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KRISLAI Naujasis Atlantos meras Ptfl. REAGAN UŽSIĖMĘS SU ARABAIS
Vien pranešimų antraštės 

pasako viską
Su tikrai prakeikta misija 
Giliai jaudinanti susitikimai 
Nenori ir nesiruošia
Sis laimėjimas

pakenkė taikai
Dar priminimas ir kvietimas

A. BIMBA
“The N. Y. Times” iš 

Washingtono spalio 19 d. ra
šo:

"/Xdministracija numato, 
kad bedarbės lygis pakils iki 
virš 8 proc."

“The N. Y. Times" iš Wa- 
shingtono spalio 23 d. rašo:

“Mažmeninės kainos per 
rugpjūtį pašoko virš 1.2 pro
cento, o New Yorko apylin
kėje net virš 1.5 proc. Ypa
tingai pabrango maisto pro
duktų kainos”.

Tas praktikoje reiškia, kad 
sauja turčių dar labiau pra
turtėjo, o liaudies gyvenimas 
žymiai pasunkėjo, pablogė
jo .. .

Kaip žinia, Richard Nixon 
už papildymą įvairių politi
niai kriminališkų nusikaltimų 
buvo priverstas rezignuoti 
(pasitraukti). Dabar jis yra 
įsitaisęs puikiausią palocių ir 
pastoviai apsigyvenęs New 
Jersey. Neseniai jis trankėsi 
bei viešnagiavo kapitalistinė
se NATO šalyse.

Tos jo kelionės tikslas bei 
misija buvo tas šalis pakur
styti plėsti branduolinį gin
klavimąsi ir ruošti branduoli
nį karą prieš Tarybų Sąjun
gą ir kitas socialistines šalis.

Tai tikrai prakeikta misija! 
Kiek ji jam pavyko, žinoma, 
sunku pasakyti. Ji verta pa
smerkimo kiekvieno geros 
valios sveikai galvojančio 
žmogaus visame pasaulyje. 
Tikėkime, kad kaip tik to 
jinai ir tesusilauks.

Kai 1946 metų pabaigoje 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių Lietuvai Pagalbos Komi
teto pasiųstas lankiausi Lie
tuvoje, garsiojoje lietuviško
je 16-joje divizijoje Pranas 
Petronis ėjo aukštas pulki
ninko pareigas. Kai vieną 
saulėtą dieną jos kariams 
dalinau nuvežtas dovanėles 
formoje cigarečių, mudu su 
draugu Petroniu susitikome 
ir šiltai pasisveikinome.

Kaip žinia, dabar draugas 
Petronis jau daug metų eina 
Kultūriniams Ryšiams su 
Užsienio Lietuviais Draugi
jos Tėviškės pirmininko pa
reigas. Neseniai, kai jis lan
kėsi Jungtinėse Valstijose 
mūsų Aido Choras Laisvės 
salėje jam suruošė gražias 
priimtuves-sutiktu ves. Ir 
štai mudu vėl susitikome ir 
karštai, karštai pasisveikino
me. Abiejų akys prisipildė 
džiaugsmo ašaromis.

Dabar jau aišku kaip die
ną, kad Reagano Adminis
tracija nesiruošia gerinti 
santykių su Tarybų Sąjunga. 
Jos pasiūlymas, kad prezi
dentai Reaganas ir Brežne
vas nedelsdami susirinktų ir 
susitartų branduolinio gin
klavimosi, apsaugojimo pa
saulio nuo karo katastrofos, 
siekimo pilno nusiginklavimo 
klausimais pasilieka, kaip 
žmonės sako, balsu girioje.

Tuo tarpu per spauda, ra
diją bei televiziją antitarybi
nė propaganda yra plečiama

"Amerikietis 
Berlyne"

Berlynas. — Tokia antraš
te savo žinią pavadino vado
vaujantis Demokratinės Vo
kietijos Respublikos dienraš
tis “Neues Deutschland”, ra
šydamas apie neseniai tenai 
apsilankiusį JAV Komunistų 
partijos generalinį sekreto
rių Gus Hali.

Laikraštis, tarp kitų daly
kų rašo: “Jis atvyko kaip 
ambasadorius kitokios, pro
gresyvios Amerikos, su ku
ria mes stipriai susiję solida
rumu antiimperialistinėje ko
voje ir siekimuose už taiką, 
socialinį teisingumą ir darbo 
žmonių gerovę. Mes priėmė
me jį kaip atstovą tų patrio
tinių jėgų, kurios pusės mili
jono forma išėjo demonstruo
ti prie Kapitoliaus Washing
tone, rodydamos savo pasi
ryžimą kovoti prieš Reagano 
administracijos siekiamą gin
klavimąsi ir socialinių pro
gramų apkarpymus”.

Lietuvoje mirė
L. Pauliukas

Iš Lietuvos gauta liūdna 
žinia, kad mirė vilniečio 
kraujagyslių chirurgo dakta
ro Povilo Pauliuko, kuris šio 
laiku stažuojasi New Yorko 
universiteto ligoninėje, bro
lis Leonas Pauliukas.

Reiškiame gilią užuojautą 
mielam daktarui. Red.

Atlanta. — Buvęs kon- 
gresmanas ir JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
Andrew Young šioje tolimų
jų Pietų sostinėje laimėjo 
rinkimus ir sausio 4 d. pra
dės vadovauti administraci
jai miesto, kuris turi daugiau 
problemų, negu koks nors 
kitas miestas Amerikoje.

Young surinko 55.1 proc. 
visų balsų, kai tuo tarpu jo 
priešininkui, baltųjų advoka
tui Sidney Marcus teko 44.8 
proc. Iš viso pradžioje buvo 
net septyni kandidatai, bet 
paskui pamažu nubyrėjo.

Sis laimėjimas tai dar vie
na plunksna į šio 49 metų 
amžiaus civilinių teisių kovo
tojo ir politikierio kepurę. 
Jis artimai bendradarbiavo 
su nužudytoju Dr. Martin 
Luther King, Jr. ir dalyvavo 
jo žygiuose prieš rasinę seg
regaciją.

Prez. Reagan ir Jordano karalius Hussein karaliaus 
sutikimo iškilmėse Baltuosiuose rūmuose.

Kviečia prie pastovios 
taikos Art. Rytuose

ir aštrinama. Ir santykiai 
tarpe šių dviejų gigantų ne- 
sitaiso. Padėtis nesveika ir 
žmonijai pavojinga.

□
Neseniai šioje šalyje lankė

si Izraelio vadas Begin. Jis 
labai patenkintas ir džiaugia
si viešnagės rezultatu. Mat, 
vyras parsivežė labai svar
bią, tiesiog istorinę sutartį. 
Reagano Administracija pri
žadėjo Izraelį moderniškiau
siai (žinoma, branduoliniai) 
apginkluoti ir pastoviai nuo 
dabar būti Izraelio saugumo 
sargyboje. Iš savo pusės 
Begin leis Washingtonui Iz
raelyje įsisteigti didžiulę mi- 
litarinę bazę. Nuo dabar 
Arabų šalys Vidurio Rytuose 
negalės nė burnos atidaryti 
kad ir prieš Izraelio į pačias 
aštriausias išdaigas!

□
Dar priminimas ir kvieti

mas.
Laisvės Bendrovės ruošia

mas metinis parengimas 
(koncertas su banketu) įvyks 
jau šį sekmadienį. Dar kartą 
noriu draugus ir drauges 
paraginti ir nuoširdžiausiai 
pakviesti, kuriems tik leis 
sveikata, dalyvaukite!

Tokyo. — Didelė Vietnamo 
parlamentarų grupė atvyko į 
Japoniją susipažinti su vietos 
gyvenimu ir parlamento bei 
valstybės įstaigų darbu.

Naujos premjeras 
Irane

Teheran. — Irano parla
mentas nauju premjeru pa
tvirtino 39 metų amžiaus 
fundamentalistą pasaulietį 
Mir Hussein Musavi, nuo 
liepos pradžios ėjusį užsienio 
reikalų ministro pareigas. 
Dar prieš savaitę Irano par
lamentas atmetė kitą kandi
datą, Ali Akbar Vellayati, 
kuris, kalbama buvęs per 
mažai krašte žinomas.

Negana to. Prieš savaitę 
įsikišo ir gubernatorius. Jis 
pašalino apie 4,000 streikuo
jančių studentų ir pasiuntė 
policiją į universiteto rajoną. 
Tie veiksmai dar labiau su
stiprino studentų nusistaty
mą nemokėti mokslapinigių 
ir nepradėti mokslo, ligi pa
sitrauks policija.

Įvykusioje studentų de
monstracijoje prie guberna
toriaus rezidencijos San 
Juan mieste dalyvavo apie 
keturi tūkstančiai studentų 
ir jiems pritariančiųjų, kurių 
tarpe buvo darbo unijų, tiky
binių organizacijų, civilinių 
teisių kovotojų atstovų.

Streikuojančius studentus 
parėmė ir Humacao kolegijos 
studentai, kurių mokykla 
taip pat šiam Rio Pedras 
universitetui priklauso. Pa
ramos pareiškimų gauta iš 
Tarptautinės Studentų Są- Į 
jungos, JAV Studentų Są- I 
jungos ir New Yorko Univer
sitetų Studentų Senato.

Graikijos komunistai 
paradavo

Salonika. — Spalio 28 d. 
čia ir visoje šalyje vyko kari
niai paradai, prisimenant 
Graikijos atmetimą 1940 m. 
pateikto Mussolinio ultima
tumo pasiduoti ir graikų per
galę prieš Mussolinio kariuo
menę.

Pirmą sykį po daugelio 
metų tokiuose paraduose 
naujoji socialistų valdžia lei
do dalyvauti ir komunistų 
vadovaujamiem buvusiem II 
Pasaulinio karo rezistentam. 
Valdžia aiškino, kad tuo žy
giu ji nori labiau suartinti 
tautą su karinėm pajėgom. I

Washington. — Dar nespė
jo prez. Reagan atsidžiaugti 
savo laimėjimu, Senatui pa
tvirtinus AWACS pardavimą 
Saudo Arabijai, kai turėjo 
priimti su oficialiu vizitu at
vykusį Jordano karalių Hus- 
seiną su karaliene.

Prez. Reagan, sutikdamas 
karalių deklaravo, kad JAV 
gins Jordaną ir kitus Arti
mųjų Rytų kraštus nuo Ta
rybų Sąjungos “grėsmės ir 
intervencijos” ir kvietė jį 
jungtis su JAV, siekiant tai
kos Art. Rytuose.

Prez. Reagan perša vadi
namus Camp David susitari
mus tarp Izraelio ir Egipto, 
kai tuo tarpu Husseinas re
mia Saudo Arabijos pasiūly

tąjį astuonių punktų taikos 
planą, kurį Izraelis totališkai 
atmeta.

Jordano karalius, kad ir 
žadėdamas laikytis savo jau 
25 metus tebesitęsiančių ar
timų ryšių su JAV, iš kitos 
pusės pabrėžia, jog jis visu 
šimtu procentų stovi su ara
bais.

Tuo tarpu Izraelyje atsida
rė naujas frontas prieš prez. 
Reaganą, kai prieš strategi
nių lėktuvų pardavimą Sau
do Arabijai pradėjo ugnį ne 
tik premjeras Menachem Be
gin, bet ir visas jo kabinetas 
ir parlamentas. Nieko nepa
deda nė prezidento užtikri
nimai, kad tie lėktuvai nesu
darys Izraeliui grėsmės.

64-OJI SOCIALISTINĖS 
REVOLIUCIJOS SUKAKTIS

Ryt, lapkričio 7 d., sukanka 64 metai nuo didžiosios 
socialistinės revoliucijos buvusioje Rusijos imperijoje. Tai 
buvo įvykis, kuris, žymiojo Amerikos žurnalisto John Reed 
žodžiais tariant, “sukrėtė visą pasaulį”. Šiandien jos 
atgarsiai jaučiasi visame pasaulyje. Sveikiname Tarybų 
Sąjungą.

COLUMBIA VĖL KELIAUJA Į ERDVES

Astronautai Joe Engle and Richard Truly atvyksta į Air 
Force bazę paskutiniam pasirengimui prieš pakylant į 
erdvę “Columbia” laivu antram jo skridimui. Jei viskas 
gerai pavyks, trečiasis erdvėlaivio skridimas numatytas 
kovo mėn.

Maskva. — Tuo metu, kai 
JAV prez. Reagan visomis 
jėgomis grūmėsi, norėdamas 
pravesti Senate savo planą 
parduoti Saudo Arabijai už. 
$8.5 bilijono žvalgybinius: 
lėktuvus, vadinamus 
AWACS, Tarybų Sąjungos ; 
prez. Leonidas Brežnevas ' 
padarė naują pasiūlymą dėl 
taikos Artimuosiuose Rytuo ; 
se.

(Prez. Reagano pastangos ! 
nenuėjo veltui: tą garsų tre- ' 
čiadienį Senatas pasisakė už i 
lėktuvus 52 balsais prieš 48.) !

Brežnevas kalbėjo antra- j

Streikuoja 
studentai

Rio Pedras, Puerto Rico. — 
Čia jau nuo rudens streikuo
ja studentai, priešindamiesi 
dėl mokslapinigių, kurie pa
kelti 300 proc. Universiteto 
administracija uždarė audito
rijas, suspendavo streiko va
dus ir nesileidžia į jokias 
kalbas su streikuojančiaisiais.

Negana to. Prieš savaitę 
įsikišo ir gubernatorius. Jis 
pašalino apie 4,000 streikuo
jančių studentų ir pasiuntė 
policiją į universiteto rajoną. 
Tie veiksmai dar labiau su
stiprino studentų nusistaty
mą nemokėti mokslapinigių 
ir nepradėti mokslo, ligi pa
sitrauks policija.

Įvykusioje studentų de
monstracijoje prie guberna
toriaus rezidencijos San 
Juan mieste dalyvavo apie 
keturi tūkstančiai studentų 
ir jiems pritariančiųjų, kurių 
tarpe buvo darbo unijų, tiky
binių organizacijų, civilinių 
teisių kovotojų atstovų.

Streikuojančius studentus 
parėmė ir Humacao kolegijos 
studentai, kurių mokykla 
taip pat šiam Rio Pedras 
universitetui priklauso. Pa
ramos pareiškimų gauta iš 
Tarptautinės Studentų Są
jungos, JAV Studentų Są
jungos ir New Yorko Univer
sitetų Studentų Senato.

r priėmimą, kuris 
rengtas tuo metu

Cape Canaveral. — Trečia
dienį JAV erdvėlaivis “Co
lumbia” turėjo pakilti antrai 
savo kelionei į erdves. Šį 
kartą laivas erdvėje numato 
išbūti 5 su viršum dienas ir 
padaryti 83 orbitas. Jis da
bar pasiims septynias tonas 
įvairių mokslinių instrumen
tų.

Šio erdvėlaivio vadas yra 
Joe Engle, o pilotas — Ri
chard Truly. Pirmą sykį tas 
pats erdvėlaivis buvo paleis
tas šių metų balandžio 12 d.

Jei dabar laimingai sugrįš po 
savo misijos, jis ir vėl bus 
naudojamas tolimesnėms ke
lionėms.

Jungtinės Tautos. — Nau 
ja nepriklausoma nuo britų 
valstybe pasiskelbusios Anti
gua ir Barbuda salos pasipra
šė priimamos į šią tarptauti
nę organizaciją. Kai Saugu
mo Taryba nutars rekomen
duoti jas į narius, tai ta 
valstybė taps iš eilės jau 
157-uoju nariu.

Havana, Kuba. — Net ir 
patys amerikiečiai diploma
tai smerkia prez. Reagano 
administracijos planuojamas 
radijo transliacijas į Kubą. 
Tai bus panašaus pobūdžio 
kaip Radio Free Europe ir jų 
tikslas bus kurstyti kubie
čius prieš savo valdžią. Ir 
dar kaip kokiai ironijai, radi
jo stotis pavadinama Radio 
Marti, begėdiškai panaudo
jant didžiojo Kubos revoliu
cionieriaus vardą.

Satelitas į i
Venus planetą :

Maskva. — Spaudos agen- j 
tėra Tass pranešė, kad Tary- i 
bų Sąjunga paleido erdvėlai
vį, kuris 1982 m. kovo mėne
sį pasieksiąs Venus planetą. | 
Venus-13 erdvėlaivis paleis- , 
tas iš Žemės satelito. Tai jau 
antras Tarybų Sąjungos ban
dymas gauti žinių iš tos 
misteriškos planetos. Pirma
sis bandymas buvo prieš 
desėtką metų. Tada kapsulė, 
paleista iš aplink Venus pla
netą orbituojančio roboto, 
sudužo planetos paviršiuje, 
spėjusi vos kelias minutes 
siųsti nuotraukas ir kitus 
duomenis.

dieni pe 
buvo su 
viešėjusio Jemeno Arabų 
Respublikos (Siaurės) prezi
dento A 
garbei. Tai buvo pirmasis tos 
šalies prė 
rybų Sąjungoje. Jisai ta pro
ga pakvietė Brežnevą apsi
lankyti Jemene. Tą kvietimą 
Brežnevas priėmė.

Priėmimo metu Brežnevas 
pradžioje 
labiau arabai bus 
kovoje u 
stipresnį 
mą jie g 
pranyks 
karo pavijus. Toliau Tarybų 
Sąjungos 
kad TSR$ visados yra pasi
rengusi 
visais, kam brangūs teisybės 
idealai, k^s trokšta pastovios 
taikos Artimuosiuose Rytuo
se.

Priminę 
mėnesį įpykusio TSRS Ko
munistų 
važiavimė metu padarytą pa
siūlymą s 
konferenc 
Art. Rytuose, Brežnevas pa
sidžiaugė į 
mas susi’ 
pritarimo
Tokioje konferencijoje turė
tų dalyvąuti lygiomis teisė
mis visi a 
tys bendras sienas su Izrae
liu ir pats Izraelis. Bet čia 
Brežnevas dar pridėjo, kad, 
šalia Tarybų Sąjungos ir 
JAV, galėtų dalyvauti ir iš 
gretimų regionų, kaip iš Va
karų Europos, Šiaurės Afri
kos ir Pietų Azijos. (Pietų 
Aziją kaip žinia, apima Indi
ją, Pakistaną, Šri Lanka ir 
Nepalį.)

“Tokie yra mūsų siūlymai 
ir jie sieki 
pagaliau pajudinti iš mirties 
taško teisingo ir visuotinio 
susitarime reikalą Artimuo
siuose Ry 
Brežnevas.

Vėl susirinko 
Ryty-Vakary 
konferencija

Madrid.
atostogų čia spalio 27 d. vėl 
susirinko 05 tautų Rytų-Va
karų konferencija tęsti savo 
svarstybų 
gaus teisių

Konferepcija, 
metų senu 
tį susirinkusi, 
žvelgti 19 
priimtus sutarimus, bet ne
daug ką tepasiekė ir liepos 
28 d. išsiskirstė atostogų. 
Savo posėdžius dabar ketina 
užbaigti iki gruodžio 18 d.

Jau pirmosiomis dienomis 
paaiškėjo nesutarimų. Ben
drosios Rinkos kraštų vardu 
kalbėjęs britas John Wilber
force kaltino Tarybų Sąjungą 
dėl Afganistano, žmogaus 

aktyvistų persekioji- 
transliacijų truk- 
ų dalykų. Tarybų 
;stovas Leonid F.

i Abdallah Saleh

zidento vizitas Ta-

pabrėžė, kad juo 
vieningi 

ž savo teises, tuo 
tarptautini pritari- 
ius ir tuo greičiau 
iš Artimųjų Rytų

vadovas pareiškė,

)endradarbiauti su

s šiemet vasario

Partijos 26-ojo su-

lušaukti tarptautinę 
iją taikos klausimu

jog tasai pasiūly- 
aukia vis daugiau 

iš arabų pusės.

rabų kraštai, turin-

a tik vieno tikslo —

tuose”, — pasakė

Po vasaros

detantės ir žmo- 
klausimais.

jau beveik 
no, pereitą lapkri- 

bandė per-
75 m. Helsinkyje

teisių 
mo, radijo 
dymo ir kiti 
Sąjungos a
Iljičev tuos užsipuolimus va- 

propaganda" ir 
id pastarųjų sa- 
stų protestai Va- 
os sostinėse aiš

kiai rodo, jpg detantės dva
sia esanti g^va.

Dėl tu protestų vakariečiai 
labai nuleidę nosis.

dino “pigia 
priminė, k. 
vaičių pacif 
karų Europ
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Nauji vėjai Graikijoje
Kai Graikija prieš kelias dienas šventė savo išsilaisvini

mo iš fašistinio jungo sukaktį, kas tai naujo įvyko: kartu su 
kariuomene paraduose Athenuose ir kituose miestuose 
dalyvavo ir komunistų vadovauto rezistencinio judėjimo 
veteranai, kurie padėjo išvaduoti šalį iš okupantų (italų 
fašistų ir nacių) jungo Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis.

Kaip žinome iš istorijos, po šalies išlaisvinimo kairiečių 
vadovaujamas rezistencinis judėjimas buvo užgniaužtas 
britų karinės intervencijos pagalba ir ivairūs reakciniai, 
kartais tiesioginiai diktatūriniai režimai valdė Graikiją per 
dešimtmečius. Kairaus rezistencinio judėjimo rolė šalies 
išlaisvinime ir kovoje prieš fašistus okupantus buvo kaip ir 
ištrinta iš istorijos.

Dabar įvyko žymi pakaita. Kairiečiai, aišku, nestovi 
prie valdžios vairo, bet socialistai, kurie laimėjo rinkimus, 
palankiau atsineša į bendradarbiavimą su komunistais ir 
pradeda iškraipytą istoriją atitaisyti.

Egiptas ir Saudi-Arabija
Egipto valdžia pasveikino faktą, kad Amerikos Senatas 

užgyrė AWACS karinių orlaivių pardavimą Saudi-Arabijai. 
Saudi-Arabija, iš savo pusės, pradeda sakyti, kad dabarti
nė Egipto valdžia yra “tikrai arabiška” ir kad su ja galima 
bendradarbiauti. Faktas, kad naujasis Egipto prezidentas 
nekeičia Sadato politikos, tebepalaiko gan artimus ryšius 
su Izraeliu ir visame kame nuolankiauja Washingtonui, 
nerūpina Saudi valdovams, — mat, jie panašių plunksnų 
paukščiai, nors laikosi kitokios taktikos.

Atrodo, kad Artimuose Rytuose pamaži vystosi nevieša 
ir neskelbiama, bet gan reali koalicija: Izraelis-Egiptas- 
Saudi-Arabija (su Sudano ir Maroko pritarimu). Tiesa* 
saudiečiai smerkia Izraelį, bet tai dėl akių, kaip tai sakoma. 
Bendri tikslai ir siekiai tą koaliciją nulemia, nors saudie
čiai, kaip pasaulinio Islamo centro šalies valdovai, natūra
liai būtų aršiausieji Izraelio priešai.

Bet Washingtono dirigentai pajėgia palaikyti tam tikrą 
vienybę savo įvairiame, neharmoningame Artimųjų Rytų 
orkestre. Štai kodėl Begino valdžia taip švelniai protestavo 
prieš tų orlaivių pardavimą su aidiečiams.

Ispanija įeis, Graikija išeis
NATO (Šiaurės Atlanto santarvės organizacija) gauna 

naują narį ir, — kaip atrodo, praranda kitą. Ispanijos 
parlamente, visų buržuazinių partijų, 186 deputatai 
balsavo, kad šalis turėtų įstoti į NATO. 146 deputatai, 
socialistai ir komunistai, balsavo prieš. Tad, atrodo, kad 
Ispanija įstos.

Tas įstojimas faktinai nedaug ką reiškia. Faktinai 
Ispanija kariniu atžvilgiu dar Franco valdymo laikais buvo 
lyg NATO dalis — JAV karinės bazės ten veikė pusiau-ofi- 
cialiai ir tebeveikia.

Iš kitos pusės, kitame Viduržemio jūros kampe, Graikijo
je, vyksta diskusijos apie išstojimą iš NATO. Socialistai, 
kurie ten laimėjo rinkimus, savo priešrinkiminėje platfor
moje žadėjo išstoti ir išprašyti visas užsieniečių (kas 
reiškia, jankių) karines bazes. Dabar, laimėję, socialistai 
jau sako, kad jie “nesiskubins”. Skubins ar ne, bet 
abejonės nėra, kad Graikija neliks pilnateisė stipri NATO 
nare.

Vaistai ir biurokratija
Praeitą savaitę “New York Times” ir kiti laikraščiai 

visam šaly paskelbė, kad išrastas naujas vaistas, pavadin
tas Propranonol, ir kad jis žymiai sumažina mirčių nuo 
širdies atakos pavojų. Ypatingai tas vaistas gelbsti tiems, 
kurie turėjo vieną infarktą ir kuriems gręsia pavojus turėti 
kitą.

Atrodytų, — labai geras dalykas. Bet tuo pačiu laiku gali 
būti keliamas klausimas, kodėl biurokratija veikia taip 
pamaži vaistų patvirtinimo reikale? Pasirodo, kad tas 
vaistas jau per daug metų žinomas Europoje kur visokie 
bandymai patvirtino jo efektingumą. Ko daugiau, jis jau 
seniai gamintas šioje šalyje ir vartotas (kitu pavadinimu, 
Inderal) bet duodamas tik nuo aukšto kraujo spaudimo.

Kitaip sakant, vaistas, kuris buvo kiekvienos vaistinės 
lentynose, nebuvo duodamas milijonams pacientų, nors 
buvo tiek ir tiek patvirtintos informacijos, (ypatingai iš 
Europos) kad jis efektingas. JAV Vaistų administracija 
labai konservatyvi. Užsienio eksperimentai jai nieko 
nereiškia. Bet kur mediciniška profesija? Kodėl ji tokią 
padėtį toleruoja? Juk atrodo, kad bent žmonių sveikatos 
klausimu valstybių sienos turėtų būti bereikšmės.

Danijos atom nių tyrimų spe
cialistai įrodė, kad jūriniai 
moliuskai midijos yra geriausi 
radioaktyvaus užterštumo in- 
dika oriai. Jie tuojau pat rea
guoja j mažiausius radioakty
vumo pakitimus pakrančių 
vandenyse. Suomių ir švedų 
mokslininkai ruošiasi „pasisam
dyti'' šiuos bestuburius kont
roliuoti pakrančių vandens už
terštumą, kai ten bus pastaty
tos atominės elektrinės.

Kiekviena Australijos abori
genų gentis turi savo kalbą. 
Tačiau neseniai mokslininkai 
nustebo atradę, kad djerių 
gentis turi dvi kalbas — vie
ną įprastinę, o antrą ypatingą, 
kuria žentai kalbasi tik su 
uošvėmis. Djerai niekuomet 
nekalba apie uošvę kaip apie 
realų asmenį, o visados tik 
neaiškiai, labai miglotai, kad 
pašnekovas negalėtų suprasti, 
apie ką kalbama.

Užkirsti kelią branduolinei katastrofai
Kasdien didėja žmonijos kinimui. Tai balistinės rakė- į 

dėmesys ir parama Tarybų į tos MX ir sparnuotosios ra- Į 
Sąjungos iniciatyvai, kad ketos, povandeniniai laivai i
SNO Generalinės Asamblė
jos XXXVI sesija pritartų i 
Deklaracijai “Užkirsti kelią ! 
branduolinei katastrofai”. 
Tai ir suprantama. Juk bran- j 
duolinės katastrofos grėsmė 
vis labiau jaudina žmoniją. 
Kiekviename pasaulio kam
pelyje galvojama apie tai, 
kaip užkirsti kelią atominiam 
karui, kaip išsaugoti taiką. 
Prisiminkime, kad atsižvelg
dama į žmonijos tikslą apgin
ti pagrindinę žmogaus tei
sę — gyventi, SNO devin
tąjį dešimtmetį pavadino an
truoju nusiginklavimo de
šimtmečiu.

Kitaip šį dešimtmetį pava
dino JAV gynybos ministras 
K. Vainbergeris. Jo žodžiais 
tariant, tai “konfrontacijos 
su Tarybų Sąjunga dešimt
metis”. Vakarų visuomenė 
toliau bauginama nuvalkiotu

su raketiniu ginklu “Trai
denį” ir naujas strateginis 
bombonešis, neutroninis už- į 
taisas ir kitos ginklų rūšys. Į 
Kaip žinoma, Amerikos kari
niai specialistai planuoja mi
litaristiniams tikslams pa
naudoti kosmosą. Žodžiu, 
viskas ruošiama branduoli
niam karui. Tuo pat metu I 
dabartinė Amerikos adminis-1 
tracija. Pentagono veikėjai 
bando įrodyti eiliniam ame
rikiečiui, kitiems Vakarų gy
ventojams, jog branduolinis 
karas yra “galimas” ir 
“priimtinas”, kad jis gali būti 
“ribotas”. Vakarai, girdi, pa
siruoš “pirmajam smūgiui”, 
taigi tiek europiečiams, tiek 
amerikiečiams nėra ko bai
mintis. “Bet tai grynas tautų j 
apgaudinėjimas, — pabrėžė 
Tarybų Sąjungos komunistų į 
partijos ir Tarybinės valsty-

“tarybinės karinės grėsmės” bės vadovas L. Brežnevas
baubu. Tuo tarpu Washing- 
tonas pastaruoju metu žy
miai padidino asignavimus 
Pentagonui ir per artimiau
sius penkeris metus kari
niams reikalams ketina iš- Į 
leisti pusantro trilijono dole- i 
rių. Neregėtai didelių kari- i 
nių išlaidų Washingtono ad- • 
ministracijai prireikė koky-1 
biškai naujai ginkluotei, kuri ■ 
skirta masiniam žmonių nai-1

TSKP XXVI suvažiavime. - 
“Juk “ribotas”, kaip jį su
pranta Amerika, branduoli
nis karas, sakysime, Europo
je jau pačioje pradžioje 
reikštų tikrą Europos civili
zacijos žlugimą. O ir pačios 
Jungtinės Valstijos, supran
tama, neliktų karo liepsnos 
nepaliestos. Aišku, kad tokie 
planai ir “doktrinos” — dide
lė grėsmė visoms tautoms, iš

TIKINČIAJAM IR ATEISTUI

MES - ATEISTAI
J. MAČIULIS

Vilniaus universiteto docentas

Ištikimybė tiesai 
ir pilietinė atsakomybė

Kaip bendros ateistinės 
pasaulėžiūros formavimosi 
priežastys pasireiškia atskiro 
žmogaus gyvenimas? Arba 
paprasčiau — kodėl žmogus 
tampa ateistu? Ieškodami at
sakymo į šį klausimą, ati
džiau į savo kaimynus, gimi
nes, pažįstamus, įsiklausyki
me pagaliau į savo širdies 
balsą, įsigilinkime į įvairių 
žmonių pasisakymus, kaip 
formavosi jų mokslinė pasau
lėžiūra, ateistinė pozicija.

Tokių apmąstymų jau turi
me nemažai.

Pirmiausia prisiminkime 
buvusių kunigų J. Ragausko, 
S. Markonio, A. Pagarecko, 
A. Žilinsko, V. Starkaus ir 
kitų kelią nuo religijos į 
ateizmą. Ar galima įtarti 
juos nepakankamai pažinus 
religiją? Ar galima priskirti 
jiems abejingumą žmogui, 
dorovinį nihilizmą? Štai A. 
Žilinskas knygoje “Žemės 
šauksmas” į klausimą, kodėl 
jis užsivilko kunigo sutaną, 
atsako: “Norėjau būti žmo
gumi”. Žmogumi kilniausia 
šio žodžio prasme. Bet gyve
nimo patirtis, tarybinė tikro
vė, gilūs filosofiniai religijos 
esmės apmąstymai įtikino jį, 
kad religija — ne daugiau 
kaip iliuzija, be to — žalinga 
iliuzija. Supratęs tai, jis, 
kaip ir kiti jo bendraminčiai, 
nebegalėjo suderinti tiesos ir 
apgaulės^ Atsisakė kunigys
tės, katybūtų žmogumi, nau
dingu kitiems . . .

O štai žymių mokslininkų, 
akademikų ateistinės min
tys. “Jeigu kas paklaustų, 
kada mano pasaulėžiūra iš 
idealistinės pakrypo į mate
rialistinę, man būtų sunku į 
šį klausimą atsakyti . . . 
Mokslas, ypač gamtos, mūsų 
namuose buvo gerbia
mas . . . Anksti pažinau mus 
supančią gamtą . . . pamilau 
ją. Čia buvo labai realus, 
konkrečiais faktais ir formo
mis paremtas jausmas, nebu
vo vietos fantazijoms, ir ma
nau, kad tai buvo pagrindas 
mano materialistinėms pa
žiūroms”, — rašo vienas žy
miausių Lietuvos gamtininkų

T. Ivanauskas. “Besivystan- I 
tis mokslas nepalieka vietos 
religijai, aiškinant pasaulio 
vaizdą. Ir mes, astronomai, 
pažindami pasaulį, atrasdami 
nauja, negalime netapti reli
gijos priešais. Mano profesi
jos logika padarė mane ateis
tu .. . Astronomas, jeigu jis 
žmogus religingas, turi neti
kėti savo akimis ... 0 ka
dangi aš pasitikėjau ir savo 
akimis, ir astronominiais in
strumentais, tai ir tapau 
bedieviu”, — tai vieno žy
miausių Estijos TSR astrofi
zikų, akademiko A. Kiperio 
žodžiai. “Aš negaliu pasaky
ti, kad štai tokiais tai metais 
aš tapau ateistu ir kad mano 
materialistinės pasaulėžiūros 
formavimuisi ypatingos 
reikšmės turėjo koks nors 
mokslinis faktas. Visa mano 
mąstymo sistema, mano po
žiūris į gyvenimą, mokslinių 
gyvybės problemų apmąsty- | 
mas padarė mane tvirtu, j 
įsitikinusiu ateistu”, — pažy
mi akademikas A. Operinas, 
gyvybės atsiradimo šiuolaiki
nės teorijos tėvas.

Mokslininkų pasisakymus Į 
būtų galima tęsti. Bet, ma
tyt, ir iš pacituotų ištraukų 
galima padaryti išvadą, kad 
šių žymių žmonių ateistinę 
poziciją apsprendė ištikimy
bė mokslui, mokslinei tiesai, I 
noras tarnauti žmonėms.

Ir ne tik Tarybų šalyje I 
mokslininkai užima materia
lizmo, ateizmo pozicijas. Sa
vo tyrinėjimuose viso pasau
lio gamtininkai vadovaujasi 
materializmu. Kiekvienas iš 
jų gali pakartoti didžiojo 
prancūzų mokslininko Lapla
so žodžius: “Fizikoje man 
dievas nebuvo reikalingas 
kaip hipotezė”. Ir jei buržua
zinėse šalyse yra religingų 
mokslininkų, tai to priežas
ties reikia ieškoti ne jų at
skleistuose mokslų faktuose, 
o toje socialinėje dvasinėje 
atmosferoje, kurioje jie gy
vena ir dirba. “Mes visi vie
niši. Meilė, stiprūs potrau- | 
kiai, kūrybiniai polėkiai kai j 
kada leidžia mums užmiršti 
vienatvę, tačiau šios perga
lės—tai tik šviesios oazės . . . 
Kai kurie mano pažįstami at

jų ir amerikiečių tautai. Šie 
planai smerkiami visame pa
saulyje. Tautos juos ryžtin
gai atmeta”.

Tarybų Sąjunga, pateikusi 
SNO Generalinės Asamblė
jos XXXVI sesijai svarstyti 
Deklaracijos “Užkirsti kelią 
branduolinei katastrofai” 
projektą, siekia vieno: išgel
bėti pasaulį nuo pražūties. 
Ta valstybė, kuri ratifikuotų 
minėtą Deklaraciją, įsiparei
gotų pirmąja nenaudoti 
branduolinio ginklo. Gera va
lia tai padaryti nesunku, nes 
nėra jokios priežasties, kuri 
galėtų pastūmėti bet kokią 
valstybę pirmąja griebtis 
branduolinio ginklo. Valsty
bė ir jos vadovai, kurie as
meniškai palaimintų pirmąjį 
branduolinį smūgį, turėtų 
būti apkaltinti nusikaltimu 
prieš visą žmoniją, prieš gy
vybę Žemėje. Jei SNO 
priims Deklaraciją “Užkirsti 
kelią branduolinei katastro
fai”, ji atliks pareigą žmoni
jai, kuri trokšta gyventi tai
kiai, nori užsitikrinti svar
biausią teisę — teisę gyven
ti. Kita vertus, ši Deklaraci
ja, kurią pateikė Tarybų 
šalis, visiškai apsaugotų 
žmoniją nuo branduolinio ka
ro galimybės. O tai juk yra 
svarbiausias dalykas, dėl ku
rio kovoja viso pasaulio pa
žangioji žmonija.

Apolinaras Sinkevičius

randa nusiraminimą religijo
je”,—rašo žinomas anglų ra
šytojas ir mokslininkas C. P. 
Snow, apibūdindamas kai 
kurių mokslininkų nuolaidas 
religijai susvetimėjusioje ka
pitalistinėje visuomenėje.

O dėl kokių priežasčių so
cialistinėje visuomenėje 
ateistais tampa kolūkiečiai, 
darbininkai, tarnautojai, ag
ronomai, inžinieriai? Daug 
įdomaus apie tai pasako per
nai sąjunginės Politinės lite
ratūros leidyklos išleista 
knyga “Aš — ateistas”. Kny
gos autoriai — įvairių profe
sijų, išsilavinimo žmonės. 
Čia yra mokslininkų, kosmo
nautų, jūrininkų, darbinin
kų, kolūkiečių . . .

Daugelis jų labai teisingai 
pastebi, kad aktyvus dalyva
vimas socializmo, naujo gy
venimo kūrime - pats tik
riausias kelias susiformuoti 
mokslinei materialistinei, 
ateistinei pasaulėžiūrai.

0 gal toks atsakymas rodo 
“pasitenkinimą šio pasaulio 
malonumais”? Ne apie malo
numus kalba šie žmonės, o 
apie darbą, pareikalavusį iš 
jų ne tik fizinių jėgų, bet ir 
su niekuo nepalyginamų dva
sinių vertybių, tokių, kaip 
meilė socialistinei Tėvynei, 
tikėjimas komunizmo idea
lais, kolektyvizmas, solidaru
mas, pagarba kitam, darbo 
žmogui ir užuojauta jam. Jie 
kalba apie darbą ne dėl 
atlyginimo, o apie darbą, 
vardan savo gyvenimo įpras
minimo, vardan liaudies atei
ties.

• KOKIŲ ESAMA 
MUZIEJŲ!
Karagandos universit«t« 

jkurtas Archeologijos ir etno
grafijos muziejui. Čia ekspo
nuojami paleolito, neolito ir 
bronzos amžių radiniai. Tai 
senųjų vietinių genčių buities 
ir darbo įrankiai, keramika, 
papuošalai, ginklai.

Centriniame Kazachstane 
žmonės apsigyveno 800 tuksi, 
pr. m. e. Daugiausia jie tel
kėsi šiaurinėje Balchašo ežero 
pakrantėje ir dabartinėje Ka
ragandos srityje. Apie tų gen
čių buitj ir kultūrą pasakoja 
daugelis eksponatų bei uolų 
piešinių eskizų.

Daugiausia muziejui patal
kino Karagandos universiteto 
doc. A. Abilevas, kurio vado
vaujama etnografinė ekspedi
cija nuvažHTvo daug tūkstan
čių kilometrų, kaupdama eks
ponatus apie senąją kazachų 
kultūrą. Ekspedicija rinko tai
komosios dailės kūrinius bei 
turtingą poetinį tautosakos pa
likimą.
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Alfonsas MALDONIS
Kaip žaidžia vaikai! Kaip suaugę. . .
Tiktai paprastai ir gražiai.
Kadaise, kai nieks mūs nematė, 
Mes žaidėm abu panašiai.

Kaip liūdi vaikai! Kaip Stia" 
Tiktai visada atvirai. 
Jie ir nežinodami tik'. 
Kad baigiasi viskas gerai.

Kaip myli vaikai! Kaip suaugę.. . 
Kaip mi'd'.i, kaip mudu kadais. 
Todėl juos ir g'audžia, ir šaukia 
Gražiausiais pasauly vardais.

gę.

Česlovo Mn'V.vilos *c*octiudas

Tarptautinis kardiologą pasitarimas
Tris dienas Kaune vyko Elektronu, Panevėžio ir 

tarptautinis kardiologų pusi- kiaulių gamvbimų kolektyvų, 
tarimas. Jame dalyvavę Ta- Kauno kardiologai, bendra-
rybų Sąjungos, Cekoslova- darbiaudcim su kitų sričių
kijos, Vengrijos ir VDR spe-
cialistai pasidalijo patyri- automatinę
mu kuriant ir tobulinant 
e le k t r o n i n ės d i a g n ost i k os
metodus, numatė tolesnes 
šio darbo perspektyvas.

Ypač didelį patyrimų šio
je srityje yra sukaupęs Kau
no kardiologinis centras. 
Čia veikia viena pirmųjų 
tėvyninių automatinių siste
mų, pagal originalią progra
mų analizuojanti elektro-
kardiogramas ir pateikianti 
išsamias išvadas apie ligonio 
širdies veiklos sutrikimus. 
Dideles perspektyvas ši sis
tema' žada masiniam profi
laktiniam ligonių sveikatos 
tikrinimui. Panaudojant ry
šių linijas, į Kauno kardio
loginį centrų elektrokardio
gramos jau buvo perduoda
mos iš atskirų Ariogalos,

specialistais, via sukarę ir
sistemų širdies

ritmo sutrikimų analizei.
Sėkminga diagnostikos

automatiza vimo 
paša k ė I 
tui Prahoj; 
pen merit ir ės
tituto medicinines 
kos skyriai 
vaduotojas 
skatina kooperuoti 
ninku ir pramones
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LIETUVOS KP CENTRO KOMITETE

„Žinijos“ draugijos premija
Lietuvos Komunistų parti

jos Centro Komitetas pritarė 
Lietuvos TSR „Žinijos" drau
gijos valdybos pasiūlymui įs
teigti kasmetinę Antano 
Sniečkaus premijų goriau
siems lektoriams.

Si premija bus skiriama už 
nuopelnus propaguojant po
litines ir mokslo žinias, ko
munistiškai auklėjant darbo 
žmones „Žinijos" lektoriams 
—- mokslininkams, dėstyto
jams, inžinei i jos-technikos 
darbuotojams, gamybos oir-

uiutmm.3, i.ur.e sstom.ngdi 
skaito aukšto idej.n.o ledi
nio lyg.o, gil • us m* h si .n :o
turinio, i'sivas pa sn a j t a s, re
guliariai rengia imu ų tomų 
paskaitas iš s<ivu spec ai\!?e>
d.->ij \ u u u ' dmug. -os d „• 
nėjo \e:klo o, c.klyv.ai d:rb<-. 
moks; ui melod.m darb-i, pa
deda germ! u lobu n . visa 
paskali ne rumagand j.

Antano S n e ė kaus p'em „jas
kasmet skirs
„Žinijos" diaii
prez d urnas

L i et u v >s TSR 
g os va'J vbos 

L-LTA

Lietuvos kompozitorius paruoš 
Prancūzijos jaunimo kvartetui 

muzikinį kurinį

tavo Paryžiaus 
š keletą metų 
ai, pelnę pučia-

Vilniuje šį rudenį pirmą kartą koncer 
saksofonistų kvartalas. Šį ansamblį prie 
įsteigė Paryžiaus konservatorijos auklėtini 
mųjų klasės “Grand Prix”. Kvartetas taip pat yra Martinji 
kamerinės muzikos festivalio ir “Jaunųjų Prancūzijos 
muzikantų” konkurso laureatas.

Viešnagės metu svečiai susipažino su lietuvių muzikais. 
Vilnietis kompozitorius Vytautas Barkauskas pažadėjo 
parašyti muzikinį kūrinį specialiai Paryžiaus saksofonistų 
kvartetui.

Nuotraukoje: [iš kairės] Alenas Žuse, Fransis Komonas, 
kompozitorius Vytautas Barkauskas, Andre Legro ir 
Dantelis Liže. A. Sabalia usko nuotrauka
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Teatrą kuria 
ir artistai, ir

1931 m. po ilgų visuome
nės pastangų Šiauliuose buvo 
įsteigtas dramos teatras. 
Taigi, vienas iš vienuolikos 
dabartinių Tarybų Lietuvos 
teatrų švenčia gražią kūrybi
nio gyvenimo sukaktį. Pen
kiasdešimt metų ... Jie — 
viso krašto teatro istorijos 
dalis. Pasitaikius progai, pri
siminkime nelengvą pradžią.

1899 m. rugpjūčio 20 dieną 
Palangoje teatro reikalams 
pritaikytame prekių sandėly
je, prie jūros tilto, įvyko 
pirmasis viešas lietuviškas 
vaidinimas — buvo prarody- 
ta Keturakio “Amerika pir
tyje”.

Šiuo Palangos vaidinimu 
prasidėjo “klojimo teatro” 
epopėja. Tuo metu dažniau
siai vaidindavo kaimo kloji
muose, kurie vasarą būdavo 
tušti. Tokias “sales” iškaišy
davo žalumynais, apšviesda
vo savo darbo žibintais. Sce
novaizdžiui nesigailėdavo 
gražiausių baldų, audinių, 
drabužių.

Neprityrusius vaidintojus 
ir režisierius labai varginda
vęs “grimas” — mat, kad 
publika nepažintų, tepdavęsi 
angliais, suodžiais, miltais 
(įsivaizduokim, kokia proce
dūra laukdavo po spektak
lio), plaukus ir barzdas darė
si iš kanapių, linų. Be popu
liariosios komedijos “Ameri
kos pirtyje” dažnai buvo sta
tomos dramos: G. Landsber
gio — Žemkalnio “Blinda”, 
A. Fromo-Gužučio “Ponas ir 
mužikai”, iš lenkų kalbos 
versta “Genovaitė”.

Po vaidinimo sekdavo de
klamacijos, žaidimai, dainos. 
Šie klojimų vakarai buvo 
tikras liaudies teatras, į ku
rį, B. Sruogos žodžiais, 
plaukdavo sodiečių minios, 
važiuodavo šeimynos veži
mais. Vakarai pratino liaudį 
prie kultūringų pramogų, 
mokė pažinti ir pamilti sce
nos meną, ugdė kolektyviš
kumo ir visuomeninės parei
gos jausmus, meilę gimtajai 
kalbai ir savo kraštui.

Anieji lietuviški vakarai 
davė akstiną kurtis įvairioms 
draugijoms, kurios jau turė
jo pastovius vaidintojų būre
lius, patalpas, labiau patyru
sius režisierius. Viena tokių 
draugijų "Vilniaus kanklės” 
1906 m. pastatė pirmąją na
cionalinę operą “Birutė".

Muziką operai sukūrė kom
pozitorius M. Petrauskas, jo
je dainavo ir jo brolis Kipras 
Petrauskas, vėliau tapęs žy
miausiu Lietuvos teatro so
listu.

1909 m. minint pirmojo 
viešo lietuviško spektaklio 
dešimtmečio sukaktį kilo 
mintis įkurti profesionalų 
teatrą. Jis buvo pradėtas 
kurti 1919 m. Lietuvos tary
binės vyriausybės pastango
mis. Iš Petrogrado į Vilnių 
pakviestas K. Glinskis su 
dideliu entuziazmu ėmėsi 
darbo. Tarybinė vyriausybė 
materialiai rėmė ir tuo metu 
Vilniuje vaidinusį J. Vaič
kaus Skrajojamąjį teatrą. 
Deja, 1919 m. į Vilnių įsiver
žė buržuazinės Lenkijos ka
riuomenė. Vilniaus kraštas 
dvidešimčiai metų buvo at
skirtas nuo Lietuvos.

1920 m. gruodžio 31-oji. Tą 
dieną su G. Verdžio “Travia
ta” gimė profesionalus Lietu
vos operos teatras. Prieš 
porą savaičių jau buvo įvy
kęs dramos debiutas — paro
dytos H. Zudermano “Joni
nės”. Po poros metų opera ir 
drama buvo suvalstybintos, 
o 1925 m. sujungtos į vieną 
Valstybės teatrą.

Taigi, pasiekėme pradžioje 
minėtą Šiaulių teatrą — bur
žuazijos metais Lietuvoje pa
stoviai veikė tik jis ir Valsty
bės teatras Kaune.

— Šiauliečių teatras, — 
pasakoja seniausias jo artis-

ir režisierius, 
žiūrovai. . .
tas K. Tumkevičius, — kaip 
tas paukštis feniksas kelis 
kartus atgimė iš pelenų. Pir
muosius spektaklius režisavo 
B. Dauguvietis, vėliau — A. 
Sutkus, R. Juknevičius. Ak
torių kolektyvas iš pat pra
džių tvirtai puoselėjo realis
tinio meno tradicijas, visada 
buvo lietuvių dramaturgijos 
puoselėtojas.

Kolektyvas daug gastrolia
vo, aktoriai gyveno, repeta
vo geležinkelio vagone, tai ir 
teatras buvo vadinamas 
“teatru—vagonu”.

Suburtas keliolikos scenos 
meno entuziastų pastango
mis, teatras visą laiką balan
savo ant uždarymo ribos — 
smetoninei vyriausybei jis 
buvo nereikalingas. Jį norėta 
likviduoti. Visuomenė rašė 
peticijas, laiškus su reikala
vimais jį palikti. Vis dėlto 
teatrą perkėlė į Klaipėdą. 
Hitlerininkai, užgrobę Klai
pėdos kraštą, konfiskavo 
teatro turtą. Vėl sugrįžta į 
Šiaulius.

Antrojo pasaulinio karo 
ugnis sunaikino teatrą, iš
blaškė jo kolektyvą. Bet 
teatras, kaip ir pats Šiaulių 
miestas, pakilo iš griuvėsių. 
Pakilo naujam turiningam 
gyvenimui su visu Tarybų 
Lietuvos menu.

Su Šiaulių dramos teatru 
įvairiais laikotarpiais buvo 
susiję daug žymių teatro 
veikėjų, iš jo, tarsi savotiško 
lizdo, ne vienas aktorius pa
kilo skrydžiui į kitus respu
blikos kolektyvus.

Teatras keičia žiūrovą, ug
do jo estetinį skonį, taurina. 
Bet kartu teatras neegzis
tuoja be žiūrovų. Vieni jų, — 
kalba Šiaulių teatro direkto
rius E. Lapkus, — nori 
pamąstyti, praturtinti save, 
teatre ieško atsakymo į jau
dinančius būties klausimus, 
kiti ieško vienkartinio malo
numo. Taigi teatrui tenka 
derintis ir prie vienų, ir prie 
kitų. Žiūrvas lyg ir rekomen
duoja repertuarą.

Koks jis nūnai?
Teatro vyriausiasis režiso- 

rius S. Varnas pasakoja:
— Grįžome iš gastrolių 

Vilniuje ir Kaune. Kartu su 
geriausiais paskutiniųjų se
zonų spektakliais parodėme 
ir premjerą — V. Krėvės 
“Skirgailą”.

Ruošiamės statyti A. Lio- 
bytės “Kuršiuką”, latvių dra
maturgo A. Putninio “Saldi 
ištikimybės našta”, rašytojai 
Just. Marcinkevičius, K. Sa
ja, R. Gavelis mūsų teatrui 
žada parašyti naujas pjeses. 
Auklėti, brandinti menini- 
ninkus — kūrėjus, kurti 
vienminčių kolektyvą, pajė
gų spręsti sudėtingiausius 
filoseofinius, pasaulėžiūros ir 
estetinius uždavinius — to
kia nūnai pagrindinė mūsų 
teatro egzistencijos prielai
da. Algis Juodupis

Ginsiu garbę
Man nupirko mielas tėtis 
Traktoriuką mažą 
Ir pamokė kaip sudėti 
Tokį pat garažą.

Graži mano dovanėlė, 
Raudonai dažyta, 
Padabinta stirnužėle, 
Žvaigždute mažyte.

Ir draugužiams traktoriukas 
Be galo patinka.
Visi gėris kaip jis sukas, 
Kaip įdomiai ninka.

Kai išmoksiu aš vairuoti, 
Arti ir akėti, 
Mielai eisiu pavaduoti 
Savo brangų tėtį.

Gavęs traktorių naujausią, 
Pareigybę svarbią,
Ginsiu mūs šeimos kilniausią 
Traktoristo garbę.

Vandalinas Junevičius

Kiekvieną rytą Vilniaus 
gatvėse sutiksi mažylius su 
veršinukėmis. Kartu su savo 
vyresniaisiais broliukais ar 
sesutėmis jie skuba į mokyk
lėlę.

Respublikos vyriausybės 
nutarimu nuo naujųjų moks
lo metų kaip bandymas kai 
kuriose bendrojo lavinimo 
mokyklose įvesta penkių 
darbo dienų savaitė, taip pat 
ir vaikų mokymas nuo šeše- 
rių metukų. Siekiant sudary
ti palankias sąlygas šiam 
bandymui, per penkerius 
metus įvedamas vaikų moky- . 
mas nuo šešerių metų įsteig- . 
tose bendrojo lavinimo mo
kyklų parengiamosiose kla
sėse ir vaikų darželių vyres
niosiose, parengiamosiose 
grupėse. Priminsime, kad 
parengiamosios klasės buvo 
ir prieškarinės Lietuvos mo
kyklose. Tiesa, tada vaiku
čiai pradėdavo lankyti moky
klą nuo septynerių metų ir 
mokėsi tik rudenį ir pavasa
rį.

Mūsų dienomis, kaip teigia 
medikai ir psichologai, vaikai 
greičiau auga, todėl jau nuo 
šešerių metų visiškai gali 
pradėti mokytis skaityti, ra- į 
šyti, skaičiuoti. Betgi ir mo
kykloje jų dar laukia žaidi
mai ir poilsio valandėlės lo
vytėse.

Naujovė įvesta kai kuriose 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio miestų, 
Kėdainių, Mažeikių, Telšių, 
Ukmergės, Utenos rajonų 
mokyklose ir ikimokyklinėse 
vaikų auklėjimo įstaigose. 
Beveik du tūkstančiai mažy
lių mokosi penkias dienas 
per savaitę.

Vilniaus devintosios vidurinės mokyklos šešiamečiai moki
nukai su mokytoja Vlada Urboniene matematikos pamokos 
metu. V. Gulevičiaus nuotraukos

LABAI IŠKALBINGA TYLA
Lietuviai turi didelę dau

gybę patarlių, kauptų ne 
vieną dešimtmetį. Tarp jų 
yra ir tokių: “Tyla — gera 
byla”, “Tylėjimas reiškia su
tikimą” ir daugybė kitų.

Yra dar ir toks posakis— 
“Tyli, lyg vandens į burną 
prisiėmęs”.

Patarlės apie tylą minimų ; 
visiškai neatsitiktinai: noris ■ 
pakalbėti kaip tik apie tylą. 
O šiuo atveju ji iškalbingesnė 
už didžiausią triukšmą.

Tai — savotiška tyla į 
Tarybų Lietuvos auditoriją 
nukreiptose radijo laidose, 
reakcinių laikraščių pusla
piuose Vakaruose. Aišku, ta 
tyla tik sąlyginė, tam tikrais 
klausimais.

Visų pirma tylima apie 
asmenį, kuriam pagarsinti 
Vakaruose buvo skirta daug 
lėšų ir pastangų — bėglį 
Vladą Šakalį. Kaip žinia, šis 
žmogus, atsidūręs Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir 
JAV patekęs pačių įirtin- 
giausių antitarybininkų ži
nion, tuoj skelbėsi esąs “ko
votojas už žmogaus teises”, 
“didvyris”, kuris už savo įsi
tikinimus buvęs teisiamas ir 
“kentėjęs”.

Antitarybinė propaganda 
amžinai alkana temų ir naujų 
figūrų, tad į V. Šakalį buvo 
įsikibta labai rimtai. Jis davė 
interviu, važinojo su paskai
tomis, dalyvauja įvairiau
siuose susitikimuose. Ne taip 
seniai jis liudyjo, pavyzdžiui,

MAŽYLIAI—Į MOKYKLĖLĘ

Vilniaus 41-osios vidurinės mokyklos parengiamosios kla
sės mokytoja Jūratė Kunickaitė veda muzikos pamoką.

Penkerius metus šis ekspe
rimentas bus plečiamas, jį 
kasmet pradės dar apie 20 
bendrojo lavinimo mokyklų 
ir 30-40 vaikų darželių. Taigi 
1984-1985 mokslo metais 
penkias dienas per savaitę 
mokysis jau maždaug 20 
tūkstančių mažųjų mokinu
kų.

— Mokymas penkių darbo 
dienų savaitės sąlygomis, — 
sako respublikos švietimo 
ministro pavaduotojas Va
lentinas Spurga, -- kelia į

JAV Kongreso Helsinkio ko
misijai. Žodžiu, šis perėjūnas 
tapo savotišku lietuviškųjų 
reakcionierių vėliavnešiu, 
pakeitė jau senokai visiems 
įsibodusius kitus panašaus 
plauko “veikėjus”.

0 kas jis yra iš tikrųjų?
Į šį klausimą jau senokai 

labai išsamiai atsakė vilniš
kis laikraštis “Tiesa”. Jame 
papasakota, kad Vladas Ša
kalys Lietuvoje buvo papras
čiausias eilinis kriminalinis 
nusikaltėlis, butų vagis. 
Nors, kaip jau minėta, nuo 
tiesos apie garsųjį “kovoto
ją” paskelbimo pradėjo gero
kas laiko tarpas. Šia tema iš 
Vakarų girdisi tik tyla.

Gal bijomąsi prisipažinti, 
kad sukčius sugebėjo apgauti 
amerikiečius? Gal dabar anti- 
tarybininkams tiesiog nebėra 
kur trauktis — po tokios 
didelės ir triukšmingos rek
lamos?

Tačiau labai galimas daly
kas, kad V. Šakalio globėjai 
iš pat pradžių gerai žinojo, 
su kuo jie turi reikalų, bet 
jiems buvo visiškai tas pats. 
Tokių pavyzdžių, kai antita
rybinėje propagandoje nau
dojamos bet kokios priemo
nės ir bet kas—-daugybė.

Tylima ir dar kitu klausi
mu, nors jis dar labai nese
niai užėmė vieną svarbiausių 
vietų antitarybiniuose raši
niuose. Prieš kurį laiką Lie
tuvoje kriminalinių nusikal
tėlių buvo nužudyta kunigas 

j parengiamosioms klasėms 
sudėtingesnius uždavinius. 
Pedagogikos mokslinio tyri
mo institute Vilniuje sudary
ta speciali mokslininkų gru
pė. Dvylika ikimokyklinio 
auklėjimo prityrusių pedago
gų, metodininkų, psichologų, 
medikų stebės eksperimento 
eigą, ruoš vadovėlius ir mo
kymo priemones, padės vie- 

! tose bandomųjų klasių moky- 
• tojams, tobulins ir koreguos 
| mokymo programas.

Reikia pasakyti, kad šešia
mečių mokymas turi nemaža 
privalumų. Visų pirma uži
mami mažyliai tose vietovė
se, kur nėra ikimokyklinių 
vaikų įstaigų. Taip sudaro
mos sąlygos tėvams be rū
pesčių dalyvauti gamybinėje 
veikloje arba kitame kokia
me darbe. Be to, nuo vienuo
likos iki dvylikos metų pail
gėja privalomojo vidurinio 
mokymo trukmė. Taigi suda
romos galimybės toliau kelti 
jaunimo bendrojo išsilavini
mo lygį, geriau jį paruošti
gyvenimui ir būsimajai dar
binei veiklai.

J. Žukauskas

Šapoka. Ar bereikia sakyti, 
kad nusikaltėlių buvo atkak
liai išekoma?! Tokie šiurpūs 
nusikaltimai Lietuvoje nepa
lyginamai retesni, nei Vaka
ruose, tačiau, deja, jų dar 
vis pasitaiko.

Natūralu, kad praėjo tam 
tikras laiko tarpas kol nusi
kaltėliai buvo surasti ir atsi
dūrė teisingumo rankose. Žį 
laikotarpį nacionalistinė pro
paganda panaudojo negražiai 
kompanijai. Jos leitmotyvas 
buvo senas ir gerai žinomas: 
atseit, Tarybų Lietuvoje 
prieš religiją kovojama įvai
riausiais būdais, netgi žu
dant kunigus. Šiuose prane
šimuose (o jie buvo įvairio
mis variacijomos kartojami 
daugybę kartų) be tradicinio 
antikomunistinei propagan
dai melo ir aiškus provokaci
nis elementas . . .

Kai buvo surasti kunigo 
Šapokos žudikai, apie tai iš 
karto pranešė Lietuvos spau
da, papasakojo radijas. Be 
abejo, ši informacija labai 
greitai pasiekė ir Vakarus. Ir 
čia įvyko keista metamorfo
zė: po vieno kito demagogiš
ko pareiškimo įsivyravo tyla.

Ji liudija — jau kurį kar
tą! — kad antitarybininkai 
(kaip, beje, ir visais laikais) 
savo tikslams naudoja bet 
kokius asmenis ir nepaiso 
žmonių tragedijų. Tada, kai 
nebelieka ką sakyti, iškilmin
gai tyli. Lyg vandens į burną 
prisisėmę. Vladas Mikšys

LIETUVOS EKONOMINIAI 
RYŠIAI SU UŽSIENIU

Tarybų Sąjungos užsienio! 
prekyba — bendras visų ; 
tarybinių respublikų reika- ! 
las, ji vykdoma centralizuo- | 
tai, planingai.

Kiekvienos šalies užsienio ■ 
prekyba yra savotiškas jos | 
ekonominio išsivystymo 
veidrodis. Buržuazinė Lietu- Į 
va, būdama agrariniu kraštu Į 
ir neturėdama išvystytos ap
dirbamosios pramonės, į už- • 
sienio rinką galėjo tiekti tik į 
žemės ūkio produkciją, žalia- j 
vas ir pusfabrikačius. Tuo 
pačiu normaliam Lietuvos 
ekonomikos vystymui labai! 
trūko metalo, anglies, naf
tos, įrengimų, chemijos pro
duktų, medvilnės ir daugelio 
kitų prekių. Buržuazinė Lie
tuva nesugebėjo išvystyti 
nacionalinės pramonės, per
dirbti vietinės žaliavos, o 
užsienio monopolijos buvo 
suinteresuotos, kad ir ateity
je ji liktų žaliavų tiekėja ir 
gatavų gaminių iš užsienio 
pirkėja.

Pasukusi socializmo keliu 
ir įstojusi į tarybinių tautų 
šeimą, mūsų respublika per 
trumpą laiką, padedant ki
toms tarybinėms tautoms, 
sukūrė aukštai išvystytą 
pramonę ir produktyvų že
mės ūkį. Labai svarbią reikš
mę turi šiuolaikinės mašinų 
gamybos ir metalo apdirbimo 
pramonės sukūrimas, ir ypač 
tokių jos šakų, kaip staklių 
statyba, žemės ūkio mašinų 
gamyba ir daugelis kitų. Lie
tuva šiandien gamina didelio 
tikslumo metalo apdirbimo 
stakles bei įrankius, įrengi
mus elektroninei skaičiavimo 
technikai, televizorius, kuro 
aparatūrą, autokompresorius 
ir daug kitų sudėtingų dirbi
nių. Sukurta chemijos pra
monė, kuri tiekia minerali
nes trąšas, dirbtinį pluoštą ir 
odą, įvairius plastmasinius 
dirbinius bei butines prekes. 
Plačiai išvystyta statybinių 
medžiagų, žuvies pramonė. 
Neseniai sukurta naftos per
dirbimo pramonė. Techniškai 
pertvarkytos ir išplėstos tra
dicinės mėsos, pieno, lengvo
sios, medžio apdirbimo bei 
popieriaus pramonės šakos. 
Reikšmingi žemės ūkio pa
siekimai.

Visi šie laimėjimai ir nule
mia platų Lietuvos dalyvavi
mą Tarybų šalies užsienio 
prekyboje. Daugiausiai eks
portuojami mašinų gamybos 
ir metalo apdirbimo pramo
nės gaminiai. Juos dabar 
parduoda daugiau kaip 50 šių 
šakų pramonės įmonių. Įvai
rioms užsienio šalims jos 
siunčia sudėtingus metalo 
apdirbimo stakles bei įran
kius, plaukiojančius dokus, 
elektrinio suvirinimo įrengi
mus, elektroninę skaičiavimo 
techniką, elektros motorus, 
elektros skaitiklius, televizo
rius, radijo aparatūrą, žemės 
ūkio mašinas, dviračius ir 
daug kitų dirbinių. Tarptau
tinėse parodose bei mugėse 
Lietuvos mašinų gamintojų 
gaminiams suteikta 19 aukso 
medalių. Daugiau kaip pusę 
respublikos eksporto vertės 
dabar sudaro mašinų gamy
bos produkcija. Pernai ją 
pirko 16 pramoniniu atžvil
giu išsivysčiusių kapitalisti
nių šalių, dešimtys besivys
tančių Afrikos, Azijos ir Lo
tynų Amerikos valstybių.

Lietuva dabar ne tik pa
tenkina labai išaugusių savų 
statybų poreikius įvairioms 
statybinėms medžiagoms, 
bet ir eksportuoja mineralinę 
vatą, stiklo blokus, plytas, 
drenažo vamzdžius. Užsienio 
valstybėms taip pat parduo
damos medžio drožlių ir me
džio pluošto plokštės, baldai, 
popierius, kartonas ir kiti 
gaminiai.

1980 metais lietuviški ga
miniai buvo eksportuojami į 
88 pasaulio šalis. Mašinų ir 

metalo apdirbimo pramonės 
dirbiniai buvo siunčiami į 24 
Afrikos, 21 Azijos ir 8 Loty
nų Amerikos valstybes. Iš 
esmės visos Lietuvos pramo
nės šakos tiekia produkciją į 
pramoniniu atžvilgiu išvysty
tas kapitalistines šalis. Per
nai staklių gamybos, elektro
nikos, elektrotechnikos ir 
metalo apdirbimo pramonės 
gaminių buvo tiekiama į 
Austriją, Angliją, Graikiją, 
Daniją, Italiją, Kanadą, Vo
kietijos Federatyvinę Respu
bliką, Jungtines Amerikos 
Valstijas, Suomiją, Prancū
ziją, Japoniją bei kitas šalis.

Lietuva daugiausia iš už
sienio šalių importuoja įren
gimus — tai įmonių kom
plektai, technologijos linijos, 
atskiros mašinos bei prietai
sai naujai statomoms ir mo
dernizuojamoms senoms 
įmonėms. Importiniai įrengi
mai sumontuoti Jonavos azo- 
tinikų trąšų, Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklose, Alytaus 
eksperimentiniame namų 
statybos kombinate, Klaipė
dos faneros gamykloje, Gri- 
giškių popieriaus kombinate, 
kai kuriose baldų įmonėse, 
Plungės dirbtinių odų ga
mykloje, Utenos alaus da
rykloje ir kitose respublikos 
įmonėse. Respublika perka 
veislinių gyvulių iš Olandi
jos. Iš socialistinių šalių įve
žama žemės ūkio technikos. 
Nemaža perkama medicinos 
įrengimų, medikamentų, 
liaudies vartojamų prekių, 
įvairių vaisių, daržovių. Tai 
padeda didinti prekių asorti
mentą ir geriau tenkinti gy
ventojų poreikius.

V. Siudikas

• „AŠTUNTASIS 
PASAULIO 
STEBUKLAS" 
PAVOJUJE

Ispanų konkistadorai, XVI a. 
užgrobę dabartinėj Peru vals
tybėj teritoriją, nesugebėjo 
aptikti Maču Pikču miesto, ku
riame pasislėpė inkai, nenorė
ję paklusti svetimšalių val
džiai. Sis miestas buvo suras
tas tik mūsų amžiaus pradžio
je. Akmeninis senovės mies
tas įsikūręs neprieinamoje 
vietoje — 3 tūkst. m aukščio 
uolėto kalno viršūnėje, į kal
ną kylančios gatvelės, kurių 
daugiau kaip šimtas, yra ak
meninių laiptų pavidalo.

Mokslininkai mano, kad ,,aš
tuntajam pasaulio stebuklui" 
— taip vadinamas Maču Pik
ču — gresia pavojus. Dažnos 
liūtys sukelia nuošliaužas, ku
rios jau palietė miesto liau
diškąjį kvartalą ir Saulės obe
lisko aikštę. Ne mažesnį pa
voju kelia ir iš pažiūros nekal
ta žolė kikujo, kuri atvežta į 
Peru iš Afrikos ir pasėta gal
vijams kalno papėdėje. Sis au
galas taip gerai prisitaikė prie 
vietinių sąlygų, kad leidžia 
Šaknis tiesiog į uolas ir kalno 
šlaitais jau užsiropštė Iki pa
ties miesto, čia jos ėmė ar
dyti senuosius akmenis, iš ku
rių pastatytas miestas.

• ANTROJI ŠUMERŲ 
SAULE

Šviesulys atsirado staiga ir 
pakibo žemai virš pietinio ho 
rizonto. Ilgainiui jo ryškumas 
vis didėjo ir prilygo Saulės 
ryškumui.

Šio neįprasto gamtos reiŠki 
nio liudininkai buvo šumerai, 
gyvenę maždaug prieš 6 
tūkst. metų senojoje Mesopo
tamijoje. Jie šviesulį palaikė 
dievų apsireiškimu. Bet greit 
antroji Saulė ėmė blankti ir 
visai išnyko iš dangaus skliau
to. Ar tikrai taip buvo? Pir
mos žinios apie tą keistą reiš
kinį Šiuolaikinį pasaulį pasie
kė 1912 m., kai buvo perskai
tyti užrašai šumerų molinėse 
lentelėse, kurias rado ar:neo- 
logai, kasinėdami senosios 
Mesopotamijos teritoriją. Ta
čiau mįslė įminta neseniai. 
Australijos astronomai, nukrei
pę savo radioteleskopus j 
Burių žvaigždyną, kuriame 
švytėjo antroji šumerų Saulė, 
aptiko neutroninę žvaigždę, 
kuri susidaro po supernovoj 
švystelėjimo. Trumpą superno
vos švystelėjimą ir aprašė šu
merai. Tai buvo arčiausiai nuo 
2emės užfiksuotas toks reiški
nys. Saulei bandžiusi prilygti 
žvaigždė yra tik... už 1300 
šviesmečių nuo Saulės siste
mos, beveik tris kartus arčiau 
už supernovą Krabo ūke, ku-. 
rios švytėjimą 1054 m. stebė
jo ir aprašė senovės Kinijos 
astronomai.
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NUO SŪDUVOS LYGUMŲ 
IKI KARPATŲ KALNŲ

Lvovas —grupė Kapsuko pedagogų klausosi gido aiškinimo

Nėra didesnio malonumo, 
kaip patraukti į ilgesnę ar 
trumpesnę kelionę. Pamatai 
naujų žmonių, susipažįsti su 
kitų tautų menu, pasieki
mais, pradedi lyginti, kas 
pas juos gera, kas pas mus ir 
pan. Todėl nieko nuostabaus, 
kad ir muzikai, tiek klasikai 
tiek šių dienų, kelionių tema 
sukūrė netik daug dainų, bet 
ir stambios formos kūrinių.
Rytų išminčiai taip pat pa- į turgaus link matome XIX 
brėžė, kad žmogus, mėgstąs I amžiaus pradžioje statytą

šuo, graužiantis kaulą. Kiek 
toliau stūkso sena katedra 
(XIV-XV a.), juodasis na
mas, kuriame mūšio prie 
Poltavos išvakarėse gyveno 
Petras pirmasis; čia dabar 
įrengtas turtingas istorinis 
muziejus. Pačiame miesto 
centre eklektiškas, bet gra
žus ir impozantiškas, šiuo 
metu restauruojamas operos 
ir baleto teatras. Kiek paėję

“LAISVĖ

&

Restauruojamoje Mukačevo pilyje

LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ VEIKLA

DARBO SĄLYGOS 
GERINAMOS PLANINGAI
Tik profsąjungų techninės 

darbo inspekcijos leidimu vėl 
atnaujintas darbas viename 
iš Jonavos baldų kombinato 
cechų. Jis buvo uždarytas 
dėl prastų darbo sąlygų, ne
pakankamo rūpinimosi dar
buotojų saugumu. Įmonės

Mes — Alytaus 
gamyklos darbi

keliauti, judėti, gyvena du; pastatą, kuriame 
kart ilgiau.

Ir štai šaunus mūsų keliau
ninkų būrys, kurio pagrindą 
sudarė Kapsuko 0. Sukac
kienės pedagoginės mokyk
los dėstytojai ir jų artimieji, 
vadovaujant dėst. A. Gra
jauskienei, š. m. liepos 13 d. 
pajudėjo Karpatų link. Ke
lionės traukiniu neaprašinė
siu, nieko ypatingo neįvyko, 
išskyrus tai, kad šių eilučių 
autoriui kelnių diržas sutru
ko į tris dalis. Mat, nakties 
metu vagone buvo tvanku, 
todėl viena keliauninkė pa
prašė diržo durim pririšti, 
kad įeitų daugiau oro. Ka
dangi vagonas lingavo, dir
žas, neatlaikęs durų svorio 
tiktai “pūkšt” ir sutruko į 
tris dalis, tuo padarydamas 
nenumatytų finansinių išlai
dų. Kai kas nakties metu pro 
sapnus šnekėjo, kiti dainavo, 
bet ką, to negaliu pasakyti, 
išgaravo.

Rytas mus užklupo Lvove, 
kur laukė ekskursijų biuro 
autobusas ir maloni gidė, 
mus nugabenę į viešbutį S. 
Nalivaiko gatvėje. Pavadini
mas neįprastas. Klausiu gi
dę, gal tai su baltuke susiję? 
Juk ukrainiečių pavardės ga
na savitos, ką prisimenu dar 
iš tėvų pasakojimų. Gidė 
nusišypsojo. Pasirodo, kad 
S. Nalivaiko buvo vienas 
žymiausių kazokų, sukilusių 
prieš feodalus, vadovų. Na, o 
kazokai “ugninio” vandenėlio 
taip pat neatsisakydavo.

Lvovas — senas ir labai 
gražus miestas, vienas ne
daugelių, kurio Tarybų Są
jungoje ištisai palikti, kaip 
architektūros paminklai. Gy
ventojų šiuo metu apie 700 
tūkstančių, yra senas univer
sitetas, daug institutų, spec, 
vidurinių mokyklų, gamyklų, 
fabrikų.

Miestas pirmą sykį istori
niuose šaltiniuose minimas 
1256 metais. Rusų kunigaikš
tis Danila Romanovičius Ga- 
liokis čia ant aukštos kalvos 
pastatė tvirtą pilį, kaip atra
mą prieš mongolų-totorių 
antplūdžius.

Apie ją pradėjo augti mies
tas, gavęs kunigaikščio sū
naus levo Galickio vardą. 
Pergyvenęs 30 karų ir 40 
gaisrų, šio karo metu mažai 
nukentėjęs ir išgelbėtas pa
našiu būdu, kaip ir Krokuva, 
Lvovas tapo tikru architek
tūros perlu, kuriame į vieną 
darną susilieja įvairiausi sti
liai, ypač gotika, barokas, 
eklektika. Pasidairykime po 
gatves. Kiek čia architektū
ros, istorinių paminklų! Štai 
buv. dominikonų bažnyčia 
(XVIII a.) su savo garsiuoju 
herbu, kuriame pavaizduotas

Didingai atrodo Karpatai, 
mūsų pusėje apaugę aukštais 

: medžiais. Lenkijos ir Čeko 
slovakijos pusėje tie patys 

, Karpatai vadinasi Tatrais, 
i ten daugiau uolų. Kadangi 
j oras buvo lietingas, galėjai 
1 stebėti, kaip debesys kerta 
į kalnų viršūnes, rūkas raitosi 
! slėniais, kildamas aukštyn, 
i Vėl kiek toliau vingiuoja sli
binu draugystės dujotiekis, 

Į čia išlipdamas iš po žemių, 
; čia vėl pasinerdamas. Pasie 
i kiam 300 metrų aukštį. Štai 
' ga nušvinta saulutė ir nuo 
stabus peisažas atsiveria vi
su savo nepakartojamu gro
žiu. Kokie mažučiai atrodo 
namukai, gyvulėliai, žmoge
liukai. Staiga autobusas 

(stabtelėjo, pradėjo pypsėti.
i Pasirodo, kad karvės užstojo 
kelią, kaip Indijoj. Reikėjo '

: laukti, kol pasišalins. Pir- i 
■ myn. Didžiuliai akmenys, pa-
i čių įvairiausių formų tarsi iš I 
i žemės auga. Kadangi čia Į 
pasitaiko griūčių, todėl kalnų 
papėdės, ypač prie kelių, i

! nuolat tvirtinamos. Nors čia ' 
gyvena daug įvairiausių lau- i 
kinių žvėrių, apie ką byloja j 
užrašai, nepamatėme nė vie- ’ 
nos šleivakojės meškos.

i Štai ir Mukačevas. Tai ' 
I antras pagal gyventojų ir ! 
Į pramonės objektų skaičių ta-

randasi i rybinės Užkarpatės, kuriame ; 
“Inturisto” viešbutis. Viršų-į gyvena arti 70 tūkstančiui 
je — šv. Jurgio, kovojančio ! žmonių. Anksčiau buvo ma- ; 
su slibinu, kompozicija. Tik-jžiau. Kadangi kaimas, kurio I 
tai Lvovo Jurgis kovoja ne ; namai niekuo nesiskyrė nuo i 
su kardu. Patrauklus ir etno- ' miesto, tapo prijungtas prie i 
grafinis muziejus, kuriame ' miesto, todėl ir gyventojų 
atsispindi įvairių Ukrainos į skaičius staiga padidėjo, 
tautybių buitis. Parodomas KT v‘ ” 
ryškus skirtumas tarp gucu- 
lų ir ukrainiečių trobų inte- 
rierų. Guculai savo krosnis 
apdėdavo spalvotais kokliais, 
o ukrainiečiai tiktai nubaltin
davo ir išmargindavo gėlė
mis. O kas atsilaikys prieš 
laikrodžių kolekciją? Jų yra 
visokių, pradedant miniatiū
riniais, įmontuotais lazdose 
ir baigiant didžiuliu, stovin
čiu kampe. Visos tos grožy
bės traukte traukia turistus, 
kurių čia yra devynios galy
bės, netik tokių, kaip mes, 
bet ir užsienio. Na, o norint 
“atsikratyti” pinigo, čia yra 
daug galimybių. Tikrai gra
žūs ir patrauklūs stiklo gami
niai, lempos, suvenyrinės 
parduotuvės. Nuo vaisių tur
guje net akys raibsta. Tik jie 
dar brangoki. Sako, kad turi 
atpigti, reikalinga lukterėti.

Daug dar galima būtų pa
sakoti apie eilę menininkų, 
rašytojų, revoliucionierių, 
kurių veikla glaudžiai susiju
si su Lvovu, bet tam ir 
jaučio odos neužtektų, juoba, 
kad mūsų dar laukia išvyka į 
Mukačevą ir Užgorodą per 
Karpatus.

j Nors čia gali sutikti beveik 
130 tautybių atstovų, pagrin- 
I dinę masę sudaro ukrainie- 
. čiai, rusai, vengrai ir šiek 
tiek bulgarų. Yra šešios vei
kiančios šventyklos: trys sta
čiatikių cerkvės, dvi katalikų 
bažnyčios ir viena e v augeli-

i kų kirchė.
Didelė nuodėmė butų ne

pabuvoti Mukačevo pilyje, 
mačiusioje ir Vytauto pul 
kus. Ji stovi ant aukštos 
stačios kalvos ir su anų laikų 

j technika buvo beveik nepai 
imama. Nuostabus vaizdas 
atsiveria iš restauruojamos 
pilies bokšto. Apačioje mies 
tas, gėlynai, horizonte pro 
rūkų šydą Karpatų kalnai 
palieka neišdildomą įspūdį.

Mukačevas glaudžiai susi
jęs su žymiausiu vengrų rea
listinės tapybos atstovu Mi- 
chajum Munkačiu (1844- 
1900), kurio tikroji pavardė 
buvo M. Libas. Savo talento 
jėga jis prilygo rusų Riepi- 
nui. M. Libas, sužinojęs, kad 
mukačeviečiai jį išrinko gar
bės piliečiu, savo seną pavar
dę pakeitė į Munkačį, su 
kuria ir 
dailės istoriją. Reikalinga

įėjo į pasaulinę 
at-

Lvovo šv. Jurgis Nuotraukos: V. Gulmano

siminti, kad Mukačevas ven
griškai vadinasi Munkači.

Siame mieste pagerbėm 
žuvusius karius t išvaduoto
jus, apsilankę prie memoria- 

\ lo, kurio autorius yra lietuvė 
i architektė D. Siaurusaitienė.

įdomu, kad Mukačeve yra 
firminė gastronominė par
duotuvė “Vilnius”, kur gali- 

i ma gauti lietuviškų saldai- 
i nių.

Kadangi mūsų galutinis 
įtiksiąs buvo Užgorodas, to- 
I dėl Mukačevo ilgai neužsibu

vę pasileidom į aną miestą.
Užgorodas taip pat ne pir- 

j mos jaunystės, išsidėstęs 
! prie Užo upės. Kadangi rusų 
į kalboje “Už 
! todėl miestą 
i pavadindami 
[ Pagrindinė

reiškia žaltį, 
atlietuvinom”, 
Žalčiamiesčiu. 

priežastis tokio
įdomaus pavadinimo yra ta, 
kad upė Už savo vingiais 
labai primena žaltį. Tuo pa
čiu tai yra ir vienas jauniau
sių miestų Tarybų Sąjungoj, 
kaip ir visa Užkarpatė, 1980 
metais atšventęs susijungi
mo su tarybine Ukraina 35 
metų jubiliejų. Mažas pro
vincijos miestelis virto stam
biu kultūros ir pramonės 
centru (91,000 gyv.), turin
čiu universitetą (įsi. 1945 
m.) ir eilę kitų mokslo įstai
gų-

Kas krinta pirmiausiai į 
akis šioje srityje? Didžiuliai 
vynuogynai, daug žalio ploto 
mieste, pasakiškai gražios 
apylinkės, tautybių margu
mynas. Pastatai daugiausiai 
dviejų aukštų, kiek aukštes
ni atsirado vėliau, o 14 aukš
tų dangoraižis stojo į rikiuo
tę visai neseniai. Mieste išei
na laikraščiai, knygos ukrai
niečių, rusų, vengrų kalbom. 
Kaip ir Mukačeve, taip ir čia 
mokyklos ukrainietiškos, ru
siškos, vengriškos.

Ugorodas gali pasigirti net 
dviem pilim, įdomių liaudies 
buities muziejumi, kuriame 
visų dėmesį patraukia medi
nė cerkvukė, statyta visai 
nenaudojant vinių (XVIII a. 
vidurys), na ir . . . nepakar
tojamu restoranu “Skala” 
(“Uola”), įrengti staliukai 
mažoms, intimioms draugi
joms, įdomi “medžiotojų sa
lė”, kurioje prie lubų pritvir
tinta senoviška akmeninė 
valtis, patraukli estrada su 

o kok- 
liežuvį 
pinigo

1 vengriška programa; 
į teiliai .... galima 
i nuryti ir .... nuo 
į greitai atsikrayti.

Sekančią dieną apsilankė- 
i nie Tarybų Sąjungos-Ceko- 
j slovakijos pasienyje, kur pa- 
| statytas įspūdingas pamink- 
i las žuvusioms kariams išva- 
i duotojams.

Suvedant galus su galais, 
; reikalinga pasakyti, kad Už- 
1 karputės padėtis politinių at- 
! žvilgiu buvo gana panaši į

Siautėjo banditizmas,mūsų.
stačiatikių cerkvė taip pat 
prikišo savo nagus. Buvo nu
žudyta eilė šventikų, ne šiaip 
sau eilinių, bet aukšto rango. 
Veikiančiame Mukačevo vie
nuolyne moterų slapstėsi 
banditų gaujų vadeivos. Bet 
visa tai jau praeitis, kuri 
niekad nebesugrįš.

Kelionė į namus vyko tuo 
pačiu keliu, naujas diržas 
savo egzaminą taip pat gerai 
išlaikė, o įspūdžiai iš šios 
išvykos paliko gražūs.

V. Gulmanas

Kareiviškos vaišės
Išgėriau čekiško alaus — 
Ir kas mane dabar priglaus?

Štai visą vakarą šneku 
Su kareiviu — drąsiu Sveiku.

Abu kareiviai. Ir abu 
Ilgai nebaigsime kalbų.

Negali kalbos čia pernakt, 
Negali ir alus išsekt.

Gera kareiviška kalba — 
Alinė žodžių jos spalva.

Gelsvu tabako ir alaus 
Spalvos žodžiu su juo 

dalaus.

Pavydžiu, atvirai sakau, 
Jam pypkės — metai 

nerūkau.

O alų su Sveiku sykiu 
Kareiviškai bare maukiu.

Aš irgi apynys
Apie lazdyną apynys
Į aukštį raitos — kaip ugnis.

Žalia ugnis su pakiliu 
Raitytu ūsų dūmeliu.

Ir tarsi velnias su ragais 
Su maskatuojančiais 

spurgais.

Kada nunoks įkais 
spurgai —

Tai alui ir užaugs ragai.

1$ tu šėtoniškų ragų 
Aš ir pasisemiu jėgų.

b aš, prigludęs prie stataus 
Eilėraščio, aukštyn raitaus.

Aš kaip.alus: gana menkus 
Statinių sprogdinu lankus.

Eduardas Mieželaitis

* ♦ ♦

Ten, už miško jau ištiško 
ryto saulės spinduliai, 
drumsčia tylą, naują bylą 
praded lauko vyturiai:

—Cyru, vyru, duok pipirų,— 
Sklinda pievoj ir laukuos, 
—Sėja vyrai, miežiai byra, 
Vasarojus greit žaliuos.

Kęstutis Balčiūnas

Originalūs šviestuvai, balto
mis staltiesėmis užkloti sta
lai. Visa tlai dvelkia ramybe, 
jaukumu.

Ne, meš ne restorane, ne 
kavinėje.
šaldytuvų
ninku valgykloje. Tiesa, pa- 

I administracija laiku neatsi- i davėjų čia 
į žvelgė į techninio inspekto
riaus pastabas, todėl profsą
jungoms teko imtis kraštuti
nės priemonės. Ir tik po to, 

j kai trūkumus pašalino cechas 
| vėl buvo atidarytas.

Valstybinė darbo apsaugos 
kontrolė Tarybų šalyje pa
vesta profsąjungoms. Jų sis- 

! temoje dirba tūkstančiai 
I techninių inspektorių. Jie 
j nėra pavaldūs jokioms ūki- 
į nėms organizacijoms, o tik 
Į vadovaujantiems respublikos 
į profsąjungos organams. 
I Techninis inspektorius nau
dojasi didelėmis teisėmis, 
plačiais įgaliojimais. Jo nu
rodymai privalomi ir gamy
bos meistrui, ir įmonės di
rektoriui. Inspektorius turi 
teisę ateiti į bet kurį fabriką 
ar gamyklą bet kuriuo paros 
metu, patikrinti bet kurį 
gamybos barą. Jeigu darbo 
sąlygos neatitinka reikalavi
mų, jis gali jį sustabdyti, 
iškelti klausimą dėl cecho ar 
net visos gamyklos uždary
mo.

Žinoma, tokių griežtų 
sankcijų techninė inspekcija 
imasi tik tada, kai kitos

■ galimybės jau išsemtos. 
I Svarbiausias jų uždavinys — 
gamybinio traumatizmo ir 
profesinių susirgimų profi
laktika, darbo sąlygų ir jo 
apsaugos, sanitarinio-buiti- 
nio dirbančiųjų aptarnavimo 
gerinimas. Siame darbe ypač 

j daug nuveikta visuomeniniai 
techniniai inspektoriai, kurių 
Tarybų Lietuvoje yra apie 
keturiasdešimt tūkstančių.

Darbo apsaugai, jo sąly
goms gerinti respublikoje 
dabar kasmet panaudojama 

į daugiau kaip po 25 milijonus 
! rublių. Už šias lėšas, pavyz
džiui, mažinamas triukšmas 
ir gerinamas darbo vietų 
apšvietimas, cechuose įren
giamos galingos oro valymo 
nuo dulkių ir dujų sistemos. 
Ypač daug rūpinamasi, kad 
būtų visiškai pašalintas dar
be tykantis žmogų pavojus. 
Jau šį penkmetį visur bus 
taikomas tarybinių specialis
tų sudarytas vienintelis pa
saulyje darbo apsaugos stan
dartų kodeksas, turintis 
TSRS Įstatymo galią. Tai 
savotiškas “sveikatos siste
mos” pamatas, privalomas 
kiekvienai įmonei ir organi
zacijai. Standartai griežtai

nėra: žmonės ap- 
patys. Išsirenka 
sumoka prie ka- 
stiprinasi sau į

patenkinti savo

sitarnauja 
patiekalus 
sos — ir 
sveikatą.

— Mes
valgykla, —- sako Joana Pe- 
traitienė, 
darbininkė 
galima per 
O ir pietų 
įvairus: ir Šalti užkandžiai, ir 
daržovių salotos, ir keli karš
tų pietų 
vaisvande 
niekas į dkrbą nesineša su
muštinių ir 
ta. Juo labiau, kad pietūs 
kainuoja pigiau negu virti 
namuose ...

Šaldytuvų gamyklos darbi
ninkų valg> 
daugelio, ątidarytų profsą
jungų rūpesčiu. Praktiškai 
savus “mait 
-bar turi visos respublikos 
pramonės įmonės, kolūkiai ir 
tarybiniai ū 
zacijos. Prie pietų stalo to
kiose valgyklose dabar sėda 
tūkstančiai žmonių. Ūkiuose, 
kai vyksta s 
liaus nuėmimo darbai, kaimo 
valgyklos iš 
kus. Mechainizatoriai, lauki
ninkystės darbininkai karštą 
maistą gauna tiesiog darbo 
vietose. Ne i 
atokesniuose1 
bantys mėli 
bininkai. Ir 
tumi atvyk 
čios” virtuvei:

Daugelis g 
tyvų, profsąjungoms pade
dant, prie įmonių įsirengia 
savus šiltnamius, nedidelius 
daržus. Bet euriuo metų lai
ku Vilniaus plastmasinių dir
binių gamyklos valgykloje 
ant stalo ras 
vių: jos iš 
cecho”, 
tikai ir 
ja: jis 
įveisto 
trėniškiai ruošiasi auginti ir 
žuvis. Tokios 
nybos paprastai tiekia pigią 
produkciją, 
paįvairinti patiekalų asorti
mentą.

Darbininkų 
kiekvieną diedą sutiksi medi 
cinos darbuot 
na maisto kok 
gumą, padedu virėjams ga 
minti patiekalus, 
giant į žmonių

Surinkimo cecho 
. — Papietauti čia 
keliolika minučių, 
asortimentas —

rinkiniai, sultys, 
niai. Jau seniai

termosų su arba-

kla — tik viena iš

inimo cechus” da-

i|kiai, kitos organi-

ienapjūtė ar der

veža pietus j lau-

ieka užmiršti ir 
; objektuose dir- 
ora toriai, staty- 
pas juos su pie
sta “keliaujan- 
s.
amybinių kolek-

i šviežių daržo- 
įmonės “žaliojo 
ektrėnų energe- 

medųčiu pasimėgau- 
iš elektrinės sode 

bityno. Dabar elek-

0 EI

pagalbinės tar-

eidžia gerokai

valgyklose

ojus. Jie tikri 
ybę, jo kolorin

atsižvel
amžių, sveika

reglamentuoja leistinas ! tos būklę, profesiją. Dauge 
triukšmo, radiacijos normas, 
įvairių spinduliavimų, ultra
garso, vibracijos lygius, 
kraštutinius, sveikatai ne
kenksmingus nuodingų ir ag
resyvių medžiagų patalpose 
dydžius.

Didelę paramą čia suteikia 
mokslininkai. Jau ne vienoje 
aukštojoje mokykloje ar 
mokslinio tyrimo institute 
veikia specialios laboratori
jos, kurios sprendžia darbo 
saugumo problemas. Vienoje 
iš jų, įsteigtoje Kauno Anta
no Sniečkaus Politechnikos 
institute, sukurti originalūs 
įtaisai orui gryninti: jie gali 
susiurbti net metalo dulkes. 
Baigiamos ruošti efektyvios 
kontrolės sistemos, kurios 
netolimoje ateityje leis visiš
kai išvengti nelaimingų atsi
tikimų mašinų gamybos, che
mijos pramonės šakose, 
energetikoje.

Pietūs laukia darbininko
. . . Erdvi, šviesi salė. 

Gelsvos užuolaidos dengia 
plačius langus, dekoratyvi
nės mozaikos puošia sienas.

lis valgyklų turi ir dietinės 
mitybos skyrius. Kai ku
riems darbininkams pagal 
gydytojų re 
profsąjungų 
skiria visiškai 
ba tik 
maitinimą. Ro

komendacijas 
organizacijos 
nemokamą ar- 

dalinai apmokamą 
mualdas Čėsna

• KAIP ATRODĖ 
KVAGA

Kazanėj uniV, 
gijos muziejuj 
eksponatų, bet 
— vienintelis 
goję. Tai kvago 
kutinioji 
naitė, gyvenusi 
je, buvo 
XIX a. 
šaulyje Iš viso 
vūno iškamšos, 

nės universiteto 
manas nupirko Hamburge kva- 
gos iškamšą. De 
kokybiška ir lig. 
vo eksponuojarr 
Zoologijos

erjHeto zoolo- 
e yra 6 tuksi, 
tiktai vienas jų 
Tarybų Sąjun- 

i iškamša. Pas- 
kvagii, zebro gimi- 

Pietų Afriko- 
žmolgaus nukauta 

pabaigoje. Dabar pa
yra 8 šio gy- 
1843 m. Kaza- 
prof. E. Evers-

a, ji buvo ne- 
q laiki, nebu- 
a. TSRS MA 

instituto dailinin
kas taksidermist.is 
dietis M. Zaslavikis ėmėsi at
kurti iškar 
melų buvo 
atkurti anatominiai kūno kon
tūrai. Dabar iška 
ponuojama Kaz 
teto muziejuje.

leningra-

Per pusantrų 
Gauruota oda,

mša vėl eks- 
įnėj universi-
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KANADOS ŽINIOS ST. PETERSBURG, FLA. Lech Walensa 
neatvyks į JAV

Savaitraštis “Tėviškės Ži
buriai" spalio 15 savo veda
majame “Boikotuoti ar 
priimti" rašo:

Didžiųjų tautinių švenčių 
progomis, kai ryškiau pasiro
do lietuviškasis gyvastingu
mas, džiaugiamės savo jauni-
mu ir gyvename viltimi, kadi 
lietuvybės ateitis išeivijoje 
yra užtikrinta. Bet tai sceni- ■ 
nis įspūdis, sudarytas puoš- i 
naus paviršiaus, už kurio 
slepiasi daug mažiau viltinga ! 
tikrovė. Scenose matome žy-1 
dintį jaunimą, bet dalykai j 
visai kitaip atrodo parapijų 
kronikose. Ten matome vis 
dažnėjančias mišrias sutuok
tuves, kurių eilėje tik retai 
švysteli grynai lietuviškos 
sutuoktuvės. Tokiai būklei 
esant, kyla rūpestis ateitimi. 
Juk visiems aišku, kad jauni
mui pasinešus mišrių sutuok
tuvių link, lietuvių ateitis 
yra pasmerkta miriop. Jei) 
gausioje tautinėje grupėje Į 
atsiranda viena kita mišri j 
pora, nesudaro jokio pavo-• 
jaus, bet kai taip poruojasi 
dauguma, iškyla gyvybinis! 
pavojus. Tokia tautinė grupei 
išeivijoje pasmerkia pati sa-1 
ve tautinei savižudybei.1 
Imant kiekvieną asmenį at-! 
skirai, rodos, nematyti jokio! 
pavojaus, bet kai surikiuoji’ 
visus juos į vieną eilę, pama-i 
tai visą padėties rimtumą.; 
Deja, daug kas jo nemato ir 
netgi savotiškai teisina, esą 
jie kanadiečiai ar amerikie-l 
čiai ir tedaro kaip jiems! 
patinka. Tai liūdnas nesusi * 
pratimas, matantis tiktai! 
vieną medalio pusę. Neuž-i 
mirškime, kad jie yra ne tik 
amerikiečiai ar kanadiečiai, 
bet ir lietuviai.

į santuokų grėsmę nėra jokių 
aiškių priemonių ar receptų. 
Šioje srityje neveiksmingos 

i nei tėvų, nei vyresniųjų pa
stangos, nes čia niekas nega
li įsakyti. Žymios įtakos bet
gi gali turėti jaunimo organi- 

; zacijos. Jos gali sudaryti pa- 
I lankių atmosferą lietuviškom
sutuoktuvėm, gali nuteikti 
savo narius jieškoti partne
rio lietuvių eilėse, gali skleis
ti šūkį — lietuviška širdis 
jieško lietuviškos širdies, ga
li pokalbiais, svarstybomis ir 
panašiais būdais įsąmoninti 
jaunimą vengti mišrių san
tuokų. Kai jaunimas matys 
grėsmę ir lietuviškos santuo
kos gyvybinę reikšmę, nu
kreips savo pajieškas ir savo 
širdis į lietuviškas gretas, 
kur, bent kol kas, yra gra
žaus pasirinkimo. Jeigu jau
nimo organizacijose, ansam
bliuose prigytų mintis bei 
ryžtas kurti lietuviškas šei
mas, mūsų išeivijos ateitis 
sušvistų naujomis viltimis. 
Ta linkme turėtų pajudėti 
visos lietuvių jaunimo orga
nizacijos ir skatinti sąjūdį 
kurti lietuviškas šeimas. Iki 
šiol nebuvo girdėti ryškesnio 
balso iš organizacijų pusės. 
Nei suvažiavimuose, nei sto
vyklose, nei susirinkimuose 
sutuoktuvių klausimas neke
liamas. Jis, matyt, laikomas 
grynai asmeniniu reikalu ir 
nedrįstama kalbėti viešumo
je, nors tai gyvybinis daly
kas. Negirdėti tuo reikalu 
kalbant nei parapijose. Tyli 
ir jaunimo spauda. Atrodo, 
tylėjimu norima išspręsti 
problemą.

Sakoma, tyla gera byla, 
bet tylėjimu dar nė viena 
problema nebuvo išspręs-

Prieš didėjančią mišrių ta . . .

MONTREAL, QUE., CANADA

PRANEŠIMAS

Montrealio Lietuvių Moterų Klubo

BALIUS

Įvyks gruodžio 5 d., šeštadienį
4 vai. po pietų

6546 St. Lawrence Blvd., Montreal, Que.
Bus muzika. Papietavę galėsime pašokti. Taipgi 

bus laimėjimai. Prašome visų atsilankyti.
Įžanga $7.

KELETAS BRUOŽŲ IŠ 
MANO APSILANKYMO 
NEW YORKE

Rugsėjo 17 rytą įsėdau į 
lėktuvą, ir už poros valandų 
buvau Kennedy aerouoste 
New Yorke.

Mane pasitiko mano gerieji 
draugai Nelė ir Povilas Ven
tai. Nudžiugau juos sutikusi 
ir jaučiaus rami Jų globoje. 
Reikia pasakyti, kad Neliukė 
gabi mašinos vairuotoja.nes 
neilgai trukus pasiekėm ma
no brolio Vlado Misiūno na
mus.

Atvykau į New Yorką ap
lankyti brolį Vladą, nes iš 
septynių šeimoje, Jį vieną 
teturiu.

O, be to, sužinojau, kad 
Vlado draugai ruošiasi pami
nėti Jo 90-tąjį gimtadienį 
rugsėjo 20 “Laisvės” salėje. 
Džiaugiausi, kad šiame pobū
vyje turėsiu progą pasimaty
ti su seniai matytais pažįsta
mais.

Juk čia tiek daug metų 
gyvenau, veikiau Aido cho
re, dainavau, prisiminiau, 
viską norėjau pamatyti; su 
visais pasimatyt.

Rugsėjo 20-tos popietę vi
sa Vlado šeima atvykome į 
Laisvės salę, čia jau buvo 
paruoštas stalas, susėdom 
visa šeima. Mano dėmesį 
traukė seniai matyti besišyp
santys veidai. Gabios šeimi
ninkės Nelė Ventienė, Onutė 
Babarskienė skubiai pateikė 
skanių valgių.

Kiek užkandus, Renginio 
pirmininkas Povilas Venta 
pristatė solistą Viktorą Bec
ker. Jis Jubiliatui padainavo 
keletą dainų. Akompanavo 
Mildred Stensler.

Po to buvo pristatyta eilė 
kalbėtojų — Jubiliatui pasa
kyta daug gražių žodžių, 
širdingų linkėjimų, padai
nuota ilgiausių metų. Vladas 
Misiūnas visiems padėkojo.

Ilgai nelaukusi pakilau nuo 
užstalės, norėjau pasisvei
kint su visais. Aš nustebau, 
nes netoli prie stalo sėdėjo 
Antanas Bimba su žmona 
Ilse, nes kaip esu girdėjus, 
kad Antanas po skaudžios 
automašinos avarijos, retai 
teišeina iš namų.

Skubiais žingsniais pribė
gusi apglėbiau ir bučiavau, 
kaip savą mielą draugą An
taną ir Ilsę, tikrai buvo ma
lonu būti kartu šiame pobū
vyje.

Sutikau daug gerų bičiulių: 
Katryną Petrikienę, Jos sū
nų ir marčią, profesorių Hen-

1 riką Jušką, Onutę Jakštienę, 
, E. ir W. Yuskovic. Pasikal- 
I bėjau su Ievute Mizariene, 
Brone Keršuliene ir daug 
kitų. Taip pat turėjau progą 
susipažinti su mielais drau
gais darbuotojais prie Jung
tinių Tautų žurnalistais Ire
na ir Sigitu Krivickais. Taip
gi teko susipažinti su dakta
ru. chirurgu Povilu Pauliuku 
ir praleisti vakarą kartu bū
ryje draugų.

♦ * *
Rugsėjo 26 šeštadienį įvy

ko Aido choro pamokos daly
vavau ir aš. Svarbu pasaky
ti, kad Aidas susideda iš 
mažos grupelės, tačiau dai
nuoja gražiai, nes visi patyrę 
dainininkai. Taipgi svarbu 
priminti, kad Aide dainavo ir 
svečiai iš Lietuvos.

Po pamokų įvyko svečių iš 
Lietuvos priėmimas. Šie įžy
mūs svečiai su turistu grupe 
važinėjo po JAV. 3 iš Jų 
trumpam laikui užsuko į 
Laisvės salę, čia Aido choris
tai bei kiti draugai paruošė 
kuklų priėmimą. Dalyvavo ir 
Antanas Bimba.

Po užkandžių pirmininkas 
Povilas Venta paprašė sve
čius ką nors mums papasako
ti.

Kalbėjo Druskininkų mies
to ligoninės vyriausias gydy
tojas Jankauskas Juozas 
Dabkevičius Antanas, miesto 
Vykdomojo butų ūkio valdy
bos viršininkas Nijolė Straz- 
daitė Lietuvos TSR preky
bos ministro pavaduotoja.

Po svečių kalbų po keletą 
žodžių tarė ir vietiniai. Vaka
ras prabėgo geroje nuotaiko
je, malonu buvo su Lietuvos 
įžymiais žmonėmis susipažin
ti ir pasikalbėti.

* * *
Vieną vakarą praleidom 

gražiam būrely draugų pas 
Onute Juozėnienę. Buvo sve
čių iš Lietuvos vilnietis gy
dytojas Povilas Pauliukas 
Krivickų šeima ir keletas 
vietinių. Onutė svečius pa
vaišino skania vakariene. 
Širdingas ačiū Onutei už 
draugiškai praleistą vakarą 
Josios jaukioje rezidencijoje.

* * *
Rugsėjo 27 su broliu Vladu 

buvome pakviesti pas Ilsę ir 
Antaną Bimbus. Radome ir 
daugiau svečių. Ilsė pagami
no skanius pietus. Gražiai 
prabėgo popietė, besikalbant 
įvairiais klausimais.

Širdingas ačiū Ilse ir Anta
nui už draugiškai praleistą 
popietę. V. Bunkienė

Varšuva. — Lenkijos Soli- 
darnosc unijos vadas Lech 
Walensa, turėjęs lankytis 
JAV-se šį mėnesį, pranešė 
telegrama Lenkų Kongreso 
Amerikoje pirmininkui Ma- 
zevskiui, kad tą savo kelionę 
atšaukiąs. Jis sako, kad “pa
dėtis krašte neleidžianti iš
vykti kad ir trumpam lai
kui”. Siųsdamas savo sveiki
nimus Amerikos lenkams, 
Walensa reiškia viltį, kad 
tasai susitikimas įvyks neto
limoje ateityje.

Tuo tarpu Lenkijos parla
mentas, prašomas gen. Jaru- 
zelskio, priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią tuojau pat su
stabdyti visus streikus. Gen. 
Jaruzelski, nuo spalio 17 d. 
ne tik premjeras, bet ir 
Komunistų partijos gen. sek
retorius, savo pranešime 
partijos Centro Komitetui 
pareiškė, kad visoje Lenkijo
je pradeda kilti nepasitenki
nimas ir opozicija prieš Soli- 
darnosc unijos politinio ir 
ekonominio sabotažo veiks
mus. Premjeras siūlė suda
ryti Tautinę Ekonominę Ta
rybą, kurion įeitų atsakingi 
Solidarnosc aktyvistai, tiky
binių, socialinių, politinių ir 
kitokių organizacijų atstovų.

Sydney, Australija. — 
Amerikietis Gerry Spies, 41 
m. amžiaus, 1979 m. per 54 
dienas perplaukęs vienas išil
gai Siaurės Atlantą 10 pėdų 
ilgio laivelių, dabar panašiu 
laiveliu per 153 dienas iš 
Kalifornijos nuplaukė į Aus
traliją, padarydamas 7,800 
mylių. Jis yra pirmasis pa
saulyje, 10 pėdų laiveliu per
plaukęs Siaurės Atlantą ir 
Ramųjį vandenyną.

• ••••••••••••••e
KILKIM, STIEBKIMĖS DRAUGE...

Anzelmas MATUTIS

Į sa ulę
Man metukai ketveri.
— Mieste, tu kiek jų turi?

Sako miestas man rirrrfai:
— Lygiai. .. keturi šimtai!

— Keturi šimtai... Ajai!
O pasenti nebijai?

Miestas gaudžia: — K$ tu, 
ką tu... 

Aš jaunėju, o ne senstu!

Augu pats ir ant kalnų 
Daug vaikučių auginu.

Miesto dovana
— Bėkit, lėkite 
Greičiau!
Jums darželį
Pastačiau:
Su* mašinom
Ir lėlėm,
Su knygutėm
Ir gėlėm,
Su lovelėm,
Su pūkinėm,
Karuselėm
Ir sūpynėm. . .

Tuoj skambės
Čionai daina —
Tyro džiaugsmo 
Kupina.

Ar gera jums 
Dovana?!

— Auk! Nesenki, mieste tu! 
Saulėn kilkime kartu.

Stiebkimės aukštyn drauge 
Po pušim plačiašake!

Kur dirba tėvelis
Tėvelis dirba 
Va tenai, 
Kur tarp pušų 
Aukšti kranai.

Tėvelis dirba
Oi aukštai!
Labai aukštai — 
Vos užmatai!

Tėvelis ten!
Aukščiau visų!
Aš lyg žirniukas 
Jam esu.

Žirniuką tėtis
Vos jmato, 
Nes aukštą kaminą 
Jis stato!

Iš aukšto bokšto
Iš aukšto bokšto, 
Kur dangų remia, 
Regiu po kojom 
Mirgančią žemę:

Stogų rausvumas, 
Parkai lyg rūtos,
Miškas — kaip žalias 
Skvernas prisiūtas...

Ten ir mašinos 
Lyg vabaliukai, 
Žmonės ten bruzda

Kaip skruzdės,
Nykštukai.

Tu ten bėgioji —
Kaspinas švyti!

Būki darbščioji 
Mano skruzdytė!

Medelio 
sodinimas
— Vėjeli, 
Šniokštuoki pro šalį!
Saulele,
Nušluok palšą rūką!
Nešuosi aš žalią daigelį
Lyg švelnųjį žalvąrnės 

pūką. . .

Jam saulė zuikutį šokdina,
Lietutis pažers

dovanų...------------

Žmogiukas
medelį 

sodina,
Sušildęs tarp savo delnų.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. 2 v. p. p.
visi laukia i “Laisvės” salėje dalyvauti

metinia II koncerte ir bankete.

l t aracas mieste, Venezueloje, tūkstančiai žmonių demon-
, stravo prieš savo vyriausybės teikiamą paramą Salvadoro 
I chuntai, kuri veda kruviną kovą prieš savo liaudį.
i ________________________________________________
i 
i

! Kandidatė į 
Senatores

Los Angeles. — Preziden
to Reagano duktė Maureen 
lapkričio 2 d. čia paskelbė, 
kad ji kandidatuos į JAV 
Senatą 1982 m. birželio mėn. 
būsiančiuose republikonų 
pirminiuose rinkimuose prieš 
dabartinį senatorių S. I. Ha- 
yakawa, kuriam dabar 75 m. 
amžiaus. Ji rinkimuose var
žysis dar su kitais šešiais 
kandidatais, kurių tarpe yra 
ir senatoriaus Barry Goldwa
ter sūnus. Ji pranešė ir savo 
rėmėjų sąrašą, kuriame nėra 
jos tėvo. Anto jos, jai butu 
žymiai geriau dalyvauti rin
kimuose, jei jos tėvas nebūtų

Maureen Reagan
šalies prezidentu. Ji bus vie
nintele moteris 
prieš septynis vyrus.

kandidatė

Novgorodo kremliaus menė
je — Granovilaja palatoje 
restauratoriai, pasitelkę ultra
garsu, aptiko iki tol nežinotus 
slaptus koridorius. Gali būti, 
kad šiose slaptavietėse Krem
liaus valdovai yra užmūriję 
dokumentų ar daiktų, kurie 
dabar turėtų nemažu mokslinę 
ir istorinę vertę.

aujasis Graiki-
Andreas Pa-

Atėnai. — N 
jos premjeras 
pandreou pradėjo diplomati
nę ofenzyvą, 
priversti Turk 
trauktų 20 tū 
ne iš Kipro sal

VAJUS

kurios tikslas 
iją, kad ji ati- 
kst. kariuome- 
los.

NAUJOS KNYGOS

Iš prozos kūrinių pirmiau
sia paminėtina Viktoro Miliū
no naujų apsakymų knyga 
“Žaidimas be taisyklių”. Ra
šytojas jau seniai gvildena 
Kuršių nerijos žvejų temą. 
Bet ir šiame rinkinyje pakan
ka naujų spalvų žvejų gyve
nimui. Halina Korsakienė iš
leido Raštų serijos antrąją 
knygą “Gimtosios žemės 
kvapas”. Joje spausdinami 
rinktiniai apsakymai iš anks
čiau išėjusių rinkinių bei 
apysakos. Leonido Jacinevi- 
čiaus “Apysakose” spausdi
nami “Rūgštynių laukas”, 
“Maratonas”, “Keičiu gyve
nimo būdą”. Išleista ir Kazio 
Inčiūros (1906-1974) pjesių 
rinktinė “Gulbės giesmė”. 
Joje spausdinamos septynios 
įvairiais metais sukurtos pje
sės (“Trys talismanai’’, 
“Gimtoji žemė”, “Margiris”, 
“Eglė žalčių karalienė’’, 
“Broliai juodvarniai”, “Že
maitė”, “Gulbės giesmė”). 
Knygą pradeda literatūros 
mokslininko Jono Lankučio 
straipsnis “Kazio Inčiūros 
draminė kūryba”. “Gulbės 
giesmę’’ spaudai parengė 
poetas Eugenijus Matuzevi- 
čius.

Žinomas poetas ir publicis
tas Juozas Macevičius debiu
tuoja drama “Apsaugok at
mintį ir atminimą”. Pjesė 
vaizduoja pokario kovos Lie
tuvos kaime epizodus.

Literatūros mokslo vagai 
atstovauja žinomo literatūro
logo Juliaus Būtėno “J^^ido 
nimai, arba slapyvardžiai”. 
Gyvai nagrinėjama slapyvar
džių kilmė, atsiradimo prie
žastys, pasirinkimo motyvai.

Pasirodė amerikiečių poeto 
II. V. Longfellow poema 
“Hiawathos giesmė”. Pašau 
linės literatūros klasika lei
džiama pakartotinai po dide
lės petraukos, vieno iš vertė
jų A. Churgino iš naujo 
peržiūrėta. R. Umbrasaitė

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSI 

PRENUMERATŲ
u

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘ 
MĖNESIUS IKI SIU METU LAPKRI

IS TRIS 
IO 30.

IIKviečiame į Talką
irKviečiame į talką visus buvusius vajininkus 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pima vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisaką 
vę.”

yti “Lais-

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

5-ta $30;

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai 

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

tokie: už

punktas

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

PER KI-

$20,000 FONDAS

kelbimus,Apart įeigų už prenumeratas ir s 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto Nukėlimui, 
kad “Laisvė" gyvuotų. Per šį vajų sieks 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengi

me ir vėl

mų.
1

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

$8.00

f

Visais vajaus reikalais rašykite

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

j
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DETROIT, MICHIGAN nesinis susirinkimas. Po visų 
susirinkimų bus vaišės, ku
rias paruoš moterų klubo

SAVA MOTERIS “LAISVĖS” TRADICINIS METINIS

Mirė i Bertha ir Tony Rye. Laimė-
Po ilgos ir sunkios ligos,1 jimo bilietus pardavė Anto-

spalio 12 mirė Walter S. 
Cotton (Katinas), sulaukęs
71 m. amžiaus. Lapkričio 17 
d. būtų buvęs 72 metų. Buvo 
pašarvotas A. H. Peters lai
dotuvių namuose ir palaido
tas spalio 15 d. Woodlawn 
Kapinėse. Atsisveikinimas 
įvyko Bethesda Missionary 
Temple.

Po laidotuvių dalyviai su
grįžo į Bethesda Missionary 
Temple gražią svetainę, kur 
buvo patiekti skanūs pietūs.

Velionis paliko žmoną Lena 
Cotton, dvi dukras Dorothy 
ir Wilma, sūnų Wayne, brolį 
Alex Cotton (klubietis ir 
“Laisvės” skaitytojis), jo šei
mą ir daug kitų giminių 
kurie buvo atvažiavę iš West 
Virginia ir Washington, 
D. C.

Pirmą kartą turėjau progą 
dalyvaut tokiose laidotuvėse 
ir matyt-girdėt misionierių 
atsisveikinimą su savo baž
nyčios nariu. Laidotuvės bu
vo gražios ir įspūdingos.

Jaunos moterys
Jaunos Moterys (sorority) 

atlaikė savo mėnesinį susi
rinkimą Ruby Vegeliūtės 
Jeske namuose spalio 23 d. 
Susirinko geras būrys mote
rų. Po susirinkimo namų 
šeimininkė pagelbstint Euge
nia Kapsams ir Petie Bro- 
zowski pateikė skanią vaka
rienę.

Spalio 10 d. jaunos mote
rys investatorės buvo susi
rinkusios Topinkas valgyklo
je. Investatorės sako joms 
gerai sekasi su “stock mar
ket”.

Bowleriai
Detroito LDS bowleriai 

dalyvavo pamokose spalio 
17. Po pamokų visi sugrįžo 
poilsio į Detroito Lietuvių 
Klubą. Maistą ir skanurpy- 
nus aukojo Brazas šeima, 
žentas Gary Emerick ir jų 
draugė Karen Arndt. Klubo 
patarnautoja Frances Televi- 
čiene paruošė ir dovanojo 
lietuvišką vinegretą. Du bu
telius laimėjimui aukojo Ga-

nette Garelis. Patarnavo vi
sa Brazas šeima, Clem Pa- 
tocki ir Emma Rye. Ne tik 
bowleriai sukėlė gerą sumą 
pinigų bowleriu iždui, bet ir 
klubas pinigiškai paaugo.

Banketas
Detroito Lietuvių Klubo 

rudens banketas įvyko spalio 
25 klubo patalpose. Gerai 
pavyko. Susirinko daug na
rių ir svečių; pavalgė skanius 
pietus ir draugiškai praleido 
popietę. Pietus paruošė nuo
latiniai klubo šeimininkai: 
Pat ir Mike Stunskai, Anto- 
nette Garelis pagelbstint 
Emma Rye, Estelle Smith ir 
Ann Balchunas. Patarnavo 
jaunimas: Nanette Garelis, ' 
Diana ir Judy Rye. Bilietus j 
pardavė Lillian Gugas.

Iš vakaro stalus sustatė ir Į 
pataisė Eddie Balchunas, i 
John Smith ir Estelle Smith. i

Turėjome svečių iš Wind- Į 
soro: Stanley ir Emily Baltu- i 
lis, Charles Stankius iri 
George Kuodis; iš Samia j 
Kanados buvo Julius Rudys. į 
Iš Phoenix, Arizona dalyva- I 
vo Anna Suvesdis. Po banke- Į 
to visi ilgai draugavo. Ban- 1 
ketas gerai pavyko.

Dar vienas pilietis
Klubietė Anna Kairaitis 

pranešė, jog jos anūkė Chris
tina gyv. Kalifornijoj susi
laukė sūnelio. Anna Kairaitis i 
ir duktė Aida patenkintos 
patapusios bobutėmis.

Matykite filmą
Mūsų geri klubiečiai Albi

nas ir Susan Bubnelis šią 
vasarą lankėsi Lenkijoj. Ten 
Albinas susuko filmą ir pa
ruošė skaidrių. Jas galėsime 
matyt ateinančiame Klubo 
susirinkime lapkričio-No- 
vember 22 d. 12 vai. dieną. 
Klubo susirinkimas įvyks 10 
vai. ryto ir tuoj po susirinki
mo bus užkandžiai ir turėsi
me progą pirmą sykį pama
tyt Lenkiją paveiksluose su 
lietuvišku paaiškinimu.

Kiti susirinkimai
LDS 21 kp. mėnesinis su-

draugės Pat Stunskas ir 
Anna Kairaitienė.

Vajus tebesitęsia
“Laisvės” vajus tęsiasi.

Daug laisviečių jau atsinauji- ! 
no savo prenumeratas, bet i 
yra užtektinai, kurių dar ■ 
“nepagavau”. Dar yra laiko, I 
bet reikia nepamiršt atsinau- j 
jint ir pasistenkim, kad De
troitas šiame vajuje būtų 
pirmoj vietoj.

Klubo bankete vajus gerai 
gyvavo. Prie prenumeratų, | 
štai aukotojai “Laisvei”: 
Frank Ulinskas $100; Frank 
Nakas $25; Chas. Mack $20; 
ir Pat Stackwell bei Anna 
Tamol po $8.00. Vajus vyks
ta gerai bet dar yra daug 
darbo iki jo pabaigos.

Matykite Stefaniją LDS ir j 
Moterų susirinkimuose lap
kričio 8 d. ir Klubo susirinki
me lapkričio 22 d. Stefanija |

London. — Valstybei pri- į 
klausančiuose didžiulės Bri- ' 
tish Leyland firmos automo
bilių fabrikuose sustreikavo 
58 tūkstančiai darbininkų, i 
reikalaudami 17-čia proc. pa
kelti atlyginimus. Firmos va
dovybė sutinka pakelti tik 4 
proc. ir grasina uždaryti fa
brikus, jei darbininkai nesu- 
grįšią į darbą.

Dabartiniais laikais mote- | 
rys atlieka didelį vaidmenį 

i progresyvių lietuvių judėji
me.

Dauguma moterų taipgi 
yra nejaunuolės, sulaukusios 
gražaus amžiaus, bet nenu
leidžia rankų, dirba ir veikia 
organizacijose, nepasiduoda 
ir veikia organizacijose, ne
pasiduoda senatvei ir neužsi
daro namuose.

Iš tų daugelio moterų dir
bančių ir veikiančių organi
zacijose, norisi prisiminti 
Adelę Rainienę, kuri yra 
nebe jaunuolė, bet visą savo 
subrendusį gyvenimą buvo 
progresyvių organizacijų da
lyvė.

A. Rainienė į Ameriką 
atvyko 1913 m. Nuo pat 
atvykimo priklauso progre
syviame judėjime.

Būdama jauna Adelė ilgai 
ir daug vaidino mėgėjų Liau
dies teatro grupėje, ji ir '

dabar priklauso L.L.D., 
L.D.S. Moterų Apšvietos 
Klube, yra ir “Laisvės” Di
rektorių Tarybos narė; per 
ilgus metus skaito ir remia 
“Laisvę” ir dabar ją parėmė 
$100.

A. Rainienė ne vien veikė 
lietuvių organizacijose, ji va
žiuodavo ir į Washingtoną su 
kitais tūkstančiais žmonių iš
reikšti protestą prieš Vietna
mo karą.

Dabar Adele nebepajėgia 
taip veikti, kaip pirmiau, 
ypatingai kaip reikia važinėti 
traukiniais. Senesnio am
žiaus žmogui nesaugu.

Teko išgirsti, kad A. Rai
niene ištiko skaudi nelai
mė—, apsipylė verdančiu 
vandeniu, pergyvena dide
lius skausmus. Adelai išreiš
kiame didelę užuojautą, lin
kime greito pasveikimo.

P. V.

KONCERTAS IR BANKETAS
įvyks sekmadienį, lapkričio 8 d.

Ozone Park, N. Y. 
val.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]
Koncertą atliks solistai Aldona l))eVetsco [Klimaitė], 

Amelia Young [Jeskevičiūtė], Victo 
vietinis Aido Choras, vadovybėje 
Koncerto akompanistė bus buvusi 
Aldona Anderson [Žilinskaitė].

Laisvės salėje, 102-02 Liberty Ave., 
Koncerto pradžia 2

r Becker; taip pat 
Mildred Stensler. 

Aido Choro vadovė 
Auka $12.

Praleistas subatos vakarėlis

O

MILDRED STENSLER
Aido Choro ir jo grupių mokytoja

ry ir Mary Ann Emerick, o 
laimėjo Alfons Rye (kuris 
negeria) ir David Rye, iš 
Chicagos kuris tą savaitgalį 
viešėjo Detroite pas tėvelius

sirinkimas įvyks lapkričio 8 
d. Detroito Lietuvių klubo 
patalpose 11 vai. ryto. Po to 
susirinkimo įvyks Detroito 
Moterų Pažangaus klubo mė-

NEW YORK, N. Y.

TRAGIŠKAI MIRUS

Steven Baranik
Reiškiame gilią užuojautą mūsų nuolatiniam 

bendradarbiui dailininkui Rudolfui Baranikui ir jo 
žmonai Mae.

“LAISVES” KOLEKTYVAS

NEW YORK, N. Y.

MIRUS
Steven Baranik

Reiškiu gilią užuojautą jo tėvams Rudolfui ir 
May Baranikams.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Height, N.Y.

NEW YORK, N. Y.

TRAGIŠKAI ŽUVUS

Steven Baranik
Reiškiame gilią užuojautą “Laisvės” bendradar

biui Rudolfui Baranikui ir jo žmonai May, neteku
siems vienturčio sūnaus.

POVILAS ir NELLIE VENTA
Brooklyn, N.Y.

NEW YORK, N. Y.
Mirus

Dear Rudolf and May
We are with you in your sorrow 
in the loss of your son

ANTHONY and ILSE BIMBA

PERRINKTAS 
NEW YORKO MERU

Spalio 31 mūsų šalyje įsi
gyvenusi sena tradicija mi
nėti Halloween dieną, pasi
puošus kaukėmis. Tą dieną, 
pradedant mažais vaikais iki 
prieauglių, jie apsirengę vi
sokiais skudurais, užsideda 
kaukes ir eina per namus 
prašyti išmaldų, sakydami 
“trick or treat”. Jei kas 
nieko neduoda ar neranda 

I nieko namuose, tai tų namų 
durys ir langai būna ištepti 
visokių spalvų dažais, arba 
apmėtomi kiaušiniais. Tai 
aiškiai matoma prieauglių ža
lingas ir nekultūringas elge
sys.

Šiais metais šeštadienyje, 
nukentėjo ir mūsų kultūrinė 
įstaiga, “Laisvės” namas.

* * *
Nežiūrint Halloween tradi

cijos, aidiečiai šeštadienį su
sirinko į paskutines repetici-

jas prieš “Laisvės” metinį 
koncertą, lapkričio 8 d., ku
riame Aidas atliks dalį kon
certo.

Po dviejų valandų pamokų, 
mūsų gera aidietė ir šeimi
ninkė Onutė Babarskienė 
aidiečius pavaišino kalakutie
nos vakariene, kavute ir py
ragais. Didelis ačiū Onutei.

Po gerų vaišių Aido Choro 
mokytoja Mildred Stensler 
parodė daug įvairių slidžių 
(slides). Subatos vakarėlį 
aidiečiai praleido kultūringai 
ir draugiškai.

♦ ♦ *
Jau praėjo daug laiko, kai 

Julia Meškienė parėmė Aido 
chorą $25, bet iki šiol nebuvo 
apie tai per laikraštį praneš
ta. Aidas atsiprašo draugės 
Meškienės ir širdingai dėko
ja už auką. P. V.

DŽIUGI ŽINIA

w I ■

, JR.,
e

DUETAS: V. BECKER 
ir V. BECKER

Eduardas Mieželaitis

Su geru draugu
Gimtadlanį praleidau su Bethovenu: 
Aš atėjau prie keisto jo paminklo — 
Tarsi prie savo kapo. Snigo lapais. 
Bethovenas prieš vėją yrėsi sunkiu 
Akmentašio žingsniu, pirmyn palinkęs, 
Palenkęs liūto galvą, susimąstęs 
Ir visas pasinėręs medžių lapuos, 
Kurie man priminė tarsi iš bronzos 
Šalnų iškaltas ir šiaurinio vėjo 
| krūvą suneštas ir sujauktas gaidas.

Aš atėjau ne išmaldos, ne meilės 
Ir ne paguodos — šiaip sau atėjau. 
Vienam per šalta: žmogui reikia gyvo 
Žmogaus šalia. Aš nežinau gyvesni© 
Žmogaus negu Bethovenas. Be to, 
Aš atėjau todėl, kad manyje 
Kaip jūros kriauklėje dar nenutilo 
Ir tarsi jūra ošia Devintoji. O 
Tokia muzikali man ši diena 
Kurią vadiname gimtadieniu. Many 
Pulsavo Devintoji ir mirksėjo 
Jos gaidos tarsi toly miesto žiburiai.

Pridėjau galvą prie šaltos jo bronzos 
Ir sušilau — tarsi nuo taurės vyno. 
Vadinas, šj gimtadienį praleidau 
Ne vienas — su labai geru draugu...

Roma. — Italijos ministrų 
kabinetas nutarė paskirti 
tam tikrą kontingentą ka
riuomenės dalyvauti JAV 
siūlomame Europos Bendro
sios rinkos valstybių karinia
me vienete, kuris prižiūrės 
taiką Sinajuje, kai iš ten 
pasitrauks Izraelio kariai.

Washington. — Valstybės 
departamentas patvirtino ži
nią, kad Libijos amerikiečiai 
lakūnai pilotavo Libijos lėk
tuvus, kovojant su kaimyni
nio Chado partizanais. Pa
reikštas pasipiktinimas tokiu 
lakūnų elgesiu.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sunku gyventi vienumoje ... Jau penkeri 
metai, kai mirė mano mylimas vyras

Victor Valley
Mirties metinių proga, norisi pasiguosti su 

draugais, prisimenant jo nuveiktus kilnius darbus.

Liūdinti žmona
EVA VALLEY

Washington. — Dar tebe- 
tęsiamas Senato komisijos 
apklausinėjimas dėl II Pas. 
karo metu įvykdytu civilių 
internavimo. Dimisijos pulk.
Kari Bendetsen, 74 m. am
žiaus, dabar advokatas, karo 
metu buvo atsakingas už 
120,000 japonų internavimą 
Amerikoje. Jis ir dabar tvir
tina, kad toks Roosevelto 
patvarkytas žygis buvo rei
kalingas. Esą tie japonai 
buvo apsaugoti nuo pačių 
amerikiečių keršto, o iš kitos 
pusės — jie negalėjo ateiti į 
pagalbą japonams, jeigu tie 
būtų sumanę įvykdyti invazi
ją į JAV.

San Francisco— 
Oakland, Cal.
Gerb. “Laisves” Admin.:

Čia prisiunčiu du čekiu, 
viso $200. Tai bus už 3 
prenumeratos ir aukų $161.. 
Aukoja:
C. Wallan,

Oakland, Cal..........$ 1.00
I M. Ginaitienė,

Santa Clara, Cal. . .. 10.00 
A. Miswick (Misevičiene)

Santa Rosa, Cal. . .$150.00 
Viso........................$161.00
Nors su šiom draugėm 

retai sueinu, bet parašius 
joms po laišką visuomet atsi
liepia gražiai.

Su geriausiais linkėjimais, 
V. Taraškiene [Trask] 

Vajininkė

Pittsfield, Mass.
Rugpjūčio 1 d. mirė ilga

metė “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja Julia Yovis. Balan
džio 14 d. mirė jos sūnus 
Alfonsas, sulaukęs 56 metų 
amžiaus. Liko dideliame nu
liūdime jos vienturtė dukra 
Aldona Meehan.

Julia Yovis turėjo draugų 
St. Petersburge, Floridoje.

IM

Sekmadienį “Laisvės” Bendrovės koncerte dainuos solis
tas Victor Becker, Jr. Tikimės, kad abu Viktorai, tėvas ir 
sūnus, nepasigailės duoti mums ir vieną kitą duetą.

BRIEFS
Predictions of a slide into | 

a “serious recession” are Į 
becoming more and more I 
common as the nation’s eco
nomy continues to give off 
unhealthy signals. Workers 
wages have slipped further 
behind the climbing cost of 
living. And President Reag
an is continuing his attacks 
on the people who can afford 
it least. 

♦ ♦ *

New York Association for 
American-Soviet Friendship 
is organizing a “Soviet Cen
tral Asian Republic Tour”, 
21 days, May 8—29, 1982. 
$1675 Double Occupancy, 
per person, including air 
fare, $225 single supplement 
Extensive daily sightseeing, 
first class hotels, all travel: 
by air, all meals, five theatre 
performances, visits to col
lective farm, school, Cultural 
Palaces and much more.

over a ye 
wife are c
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♦

ir now. He and his 
onating it to “Lais-

♦ ♦

♦ * *
Cal Loiacono, from Brook

lyn, writes in the Daily 
News “Voice Of The People” 
column:

“Robbed again. I am sick 
and tired of putting bars on 
windows, buying dogs, get
ting burglar alarms and in
stalling locks. Who the hell 
is in prison — me or the 
thieves? In order to get out 
of the prison I propose that 
everybody write letters sta
ting that they endorse a 
penalty for conviction for a 
robbery, assault or other 
serious crimes of a mandato
ry 50-year jail sentence.” 

♦ ♦ ♦
“Laisve’s” editor Anthony 

Bimba has been working for
“Laisve” without pay for I pies.
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