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KRISLAI
Gražiai pavyko “Laisvės” 

koncertas ir banketas 
Nauja politinė partija JAV 
Gydytojai prieš Pentagono 

planus karui tęsti 
Gus Hali sveikino Tarybų 

Sąjungos 64-mečio 
socializmo revoliuciją 

Taikos aktyvistai šaukia an
trąją nacionalę konvenciją 

IEVA MIZARIENĖ
Praėjusį sekmadienį susi

rinkusi graži grupė “Lais
vės” rėmėjų ir skaitytojų 
išgirdo “Laisvės" koncerte ir 
bankete ypatingai turiningą 
programą. Po susirinkimo 
buvo skanūs pietūs.

Man atrodė, kad šį kartą 
turėjome gana skaitlingą 
grupę Amerikoje gimusiųjų 
mūsų žmonių. Džiugu!

Sekančiame “Laisvės” nu
meryje iš šio mūsų tradicinio 
metinio koncerto bus plates
nis raportas.

□
New Yorke šiais metais | 

gimė nauja partija — “Unity I 
Party”. Ją remia profsąjun- ■ 
gos (unijos) ir, žinoma, dar
bininkai. Šios partijos kandi
datas į New Yorko merus 
Frank Barbaro rinkimuose 
gavo 160,000 balsų.

Pentagonas planuoja paim
ti 50,000 lovų ligoniams, 
skirtų kareiviams, jeigu 
Europoje kiltų karas. JAV 
gydytojai labai susirūpinę, 
kad Reagano administracija 
ruošiasi limituotam nuklini- 
niam karui.

Šią žinią Saugumo depart - 
mentas patvirtino, sakyda
mas, kad praėjusį vasario 
mėnesį Pentagonas išsiuntė 
laiškus viso krašto ligoni
nėms.

JAV Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius Gus 
Hali pasiuntė sveikinimą Ta
rybų Sąjungos žmonėms įvy
kusio 64-mečio socialistinės 
revoliucijos lapkričio 7 d. 
proga.

Gus Hali kalba Maskvoje 
buvo per televizija ir radiją 
perleista po visą Tarybų Są
jungą.

Washingtone Tarybų Są
jungos ambasadoje ir New 
Yorke Tarybų Sąjungos mi
sijoje prie Jungtinių Tautų 
lapkričio 6 d. buvo skaitlin
gai minėjimą ši taip svarbi 
diena.

New Yorke įvyks antra 
nacionalinė konferencija lap
kričio 13-15 dienomis Martin 
Luther King Jr. Darbo Cen
tre, 310 West 43rd Street. 
Lapkričio 13 d. New Yorke 
šaukiamas masinis protestas 
prieš Reagano administraci
jos ruošiamąsi karui ir bu- 
džeto apkarpymus. Šios kon
ferencijos ir protesto ruoši
mo sponseriai yra New Yor
ko Taikos Draugija.

TSRS karinė doktrina 
defenzyvi

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas pasikalbėjime su Fe
deratyvinėje Vokietijos Res
publikoje išeinančio žurnalo 
“Der Spiegei” koresponden
tu pareiškė, kad TSRS kari
nė doktrina yra defenzyvaus 
pobūdžio, ji atmeta preven- 
tyvinius karus ir “pirmojo 
smūgio” koncepciją.

Šis pasikalbėjimas buvo at
spausdintas ir TSRS Komu
nistų Partijos oficioze “Prav-

Mirė žymiausias šio 
šimtmečio filosofas

doje”. Vakarų diplomatai šį 
Brežnevo pasikalbėjimą laiko 
puikiu Tarybų Sąjungos po
zicijų išdėstymu Rytų-Vaka
rų jėgų balanso, nusiginkla
vimo ir detantės klausimais.

Pabrėždamas, kad Tarybų 
Sąjunga niekam karu negra
so, jis priminė, jog TSRS 
Jungtinėms Tautoms yra pa
teikusi pasiūlymą uždrausti 
karuose branduolinius gin
klus, bet nurodė, kad vado
vaujančios Vakarų valsty
bės, ypač NATO blokas, ne
rodo rimto susidomėjimo to
kiems klausimams diskutuo
ti, nei bendrai pasitarimams 
dėl taikos pasaulyje išlaiky-

Katras bus Jungtinių Tautų naujuoju gen. sekretorium: ar 
Salim A. Salim, kairėje, ar Dr. Kurt Waldheim, dešinėje. 
O gal tasai trečiasis nežinomasis [viduryje]?

Saudo Arabijos taikos planas
Riyadh. — Rugpjūčio mėn. iš arabų teritorijų, ir būtų

NESUTARIA DEL GEN. SEKRETORIAUS

Cape Canaveral. — Ket
virtadienį buvo nustatytas 
laikas paleisti erdvėlaivį Co
lumbia, kuris pereitą savaitę 
nepakilo savo antrai kelionei 
į erdvę dėl techniškų kliūčių. 
Pasirodė, kad pagalbinės 
elektros vienetai, kurie yra 
gyvybiniai svarbūs manevra
vimui erdvėje, buvo užjaku- 
siais filtrais, nes jų niekas 
nepatikrino nuo pereito skri
dimo balandžio mėn.

mo.
“O kai dėl vadinamo limi

tuoto branduolinio karo, — 
tęsė Brežnevas, — tai, ben
drai paėmus, tokio karo ne
gali būti. Jei jau branduoli
nis karas kiltų, ar tai įvyktų 
Europoje ar kur nors kitur, 
jis neišvengiamai įgys pasau
linio masto pobūdį”.

Maskvoje įvykusio karinio 
parado metu ryšium su Spa
lio revoliucijos 64-osiomis 
metinėmis TSRS gynybos 
ministras Dmitri Ustinov pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
turi visa, kas reikalinga at
remti bet kokį agresorių.

Will Durant
Los Angeles. — Will Du

rant, laikomas žymiausiu šio 
šimtmečio filosofu-istoriku, 
kuris daugiau kaip pusę šim
to metų paskyrė 11 tomų 
“Story of Civilization” kny
gos parašymui, tris savaites 
Išbuvęs ligoninėje, mirė lap
kričio 8 d. Jam buvo 96 m. 
amžiaus. Jis mirė net nežino
damas, kad spalio 25 d. mirė 
jo žmona, 83 m. amžiaus. Su 
ja kartu jis tą civilizacijos 
istoriją ir parašė.

Velionis save laikė pir
miausia istoriku, bet dauge
lis jį vadina žymiausiu šio 
šimtmečio filosofu, nes jis 
veikale pateikė savo didelės 
erudicijos svarstymus apie 
praeitį ir panaudojo praeities 
patyrimus dabarčiai.

Pirmasis to istorijos rinki
nio tomas, “The Story of 
Philosophy”, išėjo 1926 m. ir 
tuojau pat tapo bestselleriu. 
Išparduota jo per 4 milijonus 
egzempliorių. Paskutinysis 
tomas — vienuoliktasis “The 
Story of Civilization”, pradė
tas 1935 m., išėjo iš spaudos 
prieš keletą metų.

Pritaria Afrikos
Kongresui

London. — Konservatorių 
laikraščio “Star” pravesto 
apklausinėjimo duomenimis. 
The African National Con
gress, šiuo metu nelegali 
pogrindžio organizacija, su
rinko 40 proc. visų balsų. 
Jeigu juodosios rasės žmo
nėms būtų leidžiama balsuo
ti, kas šiuo metu yra už
drausta, tai jie savo balsus 
atiduotų už tą Kongresą. Už 
kitas tris juodųjų organizaci
jas pasisakė beveik tiek pat, 
kiek už šią vieną. Taip pat ir 
organizacijų lyderių populia
rumo apklausinėjime to Kon
greso vadas Nelson Mandela, 
šiuo metu laikomas kalėjime, 
surinko 76 proc. balsų.

Egipto prezidento 
kalba

Cairo. — Savo pirmojoje 
kalboje parlamentui naujasis 
Egipto prezidentas Hosni 
Murabak pabrėžė reikalingus 
ekonominius pakeitimus sie
kiant pagerinti eilinio egip
tiečio gyvenimą ir užtikrino, 
kad Egiptas savo užsienių 
politikoje nesidės prie jokių 
blokų.

Prezidentas kvietė visus 
gyventojus dalyvauti ekono
minėse reformose, kad gali
ma būti sukurti visuomenę, 
pakankamai pajėgią atsispir
ti bet kokio plauko funda
mentalistams, siekiantiems 
uždėti “tamsybių valdžią”. 
Jis taip pat pareiškė, jog bus 
laikomasi Camp David susi
tarimų, siekiant taikos su 
Izraeliu bei bus tęsiami pasi
tarimai dėl autonomijos pa
lestiniečiams.

Prez. Murabak tesiogiai 
nepalietė Saudo Arabijos aš- 
tuonių punktų taikos pasiūly
mo, bet, pabrėždamas Egip
to nepriklausomybę nuo 
NAV, pareiškė, kad Egiptas 
pasiliks neutralus ir neprisi
jungęs prie kokių nors blokų, 
nes “Egiptas yra arabų Afri
kos valstybė”.

Jis užtikrino, kad krašte 
atstatytas saugumas ir bus 
siekiama panaikinti visas 
ekstremizmo apraiškas, ku
rios eventualiai privedė prie 
prez. Sadato nužudymo.

Buena Vista, Ga. — Billy 
Carterio 14 kambarių namas, 
netoli nuo šios vietovės, pa
dėtas pardavimui už $290 
tūkstančių.

Washington. — Prez. Rea
gan, diskutuodamas savo 
ekonominę programą su re- 
publikonais senatoriais, pri
sipažino, kad greičiausia jam 
nepavyksią subalansuoti biu
džeto iki 1984 m., ko jis labai 
norėjo.

Jungtinės Tautos. — Sun
kiai vyksta generalinio sek
retoriaus rinkimai naujam 
penkerių metų terminui. Da
bartinio gen. sekretoriaus 
Austrijos diplomato Dr. Kurt 
Waldheim kadencija baigiasi 
šių metų pabaigoje, tad Sau
gumo Taryboje vyksta užda
ri posėdžiai naujam išrinkti. 
Yra du kandidatai — tas 
pats dr. Waldheim ir Tanza
nijos užsienio reikalų minis
tras Salim A. Salim, 39 m. 
amžiaus.

Pirmasis, 63 m. amžiaus 
europietis, pastarųjų dešim
ties metų laikotarpayje tapęs 
“universaliu diplomatu”, ilgą 
laiką buvo priimtinas tiek 
Rytų-Vakarų blokui, tiek ir 
neprisijungusioms šalims. 
Bet dabar, kai paaiškėjo, kad 
Salim yra Afrikos Vienybės 
Organizacijos kandidatas ir 
tapo indorsuotas viso šimto 
neprisijungusių šalių, susida
rė problemų.

JAV jau pakartotinai veta

vo tanzaniečio kandidatūrą, 
o Kinija vetavo dr. Waldhei- 
mo. Esama galimybių, kad 
gal atsiras netikėtai koks 
nors trečias kandidatas, vi
siems priimtinas.

Mexico City. — Vietinė 
komunistų partija paleido sa
vo narius ir kartu su kitom 
kairiųjų organizacijom suda
rys vieningą partiją, turinčią 
apie 400 tūkstančių narių. 
Komunistų atstovas spaudai 
pranešė, kad koalicijos lyde
riai paskirs savo kandidatą į 
1982 m. prezidentinius rinki
mus.

London. — Taip, kaip bri
tai susidomdėję stebėjo savo 
karalaičio Charles vestuves, 
taip dabar džiaugiasi iš Buc
kingham rūmų atėjusia žinia, 
kad jo princesė Diana laukia
si kūdikio, kuris turėtų gimti 
birželio mėnesį. Spekuliantai 
jau kerta lažybų, kas bus: 
sūnus ar dukra.

paskelbtasis Saudo Arabijos 
kronprinco Fahd planas tai
kai Viduriniuose Rytuose su
silaukia daugiau pritarimo. ! 
Apie jį palankiai atsiliepė ir 
Britanijos užsienio reikalų 
ministras Lord Carrington, j 
kuris čia specialiai praleido I 
tris dienas, stengdamasis su- i 
rasti bendrumo tarp jo ir to ' 
plano, kurį turi parengusios ' 
Europos valstybės, apsijun- j 
gusios Bendrojoje Rinkoje.

Dabar Saudo Arabija nori j 
tą savo planą pateikti Jung- i 
tinėms Tautoms, kur jį gale- ! 
tų svarstyti Saugumo Tary- I 
ba. Dar šio mėnesio pabaigo- ' 
je jis bus pristatytas arabų I 
šalių vyriausybių galvų susi- | 
tikime Fezo mieste, Maroke.

Saudo Arabijos taikos pla
no pagrinde yra reikalavi
mas, kad žydai pasitrauktų

JAV laivyno
manevrai Karibų• m •juroje

Washington. — Reagano ■ 
administracija, peržvelgda- j- 
ma savo politiką Centrinėje 
Amerikoje, pranešė, kad At
lanto laivynas pradėjo kelių 
savaičių manevrus vakarinė
je Karibų jūros dalyje, Ry
šium su Kubos ambasadorius

atkurta Palestinos valstybė 
su sostini? Jeruzalėje. Bet už 
tai dėklą 
tame refc
tautos turi teisę gyventi tai
koje, kas
žįstama ir Izraeliui teisė eg
zistuoti, 
dar nega 
palestinie

ruojama, kad visos 
gione gyvenančios

rodytų, jog pripa-

ko daugelis arabų 
i suvirškinti, ypač 

?čiai.

Pradeda apmokymo su durtuvais

JAV kariai North Ft. Lewis 
su durtuvais.

Ft. Benning, Ga. — Perei
tą savaitę čia pradėtas karių 
apmokymas naudoti durtu
vus. Per ateinančius dvylika 
mėnesių čia numatyta apmo
kyti apie 33 tūkstančius vy
rų, išmokant juos to pačio 
primityviausio būdo žudyti 
priešą durtuvais.

Maj. Finley D. Stafford, 
vadovaujantis tam apmoky- 

i mui, pabrėžė durtuvo reikš-

JAV k
manevi

Cairo, 
pabaigoje 
daliniai

nuomene
ruo|a

— Šios savaitės 
JAV kariuomenės 

jradeda dalyvauti 
jungtiniuose dviejų savaičių 
manevruose kartu su Egipto 
kariuomene. Iš abiejų pusių 
dalyvaus po apie 4,000 karių.

Panašūs
Sudane, ^omalijoje ir Oma
ne, taip 
amerikiečių ir vietinių ka
riuomenių

manevrai įvyks

pat dalyvaujant

daliniams.

Palestiniečių 
vadas Yassir 

su 
lis Saudo Arabijos 
os šeimos nariais

o s
Riyadh.

organizacr
Arafat buvo susitikęs 
trim aukšt 
karališkos!
ir aptarė princo Fahd pasiū- 

mių punktų planą 
. Rytuose. Jisai 
pritaria, nors kai

"upės nariai prie-

lytąjį aštu 
taikai Vic 
tam planui 
kurie jo g: 
šingi.

apmokomi gintis prieš ataką

mę kare, tardamas, kad ne
svarbu, kaip karo technologi
ja gali būti pažengusi, durtu
vo pranašumas neginčija
mas.

Karių apmokymas su dur
tuvais buvo nutrauktas prieš 
desėtką metų neva dėl fondų 
stokos, bet daugelis apmoky
mo karininkų tvirtina, jog tai 
įvykę dėl “atgailaujančios 
nuotaikos” Amerikoje Viet
namo karo metu ir po jo.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00

ADMINISTRACIJA

Jungtinėse Tautose Raul 
Roa Kouri pareiškė protestą, 
kaltindamas, jog JAV pla
nuojanti užblokuoti Kubą.

Tuo tarpu Maskvoje šitie 
manevrai laikomi tikra Ku
bos blokada, ir spauda pilna į 
spėjimų, jog Kubos draugai 
reikalauja, kad Washingto- 
nas tučtuojau nustotų “žai
dęs ugnimi”.

Manevruose, kurie, kaip 
Valstybės departmentas pra
neša, buvo numatyti dar 
pernai, dalyvauja du lėktuv
nešiai, 36 laivai ir per 200 
lėktuvų.

s

rezidentas Lane 
dalyvavo Senato 
investigacijų pa- 
iesijoje, pasisaky- 

įstatymą, kuris 
ausines už korup-

AFL CIO 
Kirkland 
nuolatinių 
komitečio 
damas už 
padidintų b 
ciją unijų veikloje.

Washington. — Selective 
Service pranešė, kad apie 
ketvirtadalis jaunuolių, pri- 
valėjusių registruotis draf- 
tui, šiemet nesiregistravo. 
Jie sudaro apie 300 tūkstan
čių. Kartu su nesiregistravu- | 
siais pernai, kai ta programa : 
pradėta, nesiregistravusių I 
skaičius jau siekia 800 tūks
tančių.

Lietuvos kultūros 
darbuotojai
Danijoje

Kopenhaga. — Beveik dvi 
savaites Tarybų Lietuvos 
menininkai dalyvauja spalio 
pabaigoje čia prasidėjusiose 
Tarybų Sąjungos dienose 
Danijos sostinėje, Odense, 
Olborgo, Orguso ir kituose 
miestuose.

Kultūros darbuotojų gru- | 
pei vadovauja Lietuvos TSR 
kultūros ministras J. Bieli-
nis. Grupės sudėtyje yra 
Kauno Antano Snieškaus 
vardo politechnikos instituto 
nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Nemu
nas“. Jis koncertuoja danų 
visuomeni. Lygiagrečiai da
nus su Lietuvos ekonomikos 
ir kultūros laimėjimais supa
žindina foto paroda “Lietuva 
šiandien” ir gintaro, gobele
no ir liaudies meno ekspozici
jos.

Husseinb staigmena
Washington. — Dar prez.

Reagano s 
karalius H 
kad Jordan 
sutartį pirk 
rybų Sąjungos.

Tokia žin 
trenkė Rea 
ciją, bet kar 
Amerika b 
jam ginklus 
reikėjo apsisaugoti nuo Siri
jos.

Manoma, 
pirks raketas. 
JAV raketų,

večiu būdamas, 
ussein pranešė, 
as yra pasirašęs 
Jis ginklų iš Ta-

ia gerokai pri
gano administra- 
alius aiškino, jog 
uvo atsisakiusi 
parduoti, o jam

kad Jordanas
Jis turi ir 

bet negana.

ATVIRAS I 
KARD. CODY

AIŠKAS

Chicago, -f- Čia prasidėjo 
akcija prieš 
jis atvirai atskleistų faktus, 
kaip jis bažnyčios fondus 
nukreipęs. sjavo giminaitei 
Helen Dolan Wilson. Patį 
reikalų tiria federalinė grand 
jury, bet teologo Re v. Hans 
Kung vadovaujami liberalūs 
dvasininkai ruošia atvirą 
laišką ir renka parašus, kad 
pats kardinolas prabiltų ir 
pasakytų teisybę.

<ard. Cody, kad
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Spalio revoliucija
Tarybų Sąjunga atšventė Spalio socialistinės revoliucijos 

sukaktį. Su ja sukaktį šventė visas pažangusis pasaulis. 
Nežiūrint, kokios dabar bebūtų įvairios pajėgos ir pakrai
pos socialistiniame pasauliniame judėjime, visi jaučia, kad 
Didysis, Raudonasis Spalis buvo tas trimitas, kuris 
pranašavo socialistinę ateitį visai Žemei. Tiesa, svajonės 
egzistavo ir anksčiau, ir ne tik svajonės, bet ir kovos.

Paryžiaus darbo žmonės daug anksčiau buvo sukūrę savo 
komuną: pirmą socialistinę jėgą pasaulyje. Bet ji neišsilai
kė, ji žlugo po bendrais pačios Prancūzijos ir Prūsijos 
buržuazijos smūgiais.

Spalis, betgi, Petrograde išaugęs Spalis, nesidavė 
užgniaužiams, kiek pasaulio reakcija tą bebandė. Ilgos 
kančios, ilgi intervenciniai metai, pilietinis karas, o po 
kelių dešimtmečių vokiško fašizmo naujos pastangos sunai
kinti Spalio vaisius, dabar beliko tik istorijos lapuose. 
Tarybų Sąjunga yra galingiausia socialistinė jėga pasauly
je. Tą žino valstietis Kuboje, tą žino skerdžius Etiopijoje, 
tą žino bežemis pusininkas Italijoje, tą žino studentas 
Paryžiuje, tą žino jaunas mokinys Tanzanijoje.

Kai maršalas Ustinov tos šventės pagrindinėje kalboje 
prie Kremliaus virš visko pabrėžė, kad “riboto termobran
duolinio karo’’ galimybė, apie kurią kalba prezidentas 
Reagan, yra baisi nesąmonė, tarybinis maršalas tęsė tą 
garbingą tradiciją, kurioje Spalis gimė kovoje už taiką. 
Pirmasis Lenino vadovautos tarybinės valdžios dekretas 
buvo paskelbti taiką. Rusijos ir kitų tarybinių kraštų 
valstiečiai ir darbininkai, kurie nuvertė caro valdžią, 
vyriausiu reikalavimu statė taiką. Jie reikalavo laisvės, jie 
reikalavo duonos, bet virš visko — jie reikalavo TAIKOS.

Tas reikalavimas, kurį 1917 m. iškėlė milinėmis apsirėdę 
eiliniai Rusijos kariai, kurie, taip sakant, “atsuko savo 
durtuvus“, aidėjo prakalboje, kurią pasakė dabartinis 
uniformuotas tarybinis maršalas.

Lai Spalis atsiekia savo tikslą pasauliniu mąstu ir 
pasaulinė taika laimi kovą prieš visas tamsias Jėgas!

Libija ir ČIA
Libija skaitoma viena radikališkiausiųjų arabiškų šalių. 

Ko daugiau, Amerikos valdžia, ypatingai sekretorius Haig, 
nuolat kaltina, kad Libija esanti pasaulinio radikališkojo 
teroro tinklo kažkokiu centru. Faktas, kad Libija stipriai 
simpatizuoja palestiniečių judėjimui, faktas, kad Libija 
buvo tvirtai nusistačiusi prieš Sadatą, naudojami, tam 
patvirtinti.

Bet iš kitos pusės vyksta kaip tik priešingas veiksmas: 
Amerikos kariniai / avantiūristai, buvo išsisamdę Libijos 
valdžiai ir veikė kaip: jos lakūnai, ginklų ekspertai, 
pristatytojai ir t. t. Faktinai libijiečių karinės pastangos 
Cade, gretimoje Afrikos valstybėje, buvo pravestos su 
žymia tų amerikiečių pagalba, o tų amerikiečių tarpe buvo 
eilė “buvusių“ ČIA agentų.

Koks reikalas? Mes nežinome detalių, bet aišku, kad tuo 
tarpu,’ kai sekretorius Haig vis kalba apie “terorą“, kuris, 
esą, ateina iš radikališkosios kairės pasauline plotme, kita 
Amerikos valdžios šaka, žvalgyba, labai suinteresuota, kad 
Afrikoje viešpatautų kuo daugiau suirutės, konfliktų, 
netvarkos, teroro. Matyti, kad tai Amerikos valdžios šakai 
nesvarbu, kas jos sąjungininkai, — jų teorija panaši į tą, 
kurios (gerai pelnydamasis) laikėsi buvusio prezidento 
Carterio brolis Billy, kuris irgi buvo tapęs artimu Libijos 
bičiuliu.

Vargšė Albanija
Mažiukėje Balkanų šalyje, Albanijoje, neseniai įvyko to 

krašto Komunistų partijos suvažiavimas. Iki prieš kelerius 
metus Albanija buvo tvirta Kinijos maoistų santarvininke 
ir pasauliniame komunistiniame judėjime reiškėsi lyg 
Pekino-Tiranos ašis. Dabar Albanijos K. P. vadovybė 
laikosi nuomonės, kad Kinijos vadovybė socializmą visai 
išdavė, — albaniečiai norėtų taip vadinamos kultūrinės 
revoliucijos sugrąžinimo.

O kas neišdavė socializmo? Pagal Tiranijoje įvykusį 
suvažiavimą socializmo nėra nei Tarybų Sąjungoje, nei 
Kuboje, nei Jugoslavijoje, nei jokioje kitoje gretimoje 
Balkanų šalyje. Kur viešpatauja socializmas? Ogi tik 
vienoje, izoliotoje mažiukėje šalyje, kuri turi apie du 
milijonu gyventojų: Albanijoje. Tai ten ir tik ten 
saugomas, kaip kokia relikvija “grynas marksizmas-leniniz- 
mas”, — o visos kitos kovos, visi laimėjimai, kurie tapo 
atsiekti beveik pusėje pasaulio, nieko nereiškia!

Ar Albanijos valdovai nesupranta, kokia tiesiog tragi-ko- 
miška yra jų nuomonė?

Trumpai drūtai
Dažnai satyra žmogų geriau nusomija, negu baslys.
Dangus melu dengtas, miražu apšviestas.
Pragaras pažadais grįstas, lengvatikiams įpirštas.
Ir protingam proto nebūna per daug.
Tiesa nei nakties, nei blogo oro nebijo.
Didžiausia nelaimė, restoranan išvykus, namo kelio nerasti.

Vandalisms Junevičius

Geros kaimynystės nauda
Mokslinio tyrimo laivas 

“Akademikas Mstislavas 
Keldyšas“ — vienas iš di
džiausių vandenynuose plau
kiojančių TSRS Mokslų Aka
demijos institutų. Jo statyto
jas — Suomijos firma “Hel
ming”. Per 1980 metus “Hel
ming”, “Valmet“, “Viartsi- 
lia”, kitos Suomijos laivų 
statyklos pagal Tarybų Są
jungos užsakymus pastatė 30 
laivų. Daugiau kaip pusė šios 
šalies laivų statyklų vykdo 
kaimynės Tarybų Sąjungos 
užsakymus. Suomijos spauda 
rašo, kad pastovūs užsaky
mai iš socialistinės valstybės 
leido šalies laivų statytojams 
išplėsti gamybinius pajėgu
mus, davė darbo daugeliui 
suomių.

Net Vakarų apžvalgininkai 
priversti pripažinti, kad eko
nominis bendradarbiavimas 
tarp Suomijos ir Tarybų Są
jungos duoda gerus rezulta
tus. Tarybų šalis yra nuolati
niu ir pagrindiniu partneriu 
šios šalies prekyboje nuo 
1951 metų. Prekyba tarp 
abiejų valstybių, kurios pri
klauso skirtingoms visuome
ninėms sistemoms, grindžia
ma ilgalaikiais susitarimais 
penkeriems metams. Tai, su
prantama, naudinga ir pla
ningai Tarybų Sąjungos eko
nomikai, ir Suomijos versli
ninkams.

Suomijos ekonomistai yra 
paskaičiavę, kad bendradar
biavimas su Tarybų Sąjunga 
sudarė sąlygas šalies ekono
mikai vystytis spartesniais 
tempais, negu kitose Vakarų 
Europos šalyse. Be to, Suo
mija galėjo ne tik išlaikyti 
dirbančiųjų užimtumą, bet ir 
sumažinti nedarbą, ypač me
talo apdirbimo, laivų staty
bos premonėje. Svarbiausia, 
kad šie ekonominiai ir socia
liniai procesai yra garantuo
ti. Garantiją duoda 1977 me
tais pasirašyta ilgalaikė to
lesnio bendradarbiavimo 
vystymo ir gilinimo sutartis 
prekybos, ekonomikos, pra
monės, mokslo-technikos sri
tyse iki 1990 metų. Vėliau, —

Telegrama
PAMINKLAS LENINUI

Tarybų Lietuvoje iškilo 
dar vienas paminklas Leni
nui. Pasitinkant didžiosios 
spalio socialistinės revoliuci
jos metines iškilmingas pa
minklo atidengimas įvyko 
viename gražiausių Lietuvos 
kampelių—Druskininkuose.

Į gražiai įrengtą aikštelę, 
šalia kurios neseniai iškilo 
vienas didžiausių Europoje 
gydymo kompleksų, susirin
ko miesto darbo žmonės, 
poilsiautojai, atvyko Lietu
vos Komunistų Partijos ir 
respublikos vyriausybės va
dovai.

Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius perkerpa juostelę. Nu
krenta audeklas ir prieš susi
rinkusiųjų akis iškyla Leni
nas, visiems laikams įaugęs į 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių sąmonę, iškovojimus ir 
džiaugsmus. Draugas Griš
kevičius iškilmių metu pasa
kė kalbą.

Paminklą sukūrė Tarybų 
Lietuvos liaudies dailininkas 
profesorius Napoleonas Pet
rulis, architektai — Aušra ir 
Romualdas Šilinskai.
NAUJI RŪMAI 
BUSIMIESIEMS 
DAILININKAMS

Vilniaus senamiestyje pa
statytas naujas Lietuvos 
TSR dailės instituto moko
masis korpusas. Čia įsikūru
sios skulptūros, grafikos, 
tekstilės, interjero ir kitos 
katedros su studijomis. 
Įrengtos auditorijos, salė 
studentų darbų parodoms, 
uždaras kiemelis studentų 
teatro, kitų saviveiklinių ko
lektyvų pasirodymams.

KINAS IR ŽIŪROVAS

1980 metų lapkričio mėne
sį — Tarybų Sąjungos vado
vas L. Brežnevas ir Suomijos 
prezidentas U. Kekonenas 
pasirašė protokolą, kuriuo 
sutartis pratęsta iki 1995 
metų. Pratęstas ne tik jos 
laikas, bet papildytas ir turi
nys, bylojantis apie dar pla
tesnius ir gilesnius Tarybų 
Sąjungos ir Suomijos bend
radarbiavimo ryšius. Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos XXVI suvažiavimas. L. 
Brežnevas pasakė: “Tvirtu 
draugystės ir geros kaimi- 
nystės pagrindu vystomi Ta
rybų Sąjungos ir Suomijos 
santykiai. Mes labai vertina
me Suomijos ir asmeniškai 
prezidento Kekoneno indėlį 
stiprinant saugumą Europo
je. Mes patenkinti ir tuo, 
kad plečiami mūsų ekonomi
niai ryšiai, sėkmingai vyksta 
bendra didelių pramonės ob
jektų statyba”.

Pravartu prisiminti ir tai, 
kad abiejų valstybių bendra
darbiavimas pasižymi aukštu 
mokslo ir technikos lygiu, 
Tarybų Sąjungos ir Suomijos 
mokslininkai, specialistai pa
statė dvi atomines elektrines 
“Levisa-1” ir “Levisa-2“, ku
rių galingumas po 440 mega- 
vatų. Šios atominės elektri
nės duoda 20 procentų Suo
mijoje gaunamos elektros 
energijos. Vaisingas abiejų 
šalių atominės energijos spe
cialistų bendradarbiavimas 
tęsiasi dešimt metų. Dabar 
jie ruošia techninę dokumen
taciją 100 megavatų galingu
mo atominei elektrinei.

Visiškai pagrįstai tiek Ta
rybų šalyje, tiek Suomijoje 
vyrauja nuomonė, kad gera 
Tarybų Sąjungos ir Suomijos 
tautų kaimynystė yra ne tik 
pavyzdys, kaip praktikoje 
įgyvendinamas Helsinkio pa
sitarimo Baigiamasis aktas, 
bet ir prielaida taikai, tarp
tautiniam saugumui ir skir
tingų politinių sistemų val
stybių tautų bendradarbiavi
mui.

Apolinaras Sinkevičius

iš Lietuvos
Rūmų projektą sukūrė Le

nino premijos laureatas do
centas Vytautas Brėdikis, 
profesoriai Vytautas Nasvy- 
tis ir Vladislavas Mikučianis.

Lietuvos TSR dailės insti
tutas, įsikūręs prieš tris de
šimtmečius, jau parengė 
daugiau kaip du tūkstančius 
dailininkų, architektų, dizai
nerių ir pedagogų. Jaunuo
sius kūrybinius kadrus čia 
ugdo žymūs respublikos me
no, kultūros veikėjai. Apie 
tai iškilmingame rūmų atida
ryme kalbėjo instituto rekto
rius, Lietuvos TSR liaudies 
dailininkas Vincentas Gečas.

UŽSIENIO ŽURNALISTŲ 
VIEŠNAGĖ

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos žurnalistų gru
pė, kuriai vadovavo VFR 
nacionalinės žurnalistų są
jungos viceprezidentas, laik
raščio “Stutgarter Nachrich- 
ten“ skyriaus vedėjas Geibe- 
lis.

Vakarų Vokietijos žurna
listus priėmė Lietuvos TSR 
ministrų tarybos pirmininkas 
Ringaudas Songaila. Jis pa
pasakojo apie Tarybų Lietu
vos ekonomikos, mokslo ir 
kultūros pasiekimus išgyven
dinant TSKP dvidešimt-šeš- 
tojo suvažiavimo nutarimus 
ir vienuoliktojo penkmečio 
užduotis.

Svečiai apžiūrėjo naujuo
sius Vilniaus miesto rajonus, 
architektūros ir kultūros pa
minklus, lankėsi respublikos 
liaudies ūkio pasiekirhų paro
doje, pabuvojo Kapsuko uni
versitete, operos ir baleto 
teatre.

V. Petkevičienė

TRUPUTIS STATISTIKOS 
APIE JAUNIAUSIĄ 
TARYBŲ LIETUVOS 
MENĄ

Statistika, kalbama, viską 
žino. Tai štai, paskaičiuota, 
kad kiekvienas Tarybų Lie
tuvos gyventojas per metus 
maždaug penkiolika kartų 
aplanko kino teatrą. Sociolo
giniai tyrimai rodo, kad gau
siausiai kiną lanko jaunimas. 
Pernai kiekvienas respubli
kos moksleivis vidutiniškai 
26 kartus buvo kino teatre. 
Iš viso respublikoje kino 
teatrai kasmet aptarnauja 
33,3 milijono miestų ir 15 
milijonų kaimo gyventojų. 
Iki karo Lietuvos miestuose 
veikė 60 kino teatrų. Dauge
lis jų per karą buvo sugriau
ta. Dabar respublikoje yra 
daugiau kaip du tūkstančiai 
kino salių. Turėdami prieš 
akis čia išvardytus skaičius, 
galime įsivaizduoti, kokią 
masišką auditorija kas vaka
rą sutraukia kinas. Be abejo
nės — tai pats demokratiš
kiausias ir masiškiausias me
nas. O Tarybų Lietuvoje — 
ir jauniausias, pirmuosius 
žingsnius žengęs pokario me
tais.

Lietuvos kinematografinin
kai jau yra sukūrę apie 70 
vaidybinių filmų, apie 1300 
kino žurnalų. Kasmetinis 

' respublikos kino meistrų 
derlius išrodo taip: 7 vaidy
biniai filmai, daugiau kaip 30 
dokumentinių ir mokslo po
puliarinimo juostų, 36 kino 
žurnalai. Daugumas Lietu
vos kino studijos darbų pa
lankiai sutinkami Tarybų Są
jungoje, užsienyje. Visuose 
kontinentuose daugiau kaip 
70 šalių apkeliavo V. Žalake- 
vičiaus meninė juosta “Nie
kas nenorėjo mirti”, pelnė 
daugelį prizų. Užėjus kalbai 
apie prizus, vertėtų prisi
minti ir pirmąjį, pėlnytą mu
sų kinematografininkų — 
1960 m. Karlovy Varų tarp
tautinio festivalio prizas bu
vo įteiktas filmui “Gyvieji 
didvyriai” (režisieriai M. 
Giedrys, B. Bratkauskas, A. 
Žebriūnas). Lokarno ir Kanų 
festivalių prizais apdovanota 
A. Žebriūno meninė juosta 
“Paskutinė atostogų diena”.

Kaip rašo Lietuvos TSR 
valstybinio kinematografijos 
komiteto pirmininkas A. 
Brazaitis, dar niekada respu
blikos kino menas taip aukš
tai ir gausiai nebuvo įvertin
tas, kaip šiemet XIV sąjun
giniame kino festivalyje. Ko 
ir stebėtis — juk jis sureng
tas mūsų respublikoje, o na
mie, kaip juokaujama, ir sie
nos padeda. Filmas “Faktas” 
iškovojo pagrindinį prizą, 
“Andrius” — antrąjį prizą 
filmų vaikams ir jaunimui 
grupėje, o dokumentinė 
juosta “Post scriptum senam 
filmui” apdovanota žiuri pri
zu už geriausią režisūrą.

Beje, apie dokumentines 
juostas. Lietuvos kino studi
jos “Dokumentikos” vyr. re
daktorius F. Kauzonas sako, 
kad šiemet tokių juostų der
lius būsiąs bene gausiausias: 
numatyta sukurti 37 doku
mentinius, mokslo populiari
nimo. ir užsakomuosius fil
mus. Taigi, kas 10 dienų — 
naujas filmas!

. . . Kas vakarą — susitiki
mas su kinu. Bet kino kūrėjų 
ryšiai su žiūrovų auditorija 
nesiriboja vien filmų sean
sais. Per praėjusius penke
rius metus Tarybų Lietuvoje 
buvo surengta 15 didelių 
kino švenčių — jų metų 
įvyko daugiau kaip 500 kūry
binių susitikimų su režisie
riais, operatoriais, artistais, 
pokalbių apie kino meną. 
Šiuose renginiuose dalyvavo 
300 tūkstančių žiūrovų.

Mes einame į kiną, kinas 
ateina pas mus. Kaip kinui 
reikalingas žmogus, taip ir 
žmogui reikalingas kinas.

Tadas Dargi s

PENKTADIENIS. LAPKRIČIO | NOVEMBER] 13, 1981

He really doesn’t care

Prasti veiKsniu“ popieriai
Buržuazinė lietuvių išeivių spauda n< 

dabartinį Nemuno krašto gyvenimų. Kai 
Lietuvoje gero padaryta, kokių mokslo 
jimų pasiekta, atskilusiems nuo tautos „ 
ne taip' ir vis negerai.

Savo pagiežų nūdieninei Lietuvai jie 
leidinėliuose. Tik, va, bėda: skaitytojų nesulaikt>mai mažė 
ja. Vyresnieji išeiviai, metams bėgant, išeina 
o naujoji generacija bando blaiviau pažyelgti 
venimų. Jų vis mažiau gųsdina „vaduotojų" 
lamuojamas „raudonasis baubas" Lietuvoje.

Nepaisant trukdymų, jaunimas ryžtasi 
Lietuvų ir savo akimis pamatyti, kaip iš t 
žę iš tėvų žemės kritiškiau ir objektyvi 
buržuazinę spaudų.

Kita lietuviško jaunimo dalis, „vaduotojų 
nutauto, arba baigia nutautėti ir lietuviškai menkai fesup 
ranta arba ir visai nebeįskaito. Todėl nesulaikomai mažėja 
reakcinės lietuviškos spaudos prenumeratorių, todėl Kliv 
lendo tautininkų 
sulaukus trumpus, 
nebemato, nebėra 
kite".

Jei prieš kelias 
eidavo kasdien aštuonių puslapių, bet ir 
rėjo kultūrinį priedų, tai dabar suplonėjo 
jau nebespausdinamos. Štai kaip krito laikraščio 
1968 im. spausdinta 28750 egzempliorių, 1975 m. — 20275, 
1979 m. tebuvo 5150, 1981 m. sausio 14 
skelbtas šių metų tiražas tėra 3525 egzemplioriai. Taigi, 
per 13 metų sumažėjo daugiau kaip aštuonis kartus.

1963 m. spausdino 
m. — 12400, o 

iolika metų ne-

esiliauja šmeižusi 
bebūtų Tarybų 

ar kultūros laimė- 
,vaduofojams" vis

išlieja įvairiuose

negrįžtamai, 
į realų gy 
plačiai rek-

važiuoti į Tarybų 
ikrųjų yra, o grį 
au vertina pačių

,Dirva" sielojasi: „. . .1 
maždaug tokio turinio 
kas jūsų popierį skaity

pražiopsota,

iūdniausia darosi 
laiškus: „Mamė 

tų, nebesiuntinė

dešimtis metų „Naujienos" ne tiktai iš 
šeštadieniais tu 
'ir pirmadieniais 

tiražas:

Negeresni ir „Draugo" reikalai:

d. numeryje pa-

urie, pavyzdžiui, 
net nutraukė savo i/eiklų.

Argentinos lietuvių bai- 
nglijos savaitinis

47900 egzempliorių, 1969 m. 36000, 1979 
pernai tik 7830 egzempliorių. Per aštuori 
teko net 40 tūkstančių prenumeratorių!

Panašūs ir kitų leidinėlių reikalai. Kai k 
Bostono „Keleivis",

Daug metų kas savaitę leistas 
sas" suplonėjo ir suretėjo. Vienintelis A 
laikraštukas vos begali sudurti galų su galu. Beje, šių me
tų sausį jis paskelbė, kad šiuo metu nėra 
visko laikraščio Vakarų Vokietijoje. S 
biuleteniai leidėjų specifiniams reikalams, 
rapijinio pobūdžio lapeliai, kurių patys 
laikraščio, nepretenduoja, kad lie būtų laikomi laikraščiais

„Veiksniai" dejuoja: sunku gauti gerų 
džių rinkėjų, kamuoja infliacija ir f.t.

Tiesa, kai kurie bar*d° ,r kritiškiau žvilgtelėti: 
užsiaugino analfabefiškų jaunimų, nemokantį ar 
lietuviškai skaityti".

O kas gi dėl to kaltas?
Kų gi, lengviausia apkaltinti lietuviškų jaunimų, nors jis, 

mano nuomone, yra mažiausiai kaltas. Kurie gi save ger 
biantys jaunuoliai ar merginos nuolat skaitys laikraštukus, 
tegu ir gimtųja tėvų kalba, kai juose be 
narna, šmeižiama, koneveikiama jų tėvų ir 
tinė? Kai jiems trukdoma, grasinama, draudžiama jų aplan
kyti, kai nesidrovint iškraipoma tikrovė ir 
luojama.

Tad visai natūralu, kad tokjie leidinėliai 
lomi.

nė vieno lietu- 
pausdinarrli keli 
Tai daugiau pa

leidėjai, pasak

redaktorių, rai-

„lietuviai 
nenorintį

’perstojo juodi- 
prosenelių gim-

begėdiškai me-

vis mažiau skai

Algirdas TŪBELIS

Iš “Laikas ir Įvykiai”

Prof. Viktoro Ruokio paminklas Kauno Petįrašiūnų kapinės.
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Socialinės pažangos 
ir humanizmo keliu

VIDA PETRAUSKAITĖ

Ką duoda architektūros 
ir dailės bičiulystė

į Vilniaus universiteto Medi
cinos fakultetas yra prie pat 
Vingio parko, tylioje, me
džiais apsodintoje Čiurlionio 
gatvėje. Kelią į šiuos mokslo 
rūmus gerai žino ne tik tie, 
kurie čia mokosi ar dirba 
pedagogini bei mokslinį dar
bą, bet ir šimtai kitų žmo
nių — broliškų respublikų, 
užsienio specialistų. Čia daž
nai rengiami įvairūs moksli
niai simpoziumai, pasidalyti 
su kolegomis vilniečiais savo 
mokslinių tyrimų išvadomis 
atvyksta žymūs medikai iš 
Maskvos, Kijevo, Novosi
birsko, iš Prahos, Budapeš
to, JAV, Kanados, Švedijos 
miestų. Lapkričio mėnesį čia 
vyks tarptautinė mokslinė 
konferencija medicinos isto
rijos klausimais, skirta Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto 200 metų sukak
čiai.

Ta proga mes kreipėmės į 
fakulteto dekaną, medicinos 
daktarą, profesorių S. Pavi- 
lonį, prašydami supažindinti 
skaitytojus su žmonėmis, ku
rie fakulteto istorijoje paliko 
pačius giliausius pėdsakus, 
pristatyti žymiausius dabar
ties mokslininkus.

— Nors fakultetas buvo 
įkurtas 1781 metais, — pasa
kė prof. S. Pavilonis, — 
pilnakraujis jo gyvenimas 
prasidėjo tik po kelių dešimt
mečių, atvykus iš Vienos 
garsiems to meto medi
kams — tėvui ir sūnui Fran
kams. Jozefas Frankas (sū
nus) ėmė dėstyti terapiją, 
įkūrė miesto pirmąją terapi
nę kliniką, kurioje vien tik jo 
vadovavimo laiku buvo pa
ruošta apie šimtą daktaro 
disertacijų. J. Frankas drau
ge su kitais entuziastais įkū
rė Vilniaus medicinos draugi
ją. Daug padarė šis žmogus 
ne tik universitetui, bet ir 
miesto visuomenei. Baisios 
raupų epidemijos tada siau
tėjo Europoje. 1796 metais 
anglų gydytojas E. Dženeris 
atrado raupų vakciną, ir jo 
bičiulis J. Frankas vienas 
pirmųjų palaikė šią naujovę. 
Prie Vilniaus terapinės klini
kos jis įkūrė Vakcinacijos 
institutą, kuriame kasmet 
nuo raupų buvo paskiepija
ma šimtai neturtingų Vil
niaus gyventojų — amatinin
kų, darbininkų, sargų. Insti
tutas vertėsi iš labdaros, 
medicininė pagalba čia buvo 
teikiama veltui, be pinigų.

Ryškus yra vietinės kilmės 
gydytojo — terapeuto ir pe
diatro Jokūbo Šimkevičiaus 
pėdsakas. XIX a. pradžioje 
jis parašė pirmąjį šiuose 
kraštuose vaikų ligų vadovė
lį. Pažangių pažiūrų žmogus 
buvo ir Andrius Sniadeckis, 
pasižymėjęs neįtikėtinu uni
versalumu. Pažino jį amži
ninkai ir kaip chemijos pro
fesorių, ir kaip įžymų gydy
toją, taip pat publicistą, 
mokslo populiarintoją, sani
tarijos žinių skleidėją. Gam
tos evoliucijos idėjas savo 
paskaitose skleidė profeso
rius L. H. Bojanus, lygina
mosios anatomijos pagrindus 
gavęs Paryžiuje, pas įžymųjį 
Ž. Kiuvjė. Senojo fakulteto 
profesoriai, ištyrę vietinius 
mineralinius vandenis, išgar
sino Birštono ir Druskininkų 
kurortus, daug nuveikė ko
vodami su epidemijomis, rū
pinosi miesto švara. Įdomus 
statistinis faktas: kas ketvir
tas carinės Rusijos gydytojas 
XIX amžiaus pirmoje pusėje 
turėjo Vilniaus universiteto 
baigimo diplomą.

— Šį pavasarį, — atvertė 
naują istorijos puslapį mūsų 
pašnekovas, — fakultetas iš
leido 37-ąją tarybinių medikų 
laidą. Iš viso po karo čia 
paruošta daugiau kaip 4000 
specialistų. 17-koje fakulteto 
katedrų dirba 34 profeso

i riai — Mokslų daktarai, dau- 
I giau kaip 100 mokslo kandi
datų. Neseniai Vilniaus me
dicinos draugija pagerbė se- 

i niausią savo narį — profeso- 
' rių Mykolą Marcinkevičių, 
i Beveik tris dešimtmečius jis 
vadovavo Vidaus ligų prope-

1 deutikos katedrai. Dabar šį 
darbą tęsia jaunesnės kartos 
profesorius M. Krikštopaitis.

i Senojo profesoriaus sūnus — 
į taip pat profesorius Algi- 
| mantas Marcinkevičius įkūrė 
I fakultete širdies ir krauja
gyslių chirurgijos laboratori
ją, drauge su savo mokiniais 
atlieka klinikoje pačias sudė
tingiausias, pasaulinio lygio 
širdies operacijas. Reikšmin
gą įnašą į širdies ligų gydy
mą įnešė ir profesoriai L. 
Laucevičius, Ch. Kibarskis. 
Profesorius J. Rugienius yra 
išrinktas Europos kardiologų 
asociacijos nuolatiniu nariu.

Visoje Lietuvoje ir kaimy
ninėse respublikose šiandien 
gerai žinomas profesoriaus 
P. Norkūno vardas. Apiben
drinęs savo stebėjimus ir 
turtingą chirurginę praktiką, 
jis sukūrė naują originalią 
opinės ligos gydymo metodi
ką. Daug naujovių į plaučių 
chirurgiją yra įnešęs prof. A. 
Sučyla, išsėtinės sklerozės 
problemas sėkmingai tiria 
prof. P. Visockas. Prof. V. 
Kviklys labai daug nuveikęs 
mokyklų higienos srityje, da
bar drauge su kolegomis iš 
VDR ruošia stambų mokslinį 
veikalą “Socialistinio kaimo 
higienos pagrindai”. Bendra
darbiaujant su chemikais, 
Medicinos fakultete yra ku- 

| riami ir nauji gydomieji pre
paratai. Šioje srityje didžiau
si nuopelnai priklauso profe
soriams J. Kairiūkščiui ir H. 
Polukordui.

. . . Mūsų pokalbis vyksta 
Anatomijos katedroje. Būda
mas fakulteto dekanu, profe
sorius S. Pavilonis jau daug 
metų vadovauja ir šiai kated
rai, nuodugniai tyrinėja vai
kų augimo ir brendimo ypa
tybes. Jo pavyzdžiu šiuos 
darbus dabar pradeda ir kitų 
respublikų mokslininkai.

— Malonu dirbti fakulte
te, — pastebi dekanas, — 
kurio visas kelias — tai 
socialinės pažangos ir huma
nizmo kelias. Čia visada dau
giausia buvo galvojama apie 
žmogų: kaip palengvinti jam 
ligų naštą, kaip išsaugoti 
sveikatą.

o o o

STASYS ANGLIUKIS

Kovo mėnesi
re vo mėnesį, kada 
pradeda išblukti sniegas, 
žiema jau nuskribo, 
pavasaris dar neatšveitė.

Kada obelys žydi 
dar tik svajonėje, 
negali laukti, kad 
širdyje išsprogtų tuopos.

Kada tokios grožybės 
jau taip arti, 
tavyje tvinsta sultys, 
bet rankose — nieko.

O, kovo mėnesį!
Viskas taip veržiasi 
kažkur, kad, rodos, 
tavy diena užgimsta, 
kuri jau nepraeis.

Tu atsigerk tos 
pražysti žadančios dienos. 
Budrus būk. Eiti 
reiks toli toli.

PAULIUS DREVINIS

U komi ‘ (Tsmės
Šaltas gurkšnis! Sustoju, 
Kartų skonį pajutęs. ..
Laukuose vasarojais 
Kvepia gelsvas rugpjūtis.

Kvepia pirmosios slyvos 
Prie kurorto nunokę.
Žemės gyslomis gyvos 
Versmės veržiasi, kliokia

Pradžia buvo tokia
Dažnam tautiečiui, viešin

čiam Tarybų Lietuvoje, ten
ka gyventi Vilniaus “Nerin
gos” viešbutyje (čia pat — 
“Neringos” kavinė). Čia pra
sideda jo pažintis su respu
blika.

Vilniškė “Neringos” kavinė 
ilgai laikyta savotišku kom
pleksinio aplinkos formavimo 
pavyzdžiu, netgi etalonu. 
Nuoseklus ir funkcionalus 
šios kavinės meninis sprendi
mas, saikingas ir originalus 
dekoras, intymus jos lyrišku
mas bei nacionalinis koloritas 
žymėjo naują pramoninės ar
chitektūros etapą. Nuo “Ne
ringos” galima sakyti prasi
dėjo architektūros ir dailės 
bičiulystė, arba jei norite 
įmantriau—sintezė.

Lietuvių tarybinės archi
tektūros raida glaudžiai susi
jusi su naudos ir grožio 
tarpusavio santykiu. Kaip 
pastebi knygoje “Žmogus. 
Menas. Aplinka” L. Šepetys, 
architektūros meno kūrinių 
pastatas tampa tik tada, kai 
gyvai plazdančią laiko dvasią 
jis įkūnija žmogui suvokia
momis naudingomis formo
mis. Tarybų Lietuvos archi
tektūra pirmaisiais savo de
šimtmečiais sutelkė dėmesį į 
neperdidžiausius objektus ir 
interjerą. Tai sąlygoje matyt 
ir istorinis — Vilniaus, Kau
no senamiesčių — palikimas, 
tradicijos. Menininkai — 
daugiausia dekoratyvinės 
dailės specialistai, ypač kera
mikai — troško tuoj pat 
praktiškai panaudoti savo 
sugebėjimus.

Įdomi detalė: 1945-1965 
metais respublikoje buvo 
įrengta daugiau kaip 100 
interjerų su taikomosios de
koratyvinės dailės ir vaiz
duojamojo meno kūriniais. 
Tas “interjerinis judėjimas” 
prasidėjo nuo kavinių, resto
ranų, alaus barų. Ir atėjo į 
kasdieninę — miestų ir kai
mų — buitį.

Tęsinys
Visuose respublikoje nese

niai sukurtuose visuomeni
niuose interjeruose — sana
torijose ir administraciniuose 
pastatuose, gamyklose ir li
goninėse, kolūkių kultūros 
namuose ir mokyklose — 
harmoningai įsikomponavo 
dekoratyvinės ir buitinės ke
ramikos, tekstilės ir vitražo, 
metalo ir medžio dirbiniai. 
Štai Kuršėnų 3-ioji vidurinė 
mokykla papuošta dideliu ke
ramikų dailininkų A. ir A. 
Visockų pano kultūros tema, 
erdviame Lietuvos TSR me
lioracijos ir vandens ūkio 
ministerijos vestibiulyje 
“pražydo” savotiška vandens 
augalų ir geldelių puokštė — 
originalus keraminis dail. A. 
Jonuškaitės-Šaltenienės pa
no. Tokių pavyzdžių daug — 
bemaž pusė tūkstančio visuo
meninių interjerų papuošti 
dekoratyvinės dailės kūri
niais.

Esminiu meno komponentu 
buityje tapo keramika. Joje 
gražiai dera liaudiškumas ir 
šiuolaikiškumas, formų gro
žis ir funkcionalumas. Žy
miausi Tarybų Lietuvos ke
ramikai J. Adomonis, A. 
Laucius, A. Ličkutė, L. Šul- 
gaitė, L. Strolis sėkmingai 
vysto naujas keramikos for
mas, kūrybiškai pratęsia se
nosios kartos tradicijas. In
terjerus gražiai puošia ir me
ninės tekstilės darbai. J. Bal
čikonio, M. Švažienės, R. Ja- 
sudytės ir kitų kilimai bei go
belenai suteikia interjerams 
iškilmingumo, ugdo subtilų 
meninį skonį.

Plačiai pripažintas lietuvių 
vitražas. Mūsų, vitražistų — 
A. Stoškaus, K. Morkūno, jų 
mokinių — darbus galima 
pamatyti ne tik gimtajame 

krašte, bet ir Maskvos, kitų 
tarybinių respublikų miestų 
interjeruose.

. . . Tęsinys — 
ir nauja pakopa

Lietuvių dailininkai sėk
mingai dirba ir freskos srity
je. Universiteto 400 metų 
jubiliejui atlikta visa jo ar
chitektūrinio ansamblio kom-. 
pleksinė restauracija. Jau 
žiūrint iš kiemų kiemelių 
erdvės, senieji Universiteto 
rūmai išrodo brangakmeniu 
Vilniaus senamiesčio karūno
je. Be to, Universiteto inter
jeruose yra labai daug ver
tingų dailės paminklų: fres
kų, paveikslų, skulptūrinių 
portretų ir kt. Visi jie prieš 
jubiliejų buvo restauruoti — 
darbas, kainavęs tikrai dide
liu pastangų ir lėšų! Vidaus 
patalpos praturtėjo ir nau
jais šiandieninės dailės kūri
niais, tarp kurių išsiskiria 
didelės, nuostabą keliančios 
S. Gibavičiaus Š. Šimulyno, 
A. Kmieliausko freskos.

Reikšmingu įvykiu respu
blikos kultūriniame gyveni
me tapo freska “Mūsų kraš
tas”, kurią sukūrė kūrybinės 
grupės vadovė S. Veiverytė 
ir buvę jos mokinės — N. 
Daškova su A. Banytė. Ta
rybų Sąjungos liaudies archi
tektas V. Čekanauskas, pro
jektuodamas modernius, įdo
mios tektonikos Lietuvos že
mės ūkio ekonomikos institu
te rūmus Vilniuje, numatė 
juose vietas vitražui, skulp
tūrai, freskai. Pastarąją su
kurti pasiūlė S. Veiverytei. 
Freska turėjo būti 240 kva
dratinių metrų ploto — laukė 
milžiniškas ne tik kūrybinis, 
bet ir fizinis darbas. Jam 
dailininkės rengėsi labai at
sakingai ir stropiai: per me
tus apkeliavo visą Lietuvą, 
rinkdamos tipažus, temas, 
padarė apie 500 eskizų, pieši
nių. Kiti metai prabėgo ant 
pastolių.

Dailininkių paprašytas, V. 
Čekanauskas dvi sienas su
jungė užapvalintu kampu, ir 
freska dabar sudaro tarsi 
didelę kino panoramą, kur 
realioji erdvė nepastebimai 
pereina į meistrų sukurtą 
perspektyvą. Tame stebuk
lingame grožio pasaulyje re
gime Dzūkijos ir Sūduvos, 
Aukštaitijos ir Žemaitijos ti
pus, gamtos vaizdus, žodžiu 
regime — kaip ir sako pats 
freskos pavadindimas — visą 
mūsų kraštą, valstiečio gy
venimą su visais darbais ir 
šventėmis. Gyvenimą tarp 
žalių miškų ir mėlynų upių 
vingiu, prie gintarinės Balti
jos. Gyvenimą kolektyvinį, 
laisvą ir prasmingą. Kaip 
rašo vilniškėje “Tiesoje” D. 
Šmūkas, “pasigėrėjęs freska, 
jautiesi tarsi išklausęs didin
gą simfoninį koncertą, kuris 
tave užkrečia energija, suju
dina mintis, ragina veikti”.

Lietuvos TSR dailininkų 
sąjungos valdybos pirminin
kas J. Kuzminskis pažymi 
pastarųjų metų lietuvių daili
ninkų darbų ypatybę: jie vis 
aktyviau skverbiasi į rajonų 
centrus, kaimo bei darbinin
kų gyvenviečių, kolūkių in
terjerus. Didelis menas Ta
rybų šalyje — ne tik didelių 
miestų privilegija. Ryškūs 
žmonių estetinio išprusimo 
poslinkiai. Kolūkiečiai ir dar
bininkai šiandien jau- nebesi- 
tenkina nuėję į dailės paro
dą, jie pageidauja, kad dailės 
darbai puoštų jų butus, teik
tų grožį jų kasdieninei aplin
kai. Tam tarnauja ir archi
tektūros bei dailės sintezė.

Juozas Mockus

REMKITE 
LAIKRAŠTį 
"LAISVĘ"

Tas pats per tą patį
Kiekvienam, besižvalgan- 

čiam po lietuvių reakcingo
sios išeivijos, o trumpiau ta
riant — dipukiškosios spau
dos horizontus, anksčiau ar 
vėliau tenka susidurti su 
vienu keistu reiškiniu. Kiek
vieną kartą, atsivertus pa- 

j čius naujausius jų spaudos 
i numerius, susipažįstant su 

pačia naujausia išeivijos gy
venimo informacija, jų žur
nalistų straipsniais, tarptau
tinio gyvenimo ar bendruo
menės vidaus reikalų apžval
ga, skaitantįjį apima jaus
mas, kad jis visa tai jau 
kažkur yra skaitęs, ir skaitęs 
ne kartą. Kad visos šios 
diskusijos, tarpusavio riete
nos, slapyvardėmis prisiden
gusių asmenų sąskaitų suve
dinėjimas, pačios naujausios 
paskalos — jau šimtą sykių 
girdėta, aptarta ir nukalbė
ta. Tarsi šį šviežiausią laik
raščio numerį esi skaitęs 
mažiausiai prieš porą metų. 
Tarsi iš vieno spaudos orga
no į kitą keliautų keli vienos 
ir tos pačios medžiagos va
riantai, kuriuose kartojasi 
viskas — frazės, išsireiški
mai, paviršutiniški argumen
tai. Keičiasi tik viena deta
lė—to ar kito straipsnio, ap
žvalgos ar komentaro auto
riaus pavardė.

Tai nėra klaidingas įspū
dis. Jo priežastis taip pat 
nėra sunku nustatyti. Ir iš
ties — visiškai uždara bet 
kokiems naujiems vėjams, 
sustingusi ir sustabarėjusi, 
kaip maro bijanti kontaktų 
su tėvyne buržuazinė emi- 

! gracija jau daug metų sap
nuoja vienus ir tuos pačius 
praeities sapnus, minta jo
kio, nė mažiausio realaus 
pagrindo neturinčiomis atei
ties iliuzijomis. Visa tai gim
do senųjų išeivių kartėlį, 
nusivylimą, stagnaciją, grei
tina jaunųjų nutautėjimą. 
Nukirsta šaka turi nudžiū
ti, — toks gamtos dėsnis. 
Žinoma, jeigu ji visiškai at
skirta nuo kamieno, pridursi
me. Šios elementarjųg tiesos 
nepaisymas lietuvi^ išeivijai 
jau atnešė nemaža žalos.

O dabar pasidomėkime 
konkrečiais pavyzdžiais. Per
nai Kanados laikraštis “Tė
viškės žiburiai” aprašė neįti
kėtiną įvykį, atsitikusį To
ronte. Tai, kad lietuvis Algis 
Senkus vedė lietuvaitę Vidą 
Barakauskaitę, žinoma, nau
jiena, tačiau nieko pritren
kiančio čia nėra. Tačiau šiose 
vestuvėse buvo šis tas dau
giau, kas labai nudžiugino 
išeivijos lietuvius ne tik 
Amerikoje, bet ir tolimojoje 
Australijoje. Pasirodo, ves
tuvių metu Algimantas iškil
mingai pareiškė, kad “nuo 
šiandienos jie namuose kal
bėsią tik lietuviškai”.

Dauguma Lietuvos radijo 
klausytojų, žinoma, nusivy
lė — jie laukė kažko ypatin
gesnio. Didelis, mat, stebuk
las — kalbėti lietuviškai! 
Matyt, kad neturi ką rašyti į 
laikraščius. Rašyt, žinoma, 
gal ir neturi, tačiau Lietuvos 

Vilniaus Viršuliškių mikrorajono prekybos centro maisto produktų parduotuvės
kolektyvas iškovojo pavyzdingo pirkėjų aptarnavimo parduotuvės vardą. Neseniai 
parduotuvėje pradėjo veikti releksacijos kambarys. Prie krėslų įtaisytos stereofoninės 
ausinės leidžia kiekvienam individualiai pasirinkti vieną iš trijų muzikinių programų.
Čia pat esančioje kavinėje rezervuojamos vietos norintiems pietauti ar išberti kavos.

Nuotraukoje: Naujas Vilniaus Viršuliškių mikrorajono prekybos centrai.
A Sabaliausko nuotrauka
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gyventojai, ko gero, visiškai 
nesiorientuoja išeivijos reali
jose. Štai kaip jau paminėtą 
Algimanto “žygį” įvertino 
Australijoje leidžiamas lietu
vių laikraštėlis “Mūsų pasto
gė”: “Niekur neteko ko nors 
panašaus nei skaityti, nei 
girdėti. O tai yra iššūkis 
visoms jaunoms šeimoms”. 
Bet gi kas gali būti lengviau, 
nei lietuviui kalbėti lietuviš
kai? — šoks ginčyti Lietuvos 
lietuvis. Ir nepastebės pasa
kęs paradoksą. Ir išties — 
tai, kas lengva visiškai suru
sintam, anot tos pačios “Mū
sų pastogės”, Lietuvos pilie
čiui, yra beveik neįkandamas 
riešutas lietuvybę išsaugoju
siam išeiviui. Tačiau šio pa
radokso Lietuvos lietuvis ir 
norėdamas nepastebės, nes 
jis nė neįtaria, jog yra dipu
kų spaudos “nutautintas” ir 
“surusintas”. Štai kodėl jam 
lengva lietuviškai ir kalbėti, 
ir skaityti, ir rašyti, ir, ko 
gero, gyventi. Kas kita Aus
tralijoje. Kalbėtis namie lie
tuviškai, anot “Mūsų pasto
gės” “. . . be abejo, nėra 
lengva, tačiau kietai nusista
čius įmanoma ir net privalu”. 
Štai taip jie patys dar kartą 
patvirtina jau minėtą tiesą— 
šakai, atskirtai nuo kamieno, 
lemta nudžiūti. Šios tiesos 
nepaisymas ateityje ir lems 
lietuviškosios išeivijos etninę 
mirtį.

“Tas pats per tą patį” — 
dar nereiškia, kad tai būtinai 
nuobodu. Vis dar nenusibos
ta “Mūsų pastogės” tarptau
tinio apžvalgininko Darūno 
politinės jumoreskos, kurias 
jis kažkodėl vadina apžvalgo
mis. Kodėl Artimuosiuose 
Rytuose neramu? Kas laiko 
užgrobęs arabų žemes? Kas 
išvijo milijonus palestiniečių 
iš jų gimtinės? Kas kursto 
karo ugnį Libane? Kas su
bombardavo Irako mokslinį 
atominį centrą? Kas naudoja
si neribota dėdės Simo pa
galba? Atrodytų, tai ir vai
kui aišku. Tačiau tik ne 
Darūnui.

Jis turi savąją Artimųjų 
Rytų įvykių versiją. Pasiro
do, dėl visko kalta Tarybų 
Sąjunga, tačiau ji veikia ne
paprastai gudriai ne savo
mis, o Sirijos rankomis. Ta
čiau ne mūsų nosiai Darūną 
pergudrauti. Taigi žodis ži
novui: “Tai patvirtina ir Siri
jos kariuomenės koncentraci
ja prie Jordano. Sakoma, 
kad ten sutraukta 50 tūkst. 
vyrų ir sunkiai patikimas 12 
tūkst. tankų skaičius. Tankai 
sovietų gamybos, o jų vai
ruotojai gal net ir rusiškai 
kalba . . .”

Pašėlusi visgi fantazija pas 
tą Darūną, galvoji skaityda
mas, pats Žiulis Vernas to
kios pavydėtų. Pasirodo, 
tankų Sirija turi kelis kartus 
daugiau negu Hitleris, prieš 
užpuldamas Tarybų Sąjungą. 
Šitokių duomenų nesurasi nė 
viename Vakarų laikraštyje, 
išskyrus, žinoma “Mūsų pa
stogę”. Ir nieko keisto čia 
nėra — juos visus — ir ne

3-IAS PUSLAPIS

Sartų į ežero pakrantėse 
dunkso šena Dusetų giria. 
Visus išlakius medžius čia 
peraugo liepos. Pirmame gi
rios kvartale yra aukščiausia 
ir drūčiausia Lietuvoje, dau
giau kaip 200 metų sulaukusi 
liepa. Ji yra 35 metrų aukš
čio, 5,52 metro storio, 1,84 
metro skersmens.

Nuotraukoje: Didžiausia 
Lietuvos liepa ir jos šeimi
ninkas, dvidešimt aštuntus 
metus eiguliaujantis Jonas 
Stakėnas.

K. Driskiaus nuotrauka

tik šiuos I — gerbiamas ap
žvalgininkas ima iš dviejų 
šaltinių: arba nurašo nuo 
lubų, arba išlaužia iš piršto. 
Gaila vieįio — jeigu visas 
šias apžvalgas išvertus į ang
lų kalbą ir pasiuntus į stam
biausius Amerikos žurnalus, 
Darūnas : 
toli pralen 
jumoristą

savo populiarumu 
ktų garsųjį politinį 
Artą Buchvaldą.
kio tipo linksmybių 
»e” spaudoje nėra 

daug. Andt “Naujienų” “. . . 
šiandien n 
sų laikraštį, 
linčas verjžte veržiasi iš jo 
puslapių, 
cinizmas,

ejauku paimti mū- 
nes dvasinis

Bulvarinis tonas, 
______ . laukinio žmogaus, 
pramokusib rašyti, atsiradi
mas spaudos puslapiuose, 
dergimas garbingo žmo
gaus”. . ir taip toliau —- 
nutraukiame citatą, nes ir 
taip pasak 
pakankamai. Belieka pridur
ti — gaila . . .

yta daugiau, nei

KaĮzys Bagdonavičius

o o o

Vandalinas Junevičius

VAKARIETIŠKAS
BUKIETAS

Apetitas didėja
Oligarchų apetitas 

nuolat didėja.
Jiems kilo Savanaudiška,

pikta idėja
Visoms bendruomenėms

diktuoti savo valią,
Visam pasauliui rodyti

savąją galią.
--------------------------------------
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KELIAS Į BIRŽUS
Pranas Karlonas

Nuo tos kelionės į Biržus 
praėjo apie trejetas metų, 
bet ji neužsimiršo, ir ypač 
vaizdžiai prisimena, kuomet 
vėl būnu šiame kely. Nusi
šypsau anam prisiminimui ir, 
regis, vėl šalia sėdi ta pati 
nejauna — jau apie šešiasde
šimties metų moteris, tačiau 
miela, iškalbi ir labai baltai 
pražilusiais plaukais. Jos 
vardas Emilija.

Už Vilniaus, kai abipus 
plento atsivėrė laukai su dar 
nenuimtu vasarojumi ir ne- 
nukritusia ryto rasa, viešnia 
netikėtai pritilo ir kone prisi
glaudė kakta prie “Volgos” 
priekinio lango stiklo. Ką gi, 
ne pirmąkart regiu, kai Lie
tuvos laukų vaizdai godžiai 
patraukia žmonių akis ir tuo
met man atrodo, kad supran
tu, kaip gyvai prakalbina šir
dis ir atmintį tų, kas taip 
seniai, dažniausiai jaunystės 
metais, palikę juos, išėjo lai
mės ieškoti svetur. Jaučiau, 
kad ir Emilijai gražiai, šiltai 
užgulė akis skaistaus, rasoto 
ryto laukų peizažas. 0 kai 
atsitraukė nuo stiklo, netikė
tai paklausė:

— Kokiu keliu jūs mane 
vežate?

Neiškart suvokiau, ką sle
pia šie žodžiai. Kelias man 
buvo kaip ir daugelis Lietu
vos kelių — plati asfalto 
juosta, abipus kurios auga 
žmogaus pasodinti medžiai, 
arčiau ar toliau paregi sody
bas, pamatai galvijų bandas, 
pasidžiaugi, kad taip gražiai 
žaliuoja ar žydi bulvių lau
kai, rasotomis varpomis žyb
si javai . . . Ne, ne, tuomet 
tikrai nesupratau viešnios 
klausimo ir tik gūžtelėjau pe
čiais, lyg sakyčiau: pati ma
tote, kokiu keliu važiuojame. 
0 pats irgi žybėjau akimis, 
nes kaip nesidžiaugsi, jeigu 
regi, kad žmonės taip suža
vėti savo gimtuoju kraštu. 
Tačiau viešnia nenusileido, 
tik dabar jos balsas pasidarė 
sausas.

— Sakykite, — perklausė 
ji, — kokiu keliu mane veža
te?

— Ponia Emilija, pačiu 
trumpiausiu, — juokauda
mas atsakiau.

— O aš maniau, kad jūs 
nuoširdus žmogus, — paprie
kaištavo viešnia ir dabar ji 
atsilošė į sėdynės atkaltę, ir 
ant jos balto veido nugulė 
lengvas liūdesys. Bandžiau 
kalbinti, aiškintis, bet ji pa
siliko negirdinti, tik retkar
čiais mostelėdavo ranka, at
rodė, ginasi nuo paausyje zy
ziančios musės.

— Va, matote, — vėl pa
gyvėjo ji, — ir parodė į 
pakelėje dvejomis eilutėmis 
augančias obelis, kurių šakos 
supo dar nesunokintus vai
sius. — Juk tai dėl propa
gandos, — tęsė viešnia — 
Nekvaila juk, viską, viską 
suprantu.

— Ad' Šiai koks dalykė
lis! — nudžiugau, suvokęs 
tokios jos elgsenos priežas
tį, — Jums, ponia, ar tik 
neatrodo, kad Lietuvoje turi
me tik vieną tokį kelią? 
Asfaltas, šalikelėje medžiai. 
O va, dar ir vaismedžiai 
derlių nokina. Ar ne dėl to 
supykote, kad neva tuo vie
ninteliu keliu, taip sakant, 
propagandiniu su jumis ke
liaujame?

— O ką? Ir daugiau tokių 
kelių yra? — atsigręžusi tie
siai ir giliai į akis pažvelgė 
Emilija. Ir dabar jau žinojau, 
kokia ten, Amerikoje, drau
gija supa šitą nuoširdžią pra- 
žilėlę. Ak, močiute, norėjau 
jai pasakyti, bet tik atsidu
sau, nelyg ne už ką gavęs 
mazgote per veidą. Pagaliau, 
ką jai galėjau pasakyti? Bet 
dabar labiau atkutusi Emilija 
ant vairuotojo peties padėjo 
ranką ir paprašė sustabdyti

je. — Kokia pas kunigą gali 
būti dukra ar koks sūnus?

Pasirodo, pas šitą yra. Bet 
ir giesmė ne ta. Net į galvą 
nedingtelėjo mintis, kad ši 
taip nuoširdžiai į dievą tikin
ti moteris, išpažįsta jį ne per 
katalikų, o per evangelikų- 
reformatų tikėjimą. Nereikė
jo man užmiršti, kad Biržų 
kraštas tuo ypatingas, bet, 
kaip sako, šaukštai buvo po 
pietų. Tiesa, netrukus graži, 
drąsi, liekna it smilgelė mer
gina prablaivė galvas ir jau 
daiktus regėjome apšviestus 
gyvenimu, kurį kulto tar
nams teikia jų tikėjimas ir 
įstatymai.

— Ačiū, — pasakė šventi
ko duktė, — ačiū, kad sura
dote kelią, — ir, pradingusi 
namo durų ertmėje, skubiai 
sugrįžo su dvejomis taurelė
mis vyno. Vyno būta nami
nio, juo ilgai smaguriavome, 
gyriau ir buvau sąžiningas, 
nes tikrai nepataikavau.

Gerokai užtrukusi sugrįžo 
ir Emilija. Jau ne viena, 

i Šalia jos žirguliavo senu
kas — laibas, aukštokas, 

j inteligentiškas, pasitempęs 
1 ir džiaugsmingas. Maloniai 
Į pasisveikinęs pasakė, kad jo 
j brangi ir netikėta viešnia 
panorusi pabūti bažnyčioje. 
Ir pakvietė, girdi, jeigu nori
te, prašome . . . Eime kar
tu .. .

Kelyje iki bažnyčios jis 
pasakojo legendas — apie 
pilį, ežerą, apie miestą, o 
paskui ilgai atrakinėjo di
džiulės bažnyčios dideles ir 
sunkias duris . . . Tai pir
moji ir kol kas vienintelė 
evangelikų-reformatų bažny
čia, po kurios skliautais sto
vėjau, stebėdamasis, kokia 
ji, palyginus su katalikų baž
nyčiomis, kukli — be žvilge
sio, be didesnių puošmenų. 
Ir kažkodėl galvojau, kad 
šios bažnyčios dievas arčiau 
teisybės, nes paprastesnis 
savo gyvenimu ir labiau arti
mas liaudies buičiai.

O viešnia Emilija, regiu, 
priklaupė ant nuogų grindų 
ir galva nulenkta žemai že
mai. Tylu. Vėsu. Ir per šitą 
tylą ir vėsą, sutūpusią po 
didžiuliais erdviais bažnyčios 
skliautais pasigirdo garsūs 
pakūkčiojimai.

— Čia ją krikštinau, — 
pasakė evangelikų-reforma- 
torių šventikas. — Jau dide
lė buvo. Prisimena . . .

Linktelėjau galva, tačiau 
sumečiau, kad gal ne tai 
viešniai yra brangiausia, gal
vojau, kad gal jos išpažįsta
mas dievas nuo gimtosios že- 

• mės, nuo vaikystės prisimi
nimų yra kur kas artimesnis. 
Pakilusi nuo kelių Emilija 
ilgai žvalgėsi, matyt, norėda
ma atrasti, kas čia buvo 
tada, jos tolimais vaikystės 
metais.Gal neatrado, kad vis 
dažniau kaukšėjo į grindis 
batų kulnai, žingsniai vis 
greitėjo ir iš bažnyčios išėjo 
pirmoji. Nešėsi prisiminimus 
ir žinojimą, kad daugiau čia 
neateis . . .

Šventoriuje mane viešnia 
pagyrė, sakė:

— O kepurę visgi nusiė
mei. Bažnyčioje buvai be 
kepurės.

— Aš ir dabar be kepurės. 
Vasarą jos nenešioju, — pa
rodžiau į galvą.

Viešnia nužvelgė nuo plau
kų iki batų ir paspėliojo:

— Betgi tu netikintis.
— O kepurę vistiek nusiė

miau, — pasakiau viešniai.
Iš Biržų dar keliavome į 

Papilę. Prisipažįstu, kad 
man visuomet slegiančiai 
sunku bendrauti su liūdin
čiais žmonėmis. O Emilijos 
čia, jos gimtosiose apylinkė
se, linksmos visgi nemačiau. 
Tai, sakyčiau, labai reta. Jos 
liūdesį pabandžiau išsiaiškin
ti tuo, kad čia nėra nei vieno 
brangaus žmogaus — tėvo, 
motinos, brolio, sesers — 
kapo, kurį saugotų akmuo ar 
kryžius. Visi kapai kažkur 
kitur, o čia ... Prie ko 
pastovėti, pamastyti.? . . .

mašina. 0 po valandžiukės 
jau sveikinosi su žmogumi, 

į šienaujančiu pakelės žolę . . .
Vėl juokėsi, čiupinėjo dalgia- 

! kotį, rodė į supjautas pradal- 
■ ges. Supratęs, kad geresnės 
progos nepasitaikys, pravė- 

i riau mašinos duris ir garsiai 
paklausiau:

— Ar jūs, gerasis žmogau, 
nepasakysite, kokiu keliu va-

I žiuojame? Ar šis veda į 
j Biržus?

— Ir į Biržus, ir į Šiaulius, 
net į Rygą. Žiūrint, kur jums 
reikia, — pasakė jis.

— Aš žinau, bet kad man 
viešnia netiki. Iš toli, iš 
Amerikos ji. Sako, kad šis 
kelias specialiai svečiams pa
važinėti. Propagandinis ke
lias . . . Supranti, gerasis 
žmogau? — nenuleidau bal
so.

Žmogus nusijuokė, paplojo 
delnu per dalgiakotį ir greit 
surimtėjęs pasakė:

— Čia jau nieko nepadary
si. Ir šis ir visi keliai komu
nistų. Niekuomet mūsų Lie
tuva neturėjo tokių, kaip 
dabar. Bet negi, ponia, apie 

i mūsų gyvenimą tiek mažai 
[žinote —, klausė viešnią ir 
| mąstė: — Ką gi, seniai, 
regiu, išvažiavote. Daug tuo
met važiavo. Ir pats buvau 
pasikėlęs, bet ačiū dievui, 
kad neišvažiavau, — kalbėjo 
šienpjovys, o galop pasiteira
vo: — Regis, norėtųsi su
grįžti, a? Savame krašte 
džiaugsmas didesnis, bėda — 
lengvesnė . . .

— Nežinau, — atsiliepė 
viešnia, o paskui: — 0 argi 
nepriimtumėte, jeigu norė
čiau grįžti?

— Duonos užtenka, — pa
sakė žmogus.

Mašina vėl važiavo į Bir
žus, bet jaučiau, kad Emiliją 
vis dar graužia abejonės. 
Matyt, negalėjo suderinti to, 
ką girdėjo apie Lietuvą, su 
tuo, ką atvykusi mato. 0 
patikėti, kad žmonės moka 
gražiai apmeluoti dievobai
minga moteris nesiryžo. Juk 
ten, Amerikoje, jos draugai, 
iš jų tos žinios ir apie Lietu
vą .. .

VIEŠNAGĖ BIRŽUOSE
Kai mums Biržuose rodė į 

šventiko namus, Emilija su
kluso ir norėjau tikėti, kad ji 
dabar laiminga, nes netrukus 
pasibels į duris ir pasakys:

— Ar prisimenate ma
ne .. .

Ji dažnai minėjo šventiko 
pavardę, dažniau negu kieno 
kito, ir neslėpė savo dievo
baimingumo. Jau suspėjau 
sužinoti, jog paregėti kunigą 
jai bus oi kaip malonu. Šit 
net ir paltą iš Amerikos jam 
atvežė. Nuoširdžiai jai sten
giausi pagelbėti ir, kai maši
na privažiavo prie mums rei
kalingų namų, palydėjęs 
viešnią pro vartelius, kartu 
su vairuotoju pasilikome jos 
laukti lauke.

— Jūs jo tikrai nepažįsta
te, — dar, ir jau paskutinį 
kartą paklausė viešnia. — 
Nuostabus, bet gal jau ir 
nebeatpažins. Juk tiek metų, 
tiek metų! . . .

— Tikrai nepažįstu, — dar 
kartą užtikrinau viešnią.

Emilija jaudinosi ir jos 
nešuliai krito iš rankų, bet 
mums regėjosi, kad dabar 
esame būtent savo vietoje ir 
į pagalbą jai nesisiųlėme — 
norėjome, kad moteris pasi
belstų į gerbiamo žmogaus 
duris be prašalaičių para
mos. Gražus, nuostabiai gra
žus darželis ir daug gėlių, 
rodė, kad jis nestokojo net 
mažiausios globos.

— O gal dukrą jo pažįsta
te? Juk Vilniuje mokėsi. Uni
versitete, — dar atsigręžė 
viešnia.

— Dukra? Ką tu, moterie? 
Kokią dukrą? — suošė galvo
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I Pabrėžia, bet nieks neklauso
Kas—pabrėžia? Kas—ne- 

i klauso?
Pabrėžia daug kas, o ne- 

I klauso . . . Tačiau būkime 
i konkretūs. Antai, dar šių 
j metų sausio mėnesį vienas 
“Draugo” redaktorių, pasira
šęs M. Dr. šitaip pabrėžia: 
“tenka pabrėžti, kad būtų 
geriau, jei Lietuvoje besilan
kantys išeiviai iš viso nesi
leistų į kalbas su “Gimtojo 
krašto” korespondentais”.

Naivus tas M. Dr. Juk 
galima “perbrėžti” kur kas 
geriau, sakysime, kad atvy
kę į Lietuvą išeiviai “iš viso 
nesiteistų į kalbas” su komu
nistais, komjaunuoliais, pio
nieriais, su visokiais ten de
putatais, aktyvistais, visuo
menininkais ir taip toliau, ir 
taip toliau. Tačiau tiek to, 
M. Dr. dar subręs iki tokio 
patarimo, o mums, pasinau
dojus tokia proga, irgi norisi 
prisiminti “Gimtąjį kraštą”, 
kurį M. Dr. apšaukia: “Šiaip 
ar taip “Gimtasis kraštas” 
yra pats grubiausias sovieti
nės propagandos organas, 
tinkantis tik dviem dalykam: 
mulkinti išeivijos “pažangie
siems”, (. . .) na, ir duoti 
amunicijos išeivijai kiršin
ti”. . .

Kas dėl “apmulkintų “pa
žangiečių, tai priminsime, 
kad būtent jie ir ponams iš 
“Draugo” parodė kelią į po
karinę Lietuvą. Atrodo, pati
ko ir dabar, atrodo, kad jie 

' nieko prieš. Ir iš M. Dr. 
rašinio seka, kad tevažiuoja 
išeiviai į Lietuvą, tik — o 
die! — tesprunka kur akys 
mato nuo tų “Gimtojo kraš
to” korespondentų.

Lengva mūsų ponams prie
kabiauti, kadangi faktai, 
konkretumas jiems, deja, be
veik neegzistuoja. Štai kad ir 
dėl pono M. Dr. teiginio 
“Drauge” (1981 m. sausio 
mėn. 20 d.). Pasakė, kad 
“Gimtasis kraštas” yra gru
biausias sovietinės propa
gandos organas” ir tikėk 
jam. O ne, ponai! Šitaip, 
atsiprašinus, per daug stor
žieviška, labai negražu, pasa
kysime—ne katalikiška ... Ir 
jeigu jūs patys nesugebate 
įsitikinti “Gimtojo krašto” 
korespondentų korektišku
mu, nesugebate pamatyti jų 
geravališkumo, tai, prašau, 
tą padaryti jums padėsi
me . . . Pavyzdžiui, tas iš

NAUJOS KNYGOS
“Vagos” leidykla Vilniuje 

išleido pirmąją Dalios Kudž- 
maitės knygą “Iš jūsų šilu
mos”. Joje atsiskleidžia 
skaidrus jaunystės pasaulis, 
atvira meilės lyrika. Autorės 
širdis trokšta bendrauti su 
aplinka, rodyti kitiems grožį. 
Kito debiutuojančio auto
riaus Arvydo Genio rinkiny
je “Žemiškas mūsų likimas” 
vyrauja vyriškai santūresnis 
tonas. Jaunojo poeto eilėraš
čiai — tai pokalbis apie 
bendraamžius, savo gyveni
mą mieste, tėviškės ilgesį, 
mylimus žmones.

Žinoma prozininkė, drama
turge Dalia Urnevičiūtė, lite
ratūrinį kelią pradėjusi eilė
raščiais, vėl padovanojo poe
zijos rinkinį “Sekmadienių 
salos”. Rašytojos temos: kas
dieniška buitis, gamta, ro
mantikos ilgesys. Gerai žino
mas skaitytojams Vytautas 
Skripka išleido eilėraščių rin
kinį “Žinia”. Knygos centre 
apmąstymai apie Tėvynę, 
darbą, kūrybą, draugystę. 
Knygynuose pasirodė ir an
trasis Vytauto Rubavičiaus 
eilėraščių rinkinys “Laiko 
įtampa”. Autorius taip rašo 
apie savo knygą: Juozo Ne
krošiaus satyrinių epigramų 
rinkinys “Pelnynų atmintis” 
tarsi baigia vasaros poezijos 
barą.

R. Umbrasaitė

“Draugo” ponas M. Dr. užsi
puolė “Gimtąjį kraštą”, kaip 
teikianti “amunicijos išeivijai 
kiršinti” . . . Koks nesąžinin- 

į gumas! Norėtųsi išgirsti, kas, 
! kur, kada “Gimtajame kraš- 
■ te” parašytu ne taip, kaip 
į tikrovėje yra, Lietuvoje ar 
I išeivijoje. Maža to. “Gimtojo 
I krašto” savaitraštis linkęs 
i netgi kai ką nutylėti. Galima 
| jam tai prikišti, rodyti, kad 
| jis nepilnai pasinaudoja pro- 
i ga plačiau parodyti, kiek 
i daug nesutarimų, absurdo ir 
I panašias taip vadinamame 
i “vadavime”. Kita vertus, ne- 
' sunku suprasti, kad kai kurie 
i “Gimtojo krašto” nutylėjimai 
I susieti su pagarba išeivijos 

lietuvių jaunajai kartai.
Sakote — tuščiažodžiauja

me? Ką gi, paimkime, pavyz
džiui “Gimtojo krašto” Nr. 

I 34, išvydusį pasaulį šių metų 
rugpjūtyje, kur Sigita Vai
tiekutė plačiai rašo apie šie
met veikusius lituanistikos 
kursus Vilniaus universitete 
ir juose besimokinusį išeivi
jos jaunimą. Iš aštuonių sa
vaitraščio puslapių du užima 
Viktoro Kapočiaus nuotrau
kos, kuriose matome išeivi
jos jaunimą. Vienoje, užėmu
sioje visą pirmąjį “Gimtojo 
krašto” puslapį, matome ant 
žirgo merginą. Užrašas po 
nuotrauka liudija: “šias aki
mirkas lietuvaitė iš Jungti
nių Amerikos Valstijų Asta 
Aleksonytė ilgai prisimins: 
svečiuodamasi tėvų gimtinė
je, ji smagiai pajodinėjo eik
liuoju žirgeliu”.

Klausimas: žino ar ne 
“Gimtasis kraštas”, kad pa
matęs ją, ALTo pirmininkas 
K. Šidlauskas neabejotinai 
pasidžiaugs:

— O! tai mano dukterė
čia! . . .

Arba štai kitoje nuotrau
koje regime laimingai besi
šypsančią Audronę Soliūnai- 
tę.

— Betgi jos tėvas Vytau
tas Šoliūnas irgi ALTo vei
kėjas,—nustembame mes.

Taigi, “Gimtasis kraštas” 
nesmaguriauja tokiais anaip
tol nebereikšmiais dalykė
liais. Ten supranta: vaikai 
eina savo keliu. Ne jiems 
rausti dėl tėvų darbų darbe
lių. Ar, žinoma, pasitaikius 
progai jie mielai susitinka ir 
su “Gimtojo krašto” kores
pondentais. Stepas Grigas

IŠLEIDO “MINTIS”
Vladas Raila. Nuo Rozali

mo iki Kalifornijos (150 psl.).
Autorius knygoje pateikia 

platų vaizdą apie lietuvių 
išeivių klajones po Kanadą, 
pasakoja apie pažangių lietu
vių organizavimąsi Toronte, 
apie darbininkų laikraščio 
leidimą, apie kultūrinę veiklą 
Chicagoje, kultūrinius ryšius 
su Tarybų Lietuva. Knyga 
iliustruota nuotraukomis.

Lietuvos komunistų parti
jos spauda. 1917-1940. Bib
liografija. I dalis. Knygos ir 
brošiūros (438 psl.). Biblio
grafijoje aprašoma Lietuvos 
Komunistų partijos spauda, 
leista daugiausia partijos ne
legalios veiklos metais.

Šiaulių dramos teatras (79 
psl.). Gausiai nuotraukomis 
iliustruotas leidinys, skirtas 
Šiaulių dramos teatro pen
kiasdešimtmečiui, supažindi
na skaitytoją su svarbiau
siais teatro kūrybinio vysty
mosi laikotarpiais, kai kurių 
teatro aktorių kūrybiniu ke7 
liu.

Algė Jankevičienė. Vil
niaus Gotikos ansamblis (62 
psl.). Iliustruotame leidinėly
je pasakojama apie šv. Onos, 
Bernardinų bažnyčių ir vie
nuolyno ansamblį ir jo kūrė
jus.

Žurnalistika 79 (183 psl.). 
Knygoje pateikiama Lietu-

PRISIMENANT POETĄ ANTANĄ STRAZDĄ
Šias nuotraukas prisiuntė mūsų ilgametis bendradarbis 

Antanas Trumpickas (Gučiūnietis), miręs rugsėjo 29 dieną. 
Nuotraukas gavome jau jam mirus.

■ ' ■ x * ap* * ? JĮ
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Kamajų kapinės. Čia 1888 m. palaidotas liaudies poetas 
! Antanas Strazdas.

Liaudies poeto Antano Strazdo kapas Kamajų kapinėse.

Antano Strazdo vardo Kamajų vidurinės mokyklos rūmai.

1979 metų veiklos kronika, kalbos žodžių,literatūrinės
rašoma žurnalistikos prakti
kos, teorijos bei istorijos 
klausimais, spausdinama 
apybraižos, recenzijos, re
portažai ir kt. Leidinys ilius
truotas nuotraukomis.

L. Dockienė

IŠLEIDO “MOKSLAS”
Lietuvos TSR nacionalinis 

parkas (176 psl.). Leidinyje 
supažindinama su pirmojo 
Lietuvos nacionalinio parko 
(Ignalinos, Utenos, Švenčio
nių raj.) geologine sandara, 
fizinėmis geografinėmis ypa
tybėmis, augalų ir vandens 
gyvūnija, kultūros vertybė
mis. Daug rašomą apie Lie
tuvos TSR nacionalinio par
ko projektavimo bei tvarky
mo darbus.

Lietuvos TSR raudonoji 
knyga (84 psl.). Knygoje 
pateikiami duomenys apie 30 
Lietuvoje nykstančių augalų 
ir 42 gyvūnų rūšis, nurodo
mos priemonės joms išsaugo
ti.

A. Lyberis. Sinonimų žo
dynas (504 psl.). Žodyne pa
teikta apie 5200 sinoniminių 
žodžių grupių, apimančių per 
2700 žodžių bei frazeologiz- 

įdėta nemaža ir tarmybių, 
senstelėjusiu ir naujai atsira
dusių žodžių bei šiek tiek

eratūroje pasi-

,s lingvarum Lit 
jsl.). “Universi-

ėje išleista gra-

klas. Leidinyje 
fotografuotas

grožinėje Ii 
taikančių svetimybių.

Universita 
vaniae (120 
tas Lingvardm Litvaniae” — 
pirmoji Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštys 
matika, svarbus lietuvių kul
tūros pamini 
pateikiamas 
gramatikos tekstas ir jo ver
timas į lietuv 
niame straipsnyje supažindi
nama su gramatikos sanda
ra, parodoma jos reikšmė ne 
tik lietuvių 
slavistikos be 
tikos mokslui

ių kalbą. Įvadi-

kalbos, bet ir
i indoeuropieis-

I). Cičalienė

Guillermo

□ administraci- 
dina Amerikos

Kaltina 
prez. Reagan

New York. —
Ungo, Demokratinio Revo
liucijos Fonde vadas, kaltina 
prez. Reagan 
ją, kad ji klai
tautą apie civilinį karą Salva
dore, siekdamja pritarimo sa
vo teikiamai 
bai.

karinei pagal-
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KANADOS ŽINIOS Į

Prieš ginklavimosi lenktynes
J. YLA

Kanados žmonės, negirdė
ję patrankų balso nuo 1812 
metų, nesijaudina taip, kaip 
žmonės Europoj, — dėl ato
minio ginklavimosi lenkty
nių. Nežiūrint to, vistik ir 
Kanadoje judėjimas prieš 
atominio ginklavimosi lenk
tynes vystosi labai plačiai.

Pažymėtina, kad moksli
ninkų konferencija Banff, Al
bertoj, pavadinta “Pugwash 
Conference”, įvykusi rugsėjo 
pradžioje, pasisakė prieš nu- 
klinį ginklavimąsi. Priimtoj 
rezoliucijoj sakoma, kad nie
ko nelaukiant būtų užšaldyti 
JAV ir TSRS nukliniai arse
nalai ir einama prie ginklų 
mažinimo. Taipgi mokslinin
kai pasisakė už tai, kad “Salt 
2” būtų tuojau ratifikuoti. Ir 
aplamai, mokslininkai pa
smerkė taip vadinamą “limi
tuotą nuklinį karą”, kaip 
baisią apgavystę.

Mokslininkai pasisakė už 
sudarymą viso šalių sutarties 
prieš nuklinių pabūklų proli
feraciją.

Tuo pačiu sykiu, šiai moks
lininkų konferencijai Kana
dos valdžia tiesiog koją paki
šo, neduodama vizos dviem 
tarybiniam mokslininkam, 
dr. Vladimirui Pavličenko ir 
dr. Vladimirui Ustinovui, ku
rie konferencijos rengėjų bu
vo pakviesti dalyvauti. Dr. 
Pavličenko, kaip žinia, yra 
Pugwash Komiteto Tarybų 
Sąjungoje sekretorius. Už 
tokį pasielgimą Kanados val
džiai tiesiog gėda.

Pugwash Konferencija, 
kaip žinoma, buvo suorgani
zuota amerikiečių industria-

listo. Pirmasis pasitarimas 
įvyko Pugwash miestelyje, 
Novaškotijoj. Pastaroji kon
ferencija jau buvo 31-moji. 
Joje dalyvavo mokslininkai 
iš 40 valstybių.

Įdomus reiškinys pasirodė 
neseniai įvykusiame Kana
dos Romos Katalikų vyskupų 
ir prelatų pasitarime Mon- 
treale. Pasitarime dalyvavo 
100 vyskupų ir prelatų. Čia 
katalikų vyskupai ir prelatai 
pasmerkė JAV nutarimą ga
minti niutronines bombas. 
Savo pareiškime jie sako: 
"Niutroninė bomba užgauna 
giliausius žmonijos jausmus. 
“Vadinimas bombos švaria, 
kadangi ji nenaikina namų, o 
naikina tik žmones, demon
struoja, kaip moraliai suban
krutavusi mūsų civilizacija.”

Vyskupai perspėja, kad su
grįžimas prie šaltojo karo 
sudaro pavojų nuklinio “holo
caust”.

“Mes tikime, kad . . . Ka
nados vyriausybė turi imtis 
atsakomybės daryti viską 
įmanomą pasipriešinti Jung
tinių Valstijų iniciatyvai niu
tronines bombos klausimu.”

Reikia pasakyti, kad tai 
pirmas atsitikimas, kad 
aukštoji Kanados katalikų 
dvasiškija viešai pasisakė to
kiu žmonijai opiu klausimu.

Prie to viso, reikia pasaky
ti, kad ir didlapiuose laikas 
nuo laiko pasirodo straipsnių 
ir editorialų, įspėjančių, kad 
žmonės neturėtų iliuzijų, jog 
galimas lokalinis nuklinis ka
ras; jog nuklinis karas nepa
liestų Kanados.

Namų savininkų bėdos
Namų klausimas visuomet 

buvo opi problema, bet pas
taruoju metu namų savinin
kus užklupo didelės bėdos.

Pirmiausia, procentai už 
morgičius pakilo 100 procen
tų. Aišku, mėnesiniai mokė
jimai taip pakilo, kad dauge
lis skundžiasi, kad nebeįma
noma išsiversti. Spaudoj pa
sirodė spėjimai, kad 100,000 
namų savininkų per visą Ka
nadą gali būti priversti palik
ti namus. Kiti norėtų par
duoti, bet kadangi namų kai
na labai iškilo, tai nelengva 
ir parduoti. Įsivaizduokit, už 
vidutinį namą reikalauja nuo 
$100,000 iki $150,000.

Bet ir pabėgus iš namų 
padėtis nepalengvėtų. Nuo
mos už butą taipgi pasakiš
kai iškilo, ir vis dar kyla.
Yra dar viena bėda. Ir 

gana nemaloni.
Per eilę metų namų staty

tojai naudojo “formaldahy- 
de” vilnas. Niekam tada 
neatėjo į galvą, kad ateis 
laikas, kad tos “vilnos” pasi
darys pavojingos. 0 kaip tik 
taip ir atsitiko.

Sveikatos apsaugos eks
pertai paskelbė, kad ta insu- 
liacija garuoja ir pripildo 
namus pavojingais garais. 
Valdžia uždraudė toliau nau
doti tas vilnas namų insulia- 
cijai. Visoj Kanadoj esą apie 
100,000 namų su ta insuliaci- 
ja. Žmonės jau skundžiasi, 
kad ta insuliacija jau kenkia 
jų sveikatai. O kaip tą insu- 
liaciją pakeisti?

Apskaičiuojama, kad vidu
tinio namo insuliacijai pa
keisti reiks bent $10,000. Tai 
baisiai dideli pinigai darbo 
žmonėms, kurie turi tokius 
namus.

Reikalaujama, kad federa
te valdžia atmokėtų. Kaltina 
ją, kad ji pradžioj neuždrau
dė naudoti tą insuliaciją.

Jeigu valdžia sutiktų pa
dengti išlaidas, tai jai atsiei
tų arti $100,000,000.

Šis klausimas taip pat pla
čiai diskutuojamas, kaip ir 
mortgičių procentai. Kiti tie
siog planuoja skųsti valdžią 
teismui, jeigu ji geruoju ne
sutiks.

Be išlaidų, pakeitimas in- 
suliacijos sudarys labai daug 
keblumų namų savininkams. 
Įsivaizduokit, reikia visas 
sienas išardyti, išimti insu
liaciją, paskui iš naujo sutai
syti. Jei tai būtų iš lauko, tai 
dar pusė bėdos, bet sienas 
reiktų ardyti iš vidaus.

Kuo šis namų krizis užsi
baigs, sunku pasakyti.

Kas liečia mortgičių pro
centus, kalbama, kad federa
te valdžia gelbės tiems, kurie 
atsidurs pavojuje netekti na
mų. Reikia atsiminti, kad 
jeigu negalės mokėti procen
tų, tai kompanijos išmes juos 
ir namus pasisavins. Bet 
netaip lengva ir vyriausybei. 
Jeigu ji panaudotų iždą, tai 
išeitų, kad visi kanadiečiai, 
kurie tik moka taksus, turės 
padėti tiems brangių namų 
savininkams, nors jie yra jau 
išpirkę savo namus.

Torontiečiy kronika
Ligoniai

Draugas J. Kuktaras per
gyveno sunkią operaciją, bet 
ji pavyko labai gerai ir jis 
dabar sveiksta jau namuose.

Draugas J. Germanas taip 
pat pergyveno sunkią opera
ciją ir randasi Western ligo
ninėj.

Draugė Grigaliūnienė turė
jo operaciją nugaroj. Randa
si Nursing namuose.

* ♦ ♦

Mirė
Neseniai mirė sena toron- 

tietė Bieliauskienė, atvykusi

į Kanadon dar prieš pirmąjį ; 
pasaulinį karą.

Mirė M. Kižienė, atvykusi 
Kanadon po pirmojo pasauli
nio karo. Buvo Sūnų ir Duk
terų Draugijos narė, bet 
buvo iš jos jau pasitraukusi.

♦ * *
Viešnia

Toronte vieši E. Bernotas 
iš Montrealo. Tai A. Vaičių- I 
lienės giminaitė. Buvo atėju- | 
si į Sūnų ir Dukterų Klubo į 
bingo. Tokiu būdu jai teko j 
dalyvauti gimtadienių balių- ' 
je. Įėjo į madą kolektyviai 
laiks nuo laiko surengti gim
tadienių minėjimą. Šį sykį jų ' 
buvo apie tuzinas. Bingo I 
dalyviai, kurių buvo virš 60, ' 
palinkėjo jiems ilgiausių me
tų. A. Y.

KANADA NUTRAUKS 
KOLONIJINIUS RYŠIUS 
SU BRITAIS

Ottawa. — Kanados prem
jeras Pierre Elliott Trudeau 
sutarė su devynių Kanados 
provincijų premjerais dėl 
krašto konstitucijos, kuri ga
lutinai nutrauks Kanados ko
lonijinius ryšius su Britanija. 
Tik vienas Rene Levesque, 
prancūziškai kalbančios Que- 
beco provincijos premjeras, 
atmetė šį istorinį susitarimą, 
kaltindamas, kad naujoji 
konstitucija prisidės prie 
provincijų autonomijos pa
naikinimo. Jis ypač priešin
gas, kad konstitucija užtikri
na lygias kalbos teises, kas 
praktiškai panaikintų Quebe- 
co įstatymą, draudžiantį mo
kyti angliškai.

Prisibaiminama, kad tasai 
konstitucinis skilimas gali 
sustiprinti Quebeco proncijo- 
je separatistinį judėjimą. 
Pernai balsuotojai referen
dume atmetė Levesque pa
siūlymą pradėti žygius atsi
skirti nuo angliškai kalban
čiosios Kanados.

Tuo tarpu, kai Levesque 
pareiškė, jog Quebeco pro
vincija kovosianti už savo 
teises, premjeras Trudeau 
pareiškė viltį, kad ilgainiui 
Quebecas priims konstituci
ją, kuri techniškai ir teisiškai 
padaro Kanadą “nepriklauso
ma šalimi”. Taip Kanada 
pirmą kartą savo istorijoje 
gaus panašų į JAV teisių 
įstatymą ir galią įnešti savus 
papildymus.

Montreal, Que.
Prašome jūsų kooperacijos
“Laisvės” vajus už sukėli

mą laikraščiui ekonominės 
paramos ir už gavimą naujų 
ir atnaujinimą senų skaityto
jų, eina jau prie pabaigos, o 
dar visa eilė šios kolonijos 
skaitytojų neatsinaujino pre
numeratų. Vajininkai, o jais 
yra Verdune ir LaSalle — J. 
Urbanavičius, Rosemonte ir 
apylinkėje — L. P. Kisieliai, 
nuoširdžiai kreipiasi į jus, 
kad jiems pagelbėtumėte šia
me darbe — kad priduotu- 
mėte atsinaujinimus ir auką, 
arba tiesiai pasiųstumėte 
“Laisvei”. Užtai būtume 
Jums labai dėkingi.

Ruošiasi išskristi
Artinantis žiemai daugelis 

planuoja pabėgti nuo jos šal
čių į šiltesnes vietas. Daugu-

“LAISVE”

MONTREAL, QUE., CANADA 

PRANEŠIMAS

Montrealio Lietuvių Moterų Klubo

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.

moj į Floridą. Bene pirmieji i 
pakėlę “sparnus”, tai Stanley i 
Virbalas su savo drauge iri 
Peter Šuplevičius su savo,
žmona. Jie mano pabūti kele
tą mėnesių.

Susilaukė Dvynukų
Peteris ir Dana Astrauskai 

susilaukė sveikų ir gražių 
dvynukų. Motina ir naujagi
miai O. K.

Pergyveno operacijas
Verdūnienė Zanė Ambra- 

zavičienė Readdy Memorial 
ligoninėje pergyveno kojų 
operaciją.

Toje pat ligoninėje taipgi 
pergyveno operaciją Alber
tas Jonelis. Abiem linkiu 
greitai pasveikti.

Giltinė ir vėl pasišvaistė
Spalio 27 d. mirė jaunes

nės kartos tautietis — Anta
nas Morkūnas, sulaukęs vos 
57 metų amžiaus. Liko žmo
na, duktė ir sūnus.

Spalio 28 d. mirė Natalija 
Sevastavičienė (Ustinovičiū- 
tė).

Abiejų velionių šeimoms 
gili užuojauta. P.

Aplankėm 
montrealiečius

Draugai Ylos pakalbino va
žiuoti į Montrealą. Spalio 16 
sėdome į jų mašiną ir pa 
traukėm į Kanados sostinę 
Ottawa, kur pernakvojom 
pas mūsų šeimą ir tuo pat 
sykiu paminėjome mūsų 
marčios Evos gimtadienį. 
Rytojaus dieną, šeštadienį, 
anksti rytą, išdundėjome į 
Montrealą. Oras buvo gra
žus, tad kelionė buvo gan 
įdomi.

Montreale susitikome su 
senais draugais ir draugė
mis. Tai tikrai buvo malonūs 
momentai, daug metų nesi
mačius. Pastebėjome visų di
delį pasikeitimą.

Mes Montreale gyvenome 
8 metus, depresijos metu 
buvo didelis nedarbas. Sam
dytojai elgėsi kaip norėjo, 
darbininkas neturėjo balso. 
Imigrantų buvo iš įvairių 
šalių, nemažai ir lietuvių. 
Kiekvienos tautos tautiečiai 
grupavosi, pagerinti kasdie
ninį gyvenimą. Neatsiliko ir 
lietuviai. Visi buvome jauni, 
pilni energijos. Gimė organi
zacijos, Jaunimo choras. Pa
sirodė Darbininkų Žodis, ku
ris vėliau pasivadino Liau
dies Balsu, menininkų gru-
pės. Statydavom operetes, 
dramas, komedijas. Visi liko
me kaip vienos šeimos na
riai. Tad buvo malonu susi
tikti su jaunystės draugais ir

LONDON, ONTARIO, CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Povylas Mažilis
Mirė 1980 m. lapkričio-November 11 d.

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

Prisiminame jį su didele meile širdyse. Ilsėkis 
ramybėje, brangus Povyliuk, mes tavęs niekad 
nepamiršime, kol būsime gyvi.

Duktė ALBERTINA WARREN 
su šeima WALTER, RICHARD ir LUCY

Duktė LILLIAN ESLER su vyru GRAHAM 
ir šeima JOANNE ir JAMIE

Žmona VALERYJA MAŽILIS

draugėmis. Bet tuo pat sykiu 
buvo ir liūdna, kad jau daug 
nebėra, jie jau “ilsisi” šaltoj 
žemelėj.

Taipgi susitikome su “Lais- 
' vės” redaktore drg. Ieva 
Mizariene. Ji papasakojo 
apie Lietuvos žmonių laimė
jimus ir “Laisvės” reikalus. 

; Tai nepailstanti moteris, tu
rinti daug gabumų.

Sekmadienį po pietų pali
kome Montrealą. Kelionė ne- 

I buvo tokia maloni — pasitai
kė lietus — bet parvažiavo
me laimingai. Buvo du auto 
vairuotojai, tad nebuvo jokio 
keblumo. Parvažiavome pas 
draugus Ylus jau vėlokai, 
tad jie sako “pernakvokit, o 
rytoj važiuosime į ligoninę 
draugo J. Kuktaro aplanky
ti”. Tad ir sutikome. Drau
gas J. Kuktaras turėjo ope
raciją, bet sveiksta gražiai. 
Linkage jam greitai visai 
susveikti.

Širdingai dėkojame mon- 
| trealiečiams už malonų priė- 
[ mimą ir vaišingumą — drau
gams L. P. Kisieliams, A. E. 
Morkevičiams, A. Suplevi- 
čienei. Ačiū daug kartų 
draugams Ylams už vaišes, 

! pavažinėjimą, už visą drau
gystė. E. P. Laurusevičiai

Teklė DZERVIENE

Kiemonitį mokytoja
Atleisk, kad nepasiklausus 
įsibroviau j Tavo tylą 
ankstų rugpjūčio rytą. . , 
Kažin kur toli pašaliais 
ūžė traktoriai ir kombainai. 
O mokyklos .kieme vešėjo 
rasota tanki žolė.
Visų vasarą ja nelakstė 
greitos neramios kojos 
ir neskardėjo klasėj 
rytiniai linksmi balsai. 
Ten tik tvyrojo kvapas 
knygų, dažų ir herbarų, 
dvelkė rūpesčiu ir gerumu — 
prabėgusiais Tavo rugsėjais, 
nepailstančiu laukimu 
tų triukšmingų linksmų balsų, 
tų tyrų patiklių akių, 
to kasdienio nelengvo darbo. 
Tai jis plaukus nudažė baltai, 
tai jis veidą blyškų išrašė 
vis gilėjančiais spindulėliais 
ir užplukdė šį vasaros rytą 
kvapnia rasota tyla — — —

Gintaro pušys
Gimto pušyno kvapas 
Vilioja mane iš toli, 
Saulė seniai jau ten vaikšto — 
Miško takeliai žali.

Saule seniai jau ten lanko 
Melsvo pušyno sakus, 
Byra iš saulėtų rankų 
Gintaro kvapas svaigus.

Saulė viršūnes dabina, 
Slysta šilti spinduliai, 
Pušys stovėdamos šypsos 
Ir atsidūsta žaliai...

Jolanta SEDERAVlCiūTfi

Prie Šalčios
Per visą dieną ir nakčia, 
kai šaltmėtės šerkšnu pražydo 
šnekučiavausi su Sa/čia, 
visai ne jausdamas pavydo 
šiltai užmigusiems nakčia.

Nors vienas vaikščiojau aš 
čia, 

ir vienišos vingiavo brydės, 
ir šniokštė vieniša Šalčia, 
bet vandeny save išvydęs, 
ne vienišas jaučiausi čia.

Po debesų skara plačia, 
nušvist šilams praradęs viltį, 
mėnulis šaipėsi slapčia, 
kad atšlamėjau aš sušilti 
ties puošiama šarnos kaičia.

Pranas Rasčius I

5-TAS PUSLAPIS

i Taip Tarybų Sąjungos žmonės reaguoja prieš JAV 
i neutroninę bomba — Revoliucijos minėjimo parade neša

mas plakatas sako “Net”.

s Anykščių šilelisPoeto Antano Baranausko apdainuota 
šiandien — landšaftinis draustinis. Turistų mėgiamas 
miškas užima beveik pusantro tūkstančio hektarų. Specia
listai paruošė šilelio apsaugos ir tvarkyipo projektą. Jame 
numatyta įrengti specialius takelius 
aikšteles ir kt.

Nuotraukoje: Poilsiavietė Šventosios pakrantėje.
A. Dilio nuotrauka

uristams, poilsio

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI" NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

yti “Lais-

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

$20,000 FONDAS

skelbimus,Apart įeigų už prenumeratas ir 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžetė sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,00C 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

fondą. Tai

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykit

Laisvė

$8.00

e:

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

i
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REALUS SAPNAS
Sapnuoju aš kartą, kad mamytė miela, 
Išeidama prie rugių į pašalę, 
Užrakina mane troboje su gėla 
Ir liepia saugoti mažą seselę.

Norisi verkti. Kaimynų vaikai žaidžia, 
Iš manęs juokias, ramybės neduoda, 
0 tu prižiūrėk tą, kurį dūdas leidžia, 
Ir dar priskusk šeimynai bulvių puodą.

Kitąkart regiu, kaip miklinu kojytes, 
Užėjus didelei kaitrai prieš lietų.
Kaip sparvos kapoja ganomas karvytes, 
0 jos zylioja, neranda sau vietų.

Paskui lyg sustiręs stoviu prie karvyčių.
Lietus be saiko pila visą dieną.
Permirkau iki paskutinių trinyčių. 
Vienodai jis peria ne mane vieną.

Lyg tėvas sako: “Atsirado puošeivos, 
Nenori naginių ir vyžių autis.
Žinokite tai, kad esame skurdeivos.
Su nepritekliais, vargu reikia kautis”.

Galų gale kompromisą priėjome: 
Vasarą kaip šuneliai lakstėm basi. 
Žiemą prastos odos klumpes avėjome.
Taip seniau darė tėvynainiai visi.

Tarsi tėvas primena vėlei, kad vyžios, 
Naginės ir klumpės—apavas pigus, 
Kad jį avi netgi bajoras Avyžius.
Jis valstiečių tradicinis, patogus.

Po to tarsi įsakė nagines autis, 
Kinkyti į medinę žagrę jaučius. 
Aš atsisakiau su senove broliautis, 
Imti į rankas išgverėlius griaučius.

Sapnavosi, kaip variau pirmąją vagą.
Jinai buvo vingiuota ir kuprota, 
Nes dar nepajėgiau valdyti noragą. 
Vis dėlto ji džiugino mano protą.

Širdis spurdėjo jaunoje krūtinėje, 
Veversėlis laimino mano žingsnius. 
Buvo pirma pakopa atmintinėje.
Gyvenimo tempas skaičiavo tvingsnius.

Tuojau perdaviau piemens botagą broliui. 
Žengiau drauge su tikraisiais artojais.
Norėjau padėti kiekvienam varguoliui 
Džiaugtis ateinančiais naujais rytojais.

Paskui lyg spragilais kulėme trijuose.
Lempikė rūksta, šaltis gnaibo pirštus . . .
Išmušę pėdelių kapą išsijuosę, 
Bėgame į mokyklėlę per raistus.

Sapnas piešia kaimus ir vienkiemius mažus.
Gelsvame laukely šnabždančius javus. 
Menkutes moterėles ravinčias daržus. 
Vaikus murzins klane plukdančius laivus.

Mane smulkutį su vienmarškiniais vyrais 
Mosuojantį tikru dalgiu iš peties.
Norėčiau ir aš pažaisti su pipirais, 
Bet nemoku pakeisti savo būties.

Smagu gera sapne vasaros vakarais,
Kai aplinkui ima aidėti daina, 
0 rytais paukščiukai sučiulba pagiriais. 
Visus tada lydi laimės šypsena.

Sapne aš regiu sidabrinius karosus, 
Išaugintus menkame tvenkinėly,
Kaip mama, iškepus ir skaniai paruošus, 
Vaišina savo šeimą alkierėly.

Matau aš sodelyje seselę mielą, 
Triūsiančią prie darbščių bitelių savo, 
Veriančią į korius bei rėmelius vielą, 
Semiančią spietį, kurį vos sugavo.

Regiu sapne tekantį Struzdos upelį, 
Kuriame varlės darė, ką norėjo.
Jame rasdavom lydekų ir pyplelių.
Mažas jis buvo, bet vardą turėjo.

Bet kartą melioratoriai atvažiavo.
Iš upelio padarė griovį menką.
Jį išlygino, gražiai išvelėnavo.
Tik negerai, kad jis dažnai išsenka.

Man sapne vaidenas šlamanti giraitė, 
Prisiglaudus prie pat tėvų sodybos.
Joje striksinti išdykus voveraitė, 
Neturinti savo išdaigoms ribos.

Man sapne vaidenas gandrų lizdas senas.
Ant kluono kraigo klegenti porelė.
Kaip kregždutės museles pažemiais genas. 
Prie kiemo vartų plazdanti skarelė.

Man sapne vaidenas tėviškėle brangi, 
Apgaubta meile, apkaišyta žiedais.
Nors josios duonytė dažnai buvo sprangi, 
Jinai man liko miela, kaip ir kadais.

Vandalinas Junevičius

“LAISVĖ”

Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos 
mokslinio tyrimo institutas ruošia gyvulininkystės fermų 

I kompleksinio mechanizavimo ir elektrifikavimo, efektyvaus 
mašinų ir traktorių panaudojimo respublikos žemės ūkyje 
rekomendacijas. Instituto darbuotojai vieni pirmųjų Tary- 

! bų šalyje pradėjo kurti dirbtino žemės ūkio produktų 
' džiovinimo technologiją.

Nuotraukoje: Instituto džiovinimo sektoriaus vedėjas, 
i TSRS ir LTSR valstybinių premijų laureatas, technikos 

mokslų daktaras Viktoras Petruševičius [viduryje] su savo 
I mokiniais — jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Algirdu 

Genučiu [kairėje] ir vyresniuoju moksliniu bendradarbiu 
Vytautu Steponaičiu aptaria žemės ūkio produktų džiovini
mo rezultatus. K. Driskiaus nuotrauka

Our deepest sympathy to Mae and Rudolf Baranik 
on the tragic death of their son

Steven Baranik
Anna Jamison 
Mildred Stensler 
Victor Becker 
William Malin

Anne Yakstis
Olga Margos
Helen Esker
Amelia Young

Aldona and Andrew Anderson
Amelia and Walter Yuskovic 
Aldona DeVetsco
Sylvia and Algerd Bukas

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

J uoza Sarkiuno—Sharkey
Mirė 1980 lapkričio-November 28

Prabėgo liūdni metai, kaip jo nėra gyvųjų tarpe, 
bet jo gražūs darbai ir pavyzdingas gyvenimas 
tebėra gyvas. Ilsėkis Chicagos Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse.

Mes liūdime,

DORCHESTER, MASS.
NESAUGU VIENAI 
GYVENTI

Prieš pora savaičių, viena 
gražų rytą, atsikėlus anksti 
pasimankščiau ir vėl nuėjau 
gult. Apie 7 valandą vėl 
išbudau ir lipant iš lovos — 
tik ant sykio akis aptemo, 
pradėjo svaigti galva, širdis 
pykti ir smarkiai mušti, vos 
tik kvapą beatgaunu; šaukti 
garsiai nebegaliu, su ranka į 
sieną daužiau ir ta pavargo. 
Atsistoti nebegaliu. Šiaip 
taip nušliaužiau nuo lovos 
ant grindų ir pasiekiau virtu- 

1 vę. Atsikabinau duris ir šau
kiau pagalbos daužydama 
buteliu į grindis.

Mat moteris, kuri gyvena 
virš manęs neprigirdi, o šei
mos, kuri gyvena pirmam 
aukšte, vyras anksti išeina 
dirbti ir ji miega iki 9 

| valandos. Bet vistiek ji už
girdo ir aš nudžiugau, kai jos 
balsą išgirdau. Ji šaukė, “kas 
yra Elizabeth?” Aš jau nebe
galėjau kalbėt, tik garsiai 
sudejavau. Ji kaip atbėgo ir 
pamatė mane gulinčią ant 
plikų grindų, tuojau bėgo 
pašaukė miesto greitąja pa
galbą.

Kai jie atvažiavo jie nega
lėjo sužinoti, kas man yra. 
Mat, kai jie mane klausinėjo, 
tai aš tik lietuviškai kalbė
jau. O mano protas ir atmin
tis jau nedirbo, negalėjau pa
sakyti ką norėjau.

Jie manė, kad aš esu gir
tuoklė arba narkotike, nors 
ta moteris sakė jiems, kad aš 
negeriu.

7 valandas mane klausinė
jo, visokius bandymus darė, 
po visokius kambarius vežio
jo, o aš tik prašiau apklokit

Žmona HELENA 
Šeima ir giminės

St. Petersburg, Florida

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Martha Racimas
Mirė 1980 m. lapkričio 20 d.

Jau suėjo vieneri metai kai iš gyvųjų tarpo 
negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą mamy
tę, Martha Racunas.

Jos mirtis man buvo skaudus smūgis.
Liūdesio apimta gerbiu jos šviesų atminimą.

Duktė FRANCES VAUGHN 
Žentas CHARLIE VAUGHN

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Charles Tamošiūnas

The following is The New 
York Times recent editorial 
titled “The Narrow Nobel 
Prize”:

It is the end of Nobel 
season, the time each year 
when the faraway commit
tees in Stockholm and Oslo 
distribute the world’s most 
influential awards for intel
lectual achievement. Nations 
are apt to measure their 
scientific standing by the 
number of Nobels awarded 
to their citizens. The public 
acknowledges the impor
tance of research through 
the annual investiture of the 
new cardinals of science. Yet 
the way Nobel Prizes are 
distributed is unjust.* * *

The science prizes are gi
ven only for certain narrow 
specialties — physics, che
mistry and physiology or 
medicine — not for the 
whole range of studies. Ma
ny who deserve the prize 
never get it, and a few who i 

mane šilčiau ir neklausinėkit, 
nes man sunku kalbėti.

Išbuvau ligoninėje 7 die
nas. Man nepasakė kas su 
manim atsitiko.

Bijojau važiuoti namo. Dar 
ligoninėje norėjau ilgiau pa
būti. Bet nelaikė. Mat, daug 
žmonių serga. Ligoninėje 
vietos trūksta.

Vienas dalykas, tai dabar 
kitaip gyvenu. Duris iš vi
daus nebeužrakinu. Telefoną 
prie lovos pasidedu.

Pereitam Cambridge klubo 
mitinge dar negalėjau būti, 
nors žinojau, kad draugės 
atneš aukų ir prenumeratų 
“Laisvei”. Draugė V. Kviet- 
kauskienė atėjo rytojaus die
ną ir atnešė $141. Mes trokš
tame jums sveikatos ir ilgo 
gyvenimo išlaikyti mūsų 
brangią “Laisvutę”. <

Elizabeth Repshis

Aston, Pa.
P. Dudonienė, kabindama 

užuolaidas ant langų, puolė 
nuo kėdės ir smarkiai susi
žeidė koją, trūko kaulas prie 
kelies. Nors ji per daug metų 
užuolaidas taip kabindavo ir 
nieks neatsitiko, bet šį kartą 
įvyko nelaimė.

Ji dabar randasi ligoninė
je. N. Dudonis

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, lapkričio 17 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Valdyba

don’t do. The Nobel commit
tees seem seldom to do 
homework of their own, re
lying instead on recommen
dations from outsiders, some 
of whom may have their own 
axes to grind. Like any 
human institution, the Nobel 
selection committees are not 
free from politicking. Even 
Einstein fell afoul of those 
who scorned his theory of 
relativity. The Nobel Prize 
he eventually received was 
for his discovery of the pho
toelectric effect.

Perhaps the most serious 
fault of the Nobel system is 
that it presupposes a model 
of science that was defunct 
even in Nobel’s era. There 
are few Newtons or Gilileos 
today who stand head and 
shoulders above their con
temporaries. Modern science 
tends to be the work of 
teams or of many individu
als. By focusing on a single 
leader in a field, the Nobel 
Prize distorts the true pat
tern of achievement.

How could the award sys

Jniversity ligoni-

WALTERIS KERŠULIS 
LIGONINĖJE

Antradienį, lapkričio 17 d. 
Walteris Kęršulis pasidavė į 
New York 
nę, kur jarh bus įdėtas šir
dies ritmo reguliatorius, 
(pace-maker) šiandien (tre
čiadienį). Šiuos žodžius ra
šant dar nežinojome pasek
mių operaci.

Linkime
“Laisvės”
mūsų judėjimo veikėjui su
stiprėti, kad mes vėl galėtu
me jį matyti mūsų pobūviuo
se. IM

os.
mūsų mielam

’ėmėjui ir viso

IŠ MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMO

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyko 
spalio 20 dieną Laisvės na
me. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė Klubo pirmininkė 
Ieva Mizarienė. Nedaug atsi
lankė narių, nors diena buvo 
graži.

Valdybos raportai buvo 
priimti. Nutarta atnaujinti 
septynias prenumeratas į 
Lietuvą, ką darome kasmet 
jau per ilgus metus.

Aukų šį susirinkimą gavo
me sekamai: Julia Meškienė 
$25, M. Uloziene iš Waterbu
ry, Conn. $8.50, A. Rainienė 
$10, po $5 A. Vaznienė, 
Verutė Bunkienė, M. Jakš
tas, F. Mažilienė; P. Kolanda 
$3; po $2 O. Babarskienė ir 
N. Skublickienė. Su maistu 
bei vaišėmis prisidėjo Ieva 
Mizarienė, A. Rainienė, N. 
Buknienė, M. Šukaitienė ir 
F. Baltrus.

Po susirinkimo, kaip visuo
met-turėjome vaišes ir pa
gerbėme Nelę Ventienę ir 
Sofiją Stasiukaitienę, kurių 
gimtadienis buvo spalio mė
nesyje. A. R.

tem be improved? Perhaps 
the Nobel committees should 
think more in terms of re
cognizing discoveries, not in
dividuals. In preparing a 
historical account of how a 
discovery came to be made, 
the committees would find 
themselves describing the 
work of many individuals 
who may contribute essen
tial pieces.

That is one recipe for 
improving the prize system 
Alfred Nobel endowed. 
Another would be for every
one to take it a little less 
seriously. Nobel’s own con
tribution to peace and sci
ence, it does no harm to 
remember, was the inven
tion of dynamite.

♦ * *
May there always be 

sunshine,
May there always be

blue skies 
May there always be Mama, 
May there always be me.

(poem by a 6 year old boy 
in USSR) 

Ilse

Mirė OR WILL THERE BE ANOTHER SPRING FOR SEEDS TO GROW?

1980 m. lapkričio 22 d.
Sukanka vieneri metai kaip mirtis amžinai nuo 

manęs atskyrė mano mylimą vyrą. Labai man gaila 
ir liūdna be jo.

Aš Tave prisimenu kas dieną. Gili meilė širdyje 
pasiliks visiems laikams.

Liūdinti
Žmona, NELLIE

HUDSON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anna B. Urban
Mirė 1979 m. lapkričio 17 d.

Jau suėjo dveji metai kai negailestinga mirtis 
išskyrė mūsų mylimą žmoną ir motiną. Taipgi liko 
daug giminių Lietuvoje.

Mes likome nuliūdime.
CHARLES K. URBAN—vyras 

Dukros: LOUISE B. HOLTHAUS
ELLEN MC CLENNAN 
ANNE PERREAULT

r




