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KRISLAI
Apie klasių kovą 
“Guardian” kalendorius 
Belgijos socialistai 
Teatrai ir žmonės

R. BARANIKAS
AFL-CIO vadovybė paruo

šė dokumentą, kuris buvo 
patiektas tos didžiosios JAV 
darbo unijų sąjungos suva
žiavimui, kuris pirmadienį, 
lapkričio 16-ą atsidarė New 
Yorke. Tame pranešime va
dovybė sako, kad Reagano 
valdžia veda “klasių karą” 
(“class warfare”) prieš Ame
rikos darbininkiją.

Jau seniai, seniai kaip 
AFL-CIO vadovybė tokią 
terminologiją naudojo. Kal
bėti apie klasių kovą unijų 
vadovybės akyse atrodė per
daug radikališka, perdaug 
kvepėjo socialistinėmis nuo
taikomis. Bet Reaganas ir jo 
sėbrai AFL-CIO vadovams 
davė kaip ir pamoką, negali
ma užtušuoti, negalima slėp
ti fakto, kad dabartinė val
džia atviriausiai, smarkiau
siai, aršiausiai stoja už pa
čios grobikiškiausios buržua
zijos dalies interesus.

□
Artinantis naujiems me

tams rinkoje pasirodo tūks
tančiai naujų kalendorių. 
Juos išleidžia įvairios organi
zacijos, firmos, leidyklos ir 
t. t. Gal vienas geriausių 
kalendorių 1982 metams yra 
išleistas kairaus savaitraščio 
“Guardian”. Kalendoriaus te
ma “Rezistencinė kultūra” 
(“Culture of Resistance”.) 
Kiekvieno mėnesio puslapis 
iliustruotas menu apie Ame
rikos žmonių klasių kovą. 
Kiekvienos dienos data pažy
mėta kaip kokio nors svar
baus įvyko pasaulio žmonių 
kovoje už laisvę sukaktis.

Kalendorių galima gauti 
pažangiosiose knygų parduo
tuvėse arba tiesiog iš to 
laikraščio įstaigos.

Belgijos socialistai parla
mentiniuose rinkumuose žy
miai sustiprino savo jėgas, ir 
iškilo kaip stipriausia šalyje 
partija. Nors jie neturi abso- 
liutės daugumos ir negali 
vieni sudaryti valdžios, lai
mėjimas visvien nemenkas.

Atrodo, kad kuo labiau 
Jungtinės Valstijos tampa 
pasauline reakcijos ir karo 
pavojaus tvirtove, tuo labiau 
kapitalistinių Europos šalių 
žmonės bando nuo JAV atsi
riboti: tą galima jausti Pran
cūzijoje, Graikijoje, Danijo
je, o dabar ir Belgijoje.

New Yorko centre yra 
maždaug dvidešimt teatrų, 
kuriuose nuolat vaidinami 
veikalai. Jų meninis lygis, 
aišku, labai maišytas, — yra 
vienas kitas rimtas veikalas, 
yra vidutiniško lygio pramo
ginių dramų, yra pigaus žan
ro muzikalinių veikalų ir yra 
tiesiog meninio šlamšto, ir 
“kūriniai” labai žemo lygio.

Bet eilinio darbo žmogaus 
gyvenime tie teatrai iš viso 
nieko nereiškia, nes bilietai 
pašėlusiai brangūs. Pigiau
sias bilietas $12, ir juos sun
ku gauti. Vidutinė kaina 
bent $20.

Jeigu trijų žmonių šeima iš 
priemiesčio norėtų veikalą 
miesto centre pamatyti ir 
paskui gal užsukti į restora
ną, viskas, įskaitant trans-

BIUDŽETO DIREKTORIUS
NET PATS NETIKI

David Stockman
Washington. — Preziden

tas Reagan jau ištisus mėne
sius girdėjo kalbas apie tai, 
kad jo ekonomineis planas 
sukirptas vien tik turtuo
liams padėti, bet jis turbūt 

! niekad nebuvo tikėjęsis tą 
patį išgirsti iš savo biudžeto 
direktoriaus.

Ir taip atsitiko, kad tasai 
jo biudžeto direktorius Da
vid Stockman, kuris prez. 
Reagano ekonominį planą 
gynė Kongrese ir užtarinėjo 
prieš Amerikos publiką, pri
sipažino, kad jis ir pats ne 
tik mažai juo tiki, bet ir 
kvestionuoja jo tinkamumą.

The Atlanta Monthly žur
nalas paskelbė tas Stockma- 
no mintis, ir visoje Ameriko
je užvirė katilas, gi Wa
shingtone pasidarė taip karš
ta, kad lapkričio 12 d. Stock- 
man prezidentui įteikė atsi
statydinimą. Bet prezidentas 
nusprendė to atsistatydinimo 
nepriimti. Tai Stockman vėl 
pasiliko biudžeto direkto
rium, atsiprašė per TV ir 
pareiškė, kad ta kontroversi
ja atsiradusi dėl jo “blogo 
samprotavimo ir palaido lie
žuvio”.

Abiejų partijų — demokra
tų ir republikonų — vadai 
pripažįsta, kad šitas įvykis 
žymiai pakenks prezidento 
ekonominiam planui praeiti 
per Kongresą.

Riyadh, Saudo Arabija. — 
Šeši Persijos įlankos rajono 
arabų vadai dvi dienas posė
džiavo ir nutarė remti Saudo 
Arabijos kronprinco Fahd 
aštuonių punktų taikos planą 
Artimiesiems Rytams.

portaciją, gali kainuoti arti 
šimto dolerių!

Rašydamas apie tai, ką 
Lietuva eksportuoja į užsie
nį, V. Siudikas kalba apie 
didelio tikslumo metalo ap
dirbimo stakles bei įrankius, 
įrengimus elektroninei skai
čiavimo technikai, televizo
rius ir t. t.

Prisimenu tuos senus lai
kus, kuomet Anykščių pro
gimnazijoje mokytojas (ro
dos apie 1934-ais metais) 
mums sakė, kad reikia di
džiuotis, kad mūsų kraštas 
eksportuoja geriausius beko
nus! “Gal ant ketvirtadalio 
Britanijos stalų pusryčiams 
valgomas spirgintas lietuviš
kas bekonas!” — jis mums 
sakė ....

Nuo gerai šertų meitėlių 
iki elektroninės technikos — 
nužengtas nemenkas kelias.

Darbo unijų federacija 
kritikuoja prez. Reaganą

New York. — Čia pirma
dienį prasidėjo ir visą savai
tę Sheraton Centre vyks 
AFL-CIO konvencija,y ketu
rioliktoji iš eilės, sutraukusi 
apie 900, delegatų ir 2,000 
svečių. Kartu norima pami
nėti ir šimtmečio sukaktį nuo 
to laiko, kai Amerikos darbi
ninkai pradėjo organizuotis.

Atidarymo kalboje Federa
cijos prezidentas Lane Kirk
land negirdėtai smarkiai ata
kavo prez. Reagano ekono
minę politiką, ją viešai iš
juokdamas ir tardamas, kad 
prezidento žadėtasis ekono
minis bumas tapo tikra ne
sėkme.

Šiemet kalbėtojų tarpe ne
bus prezidento, nors anks
čiau savo konvencijose Fede
racija visuomet turėdavo ša
lies prezidentą garbės svečiu 
ir kalbėtoju. Federacija jo 
nekvietė dėl jo prieš darbo 
žmones nukreiptos politikos. 
Už tai kalbėtojų tarpe bus du 
demokratai, gal net būsimi 
kandidatai į prezidentus per 
ateinančius rinkimus. Tai bu

Castro sako, kad JAV 
valdžia skleidžia melus

Fidel Castro
Havana. — Kubos prezi

dentas ir komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Fidel 
Castro pakvietė Valstybės 
sekretorių Haig ir JAV vy
riausybę pateikti įrodymus, 
kuriais remiantis tvirtinama, 
būk Kuba yra pasiuntusi 
500-600 rinktinių karių į Sal
vadorą padėti sukilėliams ko
voti prieš chuntą.

Castro atsiliepė į Ameriko
je skleidžiamus panašios rū
šies gandus, kurie buvo ap
rašyti ir Washington xPost 
dienraštyje. To dienraščio 
redakcijai pasiųstame laiške 
Castro tuos gandus paneigia, 
tvirtindamas, kdd tai esąs 
dar vienas įrodymas, jog 
Amerikoje stiprinama kam
paniją prieš Kubą, eventua
liai darant pasirengimus ak
cijai prieš ją. Jis sako, kad 
tai jau ne pirmas kartas, kai 
panašūs gandai skleidžiami 

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
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vęs viceprezidentas Mondale 
ir senatorius Kennedy. Jau 
kalbėjo Atstovų rūmų spyke- 
ris O’Neil.

Federacijos Vykdomoji Ta
ryba pranešė savo planą kitų 
metų lapkričio 2 d. organi
zuoti antrąją Solidarumo die
ną — demonstraciją. Jos 
tikslas — parodyti per rinki
mus darbo žmonių valią. Pir
moji tokia solidarumo de
monstracija buvo šiemet 
rugsėjo 19 d., kada apie pusė 
milijono darbo unijų atstovų 
demonstravo prie Kapito- 
liaus.

Federacijos taryba taip pat 
pasisakė, kad ji pilnai remia 
streikuojančius lėktuvų kon
trolierius ir reikalauja, kad 
prezidentas, kuris juos atlei
do iš darbo, vėl atgal priim
tų.

Federacijos prez. Kirkland 
! patvirtino, kad jis dalyvau
siąs susitikime su prez. Rea- 
ganu, kuris pakvietė darbo 
unijų vadus į Baltuosius rū- 

I mus gruodžio 2 d.

pačios JAV vyriausybės. Jis 
pareiškė, kad Kuba dabar 
jau antrukart kreipiasi į Val
stybės sekretorių Haig ir 
JAV vyriausybę, reikalauda
ma įrodymų. Anksčiau, sako 

, Castro, JAV valdžios sluoks- 
| niai leido gandus, jog Kuba 
siuntusi savo karius į Nika
ragvą. Bet ir tada niekas 
nekreipė dėmesio į Kubos 
paneigimus.

New York. — Ryšium su 
prez. Reagano administraci
jos grasinimais Kubai, JAV 
Komunistų partijos gen. sek
retorius Gus Hali spaudai 
išsiuntinėtame pareiškime 
sako, kad už tų grasinimų 
slepiasi gilesnė konspiracija 
prieš Kubą.

“Ir vėl pradeda aidėti karo 
būgnai ant Potomac upės 
kranto. Dabar taikoma į Ku
bą su nauja agresija . . . . 
Tarptautinis solidarumas su 
Kuba negali ribotis vien tik 
nuotaika ar užuojauta, šito
kiu kritišku momentu reikia 
surasti efektingą veiklos ka
nalą. Reagano administraci
jai neturi būti leidžiama tęsti 
savo planuojamą agresiją. 
Washingtonui turi būti pasa
kyta: Šalin rankas nuo Ku
bos!”—pareiškė Gus Hali.

Ta pačia proga Gus Hali 
dar priminė, kad Amerikai 
reikia užbaigti jau 20 metų 
trunkančią Kubos blokadą, 
atnaujinti diplomatinius, 
prekybinius ir kultūrinius 
ryšius, remiantis abipusio 
pasitikėjimo ir vieni kitų 
respektavimo principu.,

Amerikos studentai 
prieš atominį karo

New York. — Daily World 
rašė, kad beveik pora šimtų 
universitetų ir kolegijų viso
je Amerikoje, pradedant 
Maine, baigiant Kalifornija, 
dalyvavo lapkričio 14 d. vie
nos dienos proteste prieš 
atominį karą.

Paraginti Union of Con
cerned Scientists, studentai 
ir profesūra demonstravo 
prieš prez. Reagano adminis
tracijos nusistatymą dėl ato
minio karo, o kalbėtojai kvie
tė daryti spaudimą, kad vie
ton ginklavimosi prez. Rea
gan pasuktų į pasitarimus 
dėl nusiginklavimo ir tarp
tautinio įtempimo mažinimo.

Ypatingai įspūdingos de
monstracijos buvo Ann Har
bor, Mich., Bostono, Chica- 
gos, Harvardo ir George
town Washington universite
tuose.

Kalbėtojai pabrėžė kaskart 
augančias nuotaikas prieš 
prez. Reagano “riboto” ato
minio karo tezę ir lygino jas 
su nuotaikomis, apėmusiomis 
Ameriką Vietnamo karo me
tu.

Teheran. — Ajatola Ab- 
dolkarim Mousavi-Ardebili, 
Irano aukščiausiojo teismo 
galva, pareiškė per radiją, 
kad Islamo režimas ir toliau 
dirbs, ligi bus “pasaulyje 
didvalstybės ir ligi jų agentai 
bus Irane”.

Cairo. — Lapkričio 21 d. 
čia prasidės posėdžiauti teis
mas, kuris peržiūrės apie 
trisdešimties asmenų bylas. 
Jie suimti ryšium su prez. 
Sadato nužudymu. Manoma, 
kad didžiuma jų gaus mirties 
bausmę. Juos teis karo teis
mas, kuris dar šį pirmadienį 
pradės teisti keturis tiesio
giai įveltus kariškius.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė asamblėja 109 bal
sais prieš du pasmerkė Iz
raelio piratišką Irako atomi
nio reaktoriaus užpuolimą. 
JAV ir Izraelis balsavo 
prieš. 34 nariai susilaikė. Tai 
jau trečias kartas, kai Izrae
lis čia susilaukia pasmerkimo 
už tą savo žygį. Pirmiausia 
prieš Izraelį buvo pasisakyta 
Saugumo Taryboje pereitą 
birželį.

Columbia sugrįžo 
per anksti

Johnson Space Center, 
Tex. — Vieną savaitę pavė
lavęs dėl techniškų kliūčių ir 
po to lapkričio 12 d. paleistas 
erdvėlaivis Columbia ne taip 
gerai veikė, kaip buvo tikė
tasi vos tik jį iššovus. Paaiš
kėjo, kad sugedo vienas iš 
trijų vienetų, aprūpinančių 
eredvėlaivį elektros energi
ja. Tada prireikė sutrumpin
ti astronautų kelionę. Ir taip 
vieton penkių dienų, Colum
bia erdvėje išbuvo tik dvi su 
puse dienos, nors sako, kad 
misija atlikta beveik 70 proc.

Į žemę Columbia sugrįžusi 
geresniame stovyje, nei po 
savo pirmojo skrydžio šių 
metų pradžioje. Bet dabar, 
ruošiantis naujam skridimui 
ateinančių metų kovo mėn., 
reikėsią smulkiau viską ištik
rinti, kad nepasitaikytų to
kių netikėtumų, kaip pasitai
kė pastaruoju metu.

Ispanai de II onstravo
prieš įstojimą į NATO

Ispanijos socialistų vadas Felipe Gonzalez, viduryje, 
Madrido demonstracijoje susitinka su komunistų partijos
lyderiu Santiago Carrillo [kairėje] ir komunistų partijos
garbės pirmininke Dolores Ibarrury, populiariai vadinama
“La Pasionaria”.

Madrid. — Lapkričio 15 d. 
čia įvyko didžiausia demon
stracija, kokios dar nėra bu
vę nuo Francisco Franco 
mirties. Dalyvavo apie pusė 
milijono žmonių. Ją organi
zavo socialistų partija, arti
mai bendradarbiaudama su 
kitomis partijomis, jų tarpe 
ir komunistais. Jos tikslas 
buvo išreikalauti, kad būtų 
pravestas visame krašte re
ferendumas, kuriame gyven
tojai pareikštų savo nuomo
nę, ar jie nori, kad Ispanija 
įstotų į karinį alijantų blo- 
ką—NATO.

Pagrindinę kalbą mitinge, 
įvykusiame Madrido univer
siteto rajone, pasakė socia
listų vadas Felipe Gonzalez 
ir pranešė, kad socialistų 
vyriausybė pasistengs išves
ti Ispaniją iš NATO, paaiš
kėjus to referendumo rezul
tatams. Jis neabejojo, jog 
žmonės pasisakys prieš 
NATO, tvirtindamas, kad 
“mes norime gyventi taikoje, 
mes nenorime karo Ispanijo
je ar už jos”.

Demonstracijoje daugiau
sia dalyvavo jaunimas ir vy
resnio amžiaus darbininkai. 
Demonstrantai nešiojo prieš 
NATO pasisakančius plaka
tus ir skandavo šūkius, nu

Išstūmė Admirolą Rickover
Washington. — Admirolas 

Hyman Rickover, vadinamas 
Amerikos atominio laivyno 
tėvu, pagaliau išstumtas į 
atsargą nuo ateinančių metų 
sausio 31 d. Jam tada kaip 
tik sukaks 82-eji metai am
žiaus.

Jį atleido pats prezidentas 
Reagan. Norėdamas jam 
smūgį sumažinti, prezidentas 
specialiai jam sukūrė naują 
postą—admirolas būsiąs pre
zidento patarėju branduoli
nio mokslo srityje.

Admirolas Rickover 63 me
tus išbuvo laivyno tarnyboje, 
vadovaudamas Amerikos 
atominių laivų vystymui. Jis 
Washingtone visą laiką turė
jęs labai didelį autoritetą ir 
dėl to tik dabar pavyko jį 
išstumtį. Laivyno sekreto
rius John Lehman Jr., su 
kuriuo admirolas Rickover 
dar tik prieš porą dienų 
draugiškai šnekučiavosi Tri- 
dento serijos povandeninio 
laivo Ohio “krikštynose”, sa
ko, kad dabar jaunesni žmo
nės gaus progos pasilavinti.

Laivynas admirolą jau se
niai, beveik nuo 1922 m., 

kreiptus prieš JĄV karines 
bazes.

Prie milžiniško plakato, 
kuriame didelėmis raidėmis 
buvo įrašyta šūkis “Už taiką, 
nusiginklavimą ir laisvę”, po
puliarūs radijo darbuotojai, 
jų tarpe ir eilė neseniai vy
riausybės atleistųjų iš darbo, 
pasikeisdami koncertavo ir 
skaitė įvairius pranešimus 
taikos temomis.

Prieš NATO nukreiptos 
nuotaikos krašte sustiprėjo 
po to, kjai spalio 29 d. žemieji 
Ispanijos parlamento rūmai 
186 balsais prieš 146 pasisa
kė už įsijungimą į NATO. 
Tada socialistų vadas Gonza
lez debatų metu pareiškė, 
kad jis reikalausiąs referen
dumo.

Socialiistų partija yra an
troji savo narių gausumu po 
valdančiosios demokratų 
centro sąjungos. Pastaroji 
kontroliuoja senatą, ir mano
ma, kad po poros savaičių 
senatas galįs patvirtinti že
mųjų rūmų nutarimą, kuris 
buvo padarytas ministro pir
mininko Leipoldo Calvo So
telo pa$iūlymu. Pastarasis, 
kalbama, dabar laukiąs iš 
NATO būstinės Briusselyje 
oficialaus kvietimo įstoti į 
NATO. 
---------- •............. —

Admirolas
Hyman G. Rickover

uimti nuo to posto,

Ohio povandeninis

admirolo Rickover 
Bet jau girdisi bal-

norėjo n
bet tik dabar nugalėjo.

Tasai
laivas laikomas pačiu di
džiausiu
triumfu.
sų, kad tįdm. Rickover, taip 
užsispyrusiai išsilaikęs savo 
poste, JAV laivynui net nuo
stolių padaręs. Esą jis nebu
vęs pakankamai pažangus.
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Baisūs skaičiai! . . .
Washingtone veikiantis Apgynos Informacijos centras 

(privatiška statistikos įstaiga) apskaičiavo, kiek mirčių 
sukeltų pilnas pasaulinis termobranduolinis karas. Statisti
ka remiasi vyriausiai apskaičiavimais, kuriuos padarė Alain 
Enthoven, kuris vienu metu mūsų valdžioje buvo aukštas 
pareigūnas—apgynos sekretoriaus padėjėjas.

Štai ta baisioji statistika:
Amerikoje žūtų 140 milijonų žmonių;
Tarybų Sąjungoje būtų 113 milijonų mirčių;
Europoje būtų 100 milijonų mirčių.
Kitaip sakant, apie pusė gyventojų mirtų tuoj pat, 

tiesioginiai. Bet, ar kiti liktų gyventi? Tik sekundę 
pagalvojus mes galime suprasti, kad gyvenimo kaip tokio, 
kokį mes žinome, niekam neliktų: dešimtys ir dešimtys 
milijonų liktų pusgyviai, apdeginti. Visas susisiekimas, 
visa tvarka būtų suardyta. Vandenys būtų užnuodyti, 
lygiai kaip ir maistas. Milijonai “likusiųjų gyventi”—išsi
kraustytų iš proto! Ištisi kontinentai taptų pragarais, kur 
likusieji gyventi būtų nelaimingesni už žuvusiuosius!

Juk tai vaizdas, kuris turėtų sulaikyti bet kieno ranką, 
kuri nedreba ruošiantis tokiam karui!

Stockmano išpažintis
Mes nežinome, kodėl David Stockman nei iš šio nei iš 

to—ėmė ir prisipažino, kad visa Reagano ekonominė 
politika yra apgaulinga, kad jos vyriausias siekis buvo ir 
yra dar labiau praturtinti turčius, nesiskaitant su kitų 
gyventojų likimu.

Taip, stebėtina, juk pats Stockmanas buvo vyriausias tos 
politikos architektas. Juk jis, tas tik 35-erių metų 
“genijus”, sutvarkė fas visas detales, kurias kraštas dabar 
žino kaip “reaganomanika”. Ir, štai, jis ima ir interviu su 
žurnalu “Atlantic Monthly” jaunasis biudžeto direktorius 
viską pripažįsta,—pripažįsta tą, dėl ko kritikai iš pat 
pradžių kaltino Reagano administraciją . . .

Gali būti, kad Stockmanas, matydamas, kad Reagano 
ekonominis laivas skęsta, kaip ta žiurkė, bando pasprukti, 
išgelbėti savo kailį. Nors jis neva apgailestauja savo 
išsišokimą ir nors valdžia tvirtina, kad jis liks savo poste, 
bet, atrodo, tai bus neilgam,—jis bus išmestas.

Vienaip ar kitaip, Stockmanas ar ne Stockmanas, 
Reagano administracija yra pasiryžusi savo ekonominę 
politiką tęsti. Amerikos žmonės be abejo prieš ją, stiprins 
pasipriešinimą, rezistenciją.

Tuoj po Stockmono skandalo grupė Juodųjų Kongreso 
narių pareiškė, kad dabar kaip tik laikas mobilizuoti visas 
liaudies jėgas—neleisti Reaganui dar labiau padėties 
bloginti.

Civilizacijos lopšys
Istorikai visuomet laikė Aziją civilizacijos lopšiu,—dėl 

įvairių sumetimų (į kuriuos čia ne vieta gilintis), tarp kitko, 
kad tai ten, Kinijoje, žmonės apie prieš pusę milijono metų 
naudojo ugnį.

Bet, štai, dabar atsirado istorinių duomenų, kad Afrikos 
kontinente, būtent, dabartinės Kenijos teritorijoje, žmonės 
ugnį naudojo net prieš milijoną ir keturis šimtus tūkstančių 
metų,—kitaip sakant, beveik prieš milijonas metų anksčiau 
negu Azijoje!

Antropologai surado duomenų, kad dabartinėje Kenijoje 
prieš 1,400,000 metų gyveno į dabartinį žmogų panašūs 
sutvėrimai, kurie ne tik naudojo įrankius, bet kontroliavo 
ir ugnį. Antropologai visuomet skaitė ugnies naudojimą 
ženklu, kuris žmogų skyrė nuo kitų gyvūnų. Reiškia, 
civilizacijos lopšsys iš Azijos perkeliamas į Afriką.

Vakaruose laikomasi nuo
monės, kad įtempimas tarp 
Rytų ir Vakarų baigėsi, at
gyveno savo amžių. Mūsų 
nuomone, tai klaidinga, nors 
apskritai įtempimo procesas 
iš tikrųjų sulėtėjo, kai kur 
netgi apmirė. Tačiau tai atsi
tiko ne todėl, kad įtempimo 
mažinimas, tai yra įvairiapu
siškas bendradarbiavimas 
tarp Rytų ir Vakarų, nebe
duotų teigiamų rezultatų. O 
todėl, kad yra jėgų, kurios 
siekia išklibinti šio bendra
darbiavimo pastatą, netgi jį 
apgriauti. Pirmiausia to sie
kia Jungtinės Valstijos. 
Daugelį pasaulio valstybių ir 
jų lyderių pastaruoju metu 
akiplėšiškai spaudžia Ameri
kos vadovai, kurie siekia tokį 
spaudimą pritaikyti ir Tary
bų Sąjungai. Koks jų tiks
las?

Reagano administracijos 
vykdomas užsienio politikos 
kursas pažymėtas imperijos 
ambicijų antspaudu. Wa
shingtone manoma, kad JAV 
“atsakingos už viską, kas 
vyksta pasaulyje”. Tad ko 
stebėtis, jeigu su Vakarų 
Europa elgiasi kaip siuzere- 
nas su vasalu, įsakomu tonu 
primetant ir raketas, ir kita. 
Afrikoje, Azijoje, Lotynų 
Amerikoje organizuojamos 
karines provokacijos. Kai 
Washingtonas laikosi tokio 
griežto tarptautinių santykių 
kurso, kai pasikliauja tik 
jėga, branduolinėmis raketo
mis, sąmokslais, tada įtempi
mo mažinimas ne tik jam 
netinka, bet dar ir trukdo. 
Todėl JAV tyčia blogina 
tarptautinę padėtį, siekia su
kurti arba paaštrinti krizės 
situaciją Artimuosiuose Ry
tuose, Persų įlankoje, Indi
jos vandenyno rajone, Kari
bų baseine bei kituose rajo
nuose. JAV drauge su Peki
nu kariauja nepaskelbtą karą 
prieš Afganistaną. Europoje 
bandoma Ispaniją įtraukti į 
NATO bloką. Visa tai ir

Įdomus istorinis atradimas gali būti skaitomas ir smūgiu 
prieš baltąjį rasizmą, nes rasizmas visuomet laikė “Juodąją 
Afriką” labiausiai atsilikusiu kontinentu pasaulyje.

Nusiraminimas Lenkijoje?
Atrodo, kad Lenkijos padėtis kiek aprimo. Premjeras 

generolas Jaruzelski, Solidamošč vadovas Walensa ir 
Katalikų ; arkivyskupas Glemp bendrai pasitarė. Kalbėta 
apie suvienyto patriotinio fronto sudarymą, į kurį įeitų tos 
trys jėgos. Tas frontas darbuotųsi socialistinės santvarkos 
rėmuose. Taip pat kalbėtasi apie padėties tuojautinį 
nuraminimą, streikų sulaikymą. O kai kurie streikai, kurie 
buvo užsitęsę provincijoje, dabar jau baigti.

Ar tai reiškia, kad Lenkijoje problemos išrištos? Toli 
ne! Visų pirma įvairios pašalinės jėgos ir toliau bandys prie 
nusiraminimo neprileisti. Bet dar bus sunkiau išrišti 
ekonominius klausimus.

Lenkijos ekonomija yra taip nugrimzdusi, kad tik 
ryžtingas grįžimas prie darbo, tikros gilios reformos ir 
pagalba iš visų pusių kraštą galėtų stabilizuoti.

Gerai, kad tariamasi, kalbama, bandoma surasti išeitį. 
Gerai, kad apsieinama nevartojant fizinių jėgų, kad 
apsieinama nenaudojant be bereikalingo kraujo liejimo, 
susirėmimų, intervencijų ir t. t.

Tikėkimės, kad Lenkija iš šios gilios krizės išeis daug ko 
pasimokiusi. Taip pat tikėkimės, kad visi pasimokys iš to, 
kas Lenkijoje įvyko ir vyksta.

Telegrama
SVEIKINIMAS LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 
DARBUOTOJAMS

TSKP Centro Komiteto 
generalinis sekretorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
draugas Leonidas Brežnevas 
atsiuntė sveikinimą Lietuvos 
TSR žemės ūkio darbuoto
jams, sėkmingai įvykdžiu- 
siems žemdirbystės produk
tų pardavimo valstybei šių 
metų socialistinius įsiparei
gojimus.

Įgyvendami TSKP dvide
šimt šeštojo suvažiavimo nu
tarimus, Tarybų Lietuvos 
žemės ūkio darbuotojai šie
met organizuotai nuėmė der
lių ir į paruošų punktus bei 
perdirbimo įmones atgabeno 
450 tūkstančių tonų grūdų, 
315 tūkstančių tonų bulvių, 
106 tūkstančius tonų daržo
vių, 714 tūkstančių tonų cuk
rinių runkelių, 126 tūkstan
čius tonų vaisių ir uogų — 
gerokai daugiau negu buvo 
įsipareigoję. Ateinančių me
tų derliui visi respublikos 
ūkiai visiškai apsirūpino javų 
ir bulvių sėkla.

Draugas Brežnevas nuošir
džiai padėkojo kolūkiečiams, 
tarybinių ūkių darbininkams, 
mechanizatoriams, ūkių va
dovams ir specialistams, pa
ruošų, pramonės, transporto 
ir kitų įmonių bei organizaci
jų kolektyvams, partiniams, 
tarybiniams, profsąjungų, 
komjaunimo darbuotojams, 
besimokančiam jaunimui ir 
palinkėjo Lietuvos žemdir
biams įvykdyti pirmųjų 
penkmečio metų planus viso
se liaudies ūkio šakose, pa- 

sustabdė įtempimo mažinimo 
procesą, pablogino tarptauti
nį politinį klimatą, vėl iškilo 
karo grėsmė.

O vis dėlto įtempimo maži
nimo idėjos gyvos. Nepai
sant visų sunkumų, visų su
dėtingų jo patvarumo išban
dymų, įtempimo mažinimas 
lieka svarbiausias santykių 
tarp Rytų ir Vakarų genera
torius. Tai apskritai daro įta
kos visų pasaulio valstybių 
santykiams. Pirmiausia aki
vaizdus politinis įtempimo 
mažinimo komponentas — 
tebesitęsiantis dialogas tarp 
Rytų ir Vakarų. Vien tik 
pastaruoju metu Maskvą ap
lankė Belgijos, Anglijos, 
VFR užsienio reikalų minis
trai, Vokietijos socialdemo
kratų partijos pirmininkas 
V. Brantas. Šių metų lapkri
čio 23-24 dienomis L. Brež
nevas vyks į VFR. Neseniai 
New Yorke buvo susitikę 
TSRS užsienio reikalų minis
tras A. Gromyka ir JAV 
valstybės sekretorius A. 
Haigas. Lapkričio 30 dieną 
Ženevoje bus atnaujintos Ta
rybų Sąjungos — Amerikos 
derybos dėl ginkluotės apri
bojimo.

Tarybinę poziciją šioje 
bendradarbiavimo srityje ne
seniai išdėstė Jungt. Tautose 
TSRS užsienio reikalų minis
tras A. Gromyka. Jis pabrė
žė, kad mūsų šalis, siekda
ma, kad būtų pažabotos gin
klavimosi varžybos, pašalin
ta karo grėsmė, sureguliuo
tos neišspręstos problemos, 
pasiruošusi petys petin ženg
ti su visomis valstybėmis.

Šiuo požiūriu reikia ver
tinti ir tą seriją susitikimų, 
kontaktų bei dalykinių po
kalbių, kuriuos A. Gromyka 
surengė New Yorke su dau
geliu pasaulio tautų užsienio 
reikalų ministrų.

Įtempimo mažinimas yra 
veiksmingas, ir jis patvirti
na, kad ne mažėja, kaip to

iš Lietuvos
siekti naujų laimėjimų įgy
vendinant TSKP dvidešimt 
šeštojo suvažiavimo nutari
mus.

Įkvėpti nuoširdžių sveiki
nimo žodžių ir geriausių lin
kėjimų, lapkričio 10 dieną 
respublikos žemdirbiai susi
rinko Vilniuje. Valstybinėje 
Filharmonijoje įvyko mitin
gas draugo Leonido Brežne
vo sveikinimo proga. Mitinge 
kalbą pasakė Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius. Visų respublikos darbo 
žmonių vardu jis padėkojo 
TSKP Centro Komitetui, CK 
Politiniam Biurui, asmeniš
kai draugui Leonidui Brežne
vui ir užtikrino, jog Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės pada
rys viską, kad būtų įgyven
dinti istoriniai Partijos dvi
dešimt šeštojo suvažiavimo 
nutarimai, vieningoje rikiuo
tėje su visomis broliškomis 
tautomis dar atkakliau kovos 
už mūsų didžiosios socialisti
nės tėvynės klestėjimą.

Mitinge kalbėję žemdirbių, 
mokslininkų, partinių organi
zacijų atstovai karštai dėkojo 
partijai ir vyriausybei už 
nuolatinį rūpinimąsi žemės 
ūkio suklestėjimu, darbo 
žmonių gerove,

V. Petkevičienė

Japonai pasiūlė apšviesti sau
lės spinduliais povandenines 
mokslinio tyrimo laboratorijas ir 
stotis. Tai būtų daroma taip: pa
viršiuje esančių pripučiamų 
plaustų veidrodžių, linzių Ir priz
mių sistema, automatiškai se
kančia Saulę, sukoncentruoti 
spinduliai šviesolaidžiu nukrei
piami J gelmėse esančius ref
lektorius, kurie ir tampa dienos 
šviesos šaltiniais.

norėtų JAV, o didėja preky- 
binis-ekonominis, mokslinis, 
kultūrinis bei kitoks bendra
darbiavimas tarp Rytų ir 
Vakarų. Pavyzdžiui, Tarybų 
Sąjungos — Prancūzijos pre
kyba per pastarąjį penkmetį 
padidėjo tris kartus; daugiau 
kaip 300 temų bei krypčių 
apima Tarybų Sąjungos — 
Prancūzijos tarpusavio veik
la mokslo, technikos, kultū
ros sferose. Tarybiniai užsa- 

I kymai Italijos įmonėse užtik
rina tai, kad per metus gali 
patikimai dirbti 100 tūkstan
čių žmonių. Beveik padvigu
bėjo prekyba su VFR kuri, 
kaip TSRS prekybos partne
rė, užima pirmą vietą kapita
listinių šalių tarpe. Panašūs 
santykiai ir su kitomis Vaka
rų Europos valstybėmis, sie
kiančiomis bendradarbiauti 
su TSRS. VFR ekonomikos 
ministro O. Lambsdorfo, ne
seniai aplankiusio TSRS nuo
mone, įtempimo mažinimo 
politikai, be abejo, priklauso 
ateitis. Be to, jis pabrėžė, 
kad besitęsiančios ginklavi
mosi varžybos ir įtempimo 
mažinimas blogai vienas su 
kitu dera.

Visa tai drauge teikia pa
grindo, nepaisant susidariu
sių sunkumų, kelti klausimą, 
kad įtempimas dar labiau 
sumažėtų. Taip kelti klausi
mą, mūsų nuomone, realis
tiška. Todėl tarybiniai žmo
nės tikisi, kad, atnaujinus 
susitikimą Madride, pagaliau 
bus pasiektas susitarimas su
šaukti konferenciją karinio 
įtempimo mažinimo ir nusi
ginklavimo Europoje klausi
mu ir būtų užtikrintas proce
sas, kuris 1975 metais pradė
tas Helsinkyje. Kaip rodo 
praktika, mažinti įtempimą 
vienodai suinteresuoti ir Ry
tai, ir Vakarai, kurie pasta
ruoju metu šiam politikos 
kursui teikė ir teikia pirme
nybę. V. Katinas

[APN]

PIRMOJI PIANISTĖ - 
TARPTAUTINIO 
KONKURSO LAUREATĖ

1933 m. buvo pradėti 
rengti tarptautiniai F. Listo 
ir B. Bartoko pianistų kon
kursai. Jie vyksta kas pen- 
keri metai. Šiemet XIX kon
kurse Budapešte dalyvavo 40 
atlikėjų iš 15 šalių. Tarybinei 
fortepijono mokyklai atsto
vavo maskvietis O. Stepano
vas ir Vilniaus konservatori
jos dėstytoja Mūza Rubacky- 
tė.

Paskutinį —- trečiąjį — 
konkurso turą pasiekė šeši 
pianistai. Čia vertinimo ko
misija sidabro medalį, antro
jo laipsnio diplomą ir pinigi
nę premiją paskyrė M. Ru- 
backytei. Pirmoji premija 
šiemet nebuvo skiriama. Už
tat komisija lietuvių pianistei 
suteikė kone visas privilegi
jas, kurios numatytos Grand 
Prix nugalėtojui. Visų pirma 
tai gastrolės Vengrijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, 
JAV.

M. Rubackytė pirmoji iš 
Tarybų Lietuvos pianistų ta
po tarptautinio konkurso 
laureate.

* * *

iŠ JŪROS DUGNO
TIESIAI Į LAIVĄ

Anglijoje išrastos priemonės 
pumpuoti naftą tiesiai iš gręži
nių jūros dugne į tanklaivį. Ba
kenai vandens paviršiuje paro
do vietą, kurioje yra gręžinys. 
Iš laivo į dugną nuleidžiami 
šlangai, kurio automatiškai su
jungiami su gręžinio vamzdžių 
angomis. įjungiami siurbliai, ku
rie pumpuoja naftą į laivą. Spe
cialūs varikliai išlaiko laivą 
tiksliai vienoje vietoje. Tuo bū
du nebereikia statyti betoninių 
ar plieninių gręžimo bokštų.
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LIETUVOS ŽINIOS
Spalio 30 d. Vilniuje įvyko 

iškilmingas Lietuvos TSR 
dailės instituto naujojo kor
puso atidarymas. Čia įsikūrė 
skulptūros, grafikos, teksti
lės, interjero ir kitos kated
ros su studijomis, metodi
niais kabinetais, mokomosio
mis dirbtuvėmis, grafikos 
spaustuve, gipso liejykla. 
Įrengtos auditorijos, univer
sali salė su pastovia geriau
sių akademinių darbu ekspo
zicija, suformuotas uždaras 
kiemelis studentų teatro, ki
tų saviveiklinių kolektyvų 
pasirodymams. Projekto 

. autoriai — V. Briedikis, V.
Nasvytis, V. Mikučianis.

♦ * *
“Vagos” leidykla išleido J. 

Janonio Raštus, A. Venclo
vos Lyrikos rinktinę, J. 
Paukštelio Raštų III tomą, 
V. Reimerio eil. rinkinį “Poe
tai vaikšto žemę”, A. Bie
liausko raštų serijos VI kny
gą — straipsnius apie litera
tūrą “Tiltai į šįrdis”, T. 
Ivanausko “Pasaulio paukš
čius”.

* * *
Skulptoriai J. Kalinauskas 

ir A. Zokaitis sukūrė monu
mentą Lietuvos partizanams 
ir pogrindininkams. Jis bus 
pastatytas skvere prie Kom
jaunimo gatvės. B. Višniaus- 
ko sukurtas K. Būgos bius
tas bus pastatytas kalbininko 
tėviškėje Dusetose, A. Am- 
brazauskas kuria skulptūrinę 
kompoziciją, kuri V. Mikolai - 
čio-Putino gimimo 90-čiui pa
žymėti bus pastatyta Kapsu
ke. Poeto Vyt. Montvilos 
skulptūrą kuria V. Ketvirtis. 
Ji bus pastatyta Kėdainiuo
se.

♦ * *
— Aš nesu iš tokių opti

mistų, kurie linkę vaikystei 
suteikti kuo daugiau juoko ir 
linksmybių; vaikai turi žino
ti, matyti ir iš knygų suvokti . 
sudėtingą tikrovę, — sako 
poetė Romutė Skučaitė, ne
seniai pažymėjusi penkiasde
šimties metų sukastį.

* * *
Knygų serija “Šiuolaikini- 

niai lietuvių dailininkai” pa
sipildė “Vagos” leidiniais — 
Genovaitė Jacėnaitė ir Vy
tautas Kaušis.

* * *
Laikraštis “Lietuvos pio

nierius” paskelbė vaikų hu
moristinių piešinių konkursą, 
kurio pirmoji tema — “Senis 
Šaltis mokykloje”. Piešinius 
reikalinga prisiųsti iki gruo
džio 15 d.

* * *
Vilniaus Sporto rūmuose

gastroliavo Gangos šokių an-1 
samblis.

* * *
Spalio pabaigoje Vilniaus 

geležinkelio stotyje sustojo 
250-asis šių metų turistinis 
traukinys. Šįkart iš Lenin
grado.

Akademinio operos ir bale
to teatro spdktaklyje — G. 
Puccinio ’’Tošcoje” Toscos ir 
Skarpijos partijas atliko ar
tistai iš Bulgarijos — Gena 
Dimitrova ir Stojanas Popo
vas. G. Dimitrova pasakė:

— Laikydaiįniesi tradicijų 
neturime užmiršti, kad dai
nuojame žmonėms, kurie ieš
ko laikmečio dvasios ir senų
jų operų pastątymuose.

* i* ♦
Įvyko Norvegijos kinofil- 

mų savaitė. Vįlniaus teatruo
se buvo pademonstruotas ki
no juostos —i “Raganų me- 
džiokė”, “Mažoji Ida”, “Nauji 
Oleso gaujos nuotykiai”, 
“Per fiordą”, ,“1958 metai”, 
“Apdovanojimas” ir kiti.

♦ * *
Spalio pabaigoje į Vilnių 

sugrįžo valstybinis M. K. 
Čiurlionio kvartetas R. 
Šiugždinis, S. Kiškis, A. 
Grižas, S. Lipčius . Vokieti
jos Demokratinės respubli
kos miestuose kvartetas gro
jo vienuolikoje koncertų ir 
visus lydėjo sėkmė. S. Lip
čius, išskirdamas įdomiau
sius ir sunkiausius, paminėjo 
koncertus Berlyne, nedide
liame Riugeno salos mieste
lyje Putbuse ir Leipcige.

proga.

LAIŠKAI
Didžiai gerbiamas 
drg. A. Bimba!

Priimkite mano nuošir
džiausius sveikinimus Jums 
ir Jūsų žmonai Didžiojo Spa
lio 64-jų metinių

Linkiu Jums įvirtos svei
katos, ir dar kartą sveikatos, 
o taip pat nebleistančios 
energijos žurnalistinėje veik
loje.

Nuoširdžiai dėkoju už ma
lonų priėmimą man lankantis 
New Yorke.

Su pagarba
P. Petronis

LAIŠKAI
Didžiai gerbiamas 
draugas Bimba!

Sveikinu Jus ir < 
nyje visus laisviečius su Spa
lio Didžiosios Revoliucijos 64 
metinėmis.

Jums 
draugams linkiu 
katos ir sėkmė 
kasdienybėje!

Su gilia pagarba,
M. Meškauskienė

Kaunas

Jūsų asme-

ir kitięms mūsų 
daug svei

ks kovinėje,

Mieli Laisviečiai!
Netrukus įkopsime į dar 

aukštesnę naujų užmojų ir 
gyvenimo pakopą^

Nuoširdžiausiai sveikinu
visą Jūsų šaunų kolektyvą 
Naujųjų 1982-jų metų proga. 
Linkiu juos sutikti ir praleis
ti linksmai, turiningai, visa
da būti sveikiems ir kūrybin
giems.

Vandalinas Junevičius 
Kaunas
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TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

KREIPIMASIS
Į PASAULIO PARLAMENTUS IR TAUTAS

Tarybų Socialistinię Respublikų Sujungęs Aukščiau
sioji Taryba, susirūpinusi, kad didėja karo pavojus, nere
gėtai plečiasi ginklavimosi varžybos, kreipiasi į pasaulio 
parlamentus ir tautas.

TSRS Aukščiausioji Taryba priėmė šį kreipimųsi, su
kakus 40 metų nuo tos dienos, kai hitlerinis fašizmas už
puolė mQsų Tėvynę. Tarybinė liaudis lenkia galvas kare 
kritusių dvidešimties milijonų tėvynainių Šviesiam atminimui. 
Antrasis pasaulinis karas atnešė be galo daug nelaimių 
ir kančių visai žmonijai. Mes didžiai gerbiame atminimų vi
sų, kurie paaukojo gyvybę kovoje su agresija, taikos že
mėje vardan.

Istorija davė rOsčių pamokų. Per daug brangių kainų 
sumokėjo tautos už tai, kad nepavyko užkirsti kelio karui, 
laiku pašalinti iškilusios grėsmės. Negalima leisti, kad tra
gedija pasikartotų. Reikia ir galima padaryti visa, kad ne
būtų naujo pasaulinio karo.

Planetoje ir taip jau perdaug sukaupta masinio naiki
nimo ginklų. Bet jų atsargos toliau didinamos, kuriamas 
vis modernesnis ir vis didesnės naikinamosios galios gink
las. Rengiamos aikštelės Šimtams naujų branduolinių rake
tų Vakarų Europoje. Žmonėms norima įpiršti nusikalstamų 
mintį, kad branduolinio ginklo panaudojimas gali būti leis
tinas.

Didinamas politinis įtempimas. Vėl dedamos viltys pa
siekti karinį pranašumų, kalbama grasinimų kalba. Atvirai 
keliamos pretenzijos kištis į kitų šalių ir tautų reikalus. 
Ir visa tai dangstoma grubiu prasimanymu apie "Tarybų 
Sųjungos karinę grėsmę".

TSRS Aukščiausioji Taryba iškilmingai pareiškia: Ta
rybų Sųjunga niekam nekelia grėsmės, nesiekia konfronta
cijos nė su viena valstybe Vakaruose ar Rytuose. Tarybų 
Sųjunga nesiekė ir nesiekia karinio pranašumo. Ji nebuvo 
ir nebus naujų ginklavimosi varžybų iniciatorė. Nėra tokios 
rūšies ginkluotės, kurios ji nesutiktų apriboti, uždrausti sa- 
vitarpišku pagrindu, pagal susitarimų su kitomis valstybė
mis.

Taikos užtikrinimas buvo, yra ir bus aukščiausias Ta
rybų valstybės užsienio politikos tikslas. To siekiama Tai
kos programa devintajam dešimtmečiui, kurių priėmė Tarybų 
Sųjungos Komunistų partijos XXVI suvažiavimas. Joje numa
tytos priemonės tiek raketiniam branduoliniam, tiek įprasti
niam ginklui mažinti, išdėstyti pasiūlymai, kaip sureguliuoti 
esamus konfliktus bei krizines situacijas ir užkirsti kelių 
naujiems, jų padiktavo siekimas toliau mažinti įtempimų ir 
plėtoti visų žemynų šalių taikų bendradarbiavimų. Ji atspin
di Tarybų Sųjungos pasirengimų vesti derybas visais aktua
liais taikos ir saugumo klausimais, atidžiai atsižvelgti į vi
sas konstruktyvias kitų valstybių idėjas.

Mūsų branduoliniame amžiuje dialogas, derybos vieno
dai reikalingi visiems, kaip visiems reikalinga taika, saugu
mas, pasitikėjimas ateitimi. Nėra dabar kito protingo būdo 
ginčijamoms problemoms išspręsti, kad ir kokios aštrios 
bei sudėtingos jos būtų, kaip derybos. Nė viena turima ga
limybė neturi būti prarasta. Laikas nelaukia!

Su kiekviena prarasta deryboms diena didėja branduo
linio konflikto rizika. Atidedamas į šalį kiekvienai tautai ir

visoms tautoms iškilusių aktualių problemų sprendimas. Lai
kas nelaukia!

Mūsų dienomis visi tie, kurie savo veiksmais skatina 
ginklavimosi varžybas, tolesnį masinio žmonių naikinimo 
priemonių kaupimų pasaulyje, pasisako už jėgos naudojimų 
sprendžiant ginčijamus valstybių savitarpio klausimus arba 
tiesiog stengiasi nematyti pavojų, kurie Šiandien tyko pasau
lio, faktiškai stumia žmonijų į prarajų.

TSRS Aukščiausioji Taryba ragina visų Šalių įstatymų 
leidimo organus ryžtingai pasisakyti už derybas, kurios už
kirstų kelių naujam raketinio branduolinio ginklavimosi var
žybų turui, - derybas sųžiningas, lygiateisiŠkas, be jokių 
išankstinių sųlygų ar mėginimų diktuoti.

TSRS Aukščiausioji Taryba tikisi, kad jos kreipimasis 
bus kuo atidžiausiai apsvarstytas, kaip reikalauja Šis svar
biausias, opiausias dabarties klausimas. Ji įsitikinusi, jog 
parlamentai turi reikiamas prerogatyvas ir autoritetų, kad 
efektyviai būtų siekiama ginklavimosi varžybų apribojimo ir 
nusiginklavimo derybomis. Savo ruožtu TSRS Aukščiausioji 
Taryba ir ateityje padės sudaryti tokių atmosferų, kuri leis
tų pasiekti derybose teigiamų rezultatų.

Taika - bendras žmonijos turtas, o mūsų laikais — ir 
pirmutinė jos gyvavimo sųlyga. Tik bendromis pastangomis 
ji gali ir turi būti išsaugota ir patikimai garantuota.

TARYBŲ SOCIALISTINIU RESPUBLIKŲ 
SĄJUNGOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

Maskva, Kremlius, 1981 m. birželio 23 d.

Generolo P. Petronis prisiųstas laiškas ir telpantis 
TSRS kreipimasis į Pasaulio parlamentus ir tautas

Gerbiami tautiečiai!
Pastaruoju metu vis garsiau ir aštriau skamba karingi valstybių vadovų ir 

kariuomenės vadų pareiškimai. Agresyviai nusiteikę militaristiniai sluoksniai 
užsibrėžė tikslą sužlugdyti įtempimo mažinimo procesą. Prasidėjo neregėto masto 
ginklavimosi varžybos. Dėl to vis sparčiau gaminami masinio naikinimo ginklai, 
kuriais planeta ir taip jau perpildyta. Vakarų Europoje steigiamos aikštelės naujam 
vidutinio veikimo nuotolio raketiniam ginklui.

Manau, būčiau neteisus jeigu tvirtinčiau, kad nėra būdų sustabdyti šį procesą, 
sustiprinti ir apginti taiką. Galimybės, kurias turi jėgos, stojančios prieš karinę 
psichozę pasaulyje, yra didžiulės. Būtų neteisinga jų nepanaudoti. Istorija jau davė 
pasaulio tautoms rūsčią pamoką. Brangiai sumokėjo žmonija už tai, kad nepavyko 
užkirsti kelio Antrajam pasauliniam karui. Mūsų pilietinė pareiga neleisti, kad 
tragedija pasikartotų.

Štai kokiais sumetimais vedini TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai priėmė 
sesijoje kreipimąsi į pasaulio parlamentus ir tautas. (Šį kreipimąsi siunčiu 
susipažinti). Mūsų parlamentarų pareiga — rūpintis savo tautos ir visos žmonijos 
likimu. Tai visiškai suprantama, nes mums, respublikos parlamento nariams, kaip ir 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatams, nėra kilnesnio tikslo ir šventesnės 
pareigos, kaip pareiga tarnauti savo liaudžiai, siekti, kad visi žmonės gyventų 
taikiai, kad būtų užtikrinta žmonių teisė gyventi.

Mūsų branduoliniame amžiuje ginčijamas problemas tegalima išspręsti tik derybų 
keliu ir be jokių išankstinių sąlygų ar mėginimų diktuoti. Tai, mano supratimu, 
vienas iš aiškiausių ir teisingiausių kelių kylančioms problemoms sureguliuoti.

Dovanokite už ilgą laišką, bet negalėjau neišdėstyti šių minčių, kurios mus dabar 
labai jaudina. Taikos išsaugojimo reikalui negalima gailėti nei laiko, nei jėgų. Noriu 
prašyti Jūsų palaikyti šį kreipimąsi susirinkimuose ar pokalbiuose ir kviesti visus 
geros valios žmones rūpintis taikos išsaugojimu.

Vieningomis pastangomis mes turime siekti, kad laimėtų sveikas protas, kad būtų 
sustabdytos karštligiškos ginklavimosi varžybos, kad žmonija būtų išsaugota nuo 
sunaikinimo. Su gilia pagarba

P. Petronis

Tarybų Lietuvos 
naujienos

APIE ANTGAMTIŠKUMA DP SPAUDOJE
Kazys Bagdonavičius

Atrodytų, dešimtmečiais

SKULPTŪROS GIMSTA 
PALANGOJE

Kurortinė Palanga vis la
biau garsėja ir kaip naujas 
dailės centras. Nuolatiniam 
kūrybiniam darbui čia jau 
yra atvykęs visas būrys jau
nų specialistų, baigusių Dai
lės institutą, taikomosios 
dailėj technikumus. Savo 
darba 
giasi 
apylinkes. Antai skulptorė 
A. V^rtulienė, neseniai su
kūrusį paminklą fašistų su
bombarduotos Palangos pio
nierių stovyklos atminimui, 
dabar drauge su G. Oškinyte 
ruošia dviejų atskirų figūrų 
balto marmuro kompoziciją, 
skirtą 
tradai 
lis pradėjo seriją darbų Pa
langoje gyvenusių žymių 
žmonių atminimui. Basanavi
čiaus 
ruotų 
kils skulptorės Ž. Jonuškai- 
tės dekoratyvinė kompozici
ja. N 
pasipuoš ir senasis Palangos 
parkas.

Kurorto pakraštyje pasta
tytos erdvios ir patogios 
dirbtuvės skulptoriams, ne
trukus naujas kūrybines pa
talpas 
trai.
AR ŽINOTE “ARGO”?

Prieš pora metų Kauno 
muzikinio teatro ir Tarybų 
Lietuvps kompozitorių Są
jungos 
ciatyva buvo sukurtas elek
troninės muzikos ansamblis 
“Argo”. Grupėje grojantiems 
teatro 
vauja kompozitorius Gied
rius Kuprevičius. Grupė at
lieka įvairią muziką — nuo 
sudėtingų šiuolaikinės elek
troninė 
pramogjinės. 
muzikinio teatro spektakliuo
se, talkina respublikos meni- 
ninkamįs įrašyti muziką kino 
filmamš, rengia savarankiš
kus pasirodymus. Neseniai 
Maskvos “Melodijos” firma 
išleido pirmąją “Argo” plokš
telę “Diskophonia”, baigiama 
įrašyti antroji.

“Arge” laukiama elektroni
nės muzikos gerbėjų.

is jie visų pirma sten- 
papuošti kurortą, jo

vasaros koncertų es- 
. Skulptorius J. Vertu-

gatvėje, prie restau- 
gotikinių namelių, iš-

aujomis skulptūromis

gaus ir liaudies meis-

Kauno skyriaus ini-

muzikantams vado-

s muzikos kūrinių iki 
Argo” groja

niekas nesikeičia lietuvių 
reakcinės išeivijos spaudo
je — vieni rašinėja, kiti 
skaitinėja. Tiesa, mažėja 
skaitinėjancių, mažėja ir ra
šinėjančių, — toks objekty
vus gamtos dėsnis. Kai kada 
skaitinėjantys perskaito apie 
save ką nors nemalonaus ir 
supyksta. Tada stveria po
pieriaus lapą ir parašo ką 
nors bjauresnio apie Tašinė
jančius. Rašinėjantys, žino
ma, perskaito ir, savo ruož
tu, užsidega šventu keršto 
jausmu. Tada griebia du po
pieriaus lapus ir parašo ką 
nors du kartus bjauriau . . .

Tačiau iš tolo minimi pa
skiri balsai, sklindantys iš 
šios maurais aptrauktos kūd
ros, susilieja į vientisą, mo
notonišką ir migdantį kurki
mą, kurio leitmotyvas — “iš
vaduosim, išvaduosim” — 
nesikeičia jau daug daug 
metų. Taip buvo lyg šiol, 
taip, atrędė bus visada.

Tačiau pastaruoju metu di
pukų spaudoje prasidėjo dar 
negirdėti ir sunkiai supran
tami, o tuo labiau paaiškina
mi dalykai. Pirmosios šį ant
gamtišką reiškinį užfiksavo 
“Naujienos”, o kalbant dar 
tiksliau — vienas į šį laikraš
tį rašinėjančių, kažkoks Svi- 
lonis. Pasirodo, jau kuris 
laikas rašyti “Draugo” laik
raščio vedamuosius įsitaisė 
Jonas Šoliūnas. Nieko, žino
ma, antgamtiško šiame fakte 
nėra. Paprastai laikraščio 
vedamieji, pastebi Svilonis,

atskleidžia to laikraščio pa
grindinę, “vedamąją lini
ją”. . . Štai jums dabar šir
din įsibrauna negeras įtari
mas — ko gero, tas Šoliūnas 
ne tą liniją ir ne ten ve
da .. . Įtarimas įsibrauna ne 
tik jums, bet ir paminėtam 
Sviloniui, o cuo pačiu ir 
“Naujienoms”: “Nejaugi
“Draugo” vedamoji linija bū
tų opozicijoje dabartinei 
Amerikos valdžiai, jos prezi
dentui?”

Negali būti! — suriks kiek
vienas, nors kartą gyvenimo 
laikęs “Draugo“ laikraštį 
rankose. Čia kažkas aiškiai 
ne taip, todėl, kaip sakoma,- 
faktus —- ant delno! Ir štai 
kas išaiškės. Neaišku kokiu 
būdu į “Draugą” patekęs ir 
neaišku ką galvoj turintis 
Šoliūnas išspausdino “Drau
go” laikraštyje vedamąjį la
bai keistu pavadinimu — 
“Dievo griečiu — pone prezi
dente”. Sutikite — jokios 
regimos pagarbos ponui pre
zidentui šiame pavadinime 
nėra, dargi atvirkščiai — 
iškart juntama silpnai už
maskuota ironija. Jeigu tokia 
pradžia, galite įsivaizduoti, 
kas bus toliau! Ir — akurat! 
Girdi, kai Washingtone atsi
rado naujas prezidentas, visi 
milijonieriai iškart atku
to .. . Perskaičiusios šį saki
nį, “Naujienos” ironizavo: 
“Išeitų, kad Amerikos milijo
nieriai iki šiol ramiai sau 
snaudė ...” Laikraštis, be 
abejo, teisus — milijonieriai 
snausti neturi jokios morali

nės teisės. Milijonieriai pri
valo daryti milijonus, toks jų 
darbas. Tačiau grįžkime, 
kaip sakoma, prie mūsų avi
nų.

Minėtas ponas Svilonis, 
atidžiai išstudijavęs Šoliūno 
vedamąjį, tvirtina, jog jis: 
“. . . ironiškai atsiliepia, kad 
prezidento sudarytas “minis
trų” sąrašas nepadarys gė
dos nė vienam milijonierių 
klubui. 0 prezidento pa
skelbtoji programa jį gąsdi
na, nes jis pataikauja šio 
krašto klikai. Jis pašaipiai 
atsiliepia apie prezidento vy
rus, juos išvadindamas Rea- 
gano “milijonierių” klubu”.

Įdomu, kaip jums visa tai 
patinka? Šaltu veidu tvirtin
ti, kad prezidento Reagano 
programa pataikauja krašto 
valdančiajai klikai? Ir žodį 
kokį Šoliūnas demokratiš
kiausios pasaulyje šalies vir
šūnėms vado — “Klika”! Įdo
mu kur tas Šoliūnas, o kartu 
ir “Draugas” su tokiomis 
pažiūromis gali nušuoliuoti?

Manome, dabar sutiksite, 
kad vyksta kažkas nesupran
tama ir visiškai nepaaiškina
ma! Todėl ne be reikalo taip 
susijaudino “Naujienos”, sa
vo autoriaus Svilonio lūpo
mis irgi tvirtinančios, kad 
“Perskaičius Šoliūno veda
mąjį, atrodo, kad “Draugo” 
redakcijoje yra kažkas ne
tvarkoje. Juk taip kritikuoti 
prezidento asmenį ir taip 
šaipytis iš šio krašto vyriau
sybės, ar lietuviams naudin
ga ir iš viso ar reikalinga?” 
Susijaudinusios “Naujienos” 
visai pamiršo, kad gyvena 
pačiame laisviausiame kraš
te, kuris garantuoja visišką

spaudos laisvę. Todėl ponas 
Šoliūnas turi teisę sakyti 
viską, kas tik jam ant seilės 
užeina, o ponas Svilonis gali 
viso to ir neskaityti — čia jo 
asmeninis reikalas. 0 visos 
šios užuominos, kad prezi
dento veiksmų kritika yra 
lietuviams nenaudinga ir ne
reikalinga, gali susilaukti ne
reikalingų replikų, esą kieno 
vežime ponai vaduotojai sė
di, tokias giesmes ir privalo 
giedoti. Va, ir visa laisvė . . .

Žinoma, būtų žymiai ge
riau visa tai nutylėjus, tačiau 
labai jau ponui Sviloniui da
rosi apmaudu, ir jis to nesle
pia: “Kažkaip užgauliai 
skamba tas jo nuolatinis kar
tojimas “turtingieji”, “milijo
nieriai”, lyg tai būtų pasisko
lintas, iš Maskvos bolševiki
nės propagandos, kurioje ko- 
liojami turtingieji, juos pra
vardžiuojant “buržujais”. 0, 
be to, ar buvo kada Ameri
kos valdžia sudaryta iš bied- 
niokų?”.

Vadinasi, ir “Naujienos” šį 
tą supranta! Ne kasdien iš jų 
lūpų išgirsi patvirtinimą, kad 
kapitalo šalyse vyriausybių 
postus užima stambiojo kapi
talo atstovai, kurie, kaip 
jiems ir dera, atstovauja 
savosios klasės ir tik jos — 
interesus! Ko tik bepolemi- 
zuodamas žmogus neprišne
ki, gali dabar atsidusti ponas 
Svilonis. 0 mes rezimuoki- 
me — vadinasi, objektyvios 
tikrovės faktai dar sugeba 
sudrumsti iš “vaduotojiškos” 
kūdros sklindantį monotoniš
ką kurkimą! 0 tai, savo 
ruožtu, daug sakantis požy
mis . . .

Prienuose ant Nemuno kranto išaugo nauji dailūs rūmai. 
Tai naujasis 150 vietų Prienų internatas, kuriame apsigy
veno vieniši seneliai. Erdviuose kambariuose gyvena po 
vieną ir du žmones. Rūmuose yra valgykla, biblioteka, 
skaitykla, 120 vietų salė, kiekviename aukšte įrengti 
poilsio kampeliai. Projekto autorius—architektas Henrikas 
Balčiūnas.

Nuotraukoje: Nauji rūmai seneliams.
M. Baranausko nuotrauka

Kapsuke pastatyta nauja ryšių įstaiga. Keturių aukštų 
pastate yra telefonų stotis, telegrafas. Gyventojų patogu
mui įrengta dešimt telefono pasikalbėjimų kabinų. Čia taip 
pat veikia kaimui skirtas 4500 abonentų mazgas.

Nuotraukoje: Naujasis ryšių pastatas.
G. Svitojaus nuotrauka

Minske pasibaigė 10-asis 
sąjungiųis M. Glinkos voka
listų konkursas. Iš Lietuvos 
dalyvavo Akademinio operos 
ir baleto teatro solistas A. 
Markauskas ir Valstybinės 
konservatorijos studentai V. 
Bakula, L. Domeikaitė, J. 
Gicevičiūtė, S. Larinas. Ope
rinio dainavimo kategorijoje 
laureato vardą ir antrąją 
vietą pėlnė Arvydas Mar
kauskas!

Z. Paūlauskas šių konkur
sų žiuri darbo dalyvavęs sep
tintą kartą pasakė:

— Konkurse dalyvavo 150 
jaunų dainininkų. Vargu ar 
rasime kitą tokį, kuriame 
galima išgirsti tiek daug gra
žių balsų, todėl kovoti dėl 
laurų labai sunku. Ir šį kartą 
žiuri pažymėjo Tarybų Lie
tuvos dainininkų sėkmę, vo
kalinę kultūrą . . .

♦ * *
Armėnijos sostinėje Jere

vane įvyko IX sąjunginis 
televizijos filmų festivalis. 
Lietuvos kino menui atstova
vo daugiaserijinis vaidybinis 
filmas “Amerikoniškoji tra
gedija” (režisierius M. Gied
rys, oper 
ir buvo 
diplomu Už kūrybinius ieško
jimus ir profesinį meistrišku
mą.

Susilaukė gero įvertinimo 
ir kiti du filmai — režisie
riaus K. 
“Vilnius” 
nulevičiūtlės muzikinis filmas 
“Žmogaus 
geriausią 
visų filmų 
ko Lietuv 
šiai artistai G. Kaukaitei.

atorius A. Mockus) 
apdovanotas žiuri

Musnicko filmas 
ir režisierės J. Ja-

balsas”. Prizas už 
moters vaidmenį 
kategorijose atite

as TSR nusipelniu-
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FELJETONAS

SENIAU IR DABAR
Jonas Lukoševičius

Aną dieną pasiklausiau Va- nas ne iš karto eina namo,

romantiškų vietų. Į šachtas, 
skerdyklas, plieno liejyklas, 
džiunglių gyvatynus jie ėjo 
grynai lietuviško smalsumo 
vedami — kad turėtų ką 
vaikams ir kaimynams papa
sakoti.

ARTĖJANT TARYBŲ LIETUVOS MOTERŲ SUVAŽIAVIMUI

MOTINA, KORĖJA, DIDVYRĖ...
tikano radijo laidos lietuvių 
kalba ir baisiai graudu pasi
darė.

Dėl daug ko graudu. Dėl 
to, kas buvo seniau. Dėl to, 
kas yra dabar. Ir dar dėl to, 
kad paties Vatikano radijas 
taip blogai ir paviršutiniškai 
informuotas apie mūsų gyve
nimą.

Juk gyvenime žymiai blo
giau, nei jis porina!

0 tą sykį jis porino apie 
darbininkijos gyvenimą, ir 
mus taip jau užjausdamas, 
taip jau baisiai užjausdamas, 
kalbėjo: (cituoju) — “Darbi
ninko jėgos pertempiamos 
iki paskutinių galimybių . . . 
To negana ten (tai yra — 
Lietuvoje — J. L.) kėsina- 
mąsi į darbininkų laisvalaikį, 
varant juos visokių paskaitų 
klausytis . . . jiems nebelie
ka laiko dvasiai ugdyti. 0 
kiek ten pridedama valandų 
ir dienų, kai darbininkai ver
čiami pašaliniams, darbinin
kams svetimiems tikslams 
nemokamai dirbti”.

Dabar patys matote, kiek 
mažai apie Lietuvą žino Vati
kano radijas! Jis, pavyzdžiui, 
nežino, kad darbininkai kar
tą per metus — o jeigu 
reikia tai ir dažniau — užda
romi į tokias kankinimo įstai
gas, kurios vadinasi sanato
rijomis ir poilsio namais.

Lietuvoje jų yra didelė 
daugybė. Bijodamas apsirik
ti, paskambinau į mūsų Cen
trinę statistikos valdybą, ir 
ten man pasakė skaičius: 27 
sanatorijos, 24 poilsio namai, 
2 pansionatai.

Tai labai specializuotos įs
taigos. Yra tokių, kur darbi
ninkai (lygiai kaip ir moksli
ninkai, inžinieriai, kolūkie
čiai . . .) įkišami į purvo 
vonias ir ten laikomi. Dar 
kitas kankinimo būdas — 
tokios burbuliuojančios vo
nios. Jos Vatikano radijui iš 
karto primintų pragarą. Ly
giai kaip ir darbininkų (bei 
kitų žmonių) kepinimas po 
specialiomis lempomis — irgi 
tikra velnio išmonė!

Būtina pridurti, kad tuos, 
kurie ypač nepatinka valdžiai 
ištisoms savaitėms ištremia 
iš Lietuvos — į Krymą, 
Kaukazą, kur vargšai žmo
nės kepinami karštoje saulė
je ant lentų ar netgi tiesiog 
akmenų. Tokie vargšai į Lie
tuvą grįžta tiesiog pajuodę, 
ir jų kančių grandinę dar 
prailgina tai, kad jie būna 
išmirkyti sūrioje jūroje.

Kaip paaiškino Lietuvos 
Respublikinės profsąjungos 
tarybos atstovas, tokių “ne
laimingųjų” per metus susi
daro apie 27 tūkstančiai. O 
kur dar pavieniui vykstą 
kankiniai . . .

Daugiau nei dvidešimt 
stambiausių Lietuvos įmonių 
turi savo nuosavas įstaigas 
darbininkams engti — taip 
vadinamus profilaktoriumus. 
Žmonės po darbo užuot ėję 
namo traukia į atskirą mo
dernų pastatą, ten verčiami 
ilsėtis, klausytis muzikos, 
kai kurie netgi gerti vaistus 
ir atlikti visokias procedū
ras. Čia juos saugo sargai 
baltais chalatais, propagan
dos sumetimais — kaip tai
syklė — gydytojai ir medici
nos seserys.

Neseniai tokiame profilak
toriume teko būti Elektrė
nuose. Savo akimis mačiau: 
ten lankosi ypatingi prižiūrė
tojai iš visame pasaulyje 
garsaus Kauno kardiologinio 
centro.

Tuose Elektrėnuose daug 
kas sumanyta darbininkui 
engti. Jie visiškai visi apgy
vendinti naujuose namuose 
su visais patogumais. O tai, 
kaip gerai žino Vakarų pro
pagandistai, labai kenkia lie
tuviškai sielai. Po darbo daž-

bet užsuka į didžiulį pastatą, 
kuriame maudosi šiltame ir 
šaltame vandenyje, ir kaip 
didelę paslaptį pasakysiu — 
yra garinami ir vienas kitą 
muša vantomis.

. . . Taigi, pakanka nors 
labai probėgomis apsidairyti 
aplink, ir žmogus supranti, 
kaip švelniai ir ružavai mūsų 
darbininkų padėtį nušvietė 
Vatikano radijas.

Argi taip buvo anksčiau?
Be jokios abejonės: ne!!!
Darbininko prieš karą Lie

tuvoje niekas nevertė dirbti. 
Dar daugiau: taip rūpinosi jo 
sveikata, taip saugojo nuo 
persitempimo, kad neleido 
dirbti ir tiems, kurie to 
norėjo. Tokių mūsų prieška
rinėje Lietuvoje buvo apie 
tris šimtus tūkstančių — 
argi negražus skaičius? Tuo, 
kad šie žmonės nepervargtų, 
rūpinosi speciali įstaiga — 
darbo birža.

Deja, daugelis pokarinės 
kartos lietuvių jau net nebe
žino: ką gi reiškia šios įstai
gos pavadinimas? Tai aiškus 
nutautėjimo ženklas.

Šimtai tūkstančių prieška
rinės Lietuvos darbininkų ir 
ūkininkų taip gerai gyveno, 
kad iš dyko buvimo leidosi į 
keliones po visą pasaulį. Ap
lankė Braziliją, Urugvajų, 
Kanadą, Ameriką, Argenti
ną ir dešimtis kitų nemažiau

Šiandien niekam nekyla 
abejonių, kad prieškarinė 
Lietuvos valdžia negadino 
darbininkų ir jų vaikų akių 
knygomis, kino filmais, teat
rais. Argi tai ne tikras rū
pestis žmogumi ir jo sveika
ta?

Jeigu tik čia leistų vieta — 
panašių pavyzdžių iš karto 
būtų galima suminėti didelę 
daugybę. Pasitenkinsiu pa
stebėjęs, kad ir pačiai žmo
gaus gyvybei prieškarinėje 
Lietuvoje grėsė žymiai ma
žesnis pavojus, nei dabar.

Apie tai, tiesa, šį kartą 
nekalbėjo Vatikano radijas: 
tą faktą konstatavo dvasia 
jam labai artimas lietuviškas 
emigracinis laikraštis. Jis 
padarė stulbinantį savo 

i įžvalgumu atradimą, kad da
bar Lietuvoje autoavarijose 
žūsta nepalyginamai daugiau 
žmonių, nei anksčiau.

O juk tai šventa teisybė.
Tik vieno nežino atradėjai: 

automobilių Lietuvoje atsi
randa vis daugiau ir daugiau 
todėl, kad tokiu pigiu ir 
nesudėtingu būdu siekiama 
drastiškai sumažinti lietuvių 
skaičių.

Taigi, labai daug ko apie 
mus nežino Vakaruose, ir 
todėl taip jau graudu, taip 
graudu pasidarė pasiklausius 
Vatikano radijo laidos.

Vacys Reimeris

MANO BERNIŪKŠTIS

Pieva.
Rūgštynės.
Jis tyso kniūbsčias.
Galvoj — Oliveris Tvistas. . .
Indėnai. ..

Kur šiandien
Šitas berniūkštis, 

gyvenęs many nuo vaikystės?

Alyvų kekės ir sniego gniūžtės.
Plytinė.
Liesas paviržls.
Kaip smilga silpnas mano berniūkštis 
svajoja slapta

apie milžinus.

Gatvės padauža
pastums ar niūktels — 

jis verkia sukruvintas, purvinas. 
Bet, kritęs aukštielninkas,

skraidė berniūkštis 
debesimis lyg burlaiviais.

Tavęs pasiilgau, 
berniūkšti mielas, 
gyvenęs many nuo vaikystės. . . 
Kur tu?

Vėl padangė juodai pamėlus. . . 
Susigūžk.

Tuoj žaibas fvykstels. . .

Su tavim dar norėčiau
guostis ir būgštauti. . .

Ir svajoti. . .
Tik tu — nepareisi.

Į kitus išėjai tu, mano berniūkšti, 
o vis manyje — 
kaip kadaise.

Vaizdas iš protesto demonstracijos prie Electric Boat 
Shipyard Groton, Conn., kur įvyko iškilmės, paruošus 
plaukiojimui atomu varomam USS Ohio vardu pavadintam 
povandeniniam laivui. Toks Trident raketinis laivas 
kaštuoja apie $2 bilijonus. Tuo tarpu, kai ginklavimuisi 
sumos šiemet padidintos iki $180 bilijonų, $48 bilijonai 
nukirsti iš socialinių programų prez. Reagano ekonominėje 
programoje.

Šių metų lapkričio 26 ir 27 d. Vilniuje jvyks Lietu
vos TSR moterų suvažiavimas. Apie moterų vaidmenį 
vlsuomenlnfamc-politlnlame, ekonominiame Ir kultūrinta
me gyvenime, apie suvažiavimo tikslus bei uždavinius 
Eltos korespondentui pasakoja suvažiavimo organizacinės 
komisijos pirmininkė, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoja Leokadija DIR-
ZINSKAITE.

— Į suvažiavimą respublikos 
moterys renkasi Jau ketvirtą 
kartą. Kokie buvo ankstesniųjų 
Jų forumų tikslai bei uždaviniai? 
O dabartinio?

— Pirmasis' įvyko 1949 me
tais. Tai buvo labai sunkus 
metas visai šaliai. Reikėjo 
baigti gydyti karo žaizdas. O 
juk daugelis iš mūsų buvo 
netekusios tėvų, vyrų, sūnų. 
Didelė našta teko moterims. 
Dar tebevyko klasių kova, 
kone kasdien laidojome arti
muosius. Tačiau kaimas jau 
ryžtingai pąsuko kolektyvi
zacijom keliu, augo naujos 
gamyklos, gyvenamieji na
mai. Tame suvažiavime mo
terys ir aptarė, kokiu būdu 
jo® galėtų sėkmingiau daly
vauti atkuriant liaudies ūkį, 
vystant kultūrą, švietimą. 
Nuveikė jos tuo metu tikrai 
daug.

Antrą sykį f forumą rinko
mės po šešiolikos metų. 
Džiaugėmės nuveiktais dar
bais. Išauginome jaunąją po
kario kartą. Suklestėjo pra
monė, žemės ūkis, kultūra. 
Prie to daug prisidėjome ir 
mes. Suvažiavime numatėme 
uždavinius ateičiai.

Ir pagaliau 1972-ieji metai. 
Trečiasis mūsų suvažiavimas. 
TSKP XXIII ir XXIV suva
žiavimai nubrėžė didingus 
komunizmo statybos uždavi
nius, kuriuos įgyvendinant 
daug darbo įdėjo moterys. 
Vėlgi buvo aptarti darbai ir 
uždaviniai artimiausiam lai
kotarpiui.

Dabar štai renkamės ket
virtąjį kartą, Laukiame, kad 
suvažiavime dalyvaus apie 
1100 žmonių, įskaitant ir 
viešnias iš kitų respublikų 
bei užsienio, svečius.

Suvažiavimo plenariniuose 
posėdžiuose Ir sekcijose nu
matome nagrinėti idėiinio- 
politinio auklėjimo klausi
mus, šeimos ir mokyklos tar
pusavio santykius, moterų 
darbo ir buities problemas, 
domėsimos motinystės ir kū
dikio apsauga bei moterų ta
rybų darbu. Aišku, kad su
važiavimo dalyvės numatys 
ateities gaires įgyvendinant 
partijos ir valstybės iškeltus 
uždavinius kuriant komuniz
mą,, kovojant už taiką ir lai
minga žmonijos ateitį,

— Darbo gairės, kaip pažymė
jote, labai plačios. Jos pirmiau
sia nužymėtos TSKP XXVI su
važiavimo nutarimuose...

— Partijos suvažiavimo nu
tarimai įkvėpė visos šalies, 
mūsų respublikos moteris di
deliems darbams.

Suvažiavimo dokumentuo
se pabrėžiama, jog aukščiau
sias partijos tikslas, jos eko
nominė strategija —- toliau 
stiprinti šalies ekonominę 
galią, nuolat kelti liaudies 
gerovę, dinamiškai ir propor
cingai vystant visuomeninę 
gamybą, didinant jos efekty
vumą. Moterys rinksis į sa
vo suvažiavimą, kad giliau 
pažvelgtų į laiko reikalavi
mus, kolektyviai juos panag
rinėtų ir surastų kelius savo 
žinioms, energijai, jėgoms 
pritaikyti.

TSKP CK Generalinis Sek
retorius, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas draugas L. Brežne
vas pabrėžė, kad ,,kalbant 
apie didelius mūsų liaudies 
darbus būtina paminėti tary
binės moters nuopelnus. Jos 
pasiaukojimo ir talento dėka 
mūsų Tėvynė didele dalimi 
pasiekė savo laimėjimus ir 
pergales", Tai aukščiausias 
moterų darbo įvertinimas.

Šiandien visur — gamybo
je ir moksle, mene ir litera
tūroje, valstybės valdyme ir 
jaunimo auklėjime, aptarna
vimo sferoje ir visuomeninė
je veikloje — moterys taria 
savo svarų žodį. Pagrįstai ga
lime didžiuotis, kad apie pu
sę mūsų valstybės nacionali
nių pajamų gaunama moterų 
nuoširdaus darbo, nąąjąuko- 
jimo, ištvermės, valio® Ir ta
lento dėka.

— O kokią Jūa
duoti apibendrintą respubllko® 
moterų socUUnų charakteristikų, 
kokiais skaičiau ir fakteU gau
tumėte ntuakyti |ų dartma, vi
suomeninę veiklą?

— Tarybų Lietuvoje dau
giau kaip pusė visų darbi
ninkų ir tarnautojų yra mo
terys. Motiniško švelnumo, 
takto ir paslaugumo reika
lauja mokytojo, mediko pro
fesijos. Gal todėl daugumą 
čia dirbančių sudaro viskam 
pasišventusios mūsų draugės. 
Net 94 procentai ekonomistų, 
93 procentai buhalterių, 52 
procentai inžinierių ir tech
nikų yra moterys. 45 procen
tai tarp triūsiančių-respubli
kos kolūkiuose, tarybiniuose 
ir kituose valstybiniuose 
ūkiuose — irgi moterys, o 
svarbiausiame žemės ūkio ga
mybos hare — gyvulininkys
tėje — jų yra gerokai dau
giau nęgu pusė.

Liaudis patiki moterims at
stovauti savo interesus vals
tybės valdyme. 15 respubli
kos moterų išrinkta TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatėmis, jos sudaro dau
giau kaip trečdalį Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
ir beveik pusę - vietinių 
Tarybų deputačių. Šiemet 
įvykusiame Lietuvos KP 
XVIII suvažiavime 29 pro
centai delegačių buvo mo
terys, jos sudaro trečdalį 
respublikos partinės organi
zacijos narių.

Ir dar keletas skaičių. Da
bar Lietuvoje kas trečias 
mokslininkas — moteris. 28 
procentai mokslų kandidatų 
ir daktarų, 23 procentai do
centų yra moterys. Turime 
respublikoje gabių ir garbin
gų literatūros, meno atstovių.

Moterys sumaniai darbuo
jasi ministerijose, yra parti
nių, profsąjungų ir komjau
nimo organizacijų vadovės, 
geba suderinti gamybininkės, 
visuomenininkės ir motinos 
pareigas. Jų darbas, visuo
meninis ir politinis aktyvu
mas susilaukia didelio parti
jos ir Tėvynės įvertinimo. 
Daug moterų apdovanota 
TSRS ordinais ir medaliais, 
44 jų suteiktas Socialistinio

Darbo Didvyrio vardas. Žy
miausių respublikos moterį] 
gretose rasime 23 LTSR liau
dies artistes, 127 nusipelniu
sias gydytojas, 780 nusipel
niusių mokytojų. Garbės 
vardus pelnė ir daugelis kitų 
profesijų atstovių.

Pagaliau, nežiūrint didelio 
darbo krūvio bei šeimos rū
pesčių, ilgaamžišklausių res
publikos gyventojų skaičių 
beveik išimtinai sudaro mo
terys, todėl jų ir yra daugiau 
negu vyrų.

— Respublika didžiuojasi sa
vo diFkromfs. Bet ir tarp pačių 
šauniausių, labiausiai nusipelniu
sių liaudies ūkiui, kultūrai, Švie
timui, mokslui, pagaliau šeimai, 
galima tikriausiai išskirti tas, ku
rios kelia ypatingą pasididžiavi
mą?

— Sunku suminėti net ir 
dalį tokių švyturių. Bet visgi 
ryžtuosi, tikėdamasi, kad 
daugelio kitų vardai bus pa
minėti suvažiavime.

Pirmiausia apie gamybi
ninkes, nes Jos yra visų mū
sų materialinių gėrybių kū
rėjos, Tūkstančiai moterų 
darbininkių jau dirba 1982 
Ir net 1983 metų sąskaita, 
su dideliu gamybiniu pakili
mu sutinka Didžiojo Spalio 
64-ąsias metines. Jau trisde
šimt metų Kauno „Drobės" 
gamybiniame susivienijime 
dirbanti A, Baltaduonienė 
nuo šių metų pradžios virš 
plano išaudė per 30 tūkstan
čių metrų audinių. į antruo
sius vienuoliktojo penkmečio 
metus įžengė ir jos darbo 
draugės daugiastaklininkės 
V. Aksamitauskienė, A. Va- 
lienė, A. Milkevičienė. Šau
niu darbu plataus pripažini
mo susilaukė Šiaulių „Elnio" 
odos ir avalynės gamybinio 
susivienijimo darbininkė So
cialistinio Darbo Didvyrė J. 
Lešinskienė, Telšių rajono 
Pavandenės tarybinio ūkio 
kiaulių fermos operatorė J. 
Vaigauskienė, Kretingos ra
jono „Jaunosios gvardijos" 
kolūkio karvių melžėja Leni
no 'ordininke A. Lengvinienė 
ir daugelis kitų.

Būtent jąs bei jų drauges 
matysime respublikos moterų 
suvažiavime. Jo delegatėmis 
išrinkta 800 moterų. Tarp jų
— Kauno 2-osios vidurinės 
mokyklos direktorė respub
likos nusipelniusi mokytoja, 
miesto Liaudies deputatų ta
rybos deputatė, rajono ujo. 
terų tarybos pirmininkė K. 
Reikienė. Anykščių rajono 
moterims, pavyzdžiui, atsto
vaus Elmirtlnk-ų bandymų 
stoties eksperimentinio ūkio 
melžėja Socialistinio Darbo 
Didvyrė G. Galinienė. Gau
siame vilniečių delegačių bū
ryje bus radijo komponentų 
gamyklos meistrė, komunis
tinio darbo spartuolė L. Kot- 
liarenko ir daug kitų gamy
bos pirmūnių. Būtent joins 
rajonų bei miestų moterų ta
rybų ataskaitinėse rinkiminė
se konferencijose buvo pati
kėta atstovauti suvažiaviihe 
savo bendradarbėms, perduo
ti suvažiavimui visų respub
likos moterų pageidavimus, 
pasiūlymus, na, gal ir kritiką 
kai kieno atžvilgiu.

— Iš tikrųjų niekas tiek daug 
nepadarė valstybei, glmfaį^m 
kraštui, savajai šeimai If da
nams, kaip moteris. O valstybė
— moteriai? Jos darbui ir ^ap
skritai gyvenimui palengvlntif

— Komunistų parti j ar'i ir
Tarybų valstybė savo ruožtu

škiai užfik- 
TSRS Kon- 
ik keli pa- 
respublikos. 

rajone, „Tvirto- 
yvena Onos 
<evičių šei- 
melžėja, jis 

Augina 
uždirba, su- 

visi darbš- 
nemažai.

ybė jau iš- 
lių pašalpų.

apgaubė moterį išimtina glo
ba. Tai ypač ry 
«uota naujojoje 
stitucijoje. Štai 1 
vyzdžiai iš mūsų

Alytaus
vės" kolūkyje, g 
ir Jono Andrius 
nw. Ji — karvių 
— traktorininkas. 
devynis vaikus, 
prantama, kaip ir 
tūs kaimo žmoni’S, 
Šiai šeimai valst’ 
mokėjo 7300 rubi 
Be to, už tris mažiausius vai
kus jie kas menesį dar gau
na po 50 rublių 
didelis priedas! 
dėjo šeimai pasistatyti namą 
centrinėje gyvenvietėje, pa
deda apsirūpinti pašarais, kad 
šeima galėtų laikyti daugiau 
gyvulių.

Visoms dirbančioms mote
rims, nepriklausomai nuo jų 
darbo stažo, moks 
darbio dydžio 
nėštumo ir gimdymo ato«to- 
gų laiką, vėliau — dar •pe
čiu bos papildomas pašalpos, 
apie kurias gali pakonsultuo
ti kiekvienas socialinio aprū
pinimo skyrius arba teisinin
ką®. Galiu tiktai pridurti, kad 
tik mūsų respdl ‘ 
šalpas gauna 14,4 
daugiavaikių mod 
praėjusiais metai* 
kėta 1,4 milijone'

Vykdant TSKP 
važiavimo ir 
XVIII

. Kaime tai 
Kolūkis pa-

ma viso už- 
paialpa už

blikoje pa- 
i tūkstepčio 
Inu. Vien 
jom® išmo- 

i rublių.
XXVI su- 

Lietuvos KP 
suvažiavimo nutari

mus, pradėtos skirti ir nąo- 
pensijos 50keti personalinės 

metų sulaukusioms moterims, 
turinčioms Mot 
rėš vardą. O jis 
tas respublikoje 
motinų.

— Bei juk k pi
— Taip, yra. 

giamės, kad ir m 
likoje jau daugi 
procentai vaikų l^nko ikimo
kyklines vaikų įs 
naši 
čiai vaikų. Visą 
mą praktiškai padengia vals
tybė. Žinome, kci 
lengvina šeimos 
Bet to mums 
ypač kaime.

Galvojame, 
vinti kąimo

nos Didvy- 
jau šute ik- 

seveik 3000

robūemų yrą!
Štai džiau- 

iūsų respub- 
au kaip 42

taigas, vadi- 
beveik 1|52 tūksten- 

jų islaiky*

ip tai pa.

dar maža. Ir

augiau ga

jų ir pato-

pramonei: 
dar geres-

kaip paleng- 
mojerų darbą, 

ypač tų, kurios Čirba gyvu
lininkystes fermose. Mūsų 
pramonė- turėtų c
minti specialių drabužių, su
prantama, gražesr 
gesnių. Galvodamos apie mū
sų mažuosius, reiškiame pre
tenzijas maisto 
reikia • kūdikiams
nių, dar kokybiškesnių pie
no mišinių, koncentratų, Ir 
kad juos visoms 
būtų patogu pirkt , 
reikalu yra priimti 
bės nutarimai, be: 
narni jie pernelyg

Žodžiu, pageida 
daugiau dėmesio
vaiko problemoms iš ūkinių 
vadovų. . .

— Ko Jūs norėtumėte pallirkė- 
tl moterims suvažiavimo išvaka
rėse?

— Tokio pat 
mo Tėvynės ir še'
kokį- jos rodė ir rbdo. O vy
rams — dar daugiau dėme
sio ir, svarbiausia, paramos 
mums. Turbūt nereikia
ko įtikinėti, kad tik bendro
mis jėgomis sėkmingai iš
spręsime tuos uždavinius, ku
riuos mums iškėlė 
XXVI suvažiavimas.

mansėms 
Beje, tuo 
vyriausy. 
įgy vendi- 
lėtai.

utume dar 
moters ir

pasiaukoji-- 
mos labui,

nie-

TSKP

BRONIUS MACKEVIČIUS

Darbus — šventas. Visos mūsų šventė? —•
Kelyje tarp darbo ir garbės.
Darbu daug raiškiau nei transparantais
Mūsų dienos apie mus kalbės,

Kada gatvėj ritmas „Varšuvietės''
Šventinį paradą sulaikys
Ir, vardais kiekvieną išsikvietęs, 
Lieps pažvelgti Spaliui į akis.

O balsai žilųjų komisarų
Iš po žemių kaip varpai sugaus
Ir paklaus:
Ąr viską mes padarėm
Dabarčiai ir ateičiai žmogaus?

Mintys apie darbą
Darbas — tai šaltinis visų džiaugsmų, viso, kas ge

riausia pasaulyje.
M. Gorkis

Tik darbas gali padaryti žmogų laimingą, nuskaidrinęs 
jo dvasią aiškumu, harmonija, atnešęs .pasitenkinimą sa
vimi.

V. Bell n skis
Darbas — tai svarbiausia gyvenime. Nuo visų nema

lonumų, nuo visų bėdų ir nelaimių galima išsivaduoti tik 
dirbant.

E. Hera
Jeigu žmogus iš jaunų dienų įpratintas dirbti, 

jam malonus. Jeigu jis to įpročio neturi, tai t: 
daro darbą nepakeliamą.

ingvėjus 
darbas 

nginystė

K. Helvecijus
Kapitalistinė moralė ne tik nelaiko darbo garbės da

lyku, bet netgi pripažįsta jį gėdinga būtinybe.
B. Šo

Darbas mūsų visuomenėje yra ne tik ekonom nė kate
gorija, bet ir kategorija moralinė.

A. Makarenka
Tik vidinė, dvasinė, kuriamoji darbo jėga yra žmo

giškojo orumo, o tuo pačiu dorovės ir laimės šakinis.
K. UMnskis

Tas, kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo 
įstatymas, kas iš jaunų metų suprato, kad duona su sūriu
prakaitu ateina, tik tas subrendęs žygdarbiui, todėl, kad 
lemtingą dieną ir valandą rasis valios ir jėgų jį vykdyti.
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KANADOS ŽINIOS
San Diego, California DETROIT MICHIGAN

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.

“LAISVĖS” REIKALAI

Mūsų mieste gyvuojanti 
draugija U.S-Soviet Friend
ship, kuri kovoja už draugiš
kumo su Tarybų Sąjunga 
palaikymą ir už taiką pasau
lyje, dažnai surengia paren
gimus, tikslu veikimui sukel
ti finansinį fondą. Pereitas 
pobūvis, pavadintas “Mask
vos Naktys” įvyko Walterio 
Dorino sodyboje rugsėjo 27. 
Buvo kalakutienos ir lietu

viško kugelio pietūs. Po pie
tų sekė koncertinė progra
ma, kurią pateikė profeso
rius Stevenson; taip pat bu
vo keletas kalbėtojų, kurie 
nurodė neutroninės bombos 
pavojingumą. Jie sakė, kad 
reikia vyriausybei siųsti laiš
kus, reiškiant protestą prieš 
bombos darymą. San Diego 
Councilmenas advokatas

Floyd Morrow, kuris lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, rodė 
skaidres, kaip kolūkiuose gy
vena žmonės ir rodė naujas 
statybas. Visi buvo paten
kinti. Buvo ir daugiau kalbė
tojų, kurie lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Jie taipgi papasa
kojo savo įspūdžius.

Vakaras gražiai ir naudin
gai praleistas. Draugijai liko 
pelno, nes maistas ir vieta 
buvo suteikta nemokamai.

Pas mus lankosi iš Tarybų 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
svetys. Tai Walterio Dorino 
giminaitis Pranciškus Imbra- | 
sas. Jis mano aplankyti Chi- ; 
cagoje ir tetą K. Stukienę 
ir gimines Toronte. W. D.

Aukos gautos nuo spalio 10 d. iki lapkričio 3 d.:
Aukos iš Montreal© susirinkimo įvykusio spalio 17 d.
per P. Kisielienę, vardai tilpo su korespondencija .$680.00 

Anna Balčiūnas, Hialeah, Fla.....................500.00 
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal., per V. Taraškienę . 150.00 
LLD 145 kp., Los Angeles, Cal., per V. Railą........... 100.00
Walter Dubendris,St.Petersburg,Fla.,per P.Alekną 100.00 
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich., per St. Masytę..........100.00
Joseph Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada ................ 100.00
V. Bovinas, Miami, Fla...................................................100.00
F. Ulinskas, Detroit, Mich., per St. Masytę............. 100.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y., proga 95 m. amžiaus........... 60.00
P. M. Gavin, Tillsonburg, Ont., Canada........................50.00
LLD Toronto kp., Toronto, Ont., Canada,
per T. Rimdzių ...............................................................50.00

M. K. Barnett, Hartford, Conn. ... ................ 50.00
Olga Grinkus,Vancouver,B.C.,Canada,per A.Grinkų .50.00 
Povilas Bukis,Vancouver,B.C..Canada,per A.Grinkų .50.00 
Algirdus Grinkus, Vancouver, B. C., Canada . ........... 50.00
Jonas Smalenskas, Miami, Fla., per N. lešmantienę. .46.00 
Vincas Kirvela, Dearborn Hts., Mich., per St. Masytę45.00 
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną. . .40^00 
Long Island Draugai, per N. Ventienę..........................38.00
K. Yenkelun,Hungtington,N.Y.,per M.Svinkūnienę . . .38.00
Joe Koll, Phoenix, Arizona................................  38.00
J. Shinkunas, Weston, Ont., Canada, per J. Ylą........35.50
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y.............................................30.00
Joana Grigas, Redwood Shores, Cal...............................28.00
J. Ilgutis, Toronto, Ont., Canada............. ....................26.50
Frank Nakas, Detroit, Mich., per St. Masytę............. 25.00
Juozas Vaitkus, Seminole, Fla., per P. Alekną. ..... .23.00 
Albertina Jakienė, Chicago, Hl., per H. Bordner....... 20.00
A. Janauskas, Willowdale, Ont., Canada...................... 20.00
C. Makaravičius, Vancouver, B. C., Canada............... 20.00
Anna Dočkus, Redford, Mich., per St. Masytę........... 20.00
M. Šukaitienė, Woodhaven, N. Y., per N. Ventienę . .20.00 
J. B. Zutra, Miami Beach, Fla., per N. lešmantienę . .20.00 
Juozas Krupp, per N. lešmantienę,
Lauderdale Lakes, Fla...................................

L. Bartkus, Linden, N. J.................................
Mary Kaunas, St. Clair, Pa.............................
B. F. Kubilius, Hot Springs, Ark...................
C. M. Mack, Detroit, Mich., per St. Masytę .
P. Šlajus, Chester, Pa......................................
Stasys Gergelis, Burlington, N. J..................
G. Kodis, Windsor, Ont., Canada.................
Charles Danisevich, Middlebury, Conn.........
Amelija Aimantienė, Lauderdale Lakes, Fla.,
per N. lešmantienę......................................................... 15.00

Z. Morkūnas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį ... 15.00 
J. M. Lucas, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . . . .15.00 
Anthony Ignotas, Phoenix, Arizona............................. 14.00
Matilda Kamasauskas, Grand Rapids, Mich.................. 13.00
J. Plusčiauskas, Hawley, Pa......................  13.00
M. Ginaitienė, Santa Clara, Cal., per V. Taraškienę . .13.00
Al W. Stacey, Dearborn Hts., Mich., per St. Masytę .12.00 
M. Guoba, Willowdale, Ont., Canada, per J. Ylą........10.50
Antanas Globičius, Wilkes-Barre, Pa............................. 10.00
Frances Sakai, West Covina, Cal.................................... 10.00
J. Kuktaras, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą..........10.00
V. Raila, Whittier, Cal..................................................... 10.00
J. Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada.................... 10.00
Paulina Petrauskas, Shrewsbury, Mass.,
per Regina Trakimavičius ................. ....... 10.00

Frank Budrioms, Seminole, Fla., per P. Alekną........10.00
Albinas Bubnelis, Livonia, Mich., per St. Masytę ... .10.00
M. Rudzevičienė, Detroit, Mich., per St. Masytę ... .10.00 
Mary Adams,Lake Ronkonkoma,N.Y.,per N.VentienęlO.OO 1 
Mary Petronis, Middle Village, N. Y., prisiminimui
mylimo vyro Petro Petronio........................    10.00

Stella Danis, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... 10.00
N. lešmantienė, Lauderdale Lakes, Fla.........................10.00
J. Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla.,
per N. lešmantienę ..............................................10.00

Nellie Tamošiūnas, Miami, Fla., per N. lešmantienę .10.00 
Juozas Žiūra, Hot Springs, Ark.....................................10.00
S. Kunsaitis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį . . .10.00 
S. Baltulis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........10.00
Aldona Anderson, Marmora, Ont., Canada,
prisiminimui, mirusios mamytės B. Žilinskienės........10.00

Adelė Klimaviče, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną 10.00 
Helen Sharkey, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną. .10.00 
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass............................... 10.00
A. Antanavičius, Stroud, Ont., Canada,
per E. Laurusevičienę...................................................10.00

Stella Diržuvait, Brooklyn, N. Y...................................... 8.00
A. S. Baublis, Willow Springs, ID., per J. Urmonienę .8.00 
JuUa Urmonas, Chicago, ID.............................................. 8.00
Chester Kent, Downey, Cal., per V. Railą....................8.00
J. Bakanas, Chester, Pa................................................... 8.00

B ;

■ •

Kapsuke, prie Pušinio ir Angariečio gatvių sankryžos 
naujame miesto rajone, pastatyta skulptūra “Du šeiminin
kai”. Jos autorius kapuskietis Julius Narušis.

G. Svitojaus nuotrauka
.20.00
.20.00
.20.00
.20.00
.20.00
.20.00
. 18.00
.18.00
. 18.00

Joe White, Clearwater, Fla., per P. Alekną . .. .............8.00
George Janonis, Livonia, Mich., per St. Masytę......... 8.00
L. Bikulčius, Woodhaven, N. Y., prisidėjo prie
V. Misiūno gimtadienio pares, per N. Ventienę..........8.00

Uršulė Daugirda, Miami, Fla., per N. lešmantienę . .. .8.00 
Nellie W. Wilson, Boston, Mass....................................... 8.00
Pat Stackwell, Detroit, Mich., per St. Masytę............. 8.00
Anna Tamol, Hazel Park, Mich., per St. Masytę..........8.00
M. Kancere, Burbank, ID.................................................. 8.00
H. Rastenis, Detroit, Mich., per St. Masytę..................7.65
Monica Dawnis, Cambridge, Mass...................................7.00
Walter Alaveckis, Lutz, Fla., per P. Alekną..................6.00
A. SUinis, Montreal, Que., Canada.................................5.00
A. Lehman, Toronto, Ont., Canada, per T. Rimdžių . . .5.00 
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną......... 5.00
Adelė Budrienė, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . .5.00 
A. Waitkūnas, Detroit, Mich., per St. Masytę............. 5.00
C. Mackūnas, Montreal, Que., Canada...........................5.00
Kazidnė Korsok, Tallmadge, Ohio.................................. 5.00
K. Žemaitienė, Honeoye Falls, N. Y................................ 5.00
“Laisvės” patriotas, per K. Žemaitienę,
Honeoye FaDs, N. Y......................................................... 5.00

A. Rimša, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį........... 5.00
P. Karalis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį......... 5.00
Anna M. Jalowski, Miami, Fla........................................5.00
J. P. Miller, Seminole, Fla., per P. Alekną....................5.00
Frank Balnys, Toronto, Ont., Canada............................5.00
A. Lukoša, Bedford, Que., Canada, per P. Kisielienę . .3.90 
A. Druseika, Chicago, ID., per J. Urmonienę............... 3.00
JL Sabaliauskas, Worcester, Mass.,
per Regina Trakimavičius .. ............................................ 3.00

Andrius Raskauskas, Seminole, Fla., per P. Alekną .. .3.00 
John Andrus, Miami, Fla., per N. lešmantienę........... 3.00
Helen Trusk, Chicago, ID.................................................. 3.00
J. Venskus, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę 2.60 
P. Karalis, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį..........2.00
Joe Narush, Vancouver, B. C., Canada, per A. Grinkų 2.00 
J. Kaušyla, VDle D’Anjou, Que, Canada,
per P. KisieUenę.............................................................. 1.75

S.Virbali,St.Laurent,Que.,Canada,per P. Kisielienę. . .1.75 
O. VaičiuUs, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą .. .......... 1.50
Charlotte Wallen, Oakland, Cal., per V. Taraškienę .. .1.00 
0. Kielo, Dollar Des Ormeaux, Que., Canada,
per P. Kisielienę.................................. .1.00

• Viso dabar skelbiamų aukų į fondą gavome 
$3,574.65. Pridėjus pirmiau skelbiamas aukas iki lapkričio 
3 d. įplaukė $6,561.15.

Dėkojame širdingai. ADMINISTRACIJA

Mirė Kalifornijoj
Sužinojome, jog spalio 28 

naktį mirė Elizabeth Chip- 
ley, sulaukusi apie 88 metų. 
Velionė didelį laiko amžiaus 
gyveno Detroite, bet kuomet 
jos vyras Chipley numirė, ji 
susituokė su George Damu- 
šiu ir nusipirko gražų namą 
Yucaipa, Kalifornijoj. Įstojo į 
Detroito Lietuvių Klubą lie
pos mėn. 1954 m. ir buvo 
labai aktyvi Klube. Per ke
lius metus buvo klubo pati
kėtinė. Nors Detroitą paliko 
bet priklausė prie Detroito 
Lietuvių Klubo ir prisiųsda- 
vo duokles. Ji buvo pažangi 
moteris, dalyvavo tarpe pa
žangiųjų organizacijų Yu- 
caipoj.

1980 m. lapkričio m. velio
nė apsigyveno poilsio namuo
se Yucaipoj, bet pergyveno 
širdies smūgį ir patyrė kitų 
negalavimų surištų su senat
ve, atsidūrė Community ligo
ninėje Yucaipoj, kur ir mirė. 
Buvo pašarvota Emerson 
Bartlett Mortuary, Yucaipoj, 
palaidota lapkričio 2 d. Hill
side Memorial Park kapinė
se, Redlands, Kalifornijoj, 
kur ilsisi jos vyras George 
Damušis.

Liko du sūnus Victor ir 
Alfons Andrews ir jų šeimos 
bei draugų Kalifornijoj ir 
Detroite. Gaila geros pažan- 
gietės.

LDS susirinkimas
LDS 21 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyko lapkričio 8. 
Dalyvavo mažai narių. Susi
rinkimą sklandžiai pravedė 
pirmininkas Tony Vasaris.

Sekantis Kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, gruo
džio UU d. 11 vai. ryto 
Detro/to Lietuvių Klubo pa
talpose. Susirinkimas bus 
svarbus, nes prie kitų reika
lų, bus ir valdybos rinkimai 
ateinantiems metams. Duok
lių ateinantiems metams, sa
koma, dar bus nepriimama, 
nes kiekvienas narys gaus 
pranešimą, kiek yra jo už
darbis (dividend) per metus. 
Girdėjau kad šiemet gausime 
du kartus daugiau uždarbio 
kaip pereitais metais.

Po susirinkimo bus vaišės, 
kurias paruoš LDS šeiminin
kės. Visi nariai įsidėmėkite, 
dalyvaukite susirinkime 
gruodžio 13 d.

Moterų susirinkimas
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangusis Klubas irgi atlai
kė savo mėnesinį susirinkimą 
lapkričio 8 d. Jį pravedė 
naujai išrinkta pirmininkė 
Frances Clark. Po susirinki
mo buvo vaišės, kurias pa
ruošė klubietės Pat Stunskas 
ir Anna Kairaitienė. Virtu
vėje pagelbėjo sekretorė Ma
ry Norush, o Lillian Gugas, 
kaip visuomet priėmė mo
kestį. Po to, moterys ir LDS

nariai < popietę praleido šne
kučiuodamos.

Sekantis moterų klubo su
sirinkimas gruodžio 13 d. 
tuoj po LDS kuopos susirin
kimo. Visos moterys daly
vaukite, užsimokėkite duok
les ateinantiems metams.

Walter Keršulis 
operuotas

Progresyvių lietuvių judė
jimo ilgamet 
spaudos remi 
Keršulis jau s 
tų. Vėliausiu lĮaiku jo sveika
ta pradėjo blo

Geri Kerš 
Walteriui ir ji 
nisei suteikė didelę pagalbą 
nuveždami į Manhattan, 
New York University Hospi
tal pas specialistus daktarus, 
pilnai patikrini

Specialistai 
prastai cirkui 
reikia operaci

s veikėjas ir 
ėjas Walteris 
ulaukęs 93 me-

?ėti.
ulių draugai 
o žmonai Bro-

Dirbant vajuje
Malonu dirbt vajuje, nes 

yra proga aplankyt draugus 
skaitytojus kurių gal nema
tome per visus metus.

Pažangiųjų organizacijų 
narė ir laikraščių skaitytoja 
Katherine Gardis nesveikuo-
ja, randasi Williamsburg 10 d. 
Convalescent Center, 2101 I University Ho 
Middlebelt Road, Farming
ton, Michigan, netoli 8 my
lios nuo Detroito. Ją galima 
aplankyt visą dieną bet ku
riuo laiku. Jos dukrelė Helen 
sako, jog Katherine Gardis 
labai norėtų matyt Moterų 
Klubo drauges. Aplankyki
me ją. Beje, dukrelė Helen 
jai pristato laikraščius ir vi
suomet juos atnaujina.

Kita pažangietė ir Moterų 
Klubo narė, Julia Easudis 
randasi Living Center 
(Wayne Center), 4425 South 
Venoy Road, netoli Michigan 
Avenue, Wayne, Michigan. 
Jos sūnus Al Easudis sako, 
jog motinai ten gerai sekasi. 
Gruodžio mėn. ji sulauks 95 
metų amžiaus. Bet laikraščių 
skaityt jau negali.

Aplankiau Mike Tubiną, 
kuris su žmona Terese gyve
na 8314 Cahalan gatvėje, 
Detroite. Atsinaujino laik
raštį, bet skundėsi, jog jo 
kojelės pavargusios ir nori 
sustreikuot ... Jo žmona 
Terese sunkiau serga, gydy
tojus lanko kiekvieną savaitę 
Ford ligoninėje. Bet pažan
gius laikraščius skaito ir be 
jokio prašymo 
atsinaujino.

Kita maloni 
žangietė, visų 
narė, Anna Daukus, irgi ne
sijaučia, bet jos dukrelė Lil
lian Gugas ir žentas Walter 
Gugas ją į susirinkimus at
veža. Nors jos prenumeratos 
dar nepasibaigė, bet ji su 
meile jas anksti atsinaujino 
ir dar paaukojo abiem laik
raščiam po $25.00. Beje, su
žinojau jog ji minės savo 
gimtadienį gruodžio 29 d. Šią 
nuoširdžią veikėją pasveikin
kime bent kortelėmis.

prenumeratą

Detroito pa-
organizacijų

Užbaigkime vajų
Nors jau daug draugų savo 

prenumeratas “Laisvei” ir 
“Vilniai” atsinaujino, bet dar 
yra ir atsilikusių. Vajus pasi
baigs lapkričio 30 d. Matyki
te Stefaniją Masytę klube 
arba pašaukite ją telefonu, ji 
pas jus nuvyks. Pasistenki
me vajų padaryti sėkmingu, 
kad Detroitas šiame vajuje 
gerai pasirodytų. Stefanija

NO. MIAMI BEACH, FLORIDA

MIRUS

Rapolui Chuladai
Labai apgailestaujame netekę mūsų dėdės, ir 

reiškiame gilią užuojautą velionio dukroms Millie 
Chuladaitei ir May Chadwick, jos šeimai, visiems 
giminėms, čia ir Lietuvoje bei idėjos draugams ir 
artimiesiems.

JONAS CHULADA, Lawrence, Mass.
EDMUNDAS CHULADA, Londonderry, N. Y. 

VIOLET TARAŠKIENĘ, San Leandro, Cal.
ir jų šeimos

SAN DIEGO, CAL.
NUOŠIRDI PADĖKA

Gegužės 18 d., mirus mano žmonai Josephine 
Dorinienei, labai buvo sunku pergyventi tą skaus
mą, bet laiškai su užuojautomis ir suraminimo 
žodžiai daug padėjo tą liūdną laiką pernešti. Tad, 
noriu per laikraštį pareikšti visiems širdingą 
padėką.

Taipgi noriu tarti širdingą ačiū tiems, kurie per 
laikraštį išreiškėte užuojautas.

WALTERIS DORINĄS
ir

Sūnus su šeima

ti sveikatą.
nustatė, kad 

iuoja kraujas, 
jos. Lapkričio 

Walteris nuvežtas į 
spital, o lapkr.
buvo operuo- 

as širdžiai su-
11 vakare jis 
tas. Jam įdėt.
stiprinti aparatukas (Pace
maker).

Operacija Įerai pavyko, 
dabar tik laiukiame, kada 
Walteris sustiprės ir grįš 
namo, pas savo mylimą žmo
ną, kuri taip rūpinosi Waite - 
rio sveikatą.

Mes linkirįie Walteriui 
greito susveikimo, o Broni- 
slavai didžios ištvermės.

P. Venta

Apiplėšė lietuvį
Petras Juknys, gyvenąs 

Sunnyside Ave., Brooklyne, 
balsavimo dieną ėjo atlikti 
savo pilietišką pareigą — 
balsuoti. Grįžęs iš darbo ėjo 
Barbey St. j kalną, balsavi
mo vietą “Židinyje”. Barbey 
gatvė užsibaigia, tik yra ta
kas ir trumpi laiptai užlipti į 
kalną. Ta vieta apaugusi 
medžiais ir krūmais. Kai 
Petras priėjo tą vietą — 
plėšikas išlindo iš krūmų, 
griebė P. Juknį už kaklo, 
trenkė brauningu į galvą, 
pertrenkė jį ant žemės, pra
dėjo spardyti ir daužyti. Rei
kalavo atiduoti pinigus, o jei 
neduos, tai grasino nušauti.

Sudraskė drą 
šė kišenes, bet 
do.

. Petras šiaip 
kelnių kišenėje 
lika dolerių, 
plėšikui. Tas p 
delį ir tą nuo ra 
ir' prigrasino, 
policijos, 
nušausiąs . . .

Petras sukaupęs visas savo 
jėgas, sudaužy 
nas parėjo

bužius, išplė-
pinigų nera-

Laip atsistojo, 
turėjo kelio- 

juos atidavė 
>ąmatė laikro- 
nkos nuplėšė, 
kad nešauktų 

o jei šauks, tai

as ir kruvi
namo. Žmona 

persigando ir pašaukė polici
ją. Policija apžiurėjo tą vietą 
ir surašė protokolą.

Ar suras plėšiką, nežinia. 
Kam tenka eiti ta vieta, 
būkite labai atsargūs, ypa
tingai vakarais.

Petro kaimynasP et r

TRUMPAI
Washington. — Laukiama, 

kad prez. Reagan netrukus 
paskelbs nusiginklavimo pla
ną, pagal kurį ibi pusės — 
tai yra JAV i 
atsisakytų naud 
distancijos raketas Europo
je. Manoma, kad Amerika 
nori užbėgti už 
Sąjungos vado 
Brežnevui,

r TSRS - 
oti vidurinės

akių Tarybų 
vo Leonidui 

kuris netrukus 
žada lankytis Fed. Vokietijos
Respublikoje, 
nuolatinį rūpin 
ūkio suklestėj 
žmonių gerove.

mąsi žemės 
imu, darbo

Čia vyksta

ržvelgtas ir

Maskva.
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro komiteto se
sija, kurioje pe 
priimtas vienuoliktojo penk
mečio planas ir pateiktas 
patvirtinti Aukščiausiajai 
Tarybai. Planas apima laiko
tarpį nuo 1981 iki 1985 metų.

Atėnai. — Pereitą sekma
dienį čia demon 
300 tūkstančių graikų, minė
dami 1973 metų 
sukilimą. Eisenoš pražygiavo
pro JAV ambasadą, reika
laudamos panaikinti JAV ka
rines bazes Graikijoje.

stravo apie

populiarųjį
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Si Narkėliūnaitės nuotr.su mokytoja Mildred Stensler.Aido Choras

Lais
vės” prenumeratą, pridėjo 
$25 auką. 

♦ ♦ ♦
Buvo malonu matyti K. 

Rušinskienę, kuri ne taip 
dažnai gali dalyvauti dėl nuo 
“Laisvės” tolumo. Ji įteikė 
$87-$50 auką prisiminti 6 
metų vyro Jono mirtį, $27 už 
Tprenumeratas ir $10 Naujųjų 
Metų sveikinimui.

* * *
Vincas Zaveckas, kuris 

niekad nepraleidžia mūsų po
būvių, atsinaujino prenume
ratą ir pridėjo $25 auką.

A dm.

Šių metų lapkričio 8 dieną, 
sekmadienį, “Laisvės” salėje 
įvyko tradicinis metinis 
“Laisvės” bendrovės koncer
tas ir banketas. Pradėdama 
šį renginį, Ieva Mizarienė 
pasakė, kad juo lyg ir užbai
giami šie jubiliejiniai “Lais
vės” septyniasdešimtmečio 
metai, kad garbingai mūsų 
laikraščio sukakčiai šiemet 
buvo suruošta daug gražių 
švenčių tiek čia, New Yorke, 
tiek ir Lietuvoje.

Kaip ir dera gražiai, jau 
tradicine tapusiai šventei, 
prigužėjo pilna salė žmonių. 
Suėjo tie, kurie rėmė “Lais
vę” per ilgus metus, skaitė 
ją ar patys rašė žinias, ko
respondencijas. Malonu buvo 
matyti gražų būrį tokių žmo
nių, kurie visą savo gyveni
mą susiejo su pažanga, su 
kova už darbo žmonių intere
sus, už taiką pasaulyje. Žino
ma, dabar New Yorke gy
vena jau nebe tiek daug 
mūsų puikių draugų, kurie 
būdami jaunesni aktyviai da
lyvavo pažangiojoje veikloje. 
Nemaža gerų bičiulių savo 
gyvenimo rudenį išsikėlė 
praleisti šiltesniuose kraš
tuose, saulėtoje Floridoje. 
Kiti gi, nors ir gyvenantys 
Brooklyn, Queense, New 
Jersey ar ir visai netoli 
Laisvės salės, nebegali at
vykti į parengimus dėl su- 
silpnėjusios sveikatos, dėl 
apleisto mūsų miesto trans
porto (ypač subway) nepato
gumų ir dėl kitokių su seny
vu amžiumi susijusių proble
mų. Tačiau jie iki šiol nuošir
džiai aukoja “Laisvei” ir ją 
skaito. Todėl žinodami, kad 
tokie žmonės ypač nekantriai 
laukia minėtosios šventės ap
rašymo “Laisvėje”, pasi
stengsime kuo plačiau apie ją 
parašyti, pasidalinti savo įs
pūdžiais su tais, kurie nega
lėjo dalyvauti šiame tikrai 
nusisekusiame parengime.

Taigi po trumpo įžanginio 
žodžio pirmininkaujanti Ievą 
Mizarienė pakvietė į sceną 
Aido chorą. Jo mokytoja 
Mildred Stensler šiltai pa
sveikino visus susirinkusius, 
dar kartą priminė, kad cho
ras dabar daug dirba ruoš
damasis savo 70 metų jubi
liejui, kuris bus švenčiamas 
ateinančių 1982 metų pava
sarį. N i ors mūsų choras 
nebedidelis, bet dar visai 
pajėgus atskleisti pasirinktų 
dainų grožį ir melodingumą, 
nuoširdžiu dainavimu paliesti 
jautrias klausytojų jausmų 
stygas. Pakiliai nusiteikę, 
choristai gražiai sutraukė 
A . Bražinsko “Tėvynė Lie
tuva”, B. Gorbulskio “Ginta
ro Tėvynė”. Smagiai ir verž
liai nuskambėjo A . Raudo
nikio “Nauji metai”, solo 
partiją atliekant Nelei Ven
tienei ir Victor Becker. 
Choro moterų grupė švelniai 
išripuliavo svajingos B. Gor
bulskio dainos “Tu ateik į 
pasimatymą” melodiją.

Po Aido choro į sceną išėjo 
solistė Aldona DeVetsco

(Klimaitė) iš Cleveland©. Jai 
akompanuoti prie piano sėdo 
buvusi Aido choro mokytoja 
Aldona Anderson (Žilinskai
tė), atvažiavusi į šį koncertą 
net iš Kanados. Mieloji daini
ninkė klausytojų buvo labai 
šiltai sutikta, nes atliko tik
rai labai gražią ir įvairią net 
dviejų dalių programą, pra
dedant klasikos kūriniais ir 
baigiant lietuvių liaudies dai
nomis.

Po Aldonos DeVetsco dai
navo ilgamečio Aido choro 
solisto Victor Becker sūnus 
Victor. Vėliau solo dainavo ir 
pats tėvas, akompanuojant 
Mildred Stensler. Jis, kaip 
visada, dainavo žaismingai ir 
lengvai, stebindamas klausy
tojus balso stiprumu ir atliki
mo technika.

Visiems laisviečiams gerai 
žinoma solistė Amelia Young 
(Jeskevičiūtė) taip pat patei
kė klausytojams gana ilgą ir 
įvairią gražių lietuviškų liau
dies dainų pynę. Šiai solistei 
taip pat akompanavo Aldona 
Anderson (Žilinskaitė). La
bai miela iš Amelios pusės, 
kad ji gražiai talkininkavo ir 
chorui, drauge su choristais 
dainavusi jų repertuarą.

Sutartinom katutėm susi
rinkusieji pasveikino scenoje 
pasirodžiusius Victorą Bec- 
kerį ir jo sūnų taip pat 
Victorą. Šį kartą tėvąs ir 
sūnus atliko keletą dainų iš 
Lietuvoje garsaus dviejų dai
nininkų Kuodžio ir Girijoto 
dueto repertuaro. Malonu 
buvo klausytis sklandžiai su
sidainavusio, melodingo mū
siškio dueto.

Tarp smagių dainų Ieva 
Mizarienė vis pakviesdavo į 
sceną ir kalbėtojų. Pirmiau
sia ji suteikė žodį “Laisvės” 
vyriausiajam redaktoriui 
A ntanui Bimbai, kuris pa
staruoju laiku, rūpestingos 
žmonos Ilzės lydimas, apsi
lanko ne tik didesniuose ren
giniuose, bet ir kartais at
vyksta į Aido choro repetici
jas. Po choro praktikų dažnai 
užsimezga įdomūs pokalbiai, 
švienčiami choristų gimta
dieniai.

Trumpai, glaustai Antanas 
Bimba pasveikino visus 
susirinkusius su “Laisvės” 
švente, pasidžiaugė, kad į ją 
atsilankė toks gražus žmonių 
būrys, pakvietė ir toliau 
remti “Laisvę”, dar labiau 
sutelkti visas jėgas ir žengti.

kovotojų už taiką gretose.
Akredituotas prie Jungti

nių Tautų žurnalistas Sigitas 
Krivickas pasveikino visus 
su Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos 64-osiomis 
metinėmis, kurios pažangių 
pasaulio žmonių yra pažymi
mos lapkričio 7 dieną. Jis 
taip pat trumpai apžvelgė 
tuos pasikeitimus, kurie įvy
ko visoje Tarybų šalyje ir 
Lietuvoje po Spalio revoliu
cijos, padėkojo visiems, ku
rie daug jėgų skyrė tam, kad 
palaikytų revoliucines idėjas 
ir kovą už jas, kurie skleidė 
ir skleidžia Amerikos žemėje 
teisingas žinias apie Lietuvą.

Kai Ieva Mizarienė pakvie
tė į sceną tarti žodį daktarą 
iš Lietuvos Povilą Pauliuką, 
kuris dabar stažuojasi New 
Yorko universiteto ligoninė
je, visa salė atsistojo ir tylos 
minute pagerbė atminimą 
daktaro brolio Leono Pauliu
ko, neseniai mirusio Biržuo
se. Sielvarto prislopintu bal
su daktaras Pauliukas padė
kojo už užuojautą ir papasa
kojo apie save, išaugusį gau
sioje šeimoje jau Tarybų 
valdžios metais, be jokio 
užmokesčio išėjusį aukštąjį 
mokslą, apgynusį kandidati
nę disertaciją ir jau dešimtus 
metus dirbantį mėgstamoje 
kraujagyslių chirurgijos sri
tyje. Vos įžengęs į savo gy
venimo ketvirtąjį dešimtme
tį, daktaras Pauliukas kartu 
su visa Tarybų Lietuvos liau
dimi gyvena jos rūpesčiais ir 
džiaugsmais.

Po dainų, kalbų šeiminin
kės nešė ant stalų garuojan
čius dubenius, šventės daly
viai linksmai kėlė taures. 
Vaišės buvo gausios, o nuo
taika pakili. Kai šiek tiek 
pasistiprinome, į sceną paki
lo Povilas Venta. Jis padėko
jo visiems šventės organiza
toriams, koncerto atlikė
jams, šeimininkėms už dar
bą, o svečiams — už atsi
lankymą. Priminė, kad 
“Laisvės” vajus dar nepasi
baigė, o taip pat pakvietė 
visus, kaip kas gali, prisidėti 
prie ruošiamo Aido choro 70- 
mečio jubiliejaus.

Šventė tikrai labai pavyko. 
Pirmiausia dėka visų tų 
draugų, kurie stipriai pasi
darbavo ją ruošdami ir tų, 
kurie joje dalyvavo. Visiems 
ačiū ir kuo geriausios sėk
mės! Reporterė

Solistė Aldona DeVetsco su akompaniste Aldona Žilinskai
tę Anderson.

Draug K. Petrikienė “Lais- | bris, atsinaujindama 
vės” fondui aukojo $88 per ! 
“Laisvės” koncertą, minėda- j 
ma savo 88 metų amžiaus I 
sukaktį. Beje, draugei Petri- 
kienei iš Baltųjų Rūmų pri
siuntė sveikinimą preziden
tas Reagan ir jo žmona 
Nancy. 

* * *
Šiais metais “Laisvės” kon

certe dalyvavo daug Ameri
koje gimusių lietuvių. Buvo 
džiugu matyti Emily Klimai- 
tę Krupski ir jos vyrą. Jie 
pirmutiniai užsisakė bilietus, 
bet nežinojo ar Emilijos svei
kata jai leis atvykti.

Kitas malonus ir netikėtas 
svečias, tai buvo Clem 
Strauss iš Bridgeport, Conn.

Taip pat iš Connecticut 
valstijos buvo atvykusios 
Elena Brazauskienė, jos 
draugė ne lietuvė, draugas 
Grigas ir O. Visockienė, kuri 
atvežė “Laisvei” viso $89-$50 
auką ir $39 už prenumeratas.

♦ ♦ *
Aidietė Adelė Lupševičie- 

nė įteikė prenumeratų $90 
atnaujinimų, visi į Lietuvą. 
Ji tęsė jos mamytės Bronės 
Ostopuk užrašytas prenume
ratas.

Aido mokytoja Mildred 
Stensler nuo Peter Silk įtei
kė $50 auką. Nellie Shum-

ATSIPRAŠOME
Buvusios aidietės ir dabar 

Aido Choro garbės narės 
Francis Maželienės, jau se
niai nebematome mūsų pa
rengimuose.

Prieš keliolika mėnesių 
draugė Maželienė pargriuvo 
ir skaudžiai užsigavo nugarą 
ir dabar dar negali pavaikš
čioti. Visa laimė, kad su ja 
gyvena dukra ir ją prižiūri. 
Labai gaila geros draugės, 
kuri nuoširdžiai parėmę Aido 
Chorą.

Labai atsiprašome F. Ma
želienės, kad praleidome ne
pranešę apie jos auką $10 
Aido Chorui. Aidietis

STEVEN BARANIK
1948-1981

Kaip jau buvo pranešta 
praeituose laikraščio nume
riuose, spalio 26-ą netikėtai 
tragiškai žuvo Steven Bara- 
nik, dailininkų Rudolfo Bara- 
niko ir May Stevens sūnus.

Jaunasis Baranikas, 32 me
tų amžiaus, baigė savo gy
vastį nukrisdamas nuo aukš
to George Washingtono tilto 
New Yorke. Jis savo jį giliai 
mylintiems tėvams ir gyve
nimo draugei Rainy Finley 
paliko atsisveikinimo laišką. 
Jo laiškas baigėsi žodžiais 
“Thanks Earth” (“Dėkoju 
Žemei”) ir Indijos tradiciniu 
sveikinimu “Namaste”,— 
Sanskrito kalboje.

Steven Baranik gimė 
1948-aisiais metais Prancūzi
joje, kuomet jo tėvai ten 
studijavo meną. Su tėvais 
atvyko į JAV būdamas trijų 
metų amžiaus. New Yorke 
lankė Meno ir Muzikos vidu
rinę mokyklą, baigė aukštuo
sius mokslus City College 
universitete, paskui studija
vo meno terapiją Pratt Insti-.

tute ir tapybą Studentų Ly
goje. Nors neturėjo parodų, 
buvo savo mokytojų skaito
mas labai gabiu tapytoju. 
Protarpiais užsidirbo pragy
venimą ^vairavo taksi ir dirbo 
stalium, kaip tai daro dauge
lis JAV jaunų dailininkų, ra
šytojų, aktorių.

Būdamas studentu veikė 
anti-karinėse ir socialistinėse 
organizacijose, buvo vienas 
tų studentų, kuri viešai New 
Yorko Central Parke sudegi
no savo drafto-mobilizacijos 
kortelę, dalyvavo anti kari
nėse demonstracijose Wa
shingtone, buvo tarp tų ku
rie vienu metu buvo apsupę 
Pentagoną, iki policija juos 
jėga pašalino.

Giliame liūdesyje paliko 
savo tėvus, gyvenimo drau
gę Rainy ir tėvo brolį Josifą 
Baraniką, kuris gyvena 
Maskvoje ir darbuojasi kaip 
Aukščiausioje Taryboje lie- 
tuvių-rusų kalbų vertėjas.

Ieva Mizarienė

NEW YORK, N. Y.

MIRUS

Steven Baranik
Reiškiu gilią užuojautą jo tėvams Rudolfui ir 

May Baranikams.
ADELĖ RAINIENĖ

Brooklyn, N. Y.

Pirmiau, per koncerto per
traukas moterys eidavo per 
salę, rinkdavo aukas “Lais
vės” išlaikymui. Dabar lais- 
viečiai gerai 
vė”, vien
negali išsilaikyti, tai be rin
kimų paaukoja.

Į Tame “Laisvės

žino, kad “bais
is prenumeratų

koncerte 
aukų nuo profe-

Lapkričio 8 metinis “Lais
vės” koncertas ir balius 
praėjo labai gerai ir gražiai. 

Reikia tarti didelis ačiū 
programos atlikėjams ir 
tiems kurie pasidarbavo, kad 
koncertas būtų pasekmingas.

Ačiū Aido Chorui ir moky
tojai Mildred Stensler, Vic-
torui Becker ir jo sūnui ■ Nellie gavo 

soriaus Jono Juškos sūnaus 
Henry Juškos $100.

Koncerte nesimatė Henry- 
ko tėvelio Jono Juškos. Per 
daugelį metų Jonas neapleis- 
davo nė vieno renginio. Jau 
keli metai J. Juška yra pra
radęs regėjimą, o paskutiniu 
laiku jo sveikatą pablogėjo. 
Jono amžius 95 metai.

Aidietis Mečislovas Hacin- 
kevičius sumokėjo už prenu
meratą ir dayė “Laisvei” $25 
paramos.

Choristė 
taip pat sum 
meratą ir davė $10 auką.

Labai dauį laisviečių, ku
rie pirmiau nepraleisdavo nė 
vieno parengimo ir koncerto, 
dabar jų nesimato, dėl senat
vės ir sveikatos negali at
vykti.

Pora tokių moterų, kurios 
visada dalyvaudavo, bet da
bartiniu laiku nebepajėgia 
vaikščioti ir negali atvykti, 
bet visuomet t pagal išgalę 
parėmė “Laijsvę”, tai Anna 
Quoter davė $25 auką ir 
Mary Žvirblięnė $10.

Širdingai 
kams, darbininkams ir auko
tojams.

Victor Becker. Didelis ačiū 
Aldonai DeVetsco (Klimai - 
tei), kuri atvyko iš Cleve
land, Ohio ir atsivežė savo 
lakštingalos balselį.

Ačiū Aldonai Anderson 
(Žilinskaitei), buvusiai Aido 
Choro mokytojai, kuri dabar 
gyvena Kanadoje, bet dažnai 
atvyksta į mūsų renginius ir 
solistams akompanuoja.

Taip pat ačiū Amelijai 
Young-Jeskevičiūtei, kuri 
jau daug metų dainuoja mū
sų koncertuose. Didelis ačiū 
šeimininkėms Onutei Ba- 
barskienei, Nellie Ventienei 
kurios dvi dienas dirbo ruoš
damos banketui maistą.

Ačiū Sofijai Stasiukaitienei 
už pyragus ir pasidarbavimą 
ir choristėms, kurios patar
navo prie stalų: Nellie Šum- 
bris, Tesei Stočkienei, Ade
lei Lupsevičienei, Nastei 
Buknienei. Kitus darbus atli
ko Karolis Benderis ir kiti.

Buvo linksma tame “Lais
vės” koncerte ir bankete 
matyti Amerikoje gimu
sius ir augusius jaunesnius 
žmones; jie atliko didelę dalį 
dainų programos ir publikos;' 
tai visi laisveičių išauginti 
vaikai.

tese Stočkienė 
tokėjo už prenu-

ačiū daininin-

P. Venta

BRIEFS
Don’t forget to put 20 

cents stamp on your letter 
instead of 18^. Domestic 
mail went up to 20^ Novem
ber 1. Foreign mail is still 
40^ a letter. 

* * *
The Balalaika Symphonic 

Orchestra conducted by 
Alexander Kutin presents 
An Evening of Russian Mu
sic, Song and Dance in Alice 
Tully Hall (65th St. & Broad
way) Saturday evening, De
cember 12th, 1981, 7:30 P.M. 
Ticket prices: Loge $6.00; 
Orchestra $8.00, $7.00, 
$6.00; Box seats $8,00.

A 23-year-old police officer 
was arrested in New York 
last week on charges of rob
bing a man at gunpoint of a 
ticket to Rolling Stones con
cert at Madison Square Gar
den, the police reported.

* ¥ *
The vacation you have 

been waiting for! Grenada! 
A wonderful special trip to 
People’s Grenada. The first 
group will go on December 
28 for 10 days. The all 
inclusive price, (from New 
York and return to New 
York; hotel with 2 meals 
daily; sightseeing, etc.) will 
be between $800 and $850.

You will stay in a beautiful 
inn, set in a lovely garden, 
with its own swimming pool. 
The magnificent Grand Anse 
Beach is a 3 minute walk 
away. Not far off is the 
pretty historical capital of 
St. George’s that can be 
reached easily by mini-bus.

Call Zorya at 924-0550 for

and reser-

Elizabeth

more information 
vations. 

* *
Alice Yonik.

Repshis and Anne Yakstis 
have sent me newspaper 
clippings whi(fh I have partly 
used in Briefs. I would ap
preciate it very much if any 
of you will send me some
thing that you happen to see 
in the papers or magazines, 
especially if it is something 
about Lithua: 
don’t care to 
yourself, sene 
Ilse Bimba, 95
Richmond HL1, New York, 
11419.

♦ * ♦
They say the government 

puts health warnings on pac
kages of cigarettes. Why 
don’t they tyut them on 
bombs?

*
As the mo 

delegates to t^e World Con
gress of Wom< 
Prague, C 
they were gre 
reds of Czecl 
and boys who įave them red 
carnations and I sang a joyous 
song in praise of the sun. It 
seemed as if all our hopes for 
the future — for life — for 
peace — wen 
pressed in that

“It is for the future which 
has come to gr 
all the childr 
must halt war
Brown, president of the 
Women’s Inter: 
mocratic Feder; 
opened the Wcl 
held in October

nians. If you 
write about it 

I it to me — 
-23 114 Street,

* ♦
e than 1,000

n gathered in 
zechoslovakia, 
Red by hund- 
ioslovak girls

e being ex
song.

eet us . . . for 
en, that we 

said Freda

national De- 
ation, as she 
rid Congress 
8-13, 1881.

Ilse

TOEGETHER—FOR PEACE i
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