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KRISLAI
Dar su didoku kaupu 
Nėra burnos atidaręs 
Santykiai prastėja 
Prieš katastrofą 
Žmonijai

A. BIMBA
Prezidento Reagano Admi

nistracijos patarėjai ekono
mistai buvo teisūs, kai šių 
metų pradžioje sakė, kad 
recesija nesustos šios šalies 
kankinus—ne tik nesustos, 
bet dar pagilės ir paaštrės. 
Vėliausiame Darbo Departa
mento pranešime sakoma, 
kad nedarbo lygis jau pašoko 
gerokai virš 8 procentų, kad 
bedarbių skaičius padidėjo 
dešimtimis tūkstančių. Svar
bu ir tas, jog jie nežada 
geresnių laikų numatomoje 
ateityje!

Faktas yra, kad kol kas dėl 
sustabdymo branduolinio 
ginklavimosi varžybų tebėra 
absoliutiškai nieko padaryta. 
Pavyzdžiui, kodėl kapitalisti
nės šalys, su Jungtinėmis 
Valstijomis priešakyje nega
lėjo priimti socialistinių ša
lių, su Tarybų Sąjunga prie
šakyje pasiūlymo tuojau nu
traukti branduolinės neutro
ninės bombos gaminimo? Ar
ba, kaip žinia, dar tebėra 
“gal” stadijoje prezidentų 
Reagano ir Brežnevo susiti
kimas šių metų pabaigoje. 
Tuo tarpu prieš pikčiausią 
propagandą prieš Tarybų Są
jungą mūsų prezidentas nėra 
nė pusiau burnos atida
ręs . . .

Nereikia labai didelio gal
vočiaus šiandien matyti, kad 
santykiai tarp šių dviejų pa
saulinių gigantų —būtent, 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos, yra labai 
pablogėję, įtempti, ypač ma
doje propagandavimas nea
pykantos rusams.

Neseniai Vokiečių Federa
tyvinės Respublikos žurnalo 
“Spiegei” redakcija turėjo in
terviu—pasikalbėjimą su Ta
rybų Sąjungos prezidentu L. 
Brežnevu. Redakcija klausė:

“Rytų ir Vakarų santykiai 
dabar labai susikomplikavo. 
Kaip Jūs vertinate padėtį 
pasaulyje ir ypač įtempimo 
mažinimo procesą, kuris dau
geliui politikų atrodė beveik 
nesulaikomas?

Atsakymas: Žemėje šian
dien neramu. Įvairiose pa
saulio dalyse atsiranda 
“karštų taškų”. Nesiliauja 
ginklavimosi varžybos. Ku
riamos naujos mirtinų gink
lų, rūšys, ypač pavojingos 
tuo, kad jos, kaip sako spe
cialistai, mažina branduolinio 
karo slenkstį, tai yra didina 
jo kilimo tikimybę. Tokiomis 
aplinkybėmis ypač klastingi 
atrodo kai kurių strategų ir 
politikų Vakaruose sampro
tavimai, kad leistinas kaž
koks “ribotas” branduolinis 
karas ir kad galima laimėti 
jame pergalę.

Galbūt kai kas ir tikisi, kad 
branduolinį karą pavyktų ap
riboti Europos teritorija, ir 
laiko tai sau priimtinu va
riantu. Ar reikia kalbėti, kad 
europiečius toks variantas 
nelabai džiugina. Jiems tai 
būtų pražūtis, katastrofa, 
būtų sunaikintos ištisos tau
tos ir jų ilgaamžė civilizacija.

O jeigu kalbėsime iš es
mės, tai jokio “riboto” bran-

Keturi prez. Reagano punktai 
nusiginkluoti Europoje

Prez. Reagan rodo žemėlapyje, kaip Europoje išdėstytos 
abiejų blokų raketos, pranešdamas apie savo naująjį 
nusiginklavimo planą lapkričio 18 d.

Washington. — Lapkričio 
18 d. prez. Reagan pranešė, 
kad jis pasiuntęs laišką Ta
rybų Sąjungos vadovui Leo
nidui Brežnevui, siūlydamas 
keturių punktų planą suma
žinti Europoje raketų ir kari
nių pajėgų skaičių. Ta prezi
dento kalba per TV buvo 
rodyta Amerikoje ir Europo
je bei plačiai išgarsinta spau
doje.

Naujo nusiginklavimo pla
no pagrinde yra prezidento 
siūlymas atsisakyti planuoja
mų vidutinio siekimo raketų 
išdėstymo Vakarų Europoje, 
jei Tarybų Sąjunga sutiktų 
išmontuoti savąsias raketas, 
nukreiptas į Vakarų Europą. 
Jis taip pat kalba ir apie 
konvencinių ginklų arsenalo 
bei karo pajėgų sumažinimą 
Europoje.

Pabrėždamas savo plano 
svarbą pasaulinės taikos sie
kiant, jis pareiškė, kad, jei
gu Tarybų Sąjunga sutiktų, 
šis žingsnis, kaip ir anas 
amerikiečių žingsnis mėnuly
je, būtų “milžiniškas žingsnis 
visai žmonijai”

Tuo tarpu, kai Vakarų 
Euoropoje, ypač Fed. Vokie
tijoje ir Britanijoje tasai 
prez. Reagano planas buvo 
entuziastingai sutiktas, 
Maskvoje Tass’o agentūros 
pareiškime jis pavadintas 
propagandiniu “triuku”. Sa
vo pranešime iš Washingto- 
no tarybiniai žurnalistai apie 
šią prez. Reagano National 
Press Clube pasakytą kalbą 
rašo, kad šis planas siekia 
sumenkinti netrukus Gene- 
voje prasidėsiančius nusigin
klavimo pasitarimus ir nuslo
pinti Vakarų Europoje didė
jančias nuotaikas prieš bran- 
duollinius ginklus.

Prieš Reagano planą pasi
sakė ir eilė taikos labui dir
bančių organizacijų, jų ir 
SANE, kurios vykdomasis 
direktorius David Cortright 
tame pat Press Clube, kur 
prez. Reagan pristatė savo 
planą, turėjo spaudos konfe
renciją ir pavadino tą planą 
“beviltiškai nerealistišku”.

Prez. Reagano planą “pro
pagandiniu triuku” pavadino 

duolinio karo iš viso negali 
būti. Jeigu įsiliepsnos bran
duolinis karas, kur bebūtų.

— Europoje ar kitoje vie
toje, jis neišvengiamai ir ne
sulaikomai pasidarytų pasau
liniu. Tokia jau paties karo ir 
dabartinės ginkluotės bei 
tarptautinių santykių pobū
džio logika. Tai reikia aiškiai 
matyti ir suprasti.

ir U. S. Peace Council savo 
išleistame pareiškime. Ne
paisant nepalankių pradinių 
atsiliepimų, vėliau Maskvoje 
buvo spaudai pranešta, jog 
Tarybų Sąjunga esanti pasi
rengusi smulkiau susipažinti 
su tuo planu, kai lapkričio 20 
d. Genevoje prasidės abipu
siai pasitarimai nusiginklavi
mo klausimais.

Washington.—Ką tik išė
jusiame leidinyje, kuris ren
ka statistiką apie pasaulyje 
išleidžiamas sumas kari
niams ir socialiniams reika
lams, rašoma, kad pasaulis 
dabar per metus išleidžia 
ginklavimuisi $550 bilijonų. 
Tai beveik tiek pat, kiek 
bendrai paėmus gauna paja
mų besivystančių šalių gy
ventojai.

Paryžius. —Opozicijos laik
raščiai pakartotinai rašo, jog 
Prancūzijos prez. Mitterand 
sergąs vėžiu. Oficialūs val
džios sluoksniai tai paneigė, 
pranešdami, jog teisybė, kad 
prezidentas buvęs ligoninėje, 
bet kad tai buvęs rutininis 
patikrinimas.

Olandai demonstruoja

Olandai demonstruoja prieš 
klus.

Amsterdam. — Daugiau 
kaip 350 tūkstančių olandų 
pripildė gatves didžiausioje 
Olandijos istorijoje demon
stracijoje lapkričio 21 d., 
protestuodami prieš NATO 
ir reikalaudami, kad vyriau
sybė atsimestų nuo NATO 
1979 m. nutarimo įsileisti 
amerikiečių vidutinio sieki
mo raketas. Olandijos vy
riausybė pereitą savaitę in- 
dorsavo prez. Reagano pla
ną, siūlantį atsisakyti nuo tų 
raketų, jei Tarybų Sąjunga 
sutiktų išmontuoti savąsias.

Demonstracijos centras 
buvo Muziejaus aikštėje, į 
kurią žygiavo minia po 20 ar

Graikija nori 
išstoti iš NATO
Athens.—Socialistas mi

nistras pirmininkas Andreas 
Papandreou kreipėsi į Grai
kijos parlamentą, prašyda
mas pritarimo išstoti iš kari
nio NATO bloko. Jis taip pat 
pažadėjo pravesti krašte re
ferendumą, atsiklausiant gy
ventojus dėl Graikijos išsto
jimo ir iš Europos Bendro
sios Rinkos. Dėl JAV karinių 
bazių, jis sakė, ateinančių 
metų pavasarį prasidės pasi
tarimai ir būsią nustatytas 
terminas, kada jos turės nu
stoti veikti.

Graikija į NATO įstojo tik 
1980 m., po šešerių metų 
nebuvimo, kai ji pasitraukė 
iš jos 1974 m., Turkijai įsi
veržus į Kiprą. Dabar, kaip 
tvirtina Papandreou, NATO 

Andreas Papandreou
negali užtikrinti Graikijos 
sienų ir kraštui būti tame 
bloke yra daugiau bėdos, nei 
naudos.

JAV karinės bazės bus 
graikų žinioje ir vyriausybė 
nutars, kada jų veiklą su
stabdyti, jei paaiškės, kad jų 
tolimesnis buvimas “nebus 
reikalingas tautiniam saugu
mui ar gali kenkti santy
kiams su draugiškomis val
stybėmis”.

NATO ir branduolinius gin- 

daugiau asmenų eilėmis. Vir
šum galvų skraidė lėktuvai, 
iš kurių buvo mėtomi atsi
šaukimai, nukreipti prieš 
atominius ginklus. Demon
stracijoj dalyvavo ir unifor
muoti kariai, nepaisydami 
gynybos ministerijos įsaky
mo, draudžiančio demon
struoti.

Tel Aviv.—Betliejaus prie
miesčio Beit Sahur burmis
tras reikalauja, kad Izraelio 
valdžia atstatytų arabų na
mus, kuriuos Izraelio armija 
išsprogdino, bausdama už 
kariuomenės patrulių užpul
dinėjimus.

Kviečia blaiviau 
žiūrėti į TSRS

Washington.—Buvęs ilga
metis JAV ambasadorius 
Maskvoje ir Tarybų Sąjun
gos žinovas George Kennan, 
kalbėdamas Dartmouth kole
gijoje Hanover, N. H., pa
reiškė, kad JAV valdžia ir 
spauda taip iškraipo Tarybų 
Sąjungos vaizdą Amerikoje, 
jog atsiranda pavojus nieka
dos nepasiekti “geresnio pa
saulio”.

Kennan yra vienas iš pir
mininkų, vadovaujančių 
amerikiečių komitetui, besi
darbuojančiam už Rytų-Va
karų suartėjimą. Jis toje 
kolegijoje gavo Grenville 
Clark žymenį, teisininko, ku
ris dirbo už taiką pasaulyje. 
Tuo žemyniu Kennan pa
gerbtas už savo įnašą taikos 
veikloje.

Priminęs, jog pastaruoju 
metu santykiai tarp abiejų 
šalių drastiškai ir labai rim
tai pablogėję, jis kvietė 
stengtis labiau pažinti bei 
suprasti Tarybų Sąjungą, jos 
vadus ir žmones.

Teheran.—Ajatola Kho
meini, Irano revoliucijos va
das, išleido įsakymą, pagal 
kurį savo būsimam įpėdiniui 
suteikia daugiau valdžios. 
Jau 82 m. amžiaus sulaukęs 
Khomeini, manoma, nori pa
siruošti, kad su juo nenumir
tų ir Islamo revoliucija. Jo 
pasirinktasis Ajatola Monta- 
zeri gavo teisę paskirti revo
liucinės kariuomenės prižiū
rėtoją, o prieš tai paskyrė 
Aukščiausiąją Tarybą tvar
kyti teismo reikalams.

Brasilia.—Buvęs valstybės 
sekretorius Dr. Henry Kis
singer, čia lankydamasis 
kaip paskaitininkas, salėje 
buvo užblokuotas kartu su 
trejetu šimtų svečių, kai 
supykę studentai surengė 
demonstracijas, protestuoda
mi prieš jo apsilankymą. Dr. 
Kissingeris buvo išgelbėtas, 
įsikišus policijai. Dabar jis 
keliauja po kitus Lotynų 
Amerikos kraštus, skaityda
mas paskaitas apie tarptauti
nius santykius.

Washington.—Prez. Rea
gan patvirtino Civilinės aero
nautikos tarybos pasiūlymą, 
kad savaitei laiko būtų su
spenduoti Tarybų Sąjungos 
oro linijos Aerofloto skridi
mai. Esą lakūnai nesilaikę 
jiems nustatyto kelio ir kaž
kur tai Naujojoje Anglijoje 
praskridę virš draudžiamos 
zonos. Nepaisant, kad ta 
skridimo linija buvo lėktuvų 
kontrolierių patvirtinta, įsa
kymas “nubausti” Aeroflotą 
nenuimtas. Tai atrodo vėl 
kaip kokio šaltojo karo ženk
las.

Trenton. — Daugiau kaip 
90 tūkst. puslapių turintys 
dokumentai, pirmą sykį po 
45 metų atidaryti žurnalis
tams ir advokatams, kurie 
domisi aviatoriaus Charles 
Lindbergho sūnaus pagrobi
mu ir nužudymu. Anna 
Hauptmann, elektros kėdėje 
1936 m. nužudytojo žmona, 
visą laiką tvirtinusi, kad jos 
vyras buvo nekaltas, gavo 
teismo leidimą tuos doku
mentus atidaryti ir rūpinasi 
savo vyrų rehabilituoti, Jos 
advokatas dirba jau 6 metus.

Leonidas Brežnevas susitinka 
su Fed. Vokietijos vadais

Tarybų Sąjungos vadovas Leonidas Brežnevas su Fed. 
Vokietijos kancleriu Helmutu Schmidtu [d.] ir kitais 
aukštais vokiečių pareigūnais susitinka su fotografais.

Bonn.—Keturių dienų vizi
tui čia atvyko Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas. Tai jau trečias jo 
apsilankymas Federatyvinė
je Vokietijoje. Anksčiau jis 
lankėsi 1973 m. ir 1978 m., o 
Fed. Vokietijos kancleriui 
Helmutui Schmidtui tai jau 
šeštasis susitikimas su Brež
nevu. Vizito išvakarėse Ta
rybų Sąjunga pasirašė dau- 
giabilijoninę sutartį su vo
kiečių firmomis eksploatuoti 
natūralioms dujoms.

Šis, nors vizitas ir prasidė
jo ekonominio bendradarbia
vimo ženkle, manoma, kad 
daugiausia bus paskirtas nu
siginklavimo reikalams ap
tarti. Vokietijos kancleris, 
jau iš anksčiau žinomas savo 
pastangomis suvesti prie 
bendro pasitarimų stalo Ta
rybų Sąjungos ir JAV val
džios galvas, greičiausia ir 
dabar stengsis būti tokiu 
mediatorium. Jis bus ir pir
mas iš vakarų aliantų bloko 
lyderių, kuris turės progos 
susipažinti su Tarybų Sąjun
gos nuomone apie prez. Rea
gano pasiūlytąjį nusiginkla
vimo planą.

Brežnevas, viešėdamas 
Bonnoje, susitiks ir su kitais 
Fed. Vokietijos vadais, jų 
tarpe su opozicijos lyderiu 
Franz Josef Strauss.

Kartu su Brežnevu Bonno
je yra atvykusi nemaža jo 
patarėjų grupė, pirmiausia 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras Andriejus 
Gromyka. Jie apgyvendinti 
Gymnich pilyje, apie 30 my
lių nuo Bonnos.

Bonnos aerodrome, šalia 
oficialios vokiečių grupės, ta
rybinius svečius pasitiko ir 
keli tūkstančiai Vokietijos 
komunistų bei kitų kairiųjų 
organizacijų narių. Jų plaka
tuose buvo įrašyti sveikini
mai Brežnevui, atvykusiam 
su taikos ir geros valios 
misija.

Kancleris Schmidt yra ži-

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naudaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per 
vę”. Bus laikraščiui parama ir pasi 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00

nomas JAV šalininkas ir 
remdamas prez. Reagano po
litiką , 
stiprią 
tikdam 
konsulu 
lyderia:

jis savo krašte turi 
opoziciją. Prieš susi- 
is su Brežnevu, jis 
avo su vakarų aliantų 

__ s, jų tarpe su britų 
ministre pirmininke Marga
ret Thatcher, kuri buvo spe
cialiai atvykusi į Bonną, ir su 
prez. Reaganu, su kuriuo jis 
kalbėjęsis telefonu. Jis buvo 
žadėjęs bandyti ieškoti 
abiem pusėm prieinamos nu
siginklavimo formulės.

Feministė 
miesto merė

Kathryn Jean Whitmire
Houston.—Nuo sausio mė

nesio šis miestas, kuris tra
diciniai buvo laikomas vyrų 
karalija Amerikos vakaruo
se, pateks į moters valdžią. 
Kathryn 
m. amžia 
galėjo sav 
šerifą, surinkdama 62.5 proc. 
balsų.

Houston, 
penktuoju j 
tojų dydį 
įsirikiuoja 
čių kompan 
merėmis: C 

Jean Whitmire, 35 
us, rinkimuose nu- 
o oponentą, miesto

kuris laikomas 
pagal savo gyven- 
Amerikos miestu, 
ir į kitų didmies- 
niją su moterimis 
Jhicagą, San Fran-

cisco ir Phoenix.

laikraštį “Lais- 
eksite visus su

ADMINISTRACIJA
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Reagano logika
Nežiūrint katastrofiškos padėties, į kurią ritasi mūsų 

ekonominis gyvenimas, prezidentas Reagan ir jo patarėjai 
užsispyrusiai laikosi savo: prezidentas dabar sako, kad 
reikia sugrįžti prie pilnai “federalinės santvarkos”, tai yra, 
Jungtinių Valstijų valdžia turi laipsniškai sustabdyti savo 
rolę žmonių labdaros, apšvietos, sveikatos apsaugos reikale 
ir viską palikti valstijų rankose. Žmonės, kuriems tas 
nepatinka, sako jis, gali “balsuoti savo kojomis”,—kitaip 
sakant, jie gali keltis iš valstijos į valstiją: jeigu, sakysime, 
West Virginijoje viešpatauja skurdas dėl kasyklų užsidary
mo ir kitų priežasčių, žmonės gali emigruoti į, sakysime, 
Arizoną!

Jau seniai, seniai kaip kas nors Amerikos valdžioje 
laikėsi tokios atsilikusios ir beširdės politikos.

Jungtinės Valstijos yra didžiulė šalis su labai maišyta 
ekonomija. Mes turime derlingus žemynus ir dykumas, 
bujojančią pramonę ir mirštančias pramonės šakas. Mes 
taipgi esame šalis, kur natūralinės katastrofos, kaip tai 
žemės drebėjimai, sausros, potvyniai, uraganai dažnai 
paliečia vieną ar kitą krašto kampą. Reagano administraci
ja beveik nori santvarkos, kur kiekviena valstija atskirai 
tvarkytų savo ekonomiją, savo socialinius poreikius. Tai 
yra archaiška, senoviška pažiūra ir ji išplaukia iš fakto, kad 
Reaganas savo mintyse atstovauja tai Amerikos valdančio
sios klasės daliai, kuri turi savo šaknis labiausiai 
ekonominiai bujojančiose krašto dalyse: Pietvakariuose, 
ypatingai Texas, Arizona, Californija . . .

Bet Reagano logika sugrįžti prie “federalizmo”, kaip jis 
tą vadina, yra nesąmoninga iš visų taškaregių.

Mes jau rašėme, kaip pats jo žymiausias ekonominis 
patarėjas ir “filosofas” Stockman reiškia savo abejones. 
Reaganas sako, kad jis nori grąžinti kraštą prie “konstitu
cijos”. Bet konstitucija pamatiniai buvo surašyta prieš 
šimtmečius, kuomet JAV buvo izoliuotų, išsimėčiusių 
kolonijų užuomazga. Tada buvo logiška kiekvienai vietovei 
tvarkytis savo ekonominius ir apšvietos bei gerbūvio 
reikalus, o visos bendrai koordinavo diplomatiją ir karinę 
apgyną.

Beje, apie karinės apgyhos “federalizavimą” Reaganas 
neužsimena. Čia jis yra tvirtas “federalinio centralizmo” 
šalininkas. Šimtai ir šimtai bilijonų, mokesčių-taksų 
pavidale, turi plaukti tiesiog į centrą, į Washingtoną, kur 
tos didžiulės sumos asignuojamos Pentagonui. Čia Reaga
nas pakaitų nenori, o jeigu nori pakaitų, tai tik viena 
prasme: kad tų bilijonų būtų daugiau ir daugiau!

Produktyvesnis periodas?
“New York Times” sako, kad Amerikos valdžia vis labiau 

užtikrina Vakarų Europos sąjungininkes, kad artinasi 
periodas, kuomet santykiai tarp JAV ir TSRS bus geresni. 
Bus “produktyvesnis periodas”, sakęs sekretorius Haig. 
Haig užtikrino Britanijos, Prancūzijos, Vakarų Vokietijos, 
Italijos ir kitų Vakarų Europos kraštų užsienio reikalų 
ministrus, kad bus pradėtos rimtesnės derybos dėl ginklų 
kontrolės, kad bus mažiau užgauliojančios polemikos.

Bus ar nebus geresnis periodas? Kad su laiku dalykai 
pagerės, mes neabejojame. Tą rodo istorijos logika. Bet ar 
dalykai pagerės laiku, tai yra, prieš baisiai katastrofai 
uždegant pasaulį?

To siekti turi darbuotis, kovoti visi pasaulio žmonės. 
Atrodo, kad žmonės pradeda judėti. Mus jau buvo daug 
rašyta apie didžiules demonstracijas prieš termobranduoli
nį karą. Praeitą savaitę įvyko pati didžiausia, pati 
skaitlingiausia, labiausiai stebėtina: Amsterdame, Olandi
jos sostinėje, demonstravo virš 350,000 žmonių! Amsterda
mas ne toks jau didžiulis miestas, palyginant su tokiomis 
sostinėmis kaip Londonas ir Paryžius. Bet ten demonstra
vo daugiau žmonių, negu Britanijos ir Prancūzijos 
sostinėse!

Taip pat svarbu, kad demonstracijas rengė ne tik 
politinės ir visuomeninės už taiką grupės, bet ir bažnyčių 
vadai. Demonstracijos metu gaudėjo visų senų Amsterda
mo katalikų ir kalvinistų bažnyčių varpai, o gatvės buvo 
taip demonstrantų užtvindytos, kad buvo sulaikytas visas 
susisiekimas.

Tuo pačiu laiku šimtai tūkstančių žmonių demonstravo ir 
Bukarešte bei kituose Rumunijos miestuose.

Štai kodėl Haigas skubinasi užtikrinti mūsų sąjunginin
kes Vakarų Europoje, kad ateina geresni laikai, “produk
tyvesnis periodas”. Mes esame tikri, kad jeigu santykiai 
tarp JAV ir TSRS pradės gerėti, tai bus pasėka ne Haigo 
ir Reagano gerų norų, bet pasėka to galingo spaudimo, 
kurį pasaulio sąžinė daro į valdovus Washingtone.

Santykiai su Kinija
Prieš keletą mėnesių atrodė, kad santykiai tarp Jungti

nių Valstijų ir Kinijos darosi vis tampresni. Atrodė, kad 
tarp Washingtono ir Pekino beveik formuojasi lyg karinė 
sąjunga. Bet dabar dalykai pasuko kiek kitokia kryptimi. 
Atrodo, kad Washingtonas manė, kad vienu metu gali lyg 
jodinėti dviem žirgais—sudaryti sąjungą su Kinija, bet tuo 
pačiu laiku ginkluoti iki dantų Taivaną. Pasirodo, kad taip 
elgtis nelengva. Tarp Liaudies Kinijos ir Taivano dar lieka 
gilūs skirtumai. Kinija dar vis reikalauja (ir pateisinamai) 
kad ta sala būtų jai sugrąžinta. Bet Washingtonas dar

ŽMONĖS, SAUGOKITE TAIKĄ!
Žmonija gyvena neramų metą. Karingai nusiteikę militaristiniai 

sluoksniai, vadovaujami Amerikos imįperializmo, neregėtai skatina gink
lavimosi varžybas. JAV ir kitų NATO šalių arsenaluose sparčiai kau
piamas masinio naikinimo ginklas. JAV vyriausybė neseniai priėmė dar 
vieną baisų nutarimą — pradėti ypatingai barbariškos neutroninės bom
bos gamybą. Tai didžiulė grėsmė žmonijai.

Visi, kam brangi taika, visos pasaulio tautos siekia sužlugdyti nusi
kalstamus JAV imperialistų planus.

,,Šiandien padėtis pasaulyje reikalauja naujų, papildomų pastangų, 
kad būtų pašalinta karo grėsmė ir kad stiprėtų tarptautinis saugumas. . . 
Apginti taiką — mūsų partija, mūsų liaudis, taip pat ir visos planetos 
tautos dabar neturi svarbesnio tarptautinio uždavinio". Šie TSKP CK Ge
neralinio sekretoriaus, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko draugo L. Brežnevo žodžiai, nuskambėję iš Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos XXVI suvažiavimo tribūnos, tarybinių žmonių ir visos 
pažangiosios žmonijos širdyse įžiebė tvirtą viltį, kad bus užkirstas kelias 
branduoliniam karui.

Po TSKP XXVI suvažiavimo Tarybų šalis žengė naują svarbų žingsnį, 
kad užkirstų kelią atominiam militarizmui, pakeltų į ryžtingą kovą prieš 
karinį pavojų visas planetos jėgas, kurioms brangus gyvenimas, pasau
lio civilizacijos likimas. Turiu galvoje Tarybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Kreipimąsi į pasaulio parlamentus 
ir tautas, priimtą birželio mėnesį TSRS Aukščiausiosios Tarybos sesijoje. 
Šis Kreipimasis nuskambėjo visame pasaulyje, visur sukėlė karštą pri
tarimą, nes, kaip jame pasakyta, ,,taika—bendras žmonijos turtas, o 
mūsų laikais — ir pirmutinė jos gyvavimo sąlyga. Tik bendromis pastan
gomis ji gali ir turi būti išsaugota ir patikimai garantuota".

Kreipimasis pabrėžia, jog dabar nėra kito protingo kelio ginčytinoms 
problemoms spręsti, kokios aštrios ir sudėtingos jos bebūtų, išskyrus de
rybas, kad mūsų atominiame amžiuje derybos vienodai reikalingos vi
siems, kaip visiems reikalinga taika, saugumas, tikėjimas rytdiena.

Šimtai milijonų visų žemynų taikos šalininkų atkakliai ragina impe
rialistinius sluoksnius teigiamai atsakyti į pasiūlymą išsaugoti gyvybę 
mūsų daug iškentusioje planetoje.

Tarybų Lietuvos taikos šalininkai, — o tai visi sąmoningi respublikos 
gyventojai, — karštai pritaria mūsų Komunistų partijos ir Tarybinės vy
riausybės taikioms iniciatyvoms, besąlygiškai jas remia.

Lietuvos liaudis gerai atmena karą. Antrojo pasaulinio karo metais 
respublika neteko kas ketvirto žmogaus, siaubingai buvo sugriauti mūsų 
miestai, nuniokota pramonė, žemės ūkis. Argi tiek iškentę galime ne
branginti taikos, lenininės tarybinių tautų draugystės? Kaip tik todėl 
savo svarbiausia pareiga laikome auklėti respublikos jaunimą ir darbo 
žmones tarybinio patriotizmo ir proletarinio internacionalizmo dvasia.

Lietuvos taikos gynimo komitetas daro viską, ką pajėgia, kad kiek
vieną žmogų pasiektų taikos idėjos, paskelbtos TSKP XXVI suvažiavime 
ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos Kreipimesi. Komiteto pirmininkas, Lie
tuvos TSR liaudies rašytojas J. Baltušis, pavaduotojai P. Dobrovolskis, 
G. Žaliukas, prezidiumo nariai V. Uogintas, A. Spudulis, V. Reimeris, 
daugelis komiteto narių respublikos miestuose ir rajonuose kalbėjosi su 
darbo žmonėmis ir jaunimu apie Taikos programą, taikias TSKP XXVI 
suvažiavimo iniciatyvas.

Visuose respublikos miestuose ir rajonų centruose veikia paramos 
taikos fondui komisijos. Įmonėse, kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose su
kurtos ir patvirtintos įgaliotosios paramos komisijos. Lietuvių ir rusų 
kalbomis išleistas plakatas, pasakojantis apie tarybinio taikos fondo tiks
lus ir uždavinius.

Tarybinio meno darbuotojai visada gyveno, gyvena ir gyvens savo 
liaudies interesais, skleidė, skleidžia ir skleis masėse humanistines taikos 
ir draugystės idėjas. Mūsų šalyje ir už jos ribų plačiai žinoma oratorija 
,,Nelieskite mėlyno gaublio", kurią sukūrė Tarybų Sąjungos liaudies artis
tas, kompozitorius E. Balsys poetės V. Palčinskaitės žodžiais. Kovai už 
taiką pašvęsta daugelis vaizduojamojo meno kūrinių, tarp jų yra ir Lie
tuvos ..TSR ^liaudies- dailininko, Lietuvos taikos gynimo komiteto pre
zidiumo nario .G. Jokūbonio skulptūra „Pirčiupiu motina", už kurią au
toriui paskirta Lenino premija. Į tarybinio meno lobyną įėjo dailininko 
S. Krasausko graviūros „Amžinai gyvi", įvertintos TSRS Valstybine pre
mija. „Vagos" leidykla išleido eilėraščių knygą „Taikos balandžiai", ku
rioje surinkti geriausi lietuvių tarybinių poetų eilėraščiai apie taiką ir 
kovą už taiką, apie žmones, kritusius mūšių laukuose karo metais, taip 
pat apie tuos, kurie šiandien saugo mūsų taikų gyvenimą, apie taikaus 
kuriamojo darbo grožį, apie kiekvieno žmogaus ir visų tautų atsakomybę 
už planetos ateitį. Įžanginis šios knygos žodis — pasaulinio judėjimo už

LAIŠKAI
Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Sveikinu su artėjančiomis 
Didžiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos šventėmis Jus ir 
kitus “Laisvės” redaktorius, 
darbuotojus bei rėmėjus, 
taip pat skaitytojus, mylin
čius ir palaikančius savo laik
raštį, kuris neseniai atšventė 
gražų 70 metų jubiliejų. Lin
kiu Jums visiems sveikatos, 
ištvermės savo veikloje ir 
gyvenimo džiaugsmo, daug 
kam sulaukus balto sidabri
nio plauko bei didelės gyve
nimiškos patirties, duodan
čios teisę didžiuotis, kad išti
sus dešimtmečius ištikimai 
žengta pažangaus internacio
nalinio judėjimo gretose.

Vilnius netrukus sumar
guos šventiškais įvairiaspal
viais papuošimais, portre
tais, šūkiais, visur kur bus 
matyti didžiuliais skaitmeni
mis išrašytas skaičius “64”, 
reiškiantis, kad būtent tiek 
metų praėjo nuo “Auroros” 
laivo salvės Petrograde, pa
skelbusios naujos eros pra
džią žmonijai.

Kalbant apie erą, prisime
na neseniai skaitytas straips
nis apie įvairias istorijoje 
egzistavusias eras. Dar ir 
šiandien yra kalendorių, 
skelbiančių metus nuo pasau
lio sutvėrimo. Graikai skai

čiavo metus nuo pirmosios 
Olimpiados, o romėnai—nuo 
Romos miesto įkūrimo. Ma
hometonai turėjo savo eros 
pradžią. Šiandien pasaulis 
tebeskaičiuoja metus nuo le
gendinio įvykio Betliejuje, 
vėliau išvirtusio į triukšmin
gas Romos Saturnalijų šven
tes, kurios po to tapo mūsiš
kėmis Kalėdomis.

Savaime kyla mintis, o 
kaip pasaulis atrodys, kai 
Spalis skaičiuos metus tri
ženkliais ir keturženkliais 
skaičiais. Sunku įsivaizduoti 
pažangos zenitą, jos apogėjų. 
Šiandieninės mokslinės fan
tastikos knygos dažnai piešia 
niūrų žmonijos susinaikinimą 
per karinę katastrofą.

Kai pradedi kalbą su moks
lo žmonėmis, jie visi pripa
žįsta milžiniškus technologi
jos laimėjimus, bet kraipo 
galvą, kai užsimeni apie mo
ralinę žmonijos pažangą. 
Sunku apie ją kalbėti, prisi
minus paskutinių dviejų pa
saulinių karų siaubą ir šne
kas apie termabranduolinį 
karą, naujas žudynes, dar 
baisesnes negu anas.

Bet kai daugiau įsišneki, 
savaime pripažįstama, kad 
komunizmo idėjos buvo mil
žiniškas šuolis moralinės 
evoliucijos srityje. Pirmą 
kartą buvo paskelbta, kad

nepasirengęs išduoti Taivano, sutvirtinti savo santarvę su 
Pekinu. Taivanas Washingtone dar turi galingų rėmėjų ir 
patarėjų, kurie laikosi nuomonės, kad Pekino noras 
bendradarbiauti su JAV gali būti tik “laikinas”, kad juom 
negalima pasitikėti, o Taivanas,—tai senas, “išbandytas” 
prietelius.

Kas iš to viso išeis—pagyvensime, pamatysime.
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taiką apžvalga — vienas paskutiniųjų darbų įžymaus visuomenės veikėjo 
ir kovotojo už taiką, Lietuvos taikos gynimo komiteto buvusio pirmi
ninko J. Paleckio Visą honorarą už šią knygą autoriai perdavė tarybi
niam taikos fondui.

Daugelis teatrinio meno atstovų, tarp jų Lietuvos TSR Akademinio 
operos ir baleto teatro solistės — respublikos liaudies artistė G. Apana- 
vičiūtė, nusipelniusios artistės L Žukaitė, L Jasiūnįtė ne kartą dalyvavo 
taigos šalininkų susitikimuose tiek mūsų šalyje, tiėk užsienyje. Lietuvos 
literatūros ir meno darbuotojų balsas įsilieja į galingą taikos simfoniją, 
kuri skamba visų planetos tautų kalbomis ir skamb 
riau, kol mūsų žydinčioje žemėje neįsiviešpataus tei

Mano nuomone, labai didelį vaidmenį auklėj 
pirmiausia jaunimą, antimilitarizmo dvasia vaidinį drauge su Lietuvos 
komjaunimo Centro Komitetu sukurta jaunųjų poetų ir meno meistrų 
brigada, kuri dažnai susitinka su respublikos studentais ir mokslei
viais, rengia teminius koncertus apie kovą už taikų, turinčius didžiulį 
pasisekimą.

„Reikia dabar, šiandien padaryti visa, kad būt 
galinio ginklavimosi ir karinių avantiūrų mėgėj 
visa, kad būtų užtikrinta žmonių teisė gyventi. Ir čia negali būti nė vie
no abejingo: tai liečia visus ir kiekvieną", — kalbėjo TSRS Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje taikos vėliavnešys, TSKP CK Generalinis sekre
torius, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
L. Brežnevas. .

Sįe žodžiai — kilniausias ir atsakingiausias įpareigojimas tarybiniams 
žmonėms — jauniems ir seniems, darbininkams ir kolūkiečiams, moksli
ninkams ir menininkams.

Žmonės, saugokite taiką!

parazitavimas arba išnaudo
jimas yra vagystė, kad tai 
amoralu, žema, niekinga, 
prieštarauja visuomeninei 
žmogaus prigimčiai, kad vi
suomeninis gyvis negali būti 
parazitas. Ir šitos idėjos kaip 
miško gaisras bematant pa
sklido po pasaulį, užvaldė 
daugelio žmonių sąmonę. 
Bažnyčia, toleravusi parazi
tavimą, ėmė kalbėti apie 
kiekvieno žmogaus pareigą 
darbu pelnyti sau duoną.

Ir blaivus žvilgsnis į tikro
vę, skatina tikėti, kad patys 
ginklai milžiniška naikinimo 
grėsme privers žmones atsi
peikėti, imti veikti ir pasiek
ti, kad valstybių vadovai 
sėstų prie derybų stalo. No
risi tikėti, kad ateis laikas, 
kada žmonės nebekraipys 
galvos, paklausti apie mora
linę pažangą istorijos eigoje. 
Gal istorikai aiškiai įrodys, 
kad mirštant arba išsenkant 
vienoms civilizacijoms, jų pa
tirtį panaudoja vėlesniosios, 
kad žmogus vis labiau ir 
labiau apvaldo stichines blo
gio jėgas, kad praėjusios žu
dynės buvo be galo brangi 
kaina nusipirkti amžinai 
ateities taikai.

Šia proga prisimena didžiai 
prasminga skulptūra prie 
Jungtinių Tautų rūmų New 
Yorke, vaizduojanti, kaip 
žmogus, įtempęs paskutines 
jėgas, stengiasi iš kalavijo 
nukalti žagrę. Norisi tikėti, 
kad šis simbolis, užfiksuotas 
beveik prieš tris tūkstančius 
metų kaip drąsi svajonė, 
galop išsipildys ir žmonija 
šiandieninės techninės revo
liucijos jėgą nukreips į ge
resnių gyvenimo sąlygų su
kūrimą pasaulio tautoms, lai

ės vis stipriau ir stip- 
singa ir tvirta taika, 
ant darbo žmones, o

užkirstas kelias be- 
ms. Reikia padaryti

Pirmininkas draugas

E, SAULEVICIUtE,
Lietuvos TSR liaudies artistė, Respublikinės premijos laureatė, 

Lietuvos TSR Akademinio operos ir baleto teatro solistė, 
Lietuvos taikos gynimo komiteto prezidiumo narė

dantis aukštųjų moralės 
principų, vertų tikrosios pa
žangos vardo.

Su tokiomis tad mintimis 
sveikinu visus “Laisvės” dar
buotojus ir rėmėjus Spalio 
švenčių proga.

Jus didžiai gerbiąs
J. Šimonis

Gerbiama Ieva Mizariene:
. . . Linkiu visiems “Lais

vės” darbuotojams sėkmės 
jūsų darbuose. Aš myliu 
laikraštį “Laisvę” kaip kokį 
draugą, nes čia neturiu ne 
vieno lietuvio pasikalbėti. 
Kaip gaunu laikraštį, tai žiū
riu naujienų, kas pas jus 
dedasi. Labai pasigendu jūsų 
parengimų, bet ką padarysi, 
nėra kito išėjimo.

Gruodžio 14 važiuoju į Ka
liforniją kokiam mėnesiui lai
ko pas dukterį.

Prašau perduoti $3 auką 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubui per mitingą. Lai klu- 
bietės už tos pinigus išsige- 
ria kavutės. Palinkėk visoms 
narėms geros sveikatos. Aš 
labai pasigendu visų.

Teresė Simas
Tallahassee, Florida

TELEGRAMA 
IŠ LIETUVOS

Netekome žymaus 
dailininko

Lapkričio 20 dieną, eida
mas aštuoniasdešimt-trečiuo- 
sius metus, mirė vienas žy
miausių Tarybų Lietuvos 
skulptorių, Lietuvos TSR 
liaudies dailininkas Robertas 
Antinis.

Į Lietuvių nacionalinės dai
lės istoriją įėjo tokie Roberto

Antinio kūriniai, kaip “Moti
na”, “Lietuvaitė”, “Jovaro 
skulptorinis portretas”, “Pa
minklai tarybiniams ka
riams Rietave”, Ukmergėje, 
bareljefas “Taika” Lenino 
paminklo ansambliui Kaune 
ir kiti. Robertas Antinis 
daug nuveikė dekoratyvinėje 
skulptūroje. Jo darbai puošia 
daugelio respublikos miestų 
aikštes, skverus, poilsio vie
tas. Darbo žmonės žavisi jo 
sukurtais darbais—Palangos 
parke stovinčią “Eglę Žalčių 
Karalienę”, Panevėžyje — 
“Dudoriumi”.

Plataus visuomenės pripa
žinimo ir aukšto įvertinimo 
susilaukė Roberto Antinio 
kūryba. Jam buvo paskirta 
Lietuvos TSR valstybinė 
preųiija, suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo ir Lietuvos TSR liaudies 
dailininko vardas.

Robertas Antinis palaido
tas Kaune, Petrašiūnų kapi
nėse. V. Petkevičienė

□
VANDENS FILTRAI 
IS BLEKSPURO

Gydytojai tvirtina, jog geria
majame vandenyje ištirpusi aro 
to rūgštis kenkia žmogaus orga
nizmui. Vanduo su nitratais ypač 
nepageidautinas vaikų maistui 
Tokios priemaišos šalinamos iš 
geriamo vandens specialiomis 
membranomis. Bet nuo to gali 
pakisti vandens cheminė sudė
tis bei jo fiziologinės savybės.

Čekoslovakijos specialistai pa 
siūlė naują filtravimo medžiagą 
blekspurą, neturinčią įprastiems 
filtrams būdingų trukumų. Ji pa
šalina iš vandens azoto jungi
nius, nesuprastindama jo sko
nio. Tąsyk iš vandens išvalo
mos nuosėdos, spalvinančios me
džiagos, panaikinamas geležies 
bei sieros vandenilio prieskonis. 
Filtrus iš blekspuro lengva pri 
taikyti bet kokiai vandentiekio 
sistemai.
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Knygos byloja į pasaulį
Juozas Mockus

Gaidžiuose, prie T. Tilvyčio
Pranas Kartonas

MUZIKINIAI FESTIVALIAI LIETUVOJE

Pirmoji lietuviška knyga — 
M. Mažvydo “Katekizmas” 
prieš keturis dešimtmečius 
(1547 m.) išmintingai paskel
bė, kad “knigieles paczias 
byla Letuwinikump ir Sze- 
maicziump . . .” Tie lietuvi
ninkai ir žemaičiai, nūnai 
laisvai gyvendami savo že
mėje, kaip niekada skaito 
knygeles. Ne tik savo — viso 
pasaulio. Ir rašo naujas, ir 
nori, kad jas skaitytų pasau
lis.

Šiuo metu Tarybų Lietuvo
je veikia penkios leidyklos, 
vienuolika poligrafijos įmo
nių. Per metus respublikoje 
išleidžiama beveik 18 milijo
nų egzempliorių knygų ir 
brošiūrų. Iš viso 1949-1979 
m. išleistos 59,046 knygos 
448 milijonų egzempliorių ti
ražu. Dabar Lietuvoje vidu
tinis grožinės knygos tiražas 
siekia 30 tūkstančių, o kny
gos vaikams — 50-100 tūks
tančių egzempliorių. Ir tokia 
gausybė jau nebepatenkina 
gyventojų poreikių. Toli pa
žengta kultūros keliu Tarybų 
valdžios metais. Juk prisi
minkim — buržuazinėje Lie
tuvoje grožinės literatūros 
kūrinių tiražai buvo ne di
desni kaip 2-3 tūkstančiai 
egzempliorių. Net nemirtingi 
mūsų literatūros pradininko 
K. Donelaičio “Metai” nesu
silaukė nė vieno pilno leidi
mo (užtat Tarybų Lietuvoje 
šis veikalas išleistas jau 16 
kartų bendru 200 tūkstančių 
egzempliorių tiražu).

Knygos yra nuolat gausė
jantys nacionaliniai dvasiniai 
turtai, didžiuliai mokslo, 
technikos, gyvenimiškosios 
praktikos žinių lobiai. Visa 
tai Tarybų Lietuvoje prieina
ma kiekvienam piliečiui.

Nesuklysim pasakę, kad 
šiandien bibliotekos Lietuvo
je — populiariausios kultū
ros įstaigos. Iš buržuazinės 
santvarkos respublika pavel
dėjo apie 200 bibliotekų (jos 
daugiausia buvo miestuose). 
Dabar respublikoje yra be
veik 6,000 įvairių tipų ir 
žinybų bibliotekų, tolygiai iš
dėstytų tiek mieste, tiek 
kaime. Bibliotekose sukaup
ta daugiau kaip* 82 milijonai 
knygų. Šiais fondais naudo
jasi 2 milijonai skaitytojų. 
Jiems kasmet išduodama 
apie 52 milijonus knygų. Pa
galiau užsukime į darbininko 
ar žemdirbio, inteligento bu
tų — vargu ar rastume 
šeimų, kuri neturėtų knygų 
spintos (to daikto, kurio bur
žuazinėje Lietuvoje taip pa
sigedo šviesusis Vaižgantas). 
Specialistai netgi teigia, kad 
namų bibliotekėlėse yra su
kaupta daugiau knygų, negu 
visuomeninėse bibliotekose.

Knyga šių laikų skaitytojų 
pasiekia įvairiais keliais. Vie
nas jų — knygynai. Jų Lie
tuvoje yra arti 200. 1960- 
1980 m. knygų prekyba išau
go beveik penkis kartus.

Anot prancūzų mokslinin
ko ir visuomenės veikėjo E. 
Labure, kiekviena tauta civi

Gyvenu Prahoje, 
Vinohradska gatvėje

Vynuogės vynuogės — jūs mano blogis: 
Cukrum aplimpa tulžinga širdis 
Ir saldainiu virsta, — štai ir žinokis! 
Muštis tokia jau širdis neišdrįs.
Tai — pyragaitis krūtinėj. Sulimpa 
Cukrum širdies — tuk! tuk! — genio 

sparnai.
Sunegaluoja krūtinėje limfa: 
Pradeda griūti man lyroplanai. 
Vynuogės vynuogės! Rudas konjakas — 
Mano nelaimė ir laimė kartu. 
Jo paragavus, geriau, regis, sekas 
Dirbti širdies teleaparatu.
Vynuogės vynuogės! Jūs mano gėris 
Ir mano blogis. Nuspręsti sunku: 
Akys tikrai jūsų kekėmis gėris, 
Siunta širdis, aptėkšta konjaku.

Eduardas Mieželaitis

lizacijos žemėlapyje užimanti 
vietų pagal knygas, kurias ji 
perskaito. Jeigu taip, Tary
bų Lietuvos vieta tame civili
zacijos žemėlapyje tikrai ga
lima didžiuotis.

Taip Lietuva, kaip sakė
me, ne tik skaito, bet ir 
leidžia į ^pasaulį naujas kny
gas. Apie lietuviškos knygos 
kelių byloja tokie skaičiai — 
po karo lietuvių literatūros 
veikalai išversti į 36 Tarybų 
Sųjungos tautų kalbas, ryš
kesni prozos, poezijos, vaikų 
literatūros, tautosakos verti
mai išėjo 27 užsienio kalbo
mis. Tarybinėse respubliko
se išleista apie 700 lietuvių 
rašytojų knygų 37 milijonų 
egzempliorių tiražu. Į užsie
nio kalbas išversta 280 kny
gų. Mūsų knyga į kitų tautų 
skaitytojų prabyla dažniau
siai per kilnų tarpininkų —- 
rusų kalbų. Per Maskvų į 
plačių tarptautinę arenų lie
tuviška knyga išėjo ir šie
met. Tarybų Sųjungos sosti
nėje vykusioje III tarptauti
nėje knygų parodoje-mugėje 
tarp 86 šalių (joms atstovavo 
2,300 knygų leidybos ir pre
kybos firmų bei organizacijų) 
savo poligrafijos produkcijų 
demonstravo ir Tarybų Lie
tuva. Jos leidyklos “Vaga”, 
“Mintis”, “Šviesa”, “Moks
las” pateikė 304 leidinius, 
kurie visai gerai laikėsi toje 
priekabioje apžiūrėję. Ir re
zultatas: pasirašyta 20 kon
traktų, leidžiančių spausdinti 
lietuvių autorių knygas sve
tur, 54 opcionai (pirmumo 
teisė išleisti knygų, su ja 
geriau susipažinus). Populia
riausių mūsų ekspozicijoje J. 
Baltušio “Sakmę apie Juzų” 
paėmė Suomijos leidykla, 
viena pagrindinių Anglijos 
leidyklų “Penguin books’’ 
rengiasi išleisti trijų Pabalti
jo respublikų apsakymų 
autologijų. Lietuvių grafikų 
labai gyrė italai, knygelės 
vaikams žavėjo japonus. Lie
tuviška knyga keliaus ir į 
Belgijų, Izraelį, Šveicari- 
jų ... Užsimezgę minėtoje 
Maskvos mugėje kontaktai 
tęsis kitoje šiemetėje mugė- 
jų — Frankfurte prie Maino.

“Linkime, — kalbėjo Nor
vegijos mokslininkas T. He- 
jerdalas Maskvos mugės ati
daryme, — Kad tarptautinis 
knygų jūros pionierių ir loc
manų susitikimas padėtų šio
je politinių nesutarimų su
skaidytoje planetoje ir XX 
amžiaus įpėdiniams geriau 
kits kitų suprasti, vadinasi ir 
geriau kits kitų įvertinti, kad 
knygos istorija ir žmonijos 
istorija eitų drauge, eitų 
keliu, vedančiu į geresnį ir 
patikimesnį rytojų”.

Turas Hejerdalas — žymus 
keliautojas, “Kon-Tikio” 
plaustu, “Ra” ir “Tigrio” 
papirusinėmis valtimis plau
kęs ieškoti praeities istori
jos, tiki ir humaniškiausiu 
varikliu, stumiančiu mus į 
geresnę ateitį. Tiki knyga. O 
argi ji kada buvo žmogaus 
priešas?

Gražiausia Teofilio Tilvyčio 
vaikystės svajonė, tai “grei
čiau užaugti, įsigyti eiklų 
žirgų, žalsvai dažytų lineikų 
ir švaistytis po kalnuotų, 
gražių apylinkę”. Kų gi, da
bar pats galėjau įsitikinti, 
kad ši svajone — tiesiog 
nuostabi. Pėsčiavau per apy
linkę ir gėrėjausi — štai 
Ruzgiškės, ir ten, po dešinei, 
regiu prisimerkusį rudenyje 
ežerėlį, va Lukšėnų kaimas, 
o ana ir Sirvydžiai. Taigi 
žingsniuoju į T. Tilvyčio tė
viškę — į Gaidžių kaimų, 
kurį Sirvydžiuose rodo ro
dyklė, primindama, kad jau 
nedaug beliko — du kilomet
rai. Paskui stengdamasis at
sekti jausmų, kurį į sielų 
įkvėpė šio išmėtyto vienkie
miais kaimo pezažas, para
šiau:
Būk pagarbinta, ŽEME, 
Supylus šiuos kalnus, 
Nusileidus lig ežerų dugno, 
Lig dugno bevardžio upelio, 
Lig gilių klonių 
Ir griovų . . .
Norėčiau,
Kad mano žodžiai, 
Susigarbanuotų 
Kaip žemė Gaidžių, 
Kur daug sostų beržams, 
Daug vietos
Pavasarį kristi kriokliams, 
Kur taip erdvu žodžiams: 
Ak, graži gi tu, 
Mūsų tėvynė.

Į mane žiūrėjo nepaprastas 
grožis. Ir kad čia išaugo lie
tuvių liaudies poetas dabar 
buvo natūralu, labai supran
tama, aiškiau, negu bet kas 
galėtų pasakyti. Ir pats kai
mas, sakyčiau, prasideda 
poetu. Netoli jo pradžios am
žinam poeto atminimui padė
tas paminklinis akmuo, prie 
kurio dar nenukandžiotos ru
denio šalnos žydėjo gėlės —- 
daugiausia jurginai ir astros.

Užrašas liudija: Gaidžių kai
mas. 1904.1.15 gimė ir augo 
LTSR liaudies poetas Teofi
lis Tilvytis. Taigi, prieš Gai
džių kaimo vienkiemystę, čia 
dūmus pūtė ir duona kvepėjo 
T. Teofilio gimtasis namas, 
stovėjęs truputį dešiniau, 
negu kad dabar jo atminčiai 
paminklinis akmuo.

Paminklinis akmuo T. Tilvy
čiui atminti.

Kur karo metais gyveno T. Tilvytis.

— Prisimenu. Teofilis bu
vo jauniausias. Vyriausias jo 
brolis Jurgis kunigavo Sėto
je, mirė sakydamas pamoks
lu ii, atrodo, Marijampolėje 
palaidotas. Sesuo Jadvyga 
buvo vienuolė Pažaislyje. Ki
ta sesuo — Pranutė — vadi
nama Prancute visųlaik gy-

Prie paminklų pravartu už
trukti, prisiminti, pamųstyti, 
bet to šįkart nepadariau, nes 
jaučiau, kad atsiras žmonių, 
kurie mielai padės pavaikš
čioti labiausiai įspaustais 
poeto takais. Panūdus eiti 
toliau, iš žvyrkelio į pakalnę 
pasuko žmogus — neskubus, 
pagyvenęs, bet, pasirodė, 
kalbus, šiltas, mielas.
veno kaime, kaip ir brolis 
Petras — ana dar jo statyti 
namai . . .

Gaidžiuose toli nesuregė
si — toks nelygus reljefas! 
Žvilgsnis užkliūva už iškyli- 
mų, tačiau Petro namo sto
gas lopinėlių išsišvietė per 
nusileidusios klonin giraitės 
pakraštį.
— Matau.

— Šitas, kur arčiau — ne 
Tilvyčių ir dabar tuščias. 
Tilvyčių už jo, toliau. — 
paskui: — Tai užsukime, 
pieno stiklinėlę išgersi. Re
giu, iš toli einate, kad taip 
sunkiai.

— Žinau, kad karo metais 
Teofilis Tilvytis gyveno Gai
džiuose. Tai gal pas brolį? — 
pasidomiu.

— Ir pas brolį, ir pas 
Jurgį Andriuševičių. 0 galop 
savo namų pasistatė. Jums 
ten parodys, ten giraitė ir iš 
čia nematyti.

. . . Aplink buvo beržai, 
alksniai, kitokie lapuočiai, 
krūmokšniai, o kur bolavo 
cementinė namo pamūrė — 
tebuvo tik veja, gausiai ap
krėsta nurudusiais lapais. 
Atsisėdau ant pamūrės, 
stengdamasis dabar prisi
minti, kas kų kalbėjo. Prie
šais vėpsojo šernų surausta 
žemė ir iš visų keturių pusių 
ošė miškas.

— Daugiausia sėjo avižų. 
Ten žemė šlapia, jos gerai 
augo.

— Kai Teofilis pardavė na
mų ir naujas jo šeimininkas 
rastais gabeno jį į Utenu, 
vienąkart žiūrim — ugnis! 
Negi Tilvyčio namai dega! 
Negali būti — parduoti, išar
dyti ir nemažai rųstų nuvež
ta į Utenu! Pasirodo, bandi
tai iš tikrųjų padegė, ko 
pirkėjas nespėjo dar išsivež
ti. Sudegė ir Jono Gurkšnio 
ratai, — pasakojo Balys 
Pumputis.

— Prisimenu, atvažiavo 
Tilvyčio žmona iš Vilniaus, 
atsisėdo su vaikais ant pa
mūrės ir verkia, ot, sako, 
nelengvai čia gyvename, bet 
atgal traukia, kad nors 
mirk, — prisiminė Marija 
Andrusevičienė ir lyg atgai
lavo, kad šiemet prie šitos 
pamūrės nedažnai ateidavu
si — tik pauogauti . . .

Paskui aš suvokiu, kad šita 
T. Tilvyčio buvusių namų 
pamūre užsibaigia Gaidžių 
kaimas. Ten, iš kur atėjau, 
paminkliniu akmeniu prasi
dėjo, o čia — užsibaigia. 
Reikia sugrįžti, pasisukalioti 
po kaimų, juo labiau kad dar 

. ir reikalų yra . . .

Šį rudenį Lietuvoje įvyko 
trečiasis tradicinis kamerinių 
orkestrų festivalis “Vilnius- 
81”. Pagal nusistovėjusių 
tvarkų pirmasis Vilniuje kon
certavo respublikos nusipel
nęs kolektyvas, Lietuvos ka
merinis orkestras, kuriam 
vadovauja šių festivalių ini
ciatorius, TSRS liaudies ar
tistas profesorius Saulius 
Sondeckis.

Dabartinio Vilniaus festi
valio programų sudarė klasi
kinė ir nacionalinė muzika. 
Lietuvos kamerinis orkest
ras paruošė dvi premjeras 
—E. Balsio Preliudų ir toka- 
tų styginių orkestrui bei V. 
Barkausko Koncertų altui ir 
kameriniam orkestrui.

Ši kamerinės muzikos 
šventė truko daugiau kaip 
savaitę. Joje taip pat dalyva
vo Maskvos, Kijevo, Jereva
no profesiniai kameriniai or
kestrai ir solistai, Vilniaus 
konservatorijos studentų ir 
M. K. Čiurlionio vidurinės 
meno mokyklos moksleivių 
styginių ansambliai. Tarybi
nių respublikų kameristai 
festivalio dienomis viešėjo su 
koncertais taip pat Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Širvintose.

Prieš pusantro dešimtme
čio Tarybų Lietuvoje pradė
ta rengti muzikinius festiva
lius. Pradžioje jie buvo bend
ro pobūdžio ir juose skambė
davo įvairių žanrų kamerinė 
muzika. Vėliau imta organi
zuoti žanrinius festivalius. 
Dabar kas keleri metai Vil
niuje vyksta atskiri vargonų 
muzikos, styginių kvartetų ir 
kamerinių orkestrų festiva
liai, kurių koncertai pasiekia 
visus Lietuvos miestus, dau-

LIETUVOS ŽINIOS
Druskininkuose lapkričio 3 

d. atidengtas V. Lenino pa
minklas.

— Darbininkai ir valstie
čiai, liaudies inteligentija, vi
sa lietuvių tauta su pasidi
džiavimu taria: Leninas ir 
Lietuva. Ir tai iš tiesų labai 
prasmingi žodžiai. Su Lenino 
vardu nenutrūkstamai susi
jusi visa Lietuvos darbo 
žmonių kova už mokslinio 
komunizmo idėjas, jų įgy
vendinimų, naujos visuome
nės sukūrimų,—pasakė pa
minklo atidengimo proga 
kalbėjęs Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Petras Griškevičius.* * *

Didžiojo Spalio 64-jų meti
nių išvakarėse Vilniuje ir 
kituose respublikos miestuo
se įvyko iškilmingi susirinki
mai, o lapkričio 7 d.—šventi
nės darbo žmonių demon
stracijos. 

* * *
Už monumentalios freskos 

“Mūsų kraštas” sukūrimų— 
Tarybų Lietuvos liaudies 
dailininkė Sofija Veiverytė— 
Liugailienė, dailininkės An
gelina Banytė ir Natalija 
Daškova apdovanotos TSRS 
Valstybine premija. 

* * *
TSRS valstybinėmis pre

mijomis už įžymius darbo 
laimėjimus apdovanoti Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
mokomojo ūkio karvių mel
žėja Janina Žemaitaitienė ir 
Kauno teritorinio statybos 
tresto mūrininkų brigadinin
kas Juozas Juodviršis.* * *

Profesionalumas bei aukš
tas meninis lygis—charakte
ringi Maskvos fortapijoninio 
trio bruožai. Tris vakarus iš 
eilės klausytojai girdėjo L. 
Bethoveno koncertų fortepi
jonui, smuikui, violončelei ir 
orkestrui, kurį atliko svečiai 
ir Vilniaus filharmonijos sim
foninis orkestras. Taip pat 
buvo atlikta G. Sviridovo

B. Aleknavičiaus nuotraukametu.

gelį rajonų. Į šias muzikos 
šventes Lietuvoje atvyksta 
žinomi kameriniai ansam
bliai, garsūs solistai iš tary
binių respublikų ir įvairių 
užsienio šalių.

Vilniečių pavyzdžiu muzi
kines šventes rengia ir kiti 
Lietuvos miestai. Vieni po
puliariausių yra šiuolaikinės 
vokalinės ir instrumentinės 
muzikos festivaliai “Klaipė
dos muzikos pavasaris”. Į 
juos suvažiuoja daugelis vo- 
kalinės-instrumentinės ir 
liaudies muzikos ansamblių. 
O pavasarėjant kiekvienais 
metais į senosios muzikos 
savaitę pakviečia Šiauliai. 
Čia tuomet skamba XVI- 
XVIII amžių Vakarų kompo
zitorių kūriniai. Tačiau bene 
daugiausia publikos sutrau
kia “Baltijos jaunystė”. Šie 
kasmetiniai estradinės muzi
kos festivaliai kurortinio se-

“Pūga” ir D. Šostakovičiaus 
IX simfonija bei G. Malerio 
vokalinis ciklas “Dainos apie 
mirusius vaikus”. Solistė Ve
ra Soukupova iš Čekoslova
kijos.

* * *
Ignalinoje pastatyta nauja 

moderni geležinkelio stotis.
* * *

I Didžiausias respublikoje 
užsienio literatūros knygy
nas “Draugystė” atidarytas 
Klaipėdoje, o Vilniaus sena- 
mietyje, restauruotame Ga
relio gatvės name, įkurtuves 
atšventė prekybos įmonė 
“Knyga paštu”.* * *

Baigta tiesti 25 kilometrų 
aukštos įtampos elektros tie
kimo linija Krekenava—Gu
džiūnai. ♦ * *

Profsųjungų kultūros rū
muose Vilniuje įvyko Vietna
mo Nacionalinės operos— 
Tradicinio teatro Tuong gas
trolės.

* * *
Netoli Lekėčių nauji pasta

tai užima per 30 hektarų. Tai 
kiaulių fermos ir jų čia bus 
auginama daugiau, negu da
bar visame Šakių rajone. 

* * *
Kelmės rajonas aštuntų 

kartų surengtas bėgimas 
Graužikai—Kelmė (10,5 km.) 
skirtas atminimui komjau
nuolio Vlado Rimkaus, prieš 
13 metų žuvusiam per potvy
nį Rygoje gelbėjant žmones.

* * *
Ukmergės kolektyviniai 

sodai užima 226,8 ha žemės, 
o sodininkystės draugijos tu
ri 1930 narių. 

* * *
Havanos savaitraštinis 

žurnalas “Boemija” išspaus
dino reportažų apie Vilnių.♦ * *

Žurnalo “Sovietskaja ženš- 
čina” (“Tarybinė moteris”) 
surengtame vaikų piešinių 
konkurse “Žmogus ir kosmo
sas” pirmųjų vietų laimėjo

arštyje vyksta Palan
kia pasirodo ne tik 
i ansambliai ir daini- 
bet ir išaiškinamos 

iausios programos, 

zono įk 
goję. ( 
geriaus 
ninkai, 
menišk
gražiausios dainos apie Fa
langų ir Baltijų, sukuriamos 
specialiai šiam festivaliui.

Miestįj pavyzdys jau turi 
pasekėju kaimiškuose rajo
nuose. Antai spalio mėnesį 
Kelmės 
čioji me
Šiaulių čajone rudenį organi
zuojama 
lauš me: 
vienų m 
kelis rav 
kų muz 
niai su 
vaidinim
apie muzikų. Šiemet jie vyko 
uostamiestyje ir Klaipėdos 
bei Šilutės rajonuose.

J. Žukauskas

rajone surengta tre- 
no dekada jaunimui.

antroji profesiona- 
no dekada. O kiek- 

ipkslo metų pradžioje 
jonus apkeliauja vai- 
kos savaitės rengi- 
koncertais, pasakų 

ais, paskaitomis

keturiolikmetė Kuršėnų vai
kų namlų auklėtinė Eurika 
Usačiovaitė už piešinį “Tai
kos balandžiai 
Kvatra 
“Indijos

ir Radžišas 
š Indijos už piešinį 
kaimo grožis”.

* * ♦
Danijos Olborgo mieste pa

gal Tarybų Sųjungos dienų 
programų atidaryta Lietuvos 
TSR nacionalinė paroda. 
Eksponuojami grafikos, dai
lės, liaudies kūrybos pavyz
džiai, ta 
dailininkų darbai, tekstilės, 
medžio, 
liaudies 
Demonst 

ip pat respublikos

gintaro dirbiniai, 
meistrų kūriniai.

nacinėse salėse vei- 
piešinių paroda, irkia vaikų piešinių parod 

fotoparoda “Lietuva-81”.* * *
Kaliningrado srities Cisty- 

je Prudy gyvenvietėje K. 
Donelaičio 
muziejuje

memorialiniame 
atidaryta kauniš

kio dailinįnko R. Carnos kū
rybos parbda.

Esame gimė

širdį jos
į vidurį būties,
į pačią
iš kartĄ). Pagaliau suprasim, 
kas yra giminias.

Gimimas iš naujo 
mum įžiebia sau/ę, 
tą vargšę saulę. 
Kas ji būtą, 
jei niekas nematytu.

Gimimo 
atkuria 
Jis pats 
pašildo

s iš naujo
šilumą, džiaugsmą. 
save
savo giesmėmis.

m g i mg, 
tu atsinešam

O, ne! Nesmerkime, 
kad esą 
kad kar 
tėvą likimą, polinkius.

Taip kaitriai, kantriai, 
Taip pamažu kas dieną. 
Gimimas vėl įžiebia saulę. 
Kam toji šviesybė, 
jei niekas nematytą?

Stasys Anglickis
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IŠ TARYBŲ LIETUVOS

Vilniuje, Viršuliškių mikrorajone, duris atvėrė naujas 
erdvus buitinis kompleksas. Jame šio gyvenamojo mikrora
jono gyventojams savo paslaugas siūlo buitinės technikos 
remonto, cheminio drabužių valymo, avalynės taisymo 
meistrai, yra kirpykla moterims ir vyrams.

Nuotraukoje: Naujasis buitinio gyventojų aptarnavimo 
kompleksas Viršuliškėse. A. Sabaliausko nuotrauka

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius]

3,5 milijono televizorių
Tiek paprastų ir spalvotų 

aparatų išleido Šiaulių LTSR 
40-mečio televizorių gamykla 
per savo gamybinės veiklos 
20-metį.

Šiauliuose gaminama spal
votosios televizijos studijinė 
bei kilnojamoji aparatūra pa
dėjo parodyti pasauliui 
Maskvos olimpines žaidynes. 
Ji naudojama visų sąjunginių 
respublikų sostinėse, dauge
lyje didelių šalies miestų, 
taip pat VDR, Bulgarijoje, 
Čekoslovakijoje, Mongolijo
je.

Dvidešimtmečio proga, 
praneša “Raudonoji vėliava”, 
žmonės, dirbantys nuo įmo
nės įkūrimo, apdovanoti as
meninėmis atminimo dovano
mis — “Šilelio” televizoriais. 
Daug darbo veteranų įrašyta 
į gamyklos garbės knygą.

Rūpinamasi žmonėmis
Malonu dirbti seniausioje 

respublikos gyvulininkystės 
įmonėje, rašo Širvintų “Le
nino vėliava”. Darbuotojai 
aprūpinti patogiais darbo 
drabužiais, avalyne, valgyk
loje pigiai ir skaniai pavalgo. 
Gamybinėse patalpose įreng
ta centralizuota ventiliacija, 
pasodinta kambarinių auga
lų.

Neseniai įkurtuves vėl at
šventė 40 šeimų. Butais ap
rūpinti jau beveik visi norin
tys. Veiklūs įmonės sporto, 
meno saviveiklos kolektyvai, 
rengiamos išvykos į teatrus, 
koncertus, turistinės kelio
nės. Vasarą apie 100 žmonių 
pailsėjo Palangoje.

Rūpinimasis žmonėmis su
daro gerą darbo nuotaiką. 
“Širvintos” tarpūkinė gyvuli
ninkystės įmonė gerokai vir
šijo dešimtojo penkmečio už
duotis, o šiemet išaugina ir 
realizuoja kiaulienos beveik 
penktadaliu daugiau, negu 
buvo planuota.

Penkeriopai didesnė
Prie Telšių buldozeriai ir 

ekskavatoriai lygina 12 hek
tarų aikštę, kurioje šį penk
metį bus pastatyta didelė 
sviesto ir sūrių gamykla, 
informuoja “Komunizmo švy
turys”. Ji per pamainą per
dirbs 250 tonų pieno ir duos 
produkcijos — sviesto, sū
rių, nenugriebto pieno pro
duktų, jo pakaitalo — penkis 
kartus daugiau negu dabar 
pagamina Telšių centrinė 
sviesto gamykla ir jos ce
chai.

Nujosios įmonės statybai 
asignuojama per 17 milijonų 
rublių.

Pavyzdingiausia sodyba
Veliuonoje, prie pensijon 

išėjusių mokytojų Onos ir 
Jono Kulikauskų namų gali
ma sutikti ekskursantų iš 
įvairių rajonų. Ši sodyba, 
primena Jurbarko “Šviesa”, 
ne kartą buvo minima tarp 
gražiausių respublikoje, o 
dabar pelnė pavyzdingiau
sios vardą.

Kulikauskai svetingai su
tinka atvykusius. Sąjungi
niam žurnalui “Gėlininkystė” 
išspausdinus sodybos šeimi
ninko straipsnį, jis stengėsi 
atsakyti į kiekvieno grožio 
entuziasto laišką, nors jų 
buvo beveik šeši tūkstančiai. 
“Mes norime, kad grožį pa
mėgtų visi”, — sako ilgame
čiai pedagogai.

Mėlynžiedžio pluoštui
Pralenkdami planinius gra

fikus, panevėžiečiai stato di
džiausią Pabaltijyje linų pir
minio apdirbimo įmonę. Nuo 
metų pradžios, informuoja 
“Panevėžio tiesa”, atlikta 
darbų daugiau kaip už milijo
ną rublių.
Įmonės projektą paruošė 
Minsko specialistai. Kasmet 
čia bus perdirbama 20 tūks
tančių tonų linų stiebelių, 
ūkiams nebereikės jų mirky
ti, klojėti, pramonė gaus 
geresnį pluoštą.

Ši statyba padės išspręsti 
kai kuriuos bendrus šakos 
rūpesčius. Suprojektuotos 
pajėgios remonto-mechani- 
nės dirbtuvės, kurios galės 
aptarnauti visus respublikos 
linų fabrikus. Kvalifikuo
tiems linų pramonės darbi
ninkams ruošti bus pastatyta 
600 vietų profesinė technikos 
mokykla.

Prekybos centrai ūkiuose
Šėtoje, to paties pavadini

mo kolūkio gyvenvietėje, 
pradėtas statyti stambus 
prekybos centras. Čia įsikurs 
maisto ir pramoninių prekių 
parduotuvės, valgykla.

Nauja parduotuvė ir val
gykla netrukus atvers duris 
Mičiurino kolūkyje. Ruošia
ma Gudžiūnų kolūkio preky
bos centro dokumentacija. 
Šiame penkmetyje, pažymi 
“Tarybinis kelias”, Kėdainių 
rajone nebeliks nė vieno 
ūkio, kurio žemdirbiai netu
rėtų patogios parduotuvės.

Stiklo siuntos
Lietuviškas stiklas įgyja 

plačią paklausą. Panevėžie
čiai neseniai išsiuntė į Jugo
slaviją ir Vokietijos Federa
tyvinę Respubliką daug stik
lo blokų. VFR, taip pat 
Prancūzija ir Norvegija no
riai perka laikštinį stiklą 
langams. Visi šie gaminiai 
pažymėti kokybės penkia- 
briauniu.

Stiklo gamintojai dabar 
ruošia aukščiausios kokybės 
atestacijai naujos rūšies lan
gų stiklą, praneša “Panevė
žio tiesa”.

Kultūros Įstaigoms
Vienuoliktuosius mokslo 

metus Klaipėdoje ruošiami 
kultūros darbuotojai su 
aukštuoju išsilavinimu. Bu
vusiai studentei L Černienei, 
kuri dabar dirba respubliki
niuose Pionierių namuose 
vyriausiąja baletmeistere, 
pernai buvo įteiktas tūkstan
tasis diplomas.

Uostamiesčio fakultetai, 
anksčiau priklausę Šiaulių K.

Preikšo pedagoginiam insti
tutui, dabar LTSR valstybi
nei konservatorijai, pastarai
siais metais labai išsiplėtė. 
Dabar čia veikia penkiolika 
katedrų, primena “Tarybinė 
Klaipėda”, tik dieniniameū 
skyriuje mokosi 800 studen
tų.

Visi bendrabučiuose
Statybininkai paruošė gra

žią dovaną Darbo raudono
sios vėliavos ordino Joniškė
lio Mičiurino tarybinio ūkio- 
technikumo moksleiviams, 
praneša Pasvalio “Darbas”. 
Atiduotas naudoti 424 vietų 
bendrabutis.

Šiais mokslo metais pirma
me kurse yra dvi papildomos 
grupės, stacionare mokosi 
784 vaikinai ir merginos. 
Tačiau bendrabučiuose galė
jo apsigyventi visi norintys.

Aplinka taurina žmogų
Taip pavadino savo 

straipsnį Akmenės rajono 
“Vienybės” laikraštyje Kivy
lių kolūkio pirmininkas, res
publikos nusipelnęs žemės 
ūkio darbuotojas V. Rač
kauskas. Ir tai — ne tik 
gražūs žodžiai.

Ūkyje iš esmės baigti per
kelti vienkiemiai, gyvenvie
tėje išasfaltuotos gatvės, 
daugelyje namų įvestas van
dentiekis, telefonai. Planin
gai sodinami medžiai, krū
mai, įrengiamos vejos ir gė
lynai. Rūpestingai prižiūri
mas senasis parkas, prie 
Agluonos upelio tyvuliuoja 
gražus tvenkinys, netrukus 
dar vienas išsilies prie Va
daksties.

Gyvenvietės centre, šalia 
parko dabar statomas origi
nalios formos pastatų kom
pleksas, kuris Kivyliuose 
taps pagrindiniu architektū
ros akcentu. Svetainė ir 50 
vietų valgykla jau atiduota 
naudoti, baigiamas pastatas, 
kuriame įsikurs naujieji kul
tūros namai su 280 vietų 
sale, kolūkio kontora, medi
cinos punktas, ryšių skyrius.

P. Cvirkos gimtinėje
Petro Cvirkos gimtinėje, 

Klangiuose, kiekvieną rudenį 
rengiamas tradicinis novelės 
vakaras. Ir šiemet, praneša 
Jurbarko “Šviesa”, suvažia
vo daug literatūros mylėtojų 
iš įvairių respublikos kampe
lių, atvyko rašytojai V. Dau
tartas, J. Mikelinskas, A. 
Mikuta, A. Tamaliūnas. Va
karo dalyviai dalijosi minti
mis apie literatūrą, grožėjosi 
folklorinio ansamblio progra
ma.

Žemdirbių poilsiui
Nors Palangoje baigėsi ku

rortinis sezonas, į “Lino” 
pensionatą, kuriame yra 220 
vietų, dar atvažiuoja žemdir
biai pailsėti, pasigydyti. Čia 
įsikuria ir grupės eskursantų 
iš įvairių šalies kampelių.

“Lino” susivienijimas, pri
mena “Tarybinė Klaipėda” 
pastaraisiais metais" tapo 
stambia žemės ūkio darbuo
tojų poilsio baze. Pagrindi
niai jo poilsio namai—“Li
nas” sezono metu jau gali iš 
karto priimti apie tūkstantį 
žmonių, dar keletą šimtų su
talpina “Agila” Palangoje ir 
“Auksinės kopos” Šventojo
je.

“Lino” poilsio namuose 
įrengti įvairūs gydymo kabi
netai, statomas baseinas su 
pašildytu jūros vandeniu. 
Vasara vis daugiau žemdir
bių į juos atvažiuoja ištiso
mis šeimomis.

Trynukai ir trynukės
Telšių rajono gyventojai 

Jovita ir Stasys Indriuliai iš 
karto susilaukė trijų dukrų. 
Trynukių mama mokytojauja 
Ubiškėje, o tėvas dirba me
lioracijoje vairuotoju.

Prieš šešetą metų, prime
na “Komunizmo švyturys”, 
telšiečių Eugenijos ir Igno 
Abelkių šeima pasipildė trim 
berniukais. Visi jie sveiki, 
žvalūs, lanko “Masčio” vaikų 
darželį. A. Petrauskas

“LAISVĖ”

Druskininkų kurorte iškilmingai atidengtas paminklas V. 
Leninui.

Paminklą sukūrė Lietuvos TSR liaudies dailininkas 
profesorius Napaleonas Petrulis, architektai—Aušra ir 
Romualdas Šilinskai. M. Baranausko nuotr.

Vilniaus dailės parodų rūmuose atidaryta sąjunginė 
kilnojamoji vaizduojamosios dailės paroda “Mes kuriame 
komunizmą”. Ji buvo eksponuota Maskvoje TSKP XXVI.< 
suvažiavimo dienomis. Parodoje daugiau kaip pusantro 
šimto kūrinių. Tarybų Lietuvos dailei atstovauja respubli
kos liaudies dailininko S. Džiaukšto, tapytojų R. Bičiūno, 
V. Ciplijausko drobės, TSRS liaudies dailininko J. 
Kuzminskio, L. Paškauskaitės, A. Skliutauskaitės, B. 
Stančikaitės grafikos darbai, Lietuvos TSR liaudies daili
ninko J. Kėdainio ir N. Gaigalaitės skulptūros.

Nuotraukoje: Lankytojai apžiūri parodą.
A. Sabaliausko nuotrauka

PO ŠALIS PLAČIAUSIAS
Iš turistinės kelionės po 

Japoniją sugrįžo Radviliškio 
rajono Kairėnų kolūkio mel
žėja, respublikos Komjauni
mo premijos laureatė Virgi
nija Klusienė. Net tris socia
listines šalis — Bulgariją, 
Jugoslaviją, Rumuniją, 
plaukdamas kruizu Dunojaus 
upe, aplankė Šiaulių “Nuklo- 
no” gamyklos elektrikas Ro
mas Kučinskas.

Beveik keturi tūkstančiai 
respublikos merginų ir vaiki
nų šiais metais su “Sputniko” 
kelialapiais dalyvavo turisti
nėse kelionėse, poilsiavo per 
vasaros atostogas tarptauti
nėse jaunimo stovyklose.

Kiekvienais metais Lietu
voje taip pat svečiuojasi ke
liasdešimt tūkstančių jau
nuolių iš broliškų respublikų 
ir užsienio. Keliaudami po 
Tarybų Lietuvą, jie susipa
žįsta ne tik su gamtos ir 
kultūros paminklais, bet ir 
su ekonomikos laimėjimais, 
jaunimo gyvenimu.

DAILĖS DARBUOSE— 
STATYBŲ PANORAMOS

Ciklą graviūrų apie Ignali
nos atominės elektrinės sta
tybą sukūrė respublikos nu
sipelnęs meno veikėjas P. 
Rauduvė. Tai — dailininko 
kūrybinė ataskaita iš viešna
gės Sniečkaus gyvenvietėje.

— Nepaprastą įspūdį man 
padarė sparčiai augančios 
elektrinės panorama, gigan
tiška statybų technika, dar
bų užmojis ir tempai, — 
prisimena dailininkas. — Vi
sa tai aš ir stengiausi per
teikti savo graviūrose — 
pramoniniuose — urbanisti
niuose peizažuose. Lino rai
žiniuose taip pat įamžinau 
Sniečkaus — elektrinės sta
tyboj ų., miestovaizdus.. Šią 
temą tęsiu ir toliau.

Savo estampuose, raižinių 
cikluose dailininkas yra įam
žinęs Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos, Elektrėnų staty
bas.

Viena populiariausių techninių sporto šakų Lietuvoje— 
parašiutinis sportas. Vilniuje, Kaune ir Kapsuke yra 
daugiau kaip tūkstantis šio sporto mėgėjų.

Prieš trejus metus Vilniuje įkurtoje mokykloje savo 
meistriškumą tobulina geriausi respublikos sportininkai- 
kandidatai į sporto meistrus ir sporto meistrai—respubli
kos rinktinės nariai ir kandidatai.

Nuotraukoje: Respublikos rinktinės vyriausioji trenerė 
sporto meistrė Janina Brunzienė [kairėje] duoda paskuti
nius nurodymus parašiutininkams prieš atliekant grupinius 
šuolius. T. Žebrausko nuotrauka

“AMERIKONIŠKOSIOS 
TRAGEDIJOS” 
PREMJERA

Centrinės televizijos užsa
kymu Lietuvos kino studija 
sukūrė daugiaserijinį meninį 
filmą “Amerikoniškoji trage
dija” pagal amerikiečių rašy
tojo T. Dreizerio romaną.

Filmą pastatė režisierius 
LTSR nusipelnęs meno vei
kėjas M. Giedrys. Jame vai
dina žinomi aktoriai Rūta 
Staliliūnaitė, Regimantas 
Adomaitis, taip pat du bro
liai Storpirščiai — Jaunimo 
teatro aktorius Arūnas ir 
Konservatorijos studentas 
Gediminas, kuris atlieka pa
grindinį Klodo vaidmenį, Ro
berto — latvių aktorė A. 
Žara.

Filmas pirmą kartą per 
Maskvos televiziją parodytas 
spalio pabaigoje.

j. Miliūno gimtasis namas muronyse.

“ŽINIJOS” DRAUGIJOS 
PREMIJA

Lietuvos TSR “Žinijos” 
draugijos valdyba įsteigė 
kasmetinę Antano Sniečkaus 
premiją. Ji bus skiriama už 
nuopelnus propaguojant poli
tines ir mokslo žinias, komu
nistiškai auklėjant darbo 
žmones “Žinijos” lekto
riams — mokslininkams, 
dėstytojams, inžinierijos- 
technikos darbuotojams, ga
mybos pirmūnams, kurie sis
temingai skaito paskaitas, 
aktyviai dirba mokslinį me
todinį darbą, padeda gerinti 
ir tobulinti visą paskaitinę 
propagandą.

KAI GROŽIS ŠALIA
Mokslininkų kūrybinę la

boratoriją primena dabar Pa
nevėžio tiksliosios mechani
kos gamyklos elektronikos 
cechas. Po rekonstrukcijos 

1 jame lygiomis gretomis išsi
rikiavo šviesūs stalai, minkš
tos kėdės, individualios neo
ninės lempos. Darbininkams, 

| surenkantiems sudėtingus 
mazgus elektroninėms skai- 

j čiavimo mašinoms, čia pat po 
[ ranka yra įrankiai, mikro- 
I skopai, matavimo prietaisai, 
i Oro kondicionieriai užtikrina 
j optimalią temperatūrą, visur 
■ žydi gėlės.

Pagal techninės estetikos 
bei ergonomikos reikalavi
mus gamybinių patalpų in
terjerui naudojamos triukš
mą sugeriančios medžiagos. 
Įgyvendinus įmonės kolekty
vo ekonominio ir socialinio 
vystymo planą, numatytą 
šiam penkmečiui, gamykloje 
beveik nebeliks rankų darbo.

i TEKA TYRAS
| VANDENĖLIS . . .

Modernūs geriamo van- 
; den's valymo bei jo tiekimo 
1 įrengimai pradėjo veikti Uk- 
! mergėje. Jie žymiai pagerino 
vandens kokybę, o vamzdy
nuose padidėjęs spaudimas 
įgalino nepertraukiamai ap
rūpinti vandeniu daugiaaukš
čių namų gyventojus.

Panašūs įrengimai jau vei
kia Alytuje, Kapsuke, Klai
pėdoje, kituose respublikos 
miestuose. Netrukus jie stos 
rikiuotėn Mažeikiuose, Tel
šiuose.

Iš žemės gelmių į butus 
vanduo Lietuvoje teka 2400 
kilometrų ilgio vamzdynais. 
Komunalinį vandentiekį turi 
88 respublikos miestai ir 
miestų tipo gyvenvietės. Pa
skaičiuota, kad kiekvienas 
gyventojas per parą sunau
doja vidutiniškai 265 litrus 
vandens, o iš viso jo išsiur
biama daugiau kaip pusė 
milijono kubinių metrų.

ITALŲ FILOLOGO 
DISERTACIJA

Filologijos mokslų kandi
dato disertaciją baltų kalbo
tyros klausimais Vilniaus V. 
Kapsuko universitete apgy
nė Milano universiteto dės
tytojas Gvidas Mikelinis. Jo 
darbas, pažymėta gynimo 
metu, reikšmingas tiek bal
tų, tiek visai indoeuropiečių 
kalbotyrai. Disertanto moks
linis vadovas — Vilniaus 
universiteto Baltų filologijos 
katedros vedėjas, akademi-* 
kas Vytautas Mažiulis.

30-metis italų mokslinin
kas, ruošdamas disertaciją, 
ne kartą stažavosi Vilniaus 
universitete bei Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
institute. Jis išmoko lietuviš
kai, išvertė į savo gimtąją 
kalbą pluoštą E. Mieželaičio, 
Just. Marcinkevičiaus poezi
jos, išspausdino italų spaudo
je straipsnių apie Tarybų 
Lietuvą. Mokslininko asme
ninėje bibliotekoje sukaupta 
apie tris šimtus lietuviškų 
knygų. V. Petkevičienė

* * ♦
EKRANAS VIRŠUM 
KLAVIŠŲ

Rašomoji rĮnašinėlė, pritaikius 
elektroniką, į yra qreitaeiqiškes- 
nė, qali įsiininti tekstą ir pa
kartoti jį, paspaudus myqtuką. 
žinoma VFR firma „Olympia“ 
kanceliarinę elektroninę mašinė
lę padarė dar patoqesnę. Tam 
tikslui modęliui 6020 įrengtas 
skystų žalių kristalų ekranėlis. 
Jo ilqis — standartinio lapo 
teksto eilutė. Po kiekvieno kla
višo paspaudimo raidė atsispau- 
džia popieriuje ir užsidega ek
rane. RašomĄ tekstą lenqva pa
tikrinti ekrane (raidės čia 1 cm 
aukščio). Noifint klaidą ištaisyti, 
užtenka nuspausti myqtuką ir 
abrazyvas akimirka ženklą nu
trina. Mašinėlė neturi svirčių, 
nes pritaikytas naujas spausdi
nimo principas, naudojant „ra
munės“ tipo qalvutę. Ji įtaisyta 
vertikaliai, kiekvieno polimeri
nio vainiklapio qale — raidė. 
Paspaudus klavišą, „žiedas“ pa
sisuka ir reikiama raidė prisi
spaudžia prie popieriaus. Tai 
paprasčiau iri greičiau. Keičiant 
„ramunes“ (jos sveria tik po 20 
q), galima kelišti Šrifto tipą.
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PRANEŠIMAS

Montrealio Lietuvių Moterų Klubo

Montreal, Quebec
Mirė žymi kovotoja 

už moterų teises
Lapkričio 3 mirė buvusi 

senatorė Therese Casgrain, 
sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Velionė daug laiko pašventė 
kovai už moterų teises. Jos 
didelėmis pastangomis 1940 
metais Quebece buvo iškovo
ta moterims balsavimo teisė. 
Ji taip pat buvo didelė kovo
toja už taiką, už viso pasau
lio tautų sugyvenimą. Buvo 
griežtai nusistačiusi prieš ka
rą.

Velionę daugelis ir šios 
kolonijos Moterų Klubo na
rių gerai įsimena, kai anks
čiau kartu su ja dalyvauda
vome įvairiose antikarinėse 
ir už taiką demonstracijose. 
Vykdavome prie Kanados ir 
Quebeco parlamentų.

Lai būna jai lengva žeme
lė.

. tais mirė jų vienturtė dukre
lė. O šiuo laiku sūnaus regė
jimas labai sumenkėjęs. Ma
ža viltis atgauti regėjimą. O 
motinai skaudžiausia tą visą 
pergyventi.

Visiems ligų ištiktiems lin
kiu greit pasveikti.

Baigė mokslą
V. ir J. Kielų sūnus Vickie 

baigė inžinieriaus mokslą 
aukštu pažymėjimu. Dabar 
tik lieka laimingai įsidarbinti 
ir sėkmės darbe.

Atvyko—išvyko
Pas B. ir M. Šalčiūnus 

lankėsi jų giminaičiai iš To
ronto. Jie atvyko atlankyti 
sunkiai sergantį B. Šalčiūną.

R. Spaičienė su anūkėliu 
buvo išskridę į Californiją ir 
kitur praleisti gražiai laiką.

5-TAS PUSLAPIS

METAI ATIDUOTI GROŽIUI

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.

Pačių darbo pavojus

duo- 
bur-

gar-

Ligoniai
Vilasalietė Petrė Valinčie- 

nė prieš kelis mėnesius per
gyveno labai didelę operaci
ją. Šiuo laiku ji ir vėl Žydų 
ligoninėje.

M. Danisevičienė jau se
niai serga. Pastaruoju laiku 
ji St. Mary’s ligoninėje per
gyveno sunkią operaciją.

Skaudžiai paliesta rose- 
montiečių Vanagų šeima. 
Prieš dešimtį metų tėvas bu
vo paliestas paralyžiaus, 
atimta kalba. Pereitais me

Atžymėjo 70 metų sukaktį
Šv. Onos Draugija lapkri- 

šio 8 d., suruoštame bankete 
labai įspūdingai atžymėjo 
draugijos gyvavimo 70 metų 
sukaktį. Draugijos pirminin
kė Elena Kurylo, apibūdino 
dienos reikšmę, išvardino vi
sas buvusias ilgametes vei
kėjas, jų atliktuosius darbus. 
Iššaukė buvusias pirminin
kes tarti po žodį. Visoms 
narėms padėkojo. Po kalbų, 
buvo patiekti labai skanūs 
pietūs. P.

Torontiečių kronika
Sėkmingas parengimas

Lapkričio 15 Toronto Lie
tuvių Moterų Klubas turėjo 
gana sėkmingą parengimą. 
Programą sudarė filmai, už
kandžiai ir pasikalbėjimai. 
Publikos buvo apipilnė sve
tainė.

Pirmiausia buvo parodytas 
apie Lietuvą filmas, kurį 
parsivežė draugė Janauskie- 
nė. Filmas parodė daug gra
žių Lietuvoje vaizdų. Visi 
gėrėjomės, kad mūsų gimta
sis kraštas progresuoja.

Paskui sekė filmai apie 
mus pačius. Reikia pasakyti, 
kad ir jie buvo įdomu matyti 
ir save girdėti. Mat Sūnų ir 
Dukterų Klubas, New Ho
rizons Programos pagalba, 
įsigijo kamerą ir prožekto
rių, kurių pagalba mes gali
me užrekorduoti savo veiklą, 
o paskui matyti ir save 
girdėti. Paveikslai labai aiš
kūs, kalbos gerai girdimos. 
Klubas surengia kolektyvi
nius gimtadienių minėjimus, 
o draugas J. Yla juos nufil
muoja. Nufilmuojami pikni
kai ir kiti parengimai.

Draugės moterys paruošė 
skanius užkandžius, kuriais 
visi pasivaišinome, užsiger
dami kavute. Pažymėtina, 
kad daug moterų vis atneša 
skanių savo darbo pyragų, 
pyragaičių, ir kitų skanėsių.

Parengime darbavosi drau
gės R. Kuktarienė, J. Kui- 
sienė, B. Janauskienė, I. 
Rukienė, A. Gudžiauskienė, 
M. Daugėlienė, E. Paberalie- 
nė. Taipgi klubietės tarė ir 
širdingą ačiū J. Ylai už filmų 
pademonstravimą.

Maisto produktus suaukojo 
J. Kusięnė, B. Janauskienė, 
I. Rukienė, A. Vilkelienė, V. 
Masienė, R. Kuktarienė, E. 
Paberalienė, M. Pūrienė. 
Širdingas joms ačiū.

J. Yla dar kartą paragino 
atsinaujinti “Laisvę” ir pa
remti aukomis.

Buvo malonu matyti J. 
Kuktarą parengime. Atrodo 
labai gerai. Jis turėjo sunkią 
vidurių operaciją.

Ches Kuzma, A. Vilkelie-

nės žentas, buvo sunkiai su
sirgęs širdies priepuoliu, bet 
dabar jau namie ir gražiai 
sveiksta.

♦ ♦ ♦
Klubo parengimai

Sūnų ir Dukterų Klubas 
turės du žymesnius parengi
mus. Gruodžio 16 bus kolek
tyvinis gimtadienių minėji
mas. Sausio 1—Naujųjų Me
tų sutikimas.

Būdavo Naujų Metų sutiki
mas rengiamas gruodžio 31 
vakare. Šį sykį naujus metus 
sutiksime sausio pirmą ir 
dienos metu. Priežastis ta, 
kad mums, kaip senjorams ir 
senjorėms, naktį važinėti ne
sinori. Tad mes pasveikinsi
me naujus 1982-uosius metus 
jiems jau prasidėjus. Bus 
užsigėrimų, užkandžių, muzi
ka.

Įėjimas nariams nemoka
mas, o ne nariams—$5.00.

A. Ylienė

Makarevičius

Iš KLLD CK raštinės
Aukos apšvietos fondui

Draugas A. Byrąs, Lon
don, Ont., su nariniais mo
kesčiais atsiuntė $7.00 aukų 
apšvietos fondui.

Vancouverio kuopos nariai 
su nariniais mokesčiais per 
draugą A. Grinkų apšvietos 
fondui aukojo sekančiai: V. 
Bareišis $9.85, P. Bukis 
$10.00, A. Grinkus $15.00, 
Olga Grinkus $15.00, J. Kun
drotas $5.00, S. Kundrotienė 
$7.00,
$4.85, J. Sasnauskas $4.00, 
Wm. Valiukas $3.20.

Vancouveriečiai narinius 
mokesčius užsimokėjo už 
dvejus metus—už 1981 ir už 
1982 metus.

Už tokias gausias aukas 
širdingas ačiū.

Centro Komiteto vardu 
sveikinu visus Kanados Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narius ir nares su Naujaisiais 
Metais ir linkiu visiems svei
katos ir sėkmės tęsiant kilnų 
mūsų organizacijos darbą, 
ypač kovoje už taikos išlaiky
mą. J« Yla

Gamta dažnai baudžia mus 
potviniais, žemės drebėji
mais, sausromis ir kitais 
veiksmais, kurių mes negali
me sulaikyti, ir už kuriuos 
mes neatsakomingi. Bet yra 
pavojų, kuriuos pats žmogus 
sudaro. Ir čia aš nekalbėsiu 
apie karus, kurie yra pražu
dę milijonus žmonių.

Kaip žinia, visoki chemika
lai vis labiau užteršia vande
nis. Pavyzdžiui, Ontario 
ežere sugautos žuvys esan
čios pavojingos žmogaus 
sveikatai, kadangi jose yra 
susikoncentravusių pavojin
gų chemikalų. Juo senesnė 
žuvis, tuo daugiau joje tų 
chemikalų. Pataria nevalgyti 
tos žuvis dažniau, kaip vieną 
sykį į mėnesį.

Tokie chemikalai dar pusė 
bėdos, nes jie ne į visus 
ežerus patenka. Daug pavo
jingesnis taip vadinamas 
“acid rain”—rūkštus lietus. 
Iš ko jis pasidaro?

Kanados elektrinės ir fab
rikai, kurie energijai naudoja 
anglis, per metus su dūmais 
išmeta į atmosferą 7,600,000 
tonų sulfuro ir nitrogeno, 
kurie tą rūkštį padaro. Ame
rikiečių elektrinių ir fabrikų 
dūmai ateina su lietum į 
Kanadą taipgi tokiame kie
kyje. Kai lyja ar sninga, tie 
dūmai nusileidžia į ežerus, 
miškus, laukus. Amerikiečių 
ir kanadiečių įmonių dūmai 
tų rūgščių į atmosferą palei
džia 15 bilijonų svarų. Kiek
vienam kanadiečių per metus 
tenka po 600 svarų.

Prieš 30 metų Anglijoje 
per taip vadinamą “Londono 
Incidentą” nuo užteršto oro 
mirė 4,000 žmonių.

Prieš kiek laiko buvo pa
stebėta, kad keletas ežerų 
Sudbury apylinkėj jau nebe
turi žuvų. Jas sunaikino 
rūgštusis lietus. Vėlesni tyri
nėjimai parodė, kad 140 eže-

rų baigia išmirti. Už trijų 
metų skaičius pakilo iki 4,000 
mirusių ežerų. Ekspertai su
tinka, kad vien Ontarijoj jau 
paliesti 48,000 ežerų.

St. Lawrence upės pakraš
čiuose ir šiauriniuose Nova 
Scotia upeliuose jau baigia 
nykti salmonai ir kitos žu
vys. Nuo rūgštaus lietaus 
žūsta žuvų kiaušinėliai. Kai 
kuriose Nova Scotijos upėse 
žuvys visai išnyko.

Rūgštus lietus sudaro pa
vojų ne vien žuvims. Eksper
tai sako, kad toks rūgštus 
vanduo, pastovėjęs metali
niuose vamzdžiuose, gali pa
sidaryti labai pavojingu ir 
žmogaus sveikatai.

Nuo rūgštaus lietaus pra
deda nykti miškai, mažėja 
javų derliai. Žodžiu, rūgštu
sis lietus yra pavojingas vis
kam gyvam, ir augančiam. 
Ekspertai mano, kad per 
sekančius 10-20 metų 48,000 
ežerų vien Ontarijoj, Quebe- 
ce ir Nova Scotijoj paliks be 
jokios gyvybės. Žuvininkai 
apie žuvavimą turės pamirš
ti. Išnyks ir tie gyvūnai, 
kurie žuvimis maitinasi.

Žmogui pavojus kils ne 
vien iš vandens. Žemė, pri
sotinta rūgštaus lietaus, ne 
tik kad nebeduos tinkamo 
derliaus, bet ir 
bus užnuodytas, 
gaus sveikatai.

Ar yra koks
mas? Yra, bet jis reikalauja 
daug pinigų. Dėl to kaltos 
įmonės nenori didelių išlaidų. 
O vyriausybės nedaro tinka
mo spaudimo. Bet jos bus 
priverstos imtis priemonių. 
Kainuos visiems. Žmonės ne
norės būti be elektros, be 
įvairių gaminių. Mokslininkai 
turės surasti tinkamesnius 
būdus, kaip sumažinti įmonių 
kaminų dūmus. Jei to nebus 
padaryta, gamta nukentės, o 
su ja ir žmonės.

tas derlius 
kenks žmo-

išsigelbėji-

Savo kūrybinę veiklą kau
nietė dailininkė Veronika 
Sleivytė pradėjo prieš pen
kiasdešimt metų, dar moky
damasi Kauno aukštesniojoje 
meno mokykloje. Jos kūry
ba — tai gyvenimo veidro
dis, kuriame atsispindi 
betas kelias į meną 
žuazinėje Lietuvoje.

Ją mums padovanojo
sus savo dainininkais ir savi
veiklininkais, Kupiškio rajo
nas. Veronika gimė 1906 m. 
gruodžio 6 d. Antašavos 
miestelyje, neturtingo kal
vio, keturiolikos vaikų tėvo 
šeimoje. Ji iš eilės buvo 
devinta. Nors tėvai ir vyres
ni šeimos nariai stropiai dir
bo, bet nepajėgė sumokėti 
dvarininkui Šimoniui nuomos 
už sklypą, ant kurio stovėjo 
busimosios dailininkės gim
toji troba. Skubiai reikėjo ją 
nugriauti ir perkelti į Vikta- 
riškių kaimą. Bet ir naujoje 
vietoje spaudė tie patys var
gai.

Sunki buvo dailininkės vai
kystė. Vos sulaukusi septy- 
nerių metų, anot Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo Juozo 
Baltušio, pardavinėjo vasa
ras. Žiemą per pusnynus ke
turis kilometrus klampino į 
Darsiškių pradinę mokyklą. 
Savo gabumais ir darbštumu 
Verutė pralenkė kitus moki
nius. Mokytojas Povilas 
Braždžiūnas (vėliau garsus 
fizikas, nuo 1956 m. Lietuvos 
TSR MA akademikas) patarė 

i ją toliau mokyti. Vyriausios 
sesers remiama, 1923 m. 
Veronika baigė Kupiškio vi
durinę mokyklą. Po to be 

! atlyginimo (už maistą) mokė 
vaikus Kadaruose (Biržų ra
jonas). Patiko šviesi valstie
čių atžalas, tačiau jautė, kad 
tam darbui dar nėra pareng
ta. Širdis traukė įsigyti pai
šybos mokytojos specialybę.

1924 m. V. Sleivytė vyksta 
į Kauną ir įstojo į Aukštes
niąją meno mokyklą. Ją mo
ko tuo laiku žymūs dailinin
kai Kajetonas Šklėrius, Pet
ras Kalpokas, Justinas Vie
nožinskis, Jonas Janulis, Jo
nas Šileika, Vladas Didžio
kas, Adomas Galdikas ir kiti.

Nors Veronika stengiasi la
bai taupiai verstis, bet iš 
sesers atsivežti keli litukai 
greit išsprūsta. Norisi moky
tis, o čia nėra iš ko pragy
venti. Busimoji dailininkė, 
nemesdama studijų, pradeda 
dirbti Žemės ūkio ministeri
joje braižytoja. Nuo įtempto 
darbo sveikata palūžta. Ilgą 
laiką turėjo gydytis ligoninė-

Veroniką Sleivytė tarp gėlių 
puokščių.

pasiūlytos pačios 
Jos peizažu kolori- 
js, ji neieško tapy-

besidarbuojanti

pusantro tūkstan- 
įvairių paveikslų. Jos 

ri LTSR ir TSRS

TSRS valstybinių premijų laureatai
TSKP Centro Komitetas ir 

TSRS Ministrų Taryba pa
skyrė 1981 metų TSRS val
stybines premijas didelei 
grupei sąjunginio socialisti
nio lenktyniavimo pirmūnų, 
mokslininkų, konstruktorių, 
mokslinio tyrimo kolektyvų 
vadovų, kai kuriems rašyto
jams, kompozitoriams, teat
ro veikėjams, kinematografi
ninkams, architektams, daili
ninkams.

Tarp 1981 metų TSRS val
stybinėmis premijomis apdo
vanotų sąjunginio socialisti
nio lenktyniavimo pirmūnų— 
Lietuvos TSR kaimo staty
bos ministerijos Kauno kilno
jamosios mechanizuotos ko
lonos mūrininkų brigadinin
kas J. Juodviršis ir Lietuvos 
žemės ūkio akademijos mo
komojo bandymų ūkio me
chanizuoto karvių melžimo 
operatorė J. Žemaitienė. 
1981 metų TSRS valstybinė 
premija paskirta respublikos 
liaudies dailininkei S. Veive
ry tei-Liugailienei ir dailinin
kėms A. Banytei bei N. 
Daškovai už monumentaliąją 
freską “Mūsų kraštas” Lietu
vos žemės ūkio ekonomikos 
mokslinio tyrimo instituto 
konferencijų salėje, Vilniuje.

Dailininkės [kairėje] N. Daškova, A. Banytė, S. Veiverytė
Liugailienė. V. Gulevičiaus T. Žebrausko nuotraukos

brigadi-
Melžėja J. Žemaitienė.

Mūrininkų brigados 
ninkas J. Juodviršis.

je. Jėgoms sustiprėjus, tęsia 
studijas toliau. 1934 m. Ve
ronika Šleivytė baigė Kauno 
aukštesniąją meno mokyklą 
ir įsigijo grafikės bei piešimo 
mokytojos specialybes.

Galutinai dailininkę su- 
brendino ne mokykla, o gy
venimas. Jos kūrybos negali
ma atskirti nuo Lietuvos kai
mo buities ir papročių, nuo 
tėvynės peizažo bei lietuviš
ko gėlių darželio grožio.

Jaunoji menininkė ėmė 
vaizduoti tai, kas jai skur
džiame gyvenime labiausiai 
įstrigo į širdį. Pirmuosiuose 
grafikos darbuose, sukurtuo
se anglies pieštuku, ji piešia 
gerai pažįstamus socialinės 
nelygybės vaizdus: “Verpė
ja”, “Laiškas dukrelei”, “Be 
savo kampelio”, “Nuoširdi 
išmalda”, “Sunki našta”, 
“Prievarta iš namų”, “Skur
das” ir kiti. Tai tikri dailinin
kės pergyvenimų liudytojai. 
Nuoširdžiai, su užuojauta su- 

i kurti paprasti kaimo žmonės.
Litografijos būdu sukūrė 

vertus dėmesio šiuos vaiz
dus: “Laisvalaikiu”, “Kankli
ninkas”, “Sapnas”, “Kaimo 
malūnas”, “Per audrą”, “Bul
ves skuta” ir t. t. Nesudė
tingose kompozicijose daili
ninkė piešia vargingų val
stiečių dalią.

Vėliau Veronika Šleivytė 
susižavi pastele. Minkštais, 
spalvotais pieštukais ji sukū
rė daugiausia darbų.

1939 m. dailininkė gavo 
progą aplankyti Vokietiją, 
Lenkiją, Šveicariją, Italiją. 
Pamatė žymiausių renesanso 
dailininkų šedevrus. 1940 m. 
pradžioje jos pastangomis 
surengta pirmoji Lietuvos 
moterų dailininkių draugijos 
dailės paroda. Be to, ji su
ruošė ir tragiškai žuvusios 
buržuazinės santvarkos me
tais dailininkės Marcės Kati
liūtės pomirtinę kūrinių pa
rodą. Tais pačiais metais V. 
Šleivytė skiriama Kauno 
penktosios amatų mokyklos 
direktore.

Okupacijos metais buvo 
priversta slapstytis nuo fa
šistų Kazlų Rūdoje. Praūžus 
Didžiajam Tėvynės karui, 
kultūrinis gyvenimas pa
laipsniui ima kilti. Atsirado 
galimybė susipažinti su mūsų 
dailės kūriniais Leningrade, 
Kijeve, Maskvoje. Po karo 
V. Šleivytė vėl kviečiama į 
pedagoginį ir administracinį 
darbą, skiriama Kauno penk
tosios ir šeštosios amatų mo
kyklų direktore. 1946 metais 
paprašė iš tų pareigų atleis
ti. Atsidėjo vien kūrybai.

Tarybiniais metais iš pa
grindų keičiasi jos meninių 
vaizdų kraitis'. Gimsta gied
rios nuotaikos sklidini peiza
žai. Juose atsispindi gimto
sios žemės grožis, kaimo ir 
pajūrio romantiniai polėkiai. 
Pastaruoju metu jos kūrybo
je dominuoja gėlių natiur
mortai. Juose gyvai išreikš
tas džiaugsmo, gėrio ir lai
mės jausmas.

Stebėdamas šiuos kūri
nius, jautėsi tarsi nevysta
muose gėlių darželiuose. Tai 
pačios gražiausios gėlės, ku
rias dailininkei padovanojo 
jos garbintojai, įvairių profe
sijų žmonės. Dailininkės na
tiurmortų kompozicijos nesu-

į dėtingos, 
| gamtos, 

tas švies 
binio įmintrumo, tik siekia
poetinio grožio ir lyrizmo.

Aktyviai
dailės veteranė sukūrė dau
giau kaip 
čio
darbų tu
dailės muziejai, įmonės, įs
taigos ir 
Veronika 
ir už tai,
kūrybą parodyti plačiajai vi
suomenei, 
ir tapybo
beveik visose Lietuvos daili
ninkų sąjungos rengiamose 

Ypač daug suren- 
ualinių parodų. Sa- 

metų amžiaus ir 
m kūrybinio darbo

pavieniai asmenys. 
Sleivytė pagirtina 
kad stengiasi savo

. Su savo grafikos 
s darbais dalyvavo

parodose, 
gė individ 
vo 75-ųjų 
50-ies me 
sukaktį pradėjo minėti Plun
gėje surengta paroda.

Daugybė įrašų, įrašytų pa
rodų lankytojų atsiliepimų 
knygose, 
mėgsta j<Į>s kūrybą. Vienas 
plungietis 
jums už suteiktą grožį. Jūsų 
nutapyto 
žmones tiėk vasarą, tiek žie
mą. Tegu Jūsų gėlės nevysta 
niekad, niekad, niekad”.

Dailininkės jubiliejinė kū
rinių paroda bus atidaryta 
gruodžio
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje ir paminėtos jos 75-ių 
metų amžiaus ir 50-ies metų 
kūrybinio 
Tai 77-oji 
paroda. Į 
dukrai Veronikai Šleivytei ir 
toliau nenuilstančios energi
jos, kurti artimus širdžiai ir 
visiems g^rai suprantamus 
kūrinius, 
ginti plačiąsias liaudies ma
ses. Van

iudija, kad liaudis

taip rašo: “Dėkoju

s gėlės džiugina

5 dieną Kauno

darbo sukaktys, 
jos individualinė 

rinkime liaudies

savo menu džiu-

dalinas Junevičius

enclovos (1906-

NAUJOS KNYGOS
IŠLEIDO ‘ VAGA”

Iš spaudos išėjo lietuvių 
tarybinės literatūros klasiko 
Antano V
1971) tarybiniais metais pa
rašytų eilėraščių rinktinė 
“Lyrika”.
keturis skyrius: 
šauksmas”, 
tė”, “Skeve 
nų”, “Vakar

Vacys Rei 
raščių knyg 
to žeme” iš

Ji suskirstyta į 
Tėvynės 

“Šalies jaunys- 
dros metų ir die- 
inė žvaigždė”, 
imeris naujų eilė- 
oje “Poetai vaikš - 
bikimas visuome

niniams motyvams. Poetui 
rūpi susvetimėjimo, miesčio
niškumo apraiškos, ekologi
nės problemos.

Pasirodė Juozo Paukštelio 
“Raštų” torrįas. Jame spaus
dinama romanų trilogijos, 
apdovanotos 1969 m. LTSR 
valstybine premija, pirmoji 
knyga “Jaunystė”.

, Jono Mikelinsko romanas
■ “Kur lygūs laukai” pasakoji
mą pradeda nuo buržuazinės 
Lietuvos respublikos įkūrimo 
ir baigia fašistinės diktatūros 
žlugimu 1940 metais. Šis 
laikotarpis vaizduojamas pir
moje romano dalyje “Duonos 
keliu”. Rašytojas žada dar 
dvi dalis. Valstiečių gyveni
mas atskleidžiamas, piešiant 
vieno Žemaitijos kaimo žmo
nes, jų rūpesčius.

Vaikams ir jaunimui pasi
rodė dvi knygos, kurias su 
malonumu perskaitys ir 
suaugę: Tado Ivanausko “Pa
saulio paukščiai” bei Vytau
tės Žilinskaitės apsakymų 
rinktinė “Gaidžio kalnas”, 
puošniai iliustruota S. Eidri- 
gevičiaus. R Umbrasaitė

* * *

MAŽAI ANGLINGAS 
PLIENAS

Firma „Nippon Kokan“ (Toki
jas) pagamino mažai anglingą le
giruotą plieną, kuriame yra 12% 
chromo ir
miškai apdorojamas, 
jo mažiau 
sparesnės

Mažai 
plienas —
konstravimo 
miausia bus naudojama automo
biliams, kontoros ir akustiniams 
įrengimams gaminti.

kuris specialiai ter- 
Detalės iš 

kelia triukšmo ir at- 
nuovargiui.
anglingas legiruotas 
gera, lėtai dylanti 

medžiaga. Ji pir-



6 TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 27, 1981

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Rafaelio (Al-io!) 
Madona
Įvažiuojam į Dresdcną. Gąsdina
Mus lietus — kaip medus! — toks saldus. 
Bet alyvos apvesdina Dresdeną 
Bombarduojančius švino strazdus.

Toji švino parodi ja/Tiuodi ja
Taikią nuotaiką karo aidais.
Bet pakvimpa alyvą anodija — 
Ir melodija kvepia strazdais.

Ak strazdą Stradivari ją, ari/ą
Kapela, la mažor, ir scena, 
Kurioje nebereikia scenarijų — 
Oras skamba Bachu — ir gana!

Aš tarp Cvingerio sieną prisigeriu
Tą strazdą ir alyvą giesmės — 
Lyg saldaus Franco Šuberto likerio 
Iš romantiškos Elbės versmės.

O tos paukščių kapelos ir arijos!
Ir pro langą man moja jauna 
Mano Dresdeno meno galerijos 
Rafaelio (Al-io!) Madona. ..

Fontano fone
Dresdeno lantanas — tikras menas: 
Pienės ratiliukas iš vandens.
Aš, lietuvišką mišką selenas, 
Nebijau laukų akmens vaidmens.

“LAISVĖS” REIKALAI
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir pratęsime iki gruodžio 18 

d. Čia skelbiame vajininkų iki spalio 30 d. punktus:
Kontestantų stovis: Punktai

LLD 198 kp., San Francisco-Oakland, Cal.,
V. Taraškienė ..................................................................5,430

New York—N. Ventienė ir A. Mitchell......................... 4,814
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.—P. Alekna............4,270
Stefanija Masytė, Detroit, Mich.................. 2,955
Montreal, Que., Canada ....................................................2,930
N. lešmantienė, Miami, Fla..........................  2,928
Toronto, Ont., Canada........................................................2,308
Connecticut vajininkar...................................... 2,212

. Geo. Kodis, Windsor, Ont., Canada............................... 1,510
I Regina Trakimavičius, Worcester, Mass.........................1,106
j A. Račkauskienė—M. Sametis, Haverhill, Mass.............. 944

Binghamton, N. Y....................................................... 930
N. Dudonis, Aston, Pa............................................................836
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada............................. 824

j Los Angeles, Cal...................................................................... 796
| J. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada................................. 620
! Winnipeg, Manitoba, Canada. ................................................ 60

* * *

TARP LIETUVIŲ
Alisė Jonikienė persi

kraustė į senelių namus. Jos 
dabartinis adresas toks:

Alice Yonik
The Baptist Home 

“Brookmeade”
Route 308, P. O. Box 129 
Rhinebeck, N. Y. 12572 
Telefonas: 914-876-2071 

* * *
Pirmadienį, lapkričio 30 d., 

draugė Emilija Liepienė pa
siduos į ligoninę kojos piršto 
operacijai. Linkime mielai 
draugei Liepienei greit su- 
sveikti. Beje, ji aukojo Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bui $5. IM

UŽTARNAUTA PAGARBA

Išprotėjęs gegužinis vėjas
Taršo pienės ratilo lašus.
Mano rankos it sparnai juos vejas —• 
Kaip į vaiką senis panašus!

Bėga kaip kadais išgertas vynas 
Nuo manęs pūkinis tas vanduo. 
Trykšta neišsenkantis grafinas, 
Kuriame tiek džiaugsmo dar randu.

Patekau Į vėsią trykšlio globą 
Po karštos gyvenimo dienos 
Ir seleno arkliška kanopa 
Nuo sUvandenėįimo ginuos. . t

TALLAHASSEE, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Stasys Si as
Mirė 1979 m. gruodžio 2 d.

Jau dveji metai praėjo nuo mano mylimo vyro ir 
dukrų tėvo mirties. Mes jį minime kasdien ir 
lankome jo kapą.
Ilsėkis ramiai Floridos šiltoje žemelėje ant kurios 
saulutė kiekvieną dieną šviečia.

Liūdinčios,
Žmona-TERESĖ

Dukros-RUTH ir IRENA

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Julius Krasnickui
1981, spalio 9

Mes apgailestaujame netekę gero draugo ir 
reiškiame gilia užuojautą jo giminėm čia Amerikoje 
ir Lietuvoje.

L.D.S. 55 KUOPA
Cleveland, Ohio

DETROIT, MICHIGAN 
Mirus

Walter S. Cotton
Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai, 

Lena, dukroms Dorothy ir Wilma, sūnui Wayne, 
visiems giminėms, draugams bei pažįstamiems. 
Atsiminkite jog ir mes liūdime su Jumis.

Brolis-ALEX COTTON
Brolienė-TEOFILĖ COTTON 

ir šeima

Naujų prenumeratų nuo pradžios vajaus iki spalio 30 d.
i gavome 31. K. Karosienė, San Leandro, Cal., prisiuntė 9;

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. 3; po 2 prisiuntė Paul 
į Binkis, Chicago, Ill., ir Stefanija Masytė, Detroit, Mich.;

po vieną prisiuntė N. Ventienė, Brooklyn, N. Y.; E. 
Baranauskas, Schenectady, N. Y.; S. Vaineikis, Bingham
ton, N. Y.; J. Sviokla, Worcester, Mass.; Martha 
Kaminsky, Oxford, N. Y.; J. Beruder, New York City; L. 
Lupsevich, Lakehurst, N. J.; N. Dudonis, Aston, Pa.; A. 
Kirkus, LaSalle, Que., Canada; J. Žukauskas, Toronto, 

! Ont., Canada; Regina Trakimavičius, Worcester, Mass.; P. 
' Alekna, St. Petersburg, Fla.; S. Gergelis, Burlington,

N. J.; N. lešmantienė, Miami, Fla.; A. Grinkus, Vancou
ver, B. C., Canada. ADMINISTRACIJA

ST. PETERSBURG, FLA.
Lapkričio 7 klubiečiai savo j 

salėje turėjo mėnesinį susi- i 
rinkimą. Jį pravedė Klubo 
prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba bei renginių | 
komisija pateikė raportus. 
V. Bunkus pranešė, kad po 
atostogų mūsų organizacijų 
veikla jau spartėja, pirmieji 
renginiai sėkmingi.

Toliau V. Bunkus sakė-kad 
per Bronę Vaitkienę gauta iš 
Lietuvos nuo Generolo Pe
tronio nemažas pluoštas 
įvairių paveikslų pavadintų 
(Lietuva šiandien). Viena 
gražią dieną susirinko grupe
lė klubiečių ir tais paveiks
lais papuošė mūsų salės sie
nas. Klubiečių vardu Gene
rolui P. Petroniui širdingas 
ačiū.

Taip pat V. Bunkus prane- i 
šė, kad po pietų turėsime 
dainų programą. Tai bus 
pradžia žiemos sezono.

Publikos prisipildė pilna 
salė. Svečius mūsų šeiminin
kės pavaišino. Po pietų atlik
ta įspūdinga dainų progra
ma, kurią paruošė Choro 
mokytoja Helena Janulytė.

Pirmiausia pristatytas so
listas Stasys Kuzmickas, po 
to sekė Stasio ir Violetos 
Kuzmickų duetai, toliau dai
navo vyrų, bei moterų gru
pės. Koncertą baigė mišrus 
Dainos Mylėtojų choras. Va
dovavo Helena Janulytė.

Publika gausiai paplojo. 
Sekė šokiai prie geros muzi
kos.

Popietė prabėgo geroje 
nuotaikoje.

Kuopos veikla
Lapkričio 14 Lietuvių pilie

čių salėje įvyko LLD 45 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Jį

j pravedė pirmininkas Stasys 
i Kuzmickas. Kuopos valdyba 
bei renginių komisija pateikė 
raportus. S. Kuzmickas pra-

I nešė ■ kad kuopos veikimas 
gyvas. Spalio mėnesį kuopos 
renginiai buvo sėkmingi.

Taip pat pranešė, kad val
dybos posėdyje buvo pasiū
lyta, jog ruošiant svarbes
nius minėjimus ar atžymėji- 
rnus su kalbomis, reikia 
spaudoje patalpinti kalbėtojo 
ar dainininko nuotrauką su 
pranešimu.

Taip pat nutarta, kad per 
mūsų spaudą “Laisvę” ir 
“Vilnį” pasveikinti organiza
cijų narius ateinančių šven
čių proga. Abiem laikraščiam 
pasiųsti paramos po $25. 
Posėdyje paminėta, kad 

i LLD 45 kuopa St. Peters- 
burge buvo suorganizuota 
prieš 35 metus. Valdyba siū
lo, kad šis nepaprastas minė
jimas įvyktų 1982 m. sausio 
23. Susirinkimas valdybos 
pasiūlymą užgyrė.

Lapkričio 14 Vinco Žilaičio 
sūnus, Psichologijos dakta
ras, gyvenąs Sbring, Fla., 
pranešė, kad mirė jo tėvas 
sulaukęs virš 90 metų am
žiaus. Vincas Žilaitis buvo 
mūsų organizacijų narys.

Organizacijų nariai sūnui ir 
jo šeimai pareiškė gilią užuo
jautą. Velionis buvo pagerb
tas tylos minute.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 12 įvyks LLD 45 

i kuopos metinis susirinkimas 
ir Valdybos rinkimas 1982 
metams. Prašome visus da
lyvauti. Įvyks 314 15 Avė. 
South. Susirinkimai prasidės 
10:30 vai. ryto.

V. Bunkienė

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Pirmadieni, lapkričio 30 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” Bendrovės direktorių 
posėdis Laisvės salėje. Daly
vaukime visi.

N. Buknienė, sekr.

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

mas įvyks gruodžio 4 d. 12 
valandą. Tai bus metinis 
susirinkimas. Prašome visus 
narius dalyvauti. K. Thomas

New York. — Buvęs Na
tional Urban League prezi
dentas Vernon Jordan, jo 
garbei suruoštame pobūvyje 
New York Hilton viešbutyje, 
lapkričio 19 d. pareiškė, kad 
prez. Reagan savo rinkimi
nės kampanijos pažadus iš
pildė, bet tik varguolių ir 
tautinių mažumų bendruo
menės sąskaiton.

New York.-AFL-CIO me
tinėje konvencijoje ateinan
tiems dvejiems metams savo 
prezidentu vėl perrinko Lane 
Kirkland, o į vykdomąjį ko
mitetą pirmą sykį išrinko 
juodosios rasės atstovę— 
Barbarą Hutchinson, 35 m. 
amžiaus advokatę.

Washington. — Savo ketu
rių dienų konferenciją JAV 
katalikų vyskupai užbaigė įs
pėjimu JAV, Tarybų Sąjun
gai ir Kubai, kad tiesioginė 
ar netiesioginė karinė pagal
ba Salvadorui, Gvatemalai ir 
Nikaragvai gali baigtis kon
frontacija tarp Rytų ir Vaka
rų.

Tel Aviv.—Izraelio darbo, 
socialinių reikalų ir imigraci
jos ministras Aharon Abu- 
Hatzeira teisiamas už apie 
$4,300 pasisavinimą iš val
diško iždo. Jis yra ministro 
pirmininko Menachem Begin 
koalicinėje valdžioje.

• KĄ SAKO UŽRAŠAI

Šveicarijos Alpėse, viena
me kaime prie lyno kelio j 
kalnus yra užrašas trimis kal
bomis — prancūzų, anglų ir vo
kiečių. Tas užrašas — aiški 
iliustracija, kaip šveicarai įsi
vaizduoja trijų tautų charak
terį. Prancūziškai ten parašy
ta: „Kas myli kalnus, tegul 
palieka juose gėles!", angliš
kai: „Prašome neskinti ge
liui", o vokiškai: „Gėles rauti 
draudžiamai"

Daily World sets parley
NEW YORK, Oct. 28 — The Daily World has set a national conference to be 

held in Detroit next January 16-17, the editorial board announced today. The 
theme of the conference will be the fightback against Reaganomics.

“Next year will be vital for all the people generally and the workers 
specifically,” said Michael Zagarell, editor of the Daily World. “Many key 
union contracts are up for negotiation next year, and major elections are due 
in November. Both are key tests in the people’s fight to curb the onslaught by 
the Reagan Administration on social welfare and the companion attack on 
unionism by Big Business.”

Zagarell said that the Daily World has a role to play in this fight, “a role 
that calls for improved content and increased circulation.”

He said that the September 19 Solidarity Day demonstration in Washing
ton indicated the massive “resentment of and resistance to” the policies of 
President Reagan and his “friends on Wall Street.”

“We feel it’s time for the Daily World’s readers and supporters to map out 
an action campaign for the paper,” Zagarell said. “The best way to usher in 
the year of fightback in 1982 is to hold a national conference similar to the very 
successful one we had a few years ago in Cleveland.”

He urged DW readers to “stay tuned” to the paper for more details on the 
conference. Meanwhile, he added, they should “hold the date.”

That’s January 16-17, 1982, Detroit.

Mes lietuviai gyvenantys 
rytinėse valstijose mažai te
žinome apie Amerikos—Ru
sijos institutą San Francisco, 
Cal. Prieš 50 metų Stanfordo 
universiteto profesorius Ho- 
land Roberts subūrė Tarybų 
Sąjungos bičiulius San Fran
cisco mieste ir įkūrė šį insti
tutą.

Po Roberts mirties institu
tui vadovauja progresyvių 
lietuvių judėjimo veikėja 
Ksavera Karosienė. Draugė 
Karosienė nuo pat pirmųjų 
dienų dirba šiame institute. 
Ji gerai žinoma taikos šali
ninkių moterų judėjimo vei
kėja.

K. Karosienė nuo pat jau
nų dienų įsijungė į progresy
vių lietuvių eiles ir į tarptau
tinį darbininkų judėjimą. Ji 
buvo kelis kartus areštuota 
ir kalinta.

Sulaukusi 80 metų amžiaus 
Ksavera buvo nuvykusi į 
Tarybų Lietuvą. Lietuvoje ji 
buvo pagerbta ir apdovanota 
Darbo Veterano medaliu. 
Tas jos pagerbimas yra ilgų 
metų veiklos įvertinimas. 
Grįždama iš Lietuvos, ji bu
vo porai dienų sustojusi 
Brooklyne pas gerą draugę 
Bronę Keršulienę.

Ilse Bimbienė Ksaverai su
ruošė sutiktuves Laisvės sa
lėje, kur susirinko gražus 
būrys Karosienės prietelių. 
Elena Jeskevičiūtė, pradėda
ma pirmininkauti, pasakė pa
žįstanti Ksaverą nuo Phila- 
delphijos laikų (turbūt nuo to 
laiko kada Philadelphijoje 
išeidinėjo laikraštis “Kova”, 
o be nuo 1981 metų, kaip 
“Ląisvėje” buvo parašyta). 
Elena sakė buvusios jaunos 
pilnos energijos visur daly
vavusios, veikė organizacijo
se. Toliau tęsė Elena: “šie
met pavasarį draugė Karo
sienė pažymėjo savo aštuo
niasdešimtmetį. Bet, nežiū
rint metų skaičiaus, Ksavera 
yra pilna energijos ir ryžto 
kovoti ir dirbti taikos ir 
tauį-ų draugystės labui.”

Amerikos—Rusijos institu
to 50 metų sukakčiai, Tarybų 
Lietuvos skulptorius Erikas 
Varnas sukūrė medalį insti
tuto prezidentei, LTSR nusi
pelniusiai kultūros veikėjai, 
Darpo Veteranei Ksaverai 
Karosienei. Širdingai sveiki
name draugę Karosienę, lin
kime daug, daug geros svei
katos ir energijos sunkiame 
ir atlsakomingame darbe.

P. Venta

BRIEFS
More than 300,000 young Į 

men have refused to register 
for the draft this year, accor
ding to information released 
by the Selective Service Sys
tem. 

* * *
Two Atlanta area law-en

forcement officers were ar
rested on drug smuggling 
charges.

Hundreds of thousands 
lives are being destroyed by 
narcotics in the United 
States. Government control 
of drug traffic has not been 
effective. How can the drug 
problem be solved when the 
law officers themselves are 
involved in drugs to make 
money by destroying human 
lives? 

* * *
Recently a man threw his 

16-month-old son from a 
fourth-story window; the 
child died in the hospital. 
Similar crimes against child
ren are now almost a daily 
occurrence. Last year some 
600 children were murdered 
by their own parents. In 
New York City there were 
19,300 reports of suspected 
child abuse.

nas, Lithuania, was said to 
have told that from 1941 to 
1944 he worked as an artist
in Kaunas. The information 
rece 
the 
Mr.
Lithuanian Auxiliary Police 
at th

ntly made available by 
Soviet Union indicated 
Juodis belonged to the

at time.
* * ♦

cording to The New
Times Anatoly Karpov

Ac 
York 
of the Soviet Union retained 
his World chess champion
ship in Italy November 20th 
defeating the challenger, 
Vikte 
land, 
title match.

This game gave the 30- 
year-pld titleholder the six 
victories needed to win the 

and the prize of 
Swiss francs (about

r Korchnoi of Switzer- 
in the 18 game of their

matei 
500,0' 
$167,000).

“I am glad to inform you 
that your wish has been ful
filled/’ Karpov said in a tele
gram to Leonid I. Brezhnev, 
the Soviet leader, after the 
matet^. The champion was 
reported to have drunk “just 
a little vodka” at a celebra
tion dinner. Ilse

Explanations for these tra
gedies generally point to the 
adults involved: drug addic
tion, alcoholism, financial 
hardships, emotional instabi
lity . . . 

* * *
Recently the Government 

began proceedings to strip a 
70-year-old artist of his 
American citizenship, char
ging that Jurgis Juodis colla
borated with the Nazis and 
killed Jews in World War 11.

Mr. Juodis, a painter who 
lives in St. Petersburg 
Beach, is accused of lying 
when he entered the United 
States 32 years ago about his 
membership in a Lithuanian 
police organization spon
sored by the Nazis during 
the German occupation of 
Lithuania.

Mr. Juodis, born in Kau-
Anatoly Karpov 
after his victory




