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KRISLAI
Vardan bendrų interesų 
Vėl apie padėtį Lenkijoje 
Kongreso Senatas 

jau užgyrė
Iš kur ateis tie pinigai 
Ką gi užsienyje šelps? 
Irgi “pasiūlymas”

A. BIMBA
Aukščiausio lygio susitiki

mas tarp prez. Reagano ir 
prez. Brežnevo šiemet neį
vyks. O kaip diena aišku, 
kad Gromyko ir sekretoriaus 
Haig susitikimo ir pasitarimo 
Jungtinių Tautų generalinėje 
sesijoje pagerinimui santy
kių tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų neužten
ka. Jie tebėra labai įtempti, 
paskutiniais laikais dargi pa
blogėję, amerikiečių kursty
mo propaganda prieš socia
listinį kraštą atvirai užsiima 
jau ir pats prez. Reaganas. 0 
kaip tik to, tai yra gerinimo 
santykių tarpe šių dviejų 
gigantų reikalauja ne tik 
gerinimas santykių tarp jų, 
bet ir viso pasaulio geriausi 
interesai, pasaulinės taikos 
interesai. Tokiam susitikimui 
ir tarimuisi pasiūlymas se
niai Reagano rankose . . .

□

Paskutinėmis dienomis vėl 
labai pagan.-’ėjo pranešimų iš 
Lenkijos. Juose garsiai 
skamba kapitalistinio pasau
lio reakcinių jėgų viltis, kad 
joms pavyks tą kraštą iš
plėšti iš socialistinių tautų 
šeimos. Pasaulio pažangieji 
žmonės, žinoma, tvirtai tiki, 
kad joms to atsiekti nepa
vyks.

Per daug daug metų Len
kijos darbo liaudis yra gyve
nusi kapitalistine “duona”. 
Jinai gerai pamena ir su
pranta, ką tas reiškia. Jinai 
nenorės ir atsisakys grįžti į 
tuos laikus. Mes irgi taip 
manome.

Kai paskutinį kartą lan
kiausi Lietuvoje, buvau už
sukęs ir Lenkijon. Buvau ne 
tik Varšuvoje, bet ir kaime. 
Žinau, ką kalbu. Stebėjau 
liaudies atsinešimą bei nusi
statymą. Tiesa, ji sakė tru
kumų dar turime, bet mes 
juos nugalėsime, prašalinsi
me. Aš tikiu, kad taip ir 
bus . . .

I_ J

Kongreso Senatas skubiai 
užgyrė prezidento reikalavi
mą užsienio pagalbai skirti 
net $11.4 bil.

Iš kur tie pinigai ateis arba 
bus paimti? Ogi kai kurie 
šios šalies vargšams, bied- 
nuomenei šelpti projektai 
yra labai susiaurinami, ap
karpomi bei visai likviduoja
mi. Jų padėtis, likimas mūsų 
prezidentui nerūpi, neapei
ną. Toks jo politikos kursas. 
Jis jo ir laikosi . . .
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Ryšium su tuo prieš mus 

stovi kitas lygiai svarbus, jei 
tik dar nesvarbesnis, klausi
mas būtent: kas ir kaip tais 
bilijonais bus finansuojama 
bei šelpiama užsieniuose. 
Tik, žinoma, ne vargšai, ne 
biednuomenė kapitalistiniuo
se kraštuose, kurių juose 
randasi tiesiog nebesuskaito- 
mi milijonai. Čia irgi nėra 
jokios paslapties. Bus palai
komi, šelpiami, finansuojami 
režimai, kurie be Amerikos 
paramos ir ginkluotos pagal
bos nebegali išsilaikyti. Ir 
nereikia stebėtis. Juk jau 
daug, daug metų tam pačiam

I LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NA U JŲ JŲ 1982 METŲ VISIEMS 
SKAITYTOJAMS, RĖMĖJAMS IR BENDRADARBIAMS
Kviečia Salvadoro chuntą 

tartis su sukilėliais

Salvadoro laisvės kovotojų, Demokratinio revoliucinio 
fronto, nariai Ruben Zamora ir Francisco Altschul, pereitą 
savaitę Washingtone Valstybės departamente išdėstę savo 
nuomonę dėl padėties Salvadore.

Jungt. Tautos—Gruodžio 
16 d. Generalinė asamblėja 
68 balsais prieš 22 ir 53 
susilaikius priėmė rezoliuci
ją, kviečiančią JAV remiamą 
Salvadoro karinę chuntą eiti 
į derybas su sukilėliais dar 
prieš ateinančių metų rinki
mus.

Rezoliucija buvo pasiūlyta 
Prancūzijos, Danijos, Graiki
jos ir Olandijos. JAV, su
prantama, balsavo prieš ją, 
nes Amerikos valdžia dabar
tiniam Salvadoro režimui 
siunčia paramą ginklais ir 
savo patarėjais. Režimas ra
gina sukilėlius sudėti ginklus 
ir dalyvauti kovo mėnesį 
įvyksiančiuose rinkimuose.

Jungtinių Tautų rezoliuci

Atsistatydino Lenkijos 
ambasadorius Spasowski

Washington. — Savaitei 
praslinkus nuo karo stovio 
paskelbimo Lenkijoje, jos 
ambasadorius Romuald Spa
sowski atsistatydino iš parei
gų ir pasiprašė politinės JAV 
globos, kuri jam buvo tuojau 
pat suteikta. Kartu politinė 
globa suteikta ir jo žmonai 
bei jo šeimai.

61 m. amžiaus ambasado
rius Spasowski, kuris savo 
antrąjį terminą pradėjo 1978 
m., čia Lenkijos ambasado
rium yra buvęs ir nuo 1955 
iki 1961 m. Washingtone, 
sako, buvo kalbama, jog jis 
planavęs vėliau išeiti į pensi
ją ir pasilikti gyventi Ameri
koje.

Dabar ambasadorius Spa
sowski aiškino, kad jis savo 
postą paliekąs solidarizuoda- 

tikslui tarnauja ir net pora 
tūkstančių Amerikos milita- 
rinių bazių . . .

L
Spaudoje pastebėjau iš I 

valdiškų įstaigų ekonomistų 
raginimą viešai neplepėti, 
kad 1982 m. infliacija šiek 
tiek sulėtės ir kainos bent 
lėčiau bekils. Žmonės, girdi, 
susilaiko nuo pirkimo arba 
atidėlioja pirkimą jiems kad 
ir pusėtinai reikalingų pro
duktų. Jie pasitenkina taip 
vadinamu “window shop
ping”. . .

joje sakoma, kad prie dabar
tinių nuotaikų jokie rinkimai 
negali įvykti ir kad chunta 
turi pradėti tartis su legalia 
opozicija—sukilėliais.

Rezoliucija taip pat kviečia 
kitas valstybes nustoti kištis 
į krašto vidaus reikalus, su- 
stabdant visokią karinę pa
galbą. JAV, kaip žinia, re
mia chuntą ir kaltina Kubą, 
kad toji tiekianti ginklus 
sukilėliams.

Rezoliucija kreipiasi ir į 
Salvadoro chuntą bei sukilė
lius ir kitas opozicijos frakci
jas, kad pasitarimų keliu 
būtų sudarytos sąlygos, be 
baimės ir teroro, demokra
tiškai išrinkti krašto vyriau
sybę.

Lenkijos ambasadorius Ro
muald Spasowski, kuris pasi
prašė ir gavo politinę globą 
JAV. Lenkijos valdžia sako, 
kad jis “išdavikas” ir bus 
teisiamas už akių.

mas su lenkų uniją Solidar- 
nosc ir kvietė lenkus laiky
tis, nors atsisakė tiesiogiai 
prabilti į savo tautiečius len
kiškai, kai to jį prašė Voice 
of America lenkiškos laidos 
redaktoriai.

Tuo tarpu per Varšuvos 
radiją buvo pranešta, kad 
Lenkijos vyriausybė tirianti 
Spasowskio atsistatydinimo 
aplinkybes. Ta pačia proga 
buvo pabrėžta, jog pastaruo
ju laiku jis sirgęs tam tikra 
depresija ir ryšium su tuo 
buvęs atšauktas iš posto ir 
kviestas sugrįžti namo.

IZRAELIS SIUNTA
ANT JAV

J eruzalė — D e gd a m a s pyk
čiu, kad JAV suspendavo 
strateginio bendradarbiavi
mo su Izraeliu sutarties vyk
dymą, Izraelio premjeras 
Menachem Begin išplūdo 
Ameriką jos ambasadoriaus 
Samuel Lewis akyse, o pas
kui tą savo pyktį pakartojo 
spaudai duotame pareiškime.

JAV suspendavo sutartį 
dėl to, kad Izraelis prisijun
gė Golan Heights, kąs Ame
rikos administracijai buvo 
staigmena, nes paprastai 
svarbiais atvejais Izraelis su 
JAV pasitaria. Dabar Begin 
sako, kad jis Amerikai ne
pranešė, nes žinojo, kad ne
būtų gavęs jos pritarimo.

JAV tvirtina, jog tuo savo 
žygiu Izraelis pažeidė Jungt. 
Tautų rezoliuciją 242, kuri 
esanti pagrindu siekti taikos 
Artimuosiuose Rytuose.

Izraelio žygį kritikavo ir 
buvęs prez. Carter, tvirtin
damas, jog Izraeliui nebuvę 
reikalo įjungti Golan Heights 
į savo valstybės teritoriją, 
nes Izraelis vistiek Golan 
valdęs kaip okupuotą sritį.

JAV nutarimą suspenduoti 
strateginės sutarties vykdy
mą palankiai sutiko arabų 
kraštai, bet jie įtaria, kad čia 
galįs būti tik laikinis daly
kas.

Nepripažįsta Golan 
Heights prijungimo

Jungtinės Tautos.—Lap
kričio 17 d. Saugumo Taryba 
čia visais balsais pasisakė už 
rezoliuciją, kuri sako, jog 
Izraelio žygis, įjungiant 1967 
m. iš Sirijos paimtą Golan 
Heights teritoriją į Izraelio 
valstybę, yra nelegalus ir 
negaliojantis. Taip pat nuro
doma, jog bus imamasi ati
tinkamų priemonių, jei tasai 
Izraelio nutarimas nebus at
šauktas.

Būdinga, kad rezoliucija 
praėjo Taryboje visais bal
sais, taigi ir Amerikai bal
suojant.

Jei Izraelis savo nutarimo 
neatšauks, tai ateinančią sa
vaitę Saugumo Taryba vėl 
bus sušaukta. Tikimasi, jog 
Sirija reikalaus, kad būtų 
imtasi sankcijų prieš Izraelį.

Italą teroristai 
pagrobė JAV 
generolą

Roma.—Gruodžio 17 d. ke
turi vyrai, persirengę van
dentiekio darbininkais, Vero
noje pagrobė JAV gen. 
James L. Dozier, kuris buvo 
aukštu pareigūnu NATO 
būstinėje. Generolas yra 50 
m. amžiaus, kilęs iš Arcadia, 
Fla.

Netrukus teroristų organi
zacija Raudonoji brigada 
pranešė, kad jos nariai laiko 
generolą ir kad jis bus teisia
mas pagal jų įstatymus.

Tai ta pati teroristų grupė, 
kuri 1978 m. buvo pagrobusi 
Italijos premjerą Aldo Moro, 
jį išlaikiusi net 54 dienas ir 
pagaliau nužudžiusi. Italų 
policija visur ieško pagrobto
jo ir teroristų.

Brežnevas priėmė Vatikano 
Mokslų Akademijos mokslininkus

Vatikano Mokslų akademijos mokslininkai su Leonidu Brežnevu ir TSRS Mokslų 
akademijos atstovais prieš prasidedant pokalbiui Kremliuje.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas gruodžio 15 d. Krem
liuje priėmė Katalikų Bažny
čios ir Vatikano valstybės 
vadovo popiežiaus Jono Pau
liaus II atsiųstus mokslinin
kus. Jie papasakojo Brežne
vui Vatikano Mokslų Akade
mijos atliktus tyrimus, kokių 
padarinių turėtų žmonijai 
branduolinis karas ir įteikė 
Brežnevui “Deklaraciją dėl 
branduolinio ginklo panaudo
jimo padarinių”, kurioje pa
teikti tų tyrimų rezultatai.

Brežnevas ta proga nuro
dė, kad Tarybų Sąjungos 
vyriau jautis užsienio politi
kos veiksnys buvo ir yra 
rūpinimasis, kaip išsaugoti 
taiką pasaulyje, pašalinant 
branduolinio karo grėsmę, 
stiprinant tautų saugumą.

Pertrauka Madrido 
pasitarimuose

Madrid.—Gruodžio 18 d. 
čia posėdžiavusiųjų 35 val
stybių atstovai išsiskirstė, 
nutardami vėl susirinkti atei
nančių metų vasario 9 d.

Nors čia visą laiką buvo 
kalbama apie tai, kaip tos 
valstybės laikosi Helsinkiu 
susitarimų ir juos vykdo 
praktikoje, paskutiniame su
sirinkime plačiai pakalbėta ir 
apie įvykius Lenkijoje.

JAV ir britų atstovai ap
gailestavo, kad Lenkijoje da
bar nesilaikoma Helsinkio 
susitarimų, įvedus karinį 
stovį, pažeidžiamos žmonių 
laisvės. Jiems atsakė Lenki
jos atstovas Wlodzimierz Ko- 
narski. Jis pareiškė, kad, 
savaime suprantama, jog tai, 
kas dabar vyksta Lenkijoje, 
yra skaudus dalykas visiems 
lenkams, bet ko Lenkijai 
šiuo sunkiu momentu labiau
siai reikalinga, tai—ne pata
rimų ar tarptautinių debatų 
dėl jos problemų, bet supra
timo ir ekonominės pagalbos.

Tarybų Sąjungos atstovas 
Leonid F. Iljičev priminė 
lenkų tvirtinimą, jog tai, kas 
dabar vyksta Lenkijoje, 
esantis jos vidaus reikalas ir 
kad tai neturi būti diskutuo
jama Madride. Jis dar pridė
jo, jog Lenkijoje atsiradusi 
krizė yra Vakarų masinių 
žinių platinimo priemonių 
perdaug išpučiama.

i

Čia Brežnevas nurodė Tary
bų Sąjungos veiklą Jungtinė
se Tautose ir priminė nese
niai Genevoje prasidėjusias 
derybas su JAV dėl nusigin
klavimo Europoje.

Vatikano Mokslų akademi
jos atstovai pritarė Brežnevo 
teigimui, kad nūdien labiau 
nei kada yra būtinas platus 
taikingųjų jėgų dalyvavimas 
pastangose stiprinti taiką ir

Graikija suteikė diplomatinį 
statusą Palestinos kovotojams

Atėnai.—Baigiantis trijų 
dienų Yasir Arafato vizitui, 
Graikijos premjeras Andreas 
Papandreou, kartu su Arafa
tu pasisakė už nepriklauso
mos Palestinos valstybės 
įkūrimą. Ta pačia proga bu
vo pranešta, kad Graikija 
suteikia Palestinos Laisvės 
kovos organizacijai PLO di
plomatinį statusą. Tad čia 
esanti PLO informacijos ir 
ryšių įstaiga tampa diploma
tine misija, nors ji ir nebus 
ambasada.

PLO vadas Arafat pasi
džiaugė šiuo Graikijos gestu, 
tardamas, kad tai svarbus 
žingsnis kovoje už Palestinos 
nepriklausomybę. Jis sakė, 
kad dabar šio PLO biuro 
statusas prilygsta panašioms 
PLO misijoms Austrijoje, Is
panijoje, Maltoje, Turkijoje 
ir Kipre.

PLO biuras Atėnuose da
bar turės tokias pat diploma
tines privilegijas kaip ir Iz
raelio, su kuriuo Graikija 
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JAV Komunistų partija pagerbė savo Centro Komiteto 
narius, kurie išbuvo partijoje 50 ar daugiau metų. 
Komiteto vardu žymenis įteikė James Steele, Young 
Workers Liberation League pirmininkas ir CK narys. Iš k. 
į d.: JAV Komunistų partijos pirmininkas Henry Winston, 
tos partijos gen. sekr. Gus Hall, Dr. James Jackson, Dr.
Claude Lightfoot, Jack Kling, Will Weinstone, Simon 
Gerson, Helen Winter, Gil Green ir Phil Bart.

tautų saugumą.
Pokalbyje dalyvavo ir 

TSRS komiteto “Gydytojai 
už kelio užkirtimą branduoli
niam karui” pirmininkas aka
demikas J. Ciazovas ir kiti to 
komiteto nariai.

Popiežiaus pasiuntiniai ap
lankys visus didvalstybių va
dus, ragindami pradėti dery
bas dėl lįranduolinio nusigin
klavimo.

užmezgė diplomatinius san
tykius 1948 m. Graikija yra 
vienintelė iš Bendrosios Rin
kos valstybių, kuri neturi su 
Izraeliu ambasados rango di
plomatų.) Premjeras Papan
dreou buvo pažadėjęs PLO 
diplomatinį pripažinimą tuo
jau po spalio 18 d. rinkimų, 
kuriuos jis laimėjo.

aunimo konferenci-

susirinkusios 
ederation of Demo- 
uth ijiiciatyva, pasi- 
tarptautinio forumo 
ą svarstyti Kipro

JAUNIMAS REMIA KIPRĄ
Nicosia.—Čia neseniai pa

baigusi
ja, kurioje dalyvavo kelios 
organizacijos, 
World F 
cratic Yo 
sakė už 
sušaukim
reikalams. Kaip žinia, dalis 
Kipro yri laikomas Turkijos 
karinėje okupacijoje.

Konferencija taip pat priė
mė rezoliuciją, reikalaujančią 
panaikint 
zes Kipre ir atitraukti sveti
mas kariuomenes.

i visas karines ba-
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Toliau komplikuojama 
padėtis

Per Lenkijos radiją ir tele-

skambėjo į juostą įrašytos 
“Solidarumo" veikėjų kalbos, 
kurios buvo pasakytos Rado
me šios organizacijos vado
vybės posėdžio metu. Orga
nizacijos vadovas L. Valensa 
savo kalboje pripažino, kad 
“Solidarumas” ardo valdžią 
Lenkijoje ir pareiškė, jog 
reikia pasirinkti “tokį kelią, 
kad būtų galima įvykldyti 
žaibišką manevrą”—paimti 
valdžią į savo rankas. Žino
mas ir Vakarų specialių tar
nybų apmokamas agentas J. 
Kuronis tiesmukiškai agitavo 
“paralyžuojant valdžią jau 
šiandien paruošti sau dirvą, 
kad galėtume ją paimti”.
Savo laiku už kriminalinius įmonių kolektyvuose, 
nusikaltimus teistas ’ Ru- 
levskis siūlė “visomis prie
monėmis atakuoti valdžią 
vaivadijų lygiu ir galutinai 
sukompromituoti ją iki rinki
mų". Plačiai žinomas kaip 
antitarybininkas ir socializ
mo priešas Z. Bujakas pasiū
lė tuojau pat “užimti radijo 
komitetą ir nuversti vyriau
sybę^ paskelbti, kad ja visiš
kai nepasitikima”.

Šie ir kiti į juos panašūs 
“Solidarumo” vadovų pareiš
kimai buvo paskelbti visai 
Lenkijos liaudžiai, kad ji dar 
kartą įsitikintų, jog “Solida
rumas” nėra profsąjunginė 
organizacija tikrąja to žodžio 
prasme. Tai politinių antiso
cialistinių ir antitarybinių jė- 
£ų telkynė, kurios tikslas 
yra paimti valdžią į savo 
rankas, nuversti Lenkijos 
liaudies iškovotą socialistinę 
santvarką, grąžinti kapitaliz
mą. Pabrėžtina, kad “Solida
rumo” lyderiai prieš kelis 
mėnesius postringavo apie 
tai, kad Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos, katalikų 
bažnyčios ir “Solidarumo” jė
gos turėtų sukurti bendrą 
vyriausybę, kuri padėtų 
Lenkijai išbristi iš toliau gi
lėjančios krizės. Kai tik Len
kijos Jungtinė darbininkų, 
Jungtinė valstiečių ir Demo
kratų partijos pasisakė už 
tai, kad būtų sudaryta koali-

cinė politinių jėgų vyriausy
bė, “Solidarumo" lyderiai pa
reiškė nepasitenkinimą, atsi
sakė svarstyti šį pasiūlymą 
ir galutinai pareiškė, kad jie 
reikalauja sau absoliučios 
valdžios. Savaime aišku, kad 
tai ultimatumo kalba, su ku
ria blaiviai galvojančios jė
gos Lenkijoje negali sutikti.

“Solidarumo” lyderiai vi
sais jų organizuotos “kovos” 
laikais pagrindiniu savo prie
šu laikė Lenkijos Jungtinę 
darbininkų partiją. Darbinin
kų partija buvo ir yra pa
grindinis kontrrevoliucijos 
taikinys. Užtat pastaruoju 
metu “Solidarumo” aktyvis
tai daro viską, kad LJDP 
neturėtų įtakos pramonės 

Prieš
dorus lenkų tautos sūnus ir 
dukras rengiamos pjudymo 
kampanijos, “paleidžiami” ! 
gamyklų partiniai komitetai. 
Pastarosios “Solidarumo” 
atakos prieš komunistus ga
myklose yra pagrįstos šios 
antisocialistinės organizaci
jos siekimu atverti kelią Va
karų specialių tarnybų finan
suojamai ir remiamai antiko
munistinei “Nepriklausomos 
Le n k i j os konfederacijai”. 
Kaip žinoma, šios organizaci
jos vadeiva L. Močiulskis 
neseniai pabrėžė, kad “N - 
priklausomos Lenkijos kon- | 
federacija” yra ne propagan
dinė organizacija, o “antita
rybinės veiklos ir ginkluotos 
kovos” organizatorė.

Tokios yra antisocialistinių 
jėgų Lenkijoje pastangos. 
Tačiau, kaip nurodo armijos 
laikraštis “Žolniež volnosci”, 
“Viešosios rimties ir tautos 
saugumo vardan reikia atvi
rai pareikšti: kontrrevoliuci- 
ja nelaimės! Revoliucija, ku
rią partija, savo politinių 
sąjungininkų padedama, 
įvykdė penktajame dešimt
metyje, dar tokia stipri, kad 
pati apsigins, jai padės apsi
ginti visos jėgos, kurios re
miasi politinio realizmo pozi
cijomis ir siekia išsaugoti 
mūsų valstybėje socialistinę 
santvarką”.

Apolinaras Sinkevičius

Kiek matyti, tai galų gale 
. Kanada parsigabens iš An
glijos konstituciją. Kova už 
jos patrijavimą tęsėsi 50 me- 

| tų. Dešimties provincijų ly- 
I deriai niekaip negalėjo susi
tarti dėl taisyklių konstituci
jai pakeisti. Bet šiomis die
nomis susitarė, nors ne visi.

Per pastaruosius kelis me
tus vyko dažni pasitarimai 

Į tarp premjero Trudeau ir 
I visų provincijų premjerų ir 
kitų lyderių.

Paskutiniu laiku federate 
vyriausybė buvo paruošus 
labai gerą konstitucijos pro
jektą. Ypatingai labai gera 
buvo Taisių Carta, kuri turė
jo būti įtraukta i konstituci
ją. Bet šis geras projektas 
atsimušė j “mūrą”, provinci
jų lyderius. Išskyrus Ontari- 
jos premjerą Bill Davis, visi 
piestu stojo prieš tą projek
tą, o ypatingai prieš Teisių 
Car tą. Nesutarimas buvo 
toks didelis, kad nebuvo jo
kios vilties susikalbėti.

Premjeras Trudeau, maty
damas, kad nebus galima 
susitarti, paskelbė, kad fede- 
ralis parlamentas bus prašo
mas priimti tą projektą ir 
pasiųsti į Londoną, kad jį 
užgirtų Anglijos parlamen
tas. Kadangi parlamente li
beralai sudaro daugumą, tai 
nebuvo sunku sumanymą 
pravesti. Be to, Ontarijos 
premjeras pasisakė už Teisių 
Cartos įjungimą į konstituci
ją. New Brunswicko premje
ras taip pat palinko prie 
sutikimo. Naujų Demokratų 
Partijos lyderis Broadbent, 
kad ir labai nenoriai, pasisa
kė remiąs Trudeau planą.

Priešingų provincijų lyde
riai, pamatę, kad iš tikrųjų 
premjeras Trudeau gali par
gabenti" konstituciją be jų 
sutikimo, kreipėsi į< teismus, 
pirma į provincialius, o pas
kui ir į federalį.

Federal is teismas nuspren
dė, kad premjeras Trudeau 
legaliu atžvilgiu turi teisę 
kreiptis į Londoną su savo 
projektu. Bet teismas taipgi 
pareiškė, kad tradiciniai rei
kia susitarti su provincijo
mis.

Susidūręs su tokia opozici
ja, premjeras Trudeau at-

naujino derybas su provinci
jomis. Po ilgų derybų jam 
pavyko palenkti 9 provinci
jas savo pusėn. Tiktai Que- 
becas atsisakė pasirašyti re
zoliuciją, Premjeras Leves
que grūmoja teismu. Per 
teismą ieškos, ar tik Quebe- 
cas neturi teisės vetuoti 9 
provincijų ir federalės val
džios nutarimo.

Premjeras Trudeau laimė
jo 9 provincijų pritarimą, tik 
padarydamas dideles nuolai
das. Kiek liečia Teisių Cartą, 
tai provincijoms duodama 
teisė savo parlamentų tari
mu atsisakyti nuo tų punktų, 
kurie nepatiks. Padarė ir 
kitų nuolaidų.

Senatorius Croll, kalbėda
mas senate, pareiškė, kad 
Trudeau projektas, kas liečia 
Teisių Cartą, sušaudytas 
taip, kad jam liko vien sky
lės . . . Kanadiečių teisės ir 
laisvės atiduodamos į provin
cijų rankas. Gerai, kad jos 
nedrįs draskyti tos Cartos. 
Bet kanadiečiai lieka be kon
stitucinių garantijų.

Kanadiečiai, daugumoje, 
džiaugiasi tuo, kad galų gale 
konstitucija bus pargabenta 
namo; kad ateityje pataisas 
galės priimti kanadiečiai, ne
reiks prašyti kitos šalies ma
lonės. Na, o gal ir provinci
jos galų gale apsipras ir 
nebandys eiti prieš konstitu
ciją.

Blogiausia tai, kad Quebe- 
co lyderiai dabar visai subiu- 
ro. Parti Quebecois konven
cijoj viršų laimėjo kraštuti- 
nieji ir pravedė rezoliucijas 
už visišką atsiskyrimą. 
Premjeras Levesque yra se
paratistas, bet ir jam kraštu- 
tinųjų rezoliucijos nepatiko. 
Jis, supykęs, pagrūmojo re- 
zignavimu, ne tik iš partijos 
lyderio posto, bet ir iš prem
jero vietos. Gal jis to nepa- 

' darys, bet faktas lieka faktu, 
kad Quebeco kraštutinieji 
bus sunkiai sukalbami. Gali 

'nueiti taip toli, kad būtų 
sušaukta konvencija naujam 
lyderiui, išrinkti.

Pridėjus visa tai prie in
fliacijos, nedarbo, peraukštų 
procentų, Kanadoje susidaro 
tikrai rimtas krizis.

buvo 
3000-oji 
dirbtine

pirma 
dirbtine

Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko universiteto širdies 
ir kraujagyslių chirurgijos 
klinikoje, vadovaujant prof.
A. • Marcinkevičiui, 
sėkmingai atlikta 
širdies operacija su 
kraujo apytaka.

Tarybų Sąjungoje 
širdies operacija su
kraujo apytaka buvo pada
ryta 1959 metais, vadovau
jant akademikui A. Višnevs- 
kiui. Po penkerių metų, 1964 
aisiais, tokių operacijų ima
masi ir VVU kardiochirurgi- 
nėje klinikoje.

Tobulindami dirbtines 
kraujotakos metodikas, apa
ratus, daug pasidarbavo do
centai A. Baublys ir G. Mar
tinkėnas, asistentai A. Matu
lionis ir J. Ivaškevičius, gy
dytojai S. Bagušauskienė ir
B. Jurkuvėnas, technikai R. 
Grybas ir S. Slučka. Anks
čiau širdies operacijai rei
kėjo 3—5 litrų kraujo, o da
bar tesunaudojama vienas 
ar pusantro litro. Kartais bu
vo apsieinama ir visai be 
donorų kraujo. Be didesnio 
pavojaus gyvybei dabar pro
tezuojamas vienas, du ir net 
trys vožtuvai, atliekamos 
širdies vainikinių kraujagys
lių rekonstrukcines operaci
jos, sudėtingos įgimtų šir
dies ydų korekcijos.

Šiuo metu klinikoje toliau 
tobulinama dirbtinės kraujo
takos metodikos, aparatai, 
atskiri mazgai, detalės.

Arimantas GREBELIS
VVU širdies ir 

kraujagyslių chirurgijos 
laboratorijos vyresnysis 
mokslinis bendradarbis

VLADAS LASAS
sukanka 
(1892— 
fiilolo- 

nusipel-

Sausio 13 dieną 
90 metų, kai gimė 
1966) mokslininkas 
gas, Lietuvos TSR
nęs mokslo veikėjas Vladas 
Lašas.

Tartu universiteto absol
vento V. Lašo pirmieji prak
tinės gydomosios 
universitetai buvo 
gydytojo darbas 
pasaulinio karo 
Išėjęs šią nelengvą 
lą, jis trejus metus

veiklos 
karinio 

Pirmojo 
metais, 
mokyk- 

dirba
Rokiškyje — iš pradžių pap
rastu gydytoju, vėliau ligo
ninės vedėju. 1921 metais V. 
Lašas dėsto Kauno Aukš
tuosiuose kursuose, gilina 
žinias Berlyno ir Lozanos uni
versitetuose,

wuivmip A 
su.
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Lenino komjaunimo premija šiemet paskirta jaunam 
uostamiesčio skulptoriui Regimantui Midvikiui. Šį aukštą 
pripažinimą skulptorius pelnė už revoliucinio judėjimo 
dalyvio ir Didžiojo Tėvynės karo part 
portretą ir skulptūrą “Žeme, nepalik m

Gyvendamas Klaipėdoje, skulptorius ir savo kūrinius 
skiria uostamiesčiui. Jo sukurta grupi 
kai” stovi prie Klaipėdos lengvosios 
pano “Sportas” papuošė “Žalgirio

zano Domo Ročiaus 
ūsų”.

nė skulptūra “Bėgi- 
atletikos maniežo, 

stadiono vartus, iš 
granito iškaltas “Gyvybės medis” pastatytas prie miesto 
poliklinikos. Regimanto Midvikio sjkurtas “Martynas 
Mažvydas” respublikinėje jaunųjų dailininkų parodoje 
pažymėtas Lietuvos TSR kultūros ministerijos premija.

Nuotraukoje: Skulptorius R. Midvikis prie Martyno 
Mažvydo skulptūros. B. Aleknavičiaus nuotrauka

IŠ LAIŠKŲ

lapelis 
Tikrai 
metus 
ramy-

Gerbiamieji,
Netruko prabėgti dar vieni 

metai. Kalendoriaus 
žymės 1982 metus, 
norėtųsi Naujuosius 
pragyventi taikoje ir
bėję, geroje nuotaikoje, pil
noje darbingos nuotaikos ir 
gerų siekimų. To linkiu vi
siems geros valios žmonėms! 
Tebus Naujieji metai naujų 
Lietuvos žmonių darbo ir 
mokslo pergalių metais. Te
gul Naujieji metai būna pilni 
kūrybinių užmojų metai ir 
Jums, Gerbiamieji, besidar- j 
buojantiems lietuviškuose 
baruose mokslo ir pažangos 
labui. Norėtųs, kad nė vie
nas, gyvenantis toliau nuo 
Lietuvos, nepamirštų savo 
liaudies, dirbtų jos šviesai ir 
gerovei. Tad tegul 
Šventa ramybė žemę glosto, 
Mėnuo keliauja

tarp žvaigždžių, 
Ir žaidžia šypsenos

ant skruostų, 
Juk laukiam metų mes

Naujų.

Mieli laisviečiai!
Štai jau įkopėme į paskuti

nį šių metų mėnesį, kada 
galima p 
buvo praėję metai ar blogi. 
Žinoma, buvo visko, čia įsi
suko ir

radėti vertinti, geri

TARYBINIŲ RAŠYTOJŲ VIZITAS
PANAMA, XII. 6. (TASS- 

ELTA). Pasibaigė TSRS rašy
tojų sąjungos delegacijos vi
zitas į Panamą. Ji čia viešė
jo Panamos nacionalinio kul
tūros darbuotojų fronto kvie
timu.

Delegacijai vadovavo TSRS 
rašytojų sąjungos sekreto
rius, Lietuvos TSR rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
kas Alfonsas Maldonis. Ji 
susitiko su Panamos kultūros 
ministerijos, taip .pat nacio
nalinio liaudies atstovi} susi
rinkimo atstovais.

Kalbėdamiesi su oficialiais 
Panamos asmenimis ir šalies 
visuomenės atstovais, TSRS 
rašytojų sąjungos delegacijos 
nariai papasakojo apie tary
binę literatūrą, jos didelį in
dėlį į taikos ir visos žemės 
tautų savitarpio supratimo 
stiprinimą.

TSRS rašytojų sąjungos

deleęacijos nariai ir Panamos 
nacionalinio kultūros darbuo
tojų fronto atstovai plačiai 

nuomonėmis literatū-k e i lės i
ros ir jos vaidmens dabarti
niame etape klausimais. Pa
sibaigus deryboms, buvo pa
sirašytas susitarimas dėl 
TSRS rašytoji} sąjungos ir 
Panamos kultūros darbuotojų 
fronto bendradarbiavimo 1981 

■—1985 metais. Jame numato
ma keistis informacija klau
simais, kurie rūpi abiem ša
lims, ir periodikos leidiniais, 
remti Tarybų Sąjungos ir Pa
namos rašytojų kūrinių skel
bimą ir platinimą, taip pat 
keistis delegacijomis.

TSRS rašytojų sąjungos 
vardu susitarimą pasirašė 
Alfonsas Maldonis. Panamos 
nacionalinio kultūros darbuo
tojų franto 
ganizacijos 
tautiniams 
Vongas.

Nuo 1922 m. Kauno univer
sitete jis vadovauja jo pastan
gomis įkurtai fiziologijos ir 
fiziologinės chemijos ka
tedrai. 1924—1940 melais V. 
Lašas — medicinos fakulte
to dekanas, 1940—1941 me
tais —• Kauno universiteto 
prorektorius.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos akademiko (1946) V. 
Lašo plunksnai priklauso per 
120 įvairių darbų (monogra
fijų, vadovėlių, straipsnių). 
Jis daug padėjo formuoti res
publikos mokslininkų kad
rus, populiarinti medicinos 
žinias.

Ir vėl skambės
šampano taurės, 

Draugai vėl laimės palinkės, 
Nuo Kidulių, Šilalės, Gaurės, 
Su šventėm sveikinti skubės.

aifūnai, kurie šiaip 
mūsų respublikoje yra gana 

ai ir šiaip kai kurios 
ylos kliūtys. 0 žmo- 
esi mirtingas, visko 
negali.

Visi kibai susirūpinę dėl 
per dąug 
Reagano 
branduol 
kas nenori, juk taip vadina
mas ribo 
ras būtų ne kas kita, kaip 
įžanga į pasaulinę katastrofą. 
Negi aut 
men y s to 
biniai žnjionės, naujų aukų 
nenorime 
turėjome

Apie į'iesulą Lietuvoje 
skaitėte laikraščiuose, pridir
bo niekad 
taip pat jautėsi, tik ne taip 
smarkiai 
vieną kitą 
lamdė televizijos 
šiaip didesnių nuostolių ne
padarė.

Neužilg 
mėn. vidų 
įdomus r

reti sveči 
nenumat 
gus juk 
numatyti

Visi k
karingo, prezidento 
nusiteikimo. Juk 

nės katastrofos nie-

as branduolinis ka-

ščiai stovintys as- 
nemato? Mes, tary-

jau pakankamai jų

ėjas žalos. Kapsuke

kaip kitur. Tiesa, 
stogą nunešė, ap- 

antenas,

vardu — šios or- 
sekretorius tarp- 
ryšiams Karlas

Hanoi, Vietnam.—Čia lan
kosi Amerikos Vietnamo ka
ro veteranų delegacija, norė
dama surasti duomenų apie 
karo metu dingusius JAV 
karius, kurių priskaitoma 
apie 2,500.

APIE LENINĄ IR LENINIZMĄ
Išleista draugo L. Brežne

vo knyga „Apie Leniną ir 
leninizmą".

Rinkinyje išspausdinti Leo
nido Brežnevo pasisakymai 
apie V. Leniną ir leninizmą, 
paimti iš jo įvairių metų 
kalbų, pranešimų, straipsnių 
ir sveikinimų.

Knygoje pabrėžiama, kad 
Lenino mintis, Lenino duo
tos visuomenės vystymosi 
analizes gilumas ir įžvalgu
mas, Lenino metodas, jo dar-

yra ir visa- 
jo didžiojo 
neblėstantis

bo stilius buvo, 
da bus visiems 
žygio tęsėjams 
švyturys, patikimas orienty
ras, išmintingas patarėjas, 
kuris padeda suvokti dabar
tinį gyvenimą, spręsti prob
lemas, musų epochoje išky
lančias kovotojams už so
cializmą, socializmo ir komu
nizmo kūrėjams. ,Todėl, — 
rašo Leonidas Brežnevas rin
kinio pratarmėje, — susipa
žinti su tuo, kaip naudoja
mas Lenino idėjų ginklas,

kaip Lenino priesakai įgy
vendinami TSKP praktikoje, 
manau, gali būti labai įdo
mu ir naudinga tiek tarybi
niams žmonėms — aktyviems 
komunizmo kūrimo daly
viams, ypač jaunimui, — 
tiek ir tam tikram skaitytojų 
ratui užsienyje".

Knygą išleido Politinės li
teratūros leidykla. Ją iš
spausdino leidyklos „Gor- 
kovskaja pravda" spaustuvė.

TASS-ELTA

Tad būkit Jūs, draugai, 
laimingi,

Paguodą raskite darbe,
Lai Jūs keliai

vis bus be vingių, 
0 darbas puošiasi garbe.

Šventa ramybė
lai Jus glosto, 

Sulaukus metų vėl Naujų, 
Težaidžia šypsenos

ant skruostų, 
Tebūna visad Jums smagu!

Tad linksmų ir laimingų
Naujų metų Jums! 0 

Naujieji metai lai neš taiką 
Lai žmogus žmogų pamylės, 
0 svaigalams lai randa saiką 
Visi, kas gerti panorės.

Kęstutis Balčiūnas

o, apie gruodžio 
'į nusimato didelis, 
snginys, būtent, 

LTSR vali 
dienos Ka 
žiuoti daug žymių mūsų mu
zikantų, muzikos veikėjų ir 
pan. Tad j 
deda po tr 
paskui jad nereikėtų daug 
lakstyti.

t. konservatorijos 
psuke, turi atva-

au dabar visi pra- 
aputį ruoštis, kad

ausų senamiesčio 
njos darbai, ple- 

kurios gatvės, 
kadangi

padaugėjo, esa-

rekonstruk 
čiamos ka;
asfaltuoją mos, 
transporto
mos' jau pAsidarė per siau
ros.

Jei spėsiu, šį mėnesį dar 
ką nors parašysiu, jei netada 
linksmų žiemos švenčių ir 
laimingų Naujų 1982 metų.

Linkėjimai!
Kapsukas

ir

V. Gulmanas

Nuoširdžiausi naujametiniai linkėjimai Antanui 
Bimbai, Ievai Mizarienei, Povilui Ventai, kitiems 
“Laisvės” leidėjams!

Tegul Jūsų sveikata, kūrybinė sė 
pasiryžimas leidžia ir toliau klestėti 
mylimai “Laisvei”. Su malonumu skait 
giuos Jūsų darbais.

Telydi Jus visus geriausia sėkmė 
įžengus į aštuntąjį “Laisvės” dešimtine

<mė, kilnus 
mūsų visų 

au ir džiau-

1982-aisiais,

A. ŠIMKŪNAS
Vilnius
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“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

ŠAUNUS KOLEKTYVAS

Čia tiktai dalis mūsų kapelos.

Kapelos veteranai A. Uleckas ir K. Kazakevičius atlieka 
dainą “Antanėlio ūsai”. V. Gulmano nuotr.

Iškilminga nuotaika jautėsi 
Kapsuko kultūros namų di
džiojoje salėje šių metų lap
kričio 27 d. Visi šventiškai 
pasipuošę, laukia gražaus 
koncerto. Žmonių pilna, vi
sos vietos užimtos, net bal
konas ir “galiorka”. Koncer
tas žada būti ne eilinis bet 
jubiliejinis, mat, Kapsuko 
putliųjų verpalų fabriko kai
mo kapela, vadovaujama 
LTSR meno saviveiklos žy
mūno Petro Gruodžio, šven
čia savo veiklos dešimtmetį.

Mūsų kaimo kapeloje susi
rinkę-šaunūs vyrai, geri mu
zikantai, gaili groti bet kur, 
gerai apvaldę grojimo tech
niką, kas tokiam kolektyvui 
labai svarbu, juoba, kad vis
kas grojama ne iš natų, bet 
mintinai.

Kapela nesiriboja vien tik

Jei palyginsim mūsų kape
los dabartinį lygį su tuo, 
kuris buvo prieš keletą me
tų, aiškiai matyti, kad pada
rytas labai didelis žingsnis 
pirmyn, tiek techninio atliki
mo, tiek meniškumo atžvil
giais. Aišku, buvo ir kai 
kurių nesklandumų, to jau 
neišvengsi, juoba, kad nevisi 
kapelos muzikantai yra pro
fesionalai, tačiau tokios klai
delės neužgožė bendros pui
kios nuotaikos ir šventiško 
jausmo.

Reikalinga palinkėti drau
gams muzikantams nesiten
kinti vien pasiektais laimėji
mais, dar papildyti savo eiles 
naujais muzikantais, ypač 
moteriškais balsais, kurių 
dabar trūko.

Į naujas aukštumas!
V. Gulmanas

ATEIZMAS IR DOROVĖ
Religija moko, kad visokį 

blogį, taip pat ir dorovinį, 
žemėje sukūrė žmogus, blo
gam panaudojęs dievo jam 
dovanotą valios laisvę. Po 
biblijoje pavaizduoto mitinių 
pirmųjų žmonių nusikaltimo 
kūrėjo valiai, esą, sugedusi 
anksčiau buvusi tobula žmo
gaus prigimtis. Kūno ir dva
sios dermė suiro, susilpnėjo 
valia, žmoguje įsiviešpatavo 
žemos ir gėdingos aistros, jis 
tapo jų vergu. Atseit žmogus 
tapo pajėgus tik nusikalsti ir 
niekuomet savo jėgomis neį
stengs doroviškai pakilti, ne
nusižeminęs dievo akivaizdo
je, nemelsdamas jo pagalbos 
ir malonės, nesinaudodamas 
bažnyčios ir dvasininkijos 
tarpininkavimu.

Tokiu mokymu religijos 
gynėjai grindžia teiginį, kad 
atsitraukimas nuo religijos, 
netikėjimas, ateizmas yra 
dorovės žlugimo priežastis. 
Mat, kaip teigia dvasininkai, 
žmogui nebelieka pakanka
mai stiprių ir veiksmingų 
paskatų kovoti su savo ais
tromis, vengti blogio, į kurį 
tariamai sugedusi žmogaus 
prigjmtis galingai jį traukia. 
Pasak jų, ateistu tapęs žmo
gus darąs išvadą, jog jam 
“viskas galima”, jog žmogus 
niekam neatsakingas už savo 
veiksmus ir gali elgtis pagal 
savo įgeidžius.

Šie “dorovės gynėjai”, su
prantama, nutyli, kad kovą 
prieš religijos atgyvenas 
marksistai glaudžiai sieja su 
tvirtos mokslinės materialis
tinės pasaulėžiūros ugdymu 
ir komunistinių įsitikinimų 
formavimu. Nuosekli moksli
nė pasaulėžiūra iš tikrųjų 
turi savyje gilų dorovinį turi
nį, ko nenori arba nepajėgia 
pastebėti religijos gynėjai. 
Ši pasaulėžiūra įgalina su
prasti, jog dorovė—žmonių 
yisuomęninės būties, žmoni-, 
jos dvasinės kultūros' vai- 
sius. 'k ' ■ :

Taip, sakysime, mokslinė 
ateistinė pasaulėžiūra pade
da suvokti, kad žmogus šioje 
žemėje—ne laikinas praeivis 
įsivaizduojamo dievo valiai

nuolankiai vykdyti, kad tik
rasis jo pašaukimas—tapti 
savo likimo šeimininku, kad 
žmogaus gyvenimo tikroji 
prasmė—kurti šioje žemėje 
šviesią komunistinę ateitį, 
kurioje visi galės būti laimin
gi, patenkinti realias žmogiš
kas materialines ir dvasines 
reikmes. Neigdama tikėjimą 
pomirtiniu gyvenimu ir atly
giu jame už gerus ir blogus 
darbus, ši pasaulėžiūra sutei
kia tikrai žmogaus vertas 
paskatas elgtis dorovingai. 
Ji skatina žmogų siekti doro
vinio tobulumo, ugdo jame 
žmogiškojo orumo jausmą, 
sąžinę, savo pareigų visuo
menei supratimą, skiepija 
meilę gėriui ir neapykantą 
blogiui. Ateizmas ugdo ne 
šventeivišką atlaidumą prie
šui, o neapykantą skriaudai, 
neteisybei, išnaudojimui ir 
principingą nesutaikomumą 
su viskuo, kas stabdo žmoni
jos žengimą į priekį.

Mokslinė ateistinė pasaulė
žiūra moko mylėti kitą žmo
gų ne dėl dievo, o todėl, kad 
žmogus yra aukščiausioji 
vertybė. Ji iškelia ir padeda 
įgyvendinti tuos žmonių sa
vitarpio santykiavimo dės
nius bei taisykles, kurie iš 
tikrųjų leidžia žmonėms siek
ti laimės ir gerovės čia, 
žemėje.

Visuomenėje yra nuo labai 
senų laikų gyvuojančių žmo
nių savitarpio bendravimo 
bei elgesio taisyklių. Religi
jos atstovai tvirtina, kad jos 
amžinos, duotos “iš aukš
čiau”, t. y. dievo, o bažnyčia 
bei religija yra jų aiškintoja 
ir patikimiausias sargas. 
Mokslinis ateizmas moko ir 
įrodo, kad paprasčiausios do
rovinio elgesio taisyklės, 
kaip pagarba tėvams, drau
dimas žudyti žmones, vogti, 
meluoti ir t. t., atsirado 
natūraliai, kaip būtini papro
čiai, nes be ĮoįiĮį p' pąnašių 
elgesio taisyklių buvo neįma
noma žmonėms bendrai gy
venti, dirbti, išsilaikyti.

Religija, atsiradusi daug 
vėliau negu visuomenė, žmo
nėse prigijusias tam tikras

elgesio taisykles ne tik pa
skelbė dievo duotomis, ne
kintamomis, bet antagonisti
nės visuomenės sąlygomis 
pajungė jas išnaudotojų kla
sių interesams. Štai, pavyz
džiui, vadinamas ketvirtasis 
dievo įsakymas “gerbk savo 
tėvą ir motiną”, kuris savo 
bendra forma atspindi pa
prastą per tūkstantmečius 
prigijusią dorovės normą 
gerbti savo gimdytojus, ka
talikų bažnyčios aiškinamas 
taip, kad išeina, jog pagarba 
priklausanti ir išnaudotojų, 
valdančiųjų klasių atsto
vams: šeimininkams, darb
daviams ir t. t. Arba, sakysi
me, draudimą žudyti žmogų 
bažnyčia aiškindavo kaip 
draudimą išnaudojamiesiems 
prievarta kovoti prieš savo 
engėjus. Vagystės smerki
mas buvo taikomas betur
čiams, kad šie nepasikėsintų 
į išnaudotojų pasisavintas 
bendrąsias gėrybes.

Dorovės reikalavimas my
lėti kitą žmogų, jį užjausti ir 
reikale jam padėti, religijoje 
praranda savo bendražmo- 
giškąją reikšmę todėl, kad 
čia reikalaujama pirmiausia 
“visa širdimi, visa siela, visu 
protu, visomis jėgomis”, my
lėti įsivaizduojamą dievą, o 
žmogus, esą, mylėtinas tik 
antroje vietoje ir tik todėl, 
kad tokios meilės reikalaująs 
dievas. 0 Naujojo testamen
to įsakymas mylėti priešą— 
tai vergovės irimo sąlygomis 
sukurtas amoralus reikalavi
mas, kuris turėjo tikslą su
tramdyti už savo išsivadavi
mą kovojantį vergą.

Per tūkstantmečius liau
dies masių sukurtos dorovės 
taisyklės socializmo sąlygo
mis yra įtrauktos į komuniz
mo statytojų moralinį kodek
są, pasipildo nauju turiniu ir 
virsta gyvybiškai svarbiomis 
ne tik atskirųčmonių, bet ir 
ištisų tautų? santykiavimo 
taisyklėmis.

Juozas Stankaitis 
Vilniaus valstybinio 

pedagoginio instituto 
vyr. dėstytojas

Tarybų Lietuvos naujienos
[IŠ MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIŲ]

Vienoje svarbiausių 
statybų

Tūkstančiai vilniečių kas
met švenčia įkurtuves, o 
projektuotojų brėžiniuose 
ryškėja vis nauji sostinės ra
jonai. Vien tik šiaurinėje 
Vilniaus dalyje—Justiniškė
se, Pašilaičiuose, Fabijoniš
kėse, Santariškėse įsikurs 
apie 120 tūkstančių žmonių. 
Neseniai sulaukęs 500-tūks- 
tantojo gyventojo, žilasis 
Vilnius iki šio šimtmečio pa
baigos paaugs dar beveik 
pusantro karto.

Naujausius sostinės rajo
nus šiluma aprūpins Vilniaus 
trečioji termofikacinė elek
trinė, kurios statyba įrašyta 
TSKP XXVI suvažiavimo 
nutarimuose. Šį penkmetį 
pradės veikti pirmieji jos 
agregatai.

“Vakarinės naujienos” iš
spausdino elektrinės statyto
jų kreipimąsi į visus Vilniaus 
statybininkus, kviečiantį 
naujais laimėjimais sutikti 
TSRS įkūrimo 60-metį. Sos
tinės komjaunuoliškos spar- 
tuoliškos statybos dalyviai 
įsipareigojo daugelį darbų 
atlikti anksčiau laiko.

Augantis pramonės 
centras

Kapsukas Tarybų valdžios 
metais tapo stambiu pramo
nės'centru. Šio miesto gami
nius dabar perka per 20 
užsienio valstybių. TSRS 50- 
mečio maisto pramonės auto
matų gamyklos produkcija 
buvo eksponuojama Leipci
ge, Paryžiuje, Lisabonoje, 
Plovdive, Poznanėje, Buka
rešte. Šalyje didelę paklausą 
turi “Šešupės” audiniai, Put
liųjų verpalų fabriko, Auto- 
normalių gamyklos ir kitų 
įmonių produkcija.

Praėjusio penkmečio me
tais, primena “'Naujasis ke
lias”, miesto pramonės ben
droji produkcija išaugo dau
giau kaip 70 procentų. Stojo 
rikiuotėn vienas stambiausių 
Pabaltijyje Pieno konservų 
kombinatas, pradėjo veikti

bus sutaisoma 8 
automašinų, pa

os institutas ir jo

Autoremonto įmonė, kurioje 
per metus 
tūkstančia:
leista stambi Eksperimenti-
nė statybinių konstrukcijų 
gamykla.

Tvirta draugystė
Kauno Antano Sniečkaus 

politechnik
padaliniai yra sudarę su Ru
sijos Fedei 
ir pramoų 
kūrybinio
sutartis. KPI bičiulių sąra
še—Maskv 
Rostovo, 
Vladivosto 
mokslinink 
konstrukto 
šalies insti 
cijomis pi 
darbiauja ’ 
kos” mokslį 
riaus speci

Broliška 
vus bendradarbiavimas 
žymiausiais šalies mokslinin
kais ir garsiais gamybos ko
lektyvais, 
sa”, paded 
nikos institutui per metus 
padaryti mokslinių darbų, 
kurių ekonominis efektas sie
kia 10 milij

racijos institutais 
lės įmonėmis 27 
bendradarbiavimo

'os, Leningrado, 
Gorkio, Penzos, 
<o ir kitų miestų 
ai, gamybininkai, 
riai. Su stambiais 
Lutais ir organiza- 
lačiausiai bendra- 
KPI “Vibrotechni- 
inio tyrimo sekto- 
ilistai.
draugystė ir akty- 

su

rašo “Kauno tie- 
a Kauno politech-

jonų rublių.
Sveikatos rūmai

Įvairias 
terapijos, 
sios fizku 
elektromieėo ir kt.—siūlo sa
vo pacientams “Akmence- 
mento” gamybinio susivieni
jimo profilaktoriumas, rašo 
“Vienybė”. Už sėkmingą dar
bą jo kolektyvas pernai ap
dovanotas Visasąjunginės 
profesinių sąjungų Centro 
tarybos diplomu. Šiemet 
procedūrų ratas dar prasi
plėtė, gydomasis purvas at
sivežamas tiesiai iš Likėnų.

Darbininkas, sumokėjęs 
penkiolika rublių, per 24 
dienas praeina platų sveika
tingumo kursą. Iš karto pro
filaktoriumas priima šimtą 
žmonių, o per metus—apie 
pusantro tūkstančio.

Nuo robotų —prie 
automatinių sistemų

procedūras—fizio- 
masažo, gydomo- 
tūros, vandens,

koncertais mūsų mieste, ji 
spėjo pabuvoti Suomijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, kas 
daug prisidėjo ir prie bendro 
išsilavinimo, nes muzikan
tams taip pat labai svarbu 
pamatyti ir užsienio šalis, 
parungtyniauti su panašaus 
žanro ansambliais.

Koncerto vedantysis R. 
Kaškauskas pradžioje prista
tė visus muzikantus, šio va
karo kaltininkus; atskirai 
grupėmis, pradžioje smuiki
ninkai A. Jančas, A. Grin
dus, E. Meškauskas, po to 
pučiamieji St. Juškauskas ir 
R. Baltrušaitis, na, o pabai- 
goje-pats vadovas P. Gruo
dis su savo neperskiriama 
drauge triūba, išduodančia 
gražų, sidabrinį toną.

Prasideda sveikinimai. 
Sveikina miesto ir rajono 
valdžios, įmonių atstovai, 
linkėdami sėkmės šturmuo
jant naujas menines aukštu
mas. Į iškilmes atvyko kom
pozitorius J. Gaižauskas su 
savo antrąja puse ir neper- 
skiramu draugu smuikeliu.

Netrukus prasidėjo pats 
koncertas. Skamba numeriai 
vienas už kitą smagesni, na, 
o kai kapelos veteranai daini
ninkai Antanas Uleckas ir 
Kęstutis Kazakevičius už
traukė “Antanėlio ūsus”, pu
blika taip įsiaudrino, kad 
nepaleido jų, kol dar kartą 
nepakartojo.

Vakaro kulminacija buvo, 
kada į sceną išėjo komp. J. 
Gaižauskas ir su mūsiškiais 
bei atvykusia į svečius Biržų 
kaimo kapela sugrojo “Vasi
liausko polką”, valsą “Žvan- 
guliai” ir dar keletą kūrinių. 
Nuo audringų aplodismentų 
atrodė, kad salės sienos iš- 
grius.

Gerbiamas Maestro, pirmiausia norėčląu 
pasiteirauti, kokie vėjai Jus buvo nunešę 
į penktąjį žemyną?

Visą rugsėjo mėnesį mano namuose 
sveėiavos' miela Sidnio lietuvių Jutos ir 
Viktoro Sliteriu šeima, su dviem mažais 
vaiku-Dainele ir Vikioriuku pažįs
tama daugeliui pabuvojusių Australijoje; 
jie yra priėmę ir mūsų dainininkus N 
Ambrazaitytę, N. Ščiukaitę, E. Kaniavą. 
Prieš ketvertą metų jie buvo pakvietę ir 
mane, jų svečias aš buvau ir šįkart. Va
žiavau ten praleisti atostogų, pailsėti.

Australija — tolimiausias ir mažai mums 
pažįstamas žemynas, galėtume pasakyti — 
žemė, atitrukusi nuo pasaulio įvykių. Ir 
jei mums, Tarybų Lietuvos gyventojams, 
ji per pastarąjį dešimtmetį tapo lyg .ir 
artimesne, geriau pažįstama, nemaži nuo
pelnai, be abejo, tenka n ten gyvenan
tiems lietuviams.

Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad Tarybų 
Sąjungos ir Australijos ryšiai sustiprėjo 
prieš keliolika metų, atšilus tarptautiniam 
klimatui. Ypač išsiplėtė mokslo, kultūros 
ryšiai, padaugėjo turistinių kelionių 1973 
—1975 metais, kol prie šalies valdžios 
vairo buvo leiboristų partija, vadovauja
ma ministro pirmininko G. Vitlemo. Maž
daug tuo laikotarpiu, sakyčiau, dalykiškai 
mes prisiminėme, kad Australijoje gyvena 
keletas tūkstančių lietuvių, o ir jie pano
ro pamatyti gimtinę, pabendrauti su jos 
žmonėmis. Pasipylė iš ten pavieniai ke
liauninkai, o vel.au ir turistinės grupes, 
Australijoje pas gimines, pažįstamus su 
turistiniais kelialapiais jau, matyt, pabu
vojo keletas šimtų Tarybų Lietuvos gy
ventojų. Taigi, jei mums Australija nebė
ra terra incognita, jei mes nemažai apie 
ją Jau žinome, ,,kalčiausi" ir yra Australi
joje gyvenantys lietuviai.

Visą laiką pasauliui buvo skelbiama, 
kad Australijoje gyvena 10 000 lietuvių. 
Pastaruoju metu, akyliau paskaičiavus, 
jau berasta tik apie 7 000. Kaip šiandien, 
sakykite, atrodo Australijos lietuvių ko
lonija?

Klaidos ištaisymas statistiniuose popie
riuose didelės įtakos išeivių egzistavimui 
neturėtų padaryti, nors gal ir suteikė 
kiek nerimo, kad jų mažiau, nei buvo 
manę. Išeivija — marga, susiskirsčiusi pa
gal savo intelektualinį lygį, bendrus inte
resus į daugelį grupių ii grupelių. Man 
daugiausia toko bendrauti su inteligen
tais, menininkais. Pastarieji gana ryškiai 
išsiskiria daugiatautėje ir margaspalvėje 
Australijos visuomenėje. Garsus, ne vien 
Australijoje pripažintas menininkas — 
Henrikas Šalkauskas, deja, jo jau nebe
radau gyvųjų tarpe, 1979 m. jis mirė nuo 
infarkto. Šiemet Sidnyje, Naujojo Pietų 
Velso valstijos meno galerijoje, veikė jo 
darbų paroda, susilaukusi didelio lankyto-

ANTRAS PASIMATYMAS

SU AUSTRALIJA
Pusantro rudens mėnesio Australijos žemyne viešėjo 
LTSR Akademinio operos ir baleto 
teatro direktorius - meno vadovas
Tarybų Sąjungos liaudies artistas Virgilijus Noreika.
Spausdiname žurnalisto Stasio Kasausko 
pokalbį su grįžusiu iš tolimos kelionės dainininku.

jų ir australų spaudos dėmesio. Sakyčiau, 
neatskiriami nuo Australijos meno — 
Vladas Miškėnas, Leonas Urbonas, Ado
mas Vingis ir kiti vyresniosios ir pačios 
jauniausios, jau gimusios Australijoje kar
tos dailininkai. Šįkart teko pabendrauti 
su dailininke Eva Kubbos (Ieva Kubaity- 
te), kilusia iš buvusio Klaipėdos krašto, 
Sidnio operos dainininku Pauliumi Rūte- 
niu, kitais meno žmonėmis. Man visada 
malonu pasimatyti ir Australijoje, ir čia, 
Lietuvoje, su mūsų didžiojo Kipro Petraus
ko sūnumi Leonu, draugų vadinamu ,,Liuką"
— gydytoju, sklandytoju. Sidnyje gyve
na ir jo sesuo Goria. Sunku ir išvardinti 
visus bičiulius ir pažįstamus — Cibų, 
Aniulių, Dambrauskų šeimas, A. Laukaitį, 
S. Jūraitį, V. Daudarą. LankiausijSidnio lie
tuvių namuose, dabar, pastačius priestatą, 
jie pasidarė dar erdvesni. Ten žiūrėjau J. 
Dambrausko režisuotą australų dramaturgo 
komediją, kurioje vaidina lietuviai scenos 
mėgėjai. Įvairūs kultūriniai, jaunimo rengi
niai, jie, ypač savaitgaliais, vyksta ir kituose
— Melburno, Adelaidės, Kanberos lietuvių 
namuose. Tačiau, kaip ten bebūtų graž.u 
ir judru, lankydamasis antrą kartą, ryš
kiau pajutau, kad vyresniosios išeivijos 
kartos jėgos senka, daugelis pamažu at
sisveikina su šiuo pasauliu, o jaunoji kar
ta eina savais keliais, kuriuos nė nema
no laistyti ilgesio ar kitokiomis ašaro
mis, skirtomis Lietuvai. Jaunimas — per
dėm australiškas, niekuo neišsiskiriantis 
iš margos penktojo žemyno minios, jo 
šaknys — karštoje ir tvankioje Australi
jos žemėje.

Australijoje Jūs lankėtės ankstyvą pietų 
pusrutulio pavasarį, patį gražiausią laiką 
— tebesilaiko žiemos žaluma, augmenija 
dar neišdeginta vasaros karščių...

...Ir būtų buvę labai neišmintinga ne
pasidžiaugti antru pavasariu per vienerius 
melus. Keliavau, kiek leido galimybės ir 
mano bičiulių laiko ištekliai. Australija 
yra labai didelė, daugiau kaip šimtą kar
tų didesnė už mūsų Lietuvą, todėl nė 
kiek nenuostabu, kad ir atstumai ten ki
taip suvokiami. Australui, pavyzdžiui, nie
ko nereiškia nuvažiuoti pameškerioti, pa
medžioti ar savaitgalio poilsiui į savo 
namelį, esantį už keleto šimtų kilometrų.

Buvau nuskridęs į Dungo salelę Didžia
jame Barjeriniame rife, kurį australai va
dina vienu iš pasaulio stebuklų ir, taip 
sakydami, atrodo, neklysta. Plaukėme 
meškerioti nuo Sidnio pakrantės į vande
nyną didesniu laivu; tai tokia žūklė, kai 
ritės, lyg šulinio ratai, pritvirtinamos 
prie laivo borto, primena Hemingvėjaus 
aprašytąsias, nors, tiesa, ryklių mes ne
pagavom?, bet kitokių, man nematytų 
žuvų —- apsčiai. Australija kasmet ekspor
tuoja Vakarų Europon didelį skaičių su
medžiotų kengūrų. Buvo medžioklės sezo
nas, teko ir man išbandyti taiklumą. Va
žiavome į pusdykumes už Darlingo upės, 
vietovė vadinasi Berkas, senais laikais tai 
buvo paskutinis žemyno taškas, iki kurio 
buvo nusigavęs baltasis žmogus, o kas yra 
toliau — praraja, vanduo ar pasaulio pa
baiga — niekas, išskyrus aborigenus, ne

žinojo. Dabar neberasi nežinomos vietos 
netgi pačioje gūdžiausioje Australijos dy
kumoje: ateiviai rausia aborigenų žemę, 
ieškodami naudingų iškasenų. Taigi šįkart 
pamačiau ir pakeliavau nemažai, to pa
galiau ir norėjau.

Retai dainininkas llgesnėn kelionėn lei
džiasi be nalų. Teko girdėti, kad dainavo
te Sidnio operos scenoje.

Taip jau laimingai sutapo, kad tuo 
pačiu metu Australijoje pas gimines — 
Zemkalnių ir Karazijų šeimose — viešėjo 
ir LTSR nusipelniusi artistė Gražina Ru
čytė. Taip, dainavau vienoje iš Sidnio 
operos salių, koncerte buvo australų klau
sytojų, daug lietuvių. Atlikau Čaikovskio, 
Verdžio, Leonkavalio, lietuvių kompozito
rių kurinius, mūsų liaudies dainas. Mudu 
su Gražina klausytojai negreitai paleido 
nuo scenos... Koncertą reklamavo vienas 
įtakingiausių Australijos laikraščių „The 
Sydney Herald". Jo muzikos kritikas Dei
vidas Vonsas recenzavo mano pasirody
mą. Atsiliepimas labai palankus, tačiau 
įdomu kas kita: visa, kas svarbiausia bu« 
vo koncerte, labai tiksliai ir teisingai kri* 
tiko įvertinta vos per dvidešimt eilučių!.. 
Padainavau Tarybų Sąjungos konsulato 
Sidnyje darbuotojams, nedidelei Melburno 
lietuvių auditorijai.

Įdomu, ar visiems Australijos lietu
viams buvo miela Jūsų daina, tiksliau n® 
daina, o faktas, kad jiems dainuoja Ta
rybų Lietuvos solistas. Bendraujant su ten 
gyvenančiais tautiečiais, man yra tekę 
pastebėti, Jog ne vienam Iš jų pasaulio 
perdalijimo laikai dar nėra pasibaigę, kiek 
juokingai atrodo, kai žmonės, iėglrdę 
gimtinės vardą, spaudžia kišenėse kumš
čius ir tratina dantis...

Sidnyje, sakysim, lietuviai paprašė per 
mano globėją Viktorą Sliterį, kad aš jiems 
padainuočiau; jis parūpino Operos salę, ku
ri nėra lengvai gaunama ne gastrolių tikslais 
užklydusiam atlikėjui, gausiai į Ją susirinko. 
Deja, reikia apgailestauti, kad dėl rekla
mos stokos į koncertą atėjo mažai Mel
burno lietuvių, man būtų buvę įdomu su
sitikti ir su Adelaidėje gyvenančiais tau
tiečiais. Teko girdėti, kad prieš mano 
dainas kovojo keletas reakcingų „vaduo
tojų", suklaidinusių, prigąsdinusių, šanta
žavusių dorus mūsų tautiečius... Tiek to, 
bet keista ir juokinga štai kas: paaštrė
jus tarptautinei padėčiai, sukruto ir kai ku
rie „vaduotojai", aršiausi savo gimtinės 
priešai, nors šis sukrutimas nieko nebe
reiškia. Visiškai nieko — nei Tarybų 
Lietuvos gyvenimui, nei sudėtingiems 
jrasaulio įvykiams.

Vis dėlto aš esu nepaprastai dėkingas 
visiems Australijos Lietuviams, kurie dar 
kartą, negailėdami savo brangaus laiko ir 
išlaidų, padėjo man pamatyti jų antrąją 
tėvynę.

Sunkius bei monotiniškus 
perkilnojimo darbus, gami
nant kineskopus, Panevėžio 
Darbo raudonosios vėliavos 
ordino “Ekrano” gamykloje 
dirba per 40 pramoninių ro
botų. Juos pagal ekraniečių 
techninę dokumentaciją daro 
Vengrijos firma “Tungs
ram”. Įvertinant ekraniečių 
pasiekimus, informuoja “Pa
nevėžio tiesa”, jiems pavesta 
visoje šakoje koordinuoti ro
botų panaudojimą nespalvoto 
vaizdo kineskopų gamyboje.

“Ekrane“ dabar robotai 
kompleksiškai įdiegiami išti
sose technologinėse linijose, 
Technologiniai įtaisai, trans
portavimo ir kaupimo prie
monės sujungiami j automa
tines sistemas. Įmonės vy
riausiojo inžinieriaus pava
duotojas, technikos mokslų 
kandidatas V. Jokūbaitis ra
šo, kad pirmoji tokia sistema 
jau sudaryta, o kiek vėliau 
pradės veikti dar trys. Jos 
išlaisvins nuo sunkaus darbo 
250 darbininkų.

Analogiškos automatinės 
sistemos bus diegiamos ir 
spalvoto vaizdo kineskopų 
gamybos linijose.

Sparnuotiems 
pagalbininkams

Glitiškių daržininkystės ta
rybinis ūkis vienas pirmųjų 
Vilniaus rajone turės žemės 
ūkio aviacijos aerodromą, 
praneša “Draugystė”. Jį įsi
rengti padeda melioratoriai. 
Pastatytas n, 
nių trąšų san< 
svarstyklės, 
galbininkams 
nės patalpos.

Iš šio aerodromo lėktuvai 
kils tręšti ir kaimyninių ūkių 
laukų.

Parinko A. Petrauskas

aujas minerali- 
dėlis, specialios 
žemdirbių pa
puoštos buiti-
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Lietuvos TSR liaudies rašytojui Juozui Grušui sukako 80 
metų. Jubiliejaus proga Kauno dramos teatre įvyko 
iškilmingas vakaras. Įžymų dramaturgą ir prozininką 
pasveikino kolegos rašytojai, scenos meistrai, jo kūrybos 
gerbėjai. Jubiliejinio vakaro metu J. Grušui buvo įteiktas 
Darbo raudonosios vėliavos ordinas, kuriuo jis apdovanotas 
už nuopelnus vystant tarybinę literatūrą.
Nuotraukoje! Kalba Lietuvos TSR liaudies rašytojas J.

Grušas. K. Jūrelės nuotrauka

Klaipėdos “Trinyčių” medvilnės verpimo fabriko verpėja 
Milda Bidvienė savo nuoširdumu ir stropumu pelnė 
bendradarbių pasitikėjimą ir pagarbą. Per 12 darbo metų ji 
apmokė nemaža jaunų darbininkių. Gražūs Mildos Bidvie- 
nės darbo rezultatai. Dešimtajame penkmetyje ji suverpė 
165 tonas įvairių markių siūlų virš plano. Sėkmingi ir šie 
metai—16 tonų viršplaninių siūlų. Uostamiesčio moterims 
M. Bidvienė atstovavo respublikos moterų suvažiavime.

Nuotraukoje: Verpėja Milda Bidvienė.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Broniui Šalčiūnui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai ir 

artimiesiems, o mes apgailestaujame netekę ilga
mečio Lietuvių Literatūros Draugijos nario.

L. L. D. MONTREALIO KUOPA

Mirus

KAUNE, LIETUVOJE

Stasei Andrašiūnienei
Jos sesutėms Kanadoje, Bronei Janauskienei

(Toronte) ir Janei Narusevičienei (Londone) reiš-
kiame gilią užuojautą.

S. E. Paberaliai A. Strolienė
J. Leskevičius L Rukienė
P. E. Laurusevičiai A. Poškienė
B. L. Lukai P. M. Daugėlai
J. Kairys M. Vaitkienė
P. J. Jančiai J. R. Kuktarai
A. Jurgutaitis F. Balnys
A. Balsienė J. Valaitis
N. Berškienė Ch. Morkūnas
M. A. Guobai J. Shinkūhas
J. A. Ylai J. Ilgutis
M. Pūrienė J. M. Mileriai
A. Vaičiulienė J. 0. Žiuliai

A. R. Antanavičiai

FARMACIJOS 
MUZIEJUS

Jau prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą Kaune buvo įsteigtas 
Farmacijos muziejus. Buvo 
surinkta gana daug ekspona
tų. Tačiau visa tai karo 
metais pražuvo. Daugelį eks
ponatų sunaikino kareiviai, 
kita dalis buvo išvežiota ir į 
muziejų negrįžo. Gerokai po 
karo Kauno medicinos insti
tuto docentas (tada vyresny
sis dėstytojas) A. Kaikaris 
ėmė po truputį rinkti ekspo
natus Farmacijos muziejui. 
Jis prašė vaistinių darbuoto
jų atsiųsti senus vaistinėse 
naudotus indus* svarstykles, 
butelius, dokumentus, etike
tes, signatūras ir kt. A. 
Kaikaris pats važinėjo po 
vaistines ir rinko visa, kas 
lietė vaistinių darbą, ir per
galė: šiuo metu Farmacijos 
muziejuje jau yra apie 2,500 
eksponatų. Muziejus užima 
tik keturis kambarius, kurie 
primena seną vaistinę. Čia ir 
oficina, ir kaktorija ir atsar
gų kambariai. Oficinoje se
nos spintos, seni stalai, ži
bintai, ir, aišku, senuose 
buteliuose seni vaistai k. a. 
“Veneros plaukų sirupas”, 
“Gyvybės eleksyras”. “Tre
jos devyniosios” ir kt. Čia 
yra ir malūnas augalinei ža
liavai smulkinti, pagamintas 
pereitame šimtmetyje Phila- 
delphijoje JAV. Kaip vėliau 
išaiškėjo, tokio malūno jau 
neturi nė vienas JAV muzie
jus. Ir kaip nustebo, atvykę 
iš JAV tautiečiai, pamatę ši 
malūną. Iš karto jie paprašė 
parduoti malūną Amerikos 
muziejui. Kada jiems buvo 
pasakyta, kad eksponatai ne
parduodami, tada jie pasita
rę pasiūlė už visus Farmaci
jos muziejaus eksponatus 
vieną milijoną dolerių. Aiš
ku, muziejaus nepardavė, 
bet daug kas, kurie anksčiau 
skeptiškai žiūrėjo į A. Kaika- 
rio triūsą;''suprato, kokios 
vertybės surinktos į muzie
jų. Tai Lietuvos ir ne tik 
Lietuvos farmacijos praeitis. 
Ateityje numatoma Farmaci
jos muziejuje skirti patalpą 
senojoje Kauno Rotušės 
aikštėje. O dabar visi ekspo
natai nesutelpa muziejuje. 
Daug fotografijų senų vaisti
nių graviūrų eksponuojama 
Kauno medicinos instituto 
trečio aukšto (ten farmacijos 
katedra) koridoriuje. Beje 
čia yra ir daugelio farmacijos 
fakulteto absolventų laidų 
nuotraukos, jų rašyti atsi
sveikinimai su institutu, su
venyrai ir kt.

Docentas A. Kaikaris ne
gaili jėgų nė laiko muziejui, o 
visus muziejaus lankytojus 
sutinka su džiaugsmu, pasa
koja jiems su meile apie 
kiekvieną eksponatą ir kartu 
primena, rodydamas rašyto
jo A. Vienuolio-Žukausko 
vaistinės Anykščiuose nau
dotas signatūras, kad 1982 
m. iškilmingai paminės ir 
farmacininkai. A. Vienuolį- 
Žukauską kaip farmacininką 
ir kaip žymų rašytoją.

Visi, kas apsilanko Farma
cijos muziejuje, išeina paten
kinti, nes pamato kaip vystė
si farmacija, o taip pat A. 
Kaikaris pavaišina senais 
ekstraktais.

Savo muziejų turi įsirengę 
ir Šiaulių bei Klaipėdos far
macijos valdybos, turi nema
ža eksponatų Vielenų, Kvė
darnos, Kidulių ir kt. vaisti
nės. Kęstutis Balčiūnas.

DETROIT, MICH.
I I
I

Serga
Lapkričio 25 Detroito Lie

tuvių Klubo narys ir “Lais
vės” skaitytojas Alex Cotton 
(Katinas), staiga pergyveno 
širdies priepuolį. Buvo nu
vežtas į Bi-County Communi
ty Hospital, kur išbuvo geroj 
priežiūroj iki gruodžio 12. 
Dabar mūsų draugas Alex 
Cotton jau namie savo myli
mos žmonos Teofilės Cotton 
priežiūroj. Linkime jam ga
lutinai pasveikt.

Gražus Klubas
Ateinančioms šventėms 

Detroito Lietuvių Klubas 
gražiai papuoštas. Yra graži 
eglutė ir po visą klubą mažos 
degančios lemputes. Gruo
džio 4 geri klubiečiai tą 
darbą atliko. Sunkiai dirbo 
per visą vakarą: John ir 
Estelle Smith, Eddie ir An
nie Balchūnas, Kęstutis ir 
Antonette Garelis, Sharon 
Petrui Wilson su vyru Mal
colm, Alfons ir Emma Rye, 
Diane Rye ir Beverly Rye 
Olin su vyru George. Dėkui 
jiems Klubas dabar nepa
prastai gražiai atrodo.

LDS bowleriai
LDS bowleriai (kėglio loši

kai) buvo susirinkę pamo
koms gruodžio 12. Po to 
suvažiavo į Detroito Lietuvių 
Klubą, kur įvyko vakarėlis— 
ateinančių švenčių proga. Už 
valgį virtuvėje užmokėjo Pe- 
tie ir Al Brozowski bei Nellie 
ir John Onusevich, bet tą 
valgį beef Stroganoff su pa
tiekalais paruošė Antonette 
Garelis. Skanumynų stalą 
prirengė ir aukojo Eddie ir 
Ann Balchūnas, Alice ir Al 
Stacey, Clem Potocki ir Aida 
Liminsky. Klubo patarnauto
ja Frances Televičienė pa
ruošė ir paaukojo didelę 
lėkštę košelienos. Virtuvėje 
dirbo ir visus valgius bowle- ’ 
riams pardavė, Petie Brozow- i 
ski, ^.eĮlię Ojnųsevich, Ąnto- ' 
nette Garelis, Estelle Smith, ' 
Diana Rye, Ann Balchūnas, 
Nanette Garelis ir Emma 
Rye. Bilietus pardavė Clem 
Patocki. Prie baro dirbo 
Frances Televičienė, Tony 
Vasaris, Alfons Rye ir John 
Smith. Pavalgius skanią va
karienę mūsų muzikė Estelle 
Smith paskambino pianinu, 
o visi dainavo dainas, ku
rioms vadovas mūsų solistė 
Ruth Palevich Price.

Vėliau pasirodė ir žiemos 
senelis, kuriuo buvo Paul 
Tomes. Jis žiemos švenčių 
proga visiems išdalino dova
nas. Buvo ir išlaimėjimas. 
Butelį stiprosios aukojo Alice 
ir Al Stacey; bilietus parda
vė Ruth Gugas, laimėjo Jo
sephine Urbon.

Buvo labai gražus vakaras, 
visi linksmai praleido laiką. 
Būtų gerai, kad daugiau to
kių suėjimų Klube įvyktų.

LDS susirinkimas
LDS 21 kp. susirinkimas 

įvyko gruodžio 13 d. Jį 
sklandžiai tvarkė kuopos pir
mininkas Tony Vasaris. Susi
rinkime buvo pranešta, jog 
nesveikuoja trys kuopos na
riai: Anna Daukus randasi 
namuose širdies negalavimu; 
Stanley Patyk pergyveno 
sunkią širdies operaciją, bet 
namuose ir sveiksta.

Apart kitų reikalų, buvo 
valdybos rinkimai ateinan
tiems metams. Išrinkti: pir
mininku Tony Vasaris; vice
pirmininku Chuck Tvaska; 
protokolų sekretore Ruth 
Gugas; finansų sekretorium 
ir iždininku Servit Gugas; 
iždo globėjais Emma Rye ir 
Minnie Tvaska. Oficialiai iš
rinkta naujų narių gavime ir 
tvarkytoja Bertha Rye.

Po susirinkimo buvo vai
šės. Tortus iškepė ir aukojo 
Bertha Rye ir Ruth Gugas, ir 
patarnavo virtuvėje, pa- 
gelbstint Millie Vasaris.

Dėkui visiems
Laikraščių vajus jau pasi

baigė. Dėkoju visiems drau
gams kurie atsinaujino 
“Laisvę” vajaus laiku ir jai 
aukojo. Ypatingai dėkui LDS 
prezidentui Servit Gugui už 
pagelbėjimą prenumerato
mis: jis aplankė ir atnaujino 
prenumeratas skaitytojų, 
kurie gyvena jo miesto daly
je. Jaučiuosi, jog “Laisvės” 
vajus Detroite buvo sėkmim 
gas, ir visiems už taf dėkui1.11’

Sveikinu
Nors turiu visokių nelinks

mumų savo namuose, bet 
savo darbo su laikraščiais ir 
organizacijomis nepamiršiu, 
bandysiu dirbt ir ateinančiais 
metais. Šia proga sveikinu 
visus “Laisvės” skaitytojus 
ir darbuotojus, ypač Michi- 
gano valstijoj ir linkėju Jums 
visiems geros sveikatos ir 
linksmų 1982 metų. Stefanija

JUDITA VAIČIŪNAITE

Kandava. Migla
C igoniškam kuršių mieste, 
kur viskas nugrimzta migloj, 
priglobk prie krutinės, priglobk, -■ 
ir niekas atplėšt neįstengs.

Baltų gladiolių mieste 
vidurnaktį raitelis jos 
v iduramž.ių gatvėm, bot jos 
išnirt iš miglos neįstengs.

Piliakalnig \ e jo mieste 
širdis mudviem plis nuo gėlos, 
Ir ugnys, viršūnėj mus g los t g, 
apšviesti miglos neįstengs.

Degant delčiai

Naujųjų Metų proga sveikiname “Laisvės” Re
daktorius ir jų bendradarbius, skaitytojus ir visus 
L. L. D. narius Amerikoje, T. Lietuvoje ir visur 
kitur. Linkime stiprios sveikatoj, geros sėkmės, 
džiaugsmo ir energijos jūsų visuomeninėje veiklo
je. Tegyvuoja taika ir ramybė visame pasaulyje.

L. L. D. 75 KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI

Miami, Fla.

proga
, bendradarbius, 
jos draugus bei

Naujųjų Metų
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą 

rėmėjus, skaitytojus ir visus idė 
darbuotojus JAV, T. Lietuvoje, Kanadoje ir visur 
kitur. Linkime visiems stiprios
sėkmės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangio
je veikloje. Linkime, kad šie 
atneštų taiką ir šviesesnį rytojų visai žmonijai.

sveikatos geros

Naujieji Metai

L S. KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI 

^diami, Fla.

Žieminių švenčių proga
<7?
-g Sveikinu visus gimines, drau 

Amerikoje ir Lietuvoje.
Sį Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir laimingų 

Naujųjų Metų.

gus ir bičiulius

ALFONSAS ŠVĖGŽDA
Miami, Fla.

proga sveikinu gimines, draugus 
ir bičiulius Amerikoje ir T. Lietuvoje. Linkiu geros 
sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės gyvenime.

Naujųjų Metų

JOHN ANDRUS
Miami, Fla.

Naujųjų Metų roga

&

h N.
to

Sveikiname Floridos organizacijų LLD 45 kuopos 
ir Lietuvių Piliečių Klubo narius;
Choro rėmėjus bei bičiulius; Tarybų Lietuvoje 
draugus bei pažįstamus.

Linkime geros sveikatos, sėkmės gyvenime bei 
darbe. Lai gyvuoja taika ir tautų draugystė.

ainos Mylėtojų

DAINOS MYLĖTOJU CHORAS
St. Peters burg, Fla.

Žieminių švenčių proga
Sveikinu visus artimuosius, drau; 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje, 
laimingų Naujųjų Metų, sveik 
džiaugsmo ir daug energijos.

gus, bičiulius ir 
Linkiu visiems 
atos, sėkmės,

MYLDA ŽUKAS
St. Petersburg, Fla.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė pranešė, kad Kalė
dų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga iki gruodžio 28 d. 
nuimami keliavimo suvaržy
mai ir gyventojai galės lais
vai keliauti savo provincijo
se. Taip pat buvo pranešta, 
kad paleista eilė intelektua
lų, kurie buvo laikinai suim
ti, kai tik buvo įvestas karo 
stovis. Žada paleisti daugiau.

■ . .dar padelsk, rugpjūčio naktie —« 
laume su lėliu ant peties, 
degant delčiai, skleisk čia sparnus — 
jų laukinis mostas darnus, 
šviesiaake, skaidriai skaudi, 
virš tamsiu viržynų skrendi, 
o ties pat pakriauše gilia 
guli kūdikis po egle — 
vogčiomis pasupus apskloi.sk 
jį voratinklių vystyklais, 
sumainei anuomet vaikus 
mano vaiko žvilgsnis vaiskus, 
tik ne tie Žvaigždy nai. ne tie, 
tik negrįši niekad, naktie. ..

B Su Naujaisiais Metais
SVEIKINAME

$5 visus mūsų gimines, draugus, pažįstamus mūsų 
g? krašte ir Tarybų Lietuvoje.

HELENA ŠARKIŪNIENĖ 
HELEN JANULYTĖ 
RICHARD .

St. Petersburg, Fla.
ANULIS

Su Naujaisiais Metais
Saule,
prasikalk Iš gulbės kiaušinio —ų

ežerą
vėl išvydau aklagatvy, žeria Ir žeria 
žalsvą šviesą diena man tiesiog j delnus, 
i dar šlamančius tamsžalius sapno

meldus, 
vėl koridoriaus veidrodis spindi ir akina 
lyg ledynų vanduo, man aptėškęs ranką..<

AmerikojeSveikiname gimines ir draugus 
Tarybų Lietuvoje. Linkime geroš sveikatos 
sėkmės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje.

ir
ir

JUOZAS ir TILLA LUKAI 
St. Petersburg, Fla.

apskloi.sk
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
PALAIDOJOM TAUTIETĮ

Gruodžio 13 dieną, po labai 
sunkios ligos, išsiskyrė amži
nai iš mūsų tarpo Bronius 
Balčiūnas, vos peržengęs 70- 
tuosius metus. Giliausiame 
liūdesyje paliko žmoną—Ma
rytę Dailidaitę, T. Lietuvoje 
du brolius ir jų šeimas, 
Montreale pusbrolį, du žmo
nos brolius ir dvi brolienes ir 
daugybę draugų ir pažįsta
mų, nes Velionis, kaip ir jo 
žmona Marytė, labai mylėjo 
žmones. Su visais buvo labai 
draugiškas, paslaugus. Jų 
namai visuomet buvo atviri 
visiems. Visus šiltai, drau
giškai ir svetingai priimda
vo.

Velionis atvyko į šią šalį 
1930 m. iš Lietuvos iš Rim- 
džių kaimo, Žemaikiemio 
valse., Ukmergės apskričio. 
Kaip ir visiems, tuo laiku 
atvykusioms, nemažai teko 
ir vargo pernešti, o kada 
gyvenimas nusišypsojo, tai 
žiaurioji mirtis nutraukė gy
venimo siūlą.

Velionio karstas skendėjo 
gausybėje gėlių. Į šermenis 
ir laidotuvių dieną atsilankė 
labai daug jo draugų ir pažįs
tamų. Iš JAV buvo atvykęs 
Marytės brolis ir brolienė. 
Prieš išvežant nuo grabo- 
riaus Velionį, jo artimas 
draugas—Jonas Vilkelis pa
sakė atsisveikinimo kalbą. 
Po palydų visi buvo pakvies
ti pietums, kurie buvo labai 
puikiai paruošti, vadovybėje 
Elenos Kurilienės. Velionio 
žmona visiems nuoširdžiai 
padėkojo.

Giliausia užuojauta Velio
nio mylimai žmonai ir arti-

Žiemos švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius ir 
gimines. Linkime visiems sveikatos, laimės ir 
taikos pasaulyje.

ALGIRDAS ir REGINA GRINKEVIŪIAI
Vilnius, Tarybų Lietuva

ALDONA ir ANDY ANDERSON
Marmora, Ont., Canada

Naujametiniai sveikinimai
Mielus mūsų gimines, artimus draugus ir drau

ges Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
T. Lietuvoje, nuoširdžiai sveikiname linkėdami 
geros sveikatos, ryžto ir energijos veikloje už 
Taiką. Kad sekanti metai atneštų Taiką visame 
pasaulyje.

II II

LIUDAS ir PETRE KISIELIAI
Montreal, Canada

Naujametiniai sveikinimaiII

Visus mūsų gimines, artimus draugus ir drauges, 
Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir T. 
Lietuvoje, nuoširdžiai sveikiname su Naujaisiais 
1982 Metais. Linkime geros sveikatos ir sėkmės! 
Lai Naujieji Metai atneša Taiką visame pasaulyje.

JONAS ir JANINA VILKELIAI
Laval, Quebec

Naujųjų Metų proga

Sveikiname gimines Kanadoje ir Lietuvoje. 
Linkime daug laimės gyvenime ir geros sveikatos.

. miesiems, o Velioniui amžina 
ramybė.

Ligoniai
Buvo susirgęs vilasalietis 

Jonas Čeponis, Povilas Pe
tronis ir Juozas Balsys, bet 
jau rodos sugrįžę į namus. O 
Regina Adakauskienė, po 
trečios didelės širdies ata
kos, ir vėl išvežta į General 
ligoninę.

Įeina ir per užraktus
Į D. Gurklių namus, per du 

užraktus, įsiveržė vagys. 
Viską išvertė ir išsinešė ver
tingų daiktų.

Verdūnietį Joną Balčiūną, 
važiuojantį požeminiu trauki
niu, apvogė-ištraukė piniginę 
su visais dokumentais. Vyrai 
saugokitės kišenvagių.

Pagerbtas
Gimtadienio proga

Vilasalietis Albertas Semi- 
jonas, jo žmonos iniciatyva, 
12 d. gruodžio savo artimų 
draugų tarpe, buvo pagerb
tas jo 75 metų sukakties 
proga. Jubilijantas iš svečių 
susilaukė daug šiltų sveikini
mų ir dovanų, o svečiai buvo 
labai puikiai pavaišinti.

Išvyko aplankyti dukrą
Kai šiuos žodžius skaitysi

te, tai drg. V. Vekterienė 
jau bus išvykus į Belgiją 
aplankyti savo dūkros ir žen
to. Žada pabūti ilgesnį laiką.

Paminėjo 20 metų sukaktį
Moterų Klubas gražiai at

žymėjo savo gyvavimo 20 
metų sukaktį tam tikslui su
ruoštame bankete gruodžio 5 
d., kuriame dalyvavo gražus 
būrys tautiečių ir kitataučių. 
Drg. A. Šuplevičienė apibū-

» \

■ dino Klubo veiklą ir atliktus j 
darbus. Po vaišių, mūsų | 
“jaunimas” smagiai pasišoko I 

! prie Remeikio muzikos, i 
i (Apie šį parengimą plačiau 
j parašys Klubo koresponden- 
I tė).

Ir vėl netekome tautiečio
Lapkričio 28 d. mirė kana

dietis Pranas Stankevičius, 
sulaukęs 67 metų amžiaus. 
Velionis paliko žmoną, du 
sūnus, du brolius ir sesutę 
Marytę Smetonienę. Velionio 
artimiesiems gili užuojauta.

Pergyveno skaudžią 
operaciją

Onutė Mikaliūnienė pergy
veno labai sunkią kojos ope
raciją. Dabar namieje. Bus 
ilga ligonė.

Buvo išvykęs
Hendris Šuplevičius, su 

draugais praleido savo atos
togas Dominion respubliko
se. Kai kur matė daug skur
do, o voač kai kuri tūristų- I
hotelia auksu žibėjo. P.

Gruodžio 5 d. Ukrainų sve
tainėje mūsų Moterų Klubas 
suruošė gražų 20 m. Klubo 
jubiliejinį balių. Jaunos ir 
energingos komisijos narės 
nesigailėjo daug darbo pa
ruošti skoningą maistą. Ne
galime pamiršti U. Mika
lauskienės, V. Yotkaus, V. 
Venskaitės ir kitų. Vienos 
išplatino pakvietimus, kitos 
prikepė pyragaičių, dar kitos 
atnešė dovanų laimėjimui. 
Malonu buvo matyti tiek 
daug publikos, kurių tarpe 
buvo jaunesnių žmonių ir 
kitataučių.

Pirmininkė A. Šuplevičie
nė apibūdino mūsų 20 m. 
Klubo veiklą. Klubo narės 
visuomet stojo už taiką, už 
moterų lygias teises.

Vėliau užgrojo Remeikio 
orkestras, tai visi pralinks- 
mėjome. Dar iškilo ir staig
mena. Atvažiavo per visą 
svetainę vežimas su didžiau- 
siu- tortu, ir degančiom žva
kėm . . . Tai Jonui Brakniui 
jo gimtadienio proga nuo jo 
gero idėjos draugo Juškos. 
J. Braknys per daug metų 
darbavosi Sūnų ir Dukterų 
Draugijoje, eidamas vicepre
zidento pareigas. Draugijos 
pirmininkas Juozas Urbana
vičius apibūdino Jono nu
veiktus darbus, o publika 
sudainavo Jonui “Happy 
birthday”.

Prie šokių ir vaišių visi 
buvo linksmai nusiteikę. 
Klubo narės dėkingos, kad 
publikos atsilankė tiek daug. 
Mes kviečiame visas moteris 
stoti į mūsų Klubą.

P. B. Grandma

ĮSPŪDŽIAI IŠ 
MOTERŲ KLUBO 
BALIAUS

Šis balius buvo suruoštas 
atžymėti 20 metų Klubo su
kakties. Nerašysiu plačiai 
apie pasekmes baliaus, nes 
Klubo korespondentai tai at
liks. Aš tik noriu išsireikšti 
kaip man atrodė iš šalies 
žiūrint.

Pirmininkė aiškino šios 
dienos prasmę ir trumpais 
bruožais apibūdino Klubo 
veiklą per 20 metų laikotar
pį. Pasirodo, kad Klubas 
atliko daug naudingų darbų. 
Klubietės prisidėjo prie kovų 
už lygias teises moterims, 
kurios Quebecke buvo labai 
siauros. Taipgi daug kovojo 
ir kovoja už taiką pasaulyje.

Bet mano nuostabai, pirmi
ninkei kalbant, štai atvažiuo
ja kai kurios baliaus rengė
jos, per visą publiką su 
žvakėmis apstatytu tortu. 
Nustebę žiūrime kas čia per 
stebūklai. O tai pagerbti 
kokį nors žmogų gimtadienio 
proga. O tas tortas, kaip 
girdėjau, buvo pirktas Klubo 
pinigais. Ir štai iš Klubo 20 
m. minėjimo pavirto pobūvis 
į vieno žmogaus minėjimo 
balių. Visi turėjome sustoti 
dainuoti, o dar vienas iš 
publikos atsistojo girti asme-
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Šiomis dienomis Kanadoje 
nemažai ašarų lieja dėl Len
kijos darbininkų, kurie, su
kurstyti kontrrevoliucionie
rių, prieš vyriausybę maiš
tauja. Bet kai Kanados dar
bininkai sustreikuoja, tai bū
na visai kitaip. Dažnai strei- 
kierius lazdomis apkulia prie 
pikieto linijos! Nei valdiškos 
įstaigos, nei spauda darbi
ninkų neužjaučia.

Bet Kanados darbininkai 
dar neužmiršo 1919 metų 
streiko Winnipege, Karališ
kosios policijos bedarbių už
puolimų Reginoj. O labiau
siai Estevano angliakasių.

Estevane 1931 metais poli
cija tris angliakasius nušovė, 
o visą eilę kitų sužeidė. 
Užmuštųjų tarpe buvo P. 
Markūnas.

Depresijos metu visų dar
bininkų padėtis buvo labai 
sunki. Samdytojai, matyda
mi šimtus tūkstančių bedar
bių, spaudė darbininkus, 
kaip išmanydami. Ypatingai 
buvo spaudžiami angliaka
siai. Už tai angliakasiai, ne
begalėdami pakelti sunkių 
sąlygų, pradėjo burzdėti, 
reikalauti geresnio atlygini
mo, lengvesnių darbo sąly
gų, teisių kolektyviai tartis.

Estevano apylinkės Anglia
kasiai buvo išnaudojami ir 
kitu būdu. Jie viską turėjo 
pirktis kompanijos parduotu
vėse ir daug brangiau mokė
ti.

1931 metais rugsėjo 29, 
Estevano (Saskatchewanos 
provincijoj) angliakasiai sud
rengė demonstraciją, norė
dami parodyti savo reikalavi
mus pagerinti būklę. Jie 
tvarkingai, neginkluoti, žy
giavo į Estevano miestelį. 
Juos pasitiko policija. Ang
liakasiams buvo užstotas ke
lias. Angliakasiams užpro
testavus ir pradėjus tęsti 
žygiavimą, policija į juos 
paleido šūvius. Trys buvo 
mirtinai pašauti. Du krito 
negyvi vietoje, o lietuvis P. 
Markūnas mirė nugabentas 
į ligoninę. Apie 10 angliaka
sių buvo sužeistų. Kiti nuslė
pė sužeidimą, kad nebūtų 
persekiojami.

Bienfaito—-Estevano kasy
klose dirbo 600 angliakasių. 
Jie susiorganizavo į uniją— 
Mine Workers Union of Ca
nada. Unija kompanijai įtei
kė reikalavimus, kurių tarpe 
buvo ir unijos pripažinimas. 
Kompanija atsisakė tartis. 
Rugsėjo 7 angliakasiai išėjo į 
streiką. Streikas truko tris 
savaites. Kompanijos pasi
samdė daugybę policijos, ku- 
kluksklanus ir visokiais bū
dais stengėsi streiką sulau
žyti.

Tai tik vienas pavyzdys, 
kaip Kanadoje buvo elgiama
si su darbininkais.

Dar vienas dalykas. Lenki
jos valdžiai paskelbus karo 
stovį, Kanadoje pasipylė 
verkšlenimai, Lenkijos val
džios smerkimas. Bet kai 
Quebece (Montreale) dvi ne
didelės grupės taip vadina- 

nį, vietoje kalbėti apie Klubo 
veiklą.

Taigi, žmonės susimaišė, ir 
klausia ar tai buvo Klubo 
gimtadienio minėjimas ir vie
no asmens. Svečias 

mų “Quebeco laisvintojų” 
kidnapino vieną Quebeco mi
nistrą ir Britanijos atstovą, 
tai Kanados valdžia tuo pa
skelbė karo meto priemones 
(War Measures Act). Buvo 
suimta ir uždaryta kalėji
muos penki šimtai separatis
tų simpatikų. Į Montrealą 
buvo sutraukta daug kariuo
menės.

Torontiečiy kronika
Iš Klubo veiklos

Gruodžio 6 įvyko paskuti
nis šiais metais Sūnų ir 
Dukterų Klubo susirinkimas. 
Iš pranešimų buvo matyti, 
kad Klubas verčiasi gerai. 
Finansai šiemet paaugo virš 
$2,000. Susirinkimas nutarė 
paremti “Laisvę” ameriko
niškais $100.00.

Sekantis susirinkimas bus 
jau 1982 metais sausio 3. 
Jame bus išduoti metiniai 
pranešimai, taipgi ir valdy
bos rinkimai. Pasistenkite 
atsilankyti.

Reikės ir narinius mokes
čius mokėti už 1982 metus. 
Žiūrėkit, kad neliktumėte 
suspenduoti.

* * *
Ligppiai (>r ,

J. Damašienė pergyveno 
operaciją. Gydytojai surado, 
kad ligonė turi sunkios ligos 
apsireiškimą. Kai ji sutvir
tės, pradės rimtai gydytis.

Jau kelios savaitės, kaip 
Northwestern ligoninėj ran
dasi Pajuodienė.

A. Gudžiauskas pergyveno 
vidurių operaciją.

Ligoniams linkiu greit su- 
sveikti.

♦ * *
Mirė

Duktė N. Kuzyk pranešė, 
kad mirė jos motina Verutė 
Povilaitienė. Velionė ilgą lai
ką gyveno Toronte. Pasta
raisiais metais ji gyveno 
Thunder Bay, Ontario. Ilgai 
ją kankino kraujo vėžys.

Gruodžio 12 palaidota Na- 
dežda Kuliešis, sulaukusi 
virš 70 metų. Nuliūdime pali
ko vyras Petras Kuliešis, 
duktė Ieva Laurus, žentas, 
trys anūkės—Linda, Diane ir 
Kathy.

Gruodžio pradžioj palaido
tas senas torontietis Antanas 
Jočius, sulaukęs virš 80 me
tų amžiaus. Kiek man žino
ma, Londone gyvena jo se
suo D. Ručinskienė.

Jų artimiesiems gili užuo
jauta. A. Y.

Baltimore, Md. — Bethle
hem Steel Company prieš 
pat šventes dviem savaitėm 
atleido per penkis tūkstančių 
plieno darbininkų iš netoliese 
esančio Sparrow’s Point fa
briko. Prieš keletą mėnesių 
tas pats plieno fabrikas 
“trumpam’’ atleido per 
pusantro tūkstančio darbi
ninkų ir dar nepašaukė jų 
atgal.

Brussels. — Tarptautinė 
demokratinių advokatų są
junga paskelbė, kad Izraelio 
žygis aneksuoti Golan 
Heights esąs “skandalingas 
ir neteisėtas aktas”.

Su Naujaisiais Metais
Linkime ramybės ir taikos gečos 

visame pasaulyje.
valios žmonėms

J. ir J. JORDAN
Palm Beach Gardens, Fla.

g Su Naujaisiais ^lėtais

Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
•F ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, dž augsmo, laimės 

ir sėkmės gyvenime.

4^

JUOZAS VAITONIS
Waterbury, Conn.

Su Naujaisiais Metais

draugus Amerikoje irSveikinu gimines ir <
Lietuvoje. Linkiu visiems sveikų, linksmų ir lai
mingų Naujųjų Metų.

EVA KRAUKAUSKIENE S 
Lawrefice, Mass.

Linksmų švenčių Visiems
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 

“ ypų Lietuvoje su 
visiems geros 

praleisti švėntes ir draug

pažįstamus čia Amerikoje ir Tary 
žieminėmis šventėmis. Linkime 
sveikatos, linksmai 
sėkmės 1982 metais.

M

v

TEKLE ir PAUL NUKAS
Ashfield, Mass.

Su Naujaisiais Metais t'?

Sveikiname gimines ir bičiulius Amerikoje, 
Lietuvoje ir Kanadoje. Linkime sveikatos, džiaugs
mo, laimės ir sėkmės gyvenime.

N. ir P. DUDONIAI
Aston, Pa.

1X>

Žiemos švenčių proga
"X *> JĮ

Sveikinu visus lietuvius pažangiem 
ir redaktorius.

Lai gyvuoja pasaulyje Taika!

čius, rašytojus

JONAS VAICKEKAUSKAS
Binghamton, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Amerikoje irSveikiname gimines ir draugus 

Lietuvoje. Linkime geros sveikatoj ir ištvermės 
sulaukti taikos visame pasaulyje.

VYTIS ir
Mountaih Home, Ark.

NELLIE CERE
Hot Springs, Ark.

MINI YUDEN

Naujųjų Metų proga
Linkime sveikų, linksmų, pasaulio taikos metų 

“Laisvės” personalui ir skaitytojams; taipgi vi
siems draugams JAV, giminėms 
Lietuvoje.

ir bičiuliams

JUOZAS ir KSAVERA KAROSAS 
San Leandro, Cal.
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Žymaus Lietuvos daktaro 

Juozo Blužo viešnagė

: r

Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikina
me savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir 
sveikatos.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI 
Brooklyn, New York

Naujųjų Metų proga

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

&

Prof. dr. Juozas Blužas ir akademikas Anatolijus Vichertas

S. STASIUKAITIENĖ
Fairview, N. J.

N

£3
fa Žieminių švenčių ir 

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 

Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
Metų.

NELLIE ir EDMUND SHUMBRIS
Bayside, New York §

Nuoširdžiai sveikinu su ateinančiais Naujaisiais 
metais gimines ir pažįstamus Amerikoje ir Lietu
voje.

Linkiu geros sveikatos, sėkmės moksle, ir 
darbuose; o svarbiausiai kad tarp žmonijos būtų 
taika.

ELENA BRAZAUSKIENĖ
Hartford, Conn.

Su žiemos šventėmis 
ir Naujaisiais Metais 

sveikinu visus gimines, draugus, ir pažįstamus 
Amerikoje ir Lietuvoje. Linkiu visiems geros 
sveikatos, sėkmės ir laimės gyvenime.

MALVINA BRUClENĖ
Richmond Hill, N. Y.

fCr

Linkiu linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Nuoširdžiai sveikinu visus gimines, 
draugus ir kaimynus Amerikoje ir mūsų brangioje 
tėvynėje Tarybų Lietuvoje. -į

Linkiu visiems stiprios sveikatos, ilgo ir gražaus 'x 
gyvenimo. X

MIKE HACINKEVICIUS
Great Neck, N. Y.

fe )*»» WmWWmW*
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Žieminių švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 
Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
Metų.

0*
JOE ir EMILY KRUPSKI 

Englishtown, N. J.

Naujųjų Metų proga
7'*"v

Visiems mano bičiuliams ir pažįstamiems linkiu 
viso geriausio ateinantiems metams.

įTA SUZANA KAZOKYTE-JONES S
Frackville, Pa. S

Jau senokai turėjome švie 
žiu svečių iš Tarybų Lietu
vos. Už tai šį kartų buvo 
ypač malonu pasimatyti su 

' moksliniais reikalais atvyku
siu į JAV-bes kauniečiu pro
fesoriumi Juozu Blužu. Tie 
sa, New Yorke jis tebuvo 
vos porų dienų, labai užimtas 
susitikimų su Amerikos 
mokslininkais. Todėl buvo 
labai smagu bent trumpai 
pasikalbėti su šiuo įžymiu 
mūsų gimtinės mokslininku.

Pasirodo, kad iš visų susir
gimų šiais laikais daugiausia 
žmones kamuoja širdies ir 
kraujagyslių ligos. Jos siekia 
net 60 procentų bend rami' 
mirtingumo balanse. Jau eilę 
metų šias ligas ir būdus joms 
sumažinti bendromis jėgomis 
tiria Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
mokslininkai. Žymių rezulta
tų šioje srityje yra pasiekęs 
Širdies ir kraujagyslių fizio
logijos ir patologijos institu
tas Kaune. Jo direktorius 
medicinos mokslų daktaras, 
profesorius Juozas Blužas 
kartu su Tarybų Sąjungos 
Medicinos mokslų akademi
jos nariu-korespondentu
Anatolijumi Vichertu, kurio 
seneliai yra kilę iš Lietuvos, 
gruodžio mėnesį buvo atvykę 
į JAV kardiologinių tyrimų 
koordinavimo klausimais.

— Gerbiamas profeso
riau,—paklausėme mūsų 
svečią Juozą Blužą,—-kokia 
yra tarybinių ir amerikiečių 
mokslininkų bendra tyrinėji
mų kryptis?

— Mes, kardiologai, su 
Amerikos, o kartu ir su viso 
pasaulio kolegomis turime 
bendrą tyrinėjimų tikslą— 
kovoti su staigia mirtimi 
(sudden death). Skaudžiau
sia, kai ji ateina pačiame 
žmogaus kūrybinių jėgų žy
dėjime. Mūsų bendradarbia
vimas su JAV mokslininkais 
yra prasidėjęs jau prieš gerą 
dešimtmetį.

Pagal šios kelionės planą 
svečiai iš Tarybų Sąjungos 
aplankė vieną žymiausių 
JAV kardiologijos centrų, 
esantį netoli Washingtono — 
širdies, plaučių, kraujagyslių 
ir kraujo susirgimų institutą. 
Po to kelias vedė į Birmin- 
ghamą, į Alabamos universi
teto širdies ritmo sutrikimų 
institutą. Ten dirba pasauli
nio garso mokslininkas Tho
mas James. Jis yra labai 
daug nuveikęs tirdamas įvai
rius širdies ritmo sutrikimų 
mechanizmus. Ten svečiams 
teko susipažinti su keletu 
laboratorijų ir pamatyti labai 
įdomių tyrimų, kuriais jie 
žada pasinaudoti ir savo 
praktikoje. Daktaras Tho
mas James pažadėjo ateinan
čių metų birželio mėnesį at
vykti į Kauną, kur bus tarp
tautinis kardiologų simpoziu
mas staigios mirties klausi
mais.

Tarybiniams mokslinin
kams dar teko pabuvoti ir 
San Franciske. Ten dirban
čios medikų grupės “Kaiser 
Permanent” širdies sutriki
mų tyrimai yra vykdomi pa
našiomis kryptimis, kaip ir 
kauniečių mokslininkų. Todėl 
su ta grupe Kaune kardiolo-

: gai palaiko gana glaudžius ir 
J nuolatinius ryšius.

— Štai ir dabar, vykdami į 
' namus, -- s a k o p r o f e s o r i u s 
I Juozas Blužas,•— vežamos iš 
i Californijos devyniasdešimt 
i ligos istorijų. Jas nuodugniai 
ištarsime jau savo institute ir 

įžiūrėsime, kiek sutampa 
! amerikiečių medikų ir mūsų 
diagnozės bei pasiūlytoji gy- 

. dymo metodika. Tuo pagrin- 
I du padarysime bendrą pra 
į nešimą tarptautiniame sim
poziume ateinančiais metais.

New Yorke svečiai susitiko 
su- žymiu kardiologu Willia- 

' rnu Lara jo vadovaujamame 
' Cornell medicinos tyrimo
■ centre. (Šia jiems teko susi
pažinti su naujausia metodi 
ka, kaip nustatyti ankstyvą 
hipertoninę ligą. Kadangi da
bartiniame penkmetyje Ta
rybų Sąjungoje planuojama

; žymiai platesnė kova su hi- 
j pertonine liga, tai profeso-
■ rius J. Blužas mano, kad 
I gales pas save įgyvendinti ir 
Į kai kuriuoK^New Yorko 
! mokslininkų pasiekimus. Įžy
mus Amerikos kardiologas 
Isidoras Rozenfeldas, gydęs

i daugelį musų krašto įžymy - 
| bių—- nuo prezidentų iki mo- 
i vie stars, tarybiniams sve- 
i čiams surengė didelį priėmi- 
I mą savo užmiestinėje viloje 
I Long Islande .

— Norėčiau pasakyti, kad, 
| vadovaujant Sąjunginiam 
j kardiologiniam centrui ir tie- 
| siogiai jo direktoriui akade- 
| naikiai Jevgenijui Cazovui, 
I mūsų bendradarbiavimas su 
I JAV mokslininkais pasilieka 
j lygiai toks pat intensyvus ir 
I šiais gal ne visai politiniu 
i požiūriu maloniais laikais.
Amerikiečių mokslininkai 
yra labai šiltai nusiteikę mū
sų atžvilgiu. Mes praleidome 
drauge ne vieną malonią va
landą. Tai rodo, kad ameri- 
kiečiai’aukštai vertina moks
lo tiriamuosius darbus, vyk-

I domus Tarybų Sąjungoje.
— Jūs jau ne pirmą kartą 

lankotės Amerikoje ir turite
I progos susitikti ne vien su 
i medikais. Ką įdomaus teko 
I pamatyti, su kuo susitikti 
i šios kelionės metu?

— Amerika visus keliauto- I| jus žavi savo įvairia, turtin
ga gamta, kuri yra labai 
skirtinga, sakykim, šiltoje 
Vakarų pakrantėje prie Paci- 
fiko ir visai kitokia Siaurės 
rytuose New Yorko apylin
kėse. Amerika —ir labai 
aukštai išvystytos pramonės 

! kraštas. Tačiau man visada 
įdomiausia bendrauti su žmo
nėmis. Į Ameriką atvykstu 
jau trečią kartą. Turiu čia 
daug asmeninių bičiulių, ku
rie stengiasi, kad mano vieš
nagė būtų kuo įdomesnė.. 
Visada ypač malonu susitikti 
su pažangiaisiais lietuviais, 
kurie, nepaisydami didėjan
čios metų naštos, dirba kilnų 
progresyvių idėjų skleidimo 
darbą. New Yorke teko nors 
trumpai susitikti su didesniu 
būreliu įvairaus nusiteikimo 
tautiečių. Nors ne visada 
mūsų pažiūros sutapo, tačiau 
visi vieningai sutarėme, kad 
svarbiausi žmonėmis yra du 
dalykai—visuotinė laika ir 
gera sveikata. 1’ Milvydas

TARP LIETUVIŲ
Linksma žinia tai ta, kad 

mūsų menininkas-poetas Jo
nas Juška jau randasi namie. 
Ligoninėje neilgai teko būti. 
Dabar jį prižiūri jo mielas 

■ sūnus profesorius Henry, o 
i jam pagelbsti mūsų veiklus 
“Laisvės" Bendrovės direk- 

i torių narys Karolis Benderis.
* * *

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė, “Laisvės" skai- 

: tytoja M. Stripeikienė išbu- 
I vusi ligoninėje 11 dienų, jau 
' sugrįžo į namus ir sako 
; jaučiasi stipresnė.

* * *
Jau seniai bematėme Igną 

I Bečį, niujersietį, mūsų pobū- 
j viuo.se. O seniau nebuvo to- 
i kio parengimo pas mus, kad 
i neatvyktų Ignas. Jis rašo, 
I kad su pradžia Naujųjų Metų 
I jam sueis 92 metai amžiaus. 
! Sako Ignas: didelių,- s’ ausmų 
neturi, valgo gerai, $at me
tai sulaiko . . . DrauAis Be
eis gyvena pas dukrą^Gene 
Wallace, kuri rūpinasi tėvo

| sveikata, jo gerove.
* * *

Prisimename solistę, vei
kėją mūsų tarpe Suzanną 
Kazokytę-Jones, kuri dabar 
gyvena Frackville, Pa. Su- 

j zauna nepamiršta mūs, o 
mes jos. Kiekvieneriais me
tais apie šį laiką ji prisiunčia 
mokestis už “Laisvę”, už 
LLD, sveikinimą per “Lais
vę” Naujųjų Metų proga ir 
dar prisideda su aukomis. 
Šiais metais jį aukų prisiuntė 

i “Laisvės” fondui $20, ir Niu- 
i jorko Lietuvių Moterų Klu
bui $5. Ačiū jai. Ieva

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

mas įvyks sausio (January) 8 
d. 12 vai. Tai bus metinis 
susirinkimas kuriame bus 
rinkimas Valdybos. Prašome 
visus narius dalyvauti.

Gruodžio mėnesį susirinki
mas neįvyko dėl pirmininkės 
Polly Maldaikis ligos. Ji bu
vo pasveikus, bet staiga vėl 
susirgo ir gruodžio 2 d. ją 
išveže į ligoninę. Linkime jai 

j greitai pasveikti ir vėl dar
buotis organizacijose.

K. Thomas

Norwood, Mass.
Gruodžio 9 d. mirė Mary 

Grigun, sulaukiusi 92 metų 
amžiaus. Jos sūnus Andrew 
pranešė mums šią liūdną 
žinią ir rašo, kad jo mamytė 
gyveno viena, pati sau pasi
darydavo valgyti, prižiūrėjo 
savo namus ir buvo aktyvi 
iki to ryto (gruodžio 9) kada 
ją ištiko širdies smūgis.

Liko didžiausiame nuliūdi
me jos vienintelis sūnus An
drew. Gaila mūsų mielos 
ilgametės “Laisvės” skaity
tojos. Reiškiame gilią užuo
jautą sūnui Andrew. Adm.

OAKLAND
SAN FRANCISCO, CAL.

1982 m. sausio 24-ta, sueis 
dveji metai kai tragiškai žu
vo Zigmas (Jim) Mozūrai-

I tis. Jisai visuomet yra jo 
I žmonos Margaretos Mozūrai - 
| tienės minty, taipgi ir visų, 
i kurie jį pažino.

Nors Margareta liko viena j 
j čia, kadangi jos sūnus James 
j apsigyvenęs Phoenix, Ariz. 
į su savo šeima. Našlė nepasi
duoda vien tik gailesčiui, I 
dalyvauja ne tik mūsų susi- i 
rinkimuose, beje parengi- j 

j muose ir tarpe Senior Citi- j 
zens. Sako—geriau eiti, kru- i 

I tėti, būti su žmonėmis ir , 
žinoti kas dedasi pasaulyje.

Su nekantrumu laukia my-
■ limų “Laisvės” ir “Vilnies” I 
' laikraščių.

Prisiminus mirusį mylimą 
vyrą Zigmą Mozūraitį, auko l 
ja po $50.00 laikraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai”, iri 
$50.00 vietinei LLD 198-ajai į 
kuopai, Oakland, Cal., kurioj 
eina raštininkės pareigas jau 
per daugelį metų.

Labą i ačiū Tau, Margare-Į 
ta, kad nepamiršti visų. Lin- i 
kim ir toliau turėti energijos ’ 
ir sveikatos tavo darbuose.

O Juozas Rowlandas iš San 
Francisco, nors labai užimtas 
savo užeiga, nepamiršo užsi
mokėti už “Laisvę" ir “Vil
nį", taipgi parėmė “Laisvę" 
su $13.00, o “Vilnį" su 
$15.00.

Prie progos labai dėkoju 
visiems, kurie per mane pa
rėmė mūsų laikraščius, atsi
naujino prenumeratus arba 
gavo naujų skaitytojų.

Sveikinu Jus už Jūsų pa
galbą ir draugiškumą. Taipgi 
su Naujaisiais Metais.

Violeta Taraškienė
San Leandro, Cal.

Nescęnset, L. I
IŠTIK(

gerų mūsų laisviečių 
?t ir Leo J aksčių re- 
jj įvyko gaisras, Ne

pusės nematėm

sistojusią pas jų ge-

ret labai sukrėsta

šaukėsi pagalbos.

GAISRAS
Išgirdę labai nemalonią ži

nią, kad 
Maijgar 
zidencij
lė Ventienė man paskambino 
ir mudvi jos mašina nuvyko
me pasitikrinti, ar tai tiesa. 
Iš lauko
gaisro žymių, išskiriant, kad 
namo langai apkalinėti lente
lėmis.

Drg. Jakštienę radome lai 
kinai a f
rus kaimynus lietuvius, ku
rie ir gaisro metu daug jiems 
padėjo.

Margą
skaudžias nelaimės. Ji papa
sakojo, kad pajutusi ir pama
čiusi veržiantis dūmus, kurie 
ją tiesiog troškino, skubiai 
telefonu
Tučtuojau ugnegiasiai atvy
ko. K a 
sveikas, 
tai j | t ui' 
town Hcspital. Jis tik trupu 
tį ugniejĮ paliestas, bet visas 
vidaus 
net ir

dangi Leo nelabai 
o dar tokia išgąstis, 
ojau išvežė į Smith-

n vent orius sudegęs 
sienos apdegusios, 
labai liūdnas, bet 

miegamiejiantras aukštas, 
kambariai, išlikę visai sveiki.

Margaret labiausiai jaudi
nasi tai 
kartu ir
išliko gyki.

vy ro sveikata, 
džiaugiasi, kad

bėt 
abu

kali dėkinga savo
pas kuriuos gyvena,

į ligoninę
Leo ir bendrai ne-

mynams
kad ją nuvežė 
atlankyti
laimėj padeda.

Žieminių švenčių proga lin
kiu mieliems draugams Jakš- 
čiams pergyventi šią skau
džią nelaimę ir, kad artėjan
tys Naujieji Metai jiems bū
tų sveike:sni ir laimingesni.

Nastė Buknienė

BRIEFS

New York. — Čia savo 
laiku buvęs populiarus ta
bloid formato dienraštis Dai
ly News, kaip sako jo savi
ninkai, neįstengia suvesti ga
lo su galu. Finansams spau
džiant, jis ketinamas par
duoti.

Vatikanas. — Šiemetinia
me taikos pareiškime popie
žius pabrėžė žmonių laisvės 
teises. Jis sako, kad kiekvie
nas žmogus turi stengtis 
vengti bet kokios karo for
mos, bet pridėjo, jog kiek
vienas turi teisę ir net parei
gą saugoti savo gyvastį ir 
laisvę prieš agresorių.

Siegen, Fed. Vokietija. — 
Daugiau kaip 4 tūkst. žmo
nių, jų tarpe daug studentų 
ir darbo unijų narių, demon
stravo už branduolinį nusi
ginklavimą ir reikalavo, kad 
prez. Reagano administracija 
atsisakytų dislokuoti naują
sias branduolines raketas 
Europoje.

Everyone feels occasional 
pangs of jealousy, but if it 
gets out of control, the 
“green-eyed monster” can 
destroy relationships, da
mage your health and even 
ruin your life, say experts. 

* * *
Male journalists are soci

ety’s biggest drinkers, accor
ding to a recent study con
ducted in Ottawa, Ontario, 
Canada, which showed that 
58 percent of male journa
lists consume alcohol every 
day of the week. 

* * *
An incredible “baby hun

ger” in America is driving 
the price of a black market 
baby towards $50,000, say 
investigators, and illegal ba
by-selling rings are making 
millions.

About 10,000 children get 
new parents illegally each 
year, according to the Child 
Welfare League of America 
in New York City. 

* * *
A wonder drug that has 

been proven successful in 
treating scores of diseases is 
being kept from doctors, 
claims a medical crusader.

And he charges that drug 
companies want to keep it 
that way.

Diphenylhydantoin, also 
known as Dilantin, is now 
approved by the Food and 
Drug Administration only 
for treating epilepsy. But 
Jack Dreyfus, founder of the

Dreyfus 
in New 
works w 
diseases.

Medical Foundation 
York, says-it also 
onders with other

They say sexual harass
ment. of blue-collar women 
by their male co-workers 
and foremen is widespread 
in auto plants in the Detroit 
area and is particularly abu
sive for blacks and young 
divorced women.

* * *
A new movie “Reds” is 

very popular. Written by 
Warren Beatty and Trevor 
Griffins. Produced and direc
ted by Warren Beatty. Star
ring Warren Beatty, Diane 
Keaton, Edward Herrman, 
Jerry Kosinski, Jack Nichol
son, Paul Sorvino and Mau
reen Stapelton.

“Reds” is a commercial
Hollywood movie which re
tells the life story of John 
Reed, whose immortal chro
nicle of the Russian Revolu
tion, Ten Days That Shook 
the World, is read in nume
rous languages in all parts of 
the globe.

“Reds” is a must-see. It is 
stirring, moving, provoca
tive. For most U. S. audien
ces, it will be a revelation of 
the vital link between the 
first successful working class 
revolution in history in Rus
sia, and our own precious 
heritage of working class 

I organizations here in the 
i U. S. A. Use

viuo.se



