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KRISLAI
Taika ar “Taika”?
Prekyba organais 
Prisimena Allende 
Begino ideologija

R. BARANIKAS
“Draugo” korespondentas 

Europoje K. Baronas dažnai 
rašo iš Vokietijos apie te
nykštį taikos judėjimą. Bet 
jam tas “taikos” judėji
mas, — kabutėse, — lyg iš 
tikro judėjimas būtų koks tai 
konspiracinis, turintis kito
kius tikslus . . .

*' Baronas, kaip matyti, taip 
ir mano. Jis kalba apie “Vo
kietijos Komunistų partiją ir 
kitas ‘taikos’ organizaci
jas” . . .

Šis “Draugo” bendradarbis 
gyvena Vakarų Vokietijoje. 
Nejaugi jis besupranta, kad 
taikos judėjimas ten išauga 
iš gilios baimės, kokiu praga
ru tą šalį paverstų branduo
linis karas? Nejaugi jis neži
no, kad komunistai sudaro 
tik dalelę to taikos judėji
mo, — socialdemokratai, 
“Žalieji” ir tikintieji, įskai
tant nemenką katalikų dva
siškių dalį, smarkiai ten vei
kia už taiką? .

Kuo labiau medicina mūsų 
šalyje vystosi, žengia pir
myn, tuo labiau komplikuoja
si visokios problemos, susiju
sios su sveikatos apsauga. 
Mat, mūsų šalyje sveikatos 
apsauga, gydymas, nėra pa
prastas padėjimo žmogui rei
kalas: jis surištas su pini
gais, su pelnu.

Paimkime organų persodi
nimus. Dažniausiai persodi
nami inkstai. Inkstai, kaip ir 
kiti organai, iki šiol buvo 
gaunami iš savanorių-auko- 
tojų arba jų šeimų. Bet štai 
atsirado keli gydytojai, kurie 
inkstų persodinimą bando 
įtraukti į biznį. Jie skelbia, 
kad už tiek ir tiek (keliolika 
tūkstančių) jie garantuoja 
inkstą be ilgo laukimo. Kur 
jie juos gaus? Manoma, kad 
jie juos pirks — iš neturtingų 
žmonių, benamių, už daug 
mažesnę symą . . .

Štai prie kokio moralinio 
supuvimo priveda pelno al
kis.

Iš Čilės pranešama, kad 
kasdien šimtai žmonių susi
renka prie nepaženklinto nu
žudytojo prezidento Allendės 
kapo, kuris tiesiog skęsta 
gėlių puokltų jūroje. Santia
go gatvėse galima matyti 
studentus, kurie turi prisise
gę sagtukus su Allendės at
vaizdu, Allendes vardas pri
simenamas visur su meile ir 
pagarba. Atrodo, kad de
šimtmetis po kruvino per
versmo Pinocheto režimas 
kasdien vis aiškiau jaučia, 
kad artinasi galas.

□
Senatas 66 balsais prieš 23 

nubalsavo, kad Amerika su
mažins savo kontribuciją 
Jungtinėms Tautoms. Atro
do, kad Atstovų butas bal
suos panašiai. Pridėkime 
prie to atakas, kurias prieš 
J. T. kelia pačios JAV dele
gacijos nariai, ir plausimas, 
kodėl taip daroma, neišven
giamas.

Atrodo, kad tie, kurie nori 
dar labiau įtempti tarptauti
nę padėtį, Jungtines Tautas 
skaito kliūtimi savo tikslams. 
Nepaisant to, kad Amerika

Tąsa 4-am pusi.

Kinija prie ė šaltokai
sekretorių Weinbergerį

Apgynos sekretorius Weinbergeris šypsosi prie Kinijos 
Didžiosios sienos. Jis mažiau šypsojosi, kai Kinijos atstovai 
šaltokai atsiliepę į jo raginimus sudaryti karinę sąjun
gą ........... f

Pekingas. — Jungtinių 
Valstijų apgynos sekretorius 
C. W. Weinbergeris baigė 
savo vizitą Kinijoje. Visi 
pripažįsta, kad jo priėmimas 
buvo mandagus, bet gan 
šaltas. Kinijos karo reika
lams ministras Žang Aiping 
Weinbergeriui pareiškė, kad 
Kinija “nėra pasirengusi su
sidėti su viena ar kita didžią
ja pasauline valstybe”, — 
kitaip sakant, ji netapsianti 
nei JAV nei TSRS sąjungi
ninke.

Sakoma, kad Weinbergerio 
ir Žang Aipingo susitikimo 
metu Weinbergeris per pusę 
valandos kalbėjo apie tarp
tautinę padėtį ir bandė kinus 
įtikinti, kad jie turi dėtis su 
JAV, — atremti “sovietinį 
pavojų“. Bet kai Weinberge
ris pabaigė savo ilgą kalbą, 
Žang Aipingas trumpai atsa
kė, kad “Kinija pati žino, 
kokia jos rolė pasaulyje . . .”

Tuo tarpu Kinijos užsienio 
reikalų ministras Wu Xue- 
qian, kuris buvo atvykęs į 
Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos sesiją, pareiškė, 
kad Kinijos ir JAV santykių

Išvyksta Tarybų Sąjungon
<

Per 1983-1984 mokslo me
tus, pagal Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos kultūrinio ir 
mokslinio bendradarbiavimo 
sutartį Amerikoje darė tyri
nėjimus, skaitė paskaitas 
ar gilino žinias 20 tarybinių 
mokslininkų.

Iš Washingtono praneša
ma, kad tie mokslininkai, 
asmeniškos apsaugos sumeti
mais, atšaukiami į Tarybų 
Sąjungą. Bijomasi, kad jiems 
nebūtų daroma kokių nors 
nemalonumų ar prieš juos 
kokių provokacinių veiksmų.

Per šiuos akademinius me
tus mokslininkai turėjo dalį 
ar visą paskirtą buvimo laiką 
praleisti 22-juose Amerikos 
universitetuose ar aukštojo 
mokslo institucijose nuo Cali- 
fornijos iki New Yorko. Jie 
visi yra savo mokslo sričių 
specialistai; matematikai, fi
zikai; chemikai, ekonomistai 
ir net filosofai.

20 amerikiečių mokslinin

gerėjimas nepriklauso vy
riausiai nuo Amerikos atsi- 
nešimo link Taiwano. Tik po 
to, kai Amerika nutrauks 
oficialius arba pusiau-oficia- 
lius diplomatinius santykius 
su Taiwanu, Kinija jaus, kad 
Amerikos atsinešimas link 
jos yra teisus.

Ministras Wu sakė, kad 
Taiwanas yra neatskiriama 
Kinijos dalis. “Taiwano gy
ventojai yra mūsų tautos 
kaulas ir kraujas”, sakė jis. 
Amerika turėtų nutraukti 
Taiwano ginklavimą, jis pa
brėžė, ir turėtų suprasti, kad 
Kinija negali toleruoti jos 
teritorijos ploto atplėšimą.

Spaudos konferencijoje 
žurnalistai paklausė Kinijos 
ministro, kodėl kinai susilai
kė nuo balsavimo Saugumo 
taryboje, kai buvo balsuota, 
pasmerkti Tarybų Sąjungą 
dėl Korėjos orlaivio inciden
to. Wu atsakė, kad'Kinija 
apgailestauja orlaivio pašovi- 
mą, bet susilaikė nuo balsa
vimo, nes jai atrodo, kad 
daug klausimų apie tą inci
dentą dar neišaiškinta.

kų, kurie toje pasikeitimo 
programoje dalyvauja ir dir
ba Tarybų Sąjungos mokslo 
institucijose ar universite
tuose gali tęsti savo tyrinėji
mus toliau, pareiškė Interna
cionalinio Pasikeitimo ir Ty
rinėjimų Centro vicedirekto
rius D. C. Matoszewski. Jie 
iš Tarybų Sąjungos nebus 
atšaukti, kol pasibaigs jų 
mol^lo metai.

SOCIALDEMOKRATAI 
VĖL LAIMI VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

Bona. — Papildomuose 
provinciniuose rinkimuose 
Hesės valstijoje ir Bremeno 
mieste socialdemokratai at
siekė žymių laimėjimų. 
Krikščionys demokratai, ku
rie yra prie valdžios vairo, 
susirūpinę, kad šie rinkimai 
gal yra simptomas, kaip iš 
viso šalies plotme socialde: 
mokratai pradeda atsigauti.

Prez. Reagan kalba
J. T. Generalinėje 
sesijoje

Jungtinės Tautos. — Pre
zidento Reagan kalba, pasa
kyta Generalinės asamblėjos 
sesijoje, plačiai komentuoja
ma pasaulinėje spaudoje. 
Reaganas kalbėjo apie reika
lą rodyti lankstumą. Jis sa
kė, kad Amerika yra pasirį- 
žusi susitarti su Tarybų Są
junga apie ginklavimosi ap- 
rubežiavimą. Bet tuo pačiu 
laiku jis toje kalboje tęsė 
ofensyvą prieš TSRS, teig
damas, kad ji per paskutines 
kelias savaites tapo didžiau
sio santykių- įtempimo mo
derniškos istorijos bėgyje 
kaltininke.

Kalbėdamas1 apie Ameri
kos planus įrengti Vakarų
Vokietijoje, Italijoje, Belgi
joje, Olandijoje ir Britanijoje 
108 taip vadinamus “Per
shing 2” branduolinius svie
dinius ir 464 “cruise” tipo 
sviedinius, Reaganas sakė, 
kad JAV pasirengusios “su
mažinti maksimumą”.

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS komentuoda
ma apie Reagano kalbą sako, 
kad prezidento siūlyme nėra 
riei logikos^ nei suprantamo 
plano.

• • £
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Australija laimėjo 
burlaiviu lenktynes

Newport, R. I. — Per 132 
metus Jungtinės Valstijos 
skaitėsi pasaulio būrinių lai
vų lenktynių čempionu, bet 
praeitą savaitę Australijos 
barinis laivas “Australia II” 
čia pralenkė amerikiečių “Li
berty”, ir čempionatas atite
ko australams.

Lenktynės buvo sekamos 
neipenku susidomėjimu visa
me pasaulyje, bet ypač dide
liu susidomėjimu angliškai 
kalplančiuose kraštuose. Kai 
prieš 132 metus JAV laimė
jo, ii tada nugalėjo Didžiąją 
Britaniją.

Pagalba
New Yorko miestui

15

Federalinė valdžia paskyrė 
25 milijonus dolerių New 
Yorko didmiesčiui sutvarky-

Didžiausia suma 
mil. -L- paskirta Bronx mies
to dailiai. Jinai buvo labiau
siai nugyventa, ir ten gyve
na dauguma juodųjų ir mažu
mų giįupių, kurie labai nepa
siturintys.

Broiįxe bus pastatyta di
džiulis parduotuvių (shop
ping) centras ir kitokie socia
linio aprūpinimo pastatai.

Brooklyne išaugs industri
nis centras prie laivyno dirb
tuvių (Navy Yard), kuris 
kainuos apie 3.5 mil. dolerių.

Mankattane pinigai skirti 
naujų butų statybai.

Queeps miesto daly bus 
statoma didžiulis pastatas 
pašto ir siuntinių paskirsty
mo reikalams, pagreitinti ir 
koncentruoti šios rūšies pa
tarnavimą.

Staten Island turės inves
tavimo firmoms aprūpinti 
centrą su moderniausiais 
kompiuteriais.

Kaimyninė New Jersey 
valstija
gavo 19 lAil. dolerių.

iestams pagerinti

KOVU PALIAUBOS LIBANE; PREMJERAS ATSISTATYDINO

Amerikos marinai Beirute. JAV Kongresas tebesvarsto, kaip ilgai jie gali pasilikti 
Libane. Reagano administracija pageidauja, kad laikas būtų neribotas.

Beirutas. — Rugsėjo 26-ą 
dieną tarpininkams pasisekė 
pasiekti karinių veiksmų pa
liaubas Libane. Tam labiausiai 
pasidarbavo Saudi-Arabijos 
atstovai, kurie veikė su 
Jungtinių Valstijų pritarimu. 
Jiems pasisekė įtikinti siri- 
jiečius, kad jie paveiktų dru- 
zų-kairių musulmonų-palesti- 
niečių koaliciją nutraukti ka
rinius veiksmus prieš falan- 
gistus. Bet ta koalicija skel
bia, kad ji nustato savo 
politiką ir nepriima įsakymų 
iš Sirijos pusės.

Tuo tarpu prezidentas Ge- 
majelas, krikščionis-falangis- 
tas, priėmė premjero Waza- 
no rezignaciją. Premjeras,

AFL-CIO konvencija
Miami, Fla. — Didžiausia 

darbo žmonių unija, kurios 
narių priskaitoma virš 13.8 
milijonų, pradėjo 4 dienų 
konvenciją Floridoje. Joje 
dalyvauja virš 1,000 delega
tų, kurie atstovauja įvairias 
darbo profesijas.

Konvencijoje bus svarsto
ma kaip sudaryti specialią 
komisiją iš darbo atstovų, 
biznierių ir valdžios, kuri 
rastų būdą, kaip atgaivinti 
industriją, kaip sumažinti 
nedarbą, kuris yra apgailėti
noj padėtyje, kaip padėt dar
bininkams specializuotis nau
jose profesijose, nes įvedus 
automatinę mechanizaciją 
daug darbininkų nustoja dar
bų, na, ir kaip pagerinti 
ekonominę padėtį.--------------------------- Į-------

Moteris j 
viceprezidentus

Washington. — 1984 m. 
rinkimams artėjant demo
kratu partijos kandidatai į 
prezic^ntus pasisako, kad jie 
mielai paimtų moterį į vice
prezidentus, jei jie laimės 
partijos pasitikėjimą ir bus 
išrinkti prezidentiniais kan
didatais. |

Toks moterų teisių sulygi
nimas jau net dabar disku
tuojamas prieš rinkiminėje 
kampanijoje, yra nemažas 
moterų laimėjimas ilgai už
trukusioje kovoje už lygias 
moterų teises visame kan^e.

Ar pavyks sulaukti moters 
viceprezidento poste demo
kratų partijoje, reikės visus 
metus dar palaukti.

musulmonas, pareiškė, kad 
naujoji valdžia turėtų būti 
sudaroma po to, kai visos 
politinės frakcijos ir religinės 
sektos sudarys naują visos 
tautos koaliciją.

Tuo tarpu Beirute kalba
ma, kad amerikiečiai marinai 
trumpu laiku paliks savo 
bazę aerodromo srityje ir 
okupuos daugiau teritorijos 
visoje sostinėje. Valdžia pa
geidautų, kad Amerikos ka
riniai daliniai būtų stacijo- 
nuoti prie prezidento rūmų ir 
kitų valdžios įstaigų, sako 
laikraštis “Al Nahar’L

Nors paliaubos įėjo galion, 
bet nakties metu sostinėje 
dar gali būti girdimas susi-

Bus kreipiamas dėmesys 
ir — kaip suvaržyti svetimų 
kraštų pigios darbo jėgos 
gaminių įvežimą Amerikon, 
dėl aukštos dolerio vertės 
amerikonikųjų gaminių eks
porto sumažėjimą, bei kitus 
darbo klasei rūpimus reika
lus, taip pat kaip darbinin
kus apsaugoti nuo industrijoj 
įsigalėjusio bankroto paskel
bimo rinkų, nuo kurių nu
kenčia darbo unijos ir jų 
nariai.

T arybų Sgjungos 
atšaukimai

i
Maskva. — Paaštrėjus 

santykiams, po Korėjos lėk
tuvo nušovimo, tarp Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos bend
ravimas mažėja net sporto 
srityje.

Prieš kiek laiko buvo at
šaukta Tarybų Sąjungos ledo 
rutulio komanda, kuri turėjo 
atvykti metų pabaigoje į 
prieš olimpinius žaidimus su 
amerikiečių komandomis.

Atšaukta irkluotojų ko
manda turėjusi dalyvauti 
prieš olimpinėse vandens 
sporto varžybose.

Dabar Tarybų Sąjungos 
tinklinio moterų komanda 
neatvyks į priešolimpines 
žaidynes.

Islamabadas. — Abdulas 
Walis Chanas, opozicijos ly
deris buvo suimtas ir laiko
mas kalėjime. Jo nusikalti
mas —, kad reikalavo panai
kinti šalyje karinį stovį. 

šaudymas. Miesto vakarinius 
ir pietinius priemiesčius kon
troliuoja kairiųjų musulmonų 
milicija. Atrodo, kad val
džios kontroliuojamas plotas 
dabar mažesnis, negu bet 
kada praeityje.

Izraeliečiai tuo tarpu stip
rina savo naujas pozicijas 
palei Awali upę po to, kai 
šiek tiek pasitraukė į pietus. 
Iš viso atrodo, kad izraelie
čiai planuoja palaikyti savo 
okupaciją pietiniame Libane 
neribotam laikui. Izraeliečiai 
palei naująja liniją stato be
tonines tvirtoves, artilerijos 
punktus ir t. t.

Amerika priims tik 
72,000 tremtinių

Washingtonas. — Genera
linis prokuroras William 
French Smith paskelbė, kad 
per ateinančius finansinius 
metus, kurie prasideda spa
lio 1, Amerika į šią šalį įsileis 
tik 72,000 tremtinių. Per 
šiuos metus/ kurie baigiasi 
spalio 1, į šalį įleista 90,000.

Tremtiniais skaitomi visi, 
kurie įleidžiami į šią šalį 
pagal specialius įstatymus be 
reguliarinės kvotos. Numa
toma, kad per ateinančius 
finansinius metus į JAV at
vyks apie 50,000 iš Rytų 
Azijos, 12,000 iš Rytų Euro
pos, 6,000 iš Artimųjų Rytų 
ir Pietų Azijos, 3,000 iš 
Afrikos ir 1,000 iš Lotynų 
Amerikos ir Karibų.

Nepasisekė okupuoti 
provincijos sostinę

Tegucigalpa, Honduras. — 
Dešinieji nikaraguiečiai, ku
rie čia turi suspietę savo 
karinius junginius, pripaži
no, kad jiems nepasisekė 
okupuoti provincijos centro 
Ocotal. Jau keli mėnesiai, 
kaip sukilėliai ir hondurie- 
Čiai, kurie gerai aprūpinti 
Amerikos ginklais, bandė tą 
miestą užimti. Edgar Cha- 
moro Coronel, kuris vado
vauja vienai sukilėlių grupei, 
pripažino, kad visos atakos 
buvo atblokštos.

Nikaragiečiai sako, kad su
kilėliai puolė juos iš anapus 
Hondūro rūbežiaus, kad jie 
su savim turėjo sunkiųjų 
ginklų, įskaitant artileriją, 
bet liaudies gynėjai atrėmė 
jų puolimą.
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Branduolinė jėga rasistams
Jau senokai spėliojama, kad Pietų Afrikos 

valdžia įstengė pasigaminti slaptus termobranduolinius 
ginklus. Tokie ginklai Pietų Afrikos valdžiai būtų ypatingai 
naudingi: ji žino, kad anksčiau ar vėliau ateis 
kuomet šalies gyventojų dauguma, juodieji gyv___
pradės siekti savo (teisių ir laisvės masiniu ginkluotu 
pasipriešinimu. Prieš tokį pasipriešinimą branduoliniai 
ginklai gal ir nebūtų labai naudingi, bet rasistinė valdžia 
numato ką kitą: jeigu toks konfliktas kiltų, kaimyniniai 
kraštai, kuriuos valdo juodieji, ypatingai tie, kurie turi 
radikales valdžias, kaip tai Angola it Mozambikas, 
solidarizuotųsį su juodais pietrytiečiais. Tokiu atveju 
branduoliniai ginklai jau būtų labai parankūs, .nes su jais 
Pietų Afrika galėtų terorizuoti savo kaimynus. Kaip žinia, 
ir be branduolinių ginklų P. Afrikos rasistai turi galingą 
kariuomenę, kuri įstengia pravesti invazijas reikalui esant 
per kaimynų rubežius . . .

Dabar spaudoje pasirodė trumpa žinutė, kuri, nors 
trumpa, yra labai reikšminga: Valstybės departmentas 
davė laidimą JAV techniškoms kompanijoms parduoti 
Pietų Afrikai 50 milijonų dolerių vertės techninių įrengimų 
ir specialybės aptarnavimų. Mat, Pietų Afrika planuoja 
statyti galingą termobranduolinę stotį. Oficialiai tai bus 
civilinis reikalas, bet visi gerai supranta, kad ta technika 
bus naudojama ir termobranduoliniams ginklams.

Dar kitas patvirtinimas Afrikos žmonėms, kurioje pusėje 
stovi dabartinė administracija Washingtone.

rasistinė

laikas, 
gyventojai,

Kodėl nelaukti faktų?
Liaudies užsienio reikalų ministras New Yorke buvo 

paklaustas, kodėl Kinija neprisideda prie Tarybų Sąjungos 
pasmerkimo dėl korėjiečių lėktuvo pašovimo prie Sachalino 
salos. Kaip žinia, Kinija Jungtinių Tautų saugumo taryboje 
susilaikė nuo balsavimo. Kodėl Kinija, jo buvo klausta,susilaikė nuo balsavimo. Kodėl Kinija, jo buvo kl.; 
neišreiškia savo nusistatymo? Ministras į tai atsakę labai 
paprastai: nes ne visi faktai žinomi.

Kad ne visi faktai žinomi, visi sutinka. Štai New 
“Times” anądien atspausdino išsamų analyzą apie vis< 
abejones ir trūkstančią informaciją šiame incid 
Laikraštis nurodė, kad iki šiol niekas logiškai neišaiškino 
Amerikos pusėje, kodėl informacija apie lėktuvo paskuti
nes kelias valandas, kuri be abejo randasi Japonij 
Amerikos žvalgybų magnetofono juostelėse, neskelbiama. 
Niekas neišaiškino mūsų pusėje, kodėl orlaivis 
nukrypo nuo kelio. “Times” net klausia, ar lakūnai gal 
nepanorėjo “sutrumpiųti kelią” skrisdami per tarybinę 
teritoriją. Bet kas gali tikėti tokiai hipotezei? Visi žino, kad 
kiekvienas lakūnas, kuris skrenda toje srityje, ne tik gerai 
informuotas, bet prieš save turi žemėlapius, kur raudono
mis raidėmis pažymėta “pavojinga zona, jokiu būdu 
neiškrypti iš linijos’’ . . “Times” stato eilę kitų klausimų, 
kurie ateina į kiekvieno galvojančio žmogaus galvą. 
Atrodytų, kad “Times” turėtų prieiti tokios pat išvados, 
kokios priėjo Kinijos ministras.

Yorko 
okias 
ėnte.

ios ir

taip

Bet — ne. Tuo tarpu, kai tas didis spaudos organas 
leidžia savo reporterįui-bendradarbiui tyrinėti reikalą, 
statyti klausimus, vedamųjų straipsnių rašytojai pyškina 
raštus, kuriuose atsispindi Reagano politika — Tarybų 
Sąjunga smerkiama kiaurai kaip atlikusi barbarišką aktą.

Bet, — kur tas senas amerikiečių ir bendrai anglo-saksų 
nuostatas apie “fair play”? Argi padoru kaltinti prieš tai 
kaip visi duomenys ištirti? Juk tai pagrindinis anglo-saksiš- 
kos jurisprudencijos pagrindas. Bet prezidentas Reaganas 
nieko nelaukė — tuoj po pirmųjų pranešimų jis “viską 
žinojo”, lyg tam reikalui iš anksto būtų buvę prisirengta, ir 
jis paleido sriautą kaltinimų prieš TSRS.

Kinijos ministro balsas, Graikijos prezidento balsas ir 
kiti blaivūs balsai įvairiose šalyse su laiku nulems ir 
nugalės nepagrįstų kaltinimų tvaną.

Libanas—nauja kolonija !
Libanas buvo Prancūzijos kolonija iki 1944 metų. Tiesa, 

dar 1941-ais metais, kuomet Britai ir Laisvieji prancūzai 
okupavo Libano vakarinį pakraštį, jie suteikė Libanui 
pontinalę nepriklausomybę, bet tas nesudarė skirtumo, nes 
Libano teritorijos didžiausia dalis liko po Vichy prancūzų 
kęhtrole kaip kolonija.
'/ Ji*, štai dabar, 1983-ais metais Libanas faktinai vėl 
kdlonija ir dargi kolonija ne vieno valdovo, o ištiso 
“konglamerato”, — pirmoje eilėje ten dalykus diriguoja 
amerikiečiai. Nors jie turi ten tik apie 2,000 karįų, bet su 
.savo kariniais laivais pačiame pakraštyje, su savo aviacija, 
su savo įtaka per Saudi-Arabijos emisarus, jų žodis ten 
galioja prezidento kanceliarijoje, premiero raštinėje, Liba
no armijos štabe, kur sėdi amerikiečiai patarėjai. Antroje 
eilėje izraeliečiai — jie tiesioginiai valdo beveik trečdalį 
Libano teritorijos ir jie gali bile kuriuo metu okupuoti 
daugiau teritorijos. Ko daugiau, izraeliečiai per savo 
žvalgybą ir agentus yra giliai įsivėlę į Libano sektų 
tarpusaves kovas. Prancūzai, buvusieji Libano kolonizuoto- 
jai, dabar irgi giliai įsivėlę: prancūzų užsienio legionas, ta 
seno tipiško kolonializmo liekana, dabar Beirute, pasiųsta 
ten socialistinės valdžios Paryžiuje. Pridėkime italus, kurie 
ten irgf sukinėjasi, ir britus, kurie taipgi turi tam tikras 
okupacines jėgas, ir mes matome, kad Libanas yra nauja 
kolonija tikra ta žodžio prasme.

“LAISVĖ”

Kas ką rašo ir sako
Rugpjūčio mėnesį sukako 

230 metų, kai gimė architek
tas Laurynas Stuoka-Gucevi
čius. Istorikai Vida Girinin
kienė ir Algirdas Paulauskas 
tyrinėjo įdomų klausimą, kur 
randasi architekto kapas? Jie 
rašo:

Kas šiandien Vilniuje neži
no Paveikslų galerijos, buvu
sios katedros. Ne kiekvienas 
miestas gali tuo didžiuotis. 
Poetas Justinas Marcinkevi
čius poemoje “Katedra” Lau
ryno lūpomis sako:
“Kodėl tu apsireiškei man 

tą naktį,
Kai aš grįžau į Vilnių, 

kai per dangų
Nuskriejo kometa— 

ir jos šviesoj
Tu blykstelėjai

tartum idealas . . .”

Gucevičiaus pavardės pridė
davo da r ir Montrimo pavar
dę (L. Montrimas-Gucevi-
čius), tuo galbūt susiedamas 
save su bajoriška Montrimų 
gimine.

Dar 
kyla a
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Lietuvos ir Baltarusijos te
ritorijoje yra nemažai išliku
sių L. Stuokos-Gucevičiaus 
pastatų: Vilniuje — Dailės 
muziejus (buvusi rotušė), 
Vilniaus rajone — labai ori
ginali Sudervės bažnyčia, 
Baltarusijos TSR — Dereči- 
no rūmai ir kiti. Iš senų 
litografijų ir || dokumentinės 
medžiagos žinoma, kaip atro
dė vyskupui I. Masalskiui 
priklausęs Verkių dvaro an
samblis.

Šio žymaus architekto dar
bai gerai žinomi, tačiau jo 
gyvenimas pilnas neaiškumų 
nuo pat gimimo.

Pirmiausiai tiksliai dar nė
ra nustatyta,* kurią dieną 
gimė Laurynas Stuoka-Guce
vičius (gimimo metrika galė
jo būti suklastota) ir kokios 
jis kilmės — valstiečių, bajo
rų ar net baudžiauninkų?

Spaudoje tuo klausimu 
tarp architekto gyvenimo ir 
kūrybos tyrinėtojų E. Bu- 
dreikos ir J. Lėbionkos vyks
ta aštri diskusija. E. Budrei- 
ka teigia “Literatūra ir me
nas”, 1980 sausio 19), jog 
Laurynas Stuoka-Gucevičius 
kilęs iš Migoųių kaimo (Ku
piškio rajonas), kad jo pir
moji valstietiška pavardė bu
vo Stuoka, o dokumentai, 
išduoti Lauryno Gucevičiaus 
vardu surašyti vėliau. J. Le- 
bionka diskusiniame straips
nyje. “Lauryno Gucevičiaus 
kilmė” (“Kraštotyra”, 1982 
gegužės 15), remdamasis 
gausia archyvine medžiaga, 
įrodinėja, kad architektas gi
męs Masiuliu, o savo giminės 
pavardę ėnięs rašyti tik pra
dėjęs lankyti mokyklą, kad 
dabar nepagrįsto jo pavardės 
pirmojo komponento “Stuo
ka” reikia atsisakyti, nes ir 
pats L. Gucevičius savęs 
niekuomet nevadino Stuoka 
(p. 79). Taigi —Laurynas 
Gucevičius! Reikia dar pažy
mėti, kad pirmojo pavardės 
komponento “Stuoka” nevar
tojo ne tik pats architektas, 
bet ir nė vienas XIX a. jo 
gyvenimo ir kūrybos tyrinė
tojas. Pats architektas prie

didesni neaiškumai 
ptariant architekto 

mirties [aplinkybes bei nusta
tant jo palaidojimo vietą. Tai 
norėtųsi paanalizuoti plačiau, 
juoba kad kai kas šiuo metu 
jau yra žinoma.

‘Mirė ^aurynas Stuoka-Gu
cevičius Vilniuje 1798 metų 
gruodžio 10 dieną. Pirmasis 
jo gyvenimo ir kūrybos tyri
nėtojas architektas K. Pod- 
čašinskis 1823 metais, minint 
L. Gucevičiaus 25 mirties^ 
metines straipsnyje, pa
skelbtame leidinyje “Dzien- 
nik Wilenski” trečiame tome, 
teigė, kad architektas miręs 
nuo pilvjo vėžio, buvęs palai
dotas labai kukliai visuome
nės lėšoimis vienuolių misijo- 
nierių kapinėse. Ta pačia 
proga reiktų atitaisyti ir 
1954 m. išleistoje E. Budrei- 
kos monografijoje “Architek
tas Laurynas Stuoka-Gucevi- 
cius” klaidą, nes ten, nuro
dant tą patį leidinį, autorių ir 
puslapį, žodis “Cmentarz” 
nežinia kodėl išverstas 
“šventoriumi”, ir todėl palai
dojimo vieta nepagrįstai nu
rodoma Misijonierių bažny
čios šventorius, o ne kapi
nės. Tačiau, remiantis gausia 
dokumentine medžiaga (šio 
straipsnio autorių publikaci
jų leidinyje “Muziejai ir pa
minklai”, 1960 gegužės 2; 
“Mokslas ir gyvenimas”, 
1980, Nr. II) įrodyta, kad 
Misijonierių arba Rasų kapi
nės įsteigtos vėliau, , 1801 
metais metais. Rasta pirmo
jo kapinių tyrinėtojo ir publi- 
katoriaus A. H. Kirkoro pa
daryta klaida ir jo paties 
atitaisymas. 1801 metų lie
pos 8 dieną Vilniaus miesto 
magistratas išdavė raštišką 
dokumentą (dokumentų, pa
tvirtinančių šį teiginį, yra ir 
daugiau), kuriuo įkūrė minė
tas kapine?. Taigi L. Stuoka- 
Gucevičius negalėjo būti pa
laidotas Rasų kapinėse, nes 
jų tuo metu dar nebuvo. 
Tačiau architektas galėjo bū
ti palaidotas kitose, Juozapo 
ir Nikodemo bažnyčios, kapi
nėse (vėliau ši bažnyčia buvo 
perstatyta į dabar dar tebe
stovintį gyvenamąjį namą, 
esantį už Aušros vartų, M. 
Gorkio ir M. Daukšos gatvių 
kampe), kuriose 1799 metų 
pabaigoje j Vilniaus miesto 
policija ūždraudė laidoti; 
Tuomet L. Stuokos-Gucevi
čiaus palaikai galėjo būti 
perkelti į Rasų kapines, ta
čiau nei Juozapo ir Nikode
mo, nei Misijonierių parapijų 
mirimo metrikų knygose ar
chitekto pavardės nėra. 
Ą. H. Kirkoras vadovuose po 
Vilnių (1858/ 1859 ir vėles
niais metais) nurodo, kad L.

j:

Stuoka-Gucevičius palaidotas 
Rasų kapinėse. Tačiau yra 
painiavos vėlesnio laikotar
pio periodikoje. Antai 1863 
metais leidinyje “Tygodnik 
iliustrowany” septintame to
me autorius M. Kaminskis 
rašo, kad L. Gucevičius pa
laidotas Rasų kapinėse. Ki
tais, 1864 metais, to pačio 
leidinio devintajame tome 
autorius S. K. nurodo, jog 
architektas buvo palaidotas 
Stepono bažnyčios kapinėse 
.ir baigia straipsnį tokiu saki
niu: “Sūnaus pastatytas ant
kapis kuo ryškiausiai apie tai 
byloja”. Tame straipsnyje, 
berods, pirmą kartą paminė
ta, kad L. Stuoka-Gucevičius 
palaidotas Stepono bažnyčios 
kapinėse. Galbūt tuo metu 
architekto palaikai ir buvo 
perkelti iš Rasų kapinių? 0 
gal jis buvo palaidotas Misi
jonierių bažnyčios šventoriu
je ar net rūsyje? Ši bažnyčia 
ir vienuolynas 1844 metais 
buvo uždaryti, jų patalpos 
buvo karo ligonine, amatų 
mokykla, gimnazija, tad bū
tų buvę logiška pasirūpinti 
L. Stuokos-Gucevičiaus pa
laikų likimu. Šią hipotezę 
reikėtų panagrinėti gerai iš
studijavus misijonierių doku
mentaciją. Dar ir žinoma, 
kad 1794 metais L. Stuoka- 
Gucevičius už organizavimą 
ir vadovavimą Vilniaus suki
lėlių nacionalinei gvardijai 
atleistas iš Vilniaus universi
teto profesoriaus pareigų iki 
1797 metų dir^o* Gervėčiuose 
(J. Jurkštas. Naujas faktas 
L. Stuokos-Gucevičiaus bio
grafijai, — “Statyba ir archi
tektūra”, 1976, Nr. 1). Gal 
jis ten palaidotas? Gervėčių 
parapijos mirimo metrikų 
knygoje jo pavardės nėra. 
Neaišku, kada atsirado ir 
Stepono bažnyčios pietinėje 
sienoje iki Didžiojo Tėvynės 
karo 
Istorikas V. Zagorskis 1904 
metais leidinyje apie Vil
niaus katedrą rašo, kad jos 
kūrėjas buvo palaidotas Ra
sų kapinėse (Wl. Zahorski, 
Katedra Wilenska. W., 
1904), o jau 1910 metais 
“Vadove po Vilnių” (“Prze- 
wodnik po Wilnie”, W., 
1910) nurodo apie jo palaido
jimą Stepono bažnyčios kapi
nėse ir šios bažnyčios sienoje 
įmūrytą antkapinę lentą. 
Tuo metu kapo vieta, jei jis 
ten ir buvo palaidotas, jau 
nebuvo žinoma.

Taigi šiuo straipsniu neiš- 
sprendėme klausimo, kur bu
vo palaidotas architektas L. 
Stuoka-Gucevičius. Išsiaiški
nome tik, kad jo pirmoji 
palaidojimo vieta negalėjo 
būti Rasų kapinės. Reikėtų 
laikytis versijos, kad jo pa
laikai yra buvusių Stepono 
bažnyčios kapinių teritorijo
je. Daug žymių mokslininkų, 
menininkų visame pasaulyje 
yra susilaukę panašaus liki
mo, kai ant kapų negalima 
padėti gėlių. Gal tai ir ne 
pats esmingiausias dalykas. 
Juk meniniko kūryba yra jo 
tikrasis likimas.

Jonas DOVYDAITIS
Lietuvių literatūra neteko 

aktyvaus ir daug nusipelniu
sio savo kūrėjo: cųgsėjo 20 
dieną staigi ir netikėta mir
tis išplėšė iš gyvųjų *tarpo 
rašytoją, Lietuvos TSR *husi- 
pelniusį kultūros veikėją Jo
ną Dovydaitį.

fvusi antkapinė lenta.

J. Dovydaitis gimė 1914 
m. liepos 12 d. Vilniuje. 
1938 m. baigęs Kauno aukš- 
te&niosdos technikos mokyk
los mechanikos skyrių, tar
navo aviacijoje, dirbo aero
klube. Pokario metais daug 
l^gų ir energijos paskyrė 
žurnalistinei veiklai, dirbda
ma? „Tiesos” (1944—1947) ir 
„Švyturio” (1949—1950) re
dakcijose, 1968—1970 metais 
— žurnalo „Sparnai" redak
toriumi.

Anksti pasukęs meninės 
kūrybos keliu, J. Dovydaitis 
tapo vienu aktyviausių ir 
produktyviausių lietuvių ta
rybinių rašytojų, kurio lite
ratūrinį palikimą sudaro nėr 
trisdešimt įvairaus žanro 
knygų.

J. Dovydaitis — pirmojo 
tarybinio lietuvių romano 
„Po audros/ („Dideli įvykiai 
Naujamiestyje") autorius, so
cialistinės pramonės, staty
bų, jaunos tarybinės darbi/- 
ninkijos ir 'techninės inteli
gentijos gyvenimo vaizduo
tojas. Darbo žmogaus tema 
dominuoja jo. romane „Žyd
rieji ežerai", .apsakymų rin

kiniuose „Prie žaizdro", „Ne
ramus žmogus", „Pavojingi 
keliai".

Daug širdies šilumos ir kū
rėjo talento atidavė rašyto
jas nuo jaunystės pamėgtai 
ir geriausiai pažįstamai avia
cijos ir aviatorių temai. Jai 
skirtos knygos „Aerodromo 
apysakos",. „Sparnuoti vyru
kai. Lakūnų portretai", daug 
kūrinių periodikoje.

J. Dovydaitis lietuvių pro
zoje aktyviai puoselėjo nuo
tykių žanrą. Istoriniai įvy
kiai, dokumentiniai faktai 
meniškai įprasminti jo kūri
nių dinamiškuose siužetuose, 
gyvame, intriguojančiame pa
sakojime, tiksliose ir išraiš
kingose buities detalėse. Tai 
pasakytina apie romanus 
„Keistos vestuvės", „Pavojų 
ieškotojai", „Perkūno žirgai", 
dešimtis apysakų bei nove
lių. Ir grožinėje kūryboje, Ir 
publicistikoje rašytojas' aist
ringai teigė tarybinio .žmo
gaus dvasinį grožį, aukštus 
humanistinius idealus, sukū
rė plačią galeriją įsimintinų 
meninių charakterių.

Geriausi J. Dovydaičio kū
riniai išversti į rusų, ukrai
niečių, turkmėnų, lenkų, ven
grų ir kitas kalbas.

J. Dovydaitis buvo akty
vus visuomeninio gyvenimo 
dalyvis. Jis ne kartą buvo 

^renkamas Lietuvos TSR rašy
tojų sąjungos valdybos na
riu, liaudies teismo tarėju, 
aktyviai dalyvavo literatūros 
propagandos darbe.

Už nuopelnus lietuvių ta
rybinei literatūrai ir aktyvią 
visuomeninę veiklą J. Dovy
daiti^ apdovanotas Darbo 
raudonosios vėliavos ir „Gar
bės ženklo" ordinais, meda
liu „Už šaunų darbą Didžia
jame Tėvynės kare 1941 — 
1945 m.", Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumo garbės raštais. Jis — 
Lietuvos komjaunimo ir P. 
Ziberto premijų laureatas.

Visi,/kam teko bendrauti 
su J. Dovydaičiu, prisimena 
jt kaip nuoširdų ir atvirą 
žmogų, taurią ir šviesią as
menybę. Toks jis visuomet iš
liks mūsų atmintyje.

P. GRIŠKEVIČIUS, A. BARKAUSKAS, V. SAKALAUSKAS, 
R. SONGAILA, L. ŠEPETYS, P. IGNOTAS, L DIRŽINS- 
KAITE, E. MIEŽELAITIS, A. CESNAV1CIUS, K. AMBRA
SAS, J. AVYŽIUS, A. BALTAKIS, A BALTRŪNAS, J. BAL
TŪSIS, A. BIELIAUSKAS, J. BIELINIS, P. BRAŽĖNAS, 
V. BUBNYS, J. GRUŠAS, V. JEMELJANOVAS, R. KA- 
ŠAUSKAS, R. KLIMAS, K. KORSAKAS, J. LANKUTIS, 
A. LAURINCIUKAS, J. MACEV1CWS, A MALDONIS, 
JUST. MARCINKEVIČIUS, V. MARTOJKUS, A. M1KUTA, 
J. NEKROŠIUS, A. POCIUS, V. KADAITIS, S. RENCYS,
A. ZURBA

Laiškai
Didžiai Gerbiama
“Laisvės” Redaktore

Vilniaus “Tiesoje” perskai
čiau šiltą Jūsų atsiliepimą 
apie tąi, kaip praleidote savo 
viešnagę Tarybų Lietuvoje, 
susipažindama su naujaisiais 
jos pasiekimais, su verdančiu 
kūrybiniu darbu visose res
publikos sferose. Savaime ki
lo noras kai kurias Jūsų 
pasisakymo mintis sueiliuoti, 
išreiškiant ne tik Jūsų vie
nos, bet ir kitų pažangių 
lietuviškos kilmės amerikie
čių jausmus Lietuvai.

Manau, kad pasiųsdamas šį

eilėraštuką, išreiškiu pagar
bą kilniam ir pasiaukojan
čiam Jūsų darbui leidžiant 
“Laisvės” laikraštį, kuris pa
siekia ne vieną skaitytoją ir 
Lietuvoje.
Vilnius J. Subačius

STAMBIAUSIA 
PASAULYJE

Didžiausią pasaulyje kriauk
lę ištraukė japonų žvejai 
prie Jufu salos (į pietus 
nuo Okinavos). Ji 1.1 met
ro ilgio ir sveria 292 kilogra
mus. Kaip tvirtina vietos 
specialistai, tai 22 kilogramais 
daugiau, negu kada nors 
biologų aprašyti egzemplio
riai. Retas radinys buvo 
iškilmingai pervežtas į tro
pinių augalų draustinį Jufu 
saloje.

Vilija ŠULCAITĖ

MANO MAJAKOVSKIS
Aš MajakoVskio lentynoj 
Neturiu. L
Aš jpimu iš bibliotekų į
Panteonų, 
Kur žjnogus ateina pasisemt 
šviesos.
Aš paimu kaip duoną Majakovskį/l
Visą šimtą jo partinių knygų,
Dar šiltų nuo darbininko rankų palietimo, 
Jausdama, 
Kad mano pirmtakas, 
Kuris ką tiktai liepisnojo 
Majakovskio amžina šviesa, 
šiandieną, 
Būtinai Šiandien 
Kažką išras, . 
Kažką pakeis, 
Priims kažkokį lemiamą sprendimą, 
Kuris padės statyti 

į Mūsų Rūmą.
Aš paliečiu ranka 
Jo šventą foliantą
Ir suvirpu iš džiaugsmo: 
Majakovskis gyvas!

Ir, šokinėdama )o sinkopėm, 
širdis krūtinėje 
Liepsnoja, kaip ir jo drąsi daina. 
Ir — moteris — 
Aš pajuntu, 
Kaip vyras kelia mano širdį. 
Valo nuo prietarų, 1 
Mąstyti moko 
Dideliais maštabais, 
Kaip saugo mano moterišką širdį,, 
Kaip tiki mano širdimi, 
Kaip šaukia man: 
Liepsnok! 
Liepsnok! 
Nes žemė .
Didelė : . 5
Ir dideliems jinai priklauso. 
Dideliems.
Gražiems.
Ir aš iš jo liepsningų lūpų 
Priimu tikėjimą ir ugnj, 
Kad dar tvirčiau stovėčiau 
Revoliucijoje, 
Už kurią tiek daug pralieta kraujo,

Poetai visada
Už Revoliuciją pralieję kraują. 
Už jos esmę. 
Už jos amžinybę.

šventoji, amžinoji, 
Revoliucijos ir revoliucinės poezijos 
šventoji sąjungai

Aš noriu jo partinį žodį 
Perpinti šiandienos žodžiu, 
Kad Majakovskis, 
Gyvas Majakovskis, 
Suskambėtų — 
Kaip gyvas tarp gyvų 
Naujų dienų verdenėje. 
Kad niekada nesentų, 
Kad žinotų — 
Vėliava, 
Vardan kurios jis kovėsi, 
Nesusvyravo. 
Ir nesusvyruos, 

štai tpkj aš regiu šiandieną 
Maiėkovskj 
Poeto akimis ir širdimi!
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^Kultūros dvigarsiai AUGA IŠSILAVINUSI KARTA
Šį kartą patiekiame eilę 

žiupsnių iš Lietuvos kultūri
nio gyvenimo . . .

Kuršių nerijoje prie vienos 
iš kopų prisiglaudė žvejų na
melis, ūkiniai pastatai. Lie
tuvos kino studijos filmavi
mo grupė čia atkūrė XIX 
amžiaus pajūrio gyvenimo 
scenas. Filmą “Moteris ir jos 
keturi vyrai“ stato režisie
rius A. Puipa. Tai penktasis 
jo meninis filmas. Beje, A. 
Puipa yra ir scenarijaus 
autorius. Režisieriui talkina 
operatorius Jonas Tomaševi- 
čius, dailininkas Algirdas Ni- 
čius.

Tėtfo vaidmenį kuria res
publikos nusipelnęs artistas 
Antanas Šurna, brolių — 
aktorius Vidas Petkevičius ir 
Konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros an
trakursis Saulius Balandis, 
Moters — aktorė Jūratė 
Onaitytė.

— Troškimas gyv^ti — 
pagrindinė mūsų kuriamo fil
mo mintis, — sako režisie
rius. Algimantas Puipa. — 
Mūsų herojai neturi vardų — 
visą gyvenimą grumiasi su 
gamta — vėju, saule, smėliu, 
jūra. ’ *

•
Tbilisyje gyvenantis lietu

vių literatūros bičiulis poetas 
Vladimiras Alperidzė štai jau 
dvidešimt metų domisi Kris
tijono Donelaičio kūryba, jo 
asmenybe, pasauline ir tary
bine donelaitistika. Kai į 
gruzinų kalbą buvo išversta 
K. Donelaičio poema “Me
tai“, V. Alperidzė parašė 
giesmę “Baltoji daina apie 
Donelaitį“, skirtą poemos 
vertėjams į gruzinų kalbą, o 
vėliau — novelių ir eilėraščių 
ciklą Donelaičio poemos mo
tyvais. .

r Kompozitorius, Gruzijos 
TSR liaudies artistas Sandro 
Mirianišvilis penkių poeto V. 
Alperidzės eilėraščių, skirtų 
Kristijono Donelaičio poe
mai, motyvais sukūrė ro
mansus. Neseniai per Gruzi
jos televiziją buvo transliuo
jamas kompozitoriaus S. Mi- 
rianišvilio romansų, sukurtų 
Donelaičio kūrybos moty
vais, vakaras. Kompozitoriui 
akompanuojant romansus at
liko Tbilisio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistė 
Rusudan Mikvabišvili.f

•
Į Atėnus dalyvauti tarp

tautiniame meno festivalyje

Sionistų manevras
Libane

BEIRUTAS, IX. 5. (TASS- 
ELTA). Izraelio armijos va
dovybė, glaudžiai bendra
darbiaudama su JAV, baigė 
vadinamąjį savo kariuome
nės perdislokavimą iš kalnų 
rajonų į Pietų Libaną prie 
Avalio upės, tuo būdu patvir-

APŽVALGININKO 
PASTABOS

Vašingfonui diktuojant pasira
šyta Izraelio—Libano sutartis — 
tai storoka 30 puslapių brošiūra. 
Diplomatinio tuščiažodžiavimo čia, 
matyt, apstu. Siame susitarime 
nėra tik vieno' — konkretaus įsi
pareigojimo, kad sionistų kariuo
menė Bus išvestą iš okupuojamos 
kaimyninės šalies.

Žodžiais tuo Štarpu Tel Avivo 
politikai kalba daug ką. Štai kad 
ir tai, jog pastarasis kariuomenės 
atitraukimas iki Avalio upės esąs 
pirmasis bendrojo pasitraukimo 
etapas. Tačiau duoti kokį nors 
raštišką įsipareigojimą Izraelis at
sisako. Kodėl? O todėl, kad 
„Avalio linija" ruošiama paversti 
faktiškai nauja Izraelio valstybine 
siena. Antraip kam buvo išskir
ta vos ne 50 milijonų dolerių, 
statant šioje linijoje ilgalaikius 
karinius įtviHinimus?

Net ir atvedus dalinius kiek į 
pietus (pasitraukta tik vakarinia
me sektoriuje, Beiruto rajone>, 
Izraelis tebeokupuoja daugiau 
kaip 40 kilometrų pločio Libano 
teritorijos juostą, kuri Tel Avivo 
skelbiama » sionistinės valstybės 
„saugumo zona". Sionistai, ku

išvyko Lietuvos TSR valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro baleto kolekty
vas.

Kaip papasakojo teatro di
rektorius ir meno vadovas 
TSRS liaudies artistas Virgi
lijus Noreika, teatro baleto 
trupė kartu su TSRS Di
džiojo teatro baleto meist
ras — TSRS liaudies artiste 
Maja Pliseckaja, RTFSR 
liaudies artistu Juriju Vladi- 
mirovu, baleto solistai^ Vik
toru Barykinu ir Borisu Je- 
fimovu senosios Elados sosti
nėje parodys R. Ščedrino 
baletą “Anna Karenina”, A. 
Adamo baleto “Giselle” an
trąjį veiksmą ir koncertinę 
programą. Koncerto progra
moje [ — J. Juzeliūno, J. 
Pakalnio, B. Asafjevo, L. 
Delibo, L. Haroldo, E. Hel- 
stedo baletų fragmentai, 
choreografinės miniatiūros 
pagal G. Malerio, K. San 
Saenso, D. Bėro, C. Punji 
muziką. Koncertuose ir 
spektakliuose dalyvaus Lie
tuvos TSR liaudies artistai 
L. Aškelovičiūtė ir V. Kudž- 
ma, respublikos nusipelnę 
artistai S. Masaniova ir J. 
Katakinas, baleto solistai N. 
Beredina, G. Sakalauskaitė,
O. Fedosova, J. Valeikaitė,
P. Skirmantas, M. Proški- 
nas, J. Smoriginas, kiti.

Tai pirmoji kolektyyo išvy
ka, kurioje Lietuvos šokėjai 
atstovaus tarybiniam bale
tui. Festivalyje taip pat da
lyvaus Belgijos “XX amžiaus 
baletas”, vadovaujamas M. 
Bežaro, M. Graham šokių 
kolektyvas, San Francįąco 
baletas, Philadelphijos sim
foninis orkestras, kiti žinomi 
kolektyvai.

Kino žiūrovų laukia naujas 
susitikimas su žinomų meni
ninkų V. Žalakevičiaus ir A. 
Grikevičiaus kūryba: į šalies 
ekranus priimtas jų sukurtas 
vaidybinis filmas “Jo žmonos 
išpažintis“.

Scenarijaus autorius V. 
Žalakevičiuš ir režisierius A. 
Grikevičius savo heroje pasi
rinko moterį, mūsų amžinin
kę. Sudėtingą veiklios, kūry
bingos, mylinčios mūsų amži
ninkės paveikslą filme sukū
rė R. Staliliūnaitė. Kitus pa
grindinius vaidmenis atlieka 
J. Budraitis ir L. Filatovas. 

,Filmo operatorius D. Pečiū- 
ra, dailininkas G. Kličius, 
kompozitorius J. Širvinskas.

[R.B.l

tindama Tel Avivo ketinimą į 
visiems laikams aneksuoti 
Pietų Libaną. Sionistai oku
puoja beveik trečdalį šalies 
teritorijos, kurioje gyvena 
daugiau kaip pusė milijono 
libaniečių, ir palestiniečių.

rio dabar savo pagrindiniu kari
niu priešu skelbia Siriją, savotiš
kai supranta „saugumo" sąvo
ką.

Sirijos prezidentas Hafezas 
Asadas neseniai interviu dienraš
čiui „Vašington post" kalbėjo, 
jog yra neteisinga, kai Izraelio 
kareivių pozicijos yra per 20— 
24 kilometrus nuo Damasko, tuo 
tarpu Sirijos kariuomenė nuo Tel 
Avivo nutolusi per 250 kilometrų. 
Sirijos prezidentas kaltino JAV 
administraciją, jog ta savo pro- 
izraeliška politika tik padeda di
dinti šią disproporciją. A

Dabar visiškai aišku, jog klas
tingu „atsitraukimo" manevru 
Amerika drauge su sionistiniais 
pagalbininkais nauja, įtvirtinta 
„demarkacine linija" faktiškai no
ri padalyti Libaną. Grąžindamas 
(beje, Libano dešiniesiems) ne
didelį lopinėlį teritorijos, Izraelis 
praryja — ko gero, visam laikui 
— 2800 kvadratinių kilometrų 
svetimos valstybės žemės. x

Šiandien naujas Izraelio kariuo
menės pozicijas išilgai Avalio 
upės nužymi spygliuotų vielų už
tvaros, kuriose paleista elektros 
srovė. Spygliuota viela — štai 
ką Libano liaudžiai siūlo sąmoks- 1 
lo voratinklius Artimuosiuose Ry
tuose raizgantys Amerikos impe
rialistai.

Nuotraukoje: Naujos Kauno 45-osios vidurinės mokyklos pirmokai savo klasėje su 
jauna mokytoja Ilona Butkute, kuri šiemet baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį 
institutą. K Jūrelės nuotrauka
Naujieji mokslo metai. Po 

vasaros atostogų, praleistų 
kurortuose, darbo ir poilsio 
stovyklose, Lietuvos mok
sleivija vėl sugrįžo į klases, 
mokymo kabinetus ir labora
torijas. Tūkstančiai moksleP 
vių rugsėjo pirmąją atėjo į 
naujas mokyklas. Antai Vil
niaus Justiniškių mikrorajo
ne gyvenančius vaikus pir
masis skambutis pakvietė į 
naują 1284 vietų x vidurinę 
mokyklą. Čia yra ne tik geri 
mokymo kabinetai ir klasės, 
bet ir dvi sporto salės, val
gykla, įrengtas stadionas su 
tribūnomis ir bėgimo takais, 
sporto aikštynas. Naujos mo
kyklos pradėjo veikti Kaune, 
Šiauliuose, Eišiškėse, Šalči
ninkuose, kituose Lietuvos 

SVEIKATINGUMO RŪMAI

Nuotraukoje: Naujoji Antakalnio poliklinika. K Jankausko nuotrauka

Nauja didžiulė poliklinika 
atidaryta Vilniuje, Antakal- 
jiįo gatvėje. Greta klinikinės 
ligoninės pastatyti dau
giaaukščiai rūmai, kuriuose 
įrengti geri apylinkių tera
peutų ir siauro profilio spe
cialistų kabinetai, modernios 
tyrimų laboratorijos. Vil
niaus V. Kapsuko universite
to medicinos fakulteto profe
soriai, docentai, kiti žymūs 
medikai čia konsultuos ligo
nius, siunčiamus iš visų 
miesto poliklinikų. Paskai
čiuota, kad šių sveikatingu
mo rūmų paslaugomis galės 
pasinaudoti apie 110 tūks
tančių vilniečių.

Siekiant toliau gerinti dar
bo žmonių sveikatos apsau
gą, sako klinikinės ligoninės 
vyriausiojo_ gydytojo pava
duotojas G. Rimdeika, poli
klinikoje įsteigtas profilakti
kos skyrius. Jame kiekvie
nas vilnietis labai greitai gali 
pasitikrinti savo sveikatą, 
gauti gydytojo — vienos ar 
kitos srities specialisto pata
rimą.

Naujoji Antakalnio polikli
nika yra savotiškas kurortas 
mieste. Dviejų aukštų fliga- 
lyje įrengtas miesto reabili
tacijos centras, kuriame da

miestuose ir miesteliuose.
Pastaraisiais metais respu

blikoje daug padaryta tobuli
nant jaunimo vidurinį moky
mą, stiprinant mokyklų ma
terialinę bazę. Įgyvendinant 
visuotinį privalomą vidurinį 
mokymą sukurtas platus 
bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklas. Praėjusiais mokslo 
metais veikė 956 vidurinės, 
618 aštuonmečių ir 918 pra
dinių mokyklų. Vien Vilniuje 
ir Kaune dabar yra beveik 
šimtas vidurinių mokyklų. 
Priminsime, kad 1939 metais 
iš viso Lietuvoje tebuvo 70 
gimnazijų. Prie mokyklų yra 
453 bendrabučiai, kuriuose 
gyvena beveik 21 tūkstantis 
vaikų. Mokyklos gerai aprū
pintos vaizdindėmis priemo

romos įvairiausios hidrotera- 
pijos ir gydomojo purvo pro
cedūros. Čia taip pat yra 
baseinas, vertikaliosios vo
nios, masažo kabinetai, gy
domosios fizinės kultūros sa
lė.

Poliklinika per pamainą 
gali priimti 1800 žmonių. 
Joje dirbs 170 gydytojų ir 
360 medicinos seserų. Ji ap-

Manas: nesiliauja inirllngl susirėmimai
DELIS, VIII. 31. (TASS- 

ELTA). Pakistane nesiliauja 
įnirtingi judėjimo už demo
kratijos įvedimą šalininkų 
susirėmimai su policija ir ar
mijos dalimis. Halos mieste 
(Sindo provincija) daugiau 
kaip 50 tūkstančių žmonių 
pareikalavo tuojau pat at
šaukti karinę padėti šalyje, 
surengti laisvus parlamento 
rinkimus ir perduoti valdžią 
civilinei vyriausybei. Susi
dūrimų metu daugiau kaip 
40 žmonių sužeista.

Didžiulės manifestacijos 
įvyko Panoakilo, Sarkando, 
Navabšaho ir daugelyje ki
tų miestų. Keletą valandų 
studentų grupė buvo užblo
kavusi magistralę, jungian
čią Karačį su Sindo centri
niais rajonais. Demonstraci
jos taip pat vyko šalies sos- 

nėmis, mokiniai — nemoka
mais vadovėliais. Švietimo 
sistemos bibliotekose su
kaupta daugiau kaip 15 mili
jonų knygų.

Smarkiai išaugo mokytojų 
skaičius. Respublikos bend
rojo lavinimo ir kitose moky
klose dirba arti 54 tūkstančių 
pedagogų. Šiais metais į ben
drojo lavinimo mokyklas ir 
kitas liaudies švietimo įstai
gas pasiųsta dirbti apie tris 
tūkstančius jaunų specialis
tų, kurių maždaug du treč
daliai baigė aukštąsias moky
klas. Ši gausi pedagogų šei
ma ugdo mūsų jaunąją kartą, 
suteikdama visiems vidurinį 
išsilavinimą, ruošia gyveni
mui ir darbui.

tarnauja Antakalnio, Žirmū
nų, dalį senamiesčio gyven
tojų. Be to, čia taip pat 
gydysis netoliese esančių 
stambių įmonių darbininkai.

Antakalnyje tai dar ne 
paskutinės medikų įkurtu
vės. Netoliese kyla kiti švie
sių plytų korpusai. Čia stato
ma busimoji vaikų poliklini
ka. J. Žukauskas

ztinėje Islamabade, Beludžis- 
tano ir šiaurės vakarų pa
sienio provincijos administra
ciniuose centruose — Kveto- 
je ir Pešavare.

PARYŽIUS, VIII. 31. 
(TASS-ELTA). Kaip praneša 
agentūra Frąns pres, didelė 
karinio režimo priešininkų 
grupė mėgino padegti armi
jos štabą Džakobabado mies
te. Daugelyje miestų buvo 
južpulti armijos sunkvežimiai. 
Kaip pranešė informacijos 
agentūros, šalyje didėja dar
bininkų, valstiečių, inteligen
tijos nepasitenkinimas. Pen- 
džabo provincijos administra
cinį centrą Lahorą užliejo 
darbininkų streikų ir mitingų 
banga.

Konsultacinės tarybos pir- 
min’nkąs H. M. Safdaras pa
ragino Vyriausybę ir opozi-

'Kasdieninė
J*

Lietuvoje, kaip Tarybų Są- 2500 rublių. O argi nuostoliai
jungoje bendrai, tęsiama ko
va prieš apsileidėlius, neat- 
sakomingai savo pareigas at
liekančius žmones, kurie sa
vanaudiškumu kenkia visuo
menės gerovei. Toje kovoje 
svarbią rolę lošia spauda, 
kurioje kritika, kad ir jumo
ristinė; begailestingai de
maskuoja kaltuosius. Čia pa
duodame dvi tokias ištraukas 
iš “Tiesos”:

NORS VERŠELIAI 
NESISKUNDŽIA

Kaip žinia, veršeliai — gan 
nerūpestingi sutvėrimai. Jei 
jie. pakankamai paėdę, šoki
nėja patenkinti. Jei nepakan
kamai — nebešokinėja. Ir 
vienu, ir kitu atveju jie tik 
mykia, žodžio neištaria nei 
pasidžiaugti, nei pasiguosti.

Matyt, šia gyvulėlių savy
be ir pasinaudojo Rumokų 
bandymų stoties eksperi
mentinio ūkio darbuotojai, 
eksperimentuodami, kiek ga
li trukti veršelių kantry
bė .. .

Pernai ūkyje krito 96 ver
šeliai. Šiemet per penkis 
mėnesius — dar 38. Per 
minėtą laiką krito ir 733 
kiaulės. Ne dėl to, kad trūks
ta pašarų. Atvirščiai: ūkis 
geriausiai rajone apsirūpinęs 
pašarais.

Gyvuliams reikia ne tik 
pašaro, bet ir dėmesio, prie
žiūros. O būtent šito nei 
veršeliai, nei kiti gyvuliai 
nesusilaukia. Argi normalu, 
kad veršeliai girdomi tik du 
kartus per dieną, kad kar
vės, prieš veršiavimąsi šeria
mos blogu silusu? Dažnai ir 
paršeliai šeriami netinkamais 
pašarais.

Yra ir kitos netvarkos. Pa
vyzdžiui, Klausučių kiaulidė
je dviejų — keturių mėnesių 
paršai gali paėsti tik įlipę į 
lovius, nes kitaip nepasiekia. 
Kai supilami koncentratai, 
kyla į viršų miltų sūkuriai. 
Apie penktadalis i&šarų iš- 
barstoma . . .

Ar apie šią netvarką neži
nojo ūkio vyriausiasis veteri
narijos gydytojas B. Rimskis 
bei kiti veterinarijos gydyto
jai, vyr. zootechnikas K. Ne- 
muras ir gyvulininkystės bri
gadininkai? Žinojo, tačiau 
nesiėmė reikiamų priemonių, 
bandė teisintis visokiomis 
aplinkybėmis, jiuslėpdami 
aplaidumą, nerūpestingumą.

Ūkiui padaryta nemaža 
nuostolių. Vien šiais metais 
kritusių galvijų vertė —

Studijuoti-įkitas respublikas
Apie šimtą Tarybų Lietu

vos abiturientų šiais mokslo 
metais studijuos broliškose 
respublikose. Jie ten įsigys 
reikalingas s liaudies ūkiui 
specialybes, kurių mūsų res
publikos aukštosiose mokyk
lose nėra.

Rengti lengvosios pramo
nės specialistus padeda Ry
gos ir Minsko politechnikos 
institutai. Nemažas būrys bū- 

cijoa lyderius nedelsiant pra
dėti derybas ir susitarti del 
kuo greičiausio visuotinių 
rinkimų surengimo. Tačiau 
artimiausia generolo Zija ui 
Hako aplinka kaip ir anks
čiau atkakliai atmeta bet 
kokią galimybę tartis su opo
zicija. Gynybos ministras 
A. H. Talpūras pareikalavo 
visiškai uždrausti didžiausios 
šalyje Pakistano liaudies par
tijos veiklą. Jis atmetė PLP 
reikalavimą paleisti prieš1 
trejus metus suimtą šios par
tijos lyderę Benazir Bhuto 
— mirties bausme nuteisto 
ir nužudyto šalies min’stro 
pirmin’nko Z. A. Bhuto duk
terį. Ministro pareiškimas, 
pabrėžia AFP, rodo,- jog val
džia aiškiai nenori suteikti 
gyventojams nors minimum^ 
demokratinių teisių.

matuojami vien pinigais?
Nors veršeliai ir tylėjo, su 

tokia padėtimi negalima bu
vo taikstytis. Vilkaviškio ra
jono liaudies kontrolės komi
tetas pagal ūkio liaudies kon
trolės grupės signalus ap
svarstė šį klausimą. Abiem 
vyriausiesiems specialis
tams — B. Rimskiui ir K. 
Nemurui pareikšti papeiki
mai, paskirtos piniginės nuo- 
skaitos. Vyriausiųjų specia
listų darbo kontrolę įpareigo
tas sustiprinti ir ūkio direk
torius J. Kaunas.

Šį tą rumokiečiai jau pada
rė, tačiau neūkiškumo dar 
per akis. Nedelsiant tai paša
linti — ūkio administracijos, 
vyriausiųjų specialistų parei
ga. J
GARUOJANTIS 
MARMURAS

Nereikia būti fiziku ar che
miku, kad galėtum padaryti 
visai nesudėtingą išvadą: pa
prasti akmenys, tie, kurie 
mėtosi laukuose po kojomis, 
menkesnės vertės negu tau
rusis marmuras. Pirmiejii 
tinka pamatams, grindiniui, 
o antrieji — rūmų puošme
na. Pastaroji paskirtis ypač 
didžiai vertinama.

Po tokios, sakyčiau, ele
mentarios įžangos jau galima 
pradėti trumpą, bet pamoko
mą pasakojimą.

Trakų rajone yra nerūdi
nių statybinių medžiagų ga- 
mybnio susivienijimo akme
nų apdirbimo cechas. Kaip 
įprasta, cechas turi produk
cijos sandėlį. Kaip taip pat 
įprasta, kai kada tokiuose 
sandėliuose atliekami patik
rinimai.

Būtent per vieną tokį pa
tikrinimą buvo nustatyta, 
kad minėtame sandėlyje pa
prastų akmenų — kiek tik 
širdis geidžia ir net daugiau 
(perteklius už 522Š,3 rublio), 
o štai marmuro gerokai 
trūksta, netgi daugiau, negu 
to pertekliaus surasta, — 
būtent už 8460 rublių.

Kur ir kaip išgaravo tas 
marmuras? Juk paprastu fi
ziniu ar cheminiu būdu išga
rinti tokias medžiagas, jei tik 
įmanoma, tai labai sudėtin
ga.

Tikriausiai cecho ir gamy
binio susivienijimo vadovams 
padės atsakyti į šį klausimą 
kompetentingų organų dar
buotojai, kurie, be abejo, 
atkreips dėmesį į tokius ste
buklus minėtame produkci
jos sandėlyje.

simųjų gydytojų — sporti
nės medicinos specialistų, 
dailininkų, išlaikę stojamuo
sius egzaminus, išvyko stu
dijuoti į Estiją. Odesos ir 
Leningrado aukštosios navi
gacijos mokyklos mokytis iš 
Lietuvos priėmė keturiolika 
busimųjų laivų kapitonų, 
šturmanų, inžinierių. Baigę 
studijas, jie grįš dirbti. į 
Klaipėdos uostą.

Studijų keliai veda ir j už
sienio šalis. Retesnių techni
kos ir poligrafijos specialy
bių mūsų respublikos stu
dentai mokysis Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje, 
maisto pramonės ir farmaci
jos — Bulgarijos bei Če
koslovakijos aukštosiose mo
kyklose. ELTJJ

NEGERK!
Sekmadieniais, kai San 

Chosės miestelio (Kalifornija) 
gyventojai ilsisi, teisėjas Džė- 
raras Ketmanas ima šluotą ir 
traukia į, miestelio parką. Jo 
darbo entuziazmo priežastis 
paprasta, rašo Londbno dien
raštis „Taims", — tai jo 
bausmė. Mat vieną dieną tei
sėjas Ketmanas išgėrė du lit
rus vyno ir sėdo prie auto- ," 
mobilio vairo. Kelionė baigė
si liūdnai — prie artim auš o 
stulpo. O kadangi prieš su
daužydamas mašiną Kėtma.- 
nas dar išgriovė kelio ženk
lą, Jj nuteisė sumokėti 600 
dolerių baudą ir sekmadie
niais valyti miesto parką.
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ŽMŪNIŲ SVEIKATAI
MOKSLO PAŽANGAI

Nuotraukoje: Medicinos mokslų daktaras, profesorius
Jurgis Brėdikis. A. Ragaišio nuotrauka

Rugsėjo mėnesį Kaune bu
vo surengtas tarptautinis se
minaras elektrinės širdies 
stimuliacijos klausimais. Žy
miausi Tarybų Sąjungos, už
sienio šalių specialistai susi
rinko pasikeisti medicininio 
darbo patyrimu, aptarti nau
jausių gydymo metodų, nu
matyti tolesnių šios kardio- 
chirurginės pagalbos, vysty
mo kelių. Tokio lygio susiti
kimai šiame Lietuvos mieste 
rengiami kas keleri metai: 
Kauno medikų laimėjimai, 
kovojant su vienu didžiausių 
mūsų laikų sveikatos prie
šų — širdies ligomis — yra 
sysilaukę plataus pripažini
mo Tarybų šalyje ir užsieny- 
jė.
* Sėkmę, visų pirma, lemia 

'* gilios mokslinės tradicijos, 
puoselėjamos Kauno medici
nos institute. Si Lietuvos 
aukštoji mokykla, vadovau
jama akademiko Zigmo Ja
nuškevičiaus, per tris savo 
gyvavimo dešimtmečius yra 
paruošusi sveikatos apsaugai 
ir medicinos mokslui daugiau 
kaip dešimt tūkstančių spe
cialistų, čia apginta 50 dakta
ro ir beveik 400 kandidato 
disertacijų, išleista šimtai 
monografijų, kitų mokslių 
darbų. Prie Kauno medicinos 
instituto įsteigtas stambus 
mokslinis centras — Širdies 
ir kraujagyslių sistemos fi
ziologijos ir patologijos 
mokslinio tyrimo institutas, 
veikia įvairios mokslinės pro
bleminės laboratorijos, res
publikinis ligų profilaktikos 
centras. Instituto katedrų ir 
laboratorijų bendradarbiai 
atlieka svarbius mokslinius 
darbus pagal Pasaulinės 
sveikatos apsaugos organiza
cijos programas. Tad nenuo
stabu, kad tokioje rimtoje 
mokslinėje aplinkoje išauga 
daug žymių medicinos spe
cialistų.

Apie du iš jų — mokytoją 
ir jo mokinį — šiandien 
norime plačiau papasakoti. 
Abu jie dirba elektrinės šir
dies stimuliacijos srityje.

Medicinos insituto Chirur- 
gijos katedros vedėjas, 
TSRS medicinos mokslų aka
demijos narys — korespon
dentas, medicinos daktaras, 
profesorius Jurgis Brėdikis 
nuo pat vaikystės domėjosi 
“rimtais dalykais”. Jo bend
raamžiai skaitė nuotykių ro
manus, o jis ištisus vakarus 
negalėdavo atsitraukti nuo 
populiarių knygų apie žy
mius pasaulio mokslininkus, 
išradėjus, apie atskleistas 
gamtos paslaptis. Lyg mag
netas jį traukė turtinga tėvo 
biblioteka su storais enciklo
pedijų tomais, mokslinių žur

nalų komplektais.
Kai Brėdikis pasirinko me

diciną, kai gavo gydytojo 
diplomą Kįuno medicinos in
stitute, jis visiems laikams 
spsiejo savo likimą su . . . 
technika, su modernia jos 
sritimti — elektronika. “Dar 
studentu būdamas, — dro
viai prisipažįsta,/— nepap
rastai troškau padaryti išra
dimą”. Ir tai nebuvo vien 
tuščia svajonė. Šiandieninėje 
J. Brėdikio sąskaitoje — 
daugiau kaip pusė šimto išra
dimų. Jis — elektrinės šir
dies stimuliacijos Tarybų Są
jungoje pradininkas, naujų 
intrakardinių stimuliatorių 
autorius, įvairių tarptautinių 
medicinos organizacijų na
rys.

Mokslinė veikla, kaip yra 
pažymėjęs viename savo 
moksliniame straipsnyje J. 
Brėdikis, suteikia džiaugsmą 
ir pasitenkinimą savo moki
niais, galimybę jiems padėti 
ir toliau dirbti kartu.

Kauno medicinos instituto 
klinikų operacinėje greta J. 
Brėdikio dabar dažnai galima 
pamatyti ir jauną kardiochi
rurgą, medicinos kandidatą 
Vidmantą Obelienių. Baigęs 
Kauno medicinos institutą, 
gabus gydytojas buvo pa
siųstas tobulintis į Čekoslo
vakiją. Prahos eksperimenti
nės ir klinikinės medicinos 
institute jis parašė ir apgynė 
medicinos mokslų kandidato 
disertaciją širdies ritmo su
trikimų gydymo klausimais. 
Buvo įveiktas ir kitas 
kalbos barjeras: disertaciją 
V. Obelienius rašė ir gynė 
čekų kalba. Dabar, jausda
mas tvirtą buvusio savo mo
kytojo, vyresniojo kolegos 
prof. J. Brėdikio ranką, jis 
ruošia medžiagą daktaro di
sertacijai.

Nauji moksliniai darbai, di
sertacijos — tai ne vien pa- 
kopo į mokslo aukštumas. 
Tai — jaudinančios žmonių 
istorijos — išgydytų, išgel
bėtų, sugrąžintų gyvenimo 
džiaugsmui. Kiekviena medi
cinos naujovė padeda grei
čiau įveikti ligą, trumpina 
ligonio kelią į namus.

Vida Petrauskaitė
----------- ,— 

f

Washingtonas. — Valdžia 
davė leidimą septynioms 
Amerikos kompanijoms par
duoti Pietų Afrikai įrengi
mus termobranduolinei sto
čiai.

Islamabadas. — Buvusio 
prezidento Bhutto našlė Nus- 
rat kreipėsi į Pakistano kari- 
ninkiją, ragindama juos mi- 

I versti prezidento Zia valdžią.

Susitikimas su 
užsienio menininkais

Vasara — kelionių metas. 
Iš visų žemynų vasaros metu 
į Tarybų Lietuvą atvyksta 
įvairių profesijų žmonės susi
pažinti su Nemuno krašto 
dabartimi ir praeitimi, su 
lietuvių tautos pasiekimais 
kuriant naująjį gyvenimą so
cialistinės santvarkos sąlygo
mis. Ypač daug apsilanko 
tautiečių, gyvenančių Vaka
ruose. Rugsėjo pradžioje pa
viešėti gimtajame krašte at
važiavo poetė Aldona Gustas 
(Gustaitė), gyvenanti Vaka
rų Berlyne, ir architektas 
Hansas Masalskis iš Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos.

Rugsėjo septintąją Meno 
darbuotojų rūmuose buvo 
surengtas vakaras “Užsienio 
menininkų viešnagė”. Rūmų 
raudonoji salė negalėjo su
talpinti visų vilniečių, atėju
sių į susitikimą su A. Gustas 
ir H. Masalskiu. Čia susirin
ko “Tėviškės” draugijos ak
tyvistai, kultūros ir meno 
veikėjai, Vilniaus aukštųjų 
mokyklų studentai.

Svečius pristatė, apie jų 
kūrybą ir visuomeninę veik
lą, ryšius su gimtuoju kraštu 
papasakojo “Tėviškės” drau
gijos prezidiumo pirmininkas 
Pranas Petronis ir žinomas 
žurnalistas <Vytautas Kaza
kevičius. Abu svečiai gimė 
Lietuvoje, Klaipėdos krašte, 
ir Antrojo pasaulinio karo 
audra juos nubloškė į Vokie
tiją.

Aldona Gustas yra pripa
žinta Vakarų Berlyno poetė, 
dvylikos eilėraščių knygų 
autorė. Nebe pirmą kartą ji 
lankosi Lietuvoje. Jos kūry
boje vyrauja lietuviška te
matika, jos eilėraščiai pul
suoja meile gimtajam kraš
tui. Vagos leidykla išleido 
Aldonos Gustas eilėraščių 
knygą “Briedžiai mano bro-

liai”, kuriuos iš vokiečių į 
lietuvių kalbą išvertė poetas 
Vytautas Karalius.

Hansas Masalskis dabar 
redaguoja Vakarų Vokietijo
je leidžiamą žurnalą “Nemu
no kraštas”, yra lietuvių-vo
kiečių kultūros draugijos ak
tyvistas. Jis stengiasi supa
žindinti Vakarų visuomenę 
su lietuvių kultūra, stiprinti 
ir plėsti tautiečių ryšius su 
gimtuoju kraštu.

Svečiai nuoširdžiai padėko
jo už kokį šiltą jų sutikimą, 
už šį gražų parengimą. Jie 
susijaudinę klausėsi lietuviš
kų melodijų, kurias pagrojo 
Lietuvos TSR dailės muzie
jaus kanklių trio Nina Naike- 
lienė, Narutė Karčiauskienė, 
Danutė Šimakauskienė ir 
birbynininkas Antanas 
Smalskus. Aktorė Gražina 
Urbonaitė ir Vilniaus univer
siteto studentės padeklama
vo A. Gustas eilėraščių 
pluoštą. Visiems susirinku
siems vakaras paliko gražių 
prisiminimų.

Dešimties dienų viešnagės 
metu svečiai keliavo po Lie
tuvą. J. Žukauskas

BAUDĖJA 
KOMPIUTERIS

Nuo rugsėjo 1 dienos Grai
kijos keliuose įvesta nauia 
bausm;ų už eismo taisyklių 
pažeminus sistema. Minima
li bausmė padidinta iki 2700 
drachmų (apie 25 rublius). 
Antra naujovė —- kompiute
rio registruojami baudos taš
kai. Štai eismo policiia pa
žeidėją gali nubausti 2 taš
kais už neteisingą garsinio 
signalo naudojimą, 5 — už 
pavojingą manevravimą. Visa 
įai patenka i kompiuterį 
centrinėje eismo Policijos 
būstinėje. Surinkus 17 bau
dos taškų, gali būti atimamos 
vairuotojo teisės. Jas atgau
ti tegalima iš naujo išlaikius 
egzaminus.

Graikai sunėrimą dėl gau
sėjančių nelaimių keliuose: 
1082 metais autokatastrofose 
žuvo 1557 žmonės.

Ievos Mizarienės viešnagė Lietuvoje
Tarybų Lietuvoje viešėjo įžymi pažangiųjų JAV lietuvių emigrantų veikėja, 

“Laisvės” laikraščio vyriausioji redaktorė Ieva Mizarienė.
Rugpjūčio 31 d. viešnią priėmė Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius 

P. Griškevičius.

Nuotraukoje: Pokalbyje dalyvavę Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekreto
rius P. Griškevičius [antras iš dešinės], Ieva-Mizarienė, Lietuvos KP Centro Komiteto 
sekretorius L. Šepetys, CK užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas M. Sadovskis, 
“Tėviškės” draugijos prezidiumo pirmininkas P. Petronis. V. Gulevičiaus nuotrauka

ŠTAI TOKIE 
„SUVENYRAI"

Ko paprastai klausia išva
žiuojančių amerikiečii} turis
tų Meksikos muitininkai? Do
misi valiuta, brangenybėmis, 
narkotikais? Ne. Pagrindinės 
kontrabandos prekės, bando
mos nelegaliai išvežti iš Mek
sikos į JAV, — tai maisto 
produktai. Vien tik Siudad 
Chuareso automobilių kont
rolės punkte iš Amerikos tu
ristų konfiskuota 10 tūkstan
čių tonų (I) cukraus, mėsos, 
pieno, sviesto, kiaušinių, be 
to, skalbimo miltelių, muilo. 
Mait eilinį kartą devalvavus 
Meksikos pesą, doleriais mo
kantys turistai tiesiog pusvel
čiui masiškai superka maisto 
produktus, tuo tikėdamiesi pa
dengti kelionės išlaidas. JAV 
turistai, paklausti, ką jie ve
ža automobilių bagažinėje, 
paprastai atsako: „Tik suve
nyrus".
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Nuotraukoje: Antroji vidurinė mokykla pasipuošė vitražu, kurį sukūrė vilniečiai 
dailininkai Rima ir Henrikas Kušliai. i

Nuotraukoje: Pirmoji gamyklos technologinė eilė naktį.
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Mažeikiai išaugo ir suklestėjo, kai čia buvo pradėta statyti naftos perdirbimo 
gamykla. Jos pirmoji technologinė eilė jau veikia treti metai. Pavolgio ir Sibiro nafta, 
vamzdžiais atkeliavusi tūkstančius kilometrų, tampa benzinu, mazutu, bitumu ir kitais 
produktais. Nuolat plečiamas produkcijos asortimentas. Pradėjęs veikti naujas 
kompleksas gamina aukštos rūšies benziną, i

Netrukus gamyklos pajėgumai dar labiau išaugs. Antroje jos eilėje montuojami 
technologiniai įrengimai. Šį objektą numatoma paleisti dar šiemet.

Naftininkų miestas nuolat gražėja. Išaugo ištisi gyvenamieji kvartalai su 
devynaukščiais ir dvylikaaukščiais namais. Per pastaruosius metus atvėrė duris 
“Putino” prekybos centras, “Rasos” parduotuvė, kino teatras. Naujose patalpose 
įsikūrė ryšių mazgas, taupomoji kasa. Baigiamas statyti jau trečias vaikų 
lopšelis-darželis. A. Dilio nuotraukos

Sąjunginis ; 
simpoziumas

Kiek ir kokių specialistų 
reikia įvairioms šalies liau
dies ūkio šakoms, kaip ge
riau juos panaudoti, kelti jų 
kvalifikaciją? Šiuos klausi
mus svarsto rugsėjo 7 dieną 
Vilniuje prasidėjusio sąjun
ginio simpoziumo dalyviai.

Įžanginį žodį atidarant 
simpoziumą tarė Lietuvos KP 
CK sekretorius A. Brazaus
kas. .

Plenariniame posėdyje pra
nešimus padarė atsakingi 
TSRS valstybinio plano, 
Mokslo ir technikos, Darbo 
ir socialinių klausimų komi
tetų, TSRS Mokslų Akademi
jos 'darbuotojai.

Atidarant simpoziumą da
lyvavo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininko pavaduo
toja L. Diržinskaitė, respub
likos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas J. Nu
senka, Lietuvos KP CK eko
nomikos skyriaus vedėjas V. 
Jankauskas, kiti vadovau
jantys darbuotojai.

Simpoziumas truks tris die
nas.

ELTA
MUZIKA IR POLICIJA

Ispanijos sostinės valdžia 
atšaukė leidimus surengti po
puliaraus anglų dainininko 
Rodo Stiuarto koncertus. Mat 
policija pasiskelbė bejėgė 
užtikrinti tvarką per koncer
tus. ‘ Madrido valdžia pabūgo 
pa to, kai Valensijoje po 
Rv Stiuarto koncerto per po
licijos susirėmimus su eks
tazės apimtais žiūrovais buvo 
rimtai sužalota 10, o iš viso 
nukentėjo per 60 žmonių.

„UŽDARYTA
DEL APIPLĖŠIMO"

Panašūs skelbimai kartais 
pasirodo ant kai kurių Mi
lano • (Italija) pašto skyrių. 
Per pastaruosius 10 metų 
paštą čia plėšė 921 kartą. 
Milano miesto ir provincijos 
pašto- ir telegrafo vadovybė 
skundžiasi, kad jo kontorų 
apsaugai skiriama pernelyg 
mažai lėšų.

Aforizmai
LEONAI BUŠMA
• Gimtinės akmuo branges

nis už Egipto piramidę.
• Gražuolė nesistengia būti 

mėgstama, nes ji pernelyg 
mylima.
• Donžuanas vyrams kelia 

pašaipą, bet žadina moterų 
smalsumą.
• Duok žmogui jėgą, ir jis 

greitai ras, kam ją parodyti.
• Pagarba yra į gerą pusę 

išverstas pavydas.
• Gerumo ir kuklumo; neį

siūlysi — abu sau kenkia.
• Žmogus nespėja, nes lai

kas nesnaudžia.
•’Lipšni šypsena ir karei

viškas paklusnumas — štai 
kur masalas, ant kurio dau
gelis pakimba.
• Darydamas gera, padarai \ 

u- sau gera — junti pranašu
mą.
• Mokslas ir mokėjimas gy

venti — du skirtingi dalykai.
• Principai reikalauja tvir

tumo, o gyvenimas — lank
stumo.
• Parazitas siunta, kai ant 

kito sprarido jis negali atsi
sėsti.
• Grožis ir garbė yra tokie 

blizgučiai, prieš kuriuos vi
sos dorybės blanksta.
• Jausmas verdant, saikas 

išgaruoja.
• Sakoma, kad patrankomis 

idėjų neįveiksi, bet esti idė
jų, kurios puikiai iš patrankų 
šaudo.

RASTAS MAUZOLIEJUS
Netoli Tianzcmio miesto 

(Siaurės Kinija) archeologai 
^aptiko nillžin’šką mau’ohe- 

* jų, statytą prieš 17 amžių.
Pastate, kuriame yra 22 

. kambariai ir 4 koridoriai, 
rasta daugiau kaip 70 laido
tuvių apeigų reikmenų 
glazūruotų molio ąsdčiu 
žvėrių ir namų atvaizdais 
Apie tai pranešė Roiteno 

; agentūra.

T ėvų žemėje semiuosi stiprybės
Nors, gimusi Amerikos šaly, 
Esu aš savo krašto patriotė, 
Nors tėvų,žemė Lietuva—toli, 
Bet nepaliauju nuolat aš galvoti, 

Kaip kūrybingo darbo pastanga karšta 
Tenai į pažangą didingą nukreipta.

Nors man Amerika brangi, sava 
^r čia vardan taikos seniai darbuojuos, 
Bet man kartu brangi ir Lietuva, 
Lietuviška savo kilme didžiuojuos, 

Keliauju ten stiprybės širdžiai pasisemti 
Ir grįžus pažangos skaisčia viltim gyventi.

Judėjimas už taiką tautose
Kaskart labiau vis auga ir stiprėja,
Apvaldo jas jėga, veržlia, šviesia,
Išplintanti liepsna naujų idėjų

Bendroj kovoj siekt ateities taikos žmonijai, 
Kai žagrėm taps jau paskutiniai kalavijai.

J. Subačius
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
PRANEŠAME - KVIEČIAME

Pranešame ir kviečiame į L.L.D. susirinkimą, 
kuriame pravesime “Laisvės” vajų, prasidėjusį 
spalio 1 d. Apkalbėsime ir kitus kuopos reikalus ir 
ateities darbus. Tikimės, kad šiame susirinkime 
turėsime viešnią, tai “Laisvės” dabartinę redakto
rę — Ievą Mizarienę, su kuria galėsime išsiaiškinti 
laikraščio problemas. Todėl kreipiamės į aldiečius 
ir “Laisvės” skaitytojus kviesdami dalyvauti šiame 
susirinkime, kuris įvyks Spalio-October 22 d. rusų 
svetainėje—3447 St. Laurens St.

Pradžia 1:30 v. p. p.
Kviečia L.L.D.-jos Valdyba.

Montreal, Que.
Ištikti nelaimių

Verdūniečių P. ir M. Barz- 
denių sūnų darbe ištiko dide
lė nelaimė. Lūžė koja. Gydo
si St. Mary’s ligoninėje.

Onutė Mikaliūnienė, ilgų 
metų ligonė, pereitais metais 
neteko kojos. Šiuo laiku sun
kiai pergyvena ne vien dėl 
tos kojos skausmo, bet atro
do, kad turės pjauti ir antrą 
koją. Tai jau perdaug žiauri 
gamtos rykštė!

Abiem ligoniam linkiu di
delės ištvermės pergyventi 
šias nelaimes ir laimingai 
pasveikti.

Rugsėjo 26 d., po daugelio 
metų sunkaus sirgimo, mirė 
Antanina Račiūnienė, sulau
kusi 81 metų amžiaus. Jos 
vyras mirė prieš daugelį me
tų.

Torontiečių kronika
Užbaigė atostogas

Sūnų ir Dukterų klubas 
šiemet ilgai atostogavo, ne
turėjo ąusirinkimų per kelis 
mėnesius, .bet atostogos jau 
užsibaigė. Spalio 2 d. į^yko 
Klubo susirinkimas, kuriame 
buvo iš vasarinės pertraukos 
išduoti raportai. Klubas bu
vo surengęs išvyką-pikniką.

Iš finansų sekretorės M. 
Guobienės raporto paaiškėjo, 
kad Klubo iždas tebeauga. 
Salės manedžeris J. Morkis 
pranešė, kad salė buvo iš
nuomojama ir vasaros metu. 
Atnaujintas ir Bingo, kuris 
vyksta kas trečiadienį.

Klubo pirmininkas J. Yla 
priminė, kad spalio 1 d. pra
sidėjo “Laisvės” vajus. Para
gino atsinaujinti prenumera
tas ir pagal išgalę paremti. 
“Laisvė” mums daug padeda, 
talpindama mūsų veiklos ko
respondencijas, teikdama ži
nias apie Lietuvą ir t. t. Jei 
ne “Laisvė”, tai mes nieko 
nežinotume, kas kur dedasi.

Klubas nutarė “Laisvei” 
pasiųsti $100.00 atnaujinti 
prenumeratai ir aukų.

♦ ♦ ♦

Pradėjo veiklą
Toronto Lietuvių Moterų 

klubas, kurs taipgi visą vasa
rą atostogavo, spalio 2 d. 
turėjo susirinkimą, kuriame, 
tarp kita ko, nutarė pasidar
buoti “Laisvės” paramai.

Perrinkta valdyba. Pasili

WINDSOR, ONT., CANADA

MIRUS

Zigmontui Morkūnui
Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems bei 

draugams.
Ilsėkis, drauge, šaltoje Kanados žemelėje. Mes 

visi pasiliekame liūdinti Tavęs.
L. Svirpliai
G. Kuodis
M. Valantin
Al. Vainiai
T. Midukas

K. S tankius 
T. Karaliai 
A. Rimšai 
S. Baltuliai 
K. Linkevičienė

A. Shneideriai

Paliko T. Lietuvoje brolį ir 
sesutę, o Montreale pussese
rę Piečaitienę, kuri ir rūpi
nosi velionės sirgimo laiku ir 
laidojimu.

Sulaukė antro anūko
Šias dienas J. M. ir A. 

Paragiai ir vėl turėjo 
džiaugsmą, kai jų duktė Da
na pagimdė sūnų. Prieš kiek 
laiko jų duktė Linda taip pat 
pagimdė sūnų. Ne tik jau
niems tėvams džiaugsmas, 
sulaukusiems sūnaus, bet ir 
seneliams, praturtėjusiems 
dviem anūkėliais.

Buvo išvykus
Marytė Šalčiūnienė buvo 

išvykusi į Torontą aplankyti 
savo velionio vyro giminai
čius. > P.

ko tos pačios: B. Janauskie- 
nė — pirmininkė/ A. Ylie- 
nė — sekretorė, A. Poškie
nė — finansų raštininkė, A. 
Morkienė —v iždininkė. Pa
rengimų komisija — I.į Ru- 
kienė ir J. Kuisienė.

♦ ♦ ♦ ■ '
Ligoniai

A. Gudžiauskienė pergyve
no sunkią vidurių operaciją. 
Dabar jau namie, gydytojų ir 
slaugių priežiūrėj. Perdavė 
Moterų klubo susirinkimui 
linkėjimus ir padėką už užuo
jautą.

J. Valaitis, uolus klubietis, 
staiga susirgo ir gydomas 
ligoninėj. Klubo nariai jam 
linki greit susveikti.

♦ ♦ ♦

Išvyksta į kelionę
J. Morkis, Sūnų ir Dukte

rų klubo sekretorius ir me
nedžeris, su žmona Ada ir 
vaikais automašina išvažiuo
ja į Jungtines Valstijas. Jie 
ten praleis tris savaites, ke
liaudami po pietines valsti
jas. Klubiečiai jiems linki 
laimingai pakeliauti po JAV.

Klubo finansų sekretorė A. 
Guobienė taip pat ruošiasi 1 
mėnesio atostogoms ir ketina 
iš Toronto išvykti.

J. ir A. Morkiai buvo 
nuvykę į Montrealą dalyvau
ti draugų sukaktuvių atžy- 
mėjime. Susitiko daug senų 
pažįstamų. (J. Morkis yra 
gyvenęs Montreale). A. Y.

Vacationing in Lithuania, August, 1983
Continued from last issue
The next morning we were 

on our way to Dotnuva with 
Audronė, Vytas and their 
daughter Rūta. At that time, 
her sister Rasa was holding 
exams for entrance to col
lege. We ^nade a stop in 
Ukmerge to see my mother’s 
sister Juzė Kalibatienė 
(Audronė’s mother) and her 
family, a new daughter-in- 
law and small baby. There 
we were refreshed with sour 
milk (rūgštaus pieno) and hot 
fresh potatoes..........most
delicious, and were treated 
with many fresh vegetables 
from her huge garden. Con
tinuing our ride to Dotnuva 
was very pleasant as all the 
roads along the way were 
very good and we could see 
everywhere that the harvest 
had almost all been cropped 
and ready. Everyone we 
talked to told us it was a 
very good year for the har
vest as the weather had 
been ideal. Dotnuva ir very 
beautiful and we remem
bered many of the sights 
that we had seen on our 
previous visit. We visited a 
large pharmacy there and 
the head pharmacist showed 
us how the medicine was 
packaged, stored and dis
pensed. Everything was 
spotless and very modern 
and we were toldCunuch 
about the different ' medi- ‘ 
cines in Lithuania. Audronė 
and Vytas thought it would 
be interesting for us to see 
at least one of the pre-school 
complexes (darželis). These 
children are left there by 
their parents who work and 
range in age from about 2 
through the time they are 
ready to enter first grade. 
The older class sang songs 
and showed us their many 
hand painted pictures and 
gave us some as souvenirs. 
In the next class we heard 
poems and watched the 
children perform several 
dance routines.

Thė last class (about 2 yrs. 
old) we entered just as they 
all were sitting on their 
“potties” in a semi-circle 
with one very loud screecher 
in the group. This was all 
very enjoyable to us and we 
thanked our guide and left 
laughing and happy. We 
made a quick stop at a riding 
stable of horses. These hor- 
sės are trained for the art of 
jumping and many of them 
have traveled to other coun
tries to compete.

Dining that evening was a 
great joy as Audronė and 
Vytas invited many of the 
younger people that we 
knew from our last visit, 
many of whom work at the 
Agricultural Academy with 
them ... a truly spirited 
group. We wined and dined, 
talked, sang, heard beautiful 
poetry and toasted with 
champagne. They listened 
intently to our tape of Dai
nos Mylėtojų chorus songs 
and applauded all our sing
ers for their enthusiasm and 
for keeping Lithuanian cul
ture alive. One of the direc
tors of the Academy gave a 
very moving farewell speech 
in which he praised us all for 
our singing and also for 
being able to see for our
selves the great progress 
made in Lithuania, continu
ing at great speeds and 
there is indeed such a big 
difference since my mother’s 
first trip and my first trip to 
this hard working country. 
He also invited us and all of 
the chorus to come to Dainų 
Šventė in 1985, and they 
would send a special bus to 
bring everyone to Dotnu
va ... . and so the evening 
came to an end, with every-
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one tired, but happy, hoping 
to meet again soon.

We left Dotnuva the next 
morning and |again made a 
stop in Ukmerge on our way 
to Vilnius, to visit with 
another of my mother’s sis
ters, Gene Ciukšienė and her 
husband and family. Their 
son, Algis Ciukšys is the 
Director of the Ukmerge 
Sports Stadium which con
sists of 11 acres of land 
where athletes train for ma
ny events including the 
Olympics. After a lovely 
meal, including fresh fish 
caught by Algis, we toured 
the vast stadium with its 
very well kept grounds and 
various sport rooms .... 
very impressive indeed. We 
thanked everyone and went 
on to the Hotel as now it was 
time for a hot bath and 
relaxation, orders from Aud
rone and Vytas. Many 
thanks to them both. The 
next morning, bright and 
sunny as they all were, 
journalist Algis Kusta (Tė
viškės Draugija) suggested 
it would be nice if we could 
see Vilnius, the old and the 
new. We started our tour 
with seeing “Lazdynai”, one 
of the most beautiful apart
ment complexes in Vilnius, 
which for its architectural 
design and structure, won 
the Lenin first prize. We 
also saw the “Karoliniškes, 
Viršuliskes and the newest 
one Šeškines, and the last 
was Žirmunas, which was 
the oldest complex, but was 
the beginning of a new Vil
nius. We also made a stop at 
the new student complex 
which is built in a forest-like 
setting, very quiet, natural 
and ideal for student concen
tration. All the students ap
preciate the fact that they do 
not have to pay for their 
education. In all the com
plexes we yisited, there are 
many thousands of people 
living there with stores and 
public transportation close 
by, and they are also build
ing new schools, hospitals 
and day care centers for the 
children and homes for the 
aged.

Tarybų šalis: penkmečio žingsniai
TASS'o FOTO8NFORMACIJA

RTFSR. Daugybė žmonių su 
sudėtingiausia aparatūra ir skai
čiavimo technika dalyvauja ne
pertraukiamam© > procese tyrinė
jant oro vandenynų. Pastaruoju 
mėtų iškilo būtinybė tyrinėti 
taip pat atmosferos užteršimų, 
parengti metodus aplinkos ap
saugai.

Dolgoprudno netoli Maskvos 
veikia Centrinė aerologinė ob
servatorija — viena stambiausių 
TSRS valstybinio hidrometeoro
logijos komiteto mokslo įstaigų. 
Čia vykdomi natūriniai ir labora
toriniai kompleksiniai atmosferos 
tyrimai. Mokslininkams talkina

We rode through the old 
part Of Vilnius which we had 
seen before, but there is a 
great difference now as 
there has been much resto
ration of older buildings; so 
much progress has been 
made it is hard to recognize 
what was there not too long 
ago. I must not forget to 
mention the new high rise 
hotel that has been built and 
is by now about half occu
pied by tourists from all over 
the world. We made a short 
stop at the “Gimtasis Kraš
tas” rooms and had some 
interesting conversation 
with V. Baltrenas and J. 
KuCkailis. We did miss talk
ing to Vacys Reimeris as he 
was in America. This tour of 
Vilnius (new and old) was 
truly enjoyable as we could 
see just how super fast 
everything was mushroom
ing. When we arrived back 
at the hotel, we thanked Mr. 
Kusta, a young and charm
ing man, for his time and 
efforts, and momentarily, we 
had a visit from R. Mališaus
kas, former consul. The visit 
was very brief as relatives 
Nijolė and Jonas Tyla were 
already waiting to take us to 
their home at “Šeškines” for 
the evening. We are sorry 
that we didn’t have more 
time to talk with Mr. Mali
šauskas for he is an old 
friend from his time in Ame
rica and also his visit to 
Florida.

The next morning, we visi
ted the “Dollar Store” (one 
of many visits). The store is 
now two stories high and has 
a plentiful amount of goods 
and products that any visitor 
can purchase for their rela
tives and friends. As every
one shopped, I went outside 
for some air and observed 
the people coming and going. 
They were all dressed so 
nicely and very modern, es
pecially the young people 
with their high heeled shoes 
and very “in style” two piece 
outfits and colorful dresses, 
and the mbn in their nice 
suits and many with stylish 
jeans outfits. They truly are 
very well dressed.

To be continued

naujausia aparatūra, kuri įren
giama meteorologinėse raketo
se ir palydovuose, lėktuvuose ir 
laivuose. Siems darbams pasitel
kiami radiozondai, meteorologi
niai radiolokatoriai ir lazeriai.

Nuotraukoje — iš kairės j 
dešinę: technikė D. Ivanova,
inžinierius A. Sitnikas ir vado
vaujantysis inžinierius L. Bulga
kovas ruošia eiliniam seansui 
lazerinj lokatorių. Jo pagalba 
gaunami duomenys apie atmos
feros meteorologinius paramet
rus, nustatomas atskirų sluoks
nių užteršimo laipsnis, taip pat 
fizinė jų charakteristika.

Tąsa iš 1-mo pusi, 
pajėgia sumobilizuoti ten 
daugumą savo tikslams (ypa
tingai Saugumo taryboje), 
J. T., visgi, dar tebelieka 
galinga platforma balsams už 
blaivų galvojimą, šalių sugy
venimą, taiką. \

1 □
Kai skaitysite šiuos žo

džius, vidaus reikalų sekre
torius Wall gal jau bus atsi
statydinęs — o/gal jis dar 
ūks įkibęs į savo postą. 
Vienaip ar kitaip, tas žmoge
lis demaskavo save kaip la
bai žemo intelekto, tiesiog — 
kvailys. Kad Watt turi giliai 
įgimtą rasistinio galvojimo 
įprotį, visi jau seniai žino, 
bet tokių kaip jis valstybės 
aparate yra daug. Skirtumas 
tik tas, kad kiti žino, kaip 
viešumoje užmaskuoti savo 
atsilikusius “nusistatymus”, 
o Watt — net nesugeba pa
kankamai strateginiai galvo
ti, diplomatiniai užmaskuoti 
savo ^rubų atsilikimą.

Izraelio premjerui M. Be
gin atsistatydinus, verta pa
žvelgti, ką jis savimi persta-, 
tė, kokias politines jėgas jią 
atstovavo. Visi gerai žino jo 
rolę kaip agresingo, šovinis
tinio Izraelio vadą, bet iš kur 
jis, kaip tai sakoma, “politi
niai atėjęs”?

Tie, kurie gyvenome Lie
tuvos miestuose ir mieste
liuose tarp Pirmojo ir Antro
jo pasaulinio karo, prisime
name, kad tarp įvairių sio
nistinių organizacijų buvo ir 
rudais marškiniais unifor

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJ PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
ĮKIŠIU METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-

DOVANOS VAJININ 
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4- $35; 5-ta $30;

$12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams I Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

7 5-TAS PUSLAPIS

KRISLAI
muota jaunimo grupė pasiva
dinusi “Betar”. Tai buvo at
virai fašistinė organižacija: 
tos srovės organas, Kaune 
išeinantis dienraštis “Mo
ment”, atvirai identifikavosi 
su Musolinio ideologija, o kai 
jkurie rinktiniai betaristai bu
vo net siunčiami fašistinėn 
Italijon lavintis kokioje tai 
laivininkystės mokykloje.

Ta grupė, aišku, veikė ne 
tik Lietuvoje, bet ir kituose 
Europos kraštuose. Lenkijo
je jos priešakyje stovėjo 
Varšuvos universiteto juridi
nio fakulteto studentas Begi
nąs. Naciams okupavus Len
kiją Beginąs pabėgo į Lietu
vą, o Lietuvai tapus tarybi
ne — jis už anti-valstybinę 
veiklą atsidūrė Vilniaus Lu
kiškių kalėjime . . .

Kai jis vėliau kaip nors 
dasigavo Palestinon, jis ir jo 
ideologijos draugai žinojo de- 
tališkai, kokio praplėsto “Di
džiojo Izraelio” jie nori. Jie 
buvo taip agresingi, kad la
biau nuosaikūs sionistai juos 
net ginklu turėjo keletą kar
tu suvaldyti. Ar stebėtina, 
kad Izraelis dabar lošia kaip 
tik tokią rolę, apie kokią 
jaunas Beginąs ir jo sėbrai 
svajojo, kai jis vaikščiojo 
Varšuvos ir Vilniaus gatvė
mis?

KAPSUKAS. Kauno „Li
tekso" vilnos gamybinio 
susivienijimo „Šešupės" 
audimo fabrikas ėmė aus
ti naujų audinj „Alfonė", 
gerai į vertinių Maskvos 
mugėje.

4
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OZONE PARK, N. Y.
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Detroit, Michigan
MIRUS

Jonui Siurbai
1983 metais Liepos 17 d.
Reiškiame gilią užuojautą, jo broliams Kaziui ir 

Jurgiui bei jųjų šeimoms.
Liūdime netekę nuoširdaus veikėjo, LDS Centro 

sekretoriaus, redaktoriaus ir Idėjos draugo. Ir 
nepamiršime, liudėsime visados iki gyvensime.

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI 
St. Petersburg, Fla.

DORCHESTER, MASS.

Gasper Kvetkas
Mirė 1983 m. rugsėjo 9

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Veronikai, 
sūnui, Petrui, dukterim, Berthai ir Olgai ir jų 
šeimoms, taip pat visiems kitiems giminėms, bei 
draugams.

OLGA ir FRANK GRAHAM
So. Boston, Mass.

1 DORCHESTER, MASS.

G. J. Kvietkas
MIRĖ

Reiškiame užuojautą jo žmonai Veronikai, sūnui, 
dukterims ir anūkams, taipgi giminėms ir drau
gams.

V. KAVALIŪNAS ir J. DRUŽAS

DORCHESTER, MASS.

MIRUS

Gasper J. Kvetkauskas- 
Kvetkas

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Veronikai, 
sūnui, dukterims, anūkams ir visiems giminėms 
Amerikoje ir Lietuvoje, taipgi artimiesiems bei 
draugams.

Bronė Keršis
E. Frementienė
Helen Žekonis

E. Repshis
M. Trakimavičienė 
Ana Janus

O. F. Graham

Karalina Barčienė
MIRĖ LIETUVOJE

Reiškiame užuojautą jos giminaitei Onutei Ja
nus, kuri gyvena Canton, Mass;

B. Preibis
B. Keršis .
E. Framontienė

H. Žakonis ,
M. Trakimavičienė 
Onukė ir jos šeima

O. F. Graham

ŠIAULIAI, LIETUVA

MIRUS

Karotinai Barčienei
’’ Reiškiame širdingą užuojautą dukterėčiai, Anna 
Janus ir jos šeimai ir giminėms Lietuvoj.

OLGA ir FRANK GRAHAM
So. Boston, Mass.. ,

LIETUVOJE

MIRĖ

Karalina Barčienė
Ji mirė prieš pora mėnesių. Reiškiame nuoširdžią 

užuojautą Onutei Janus, nes ji ją labai mylėjo kaip 
savo tetą kuri ją atsiėmė į Ameriką.

KAVALIŪNAS ir J. DRUŽAS

NORWOOD, MASS.

IŪDNAS RISIMINIMAS

Steve Družas
Mirė 1982 m. spalio 1 d.

Jau praėjo metai kai mirė mano mylimas vyras. 
Ilsėkis ramiai, užbaigęs savo vargus. Aš negaliu 
užmiršti tos liūdnos dienos.

JULIA—žmona

> Čia gimusios moterys
Cia-gimusių moterų klubas 

(Šorority) posėdžiavo pirma
jame susirinkime šiame se
zone rugsėjo 22 dieną pas 
Ruth Gugas. Jos dirbo ver
tingą darbą: siuvo minkštus 
balnelius vėžio liga sergan
tiesiems (cancer pads). Taip
gi buvo valdybos rinkimas 
šiam sezonui. Išrinktos: pir- 
mininke-sekretorė Petie Bro- 
zowski; iždininkę Nellie Onu
sevich; ligoniams lankyti: Jo
sephine Urbon, Aida Limins- 
ky ir Ruth Gugas; pramo
goms rengti komitetas: Nel
lie Onusevich, Aldona Petrui 
ir Estelle Smith. Vėliau na
mų šeimininkė Ruth Gugas 
pagelbstant Emily Kennedy 
ir Nellie Onusevich patiekė 
skanią vakarienę.

Bowleriai
LDS bowleriai pradėjo sa

vo pirmąsias pamokas rugsė
jo 17 d. Po pamokų suvažia
vo į Detroito Lietuvių klubą 
pailsėt ir pasidžiaugt. Maistą 
paruošė ir aukojo Antonette 
ir Kęstutis Gareliai ir šeima. 
Butelį stiprosios išlaimėjimui 
aukojo Ruth ir Servit Gugai. 
Laimėjo Don Belūnas. Virtu
vėje darbavosi bowleres: 
Antonette Garelis, Estelle 
Smith, Emma Rye ir Clem 
Patocki. Surinko ir gerą kie
kį pinigų kuriuos taupo kelio
nei į Chicago ateinantį metą 
kuomet ten įvyks bowleriu 
turnyras.

Svečiai
Rugsėjo 19 iki 25 d. pas 

Estelle ir John Smith (Smit- 
revičius) viešėjo svečiai iš 
Hamilton, Ontario, Kanados. 
Tai buvo Estelle Smith ir 
Antonette Garelienės pusse
serė ir jos vyras: Helen ir 
Bill Obreza, (Estelle ir Anto
nette mamytės sesutės duk
relė Helen).

Smitrevičiai ir Gareliai jų 
nematę per pastaruosius dvi
dešimtį metų. Buvo malonu 
vėl atnaujint pažintį ir pa
bendraut. Svečiai turėjo pro
gą pamatyt Fordo muziejų ir 
Greenfield Village, Dear- 
borne. Svečiai išvyko namo 
rugsėjo 25 d.

Važinėja Butkutė
Pažangiečio J. J. Butkaus 

dukrelė Marilyn Butkutė 
pranešė, jog jai labai patinka 
skaityt laikraštį “Laisvę”. 
Sako jau pati baigia gerai 
išmokt skaityt ir rašyt lietu
viškai; susirašinėja su gimi
nėmis Tarybų Lietuvoj, ku
rie prašo nepamiršt jai at
naujint “Laisvę”.

Rugpjūčio mėn. ji buvo nu
vykusi į LaGrange, Illinois, 

Ieškome mirusiųjų narių pašalpgavių
Jei kas turite žinių apie mirusiųjų narių sekamus 

pašalpgavius, širdingai prašome mums pranešti:
BOLESLAVAS KILAS Alenos Kilienės, Rum

ford, Maine, mirusios 1951 m. spalio 15 d. sūnus.
JONAS MACINSKAS Jurgio Waresono, Brook

lyn, N. Y., Mirusio 1980 m. gruodžio 24 d. 
draugas.

HELEN PUODIS Petro Puodžio, Philadelpehia, 
Pa., mirusio 1973 metais dukra.

VICTOR USS Adelė Biršton, Miami, Fla., 
mirusios 1981 metais anūkas.

Taipgi norėtume gauti tikslų Helen Puidok 
gyvenančios Miami, Florida, apylinkėje antrašą.

Rašykite:
, Association of Lithuanian Workers

26 North St., Room 42
$ Middletown, N. Y. 10940

Arba skambinkite: (914) 343 3774

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
i

Dominikas M. Sholomskas
{ MIRĖ

1976 m. rugsėjo 30 d.
Jau.praėjo septyneri metai kaip mano mylimas 

vyras atsiskyrė nuo manęs.
Aš jo niekada neužmiršiu.

Žmona—KAROLINA

kur vyko giminių susitiki
mas. Sako tėvelio metų dė-< 
dės ir dėdienės jau mirę; jos 
tėvelis J. J. Butkus buvo 
paskutinis to amžiaus, bet 
yra daug pusbrolių ir pusse
serių ir jų vaikučių.

Seniau, kuomet būdavo to
ki susirinkimai visi kalbėda
vo lietuviškai, o dabar kalba 
įvairiomis kalbomis. Giminės 
susirenka kiekvienais metais 
ir ji žada jų nepamiršt.

Rugpjūčio 27 d. ji nuskrido 
į Montego Bay, Jamaica są- 
vaitę paviešėt. Lapkričio 5 d. 
plauks S. S. Norway laivu į 
Nassau, Bahamų salas ir į 
St. Thomas Virgin Islands. 
Gruodžio mėn. kalėdų šven
tėms, ji žada važiuot į Aca
pulco, Mexico. Malonu, kad 
lietuvaitė turi progą visur 
pavažinėt. Marilyn Butkus 
nepamiršta savo tėvelių kal
bos ir eina tėvelių pėdomis, 
skaitydama laikraštį “Lais
vę”. ' ,

Klubo rudens banketas
Detroito Lietuvių klubas 

rengia rudens banketą, tuo
jau po Klubo susirinkimo 
spalio 23 d. Pradžia 1 vai. 
p. p. Klubiečiai ir draugai, 
nepamirškite, dalyvaukite 
smagiame rudens bankete. 
Lauksime kanadiečių, drau
gės Babarskienės su dukrele 
iš Kalamazoo, Michigan ir 
kitų draugų. Važiuodami, ne
pamirškite atsivežt daugiau 
pinigų, kaip visuomet, nes 
Stefanija Masytė visus pasi
tiks ir pagelbės atsinaujinti 
laikraštį “Laisvę”. , >t

Kanadiečiams
Ir vėl įvyks smagus rudens 

banketas Detroito Lietuvių 
klube spalio — 23 d. 1 vai. 
po pietų. Klubiečiai lauks ka
nadiečių ir jiems bus pri
rengtas specialus stalas.

“Laisvės” vajus
Jau prasidėjo “Laisvės” 

vajus atnaujinti prenumera
toms. Ir vėl Stefanija Masy
tė sutiko visiems pagelbėt 
atsinaujinti prenumeratas ir 
priimti aukas laikraščiui 
“Laisvei”. Ji patarnaus ne
mokamai. Jau artėja metų 
pabaiga; vėl reikia atnaujint 
prenumeratą sumoje $12.00 
metams Amerikoje, $15.00 į 
Tar. Lietuvą ir Kanadoj. 
Atsinaujinkite savo prenu
meratas ir užrašykite “Lais
vę” savo giminėms bei drau
gams Tarybų Lietuvoj.

Atvykdami į Detroito Lie
tuvių klubo rudens banketą, 
atsineškite pinigų užsimokėti 
už “Laisvę”. Stefanija Masy
tė jūsų visų lauks. Iki pasi
matymo bankete. Stefanija
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Pranešimai PRISIMENAM GERUS LAISVIEČIUS
Spalio 15 d. šeštadienį, 3 

vai. po pietų Aido choriečius 
prašome susirinkti į Laisvės 
salę, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Jau praėjo vasara, užsibai
gė karščiai, Choras turi pra
dėti pamokas. Kviečiame vi
sus aidiečius ir kas nori ir 
gali dainuoti.

Choro valdyba

Spalio 23 d. sekmadienį 
LDS pirmoji kuopa rengia šį 
sezoną pirmą draugišką suė
jimą — susirinkimą, su vai
šėmis. ir loterija kurioje galė
site ką nors laimėti. Kviečia
me gausiai sueiti sekmadie
nį, 1-mą vai. po pietų į Lais
vės salę, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Pirmosios kuopos rengėjai

Užpuolė plėšikai
Rugsėjo 29 d. ketvirtadie

nio anksti ryte Petras Juk- 
nys, prie Jamaica ir Hen
drix gatvių laukė autobuso 
važiuoti į darbą. 5 vai. ryte 
mažai žmonių važiuoja ar 
vaikšto gatvėmis. Staiga du 
jauni plėšikai su ginklu ran
kose Petrą užpuolė, atėmė 
piniginę su pinigais, nutrau
kė nuo rankos laikrodėlį, 
pagrasino jei šauks pagal
bos — nušaus! Tai ne pirmas 
mūsų rajone toks įvykis.

Paul

Boston, Mass.
MIRĖ G. J. KVIETKAS

Rugsėjo 10 d. G. J. Kviet- 
kas, sulaukęs 92 metų mirė 
Carney ligoninėje. Buvo pa
šarvotas Graveside ir rugsė
jo 12 d. palaidotas Mt. Hope 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Veroniką, dukterį Ol
ga Roust ir sūnų Peter Flow
ers, abudu gyvena Dorches
ter, Mass. Duktė Bertha 
Waleyko gyvena Dunstable. 
Taipgi paliko 11 anūkų ir 17 
proanūkų.

Jaunas priklausė prie pro
gresyvių organizacijų ir klu
bų, buvo veiklus. Skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį”.

“Laisvė” neprarado skaity
tojo. Veronika, jo žmona 
Cambridge klubo mitinge 
man įteikė $37.00/ir sako: 
“$25 auka “Laisvei” ir $12 
prenumerata. Pamainyk ma
no adresą, mat, aš dabar 
gyvenu pas anūką. Nors ma
žai bematau, vistiek noriu, 
kad man “Laisvė” eitų."

Elizabeth Repshis

JUOZAS NEKROŠIUS

Berniukas
i 

Berniukas tas, 
kurį paliko motina, 
Berniukas tas, 
Kurį negimusį 
Ir tėvas išdavė, 
Bėgiota.
Žaidžia, 
šypsos, 
Išdykauja. 
Berniukas tas, 
Vidurnakty nubudęs, 
Apvertęs pagalvę, 
Sudrėkusią nuo ašarą, 
Negali 
Prisiminti 
Mielo 
Veido...
Berniuk, laikykis! 
Būk stiprus, 
Berniuk!

i

Post scriptum
Ne nuopelnus, 
Ne blizgučius skaičiuoki!, 
Tik prisiminkit šypseną 
Be žodžių, 
Jo šypseną iš visko: 
Iš užmojų didžių 
Ir iš mažyčių dramų, 
Iš laikinumo 
Ir iš amžinybės. 
Prisimenat, 
Kaip kartą fis pasakė: 
„Šypsokitės, 
Tai vaistai nuo infarkto.

Ona ir Vincas Čepuliai

Laisviečiai labai gerai paži
nome aktyvius progresyvių 
organizacijų veikėjus Oną ir 
Vincą Čepulius. Vincas daly
vavo pažangiajame judėjime 
nuo 1 pasaulinio karo. Buvo 
ilgametis Laisvės bendrovės 
direktorių sekretorius.

V. Čepulis miręs daugiau 
kaip prieš 12 metų, iškankin
tas Parkinson ligos. Ona pa
silikusi viena nenupuolė į 

^beviltę ir nenustojo veikusi 
ir dainavusi Aido chore. Jos 
chore išdainuotas stažas — 
daugiau kaip 50 meįų.

Aido choro mokytojos Mil
dred Stensler vadovystėje 
buvo sudarytas moterų Aido 
kvartetas, kuriame dainavo: 
Ona Čepulienė, Konstancija 
Rušinskienė — altos; Nastė 
Buknienė ir Nelė Ventienė 
— supranai. Kvartetas važi
nėjo po lietuvių apgyventas 
kolonijas, dainuodavo lais- 
viečių surengtuose parengi
muose, tikslu sukelti “Lais
vei” paramos. Kvartetas ir 
Aido buvęs solistas Augusti
nas Iešmantas net buvo pa
siekę tolimą Chicago, Ill. •

BRIEFS

Must be 
is sick,

I see in the papers that a 
22-year-old man who had 
been a March of Dimes pos
ter child in 1966 was shot 
dead in front of his girl 
friend in a Queens, N. Y. 
parking lot when he refused 
to surrender a box radio to 
two youths.

And on the same page: A 
millionaire investment bro
ker was charged that he shot 
dead a New Jersey man 
after a minor traffic acci
dent. What is this? Such 
senseless killings! 
that our society 
really sick.* *

Nearly 30°/o of female stu
dents enrolled in traditional
ly male vocational programs 
report being discouraged by 
teachers, counselors from 
entering those fields.* * ♦

William E. Colby, former 
Dir. of C I A had said about 
nuclear weapons: “The moral 
answer to nuclear weapons 
is a practical answer. Nu
clear weapons are unusable, 
the arms race is unwinnable, 
and the world into which we 
are headed will be uninhabi
table.” * * *

George L. Knight, pastor 
of the Presbyterian church 
writes: “The situation is so 
grave that we dare not be 
puppets of the state mind
lessly doing what the Govt.

L.D.S. Golf Tourney, July 30, 1983, Pheasant Run.

Kol O. Čepulienės sveikata 
tarnavo, ji buvo darbšti, 
niekad neatsisakydavo padir
bėti “Laisvės” ir Aido choro 
parengimuose, gaminti mais
tą, sukelti paramos “Laisvei” 
išleidinėti.

Negalime pamiršti, kai 
Hitleris pradėjo savo gro
buonišką žygį per Europą. 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas su 
Brooklyno Lietuvių Moterų 
klubu sudarė centrą. Ona 
buvo moterų klubo narė. 
Komitetas rinko drabužius, * 
juos valė, rūšiavo ir paruošė 
siuntimui kariams lietu
viams, kurie kariavo prieš 
fašizmą. O. Čepulienė daug 
dirbo, o Vincas Čepulis buvo 
Lietuvių Pagalbos Teikimo 
Komiteto sekretorius.

Onos Čepulienės dabartinu 
laiku sveikata nepergeriau
sia, jau antrą kartą buvo 
paguldyta į ligoninę, kurioje 
buvo padarytos operacijos.

Širdingai linkime Onutei 
pergyventi ligas ir greitai 
pasitaisyti sveikatoje.

P. Venta

tells us. We sometimes feel 
that what our Govt, propo
ses in its present buildup of 
arms is at variance with 
morality, decency and huma- '' 
nity.”

whole atmos-

• * * ♦
Kauko! Kauko restaurant 

in Kaunas, Lithuania I—can’t 
forget it. We had dinner 
there in the guest room on 
the second floor, and I haVe 
never seen a meal served so 
eloquently. Room itself was 
delightful, and waitresses 
and the 
phere ... I was thinking: 
Do they have anything like 
this in Paris, Rome, London?

Coffee and after-dinner 
brandy we had in the side 
room at a small round table 
covered with an unusually 
beautiful tablecloth. I was 
very impressed from the 
beginning to the end. 

♦ ♦ *
Sunday, October 23, LDS 

branch 1 is having an Arts & 
Crafts Festival at Laisvė 
Hall. It starts 1 P.M.

LDS is an important Ame
rican Lithuanian organiza
tion. It is our only organiza
tion whicl^has been able to 
attract younger people. 
Their annual bowling and 
golfing tournaments have 
been very successful.

Be sure to be at Arts & 
Crafts Festival.

Donations are apprecia
ted. * Use




