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KRISLAI
Gruodžio 7, 1941 
Metinė sukaktis kai

EI Salvadore buvo 
nužudytos keturios 
JAV moterys

Baigiasi “Laisvės”
70 m. sukaktis

Prasidės 1982 m. Aido Choro 
70 m. sukaktis

“Laisvės” vajus
IEVA MIZARIENĖ

Prieš 40 metų gruodžio 7 
d. Japonai iš lėktuvų bom- 
bordavo JAV bazę Pearl 
Harbor saloje, Pacifiko van
denyne. Žuvo JAV kariuo
menės 2,403, sunaikinti bei 
sužaloti 8 karo laivai, 188 
sunaikinti ir 159 sužaloti lėk
tuvai.
Ta diena prisimenu, kaip 

vakar. Mudu su Rojum susi
tuokėme tik prieš du mėne
siu. Jis buvo išvykęs į Mas
sachusetts valstija prakal
boms, o aš su mamyte ir N. 
Kauliniene buvome Manhat- 
tane, dalyvavome pažangiųjų 
koncerte. Koncerte tvarkos 
vedėjas pranešė, kad Japo
nai užpuolė mūsų kraštą. Ka
žin, ar salėje bebuvo bent 
vienas žmogus, išgirdęs tokį 
baisų pranešimų sausom 
akim. Kiti garsiai verkė!

D
Gruodžio 2 d. suėjo metai, 

kaip EI Salvadore buvo nu
žudytos keturios JAV pilie
tės—trys vienuolės, viena jų 
lietuvaitė ir viena eilinė mo
teris.

Jungtinėse Tautose įvyko 
spaudos konferencija, kurio
je buvo plačiai kalbama, bet 
Reagano administracijos apie 
šį įvykį net neprisiminta. 
William Ford, nužudytos vie
nuolės Ita Ford brolis, sakė, 
kad ištisus metus šeima lau
kė, kol valdžia apie investi- 
gaciją pranešė faktus.

1982 metai bus paskelbti 
“Kankinių metais” šių ketu
rių moterų pagerbimui.

□
Pabaigoj šių metų baigiasi 

mūsų 70-ies metų jubiliejus, 
kuris buvo minėjamas Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Kalbant apie jubiliejų, ne
galime pamiršti dailininko 
Roberto Feiferio, kuris laik
raščiui nupiešė plakatą ir į 
svetainę atsiuntė iškabą, ku
ri dar ir dabar mūsų salę 
puošia.

Esame giliai dėkingi Lietu
vos menininkams, kurie at
vyko į mūsų banketą, drau
gui Albertui Laurinčiukui ir 
visiems Lietuvos draugams, 
kurie taip uoliai rūpinosi 
mūsų 70-mečio pagerbimu.

U
Dabar su ateinančiais me

tais sukaks New Yorko Aido 
Chorui 70 metų. Aidiečiai jau 
rimtai susirūpinę ir ruošiasi 
šiam jubiliejui. Lai Aido ju
biliejus taip gražiai pasiseka 
kaip ir “Laisvės”.

“Laisvės” vajus jau baigsis 
su gruodžio 18 d. Dėkojame 
vajininkams, rėmėjams ir 
skaitytojams už jų nuoširdžią 
paramą. Galutiną atskaitą 
gal suspėsime paskelbti už 
kelių savaičių.

Washington. — Lapkričio 
mėnesį padidėjus bedarbių 
skaičiui puse milijono, šiuo 
metu bedarbių skaičius Ame
rikoje siekia per devynis 
milijonus.

Baltųjų rūmų konferencijos

Senimo organizacijos “Gray Panthers” steigėja Maggie 
Kuhn su savo šalininkais prie Baltųjų rūmų pereitą savaitę 
demonstruoja prieš prez. Reagano politiką senimo atžvilgiu.

Washington.—Čia pasibai
gė pereitą savaitę keturias 
dienas užtrukusi konferenci
ja senimo reikalais, nusta
čius gaires ateinantiems de
šimčiai metų.

Nors pačios konferencijos 
metu buvo nemaža politinio 
trynimosi, užbaiga buvo ga
na taikinga. Be didelių kovų 
priimta ilga virtinė rekomen-

Dolores Ibarruri 
85-eri

i

i

New York.—JAV Komu
nistų partijos Centro Komi
teto pirmininkas Henry 
Winston ir gen. sekretorius 
Gus Hali pasiuntė sveikinimo 
telegramą Ispanijos ir tarp
tautinei darbininkų veikėjai 
Doloresai Ibarruri jos 85-erių 
amžiaus metų sukakties pro
ga.

Su pagarba jungdamiesi 
i prie šios sukakties paminėji- 
i mo pasauliniu mastu, JAV 
į Komunistų partijos vadai lin- 
I ki jai sveikatos ir sėkmės 
tolimesnėje veikloje. Jiedu 

i

i primena, kad JAV ir ispanų 
tautą riša bendri kraujo ry
šiai, kovojant Tarptautinėje 
Brigadoje prieš fašizmą ir 
invaziją.

Doloresa Ibarruri, dažnai 
vadinama ir jos slapyvardžiu 1 
“La Pasionaria”, 1920 m. 
kartu su kitais įkūrė Ispani- ( 
jos komunistų partiją, yra , 
buvusi jos vadovybėje, o nuo 
1960 m. yra tos partijos pir- I 
mininkė. Ji taip pat dirbo ir

I Komunistų Internacionale. ■ 
I Daug prisidėjo prie kovos su 
, fašizmu organizavimo 1936- 
, 39 metų Ispanijos pilietinio \ 
; karo metu.

Boston.—Naujoji Anglija I 
pamažu atsikasa iš po sniego i 

i audros, blogiausios nuo 1978 
' m. Atstatoma elektros tieki- 
| mas, kuris dėl gausaus snie
go ir vėjo bei lūžtant me- i 
džiams, buvo nutrauktas į 

. daugiau kaip 100 tūkst. gy- i 
ventojų.

dacijų, kurios surašytos net 
60-ies puslapių dokumente.

Konferencija kvietė vy
riausybę duoti pirmenybę, 
teikiant pagalbą senimui, ne
mažinti socialinio draudimo, 
nei Medicaid ar Medicare 
mokėjimų ir sukurti vi- 
saamerikinę sveikatos drau
dimo programą, apimančią 
medicininį patarnavimą seni
mui.

Prez. Reagano administra
cija kaip tik norėjo sumažinti 
tuos mokėjimus ir nukirsti 
fondus sveikatos programai, 
taip pat esanti priešinga ir 
nacionalinei sveikatos apsau
gos programai.

Pagal konferencijos nuo
status, nebuvo leidžiama de
legatams pasisakyti ar bal
suoti už kiekvieną punktą 
atskirai. Kiekvienas galėjo 
pabaigoje tik pabalsuoti 
“taip” ar “ne” už keturiolikos 
konferencijos komitetų pa
rengtus pranešimus. Dėl to | 
buvo kilę daug diskusijų, o j 
demokratai net viešai apkal- ! 
tino republikonus, kad jie 
darė spaudimą į konferenci
jos dalyvius, siekiant palai
kyti prez. Reagano adminis
tracijos pozicijas.

Susitiks abieju 
Vokietijų vadai

Bonn.—Fed. Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt ir 
Demokratinės Vokietijos va
dovas Erich Honecker gruo
džio 11-13 dienomis susitiks 
aptarti abipusio ekonominio 
bendradarbiavimo ir politi
nių klausimų. Taip pat būsią 
paliesti ir tarptautiniai klau- ' 
simai, jų tarpe Rytų-Vakarų I 
santykiai ir pasaulyje plin- 1 
tanti recesija.

Šis vokiečių vadų susitiki
mas įvyks pirmą sykį Vokie
tijos žemėje nuo 1970 m. 
Dabar jie susitiks apie 35 
mylių nuotolyje nuo Berlyno 
esančiame medžioklės name
lyje prie Werbelin ežero. 
Susitikimas laikomas toli
mesniu Rytų-Vakarų dialogo 
praplėtimu. Kaip žinia, tik 
prieš porą savaičių kancleris 
Schmidt savo svečiu Bonnoje 
turėjo Tarybų Sąjungos va
dovą Leonidą Brežnevą ir su 
juo išdiskutavo bendras pro
blemas.

Kancleris Schmidt su Ho- 
neckeriu jau yra susitikęs ir 
anksčiau, tiktai ne Vokietijo
je. 1975 m. jis buvo su juo 
susitikęs Helsinkio konferen
cijoje ir pernai Jugoslavijoje, 
per prez. Tito laidotuves.

Didėja opasicųa 
prie! JAV-Izraelio 
sutartį
Jeruzalė.—Izraelio parla

mente vyko triukšmingi de
batai ryšium su JAV ir 
Izraelio strateginės sutarties 
pasirašymu Washingtone už- 
pereitą pirmadienį.

Opozicija tvirtino, kad ta 
sutartis provokuoja Tarybų 
Sąjungą, įvelia Izraelį į be
reikalingus įsipareigojimus 
už krašto saugumo ribų ir 
atpalaiduoja Ameriką nuo 
pagalbos Izraeliui karo su 
arabais atveju.

Vyriausybė, kurios vardu 
aiškinosi gynybos ministras 
Sharon, vos išsilaikė, kai 
balsuojant pasitikėjimo klau
simu, opozicija surinko 53 
balsus prieš 57.

Ta sutartis, bendrai imant, 
numato Izraelio ir JAV koo- 
peravimą tuo atvejų, jei pra
dėtų reikštis tiesioginis Ta
rybų Sąjungos įtakos didėji
mas tame regione, bet ne 
ateinantis iš Sirijos ar Irako, 
kurie yra priešingai nusista
tę prieš Izraelį.

Qaddafi atmeta
kaltinimus

Tripoli.—JAV valstybės 
departamentas suintensyvi
no kampaniją prieš Libijos 
vyriausybę, nepaisydamas 
pik. Qaddafi paneigimo, kad 
jis neplanuojąs jokio pasikė
sinimo prieš prez. Reaganą, 
nei prieš kokius kitus Ameri
kos pareigūnus.

Per TV interview pik. 
Qaddafi pareiškė, kad jis 
jokių žudikų niekur nesiun
tęs, ir tegul JAV žmonės ir 
Kongresas patys pamato, 
kas meluoja: ar jis, ar prez. 
Reaganas.

Valstybės departamentas 
tuojau pat po to interview 
oficialiai patvirtino, kad turi
ma “stiprių įrodymų”, jog 
pik. Qaddafi pasiryžęs nužu
dyti prez. Reaganą ir kitus 
JAV valdžios pareigūnus 
Amerikoje ir užsieniuose.

Prez. Reagan, kuriam su
stiprinta asmeninė apsauga, 
taip pat patvirtino, kad turi
ma įrodymų. Panašiai išsi
reiškė ir Senato žvalgybos 
komiteto pirmininko parei
gas einantis New Yorko se
natorius Moynihan.

Sakoma, kad JAV saugu
mo įstaigoms esą žinomi in
filtruotieji Qaddafi teroris
tai, bet to neskelbiama sau
gumo sumetimais. Dar šios 
savaitės bėgyje prez. Rea
gan nuspręsiąs, kokios politi
kos jis laikysis Libijos atžvil
giu. Esama įvairių pasiūly
mų.

Žuvo 178 keleiviai
Korsika.—Gruodžio 1 d. 

čia besileisdamas jugoslavų 
DC-9 sprausminis lėktuvas 
pataikė į kalną ir sudužo. 
Visi keleiviai ir įgula žuvo.

Lakūnai šioje saloje esantį 
Ajaccio aerodromą laiko ne
saugiu ir reikalauja, kad jis 
būtų pataisytas, bet Italijos 
valdžia sako, kad juo naudo
jasi mažai lėktuvų ir neapsi
moka jį taisyti.

Ši lėktuvo nelaimė savo 
didumu yra viena iš dešim
ties aviacijos istorijoje. Visi 
žuvusieji buvo jugoslavai, 
skridę vienos dienos poilsiui į 
Korsikos salą.

MASINES DEMONSTRACIJOS EUROPOJ 
PRIEŠ ATOMINIUS GINKLAS

Rumunai sako “No” atominiams ginklams.
Bern.—Pereitą šeštadienį 

daugelyje Europos miestų 
įvyko masinės demonstraci
jos, kurių metu šimtai tūks-

Ui vyrų ir moterų 
lygybę

Roma.— Kalbėdamas 30 
tūkst. miniai šv. Petro aikš
tėje pereitą sekmadienį, po-
piežius Jonas Paulius II pa
reiškė, kad teisinė lygybė 
tarp dirbančių vyrų ir mote
rų turi būti garantuota socia
linių įstatymų, kurie pripa
žintų lygias teises abiem 
lytim. Esą moterys, kurios 
nori atsidėti šeimai, turi tu
rėti teisę tai daryti, ir tai be 
jokios diskriminacijos, ar ko
kios nors bausmės. Ir tai 
neturi reikšti, jog moterys 
yra išjungiamos iš darbinin
kų pasaulio ar iš socialinės ar 
viešosios veiklos.

Kviečia tartis su PLO
Washington.—Čia paskelb

tas pranešimas, kurį parengė 
privati grupė asmenų, susi
pažinusių su padėtimi Arti
muosiuose Rytuose. Jų tarpe 
yra ir buvęs JAV diplomatas 
Gaire Joseph N. Greene, Jr. 
Pranešime sakoma, kad 
prez. Reagano administracija 
turėtų sueiti su Palestinos 
Vadavimo organizacijos at
stovais ir išsiaiškinti, ar būtų 
norima tartis dėl taikos su 
Izraeliu.

Baltimore. — Šio miesto 
krikščionys ir žydai per savo 
religijos vadus pasisakė 
prieš prez. Reagano ekono
minę politiką, kaltindami, 
kad jis ginklavimuisi perkė
lęs socialinių programų fon
dus.

Varšuva.—Oficiali spauda 
paskelbė tekstą, įrašytą 
juostelėn per vieną slaptą 
Solidarnosc unijos vadų pasi
tarimą, kuriame buvę kalbė
ta apie valdžios pakeitimą 
jėga. Sakoma, unijos vadai 
nori privesti prie konfronta- 

j cijos tarp vyriausybės ir dar- | 
bininkų ir sudaryti savo vy

• riausybę.

KHOMEINI AMNESTIJA
Teheran.—Ajatola Kho- Į 

meini, kaip praneša Irano 
spaudos agentūra Pars, išlei
dęs įsakymą iš kalėjimų pa
leisti 1,932 asmenis, kurie 
buvo suimti daugiausia už 
politinius nusikaltimus.

Oficialiai skelbiama, kad 
didžiuma amnestuotųjų esą 
kairiųjų sparno partizanai, 
kurių apie 1,800 buvę sušau
dyta po prez. Bani-Sadr pasi
traukimo.

tančių žmonių pasisakė prieš 
atominius ginklus. Jos su
tampa su ką tik Genevoje, 
Šveicarijoje, prasidėjusiais 
JAV ir Tarybos Sąjungos 
pasitarimais dėl raketinio 
nusiginklavimo Europoje.

Bern mieste demonstraci
jose dalyvavo per 20 tūkst. 
žmonių, apie tiek pat jų buvo 
ir Kopenhagoje, Danijos sos
tinėje. Berne demonstracijas 
ruošė keletas grupių, kovo
jančių už taiką ir “Trečiojo 
pasaulio” kraštus. Ji vyko

Matas lietus iš didelio debesio
New York.—Emigrantiniai 

pabaltiečių veikėjai buvo 
užaliarmavę saviškius už pe
reitą antradienį susirinkti 
prie Jungtinių Tautų “solida
rumo” demonstracijai. Esą 
tą dieną Estijoje, Tallinne, 
turėjo prasidėti politinis 
streikas.

Bet iš to didelio debesio 
buvo maža lietaus abiejose 
vietose—prie Jungtinių Tau
tų, lietui lyjant, susirinko 
vos desėtkas žmonių, o pa
čiame Tallinne, kaip rašė 
The New York Times, tas 

UNIJŲ VADAI LANKĖSI 
PAS PREZ. REAGAN

AFL-CIO prezidentas Lande Kirkland, kairėje, ir United 
Auto Workers prezidentas Douglas Fraser, dešinėje, po 
susitikimo su prez. Reagano Baltuosiuose rūmuose.

Washington.—Prez. Rea- ‘ pjūčio mėnesį.
gan, norėdamas sušvelninti Unijų vadai pateikė prezi- 
savo santykius su darbo uni- dentui trijų punktų planą, 
jomis, pereitą savaitę buvo ' Jame kviečiama vadovautis 
pasikvietęs AFL-CIO vadus 
ir su jais praleido daugiau 
kaip valanda, diskutuodamas 
aktualiuosius klausimus. Jis 
jiems pareiškė, kad jis nenu- 
rimsiąs, ligi “kiekvienas vy-
ras ir moteris, norintys dirb
ti, turės darbą”.

Jam unijų vadai priminė, 
kad dėl jo ekonominės politi
kos šalyje milijonai neteko 
darbo, jų tarpe ir 12,000 
lėktuvų kontrolierių, kuriuos 
jis atleido rugpjūčio mėnesį.

šūkiu “Už taiką ir nusigin
klavimą tuojau pat”.

Tačiau pati gausingiausia 
demonstracija buvo Rumuni
joje. Į Bukarešto gatves pa
sipylė apie 300 tūkst. rumu
nų, o prez. Nicolae Ceauses
cu, kalbėdamas miniai, pa
reiškė, kad “mes turime su
stabdyti tuos, kurie ruošiasi 
atominiam karui, kol dar 
nevėlu. Europos tautos jung
tinėmis jėgomis gali išvengti 
mums visiems grasančio pa
vojaus”.

tariamas šaukimas streikuoti 
praėjęs visiškai nepastebė
tas.

Žmonės dirbę normaliai, 
kaip kiekvieną dieną, o ko
respondento klausinėjami pi
liečiai sakėsi nieko apie tokį 
“šaukimą streikui” negirdė
ję.

Prieš keletą savaičių, sako, 
švedų laikraštis buvo prane
šęs apie tai, kad buvę sklei
džiami lapeliai, kviečiantys 
streikuoti, sekant lenkų pa
vyzdžiu.

■ žmoniškumu santykiuose su 
j atleistaisiais iš darbo lėktuvų
kontrolieriais; paruošti pro
gramą kovai su recesija; grą
žinti senuosius taksų tarifus 
stambiesiems bizniams bei 
atstatyti iš biudžeto nukirp
tąsias sumas socialiniams 
reikalams.

Šis planas ir buvo unijų 
vadų atsakymas prezidentui, 
kai jis klausė, kaip jis galįs 
pagerinti savo santykius su 
darbininkija.
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Tautų draugystės šventė
Visa Tarybų šalis ruošiasi 

didžiai šventei—TSRS įkūri
mo 60-mečiui, kuris bus pa
žymimas ateinančių metų 
gruodžio mėnesį. Daug šiai 
garbingai datai skirtų rengi
nių vyksta ir Tarybų Lietu
voje. Muziejuose atidarytos 
parodos, pasakojančios apie 
Tarybų Lietuvos ir broliškų
jų respublikų ekonominius ir 
kultūrinius ryšius, gamybi
niuose kolektyvuose rengia
mi draugystės vakarai, susi
tikimai su Rusijos Federaci
jos, Ukrainos, Baltarusijos ir 
kitų respublikų pasiuntiniais.

Ta proga žurnalistas Ro
mualdas Cėsna kreipėsi į 
Lietuvos TSR Valstybinio 
Plano komiteto pirmininko 
pirmąjį pavaduotoją Broni
slovą Zaikauską, prašydamas 
papasakoti apie Tarybų Lie
tuvos ir kitų tarybinių respu
blikų bendradarbiavimą.

— Jau daugiau kaip ketu
riasdešimt metų prabėgo nuo 
to laiko, kai Tarybų Lietuva 
tapo lygiateise Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjun
gos nare. Ekonomine prasme 
mūsų kraštas įsiliejo į vienin
gą Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkio kompleksą, kuris vyk
domas pagal bendrą valsty
binį planą, stengiantis racio
naliai panaudoti vietinius 
ekonominius ir gamtinius iš
teklius.

Per istoriškai trumpą lai
kotarpį Tarybų Lietuva iš 
ekonomiškai atsilikusio ir iš 
esmės agrarinio krašto tapo 
industrine respublika su iš
vystytu, intensyviu žemės 
ūkiu, klestinčia kultūra, 
mokslu, menu. Pramonės 
produkcijos gamyba 1941- 
1980 metais išaugo 59 kar
tus, nusausinta daugiau kaip 
du milijonai hektarų žemės, 
iš vienkiemių į patogias, jau
kias kolūkines gyvenvietes 
baigiama perkelti žemdir
biai—vien keli šie faktai 
vaizdžiai pasako, ką davė 
Lietuvai keturi paskutinieji 
dešimtmečiai.

Sėkmingai besivystantis 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkis ir kultūra—tai mūsų 
krašto įstojimo į Tarybų Są
jungą, socialistinių respubli
kų broliško bendradarbiavi
mo ir tarpusavio pagalbos 
rezultatai. Ar būtume pajėgę 
vieni pastatyti daugiau kaip 
220 stambių pramonės įmo
nių, kurios pokario metais 
iškilo Tarybų Lietuvoje? 
Vien tik į Lietuvos valstybi
nę rajoninę elektrinę Elek
trėnuose, dabar gaminančią 
devynis dešimtadalius visos 
respublikos elektros energi
jos, įrengimus ir medžiagas 
siuntė 400 šalies įmonių. 
Neįkainojamą pagalbą įnešė 
broliškos respublikos kuriant 
tokius chemijos industrijos 
milžinus, kaip Kėdainių che
mijos gamykla, Jonavos 
“Azoto” gamybinis susivieni
jimas, Kauno Spalio 50-me- 
čio dirbtinio pluošto gamyk
la. Daugiau kaip 600 plačio
sios mūsų Tėvynės įmonių ir 
organizacijų ir šiandien pa
deda statyti naujos pramo
nės šakos—naftos chemijos 
komplekso antrąją dalį Ma
žeikiuose. Ši įmonė labai rei
kalinga respublikos ekonomi
kai. Perpumpuoti “juodąjį

auksą” naftotiekiui, kuris iš 
Pavolgio telkinių atėjo į Lie
tuvą, mums atsieina pustre
čio karto pigiau, negu gaben
ti naftą traukiniais.

Prieš daugelį metų buržua
zinė Lietuvos vyriausybė 
kaip neįgyvendinamą atmetė 
inžinieriaus Smilgevičiaus 
pasiūlytus energetikos ugdy
mo planą. Dabar, žvelgiant 
iš mūsų dienų aukštumos, jie 
atrodo nepaprastai kuklūs. 
Bet argi galėjo tada tų pro
jektų autorius svajoti, kad 
Lietuva galės kasmet gamin
ti apie dvylika milijardų kilo
vatvalandžių elektros ener
gijos, kad Lietuvos liaudžiai 
tarnaus ir atominė energeti
ka. O elektrinė, kurioje dirbs 
“taikusis atomas”, jau kuria
ma. Beje, Ignalinos atominė 
elektrinė bus viena galin
giausių visoje Europoje.

Lietuva neturi daugelio rū
šių žaliavos sparčiam ekono
mikos vystymui. Akmens an
glį, metalą mums tiekia Ru
sijos Federacija, Ukraina, 
dujas gauname iš Ukrainos ir 
šiaurinių Rusijos Federacijos 
sričių. Tik atvežtinę žaliavą 
naudoja mašinų gamybos ir 
metalo apdirbimo gamyklos. 
Medvilnę mūsų lengvajai 
pramonei siunčia Vidurinės 
Azijos respublikos. Kirgizija, 
Azerbaidžanas ir Ukraina 
duoda maždaug du trečdalius 
respublikoje perdirbamos 
vilnos, didžiąją dalį odos. 
Daug miško medžiagos atke
liauja iš Archangelsko, Mur
mansko sričių, Karelijos.

Tarybų Lietuva nelieka 
skolinga respublikoms—se
sėms. Pagal didįjį draugys
tės įstatymą į tolimiausius 
šalies kampelius siunčiamos 
sudėtingos staklės ir prietai
sai, elektrinio suvirinimo ag
regatai, skaičiavimo maši
nos, elektros varikliai, žemės 
ūkio mašinos, lengvosios 
pramonės prekės, maisto, 
mėsos, pieno pramonės ga
miniai. Mūsų respublika da
bar gamina didžiąją dalį visų 
Tarybų Sąjungoje išleidžia
mų elektros skaitiklių, elek
tros variklių šaldytuvų kom
presoriams, elektros suviri
nimo įrengimų, grąžtų. Dide
lę paklausą broliškose respu
blikose turi Klaipėdoje pa
statyti laivai—milžinai, kom
piuteriai, elektroninė apara
tūra, Alytaus šaldytuvai, 
Kauno ir Šiaulių televizoriai. 
Dauguma šalies automobilių 
gamybos įmonių, jų tarpe 
Karnos sunkvežimių gamykla 
Naberežnyje Celnuose, ap
rūpinami mazgais, pagamin
tais Panevėžyje.

Kūrybinis bendradarbiavi
mas neapsiriboja vien tik 
ekonominiais ryšiais. Bend
romis projektuojamos naujos 
įmonės, sprendžiamos aktua
lios mokslo, technikos pažan
gos problemos, viena iš kitos 
respublikos perima geriau
siąją patirtį. Didžiuojamės 
Kaune pastatytu galingu Ža
liakalnio pramonės mazgu, 
kuriame “po vienu stogu” 
sutelkta daugiau kaip 30 di
delių įmonių; jį kuriant pa
tirties sėmėmės iš kaimy
nų—baltarusių. Labai vaisin
gai bendradarbiauja daugelio 
mokslo sričių darbuotojai. 
Pavyzdžiui, vien mūsų che-

Mieloji, gerbiamoji 
drauge Ievute!

Nepaprastai nudžiugau ga
vęs pirmąjį “Laisvės” laik
raštį paštu iš JAV. Tai yra 
No. 36 penktadienis, rugsėjo 
18 d. Nudžiugau dvigubai. 
Pirma, kad Jūs manęs nepa
miršote, antra, kad gavau 
pasiskaityti, kaip Jūs gyve
nate. Aš turiu vilties, kad 
“Laisvė” mane lankys pasto
viai, ir aš galėsiu sekti, kas 
naujo laisviečių pasaulyje.

Man giliai atmintyje išliko 
mūsų susitikimai tiek Jūsų 
padangėje, tiek mūsų bran
giojoje Tėvynėje. Ypač pa
starasis mūsų susitikimas su 
Jumis, Ieva, Povilu Venta ir 
Jonu Jokubka. Tikrai, Jūs 
nepaprastai mieli žmonės, ir 
su Jumis būti draugėje yra 
tikrai didelis džiaugsmas. 
Jūsų asmeninės savybės, Jū
sų būdas, Jūsų pasiaukoji
mas pažangai ir socializmui 
yra įkvepiantis pavyzdys. 
Mes dažnai susiėję su ben
drais draugais drg. Albertu 
Laurinčiuku, drg. Katiliumi, 
draugais Kačkais ir kitais 
dažnai kalbame apie Jus, žiū- 

Tiųėjame fotografijas, kur 
ėskrhe su Jumis drauge nusi
fotografavę, prisimename 
Jus ir linkime Jums visiems 
geriausios kloties, sveikatos 
ir laukiame naujų susitikimų.

Beje, neseniai apžiūrinėjo- 
me drauge su draugais Kač
kais “Laisvės” No. 31 kur 
aprašomas Jūsų apsilanky
mas Panevėžyje. Labai 
džiaugėmės, kad Jums, Ievu
te, ir visiems labai patiko 
viešnagė Panevėžyje.

O kas pas mus naujo? 
Panevėžio teatre rytoj išlei
džiame naują premjerą—D. 
Samulevičiaus veikalą “Erš
kėtrožės rudenį”. Kaip ir 
visuomet, prieš premjerą 
daug šurpulio, rūpesčių, jau
dinimosi. Nors aš pats nevai
dinu toje pjesėje, bet tenka, 
kaip vyriausiajam teatro re
žisieriui, prižiūrėti, kaip vis
kas einasi. Atrodo, kad vei
kalas žiūrovams turėtų būti 
prieinamas, nes rodo apie

Laiškas
Dear Friends:

I am letting you know that 
I have to stop taking your 
paper which I have read for 
70 years. My first husband 
William Butswinkas got the 
paper for me and after he 
died I kept getting it. I 
enjoyed reading it and wait
ed for it.

May all my friends that 
are getting the “Laisvė” 
keep on getting it and may 
the “Laisvė” live on forever. 
Every one that reads the 
paper may they donate as 
much as they can to it as I 
will. I cannot keep on taking 
it, for my eyesight is very 
poor and the doctor said to 
save as much sight as I can, 
so I have to give up reading.

I’m sending to you $5.
Your friend

Mrs. Mary Melis 
Frackville, Pa.

naikų sukurti antikorozinių 
dangų technologiniai proce
sai pritaikyti dešimtyse 
TSRS mašinų gamyklų ir 
kasmet duoda po keliolika 
milijonų rublių ekonomijos. 
Sėkmingai bendradarbiauja
ma sprendžiant tokias aktua
lias problemas, kaip ateities 
elektrinių su magnetohidro- 
dinaminiais generatoriais su
kūrimas, lazerinės technikos 
panaudojimas tekstilėje.

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga savo kasdie
ninėje veikloje vadovaujasi 
tautų draugystės ir socialis
tinio bendradarbiavimo prin
cipais. Štai kodėl čia susida
ro palankiausios sąlygos 
klestėti kiekvienai į TSR 
Sąjungą įeinančiai respubli
kai.

lietuvį menininką, kuris per
gyveno žiaurius karo, okupa
cijos, pokario klasių kovų 
sunkumus ir visada išliko 
tyras, nuoširdus menininkas, 
mylintis Lietuvą ir jos nie
kad neišdavęs. Labai gerą 
muziką parašė kompozitorius 
Bronius Kutavičius, dekora
cijas sukūrė maskvietis daili
ninkas Borisas Mesereras, o 
režisavo Gediminas Karka. 
Aš pats dar asmeniškai pra
dėjau filmuotis Vytauto Žala- 
kevičiaus rėžis, filme “Šyp
sena”, bet mano vaidmuo ne 
pagrindinis, todėl darbui tea
tre nekliudo. Beje, dar bai
giu filmuotis Leningrade 
TSRS-Bulgarijos bendros ga
mybos filme “Paganinio gy
venimas” apie didįjį Italijos 
smuikininką. Bet ir ten vai
dinu ne pagrindinį vaidme
nį—Paganinio draugą advo
katą Džermį. O sekančią 
savaitę pradedu statyti Ka
zio Sajos veikalą “Surūdijęs 
vanduo”. Tai bus mano pir
masis darbas kaip režisie
riaus. Tai tiek apie mano

darbą. Šiaip gyvenimas teką 
savo senąja vaga. Onutė 
sveika, linki ir Jums sveika- 

I tos, užsiėmusi su anūke, nes 
' dabar sūnus Raimundas paė
mė atostogas ir atvažiavo 
pas mus, nes marti Lenin
grade mokosi neakivaizdiniu 
būdu ir šiuo metu egzaminų 
sesija. Anūkė 2V2 metukų, 
tai vienas malonumas pasi- 
žaisti su ja.

Rudens metas sukelia ir
atitinkamą nuotaiką, dienos 
trumpėja, darosi šalta, jau 
retkarčiais pasirodo sniegas, 
pradedam laukti žiemos, o 
čia, žiūrėk, ir pavasaris, vil
tis gražesnio. Bet drauge ta 
kaita primena, kad laikas 
bėga negrįžtamai, nesulaiko
mai ir pradedi daugiau gal
voti apie praeities prisimini
mus negu apie ateities viltis. 
Kiek jų, tu ateities džiaugs
mų bebus? Jau nebedaug . . . 
Todėl labai norėtųsi vėl su
Jumis susitikti 
ge . . .

pabūti drau-

Aš turiu viltį, kad sekan
čiais metais kaip nors susi
tiksime, gal tėvynėje, o gal 
ir pas Jus? . .

Ko kol kas dar kartą dėko
ju už “Laisvę”, už Jūsų gerą 
širdį, net nežinau kaip atsi
dėkoti!

Linkiu Jums asmeniškai, 
mielam Povilui ir visiems 
laisviečiams geriausios svei
katos, ištvermės ir šviesių 
dienų! Donatas Banionis

P. S. Pasveikinkit gerbia
mąjį Antaną Bimbą!

“GELBĖTOJŲ” VARŽYBOS
Iki Švedijos riksdago rinki

mų dar beveik metai, tačiau 
pagrindinės politinės jėgos 
jau pradėjo varžybas dėl 
valdžios. Siekdama populia2 
rūmo, buržuazinių partijų 
koalicijai atstovaujanti da
bartinė T. Feldino vyriausy
bė devalvavo Švedijos kro
ną, ėmėsi kai kurių kitų 
priemonių ekonomikai pagy
vinti, bando pažaboti infliaci
ją, kuri pasiekė neregėtą 
šioje šalyje mastą—-14 pro
centų.

Švedijos socialdemokratų 
darbininkų partija puoselėja 
viltį susigrąžinti valdžią, ku
rią ji prarado 1976 metais ir 
nebepajėgė atkovoti 1979 
metų parlamento rinkimuo
se. Socialdemokratai valdė 
Švediją 44 metus, gyrėsi pa
vertę ją “visuotinės gerovės” 
šalimi. Bet štai Vakarų pa
saulį apėmė aštri ekonominė 
krizė, ir tapo aišku, kad 
pasaulinėje rinkoje Švediją 
vis labiau nurungia didžio
sios kapitalistinės valstybės, 
jų transnacionalinės korpora
cijos. Eilinių švedų gyveni
mas darėsi vis sunkesnis ir 
jie nusigręžė nuo socialdemo
kratų.

Dabar socialdemokratai ti
kisi susigrąžinti valdžią, nes 
buržuazinės partijos įstūmė 
šalį į dar didesnius ekonomi
nius sunkumus. Per penketą 
pastarųjų metų vartojamo
sios prekės Švedijoje pa
brango daugiau kaip dviem 
trečdaliais, realusis eilinių 
švedų uždarbis sumažėjo 8- 
10 procentų. “Visuotinės ge
rovės” šalyje jau yra per 100 
tūkstančių bedarbių. Valsty
bės biudžeto deficitas pasie
kė 75 bilijonas kronų. Visuo
menės apklausų duomenimis, 
daugelis švedų vėl linkę pati
kėti valdžios vairą socialde
mokratams.

Tačiau socialdemokratų 
planai, kaip išgelbėti Švediją 
iš ekonominių sunkumų, yra 
labai abejotini, o svarbiau
sia—jų įveikimo naštą žada
ma užkrauti ant darbo žmo
nių pečių. Tai gana vaizdžiai 
parodė neseniai įvykęs Šve
dijos socialdemokratų darbi
ninkų partijos XXVIII suva
žiavimas, kuriame buvo pa
ruošta partijos ikirinkiminės

veiklos taktika, taip pat to
lesnio darbo programa. 
Svarbiausiu tikslu skelbia
ma—mažinti gamybos išlai
das, tame tarpe ir atsisakant 
paremti darbininkų reikala
vimus padidinti darbo užmo
kestį.

Kartu plačiai reklamuoja
mas reformistinis “funda
mentalus vaistas” ekonomi
kai pagyvinti: sudaryti darbo 
žmonių fondus. Šių fondų 
idėja buvo iškelta dar social
demokratams valdant šalį, 
bet nesusilaukė platesnio 
pritarimo.

Idėjos autoriai siūlo kas
met atskaičiuoti į darbo žmo
nių fondus tam tikrą įmonės 
pajamų dalį. Šių fondų dėka 
esą darbo žmonės ilgainiui 
taptų gamybos priemonių 
nuosavybės dalininkais, pa- 
vykstų apriboti stambiausių 
monopolijų pasipelnymą iš
vežant kapitalus į užsienį, 
būtų sukaupta lėšų nacionali
nei ekonomikai vystyti, dar
bo žmonės dalyvautų gamy
bos valdyme, labiau rūpintų
si ja.

Pažangiosios jėgos nesižavi 
vadinamaisiais darbo žmonių 
fondais, kadangi šis refor
mistinis socialdemokratų pla
nas labai panašus į pačios 
buržuazijos mėginimus pada
ryti darbininkus “gamybos 
dalininkais”, platinant korpo
racijų akcijas. Fondų sukūri
mas nepanaikintų privatinės 
gamybos priemonių nuosavy
bės, apsunkintų darbininkų 
kovą dėl geresnio darbo ap
mokėjimo.

Tačiau ir kapitalistai stoja 
prieš šiuos fondus. Jiems 
baisi menkiausia gamybos 
priemonių socializavimo for- 
ma, pati jos idėja. Buržuazi
nės partijos ketina klausimą 
dėl darbo žmonių fondų pa
daryti pagrindiniu rinkimi
nės kampanijos punktu. Bau- 
gindamos miesčionis “socia
lizmo” baubu ir pasinaudoda
mos skeptiška sąmoninges
nių darbininkų pažiūra į re- 
formistinius planus, jos tikisi 
atgrasinti rinkėjus nuo so
cialdemokratų ir išsaugoti 
savo valdžią.

Žodžiu, Švedijos “gelbėto
jai” rungiasi, o šalis brenda 
vis į didesnius ekonominius 
sunkumus. A. Petkus
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Telegrama iš Lietuvos
TARYBŲ LIETUVOS
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 26—27 dienomis 
Vilniuje įvyko Tarybų Lietu
vos moterų ketvirtasis suva
žiavimas. Jame dalyvavo be
veik 800 delegačių, išrinktų 
miestų ir rajonų moterų ta
rybų konferencijose, viešnios 
iš visų broliškųjų respublikų 
ir užsienio.

Lietuvos KP Centro Komi
teto, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo ir respublikos ministrų 
tarybos vardu suvažiavimo 
delegates pasveikino ir per
davė kuo geriausius linkėji- j 
mus Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto-' 
rius Petras Griškevičius.

Pranešimą apie respubli
kos moterų darbo ir visuo
meninio aktyvumo kėlimą 
vadovaujantis TSKP XXVI 
suvažiavimo nutarimais, pa
darė Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė. Lie
tuvos profesinių sąjungų ta
rybos sekretorė Ona Vai
nauskienė savo pranešime 
kalbėjo apie uždavinius to
liau gerinant dirbančių mote
rų darbo ir buities sąlygas. 
Su moterų tarybų veikla 
supažindino respublikinės 
moterų tarybos pirmininkė 
“Tarybines Moters” žurnalo 
vyriausioji redaktorė Birutė 
Boreišienė.

Tarybinių moterų komiteto 
vardu suvažiavimą pasveiki
no šio komiteto pirmininkė, 
TSRS lakūnė kosmonaute, 
Tarybų Sąjungos didvyrė 
Valentina Nikolajevą Tereš- 
kova.

Ji papasakojo apie tarybi
nių moterų kovą už taiką, už 
šviesią ir laimingą vaikų 
ateitį.

NAUJŲ DARBŲ PLANAI
Gruodžio 3-4 dienomis Vil

niuje įvyko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija, kurioje deputatai pa
tvirtino respublikos vienuo
liktojo penkmečio ir ateinan
čių metų valstybinius ekono
minio ir socialinio vystymo 
planus. Juose numatyta, kad 
respublikos nacionalinės pa
jamos per šį penkmetį padi
dės beveik bilijonu rublių. 
Nemaža šių lėšų dalis bus 
skiriama darbo žmonių porei
kiams tenkinti.

Per penkmetį numatoma 
atiduoti naudoti beveik aš
tuonis milijonus kvadratinių 
metrų bendro gyvenamojo 
ploto, o tai reiškia, kad nau
juose butuose įkurtuves at
švęs 600 tūkstančių žmonių.

Bus toliau plėtojama liau
dies švietimo sistema, dau
giau statoma mokyklų ir iki
mokyklinių įstaigų. Per šį 
penkmetį naujai pastatytose

Profesinės

bendrojo lavinimo mokyklose 
pradės mokytis 59 tūkstan
čiai moksleivių.
technikos mokyklos, ruošian
čios kvalifikuotus darbinin
kus, šį penkmetį išleis 105 
tūkstančius ir aukštosios mo
kyklos—daugiau kaip 48 
tūkstančius jaunųjų specia
listų.

Per penkmetį numatoma 
toliau statyti naujas ligoni
nes ir gyc
sus. 1985 metų pabaigoje de
šimčiai tūkĮmtančių gyventojų 
ligoninėse 
127 vietos.

omuosius korpu-

teks vidutiniškai

ILESNIODIDELI T(
ŽEMĖS ŪKIO 
VYSTYMO PLANAI

Bus nusausinta 450 tūks
tančių hekt
15 tūkstančių hektarų plote 
įrengtos drėkinimo sistemos. 
Respublikom ūkiai įsigys be
veik 30 tūkstančių traktorių, 
apie 8 tūkstančius kombainų, 
daug kitos
nikos. Šimtai žemdirbių šei
mų persikels į patogias ir 
gražias gyv

Toliau b 
modernizuojamos pramonės 
įmonės, tiesiami nauji keliai, 
tobulinamas transportas ir 
ryšiai.

arų šlapių žemių,

žemės ūkio tech-

envietes.
•us plečiamos ir

RAŠYTOJI
Lapkričio 

vos TSR Ii 
Juozui Gruš 
tų.

Kauno dramos teatre įvy
ko jubiliejinis vakaras. Jo 
metu Juozu 
Darbo Raud 
Ordinas, k 
apdovanotas 
tarybinei litĮeratūrai ir su
kakties proga.

Juozo Grušo kūryba plačiai 
žinoma ne tik Lietuvoje. Ra
šytojo veikalai išversti į dau
gelį tarybų š; 
kalbų, teatr 
daugiau kaip

i JUBILIEJUS
29 dieną Lietu- 
audies rašytojui 

;ui sukako 80 me

Grušui įteiktas 
lonosios Vėliavos 
jriuo rašytojas 

; už nuopelnus

alies ir užsienio 
uose pastatyta 
40 jo pjesių.

CIJA

^dicininė mintis 
mokyklose”, 

js Universiteto

MEDIKŲ MOKSLINĖ 
KONFEREN

Vilniuje įvyko konferencija 
“Mokslinė m
Aukštosiose 
skirta Vilnia 
medicinos fakulteto 200 metų 
sukakčiai. Joje buvo plačiai 
nušviesti na 
universiteto 
mai, atskleisi 
liškų tarybinių respublikų ir 
socialistinių šalių mokslinin
kais.

Šiuo metu Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto 
katedrose ir probleminėse 
laboratorijose dirba 36 moks
lų daktarai, d; 
mokslo kandidatų. Vien po
kario metais Vilniaus univer
siteto diplomus gavo daugiau 
kaip 4,000 medikų.

V. Petkevičienė

□jausi Vilniaus 
medikų laimėji- 
i ryšiai su bro-

augiau kaip 100
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Kultūrinės žinios žinelės
Rašo: Frank Shukas

JUILLIARD KVARTETAS
Muzikiniame pasaulyje žinomas New Yorko Juilliard 

styginis kvartetas paminėjo savo egzistavimo 35 metų 
jubiliejų Lincolno centre specialiu koncertu. Programoje 
buvo atlikta Bartoko, Beethoveno ir W. Pistono kūriniai 
styginiam kvartetui. Dabar kvartetui vadovauja Robert 
Mann.

VESTUVINIŲ DOVANŲ PARODA
♦ Anglijos princo Carlio ir princesės Dianos vestuvių proga 

buvo įteikta daug ir vertingų dovanų. Visas tas dovanas 
buvo galima pamatyti Londono St. James rūmuose. Ši 
vestuvinių dovanų paroda tęsėsi virš mėnesio laiko. 
Parodoje buvo išstatytas ir lietuviškas tautinis kostiumas, 
kaip Anglijoje gyvenančių lietuvių dovana.

JAUNO SMUIKININKO VARGAI . . .
Pažengęs smuikininkas Daniel Philips rado Stradivariaus 

smuiką pardavimui. 0 Stradivariaus padarytas smuikas 
yra kiekvieno gero smuikininko svajonė. Tokių smuikų 
kainos yra tarp 250 ir 300 tūkstančių dolerių, nors už vieną 
yra prašoma net 500 tūkst.

Tokį smuiką darytą 1702 m. turėjo viena šeima 
Prancūzijoj. Per smuikų prekybininką Londone apie tai 
sužinojo Philips, o jo kaina buvo 175 tūkst. Kaip sudaryti 
tokią sumą pinigo jaunam smuikininkui, jei jis turi 
susitaupęs tik 20 tūkst.?

Pavyko surasti mecenatų: gavo stambią paskolą už 
neaukštus nuošimčius, banke tėvai užstatė namą ir dar 
pridėjo 25 tūkst., kažkokia geradarė davė 60 tūkst., o 
likusius pinigus patikėjo prekybininkas, kuriam Danielius 
pasižadėjo dalimis išsimokėti.

PREMIJA ŠOKĖJAMS
Amerikos Šokių Festivalyje buvo pranešta, kad yra 

įsteigta metinė 25 tūkst. premija iškiliausiam choreogra
fui—baletmeisteriui, kuris tais metais bus labiausiai 
pasižymėjęs ir padaręs įnašą į Amerikos modernaus baleto 
meną.

Tos premijos—dovanos mecenatas yra Samuel H. 
Scripps. Tokios sumos premija yra pati didžiausia bet kada 
paskirta baletui ar bendrai scenos menui Amerikoje.

FILMŲ IR TELEVIZIJOS MOKYKLA
Los Angeles-Hollywoode prakasta pamatams vieta, kur 

bus statoma nauji pastatai. Juose bus atidaryta filmos ir 
televizijos mokykla su moderniausiais tos srities reikmeni
mis. Ši mokykla bus dalis taip vadinamo University of 
Southern California—USC (pietinės Kalifornijos Universi
tetas).

Prie šio universiteto veikianti filmų produkcijos sekcija, 
žinoma, kaip filmų industrijos mokykla, yra seniausia 
Amerikoje. Jau virš 40 metų turintieji mediniai pastatai 
nuolat reikalingi remontų ir priežiūros. Todėl nutarta 
statyti naujus.

Ją anksčiau baigę absolventai ir pasižymėję produceriai 
bei sėkmingų filmų kūrėjai dalyvavo prakasimo iškilmėse ir 
stambiomis aukomis parėmė projekto įgyvendinimą.

George Lucas, filmo “Žvaigždžių Karas” (Star Wars) 
vyriausias editorius paaukojo 4.7 milijonus dol. vieno 
pastato įrengimams. Jame bus tobuliausi garso ir muzikos 
bei filmų sinchronizavimo ir galutino jų redagavimo 
moderniausi tos rūšies aparatai.

Be jo, prisidėjo po mažiau: Harold Lloyd fundacija—650 
tūkst., produceris Gary Kurtz davė 500 tūkst., 20th 
Century-Fox b-vė—250 tūkst., o kiti aukojo po 100 tūkst. 
ar mažiau. Prakasimo iškilmėse suaukota pusė reikiamos 
sumos.

“LAISVĖ

750 diplomuotų menininkų—gamybai
Telšiuose, Masčio ežero 

pakrantėje, įsikūrusi viena 
seniausių Lietuvoje specia
liųjų vidurinių mokyklų — 
Taikomosios dailės techniku
mas.

1931-ųjų rudenį Telšiuose 
atidarytą vidurinę amatų 
mokyklą pradėjo lankyti 32 
mokiniai. Baldžių specialybės 
juos mokė prityrę žinovai K. 
Šimonis, K. Karalius, K. 
Šaulys, instruktorius J. Če
paitis ir kiti. Ypač įsimintini 
mokyklai 1939 metai, kai 
moksleivių padirbti baldai 
pasaulinėje parodoje Niujor
ke buvo apdovanoti aukso 
medaliu. Mokykloje taip pat 
veikė statybos dailidžių sky
rius, metalo apdirbimo, siu
vimo specialybės. Prieškari
niu laikotarpiu šią amatų 
mokyklą baigė 140 mokinių, 
iš kurių labiausiai garsėjo 
baldžiai.

Praūžus karo audrai, į Tel
šius vėl suvažiavo vaikinai ir 
merginos, panorę tapti kera
mikos, audimo, metalo ir 
medžio apdirbimo specialis
tais. Daugiau kaip prieš dvi
dešimt metų mokykla reor
ganizuota į taikomosios dai
lės technikumą. Dabar jame 
rengiami penkių specialybių 
darbuotojai. Pati “jauniau
sia” specialybė—meninis ak
mens apdirbimas. Šiame 
skyriuje ruošiami darbuoto
jai buitiniams kombina
tams—paminklų gamintojai 
ir skulptorių padėjėjai. Na, o 
pati populiariausia specialy
bė, kurią siekia įsigyti mer
ginos,—trikotažo meninis 
apdirbimas ir konstravimas.

Technikume dabar mokosi 
per 200 moksleivių. Jiems 
dėsto žmonės, baigę dailės 
mokslus Vilniaus, Tallinno, 
Šiaulių aukštosiose mokyklo
se. Beveik pusė dėstytojų— 
buvę techrtikumo aūklėtiniai'. 
Jie susibūrę į jaunųjų daili
ninkų Telšių sekciją, dirba 
kūrybinį darbą, rengia paro
das, tuo skatindami mokslei
vių kūrybiškumą.

Diplominiai moksleivių 
darbai puošia ne tik Telšių 
rajoną. Juos gali pamatyti 
visoje Lietuvoje. Štai medžio 
apdirbimo specialybės moks
leivių padaryti stulpai rodyk
lės žymi rajono ribas, kviečia 
į Platelius, ant Šatrijos kal
no, ten, kur gyveno rašytoja 
Žemaitė. Metalistų darbus 
pamatysime Telšių centrinia
me pašte, knygyne, parduo
tuvėse. Varnių vaistinėje, 
Melioracijos valdyboje ir ki
tur.

Gero įvertinimo praėju
siais metais Vilniuje vykusio
je parodoje susilaukė moks
leivių pagaminti papuošalai, 
restauruotos įvairių amžių 
kėdės, liaudiški kalvystės 
darbai, baldai, suvenyrai.

Tarybų valdžios metais 
technikumą baigė beveik 750 
jaunuolių. Daugelis buvusių 
auklėtinių tapo žinomais dai
lininkais, kurių tarpe—Vil
niaus Dailės instituto dėsty
tojai L. Petkevičius, A. 
Bielskis, A. Mizgiris, A. Jo- 
nušauskas, V. Kisarauskas, 
Kauno paveikslų galerijos di
rektorius tapytojas D. Valat
ka. Tarp technikumo sienų 
išaugo garsūs liaudies meist
rai J. Paulauskas, J. Igno
tas, V. Majoras, A. Žulkus ir 
kiti.

Pusės amžiaus jubiliejų 
technikumas švenčia atjau
nėjęs. Čia be senojo pastato 
iškilo naujas mokomasis kor
pusas, erdvus bendrabutis 
moksleiviams.

Valdonė Pikiotienė
Telšių Taikomosios 
dailės technikumo 

direktoriaus pavaduotoja

Elena MEZGINAITĖ

Padėk man Jią tobulu, švytinčiu naktį, 
rugsėjui nuėjus kaip draugui senam, 
padėk man tylėti, švytėti ir tapti 
žibintu prie kelio, ramybe namam.

Vijoklinei rožei — patogiu sienoju, 
nuskridusiai gervei — laimingu sparnu. 
Padėk man galvoti, kaip žemė galvoja — 
Žiemos realybe, žalumo sapnu.

R. Eilunavičiaus nuotr.

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ”

Technikumo dėstytoja V. Degenienė su trečio kurso 
moksleivėmis V. Dirgėlaite ir R. Metrikyte.

Telšių taikomosios dailės technikumo bendras vaizdas.
A. Banio nuotraukos

GRAŽI LIETUVA
Nors jau praėjo keli mėne

siai, kaip aš lankiausi Lietu
voje, bet pamatau1 dypukų 
laikraščiuose, kad Lietuvoje 
viskas bloga, kad žmonės 
suvargę, tik laukia kada kas 
ateitų ir juos išvaduotų. Tam 
tikslui jie net renka pinigus! 
Na, ir kaip jie su tais pini
gais atpirks tą Lietuvą, ir iš 
ko?

Gaila tų žmonių, kuriuos 
jie apgaudinėja, suvedžioja!

Ne visi dypukai yra tokie, 
yra gerų žmonių, jie turėtų 
griežtai tokią veiklą atmesti! 
Sumanytu “vaduotojų” sky- 
mu jie Lietuvos neišvaduos, 
nes Lietuva nėra pavergta. 
Aš vykau į Lietuvą “Lais
vės” ekskursija jau antrą 
kartą. Jeigu aplinkybės leis
tų, dar norėčiau sykį man 
brangią Lietuvą pamatyti.

Dabar noriu pasakyti kaip 
dabar Lietuva atrodo. Būtų 
gerai, kad visi, kurie dar 
nėra joje buvę, kad bandytų 
nuvykti ir pamatytų savo 
akimis.

Atvykome į Vilnių. Mus 
pasitiko giminės ir draugai. 
Visi atrodė linksmi, neišba- 
dėję, apsirengę, kaip ir pas 
mus Amerikoj, nėra skirtu
mo. Jaunimas mandagus ir 
švariai apsirengęs. Mes visi 
viešnage buvome patenkinti, 
dėka Generolui P. Petroniui. 
Jo rūpesčiu mes visi gavome 
leidimą nuvykti pas gimines. 
Mano giminės gyvena tolokai 
nuo Vilniaus, apie Šiaulius ir 
Gruzdžius.

Mano pusseserės sūnus at
važiavo mašina, mane parve
žė į Gruzdžius. Buvo susirin
kę visi mano jaunystės drau
gai ir giminės. Prie valgiais 
ir gėrimais apkrauto stalo 
pradėjo manęs klausinėti. Ar 
tiesa, kad Amerikoje yra 
7,000,000 milijonai bedarbių, 
ar tiesa, kad -ir mokyti žmo
nės negauna darbų, ar tiesa, 
kad mokyklas užbaigę jau
nuoliai negauna darbų; ar 
tiesa, kad pas jums yra daug 
piktadarių kurie užpuldinėja 
ir išniekina jaunas mote
ris? . .

Į tuos ir dar į daugiau 
klausimi] ątsąkinęjąų. Tiesą, 
mano mielieji giminės, pas 
mus taip yra. O jie sako, kad 
pas juos visi dirba, nereikia 
darbo ieškoti, kad jaunuoliai, 
pabaigę mokyklą, tuoj gauna 
darbą. Man atrodė, kad jie 
gražiai gyvena, turi gražų 
namuką, 4 kambariai apa- 
šioj, 3 viršuj, turi didelį 
daržą, užsiaugina paršą, ne
dejuoja.

Kitą dieną važiavome į 
Šiaulius, kur gyvena mano 
brolio 2 dukterys, viena turi 
savo gražų namuką, daržą, 
kambariai gražūs, baldai taip 
pat, abudu su vyru dirba. 
Atrodo, kad geriau nereikia.

Nuvykome pas antrą duk
terį. Ji gyvena valdiškam 
name, turi 4 didelius kamba
rius, sako kainavo 9,000 ir 
pusę rublių. 3,000 įmokėjo, 
ir per 3 mėnesius moka po 
šimtą. Per 15 m. išmokės. 
Turi 3 sūnus. Jie vedę, 
vienas gyvena, su motina, 
kitas pabaigė inžinieriaus 
mokslą, išėjo į kariuomenę 2 
metų tarnybai. Vienas sūnus 
turi mašiną, mane nuvežė į 
Vilnių.

Mieli tautiečiai, kurie ma
note, kad Lietuvą reikia va
duoti, važiuokite ją pamaty
ti. Kiek tų naujų namų Vil
niuj, Kaune Šiauliuose, kur 
tik važiuoji, per laukus tai 
tik baltuoja didžiausi balti 
pastatai. Tai kas juose gyve
na? Opi darbininkai. Gal yra 
dar kokių trukumų, bet vis 
yra gerinama. Nereikia rū
pintis, kad iš darbo paleis, 
kad už randos nemokėjimą iš
mes į gatvę, kad už mokesčių 
nesumokėjimą atims namą.

Mes gyvename turtingoj 
Amerikoje, bet tas turtas 
yra kelių turtuolių rankose. 
Darbo žmogus, jeigu ką gau
na, tai tik per karą, ką 
išsikovoja!

Lietuva gyvuos. Joje gy
venimas eis geryn. Laimingi, 
kurie ten gyvena. Jus atsta
tė te Lietuvą iš griuvėsų, 
parodėt pasauliui, kad kas 
dirba, tas turi ir valgyti.

Pranė S.

„Tobulas muzikinis dialogas“
Šio metai respublikos nusi

pelniusiam artistui, Lietuvos 
TSR valstybinės premijos 
laureatui Raimundui Katiliui 
nepagailėjo artimų ir tolimų, 
įdomių kūrybinių kelionių. 
Meksika, Jungtinės Amerikos 
Valstijos, Suomija, Nikarag
va, Vengrija — tokie užsie
nio gastrolių maršrutai. O 
prieš kiek laiko smuikinin
kas grįžo į Vilnių po gastro
lių Pavolgio'miestuose. Kon
certus dažnai lydi atsiliepi
mai spaudoje, muzikos kriti
ku vertinimai.

,,Puikus smuikininkas su
žavėjo klausytojus, jo kon
certas tapo švente'', — šios 
eilutės iš recenzijos Suomi
jos laikraštyje „Helsingin sa- 
nomat", išspausdintos po 
koncerto Helsinkio tarptauti
niame meno festivalyje, kur 
mūsų artistas dalyvavo pra
ėjusią vasarą kartu su žy
miais Tarybų Sąjungos, kitų 
šalių atlikėjais.

R. Katilius Suomijon atvy
ko daugiau kaip po dešim
ties melų pertraukos — 1970 
m. jis tapo J. Sibelijaus kon
kurso laureatu. Dabartinis 
koncertas reiškė visiškai nau
ją susitikimą su šios šalies 
klausytojais.

Analizuodamas R. Katiliaus 
koncerto programą, autorius 
rašo: ,,Grojant Bethoveno 
Sonatą a-moll tarsi veidro
dyje atsispindėjo artisto pri
gimtis: jis sielvartingas ir
jautrus, liepsningas ir hero
jiškas, kartu paprastas žmo
gus ir temperamentingas vir
tuozas".

,,Katilius, būdamas labai 
geras smuikininkas, groja 
drauge su puikia pianiste La
risa Lobkova", ■— rašo Hel
sinkio laikraštis. Nuolatinė 
R. Katiliaus partnerė L. Lob
kova, Maskvos konservatori
jos koncertmeisterė, atkrei
pia ne vieno kritiko dėmesį 
savo muzikalumu. Duetas, 
susikūręs daugiau kaip pr-teš 
dešimt ‘nfįtetų, ‘ teikia dėuj* 
d^icitfgĮsfrib ^lį^^tojamš he- 
p r iė k a i št i n g ti' ahs Jm b 1 i š k u m u. 
Tai pažymi ir tų šalių spau
da, kur artistams teko kartu 
koncertuoti.

Palankiai įvertinti R. Kati
liaus ir L. Lobkovos koncer
tai Amerikos kontinente. 
Gastrolių metu Meksikoje R. 
Katilius grojo su Mechiko 
filharmonijos simfoniniu or
kestru valstybės sostinėje ir 
Pueblo mieste S. Prokofjevo 
Pirmąjį koncertą. Spauda 
glaustai, bet išsamiai prista
to smuikininką savo skaity

Kasmet Lietuvos ežeruose ir upėse, Kuršių mariose 
vidaus vandenų žvejai sugauna dešimtis tūkstančių centne
rių žuvies. Šiemet jų laimikiai prašoks 37 tūkstančius 
centnerių. Daug žuvų išauginama ir tvenkiniuose. Šiemet. 
juose išgaudyta ir parduota gyventojams 28 tūkstančiai 
centnerių karpių ir kitų vertingų žuvų.
Nuotraukoje; Išlaužo žuvininkystės ūkio žvejų valtys Ne- 
mune* M. Baranabsko nuotrauka

3-IAS PUSLAPIS

tojams, supažindina su jo 
kūrybine biografija, reper
tuaru, minėdama greta ge
riausių tarybinių smuikinin
kų kaip neprilygstamos ta
rybinės smuiko mokyklos at
stovą. ..Prokofjevo Pirmasis 
koncertas atlikėjui kelia di
džiulius techninius sunku
mus, tačiau jis kupinas gro
žio ir nepaprasto muzikalu
mo. Raimundas Katilius, val- 
dydamas reto skambesio inst
rumentą, pasiekęs aukšto 
techninio meistriškumo, per
davė klausytojams visą šios 
muzikos grožį, jos žavesį. 
Tai negali nenakerėti pačią 
reikliausią auditoriją", — to
kiais žodžiais apibendrina R. 
Katiliaus koncertą Mechiko 
laikraštis „EI universal".

Nikaragvos laikraštis „EI 
nuevo diario" taip pat paste
bi puikų smuikininko ir nuo
latinės jo koncertmeisterės 
L. Lobkovos ansamblį, emo
cinę dviejų atlikėjų pusiau
svyrą. „Tai lengvai galėjome 
įsitikinti grojant S. Prokofje
vo Sonatą. Atliekant šį kūri
nį nepaprastai tobulas muzi
kinis dialogas nė vieno ne
palieka abejingo, jis tarsi 
kviečia dalyvauti muzikos 
kūrime. Klausytojai artistams 
išreiškė didžiausią pagarbą ir 
dėkingumą. Juos svęi^iRę 
stovėdami, pasibaigus kon
certui vėl ir vėl kvietė į sce
ną", —- rašo „EI nuevo dia
rio".

Su Managvos kameriniu 
orkestru R. Katilius grojo 
V. A. Mocarto Penktąjį kon
certą. Ta proga laikraštyje 
„La prensa" skaitome: „Mu
lų jauno kolektyvo dalyva
vimas koncerte, kuriame gro
ja toks aukštos klasės muzi
kantas, — neužmirštamas 
įvykis".

Irena GALDIKAITE
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PO DAUNIŠKIO MIKRORAJONĄ GRYBAI, BET NE MIŠKO AUGA IR GRAŽĖJA BAISOGALA

Piktai nutrenkiu batus ir, 
atsisėdęs į fotelį, meiliai ap 
čiupinėju nuspaustus kojų 
pirštus, padus. Pasirodo, 
eidamas į Gaidžius keliukais, 
keliais ir vieškeliais sukoriau 
apie 20 kilometrų. Kad daug, 
niekas nepasakys, bet batai 
pasitaikė, kad juos kur! Už
tat dabar, jau atsiradęs vieš
butyje, stengiuosi būti pro
tingu ir įsikalbu, kad rytoj 
nei krust kiek tolėliau nuo 
šitos savo gūžtos. Pasidairy
siu aplink, papliauškinsiu fo
to aparatu, tik kad diena 
būtų graži.

Naktį lijo. Lijo ir ryte, bet 
paskui švito švito ir išsišvito, 
ir debesys iki tol tirštai 
aptempę Utenos padangę, 
pradėjo trūkinėti, per vis 
didėjančias jų properšas lai
mingai suspindėdavo saulė. 
Nuotaika irgi prasigiedrino 
ir buvo ne vakar vakaro. 
Persimečiau per petį foto 
aparatą ir klimbuodamas 
išėjau ieškoti deramų žurna
listui objektų. Egi, bet kur 
aš gyvenu, kokiame Utenos 
pakrašty?

— Čia Dauniškio mikrora- i 
jonas,—sako pirmoji patikta į 
moteriškė. Apsidžiaugiau, ! 
kad mikrorajonas, kad, vadi
nasi, jį išvaikščioti nereikės : 
didesnių pastangų. Vadina
si—žiūrėsiu, ką jis turi 
nuspaustos kojos man 
padaryti nesutrukdys.

Pirmiausiai nusitaikiau
to aparatą į viešbutį, labai 
šiam kraštui pritinkančiu 
“Aukštaičio” pavadinimu, 
paskui į kino teatrą, paskui 
į . . . Tačiau taip besislaisty- 
damai galime į savo galvas 
prisidėti ir žinių. Anksčiau, o 
tiksliau—prieš nemažai metų 
lyg ir negirdėjome tokio žo
džio— mikrorajonas. Gi vieną 
kartą išgirstas dabar mus 
tiesiog ėste ėda. Ir, beje, 
didžioji dauguma mūsų pa
žįstamų sulindo ir gyvena 
tuose mikrorajonuose—Vil
niuje ar Kaune, Panevėžyje 
ar Plungėje. Varėnoje ar 
Telšiuose, Biržuose ar Ku
piškyje . . .

Šis parašymas ir pluoštelis 
nuotraukų iš Dauniškio mik
rorajono tik primena, ką turi 
ir kiti tokie tvėriniai. Tik 
dabar man mikrorajonas 
neatrodo toks mažas, kaip jis 
save afišuoja. Ir kiti, ir šis, 
ne vieną dešimtį Lietuvos 
miestelių pranoksta savo di
dumu, ištaigumu įstaigomis, 
patarnavimais. Dauniškyje

ir
to

fo-

Gyvenamieji namai

N *

Statomas statybininkų administracinis pastatas.

Vaikų lopšelis —darželis

Ketvirtoji vidurinė mokykla

Parduotuvė

nas. Čia pat teliūškuoja tel- 
kinėlis vandens. Prisėdu ant 
suoliuko ir pro mane praeina 
žmonės,—vieni skubūs, ma
tyt, vejami reikalų, kiti vos 
vos kruta—pėdina, pėdina, 
pėdina . . . Properšoje išsiki
šo saulė, nusijuokė ir jau

dabar gyvena daugiau kaip j užlindo už kito debesies.
šeši tūkstančiai žmonių, vi
durinėje mokykloje mokosi 
apie 1800 mokinių, lopšelį- 
darželį lanko 280 vaikučių. Ir 
regisi, kad šituo nepasiten- 
kys, kadangi, kaip regėjome, 
čia pat, tik kitoje pusėje 
kelio vyksta statybos. Va, 
prie neužbaigto devy- 
niaaukščio linguoja krano 
strėlė, o kiek tolėliau patrau
kia akis irgi dar nebaigtas, 
įdomios architektūros pasta
tas. Nemaniau, kad čia gyve
namasis namas, net negalė
jau įspėti ir jo paskirties.

— Žmogau, —klausiu,-ką 
čia lipdote?

Tasai šypsosi, girdi, ne iš 
uteniškių būsiu, kad nežinau, 
jog čia jie stato statybos 
tresto aikštelės administraci
nį pastatą.

— Aaa! Tai dėkui,—sakau 
jam.

Pasivaikščiojimas po Dau
niškio gyvenamąjį mikrora
joną užtruko ilgiau negu ti
kėjausi. Pagaliau išėjau prie 
pušynėlio—jis nedidelis, jau-

Ruduo. Tačiau tokį, koks 
jis Lietuvoje šiemet, žmonės 
vadina aukdiniu rudeniu. Pa
sirenku sukritusių pakojyje

beržų lapų ir juos šiugžden
damas saujoje nueinu smėlio 
takeliu, kuris supiltas pa
kraštyje nendrėmis apaugu
sio tvenkinio. Gražūs, šilti 
lapai ir šviesios, geros min
tys ... Iš čia regiu ir kitą, 
dar kuriama Aukštakalnio 
mikrorajono statybos ir na
mus, paskui sužinom, kad jis 
bus beveik dvigubai didesnis 
už Dauniškį.

Pranas Kartonas

Ne visiems žinoma, kad 60 
procentų visų grybų yra mik
roskopinio dydžio. Jie gy
vena dirvoje, vandenyje, pa
razituoja anl žmonių ir gyvu
lių. Grybų vaidmenį sunku 
pervertinti. J m padeda tor- 
rnuotis dirvai, gamina mieles, 
antibiotikus, vitaminus, orga
nines rūgštis ir t. t.

Daugybes mikroskopinių 
grybų tarpe yra grobuonys, 
kurie ypatingu būdu gaudo 
smulkias kumelaites • ne
matodes h jomis minta, su- 
leisdami į jas savo čiuptuvė
lius. Atliekami bandymai, 
kaip šiuos grybus panaudoti 
kovoje su nematode, kuri 
daro didžiulę žalą žemės 
ūkiui.

Grybas rugių parazitas 
kai kuriuose ūkiuose vei

siamas specialiai. Grybų ap
krėstoje rugio varpoje 
grūdų, o styro tamsiai 
lėtiniai grybo rageliai, 
sudėtyje yra vertinga 
tinė medžiaga

šimtai apylinkės 
fonduose—virš de- 
tūkstančių įvairių 
Bibliotekos vedėja

tt-ruM tcMn 
fHl

ciėra 
vio- 

kurių 
vais- 

alkaloidai.
beta, kad 

vynuogių kenkėjas — mik
roskopinis grybas botritis, 
patekęs į rūgstantį vynuogių 
vyną, suteikia jam ypatingai 
malonų skonį. Puvėsis, kuris 
ant vynuogių susidaro šio 
grybo dėka, pavadintas „kil
niu puvėsiu“. Prancūzijos Su
temo provincijoje vynuoges 
pradeda skinti tik tada, kai 
jos jau būna apsėstos grybo. 
^Soterna“ tipo vynai labai 
vertinami pasaulio rinkoje.

Science Digest".
priežasties šiems 

nebuvo, — 
Bai-

nuo

javo

• MIRTINAI IŠGĄSDINTI

Žmonės visada, bent jau 
nuo biblinių laikų, tikėjo, kad 
galima mirtinai išsigąsti. Bet 
iki šiol tai nebuvo moksliškai 
patvirtinta. Amerikietė moks
lininkė dr. M. Cebelin, mikro
skopiškai ištyrusi širdis pen
kiolikos žmonių, mirusių po 
išgąstingų situacijų, rado jo
se būdingų pakenkimų. Šir
dies ląstelės buvo tiesiog su
ardytos staigios organizmo 
reakcijos j baimę, — rašoma 
žurnale

„Kitos
žmonėms mirti 
sako dr. M. Cebelin. 
mės sukeltas stresas gali pa
likti mirtinus oakitimus širdies 
raumenyje". Visos penkiolika 
aukų patyrė smurtą, bei su
žeistos buvo nesunkiai, 
žaizdų neturėjo mirti.

Dr. M. Cebelin apie
darbą, kuriam vadovavo Kle- 
velendo teismo medicinos 
ekspertas C. S. Hiršas, per
skaitė pranešimą Tarptautinė
je patologų akademijoje. Gy
dytojai nustatė, kad trijų ket
virčių aukų širdyse buvo žu
vusių ląstelių, o nuo širdies 
priepuolio taip neatsitinka. 
Šitaip pakitusių ląstelių ran
dama ir eksperimentinių gyvū
nų širdyse po stiorių stresų.

Pasirodo, kad širdį taip su
doroję adrenalinas. Sj stip
rų hormoną išskiria antinks
čiai, kilus pavojui, kai rei
kia paruošti organizmą gin
tis ar bėgti. Jei gyvūnas ar 
žmogus negali nei gintis, nei 
bėgti, išskirtasis adrenalinas 
pražudo širdies ląsteles.

■ ATSKLEISTA 
PASLAPTIS

VFR chemijos inžinierius 
Frederikas Džunamenas (F. 
Junemen) paskelbė atskleidęs 
Stradivarijaus smuikų paslap
tį. Atlikęs seriją eksperimentų, 
jis priėjo išvadą, jog Sfradi- 
varijus pirmiausia pašalindavo 
iš medienos sakingas medžia
gas. Kaip tik jos ir iškreipia 
garsą.

F. Džunamenas ėmė daryti 
muzikos instrumentus rastuoju 
metodu. Kai kurie jo smuikai 
neatskiriami nuo autentiškų 
„stradivarijų".

Baisogaloje —vienos di
džiausių Radviliškio rajono 
apylinkių centre per pasta
rąjį dešimtmetį išaugo dau
giaaukščių namų kvartalai, 
pastatyti zoniniai kultūros 
namai, poliklinika, ligoninė, 
daug kitų visuomeninės pa
skirties pastatų. Pasikeitė ne 
tik apylinkės ekonomika, bet 
ir gyventojų buitis, kultūri
nis gyvenimas.

Praverkime Baisogalos bi
bliotekos duris. Čia dabar 
pastoviai skaito daugiau kaip 
aštuoni 
žmonių, 
šimties 
knygų.
Elena Pužauskienė džiaugia
si aktyviais skaitytojais, bi
bliotekos pagalbininkais, ku
rie ne tik patys pamėgo 
knygą, bet ir yra nuoširdūs 
jos propaguotojai. Kartoteka 
rodo, kad daugiau kaip pusė 
skaitytojų žemdirbiai ir že
mės ūkio specialistai.

Baisogalos bibliotekai su
teiktas puikaus darbo biblio
tekos vardas. Čia gražiai su
tvarkyti stendai, literatūra 
suskirstyta pagal skaitytojų 
interesus, vyksta įvairios pa
rodos, knygų aptarimai. Dė
mesį patraukia ir nuolat at
naujinamas skyrelis “Baiso
gala ir baisogaliečiai”. Jame 
sukaupta medžiaga—lyg sa
votiška miestelio istorija.

Nuo seno Baisogalos apy
linkės garsėjo, kaip maištin
gas kraštas. Šių apylinkių 
valstiečiai aktyviai dalyvavo 
kovose prieš išnaudotojus. 
Susibūrę Komaro, Jagmino 
ir Kerbedžio dvarų kumečiai 
drauge su Baisogalos gele
žinkelio stoties darbininkais 
1918 metų gruodžio mėnesį 
sukūrė Darbininkų ir maža
žemių tarybą, sudarė Liau
dies milicijos būrį. Nors ta
ryba gyvavo tik tris mėne
sius, tačiau žmonėms sušvito 
geresnio gyvenimo viltis. 
Buržuazijos valdymo metais 
Baisogala buvo valsčiaus 
centras. Čia veikė LKP po
grindinė organizacija, buvo 
įsikūręs LKP Kėdainių para- 
jonio komitetas. Su dideliu 
džiaugsmu baisogaliečiai su
tiko 1940 metus. Ypač atmin
tini jie buvusiems beže
miams, pirmą kartą gavu
siems žemės.

Išaugo ir suklestėjo apylin
kė Tarybų valdžios metais. 
Prieš karą Baisogaloje šalia 
puošnių Komaro rūmų buvo 
tik pradinė mokykla, karče
ma, paštas ir bažnyčia. Šian
dien apylinkėje yra vidurinė, 
aštuonmetė ir trys pradinės 
mokyklos, šešios bibliotekos, 
trys kultūros namai, trys 
vaikų darželiai-lopšeliai, du 
felčerių-akušerių punktai, 
poliklinika, ligoninė, penkio
lika parduotuvių, keturios 
valgyklos.

Didelės įtakos miestelio 
augimui turi čia įsikūręs Lie
tuvos gyvulininkystės moks
linio tyrimo institutas. Jo 
dėka Baisogala šiandien ge-

Nuotraukose: Baisogalos 
žauskienė 
rūmai.

su jaunaisiais skaitytojais; instituto
vedėja Elena Pu- 

centrinini

Sukanka 70 metų, kai gimė puolas revoliucionierius
Stasys Zajančkauskas

j poeziją jis atėjo iš gyvenimo univer
sitetų. Jo mūzos nelepino slogi smetoni
nės, Lietuvos tikrovė, poetas perėjo Di
džiojo Tėvynės karo ugnį, patyrė visą su
dėtingo pokario dramatiškumą. Trumpas, 
bet turiningas, liaudžiai paaukotas poeto 
gyvenimas mums primena J. Janonio, A. 
Jasučio kalią.

S. Zajančkauskas gimė 1911 m. Ukmer
gės priemiestyje, vargingo akmenskaldžio 
šeimoje. Kaimyninių gatvių gyventojai Za
jančkauskus vadino Kiškiais, gražią lietu
višką pavardę, matyt, bus pakeitusi su
lenkėjusi miesto valdininkija.

Poeto vaikystė buvo skurdi, varginga. 
Stasiukui einant šeštus melus, džiova m/irė 
molina, ištuštėjusiuose namuose nesibai
giančias riaušes kėlė girtuoklis tėvas. Iš 
mažumas S. Zajančk suskas stebėjo darbo 
žmonių gyvenimą, anksti jame pabudo 
žmoniškumo, soc alinės teisybės ilgesys.' 
Skirtingom kalbom kalbanti, tačiau tą 
parį jungą tempianti darbininkija skiepijo 
vaiko širdyje internacionalizmo dvasią.

Piemenaudamas S. Zajančkauskas sukūrė 
ir pirmuosius savo eilėraščius.

1928 metais jis išvyko j Kauną. Čia

dirbo įvairius, dažniausiai juodus ir men
kai apmokamus darbus. Tačiau iš arli ga
lėjo s.ebėli prolelariaio gyveniną, gau
davo pasiskailyfi marksistinės Ii leralūros. 
D .deij įspūdį poetui padarė J. Janon.o 
ei'ėr aščiai.

S. Zajančkauskas visą gyvenimą 
gojo sveiką, fiieralūrinių ambicijų 
žaloią prigimtį, 
rinkinį 
fui rūpėjo 
kių, kaip jis, 
verdamas Kaune, jis ilgėjosi 
Ukmergės priemiesčių, vaikystės 
1 935 m. nuvyko į gimiąsias 
ir, len susitikęs piemenavimo

Vandutę, ją vedė. Apsigyveno žmonos 
tėviškėje — Sieponavos kaime.

Atkūrus Tarybų valdžią, poetas dirbo 
partijos Ukmergės apskrities komiie'e 
instruktoriumi, čia atsiskleidė jo tatenlas 
bendrauti su žmonėmis. S. Zajančka uskas 
su užsidegimu aiškino valstiečiams poliū- 

padėlį, agitavo už Tarybų valdžią. 
Poetas siunčiamas į Kaune veikusius žur- 
nallsttkos kursus. Tačiau užgriuvo karas.

1942 m. sausio mėnesį S. Zajanjtkaus-

išsau- 
nes j- 

Išleidus pirmąjį poezijos 
Sparnuotos mintys“ (193~), poe- 

ne šlovė, o dainos verias to- 
vargo vaikų gyvenimas. Gy- 

skurdžių 
bičiulių, 

apylinkes 
melų drau-

rai žinoma visoje respubliko
je. Į ją dažnai užsuka tie, 
kuriems rūpi gyvulininkys
tės reikalai kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose. Insti
tutas yra ne vien šios šakos 
mokslinis centras, bet ir židi
nys, iš kurio po visą respu
bliką sklinda gyvulininkystės 
mokslo pasiekimai, gamybi
nio darbo naujovės.

Išaugo, pagražėjo ir Baiso
galos apylinkei priklausan
čios Vainiūnų, Palonų, Aug-

menų kolūkinės gyvenvietės. 
O Pakiršinyje didelę dau
giaaukštę gyvenvietę įsiren
gė melioratoriai. Joje dabar 
jau arti tūkstančio gyvento-
Jū-

Apylir 
jos, 
Patys
aktyvūs 
išrinkti 
taryba v 
linkės d. 
mui.

kėje įsitvirtino nau- 
prasmingos tradicijos.

eriausi darbuotojai, 
visuomenininkai yra 
į Liaudies deputatų 
'adovauja visam apy
nį giaša k ia m gyve n i

A. Norvaišas

ĮVAIRENYBĖS
KREDITAVIMO
MECHANIZMAI

Firma „Emidate“ (Vindzoras, 
Anglija) konstruoja kreditavimo 
mechanizmus įvairiems auto
matiniams įrengimams, kad per 
monetų priėmėjus būtų galima 
apmokėti už tam tikras paslau
gas.

Naujieji mechanizmai bus pa
naudojami apmokėti įvairios ver
tės kreditinėmis kortelėmis, pi
nigų sumą užrašant magnetinė
je juostelėje. Antai naudojantis 
telefono automatu, ši kortelė 
įdedama į mechanizmą ir, bai
gus pasikalbėjimą, grąžinama 
savininkui atgal, pažymėjus, kiek 
atsiėjo pasikalbėjimas.

Panašios kreditinės apmokė
jimo už naudojimąsi telefonu 
sistemos automatai kuriami ir 
Italijoje.

DANGŲ MATUOKLIS
JAV firma ,,UPA Technology“ 

sukūrė įtaisą ,,Microderm MO-5“, 
kuriuo galima išmatuoti detalių 
metalinių dangų storį, jų near
dant. Danga gali būti aukso, 
kadmio, rodžio, aliuminio ir pan. 
Ji matuojama beta spindulių im- 
pu'sais. įtaisas skiriamas elekt
ronikos pramonei. Jį galima nau
doti ir automatiškam matavimui 
intervale nuo 4 sekundžių iki 12 
minučių. Išmatuotas dangos sto
ris parodomas keturių skaitmenų 
indikatoriuje. Matuoklis jungia
mas j elektros tinklą.

kas atsidūrė Balachnoje, kur buvo for* 
nujojama lietuviškoji divizija. Jis pnskh 
riamas būrio vado pavaduotoju polilU 
niams reikalams.

Karo metais poetas daug rašė, sukūrė 
populiarią „Kovos dainą“. To meto jė 
lyrika pasižymi nuoširdumu, paprasta liad« 
diška forma.

1944 m. gruodyje poetas sugrįžo | 
Ukmergę ir buvo p&s’kirias apskrities 
laikraščio „Tarybinis kelias" redaktoriumf, 
Poeziją jis derino su publicistika, $ker< 
sai išilgai išvažinėjo Ukmergės apylinke^ 
aiškindamas žmonėms naujo gyvenimo 
prasmę, skaitydamas liaudies priešus de- 
mask jojančios poezijos posmus.

S. Zaj ančkauskas žuvo nuo bur
žuazinio nacionalisto kulkos gimtoje 
krašto laukuose. 1947 m. kovo 10 d., da.« 
lyvaujant tūkstančiams žmonių, palaidota^ 
Ukmergės kapinėse. Neilgą, bet prasmin* 
gą poeto gyvenimą getai apibūdina jd 
paties žodžiai:

Dings nakties šešėliai Ir tamsybių skraistė, 
Dings iš žemės veido šliužų giminė, 
Tik sukurtos dainos po beržais, paraistėj, 
Būsimai žmonijai vis primins mane...

ZIGMAS SINTAUTAI

LITERATŪRA IR MENAS ® 1981 LAPKRIČIO

VIETOJ SIDABRO

Vakarų IVokjetijos firma „Agfa- 
pagamino paprastą fo 

kuriame nėra sidabro, 
panaudotas bismutas - 
kuris dvidešimt kartų 
gž sidabrą. Firma tei- 

taupant sidabrą, ku 
ulio rinkose nuolat 
buvo sukurta visiškai

tofilmą, I 
Vietoj jo 
metalas, I 
pigesnis 
gia, kad, 
ris pas; 
brangsta, i 
nauja fotofilmų gamybos techno 
logija.

K. Ferbekė, vienas naujojo fil 
mo kūrėjų, 
juostoms 
metalų. Užtenka. kad metalas su
laikytų šv 
ginti neaukštoje 
Yra kelios 
bismutas 
riau 
jis - 
to, jj 
prieš 
bai.

Be 
taupymo 
sprendžia 
-- „Fuji“

pareiškė, kad filmo 
gaminti tinka daugelis

iesą ir garuotų paly 
temperatūroje.

priežastys, dėl kurių 
.iiam tikslui tinka ge

kiti metalai. Pirma, 
Be

a mažiausiai apdoroti 
audojant filmų garny

negu! 
mažiausiai toksiškas.

reik
pan

,.Aq fa-Gevvaert“, sidabro 
problemas taip pat 

anglų „llford“, japonų 
r daugelis kitų firmų.

MAŽI, BET GALINGI

kijos Plzeno mieste 
„Skoda“ pradėti 
eli šaltkalviški 
prakirtimui 

metalinių 
rosu galima 
labai tiksliai
darbo stūmoklis vai- 

Iškirtimas arba 
p pat atliekamas ran 

mechanizmu. Pro
14 000 N jėgą

qa 
p rė

mė ta lo 
profilių 

opot ac i 
ir sau

Cekoslov 
gamykloje 
minti nedi 
sai skylių
lakštuose bei 
I e n k i m u i. P 
jas atlikti I 
giai, nes jo 
domas ranka, 
lenkimas ta | 
ka svirtiniu 
sas generuoja 
Ypač juo patogu pradurti mažas 
skyles grūc 
galima 
greitį ir jė 
tomas ant : 
prie jo tvirt

Intose detalėse, net 
reguliuoti operacijom 

gą. Visas įtaisas sta 
5altkalviško stalo it 
inamas.

SKAIČIUOKLIS
„LOGOS 9"

Italijos f i 
jo gaminti 
liūs „Logos-9“, 
skiriasi nuo 
ma, jie turi 
raną. Antrė
šia, — mažiausią 
spausdin imo 
tos galvutę, 
liekami veil 
suoti popiet 
įskaitomais 
nimui visiškai 
šąląs ar da: 
do ir naują 
juodi ženki 
nuo spausdi i 
senimo. Spausdinama labai grei
tai — 2 eilutės per sekundę. Kai 
skaičiuoklių 
gali veikti baip laikrodis 
do valandas 
dės.

•ma „Olivetti“ pradė- 
kišeninius skaičiuok- 

kurie nemažai 
daugybės kitų. Pit -
dvylikos ženklų ek 
— Ir tat svarbiau- 

pasaulyje 
ant popieriaus Juos-
Visi skaičiuoklių at- 

smai gali būti užfik- 
iuje ryškiais, gerai 

ženklais. Spausdi 
nereikalingas ra

žai, nes firma išra- 
popierių, kuriame 

lai atsiranda vien 
nimo svirtelių stuk-

neskaičiuojama, jis 
ro

miu u tęs ir se ku n-
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Naujųjų Metų proga sveikinu gimines Tarybų 
Lietuvoje; draugus, pažįstamus ir artimuosius 
Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Lai būna taika ir ramybė visame pasaulyje!
GEORGE RODIS

Windsor, Ont., Canada

Su Kalėdomis ir Naujaisiais Metais visus mūsų 
gimines ir draugus Kanadoje, Jungtinėse Valstijo
se ir Tarybų Lietuvoje.

LEO SVIRPLIAI su šeima 
Windsor, Ont., Canada

w

n

Su Kalėdomis ir Naujais metais, sveikiname 
visus mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

S. E. A. BALTULIŲ šeima 
Windsor, Ont., Canada

Su sezoninėmis šventėmis
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus, drau

ges ir pažįstamus. Linkime visiems sveikatos ir 
metais.

ANA ir CHARLIS NARUSH
Willowdale, Ont., Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikiname “Laisvės” personalų, visus “Laisvės” 

skaitytojus, drauges ir draugus Kanadoje, JAV ir 
Tarybų Lietuvoje. Linkime stiprios sveikatos, 
sėkmės visiems ir kad 1982 metai atneštų taiką ir 
draugystę.

MATAS ir EMILIJA ŠIMKŪNAI
Brampton, Ontario, Canada

^Į

su

Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugija 

sveikina visus kuopos narius ir bendraminčius
Naujaisiais Metais. Linkime geriausios sėkmės ir 
s v oi k 211 os 

TORONTO KUOPOS VALDYBA

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu “Laisvės” laikraščio leidėjus, skaityto

jus, rėmėjus, gimines ir pažįstamus. Nuoširdžiai 
linkiu visiems geros sveikatos ir viso gero 
gyvenime.

Lai būna visų obalsis 1982 metais! Tegyvuoja 
Taika tarpe tautų visame pasaulyje.

J. ŠINKŪNAS
Toronto, Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus gimines, draugus bei pažįsta

mus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose. Linkime visokeriopos sėkmės gyve
nime.

Tebūna taika pasaulyje visiems laikams.

A. E. MORKEVICH
5031 Campbell 

Chomedey, Laval, Que.
g Canada H7W 4R5 <

M
X*

“LAISVĖ”

Klaipėdos miesto kultūros namų liaudies šokių kolekty
vas “Žilvinas” jau trisdešimt metų koncertuoja uostamies
tyje, kituose respublikos miestuose. Turtingą savo reper
tuarą klaipėdiečiai pastaruoju metu papildė naujai paruoš
tais šokiais “Rasodėlė”, “Paplėstuodegis” ir “Paskutinė 
polka”.

Nuotraukoje: “Žilvinas” šoka Klaipėdos jūrų muziejuje.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Karališkių kai II o, Sakių
rajono šeimos 1893 metais

Vartau 1893 metų doku
mentus. Jie įdomūs ne tik 
man, bet ir mokslininkams. 
Tuo labiau, kad ši medžiaga 
niekur nespausdinta, pana
šios medžiagos labai mažai 
berandama. Daug senų ar
chyvų dingo, arba per karus 
buvo sunaikinta. Todėl kiek
viena praeities smulkmena 
mokslui įdomi.

Kaimelio, Šakių rajone pa
rapijoje 1893 m. buvo 23 
kaimai ir 6 dvarai, kuriuose 
gyveno 2775 žmonės: 1358 
vyrai ir 1412 moterų, iš 
kurių buvo 385 berniukai iki 
8-10 metų ir 375 mergaitės.

Kaimelio parapijai priklau
sė Aleksandravos kaimas su 
388 žmonėmis, Kėpštų kai
mas 56 gyventojai, Varšulių 
km. 69 gyv.; Ciuriškių km. 
42 žm., Degėsių km. 76 žm., 
Voveriškių km. 36 žm., Ja
kaičių km. 26 žm., Paorijų 
km. 68 žm., Burbiškiu km. 
21 žm., Šiurpiškių km. 57 
žm., Dagilių km. 26 žm. 
Laučių km. 40 žm., Bunikėlių 
km. 63 žm., Bunikių km. 133 
žm., Jokeliškių km. 40 žm., 
Karališkių km. 520 žm., Pa
piškių km. 210 žm., Meški
nės km. 17 žm. Kaimelio km. 
286 žm., Kukarskės km. 49 
žm., ir Šiaudinės miestelyje 
(kaime) 139 žm.

Be šių kaimų 39 žmonės 
gyveno Papiškių dvare, 14 
žm. gyveno Meškinės dvare, 
92 žm. gyveno Kaimelio dva
re, 50 žmonių buvo Fryd- 
richsfeldo dvare (vardas nuo 
vokiečių kaizerio Fridricho, 
kuris lankėsi Kidulių dvare, 
kur susitiko su rusų caru 
Aleksandru, kur tarėsi dėl 
kovos su Napoleonu.

Prūsija tada buvo užimta 
Napoleono kariuomenės.

Frydrichsfelde vietovė, vė
liau buvo pavadinta Naudva- 
riu, t. y. Naujuoju dvaru, 
kuris buvo išdalintas tarp 
kario metu bežemiams, ku- 
miečiams ir savanoriams.

Pavinkšnupio dvare gyve
no 20 žmonių (Vėliau ši 
vietovė buvo pavadinta Ab- 
lomskine).

Pavinkšnupio vardas kilęs 
nuo Vinkšnupio upelio. Kidu
lių dvare tada gyveno 106 
žmonės.

1893 metais Kaimelio para
pijoje gyveno 419 šeimų, 
vidutiniškai vienoje šeimoje

buvo po 6.6 žm.
Karališkių kaime 1893 me

tais gyveno 75 šeimos, kurio
se buvo 520 žmonių, iš kurių 
372 suaugę (priimą Komuni
ją) ir 148 maži; 254 vyrai ir 
266 moterys. Vidutiniškai 
kaimo šeimoje gyveno 6,9 
žmonės. Skaitlingiausios bu
vo Juozo Balčiūno ir Antano 
Kenočio šeimos, po 15 žmo
nių šeimoje. 142 žmonių bu
vo Juozo Petrikio, po 12 
žmonių, Andrejaus Mankaus 
ir Jurgio Barono po 11, 
Juozo Skamarako, Antano 
Petkevičiaus, po 10 buvo 
žmonių Andriejaus Naujoko, 
Juozo Sandargo, Simano Ma
caičio, Jono Pilkausko ir Jo
no Kliorikaičio šeimose, po 9 
žmones buvo Jono Bakševi- 
čiaus, Antano Lūžo ir Simo
no Žemaitaičio šeimose. De
šimt šeimų turėjo po 8 žmo
nes šeimoje, 10 šeimų turėjo 
po 7 žmones ir 13 šeimų po 6 
žmones šeimoje. Kitos šei
mos buvo mažesnės.

Karališkių kaime tada gy
veno dvi Pilkauskų, Valaičių 
ir Macaičių šeimos, trys 
Mankų, Kailiūnų, Bakševičių 
šeimos, po keturias Skama- 
rakų ir Kliorikaičių šeimas. 
Kitų šeimų buvo po vieną 
kaime.

Ir dabar Karališkių kaime 
tebegyvena Skamarako, Pil
kausko, Kliorikaičio, Bakše- 
vičiaus, Valaičio, Skilinsko, 
Gusto palikuonys.

1893 m. į Karališkių kaimo 
sudėtį įėjo ir Palankinės kai
mas, kuris po Pirmojo pasau
linio karo buvo atskirtas nuo 
Karališkių kaimo.

Kada matininkai skirstė 
kaimų žemes, pagal Sebasti
jono Balčiūno pasakojimą, 
Kaimelio dvaro savininkas 
nugirdė matininkus, ir tie 
atmatavę teisingai Vietinin
kų ir Pempėnų linijos (pirmą 
ir antrą liniją), Plentu nuėjo 
į pietryčius, kol Kaimelio 
dvaro savininkas nepasakė 
“gana”. Nuo čia buvo išvesta 
kaimo Dumblėnų (trečiosios) 
linijos vakarinė riba, tuo 
būdu atimant didelius Kara
liškių kaimo žemės plotus iš 
Karališkių gyventojų. Už tai 
trečioji ir ketvirtoji kaimo 
linijos žymiai trumpesnės už 
pirmąją.

Kęstutis Balčiūnas
Kraštotyrininkas

£ ®
I Naujųjų Metų proga i
§ Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus Lietu- 

voje, Amerikoje ir Kanadoje. Linkiu visiems
Žg stiprios sveikatos ir visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė!

JOSEPH BRAZDŽIUS
Sudbury, Ont., Canada j-g

LIETUVIŠKIEJI ŽODYNAI
Toli gražu ne kiekvienas 

kalbininkas žino, kad sąvokai 
“eiti” nusakyti lietuvių kalba 
turi . . . 350 sinonimų. Bū
tent tiek jų randame “Moks
lo” leidyklos išleistame Anta
no Lyberio “Sinonimų žody- M ne .

— Lietuvių kalba,—sako 
A. Lyberis,—turtinga sino
nimų. Žodyne pateikiau jų 27 
tūkstančius.

Vartai naująją knygą ir 
stebiesi, kokios didelės yra 
kai kurių sinoniminių žodžių 
grupės. “Arklio” sąvokai iš
reikšti pateikta daugiau kaip 
80 žodžių, “valgyti”—virš 
šimto ir t. t.

A. Lyberis—vienas seniau
sių iš dabartinių mūsų kalbos 
lobių rinkėjų. Šiemet jam 
sueis 72-eji metai. Iš jų be
veik pusę šimtmečio moksli
ninkas verčia žodynų vagą. 
Dar 1932 metais pradėjęs 
dirbti įžymaus lingvisto J. 
Balčikonio įsteigtoje “Lietu
vių kalbos žodyno” redakci
joje, jis ypač vaisingai tęsia 
savo veiklą Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute. Už pirmuo
sius akademijos Lietuvių kal
bos žodyno” tomus jam drau
ge su grupe kitų kalbininkų 
buvo paskirta Lietuvos TSR 
respublikinė premija. Šiemet 
išeis dvyliktasis žodyno to
mas, o iš viso jų bus aštuo
niolika.

Vienas akademinių žodyno 
autorių—A. Lyberis kelias
dešimt metų rinko sinoni
mus. Nūnai jo kartotekoje 50 
tūkstančių kortelių. 1961 me
tais išėjo jo paruoštas pirma
sis lietuviškasis sinonimų žo
dynas. O dabar pasirodęs 
leidinys—kur kas platesnės 
apimties.

Kalbos lobyną atskleidžia 
ir daugelis kitų lietuviškųjų 
žodynų. Antai 1977 metais 
pirmą k tirtą pasirodė Jono 
Paulausko “Lietuvių kalbos 
frazeologijos žodynas”, supa
žindinantis su tūkstančiais 
būdingiausių posakių. Šį dar
bą tęsė Jonina Lipskienė, 
pateikusi knygą “Lietuvių 
kalbos somatiniai posakiai”. 
Joje išspausdinti frazeologiz
mai, susiję su žmogaus gal
va. O Konstancija Vosilytė 
paruošė spaudai “Palygina
mųjų frazeologizmų žodyną”. 
Jame figūruos posakiai su 
žodžiais “kaip”, “lyg” ir pa
našiai.

Pradėti leisti lietuvių kal
bos tarmių žodynai. Pradžią 
padarė Vytas Vitkauskas. Jo 
knyga supažindina su viena 
žemaičių tarme.

Mokslo laimėjimai atsispin
di respublikoje leidžiamuose 
terminų žodynuose. Fizikos 
mokslo jaunų šakų—puslaidi
ninkių fizikos, plazmos fizi
kos, kvantinės radiofizikos, 
biofizikos ir kitų terminai 
pateikti “Mokslo” leidyklos 
išleistame “Fizikos terminų 
žodyne”. Šį stambiausią Lie
tuvoje 700 puslapių termino
loginį žodyną paruošė tarpži
nybinė fizikos specialistų ko
misija, o redagavo grupė 
mokslininkų, vadovaujama 
akademiko P. Brazdžiūno.

Veikale pateikta beveik 20 
tūkstančių žodžių,—moksle, 
pedagogikoje bei populiario
joje literatūroje naudojami 
fizikos bei gretimų mokslų 
lietuviški terminai, taip pat 
atitikmenys rusų, anglų bei 
vokiečių kalbomis. Daugelio 
leidinyje figūruojančių lietu
viškų terminų dar nebuvo 
prieš 23 metus, kai Vilniuje 
išėjo pirmasis toks žodynas.

Per paskutinįjį dešimtmetį 
naujų terminologijos žodynų 
susilaukė ir kitų sričių spe
cialistai—žemės ūkio, skai
čiavimo technikos, zoologi
jos, meteorologijos, botani
kos ir kitų. Dienos šviesą 
neseniai išvydo “Medicinos 
terminų žodynas”. Šis šimto 
spaudos lankų foliantas yra 
aiškinamasis, o drauge ir

verčiamasis: lotynų-lietuvių- 
rusų. “Mokslo” leidyklai 
įteiktas tokios pat apimties 
rusų-lietuvių kalbų “Techni
kos terminų žodyno” rank
raštis.

Knygų lentynose galima 
taip pat išvysti solidžius— 
kone tūkstančio puslapio 
apimties—Tarybų Lietuvos

Lietuvos
parodos

fotomeistru 
Voronove
Voronovo Li
meno galerijo- 

L ret u vos

Pamos k vės 
rybinio ūkio 
je įvyko Thrybų 
meistrų spalvotų fotografijų 
parodos a p ta 
galerijoje b 
jarni vilniec 
čiaua, Z. Kazėno, C. Montvi
los, V. Daine! 
rų darbai.

Įdomu prisiminti

rimas. Šį rudenį 
i|uvo eksponuo
ju J. Kaipavi-

lio ir kitų meist-

1 v -r , Įucmiu. pi u i
mokslininkų paruoštus ben- ga draugystę, 
druosius verčiamuosius žo- tarp Tarybų Lietuvos 
dynus: rusų-lietuvių, vokie- 1 meistrų ir Voronovo
čių-lietuvių, anglų-lietuvių, 
lenkų-lietuvių ir t. t.

Jei ikikariniais metais pa
našaus pobūdžio literatūra 
retai pasirodydavo tūkstan
čio egzempliorių tiraže, tai 
dabar ji tapo masiška. Antai 
vienatomis aiškinamasis 
“Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas” išleistas 100 tūks
tančių egzempliorių tiražu.

Saliamonas Vaintraubas

TIESOS KRISLAI
Ir gaidys savo kieme drą

sus, kol jo neužpuola vanagų 
gauja.

Ir pragaras grįstas gerais 
norais. Tik tie norai—vel- 
nioniški.

Kiekvienas nori būti lais
vas, bet ne kiekvienas dėl 
laisvės kovoja.

Laisvės siekis—kilniau
sias..

Jei pasirinkai laisvės kelią, 
tai eik juo, nebodamas pavo
ju!

Bailys niekada nebus lais
vas.

Tik laisvas žmogus sugeba 
padaryti negalimą galimu.

Laimingi tie, kurie žino, ko 
ieško.

Didelė laimė įsitikinti žmo
gaus nekaltumu.

Tik šiaudinėje pastogėje 
išliko mūsų kultūros perlai 
bei tautiniai lietuviški jaus
mai. Tik šiaudinėje pastogė
je skambėjo linksma, o kar
tais ir liūdna lietuviška dai
na, tik ten ji išliko, kad mūsų 
karta ir busimosios kartos ją 
puoselėtų, mylėtų ir neati
duotų užmarščiai, kad ja gė
rėtųsi visas pasaulis!

Kęstutis Balčiūnas

Washington. — Specialio
mis iškilmėmis prisiminta, 
kaip prieš 40 metų, gruodžio 
7 d. japonai užpuolė ir su
bombardavo JAV laivyną 
Pearl Harbor, Havajuose, 
dėl ko sekančią dieną JAV 
paskelbė karą Japonijai.

bei fotografi 
čia galerijų

šia pro- 
užsimezgusiĄ 

foto
meno 

os galerijų, pa- 
įkūrūno istori-

kūrimo inicid- 
o direktorius E. 
ir R. Lugovsko- 

pagal 
ne 

menu, Irct ir 
kulptūras: visą

Galerijos 
toriai - - uk 
Gončio rovus 
jus. Ūkio direktorius, 
specialybę zootechnikas, 
tik domisi 
pats kuria s 
pirmūnų skulptūrinių port
retų galeriją!

Vis delti 
dėkingiausi 
leriją R. Lu 
dieniniam V 
ir fotografijos 
rijų direktoriui,

— Daugel 
vau su dailuhinkais, — 
koja jis. — 
jau ne šimtą 
čio ir daugia 
'minko. Ėmiau 
su jais daryli* 
kau mane suprantant j 
gų E Gonciarovą. 
noįau Voręnovo 
biams savo

Džiugu, k č 
glausiu muziejaus 
tų yra ir 
Č'OUS pove

voronoviečiai 
už savo ga- 

šian- 
meno 
gale-

yra 
igovskojui, 
oronovo

meno

metų bend va
pa sa- 

Ir žiūriu, kad 
i, o iki tūkstan
ti eksponatų pri

galvoti: ką 
SUtl- 
žmo- 

Padova- 
žemdir- 

kole.kciją.
d tarp vertin- 

ekspona- 
A. Zmuidzmavi-

kulturinį cent- 
por 110000 

iš mūsų ša- 
Cekoslovakijos, 

Klibos, Anglijos,

aplankę

;iau kaip 30 ša-

nūsų autorių 
ekcija Vorono- 

metais.

lies, bet ir iš 
Lenki jos, 
Jemeno, Po 
džiu, iš dau< 
lių.

Pirmoji 
rinktine ko
ve eksponuota 1978 
Voronov ieč us suža' 
pat klaipėdiečio lotomeninin- 
ko V. Strau 
paroda. A’
p i a d ž i o j e V o r o n o v o žemdir
biai pamatys 
Sutkaus par o

<o personalinė 
einančių metų

personaline, A. 
dą.

n. Šinkūnas

MODULINĖ SISTEMA

kroprocesorių sisModulinė m 
tema DDS-80 įleidžia patogiai au
tomatizuoti technologinių proce
sų, kontrolės operacijų valdymą. 
Sistema gali tūti prijungta prie 
įvairių kontrolės, 
valdymo mašir 
linis pobūdis h 
ti pr ie valdomi 
ir montuoti į 
nės informacijlos sistemas. Iš mo
dulių gali būt 
kompiuteriai, 
ir apdorojimo 
mtjjo ryšio aparatūra, 
kūrėjas — Ce 
vienijimas „Teslla“.

MIAMI, FLORIDA

matavimo ir 
ų. Sistemos mod įl
eidžia ją priderin- 
ų įtaisų specifikos 
įvairias technoloqi-

i sujungti mikto- 
duotnenų rinkimo 
elementai, grįžta- 

Sistemos 
cosiovakijos susi-

LIŪDNAS PRISIMINIMA

Vincas J. Stankus
mirė 1973 m. gruodžio 17 et.

Kiekvieną dieną prisimenu savo myli 
jo nueitą teisingą kelią. Ilsėkis rarpiai, 
mielasis, aš Tavęs niekad nepamiršiu.

Žmona—ELIZABETH

mą vyrą ir 
mano

STANKUS

NO. MIAMI BEACH, FLORIDA

Mirus

Rapolui Chuladai
Reiškiame užuojautą Millie Chuladai, May Chad

wick ir šeimai.

J. ir J. JORDAN
E. L. JORDAN ir šeima
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Naujųjų metų proga
SVEIKINU

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo 
ir daug energijos.

f. Mieželaitis
t'a viilg'me,
k.i» pat vienas fu?
Kaip ir širdis — geli iš kairės, 
ku iš visų pasaulio miestų 
ištenki vieną — tą, prie Neries?

IEVA M1ZAR1ENĖ
Jackson Heights. N Y

Su Naujaisiais metais

t.i\ 0 .it klausiu: 
k .•»» tu?
K;»ip tavo klastą susekf?
\mMI ii sapnų, visų sapniausių, 
ją sapnuoju,
\apmio)u kasnakt?

Nubudęs — vėl iš liūdesio alpsiu. . . 
Pasiilgime, 
išims — kas fu?
kad tarp šimtų balsų Ir atbalsių 
los mielą tembrą staiga išgirsiu?

Kad, rodos, už to,

Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės 
ir sėkmės gyvenime.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N.Y.

pamatysiu mylimą veidą, akis. . ■ 
fu vėl apgavai.
AJ fau vietoj posūnio, 
pasiilgime. . .
Ilga vėl naktis. . .
Ir sapno ilgybė, 
ir pašvaistės miestų. . . 
Pasiilgime, 
kas per vienas tu?

TARP LIETUVIU

Praėjusią savaitę buvo iš 
St. Petersburg, Fla. atvykęs 
Valys Bunkus, aplankyti sa
vo sunkiai sergantį brolį Al
fonsą, kuris randasi Mary 
Immaculate ligoninėje.

Buvo malonu pasikalbėti 
su draugu Valiu. Jis ilgus 
metus gyveno New Yorke, 
daug veikė visose mūsų or
ganizacijose ir buvo ilgame
tis “Laisvės” vajininkas.

Draugas Bunkus išvyko 
namo antradienį.

Prieš keletą savaičių New 
Yorke lankėsi Bunkaus žmo
na Vera dalyvauti savo bro
lio Vlado Misiūno gimtadie
nyje.

Lankėsi New Yorke

Valys ir Vera Bunkai, “Laisvės” bendradarbiai, ilgus metus 
gyvenę New Yorke, dabar gyvena St. Petersburg, Fla.

Žiemos švenčių ir
Naujųjų Metų proga

Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje, Tarybų 
Lietuvoje ir Kanadoje. Linkiu visiems sveikų, 
linksmų ir laimingų Naujųjų Metų.

LX)

LX>

Sveikinu su Šventėmis 1
Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir gimines 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žieminėmis 
šventėmis.

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmai praleisti į? 
žiemines šventes ir daug sėkmės 1982 metais. <

♦ * *
“Laisvės” Bendrovės di

rektorių ir Aido Choro pirmi
ninkas Povilas Venta praėju
sį antradienį, kartu su V. 
Bunkum, išvyko į St. Peters
burg, Fla. Jis ten mano 
pabūti savaitę-kitą. Taipgi 
mano aplankyti ir Miami.

* * *
Emilija Liepienė jau sugrį

žo namo po kojos operacijos. 
Džiugu, kad operacija pavy
ko.

* * *

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, gruodžio 15 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo. 
susirinkimas. Šiame susirin
kime bus renkama valdyba 
ateinantiems metams, tad 
dalyvaukime skaitlingai.

Valdyba ,

PATAISYMAS
“Laisvės” aukų paskelbi

me, lapkričio 26 d. laikrašty
je, iš Vancouver, B. C., 
Canada, aukojo L. Svirplys 
$5 per G. Kodį, o laikraštyje 
per klaidą buvo paskelbtas 
vardas P. Karliaus, kuris 
aukojo $2. Atsiprašome.

Adm.

KOSTANCIJA RUŠINSKIENĖ
Brooklyn, N. Y.

w ONA DOČKUS [buvusi Demskienė]
7740 W. Morrow Circle 3 

Dearborn, Mich. 48126
T

Walteris Keršulis taipgi iš
ligoninės grįžo į namus ir, 
priežiūroje jo mylimos žmo- BRIEFS

Žieminių švenčių proga Sveikinu su Šventėmis

nos Bronės, gydosi namie.
* * *

Jonas Juška praėjusį sek 
madienį buvo išvežtas į Ja
maica ligoninę, kur tikrina
ma jo sveikata. Jo kambario 
numeris 257. Ieva

Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais metais.

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

«•

Visus gimines ir pažįstamus Amerikoje, Kanado
je ir Lietuvoje. Linkiu visiems linksmų švenčių, 
laimingų Naujųjų Metų, geros sveikatos ir sėkmės.

KATRINA ŽEMAITIENĖ
Rochester, N. Y.

Žiemos Švenčių ir į
Naujųjų Metų proga |

Sveikiname visus pažįstamus Amerikoje, taipgi S? 
Lietuvoje sesutę ir visas gimines. Linkime visiems įj* 
laimės. Lai būna taika visame pasaulyje.

TERESĖ SIMAš ir šeima
Tallahassee, Florida

Linksmų Švenčių visiems
Sveikiname 

Amerikoje ir 
šventėmis.

Linkime visiems geros sveikatos, linksmai pra
leisti žiemines šventes ir daug sėkmės 1982 metais.

II

visus mūsų gimines ir draugus 
Tarybų Lietuvoje su žieminėmis

MIKE ir PATSY STUNSKAS
114 Highland, Rochester, Mich. 48063

| Linksmų Švenčių visiems
gg Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir T. Lietuvoje su žieminėmis
į£ Šventėmis.

Linkime visiems geros sveikatos, linksmai pra- 
leisti šventes ir daug sėkmės 1982 metais.

II

TEOFILĖ MASIENĖ ir STEFANIJA 
St. Clair Shores, Mich.

’S'

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir gimines 
čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žieminėmis 
šventėmis.

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmai praleisti 
žiemines šventes ir daug sėkmės 1982 metais.

PRANAS JOClONIS
Dearborn, Mich.

i SVEIKINIMAS I

S žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
visus gimines ir draugus T. Lietuvoje ir Ameriko- 

gg je; taip pat sveikinu “Tėviškės” Draugijos ir 
“Gimtojo Krašto” darbuotojus ir “Laisvės” perso- 

gg nalą. Linkiu visiems geros sveikatos ir laimės 
įfe gyvenime. Lai Naujieji Metai atneša pasaulyje 
gį taiką ir draugystę tarp Valstybių.

VINCAS KIRVELA
Detroit, Michigan

B Su Naujaisiais 
f 1982 Metais
*ų Sveikiname visus narius ir draugus. Linkime 

visiems stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

L.L.D. 45 KUOPOS VALDYBA
St. Petersburg, Fla.

M

w

[0

Žiemos švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

ir

MILLIE KANCERE ir šeima 
Burbank, Ill.

j| SAN LEANDRO, CAL. įg

'ž Aleksas ir f
Violeta Taraškai

Sveikiname savo gimines, draugus,’ drauges, Lr 
pažįstamus čia Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi 'y> 
“LAISVĖS” personalą

S su NAUJAISIAIS METAIS. B
LINKIME VISIEMS SKAISČIŲ, LAIMINGŲ, Ž

TAIKIŲ, DARBINGŲ 1982 METŲ. &

Washington. — Bill of 
Rights aktyvistai kaltina 
prez. Reaganą, kad jo pa
skelbtasis vykdomasis įsta
tymas, leidžiantis ČIA veikti 
JAV teritorijoje, įsteigia sa
votišką “slaptąją policiją”, 
kuri ims persekioti įvairius 
populiarių judėjimų narius.

PRELATAS PRIEŠ 
CHUNTĄ

San Salvador.—Msgr. Ar
turo Rivera Damas, einantis 
San Salvadoro arkivyskupo 
pareigas, pareiškė, jog prez. 
Napoleono Duarte vadovau
jama chunta masiniai taiko 
represijas prieš žemdirbius 
ir kad vien tik rinkimai 
padėties nepataisys. Jis taip 
pat kaltino vyriausybę dėl 
teroro prieš miestuose gyve
nančius civilius.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
DELEGACIJA PERU

Lima, Peru.—Lapkričio 24- 
30 dienomis, Peru kongreso 
kvietimu, čia viešėjo Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos delegacija, kuriai 
vadovavo TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas Antanas Barkaus
kas.

naujas Šilumos 
TIEKIMO BODAS

Net ir gerai izoliuotų vamz
džių karšto vandens tiekimui j 
gyvenamuosius kvartalus ilgis 
negali pranokti 40 km (ilgesne 
trasa einantis vanduo atvėsta). 
VFR Julicho atominiame mokslo 
centre atliekami bandymai ro
do, Jog, naudojant branduolinių 
reakcijų šilumą, minėtąjį atstu
mą galima gerokai padidinti.

Julicho mokslo centre įreng
tas atominis reaktorius aušina
mas heliu, kuris įkaista iki 
950 C. šilumokaityje su kataliza
toriumi Juo kaitinant metano ir 
vandens garų mišinį, išsiskiria 
vandenilis Ir anglies oksidai, 
šaltą pastarąjį mišinį galima 
perduoti vamzdžiais palyginti 
dideliu atstumu. Paskirties vie
toje jis vėl įkaitinamas iki 300" C 
ir leidžiamas pro katalizatorių. 
Savitarpyje reaguodamos dujos 
vėl virsta vandens garais bei 
metanu, be to, atgaunama pir
mosios reakcijos metu prarasta 
šiluma. Būtent šia energija su
šildomas į miesto šilumos tink
lus tiekiamas vanduo. Atvėsęs 
dujų mišinys kitais vamzdžiais 
grąžinamas į reaktorių, ir ciklas 
kartojasi.

New York Aido Chorus’ 
annual meeting was held 
Saturday,- Dec. 5. Tessie 
Stockus gave report about 
chorus meetings this year. 
Nellie Venta gave a financial 
report and Naste Buck, cho
rus vice-president, talked 
about chorus activities. Af
ter the meeting some time 
was left for rehearsal and 
the afternoon ended in a 
very friendly atmosphere at 
the coffee table.

Main thing discussed was 
chorus 70th anniversary this 
coming spring and New 
Year’s Day dinner party. It 
was decided not to have a 
party.

A lot of interest to our 
gathering gave the presence 
of Valis Bunkus from Flori
da, ex-newyorker who still 
has many friends here and 
also relatives. It was also 
very good to see Dr. Pauliu
kas and “Laisve’s” editor 
Anthony Bimba with us.

* * *
They say though The New 

York Times played the story 
on its front page, it comes as 
no great surprise at this late 
date to learn that Richard 
M. Nixon and his top White

’’Back in the 1960’s and 
early 1970’s, two of the most 
active of the antiwar, antinu
clear activists were a priest 
and a nun, Philip Berrigan 
and Elizabeth McAllister.

Father Berrigan and Sis
ter Elizabeth participated in 
'dozens of marches and de
monstrations, and were ar

il rested and imprisoned seve
ral times. At one point, the 
Government accused them of 
plotting to kidnap Henry A. 

i Kissinger, the national secu
rity adviser at the time.

Finally, the old comrades- 
in-anti-arms gave up their 
religious vocations and were 
married in 1973, but they 
have continued their activist
roles.

In recent months, Mr. 
i Berrigan was put in a Penn
sylvania jail in lieu of a $500 
I bond after his arrest as one 
of the so-called “Plowshares
Eight” group that smashed 
some nuclear missile nose 
cones at a General Electric

House aide, H. R. Halde
man, were talking about 
recruiting “thugs” to attack 
anti-war demonstrators back 
in May 1971. It has long 
been understood that no*vio
lation of legitimacy was too 
gross to be committed or at 
least encouraged by Nixon 
and his henchmen.

* * *
Jane Fonda, an actress 

had scolded a Santa Monica 
College group for blowing 
precious hours staring at 
“General Hospital.” Get off 
your tellys, Jane told them, 
fight toxic waste, beat those 
anti-nuke drums . . .

* * *
The Secret Service team 

that is guarding President 
Reagan’s daughter Patti 
around the clock costs more 
than $500,000 a year for 
taxpayers. 

* * *
According to Globe Ronald 

“Sonny” Gibson, a gangster- 
turned-preacher, claims in 
his shocking new book, Ma
fia Kingpin, that the legen
dary sex symbol Marilyn 
Monroe was killed by a mob 
hitman in return for favors 
the Mafia had received from 
the FBI.

♦ * *
It says in The New York 

Times, Dec. 5a;

plant. He refused to furnish 
bail as a matter of principle, 
he said, because what he had 
done was not unlawful.

Later, it was revealed in 
Baltimore on Thursday, Mr. 
Berrigan relented and was
released from jail two weeks 
ago so he could be on hand 
for the birth of the Berri- 
gans’ third child, Kathleen 
Elizabeth.

The former nun and the 
former priest 
ren live in a 
mune of activ

and their child- 
Baltimore com
ists.” Use

Philip Berrigan




