingas publicistas, viena 
iš ryškiausių XIX a. pabaigos 
Amerikos lietuvių publicisti
kos figūrų. Gaila, kad į šį 
Keturakio raštų rinkinį neį
dėta publicistikos pavyzdžių. 
Bet užtat čia pirmąjį kartą 
susipažinti galime su Ketura
kio apsakymais — įdomia ir 
savita jo kūrybos sritimi.

Skaitant Keturakį, ypač jo 
komediją “Amerika pirtyje,” 
ateina mintis ir apie pirmąją 
Amerikos Lietuvių komediją 
“Be sumnenės” Labai šykš
čios kol kas tėra žinios apie 
josios autorių Antaną Turskį 
ir minėtą jo kūrinį. Matyt, 
JAV lietuviams derėtų su
krusti ir plačiau susidomėti

Oakville, Conn.
S

Draugė, Ona Zuraitienė, 
kuri gyvena 34 Wagon Wheel 
Gt., dar tebeserga, bet po 
truputį eina geryn. Jau pra
deda atgauti kalbą ir su 
pagalba kito žmogaus, gali iš 
lovos išlipti ir biskį pavaikš
čioti. Ją prižiūri jos dukte
rys, ir dar ateina specialė 
moteris, kuri ją masažuoja ir 
nuo to jai pasidarė geriau.

Linkiu draugei pilnai pa
sveikti. M. Svinkūnienė

Antanu Turskio, jo gyveni
mu ir kūryba.

Keturakio raštų knyga pri
kelia įdomius ir svarbius 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir kultūros istorijos dalykus. 
Tat j i savotiškai priklauso ir 
Amerikos lietuvių kultūrai.

Amerikiečių istorikas- 
marksistas

Kas domisi, juo labiau stu
dijuoja Amerikos darbininkų 
klasės istoriją, tas yra susi
dūręs su Filipo Seldono Fo- 
nerio (Foner) vardu ir veika
lais. Sį amerikiečių istoriką 
savo knygoje “JAV darbinin
kų judėjimo istorija” (k., 
1965 m.) mini A. Bimba, 
vienur — kitur pasiremda
mas jo darbais. Šiuo metu 
Lietuvos istorikai, literatū
ros mokslininkai vis dažniau 
pasinaudoja Fonerio raštais, 
juose sukaupta medžiaga ir 
apibendrinimais.

Savo mokslinėje veikloje 
F. Foneris (gimęs 1910.XII. 
14) visų pirma tęsia amerikie
čių marksistų, jų tarpe A. 
Bimbos, pradėtą JAV darbi
ninkų istorijos tyrinėjimą 
marksistiniais principais. Žy
miausias tos srities F. Fone
rio veikalas — keturių tomų 
“JAV darbininkų judėjimo 
istorija” (“History of the 
labor movement in The Uni
ted States”), rašytas 1947-- 
1965 m. Mokslininkui pri
klauso taip pat kiti Amerikos 
istorijos nagrinėjimai — 
“Džo Hilo byla” (The case of 
Joe Hill,” 1965 m.), “Kubos ir 
jos santykių su JAV istorijos 
1492-1895’ ’ (“History of Cu
ba and its relations with the 
United States 1492-1895,” 
1962-1963 m.)

Istoriko-sociologo požiūriu 
F. Foneris nagrinėja ir ame
rikiečių literatūrą, jos praei
ties įžymias figūras. Šiomis 
temomis jis yra parašęs so
ciologinio pobūdžio literatūri
nes monografijas — “Džekas 
Londonas — amerikiečių

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA

ATSARGIAU SU
NAMINIAIS GYVULIAIS

Mokslininkai, tirdami para
zitų gamtinius židinius, išaiš
kino, kad daugelio ligų užkra
to platintojai yra naminiai 
gyvuliai. Sūnys, katės, grau
žikai ir paukščiai dažniausiai 
platina helmintus — paraziti
nes kirmėles, iš kurių apie 
150 rūšių kenksmingos žmo
nėms.

Pastaruoju metu vaikai 
ėmė dažniau sirgti viena hel- 
mintozių rūšimi — toksoka- 
riaze. Šią ligą sukeliančių 
askaridžių rūšies skleidėjai 
dažniausiai esti jauni šuniu
kai. Vaikai apsikrečia šia liga 
žaisdami su jais arba žaidimo 
aikštelėse per toksokarų 
kiaušinėliais užterštą smėlį. 
Iš toksokarų kiaušinėlių, pa
tekusių į vaiko virškinamąjį 
traktą, greitai išskyla lervos. 
Pro žarnų sienelių gleivines 
jos prasiskverbia į krauja
gysles. Cirkuliuodamos krau- 
juje, jos maitinasi ir auga. Su 
kraujo tėkme nunešamos į 
įvairius organus, o pirmiau
siai — į kepenis ir plaučius. 
Žmogaus organizme toksoka- 
ros iš lervų toliau nesivysto, 
bet išgyvena ilgą laiką, kar
tais net keletą metų, keliau
damos po vidaus organus. 
Prasiskverbusios į kepenis, 
plaučius, smegenis sukelia 
įvairius negalavimus, pir
miausiai — alergines reakci
jas.

Plaučiuose toksokarų ler
vos gali išsilaikyti ilgai. Savo 
toksinais nuodija audinius, 
sukelia uždegimus, bronchito 
bei bronchinės astmos prie
puolius. Kartais išsivysto 
įvairios komplikacijos. Jei 
pažeidžiama centrinė nervų 
sistema, gali išsivystyti me
ningitas, meningoencefalitas.

“Jack London, American re
bel,” 1947 m.) ir “Markas 
Tvenas — socialinis kriti
kas’ ’ (“Mark Twain, social 
critic,” 1958 m.)

Sugretinkime
Neseniai Italijoje buvo pa

skelbtas konkursas užimti 55 
bibliotekininkų padėjėjų vie
toms. Į Romą dalyvauti kon
kurse suvažiavo daugiau kaip 
13 tūkstančių jaunuolių, tu
rinčių aukštojo ir vidurinio 
mokslo diplomus ir norinčius 
gauti darbą. Tik vienas iš 240 
žmonių galės tikėtis įsidar
binti, iš bedarbio tapti dir
bančiu.

Neseniai Lietuvoje įvyko 
respublikos bibliotekų dar
buotojų trečioji mokslinė 
konferencija (Jūsų terminu 
— seimas). Į Vilnių dalyvauti 
konferencijoje suvažiavo ne
toli tūkstančio bibliotekinin
kų turinčių aukštojo ir viduri
nio mokslo diplomus. Dau
giausia delegatų buvo su 
aukštuoju ir viduriniu specia
liu bibliotekinių išsilavinimu. 
Ne apie reikalus darbui gauti 
kalbėjo konferencijos delega
tai.

Kiekvienas studentas, bai
gęs Vilniaus universiteto bi
bliotekininkystės specialybę, 
gauna paskyrimą į darbą. 
Kiekvienam, baigusiam kul
tūros mokyklą (jų yra ketu
rios), suteikiamas vidurinio, 
specialaus mokslo diplomas ir 
kartu su juo — darbo vieta 
bibliotekoje. Delegatai kalbė
jo, kaip toliau didinti studen
tų priėmimą į Vilniaus uni
versiteto ir kultūros mokyklų 
bibliotekininkystės specialy
bes. Darbo — plačios dirvos. 
Jam tobulinti reikia kuo dau
giau specialistų. Toks rūpes
tis.

Sugretinęs šiuos faktus, 
išvados pačios peršasi, ir, 
kaip sakoma, platesni komen
tarai čia nereikalingi.

L. Antanaitis

Pasitaiko, kad pakenkia re
gėjimui ir net apakina visiš
kai. Vaikas, sergąs toksoka- 
riaze, skundžiasi dažnais gal
vos, pilvo skausmais, neten
ka apetito, pablykšta, karš
čiuoja.

Pasitaiko plaučių bei kepe
nų ligų, sukeltų šunų kaspi- 
nuočio. Šios kirmėlės daž
niausiai vystosi kepenyse. 
Jei patenka į plaučius — auga 
greitai ir užima didelę krūti
nės ląstos dalį, suspausdamos 
plaučius, o kepenyse vystosi 
labai lėtai. Pasitaiko, kad šios 
ligos komplikacijos išryškė
ja kartais tik po 20-30 metų.

Neseniai surasti efektyvūs 
vaistai, kuriuos atitinkamai 
pritaikius liga įveikiama, jei 
tik nėra sunkiai pažeisti vi
daus organai. Kartais galima 
išgydyti tik chirurginiu būdu.

Ligos profilaktika — sau
goti vaikus nuo užsikrėtimo, 
išmokyti higienos taisyklių. 
Taip pat būtina tikrinti nami
nius gyvulius — helmintų 
platintojus, naikinti sergan
čius gyvulius, vaikų žaidimo 
aikštelėse uždrausti vedžiotis 
šunis. Prieš įsigydami šuniu
ką ar kačiuką, pagalvokime, 
ar turime tam sąlygas, kurių 
reikalauja sanitarinės nor
mos.

Melanija Kiauleikienė
Medicinos mokslų daktarė, 

profesorė 
“Tiesa”

• Pastaraisiais metais ga
myba sumažėjo beveik visose 
kapitalistinės ekonomikos ša
kose. Antai JAV plieno išly
dy nias sumažėjo nuo 135 mln. 
t 1974 m. iki 110 mln. to 1975 
m., naftos gavyba — nuo 433 
mln. iki 410 mln. iki 65 mln. t.
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KOKS JIS LAIMINGAS!
I Pramogų kalendorius

Rudolph Walter
Jis gyvena mūsų didmies

čio Woodhaveno dalyje. Va
sario 26 d. jis atšventė savo 
106-ąjį gimtadienį. Jis džiau

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengia Tarp
tautinės Moters dienos minė
jimą kovo 20 dieną, Lietuvių 
Klubo svetainėje, 48 Green 
St.

Pietūs bus duodami 1-mą 
valandą po pietų. Salomėja 
Narkėliūnaitė iš Brooklyn, 
N. Y., parodys geriausius 
filmus iš Lietuvos. Parodys 
dainų ir šokių šventę 1975 m. 
Lietuvoje, Vilniuje. Taipgi 
parodys Kauną ir kitas žy
mias vietas. S. Narkėliūnaitė 
dar pirma kartą rodys filmas 
iš Lietuvos mūsų mieste. Mes 
manome, kad jūs visi, kurie 
atsilankysite, būsite paten
kinti. Todėl prašome visus 
vvaterburiečius ir iš apylinkės 
lietuvius nepraleisti šios pro
gos pamatyti gražius filmus 
iš Lietuvos.

Vincas Ruginis, kuris gyve
na 23 James St. pas savo 
pusseserę Uršulę Merkienę, 
jau kelios savaitės serga. 
Buvo ligoninėje, dabar sugrį
žo į namus ir gydosi daktaro 
priežiūroje.

Linkiu Vincui geros sveika
tos. M. Svinkūnienė

Jis gavo 
tarybinį inkstą

Jose Serrano
New Yorkas. — Vasario 19

d. vėlai vakare Maskvoje 
automobilio nelaimėje buvo 
užmuštas 16 metų jaunuolis. 
Už 48 valandų jo vienas 
inkstas buvo lėktuvu prista
tytas į New Yorką ir New 
York Hospital Cornell 
Medical Center, persodina
mas į Jose Serrano, kurio 
vienas inkstas buvo sugedęs. 
Operacija puikiausiai pavyko 
ir Serrano dabar galės nor- 
mališkai gyventi. Jis yra dar 
jaunas statybos darbininkas. 

giasi ir didžiuojasi savo nepa
prastai gera sveikata dar ir 
šiandien, sulaukęs tokio gra
žaus amžiaus.

Haverhill, Mass.
“NEPAGYDOMA” LIGA

Man suskaudėjo kairiąją 
ranką ir koją taip smarkiai, 
jog negalėjau nė durų atida
ryti, ir laiptais turėjau lipti 
tiktai dešiniąja koja. Skaudė
jimas buvo nepakenčiamas. 
Pasiskundžiau gydytojui. Jis 
atsakė, kad tai yra artritas ir 
kad nieko negalima padaryti
— kaip kada skauda daugiau, 
o kaip kada mažiau.

Supykau ir vos tik susilai
kiau nesukeikęs gydytoją.

Gydytojas sako, kad nieko 
negalima daryti. Aš gi ką 
nors darysiu . . .

Parėjau namo, pasiėmiau 
už lovos kampo, sukandau 
dantis ir “trinkt” ranka aukš
čiau galvos. Baisiai suskaudė
jo, akyse sužaliavo, prakaitas 
išpylė ... Po kiek laiko 
atgavau kvapą, apsidairiau, 
ar ranka nenukrito. Ne, ran
ka tebėra vietoje. Atsikvė
piau ir pradėjau rankas ir 
kojas trankyti. Skaudėjimas 
nepakenčiamas . . .

Vakare pasiėmiau rank
šluostį, suvilgiau karštam 
vandenyj, dėjau antskaudan- 
čių vietų ir laikiau kokias 15 
minučių. Nagi, kitą dieną 
jaučiausi truputį geriau. Tai 
po to aš dar daugiau trankiau 
rankas ir kojas . . .

Nuo to laiko jau prabėgo 10 
metų, ir atrodo, kad skaudė
jimo visiškai nebuvo. Žino
ma, aš nenustoju rankas ir 
kojas miklinęs — vaikščioju, 
judinu, nelaukiu, kad vėl 
pradėtų skaudėti . . . Man 
atrodo, kad tą skaudėjimą 
sukelia kraujagyslės. Jos ka
žin kaip sudžiūsta, susitrau
kia, kraujas per jas nebepe- 
reina ir sukelia skaudėjimą.

Džiąugiuosiu, kad nepa
klausiau gydytojo, kuris sa
kė, kad nieko negalima pada
ryti. O aš dariau ir padariau
— pasigydžiau . . .

Darbininkė

Worcester, Mass.
DU SUSIRINKIMAI

LDS 57 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 20 dieną pirmą 
valandą popiet, 29 Endicott 
St.

Antras susirinkimas tai 
LLD 11 kp. kovo 20 dieną 
antrą valandą popiet, 29 En
dicott St.

Visi nariai ateikite pasimo- 
kėti narines duokles už 1977 
metus. John Petkūnas

Bostonas. — Čionai iš Flo
ridos lėktuvu atskrido ir žada 
apsigyventi Watergate skan
dalo “didvyris” Howard 
Hunt, atlikęs 30 mėnesių 
kalėjimo bausmę ir pasimo- 
kėjęs $10,000.

Minėkime kovo aštuntąją — Moters Dieną su Niujorko Lietuvių Moterų Klubo 
narėmis kovo 6 d., Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 2 vai. 
Meninę programą išpildys Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler su solistais V. 
Becker ir Nele Ventiene. Taipgi išgirsime naują solistę Larissą Cibulskytę ir Darių 
Lukoševičių. Žurnalistė Banga Lukoševičienė ir įžymi dailininkė Mae Stevens-Barani- 
kienė pakalbės. Po programos bus duodami pilni pietūs. Auka $6.

Ką veikia New Yorko pažangiosios moterys
Lietuvių Moterų Klubo su 

sirinkimas j vyko vasario 15 
dieną Laisvės salėje.

Susirinkimą atidarė ir jį 
pravedė Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė. Pirmininkė 
skundėsi, kad užėjus tokiems 
dideliems šalčiams, sausio 
mėnesij susirinkimo negalima 
buvo sušaukti. Tad šiandien 
turėsime aptarti mūsų toli 
mesnę veiklą, kaip pridera 
pažangioms moterims. Ypa
tingai mums svarbu dalyvau
ti kovoje už taiką ir remi.i 
pažangiąją spaudą. O mes 
galime tą padaryti, nes ačiū 
mūsų darbščioms ir dosnioms 
klubietėms, mums finansų 
netrūksta.

Finansų sekretorė Anne 
Jakstis ir iždininkė Nelė Ven
tienė išdavė raportą iš Klubo 
finansinio stovio. O dovanų 
komisija Julia Lazauskienė ir 
Nastė Buknienė deda pastan
gas iždą padidinti. Jos paren
gimuose ir susirinkimuose 
vaikščioja su suteiktomis do
vanomis ir daro biznį. Ačiū 
joms.

Ilzė Bimbienė pridavė laiš
ką iš tarptautinio apsigyni
mo, kuriame dėkoja Klubui 
už auką.

Klubo pirmininkei Ievai 
Mizarienei rūpi, ar daug yra 
sergančių klubiečių. Julia La
zauskienė pranešė, kad mūsų 
buvusi darbšti parengimų 
šeimininkė Kazimiera Čei
kauskienė randasi Lutheran 
ligoninėje. Bet ten neilgai 
bus, ją išveš į slaugymo 
namus. Vėliau Julia praneš, į

Niujorko Lietuvių Moterų Klubo delegatės — Ieva 
Mizarienė, Adelė Rainienė ir Koste Rušinskienė —- 
Washingtone prie Pentagono vienoje demonstracijoje prieš 
Vietnamo Karą.

mirė 1976 m. kovo 10 d.
Vieneri metai suėjo nuo mirties mūsų brangaus 

vyro ir tėvo, kuris mumis paliko amžinai.
Brangus Juozai, sunku ir ilgu mums be tavęs.

Kasdieną esi mūsų mintyse ir širdyse. Liūdinčios —
Žmona -- Ona
Duktė — Irena su šeima

RICHMOND HILL, N. Y.

SKAUDUS IR LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Babarskas

New Yorko Lietuvių Moterų Klubo valdyba ir Ievos 
Mizarienės pagerbimo ruošimo komisija: Iš k. d. sėdi: Nelė 
Ventienė, Marija Stukienė, Bronė Keršulienė, Anne 
\ akstis. Stovi: Julija Lazauskienė, Julija Šimkienė, Nastė 
Buknienė ir Adelė Rainienė. J. Siurbos nuotrauka
kokius namus bus išvežta, 
nes ji ją lanko. Atlankė ją ir 
Adelė Rainienė. Jai Čeikaus
kienė sakiusi, kad jos sūnus 
ir marti yra labai geri, ją 
dažnai atlanko ir prižiūri.

Taipgi Julia Lazauskienė 
pranešė, kad serga Laukai
tienė (?), kuri gyvena Long 
Island, tad ją aplankyti sun
kiau.

Mielos klubietės, kurios 
sergate ir jūsų narės neap
lanko, nemanykite, kad jūs 
esate pamirštos. Ne, priežas
tis tame, kad musų dauguma 
esame jau paliestos senatvės, 
tai sunku važinėti ir ligones 
aplankyti . . .

Kalbėta apie Tarptautinę 
Moters Dieną Kovo 8-ąją, 
ir kaip ją iškilmingiau pami

nėti. Nutarta rengti pietus 
kovo 6 dieną su gražia meni
ne programa. (“Laisvėje” 
matote skelbimą). Seiminin
kėmis apsiėmė Ona Babars- 
kienė, Nelė Ventienė ir Mari
ja Stukienė. Taigi, apie šių 
pietų gerumą nėra nė kalbos. 
Klubietės visos ateikite ir 
atsiveskite savo drauges bei 
pažįstamas, nes tą dieną 
jums nereikės pietus virti 
namie. Įėjimas tiktai $6.

Aukų Klubui gauta šitaip: 
Helen Siaurienė iš Floridos 
aukojo $10, Suzana Kazokytė 
iš Pennsylvanijos — $5, Albi
na Vaznienė — $5, Viktorija 
Balkus —- $3, Marcelė Sukai- 
Lienė — $3, Paulina Kalenda 
-- $2, Ona Repševičiutė — 
$2, ir Adams — $2.

Su dovanomis prisidėjo: 
Albina Vaznienė, Ona Mali
nauskienė ir O. Adomaitienė. 
Su maistu-vaišėmis prisidėjo: 
Ona Malinauskienė, Ona Ba- 
barskienė, Stela Norbutienė 
ir Viktorija Balkus.

Klubas dėkoja visoms už 
aulais ir dovanas.

Laike vaišių sužinota apie 
Julijos Šimkienės ir Teresės 
Simans gimtadienius. Joms 
sudainuota “ilgiausių metų.”

Kitame susirinkime vaišes 
paruoš Ona Babarskienė ir 
Paulina Kalenda.

Iki pasimatymo kovo 6 
dieną Laisvės salėje Tarptau
tinės Moters Dienos minėji
me. Adelė Rainienė

ALBERTSON, N. Y.

Širdingai dėkojame
Mirtis šių metų vasario 1 d. išplėšė iš mūsų tarpo 

brangų vyrą ir tėvą Aleksą Veličką.
Norime tarti širdingą padėką visiems mūsų

draugams bei bičiuliams, kurie tik kokiu nors būdu 
prisidėjo prie palengvinimo mums pernešti šią 
širdgėlą. Dėkojame visiems, kurie atvyko aplankyti 
Aleksą per tą ilgą jo ligą; dėkojame tiems, kurie 
lankė jį šermeninėje, kurie prisiuntė mums užuo
jautos laiškus. Dėkojame už gėles. Dėkojame 
kalbėtojams .Ukrainų Choro vadui Ilchuk ir “Lais
vės” administratorei Ievai Mizarienei už taip 
jausmingas kalbas atsisveikinant su mūsų mielu 
Aleksu.

Pagerbdami Alekso veiklą pažangiajame judėji
me, prisiunčiame “Laisvei” $50 auką.

DOMICĖLĖ VELIČKIENĖ - žmona 
JUSTINAS VELIČKA - sūnus 

ir šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

SUSITIKIMAS
Praeitą savaitę turėjau rei

kalų važiuoti New Yorkan į 
unijos įstaigą. Išlipome ant 
14-tos gatvės ir išėję iš 
subvės matome, kad ateina 
pažįstama moteris lazdele pa
siramstydama. Tai mūsų il
gametė laisvietė visų pažan
giųjų organizacijų rėmėja 
Ona Quarter. Klausiame:

— Tai kur dabar žings
niuojate, seniai besimatėme? 
Kaip laikotės? Kaip sveikata?

Ji atsako:
— Ką čia bekalbėti apie 

sveikatą, tokių metų sulau
kus. Jau žengiu 83 metus ir 
kojos nebenori tarnauti, labai 
skauda, sunku vaikščioti, 
ypatingai kai reikia šilčiau 
apsirengti. Jau maniau, kad 
šią žiemą nebeišgyvensiu. 
Tas namas, kuriame gyvenu, 
yra senas, šilumos mažai 
duoda. Tai ir vargstu. Taip 
noriu atvažiuoti į parengi
mus, bet tomis subvėmis 
važiavimas yra nesaugus, ir 
tais laiptais lipimas . . . 
Negalėjau atvažiuoti į paren
gimus. Kai ateis pavasaris, 
atvažiuosiu.

Perduokite visiems nuo 
manęs geriausius linkėjimus. 
Parvežkite Aido Chorui $10 
ir Moterų Klubui $10.

Labai ačiū Jums, Onute.
P. S. Aido Chorui taipgi 
aukojo V. Paulauskas $10 ir 
Z. Kazokytė $10. Aido Cho
ras visiems dėkoja už para
mą. P. Venta

Horseheads, N. Y.
Vasario 24 d. mirė Paul 

Kukonis sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Jo palaikai buvo 
sukremuoti vasario 26 d.

P. Kukonis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Jis il
gus metus gyveno New Yor
ko apylinkėje.

Šią žinią pranešė jo duktė.
M-nė.

PARDUODAMAS NAMAS
Woodhaven North, prie 

“golf course.” Trys kambariai 
viršuj ir trys apačioje. Mo
derniškas dviejų šeimų na
mas, 220 elektros vaitų, du 
uždari “porčiai” iš priekio ir 
užpakalio. Geras pirkinys už 
$36,500. Telefonas: 296-0445.

KOVO 20 DIENA
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengia Tarp
tautinės Moters Dienos minė
jimą Lietuvių Klubo svetai
nėje, 48 Green St., Waterbu
ry, Conn.
BALANDŽIO 17

“Laisvės” Bendrovės suva
žiavimas šaukiamas 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Po suvažiavimo, 2 vai. 
bus duodami pietūs.

Greetings on 
International 
Women’s Day!

Some of the Famous 
International Women

Valentina Tereskova

Dolores Ibarruri

Rosa Luxembourg

Wars have been threaten
ing those values what moth
ers have planted in the minds 
of their children, what they 
have extended to them as 
cultural and humanitarian 
heritage, I mean internation
al solidarity and brotherhood 
ideals. Now it is about a 
hundred years since Swedish 
writer Fredrica Bremer 
wrote in English paper 
“Times” an appeal to all 
women in the world to organ
ize a Peace League of the 
world to fight against war. 
The paper published the ap
peal but in its editorial it 
laughed about it. And in 
Sweden people were made to 
feel ashamed that one of their 
citizens, had made such an 
appeal.

Things have changed since 
then. Hardly anyone can 
laugh about the war nowa
days. The war now threatens 
to destroy the whole world. 
Even the ordinary people feel 
the responsiblity to take the 
tools of peace into their 
hands. Use




