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KRISLAI
Rinkimai Suomijoje 
Po kokiais ženklais? 
Neskraidyti orlaiviais 
Kitas puikus filmas . . .

R. BARANIKAS
Atrodo, kad sausio mėnesį 

Suomijoje įvyks prezidenti
niai rinkimai: dabartinis pre
zidentas Kekkonen rezignuo
siąs ir varžybos bus tarp 
dviejų kandidatų, — Kekko- 
neno Agrarų partijos ir So
cialdemokratų partijos.

Reikia pasakyti, kad dide
lio skirtumo tarp šių dviejų 
partijų nėra. Vidujinės poli
tikos klausimais abi laikosi 
vidurkelio, nors socialdemo
kratai laiks nuo laiko kalba 
apie socializmą. Užsienio po
litikoje abi partijos praktiš
kos, realistinės, ir supranta, 
kad vienintelis kelias Suomi
jai yra tikras neutralumas 
tarp didžiųjų blokų ir drau
giški santykiai su artimuoju 
kaimynu, Tarybų Sąjunga.

Beje, beveik visas pasaulis 
Suomiją vadina Finlandia ar
ba Finland, kitaip sakant — 
žemės galu. Pagal originalų 
suomių kalbos šalies pavadi
nimą (Soumi) pavadinimą 
vartoja tik estai, latviai, lie
tuviai ir karelai. Iš to lengva 
spręsti, kad ne tik artimi 
kaimynai estai, bet ir tolokai 
gyveną lietuviai suomius is
torijoje sutiko, kaip tai sako
ma, “pirmarankiai" o ne per 
vokiečių arba slavų tarpinin
kavimą.

Tą patvirtina ir istoriniai 
šaltiniai, bet ne čia vieta prie 
to sustoti.

□
Kuomet senas KOR (opozi

cinės grupės) teoretikas Ed
vardas Lipinski (jam 93 me
tai amžiaus) kalbėjo Solidar- 
nošč suvažiavime Gdanske, 
jis sakė kad jis visą savo gy
venimą buvo socialistu ir to
kiu lieka. Bet jeigu jis tokiu 
yra, kodėl jam nerūpėjo, kad 
tame suvažiavime nei simbo
liniai nei žodiniai socializmas 
nebuvo minėtas? Du simbo
liai, dvi emblemos, dabino 
suvažiavimo sceną: tautinis 
erelis ir religinis kryžius. 
Dainuoti tautiniai ir religi
niai himnai, bet ne interna
cionalas. Popiežiaus atvaiz
das kabėjo visur, bet, ar 
atėjo kokiems nors Solidar- 
nosc vadams mintis iškelti 
Rožės Luksenburgės, vienos 
Lenkijos socializmo pradinin
kės ir darbininkų teisių gy
nėjos, paveikslą?

Didelė praraja egzistuoja 
tarp kai kurių Solidarnošč 
reikalavimų, su kuriais kiek
vienas socialistas galėtų su
tikti, ir bendros šovinistiniai- 
proklerikaliskos atmosferos, 
kurioje ta organizacija vei
kia.

u
Atsiminkime, kad oro kon

troliuotojų streikas dar tebe
sitęsia. Tiesa, streikuojan
tieji kontroliuotojai neprašė 
kitų unijistų ir publikos ben
drai, kad susisiekimas oru 
būtų boikotuojamas. Jie ži
no, kad tai yra negalimybė. 
Bet visvien, kur tik tas yra 
galima, pažangūs žmonės tu
rėtų naudoti kitas susisieki
mo priemones: geležinkelius, 
autobusus, automobilius. 
Kuo mažiau žmonių skraidi- 
nėja, tuo didesnis spaudimas 
oro linijų kompanijoms. Atsi
minkime, kad kuomet praei-

Bedarbių skaičius didėja: 
devyni milijonai be darbo!

NUŽUDYTAS
ANWAR SADAT!

Reaganas oficialiai grąsina
intervenciją Saudi-Arabi joj e

Washington. — Bedarbių 
skaičius šioje šalyje vis didė
ja: oficialiais apskaičiavi
mais, rugpjūčio mėnesio pa
baigoje 7 su puse nuošimčio 
Amerikos darbininkų buvo 
be darbo. Tas reiškia devyni 
milijonai.

Statistika taip pat rodo, 
kad Juodųjų gyventojų tarpe 
nedarbas siaučia dar aršiau 
negu šalyje bendrai: virš 
16% Juodų darbininkų yra 
bedarbių eilėse.

Dar blogiau su jaunimu, o 
blogiausia su juoduoju jauni
mu, — ten bedarbių nuošim
tis toks didelis, kad oficialios 
statistikos nedrįstama duoti.

Diena prieš šios statistikos 
paskelbimą prezidentas Rea
gan žadėjo, kad “su laiku” jo 
naujoji ekonominė programa 
suteiks darbo net 13-kai mili
jonų amerikiečių. Bet kada 
tas “su laiku” bus, jis nepajė
gė išaiškinti.

Sibire egzistavo 
sena civilizacija

Maskva. — Profesoriaus 
Leonido Kizlasovo vadovau
jami archeologai atrado lie
kanas senos viduramžiškos 
civilizacijos, kuri egzistavo 
tarp 8-to ir 13 šimtmečio 
Sibire, į Vakarus nuo Baikalo 
ežero. Tuometiniai tos srities 
gyventojai, vadinami chaka- 
sais, buvo pasiekę aukštos 
civiliacijos savo raidynu, sta
tė pilis ir miestus ir vystė 
aukšto lygio žemės ūkį.

Chakasai tebegyvuoja kaip 
maža tautinė grupė dabarti
niame Sibire. Jie kalba turkų 
šeimos kalba, panašia į uzbe
kų ir jakutų. Iš viso dabar jų 
yra apie 68,000.

Tarp kito iškelta, kad cha
kasai mokėjo liedinti metalą 
anksčiau, negu tą sugebėjo 
atlikti europiečiai.

Chakasų civilizaciją sunai
kino Džengis-Chano sūnaus 
Juči vadovaujami mongolai.

tą mėnesį beveik pusė milijo
no unijistų suvyko į Wa- 
shingtoną protestui prieš 
Reagano administraciją, jie 
visi boikotavo orlaivius!

Geri tarybiniai filmai pama
ži vėl pradeda pasiekti New 
Yorką. Paskutinėmis dieno
mis kas vakarą publika pilnai 
prikimšo Public Theater ki
ną, kur rodomas Čechovo 
“Medžioklės puota” (“The 
Shooting Party”.)

Žinovai Amerikoje girdi ir 
apie puikius naujus filmus, 
kurie sukami Vengrijoje, Ru
munijoje, Lenkijoje. Kad tik 
jie pasiektų mus!

□
Spalio 9-ą, 10-a ir 11-a 

New Yorke įvyks visa eilė 
veikimo apie solidarumą su 
Pietų Afrikos žmonių kova 
prieš rasistinį jungą. Visa 
eilė unijų, juodųjų organiza
cijų ir meno bei kultūros 
pasaulio atstovų konferuos 
šiuo klausimu Riverside baž
nyčioje. Dalyvaus visa eilė 
Kongreso narių ir svarbių 
politinių veikėjų.

Kova prieš rasizmą Pietų 
Afrikoje, Namibijoje, prieš 
Angolos invaziją, yra pir
maeilis visų pažangiųjų žmo
nių reikalas.

Tuo tarpu net tose srityse, 
kur nedarbas buvo pradėjęs 
mažėti, jis vėl paaršėja. Pa
vyzdžiui, 1980 metų antraja
me pusmetyje statybos sri
tyje bedarbių skaičius buvo 
sumažėjęs, bet dabar nuo 
balandžio mėnesio iki rug
pjūčio 165,000 statybininkai 
neteko darbo.

Tik anglies kasyklose ne
darbas šiek tiek sušvelnėjo, 
kadangi aliejui brangstant, 
vis daugiau ir daugiau ame
rikiečių grįžta prie anglies 
kurui vartojimo. Bet tas 
reiškia, kad oras miestuose 
vėl pradeda būti labiau su
terštas, kaip būdavo praeity
je.

Walesa pripažįsta 
grupės silpnėjimų

Gdansk. — Čia pasibaigė 
Solidarnošč suvažiavimo an
troji sesija. Lech Walesa vėl 
išrinktas pirmininku. Bet jis 
pripažino, kad Solidarumo 
judėjimas, veikiąs kaip dar
bo unijų sąjunga, dėl viduji
nių nesutikimų, atrodo, esąs 
susilpnėjęs. Jis spaudos kon
ferencijoje pabrėžė, kad bent 
per ateinančius kelius mėne
sius judėjimas susilauks la
bai daug kliūčių ir problemų. 
Bet jis numato, kad po to 
ateis naujo stiprėjimo perio
das.

Kaip žinia, sąryšium su 
Solidarumo suvažiavimu, lik
vidavosi taip vadinama KOR 
grupė, grynai politinė, so
cialdemokratinių palinkimų, 
grupuotė, kuri veikė Solida
rumo užkulisiuose. KOR lik
vidavosi sakydama, kad ji 
nereikalinga, nes už jos sie
kius dabar kovoja Solidaru
mo judėjimas.

Darbiečių partija 
"pakibusi ore"

London. — Po to, kai 
darbiečių suvažiavime cen
trinio sparno vadovas Dennis 
Healey laimėjo rinkimus į 
partijos vicepirmininko vie
tą, partija paliko, kaip sako 
spauda, “kaip ir pakibusi 
ore”. Partija balsavo už Bri
tanijos pasitraukimą iš Vaka
rų Europos Bendrosios rin
kos, taip pat už savaimingą 
nusiginklavimą — tai vis 
kairiojo partijos sparno lai
mėjimai. Bet pats kairiausias 
partijos lyderis, Wedgewood 
Benn, kuris kandidatavo į 
viceprezidentus, nelaimėjo, 
kadangi suvažiavimas norėjo 
palaikyti partijoje “pusiau
svyrą”.

Prieš dvi savaites apskai
čiavimai rodė, kad jeigu rin
kimai įvyktų dabar, juos 
laimėtų socialdemokratų-li- 
beralų koalicija. Bet dabar 
apskaičiavimai jau rodo, kad 
laimėtų darbiečiai.

Washington. — Pietų Afri
kos rugby sporto komanda, 
taip vadinami Springboks, 
sutinkama protesto demon
stracijomis, kur tik ji Ameri
koje pasirodo. Paskiausia de
monstracija buvo Racine, 
Wisconsin.

Springboks visi nariai 
sportininkai yra balti, nors 
Pietų Afrikos gyventojų di
džiulę daugumą sudaro juo
dieji.

Egipto prezidentas Anwar Sadat rugsėjo 6 d., bestebint 
armijos paradą arti Egipto sostinės Cairo, aštuoniomis 
kulkosvaidžio kulkomis — nužudytas sykiu su aštuoniais 
padėjėjais ir sužeistais 3 JAV atstovais. Sužeistų daug, net 
kelios dešimtys. Grupė, dalyvavusi parade prie stebėtojų 
stendo pradėjo šaudyt ir mesti granatas. Kilo baisus 
sumišimas. Trys žudikai nušauti, keletas suimti.

Laidotuvės įvyks šeštadienį.
Egipto Parlamento pirmininkas Sufi Abu Taleb ir šalies 

viceprezidentas Hosni Mubarak perėmė krašto valdymą.
Naujojo prezidento rinkimai įvyks po 60-ies dienų.

Suomijos socialdemokratai 
tikisi rinkimuose laimėti

Helsinki. — Kadangi prezi
dentas Urho Kekkonen sir-' 
guliuoja (jam jau 81 metai) 
tai tikimasi, kad jis artimoje 
ateityje rezignuos. Jis jau 
buvo pasitraukęs mėnesio 
laiko mediciniškoms atosto
goms ir manoma, kad Suomi
ja tikriausiai artimu laiku 
turės išrinkti naują preziden
tą.

Numatoma, kad po Kekko- 
neno rezignacijos rinkimai 
vyks ateinančių metų pra
džioje, gal sausio mėnesį.

Numatoma, kad socialde
mokratų kandidatas bus da
bartinis premjeras Mauno 
Koivisto ir agrarų-valstiečių 
partijos kandidatas bus Ahti 
Karjalainen. Nors Kekkonen

pats priklauso prie agrarų 
partijos, kuri skaitoma sto
vinti į dešinę nuo socialde
mokratų, jis visuomet laikėsi 
griežtai neutralistinės politi
kos ir buvo draugingas Tary
bų Sąjungai. Iš kitos pusės, 
socialdemokratų vadovybėje 
praeityje buvo nemažai anti
tarybinio sentimento, bet sa
koma, kad tas pasikeitė: da
bartinė socialdemokratų va
dovybė irgi pilnai remia neu
tralumą ir gerus santykius 
su Tarybų Sąjunga. Jie tikisi 
laimėti prezidentinius rinki
mus, nes vidujinėje krašto 
politikoje, ypatingai ekono
mijoje, viešpatauja nemen
kas nepasitenkinimas agrarų 
partija.

Salvadoro liaudiečiai 
kviečia pradėti derybas

New York. — Iš Salvadoro 
ateina žinios, kad liaudiečių 
jėgos, taip vadinamas Fara- 
bundo Marti Nacionalinis iš
silaisvinimo frontas, pasiūlė 
krikščionių-demokratų vado
vaujamai chuntai, kuri valdo 
šalį, pradėti derybas.

Nacionalinio išsilaisvinimo 
frontas laikosi nuomonės, 
kad su krikščionimis-demo- 
kratais būtų galima kaip 
nors susitarti, jeigu jie atsi
kratytų pačių aršiausių deši
niųjų gaivalų chuntoje, su
stabdytų terorą prieš civili
nius gyventojus ir bandytų

vairuoti šalį link demokrati
nių rinkimų.

Farabundo Marti frontas 
kreipėsi į prezidentą Napo
leoną Duartę šiokiu pareiški
mu:

“Mes norime derybų ne 
todėl, kad mes desperacijoje 
arba silpni, bet todėl, kad 
norime kuo greičiau sustab
dyti kraujo liejimą mūsų 
nelaimingoje šalyje ...”

Po fronto pareiškimu tarp 
kitų pasirašė Dr. Fabio Cas
tillo, buvę Salvadoro prezi
dentas.

Atvyko brangūs svečiai
PRAĖJUSI ANTRADIENI SU ŽYMIA TARYBŲ SĄ

JUNGOS VEIKĖJŲ, MENININKŲ, ARTISTŲ GRUPE Į 
NEW YORK Ą ATVYKO LIETUVOS KULTŪRINIŲ 
RYŠIŲ SU TAUTIEČIAIS UŽSIENYJE “TĖVIŠKĖS” 
DRAUGIJOS PIRMININKAS GENEROLAS PRANAS 
PETRONIS IR VILNIAUS VALSTYBINĖS OPEROS IR 
BALETO TEATRO SOLISTĖ BIRUTĖ ALMONAITYTĖ. 
SU ŠIAIS BRANGIAIS SVEČIAIS SUSITIKSIME LAIS
VĖS SVETAINĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE 
PARK, N. Y. ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 10 D., 2 VAL. PO 
PIETŲ.

Washington. — Preziden
tas Reagan atvirai ir oficia
liai paskelbė, kad Amerika 
turi teisę intervenuoti Saudi- 
Arabijoje: jeigu gręstų pavo
jus, kad Arabijoje pasikeistų 
režimas, Amerika turi mora
linę ir teisinę prievolę, sakė 
jis, neleisti tam režimui gy
vuoti. Reaganas sakė, kad 
čia “JAV ir bendrai Vakarų 
gyvybinis reikalas”. Anot jo, 
jeigu grėstų pavojus, jog 
Saudi-Arabijoje įsikurtų ko
kia nors nacionalistinė, kairi 
arba neutralė valdžia, kuri 
varžytų gazolino-naftos eks
portą į Vakarus, Amerika 
imtųsi drastiškų priemonių 
to neprileisti. O tos priemo
nės negali būti kas nors kito, 
negu karinė intervencija.

Pasaulio diplomatai tą su
pranta kaip atvirą Amerikos 
deklaraciją, kad ji turi teisę 
intervenuoti bet kur Arti
muose Rytuose, nors oficia
liai kalbama tik apie Saudi- 
Arabiją. Kitos valstybės 
Arabijos pusiasalyje, ypatin
gam tos susispietusios ryti
niame pusiasalio krašte, taip 
pat yra žymios naftos eks
portuotojos. Su laiku ta in
tervencijos “teisė” gali būti 
perkelti ir į Iraną.

Tuo pačiu laiku preziden
tas Reagan paskelbė, kad jis 
duoda Centralinei Žvalgybos 
agentūrai (ČIA) pilną teisę 
vydkyti operacijas Angoloje. 
Prezidentas Carter buvo da
linai tas operacijas suvaržęs. 
Senatorius Kennedy šiuo rei
kalu pareiškė:

“Viskas rodo, kad mūsų 
prezidentas vis labiau linksta 
į intervencijas įvairiose pa
saulio dalyse, kad jis mažiau 
ii' mažiau tiki į galimybę 
naudoti taikingas diplomati
nes priemones mūsų šalies 
užsienio reikalų politikoje.”

Klerikalų partija 
laimėjo rinkimuose

Teheran. — Irano oficialus 
radijas skelbia, kad klerikali
nės partijos kandidatas į 
prezidentus Hajatolislam Ali 
Khamenei (nesumaišyti su 
vyriausiuoju krašto valdovu 
Chomeiniu) laimėjo preziden
tinius rinkimus “su absoliute 
didžiule dauguma”. Bet tie 
rinkimai, sako stebėtojai, ne
gali būti skaitomi barome
tru, kiek yra ar nėra įtakin
ga klerikalų partija, kadangi 
opozicinės grupės savo kan
didatų neturėjo ir rinkimai 
vyko labai įtemptoje atmos
feroje.

Tuo tarpu Teherano, Ta- 
brizo ir kitų miestų gatvėse 
vyksta kruvini susirėmimai 
tarp Chomeinio pasekėjų ir 
opozicijos grupių, ypatingai 
kairių musulmonų grupuo
tės, taip vadinamų muchahe- 
dinų. Praeitą šeštadienį dar 
30 muchahedinų nuteista 
mirti ir vietoje sušaudyti.

New York. — Policija suė
mė jauną mokslininką Papa- 
nastassiou, kuris studijavo 
Columbia universitete čia ir 
Londone, Britanijoje. Pasiro
dė, kad jis Londone pavogė 
eilę labai vertingų senų kny
gų, įskaitant astronomo Gali
leo “Discouri”, ir bandė jas 
Amerikoje pardavinėti.

Prez. Reagan ir Sekretorius 
Weinberger: jie šypsosi ne 
veltui, — ginkląvimasis eina 
pirmyn . . .

gia bado streikus.

reikalaudami, kad

Airių nacionalistai 
baigė bado streikus

Belfast. Šiaurės Airijos 
nacionalistai paskelbė, kad 
jie ba
Kaip žibia, dešimt jaunų na
cionalistų kalinių mirė Maze 
kalėjime. Jie atsisakė priimti 
maistą,
britai kalintojai pripažintų jų 
teisę kĮaip politinių kalinių: 
vilkėti Savo civilinius drabu
žius, ghuti spaudą ir kitas 
lengvatas.

Pirmas mirė Bobby Sands, 
streikavęs apie 60 dienų. Iš 
viso mirė dešimt. Su laiku 
streiko
svyruoti Mat, badaujančių-, 
streikuojančių šeimynos pra
dėjo int 
streikuc
arti mįrties, 
šeimos 
juos maitinti priverstinai.

Nacionalistų judėjimo or
ganizacija, IRA (Airijos res- 
publikiefių armija) kaltę me
ta kata
sako, kad katalikų hierarchi
ja lyginį bado streikus su 
saužudyste, kas, pagal kata
likų tikė.

judėjimas pradėjo

ervenuoti, ir kuomet 
jantis kalinys radosi 

be sąmonės, 
davė britams teisę

ikų bažnyčiai. IRA

ima yra nuodėmė.

New York. — Raita polici
ja žiauriai atakavo iraniečių 
studentų demonstraciją. De
monstrantai smerkė Irako- 
Irano kai
Artimuose Rytuose. 42-osios 
gatves
kampe rąita policija netikėtai 
atakavo
rie taikingai žygiavo daugelį 
sukruvin 
sužeidė.
lansams 
tuosius nuvežti į ligonines.

ą ir reikalavo taikos

ir Šeštosios Avė.

demonstrantus, ku-

o ir kelis sunkiai 
Net neleista ambu- 
laiku pribūti, sužeis-

New York. — Buvęs prezi
dentas 1 
remia A 
vių pardlavimą Saudi-Arabi- 
jai.

ixon sako, kad jis 
^’ACS karinių orlai-

City, N. J.
gyventojai miesto 

bei patiekė peticiją

Jersey
Vietiniai 
savivaldy 
su 20,302 parašais, reikalau
dami pal 
dų)kontn

aikyti nuomų (ren- 
olę.

ZimbabvėsChipinga.
prer j> ras Mugabe pareiškė, 
kad įsaujoji Zelandija laikosi 
aiškiai rasistinės linijos, leis
dama Pietų Afrikos sporto 
komandoms dalyvauti rung
tynėse.
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Izraelio “nauja” taktika
Izraelio karo reikalams ministras generolas A. Saron 

bando vystyti kaip ir naują taktiką okupuotų arabų 
žemėse, ypatingai Jordano Vakarinio pakraščio valdyme. 
Iki šiol karinės okupacijos pareigūnai baudė tiesioginius 
PLO sekėjus, juos suiminėjo, deportavo, administraciniai 
baudė. Iš kitos pusės, okupaciniai pareigūnai leido arabų 
politiniams veikėjams, įskaitant okupuotų miestų merams, 
reikšti tam tikras simpatijas PLO. Kai kurių arabų vietinių 
pareigūnų algos būdavo gaunamos iš Jordano, kartais 
tiesiog iš valdžios iždo, kartais per jordaniečių rankas iš 
PLO šaltinių.

Baronas dabar bando viską pakeisti. Jis paskelbė, kad 
kiekvienas okupuotos teritorijos gyventojas, kuris keliau
damas užsienyje sutiks su PLO atstovais, tuojau bus 
suimtas, kai sugrįš į Vakarinį pakraštį. Algos, kurios 
ateina per Jordaną, sulaikytos. Izraeliečiai patys mokės 
algas vietiniams pareigūnams, bet su tam tikra sąlyga: jie 
turės būti nuolankesni, okupacijos pareigūnams labiau 
“kooperatyvus”.

Šarono karinė-valdžia tuo pačiu laiku pradėjo dar kitą 
akciją. Kaip visur po bet kokia okupacija, ir čia atsiranda 
kvislingų, kurie pasirengę tarnauti okupantui. Bet iki šiol 
vietiniai arabų politikieriai, kurie turėjo palinkimą kolabo
ruoti, bijojo tą atvirai daryti, nes PLO su jais lengvai 
susidorodavo. Baronas dabar pradėjo tuos kolaborantus 
ginkluoti. Jis tikisi sudaryti ginkluotą jėgą, vietinę policiją, 
kuri bus ištikima Izraelio okupacijai, nors susidedanti iš 
arabų, ypatingai iš arabų-druzų sektos jaunų vyrų.

Atrodo, kad Šarono taktika remiasi planu palaikyti 
okupuotas teritorijas pastoviai Izraelio kontrolėj. Atrodo, 
kad visi pažadai Egiptui apie Vakarinio pakraščio ir Gazos 
srities ateitį, nieko nereiškia: Kai Beginąs kalba apie 
“autonomiją” jis turi minty autonomiją menkniekiuose, 
kaip tai vandentekio, sanitarijos reikalų ir dalinai apšvietos 
tvarkyme, bet vis tvirtoj Izraelio karinėj ir administracinėj 
galioj.

Kitaip sakant, Šarono taktika ir nauja ir ne nauja, ne 
esminiai dabartinė Izraelio valdžia nutarė niekad neišleisti 
tų teritorijų iš savo nagų.

Reikia atsiminti, kad dar prieš Antrą pasaulinį karą, 
kuomet dar nebuvo Izraelio, ta sionizmo šaka, iš kurios 
vėliau išaugo Begino partija, jau buvo veikli Rytų 
Europoje, ir ta šaka, taip vadinami sionistai-revizionistai, 
veiklūs Lenkijoje, Lietuvoje ir kitur, jau skelbė, kad 
būsimas Izraelis turės susidėti iš abiejų Jordano pakraš
čių, — kitaip sakant, ne tik dabartinio Izraelio ir Vakarų 
pakraščio, bet ir dabartinės Jordano teritorijos! Kiti 
sionistai su jais nesutiko ir revizionistai tada atskilo nuo 
pasaulinio sionistinio judėjimo kaip “nepakankamai kovin
go”. Nestebėtina, kad kuomet tie gaivalai, Begino sekėjai, 
dabar stovi prie vairo, jie bando tą savo seną svajonę 
vykdyti.

Reagano samprotavimai. . .
Jau ilgokas laikas, kaip eilė Amerikos karinių strategų 

buvo įsimylėję į taip vadinamą MX missiles kilnojimo 
planą. Pagal tą planą sunkieji branduoliniai ginklai turėjo 
rastis ne tam tikrose bazėse, o būti nuolat kilnojami iš 
vietos į vietą: Vakarų ir Pietvakarių dykumose ir kitose 
tuščiose teritorijoje būtų nutiesti požeminiai geležinkeliai, 
per kuriuos tie ginklai nuolat judėtų iš vietos į vietą, taip, 
kad priešas niekad nežinotų, kur tie ginklai faktinai yra.

Pats prezidentas Reagan vienu metu irgi buvo įsimylėjęs 
į tą planą. Bet kiti patarėjai jam, kaip matyti, kitaip 
patarė, ir jis išstojo prieš MX kilnojimą. Vietoje to jis stoja 
už stacionares bazes, bet žymiai stipresnes, storesnes, 
sunkesnes, negu dabar turime. Kitaip sakant, ar tai 
požemyje ar paviršiuje, ginklus gaubs dar ir dar milijonai 
tonų cemento, ir tie ginklai bus saugūs, nepaisant, kad 
priešas ir žinotų, kur jie yra. Ir kodėl ne? Lygiai, kaip buvo 
pakankamai kontraktorių, kurie tik laukė progos tęsti tuos 
požeminius geležinkelius, taip yra kontraktorių, kurie tik 
laukia signalo mūryti storesnes ir storesnes gaubtuves . . .

Taip samprotauja Reaganas, taip samprotauja tie 
uniformuotieji galvočiai Pentagone, kurie dabar sprendžia 
mūsų krašto likimą: — ar vienaip ar kitaip, bet 
ginklavimasis turi eiti sparčiai pirmyn! Kas jiems neateina 
galvon, tai kad gal laikas apsigalvoti, kokios bergždžios tos 
visos pastangos. Juk yra blaivesnių karinių ekpsertų ir 
mokslininkų, kurie nurodinėja, kad mes jau turime tįek 
termobranduolinių ginklų, jog mes galėtume bent dešimtį 
kartų sunaikinti visą pasaulį! Koks tikslas pagaminti tiek, 
kad jį*galima būtų sunaikinti dvidešimt kartų?

Rasizmas pamaži miršta . . .
Zimbabvės premjeras Mugabe išreiškė savo nepasitenki

nimą, kad Naujoji Zelandija kviečia pas save Pietų Afrikos 
sporto komandas, kurios susideda vien iš baltųjų. Įniršęs 
prieš tokį Mugabes “įžūlumą”, Naujosios Zelandijos 
premjeras Robert Moldoon taip išdrožė:

“Jis (suprask: Mugabe) per ilgus metus kovojo, bėginėjo 
ir šaudė žmones. Jis turi siaurą protą. Nestebėtina, nes kai 
žmogus praleidžia keletą metų džiunglėse šaudydamas 
kitus, ką gi jis gali suprasti?”

Žodis, kaip tai sakoma, ne paukštis. Ponas Moldoonas be

Ant paties East river 
kranto jaukus sodelis. Ža- 

j liuoja išpuoselėtos vejos, 
I kvadratinėse lysvėse žydi 
| rudeninės gėlės. Toks vaiz- 
1 das — retenybė rytiniame 
Manhattane, kur aplinkui 
vien asfaltas, betonas, stik
las.

Žaliasis plotas New Yor- 
kui. Tai jau tarptautinė zo
na, kurią nuo didmiesčio ski
ria Jungtinių Tautų Organi
zacijos Generalinės Asamblė
jos posėdžių salės pastatas, 
34 aukštų administracinis 
dangoraižis, D. Hamaršeldo 
biblioteka.

Visame komplekse šiomis 
dienomis vėl didelis sujudi
mas. Rugsėjo penkioliktą 
dieną, antradienį, penkiolik
tą valandą vietos laiku prasi
dėjo Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos XXXVI 
sesija. Jos svarstytinų 126 
klausimų sąrašas sudaro ne 
ploną, beveik pusės tūkstan
čio puslapių knygą. Tai su
vestinė problemų, nuo kurių 
priklauso tiek atskirų plane
tos rajonų, tiek ir visos 
žmonijos likimas.

Kaip įprasta, sesijos išva
karėse spaudos konferenciją 
prie Jungtinių Tautų akredi
tuotiems korespondentams 
surengė šios organizacijos 
generalinis sekretorius Kur
tas Waldhaimas. Žurnalistai 
susirinko į ketvirtąją konfe
rencijų salę.

— Dabartinė tarptautinė 
situacija, — kalba Kurtas 
Waldhaimas, — kelia didelį 
nerimą. Pirmiausia milžiniš
ką pavojų pasauliui sudaro 
nuolat augantis ypač galingų 
masinio naikinimo ginklų 
kaupimas.

Todėl, toliau pabrėžia kal
bėtojas, visų pasaulio tautų 
didžiausias rūpestis — kaip 
apriboti, o su laiku ir visai 
sustabdyti beatodairiškas 
ginklavimosi varžybas.

Į klausimą, kaip įmanoma 
tai padaryti, K. Waldhaimas 
atsako kad vienintelis kelias 
ir toliau lieka konstruktyvios 
dviejų galingiausių pasaulio 
valstybių derybos. Jis daug 
tikisi iš numatomo TSRS 
užsienio reikalų ministro A. 
Gromykos ir JAV valstybės 
sekretoriaus A. Haigo susiti
kimo, kuris turėtų įvykti 
Jungtinių Tautų būstinėje 
artimiausiu laiku.

Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos XXXVI sesi
ja toliau svarstys visoms 
pasaulio tautoms svarbius 
klausimus. Tarp jų ypač ak
tualus tebelieka tarybinės

delegacijos pernykštėje sesi
joje pasiūlytas klausimas 
“Dėl istorinės valstybių atsa
komybės už gamtos išsaugo
jimą dabartinei ir būsimoms 
kartoms”.

Tarybų Sąjungai pasiūlius, 
sesijoje taip pat vyks deba
tai, kaip toliau mažinti kari
nius biudžetus, kaip uždraus
ti naujų masinio naikinimo 
ginklo rūšių ir sistemų ga
mybą. Lygiai prieš dešimt
metį Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos XXVI se
sijoje Tarybų Sąjungos ini
ciatyva pradėta kalbėti apie 
pasaulinės konferencijos nu
siginklavimo klausimais su
šaukimą. Tačiau tam kiek 
įmanydamos trukdo tos jė
gos, kurioms rūpi ne visuoti
nės taikos stiprinimas, o pa- 
sipelnijimas iš ginklų gamini
mo. Naujausias šiurpus to
kios rūšies pavyzdys — seri
jiniu būdu pradėta gaminti 
neutroninė bomba Jungtinė
se Valstijose.

Kiek teko patirti iš pokal
bių su įvairių šalių diploma
tais, šalia bendrojo pobūdžio 
išankstinėje dienotvarkėje 
pateiktų klausimų sesija 
svarstys ir opias specifines 
problemas.

Viena jų, pasiekusi kritinį 
tašką, — tai Namibijos pro
blema. Per Namibijos terito
riją įvykdyta Pietų Afrikos 
rasistų intervencija į Angolą. 
O juk dar 1966 metais Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba 
anuliavo mandatą, pagal kurį 
Pietų Afrika galėjo valdyti 
Namibijos teritoriją. Nepai
sydami to, PAR rasistai ir 
toliau neteisėtai okupuoja 
Namibiją ir naudoja ją plac
darmu puldinėti kaimynines 
valstybes.

Toliau labai sudėtingas lie
ka Palestinos tautos ir val
stybės klausimas. Kelia dide
lį susirūpinimą sudėtinga 
konfliktinė situacija Kampu- 
cijos pasienyje, nestabilumas 
Irane bei kituose pasaulio 
rajonuose.
... Į Generalinės Asam

blėjos sesiją atvykę 154 šalių 
diplomatai, Jungtinių Tautų 
aparato darbuotojai trumpo
mis atokvėpio minutėmis 
mėgsta pavaikščioti po kai
myninį sodelį. Vienoje jo 
vejų iškilusi įspūdinga įžy
maus tarybinio skulptoriaus 
Jevgenijaus Vučetičiaus 
skulptūra “Perkalkime kala
vijus į arklus”. Ši idėja 
išreiškia pačius brangiausius 
visų dorų planetos žmonių 
lūkesčius.

Sigitas Krivickas
Vilniaus “Tiesa”

Irano karys saugo irakietų 
belaisvį.

Pagerbta Ieva Mizarienė
TELEGRAMOS IŠ LIETUVOS

Ryšium su New Yorke leidžiamo pažangaus JAV lietuvių 
laikraščio “Laisvė” redaktorės Ievos Mi^arienės jubiliejumi 
ir pažymint jos nuopelnus kovoje už
Sąjungos ir Amerikos tautų bendradarbiavimą, ši pažan
gaus judėjimo organizatorė apdovanotą “DARBO VETE
RANO” medaliu.

Laikraštis “Laisvė”, prie kurio vairo j
vyriausiasis redaktorius Antanas Bimba, yra mėgiamas 
Amerikos visuomenės. Ieva Mizarienė daug nusipelnė, kad 
šis laikraštis ilgus dešimtmečius yra pažangios minties 
kelrodis, tvirtai stovi kovos už taik^ ir darbo žmonių 
interesus pozicijose. V. Petkevičienė

taiką, už Tarybų

u daug metų stovi

♦ ♦ ♦
Miela Drauge Ieva,

Jūsų gyvenimo sukaktį ženklina dar vienas reikšmingas 
įvykis — apdovanojimas “Darbo Veterano 
Tikime, kad ir ateityje su tokia pat energija darbuositės 
taikos ir tautų savitarpio supratimo labili.

♦ ♦ *

medaliu.

P. Griškevičius

abejo gailėsis, kad taip aiškiai leido savo rasistinei 
neapykantai ir paniekai iškilti į paviršių. Šiek tiek labiau 
“diplomatiškoje” nuotaikoje jis nieko panašaus nebūtų 
pasakęs. Bet ot, štai, ėmė ir išspruko ta neapykantos ir 
paniekos išraiška afrikiečiams . . .

Taip, rasizmas miršta pamaži . . ,

Išminties krislai
Kreivi veidrodžiai reikalin

gi tik kreivai sąžinei.
Tiesos siekia vieni iš nai

vumo, kiti iš kvailumo, o 
dažniausiai—dėl naudos sau.

Mokslo laipsniai galvos ne
pakeičia.

Pinigų galia didelė, tik ne 
viską galima už juos nusi
pirkt.

Kai žmogų užvaldo turtėji
mo aistra, jis netenka žmo
giškumo.

Nuotraukos vertė ta, kad 
joje žmogus nesensta.

Kas kitą pamiršta — save 
pamiršta.

Darbą mylinčiam žmogui, 
gyvenimas per trumpas.

Žmogaus protas sunkiau iš
matuojamas nei jūros gelmė.

Saulės šešėlyje nepaslėpsi.
Labiausiai graužia akis — 

tiesos dūmai.
Atgaila už grotų — retai 

kam išlygina kuprą.
Sąžinė—sielos barometras.
Girtam ir nuo mėnulio 

karšta.
Girtam ir kadugynas pūkų 

patalas.
Draugystė su kvailiu ver

tingesnė, nei su plepiu.
Savišvieta ir silpnapročiui 

atveria akis.
Bronius Jauniškis

Naujos knygos
IŠLEIDO “MOKSLAS”

J. Jurginis, L Lukšaitė. 
Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai. (348 psl.). Mono
grafija skirta Lietuvos dvasi
nei kultūrai — raštui, spau
dai, literatūrai, publicistikai, 
religinėms kovoms, švieti
mui, mokslui, menui. Joje 
aiškinama bajorų nutautėji
mo ir lietuvių raštijos atsira
dimo priežastys, tautų, įėju
sių į Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę, kultūriniai ryšiai.

J. Šimkauskienė. Lietuvis- 
ki-lenkiški pasikalbėjimai. 
(128 psl.). Knygelė skiriama 
asmenims, nemokantiems 
lenkų kalbos. Ji apima daug 
klausimų, atsakymų, įvairių 
posakių, padedančių susikal
bėti įvairiose situacijose.

D. Čičalienė

• ŽUVIS — KAMUOLYS

Raudonojoje jūroje gyvena 
įdomi žuvis — kaukėtasis fet- 
raodonas, pasižymintis nuosta
bia savisaugos reakcija. Išgąs
dinta žuvis staiga išsipučia 
kaip kamuolys, ir spygliai, 
esantys ant jos žvynų, pasty
ra j visas puses. Vargas plėš
rūnui, kai jo nasruose sprogs

ite tokia ,,bomba". Štai kodėl 
šios žuvies vengia net rykliai. 
Tetraodonai išsipučia ir atoslū
gių metu, atsidūrę seklumoje. 
Tada jie tampa lengvesni už 
vandenį, ir srovė nuneša juos 
į gelmę, žuvelėms iš to dvi
guba nauda: joks pakrantės 
plėšrūnas nedrįsta griebti 
spygliuoto kamuolio, ir plūdu- 
riuodamos vandens paviršiuje 
jos sulaukia potvynio. Tada 
kvaksėdamos išleidžia orą ir 
neria j gelmę. Vietiniai gy
ventojai, išdžiovinę tuos gy
vus kamuolius, pardavinėja 
kaip suvenyrus, o vaikai jomis 
žaidžia futbolą.

Malonu pasveikinti jus su garbinga gyvenimo sukaktimi 
ir apdovanojimu “Darbo Veterano” meįaliu, kuriuo pažy
mėta nepailstanti, prasminga jūsų ve 
gerbiamoji Ieva Mizariene, stiprios sveikatos, ilgų kūrybin
gų gyvenimo metų ir asmeninės laimės.

Antanas Barkauskas

kla. Linkiu jums,

♦ * *

Miela Drauge,
Siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus Jūsų apdovanojimo 

“Darbo Veterano” medaliu proga.
Geriausios sėkmės šauniosios “Laisvės” baruose, daug 

šviesių metų. F. Strumilas

Gerbiama drauge Ieva Mizariene,
Nuoširdžiai sveikinu jus jubiliejaus 

apdovanojimo, kuriuo pažymimi jūsų nuopelnai kovoje už 
taiką, proga, linkiu sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir 
neblėstančios energijos jūsų garbingoje veikloje.

Vytautas Zenkevičius

ir vyriausybinio

* ♦ *

Gerbiama Dauge,
“Tiesos” redakcijos kolektyvo vardu sveikinu Jus apdo

vanojimo “Darbo Veterano” medaliu proga. Linkiu geros 
sveikatos ir neblėstančios energijos 
pasaulyje, už Tarybų Sąjungos ir Amer 
darbiavimo stiprinimą, gražių ir kūrybingų jums gyvenimo
metų. Albertas Laurinčiukas

kovoje už taiką 
ikos tautų bendra-

♦ * ♦

jus sužinoję, kadSu pagarba ir džiaugsmu sveikiname 
gražios gyvenimo sukakties proga esate apdovanota 
ffDarbo Veterano” medaliu. Daug laimės, 
jums, mieloji bičiule Ievute.

“Tėviškės Draugijos” ir “Gimtojo Kraštd” laikraščio vardu

geriausios kloties

A. Kusta

LAIŠKAI
Gerbiama “Laisvės” 
redakcija,

Labai dėkoju “Laisvės” re
dakcijai ir autorei Albinai 
Gudynienei už eilėraštį 
“Kavinėje” išspausdintą 
“Laisvės” 16-tame numeryje 
balandžio 17 d.

Aš jau esu užtektinai se
nas. Kai perskaičiau tą eilė
raštį man atrodė, kad jis 
parašytas tik man. Paskaitęs 
užsimerkiau ir taip greit 
mintyse prabėgo jaunystės 
prisiminimai, ir rodėsi, kad 
aš esu kavinėje muzikos gar-

sams mane nešant, valso 
sūkury, jaučiau taip arti ban
guojančią krutinę . . . Man 
atrodė, kad ten buvote ir 
Jūs, autore Albina!
“. . . Liepsnojusi mintis 

išseko,
Kaip upė vasarą kalnų.

. . . Bet laimė mūsų 
taip trumpa.

Laimužė—
tik akimirka viena.”

Stasys Kairys
Bauskos rajonas
Barbelė
Latvija, USSR

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Didis 
saulėlydis
Gotiškas rausvas saulėlydis 
Getiškas skrydis. Mėginame

. Didis 
vytis

Gotiško rausvo saulėlydžio b 
Smingančius į Mefistofelio

okštus, 
pokštus.

Gotiškai smailą jaunulio mėnulio 
Tas Mefistofelis barzdą į muilo

Debesio burbulo išvaizdos pąlą 
Paneria ir gervių skustuvu $kuta.

Ir atsirėmęs į Šilerį, Gėtė 
Stebi jį: nori ir jis atjaunėti.

Vargšas tasai korifėjus — 
Marmure genijaus kojos įklifppo

Olimpo

Ir nė iš vietos. O aš štai galiu 
Barzdą išmuilinti sau mėnuliui. .

Drezdenas, Leipcigas, 
Veimaras — 1981
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JUOZAS BALTŪSIS

JUOZĄ PAUKŠTELI PALYDINT
L i opos dvidešimtąją netekome šviesaus, kiekvienam mūsų artimo 

žmogaus, įžymaus lietuvių tarybinės literatūros meistro, Lietuvos TSR 
liaudies rašytojo Juozo Paukštelio.

Palydėjome jį į Antakalnio kapines Vilniuje, kur ilsisi Ieva Si
monaitytė, Antanas Venclova, Juozas Mikėnas, Juozas Karosas, Teo
filis Tilvytis, Stasys Krasauskas, Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, Jo
nas Švedas, Paulius Širvys, Jonas Švažas, Augustinas Gricius, Justas 
Paleckis, kiti didelių nuopelnų savo tautai ir visai daugianacionalinei 
tarybinei liaudžiai žmonės, čia tarėme velioniui atsisveikinimo žodį, 
nulenkėm galvas.

Ir susimąstome kiekvienas prie naujo, gelsvu smėliu nubirusio ka
po, su sielvartu, praradimo gėla širdyje ir su dėkingumu bei pagarba 
nužvelgėme mintyse šito žmogaus nueitą gyvenimo kelią. Ilgas tai 
buvo kelias. Aštuoniasdešimties metų su kaupu. Nuo mažažemio vals
tiečio vaiko ir kaimo samdinio iki literatūrinės kūrybos viršūnių. Ir 
vingiuotas. Nuo jaunystės meto auklėjimo padarinių iki komunistinės 
sąmonės. Ir dosnus rūsčių išbandymų, visapusiško jėgų patikrinimo, 
bemiegių susimąstymo naktų. Du pasauliniai karai. Kaizerinė įsibro
vėlių okupacija, nusiaubusi tėvų žemę Lietuvą, “nuvariusi į kaipus ne 
vieną šimtą negausios mūsų tautos žmonių. Ir hitlerinė okupacija, savo 
kruvinu nuožmumu nustelbusi viską, ką iki jos buvo pažinusi ir paty
rusi žmonija per visą savo istoriją, atnešusi mirtį kiekvienam ket
virtam mūsų tautos žmogui, sunaikinusi dvidešimt milijonų jaunų dau
gianacionalinės tarybinės liaudies sūnų ir dukterų. Ir buvo šiame ra
šytojo kelyje nesibaigiančio vargo metai, buvo skurdo ir nepriteklių 
našta Šiaulių gimnazijos suole, vėliau Kauno universiteto auditorijose, 
siekiant mokslo, žinių, aukštesnio kultūros lygio, žengiant pirmuosius 
žingsnius į literatūrą.

Visko buvo rašytojo gyvenimo kelyje.
Ir nopa’ūžo žmogus. Atlaikė visus išbandymus, nepalinko nuo 

smūgių, o visų svarbiausia.— neprarado pasitikėjimo žmonėmis, jų ge
rosiomis savybėmis, neprarado ir tvirto tikėjimo šviesesne savo ne- 
dide’ės tautos ir visos žmonijos ateitimi, tauriai išsaugojo širdy dar 
ankstyvoje jaunystėje įsižiebusį troškimą dirbti literatūrinės kūrybos 
darbą.

Ir šitame nuostabiame žmogaus ir rašytojo brendime lemiamą reikš
mę suvaidino liaudis, paprasti ir nuoširdūs, gyvenimo vėtyti ir mėtyti, 
sukaupę savyje dešimtmečiais ir šimtmečiais brandintą liaudies išmin
tį, audrose užgrūdintą valią, išsaugoję meilę darbui ir tėvų žemei eili
niai žmonės. Pats kilęs iš šiaudastogės pirkios Linkuvos padangėje, iš 
arti stebėjęs liaudies gyvenimą, J. Paukštelis ligi pat mirties liko išti
kimas jai, gyveno jos vargais, rūpesčiais, svajonėmis ir troškimais, 
mokėsi iš jos žmogiško išdidumo, taurumo, nepalaužiamo optimizmo. 
Net dvidešimt metų dirbdamas Kėdainių gimnazijoje mokytoju ir jos 
direktorium, jis ne tiktai nenutolb, kaip nemaža dalis ano meto inte
ligentijos, bet dar labiau suartėjo su paprastais darbo žmonėmis, gili
nosi į jų gyvenimo sunkumus, aštriausias problemas, socialinius prieš
taravimus. Toks išliko jis ir vėliau, sudėtingų tautos istorijos lūžių 
metais. Atkūrus tarybinę santvarką Lietuvoje, tęsė pedagoginį darbą, 
aktyviai bendradarbiavo spaudoje, atvirai ir tiesiai pritarė pažangioms 
Lietuvos gyvenimo permainoms.

Ir būtent šis nenutrūkstantis ryšys su liaudimi, jos gyvenimo paži
nimas brandino J. Paukštelį kaip aukštos moralės žmogų ir didelio ta
lento rašytoją. Sunkiai išgyveno jis Antrojo pasaulinio karo metus, 
fašistinių okupantų siautėjimą, jų pastangas moraliai ir fiziškai nai
kinti lietuvių tautą. Su dideliu rūpesčiu stebėjo pokario metais vyks
tančią klasių., kovą respublikos .kaime, nuoširdžiai,,džiaugėsi liaudies 
susitelkimu- bendram darbui, atkuriant-pramonę, j^emės ūkį, kultūrą, 
gydant karo padarytas žaizdas. Ir būtent šituo metu nusprendžia 
skirti visas savo jėgas literatūrinei kūrybai, išlieti iš širdies, kas iš
gyventa, patirta, sukaupta per ilgus gyvenimo dešimtmečius.

Nebe naujokas jis buvo šiame darbe. Dar ankstyvoje jaunystėje, 
J. Tumo-Vaižganto, to nepailstamo ,,deimančiukų" ieškotojo, paska
tintas, skelbė spaudoje eilėraščius, vėliau ir prozą. Pirmoji jo knyga, 
novelių rinkinys „Vidurnakčių baladė", susilaukė plataus pasisekimo 
ano meto jaunimo tarpe. Pirmajame savo romane „Našlės vaikas" jis 
ryškiai parodė Lietuvos kaimo gyvenimą per Pirmąjį pasaulinį karą. 
Naujuose jo romanuose — „Pirmieji metai", „Kaimynai"—pasigirdo 
vis labiau stiprėjantis kritinis rašytojo žodis buržuazinės santvarkos 
pagimdytoms socialinėms blogybėms. Ryškėjo juose ir paties J. Paukš
telio pozicija, jo tvirtas ryšys su realistine literatūra, jo ištikimybė 
geriausioms lietuvių klasikinės prozos tradicijoms.

A. Žižiuno nuotr.

Tai buvo reikšmingi J. Paukštelio kūrybiniai laimėjimai, nulėmę 
visą tolesnį jo kelią ir sudarę svarų indėlį ano meto lietuvių literatū
roje, nesumenkusį iki šiol.

Tačiau visu svarumu ir jėga rašytojo talentas atsiskleidė jau po
kario metais, sparčiai atgimstant gyvenimui visoje Tarybų Lietuvoje. 
Kartu su P. Cvirka, A. Vienuoliu-Zukausku ir Alb. Žukausku aplankęs 
Užkaukazės tarybines respublikas, J. Paukštelis taria pirmąjį kūrybinį 
žodį — parašo kelionių įspūdžių knygą „Kelionė po Užkaukazį", įžval
giai ir objektyviai nušviesdamas naujojo gyvenimo laimėjimus, ypač 
reikšmingus kultūros srityje. Po to pasirodo nauji ir nauji rašytojo 
darbai—buožiją demaskuojanti pjesė „Audra ateina", pjesės saviveik
lai „Vaiduokliai", „Asmeninis reikalas" aktualia gyvenamojo meto te
ma ir pagaliau reikšmingiausias J. Paukštelio viso gyvenimo darbas — 
romanų trilogija: „Jaunystė", „Netekėk, saulele!", „Čia mūsų namai", 
iš karto atkreipusi itin didelį visuomenės susidomėjimą, pelniusi ra
šytojui lietuvių literatūros klasiko vardą. Būtent šitoje trilogijoje visu 
ryškumu iškilo J. Paukštelis kaip pilietis ir idėjiškai subrendęs rašy
tojas. Neklystant, galima pasakyti, jog ši trilogija atveria reto įtikina
mumo ir epiškai plačią lietuvių valstietijos sąmonėjimo panoramą.

Viena labiausiai brangintinų šios trilogijos savybių yra toji, kad 
J. Paukštelis su didele talento jėga atskleidė mūsų tautos žmonių na
cionalinį charakterį, jų savitus, būdingiausius bruožus. Nuožmios iš
naudotojos, bet aštraus proto moters buožės Morkuvienės, poetiškas 
samdinio Valento paveikslas bei daugelis kitų personažų ilgam įsi
rėžia į skaitytojų atmintį.

Trilogija brangintina ir kalba, kuria ji parašyta. Be galo turtinga, 
spalvinga, ryški, sodri ir tuo pat metu preciziškai tiksli lietuvių kalba 
iškyla J. Paukštelio veikalų puslapiuose.

Brangus, didelės vertės mylimo mūsų rašytojo Juozo Paukštelio 
kūrybinis palikimas. Jis dar laukia platesnio, išsamesnio literatūros 
kritikų ir mokslininkų aptarimo, tačiau jau ir šiandien galima drąsiai 
pasakyti, jog praeis daugelis dešimtmečių, o minėtoji trilogija, dau
gelis kitų rašytojo kūrinių, nūnai leidžiamų „Raštų" šešiatomyje, bus 
artimi, suprantami ir būtini naujoms mūsų tautos kartoms kaip gilaus 
gyvenimo pažinimo šaltinis, kaip meilės lietuvių tautai žodis.

Nuostabus buvo Juozas Paukštelis ne vien kūryboje, bet ir kas
dieniniame gyvenime. Mažakalbis, uždarokas, susimąstęs, iš pirmo 
žvilgsnio, jis ne vienam sudarydavo niūroko žmOgaus įspūdį. Iš tikrųjų 
tai buvo reto kuklumo ir reto nuoširdumo, paprastas, betarpiškas žmo
gus. Jis karštai mylėjo žmones, gerbė juos, džiaugėsi gerosiomis jų 
savybėmis. O užvis karščiau mylėjo literatūrą, jos kūrėjus. Šitai atsi
skleidė ir jo atsiminimų knygoje „Dažnai atsimenu juos", parašytoje 
su tikrai retu švelnumu apie daugelį mūsų rašytojų. Kiekvieno naujo 
talentingo kūrinio pasirodymas buvo jam tikra šventė. Ypač jį džiugi
no, kad pastaruoju metu, pakilus bendrai mūsų tautos kultūrai, ėmė 
sparčiai ryškėti jauni ir talentingi rašytojai. Juose jis matė tvirtą 
mūsų nacionalinės tarybinės literatūros ateitį.

Tokį pažinojome Juozą Paukštelį. Tokį branginome, mylėjome, ger
bėme. Iš tokio daug ko pasimokėme. Tokiam nulenkėme galvas Anta
kalnio kapinėse, ir toks jis išlieka mūsų širdyse.

“PERGALE”

Apie ateiz II ą ir ateistų veiklą Tarybų Lietuvoje
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Kova prieš rūkymą įgauna vis 
tiktai, kad „antlnlkotininės" tiesos dažniausiai 
įrodinėjamos užkietė juslėms rūko 
jėgia atsikratyti rūkymo, o iš kitos pusės jų sveikatai 
padaryta žala jau būna nebepat 
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Pagal tarptautinius statis
tikos duomenis 1979 m. 
proc. paauglių (12—18 
mergaičių ■— rūkė 
daugiau nei tokio 
berniukų). Dauguma
o rūkyti dar neturėdamos 
13 metų. Vienos rūkė slap- 
ai, kitos teisinosi, kad nie- 
as jų neperspėjo apie rū- 
ymo žalą. Dabar jau įro- 

lyta, kad paaugliai, pradėję 
mksti rūkyti, dažniau suser
ga plaučių ir kitomis vėžio 
ormomis. Pavojus didėja 
iesiog proporcingai surūky
tų cigarečių kiekiui. Pa
augliai ilgainiui tampa itin 
atkakliais rūkoriais ir neatsi
krato šios ydos daugelį metų. 
Šiuo metu pasaulyje staigus 
moterų susirgimų plaučių vė
žiu padidėjimas neabejotinai 
susijęs su rūkančių moterų 
skaičiaus augimu paskuti
niams dešimtmečiais. Moterų 
mirtingumas nuo plaučių vė
žio užima 3-čią vietą po krū- 

i ties, ' gimdos vėžio ir yra 
tendencijų, rodančių, kad 
greitai užims pirmąją vietą. 
Iš to aišku, kaip svarbu ko
voti su pradedančių rūkyti 
paauglių, ypač mergaičių, 
blogais įpročiais. Žinoma, 
reikia didelių pastangų ir 
takto, kad pasiektume gerų 
rezultatų. 70 proc. metusių 
rūkyti jau pirmaisiais metais 
neatsispiria šiai pagundai. 
Tyrinėjimai rodo, kad nega
lima versti paauglių mesti 
rūkius, naudojant baugini
mo taktiką arba statistikos 
efektus. 12—18 metų paaug
lio nebaugina perspektyva 
turėti plaučių vėžį, sulaukus 
40 metų. Jų nuomone, tai 
jau senatvė. Galbūt tikslin
giau kalbėti apie savitvardą, 
valios ugdymą, savigarbą...

Dažniausiai paaugliai rūko, 
jeigu rūko jų tėvai, vyres
nieji broliai ir seserys. Sun-

jaisoma. Turbūt nereikia 
o žalingų įpročių apsau- 
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Tryškiai nuo seno 
garsėja ateistinio dar
bo tradicijomis. Ten 

daug šio darbo entuziastų. 
Tad nenuostabu, kad šiemet 
vykusiame ateistinių renginių 
konkurse tryškiečiai vėl 
trečią kartą iš eiles — užė
mė pirmą vietą. Tryškių apy
linkes ateistų' veiklai vado
vauja Tryškių vidurines mo
kyklos mokytoja S. Žukaus
kiene ir jos vyras Tryškių 
tarybinio ūkio partinio ko
miteto sekretorius J. Žukaus
kas. Tarp minėto vakaro da
lyvių matėme ir patį ūkio di
rektorių J. Zalecką, vyr. ag
ronomą J. Markūną bei kitus 
specialistus.

Ateistiniai vakarai < la turi 
dideli jrasisekima. Jų melu 
skaitomi eilėraščiai, lileralu- 
ros kurmiai, skamba damos n 
muzika. Anulcnų tar\bmio 
ūkio saviveiklininkai panau
dojo net estradini orkestrclj. 
Ubiškės kultūros mimų ko
lektyvas sav<> ateistinę pro
gramą atliko agilmenmes bri
gados forma. Sj rudeni gal
vojame sukviesti ateistinių 
rengimų organizatorius ir pa
rodyti jiems tryškiečių bei 
kitų geriausių kolektyvų pro
gramas,* nes toli gražu dar 
ne visi moka jas rengti.

Rajone yra nemažai gerų 
lektorių ateistu. Lai minėta 
mokėtoja S. Žukauskiene, gy
dytojas A. Vaidakavičius, 
kai kurie kiti. Jie dažnai lan
kosi darbo kolektyvuose. 
Jiems j pagalbą šį pavasarį 
buvome Įias'kvietę Vilniaus 
ateistų klubo „Avė, vita" na
rius: profesorių L Zaksą, do
centus R. Skaisgirį ir A. 
Gaidį. Vilniaus universiteto 
vyr. dėstytoją P Pečiurą, me

dicinos m. kandidatą V. Ku- 
lorgą, Ateizmo muziejaus sky
riaus vedėją P. Marcinkevi
čių. Jie lankėsi kolūkyje „Le
nino keliu", Luokės tarybi
niame ūkyje bei kituose dar
bo kolektyvuose. Vėliau ra
jono centre ideologiniam ak
tyvui buvo surengta moks- 
line-praktine konferencija 
„Ateistinis darbas kolektyve".

Naujų ateistinio darbo for
mų ieško ir musų aktyvistai. 
Antai Mitkaičių kolūkio ateis
tinio darbo organizatore E. 
Mažeikiene sumanė rašyti 
ateistinį albumą, kuris keliau
ja per žmones ir į kurį kol
ūkiečiai rašo savo mintis, 
atskleidžia bažnyčios tarnų 
ir tikinčiųjų moralini veidą. 
Taip pat šiame albume gali
ma rasti įžymių žmonių pasi
sakymų apie religiją, ištrau
kėlės iš žinomų ateistų vei
kalų. E. Mažeikienės sumany
mą mes apsvarsteme tarybos 
posėdyje, pritarėme jam ir 
rekomendavome šią patirtį 
perimti kitiems.

Telšių MSV, kurioje aš 
dirbu partines organizacijos 
sekretoriumi, įrengėme ateis
tinį kampelį. Jame yra ekra
nas skaidrėms demonstruoti, 
surinktos ateistinio turinio 
knygos bei kitos vaizdines 
priemones. Čia rengiame ate
istines popietes.

Vienas kitas entuziastas 
ateistinio darbo nepaves. į 
jį turi įsijungti kuo daugiau 
žmonių. Mūsų taryba ir sten
giasi juos išjudinti. Neseniai 
svarstėme, kaip žemės ūkio 
darbuotojų profsąjungos ra
jono komitetas padeda įdieg
ti naujas tradicijas, kurios, 
kaip žinoma, padeda aleistiš- 
kai auklėti žmones. Tšva-

žiuojamajame posėdyje D. 
Ročiaus tarybiniame ūkyje
nagrinėjome, kaip Telšių tarp- 
ūkinio susivienijimo moterų 
tarybos dirba su tikinčiųjų 
šeimomis, kurios augina ma
žus vaikus. Artimiausiu me
tu aiškinsimės, kaip Luokės 
tarpūkinio'susivienijimo par
tinių organizacijų sekretoriai 
gerina ateistinio turinio vaiz
dinę agitaciją.

Šis klausimas ^rą aktualus. 
Šių vaizdinių priemonių la
bai trūksta. Tačiau Luokės 
susivienijimo ūkiuose tie rei
kalai klostosi geriau. Tad jų 
patyrimas pravers kitų ūkių 
ateistinio darbo organizato
riams. Savo ruožtu ir taryba 
stengiasi šiuo klausimu jiems 
padėti. Savo redakcinei ko
misijai esame pavedę paruoš
ti keleto plakatų pavyzdžius, 
artimiausiu metu juos iš
spausdinsime ir išplatinsime.

Žinoma, sėkmingiau šį 
klausimą galėtų spręsti res
publikinė ateistų taryba, res
publikos leidyklos. Juk pla
katams paruošti reikia ir gerų 
dailininkų, ir spaustuvių...

Savo darbe mes pasigen
dame ir metodinės medžiagos. 
Neseniai lankėmės Raseiniuo
se, kur nagrinėjome vietos 
ateistų patyrimą. Jie turi pa
siruošę metodinį leidinėlį 
apie ateistinio darbo formas 
ir metodus. Jų pavyzdžiu ir 
mes dabar ruošiame panašų 
leidinelį, kuriame apibendrin
sime savo, panaudosime kitų 
rajonų patyrimą. Vėlgi tokią 
metodinę medžiagą geriau tik
tų apibendrinti, moksliškai 
argumentuoti centralizuotai, 
aukštai kvalifikuotiems spe
cialistams.

Taip jau yra — kuo dau
giau dirbi, tuo daugiau pa
matai savo darbo spragų. 
Sakysime, organizuojame ci
vilines laidotuves. Kartą į 
paskutinę kelionę lydėjome 
įžymų savo krašto žmogų. 
Akį rėžė ryški dūdų orkest
ro muzikantų apranga — jie 
vilkėjo tai* pačiais rūbais, 
kaip ir dainų šventėje... O 
kaip juos geriau aprengti? 
Kaip apsirengti kitiems civi
linių laidotuvių ceremonijos 
dalyviams? Juk bažnyčios pa
dangomis žmonės kartais nau
dojasi ne todėl, kad labai jau 
tikėtų, o todėl, kad bažnyčia 
turi gerai apgalvojusi ir išto
bulinusi tiek laidotuvių, tiek
kitų apeigų ceremonialus, ku-

rie. padeda sukurti atitinka
mą atmosferą. Mes susiduria
me ir su tokiu klausimu — 
kaip apipavidalinti tipinių 
kultūros namų sales, kuriose 
vyksta įvairūs ateistiniai ren
giniai. Kaip minėjaur, net pla
katų negauname... Labai 
mums praverstų bent eski
zai, kuriuos įvairiai derinda
mi galėtume papuošti ateis- 
bnių reng'nių patalpas. Taip 
pat norėtume daugiau gau
ti ateistinio turinio skaidrių, 
kino filmų.

V, TAMAŠAUSKAS 
Te'šni rajono mokslinės 
ai'A1 nes propagandos 
k oord i n a v i m o ta ry bos 

pirmininkas

Iš “Valstiečiu laikraščio” 
rugs. 19 d.

Tarybų valdžios metais Lietuvoje neregėtai išaugo , 
specialistų ruošimas. Dvylikoje gimtojo krašto aukštųjų 
mokyklų dabar studijuoja 71 tūkstantis studentų. Vien 
šiais metais į respublikos aukštąsias mokyklas priimta 
daugiau kaip 13 tūkstančių merginų ir vaikinų, y

Nuotraukoje: Vilniaus V. Kapsuko universiteto pirma
kursiai studentų miestelyje Saulėtekio gatvėje.

T. Žebrausko nuotrauka

• MĖGĖJIŠKAS 
SPORTAS 
IR SVEIKATA

Visame 
sportininkų. 
„Science 
kad JAV 

jo lauk i kų, 
kų, 48 
žmonių 
džia 
Deja, gausėja ir traumų, nere
tai pakenkiama sveikatai, o 
kartais net iškyla pavojus gy
vybei. Statistiniai duomenys 
rodo, kad ne mažiau kaip 17 
mln. amerikiečių yra nukentė 
ję nuo perdaug uolaus mė
gėjiško sporto. Pakenkimai 
būna įvairūs — nuo sausgys
lių trūkių iki bendro paraly
žiaus. Ir visa tai dėl to, kad 
oer daug pasitikima savo or
ganizmo galimybėmis, pažei
džiami elementarūs fiziologi
jos, fizikos, genetikos dėsniai.

Štai, pavyzdžiui, jei žmo
gus kasdien bėgioja mieste, 
kur oras labai užterštas 
pramonės atliekomis, gali su
trikti jo kvėpavimo sistema. 
Negalima bėgioti gatvėmis, 
kur intensyvus transportas, 
nes anglies oksidas jungiasi 
su kraujo hemoglobinu, išstu
mia deguonį ir organizme su
kelia deguonies badą. Be to, 
bėgikai turėtų žinoti, kad 
ozonas erzina plaučius, ypač 
tada, kai ore y.ra anglies 
dioksido.

Bėgiojant kietu paviršiumi, 
pėdoje gali atsirasti nuo
spaudų ir kaulų pakenkimų.

Pavojingi gali būti ir izo- 
metriniai pratimai, nes, juos 
atliekant, labai jtempiami 
raumenys, gali pakilti kraujo 
spaudimas, o jei nesveikas 
širdies raumuo, — ištikti 
infarktas.

Visi ilgai nesportavę, kurie 
nori pradėti aktyviai sportuo
ti, pirmiausia turi oasitarti su 
gydytoju ir tik tada, gydyto
jui leidus, imtis taisyti savo 
pajėgumą. Iš pradžių reikia 
greitai vaikščioti ir lėtai bė
gioti, kad pulsui pasiekus 110 
—120 tvinksnių per minutę, 
nebūtų jaučiamas nuovargis. 
Vėliau reikia pamažu didinti 
bėgimo greitį ir atstumą. 
Labai svarbi yra pusiausvy
ros treniruotė — ėjimas ant 
pirštų, šokinėjimas per vir
vutę, stovėjimas ant vienos 
kojos, disko mėtymas.

Tik įgudęs šiose srityse 
sportininkas mėgėjai gali pra
dėti aktyviau sportuoti, imtis 
didesnį fizinj krūvj turinčių 
pratimų.

pasaulyje 
JAV 

Digest" 
dabar yra 
65 mln. 
mln. 

bėgioja 
tenisą,

gausėja 
žurnale 
rašoma, 

107 mln.
dviratinin- 

žvejų, daug 
ristute, žai- 

rankinj ir pan.

uoli šią veiklą.
Pelvojus nėščioms 

čioms moterims taip 
kelia jokių abejonių: 
pa st p ja ma,
siaus mirtingumas bėj 
tintas 
laiki 
girnių mirtis gimdymo metu 
kiti 
kėja 
laikotarpyje, 
grėsminga kaina, kurią mo
terys moka už cigaretes.

Tą 
bevr 
keičiasi. Dabar jau kai ku
riose viešose vietose drau- 
džiaitna rūkyti. Be to, rūko
riai priversti prašyti 
rūkyki arba nerūkyti 
sveč 
tos peleninės.

Kad atpratintumė 
liūs 
rime 
gi. 1 
tu, 
moks 
anai 
polinkius, 
lygas tiems polinkiams vys
tytis 
augi 
mą, 
mu, 
jaun 
specialius 
dary 
leidž 
1N 

K c 
nemažą 
kata 
vos 
tu v 
t y La, 
naudlojimas 
sistemos išsekimą, 
alerg 
mos 
resni 
rodo 
kava 
jagy^lių ligas bei kasos, ink
stų, 
rams 

Tai 
dėjus

įvairūs sutrikimąi, išryš- 
ntys pogimdyviniame 

tai yra ir ta

čiau padėtiš nėra tokia 
tiška. Požiūris j rūkymą

uose ant stalo

leidimo 
ten, kur 
nepadė-

paaug- 
nuo žalingo įpročio, tu- 

i būti kantrūs ir išradin- 
Šudominkime juos spor- 

pramoginiais šokiais, 
lu, grožine literatūra, 
zuokime jų pomėgius ir 

sudarykime są-

Reikėtų įvertinti pa- 
ų ir jaunuolių santūru- 
pasireiškiantį nerūky- 
sakysime, nerūkantiems 

moliams galima sukurti 
; ženklelius arba 

ti specialias atžymas, 
iančias įvertinti paaug- 
kiviauklos lygį.
rtu reikia pasakyti, kad 

žalą paauglių svei- 
daro ir ankstyvas ka- 

pomėgis, pastaruoju me- 
s populiarėjantis. Nusta- 

kad ilgalaikis 
sukelia

kavos 
nervų 

nemigą, 
inius susirgimus, a st-

o amžiaus žmonėms, kaip 
naujausi tyrinėjimai, 

sukelia širdies ir krau-

šlapimo pūslės, o vy- 
dar ir prostatos vėžį.

gi nikotinas ir kava,pra-
i juos naudoti jaųnystė- 
oikia kaip uždelsto vci- 

bombos. Jie sukelia 
rimtus ir pavojingus susirgi
mus, ! trumpina žmogaus am
žių.

kimo

A. SMAILYS
Kauno medicinos instituto 

profesorius

SFINKSAI MARSE!

. Amerikiečių kosminėj sto 
tiesį „Viking" perduotose j 
Žemę Marso paviršiaus nuot
raukose galima įžiūrėti pana
šius 
dari liūs, 
sfinksą panašią galvą, kurios 
sustingęs žvilgsnis nukreiptas

j egiptiškąsias piramįdes 
taip pat j didžiulį

į Marso padangę. „Vikingo" 
programos vadovas K. Šnei
deris. mano, jog tos figūros 
yra atsitiktiniai uolą dariniai, 
šviesos ir Šešėlių žaismo dė
ka jgavę keistus bruožus. Ta
čiau, pasak žurnalo „Stem" 
(VFR), kai kurie NASA ben- 
dradarbiai kelia ekstravagan
tiškesnę hipotezę: kad pira
mides ir sfinksus pastatė Mar
so gyventojai, kurie vėliau 
lankėsi Senajame Egipte ir 
paskatino faraonus statyti 
oiramides ir sfinksus.

1



4-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, SPALIO (OCTOBER] 9, 1981

KVEPĖJO BALSAS DUONA RUGINE...
Antanas DRILIHGA

Vasarų taku.
Parugėm, parugėm, parugėm 
Tu eini, eini, eini, 
Mano motina, 
Mano laime
Prijuoste drobine rr
Linine gėlėta skara;
Parugėm, parugėm, parugėm —
Iš vasaros j vasary,
Varpos liečia tavo kojas
Nuo amžių,
Nuo amžių šitaip —
Parugėmis,
Varpos liečia tavo rankas,
Nuo amžių šitaip —
Parugėmis,
Varpos liečia tavo veidą
Nuo amžių šitaip —
Rūpesčio pilną;
Ir eini, mano
Motina,
Mano
Tėvynei

Gimtine
Tu — mano džiaugsmas
Visų didžiausias,
Aukštas medis prie kelio,
Lieptas per upelį,

Samana ant akmens,
Nendrė iš vandens, 
Pieva paupyje, 
Galvijai brastoje,

Rugiapjūtės skaudi kaitra,
Duonos žaizda atvira, 
Kraujo lašelis, trykštantis 
Iš vaiko įpjauto piršto,

Moteris, vasaros keliu
Einant) su kūdikėliu,
Tu, vis tu ir tu:
Su tavim — į tave — kartu.

Susitikimas
Po daugelio daugelio metų 
Aš sutikau tave,

Mano vaikystės bičiuli, 
Ir tu nusivedei mane 
Ant kalvos,
Nuo kurios buvo matyti
Rugių laukas:
Jis man pasirodė susijungęs
Su dangumi;
Ir laukas buvo ramus,
Ir dangus ramus,
Ir tu ištiesei ranką 
į lauką ir į dangų:
— Štai mūsų gyvenimas! — 

pasakei,
Ir tavo“balsas
Jau kvepėjo duona,
Kuri gimė
Susijungus žemei su dangumi: 
Taip, tai yra
Tikrasis mūsų gyvenimas.

Senas stalas
Parodykit vaikams 
Muziejuje medinį stalą

Ir papasakokite,
Kaip sunkiai atgula ant jo 
Pavargusios po darbo rankos; 
Parodykit vaikams ir pasakykit, 
Kodėl jis turi
Tiek šviesių dėmių:
Tai protėvių, o gal tėvų
Ašaros;
Parodykit vaikams, kaip kvepia
Nušveistas ligi baltumo
Ir nuo senom?
Vis dėlto pajuodęs stalas:
Tai duonos kvapas;
Ak, duona, ar mes ne per dažnai 
Užmirštam tavo kvapą,
Ak, duona, kankine palaiminta, 
Karus, marus ir negandas 

pernešus
Ant savo nugaros,
Ir vėl, iš naujo pakvimpanti, 
Kad dosniai padalintume!

pasauliui
Savo triumfą,
Ak, duona! —
Parodykim vaikams muziejuje 
Medinį stalą!

tai išvedė naują linųUpytės bandymų stoties speciali 
veislę “Upytės baltažiedžiai”. Pab 
veisle baltažiedžiai duoda daugiau sė 
linus geriau rauti mechanizuotai.

Šiemet Upytės bandymų stotyje linų derlius iš 150 
hektarų bus gabenamas į tūkstanč 
džiovyklą su aktyvia ventiliacija.

Nuotraukoje: [iš kairės} Stoties 
bendradarbis, biologijos kandidatas, 
linų veislės autorius K. Bačelis ir 
vedėjas A. Andrašiūnas apžiūri nauji

yginti su standartine 
menų ir pluošto. Šiuos

o tonų linų stiebelių

vyresnysis mokslinis 
“Upytės baltažiedžių” 
linų ūkio sektoriaus 

ją veislę.
A. Sabaliausko nuotrauka

TEN, KUR VALDO KAPITALAS

UŽBURTAS RATAS
Roiterio agentūra, ištyrusi 

gyvenamojo ploto padėtį aš
tuoniolikoje išsivysčiusių Va
karų šalių, pripažino, kad 
"visuotines gerovės visuome
nė” nesugeba išspręsti šios 
problemos. Egzistuoja savo
tiškas užburtas' ratas, kon
statuoja pranešimo autoriai, 
iš kurio nėra išeities.

JAV prezidentas R. Rea
gan, per televiziją apžvelg
damas šalies ekonominę pa
dėtį, pažymėjo, kad daugu
mai jo bendrapiliečių įgyven
dinti kiekvieno amerikiečio i 
svajonę — įsigyti nuosavą 
namą — papraščiausiai neį
manoma. Prezidentas nekal
ba apie priežastis, matyt, 
manydamas, kad kiekvienas 
jas žino. Visų pirma tai 
didelė gyvenamojo ploto kai
na (per pastaruosius 40 metų 
kuklaus namelio kaina padi
dėjo beveik du su puse karto 
ir pasiekė 70 tūkstančių dole
rių) ir varginantis paskolos 
procentas.

Dar neseniai buvusi pa
traukli formulė “pirkite da
bar, mokėkite vėliau” dabar 
sukelia tik neigiamas emoci
jas. Už kreditą pirkti namui 
per metus imama 18 proc. 
Vadinasi, namas, nupirktas 
išsimokėtinai, galiausiai at
sieina 2-3 kartus brangiau, 
negu buvo jo pirminė kaina. 
Toli gražu ne kiekvienam tai 
pagal kišenę.

Ne geresnė ir gyvenamojo 
ploto nuomos padėtis. Mo
kestis už butą ir komunali
nius patarnavimus suėda iki 
40 proc. vidutinės amerikie
čių šeimos pajamų. Įprastų 
patogumų ir ploto butas 
šiandien išnuomojamas ma
žiausiai už 4 tūkstančius do
lerių per metus.

“Dabar netgi superturtuo- 
liai keliasi į “eilinių” — 
turtuolių apartamentus, — 
rašo konservatyvus “New 
York Daily News”. — Pasta
rieji nuomoja butus viduri
niosios klasės aukščiausiųjų

sluoksnių atstovų, kurie savo 
ruožtu nusileidžia iki mažai 
apmokamų nuomininkų bu
tų”.

Dėl pernelyg didelės butų 
nuomos šimtai tūkstančių 
žmonių priversti gyventi po 
atviru dangumi, vasarą nak
voti parkuose ir skveruose, 
žiemą — kanalizacijos kolek
toriuose. Tuo tarpu ant dau
gelio namų kabo lentelės 
“Išnuomojama”.

Jungtinėse Amerikos Vals- 
! tijose iš viso priskaičiuojama 
daugiau kaip trys milijonai 
neapgyvendintų namų ir bu
tų. Jų vis daugėja. Privačios 
statybos firmos linkusios sta
tyti firmos linkusios statyti 
brangius namus. Platiesiems 
gyventojų sluoksniams priei
namų butų ir namų statybos 
programa fitiolat siaurinartia. 
Šiuo metu iš valstybės lėšų 
šalyje statoma tik vienas 
procentas namų.

Plačiai išreklamuotos gy
venamųjų namų mažatur- 
tėms šeimoms statybos pro
gramos taip ir liko neįgyven
dintos, nes negailestingai 
mažinami asignavimai socia
linėms reikmėms. “Kadangi 
lėšų labai trūksta, — rašo 
žurnalas “U. S. News and 
World Report”, — municipa
linė valdžia taupo visų pirma 
iš butų: nestato naujų ir 
neremontuoja jau esamų”.

Bet netgi tie, kam pavyko, 
kas apsigyveno vadinamaja
me prieinamame bute, nela
bai džiaugiasi. Namuose nėra 
vonių, vandentiekio, šildymo 
ir netgi durų. “Tokiuose bu
tuose paprasčiausiai neįma
noma gyventi”, — sako ad
vokatas Š. Rivensonas, gi
nantis neturtingųjų miesto 
gyventojų interesus teisme. 
“Panaši politika, — rašo 
“U. S. News and World 
Report”, — palaipsniui pa
verčia mažaturčių butus tik
romis landynėmis, kur pur
vas, antisanitarija ir gyven
tojų susigrūdimas sudaro pa

lankią dirvą ligoms ir mirtin
gumo didėjimui. Kasmet pa
dėtis darosi vis liūdnesnė”.

Naujasis Reagano adminis
tracijos biudžetas su ampu
tuotomis socialinėmis pro
gramomis ateityje nieko ne
žada. 272 stambiems Ameri
kos miestams gresia finansi
nė krizė. Kaip ir anksčiau, 
vietos valdžia ieškos išeities, 
mažindama asignavimus gy
venamųjų namų statybai.

Su analogiškomis proble
momis susiduria ir kitos Va
karų šalys. 36 ekonominio 
stebuklo ir statybos bumo 
metai, kuriuos vis primena 
propaganda, Vakarų Vokieti
joje staiga virto gyvenamojo 
ploto krize. Šalyje apie 1 
milijonas šeimų neturi pasto
vaus ir pakankamai patikimo 
stogo virš galvos. Žurnalo 
“Spigel” duomenimis, per 
pastaruosius šešerius metus 
valstybės finansuojamos gy
venamųjų namų statybos 
apimtis sumažėjo daugiau 
kaip du kartus ir maždaug 
tiek pat padidėjo butų nuo
ma. Netgi senuose kvarta
luose kiekvieno naudingo 
ploto metro nuoma Vakarų 
Vokietijos šeimai atsieina 16- 
18 markių.

Dėl to kyla benamių, su 
kuriais žiauriai susidoroja 
policija, riaušės, butų nuomi
ninkų, protestuojančių prieš 
išpūstas gyvenamojo ploto 
kainas, demonstracijos, žmo
nės savavališkai įsikelia ir 
prievarta iškeldinami iš bu
tų. Vakarų Berlyne, kurio 
konstitucijoje įrašyta “pilie
čių teisė į gyvenamąjį plotą”, 
namų savininkai ypač dažnai 
griebiasi policijos paslaugų, 
kad atsikratytų nepelningais 
nuomininkais. Tokiais atve
jais policija visada atitinka 
aukščiausius reikalavimus. Į 
gatvę išmeta viską, netgi 
vaikus, senius, invalidus.

Praktika prievarta iškel
dinti gyventojus plačiai tai
koma taip pat Anglijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Japo
nijoje, žodžiu, tose šalyse, 
kuriose daugiausia “rūpina
masi žmogaus teisėmis”.

Aleksandras Dedalas
APN apžvalgininkas

Bėgliai iš Salvadorą Gvatemaloje: fašistinio teroro aukos.

Krepšiuose iško dovanos

AFORIZMAI
ir minty:
LEONAS BUŠMA

entėtl.

žmogum.

Ką vasara augino — ruduo jau 
dalina. Tai ypač gerai supranti 
prie uogų ir grybų supirkimo 
punkto Marcinkonių kaime. Vienas 
po kito su pilnais krepšiais čia 
traukia vietos gyventojai.

Štai Vincas Tamulevičius ant 
svarstyklių deda savo pintinę.

■— Sj kartą trylika kilogramų, 
— trumpai ištaria priėmimo punk
to vedėjas Vytautas Valentuke- 
vtčius.

Grybai tuoj pat išberiami j 
nedidelius krepšelius — juose 
voveruškos iš Marcinkonių ir iš
keliaus į tolimas šalis. Šiuo me
tu superkami grybai, skirti 
portui.

O tarpdury jau stovi net
linkęs nuo miško gėrybių naštos 
Adolfas Lukšys. Jo žmona Juzė 
nesutalpino grybų krepšy, jų ir 
skarelė pilna.

Neša grybus Marcinkonių, kitų 
aplinkinių 
Grybauja 
laisvalaikio 
bantieji. 
pavieniui, ir šeimomis, 
šimtokė Rita Jazukevičiūtė 
po pamokų išbėgo miškan. O va
karėjant jau vežė punktan apie 
dvidešimt kilogramų švarutėlių 
voveruškų.

Vietos gyventojai sako, kad 
šiemet ne grybų metai. Jie prisi
mena, kai vežimais veždavo. Ta
da vienas žmogus per sezoną apie

eks-

pa-

kaimų 
pensininkai, 

valandomis
Eina j mišką

Štai

gyventojai, 
vaikai, 

dlr- 
ir 

de- 
tuoj

toną grybų punktan pristatydavo. 
Tokie grybautojai '— Agota Ces- 
nulevičienė, Jonas Jazukevičius, 

Bet ir šiemet Julius Sibaila iš 
Rudnios kaimo jau pardavė vals
tybei 114 kilogramų voveruškų. 
Iš viso punktas jau supirko 1 2 to
nų 700 kilogramų grybų.

įdomu šhekėfi'S su šių Varėnos < 
rajono apyl.in'kių'-> gyventojais. Jit’'*** ** 
gimė ir užaugo tarp'puikių miškų 
’ir iš mažens išmoko girdėti, jausti 
mišką, pažinti slėpiningą jo gy
venimą, Jie žino, kur geriausiai 
dera uogos, grybai. Saugo tas 
vietas, ir gamta dosniai atveria 
savo gėrybių skrynią.

Sekmadieniais priėmimo punk
tas nedirba ~ ,,derlių" išveža iš 
miesto suplosianti grybautojų la
vina. Varėniškiai kantriai pralei
džia šią dieną namuose. Kartais 
jie šypteli, pamatę pustuštes at
kaklių svetelių pintines — gry
bą reikia mokėti surasti. Reikia 
žinoti, kokiais metais, kurį mėne- 
sj dosni žalia ar balta samanėlė, 
kada kopti kalvelėn ar tik nuoly
džiuose gėrybių ieškoti. . .

Danutė CEPULYTĖ

Varėnos rajonas

A, Gylio nuotraukoje — Juzė 
Lukšienė ir uogų bei grybų priė
mimo punkto vedėjas Vytautas 
Valentukevičius.

• Išmokęs mylėti, mokinkis
• Graži gėlė vengia puokštės.
• Ir griaustinis nebaisus, kai skelbia pa 
vasarį.
• Gyvenimo prasmė — mirti
• Seną grybą ne saulė, o vėjas gaivina.
• Sąžinė tik dorą graužia.
• Atvirumu save Išduodam Ir 
tiems patinkam.
• Niekšui visi niekiai.
• Jei stabas, tai
<| Kraują lengva 
plauti.
• Niekas neglria
• Silpnojo geluonis 
užtat kandesnis.
• Dorybė — tai nugalėtas eg
• Taupus neelgetauja 
darbas.
• Gyvenimas visur taip patvatytas, kad 
laiką sau tenka vogti.
• Bjauriomis priemonėmis gra 
nepasieksi.
• Jaunystės klaidos pačios įsiamžina.
• Tarp svetimų klystkelių tiesk 
llą.
• žodis nelyginant plūgas — 
arti.

todėl ki-

būtinai paauksuotas, 
pralieti, bet sunku nu

plktžolės dorybių.
giliau paslėptas ir

olzmas.
ta švaistūno

aus tikslo

savo ke

turi dirvą

AUDRA GAILIŪNA

• Gyvenimas — kaip daina, žodžius ku
ria pats žmogus. Melodiją — laikas.
• Visą mūsų gyvenimą galima 
trim žodžiais: buvo, yra, bus.
• Gyvenimas negali leisti, kad 
išgyventų amžių nė karto nenuslvylęs.
• Kiekvienas upeliūkštis ieško kelio j jū
rą, kiekvienas žmogus ieško kelio į laimę.
• Ištvermingumas Išbandomas 
se, išmintingumas — rūstybėje, 
kūmas — varge.
• Kiekvienas gimsta tam, kad 
mlngas.
• Kasdieniniame gyvenime

liralklti

žmogus

pavojuo- 
draugiš-

būtų lai-

patys sau 
daugiau meluojamo negu kitiems.

. *

ALOYZAS SUSINSKAS

vadinasi,• Jeigu moteris puola dažytis, 
ji pradėjo blukti.
• Kur sueina dvi moterėlės, ten ir laik
rodžiai sustabdomi.
• Moters nuo pavojaus 
vis tiek nepatikės.
• Moterys nori spindėti net tr tada, kai 
žvaigždės mirga.
• Amžinasis moteriškumas labiausiai rei
kalingas pačioms moterims.

n

Kol išvirs kava...
Kokią mėgstate kavą? Juodą, karštą, aromatin

gą, ar paskanintą grietinėta? Neatsisakote pasma
guriauti kava su ledais? O per pusryčius, valgy
dami rytinį sumuštinį, net pamiršę pasaldinti 
šaukšteliu medaus ar cukraus, tikriausiai pajunta
te tame kvapniame gėrime slypinčią gailą su
teikti budrumo ir geros nuotaikos. Nespėję pa
pietauti, pasitenkinate puodeliu kavos. Laukdami 
bičiulių, nesukate galvos, kuo juos pavaišinti, jei 
turite spragintų kavos pupelių.

Prieš užkabdami kavą, prisiminkime, kaip at
keliavo šio gėrimo ritualas. Kažin ar turėtume to
kią tradiciją, jeigu ne“ XIV amžiaus Etiopijos pie
mens pastabumas. Jis pamatė, kad ožkos, para
gavusios j ožekšnį panašaus medžio vaisių, visą 
naktį bėginėja ir nemiega. Atradimu pirmiausia 
pasinaudojo vietinio mahometonų vienuolyno 
viršininkas. Vienuoliai maldų metu mėgdavę 
snausti, net užmigdavę, tad stebuklingojo me
džio vaisiai tapo jų uolumą stimuliuojančiu vais
tu.

XV amžiuje kava jau buvo labai mėgstamas 
arabų bėjų gėrimas. Iš Arabijos pusiasalio ji pa
teko į Turkiją, o 1591 metais Iš italų gydytojo Al- 
plnuso, lydėjusio Venecijos pasiuntinius j Egip
tą, apie ją sužinojo Ir europiečiai.

„Viename egiptiečių sode, — rašė Alplnusas, 
— aš mačiau medį, užauginantį sėklas, visiems

čia žinomas ir paplitusias. Iš jų egiptiečiai ir ara
bai paruošia savo mėgstamą gėrimą. Jį vadina 
kava, geria vietoj vyno ir viešbučiuose parduo
da kaip pas mus vyną. To medžio sėklos j Egip
tą atvežamos iš Arabijos. Sis medis panašus į 
ožekšnį, tik lapai jo storesnį ir amžinai žali. Ant
pilas geriamas skrandžiui sustiprinti.“

Šiandien pasaulyje žinoma beveik tūkstantis 
kavos rūšių. Kava paprastai vadinama pagal šalį, 
kurioje ji auginama. Iš braziliškosios kavos rūšių 
geriausia Santos kava. Ji malonaus ir švelnaus 
kvapo. Mėgstantys stipresnę ir kvapnesnę kavą 
mieliau pasirinks kolumbiškąją. Geriausia yra Ara
bijos kava, kuri auginama netoli Moko uosto ir 
vadinama „Mokka". Beje, arabai XVI amžiuje 
ją pavadino „kachve". iš čia ir kilo žodžiai 
„ko!e", „kava" bei kiti giminiški pavadinimai, 
žinoma ir indiškoji kava „Arabika", etiopiškoji 
— „Charari"...

Dabar jau sunku nustatyti, kas ir kada išgėrė 
pirmąjį puodelį kavos. O kad kavą visi labai pa
mėgo, reikia kaltinti... kavines. Pirmiausia jos at
sirado Turkijoje. Europoje pirmoji kavinė buvo 
atidaryta Londone 1652 metais. Paryžiuje su pa
garba minimas sicilietis Prokapas, atidaręs mies
te pirmąją kavinukę. Praėjus vos keleriems me
tams nuo Londono kavinės atidarymo, Europoje 
jų buvo jau trys tūkstančiai. Kavinės tapo mėgs
tamiausiomis* susirinkimų vielomis. įvairių profe
sijų, skirtingų politinių partijų atstovai lankė tik 
savo kavines. Paryžiuje, ieškodami nepažįstamo 
žmogaus, teiraudavosi ne jo namų adreso, o ko

kią kavinę jis lanko. Kavinės® gimė tradicija 
svarstyti politikos, meno, literatūros klausimus, j 
jas ateidavo gydytojų, advokatų, kurie čia pat pa
tardavo, čia buvo sudaromi prekybiniai sandė
riai. Tiesa, moterims kavinėse tuomet buvo drau
džiama lankytis. Sis veto seniai jau panaikintas, 
o švedų sociologų tyrimai rodo, jog moterys net 
tris kartus dažniau už vyrus mėgsta darbo metu 
pasmaguriauti kava.

Kavos paruošimo būdų šio gėrimo mėgėjai ži
no daug ir įvairių. Kai kuriuose kraštuose prie 
kavos paduodamas puodelis šalto vandens. VFR 
Ulmo universiteto mokslininkai, prisimindami šią 
tradiciją, ištyrė, kaip šaltas vanduo ir kava vei
kia skrandį. Pasirodė, kad kava geriau įsisavina
ma. Turbūt ne vienas, gerdamas trečią iš eilės 
puodelį kavos, pastebėjote nerimastingą kaimyno 
žvilgsnį, primenantį nuomonę, kad kava skatina 
širdies ir kraujagyslių ligas, net didina kraujo 
spaudimą. 5į įtarimą išsklaidė Anglijos medikai, 
ištyrę 138 tūkstančius žmonių, atsakiusių i 167 
gydytojų pateiktus klausimus. Nepamiršta paklaus
ti, klek puodelių kavos tiriamieji Išgeria per die
ną — 1, 3, 4, 9 ar daugiau, Ir nerasta jokios 
priklausomybės tarp išgertų kavos puodelių skai
čiaus ir kraujo spaudimo. Taigi gerkite kavą — 
į sveikatą! Tik, saugodami sveikatą, paklausykite 
Filadelfijos (JAV) ligoninės gydytojo dr. Kastelo 
patarimo ir, gurkšnodami kavą, nerūkykite.

Gardžios kavos visiems linki
LAIMA ANDRIULYTE

ProtestuotojaiPrezidentas Reagan lankėsi New 
prieš ginklavimąsi jį sutinka . . .
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KANADOS ŽINIOS
SVARBUS PRANEŠIMAS

Montreal, Canada
Labai maloni staigmena Į dukrą su šeimomis ir kitus 

Pastaruoju laiku per Mon- j artimus gimines. Laidotuvė- 
trealą pervažiavo dvi tūristi- Į se dalyvavo ir Svotelio brolis 

’ ** ~ ‘ iš JAV. Dalyvavo daug žmo
nių.

Po laidotuvių, dalyviai pa
vaišinti.

Rugsėjo 20 d. Montreal 
General ligoninėje mirė Ju
lius Urbanavičius, sulaukęs 
62 metų amžiaus. Liko trys 
dukros su šeimomis.

Rugsėjo 21 d. mirė Elena 
Antanavičiūtė, peržengusi 60 
metų amžiaus. Liko vyras 
(kitatautis) ir sesutė.

Visų mirusių šeimoms gili 
užuojauta.

Ligoniai
Širdies liga staigiai susirgo 

M. J. Paragis. Šiuos žodžius 
rašant ligonis St. Cabrini 
ligoninėje.

V. Bumbulienė puldama 
grikštelėjo koją. Gydosi Bel- 
lechasse ligoninėje.

J. Kuica Royal Victorija 
ligoninėje pergyveno opera
ciją.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti.

Vagys
Monikai Gyvienei (Zavišiū- 

tei) tik trumpam laikui išėjus 
iš namų, įsibriovę vagys, vis
ką išvertė, išnešė vertingų 
papuošalų.

Buvo išvykę
P. Bendžaitienė buvo išvy

kusi į Torontą, dalyvauti 
savo anūkėlio vestuvėse.

K. Petrulienė, kuri nesenai 
palaidojo savo vyrą, buvo 
išvykusi į JAV pas savo se
sutę.

Pas J. M. Šarskius viešėjo 
jų duktė iš JAV., grįždama 
išsivežė namo ir tėvelius. P.

nės grupės iš Tarybų Sąjun
gos. Viena didelė ukrainųį 
menininkų “Veryovka” gru-j 
pė, po ilgo maršruto Kanado- į 
je, grįždama į namus, buvo 
Čia sustojusi ir suruošė visą 
eilę koncertų, o rugsėjo 24 d. 
iš Tarybų Sąjungos atvyko 
maršrutui į Kanadą ir po! 
Jungtines Valstijas, antroji 
grupė, kurią sudarė įvairių 
profesijų ir kelių respublikų 
turistai. Mums buvo be galo 
džiugu, kad šios grupės su
dėtyje buvo ir du tautiečiai 
iš Gimtinės, tai gerbiamas 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas generolas P. Petronis 
ir operos solistė — Birutė 
Almonaitytė-Eidukienė.

Abiejų grupių dalis turistų 
sekančią dieną dalyvavo ru
sų pažangaus laikraščio “Ka- 
nadsky Gudok” 50 metų jubi
liejuje. Ten dalyvavo ir 
aukščiau minėtieji mūs du 
tautiečiai.

Gerb. P. Petronis, šios 
sukakties proga, visus pa
sveikino, pasakė gražią kalbą 
ir pirmininką papuošė lietu
viška juosta, įteikė “Laisvės” 
jubiliejaus medalį.

Gimtinės svetys buvo susi
tikęs su pokaryje atvykusiais 
tautiečiais, o rugsėjo 26 d. 
jiems buvo suruoštas priėmi
mas pažangių tautiečių, drg. 
J. Skripkos rezidencijoj.

Gerb. P. Petronis papasa
kojo apie išgyventus sunkius 
karo ir pokario laikus.

Daug dalykų išsiaiškino 
apie turizmą ir visą eilę kitų 
problemų. Birutė Almonaity- 
tė palinkėjo visiems geros 
sveikatos, pakvietė atvykti į 
Gimtinę ir padainavo keletą 
dainelių. Tai buvo mums, 
senosios kartos tautiečiams 
labai malonus susitikimas su 
gerb. P. Petroniu ir su malo
nia lietuvaite, kuri meno 
srityje aukštai pakopusi.

Rengėjų vardu tautiečiams 
iš Gimtinės reiškiu didelį 
dėkingumą už atsilankymą; 
taipgi dalyvavusiems, šeimi
ninkui už vietą ir dirbusiems 
ir paruošusiems maistą.

Mirę tautiečiai
Po ilgos ir sunkios ligos 

rugsėjo 18 d., iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė Danutė Svo- 
telienė, sulaukusi 63 mėtų 
amžiaus. Paliko vyrą, sūnų iri

Jau praėjo 16 metų kaip 
mirė mano mylimas vyras 
Jonas Žekonis, po 5 metų 
vėžio ligos. Jis mirė nuo 
širdies priepuolio.

1947 metais sausio mėnesį 
mes pirmą kartą nuvykome į 
Miami, Floridą. Nusipirkome 
žemės, nes mums labai pati
ko šiltas oras. Iš pradžių 
nusipirkome “trailerį”, vė
liau pradėjome statyti namą. 
Jonas atliko daug darbo, nes 
jis buvo mūrininkas.

Kol draugai sukėlė pinigų 
klubui pirkti, pikninkus 
rengdavo mūsų name.

Helen Žekonis, žmona

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolas Gudas
Mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

Jau praslinko vieneri liūdni metai kai negailes
tinga mirtis atskyrė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą 
vyrą ir brangų tėvą.

Prisiminame jį su didelę meils širdyse.
Ilsėkis ramybėje, brangus Mikolai, ant Mount 

Royal kalnelio. Mes Tavęs niekados nepamiršime 
kol gyvos busime.

Žmona-MARY GUDAS
Dukra-IRENE GUDAS

ir Giminės

MONTREALIO IR APYLINKĖS L. SŪNŲ 
IR DUKTERŲ PAŠALPINĖS DRAUGIJOS NARIAMS 
Kuopos valdyba turėjo svarbų posėdį, kuriame nutarė 

laiškais ir per spaudą šaukti visuotiną mitingą ir prašo visų 
narių dalyvauti šeštadienį, spalio (October) 24 d., 1:30 vai. 
po pietų, Rusų Klube, 3447 St. Laurent St. arti Sherbrook 
Street.

Siame mitinge bus Quebeco valdžios apdraudos skyriaus 
inspektorius. Turėsime balsuoti dėl tolesnio draugijos 
gyvavimo.

Būtinai dalyvaukime visi, nes balsavimui reikia turėti du 
narių trečdalius.

Spalio 10 d. mitingas neįvyks —- jis nukeltas į spalio 24 
dieną. M. L. S. ir D. P. D. Valdyba

MONTREAL, CANADA
PRANEŠIMAS

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

Mitingas Rusų svetainėje, 3447 St. Laurens St , 1:30 v.)
Prašome visus atsilankyti. Kviečia LLD VALDYBA

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolo Gudo
mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

ir anūkai
Labai mums gaila ir liūdna be jo. Lai būna Tau, 

Mikolai, lengva Kanados žemelė.

Sesuo-MARY NIAURIENĖ
Švogeris—PETER NIAURA 
Dukra-YURA SMITH 
Žentas—DENIS 

ir anūkai

Žymaus istoriko jubiliejus

J. Galvydis ir B. Jauniškis.
Kad Juozas Galvydis kai

riųjų pažiūrų, buvo žinoma 
dar buržuazinėje Lietuvoje. 
Jis gimė Zarasų krašte, Da- 
vainių kaime prie gražių eže
rų. Per nemažus vargus bai
gęs gimnaziją, vėliau studija
vo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, kur įsigijo isto
riko specialybę. Dar studi
juodamas aukštojoje mokyk
loje, redagavo “Kultūros” 
žurnalą. Jame išspausdino 
populiarių mokslo straipsnių, 
tarp jų ir apie dialektinį 
materializmą. Nemažai rašė 
ir ateistiniais klausimais.

Po Antrojo pasaulinio karo 
iki šio laiko dirba Vilniaus V. 
Kapsuko universitete, kurį 
laiką buvo Lietuvos TSR 
istorijos katedros vedėju. J. 
Galvydžiui suteiktas nusipel- 
nusio mokytojo vardas, nuo 
1949 metų docentas. Tačiau 
labiausiai jį išpopuliarino 
ateistinės knygos. Jo svar
biausias veikalas “Žmogaus 
ir pirmykštės visuomenės 
kilmė bei raida”, už kurią 
1974 metais paskirta LTSR 
respublikinė premija. Nema
žą susidomėjimo sukėlė stu
dija “Kodėl ir kaip žmonės

pradėjo tikėti (1979). Šioje 
knygoje autorius nagrinėja 
religijos atsiradimo priežas
tis, aptaria socialines ekono
mines prielaidas naujoms re
ligijoms atsirasti, įrodoma, 
kad religija neišvengiamai 
turės išnykti. Knygoje “Se
nųjų tikėjimų formos ir kul
tai” (1980) apžvelgiama pir
mykščių religijų raida, jų 
naujos formos, sąlygotos pir
mykštės bendruomenės iri
mo, naujų verslų atsiradimo, 
žmonių gyvenim būdo pakiti
mų laikotarpyje. Aptariami 
pirmykštės visuomenės bū
dingi kultai, ritualai, jų atli
kėjai.

J. Galvydis daug prisidėjo 
prie akademinio jaunimo po
litinės sąmonės ugdymo, prie 
pažangos, mokslinės-mate- 
rialistinės pasaulėžiūros įdie
gimo. Publicistui J. Galvy
džiui šiais metais lapkričio 16 
dieną sukanka 85 metai. Bet 
jo protas, kaip niekada, švie
sus ir ranka gana stipri. 
Jubiliejaus proga Vilniaus 
ateistų klubo “Ave, vita!” 
vardu palinkėsime jam il
giausių metų ir naujų knygų.

Bronius Jauniškis

I. SIMONAITYTEI SKIRTA EKSPEDICIJA

Vilniaus valstybinio peda
goginio instituto Lietuvių 
kalbos ir literatūros fakulte
to studentai, vadovaujami 
doc. J. Riškaus, rinko me
džiagą apie I. Simonaitytę 
Priekulėje ir apylinkėse. Už
rašyta nemažai duomenų 
apie jos gyvenimo būdą, ku

rybinį darbą. Gimtajame Va
nagų kaime pasikalbėta su 
senesniaisiais gyventojais, 
pažinojusiais rašytoją.

Be to studentai Priekulėje 
surado gyvenančią A. Gri
ciaus amžininkę J. Vereikie- 
nę, kilusią iš rašytojo gimtų
jų vietų.

Apie musų Jungtinių Valstijų 
Floridos plantacijas

Tarybų Lietuvos “Valstiečių Laikraštis” rugsėjo 15 d. 
atspausdinta labai įdomi pusėtinai plati korespondencija 
apie šios šalies Floridos plantacijas. Korespondencijos 
antraštė: “Floridos plantacijų vergai”. Ji sudaryta iš 
Amerikos spaudos. Apie joje pateiktų faktų teisingumą 
netenka abejoti.

Prašome pasiskaityti:
Cukranendrės auga ne tik 

Kuboje ir kitose Lotynų 
Amerikos tropikų ar subtro
pikų šalyse. Didžiulės jų 
plantacijos plyti ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų pietuo
se —- saulėtoje Floridoje, ku
rią buržuazinė propaganda 
piešia rojaus spalvomis. Kai 
ateina cukranendrių kirtimo 
metas, čia suvažiuoja tūks
tančiai bedalių iš Jamaikos, 
kitų Karibų jūros baseino 
kraštų. Negailestingai kepi
nant saulei, tarp dulkių, suo
džių ir dūmų jie pėda pėdon, 
be atvangos mosuodami ma
četėmis, praeina šimtus 
tūkstančių akrų. Gausiai pa
laisto plantacijas sūriu pra
kaitu, neretai ir krauju. Dėl 
to, žinoma, cukrus būna ne 
mažiau saldus. Apkarsta tik 
cukranendrių kirtėjų gyveni
mas. Pačios Amerikos spau
da juos atvirai vadina ver
gais. Plantatoriai dėl to ne 
neprieštarauja. Vienas jų 
“Miami News” koresponden
tui tiesiai pasakė: “Anksčiau 
mes turėjome savų vergų 
(vergija JAV formaliai pa
naikinta tik XIX amžiaus 
antroje pusėje —- L. G.), 
dabar pasisamdome jų ki
tur”.

Kieno valia ir galia šituose 
kraštuose, rodo kad ir šitoks 
atsitikimas, aprašytas Madi- 
sone išeinančiame “Progres
sive”.

Šimtą trisdešimt kirtėjų 
vežęs sunkvežimis apsivertė 
pakeliui į plantaciją. Ką už
mušė, tą užkasė. Sunkiai su
žeistuosius nuvežė į vietos 
ligoninę. Kitą dieną ligoni
nėn atvykusį žemės ūkio 
darbininkų profsąjungos at
stovą nustebino keistas suti
kimas. Į laukiamąjį įlėkė 
įniršęs žmogus, šaukdamas: 
“Kur tie agitatoriai? Kas 
drumsčia ligonių ramybę?” 
Tas rėksnys pasirodė besąs 
gydytojas kompanijos, į ku
rios plantacijas vežė anuos 
bedalius, tarnautojas.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų cukraus pramonėje vieš
patauja dvi stambios korpo
racijos. Jos kasmet atsiveža 
keturis tūkstančius darbinin
kų cukranendrėms kirsti. 
“United States sugar” pri
klauso 148 tūkstančiai akrų 
cukranendrių Floridoje. 
“Gulf and Western” cukra
nendrių plantacijos užima 83 
tūkstančius akrų iš 138 tūks
tančių Floridoje jai priklau
sančių žemių. Beje, ši korpo
racija augina cukranendres 
ir Dominikos Respublikoje. 
Joms kirsti tenai samdosi 
haitiečius.

Dienos norma — 2 tonos 
cukranendrių. Atlyginimas— 
1,7 dolerio už toną. Floridoje 
kirtėjui moka kiek daugiau, 
bet ir čia atlyginimas toks 
mažas, kad vietiniai gyven
tojai už nieką neina į planta
cijas.

Kirsti cukranendres — 
vienas sunkiausių žemės ūkio 
darbų. Visą dieną po kepi
nančia saule, tarp suodžių ir 
dūmų. Mačetė turi būti išaš
trinta kaip skustuvas. Susi
žaloti mažiausio netikslaus 
judesio pakanka. Nusikirsti 
rankų ar kojų pirštus tarp 
cukranendrių kirtėjų — įp
rastas reiškinys.

Kirtėjai apgyvendinami di
džiuliuose tamsiuose bara
kuose. Jų teritorija apjuosta 
spygliuotos vielos tvora. 
Daug kur išduoda tik vieną 
patalynę visam septynių mė
nesių sezonui, kirtėjų sto
vyklose dažnai trūksta van
dens. Prie vartų užrašas: 
“Įeiti draudžiama”, supran-

tama, pašaliniam — “sveti
ma akis” čia ypač nepagei
daujama.

Vienas cukranendrių kirtė
jas — Jamaikos negras — 
pasakė “New York Times” 
korespondentui: “Jeigu šei
mininkas pamatys, kad mes 
kalbamės su baltuoju, mus 
tuojau išsiųs namo, Jeigu 
paprašysi didesnio atlygini
mo, — išsiųs namo. Pasi
skųsi, kad maistas pras
tas, — Išsiųs namo”.

Svetimšalius darbininkus 
išsiunčia namo ir tada, jei 
neįveikia kasdien prikirsti po 
dvi tonas cukranendrių. Iš
siunčiamasis turi pats apsi
mokėti kelionės išlaidas, sa
kykim, į Jamaiką ir atgal. 
Vadinasi, išskaičiuos iš tavęs 
visą uždarbį, grįši plikas 
kaip tilvikas. O juk šitie 
žmonės suvažiavo į turtingą
ją Ameriką užsidirbti ne tik 
sau duonai, bet ir tėviškėje 
likusioms šeimoms išmaitin
ti.

Nieko nėra baisesnio Flori
dos cukranendrių kirtėjui 
kaip būti išsiųstam namo — 
deportuotam, kaip čionai sa
koma. Šita baimė užriša bur
nas ir labiausiai nepatenkin
tiems.

Manote, Jungtinių Ameri
kos Valstijų vyriausybė neži
no, kad plantacijose cukra
nendrių kirtėjas ir šiandien 
ko ne gyvulio vietoje? Bal
tiesiems rūmams ne tas rūpi. 
Jie užsiėmę “žmogaus teisių 
gynimo” globaliniais reika
lais. Dar daugiau, vyriausy
bė “Gulf and Western”, kaip 
daugeliui , kįtų ^ąrporacijų, 
skiria dideles lengvatines pa
skolas. Kaip tvirtina laikraš
tis “Palm Beach”, šis koncer
nas kasmet gauna 50 milijo
nų dolerių paskolą, kad jo 
produkcija galėtų konkuruoti 
su pigiu importiniu cukrumi.

“Saldus sandėris” — taip 
Amerikoje vadina šiuos daly
kus. Iš tikrųjų šiai korporaci
jai jis dar saldesnis. Mat 
daug to pigaus importinio 
cukraus įveža ne kas kitas, o 
toji pati “Gulf and Western” 
Kompanija, skolą vyriausy
bei išmoka cukrumi ir kartu 
įveža dar daugiau nei 350 
tūkstančių tonų iš Dominikos 
Respublikos, kur “Gulf and 
Western” priklauso trečdalis 
cukraus pramonės.

Dar viena charakteringa 
aplinkybė. Amerikos spauda 
tvirtina, kad cukraus mono
polijų interesai sutampa su 
kai kurių Karibų jūros basei
no valstybių valdančiųjų 
sluoksnių interesais ir atitin
ka JAV valstybės departa
mento kontrrevoliucinę stra
tegiją. Išgabendamos bedar
bių perteklių į Jungtines 
Amerikos Valstijas, cukraus 
monopolijos tuo pačiu slopi
nančios darbo žmonių nepasi
tenkinimo bangą, kylančią 
Karibų jūros salų valstybė
se. Buvęs JAV pasiuntinys 
Jamaikoje atvirai pareiškė: 
“Jamaika, kuriai ši programa 
(suprask, jamaikiečių verba
vimas Floridon cukranendrių 
kirsti — L. G.) be galo 
svarbi, tėra už 90 mylių nuo 
Kubos. Valstybės departa
mentas ir, aš tikiuosi, darbo 
ministerija suvokia, kad Ja
maikos ekonomika turi išlikti 
stabili. JAV negali leisti, kad 
prie jos krantų atsirastų dar 
viena Kuba”.

Kai šitaip susipina biznie
rių ir militaristinių politikų 
interesai, kas tau bežiūrės, 
jei apdainuotoje saulėtoje 
Floridoje cukranendrių kir
tėją gyvulio vietoje laiko.

L. Girėnas

Naujos knygos
IŠLEIDO “MINTIS

Laurynas Kapočius. “Se
noji išei^ja ir Lietuva” (311 
psl.) Lei 
vių išeivi 
masinės ^migracijos pradžios 
iki Antr 
glaudžiai 
krašto isi 
nušviečiamas socialinis isto
rinis fonas, kuriame kovoje 
su idealiz] 
dėjo reik 
rialistinė 
lietuvių kalba, pirmą kartą 
pateikiama nemaža faktų 
apie marksizmo idėjų plitimą 
išeivijoje 
mis buri 
mo, kler 
mo bei re 
komis.

Justas 
skirtingas Vokietijas 
psl.). Autorius savo kelionių 
įspūdžiuose pateikia daug ži
nių iš V 
ekonomikos, 
skleidžia 
lies likimą. Knygoje aprašo
mi susitikimai su VDR vado
vais bei ~ 
kietijos politikais, pasakoja
ma apie 
Tarybų Lietuva. Knyga ilius
truota.

Marija Chodosaitė. “Aud
rose brendusi jaunystė” (216 
psl.). Revoliucionierė pogrin
dininke 1\ 
knygoje p 
gyvenimą, 
susietą su Lietuvos Komu
nistų partija. Remdamasi as
meniniais 
tirtimi, nušviečia istorinius 
įvykius tafp Pirmojo ir An
trojo pasaulinių karų, piešia 
komunistinio pogrindžio ben
dražygių portretus, atsklei
džia nemaža jaudinančių re
voliucinės kovos epizodų.

Platonai 
psl.). Ši k 
stambiaus 
sių[ -Platono ’ ’ (428/ 427*-348’/ - 
347 m. pr

Stasys Vansevičius. “Lie
tuvos didžiosios kunigaikš
tystės valstybiniai-teisiniai 
institutai” (134 psl.). Mono
grafijoje nagrinėjami Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės valstybiniai-teisiniai in
stitutai paįal 1529, 1566 ir 
1588 metų Lietuvos Statu
tus, parodytas didžiojo kuni
gaikščio valdžios socialinis- 
ekonominis pagrindas, at
skleistos jos silpnėjimo prie
žastys, apibūdinta ponų ta
rybos ir seimo vieta valsty
bės orgamį sistemoje ir jų 
kompetencįja bei kiti klausi
mai.

Rimantas Budrys. “Mau
medžių auksas ir vario sala” 
(272 psl.). Rašytojas R. Bud
rys kelionų reportaže pasa
koja savo įspūdžius, patirtus 
plaukiant Lena nuo Irkutsko 
iki Jakutsko, rašo apie Ko
mandoro ir Medno salas, dei
mantų miestą Mirną, nuoša
lias jakutų;

“Lietuvi
1929” (335 psl.). Knygoje 
aptariamas lietuvių profesio
naliojo dramos ir muzikinio 
teatro susiformavimas, iš
ryškinamos jų kilimo prielai
dos bei ištakos, nagrinėjama 
teatrų vadovų — režisierių, 
dirigentų, baletmeisterių — 
veikla. Knyga iliustruota 
nuotraukomis.

Sigitas Krivickas. “Trys 
rakursai” (71 psl.) Leidinyje 
aptariama fotografijos vieta 
šiuolaikinėje kultūroje, jos 
ypatumai, pritaikymo gali
mybės, žiūrovo estetinės 
kultūros ugdymo problemos, 
supažindinanjia su žymiau-

H

rtinys aprėpia lietu- 
jos raidą nuo pačios

ojo pasaulinio karo 
i siejant ją su mūsų 
torija. Darbe plačiai

mu bei religija pra- 
štis ir plisti mate- 
bei ateistinė mintis

ir kovas su įvairio- 
uazinio nacionaliz- 
kalizmo, reformiz- 
viozionizmo apraiš-

Paleckis. “Mačiau 
i” (252

okietijos istorijos, 
kultūros, at- 

sudėtingą šios ša-

ederatyvinės Vo-

VDR ryšius su

Vlarija Chodosaitė 
asakoja apie savo 

nuo 1921 metų

įspūdžiais bei pa-

Valstybė” (386 
lyga — vienas iš 
ų ir reikšmingiau-

m. e) dialogų;

venvietes.
teatras 1918-

kultūros ugdj 
supažindinanji 
siais fotografijos meistrais.

Vytautas
44

Kutkevičius.
Jurbarko rajonas” (35 psl.).

Leidinėlyje pasakojama apie 
Jurbarko raj< 
revoliucinę p 
nį ir kultūr 
supažindinam 
ateities persp

ono istorinę ir 
raeitį, ekonomi- 
'inį gyvenimą, 
a su šio rajono 
ektyvomis.

L. Dockienė
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“LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyks sekmadienį, lapkričio 8 d.

Laisvės salėje, 102*02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

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

ALDONA DE VETSCO

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

BINGHAMTON, N. Y.
L D S 6 kuopos susirinki

mas neįvyko dėl pirmininkės 
Polly Maldaikis ligos. Rugsė
jo 27 d. ji buvo išvežta į 
ligoninę labai silpnoje padė
tyje, bet dabar jau eina ge
ryn. Linkime jai greit pa
sveikti.

Sekantis susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., pirmą 
valandą po pietų. Prašome 
visus narius dalyvauti.

K. Thomas |

V. MILENKEVICIENĖ 
OPERUOTA

Rugsėjo 28 d. Veronika 
Minlenkevičienė pergyveno 
tulžies operaciją. Operacija 
užsitęsė keturias valandas, 
bet Milenkevičių dukrelė El- 
dana Imilkowski, kuri šią 
žinią pranešė, džiaugiasi, 
kad mamytė eina geryn.

Linkime draugei Milenke- 
vičienei greit sustiprėti ir 
grįžti į namus jos mylimos 
dukrelės priežiūroje. Red.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

H

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų va j minką. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

DETROIT, MICHIGAN
Naujas lietuvis

Sužinojome jog rugsėjo 14 
gimė Brian Patrick Smith 
(Smitrevičius). Jo mamytė 
Maureen Smith ir tėvelis 
Kenny Smith yra labai links
mi susilaukę sūnelio. Taip 
pat džiaugiasi tėtukai, John 
Smith, Klubo sekretorius, ir 
mūsų muzikė Estelle Smith. 
Lauksime jo įstojant į Klubą.

Londone
Visiems gerai žinomi klu- 

biečiai, laisviečiai ir L D S 
bowleriai, Tony ir Bertha 
Rye, važinėja po Londoną, 
Anglijoj. Tony ten nuskrido 
darbo reikalais, o vėliau jo 
žmona Bertha Rye nuskrido 
atostogaut Londone. Iš jų 
pranešimo, linksmai laiką lei
džia Londone, Cornwall, 
Wales, Ireland ir Scotland. 
Taip pat sako mokosi vairuot 
mašiną dešinėj pusėj. Lau
kiame jų sugrįžtant namo; 
gal matysime jų viešnagės 
paveikslus?

Lenkijoj
Klubiečiai ir laisviečiai, 

Albinas Bubnelis ir jo žmona 
Susan buvo išvažiavę penkio
likai dienų į Lenkiją. Sakė 
išsinuomavo mašiną ir po 
visą Lenkiją išvažinėjo. Ap 
lankė daug miestų ir istoriš
kų vietų. Jiems ypatingai 
patiko Punskas, kur gyvena 
nepaprastai daug lietuvių, 
nes tas miestelis yra netoli 
Tarybų Lietuvos. Susitiko ir 
susipažino su daug lietuvių; 
lankėsi mokykloje, pavadintoj 
Antano Sniečkaus vardu, nes 
per jo pastangas toji mokyk
la buvo lietuviams pastatyta. 
Sakė viskas Lenkijoj gražu, 
nėra jokių trūkumų kaip 
laikraščiai rašo. Susuko filmą 
Tikime ją greitu laiku pama 
tyt po Detroito Lietuviu Klu
bo susirinkimo. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

I Atsisveikinom
Rugsėjo 27 d. tuoj po 

Klubo susirinkimo visi atsi
sveikinome su Klubo nuolati
niu patarnautoju, Juozu Ta
mulių ir jo žmona Elizabeth. 
Juozas Tamulis dirbo kaip 
Klubo patarnautojis prie ba
ro dvylika metų. Pagaliau 
turėjome su juo atsisveikint, 
nes jis su žmona išvyksta 
gyvent į Floridą. Rugsėjo 25 
d. Klubo valdyba per lietu
vių radio jiems paskyrė dai
ną Kauno Tango, o po Klubo 
susirinkimo buvo kitas atsi
sveikinimas. Pirmininkė 
trumpai pakalbėjo apie Juo 
zą ir jo darbą Klube ir įteikė 
du šimtus dolerių dovaną.

Klubo šeimininkės Pat
j Stunskas ir Antoinette Gare- ' 
| lis paruošė vaišes; visiems 1 
! fundijo Klubo sekretoriai, j 
John Smith ir Servit Gugas; i 
bilietus pietums pardavė vi- Į 

i cepirmininkas Tony Vasaris, j 
Patarnauti padėjo trustystė 
Emma Rye. Buvo graži po
pietė, bet nelinksma, kad 
Juozas mus palieka. Kurie 
turėsite progą lankytis Flori- j 
doj, jo adresas: Juozas Ta
mulis, 208 -- 4th Avenue 
N. E., Lutz, Florida 33549.

Patarnautojos
Dabar Detroito Lietuvių j 

Klube patarnautojos bus dvi ' 
gražios moterys: Kazė Stan- Į 
kus ir Frances Televičienė. 
Būtinai atsilankykite Klube 
ir su jomis susipažinkite.

Gėlės
Kadangi mūsų miela gėli

ninkė Antoinette Webber 
pardavė savo krautuvę ir 
išėjo į pensiją, tai suradome 
kitą lietuvių gėlių krautu
vę — Regency Flower Shop, 
7845 Schaefer, Dearborn, 
Michigan, telefonas 581- 
0307. Savininkai Vincent ir 
Helen Yursis. Vincent Yursis 
yra mūsų klubietės Isabelle 
Brazas pusbrolis. Aplankyki
te jų krautuvę ir su savinin
kais susipažinkite. Jie būti
nai turės įstot į Klubą.

Gimtadieniai
Visiems gerai žinomas 

bowleris ir klubietis, Clem 
Patocki rugsėjo 21 d. minėjo 
savo 70 metų gimtadienį. Tą 
proga “staigmenos balių su
rengė jo žmona Helen ir 
dukrelė Elaine. Jį sveikino 
daug jo draugų ir bičiulių.

Dar dvi klubietės, taip pat i 
minėjo savo gimtadienius. 
Rugpjūčio mėn. Tillie Cot
ton, o rugsėjo mėn. Alexan
dra Sharkienė. Kadangi jos 
yra moterys, tai galime tik 
pasakyt, kad joms suėjo dau
giau kai dvidešimtvienas me
tas . . .

L D D moterys
Jau ruduo ir L D S sorori

ty pradėjo savo mėnesinius 
susirinkimus. Pirmasis įvyko 
rugsėjo 25 d. Antoinette 
Garelis namuose. Po susirin
kimo namų šeimininkė, pa
gelbsti nt Estelle Smith ir 
Emma Rye, visas pavaišino.

Ligonės
Sužinojome jog Ruth Pale- 

vich Price buvo Mt. Clemens 
ligoninėje ir dabar sveiksta 
savo sesutės Ophelia namuo
se. Kita jauna moteris, Min
nie Tvaska gydosi Heritage

SOUTH BOSTON, MASS.
Jau praėjo 16 metų kaip 

mirė mano mylimas vyras 
Jonas Žekonis, po 5 metų 
vėžio ligos. Jis T nuo 
širdies priepuolio.

1947 metais sausio mėnesį 
mes pirmą kartą nuvykome į 
Miami, Floridą. Nusipirkome 
žemės, nes mums labai pati
ko šiltas oras. Iš pradžių 
nusipirkome “trailerį”, vė
liau pradėjome statyti namą. 
Jonas atliko daug darbo, nes 
jis buvo mūrininkas.

Kol draugai sukėlė pinigų 
klubui pirkti, pikninkus 
rengdavo mūsų name.

Helen Žekonis, žmona

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Žekonio
Mirė 1965 m. rugsėjo 22 d.

Mano mylimas vyras mirė Miami, Floridoje. Jo 
pelenus parvežėme į Boston, Mass, ir palaidojome. 
Pastatėm antkapį, kad žmonės žinotų, kad toks 
žmogus gyveno.

HELEN ŽEKONIS—žmona

ligoninėje. Jos vyras Chuck 
Tvaska yra labai susirūpi
nęs.

Bowleriai
Jau prasidėjo L D S bow- 

lerių pamokos. Pirmos įvyko 
rugsėjo 19 d. Po pamokų visi 
suvažiavo poilsio į Detroito 
Lietuvių Klubą. Valgų ir 
skanumynų stalą aukojo Ga
relių šeima. Virtuvėje dirbo 
ir patarnavo Antoinette Ga
relis, Nannette Garelis, Es
telle Smith, Emma Rye ir 
Clem Patocki. Išląimėjimui, 
stiprosios aukojo Servit ir 
Ruth Gugas, o laimėjo Es
telle Smith. Sako šį metą bus 
virš 70 bowleriu važiuot kitą 
metą į turnyrą Chicagoje.

Klubo banketas
Detroito Lietuvių Klubo 

rudeninis banketas įvyks 
sekmadienį, spalio-October 
25 d. savo įstaigoj, 4114 
West Vernor Highway, 1 
vai. po pietų. Klubo šeimi
ninkės ir jų pagalbininkai jau 
ruošiasi visiems pateikt ska
nius pietus už $6.00 asme
niui. Bus ir kitų pamargini- 
mų. Visi klubiečiai ir jų 
draugai, ypatingai kanadie
čiai, prašomi Klubo rudeni
niam bankete dalyvauti ir 
skaniai papietaut bei praleist 
laiką linksmoj atmosferoj. 
Iki pasimatymo bankete!

Vajus
Ateidami į Klubo rudeninį 

banketą, atsineškite “extra” 
pinigų atsinaujinimui arba 
užrašymui laikraščių “Lais
vės” ir “Vilnies”. Kaip jau 
visi žinote, abiejų laikraščių 
vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. 
Matykite vajininkę Stefaniją 
Masytę, ji jums patarnaus. 
Vajininkė per pastaruosius 
kelius vajus niekad neėmė 
laikraščių dovanų, bet visuo
met uoliai dirba, kad detroi- 
tiečių vardas būtų pirmasis 
kaip laimėtojų. Dirbkite visi 
su Stefanija kad Detroitas 
pasirodytų pirmoj vietoj ir 
šiame vajuje abiejum laik
raščiam. Stefanija

Haverhill, Mass.
Mes, A. Račkauskienė ir

M. Sametis, sumanėme vėl 
dalyvauti “Laisvės” vajuje. 
Taigi, kurie norėtumėte 
“Laisvę” atsinaujinti arba, 
kiek išgalite, jai paaukoti, 
laikraštį paremti, dabar yra 
gera proga mums pranešti. 
Mano antrašas: A. Račkaus
kienė, 36 Cross Road, Ward 
Hill, Haverhill, Mass.

Mums haverhilliečiams ne
laimė. Mūsų ilgametis kores
pondentas A. Navickas pras
tai jaučiasi. Jam prie širdies 
pritaisyta pagalba (pacema
ker) ir jis negali daug vaikš
čioti. Gaila taip uolaus dar
buotojo pažangos veikloje. 
Taip pat gaila, kad Steve 
Siekis iš Lawrence, Mass, šį 
pavasarį mirė. Jis taip pat 
buvo uolus “Laisvės” rėmė
jas.

Primename, kad jau per 
eilę metų Haverhill vajinin- 
kėms padeda Afomija Kodis, 
iš Lawrence, Mass., už ką 
mes jai esame labai dėkin
gos. A. Račkauskienė

N. Skublickienė 
įsižeidė

Rugsėjo 28 d. Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo narė 
Nellie Skublickienė eidama į 
parduotuvę gatvėje puolė ir 
smarkiai susižeidė galvą. Ji 
buvo skubiai nuvežta į ligoni
nę kur gydytojai susiuvo 
žaizdą. Dabartiniu laiku ji 
jau namuose gydosi.

Klubietės užjaučia mielą 
draugę jos nelaimėje ir linki 
Nelei greit pasveikti.

Šią žinią pranešė Onutė 
Babarskienė. N. B.

Susitikimas su
Gen. P. Petroniu ir soliste 

B. Almonaityte Laisvės salėje
SUSITIKIMAS SU “TĖVIŠKĖS” DRAUGIJOS PIRMI-

NINKU GENEROLU PRANU PETRONIU IR VILNIAUS 
VALSTYBINĖS OPEROS IR BALE 
TE BIRUTE ALMONAITYTE ĮVYK 
NĖJĘ.

:to teatro solis-
3 LAISVĖS SVETAI-

102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK, N. Y., 2 VAL.
PO PIETŲ.

BUS PIETUS. AUKA $6.

SU GENEROLU TIKIMĖS TURĖTI ĮDOMŲ POKALBĮ
IR PASIKLAUSYTI SOLISTES DAINAVIMO.

GENEROLAS P. PETRONIS

BRIEFS
Nora Bonosky, daughter 

of Mr. and Mrs. Philip Ba- 
nosky will lecture at the 
membership gathering of 
The New York Association 
for American-Soviet Friend
ship Saturday, October 17 — 
240 West 98th St., apart
ment 8—E, 8 p. m. Admis
sion $3.

Nora will speak on her 3 
and half years in the Soviet 
Union, working and studying 
Soviet, Russian and Lithua
nian history and languages.

Nora’s father Philip Bo
nosky is well known in Ame
rican Lithuanian progressive 
circles as a writer and jour
nalist.

It was very good to see 
Helen Ei 
Anne Y 
Amelia 
presider

This c
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New York Aido Chorus is

preparing for “Laisve’s” con
cert. It isn’t too far away 
any more.

Chorus soloist Nellie Ven
ta was toasted later at the 
table chorus had together 
with L D S executive board 
members. Bill Malin also 
received good wishes for a 
happy birthday. Many peo
ple spoke about Nellie and 
Bill, including “Laisve’s” edi
tor Anthony Bimba who has 
been seen in the hall quite 
often lately. It was good to 
hear people say that he looks 
well and it’s wonderful that 
he is with us again at our 
affairs and gatherings.

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ"

They say the tax rebellion 
is real. The IRS admits that 
there ar^ at least six million 
people Involved either by 
failing tq file a tax report or 
taking 
ment. Inhere are probably 
millions of others who simply 
refuse to

he Fifth Amend-

pay.
♦ ♦
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about Liti

At its
September 12, the third Na
tional Convention of the Na
tional Council Of American- 
Soviet Friendship paid spe
cial tribute to Ksavera Ka
ross for her years of work 
for peace and friendship. Use

ch and spoke on

huania.
banquet, Saturday,

The battle for ratification of the ERA Amendment has been going on since the early 
1970s. Deadline for ratification Is June 30,1982. Here ERA supporters demonstrate in 
Chicago’s Grant Park last May. Right now demonstrations for ERA are scheduled to 
occur In a number of cities.




