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KRISLAI
Nancy Reagan Londone 
Maze kalinių mirtys 
Gaištanti mokykla 
“Prefektų” galas

R. BARANIKAS
Londono spauda, įskaitant 

prie valdžios ratelių arti 
esantį laikraštį “Times”, gan 
vykusiai ir aštrokai pajuokė 
Nancy Reagan, mūsų prezi
dento žmoną, kuomet ji lan
kėsi Londone, kaip JAV at
stovė princo Charles vestu
vėse.

Pasirodo, kad ponia Rea
gan nusivežė ne tik apie 
tuziną asmeninių sargų-de- 
tektyvų, ne tik kelias sekre
tores ir kitokį administracinį 
personalą, bet ir plaukų fri- 
zuotoją bei jos skrybėlių pri
žiūrėtoją, — o tų skrybėlių ji 
nusivežė bent tuziną!

Darbietiškų pažiūrų laik
raštis “Guardian” klausė, ar 
ta buvusioji Hollywoodo an
traeilių filmų šiokia tokia ak
torė mano, kad ji dabar kokia 
tai imperatorė . . .

□
Netoli Belfasto, britų val

domojoje Šiaurinėje Airijoje, 
yra didžiulis kalėjimas, žino
mas Maze pavadinimu. 
Tarp tūkstančių kalinių ten 
yra virš keturių šimtų politi
nių — airių nacionalistų, 
kovojančių už Šiaurinės Airi
jos suvienijimą su Airijos 
respublika.

Prieš kelis mėnesius vienas 
tų kalinių, Robert Sands, 
pradėjo bado streiką. Jis 
reikalavo tam tikrų lengvatų, 
bet kuomet jos nebuvo paten
kintos, jis mirė, išbadavęs 
net 66 dienas! Viens po kito į 
streiką įsijungė ir kiti kovo
tojai. Dar mirė septyni. Jų 
vietas perima kiti.

Ko reikalavo Sands ir ko 
reikalauja kiti? Jų reikalavi
mai nebuvo asmeniški. Kaip 
disciplinuoti savo siekio ko
votojai, jie kolektyviniai rei
kalavo: kad politiniams kali
niams būtų leista vilkėti savo 
drabužius; kad jiems būtų 
leista susieiti į grupes ir 
tarpusavyje kalbėtis; kad jie 
būtų pripažinti kaip politiniai 
kaliniai ir atskirti nuo krimi
nalistų.

Britai iš pat pradžių užsi
spyrusiai laikėsi, atsisakė bet 
kokius reikalavimus paten
kinti. Bet atrodo, kad tam 
užsispyrimui dabar ateis ga
las.

□
Spaudoje pranešama, kad 

lietuviškoji gimnazija Vakarų 
Vokietijoje, tai yra “Vasario 
16-osios gimnazija” vis men
kėja, — ji dabar turinti tik 
apie 60 mokinių, įskaitant 
visas klases. Galima įsivaiz
duoti, kokios mažiukės tos 
klasės, ir mes visi žinome, 
kaip įkvėpimas nuslūgsta mo
kiniuose, kai klasės menkėja.

Tas faktas mūsų nedžiugi
na. Kur tik gimtosios kalbos 
mokymasis ir vartojimas 
nyksta, mums gaila. Bet rei
kia suprasti, kodėl ta gimna
zija miršta. Natūralūs nutau
tėjimas yra vienas faktorius, 
bet yra ir kitas: Vasario 
16-osios gimnazija, vietoje 
būti visos tautos kultūros 
švyturiu, vis bandė būti poli
tine tvirtove prieš naująją 
Lietuvos santvarką. Nežiū
rint to, pavieniai tos gimnazi
jos mokiniai kaip ekskursan
tai lankėsi Lietuvoje! Gal dėl 
to politinės “veiksnių” grupės

LĖKTUVŲ K0N1100MBII 
NEKLAUSO PREZ. REAGANO

Washington. — Nepaisyda
mi prez. Reagano grasinimų, 
kad jie bus atleisti iš darbo ir 
nubausti didelėmis piniginė
mis bausmėmis ar net įkalin
ti, lėktuvų kontrolieriai išėjo 
į streiką visoje Amerikoje. 
Pirmą dieną, rugpjūčio 3 d. 7 
vai. ryto prie savo darbo 
neatvyko apie trys ketvirta
daliai visų kontrolierių, kurių 
jų unijoje esama arti penkio
likos tūkstančių.

Federalinis teisėjas Brook - 
lyne paskyrė streikininkams 
šimto tūkstančių dol. baudą 
už kiekvieną streikuojamą 
valandą. Tokiu būdu per 
dieną išeis apie du su puse 
milijonų dol. baudos. Streiko 
paliestosios lėktuvų kompa
nijos prašė paskirti 50 tūkst. 
dol. į vai., bet teisėjas Tho
mas Platt pareiškė, jog jis 
uždedąs tokią aukštą baudą 
dėl to, kad kontrolieriai yra 
federalinės valdžios tarnau
tojai ir streikuodami laužo 
įstatymus.

Prez. Reagan, kalbėdamas 
Baltųjų Rūmų sodelyje su 
spauda, pareiškė, jog jo ad
ministracija taikys visas bau
das, kurios esančios numaty
tos, nes kontrolieriai pažei
džia įstatymą. Taip pat pri
minė, kad nebus pasitarimų 
su unija, ligi kontrolieriai ne
sugrįš prie darbo.

Kontrolierių unijos parei
gūnai visą laiką tvirtino, kad 
jie nepaiso nei kalėjimo, nei 
piniginių baudų, kad jie kovo
ja ne tik už savo darbininkų 
gerbūvį, bet ir už lėktuvų 
keleivių saugumą.

Kontrolierių unijos prezi
dentas Robert Poli atmetė

ir žiuri į tą gimnaziją su vis 
didesne apatija. Gal todėl jai 
ir leidžiama tyliai ir laipsniš
kai išnykti.

Nuo pat Napoleono laikų iki 
šių dienų Prancūzijoje šalies 
administravime svarbią rolę 
lošė taip vadinami “prefek
tai”. Panašiai kaip smetoni
nėje Lietuvoje Kaunas skyrė 
apskričių viršininkus, taip 
Prancūzijoje Paryžius skyrė 
prefektūrų viršininkus, kurie 
kiekvienoje apskrityje buvo 
faktini valdovai, nors nerink
ti vietinių žmonių ir ne iš tos 
vietovės kilę.

Mitterando valdžia pagrin
diniai pakeitė: prefektūro
se — apskrityse bus renka
mos vietinės tarybos, o taip 
vadinami “prefektai” bus at
šaukti į Paryžių, kur jie 
dabar ieško sau naujų darbų. 

valdžios pasiūlymą, pagal ku
rį būtų buvę kontrolieriams 
duota apie $400 milijonų tre
jų su puse metų laikotarpiui. 
Kontrolierių atlyginimai būtų 
buvę pakelti apie pustrečio 
tūkstančio dol. per metus. 
Unijos pareigūnai reikalavo 
trumpesnių darbo valandų ir 
daugiau pinigų.

Laisvei išeinant į spaudą, 
dar nebuvo žinoma, kaip 
pasibaigs prez. Reagano ir 
kontrolierių unijos kova. 
Spauda tik skelbė, jog tasai 
streikas kaštuos krašto pra
monei apie $250 milijonų per 
dieną.

Pirmąją streiko dieną lėk
tuvų kontrolierių pareigas 
ėjo dalis pagalbinio persona
lo, ir buvo skelbiama, jog oro 
trafikas veikė apie 70-čia 
proc., bet neaišku, kaip rei
kalai išsivystys toliau. Armi
ja stovi pasirengusi, jei rei
kėtų įsikišti ir gelbėti oro 
susisiekimą, kuris dėl streiko 
gali pastatyti Ameriką į labai 
sunkią ekonominę padėtį.

Sustreikavo plieno 
darbininkai

Ottawa. — Rugpjūčio 1 d., 
reikalaudami didesnių atlygi
nimų, į streiką išėjo apie 26 
tūkstančiai plieno darbinin
kų, sustabdydami darbą 
dviejų kompanijų, kurių ga
myba sudaro daugiau nei 
pusę visos Kanados plieno 
gamybos.

Nuo vidurnakčio streikas 
palietė pačią didžiausią Kana
dos plieno gamyklą Steko 
Inc. Hamilton, Ohio, ir trečią 
savo didumu — Algoma Steel 
Corp. Ltd., Sault Ste. Marie.

Unijos vadovybė pareiškė, 
kad streikas gali užtrukti 
kelias dienas ar net kelis 
mėnesius, pareinant nuo to, 
kaip greit plieno kompanijos 
pasiūlys priimtinus pasiūly
mus dėl atlyginimų.

Darbininkai reikalauja, kad 
atlyginimai būtų pakelti $3 į 
valandą per ateinančius dve
jus metus ir kad būtų padi
dinti kiti priedai. Šiuo metu 
jie vidutiniškai uždirba $9 
per valandą be priedų.

Milžiniškos sumos 
šnipinėjimo reikalams

Washingtonas. — JAV 
kongreso atstovų rūmai pri
tarė įstatymo projektui, nu
matančiam paskirti 1982 fi
nansiniais metais asignavi
mus Centrinei žvalgybos val
dybai, Feder aliniam tyrimų 
biurui, Pentagono žvalgybos 
valdybai, nacionalinio saugu
mo agentūrai ir kitoms žiny
boms, atliekančioms žvalgy
bos operacijas. Bendra šių 
asignavimų suma laikoma 
griežčsiai.

Šių asignavimų mastą gali 
iš dalies atspindėti jau du 
skaičiai, kurių paskelbimas, 
kaip mano vyriausybe, nepa
kenks JAV nacionalinio sau
gumo interesams. 13,6 milijo
no dolerių bus skirta vien 
žvalgybos organų veiklai 
koordinuoti ir dar 11,9 milijo
no dolerių — Federalinio ty
rimų biuro vykdomai “kontr- 
terorizmo programai” finan
suoti.

Žuvo Panamos
gen. Torrijos

Brig. gen. Omar Torrijos 
Herrea.

Panama Lity. — Iškilmin
gai palaidotas pereitą penk
tadienį malūnsparnio avarijo
je žuvęs Panamos nacionali
nės gvardijos vadas gen. 
Omar Torrijos Herrera. Na
cionalinė gvardija apjungia 
armiją ir policiją.

Kartu su gen. Torrijos 
žuvo ir kiti penki asmenys iš 
jo štabo ir lakūnas, kai ma
lūnsparnis pateko į audrą 
apie 60 mylių nuo Panama 
City, skrendant į Coclesito 
miestelį.

Gen. Torrijos buvo 52 m. 
amžiaus, tvirtai valdęs Pana
mą, 1978 m. šaliai pasiūlė 
išrinkti prezidentą, kuriuo 
tapo Aristedes Royo, bet jis 
pats vistiek buvo prie val
džios vairo. Jis su prez. 
Carteriu pasirašė sutartį, pa
gal kurią Panamos kanalas, 
dabar amerikiečių žinioje, pe
reis Panamai šio šimtmečio 
pabaigoje.

Naujuoju nacionalinės 
gvardijos vadu paskirtas 50 
m. amžiaus karininkas pik. 
Florencio Flores, antras po 
gen. Torrijos savo patirtimi 
ir įtaka krašte.

Gen. Torrijos yra žinomas 
savo parama progresyviam 
judėjimui Lotynų Amerikoje. 
Jis rėmė Nikaragvos sukilė
lius. Kubos prez. Fidelis Cas
tro, apgailestaudamas jo mir
tį, jį pavadino vienu didžiau
siu šio šimtmečio kovotojų už 
tautų išsilaisvinvimą nuo ka- 
oitalistų.

Kanados grūdai į TSRS
Ottawa. — Kai prez. Rea

gan nuėmė buvusio prez. 
Carterio uždėtąjį grūdų em
bargo į Tarybų Sąjungą, 
Amerika tikėjosi, jog Tarybų 
Sąjungos atstovai užsimušda- 
mi bėgs pirkti JAV grūdų. 
Buvo net skelbiama, kad 
rugsėjo mėn. TSRS nupirks 
apie šešis milijonus tonų grū
dų. Net apskaičiuota, kiek tai 
prisidės prie darbų padidėji
mo Amerikoje. Bet Tarybų 
Sąjunga, pasirodo, pasirinko 
rinką Kanadoje.

Wall Street pranešimu Ta
rybų Sąjunga pasirašiusi su
tartį su Kanada, iš kurios ji 
dar šiemet nupirksianti 2.3 
milijonų tonų grūdų. Ten pat 
pranešama, kad Tarybų Są
junga padariusi sutartis ir su 
Brazilija grūdų reikalu.

DIDĖJA NAFTOS 

GAMYBA
Maskva. — Spaudos prane

šimu Tarybos Sąjungos naf
tos ir natūralių dujų gamyba 
kaskart didėja. Per pirmuo
sius šešis šių metų mėnesius 
pagaminta 301 milijonas tonų 
naftos ir 228 bilijonai kubinių 
metrų natūralių dujų. Tai 
žymiai peržengė pereitais 
metais tuo pačiu metu pa
siektąją produkciją, o Vakarų 
propaganda vis nesiliauja 
malusi apie tariamą energijos 
krizę Tarybų Sąjungoje.

Kaip spauda pabrėžia, šiuo 
metu Tarybų Sąjunga esanti 
pati didžiausia naftos gamin
toja pasaulyje. Ji pagamina 
apie 25 proc. daugiau naftos 
už Saudo Arabiją. Ji yra 
pajėgi ne tik patenkinti visus 
naftos reikalavimus savo vi
duje, bet taip pat ir dideliais 
kiekiais eksportuoja į kitas 
šalis.

Perrinko vadą
Madrid. — Ispanijos Ko

munistų partija rugpjūčio 1 
d. savo naujuoju lyderiu per
rinko Santiago Carrillo, kuris 
tai partijai vadovauja jau 
21-erius metus.

Partijos pirmininke per
rinkta Ispanijos civilinio karo 
herojė Dolores Ibarruri, 85 
m. amžiaus.

Ispanijos Komunistų parti
jos kongresas, antrasis nuo 
to laiko, kai prieš ketverius 
metus ši partija buvo legali
zuota, išrinko ir kitus parti
jos organus. Partija dalyvavo 
prieš dvejus metus Ispanijoje 
įvykusiuose nacionaliniuose 
rinkimuose. Šiuo metu yra 
trečioji savo didumu visoje 
šalyje. Tada ji buvo surinkusi 
10 proc. visų balsų.

Irane nepaprastai 
daug bėdą

Teheran. — Ajatola Kho
meini patvirtinto naująjį ša
lies prezidentą Mohammed 
Ali Rajai, įspėdamas, jog ir 
jis susilauksiąs panašaus liki
mo, kaip buvęs prez. Bai- 
Sadr, jei nesilaikysiąs revo
liucijos dvasios. “Tie trylika 
milijonų, kurie už tave balsa
vo, pareikalaus tavo galvos, 
jei išduosi revoliuciją”, — 
pasakęs Khomeini per įvesdi
nimo ceremonijas.

Tuo tarpu buvęs prez. Ba- 
ni-Sadr, kuris buvo nušalin
tas ir kuriam grėsė mirtis, 
nes buvo išleistas įsakymas jį 
suimti, atsiradęs Paryžiuje, 
tvirtina, kad tik 15 proc. 
tautos remia Khomeinį.

Prancūzija suteikė politinio 
pabėgėlio teisę buvusiam Ira
no prezidentui, bet įspėjo, 
kad nevestų politikos. Bani- 
Sadr šacho valdymo laikais 
kartu su Khomeini gyveno 
Prancūzijoje ir dirbo bendrai 
prieš šachą. Dabar Irane 
reikalaujama jo galvos. Ira
niečiai demonstruoja prie 
Prancūzijos ambasados Tehe
rane, šaukdami, kad Bani- 
Sadr esąs kriminalinis nusi
kaltėlis ir turi būti išduotas. 
Jis kaltinamas pažeidęs šalies 
konstituciją ir išprovokavęs 
kontrrevoliucinę veiklą prieš 
respublikos revoliuciją.

Iranas, kur dar vis šaudomi 
vadinami “kontrrevoliucio
nieriai”, tebekariauja su Ira
ku, o pereitą savaitę įvykusio 
žemės drebėjimo metu nete
ko apie 800 gyventojų.

Pereitą savaitę Rev. Daniel J. Berrigan ir vienuolė Anne 
Montgomery buvo tarp aštuonių asmenų, nubaustų kalėji
mų už protestą prieš General Electric statomą branduolinių 
raketų vadovavimo dirbtuvę. Jie tą protestą buvo surengę 
pereitų metų rugsėjo mėn. Norristown, Pa.

NEGALI IGNORUOTI 
JAV PLANŲ

New Delhi. — Tarybų Są
jungos užsienių reikalų mi
nistras Gromyka, rašydamas 
čia išeinančiame mėnesinia
me žurnale “Soviet Land”, 
pabrėžia, kad TSRS negali 
stovėti nuošaliai tuo atveju, 
kai JAV ketina Kinijai pradė
ti tiekti modernius ginklus ir 
duoti jai informaciją, kaip 
gaminti kai kuriuos ginklus.

Gromyka rašo, kad visiškai 
pateisinamas Indijos susirū
pinimas, jog Amerikos gink
lai, tiekiami Pakistanui, pri
sidės prie jėgų pusiausvyros 
pažeidimo tame regione, juo 
labiau, kad ten niekas negfa- 
so Pakistano saugumui.

Tuo tarpu Maskvoje, ry
šium su tuo faktu, kad JAV 
Kongreso Atstovų Rūmuose 
priimta rezoliucija, įspėjanti 
nesikišti į Lenkijos “demo
kratizacijos” procesą, spau
doje atspausdintame Tasso 
pranešime JAV kaltinamos 
dėl kišimosi į Lenkijos vidaus 
reikalus.

Ta rezoliucija, kaip žinia,

Ruošiamasi žygiui 
į Washingtonq

Washington. — Vis dau
giau ateina žinių iš visos 
Amerikos apie darbo unijų 
pasirengimą žygiui, kuris 
įvyks Washingtone rugsėjo 
19 d. Tada visos Amerikos 
darbininkija susirinks čia pa
demonstruoti savo protestą 
prieš prez. Reagano ekono
minę programą, pasisakyda
ma už darbą ir socialinius 
reikalus.

AFL-CIO raštinė praneša, 
kad demonstruotojų progra
ma pasisako net keturiolika 
klausimų. Taigi, be darbo ir 
socialinio aprūpinimo pensi
jų, demonstrantai reikalaus 
pagerinimų ir kitose srityse, 
kaip pavyzdžiui, butų aprūpi
nimo, balsavimo teisių, švie
timo ir kitose.

Demonstrantai įvairiais bū
dais atvyks į Washingtoną. 
Vieni žada skristi, kiti va
žiuoti autobusais. Visi renka
si prie paminklo Washingto- 
nui. Nuo ten visi žygiuos prie 
Kapitoliaus, kur bus sakomos 
kalbos.

ieš lenkus. Tass nuro- 
ad, kitais žodžiais ta- 

Washingtonas nori

priimta 410 balsų prieš vieną, 
pabrėžia, jog JAV nepasilik
tų nuošaliai, jei Lenkijoje 
būtų pradėta vykdyti “vidinė 
repres ija” ar “išorinė agresi- . 
ja” pr 
do, kž 
riant, 
uzurpuoti sau teisę diktuoti 
suvereninei valstybei, ką ji 
turi veikti, norėdama atsta
tyti tvarką savo viduje ir 
apsisaugoti nuc kontrarevo- 
liucijos, peršamos iš Vakarų. 
Tokie 
kitu, k 
vimu antisocialinių elementų 
prie antivalstybinių veiks
mų, — 
me. Tą pranešimą iš Wa
shingtone atsiuntė Tasso ko
respondentas Juri Levčenko.

žygiai laikytini ne kuo 
aip tiesioginiu instiga-

sakoma Tass praneši-

TRUMPAI
Sydney, Australia. — Spe

cialiai parengtų gelbėtojų 
grupė ištraukė dvejų metų 
berniuką iš 100 pėdų gilumo 
šulinio. Užtruko net šešias 
valandas, ligi šoniniais keliais 
prie šulinio prisikasta.

Washington. — Po Senato, 
ir Atstovų Rūmai patvirtino 
prez. R 
kesčių 
visi to plano priešininkai 
tvirtinę, kad tasai planas 

eagano numatytą mo- 
planą. Nepaisant, jog

pastato turtuolius į privilegi
juotą padėtį, o darbo žmo
nėms nieko neduoda, prez. 
Reagan išmanevravo, kad jo 
planas pro Kongresą praeitų. 
Dabar jis dar šią savaitę
ketina jį pasirašyti.

Prancūzijos 
socialistų kontroliuo- 
yriausybė oficialiai

Paryrius.
naujoji 
jama v 
pranešė, kad Pacifike buvo 
padarytas požeminis bran
duolinės bombos bandymas. 
Anksčiau Prancūzijos val
džios nieko nepranešdavo 
apie savo atominius bandy
mus.

New York. — Liepos 31 d. 
čia mirė Sarah Horn, ilgame
tė taikos ir kovotoja ir Tary
bų Sąj 
draugystės veikėja. Palaido
ta rugpjūčio 4 d.

ungos ir Amerikos
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Paliaubos Artimuose Rytuose
Paliaubos tarp Izraelio ir Palestinos Išlaisvinimo organiza

cijos (angliškai žinomos kaip PLO) buvo pasiektos po dviejų 
žiaurių savaičių. Per dvi savaites Izraelio aviacija ir 
artilerija žiauriai bombardavo Libano sostinės Beiruto 
kvartalus ir kitas vietoves Libane, kur palestiniečiai gyvena 
šalia libaniečių. Izraelio premjeras Begin aiškino, kad 
siekiama sunaikinti karinius palestiniečių įrengimus, bet 
yra faktas, kad daugiausiai nukentėjo civiliniai gyventojai, 
libaniečiai ir palestiniečiai.

Atsakydama, PLO lengvąja artilerija bombardavo kelis 
miestelius ir kaimus šiaurinėje Izraelio dalyje. Ten 
dauguma aukų taip pat civiliniai gyventojai.

Po to pasiektos paliaubos. Kitaip sakant, Izraelis ir PLO 
pirmą kartą kaip ir derėjosi — nors labai netiesioginiai, 
viens antro nepripažindami. Izraelis teigia, kad paliaubas 
pasiekė JAV. PLO sako, kad kreditas priklauso Jungtinių 
Tautų organizacijai. Faktinai visi buvo įsivėlę: JAV per 
Jungtines Tautas susisiekė su Saudi-Arabija, kuri savo 
ruožtu susisiekė su PLO, o PLO per Libaną susisiekė su 
JAV, kuri susisiekė su Izraeliu . . .

Aišku, jau tai rodo ir įvykiai, kad paliaubos nereiškia 
konflikto galo. Jos laužomos ir dar bus sulaužomos ir vėl 
atnaujintos, bet faktas, kad šiuo laiku buvo atsiekta labai 
reišmingo susitarimo. Tai reiškia, kad pagaliau Izraelis, 
buvo priverstas apsigalvoti ir pradėti su PLO galia skaityti. 
Iš kitos pusės reiškia, kad PLO turi skaitytis su gyvenimo 
faktais, ir su laiku turės su Izraeliu sugyventi, — jei tas 
kraštas taps taikingu.

Bet pirmoje eilėje tos paliaubos reikšmingos nelaiminga
jam Libanui. Tas kraštas jau seniai sukarpytas į ivairių jėgų 
valdomas dalis. Jame viešpatauja ne tik suirutė, bet 
nuolatinis nekaltų civilinių gyventojų kraujo liejimas.

Paliaubos bent šiuo tarpu reiškia, kad Libano žmonės gali 
laukti taikingesnio gyvenimo.

“Karalaičio vedybos”
Per dienų dienas Britanijos ir JAV spauda (ir bendrai 

Vakarų spauda) buvo pilna žinių apie karalaičio-princo 
Charles vedybas. Britanijos sosto įpėdinis vedė jauną 
Anglijos aristokratę Dianą, kuri su laiku gal taps tos šalies 
karaliene. Suvažiavo iš viso pasaulio monarchai ir buvę 
monarchai, prezidentai, premjerai, ministrai padėti tą 
“istorinį įvykį” švęsti. Buvusiųjų monarchų tarpe buvo 
Jugoslavijos, Rumunijos, Graikijos ekskaraliai. Buvo ir 
pretendentų į sostus, kaip tai Paryžiaus “kunigaikštis”, 
kuris save skaito tiesioginiu Prancūzijos monarchijos 
įpėdiniu . . .

Kaip ilgai tie žaislai tęsis? Kaip ilgai civilizuotos 
demokratinės valstybės, kurios faktinai valdomos kaip 
respublikos, dar palaikys savo monarchijas? Europoje 
monarchijų dar lieka nemažai: Britanija, Švedija, Norvegi
ja, Danija, Belgija, Olandija, Ispanija . . .

Išskyrus Ispaniją, kur karalius vaidina tikrą politinę rolę, 
kiti Europos monarchai beveik berėįkjįmiai. Švedijos 
karalius Gustav atvirai sako, kad jo vyriausia užduotis yra 
“nesimaišyti po kojomis”. Britanijos karalienė irgi neturi 
daug galios, bet valdžia kasmet išleidžia šimtus milijonų 
svarų, išlaikyti monarchijos ištaikingai struktūrai su tais 
šimtais dykaduonių, “karališkojo kraujo” žmonių. Kaip ilgai 
tas tęsis? Londono miesto tarybos pirmininkas, kairus 
darbietis, netiesioginiai atsakė. Pakviestas dalyvauti princo 
Charles vestuvėse, jis pakvietimą atmetė. Jis viešai 
paskelbė, kad . . . “Ėmė keturias sekundes, ir aš nutariau — 
nedalyvausiu . . .”

Nėra abejonės, kad tokie civilizuoti pažangūs kraštai, kaip 
Švedija, Danija, Norvegija ir kitos su laiku susipras, kad 
kvaila, nelogiška ir prieštaringa pažangai seną monarchinį 
įprotį toliau tęsti.

Virs $50,000 uždirbantiesiems
Prezidentas Reagan liepos 27, kalbėdamas per televiziją 

visai šaliai, vėl išdrožė kalbą apie tai, kaip jis, mažindamas 
įeigos mokesčius, išgelbės šalį ir iš infliacijos, ir iš nedarbo 
ir iš visų kitų ekonominių negalavimų, kurie mūsų šalį 
kankina. Ne čia vieta gilintis į visas jo programos detales. 
Užtenka pacituoti, ką pasakė grupė liberališkesnių demo
kratų Kongreso narių:

“Trumpai, suvedant viską, galima pasakyti, kad preziden
to programa apkarpyti įeigos mokesčius taip sudaryta, kad 
ji turėtų sukelti džiaugsmą tiems, kurie uždirba virš $50,000 
į metus, ir liūdesį visiems kitiems, tai yra, didžiulei 
Amerikos žmonių daugumai . . .” Mes su šiuo apibūdinimu 
sutinkame. Prezidento kalba buvo pilna gudrios retorikos ir 
visokių “pusiau-tiesų”.

Su statistika, kaip žinome, galima daug ką daryti, — ją 
galima aiškinti ir vienaip ir kitaip, kartais visai atvirkščiai. 
Iš paviršiaus gali atrodyti, kad ir viename ir kitame 
aiškinime yra logikos. Bet faktas lieka faktu, kad prezidento 
programa labai patenkina didįjį biznį. Bet tokia jau Reagano 
ir jo bendraminčių “filosofija”: leisk didžiajam bizniui, leisk 
monopolijoms, leisk korporacijoms nemokėti mokesčių, 
leisk jiems iš mokėjimo mokesčių išsisukti kur tik galima, 
dargi duok jiems stipendijų, ir paskatinti tuos didžiulius 
pelnus — jie turės gero noro atgaivinti ekonomiją, ir su 
laiku nuo to gausingo stalo nuotrupos pradės nubirti ir

Amerikos KP vado 
įvykius Lenkijoje ir

JAV komunistų partijos 
generalinis sekretorius Gus 
Hali paskelbė laišką, pava
dintą “JAV imperializmas ir 
Lenkija. Kontrrevoliucijos 
strategija ir taktika”. Laiške 
pabrėžiama, kad Washingto- 
nas ir Wall Streetas pasta
ruoju metu yra tikrąja žodžio 
prasme dinamiškiausi ir ak
tyviausi antilenkškos veiklos 
visame pasaulyje centrai. 
Kaip tik iš Washington© duo
dami nurodymai, kaip panau
doti dabartinius sunkumus 
Lenkijoje. Amerikos valdžios 
ir reakcinių jėgų veikla ry
šium su įvykiais Lenkijoje — 
tai tik vienas bendros Jungti
nių Amerikos Valstijų užsie
nio politikos, kuria siekiama 
įsiviešpatauti pasaulyje, as
pektų.

Gus Hali pažymėjo, jog nuo 
1917 metų JAV užsienio poli
tika kiekvienos socialistinės 
šalies atžvilgiu buvo siekiama 
panaudoti kiekvieną proble
mą, kiekvieną sunkumą, 
kiekvieną spragą ir kiekvieną 
silpnumą mėginimams desta
bilizuoti ir sužlugdyti socia
lizmo pasaulį.

Amerikos bankininkai, ku
rie teikė Lenkijai paskolas, 
dabar privačiuose pokalbiuo
se sako: “Mes laikome Lenki
ją ant kabliuko, ir vienintelis 
JAV kapitalo įdėjimų bet
kurioje šalyje tikslas yra pel
nai ir viešpatavimas”.

JAV korporacijos, taip pat 
Centrinė Žvalgybos Agentū
ra, realizuodamos sąmokslą 
prieš Lenkiją, tikisi sunaikin
ti socialistinę Lenkiją, pa
kirsti socialistinės sandrau
gos pozicijas.

Nėra paslaptis, kokius me
todus jos naudoja, atkakliai 
siekdamos savo tikslų. Jų 
taktikos ir jų planų pagrindas 
visada buvo “destabilizacija”, 
sakoma laiške. “Destabiliza- 
cijos” tikslas — sukelti sąmy
šį ir politinę dezorientaciją, 
kurstyti riaušes, anarchiją ir 
chaosą.

Daugiausia tokia “destabi
lizacija” prasidėdavo nuo 
streikų. “Destabilizacija” bu
vo svarbiausias momentas 
taktikoje, kurią Jungtinės 
Valstijos panaudojo pažan
giai ir demokratiškai išrink
tai Salvadoro Aljendės vy
riausybei Čilėje nuversti 
1973 metais. Tokia pat takti
ką CŽA panaudojo, kad būtų 
nuversta demokratiškai iš
rinkta Mosadyko vyriausybė 
Irane 1953 metais ir Arbenso 
vyriausybė Gvatemaloje 1954 
metais.

Visais tais atvejais strei
kuojantieji buvo suklaidinami 
ir įtraukiami į politinius 
veiksmus. Šie streikai ir de
monstracijos sukeldavo 
ekonomines krizes, ir kiek
vienu tokiu atveju kaip tik 
tuo momentu pradėdavo 
veikti dešiniosios kontrrevo
liucines jėgos, kad dar labiau 
būtų destabilizuota padėtis.

Vandalizmo kurstymas, de
zorientacija ir anarchijos kė
limas gamyboje bei ideologi
nės painiavos sudarymas — 
tai seni, išmėginti ir patikrin
ti CŽA taktiniai metodai.

CŽA instrukcijoje apie 
kontrrevoliucijos organizavi
mą yra tokių šūkių, kaip 
“Socializmas humanišku vei
du”, ‘‘socialistinis atgimi
mas”, “liberalizacija”, “nepri
klausomybė”, “demokratinis 
socializmas” ir “reformos”, 
bet visi jie yra tik slaptažodis 
riaušių ir chaoso atmosferai 
sudaryti bei žmonėms įtrauk
ti į antisocialistinius veiks
mus.

Likimo ironija, sakoma 
laiške, ta, kad tie žmonės 
Jungtinėse Valstijose, kurie

pareiškimas apie 
Amerikos politiką
agituoja už streikus Lenkijo
je, pasidaro aršiausi profsą
jungų priešininkai ir streik
laužiai, kai pradedama kalbė
ti apie darbininkus ir apie jų 
profsąjungas pačiose Jungti
nėse Valstijose.

Kaip tik bankininkai, reak
ciniai politiniai veikėjai ir 
aukščiausias pareigas einan
tys profsąjungų vadovai, ma
sinės informacijos priemones 
ir ultradešinieji reakciniai bei 
fašistiniai sluoksniai daugiau
sia kelia “triukšmo dėl Lenki
jos, bet jų visiškai nejaudina 
Lenkijos ar lenkų tautos ge
rovė.

Jie stoja ne už “socializmą 
su bet kokiu atspalviu”, jie 
stoja už visišką socializmo 
sunaikinimą.

Kontrrevoliucijos ekspor
tas — svarbiausia Reaga
no — Haigo užsienio politikos 
grandis, pabrėžiama laiške. 
Reagano vyriausybė pavertė 
jį valstybine politika. Ji netu
ri jokios užuojautos lenkų 
tautai. Amerikos vyriausy
bės nejaudina jos problemos. 
Jos tikslas — ne daugiau ir

ne mažiau kaip rasti ir pritai
kyti efektyvius būdus, įgali
nančius panaudoti problemas 
Lenkijoje savo savanaudiš
kiems reakciniams tikslams.

Visame pasaulyje, visuose 
jo kampeliuose Reagano poli
tika kelia grėsmę tiek nacio
nalinei, tiek ekonominei šalių 
ir tautų nepriklausomybei.

Reagano vyriausybė nori 
pasukti atgal istorijos ratą, 
grįžti į tokius laikus, kokie 
buvo po Antrojo pasaulinio 
karo. Reagano vyriausybes 
politika, rašė G. Hali, prieš
tarauja pagrindinei istorijos 
raidai. Jo strategija — kontr
revoliucijos stragegija nebus 
sėkminga. Salys ir tautos 
nenori daugiau taikstytis su 
Amerikos imperializmo vieš
patavimu ir jo išnaudotojiška 
esme.

Laiško pabaigoje reiškia
mas įsitikinimas, jog Lenki
jos liaudis, remdamasi broliš
ka socialistinės sandraugos 
šalių, ir pirmiausia Tarybų 
Sąjungos, taip pat visų pa
žangių viso pasaulio žmonių 
pagalba bei parama, ras prie
monių ir jėgų atremti šiems 
imperialistinio kišimosi ir ar
domosios veiklos mėgini
mams.

(DOMUS SUSITIKIMAI

Knygotyros
baruose...

Genovaitė B agu ot ie n ė

Liepos 20 d., eidamas 83- 
uosius metus, mirė Lietuvos 
TSR liaudies rašytojas, LTSR 
valstybinės premijos laurea
tas Juozas Paukštelis. Lietu
vių literatūra neteko talen
tingo žodžio meistro, savo 
kūriniuose giliai meniškai 
atskleidusio liaudies gyveni
mą.

Juozas Paukštelis gimė 
1899 m. kovo 3 d. Titoniuose 
(Pakruojo rajonas) mažaže
mių valstiečių šeimoje., Nei 
sunki samdinio dalia, nei 
skriaudos, patirtos per Pir
mąjį pasaulinį karą, nenuslo
pino dar vaikystėje įsižiebu
sios žinių, mokslo aistros. J. 
Paukštelis 1923 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją, o 1927 m. 
— Kauno universitetą. 1926— 
1946 m. jis mokytojavo Kė
dainių gimnazijoje, buvo jos 
direktorius.

Rašyti pradėjo dar būda
mas moksleiviu, tačiau akty
viau šiam darbui atsidėjo 
universitete. 1922 m. periodi
koje ėmęs publikuoti eilėraš
čius, o vėliau ir prozą, 1928 
m. išleido apsakymų rinkinį 
„Vidurnakčio baladė". 1932 
m. pasirodė pirmasis jo roma
nas „Našlės vaikas". 1936 m. 
išėjusiame romane „Pirmieji 
metai" aiškiai nuskambėjo ra
šytojo -— buržuazinės san
tvarkos ir jos pagimdytų blo
gybių kritiko balsas, išryškė
jo jo tvirtas ryšys su realis
tine literatūra, su lietuvių kla
sikinės prozos tradicija.

Šios J. Paukštelio prozos

savybės ryškiai atsiskleidė 
1939 m. išleistame romane 
„Kaimynai", parodžiusiame 
tikrąją jo talento brandą. Ra
šytojo kūryboje įsivyravo Lie
tuvos kaimo tema, kuriai jis 
liko ištikimas visą gyveni-i 
mą.

Buvęs kartu su liaudimi^ 
gyvenęs jos darbais, rūpes-| 
čiais ir svajonėmis, J. Paukš-! 
telis ėjo su ja ir atkūrus Lie
tuvoje Tarybų valdžią. Jis 
dirbo mokytoju, žodžiu ir 
spaudoje reiškė pritarimą 
pažangioms gyvenimo per
mainoms.

Pokario metais J. Paukšte
lis vėl atsidėjo aktyviam lite
ratūriniam darbui. Parašė 
kelionių po Užkaukazę įspū
džius, pjeses „Audra ateina", 
„Vaiduokliai", „Asmeninis 
reikalas", išvertė nemaža A. 
Čechovo, N. Leskovo ir kitų 
įžymių rašytojų kūrinių. 
1959 m. jis išleido romaną 
„Jaunystė", kuris tapo rašy
tojo reikšmingiausio kūryba 
nio darbo — trilogijos „Jau
nystė", „Netekėk, saulele!" 
(1963 m.) ir „Čia mūsų na
mai" (1969 m.) pradžia.

Šiuose kūriniuose rašytojas 
sukūrė epiškai plačią lietu
vių valstietijos sąmonėjimo, 
jos kelio į socializmą pano
ramą. Už romanų trilogiją 
1969 m. rašytojui buvo pa
skirta LTSR valstybinė pre
mija.

J. Paukštelis aktyviai dir
bo iki paskutinės savo pras
mingo gyvenimo dienos. Iš
leido prisiminimų knygą apie 
jo pažintus žymius žmones, 
daug trūso įdėjo, ruošdamas 
spaudai savo „Raštus".

J. Paukštelio prozą mėgo! 
visos Tarybų šalies skaityto
jai. Geriausieji jo kūriniai! 
išversti į rusų, kitų broliškų
jų tarybinių tautų ir užsienio 
kalbas.

Jo nuopelnai literatūrai ir 
kultūrai įvertinti valstybiniais 
apdovanojimais, jam suteik
ti Lietuvos TSR nusipelniu
sio meno veikėjo ir Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo vardai.

Šviesus Juozo Paukštelio 
atminimas, giliai liaudiška jo 
kūryba visada liks gyvi mū
sų iJirdyse..

P. GRlSKEVlClUS, A. BARKAUSKAS, R. SONGAILA, 
K. KAIRYS, V. SAKALAUSKAS, L. ŠEPETYS, V. BALTRŪ
NAS, L. DIRZ1NSKAITE, E. MIEŽELAITIS, A. CESNAVI- 
CIL’S, K. AMBRASAS, J. AVYŽIUS, A. BALTAKIS, J. BAL
TŪSIS, ALF. BIELIAUSKAS, J. BIELINIS, P. BRAŽĖNAS, 
V. BUBNYS, P. DZIKARAS, J. GRUŠAS, J. JANU1TIS, 
V. JEMEUANOVAS, R. KASAUSKAS, R. KLIMAS, 
K. KORSAKAS, J. LANKUTIS, A. LAURINCIUKAS, J. MA 
CEVlClUS, A. MALDONIS, JUST. MARCINKEVIČIUS, 
V. MARTINKUS, D. MATUKAS, J. NEKROŠIUS, A. PO
CIUS, V. POVILAUSKAS, V. RADAITIS, V. REIMERIS, 
A, RIMKUS, L. ROMANOVICIUŠ, M. SLUCKIS, S. ŠIM
KUS, A. VILEIKIS, A. ZURBA

eiliniams žmonėms. O tuo tarpu? Tuo tarpu valdžia karpo 
biudžetą socialinei apsaugai, sveikatos reikalams, apšvie- 
tai, — kitaip sakant, liaudies gerbūviui. Ar Amerikos 
žmonės tą ilgai gali toleruoti?

SKAITYKITE

“LAISVĘ”

Vilnius, Saulėtekio alėja, akademinis miestelia. .. Čia 
įsikūrę Universiteto fizikos, ekonomikos, teisės k kitų 
specialybių studentai. Tarp jų ir bibliotekininkai. Užsu
kime į I korpusą, praverkime 315 kabineto duris. Mus 
pasitiks Universiteto istorijos fakulteto bibliotekininkystės 
ir mokslinės informacijos specialybių prodekanė, biblio
tekininkystės katedros vedėja Genovaitė Raguotienė.

Meilė knygai gimė dar vaikystėje, kai motinos kraičio 
skrynioje atrasti ir pavartyti Vydūno „Gimdymo slėpi
niai", tėvo prenumeruojamas „šaltinis", jo kietai įrišti 
komplektai, pagarbiai laikomi namuose, sužadino mergai
tės smalsumą. Jis vėliau išaugo į didelį susidomėjimą 
spausdintu žodžiu. Dar besimokydama Kauno vidurinėje 
mokykloje, Genovaitė Tėvelytė „Tarybų Lietuvai" para
šė pirmąjį rašinėlį. Jame papasakojo apie moksleivių su
rinktas ir kolūkiui padovanotas knygas. Baigusi vidurinę 
mokyklą, Genovaitė pasirenka bibliotekininkystės specia
lybę. Studijuoja Vilniaus universitete. Po studijų paski
riama Universiteto bibliotekininkystės katedros dėstytoja. 
1968 m. G. Raguotienė išrenkama istorijos fakulteto pro- 
dekane. Nuo 1970 m. —- ji docentė.

• • Knygotyrininkės dėmesio centre — vaikų • skaitymo 
problemos. Ji dėsto lektologijos, vaikų literatūros biblio
grafijos kursus. 1965 m. G. Raguotienė apgynė disertaci- 

Jaunesniojo ir vidutiniojo rjiokyklinio amžiaus 
buržuazijos vaidy-

ją tema 
vaikų užklasinio skaitymo problema 
mo laikotarpiu Lietuvoje", už kurią jai buvo pripažintas 
pedagogikos kandidato laipsnis.

Daugiau kaip šimtas G. Raguotienėš straipsnių, publi
kacijų ir mokslinių darbų bibliotekininkystės temomis iš
spausdinta periodinėje spaudoje. Jie paskelbti respublikos, 
šalies ir užsienio periodiniuose leidiniuose. Apie 20 dar
bų pasirodė įvairiuose straipsnių rinkiniuose ir enciklo
pedijose. G. Raguotieųės publikacijos 1 
tokiuose užsienio žurnaluose, kaip „Cit 
vedecke informacie" (CSSR), 
rasime ir JAV lietuvių spaudoje:
Didelio pasisekimo Susilaukė G. Raguotie 
tytojui skirtas veikalas „Šimtas knygos 
Tai „Vagos" leidyklos „Noriu žinoti" se 
je knygoje autorė populiariai aptarė daugelį knygotyros 
problemų. Joje papasakota apie skriptorius, spaudos iš
radėją J. Gutenbergą, žymiuosius leidėjus Aldus, Plan- 
tenus, Elzevyrus, šiuolaikinę knygos polįgrafinę gamybą 
ir dar daugelį kitų įdomių dalykų.

G. Raguotienė yra Valstybinės tarpžinybinės bibliotekų 
komisijos prie Lietuvos TSR kultūros ministerijos darbo 
su skaitytojais vaikais taryoos pirmininkė, 
darbų redkolegijos narė, Lietuvos TSR 
cialiojo vidurinio mokslo ministerijos mokslinės metodinės 
tarybos bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos sek* 
cijos mokslinė sekretorė. Per 25 pedagoginio darbo me
tus dalyvauta daugelyje įvairaus rango konferencijų, per
skaityta dešimtys pranešimų. Ji lankėsi Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Bulgarijoje, Belgijoje, Olandijoje, Suomijoje, 
JAV, stažavosi VDR Humboltų universitete Berlyne.

Mokslinis ir visuomeninis darbas 
apčiuopiama ir įvertinama veikla. O pediagoginė? Prode- 
kanės „ūkyje" yra dvi katedros su 20 d 
buotojų, arti 800 stacionaro bei neakivaizdinio skyriaus 
studentų. Milžiniškas būrys jaunų, savojo 
čių asmenybių. G. Raguotienė džiaugiasi busimąja knygos 
darbininkų karta. Tačiau ir rūpesčių pakanka.

Ateityje knygotyrininkės ir pedagogės 
darbai: baigiama kaupti medžiaga naujaip leidiniui, mo
kančiam jaunimą meilės knygai ir elgesių su ja, ruošia
mos publikacijos. Laukia nauji susitikimai 
ruošė — auditorijose, konferencijų salėše, kelionėse..,

DOMAS KAUNAS
Autoriaus nuotr.

buvo išspausdintos 
atel", „Kniznice a 

Marginalien" (VDR). Jų 
Laisvėje", „Šviesoje", 

lės masiniam skai. 
mįslių" (1974 m.), 
ijos leidinys. Šio-

Knygotyros 
aukštojo ir spe-

■ene realiausiai

stytojų bei dar-

kelio beieškan-

aukia vėl nauji

knygotyros ba-

EUGENI.il S MATUZEVIČIUS

MAŽA MĮSLĖ
Man iš pradžių atrodė:
Ten paukštis blaškos ant šakos, 
Nurausvintas saulėlydžio gaisų.
O gal virpėjo lapas vėjyje, 
Norėdamas pakilti ir nuskrist? . .

Bet juk tų vakarų 
Nebuvo vėjo.

EUGENI.il
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ISTORINIAI PROCESAI 
DIPUKŲ AKIMIS

BENDRI NAMAI

Socializmo idėjos nesulai
komai plinta — to net nerei
kia įrodinėti. Užtenka pa
žvelgti į pasaulio žemėlapį, ir 
nesunkiai įsitikinsite, kad ša
lių, pasirinkusių socialistinės 
orientacijos kelią, skaičius 
nuolat didėja. Vien tik Vaka
rų Europoje per pastaruosius 
dešimt metų į komunistų 
eiles įsijungė apie 800 tūks
tančių naujų narių. Šiandieni
niame pasaulyje net 94-se 
šalyse aktyviai veikia komu
nistų partijos. Visa tai plačiai 
žinomi faktai. Tačiau visada 
rūpėdavo žinoti, ką gi šiuo 
klausimu galvoja mūsų opo
nentai. Kuo gi jie aiškina tokį 
komunistinių idėjų populiaru
mo augimą?

Neilgai ieškojus, atsakymą 
radome užjūrio dipukų lei
džiamam fašistuojančiame 
leidinyje “Į laisvę”, patalpi
nusiame Ričardo Bačkio 
straipsnį “Vakarų Europa ir 
komunizmas”. Teisingai, pri
taria ponas Bačkis, socializmo 
idėjos nuolat plinta. Ir apla
mai: “Vakaruose išglebimas, 
pasyvumas ir netikrumas. 
Komunistiniame pasaulyje — 
veržlumas, atkaklumas ir tik
rumas”. Maža to — anot pono 
Bačkio, — “kai kurios Vakarų 
Europos tautos jau yra visai 
prinokusios komunizmui”. 
Bet šis liūdnas gamtos reika
las liečia ne visus, bet tik 
romantiškos kultūros tautas: 
ispanus, italus, prancūzus, 
portugalus, kuriems vos ne 
fatališkai lemta tapti komu
nistais.

Kodėl tik romantiškos? — 
paklausite nustebę. Negi an
glosaksiškas ar germaniškas 
kapitalizmas kuo nors skiriasi 
nuo romantiškojo? Ir apla
mai — ar galima kapitalizmą 
skirstyti į kokias nors gru
pes, išskyrus jo išsivystymo 
stadijas? Bet tegul mums 
atveria akis pats ponas Bač
kis: “Gyvename demokrati
nėse valstybėse. Milijonam 
balsuotojų mažai rūpi išsiaiš
kinti komunizmo doktrinas. 
Juos taip pat nedaug domina 
ir komunistinių režimų prak
tika Rytų Europoj ar pačioj 
Sovietų Sąjungoj. Jiem pir
miausia rūpi savieji reikalai”.

Neįtikėtina, ponas Bački, 
taip ir norisi pasakyti. Kad 
prancūzai ar italai eitų bal
suoti nežinia už ką — neįtikė
tina. O tuo labiau — kad jie 
net nesidomėtų, kas gi yra ta 
komunistinių režimų prakti
ka. Negi jie tokie . . . kaip čia 
mandagiau išsireiškus? Bet 
ne, romantiškosios kultūros 
atstovai mąsto visiškai nor
maliai. Tai išryškėja daug 
vėliau, kai tampa aišku, kad 
nagrinėdamas komunizmo 
populiarumo priežastis, pra
deda painiotis- pats ponas 
Bačkis. Pasirodo, italai ar 
prancūzai balsuoja ne už katę 
maiše, o už tokią programą, 
kuri labiausiai atitinka jų 
svajones, viltis ir lūkesčius. 
Bet čia ponas Bačkis supran
ta per daug prasitaręs, todėl 
skubiai taisosi. Atsiminkime, 
taisosi, kad romantiškosios 
kultūros tautų bruožas yra 
jausmingumas ir konkretu
mas. Matyt, šis nesveikas 
lydinys ir duoda nelemtą 
polinkį kairėn. Jausdamas, 
kad vėl mažai ką, išskyrus 
save ir artimuosius, įtikino, 
ponas Bačkis pasiraitoja ran
koves ir visu smarkumu kim
ba į romantiškųjų tautų reali
jas.

Pešiodamas minėtas reali
jas, ponas Bačkis pasako 
labai daug ką įdomaus, ką 
retas ponas iš anapus sau 
leidžia. Pasirodo, štai kokie 
dalykai. Anksčiau romantiš
kosios tautos turėjo net tris 
atraminius stulpus. Pirmas 
stulpas — tai bažnyčia, savo 
autoritetu saugojusi romanus 
nuo klystkelių ir įvairiausių

nedorybių. Dabar šis stulpas 
nuvirtęs. Aha, taip ir knieti 
pridurti, vadinasi, ne komu
nistai kalti, kad žmonės nu
stoja tikėję . . . Bet nenu
krypkime į šalį. Vis tiek neį
rodysim. Mūsų oponentų 
nuomone, sekuliarizacijos 
procesas vyksta visame pa
saulyje, išskyrus socializmo 
šalis. Tiksliau sakant, seku
liarizacijos procesas vyksta ir 
pas mus, bet jį mūsų oponen
tai vadino religijos persekio
jimu ir naikinimu . . .

Antras ir trečias stulpai — 
šeima ir geras darbdavys. 
Pasirodo, romantiškose šaly
se vyras yra tapęs šeimos 
vergu, todėl jis, anot pono 
Bačkio, godžiai žiūrįs Tarybų 
Sąjungos pusėn. Ten žmonos 
dirba, vaikai vaikų darželiuo
se, mokslas nemokamas, ir 
vyrams nereikia tiek plėšy
tis. Na, o dėl ko nuvirto 
trečias stulpas?

Anglosaksiškas ar germa
niškas šeimininkas, teigia po
nas Bačkis, yra žymiai geres
nis. Tuose kraštuose, anot 
straipsnio autoriaus, streikas 
yra retenybė, ir vyksta jis tik 
ūkiniais motyvais. Kas kita, 
pasirodo, romantiškos kultū
ros kraštuose. Čia viskas 
kitaip. Darbininkas yra nusi
vylęs įmone. Jis nieko apie ją 
nežino: nei kas ją valdo, nei 
kaip jai sekasi, nei kur eina 
pajamos, nei ar ji turi rinkų, 
nei jos ateities perspektyvų. 
Nieko nuostabaus, jeigu to
kių netikusių šeimininkų 
samdinys atsiduria pas kai
riuosius, įspėja ponas Bačkis.

Kokias gi išvadas galima 
padaryti, susipažinus su pa
našaus tipo rašiniais? Bene 
svarbiausia — ponai Bačkiai 
nieko ligi šiol nesuprato ir 
nieko neišmoko. Tarsi garsio
jo rašytojos Beecher Stowe 
romano “Dėdės Tomo trobe
lės” aprašomais laikais, kal
bama apie gerus ir blogus 
šeimininkus, apie netikusius 
ir pagirtinus samdinius. Tuo 
tarpu užtenka paimti į rankas 
paprasčiausią pasaulio ekono
mikos žinyną, kur be jokio 
vargo rasime šiuos skaičius: 
šiandien praktiškai Vakarų 
pasaulį valdo 350 monopolijų, 
kurių rankose sukaupta 70 
procentų kapitalo, kurių 
veikloje užimta du trečdaliai 
visos kapitalistinio pasaulio 
darbo jėgos. Beveik pusė iš 
jų — 162 monopolijos — 
priklauso JAV, 47 — Japoni
jai, 30 — Anglijai, 25 — 
VFR, 22 — Prancūzijai, 6 — 
Italijai. Ne viena šių super 
gigančių — tarptautinės. To
dėl kalbėti apie romantiškos 
kultūros šalių kapitalizmą, 
kuris kažkuo skiriasi nuo an
glosaksiškojo ar germaniško
jo yra mažų mažiausia absur
diška.

Jungtinėse Valstijose 200 
tūkstančių šeimų, kas sudaro 
0.3 procento gyventojų skai
čiaus, valdo 22 procentus 
visų šalies turtų. Tuo tarpu 
daugiau nei 60 procentų gy
ventojų tenka tik 7 su puse 
procento visų gaunamų gėry
bių. Anglijoje 4 proc. gyven
tojų valdo virš 28 proc. šalies 
kapitalo. Prancūziją valdo 25- 
kios finansinės ir pramoninkų 
grupės — viso 250 žmonių. 
Federatyvinėje Vokietijoje 
nepilni 2 proc. valdo 74 proc. 
gamybos priemonių.

Tuo tarpu visuomenė be 
jokio išnaudojimo yra visiškai 
įmanoma — tai akivaizdžiai 
įrodo socializmo šalys kiek
viena savo egzistavimo die
na .. . Kazys Bagdonavičius

“Visur gerai, o namuose 
geriausia”, sako sena lietuvių 
liaudies išmintis. Taip kalba
ma apie nuosavus namus. 
Tai, žinoma, tiesa. Kur gi gali 
būti geriau, kaip savuose 
namuose, kur žmogus gyve
ni, kur viskas žinoma ir įpras
ta. Bet kartais tenka pabūti 
ir svetimuose namuose, ilges
nį ar trumpesnį laiką. O būna 
ir taip, kad reikia visai atsisa
kyti savų namų ir persikelti į 
naują vietą — į naujus na
mus. Pradžioje, kol žmogus 
pripranta, jaučiasi it ne savo 
vietoje. Bet kai pagyvena 
ilgesnį laiką, apsipranta, ir 
čia pasidaro “savi” namai.

O kad naujuose namuose 
jaustumeis taip, kaip ir se
nuose, reikia gerokai padir
bėti, susikurti tokią aplinką, 
kuri, jeigu ir neatstotų senų
jų namų, tai bent sudarytų 
patogias sąlygas tolimesniam 
gyvenimui. Tuo turime pasi
rūpinti mes patys, arba, kar
tais, mūsų artimieji ir net 
atatinkamos instancijos, arba 
valstybė. Visko būna žmonių 
gyvenime.

Jeigu kapitalistinėje visuo
menėje savo gyvenimu turi 
rūpintis kiekvienas žmogus 
atskirai, tai socialistinėje vi
suomenėje, didelę to krūvio 
dalį pasiima valstybė: stato 
kolektyvinius namus, rūpina
si žmonių sveikata, jų išsila
vinimu, vaikų auklėjimu, 
poilsiu ir daugeliu kitų žmo
nių poreikių sutvarkymu. Ir 
visa tai daroma ne pasipelny
mo tikslu, o žmonių gerovės 
labui.

1979 metais Lietuvos TSR 
iš valstybės biudžeto sveika
tos apsaugai paskyrė 184,2 
milijono rublių. 1980 metais 
pensininkams išmokėta (į 
pensiją išeina moterys sulau
kusios 55 metus, o vyrai — 
60) 356,8 milijono rublių. 
Tarybų Sąjungos Ministrų 
Tarybos nutarime sakoma, 
kad šiame penkmetyje bus 
įmamasi priemonių, sutei
kiančių šeimoms, turinčioms 
vaikų, ir jaunavedžiams, dau
giau privilegijų gaunant val
stybinį gyvenamąjį plotą, 
taip pat individualinėje ir 
kooperatinėje statyboje. Kad 
moterims būtų sudarytos pa
lankesnės sąlygos dirbti ir 
auklėti vaikus. Vienišiems ir 
globotinių neturintiems sene
liams ir invalidams bus ple
čiami ir naujai statomi inter
natai — nauji namai, į ku
riuos persikels iš senųjų (sa
vo namų) vieniši seneliai ir 
invalidai. Štai tas pranašu
mas tarp kapitalistinės siste
mos ir socialistinės. Tarybų 
Lietuvoje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje nėra apleistų ir 
benamių; nėra elgetaujančių 
ir valkataujančių vaikų. Di
džiulis dėmesys skiriamas 
žmonių gerovei — jų buičiai 
ir švietimui.

Vilniuje, Dzeržinskio gat
vės gale, jau prieš porą metų 
išaugo gražus raudonų plytų 
keturaukštis namas. Tai nau
jas internatas-pensionatas, 
respublikinės ir sąjunginės 
reikšmės personaliniams 
pensininkams skirti namai,

| labai gražiame klonyje, netoli 
Verkių pušyno. “Laisvės” ko
respondentas apsilankė šiuo
se namuose ir štai ką išgirdo 
iš jų direktorės Danutės Jan
kauskienės:

“Mūsų namai turi 150 vie
tų — 71 kambarį viengun
giams ir 29 butus po du 
kambarius, šeimoms iš dviejų 
asmenų. Gyventojai, pensi
ninkai, — nežiūrint kokią 
pensiją jie gautų, 75 procen
tus įneša į pensionato kasą, o 
likusius 25 procentus pasilie
ka savo asmeniniams reika
lams. Pensionatas savo gy
ventojus aprūpina viskuo: 
baldais, patalyne, kasdieniais 
ir išeiginiais drabužiais, ava
lyne ir taip toliau. Iki pat 
dantų šepetuko, sako direk
torė.

Pensionatas sanatorinio ti
po. Jo gyventojams suteikia
ma visokeriopa medicininė 
gydomoji pagalba: vaistai, 
įvairios vonios, masažai, te
rapinės procedūros ir visa 
kita. Kai gyventojui prireikia 
rimtesnės medicininės pagal
bos, guldome juos į Ketvirtos 
valdybos Respublikinę ligoni
nę.

Pensionatas turi nemažą 
biblioteką, prenumeruojami 
įvairūs periodiniai leidiniai, 
turi biliardinę, didžiule salę 
spektakliams ir kino sean
sams, kur rodomi filmai du 
kartus į savaitę. Nors pensio
natas dar jaunas, sako Danu
tė Jankauskienė, bet jau 
spėjo susiorganizuoti gražus 
saviveiklos būrelis, kuris ne 
tik džiugina mūsų gyvento
jus, bet ir pabuvoja kituose 
kolektyvuose. Žodžiu, žmo
nės gyvena, bendrauja ir 
linksminasi bendruose na
muose — vienoje ir darnioje 
šeimoje”.

Kartu su direktore pa
vaikščiojome po kelis aukš
tus, gražiais, minkštais take
liais išklotais koridoriais, ap
lankėme keletą pensionato 
gyventojų — pavienių, vieno 
kambario bute, ir šeimų, 
gyvenančių dviejuose kamba
riuose. Kambariuose viskas 
ko reikia žmogaus gyvenimui 
ir pasidėjimui: baldai, šaldy
tuvas, pensionato ryšiams 
vidaus telefonas, radijo imtu
vas ir kiti buities reikmenys. 
Čia sutikau ir anksčiau buvu
sį kaimyną, iš Argentinos 
sugrįžusį Valentiną Kava
liauską, plačiai Lietuvoje ži
nomą revoliucinio judėjimo 
dalyvį, nuo 1929 metų Ko
munistų Partijos narę Mariją 
Kaukaitę ir kitus. Kaukaitė 
mus pavaišino skania kava, 
obuolių sūriu, sausainiais ir 
kitais skanėstais. Ji turi Vil
niaus apylinkėse sodelį, vasa
rą mėgsta pasidarbuoti, o 
nuo vaisių iki vaisių, pati 
valgo ir kitus vaišina savo 
darbo vaisiais.

Šie žmonės jau persikėlė į 
naujus namus, paruoštus val
stybės. Jie čia gyvena ir 
kuria sau tinkamą aplinką, 
kad jaustųsi taip, kaip senuo
se — savuose namuose. O jų 
vis daugėja ir daugėja mūsų 
šalyje. Juodpenietis

PRISIMENANT "LAISVES" JUBILIEJUI

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ"

Šiais metais pažangus 
Amerikos lietuvių laikraštis 
“Laisvė” atšventė 70 metų 
jubiliejų. Tai progai skirtas 
režisieriaus ir operatoriaus 
R. Verbos, operatoriaus J. 
Kazlausko ir redaktorės B. 
Pajėdienės kino žurnalas 
“Tarybų Lietuva” Nr. 11. 
Kino juostoje apžvelgiama 
laisviečių veikla, jų glaudūs 
ryšiai su gimtine — Tarybų 
Lietuva.

Ekrane matome Brooklyno 
“Aido” chorą, tautiečių susiė
jimus “Laisvės” salėje, žy
mius visuomenės veikėjus A. 
Bimbą, R. Mizarą, !. Mizarie- 
nę, P. Ventą, M. Stenslerie- 
nę, L. Prūseiką, K. Karosie-

nę ir daugelį kitų “Laisvės” 
bendradarbių. Kino juostoje 
užfiksuoti jų viešnagės Tary
bų Lietuvoje momentai. Tai 
jaudinančios akimirkos, Lie
tuva jiems visada buvo ir yra 
širdžiai brangi tėvų žemė.

Kino žurnalas baigiamas 
kadrais, filmuotais iškilmin
game “Laisvės” septyniasde
šimtmečio minėjime Vilniuje, 
į kurį atvyko Lietuvos Ko
munistų partijos ir respubli
kos vyriausybės vadovai. Pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
laikraščiui “Laisvė”, jos ne- 
pailstantiems bendradar
biams buvo linkima ilgų kū
rybingų metų . . .

Iš “G. Krašto”

3-IAS PUSLAPIS

LITUANISTIKOS BARUOSE

Didysis musų žodynas
Ne vienam turbūt atrodo, kad žodyną 

sudalyti yra gana lengva: surašei pagal 
rašybos normas girdimus ir žinomus ko
kios kalbos žodžius iš eilės, ir baigta. Ži
noma, dar ir sukirčiavai. .. Toli gražu ne. 
Tai visada yra didelių svarstymų, kruopš
čių, darbų rezultatas.

Plikoje vietoje žodynai negimsta. Tik 
formuojantis, raštų kalbai, iškilus reikalui 
turėti normintą rašybą, pasiėmus užda
vinį įteisinti kultūros reikalams tam tikrą 
tautos kalbos leksikos sluoksnį, atsiranda 
žodynininkų, kurie rekomenduoja, ką ir 
kaip vartoti, kaip rašyti. Visų tautų pir
mieji žodynai, kaip ir mūsų K. Sirvydo 
„Dictionarium trium linguarum" (1620), yra 
kaip tiktai šitokio pobūdžio, šitokiam rei
kalui skirti (juo siekta dar mokyti taisyk
lingai ką versti iš lotynų, lenkų kalbų).

Kiekvienos tautos gyvenime ateina toks 
metas, kai būtina žinoti ir paskelbti pasau
liui visą kalbos turtą, jį imti naudoti viso- 
kiausiems tautos kultūriniams reikalams.

Prie tokio žodyno kitų tautų pavyzdžiu 
pamažu, bet tvirtai ėjo ir lietuviai. F. Kur
šaičio, G. H. F. Nesselmanno, A. Juškos ir 
kt. žodynai buvo tarsi parengiamasis eta
pas išsamiam lietuvių kalbos žodynui.

Tokia idėja šio šimtmečio pradžioje deg
te užsidegė didysis mūsų kalbininkas K. 
Būga. Patartas latvių kalbotyros milžino J. 
Endzelyno „atsidėti rimtam darbui žodyno 
šiltyje" (Z. Zinkevičius „Kazimieras Būga", 
Vilnius, 1979), jis ėmė kaupti žodyno me
džiagą iš senųjų raštų ir iš didžiausio bei 
svarbiausio lietuvių kalbos turtų sandė
lio — tarmių. Susidarius net menkiausioms 
galimybėms, K. Būga imasi titaniško darbo 
— rengia ir leidžia thesaurus tipo „Lietuvių 
kalbos žodyną”, kurio išėjo tik du sąsiu
viniai (K. Būga persidirbęs mirė, net ne
besulaukęs antrojo sąsiuvinio).

Po K. Būgos mirties kalbotyra Lietuvoje 
tarsi sustoja, 600 000 jo surinktų lapelių 
„ilsisi" saugyklose. Pagaliau 1930 m. pa
skiriamas naujas žodyno redaktorius —* 
Juozas Balčikonis, kuris imasi darbo su di
džiule energija. Kas skaitė J. Balčikonio 
„Rinktinių raštų" pirmąjį tomą, tas žino, 
kiek turto (milijoną lapelių) pats ir jo tal
kininkai iš visur sulasiojo, kaip buvo ren
giamas tekstas, nuolat pildomas, koreguo
jamas, taisomas, kad tik kuo geriau, kuo 
teisingiau būtų parodyta lietuvių kalba, 
kad kiekvienas jos žodelis būtų pateiktas 
išsamiai, apgalvotai. J. Balčikonis sudarė 
tvirtą žodyno sistemą — parodyti kiekvie-' 
no žodžio istoriją: kokiuose žodynuose, se
nuosiuose raštuose, kuriose tarmėse varto
jamas ar vartotas, kokie yra žinomi žodžio 
variantai, kaip jie kirčiuojami. Ypač Imta 
kreipti dėmesį į stilistinį žodžio vartojimą, 
perkeltines reikšmes, vaizdingumą- Suradęs 
nemaža gerų talkininkų •— žodžių rinkėjų, 
bendradarbių, J. Balčikonis padėjo tvirtus 
Lietuvių kalbos žodyno pamatus, pats du 
pirmuosius (I — 1941, II — 1947) atsidėjęs 
redagavo, rašė, pildė. Visą amžių jis ma-

lintis rodyti jos kul- 
su kitomis tautomis.

metų
ru-

vienuolika storų to-

nė, kad Žodynas mūsą tautai yra vienas 
iš svarbiausių turtų, ga 
tūrą, mąstymą, ryšius

Pernai jau suėjo pbnkiasdešimt
nuo Žodyno darbo pradžios, o šiemet, 
denį, bus 40 metų nuo pirmojo tomb pa
sirodymo. Turime jau 
mų, dvyliktasis spausdinamas, redaguoja
mas tryliktasis, rašomąs keturioliktasis...

Žodyną perima jau 
seniausiųjų likęs yra Antanas Lyberis, va
ręs pirmąsias teksto eilutes, dabar kore
guojantis tekstą. Nuo 
buvusį atsakomąjį rede. 
Kruopą pakeitė Kazys 
čiupinėjantis kiekvieną 
tik neliktų klaidų, kad 
bė neišlįstų ir nebadytrį akių visam pasau
liui (Žodynas indoeuropeistų yra ypač ver
tinamas). Vyresnieji S. 
kas jau po trisdešimtį 
binėdami iš visų pusnį vos ne kiekvieną 
tomo žodelį (vienoje kr 
30—95 tūkstančius), 
reikšmes, kirčius ir piiegaidės. šiek tiek 
jaunesni, 20 metų atidirbę A. Balašaitis, 
K. Vosylytė, I. Ermanytė, K. Pakalka gili
nasi į senuosius raštus, tarmes (jos ypač 
daug kruopštumo reikalauja), kasmet vyks
ta į tarmes žodžių užrašyti.
šimtmečio dar neišdirbusios, Z. Šimėnaitė, 
A. Vilutytė, M. Lenkevičiūtė rašo tekstą, 
taiso korektūras, rašo žodžius iš tarmių, o 
visai jaunos, tik tik žodyne kojas apši
lusios R. Petrokienė, G 
lonskio proanūkė D. Rimantaitė eksperi
mentuoja, rašydamos tekstą, mokosi, mo
kosi, pamačiusios, koks 
kus darbas — reikia se 
mes, vos ne visus žodynus gerai ir labai 
gerai pažinti.

Sakoma, kad tik j pe: 
žodynininkas jau pateik 
ir kad tarmę tirti, jos 
gali tik tarmę, jos lonet.ką, morfologiją 
išmanantis žmogus.

Žodyno darbas eina 
nuotaika nedideliame 
ve, verčiančiame gilią 
žai ko nuveikti.

visai kita karta. Iš

1952 iki 1975 m. 
ktorių velionį Joną 
Ulvydas, čiuDinėte 
teksto eilutę, kad 
tik kokia neteisy-

Kėzytė, J. Paula us- 
metų praleido, kni-

ygoje jų būna apie 
saugodami žodžių

Jaunos, de-

Savičiūtė, J. Jab-

tai didelis ir sun- 
nuosius raštus, tar

škius darbo metus 
ia įmanomą tekstą 

taktus užrašinėti

I priekį. Darbinga 
1Į5 žmonių kolekty- 
vagą, leidžia neina-

Atkakliai, atsidėję dirbdami, pamatysime
ir paskutinį, šešioliktąjį ar septynioliktąjį 
tomą, o gal dar ir papildymų knygą, nes 
vis užrašoma žodžių, kurie nepateko į
ankstesnius tomus. Buvusių ir dabartinių 
žodžių rinkėjų (dabar ypač daug užrašo 
farmacininkas pensininkas S. Račiūnas,
biologas J. Jurevičius, biologai doc. A. 
Girdenis, prof. V. Grmaveckis, farmacinin
kas iš Kvėdarnos K. Balčiūnas ir kt.) už
rašytas kalbos turtas rodosi ir rodysis pa
sauliui gražiausiomis, vertingiausiomis ypa
tybėmis, visomis vaivorykštės spalvomis, 
kurias, rodos, į savo archaiškiausią kalbą 
yra įaudusi ir audžia mūsų tauta.

VYTAUTAS VITKAUSKAS

VARĖNOJE IŠ LAIKRAŠČIO "RAUDONOJI VĖLIAVA"

AUSTOJE Varėnos vl- 
** dūrinės kaimo profesi

nės technikos mokyklos 
saviveiklininkų šeimoje vis 
ryškiau pasirodo armonikų 
ansamblis, vadovaujamas 
I. Baziliauskienės. Sis

kolektyvas, suburtas prieš 
5 metus, iškovojo nemažai 
puikių pergalių. Respubli
kinėse apžiūrose jis 2 
kartus laimėjo antrąsias ir 
3 kartus pirmąsias vietas. 
Ansamblis dažnai koncer

tuoja, pasirodo meno sa
viveiklos šventėse.

V. SUKACKO nuotrau
koje—mokyklos armonikų 
ansamblis groja Šiemetinia
me jaunimo festivalyje.
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MOŠŲ SVEIKATOS REIKALAIS

KODĖL SKAUDA GALVĄ IR KAIP GYDYTIS
Galvot ikautmais dažniausiai pasireii- 

kta narvų sistemos ir kai kurių organų li
gos. Specialistų apskaičiavimais 10—20% 
’ gonių skundžiasi galvos skausmais.

Dažniausiai galvą skauda sergant mig- 
ina. šią ligą 3000 m. pr. m. e. apraiė 

šumerai. Nuolatinių galvos skausmų buvo 
varginami daug {žymių istorinių asmenybių, 
mokslininkų, kultūros veikėjų: Cezaris, 
Darvinas, Nobelis, Mainė, Čaikovskis, Šo
penas, Ničė, Froidas, Baironas ir kt.

Daugeliui ligonių, nusiskundžiančių gal
vos skausmais, nustatoma kraujagyslių va
zomotorinė distonija, kaklo spondiliozė. 
Pastaruoju metu vis dažniau galvos skaus
mai yra susiję su kaklo slankstelių paki
timais. Dažnai galvos skausmus sukalta 
smegenų apdangalų ligos, pvz., arachnoidi- 
tas. Galvos skausmai gali atsirasti ir nuo 
nosies, sinusų, vidinės ausies, akių sutri
kimų, kraujagyslių aterosklerozės, galvos 
traumų ir kt. Galvos skausmai būna susiję 
su alkoholine intoksikacija, funkciniais 
nervų sistemos sutrikimais, pervargimu. 
Yra galvos skausmų, kurio kyla nuo 
smegenų ar jų apvalkalų sunkesnių orga
ninių ligų — meningito, smegenų auglio. 
Skausmą gali sukelti ilgai trunkantis krau
jospūdžio padidėjimas ar sumažėjimas, 
akispūdžio pakitimai. Vadinamieji konstitu
ciniai galvos skausmai daugelj metų ar 
mėnesių būna vienodai intensyvūs, afsiran- 
da periodiškai. Tai dažniausiai migreniniai 
galvos skausmai. Moterims prieš menstru
acijas atsiradę galvos skausmai primena 
migreninius. Nedelsiant j gydytoją neuro
logą reikia kreiptis, kai galvos skausmai 
pasireiškia naktimis bei rytais kartu su 
pykinimu ar net vėmimu. Skausmų, kurie 
atsiranda nuo ilgo skaitymo ar rašymo, 
priežastis dažnai yra akys.

Galvos skausmai ypač susiję su migrena. 
Statistika rodo, kad migrena serga 3—10%

gyventojų. Iš jų 60% tai aiškus paveldimu
mas, ypač jei migrena sirgę ar serga abu 
tėvai. Migrena 3/< atvejų išryškėja Iki 30 
metų . amžiaus. Moterys migrena serga 
3—5 kartus dažniau negu vyrai. Migrenų 
priepuolius išprovokuoja orų pasikeitimas, 
nervinė įtampa, miego stoka arba per il
gas miegojimas, mitybos sufrikiinas, ašt
rūs valgiai, kartais vartojamos priemonės 
nuo nėštumo. Migrenos priepuolis trunka 
kelias valandas, retai kada ilgiau kaip vie
ną dieną. Prieš priepuolj kai kurie ligoniai 
esti pernelyg nuotaikingi, po priepuolio 
— prislėgti, blogos nuotaikos. Kai kurių 
mokslininkų duomenimis, tarp migrenos 
priepuolių organizme vyksta patologinis 
procesas, kuris gali pasireikšti staigiu vi
duriavimu, nualpimu, skausmais pilve. Tai 
gali suklaidinti gydytoją, versti jį ieškoti 
vidaus ligų.

Galvą skaudėti gali keičiantis orams, po 
didesnių fizinių ir psichinių perkrovimų. 
Nerūkantys dažnai skundžiasi, kad prirū
kytose patalpose jiems ima skaudėti gal
vą. Dažnai galvos skausmais skundžiasi 
vairuotojai, sekretorės, daug mezgančios 
moterys. Nuo sprando ir pečių raumenų 
pertempimo skausmai per pakaušį išplint* 
Iki kaktos.

Sergantieji kaklo migrena Žmonės, su
kiodami galvą j šonus, gali girdėti braš
kesį sprande. Braška susidėvėję stuburo 
slanksteliai arba diskai. Kūno padėtis ar
ba laikysena, kuri anksčiau nevargindavo, 
ilgainiui darosi vis sunkiau pakeliama. 
Tiems, kas rytą atsikelia su skaudama gal
va, patartina nemiegoti ant pilvo. Kas mie
ga ant šono, turėtų tuštumą aukščiau pe
ties užpildyti susuktu pūkiniu priegalviu, 
kad galva ir kaklas turėtų atramą. Jei pa
kitę kaklo slanksteliai, reikia vengti stai
giai sukioti galvą į šonus. įtemptai dir
bant ištiestu kaklu, reikia retkarčiais galvą

pamasažuoti, pasivaikščioti, truputį pasi
mankštinti, išvėdinti kambarį. Funkcinio 
pobūdžio galvos skausmus sumažina drėg
nas kompresas ant galvos, veido apipyli- 
mas šaltu vandeniu. Taip pat gerai nusi
plauti kojas šaltu vandeniu. Migrena ser
gančių ligonių dažnai yra sumažėjęs krau
jo spaudimas — tad reikia jj didinti. Bet 
gali kartais būti ir padidėjęs kraujo spau
dimas.

Dažnai palvos skausmai būna sergant 
neurozėmis, ypač neurastenija. Tada reikia 
ilpiau gydytis, pašalinti konfliktines situa
cijas. Tokie asmenys geriau jaučiasi vaka
re. Naktį gali daug sapnuoti.

Galvos skausmai gali atsirasti ir Ilgai 
vartojant vaistus, pvz., fenacetiną, kuris 
gali sutrikdyti inkstų funkciją, kraujodarą. 
Kava yra tik laikina priemonė. Ilgai var
tojus kavą, gali atsirasti vidinis nerimas, 
kurį sunku panaikinti ir geriausiais šiuolai
kiniais raminamaisiais vaistais. Moterys, 
kurių galvos skausmai susiję su menstrua
cijomis, prieš menstruacijas ir jų metu turi 
mažiau vartoti druskos ir skysčių, aštrių 
valgių. Apskritai moterys savaitę prieš 
menstruacijas būna ne tokios atidžios. Dėl 
to, kaip rodo britų karališkosios draugijos 
kovai su autoavarijomis tyrimai, vairuoda- 
mos autotransportą, gali neišgirsti iš pas
kos važiuojančių automašinų signalų ir 
klaidingai vertinti atstumus. Pasitaiko, kad 
tuo laikotarpiu moterys vairuotojos už
miršta prisirišti saugos diržais arba neprisi
mena eismo taisyklių. O jei dar skauda 
galvą (dėl skysčių padidėjimo organizme, 
smegenų ląstelėse), joms ypač sunku.

Sergantiems galvos skausmais reikia 
stengtis vengti galvos skausmus provokuo
jančių jpročių ir situacijų, o vaistus vartoti 
tik gydytojo nurodytus.

Gyd. ČESLOVAS ORIZICKAS

TAIP SUNKIAI, 
BET GRAŽIAI 
GYVENTA

ŠĖTOS VAISTININKAI
Pačiame Kėdainių rajono 

pakraštyje yra nedidelis Šė
tos miestelis. Tai — apylin
kės ir kolūkio centras, kuria
me kasdien reikalų atsiranda 
ir tolimesnių kaimų gyvento
jams. Vienam kitam tenka 
pasukti ir į nedidelę gatvelę, 
kurioje įsikūrusi vaistinė.

Beveik tris dešimtmečius 
vaistinėje triūsia Elena ir 
Vytautas Inokaičiai. Iš vieti
nių žmonių pasakojimų su
pranti, kad jie išmano, myli 
savo darbą, stengiasi visomis 
išgalėmis padėti žmogui. Dar 
nebuvo tokio atvejo, kad 
Inokaičiai pažadėję neištesė
tų, nors dėl to tenka ne kartą 
ir ne du teirautis pas kitus 
vaistininkus, važiuoti į Kau
ną ar Vilnių. Apylinkės žmo
nės išrinko vaistinės valdyto
ją Vytautą Inokaitį vietinės 
Tarybos deputatu.

Daug kas pasikeitė Šėtoje 
per tuos metus, kurie prabė
go vaistininkų šeimai čia ap
sigyvenus. Miestelyje dabar

yra viskas, kas reikalinga 
jaukiai ir patogiai žemdirbio 
buičiai — geri butai su visais 
patogumais, vaikų darželis, 
keturaukštė vidurinė mokyk
la, buitinio aptarnavimo pa
viljonas ir t. t. V. Inokaitis 
yra sukaupęs daug medžia
gos apie miestelio praeitį, ne 
vieną laisvalaikio valandą pa
skyrė savo mėgiamam daly
kui—kraštotyrai.

Šiais metais sukaks 100 
metų nuo Šėtos vaistinės 
įsikūrimo, todėl V. Inokaitis 
ypač kruopščiai gilinasi į jos 
istoriją. Svečiui jis mielai 
rodo pageltusius dokumen
tus, nuotraukas. Štai vienoje 
jų, darytoje šio amžiaus pra
džioje, matyti nedidelis na
melis, kuriame buvo įsikūrusi 
Šėtos vaistinė. Sužinota, kad 
provizoriumi čia buvo Kon
stantinas Eidrigevičius. Turi 
jo nuotrauką, surado jo kapą. 
Nors dėl to teko susirašinėti 
su dešimčia archyvų. Daug 
medžiagos gavo iš Kauno 
medicinos instituto Liaudies

farmacijos istorijos muzie
jaus.

Kiekvieną dieną į vaistinę 
laiškininkas atneša dešimtis 
laiškų su įvairiausių valsty
bių pašto ženklais. Visi jie 
adresuoti receptorei Elenai 
Inokaitienei. Iš mažens pa
mėgusi kalbas, ji išmoko 
rusų, vokiečių, lotynų, laisvai 
skaito anglų ir prancūzų kal
bomis. Savarankiškai išmoko 
ir esperanto kalbos. Prieš 
kelerius metus E. Inokaitienė 
iškovojo Lenkijos Liaudies 
Respublikos radijo esperanto 
kalbos pagrindinį prizą ir 
nemokamą kelialapį po šią 
šalį. Buvo pakviesta ir daly
vavo Tarybų Sąjungos espe
rantininkų delegacijos sudė
tyje pasauliniame esperanto 
kalbos kongrese Bulgarijos 
Liaudies Respublikoje.

Turiningą ir įdomų gyveni
mą gyvena Inokaičių šeima. 
Prie vaistinės gražiai ir sko
ningai tvarkoma aplinka. 
Lietuvos kaimo vaistinių 
apžiūrose Šėtos vaistinė ne 
kartą pelnė prizines vietas.

Vaistinės atsiliepimų kny
goje įrašai, padėkos už gerą

darbą.Inokaičiai dažnai su
laukia ekskursijų iš kitų rajo
nų. Jų vaistinė yra paskelbta 
geros darbo patirties mokyk
la. Nuoširdžiu darbu, jautru
mu pelnyta apylinkės žmonių 
meilė ir pagarba.

A. Norvaišas

ŽEMĖS GYVENTOJAI

4,5 milijardo žmonių. Tiek jų 
gyveno Žemėje 1980 metų kovo 
14-ąją 19 valandą 42 minutės 
(pagal Grinvičiaus laiką).

Šitas pranešimas pagrįstas Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos 
duomenimis. Specialistų demo
grafų paskaičiavimais, dabar per 
minutę mūsų planetos gyvento
jų pagausėja 172, per dieną — 
250 tūkstančių, per metus — 90 
milijonų žmonių.

SPECIALIAI POLIGLOTAMS

Kaip išsiaiškino lingvistai, pa
saulyje kalbama 5651 kalba.

Sis skaičius įspūdingas. Tačiau 
lingvistinė analizė parodė, kad 
maždaug 1400 kalbų baigia iš
nykti. Taip yra todėl, kad jomis 
kalba nepaprastai mažai žmo-, 
nių. Beveik dvi trečiosios pasau
lio gyventojų neturi savo rašto.

Didžiausia kalbų koncentracija 
užregistruota Himalajuose (160), 
Afrikoje, Nigerio upės baseine 
(280) ir Papua — Naujojoje Gvi
nėjoje (1010).

— Kai pagalvoju, man regis, kad visai 
neseniai tegyvenu, — ištaria Julija Ta
mošauskienė, kai aš, vienos jos dukrų at
lydėta, įsitaisiau greta šimtametės šiltutė
lėje virtuvėje.

Jaunystė... 1879-ųjų gimimo Julija Ta
mošauskienė ją gyveno pačioje mūsų am
žiaus pradžioje. 1901-ieji jai tebuvo tik 
dvidešimt antrieji.

— Ar linksma buvo Jūsų jaunystė, mo
čiute, ar slaunai gyvenote! — teiraujuosi. 
—- Ką jauni tada prasimanydavo!

— Tai kad aš šokti nemokėjau, — pa
gyvėja močlūtė. Rasi ir būčiau išmokusi, 
ale kad nėjau į šokius. Abukų kaime gi
miau prieš šimtą ir dvejus metus, taigi, 
balandžio 17-tą. Tėvas mūsų buvo labai 
mokytas — kitus rašto mokė. O kaip ta
da mes gerai gyvenomel Visi mylėjo 
rašto žmogų. Ale jaunas numirė, o jau 
po to ir mums viskas atkrito. Tai ir tarna
vau ligi pat ištekant, — dvidešimt trejų 
buvau, kai už savo Igno ėjau. Geras žmo
gus buvo, negėrė, ale blednal gyvenome,
— uždarbio jokio nebuvo.

— Ar labai pavargote per tą daugybę 
metų! — daraus įkyri, bet labai jau rūpi.

— Liuobsi pavargti, — girdžiu. —- Bū- 
davo, minsi pernakt linus, pareisi rytą
— darbus tik apsidirbsi, o vakare vėl ei
si minti... per naktį... O kai į dirvą 
įžengsi su žambiu... nenulaikysi jo — 
kokia ten moteriška jėga, nors kitąkart ir 
aš buvau derlesnė. Išdžiūva viskas su 
metais... Būdavo valgyti tik ir tenori, per
nakt spragilą kilojus....

Paskui močiutė susigraudina, nubraukia 
ašarą. \

— Vyras mano 1933 metais numirė. Ge
rai gyvenome. Meilėje. Kaipgi kitaip! 
Septyneto valkų susilaukėme, du maži nu
mirė. O kiti... taigi, valkai mūsų jau pa
seno, vyriausioji, Ona, 1908 metais gimu
si, jau į aštuntą dešimtį įkopė, jaunylis 
Ignas — 55-erių.

čia pat su greta stovinčiomis dukromis 
Juslu . ir Liucija suskaičiuojame, kad Ju
lijonos Tamošauskienės jau prigyventa 12 
anūkų, 5 proanūkiai ir proproanūkė. Tai 
būtų ratelis, visus už stalo susodinusi

—- Nepakyrėjo dar gyventi. Dabar vi
siems gerai. Kitąkart taip gerai su valgiu 
nebuvo, kuriam daug valkų auginti reikė
jo — po 10 ar daugiau, — draugė mano 
17 jų turėjo. O jei dar kuriam tiek mer
gaičių. .. Vargas, kai dalis reikėjo duoti... 
Tik tų valkų daug ir išmirdavo. Draugės 
iš tų 17 tik du bepaaugo, visi mirė ir 
mirė. O jau tokių, kur po vieną vaiką 
teturėdavo, dideliai retai būdavo...

Kai pasiteirauju, kaip šių dienų pasaulis 
jai atrodo, lyginant su tuo, kurį matė bent 
prieš pusšimtį metų, močiutė tik rankomis 
sumojuoja:

— Mondre yr, — tepasako. —• Tokių 
dyvų yr...

Stebisi senoji, kad dabar visi švarūs ir 
pasipuošę vaikšto. Muilo ir tais laikais 
Jau buvę, bet kas duos šeimynai muilo!! 
Žlugtą žlugdavę prieš velykes, šieną- 
pjūtę Ir prieš kalėdas. Rudenį, priduria,

J. Šimkaus nuotr.

nebeatsimenanti, ar plaudavo, ar ne. o 
jau tų drabužių tai vlėną prijuostę, palai
dinę turėdavusi, o kai tuos skalbdavo, 
marškinius persivilkimul turėjo. Užteko!

— Ir arielkos mažai tėlšgerdavo, — 
prašnabžda mąsliai. — Vienąkart ir ma
ne vaišino, taip bjauru buvo, — nusipurto 
prisiminusi. — Daugiau nė už ką nebūtų 
įsiūlę.

— Dainomis, kai jauna buvau,, subatos 
vakarais ūždavo sodžiui. Gražiausių dainų
buvo. Dabar pranyko... Kažin kodėl! — 
nutyla ir laukia atsakymo. Jo nesulaukusi,
prataria dar, — vaikai kai per kaimą eis, 
lai gražu būdavo. Viename gale užtrau
kia, kitame atsišaukia bretimo kaimo dal-
norial.

Paaiškiname su dukr' 
chorai, kad kultūros 
kad daug yra dainuojančių. Suabejoja:

— Kad kažin, daina 
uždaryta!

O kai jau visai įsišnekome, išdrįsau pa
klausti, kas labiausiai per tq Ilgą ir gra
žų gyvenimą širdį džiugino — vyro ar 
valkų meilė, daržai, gyvuliai, ar dar kas, 
ko nepaminėjome.

— Darbas, — akimirksniu
Darbas per visą amžių 
karto nepabarė niekas, 
čiau. Ir dabar dar galėčiau būti, kad tik 
dirbti ką begalėčiau, ęle nebematau vl-

omis, kad dabar 
namuose dainuoja,

ar gali skambėti

atsako. — 
Kol tarnavau, nė 

Per vietas nelaks-

Kartena
JANINA IRNASTAITĖ

i

S. KANIOS BAIGIAMOJI KALBA
VARŠUVA, VII. 21. (TASS- 

ELTA). . Baigiantis UDP IX 
nepaprastajam suvažiavimui 
LJDP CK pirmasis sekreto
rius S. Kania pasakė baigia
mąją kalbą. IX suvažiavimą 
jis apibūdino kaip suvažia
vimą, kuris parodė didžiulę 
partijos atsakomybę už Len
kiją, už socializmą.

Mes, pareiškė S. Kania, pa
teikiame partijai jos susitel
kimo ir pozicijų visuomenėje 
atkūrimo programą. Mes ga
lime pareikšti darbininkų 
klasei, lenkų tautai, tiesiog 
Lenkijai, kad visuose posė
džiuose mes galvojome, kaip 
garantuoti gimtosios šalies 
nepriklausomybę. šios ga
rantijos yra glaudžiai susiju
sios su socializmu, su mūsų 
krizės įveikimu. Todėl mes 
posėdžiuose svarstėme, kaip 
įgyvendinti pagrindinį mūsų 
suvažiavimo šūkį: socializmą 
reikia ginti, kaip ginama 
Lenkijos nepriklausomybė.

Mes galime visiškai įsitiki
nę pareikšti savo sąjunginin
kams, kurių atstovai daly
vauja suvažiavime: šis suva
žiavimas nepaliko nė ma
žiausios abejonės, kad mūsų 
partija nori ir gali užtikrinti 
— Lenkija yra ir bus ištiki
ma Tarybų Sąjungos sąjun
gininkė, nepažeidžiama socia
listinės sandraugos grandis.

Mes perduodame savo 
draugams iš Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos ir kitų 
broliškų partijų geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Mūsų suvažiavimas adresuoja 
savo mintis ir žodžius mūsų 
žemyno tautoms, Europai, 
pasaulio tautoms. Nėra sta
bilios situacijos Europoje, ne

stabilizavus padėties Lenki
joje.

Mūsų partija yra pagrindi
nė tautos jėga ir vadovau
janti socialistinės valstybes 
jėga. Ši partija siekia stabi
lizuoti situaciją Lenkijoje, 
nori būti aktyvi įtempimo 
mažinimo proceso ir tarptau
tinio bendradarbiavimo daly
vė.

Diskusija plenariniuose po
sėdžiuose, probleminėse ko
misijose, pasakė S. Kania, 
aiškiai ir vieningai patvirti
no idėjinį LJDP pobūdį — 
ji yra marksistinė-lenminė 
partija. Mėginimai pakirsti 
kaip tik tokį jos pobūdį bu
vo ryžtingai atremti. Tai ge
rai. Tai stiprins mūsų parti
jos jėgą.

Mes jautėme šioje salėje 
didžiulį pasiryžimą, kad jokiu 
būdu negalima leisti nukryp

ti nuo socializmo idėjų. Tai — 
mūsų tikslas, Lxet kartu ir 
darbų bei žodžių vienovės 
kriterijus.

Mes ir ateityje turime bū
ti socialistinio atsinaujinimo 
partija, kartu turime būti ko
vos su socializmo priešais, 
su .anarchija, su kontrrevo- 
liucijos grėsme Lenkijoje 
partija. Ignoruoti ir sumen
kinti šią grėsmę, pažymėjo 
S. Kania, šiandien, momen
tu, kai mes tiek daug kalba
me apie garantijas, kurios 
mus apsaugos nuo eilinių 
klaidų, būtų didžiausia ir 
liaudžiai bei valstybei tragiš
kiausia partijos klaida.

Šiandien svarbiausias klau
simas yra įvesti valstybėje 
įstatymais pagrįstą teisėtvar
ką, svetimas jėgas, kurios di
dina įtempimą, skleidžia de

magogiją ir dezinformaciją, 
mėgina įvesti savo valdžią 
greta esamos valdžios ir 
prieš valdžią, reikia pasmerk
ti ir su jomis kovoti. Tokios 
padėties Lenkijoje negali 
būti, nes ji kelia grėsmę 
Lenkijai.

Marksistinė-lenininė parti
ja gali būti tik vieninga par
tija, žmonių, kuriuos sieja ir 
vienija be<ndri įsitikinimai, 
pagrindinių mūsų vidaus ir 
tarptautinės politikos linijų 
bendrumas, partija. Mūsų nu
tarimuose naują jėgą įgavo 
partijos vidinio gyvenimo 
principai, kurie yra pagrįsti 
diskusijos laisve ir veiksmų 
vienybe, demokratiškumu pri
imant nutarimus ir drausme 
juos realizuojant, marksisti- 
ne-lenintne centralizmo jr de
mokratijos struktūra.

Suvažiavimas patvirtino, 
kad mūsų užsienio politika, 
mūsų sąjungininkiški įsipa
reigojimai mūsų draugiški 
santykiai yra nepažeidžiami 
ir nekintami, pareiškė S. Ka
nia.

Sąjunga ir draugystė su Ta
rybų Sąjunga yra Lenkijos 

.užsienio politikos, nacionali
nės užsienio politikos kerti
nis akmuo. Ši sąjunga grin
džiama principais, kurių 
kiekvienas atitinka Lenkijos 
nepriklausomybės ir jos da
bartinių sienų saugumo inte
resus.

Šviesiausi protai mūsų is
torijoje kėlė vienintelę pro
blemą — lenkų ir rusų tau
tų, Lenkijos ir Rusijos revo
liucionierių draugiškų savi
tarpio santykių problemą, 
įkūrus liaudies Lenkiją, šią 
idėją papildė mūsų valstybių

sąjunga, mūsų armijų gink
lo brolybė. Tvirčiausi šios 
sąjungos pamatai yra mūsų 
partijų idėjinė vienybė, na
cionalinių interesų bendru
mai kuriant taikią Europą ir 
saugų pasaulį. Mes išsaugo
sime šią stabilią Lenkijos 
orientaciją kaip vienintelę 
protingą, politiškai Išmintin
gą ir idėjiškai nepažeidžia
mą.

Mes patvirtiname, pasakė 
pirmasis sekretorius, kad ak
tyviai dalyvausime visoje 
socialistinėje sandraugoje, 
ekonominiame?, moksliniame 
ir kultūriniame bendradarbia
vime su ESPT šalimis. Mes 
ir toliau būsime nepažeidžia
ma Varšuvos Sutarties, jos 
politinių ir gynybinių pastan
gų grandis.

Mes vykdysime bendradar
biavimo politiką santykiuose 
su visomis skirtingų visuo
meninių sistemų šalimis 
'įtempimo' -mažinimo intere
sais/taikos labui.

Suvažiavimas baigia darbą 
JlęųKijos atgiiųįpąo? šventės, 
.1944 melų liepęs J manifesto 
dietinių išvakarėse. Šiame 
manifeste buvo paskelbta 
Lenkija, kurią valdys liaudis, 
darbo žmonės, paėmę val
džią, kad realizuotų dešimt
mečiais vykusią kovą už so
cializmo idealus, už socialinį 
teisingumą. Liaudies valdžią 
Ir liaudies valstybę mes tu
rime saugoti kaip svarbiau
sią įrankį, kuriuo socializmas 
įgyvendinamas ir vystomas.

LJDP CK pirmasis sekre
torius, baigdamas savo kal
bą, pareiškė įsitikinimą, kad 
ir į Lenkiją ateis giedros 
dienos, ateis dėl to, kad ji 
pasirinko socialistinį vysty
mosi kelią, kad vadovaujanti 
jėga šiame darbe yra parti
ja-

PABALTIJO RESPUBLIKŲ DIENA

Lietuvos LKJS CK pirmasis sekretorius V. Baltrūnas tarp šventės dalyv

Iškilmingą trijų Pabaltijo respublikų dienos minėjimą atidarė 
LLKJS Vilniaus miesto Spalio rajono komiteto pirmoji sekretore 
D. Zabaitė.

— Lietuvos sportininkų delegacijai ši šventė dviguba, — pa
sakė sekretorė. — Šiandien Lietuva švenčia 41-ąsias Tarybų 

, valdžios atkūrimo metines.

Ta proga Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos delegacijų sportininkai 
Vilniuje, prie Lenino paminklo, 
padėjo gėlių.

Panevėžio miesto liaudies švie
timo skyriaus vedėjas S. Jurgai
tis kalbėjo apie Lietuvos sukles
tėjimą Tarybų valdžios metais, 
ypač kūno kultūros ir sporto sri
tyje. Lietuvos buitinės chemijos 
gamybinio susivienijimo šaltkal
vis R. Ručinskas pabrėžė, kad 
galbūt ne kiekvienas moksleivių 
spartakiados dalyvis pasieks di
džiojo sporto aukštumas. Užtat

atėjęs į gamybą, jis aukštai kels, 
savo kolektyvo sporto vėliavą.

Pabaltijo respublikų delegacijų 
atstovus sveikino Vilniaus 50- 
osios vidurinės mokyklos moks
leiviai, dėkojo partijai ir vyriau
sybei už jaunimui sudarytas są
lygas mokytis, sportuoti, įvairia
pusiškai tobulėti. Sveikinimo žo
džius taip pat tarė RTFSR, Bal
tarusijos, Uzbekijos, Kirgizijos 
Armėnijos, Ukrainos, Leningrado, 
Moldavijos, Gruzijos, Maskvos 
delegacijų atstovai.

Po to kalbėjo Latvijos TSR kū-

no kultūroj ir 
pirmininko 
vansas, Ėst 
gijos ,,Noojrus 
pirmininko

sporto komiteto 
pavaduotojas J. Kri- 
jos TSR sporto drau- 

centro tarybos 
pavaduotojas T. Rys-

ma.
Iškilmingame 

dalyvavo 
sekretorius 
vos TSR švietimo 
masis pa v i
Respublikm 
sporto koni 
vaduotojas 
k ingi darbi

Ant rojoje 
certavo 
nes mokvkl 
zone (VDR 
čiomų, Vienos 
kolektyvai.
Komjaunikno Tiesa

vakare taip pat 
LLKJS CK pirmasis 
V. Baltrūnas, Lietu- 

min istro prr- 
aduotoįas V. Spurga, 
o kūno kultūros ir 
i t oto pirmininko pa-- 
A. Kukšta, kiti atsa- 
otojai.

vakaro dalyje kon- 
En|sto Telmano viduri

us choras iš Miulhau- 
, Panevėžio, šven- 

saviveikliniai 
V. DVARČIONIS
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NUO KUNIGO IKI ATEISTO

“LAISVĖ”

Su kuo kariauja “Karys”
Kazys Bagdonavičius

DA2NAS, lankydamas neloli Saulių, 
Ginkūnų kalnelyje, esančias Laisva
manių etinės kultūros draugijos ka
pines, sustoja prie įdomaus savo stiliumi 

ir forma paminklo. Čia palaidotas vienas 
iš žymių 1863 m. sukilimo dalyvių, kuni
gas, o vėliau ateizmo propaguotojas, vi
suomenės veikėjas Vladislovas Dembskis 
(1831—1913). V. Dembskis mirė 1913 m. 
Skrantone (JAV, Pensilvanijos valstija). Jo 
palaikai buvo sudeginti Niujorko kremato
riume, 1925 m. su urna parvežti j Lietuvą 
ir palaidoti. Kiek vėliau laisvamanių ir jų 
vienminčių lėšomis ant Vladislovo Dembs- 
Jkio kapo buvo . pastatytas paminklas.
į jdomus šios asmenybės gyvenimo ir 
veiklos kelias. V. Dembskis gimė 1831 m. 
gegužės 19 d. (taigi sukanka 150 metų 
nuo jo gimimo) Lepšiuose (Joniškio raj.), 
smulkių bajorų šeimoje. Mokėsi Raseinių 
progimnazijoje, vėliau — Šiaulių gimna
zijoje. Negavęs stipendijos Peterburgo 
kalnų institute, jis ryžosi tapti kunigu. Bai
gęs Varnių kunigų seminariją, kunigavo 
įvairiose Žemaitijos vietose — Varniuose, 
Plungėje, Ylakiuose; dėl demokratinių pa
žiūrų buvo kilnojamas po parapijas. 1863 
m. sukilimas ų užtiko kunigaujant Kra
žiuose. Robako slapyvardžiu prisidengęs, 
V. Dembskis įsijungė į kovotojų gretas, 
organizavo sukilėlių būrius, bažnyčioje 
skaitė sukilėlių manifestą, ragino neklau
syti valdžios (apie tai rašo istorikė O. 
Maksimaitienė veikale ,,Lietuvos sukilėlių 
kovos 1863—1864 m.", 1969). Mūšiuose su 
caro kariuomene buvo sužeistas.

Sukilimui pralaimėjus, V. Dembskis emi
gravo į Vakarų Europą. Gyveno Prancū
zijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Paryžiuje, 
klausė paskaitų Kolež de Frans ir Scrbo- 
nos universitete. Linko į „krikščioniškąjį 
socializmą", išvertė į lietuvių kalbą F. La- 
menė „Knygas teisuolių" (1870). Pritarė 
Paryžiaus komunos idealams.

1880 m. V. Dembskis išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Iki 1896 m. jis kuniga
vo ir klebonavo JAV ir Kanados bažny
čiose. Suartėjo su J. Šliupu (pas jį gyve
no 1896—1913 m.), metė kunigavimą, vir
to laisvamaniu, kovingu ateistu. 1900—1910 
m. V. Dembskis — Lietuvių laisvamanių 
susivienijimo Amerikoje sekretorius. Kad 
ir senyvo amžiaus būdamas, V. Dembskis 
labai aktyviai, plačiai reiškėsi JAV lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Jo žodis skam
bėjo tautiečių susibūrimuose, spaudoje. V. 
Dembskis bendradarbiavo „Apšvietoje", 
„Naujojoje gadynėje", „Vienybėje lietuv
ninkų" ir kt. leidiniuose. Vieną po kitos 
leido knygas, originalias ir verstines, ku
riose propagavo materialistinę pasaulėžiū
rą, ateizmą: „IŠ ko kyla melai ir visokios

"Gaudeamus" — Pabaltijo studentą šventė

Liepos viduryje Tarybų 
Latvijos sostinėje Rygoje 
įvyko aštuntoji Pabaltijo ta
rybinių respublikų studentų 
dainų ir šokių šventė “Gau
deamus”.

Šis masinis akademinio jau
nimo draugystės renginys 
jau turi gražias tradicijas. 
Šiemet buvo pažymėtas savo
tiškas jo jubiliejus — 25 
metai nuo to laiko, kai įvyko 
pirmoji tokia šventė Estijoje, 
Tartu mieste. Nuo tada ji kas 
keleri metai keliauja po tris 
Pabaltijo respublikas. Du 
kartus ji vyko ir Vilniuje. 
Kaip ir visa Pabaltijo visuo
menė, akademinis jaunimas 
pamėgo savo “Gaudeamus”. 
Tai rodo kad ir išaugęs 
masiškumas. Jei prieš ketvir
tį šimtmečio į Tartu buvo 
suvažiavę 2200 dainininkų, 
šokėjų, muzikantų, tai dabar
tinėje studentų šventėje vien 
iš Tarybų Lietuvos dalyvaus 
daugiau jaunimo.

. . . Šeši tūkstančiai stu
dentų saviveiklininkų liepos 
23-osios pavakare užpildė 
Rygos kultūros parko estra
dą, susirinko dešimtys tūks
tančių žiūrovų. Virš kuplių 
parko medžių įvairiomis kal
bomis skambėjo dainos, aidė
jo muzika, sukosi grakščios 
šokėjų poros, defiliavo būgni
ninkės. Kartu su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos studentais 
pasirodė šventės svečiai — 
rusai, ukrainiečiai, baltaru
siai, gruzinai, moldavai. Ta
rybų Lietuvos aukštosios mo
kyklos atsiuntė net 40 kolek
tyvų — dainų ir šokių ansam
blius, mišrius, vyrų ir mergi
nų chorus, tautinių bei pra
moginių šokių kolektyvus, 

pučiamųjų orkestrus, didelį 
būrį būgnininkių. Į įvairiakal
bę meninę programą nemažą 
savitų nacionalinių motyvų 
įnešė lietuviai studentai savo 
dainomis, liaudies šokiais, 
muzikos kūriniais. Antai 
kompozitorius A. Raudonikis 
šventei specialiai parašė mar
šą “Gera nuotaika”, kurį gro
jo jungtinis pučiamųjų orkes
tras. Jungtinio choro dalyviai 
padainavo kompozitoriaus A. 
Bražinsko ir poeto A. Drilin- 
gos kantatas “Lenino vardas” 
naują variantą. Pirmą kartą 
iš tokios studentiškos estra
dos nuskambėjo ir choras iš 
kompozitoriaus V. Klovos 
operos “Ave vita”.

Studentai iš Lietuvos taip 
pat pasirodė Jelgavos Perga
lės parke, Rygos aikštėse ir

JONAS ŠIOŽINYS

Ruduo
Baigias rugsėjis, žalvarni paukšti, 

ražienom dvelkia dangūs.
Visos dubysos ir visos ančios vėsiais 

miglynais dangstos.

Dirvos apartos, žalvarnį paukšti, 
apartos ir apsėtos, 

Vinkšnom verkšlena vasaros dienos, 
per greitai išlydėtos...

Taip ir nespėjau, žalvarni paukšti, 
plačiau pasižmonėti...

Tenka žingsniuoti, tenka linguoti tolyn 
— į rudenėlį.

Į rudenėlį, žalvarni paukšti, kur žiedo 
nuriedėta,

Einu, posmuoju dainą dar niekad ir 
niekada nežadėtą —

Dainą posmuoju, žalvarni paukšti, 
rudens sapnais apdujęs.

Pietryčių linkui plaukia raseiniai, 
girkalniai ir Viduklės — — —

Vladislovas Dembskis 1908 m. JAV.

skriaudos žmonijoje" (1899), „Imtynės 
varguolių su bagočiais ir socialistų Suvie
nytose Valstijose platforma" (1900) ir kt. 
Buvo susipažinęs su marksizmo klasikų 
veikalais, išvertė į lietuvių kalbą P. Letar
go „Religiją ir kapitalą".

Knygoje „Ideologinės srovės lietuvių 
išeivijoje" (Vilnius, 1978), įvertinant V. 
Dembskio pėdsakus išeivijos materialisti
nės minties istorijoje, rašoma:

„Visuomeninėmis pažiūromis V. Dembs
kis buvo etinio socializmo šalininkes. Jl’s 
suprato, kad visuomenė susideda iš anta
gonistinių klasių. Išnaudotojai remiasi baž
nyčia, kuri moko išnaudojamuosius paklus
ti. Todėl s ekiant socializmo, sekė V„ 
Dembskis, „ne tik su carais ir kunigais, bet 
ir su jų išmislytu dievu reik vienąkart ka
riauti." Taigi V. Dembskis priartėjo prie 
socialinio religijos va:dmens klasinėje vi
suomenėje mokslinič supratimo. Tačiau, 
giliau nesuprasdamas socialinių religijos 

. šaknų, laikydamas ją paprastu prasimany- 
jnu ir žmonių tamsumo pasireiškimu, kaip 

' svarbiausią kovos prieš religiją priemonę 
jis siūlė švietimą".

Nors nemažai dešimtmečių mus skiri® 
nuo šio tauraus žmogaus gyvenimo, tačiau 
jo darbai, jo veikla neužmiršti ir šian
dien. Apie V. Dembskį rašoma Tarybų 
Lietuvoje išleistose enciklopedijose, apie 
jj pasirodo straipsnių periodinėje spaudo
je, mokslo veikaluose, skirtuose, lietuvių 
emigwctjfikivGeras paminklas V., Dembskio, 
atminimui yržPK. Vairo-Račkausko 1967 m. 
išleišta knyga „Kunigas maištininkas". Jos 
autorius, kuriam teko su V. Dembskiu 
bendrauti Amerikoje, vaizdžiai aprašė V* 
Dembskio gyvenimo kelią ir veiklą. Tre
čioji šios knygos dalis kaip tik pasakoja 
apie jo gyvenimą emigracijoje.

KAZYS JUOZfiNAS

parkuose, Ogrės mieste. Su 
dideliu pasisekimu koncerta
vo Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto, Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos insti
tuto ir Vilniaus pedagoginio 
instituto studentų dainų ir 
šokių ansambliai. Tie trys 
Lietuvos nusipelnę kolekty
vai atstovavo visai Pabaltijo 
studentijai šio žanro savi
veikla.

0 pati pradžia buvo Kapsu
ke. Dar prieš išvykdami į 
Rygą, studentai čia surengė 
savo penktąją respublikinę 
dainų ir šokių šventę. Lyg 
estafetė ji eina iš miesto į 
miestą. Ankstesnės tokios 
lietuvių akademinio jaunimo 
meninių pasiekimų ataskaitos 
vyko Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje, o šį 
kartą studentai pradžiugino 
suvalkiečius. J. Žukauskas

Koks “Karys”? — paklaus 
nustebęs vyresniojo amžiaus 
Lietuvos gyventojas. Negi 
kalbate apie dar buržuazi
niais laikais leistą žurnalą, 
vėliau pakeitusį savo šeimi
ninkus ir kuo uoliausiai tar
navusį nacistiniams išga
moms? Taip, apie tą patį. Be 
jokių sąlygų, visa siela ir 
kūnu parsidavusį vokiškie
siems okupantams. Už kelias 
markes karštai įrodinėjusį, 
jog nuo gilios senovės lietu
vių tauta svajojo atsidurti po 
plačiu ir patogiu germano 
batu. Tiesa, prisimindami 
aną laikotarpį, dabartiniai 
“Kario” leidėjai mažumėlę 
susinepatogina. Ką darysi, 
sako, kitos išeities tada nebu
vo. Bet mes ne kolaborantai, 
ne. Mes priešinomės Lietu
vos germanizacijai, tyčia ap
simesdami naciais, maždaug 
taip tvirtina “Kario” leidėjai. 
Tad žodis faktams. 1938 me
tais, kai buržuazinė Lietuva 
turėjo savo kariuomenę, “Ka
rio” tiražas siekė 20 tūkstan
čių egzempliorių. Nacistams 
okupavus Lietuvą, “Kario” 
tiražas išaugo iki 50 tūkstan
čių. Ką beveiksi, Hitlerio 
karo mašinai reikėjo patran
kų mėsos. Štai kodėl — kad 
kuo daugiau apmulkintų lie
tuvių būtų apvilkta vermach
to uniforma — taip išaugo 
“Kario” tiražas. Štai kodėl, 
vejant vokiečius iš Lietuvos, 
pirmieji bėgo “Kario” redak
toriai. Tik ilgų kojų dėka, jie 
spėjo dar kelius numerius 
išleisti Berlyne, vėliau Vei
mare. 0 dar vėliau — liko be 
šeimininko. Baigėsi antrasis 
pasaulinis karas. Prisikėlė 
“Karys” iš numirusiųjų, — 
Ras labai logiška, — būtent 
“šaltojo karo” metais. Prisi
kėlimo vieta — Jungtinės 
Amerikos Valstijos — irgi ne 
atsitiktinė. Nuo to laiko žur
nalėlis dorai atlieka savo 
funkcijas, kaip antai —- pa
stoviai pranašaudamas tre
čiojo pasaulinio karo pradžią, 
kurią kažkodėl vis nukelia, ir 
primindamas sklerozės pa
gautiems “vaduotojams” ka
ro mokslo plonybes bei forti
fikacijos naujienas. Be to, 
žurnalas pastoviai įpučia ko
vinę dvasią, nagrinėdamas, 
pavyzdžiui, žygius prieš Ro
mą, arba hunų žygius į Prū
sus. Tai nėra lengva. Ir 
aplamai —- nė vienas lietuvių 
išeivių žurnalas nesusiduria 
su tokiais neįveikiamais sun
kumais, kaip kad “Karys”. 
Įsivaizduokite, ką darytumėt 
jūs, jeigu iš visų “vaduotojų” 
kuopų, įvykdžiusių komandą 
“gult”, komandą “stot” gali 
įvykdyti tik pusė? . . Matot? 
0 jie nenusimena. Gulint, 
sako, dargi patogiau Lietuvą 
“vaduoti”. Ypač, jeigu ant 
sofos ir jeigu po pietų. Tada 
visokių įdomių minčių į galvą 
ateina.

Pavyzdžiu gali pasitarnauti 
pernykštis, 60-ties metų jubi
liejų žymėjęs “Kario” nume
ris, sukėlęs nemaža susido
mėjimą abiejose Atlanto pu
sėse. Atvirai kalbant, būtent 
dėl jo ir prisiminėme tiek patį 
“Karį”, tiek jo nelengvą kola- 
borantiško gyvenimo kelią.

Taigi minėtame žurnalo nu
meryje vienas nuolatinių jo 
skaitytojų, kažkoks Jonas 
Stelmokas, galingų žygių 
prieš Romą įkvėptas, pasiūlė 
skubiai organizuoti Lietuvos 
legioną. Kadangi dauguma 
“vaduotojų”, kaip minėjome, 
mėgsta “vaduoti” Lietuvą at
sigulus popiečio, idėjos auto
rius jais visiškai teisingai 
nepasitiki. Todėl jis siūlo, 
jeigu reikia, legioną sudaryti 
tarptautinį. Pasisamdyti, pa
vyzdžiui, keliasdešimt likimo 
brolių — kubiečių, vadinamų
jų “gusanos”. Arba pasi
kviesti Samosos gvardijos li
kučius. Beje, nevertėtų pa

miršti Irano šacho pavaldinių 
arba be darbo likusių Kambo
džos polpotininkų. Išties koks 
įvairus ir turtingas tas istori
jos sąvartynas! Ne vieną ir ne 
du legionus galima pririnkti. 
O jeigu dar pasitelkus “lauki
nes žąseles” — samdinius? 
Beje, kokiomis jėgomis mus 
rengiasi “vaduoti” Jonas 
Stelmokas? “Kadangi legio
nas būtų savarankiškas dali
nys, tad jis turėtų būti nema
žesnis kaip brigada. Mažesnis 
dalinys būtų nerimta jėga ir 
legiono organizavimas būtų 
beprasmiškas darbas”. Le
gionas, įspėja Jonas Stelmo
kas, turėtų būti ginkluotas 
tankais, šarvuočiais ir kitais 
sunkiais ginklais, be to — 
motorizuotas. Ginklus — sko
lon, pagal lendlizą, ar kitaip. 
O skolą grąžinsime po perga
lės. Na, o pėstininkų, sukuž
da Jonas Stelmokas, gausim 
Lietuvoje. Pakankamai, ir už 
dyką.

Dedame galvą — Lietuvoje 
gyvenantiems Stelmoko tau
tiečiams kažkaip nelabai aiš
ku, ar čia nevykęs balandžio 
1-sios — melagių dienos — 
pokštas, ar vienas originales
nių senatviško marazmo at
vejų. Ir kodėl Jonui Stelmo
kui užniežtėjo sutverti tą 
legioną būtent 80-jų metų 
pabaigoje? Kodėl ne užper
nai, ne prieš penkis ar dešimt 
metų? Bet žodis pačiam Jonui 
Stelmokui: “Laiko liko ne
daug. Amerika jau pradeda 
jaunų vyrų registravimą. Be 
rimto reikalo, be pavojaus, 
kad gali kilti pasaulinis ka
ras, Amerika tokių žygių 
nesiimtų. Man rodos, kad jau 
nėra jokios abejonės, kad 
esame išvakarėse pasaulinio 
karo konflikto”.

Dabar viskas aišku — Jo
nas Stelmokas laukia pasauli
nio karo. O tai kažkaip nejuo
kinga. Norom nenorom prisi
meni, kad kažkada vienas 
prelatas Amerikoje į lietuvių 
išeivių maldas siūlė įtraukti 
tokią žmogėdrišką pataisą: 
“Viešpatie, tautos laisvės la
bui prašome tave pasaulinio 
karo”. Jau daug šimtų metų 
viso pasaulio katalikai savo 
maldose prašydavo apsaugoti 
juos nuo karo, tačiau prela
tas, mūsų terminais kalbant, 
tapo racionalizatoriumi. Bet 
jis išleido iš akių vieną nees
minį momentą — karo atveju 
gali nelikti ne tik paties 
prelato, bet ir aplamai — 
nieko nelikti.

Mūsų šalies Konstitucijoje 
yra straipsnis, kurio taikyti 
praktikoje dar neprireikė ir, 
matyt, niekada neprireiks. 
Tai straipsnis, uždraudžian
tis karo propagandą, bet 
kokiomis formomis. Nes pas 
mus tokių žmonių papras
čiausiai nėra. Pas mus tokius, 
jeigu jie atsirastų, rodytų 
specialioje patalpoje auklėji
mo tikslais, o spauda ilgai 
svarstytų, kuri grandis — 
genetinė ar pedagoginė — 
neįvykdė jai skirtų uždavi
nių.

Tačiau Jungtinėse Valstijo
se — jeigu šiandien įsigaliotų 
panašaus pobūdžio įstaty
mas, — būtų perpildyti visi ir 
taip jau netušti kalėjimai.

Padidintas Reagano admi
nistracijos agresyvumas ir 
tapo tuo visa gydančiu balza
mu, pakėlusiu ant kojų buvu
sius nacių parankinius, svajo
jančius apie naują “Drang 
nach Osten”. Mieli ponai, 
nesupykite už patarimą: “va
duokite” Lietuvą iš eilės, pa
lengva, nesipykdami, ne
kenkdami vienas kito sveika
tai, kuri jau ne kokia, kaip 
kadaise, kai bėgote pirma 
nacių. Ir nepamirškite, kad 
per daug susijaudinus ir be 
pasaulinio karo gali susilaukti 
kaput.

5 TAS PUSLAPIS

Prez. Reagan negali atsidžiaugti dėl savo laimėjimo, * 
pravedant mokesčių planą. Jis net savo portretą nubraižė ir 
spaudai rodo, kaip jam smagu, kai sekasi.

GĖLĖS DIDVYRIŲ 
ATMINIMUI

Liepos 13 dieną, pažymint 
Vilniaus išvadavimo iš hit
lerinių grobikų 37-ąsias me
tines, į Antakalnio kapines 
atvyko Tarybų Lietuvos mies
tuose vykstančios XVI sąjun
ginės moksleivių spartakia
dos dalyviai, [vyko iškilmin
gas ceremonialas, skirtas did
vyrių, žuvusių už mūsų Tė
vynės laisvę ir nepriklauso
mybę, atminimui.

Prie amžinosios ugnies 
garbės sargyboje — Tarybi
nes Armijos kanai, merginos 
tautiniais drabužiais. Plaiks
tosi visų broliškų respublikų 
vėliavos. Terasoje išsirikiavę 
kariai, jaunieji pionieriai 
šventine uniforma. Ant kal
voj šlaitų —- šalies sporto 
jaunystes apžiūros dalyviai.

Į iškilmingą ceremonialą* 
atvyko. spartakiados, jsąjungit.. 
nįo, organ izacjmp. komiteto 
pirmininkas, TSRS švietimo 
ministro pavaduotojas F. Sty- 
kala, respublikinio organiza
cinio komiteto pirmininkas, 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduoto
jas A. Cesnavičius, LLKJS 
GK pirmasis sekretorius V. 
Baltrūnas, spartakiados štabo 
viršininkas, Lietuvos TSR 
švietimo ministras A. Rim
kus, kiti vadovaujantys dar
buotojai, revoliucinio judėji
mo dalyviai, Didžiojo Tėvy
nes karo veteranai, sparta
kiados svečiai.

Aidint muzikai, spartakia
dos dalyviai padėjo vainiką 
prie amžinosios ugnies auku
ro, gėlių ant revoliucinės 
kovos veteranų kapų. ELTA

Gamyklos sporto klubas

Kauno radijo gamyklos sporto klubas “Banga” — vienas iš 
aktyviausių Tarybų Lietuvoje. Į masinį sportą čia įtrauktas 
kas antras gamyklos dirbantysis. Įmonėje veikia 16 įvairių 
sporto sekcijų. Per pastaruosius dvejus metus sporto klube 
“Banga” paruošta 9 kandidatai į spoHo meistrus, 88
pirmaatskyrininkai, 998 antraatskyrininkai ir 1851 tre- 
čiaatskyrininkas. 2181 įmonės dirbantysis įvykdė normas 
PDG ženkleliams gauti.

Nuotraukoje: “Bangos” sporto klubo jachtos Kauno 
mariose. M. Baranausko nuotr.

Robert Moses, 92 m. amžiaus 
sulaukęs, pereitą savaitę mi
rė West Islip, L. I. Jis 
daugiau kaip 40 metų vado
vavo New Yorko miesto ir 
valstijos kelių, parkų, tiltų ir 
elektros jėgainių statybai.

Viena. — Prasidėjo pir
mieji susitikimai tarp Tarybų 
Sąjungos ir JAV prekybos 
atstovų dėl Amerikos grūdų 
užpirkimo._________  

— Šios savaitės 
ar ateinančios pra
bus padaryta dar 

birių operacija po

Roma.
pabaigoje
džioje čia
viena vid
piežiui, kuris vis dar nepa- 
sveikęs nuo peršovimo gegu
žės 13 d. šv. Petro aikštėje.
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LAUKIAMA IR Turistai grįžo iš Lietuvos

“Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu . . Kaip toje 
dainoje dabar kartoja ne vienas amerikietis keliautojas, kai 
sustreikavo lėktuvų kontrolieriai. Čia vaizdas iš Newarko 
tarptautinio aerouosto.

Melbourne, Australija
Brangus Laisviečiai

Pasiilgau žinių iš jūsų pa
dangės, nes jau netoli trys 
mėnesiai kaip negaunu jūsų 
laikraščio. Melbourno uosto 
darbininkai dar neužbaigė 
streiko. Sako jau netoli pusė 
milijono tonų įvairių prekių ir 
pašto krovinių iš užsienio, 
yra susirinkę. “Laisvė” ma
tyt irgi ten “ilsisi”. Pereitų 
savaitę po truputį pradėjo 
išvežioti, bet pirma ima tas 
prekes, kurios greitai genda.

Pereita savaitę užbaigė 
streikus pašto darbininkai ir 
miesto užgnegesiai. Jie nega
vo tiek kiek reikalavo, bet po 
truputį pridėjo. Ateinančią 
savaitę vėl streikuos elektros 
darbininkai, jau kelinta, kartą 
šiemet; teks pasėdėti prie 
žvakių ar žibalinių lempų 
šviesos. Pereita savaitę pra
dėjo streikuoti “Telecom”, 
telefono komunikacijų darbi
ninkai — irgi reikalauja pa
didinti atlyginimą ir įvesti 35 
vai. darbo savaitę.

Kaip tik valdžia sau pakėlė 
algas 20%z tai visos unijos 
pradėjo reikalauti, kad ir 
darbininkam pridėtų algos. 
Infliacija ir bedarbių skaičius 
kasdien didėja.

Čia yra sakoma, kad “Aus
tralia is a land of milk and 
honey” — pieno ir medaus 
šalis. Tas tiesa, jau kelios 
dienos pienas upeliais plaukia 
laukan iš pieno ūkių.

Liepos 16 d. sustreikavo 
visi transporto darbininkai ir 
išvežiotojai. Krautuvėse atsi
rado ne tik pieno trūkumas, 
bet pieno produktus ir kito
kias prekes žmonės per sa
vaitgalį išpirko, liko tuščios 
lentynos.

Per radijo pranešė, kad šią 
savaitę 130 tūkstančių darbi
ninkų jau atleido iš darbo.

Tiesa, ūkininkai dalina pie
ną nemokamai, jeigu kas turi 
galimybių nuvažiuoti atsivež
ti, nes dauguma jų papuolė į 
bėdą — pienas pradėjo bėgti į 
upelius ir patekęs į upes 
užteršė geriamąjį vandenį, 
tai sveikatos departamentas 
uždraudė.

Keletas ūkininkų patys at
veža arčiau miesto ir duoda

pieną už aukas, padengti 
jiems benzino išlaidas.

Birželio mėn. labai daug 
lijo. Dabar lyja mažiau, bet 
buvo labai šaltų vėjų.

Maloni naujiena! Berašant 
šį laišką paštininkas atnešė 
“Laisvės” — liepos 26tąjį 
numerį. Tikriausiai oro paštu 
atskrido, nes laivu trunka 
8-10 savaičių. Pernai vienas 
numeris keliavo beveik 2 
metus. Daug numerių “pa
klysta” kelionėse.

Iš Gimtojo Krašto sužinau, 
kad daug laisvečių vieši Lie
tuvoje. Linkiu jiems ir vi
siems namie likusiems kuo 
geriausios sveikatos ir sėk
mės.

Viso geriausio ligi sekančio 
karto. Maria Giliam

Remia Barbaro 
j merus

New York. — Didžiojo 
New Yorko unijos savo kan
didatu į New Yorko merus 
pasirinko Frank Barbaro ir 
žada už jį vesti kampaniją.

Tuo pačiu išeinama prieš 
dabartinį merą Ed Koch, 
kuris taip pat kandidatuoja. 
Rugsėjo 10 d. čia bus pirmi
niai demokratų rinkimai, ir 
New Yorko miesto Centrinė 
Darbo Taryba pereitą savaitę 
savo mitinge indorsavo Bar
baro kandidatūrą.

Barbaro, kuris anksčiau 
yra buvęs pats darbininku ir 
dirbęs prie laivų pakrovimo, 
jau indorsuotas įvairių kitų 
unijų, viso turinčių 500,000 
narių.

Badu mirė 
aštuntasis airis

Belfast. — Aštuntasis airių 
patriotas mirė bado mirtimi 
Maze kalėjime, kovodamas 
už politinio kalinio teises. 
Šeši nauji kovotojai pradėjo 
badą streiką, pasiryžę ati
duoti savo gyvybes už bendrą 
reikalą. Amerikoje esama di
delio susirūpinimo dėl padė
ties Š. Airijoje. Būrys sena
torių kreipėsi į prez. Reaga- 
ną, prašydami intervencijos.

PRISIMINIMUI 

mūsų mylimos tetos 

Valerijos
Rasinskaitės-Sutkienės, 

jos gimtadienio sukakties, rugpjūčio 10 d. proga. 
Gaila, šios sukakties tetukė nesulaukė — ji mirė 
gegužės 12 d. Mes niekad jos neužmiršime.

Dukterėčios:
VALERIA [RAŠINSKAITE] THOMPSON 
RUTH [RAŠINSKAITE] MUNLEY

Sūnėnas: 
CHARLES RAŠINSKAS

REIKALINGA
Skarele ji parišo plaukus 

ir sėdo ant dviračio. Iki jos 
aptarnaujamo „Naujo gyve
nimo" kolūkio beveik dešimt 
kilometrų. Nuvykusi į kol
ūkį ne raštinėje sėdi. Ke
liauja nuė sodybos prie so
dybos. Grįžta namo, kai 
miesto gatvės jau būna iš- 
tuštėjusios, pavargusi, pakvi
pusi kaimo vėjais.

. Kai klampoja per gilią 
pusnį ar rudens darganą, kai 
smarkiai kaitina saulė, Jani
na pagalvoja, kad vargu kur 
sunkiau būtu, tačiau leng
vesnio darbo nenorėtų.

— Iš tiesų, — sakė man 
Janina, kai susitikome Šiau
lių rajono valstybinio drau
dimo inspekcijoje, — žmo
nės daug prarastų, jeigu ne
būtų valstybinio draudimo 
paslaugų. . .

Aukštelkės kaimo gyven
toja Teresė Gasparavičienė, 
Janinai pirmą kartą apsilan
kius jos namuose, atsisakė 
drausti savo turtą. Janina 
lyg tarp kitko paliko ant sta
lo reklaminių lapelių ir išė
jo. Perskaičiusi draudimo są
lygas moteris paprašė ap
drausti karvę, pastatus, na
mų turtą. Daugelį metų ne
laimės aplenkė jos sodybą, 
o pernai kilo gaisras. Sude
gė gyvenamasis namas, bal
dai, drabužiai, namų apyvo
kos reikmenys. Viską teko 
pradėti iš naujo, kaip sako
ma, nuo šaukšto. Kolūkis 
skyrė butą. Rajono valstybi
nio draudimo inspekcija už 
sudegusį turtą Teresei Gas- 
paravičienei išmokėjo be
veik 5000 rublių draudimo 
atlyginimo.

Kolūkietis Stasys Aukščio- 
nis nušalo rankas, neteko 
darbingumo. Valstybinis 
draudimas jam išmokėjo 
3000 rublių draudimo sumą.

Janina pasakojo, kad vals
tybinis draudimas padėjo A. 
Jakubauskienei, kai krito jos 
karvė, J. Povilaičiui, kai ap
daužė automobilį, A. Kyman
tui ir O. Stonkutei po 
traumos.

Aiškinamasis darbas iš 
valstybinio draudimo dar
buotojų reikalauja daug iš
radingumo, sumanumo. Čia 
reikia ir visuomenės para
mos. Janina aiškinamojo 
darbo planus aptaria kolū
kio valdybos ir visuomeni
nių organizacijų posėdžiuo
se. Nuolat atnaujina vaizdi
nę agitaciją, dalyvauja lau
kininkystės brigadų susi
rinkimuose, gyvulininkys
tės darbuotojų bei mechani
zatorių pasitarimuose. Dvi 
dienas per mėnesį nustaty
tomis valandomis Janina 
budi kolūkio raštinėje 
kolūkiečiai gali sudaryti ir 
atnaujinti draudimo sutartis; 
paklausti, jei kas neaišku, 
pareikšti savo pasiūlymų bei 
pageidavimų.

Janina vasarą nerengia 
draudėjų konferencijų, klau
simų-atsakymų vakarų.

— Kaime darbymečio me
tu žmonės labai neturi 
laiko. Keliasi su saule, iki 
vėlumos dirba. Tada gyven
tojams parankesnis indivi
dualus aiškinimas, — pasa
koja Jąnina.

Kad kolūkiečiams nereikė
tų gaišti daug laiko, agentė 
padeda apiforminti doku
mentus draudimo atlygini-' 
mui ir draudimo sumoms 
gauti, pati nuveža juos į 
inspekciją.

Per penkerius darbo me
tus Janina Žilinskienė pasie
kė gerų rezultatų. Jai pradė
jus aptarnauti „Naujo gy
venimo" kolūkio žmones, 10- 
čiai žemdirbių šeimų viduti
niškai teko po 15 draudimo 
sutarčių, o dabar — po 23 
sutartis. Gyventojai noriai 
apdraudžia gyvulius, pasta
tus, transporto priemones, 
sudaro draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų ir gyvybės 
draudimo sutartis. Jau yra 
daug šeimų, kuriose ap
drausti visi vaikai.

Inspekcijos viršininko pa
vaduotoja Vanda Gedvilienė 
apie agentę pasakė daug šil
tų žodžių:

— Kolūkyje Janiną gerbia, 
ji jaučiasi laukiama ir reika
linga.

Be abejonės, pavaduotoja 
sakė tiesą. Jeigu to nebūtų, 
Janina ieškotų lengvesnio 
darbo mieste, arčiau namų.

M. MALAKAUSKIENE

Šiais metais nemaža lais- 
viečių buvo nuvykusių į Lie
tuvą.

Ryšium su “Laisvės” 70 
metų jubiliejum buvo nuvy
kęs ir “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos S. J. Jokubka. Jis 
grįžo pabaigoje birželio mė
nesio. Ieva Mizarienė grįžo 
liepos 14 d. Povilas Venta 
grįžo šį antradienį.

Taip pat atostogoms į Lie
tuvą buvo išvykusios mūsų 
nenuilstamos veikėjos Nelė 
Ventienė ir Onutė Babarskie- 
nė. Jos ten išbuvo apie 
mėnesį laiko. Grįžo namo šią 
savaitę.

“Laisvės” ekspeditorius

Bill Malin taip pat buvo 
Lietuvoje su “Laisvės” ir 
LDS ekskursija.

Žurnalisto prie Jungtinių 
Tautų Sigito Krivicko šeima, 
taip pat šią savaitę grįžo. 
Krivickų į Lietuvą buvo išvy
kusi visa šeima — žmona 
Irena, vaikučiai Jonukas ir 
Jurgutė. Jie ten atostogavo 
virš mėnesio laiko.

USSR Ambasados Wa
shingtone pirmasis sekreto
rius ir konsulas Edmundas 
Juškys taip pat buvo Lietu
voje su žmona Aldona ir 
sūneliu Gediminu. Grįžo į 
Washingtoną antradienį.

IM

St. Petersburg, Fla.

Helen Janulytė

Keletas bruožų apie Dainos 
mylėtojų chord mokytoją He
leną Janulytę.

Helena Janulytė liepos 14 
paminėjo savo 50-tąjį gimta
dienį.

H. Janulytė gimusi 1931 m. 
liepos 14 Chester, Pa. Helena 
nuo pat kūdikystės labai do
mėjosi muzika, menu. Būda
ma mažamete iš Chester, Pa. 
su tėvais persikėlė į Worces
ter, Mass. Būdama 7-erių 
metų amžiaus pradėjo moky
tis skambinti pijaninu. Tuo 
metu Worcestery gyvavo 
Aido choras. Jam vadovavo 
Josephina Korsakienė. Ma
žoji Helenutė, turėdama gra
žų alto balsą pradėjo dainuoti 
Aido chore, ir tuo pačiu metu 
mokėsi skambinti pijaninu 
pas Josephiną Korsakienę. 
Helenutė būdama nepapras
tai gabi ir turėdama gerą 
klausą muzikai, greitai susi
pažino su gaidomis ir neilgai 
trukus tapo Aido choro 
akompaniatore.

Po keleto metų Worceste- 
rius Jonas Dirvelis.

H. Janulytė prie Jono Dir- 
velio per 16 metų buvo 
Worcesterio Aido “choro 
akompanistė.

Helena dar dainavo ir okte
te duetą ir solo.

Helena daug dainavo ir 
kituose miestuose choruose,

Helena daug dainavo ir 
kituose miestuose Choruose, 
tarp jų Worcester Oratorio 
Society Festivalio chore, taip 
pat Washington, D. C., kele
tą kartų Carnegie salėje su 
Detroito Symphony orkestru 
vadovaujamam Eugene Or- 
mandy. 1970 m. dainavo Tan
glewood Berkshire Festivaly
je, vadovaujant William 
Steinberg. Dalyvavo ir ke
liuose žymiuose amerikiečių 
choruose.

Tai gražus garbingas Hele
nos jaunystės mueitas kelias.

Dabartiniu metu Helena 
Janulytė gyvena St. Peters

burg, Fla. moko bei vadovau
ja Dainos Mylėtojų chorui, 
taip pat moko bei vadovauja 
amerikiečių čekoslovakų 
chorui.

Linkiu Helenai geros svei
katos ir ilgiausių metų.

V. Bunkienė
m t .ur rirn------)——i------------------

Baltimore, Md.
Gaila, sveikatai pablogė

jus, mūsų kuopų ir parengi
mų veikli narė Jennie Stanie
nė persikėlė gyventi į Flori
dą, kur gyvena jos sūnus ir 
marti.

L. D. S. 48 kp. ir L. L. D. 
25 kp. reikalai perėjo į mano 
rankas. Kiek pajėgsiu reika
lui esant kuopų nariams mė
ginsiu pagelbėti.

Nuo savęs Stanienei linkiu 
ilgo ir laimingo gyventimo, 
saulėtoje Floridoje. Mes jos 
labai pasigesime.

O. Kučiauskaitė-Buckler

50 dienų trukęs 
beisbolininkų 
streikas pasibaigė

New York. — Ilgiausiai 
užtrukęs beisbolininkų strei
kas, net 50 dienų, pasibaigė, 
pasirašius naują darbo sutar
tį. Apskaičiuojama, jog strei
kas beisbolo žaidėjams atne
šė apie $28 milijonus nuosto
lių.

Bet nuostolių turėjo ir dau
gelis kitų, kurių darbas buvo 
surištas su beisbolo žaidynė
mis. Nukentėjo ne tik papras
ti dešrelių pardavinėtojai 
prie stadionų, bet ir patys 
miestai, kurių transportu pu
blika naudodavosi, keliauda
ma į stadionus, nekalbant 
apie TV stotis, kurios neteko 
skelbimų ir programos, ame
rikiečių taip mėgstamos.

Oficialiai žaidynės praside
da rugpjūčio 9 d.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 7,1981

LAISVĖS” EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Šį trečiadienį, rugpjūčio 12 d.L 8 vai. vakare, 
Finnair linija iš Kennedy aerodrbmo išvyksta šių 
metų paskutinė “Laisvės” direktorių ruošiama 10 
dienų ekskursija į Lietuvą.

Kelionėje išbus iki rugpjūčio 29 d. Pakeliui į 
Lietuvą ekskursantai sustos Helsinki, Suomijoje ir 
Maskvoje. Grįždami jie sustos Leningrade ir 
Helsinkyje.

BRIEFS
A special youth tour of the 

Soviet Union this month will 
offer young people from the 
United States an opportunity 
to meet Soviet youth, and 
learn about the Soviet Union 
and the role of young people 
under socialism.

“Voices of the Future,” a 
cultural and travel organiza
tion, has announced the ge
neral itinerary of its 6th 
Annual Soviet Youth Study 
Tour.

The tour will leave Wa
shington, D. C. on August 
16, and return on August 30, 
taking in the Soviet cities of 
Moscow, Leningrad and Tal
linn.

* * ♦

The Bridgeport, Conn., 
teachers union, a community 
group and a civil rights 
organization are demanding 
that the Bridgeport Board of 
Education sue the city admi
nistration for failing to ade
quately fund education.

♦ ♦ ♦

Over 500 women and men 
gathered at the University of 
Pittsburgh recently to pay 
tribute to Vinie Burrows, 
actress, permanent repre
sentative to the UN from the 
Women’s International De- 
rtiocratic Federation and a 
vice president of Women for 
Racial and Economic Equali
ty.

* * *

The Mexican Naval train
ing ship Commodore Manuel 
Asueta, on a training voyage, 
stopped on the Soviet port 
Leningrad for an official visit 
recently.

♦ ♦ ♦

Anthony R. Shaker, from 
Chicago, Ill. writes in “News
week:”

Ironically, the very week 
you headline Libya’s Kaddafi 
“The Most Dangerous Man in 
the World?” Israel’s Begin 
unleashed his warplanes on 
innocent civilians in Leba
non. Not content with an eye 
for an eye, Begin seems 
intent on leveling retribution 
at a ratio of hundreds to one. 
We Americans cannot dis
claim the effects of Israel’s

inhumanity when in silence 
we send arms to Israel that 
are used to kill another 
country’s innocents.

* ♦ ♦

• When it’s extremely hot, 
cut in half whatever you do to 
stay in shape.
• Sandals without socks 

keep feet from heating.
• Do yžįrdwork early in mor

ning or
coolest fiarts of the day.
• Don’t drink very cold wa

ter. It can cause a freezing 
reaction in the epiglotis, the 
lid on the esophagus or 
foodpipe. You might choke.
• If your heart pounds and 

you feel dizzy, get to a shady 
place fast.
• Heat stroke occurs when 

the skin is very hot and dry 
and the body temperature 
rises to 105 degrees. Use 
water sprays, fans and ice 
water bath to cool down the 
victim and seek hospital 
treatment. The victim should

early evening, the

drink very cold wa

be placed in a horizontal 
position.
• If you feel faint, sit down, 

lower head between your 
knees to get more blood to 
the brain.

♦ ♦ ♦

When was the last time 
you witnessed 2000 women of 
all ages joining in celebration 
of women in sports?

When has the opportunity 
arisen for women to criticize
the inequalities faced in all 
facets of sports and rejoice 
over possibilities of overco
ming them?

If you said never before 
then you are absolutely cor
rect!

Now women can look for
ward to the first Women’s 
Sportsfest in NYC where 
such a form will exist. Sports 
for the People will be presen
ting this day of “Equi Play” 
in the spirit of “Sports as a 
Right.”

History will be in the ma
king at the first Women’s 
Sportsfest ever held in NYC.

Date: August 8, 1981.
Time: 9 a. m.4-p.m.
Place: Van Cortlandt Park, 

242 and Broadway. Use

SWITZERLAND: Teri Leone [R], of the United States, and 
her teammate Ethel-Ann Alves, sport odd looking headgear 
as they get ready to take part in the opening round of the 
World Crossbow Championships.




