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Kontroversinis
paskyrimas

William Clark
Washington. — Prez. Rea

gan vidaus reikalų sekreto
rium paskyrė buvusį nacio
nalinio saugumo patarėją 
William Clark, kurio politinė 
karjera kilo su Reagano rin
kiminiais laimėjimais.

Tapęs Californijos guber
natorium,'Reagan Clarką pa
skyrė eilei teisinių postų, jų 
tarpe ir į Aukščiausiąjį Cali
fornijos teismą. Teisininkai 
piktinosi, kad asmuo, kuris 
nebuvo baigęs teisių mokslo 
ir paskui kad ir baigęs, 
pirmu kartu neišlaikė advo
kato egzaminų, galėjo gauti 
tokį postą. Kritikos vėliau 
susilaukė ir tas faktas, kad 
prez. Reagan jį paskyrė val
stybės sekretoriaus pava
duotoju, o tasai per kongre
sinius apklausinėjimus pasi
rodė net nežinąs daugelio 
valstybių vadų pavardžių.

Bet prezidentui tai nebuvo 
svarbu — jamc svarbu, kad 
Clarko šeima ir jis pats yra 
stambus gyvulininkystės 
rančos savininkas ir turi 
daug investavęs į nejudomąjį 
turtą. Šitai, sujungus su jo 
konservatyvia politikos lini
ja, gali mažai kuo skirtis nuo 
buvusio vidaus sekretoriaus 
Watt, kuris turėjo pasitrauk
ti dėl savo rasistinių išsireiš
kimų.

Į tautinio patarėjo postą 
paskirtas 46 metų amžiaus į 
atsargą išėjęs marinų7 pulki
ninkas Įeit. Robert C. Mc
Farlane, neseniai buvęs 
prez. Reagano specialiu am
basadorium į Artimuosius 
Rytus.

Sis paskyrimas labai sune
ramino respublikonus kon
servatorius, kurie tam postui 
buvo taikę dabartinę JAV 
ambasadorę Jungtinėse Tau
tose Dr. Jeane J. Kirkpat
rick.

Maskva. -Komentuodama 
William Clark paskyrimą vi
daus reikalų sekretorium, Iz- 
vestijos pabrėžia, kad šitas 
Baltųjų rūmų pakeitimų ma
nevras nieko naujo nežada. 
Laikraštis rašo, kad ne žmo
nės turi būti keičiami Wa
shingtone, Pet reikalinga 
keisti pačios Amerikos su
bankrutavusią politiką.

San Francisco. — Katalikų 
arkivyskupas John Quinn 

/ J- spalio 10 d. išleido ganytojiš
ką laišką, kuris buvo skaito
mas tikintiesiems. Jame dva
sininkas kviečia tikinčiuosius 
priešintis JAV karinei politi
kai Centrinėje Amerikoje ir 
prašo parūpinti prieglaudą 
benamiams salvadoriečiams 
ir guatemaliečiams.

Masinis II itingas prieš
Reagano-Bush kandidatūrą

Cleveland, Ohio. — Tuo 
tarpu, kai prez. Reagan jau 
oficialiai pasirašė raštą, įga
liojantį sen. Paul Laxalt, 
respublikoną iš Nevados, su
daryti jo rinkiminį komitetą, 
čia ruošiamasi masiniam mi
tingui prieš jo kandidatūrą.

Sekmadienį, lapkričip 13 
d., šio miesto Music Hall, 
kuri talpina 2,500 vietų, ren
giamas mitingas, kurio šūkis 
“Reagan’s Gotta Go!” “Taika, 
darbai ir lygybė” yra šio 
antireaganinio protesto mi
tingo šūkis, ir šis mitingas 
sutampa su JAV Komunistų 
partijos konvencijos uždary
mu Clevelande. Kalbėtojų 
tarpe bus JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus 
Hali. Kalbės ir JAV Komu
nistų partijos Centro Komi
teto narė civilinių teisių ko
votoja Angela Davis.

Šiuo metu clevelandiečiai 
veikėjai-savanoriai darbuoja
si, dalindami lapelius, infor
muojančius apie mitingą. To 
mitingo komitetas savo pir
majame biuletenyje pranešė, 
kad jie organizuoja balsuoto
jų registraciją ir pačiame 
mieste bei apylinkėse šaukia
mi susirinkimai aptarti bal
suotojų registravimąsi.

Šalia vietinių, į šį mitingą 
atvykti_yra užsiregistravę 
žmonių iš Illinois, Michigano, 
New Yorko ir Vak. Pennsyl- 
vanijos. Iš daugelio miestų 
atvyksta specialūs autobu
sai.

Dviguba JAV politika 
Nikaragvos atžvilgiu

Dr. Kissinger susitinka su Nikaragvos revoliucinės vyriau
sybės koordinatorium Daniel Ortega Saavedra.

New York. — Amerikos 
spauda pabrėžia prez. Rea
gano administracijos dvigubą 
politiką Nikaragvos atžvil
giu. Iš vienos pusės Centrinė 
žvalgyba organizuoja anti- 
sandinistų karines “išvykas” 
sprogdinti naftą Nikaragvos 
uostuose, o iš kitos pusės 
Valstybės departamento at
stovas Langhorne A. Motley 
dvi dienas susitinka su san- 
dinistų vadais ir'sugrįžęs 
namo sako, kad nieko nepa
vykę susitarti.

Bet jis pripažįsta, kad Ni
karagvos vadovai buvo labai 
rimtai nusiteikę siekti tai
kos, kurios pasiūlymą yra 
pateikę keturių Lotynų 
Amerikos valstybių prezi
dentai.

Tuo pačiu laiku sugrįžo

Mitingą ruošia Dump Rea
gan Rally Committee ir sako, 
kad čia dabar bus proga 
darbo žmonėms susitikti su 
savo bendraminčiais ir kai
mynais ir išreikšti savo opo
ziciją prieš Reagano ekono
minę ir užsienio politiką.

Posėdžiavo Lenkijos 
komunistai

Varšuva. — Dvi dienas 
posėdžiavo Lenkijos komu
nistų partijos Centro Komi
tetas ir aptarė ideologinius 
klausimus. Pagrindinę kalbą 
pasakė Jozef Czyrek, parti
jos sekretorius ideologiniams 
reikalams. Jis pasmerkė 
įvairius nukrypimus.

Religijos reikalų ministras 
Adam Lopatka nurodė, kad 
esama ženklų, jog Katalikų 
bažnyčia gali sukelti pavojų 
religinėje srityje, nes ji pra
deda užimti neproporcingai 
stambią vietą tautinėje kul
tūroje. Vyriausybė pradėjusi 
investiguoti du kunigus: Le
cho Walensos kapelioną Hen
ryk Jankowski ir kun. Jerzy 
Popieluszko, kuriedu kaltina
mi, kad piktnaudoja religijos 
laisvę. 
'J . ■— -

Brussels, Belgija. — Mi
nistras pirmininkas Wilfried 
Martens pranešė, kad, ne
paisant parlamento pasiprie
šinimo, JAV branduolinės 
Raketos Belgijoje bus įreng
tos.

namo ir Dr. Kissingerio va
dovaujama prezidentinė ko
misija, kuri lankėsi penkiose 
Centrinės Amerikos valsty
bėse ir Panamoje.

Nikaragvoje Dr. Kissinger 
buvo susitikęs su sandinistų 
revoliucinės vyriausybės 
koordinatorium Daniel Orte
ga Saavedra, kuris jam pa
sakė, kad JAV turi apsi
spręsti, ko ji nori, ar karo, 
kurį “mes čia Nikaragvoje 
jau jaučiame, ar kelio, ve
dančio prie įtempimo suma
žinimo ir politinio sprendi- 
mo .

Dr. Kissinger spaudai pa
reiškė, kad jo komisija dar 
planuojanti susitikti ir su 
sukilėlių vadais Salvadore 
bei disidentais Nikaragvoje.

Ruošiasi Spalio 
Revoliucijos

minėjimui
Maskva. — Spauda prane

ša, kad jau paskelbti šūkiai 
lapkričio mėnesį minėsimos 
Spalio revoliucijos šventės 
proga. Viso jų yra 61. Juos 
parengė ir išleido TSRS Ko
munistų Partijos Centro Ko
mitetas. Jie bus kartojami 
per garsiakalbius lapkričio 7 
d. Raudonojoje aikštėje pa
rado metu ir jau paskelbti 
centriniuose laikraščiuose.

Dauguma šūkių koncen
truojasi ties šalies vidaus 
reikalais, kaip antai, gamy
bos kokybės didinimu, kvie
čiant įvairių rūšių gamybos 
darbininkus produkcingai iš
naudoti kiekvieną darbo mi
nutę. Esama sveikinimų so
cialistinėms šalims, o šūkiuo
se, skirtuose Artimiesiems 
Rytams, tiesiogiai minima 
Izraelio ir JAV agresija.

Varšuvos pakto 
atstovai tiki taika

Sofia, Bulgarija. — Čia dvi 
dienas posėdžiavo Varšuvos 
pakto šalių užsienio reikalų 
ministrai. Tokie posėdžiai, 
dalyvaujant Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
trui Andrejui Gromykai, 
vyksta kas šeši mėnesiai.

Aptarę esamą tarptautinę 
padėtį ir užbaigdami savo 
posėdžius, septynių valsty
bių užsienio reikalų vadavai 
išleido komunikatą, kuriame 
reiškia viltį, kad pasaulyje 
dar esama galimybių pasiekti 
taikai, jei tik Gbnevoje bus 
tęsiami nusiginklavimo pasi
tarimai tarp JAV ir TSRS.

Savo atsišaukime į NATO 
narius ir visas Europos šalis 
ministrai kviečia sustabdyti 
planuojamą JAV branduoli
nių raketų dislokavimą, ku
ris ketinamas pradėti atei
nantį gruodžio mėnesį.

Pareiškę pagailestavimą, 
kad pasitarimai Genevoje 
neina tinkama kryptimi, jie 
vistiek konstatavo, kad Var
šuvos pakto valstybės esan
čios įsitikinusios, jog tuos 
pasitarimus reikalinga toliau 
tęsti. Jie sako, kad turi būti 
susitarta neįrenginėti naujų 
ginklų, o siekti turimų ginklų 
sumažinimo^

liauja valdžia 
Grenadoje .

St. George’s, Grenada. — 
Daugiau kaip šimtą tūkstan
čiu gyventojų turinti sala, 
apie 90 mylių į šiaurę nuo 
Venezuelos, pergyvena jau 
antrą pučą.

Kariuomenė nuvertė buvu
sį premjerą Maurice Bishop 
ir pastatė į valdžią jo pava
duotoją Bernard Coard, kal
tindama premjerą valdžios 
uzurpavimu. Naujasis Gre
nados vadovas laikomas geru 
Tarybų Sąjungos draugu, 
nors ir Bishop yra žinomas 
marksistas.

Peking. — Kinijos TV pa
skelbė, kad jaunuolis, kuris 
kartu su kitais dviem dalyva
vo lėktuvo nukreipime į Pie
tų Korėją pereitą gegužės 
mėnesį, gavo suspenduotą 
mirties bausmę, kai tuo tar
pu kiti du pasmerkti kalėti 
iki gyvos galvos. Visi trys 
buvo rodomi per TV.

branduolinių raketų dislokavimą

Artėjant JAV branduolinių raketų dislokavimo laikui, Vakarų Europoje pagausėjo 
demonstracijų. Čia vaizdas iš Bremerhaveno, Fed. Vokietijos, kur pereitą savaitgalį 
tūkstančiai demonstrantų protestavo prieš raketas ir buvo užblokavę įvažiavimą į Carl 
Schulz barakus. Policija turėjo demonstrantus pašalinti jėga.
New York. — Vietinė 

spauda, radijas ir TV skelbia 
apie Europoje vykstančias 
demonstracijas prieš JAV 
branduolinių raketų disloka
vimą. Ypatinga demonstraci
ja įvyko Bremenhavęno uos
te, Fed. Vokietijoje, kai apie 
15 tūkstančių minia nužygia
vo prie pagrindinių Carl 
Schurz barakų vartų, vedan
čių į patį uostą, kur, dalyvių 
teigimu, iškraunami ginklai 
amerikiečių kariuomenei, 
stovinčiai Vakarų Europoje 
ir Artimuosiuose Rytuose.

Policijos apskaičiavimu, 
apie 25 tūkstančiai žmonių 
demonstravo kituose Fe<L_ 
Vokietijos miestuose, nors 
dėl šalto oro neatvyko tiek, 
kiek tų demonstracijų rengė
jai buvo tikėjęsi.

Demonstracijos vyko visą 
pereitą savaitę. Visur de
monstracijos buvo taikingos, 
tik prie susirėmimų su polici
ja priėjo Bremenhavene, kur 
policija demonstrantus api
pylė vandeniu.

Suimta apie 100 demon
strantų, kurie, sakoma, pri
klausę kažkokiai teroristinei 
grupei, bet tai neįstengė 
sumažinti visos demonstraci
jos rimties ir dvasios. De
monstrantai nešiojo plakatus 
su tokiais įrašais: “Jokių 
branduolinių ginklų Rytuose 
ir Vakaruose!” “Vokietija tu
ri išeiti iš NATO!” ir pana
šiai.

Fed. Vokietijos sostinėje 
demonstrantai, susiėmę ran
komis, ištiesė savo grandį 
nuo JAV ambasados iki Ta
rybų Sąjungos ambasados ir 
įteikė ambasadų pareigū
nams rezoliucijas, kviečian
čias abi didvalstybes palikti 
Vakarų Europą laisvą nuo 
branduolinių ginklų.

Demonstracijos vyko ir 
Vakarų Berlyne, kur keletas 
tūkstančių žmonių buvo už
blokavę įvažiavimą į An
drews barakus, o Frankfurte 
(prie Maino), prie JAV 
5-osios armijos korpo būsti
nės, demonstravo apie trys 
tūkstančiai žmonių.

Amerikoje apie šimtas de
monstracijų prieš branduoli
nių ginklų dislokavimą Vaka
rų Europoje ruošiama spalio

Demonstracijos prieš JAV

t
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antrojoje pusėje. Ypatingai 
demonstracijai ruošiamasi 
New Yorko valstijoje esan
čiame Seneca armijos depo. 
Si vietovė laikoma pačia žy
miausia, kur- sandėliuojami 
branduoliniai ginklai, numa
tyti pasiųsti į Vakarų Euro
pą. Ji jau pagarsėjo vi- 
samė pasaulyje, kai prie jos 
buvo surengusios moterys, 
priklausančios organizacijai, 
kovojančiai už taikos ir tei
singumo ateitį.

Demonstracijai ruošiamasi 
visu rimtumu ir ją indorsavo 
per du šimtu įvairių vietinių 
ir visaamerikinių organizaci
jų. Reikalaujama ne tik su
stabdyti tų raketų siuntimą į 
Vakarų Europą, bet ir siūlo
mi tų sandėlių vietoje įreng
ti humanitarinio pobūdžio in
stituciją.

Spalio 22-osios ryte auto
mobilių ir autobusų karava

Numirė Jessica SmithII

New York. — Keletą sa
vaičių pasirgusi, spalio 17 d. 
numirė žymi Amerikos pa
žangiosios spaudos darbuoto
ja, New World Reviėw žur
nalo buvusi redaktorė Jessi
ca Smith. Buvo 87 metų 
amžiaus. Daugiau kaip 70 
metų ji darbavosi kaip žur
nalistė ir kovotoja už taiką.

Ji buvo viena pirmųjų pio
nierių, siekiant draugystės ir 
supratimo tarp JAV ir Tary
bų Sąjungos. Ji darbavosi už 
blokados panaikinimą ir in
tervencijos nutraukimą, už 
diplomatinį pripažinimą ir už 
normalizavimą santykių tarp 
JAV ir TSRS.

Keliais atvejais ji yra gy
venusi . Tarybų Sąjungoje, 
kur dirbo kaip Amerikos 
paramos darbuotoja badme
čio laikotarpiu, o vėliau dar
bavosi prie valstybių ūkių, 
kuriuose buvo įdiegiama mo
derni žemės ūkio machineri- 
ja.

Nuo 1927 m. gyveno JAV 
ir dirbo įvairų žurnalistinį 
darbą, tarnavo TSRS amba
sadoje Washingtone, kur su
telkė daug informacinės me
džiagos apie Tarybų Sąjun

nas susitiks Sampson State 
parke, .kuris yra netoliese 
nuo Seneca Depot, ir tada 
visi dalyviai nužygiuos prie 
depo, paskui sugrįš į parką ir 
jame įvyks mitingas.

Mitingo metu pasakys, kal
bas daug žymių visuomenės, 
religinių ir švietimo organi
zacijų atstovų. Kalbės katali
kų vyskupas iš Rochesterio 
diecezijos Matthew Clark, 
branduolinių mokslų fizikas 
iš New Yorko universiteto 
Michio Kaku, Dr. Benjamin 
Spock, Bella Abzug ir kt. Po 
to bus meninė programa, 
kurią atliks artistai Fred 
Small, Laura Wilansky, Bar
bara Dunn, Burns seserys.

Spalio 23 d. 4 vai. popiet 
bus ekumeninės pamaldos 
Waterloo presbiterijonų baž
nyčioje, o spalio 24 d. ryte 
vėl planuojama demonstraci
ja prie Seneca depo vartų.

t

II

gą. II Pas. karo metu įsteigė 
Russian War Relief, kuris 
per visą Ameriką rinko ir 
teikė tarybiniams piliečiams 
medžiaginę pagalbą, kovo
jant prieš nacius. Ji kartu su 
kitais dalyvavo įsteigiant 
Congress of America-Soviet 
Friendship 1942 m. ir buvo 
valdyboje.

Yra parašiusi daug knygų 
apie Tarybų Sąjungą, taiką 
ir kitais klausimais. Buvo 
gimusi 1885 m. lapkričio 29 
d. Madison, N. J. Kilusi iš 
senos amerikiečių šeimos, 
buvo Daughter of American 
Revolution.

A
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Vėl—prakaito dirbtuvės
Pasauliniai įvykiai gena viens kitą, vis didėja tarptautinis 

įtempimas, vis didėja karo pavojus, vis aštrėja taikos jėgų A 
pasipriešinimas . . . Jungtinėse Tautose rėžiamos kalbos^ 
radijas ir televizija praneša apie naujas intervencijas', 
atentatus, sukilimus, sukilimų užgniaužimus . . .

Bet tuo pačiu laiku aplink mus tęsiasi kasdieniais J 
gyvenimas, ir jame vyksta pakaitos, kurių'reikšmė negali 
būti pražiūrėta. Darbo žmonių likimas daugeliu atžvilgi®5 
dabar blogesnis, negu jis buvo keli dešimtmečiai atgal — irk 
jis eina blogyn.

Mes visi gerai atsimename išsireiškimą “sweat shop” —, 
“prakaito dirbtuvė”. Tai tuo išsireiškimu amerikiečių 
darbininkų klasė dar 19-ame šimtmetyje paženklino tas 
darbovietes, kur darbo sąlygos buvo sunkiausios: kur 
egzistavo didžiausias susikimšimas, karštas troškinantis 
oras, blogas apšvietimas, dulkės, nešvara. Ypatingai 
prakaitinėmis dirbtuvėmis buvo vadinamos siuvyklos 
Amerikos rytiniuose didmiesčiuose, kur dirbo šimtai 
tūkstančių jaunų imigrantų iš Rytų Europos, iš Italijos, iš 
Graikijos, — tarp jų didelis skaičius jaunų lietuvių, vaikinų 
ir merginų, kurie atvyko iš Lietuvos kaimų.

Kuomet siuvėjai pagaliau susiorganizavo į dvi galingas 
unijas, Amalgamated Clothing Workers ir International 
Ladies Garment Workers Union, jie atkreipė savo 
smarkiausią kovingumą prieš tuos “sweat shops”. Ėmė 
daug laiko, ilgi kovos metai, iki užsispyrę savininkai ir 
savininkėliai buvo priversti pagerinti darbo sąlygas, įvesti 
ventiliaciją, geresnę šviesą ir t. t. Roosevelto laikais, 
Naujosios dalybos laikais, darbininkai pagaliau įstengė 
panaikinti iš gyvenimo ta nelemtą dėmę — prakaitines 
dirbtuves.

O dabar? N. Y. “Times” spalio 12 pripažino, kad 
“prakaitines dirbtuvės sugrįžo” — ką mes jau žinojome per 
paskutinius keleris metus. Įvairiuose New Yorko rajonuo
se, ypatingai Queense, šimtai tokių prakaitinių dirbtuvių ir 
dirbtuvėlių egzistuoja ir jose naujos ateivės, ispaniškai 
kalbančios merginos iš Karibų, prancūziškai kalbančios 
juodos merginos iš Haiti, merginos iš Pietų Korėjos, sėdi 
susilenkusios per ilgas valandas tose dirbtuvėse prie 
siuvimo stalų kaip prieš 80, 70, 60 metų sėdėjo ir lietuvės. 
Yra kuom susirūpinti, yra už ką kovoti.

Markos prie liepto galo
Atrodo, kad Filipinų diktatorius Markos priėjo prie 

liepto galo. Įsakydamas nužudyti liberalinės opozicijos 
lyderį, Markos manė, kad jis tuomi atsikratys pačios 
opozicijos — arba bent ją sutramdys. Bet kaip faktai rodo, 
jis atsiekė kaip tik priešingą rezultatą. i
• Visų pirma, filipiniečiai, visų klasių gyventojai, nepatikė
jo valdžiai, kad nužudymą įvykdė kokie tai pašaliniai 
komunistiniai agentai, tuo tarpu, kai visi matė, kaip' 
eks-senatorius opozicijos vadas išlipo iš orlaivio kareivių 
apsuptas ir ten pat, tarp jų būdamas, buvo nušautas. .

• Miljonai žmonių dalyvavo laidotuvėse, miljonai žmoiiių 
protestavo. Markos buvo priverstas paskirti specialią 
tyrinėjimo komisiją, kad ji neva bešališkai nustatytų, kas 
atsakomingas už atentatą. Bet visi komisijos nariai, nors 
jie Markoso partijos žmonės, atsistatydino, nes jie jautė, 
kad iš jų reikalaujama gryno melo ir apgaulės.

Markoso pusėje dabar liko policija, žvalgybos aparatas ir 
kai kurie aukštesni karininkai. Visa filipiniečių tauta — 
darbo žmonės, 'studentai, jaunimas, miesčionys, komercis- 
tai, net valdžios įstaigų tarnautojai, prieš jį. Net 
prezidentas Reaganas, kuris buvo planavęs aplankyti savo 
sėbrą Markosą, paskelbė, kad tam “neturi laiko”. Taip, 
Markoso galas netoli.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas New Yorke Sigi
tas Krivickas aprašo/^taip 
vadinamo “rūgšto lietaus” 
pasekmes Kanadoje ir Jung
tinėse Valstybėse. Ekologi
jos šalininkai mūsų šalyje 
irgi laikosi nuomonės, kad to 
oro teršimo tęsimas yra di
džiai kenksmingas Šiaurės 
Amerikos gyventojų sveika
tai, nors naudingas pelnagro- 
biams.

P/Tvažiavome JAV ir Ka
nados sieną ties Roses Point- 
so miesteliu. Teko išlipti iš 
autobuso, palaukti apie va
landą, kol orūs valdininkai 
teiksis pažvelgti į mūsų pa
sus ir įspausti tranzitinių, 
trumpalaikių vizų štampus. 
Tuosyk vykome ne \į pačią 
Kanadą. Mums tereikėjo nu
riedėti nedidelį keliasdešim
ties mylių galiuką, kad įsės- 
tume į tarybinį keleivinį lai
vą, laukusį Monrealio uoste.

Amerikos kapitalas lyg ko
kia kinivarpa vis giliau grau
žia ne vien ekonominį Kana
dos savarankiškumą. Liūdnu 
ir neatskiriamu *jo palydovu 
tampa ir vis didesnis žalin
gas kai kurių JAV pramonės 
šakų poveikis Kanados eko
loginei pusiausvyrai.

Šiuo metu vėl padaugėjo 
straipsnių čionykštėje spau
doje apie amerikietiškąjį 
“rūgštųjį lietų”. Neginčija
mai nustatyta, kad Ohio, 
Illinojaus valstijų bei kana- 
dietiškosios Ontario provin
cijos (joje dominuoja Ameri
kos kapitalas) chemijos įmo
nės yra, pasak “New York 
Times”, “pirmaeiliai teršimo 
šaltiniai, nuo kurių nyksta 
miškai abiejose pasienio pu
sėse ir žūva žuvys, augalai 
šimtuose ežerų JAV šiaurėje 
ir ypač rytinėje Kanadoje”.

Ekspertų nuomone, “rūgš
tus lietus” susidąro tada, kai 
akmens anglimi varomų ga
myklų dūmai ir kitos dujinės 
išskyros susijungia su atmos
feros drėgme ir pavirsta sie
ros bei azoto rūgštimis. Vė
liau šie junginiai su lietumi 
krinta į žemę. Kadangi in
dustrinėse JAV valstijose 
dažniausiai vyrauja pietų vė
jai, tai ir “rūgštaus lietaus” 
daugiausia kliūva kanadie
čiams. Smarkus “rūgštaus 
lietaus” didėjimas per pasta
rąjį dešimtmetį sukėlė nema
ža ginčų tarp Vašingtono ir 
Ottawos.

Deja, kaip jau būna “lais
vosios iniciatyvos” sąlygo
mis, kieno finansinė galia, to 
ir politinė valia . . .

Kanados vyriausybė^ ne

Reaga- 
tokius 
ranka, 
įmonių

kartą priminė Vašingtono 
valdžiai, kad nuo “rūgštaus 
lietaus” didėjanti gamtos 
taršą reikalauja imtis neati
dėliotinų priemonių, 
no administracija į 
priminimus numoja 
sakydama, jog JAV
emisija (nuodingų medžiagų 
išmetimas į atmosferą) “nėra 
pakankamas įrodymas, dėl 
ko nyksta gyvybė ežeruose”.

Toks bukakaktis užsispyri
mas dabartinei JAV adminis
tracijai būdingas daugelyje 
veiklos sričių. Ne išimtis čia 
ir gamtos apsauga. Keletą 
mėnesių Vašingtone nenyko 
iš spaudos puslapių, televizi
jos ekranų, neblėso priva
čiuose pokalbiuose tema apie 
federalinės Gamtos apsaugos 
agentūros “dafrbo spragas”.

Jos pasidarė tokios dide
lės, kad nebebuvo įmanoma 
paslapčia jų užglaistyti ir 
teko atleisti iš tarnybos net 
pačią šios žinybos šefę Aną 
Berford. Buvusioji Gamtos 
apsaugos agentūros vadovy
bė tapo visiškai paklusniu 
stambiųjų korporacijų įran
kiu, pagal savo priedermę 
negynusiu gamtos nuo beato
dairiško niokojimo. Atvirkš
čiai — šios žinybos vadovai 
užmerkė akis prieš masišką 
nuodingų pramonės atliekų 
slapstymą.

Suprantama, korporacijos 
už tokias paslaugas nelikda
vo skolingos, ir kai joms 
kainavo šimteriopai pigiau, 
negu tikras rūpinimasis gam
tos apsauga.

Tiesa, šiomis dienomis Ot- 
tawoje JAV ir Kanados ant
ros dilės valdininkai pasirašė 
popierių dėl “rūgštaus lie
taus” apribojimo. Jau dabar 
aišku, kad tas dokumentas 
nuo “rūgštaus lietaus” teap- 
saugos tik . . . stalčių, kuria
me jis gulės.

■ - -
MILIJONINIS GROBIS

•
I Prieš kelias savaites gangs

terių gauja Romoje (dalija) 
pagrobė finansų kompanijos 
IS1 generalinį įgaliotinį ir 
smurtu privertė jį atiduoti 
įjompanijos saugyklų raktus. 
Lygiai taip pat išplėšę iš sa- 
^o aukos plieno seifų ' skait
meninę kombinaciją, jie ati
darė saugyklas ir išsinešė 
vertybių už vieną milijoną 
dolerių.

PADEBESIŲ VALYTOJAI 
j Artimiausiu metu į Džomo
lungmos viršukalnę (8848 
metrai) ketina lipti 12 italų 
alpinistų ekspedicija. Jų žy
gis turi ypatingą paskirtį — 
surinkti kitų viršukalnės 
šturmuotojų paliktas šiukšlės, 
nereikalingus įrengimus. Al
pinistai nekelia sau dįdelių 
sportinių uždavinių Ir Save 
vadina „padebesių ekolo
gais".

Tai arabai kalniečiai, kurių bendruomenę vis dar sieja 
daugiau religija nei etninis bendrumas. Šią sektą dar XI 
amžiaus pradžioje įkūrė kalifas ai Hakimas, kurio mokymą 
energingai populiarino Darązis (arabiškai — Duruz).

Vilniuje, Parodų rūmuose veikė respublikinė paroda “Rudens gėrybės-83”. Savo 
pasiekimus joje demonstravo specializuoti daržininkystės ir sodininkystes ūkiai, 
sodininkai, bitininkai, konservų įmonės, žemės ūkio mokslinio tyrimo institutai, 
bandymų stotys .

Nuotraukoje: Respublikinėje parodoje “Rudens gėrybės-83”. K Jankausko nuotr.

^Kultūros dvigarsiai

Strateginė kalnų'reikšmė
Pastarosiomis savaitėmis įnirtingiausi mūšiai vyko Šufo 

rajone, iš kurio neseniai taktiniais sumetimais pasitraukė 
Izraelio okupantai. Šufas — tai išilgai pajūrio besidriekianti 
kalnų grandinė, prasidedanti iš karto piečiau nuo Beirūto ir 
besitęsianti iki Avalio upės (kur dabar yra naujos, ilgam 
įtvirtintos Izraelio kariuomenės pozicijos). Miškais apaugę 
kloniai, vynuogynai, vaismedžių sodai, kedrų giraitės — 
sakoma, kad tai vienas įspūdingiausių Libano gamtovaiz
džių. t

Tačiau šiandien Šufe stengiamasi įsitvirtinti ne tik todėl: 
kalnai stūkso per 10 kilometrų nuo Beiruto centro, ir kas 
kontroliuoja aukštumas, tas gali diktuoti valią sostinei. Čia 
pat, pro Alėjo ir Bhamduno miestus, eina strategiškai 
svarbus plentas Beirutas — Damaskas. Turėti savo 
rankose Šufą — reiškia gauti galimybę iš pietų ir rytų 
blokuoti Libano sostinę. ,

Ir vis dėlto okupantai izraeliečiai Šufo kalnuose neišsilai
kė. Mat čia gyvena Libano musulmonai šiitai, kurie 
pastarojo pilietinio karo bei Izraelio agresijos metais visą 
laiką buvo pažangiųjų jėgų pusėje. Jų interesus bei teises 
gina organizacijos “Amai” ginkluotosios pajėgos.

Šufo kalnuose jau 900 metų gyvena Libano druzai. 
Paskutiniais statistiniais duomenimis (gyventojų surašy
mas buvo dar prieš 1975-1976 metų pilietinį karą), druzų;

’ skaičius siekė 400 tūkstančių. Antratiek druzų gyvena 
Sirijoje bei Izraelyje.

energingai populiarino Darązis (arabiškai 
Egipte persekiojami, druzai persikėlė į Libaną, į sunkiai 
prieinamus Šufo kalnus.

Šiandien pripažintas druzų bendruomenės politinis lyde
ris yra 34 metų Validas Džbmblatas, kuris kartu yra ir 
Libano pažangiosios socialistų partijos pirmininkas (Validas 
Džumblatas turi ir nemažą tarptautinį autoritetą, jis yra 
Socialistų internacionalo pirmininko pavaduotojas).

Ši partija dar praėjusio pilietinio karo metu suformayo 
savo miliciją, dabar turinčią apie 6 tūkstančius karių. 
Nemažą pažangiosios sociajistų partijos šalininkų dalį 
sudaro druzai. Partija nuosekliai kovoja prieš izraelietiškus 
okupantus, prieš imperializmo statytinių kėslus Libane. 
Kartu su šešiomis kitomis šalies partijomis ji sudarė 
“Nacionalinio gelbėjimo frontą”.

Įnirtingi mūšiai Šufe kilo praėjusių metų rugsėjo mėnesį, 
kai sionistai, patys bijodami druzų jėgos, įleido į šį rajoną 
falangistus. Ligi tol dešinieji neturėjo Šufe jokios įtakos ir 
dabar nori išsilaikyti ten ginklo pagalba.

Demokratai ir moterys
Bent septyni vadovaujantieji Demokratų partijos veikė

jai bando tapti savo$ partijos kandidatais į JAV preziden
tus. Kodėl ne, 
išrinktam į Amerikos prezidentus užtikrina 
istoriją”. Tad, jie visi bando, o vienas bandymo būdas yra 
nusiduoti dideliu moterų teisių rėmėju. Visi demokratų 
kandidatai dabar sako, kad jie norėtų turėti moterį kaip 
kandidatę į vice-prezidentuZ. Bet, ar jie to nori rimtai? 
Pasirodo, kad jie tik tuščiai kalba. Kai televizijos 
žurnalistai jų paklausė, kokią moterį kandidatę jie 
konkrečiai norėtų, šeši iš septynių jų negalėjo dasigalvoti, 
kokia moteris būtų tinkama . ....

ivq>( partijos kandidatais į JAV preziden- 
juk ambicingų žmonių yra nemažai, o būti 

“įėjimą į

Kaip žinia, Lenkijos val
džia uždarė Rašytojų Sąjun
gą ir atmetė jos prašymą 
atnaujinti leidimą veikti. Čia 
mes paduodame tekstą 
straipsnio, kuris tilpo Lenki
jos Jungtinės darbininkų 
partijos organe “Tribūna 
Liudu”, kuriame teisinamas 
sąjungos paleidimas. Mūsų 
skaitytojams gal ne tuojau 
atpažįstami sutrumpinimai, 
kurie socialistinių kraštų pa
pročiu vartojami tekste. Jie 
reiškia: LLR — Lenkijos 
Liaudies respublika; LJDP 
— Lenkijos Jungtinė darbi
ninkų partija (žinoma pasau
lyje pagal trumpesnį pavadi- 
nima PPR); LRS — Lenkijos 
rašytojų sąjunga. Red.

* ♦ ♦
LLR vidaus reikalų minis

tras visapusiškai išnagrinėjo 
buvusios Lenkijos rašytojų 
sąjungos vyriausiosios valdy
bos skundą dėl nutarimo 
paleisti šią sąjungą 1983 m. 
rugsėjo mėnesį ir paliko šį 
nutarimą galioti, rašo LJDP 
CK kultūros skyriaus vedė
jas V. Navrockis straipsnyje 
“Atsakomybė tenka lyde
riams”, kurį išspausdino laik
raštis “Tribūna liudu”.

LRS vyriausioji valdyba, 
nurodo autorius, iki galo 
kovojo už tai, kad valdžia 
įvykdytų svarbiausią paleis
tos LRS reikalavimą Į— su
teiktų jai besąlygiškžįvgali- 
mybę atnaujinti veiklą, kuri 
anksčiau buvo laikinai nu
traukta, ir be realių garanti
jų, jog rašytojų organizacija 
nebus vėl įtraukta į politinę 
kovą ir neveiks prieš valsty
bės kultūrinę politiką, kas 
prieštaravo LRS įstatų rai
dei ir dvasiai.

Sąjungos vadovybė nepri
pažino dokumentiškai patvir
tinto valdžios pareiškimo, 
kad sąjungos krizės priežas
tys buvo politinės, taigi, no
rint normalizuoti padėtį ra
šytojų organizacijoje, reikia 
likviduoti tas politines kliū
tis, kurios padarė negalimą 
tolesnę sąjungos veiklą pagal 
jos įstatus.

Iš sąjungos vadovybės bu
vo reikalaujama, kad ji pa
smerktų LRS narių ir jos 
vyriausiosios valdybos anti- 
socialistinio aktyvumo fak
tus — bendradarbiavimą su 
užsienio politinės diversijos 
centrais, Lenkijos literatų 
vienybės skaldymą. Taip pat 
buvo tilcimasi, kad sąjungos 
vadovai pripažins, jog tokie 
veiksmai pažeidžia įstatinius 
įsipareigojimus.

Valdžios surengtose dery
bose su buvusios LRS atsto
vais vyriausiosios valdybos 
nariai pareiškė, jog neįmano
ma patenkinti šių reikalavi
mų, rašo V. Navrockis. Jie 
atmetė kaip “nepagrįstus” 
kaltinimus, kad dalis LRS 
vadovybės ir narių naudojo

organizaciją “veikimo dirva 
ir įrankiu kovoje su Lenkijos 
Liaudies Respublikoje esama 
santvarka ir su respublikos 
valdžia”. Jie nepanoro arba 
negalėjo prisipažinti, kad 
opozicinės yra jų politinės 
pąžiūros, atsispindinčios są
jungos dokumentuose ir jos 
tiesioginėje veikloje. Jie de
ramai neįvertino užsienyje 
esančių sąjungos ir vyriau
siosios valdybos narių poel
gių, jų aiškios ir demonstra
tyvios kovos su socialistine 
santvarka Lenkijoje, jų iš
puolių \)rieš mūsų sąjungi- 
ninkiškus įsipareigojimus po
litikos ir gynybos srityje.

Primindamas skaitytojams 
pastarųjų metų įvykių Len
kijos rašytojų sąjungoje rai
dos istoriją, laikraštis nuro-, 
do, jog sąjungos vadovaujan
ti grupė, išrinktą>,jos>. XXI 
nepaprastajame suvažiavime 
1980 metų gruodžio mėnesį, 
per visą LRS veiklos laikino 
nutraukimo laikotarpį atmes
davo visus kompromisinius 
sprendimus ir galimybes su
sitaikyti. Kryptį tokiems 
veiksmams duodavo antiso- 
cialistinių opozicinių jėgų są
jungos gretose lyderiai J. 
Ščepanskis, A. Braunas, J. 
Bochenskiš ir kt., kurie bu
vusios LRS veikloje į pirmą
ją vietą iškėlė nacionalisti
nes, antirusiškas ir antitary
bines, didžiavalstybiškas ir 
religines koncepcijas.

Pasirašant dokumentą dėl 
buvusios LRS ir “Solidaru
mo” bendradarbiavimo, buvo 
"suderintas problemų diapa
zonas, kuris, pabrėžia auto
rius, rodė, jog sąjungos vy
riausioji valdyba laikė šią 
organizaciją atsvara valsty- 
birtei valdžiai, veikė organi
zacijai KOS KOR atstovau
jančios “Solidarumo” vado
vybės dalies interesais. LRS 
“lektoriai“, siunčiami pas 
darbininkus, studentus, mo
kytojus, pirmiausia propaga
vo antikomunistinę literatū
rą, leidžiamą emigrantų cen
trų, diskredituodavo liaudies 
Lenkijos istoriją ir 1.1.

Atskleisdamas opozicionie
rių iš LRS ryšius su Vaka
rais, taip pat machinacijas 
šioje organizacijoje, laikraš
tis “Tribūna liudu” pabrėžia, 
jog lenkų kultūros vienybės 
šūkiu buvo dangstomas lais
vas antisocialistinių emigra
cinių leidinių platinimas. Ne
paisydama vienareikšmio 
nuostato sąjungos įstatuose, 
pagal kurį LRS vienija rašy
tojus, gerbiančius Lenkijos 
socialistines valstybės kon
stituciją, LRS vadovybė 
stengėsi permesti tiltą tarp 
sąjungos ir vadinamosios Pa
ryžiaus “Kultūros”, kitų savo 
kraštutiniu priešiškumu Len
kijos Liaudies Respublikai 
žinomų emigrantų grupuo
čių. Ypač uoliai darbavosi,

kad būtų “laisvai keičiamasi 
kultūros vertybėmis”, kitaip 
tariant, pristatomos Lenkijai 
priešiškos Vakarų instrukci
jos, Z. Naideris, S. Kiselevs- 
kis, J. Berezinas ir kiti 
“literatai”.

Visi šie faktai, nekalbant 
jau apie^šleistų opozicinėse 
emigrantų ir Lenkijos lei
dyklose literatūros ir publi
cistikos “kūrinių” analizę, ir 
buvo pagrindas nutarimui 
laikinai nutraukti LRS velk
is.

Po to, kai buvo paskelbta 
karinė padėtis, LRS vyriau
siosios valdybos nariai ir da
lis sąjungos narių, susijusių 
su antisocialistine opozicija, 
nenutraukė, o net dar labiau 
suaktyvino Lenkijoje ir už
sienyje savo veiklą prieš ga
liojusius įstatymus ir stabiji- 

i zayimo,, procesą. ToHioję^ si
tuacijoje valdžiai ir grupei 
partinių rašytojų buvo . ne
priimtinas reikalavimas at
kurti sąjurigą, taip pat mig
loti užtikrinimai, jog atnauji
nus veiklą, girdi, įvyksianti 
tam tikra LRS evoliucija. 
Šios partinių rašytojų grupės 
atstovai ir LJDP CK kultu- < 
ros skyrius derybų metu 
atkreipė dėmesį į tai, kad 
atkurti LRS veiklą įmanoma 
tik po to, kai vyriausioji 
valdyba atitinkamai įvertins, 
savo darbą, nes kaip tik del 
šios vadovaujančios grupės 
buvo laikinai nutraukta są
jungos veikla.

Derybose nebuvo pasiekta 
kompromisinių sprendimų, 
nurodoma straipsnyje. Ne
paisant formalių užtikrinimų, 
vyriausiosios valdybos atsto
vų pozicijose nebuvo galima 
pastebėti nieko, kas rodytų 
gerą valią ir siekimą išsaugo
ti sąjungą. Jie atmetė visus 
pasiūlymus, ir tokiu būdu 
susidarė situacija, kai Lenki
joje galiojantys įstatymai pa
liko atvirą tik vieną išeitį — 
LRS paleidimą.

Šis nutarimas, pažymima 
straipsnyje, anaiptol nėra 
smūgis visos lenkų kultūros 
vienybei, kaip mėgina teigti 
buvusi LRS vadovybė. Prie
šingai, šis nutarimas liečia 
tik tai, kas yra nesveika ir 
žalinga. Sąjungos paleidimą 
lydPplačiai remiama iniciaty
va atkurti rašytoju organiza
ciją, kitokią — kaip tikrą 
Lenkijos literatų interesų at
stovę, neduodančią jokiai 
grupei teisės monopolizuoti 
valdžią.

Sąjungos paleidimas — tai 
tik tam tikros rašytojų da
lies, o ne visos rašytojų 
organizacijos pralaimėjimas. 
Literatų organizacija dabar 
atgimsta, tikėdamasi, kad ją 
parems visi, kuriems bran
gus Lenkijos literatūros su
klestėjimas, pabrėžia baigda
mas V. Navrockis.



3-IAS PUSLAPIS

'Katdienteė Xtetcwa,
Uogauti, grybauti, riešu

tauti, rinkti vaisius yra sena 
lietuvių tradicija. Kaip ji 
tęsiama dabartinėje Lietuvo
je? Apie tai rašo Alis Barbie- 
rius, gamtos apsaugos dar
buotojas.

Kasmet vis daugiau ir dau
giau žmonių renka uogas, 
grybus, skina* riešutus. 
Uogavimas ir grybavimas ta
po savotiška mada. Iš kitos 
pusės — žmonės daugiau 
žino apie uogų maistingąsias 
savybes, labiau vertina natū
ralias gamtos gėrybes. .

Teisę rinkti uogas, riešu
tus, grybus turi kiekvienas 
pilietis. Gamtos vartai atver
ti visiems. Tačiau bėda ta, 
kad dar nemaža žmonių neži
no arba net sąmoningai nesi
laiko nustatytos šių gėrybių 
rinkimo tvarkos. O ši tvarka 
nėra išlaužta iš piršto ar 
šiaip kieno nors sugalvota — 
ji pagrįsta mokslu ir prakti
ka.

Uogavimo įkarštis tęsiasi 
iki rudens. Gamtos apsaugos 
įstatymas draudžia uogau
jant naudoti kokias nors me
chanines priemones, kurios 
gali pažeisti uogienojus. Visų 
rūšių uogas leidžiama rinkti 
tik prinokusias. Prinokusios 
uogos turi daugiau naudingų
jų medžiagų, vitaminų.

Klasikinis neteisingo uoga
vimo pavyzdys — ankstyvas 
spanguoliavimas, kada pel
kes ir pelkutes užgriuvę mo
torizuoti uogautojai išrenka 
dar žalias, neprinokusias 
spanguoles. Surinkę žalias 
spanguoles ir jas nokindami, 
prarandame apie 40 proc. 
uogų. Be to, ankstyvas span
guoliavimas žalingas pelkei 
ir pačioms spanguolėms. 
Rinkdami neprisirpusias 
uogas, dalį jų sutrypiame ir 
paliekame. Todėl gamtos ap
saugos įstatymas leidžia 
rinkti spanguoles ne anks
čiau kaip nuo rugsėjo 1 
dienos. Nuo to laiko span- 
guoliausime ir šiemet. Bus 
griežtai reikalaujama laikytis 
nustatyto termino bei taisyk
lių.

Valstybinė gamtos apsau
gos inspekcija kasmet užre
gistruoja nemaža spanguolia- 
vimo taisyklių pažeidimų. 
Savo ruožtu miškininkai turi 
teisę vietoje bausti uogavi
mo, riešutavimo bei miškų 
apsaugos taisyklių pažeidė
jus.

KIEK DABAR 
KAINUOJA 
JAUNIKIAI

Kas vasarą liepos pabai
goje Indijoje, Šaunate kaime, 
prasideda mugė. Beprasmiška 
Čia ieškoti produktų arba na
mudininkų gamybos reikmenų. 
Vienintelė turguje siūloma 
prekė — jaunikiai.

Per šimtą tūkstančių žmo
nių suvažiuoja darbo dieno
mis j Saurato kaimą: netekė
jusios moterys su palydomis, 
rimtų ketinimų vyrai su gimi
nėmis ir bičiuliais. Derybos 
vyksta nuo saulėtekio iki sau
lėlydžio. Mugė trunka kelias 
dienas, o jai pasibaigus 
prasideda šventė —* laimingi 
pardavėjai ir pirkėjai kelia 
kasmet daugiau kaip 2000 
vestuvių, /

“Laikas ir įvykiai”
A-----------------------------------------------

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę ”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais sveikin
kime savo artimuosius per laikrašti “Laisvę”. Bus 
laikraščiui parama ir pasieksite visus su vienu 
parašymu. Bėt nedelskite — tuojau prisiųskite savo 
sveikinimus. Kaina: $10.00.

ADMINISTRACIJA

Lietuvoje įsteigti 32 bota
niniai draustiniai spanguoly- 
nai, kad būtų visapusiškai 
apsaugotos pelkės, kuriose 
auga spanguolės. Čia drau
džiame kirsti mišką, melio
ruoti žemę ar kasti durpes. 
Draustiniuose spanguoliauti 
leidžiama, tik, žinoma, reikia 
laikytis nustatytų terminų ir 
taisyklių. Spanguoliauti, taip 
pat rinkti bet kokias kitas 
gamtos gėrybes ir apskritai 
lankytis griežtai draudžiama 
visuose trijuose respublikos 
rezervatuose — Žuvinte, 
Čepkeliuose ir Kamanose.

Bruknynų mūsų respubli
koje mažėja. Bruknėj kiek 
gausiau auga Lazdijų, Tra
kų, Švenčionių, Panevėžio ir 
Jurbarko rajonuose. Šias 
uogas leidžiama rinkti nuo 
rugpjūčio 1 dienos, bet tik 
nunokusias.

Nemažas mūsų girių turtas 
ir riešutai. Riešutų rinkimo 
tradicijos senos, jų maistin
gosios ir vaistinės savybės 
plačiai žinomos. Žinomas ir 
riešuto gardumas. Deja, mes 
pamiršome, kaip riešutauda
vo mūsų protėviai. Šias do
vanas jie rinkdavo tik tada, 
kai lazdynas būdavo numetęs 
lapus. Pagal dar 1963 metais 
Miškų ūkio ir miško pramo
nės ministerijos ir Gamtos 
apsaugos komiteto išleistą 
instrukciją riešutus leidžia
ma rinkti tik subrendusius, 
ne anksčiau kaip nuo rugpjū
čio 15 dienos.

Miško gėrybių rinkėjai pri
valo laikytis nustatytų prieš
gaisrinės bei kitų miško ap
saugos taisyklių. Šias taisyk
les jiems primena bukletai, 
atmintinės, informaciniai 
skydai miškų pakelėse.

Mokslininkai yra paskaičia
vę, kad mažųjų mūsų miškų 
gėrybių —■ uogų, grybų, rie
šutų — vertė, išreiškus ru
bliais, didesnė negu medie
nos. O »kas apskaičiuos 
uogautojo, ar grybautojo įs
pūdžius, džiaugsmą, akty
vaus poilsio vert^ visa tai, 
ką patiriame, susidurdami su 
gamta?

Vienu iš ekologinės kultū
ros barų galime laikyti ir 
mūsų uogautojų, grybautojų 
bei riešutautojų sąmoningu
mo ugdymą. Žmogus privalo 
suprasti ir pajausti gamtos 
dėsnius, prie jų prisitaikyti. 
Tik tada gamta mums bus 
dosni ir gera, o jos gėrybių 
skrynia — neišsenkama.

Patys jaunikiai prekyboje 
dalyvauja minimaliai: prekė 
yra prekė. Jie laukia sutuok
tuvių varpų skambesio pala
pinių miestelyje netoli tur
gaus, o tuo tarpu jų artimiau
si giminės vedą karštas, nesi
baigiančias derybas dėl krai
čio.

Žinoma, laukimas varginan 
tis ir jaudinantis, bet pagal 
mugės įstatymus jaunikis iki 
tam tikro laiko negali nė pa
žvelgti į pirkėją — savo bu
simąją: jis su nuotaka pasi
matys tik sandėriui pasibai
gus.

Matyt šios keistos mugės 
tradicijos gyvuoja dar nuo 
matriarchato laikų, tačiau ir 
mūsų dienomis jaunikiai par
duodami — perkami gana 
sėkmingai. Kaip ir tais me
tais, ka| mugėj tik atsidarė, 
— daugiau kaip prieš tūks
tantmetį.

“KRIKŠČIONIŠKA” MEILĖ
Jungtinėse Amerikos Val

stijose Centrine Amerika da
bar domimasi labiau negu 
bet kada. Apie šį regioną 
rašo visi solidūs žurnalai ir 
laikraščiai, pasakoja radijas, 
rodo įspūdingos TV laidos,

Kaip žinome, apie Salvado
ro ir Nicaragua reikalus Val
stijų kongresas diskutuoja 
taip, lyg tai būtų problema, 
kur dėti kenksmingas chemi
nes medžiagas Texase arba 
kaip geriau drėkinti Arizoną. 
Apie šias šalis nekartą kalbė
jo prezidentas Ronald Rea
gan ir čia nekartą jis atsidū
rė tiesiog labai keblioje ir 
nepavydėtinoje padėtyje.

Prieš kurį laiką atsakyda
mas į gerai informuotų žur
nalistų pastabą apie tai, kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos aktyviai treniruoja Nica- 
raguoa kontrreyoliucionie- 
rius, juos dosniai ginkluoja ir 
vadovauja jų akcijoms, jis 
pareiškė “nieko nežinąs”.

Palyginti neseniai įvyku
sioje “mini” spaudos konfe
rencijoje Baltuosiuose rū
muose jis staiga ėmė -ir 
pareiškė (aiškiai užmiršęs, 
ką buvo sakęs prieš tai) 
dalykus, kurie privertė truk
telti pečiais netgi tokį val
džios sluoksniams (ir Reagan 
administracijai konkrečiai) 
lojalų žurnalą, kaip “United 
States News and World Re
port”, kuris parašė gana tie
smukai: -

“Even since he began cam
paigning for the presidency, 
Ronald Reagan’s knack for 
fluffing lines and fumbling 
facts has led many to wonder 
about his real grasp of is
sues . . .

One remark, that sent the 
press Corp abuz was Rea
gan’s admission that his ad
ministration was supporting 
“freedom fighters” in Nica
ragua — a direct contradic
tion of his earlier conten
tion . . .” — “

Na, bet tai toli gražu ne 
pirmas (ir, matyt, ne pasku
tinis) tokios rūšies atsitiki
mas. Taigi, Jungtinių Ameri
kos Valstijų Kongresas ski
ria milijonus dolerių kovai su 
liaudies revoliucija EI Salva
dore, kovai su teisėta vy
riausybe Nicaragua.

Neslepiama (pagaliau: ar
gi tai įmanoma nuslėpti?!) 
kova už valdančiosios Ameri
kos imperialistinės politikos 
interesus Centrinėje Ameri
koje, atvira kova prieš išsi
vaduojamąjį judėjimą. Šioje 
šalyje vis dažniau skamba 
žodis “Vietnamas”: juk ir 
gėdingojo karo metu buvo 
svaidomi garsūs lozungai 
apie “būtinumą ginti demo
kratiją”, ginti Amerikos in
teresus.

Įvykiai Centrinėje Ameri
koje sujaudino ir lietuviškos 
kilmės “vanagus”, netgi — 
klerikalus. Chicagos “Drau
gas” ėmėsi šios labai nutolu
sios tiek nuo dievo, tiek nuo 
lietuvybės temos.

Nepagalvokite, kad juos 
papiktino tai, kad Centrinėje 
Amerikoje žūsta niekuo ne
kalti žmonės (tame tarpe: ir 
katalikų dvasininkai). Jų ne
jaudina tai, kad Amerika ne
švariems tikslams meta mili- 
jonus dolerių, kurie taip rei
kalingi būtiniausiems reika
lams pačioje šalyje.

Chicagos klerikalus gąsdi
na faktas, kad Centrinės 
Amerikos tautos vis ryžtin
giau kovoja prieš išnaudoji
mą. Ir tai vyksta pačioje 
Jungtinių Valstijų pašonėje!

“Draugo” redaktoriai — 
kaip if visa amerikietiška 
reakcija — niekaip negali 
susitaikyti su mintimi, kad 
Nicaragua o valdžia jau pri
klauso liaudžiai, ji savo iško- 
vojimus labai ryžtingai gina 
nuo užsienio intervencijos. 
Reakciją — tuo pačiu, ir 
sėdinčią Marquette Park —

“LAISVĖ”

gąsdina ir įvykiai EI Salva
dore. Čia, nepaisant didžiu
lės karinės ir ekonominės 
Jungtinių Valstijų paramos, 
valdančioji karinė chunta pa
tiria vieną pralaimėjimą po 
kito.

Kodėl?
“Draugas” mėgina į tai 

atsakyti. Jis, savo sielvartui, 
priverstas pripažinti:

“Matome, kad dabar iš 
Salvadoro armijos kariai bė
ga į revoliucionierių pusę.

. . . Jungtinės Amerikos 
Valstijos Salvadore dešinie
siems duoda karinę paramą, 
kad išgelbėtų nuo komuniz
mo tą kraštą”.

, “Draugas” priverstas nu
rodyti ir priežastį, dėl kurios 
susidariusi tokia reakcijai 
pražūtinga padėtis toje var
ganoje šalyje: girdi, skurdas 
ir vargas pasiekę tokį laips
nį, kad žmonėms belįkęs vie
nintelis kelias — sir ginklu 
lankose kovoti už savo gyvy
binius reikalus. Jie jau nebe
turi ko prarasti!

“Draugas” kuris nuo pa
prastų žmonių reikalų taip 
toli, kaip ir nuo dangaus, 
kaip girdime, staiga tampa 
labai demokratiškas.

“Jei . . . Valstijos ir sulai
kytų komunistų įsiveržimą, o 
Salvadore paliktų darbinin
kams buvusias senas, labai 
vargingas darbo ir atlygini
mo sąlygas, tai ir ateityje čia 
Vėl galės iškilti revoliucijos.”

1 Štai kur “krikščioniškos 
meilės” darbininkams rūpes
čio kojos kyšo! Atseit, reikia 
nors truputį atleisti pančius, 
kad jie nebūtų visiškai nu
traukti . . .

O ką vis tik daryti su EI 
Salvadoro revoliucija? Ir čia 
“Draugas” mato tikrai 
“krikščionišką” išeitį: girdi, 
įvykius — Salvadore Jungti
nes Valstijos vargu ar sulai
kys be savo ginkluotų pajėgų 
tiesioginio įsikišimo.” Kaip 
tada viskas bus paprasta, ar 
ne? J. L.

SKAITYKITE

IR REMKITE

“LAISVĘ”

APSAUGOTI ŽEMĘ NUO KARO UGNIES
Tarybų Lietuvos darbo žmonės vieningai pritaria TSKP CK Generalinio Sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko draugo J. Andropovo pareiškimui ir savo 
aktyviu darbu stiprina taiką, Tėvynės galią

PRIEtMILITARIZMą
KAUNAS. Trumpam nuti

lo įrengimų gausmas „Kau
no baldų" gamybinio susi
vienijimo pirmajame ceche. 
Čia įvyko baldininkų susirin
kimas ryšium su TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
J. Andropovo pareiškimu.

Susirinkimų pradėjo susi
vienijimo partinio komiteto 
sekretorė Liucija Simkevi- 
čienė- Ji pabrėžė draugo J. 
Andropovo pareiškimo svar
bą viso pasaulio tautų ko
voje už taiką, prieš milita- 
rizmą.

— Pareiškime, — pasakė 
karo ir darbo veteranas slak- 
liniukas Aloyza^ Kursonis, — 
duotas principingas JAV mi
litaristinės politikos įverti- 
nimas, demaskuotas Reigano

JUOZAS NEKROŠIUS

Paukščio lizdas 
virš durų
Čirškia
Gyvasis skambutis 
Virš durų.
Nors ir vėliausiai sugrįžčiau, 
Snapeliai gelsvučiai

kyščiojo. 
Purpteli mažas paukštukas. 
Ko gi Šypsausi?
Man gera!

Gėrėju 4
Nuo šios kaimynystės.
Bijausi 
Tylos.
Labiau vis '
Bijau vienišumo, 
ir paukštį,
Lyg spurdančią širdį. 
Jaučiu.

A

Neskink gėlės, 
Kuri nepražydo jo.
Tegul rasa
Ilgiau ant lapų žvilga. 
Nedrumsk tylos,
Tegul tas paukštis saugo, 
Sparnais apglėbęs 
Savo kukių lizdą A

Neskink gėlės, 
Kuri nepražydo jo, 
Tegul pirma
Aplanko žiedą bitė.

Palauk! Nebūki
Vis skubančiu teisėju. 
Pasigrožėk
Akimirka laimėta.

Naktis.
Tamsa ir abejonės.
Tik paukštis čiulbą,
Tarytum niekur nieko!
Tik mėnuo šviečia,
Obuolys nukrito..!
Ir supranti,
Jog tau tuo pasakyta:
Išauš diena.
Jau brėkšta.
Bus gerai...

Ko vienišas
Tik gėlės žydi, 
Kaip žydėti turi.
Tik paukščiai Čiulba,
Kaip čiulbėt privalo.

Tik upės žino —
Joms tekėt į jūrą...
Kur tu eini
Toks vienišas ir liūdnas?
Kodėl minioj
Nei vieno nepažįsti?

administracijos veidmainišku
mas. Su pasitenkinimu mes 
sutikome' šalies ir partijos- 
vadovo žodžius, kad tarybi
niai žmonės gali būti tikri — 
mūsų šalies gynybinis pajė
gumas yra tokio lygio, kad 
niekam nepatartina bandyti 
jėgas. Mes karštai pritaria
me minčiai, jog kova prieš 
ginklavimosi varžybas, už 
taikos išsaugojimą — dabar 
svarbiausias žmonijos užda
vinys.

Susirinkime taip pat kal
bėjo pamainos meistras Vy
tautas Gūžys, cecho viršinin
kas Antanas Sapijanskas. 
Vieningai priimtoje rezoliu
cijoje baldininkų kolektyvas 
karštai pritarė draugo J. An
dropovo pareiškimui- ELTA

Nuotraukoje: darbininkų su
sirinkimo metu; kalba karo Ir 
darbo veteranas staklininkas 
Aloyzas Kursoniš.

K. Jūrelės (ELTA) nuotr.
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Nuotraukoje: Medžioklės trofėjų parodoje.
A. Sabaliausko nuotraukos

Lietuvos kaimiškuose rajonuose daug daroma puošiant 
aplinką, išaiškinant gražiausias sodybas. Antai per metus 
Kaišiadorių, rajone šiems reikalams buvo panaudota keli 
šimtai tūkstančių rublių, daugiau kaip dešimt tūkstančių 
darbo dienų paskyrė ūkių darbuotojai, tvarkydami aplinką. 
Speciali komisija pabuvojo visuose rajono kampeliuose ir 
nusprendė, kurios gražiausios sodybos, geriausiai sutvar
kyti ūkiai.

Rugsėjo mėnesį Kaišiadoryse įvyko mugė, buvo organi
zuotos gėlių ir medžioklės trofėjų parodos, miesto gatvėse 
šoko ir dainavo liaudies ansambliai. Tai jau dvidešimtoji 
kaišiadoriečių aplinkos šventė.

PASAULIUI REIKIA
TAIKOS

Kiekvienas žinome, kiek 
daug rūsčių išbandymų yra 
tekę mūsų šaliai. Kol atsta
tėme karų nuniokotą\ savo 
kraštą, kol pasiekėme\okius 
didžiulius įmonių pajėgumus, 
prireikė ne vieno dešimtme
čio. Nepažindama negandų, 
laimingai užaugo nauja kar
ta, gyvenimu džiaugiasi mū
sų anūkai. Nesunku suvokti, 
kokiu dideliu disonansu 
skamba balsai užjūryje, trok
štantys pasaulį dar labiau 
priartinti prie katastrofos 
slenksčio.

'Mūsų kolektyvas kartu su 
visa tarybine liaudimi smer
kia JAV administracijos pri
mestas ginklavimosi varžy
bas. Pasauliui reikia taikos! 

Jokios- šmeižto kampanijos, 
organizuotos Tarybų šalies 
adresu, nesugebės ‘apjuodinti 
šviesaus mūsų gyvenimo. Pa
žangiosios planetos jėgos ne
gali nepatikėti kilniems mū
sų valstybės siekiams, negali 
nepritarti pasiūlymams su
vienyti pastangas kovoje 
prieš pavojingą Vašingtono 
politikos kursą.

Teisingai sakoma TSKP 
CK Generalinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
J. Andropovo pareiškime — 
niekas negali pasukti atgal 
istorijos rato. Sąžiningu dar
bu ir draugyste su kitomis 
šalimis • pasaulio akyse mes 
pelnėme pagarbą ir pripaži
nimą. Sis pripažinimas mums 
ir padės išsaugoti ir apginti 
tai, ką iškovojome.

Eugenijus VISOCKIS
Soc’alistinio Darbo 

Didvyr’s. Kauno P. Z'b'irto 
Šilko kombinato pameistrys
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“Inturisto” kultūrinė
programa - Lietuvos svečiams

Tarybų Sąjungą kasmet 
aplanko maždaug penki mili
jonai užsienio turistų. Daug 
jų naudojasi “Inturisto” pa
slaugomis. Tarybinė akcinė 
bendrovė “Inturistas” yra 
viena didžiausių turistinių 
organizacijų pasaulyje. “In
turisto” reklamos bei infor
macijos biurai užsienio šaly
se palaiko dalykinius ryšius 
su 700 firmų bei organizaci- • • 
JU.

Pačjoje Tarybų Sąjungoje 
“Inturisto” skyriai ir agen
tūros veikia šimte miestų. 
Toks “Inturisto” skyrius įs
teigtas (1960 m.) ir Tarybų 
Lietuvos sostinėje. Pirmieji 
šio skyriaus paslaugomis pa
sinaudojo ir pažangiosios lie
tuvių emigracijos atstovai iš 
JAV, Kanados, Australijos. 
Jų pradėtu keliu į tėvų žemę 
kasmet atvyksta kone pora 
tūkstančių lietuviškos kilmės 
žmonių. Iš viso “Inturisto” 
Vilniaus skyrius kasmet prii
ma daugiau kaip 10,000 už
sienio turistų (bemaž pusė 
jų — iš kapitalistinių šalių). 
Dabar juos priimti ir aptar
nauti bus galima geriau — 
baigtas statyti Vilniuje di
džiulis modernus “Inturisto” 
viešbutis “Lietuva”. Jame 
bus daugiau kaip 600 vietų.

Kaip pasakoja “Inturisto” 
Vilniaus skyriaus valdytojas, 
užsienio svečių, atvykusių į 
musų kraštą, laukia turinin
ga įvairi programa. Kvalifi
kuotos gidės — vertėjos pir
miausia jums siūlo pažintines 
ekskursijas po Vilnių — pa
teikia žinių iš Vilniaus istori
jos, pasakoja apie dabartinį 
sostinės gyvenimą, jos žmo
nių darbus, meno kūrybą.

Visą tai gražiai papildo pa
žintis su Revoliucijos istori
jos, Etnografijos ir istorijos 
muziejų, Liaudies ūkio pasie
kimų parodos ekspozicijomis, 
susitikimai su visuomenės, 
meno veikėjais, įvairios pa
rodos.

Vadinamosios užmiesčio 
ekskursijos užsienio turis
tams rengiamos į Trakus, 
Rumšiškes, Kauną, Druski
ninkus. Stengiamasi parody
ti ne tik per amžius tautos 
sukurtus meno kūrinius, is
torijos ir architektūros pa
minklus, bet ir mūsų sieki-' 
mą, pastangas išsaugoti visa 
tai ateinančioms kartoms, 
užkirsti kelią niokojančiai ka
ro bangai.

Stengiamasi kuo išsamiau 
supažindinti svečius su eko
nomika, mokslu, su įvairiaša- 
kiu vešliai žaliuojančiu mūsų 
nacionalinės kultūros me
džiu.

Kai kurie turistai iš kapita
listinių šalių turi iškreiptą 
vaizdą apie Tarybų šalies 
kultūrą, meną, labai blogai 
informuoti apie šalies tauti
nių kultūrų plėtojimąsi.

Tad viešnagės metu sve
čiams sudaromos sąlygos su
sipažinti su mūsų kultūros 
laimėjimais: aplankyti mu
ziejus, parodas, teatrus, da
lyvauti įvairiuose respubli
kos meno renginiuose: dainų 
ir šokių šventėse, folklorinių 
ansamblių, kaimo kapelų pa
sirodymuose. Jie puikiai at
siliepia apie koncertus Val
stybinėje filharmonijoje, 
“Lietuvos” ansamblio pasiro
dymus, apie koncertus ir 
spektaklius Trakų pilyje, 
Mažojoje baroko salėje, Pa
veikslų galerijoje ir kitur.

Suprantama, svečių dau7 
giausia užplūsta vasarą, tu
rizmo sezonas dažnai būna 
ne sezono metas mūsų teat
rams, ne visada tokiu laiku 
vyksta daugelis įdomių kul
tūrinių renginių, švenčių. 
Todėl užsienio turistams va
sarą rengiami ir specialūs 
liaudies muzikos koncertai, 
kuriuose pasirodo geriausi 
Vilniaus miesto saviveiklos 
kolektyvai, kaip Vilniaus I

universiteto, Pedagoginio in
stituto, Medicinos darbuoto
jų klubo liaudies dainų ir 
šokių ansambliai, Pedagogi
nio instituto ir Elektrografi- 
jos mokslinio tyrimo institu
to folkloriniai kolektyvai 
“Poringė”, bei “Sadauja”, P. 
Mataičio vadovaujama liau
dies teatro trupė. Kasmet 
rengiama po 12-15 tokių kon
certų. Juos mėgsta užsienie
čiai, jie būna sužavėti ir 
didžiai nustemba, sužinoję, 
kad matė ne profesionalių 
artistų, o saviveiklininkų 
koncertą, tokį koncertą, kur 
viskas paruošta skoningai, 
atlikta meistriškai.

Kartu su “Tėviškės” bei 
Teatro draugijomis rengiami 
kūrybiniai susitikimai su 
skaitovu aktoriumi L. Norei
ka ir poetu M. Martinaičiu ir 
kt.

Kokius įspūdžius išsiveža 
mūsų svečiai? Be abejo, jei
gu jie geranoriškai nusiteikę, 
objektyviai vertina tikrovę.

“Daugelis Jungtinėse Val
stijose miglotai įsivaizduoja 
gyvenimo Tarybų Sąjungoje 
atmosferą — pas mus daug 
kas juodais dažais tepama”.

“Buvau prieš 10 metų. Da
bar daug kas pasikeitė. Ne 
tik daug pastatyta, pagausė
jo prekių. Jaučiu ir dvasinį 
žmonių pakilimą, jų entuziaz
mą, kuris matyt ir padeda 
spręsti daugelį problemų, 
kurti geresnį, gražesnį gyve
nimą”.

“Maniau, Lietuva — mažų 
kaimelių, vienkiemių kraš
tas. Pasirodo, Jūsų dideli 
miestai, šiuolaikinė pramonė, 
įspūdinga kultūra”.

“Aš atvažiuoju iš Airijos 
antrą kartą. Man be abejo 
įdomu išgirsti jūsų krašto 
istoriją, bet užvis labiau do
mina šiandienos darbai ir lai
mėjimai. Visa tai pasiekta 
Tarybų valdžios metais, ji 
suteikė visoms tautoms vie
nodas galimybes visapusiškai 
vystytis”.

“Kultūrinis jūsų respubli
kos ‘ gyvenimas verda visa 
jėga, ir nenuostabu, kad jis 
apima visą kraštą, visus gy
ventojų sluoksnius. Periferi
niai Ąmerikos miestukai ne
turi jokių kontaktų su kultū
ros centrais, niekas ten ne
gastroliuoja, o žmonėms 
vykti į New Yorką ar kitą di
desnį miestą — perbrangu. 
Tuo tarpu jnūsų giminaičiai 
čia, Lietuvos kaime, nuolat 
važinėja į operos spektak
lius, pas juos atvažiuoja žino
mi artistai, kolektyvai”.

Panašūs atsiliepimai išreiš
kia daugelio turistų iš užsie
nio mintis.

Gerai atsiliepiama ir apie 
“Inturisto” Vilniaus skyriaus 
darbą. Kai taip, išvežami 
nepamirštami įspūdžiai, po 
kiek laiko vėl ir vėl traukia 
kraštas gražiu Lietuvos var
du.

Jungtinės Tautos. — Čia 
pasirodė Tarptautinės*t)arbo 
Organizacijos statistikų rin
kinys apie tai, kaip pasaulyje 
kovojama ir laimima prieš 
ipfliaciją. Studijoje apžvel
giama padėtis 65 šalyse, iš 
kurių 45-iose matoma teigia
mų prošvaisčių. Iš visų šalių 
geriausia padėtis esanti Ja
ponijoje, kur 1982 metais 
tebuvo 1.8 proc. infliacijos, o 
blogiausia buvo Bolivijoje, 
kur 296.5 proc. infliacijos, 
Argentinoje — 209.7 proc. ir 
Izraelyje — 131.3 proc. in
fliacijos.

GVARDIEČIAI 
APSIJUOKĖ

Šiais metais, kaip ir visada, 
buvo surengtas Vatikano fut
bolo taurės turnyras Jo nu
galėto,!) tapo muziejų sargų 
vienuolikė, finale laimėjusi 
prieš pašto tarnautojus. Fa
voritai — šveicarų gvardie
čiai — teužėmė penkta vieta, 
pranta Berlyno leidinys 
..Horicont".

“LAISVĖ”

Palyginti neseniai susikūręs Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos kamerinis
ansamblis savo koncertine veikla pelnė didelį respublikos visuomenės pripažinimą. 
Kolektyvas, turintis savitą muzikavimo braižą, atlikimo kultūrą, gražiai atstovauja 
šiuolaikinei lietuviškajai muzikai.

Ansamblyje groja ketvertas brandžių muzikantų, prityrusių ansamblistų, kurie taip 
pat aktyviai reiškiasi ir kaip solistai. Tai A. Batovas, V. Gelgotas, I. Kučinskas ir V. 
Korys. •>

— Pagrindinė mūsų ansamblio kūrybos kryptis yra šiuolaikinių lietuviškos 
kamerinės muzikos, skambėjusios XVI-XVII amžiuose, populiarinimas, — sako 
ansamblio vadovas įminąs Kučinskas. — Esame paruošę keletą renesanso, baroko 
epochų bei dabarties lietuvių kompozitorių Į— O. Balakausko, F. Bajoro, A. Martinaičio 
ir kitų autorių kūrinių programų. Parengtos taip pat atskiros italų, prancūzų, vokiečių 
muzikos programos. Ansambliui dažnai talkina pajėgiausi respublikos instrumentalistai 
ir žymiausi solistai — V. Noreika, G. Apanavičiūtė, G. Kaukaitė, A. Stasiūnaitė ir kiti.

Ansamblio repertuaras nuolat papildomas. Dabar kolektyvas ruošiasi tradiciniam 
festivaliui “Muzikos ruduo” bei šiuolaikinės muzikos koncertų ciklui, kurį numatoma 
surengti ateinančių metų pavasarį. Irena Vedrickienė

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Kompozitorių sąjungos kamerinis ansamblis [iš kairės] 
V. Gelgotas, A. Batovas, V. Kdrys, L Kučinskas. A Žižiūno nuotr.

Gyvenimo kuriozai
Viduramžiais bažnyčių tei

sėjai teisdavo ne tik eretikus 
ir prasižengusius klerikus, 
bet ir nagrinėdavo pasaulie
čių ieškinius įskaitant kalti
nimus, pateiktus įvairiems 
faunos atstovams. Dažniau
siai būdavo skundžiami vabz
džiai.

Pavyzdžiui, 1545 metais 
Prancūzijos Saint John de 
Morjeno miestelio bažnyčios 
teismas nagrinėjo gyventojų 
ieškinį skėriams. Nuospren
džio paskelbti nespėjo, nes 
skėriai išskrido. O kai po 42 
metų jie grįžo, teismas savo 
nuosprendį paskelbė: “Baž
nyčia mano, jog teisinga ir 
būtina, išskirti minėtiems 
vabzdžiams ganyklas už vy
nuogynų ribų, kad jie galėtų 
misti, nekenkdami vynuogie
nojams”. (

Po dviejų mėnesių skėrių 
advokatas įteikė skundą vys
kupui, nes sklypas, skirtas 
skėriams, buvo tuščias ir 
skėriai neturėjo, kuo misti. O 
kol visa tai dėjosi, atėjo 
žiema, ir byla vėl buvo atidė
ta — iki naujo skėrių ant
skrydžio.

Tigro kairysis intakas Dia- 
la (Abi Nirvanas) — vieninte
lė upė, nuteista mirti. Nuo
sprendis buvo įvykdytas. Ir 
įvykdė jį ne kas kitas, kaip 
Persų karalius Kiras.

Mat, besikeliant per Dialą, 
nuskendo jo šventas baltasis 
žirgas. Įtūžęs despotas įsakė 
iškasti 360 kanalų ir nuleisti

Sveikatos namai žemdirbiams
* I

Pakomentuoti Tarybų Lietuvos kaimo žmonių medicininį ap
tarnavimą, jo vystymo perspektyvas Eito* kOreapondėntė R. 
Grumadaitė paprašė Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 
pavaduotoją Aloyzą GRIŠKEVIČIŲ.

— Šiandien, — pasakė jis, 
— Lietuvos kaimo, pasipuo- 
šus’ame gražiomis gyvenvie
tėmis, kuriom yra visi žmo
nėms reikalingi patogumai, 
gyvenimo sąlygos nedaug 
skiriasi nuo miesto. Sveika
tos apsauga kaime — tai vi
sas medicininės pagalbos 
kompleksas, pritaikytas prie 
žemdirbių gyvenimo būdo, jų 
darbo ritmo. Jei ikikarinėje 
Lietuvoje apie 800 gydytojų 
dirbo apskričių centruose, o 
pavieniai — tik kai kuriuo
se didesniuose miesteliuose, 
tai dabar žemdirbių sveikata 
rūpinasi daugiau kaip 4,5 
tūkstančio gydytojų ir apie

L

upės vandenį. Ir upė išnyko 
tūkstančiui metų. Vėliau dy
kumos smėlis užpustė kana
lus ir ji sugrįžo į senąją 
vagą.

Mūsų dienomis kiekvienas 
žino, kad didžiausias geležies 
ir plieno priešas — deguonis. 
Sutinkamas ore, vandenyje 
ir dirvoje, jis naikina metalą 
sunkia liga — korozija, duo
dančia daug nuostolių. Pa
skaičiuota, kad ji kasmet 
sugriauna beveik ketvirtada
lį visame pasaulyje išlydomų 
juodųjų metalų.

Tačiau senovėje žmonės,
susidurdami su rūdimis, gal
vojo, jog tai piktų dvasių 
išdaigos. Net toks subtilus 
stebėtojas ir nenuilstantis ži
nių kaupėjas, kaip Plinijus 
Vyresnysis, laikė jas pra
keiksmu, lydinčiui geležį už 
nusikaltimus, kuriuos ją nau
dodami padaro plėšikai ir 
žmogžudžiai.

Ir šiandien, ypač Vakarų 
šalyje, nemaža žmonių tiki, 
kad žvaigždės turi įtakoj 
žmonių likimui. Pseudomokš- 
las apie dangaus kūnų įtaką 
žmonių gyvenimui — astro
logija — gimė dar Senovės 
Rytų šalyse.

Viename to meto rankraš
tyje minimas įstatymas, kurį 
beveik prieš keturis tūks
tantmečius paskelbė Babilo
no valdovas. Jame sakoma: 
jeigu gydytojas išdrįs ope
ruoti ligonį, nepasitaręs su

16 fūkstaficių viduriniojo 
medicinos/pėrsonalo darbuo
tojų ligoninėse, aiiibulatori- 
jose, felčerių-akuserių punk
tuose. Kiekvienais metais 
darbui j rajonus paskiriame 
daugiau kaip purių mokslą 
baigusių jaunųjų gydytojų. 
Tai ne tik terapeutai, pediat
rai, bet ir siauresnių specie^ 
lizacljų gydytojai,- plaučių, 
akių ligų specialistai, psi
chiatrai ir kiti. Ateityjė į 
aukštąsias medicinos mokyk- 
las numatoma priimti dau
giau kolūkių stipendininkų.

Pastaroji partijos ir vy
riausybės nutarimai įpareigo
jo medicinos darbuotojus su

žvaigždėmis, jam reikia nu
kirsti rankas.

□
Įvyko toks žinomo rusų 

teatro veikėjo FiodorozKoršo 
ii gretimos cerkvės' popo 
pokalbis:

— Na1 kaip, dvasiškas tė
ve, daug žmonių ateina mels
tis?

—- Labai mažai, — apmau
džiai atsakė tas. — O jūsų 
teatre jų visada pilna. Mano 
parapijiečiai cerkvę visai pa
miršo.

— O tai todėlt dvasiškas 
tėve, — linksmai nusijuokė 
Koršas, — kad mano teatre 
kas penktadienį premjeros, o 
jūsų repertuaras paseno.

Nuotraukoje: Bitininkai Hilda ir Adomas Skėriai ruošia bitutes žiemai.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

kurti kaime gerą sveikatos 
apsaugo® įstaigų, naujos me
dicininės technikos bazę. 
Šiuo metu beveik . visose 
centrinėse ūkių gyvenvietėse 
bei atokesniuose kaimuose 
veikla felčerlų-akušerių pun
ktai, kur, sunegalavę ar išti
kus nelaimei, pirmiausia ir 
kreipiasi žmonės. Praėjusla- 
mė penkmetyje mūsų respub
lika vlėna Ii pirmųjų šalyje 
ėmė statyti naujo tipo ambu
latorijas, kuri ošė dirba trijų- 
kėtuflų specialybių gydyto
jai. Šiė sveikatos namai su
darė 'labai- palankias sąlygas 
žemdirbių 'gydymui. Jie turi 
savo -vaistinę, laboratoriją, 
procedūrinį, fizioterapijos, 
ėlektrokardlografijos kabine
tus. Ūkiuose jau pastatytos 
.42 tokio tipo ambulatorijos, 
likusiais šio penkmečio me
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Daktaro Rimtauto 
Marcinkevičiaus laiškas

Čia trumpai aprašau savo 
studijas JAV. Baigęs Vil
niaus Valstybinio universite
to medicinos fakultetą 1980 
m.,įsigijau medicinos dakta
ro specialybę. Pastaruoju 
metu dirbau VMKL (Vilniaus 
m. klinikinėje ligoninėje), 
kur tobulinausi širdies — 
kraujagyslių chirurgijoje. 
Mūsų klinika yra viena iš 
geriausių Tarybų Sąjungoje. 
Čia atliekamos visos svar
biausios širdies-kraujagyslių 
operacijos, kurios šiuo metu 
daromos žymiausiose pasau
lio klinikose.

Tačiau pas mus kol kas 
nėra gerai išvystyta rekon- 
strukcinė-plastinė chirurgija. 
Todėl, gavęs leidimą išvykti 
į JAV, nutariau aplankyti 
visas žymiausias plastinės, o 
taip pat ir širdies chirurgijos 
klinikas, kur galėčiau pagi
linti visas žinias širdies-krau
jagyslių chirurgijoje ir iš
mokti naujų operacijų rekon- 
strukcinėje-plastinėje chirur
gijoje. Į visas klinikas kores
pondencijos būdu turėjau ga
vęs pakvietimus iš pačių žy
miausių daktarų.

Aš manau, kad praleistas 
Amerikoje laikas buvo ne
paprastai naudingai išnaudo
tas ir gavau inicialinį patyri
mą visoje eilėje naujų chirur
gijos sričių. Aišku, iki tobulo 
naujų operacijų įvaldymo 
reikėtų praleisti mažiausia 
kelis metus.

Didžiausią laiko dalį pralei
dau NYU Medicinos centre, 
kur dirba tokie įžymūs spe
cialistai, kaip Joseph McCar
thy, Thomas Rees, B. Shaw, 
0. Spencer, T. Imperato, 
kuris neseniai lankėsi Lietu
voje ir grįžo labai sužavėtas, 
ir visa eilė kitų. New Yorko 
klinika garsėja nuo seno savo 
kraniofacialine chirurgija. 
Tačiau ligoninė yęa valdiška 
ir visas aprūpinimas yra £a- 
na prastas aperatūrą, instru
mentais, ir darbo sąlygos 
nėra geros. Tačiau čia mane 

| priėmė, kaip aplapiai daugu

lais bus atiduotos naudoti 
dar 37. Rajonų cėntrlnėms li
goninėms iškelta svarbi už
duotis — gerinti greitosios 
medicinos pagalbos skyrių 
darbą. Jos palaipsniui bus 
aprūpinamos radijo ryšių 
priemonėmis, nes nuo to pri
klauso, per kiek laiko gydy
tojas nuskubės pas slinkų li
gonį. Iki penkmečio pabai
gos numatyta pasiekti, kad 
tokią pagalbą telktų ne fel
čeris, o gydytojas. Todėl 
ateityje į kaimą bus nukrei
piama dar daugiau jaunųjų 
specialistų, baigusių aukštą
sias medicinos mokyklas. La
bai svarbu, kad partijos rajo
nų komitetai it vykdomieji 
komitetai labiau rūpintųsi 
jais, jų buitinėmis sąlygomis, 
padėtų jiems greičiau adap
tuotis. Tuo tarpu dėl pana

moje ligoninių, gana maloniai 
ir sudarė neblogas sąlygas 
darbui bei studijoms. Dalį 
laiko paskyriau kelionei- į 
kitus žymius medicinos cent
rus kaip Georgetown Uni
versity ir Washington, D. C. 
Mayo Clinic, Duke Universi
ty in N. C., Emory Universi
ty in Atlanta, Texas Heart 
Institute, U.C.L.A., Stan
ford University in S. F., 
University of Illinois, Cleve
land Clinic, Mass. General 
Hospital in Boston ir visoje 
eilėje mažiau pagarsėjusių 
ligoninių. Kelionės vizitų me
tu susipažinau su skirtingo 
lygio medicina įvairiose ligo
ninėse, su daugybe pasauli
nio garso specialistų. Iš jų 
paminėtini Denton Cooley, 
kuris yra vienas iš širdies 
chirurgijos pradininkų pa
saulyje ir turi didžiausią pa
tirtį širdies chirurgijoje. Jis 
labai maloniai priėmė, daug 
dalinosi patirtimi ir net 
pakvietė atvykti padirbėti 
ilgesnį laiką. Iš kitų įžymy
bių paminėtini John Bost
wick, Gordon Danielson, ku
ris irgi yra aplankęs mūsų 
kliniką ir ją gerai įvertinęs, 
Jan Jackson, Nicholas Geor- 
giade ir visa eilė kitų.

Manau, kad kelionės metu 
daug išmokau ir, grįžęs na
mo, galėsiu įdėti savo indėlį į 
Tarybų Lietuvos medicinos 
progresą ir liaudies sveika
tos apsaugos pagerinimą, 
vystydamas naujas naujas 
medicinos ir chirurgijos sri
tis. t

D ak t. Rimtautas 
Marcinkevičius

VVU širdies-kraujag. chir.
klinika

Nauja ambulatorija
SAKIAI. G«!gaudlJklo 

gyvenvietėle iikiio nau
jas dviaukitis mūras, ku 
riame jsikūrė ambulatorija. 
Tarpkolūkinės statybinės 
organizacijos darbų vyk 
dytojas J. Mažeika {telkė 
raktus ambulatorijos ve
dėjui J. PaSkevičiui.

šių trūkumų dar nemaža jau
nųjų kadrų kaita Akmėnės, 
Šalčininkų^ Šilutės, Švenčio
nių, Vilniaus ir kituose ra
jonuose. /

I

Šiandien gydytojai jau ima 
rūpintis ir sveiku žmogumi. 
Tuo tikslu respublikoje įgy
vendinama integruota nein
fekcinių susirgimų profilak
tikos programa. Išanalizavus 
sukauptus duomenis, bus at
liekamas žmonių su rizikos 
faktoriais — padidėjusiu 
kraujospūdžiu, per dideliu 
svoriu Ir t. t. — profilaktinis 
patikrinimas ir dispansferlža- 
cija.

Kaime gyvena trečdalis 
respublikos žmonių. Nuo to, 
kc^ks būs jų darbingumas, 
priklausys ir žemės ūkio ga
mybos rezultatą!. Todėl svar
bus medikų uždavinys'— 
formuoti sveiką gyvenimo 
būdą, išsaugoti brangiausią 
žmogaus turtą — sveikatą.
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KANADOS ŽINIOS
Čempionė iš Romainių St. Petersburg, Fla.

Churchilo šmėkla
J. YLA

Gal atsimenate Winstoną 
Churchilą, kuris, vos mū
šiams nutilus, atskubėjo į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas su savo planais šaltajam 
karui prieš Tarybų Sąjungą. 
Šiomis dienomis su tokiu pat 
užsidegimu prieš Tarybų Są
jungą lankėsi Kanadoje ir 
Jungtinėse Valstijose Brita
nijos premjerė Margaret 
Thatcher. Pasinaudodama 
Pietų Korėjos orlaivio nušo
vimu virš Tarybų Sąjungos 
teritorijos, šaukė Vakarus į 
ofenzyvą. “Jau laikas laisvei 
imtis ofensyvos”, šaukė Ka
nados parlamento ir senato 
bendrame posėdyje. Tą patį 
kartojo Toronte ir Edmonto- 
ne.

“Pavojus kyla iš skelbiamo 
Sovietų komunizmo .tikslo 
paskleisti savo sistemą po 
visą pasauli,’’ kartojo ji.

Girdi, Tarybų Sąjunga ap
siginklavo daug daugiau, ne
gu reikalinga apsigynimui. 
Tai esąs ženklas, kad šalis 
yra pasirengusi siekti savo 
tikslo ginklo jėga.

t Ji skundėsi, kad Nato ly
deriai Europoje nepilnai pri
taria jos idėjoms. Tik prezi
dento Reagano idėjos sūpuo
jančios su jos. Ji kartojo, kad 
Tarybų Sąjunga tik tada 
pradėsianti rimtai tartis, ka
da amerikiečiai paskleis Va
karų Europoje skraidančias 
raketas ir kitus ginklus. Tą 
patį kalba ir prezidentas 
Reaganas. ,

Šios moteriškės agitacija 
rado karštą pritarimą Kana
dos konservatų lyderių tar
pe. Jų lyderis Brian Moulro- 
ny atakavo premjerą Tru
deau parlamente, už pareiš
kimą, kad Pietų Korėjos or
laivio numušimas buvo nelai
mingas įvykis, o ne žmogžu
dystė. Jis ir jo sėbrai spyrė 
premjerą, kad jis atsiprašytų 
kanadiečius už tokį pareiški-

mą.
Bet premjeras Trudeau at

kirto jiems, jog reikia įsitem
pimą tarp Rytų ir Vakarų 
mažinti o ne didinti. Jis 
aiškino, kad Kremlių vadi
nant žmogžudžiais galima pa-' 
dėtį pabloginti, o ne pagerin
ti. Esą, reikalinga kaip nors 
pradėti kalbą, tartis. Tik 
tokiu būdu bus galima padėti 
nukentėjusiomsišeimoms.

Margaret Thatcher, reikš
dama nusivylimą NATO ly
deriais, šaukė: “Man tiesiog 
nesuprantama ir neįmanoma 
paaiškinti, kodėl mes negalė
jome aiškiau pasmerkti 
Europoje ir imtis akcijos pla
tesniuose NATO sluogs- 
niuose.”

Reikia pastebėti, kad Ka
nados premjeras Trudeau, 
nors pradžioje karštai parė
mė uždraudimą tarybiniams 
orlaiviams nusileisti Mon- 
treale, į šį incidentą atsineša 
daug blaiviau. Jis pareiškė, 
kad P. Korėjos orlaivis skri
do Tarybų Sąjungos teritori
ja virš dviejų“Valandų, kad 
tarybiniai orlaiviai bandė su
sižinoti su įsiveržėliu, bet 
negalėjo. Esą klaidinga ma
nyti, kad Kremliaus žmonės 
norėjo nužudyti tuos žmo
nes. Reikią žiūrėti į Krem
liaus žmones, kaip žmogiškas 
esybes, bandyti užmegsti ry
šius, kad sumažinus įsitempi
mą, kurs pasiekė pavojingą 
tašką.

Savaitinis populiarus žur
nalas “Maclean’s’’ Margaret 
Thatcherės vizitą Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose pava
dino “Thacherės Šaltojo Ka
ro Krusada.”

Nekurie komentatoriai pa
vadino jos idėjas bandymu 
išlaikyti jau sužlugusią Brita
nijos imperijos politiką. Bet 
ji užmirštanti, kad Britų “im
perija” jau ne ta, kokia buvo 
Churchilo laikais.

Jolanta Olberkienė.

Po ilgų atostogų spalio pir
mą dieną klubiečiai susirinko 
į Klubą, kuriame įvyko pir
mas šio sezono susirinkimas. 
Susiririko ne visi, nes yra 
susirgĮusiu. Kiti dar negrįžo 
iš atostogų.

Tačiau susirinkime dalyva
vo vidutiniškai narių bei sve
čių. Klubo prezidentas Valys 
Bunkus pravedė susirinkimą. 
Pirmiausia tylos minute bu
vo pagerbta mirus Klubo 
narė Antanina Jocienė.

Toliau sekė valdybos pra
nešimai iš birželio mėnesio 
veiklos. Valys Bunkus patei-

sezono susirinkimą.
Stasys Kuzmickas kalbėjo, 

kad svarbu šiandien pakalbė
ti apie mūsų spaudą bei 
vajininkus. “Laisvės” vaji- 
ninkas sutiko dirbti ir šiemet. 
Povilas Alekna “Vilnies”. Ju
lė Andrulienė,taipgi S. Kuz
mickas priminė, kad reikalin
ga atnaujinti prenumeratas 
“Laisvės” bei “Vilnies” į Ta
rybų Lietuvą. Taip pat at
naujinti žurnalas Neurosur
geons bei Journal of Urolo
gy. 15 kuopos sekretorė Bro
nė Vaitkienė skaitė birželio 
mėnesio protokolą, iždinin

Mirė ir palaidota Bessie Pavilionienė

Montreal, Quebec
Mūsų ligoniai

Antru kartu prisiėjo atsi
gulti į ligoninę Elenutei Mor- 
kevičienei. Šį kartą kiek il
giau. Nors sveikata dar ne 
kiek nepagerėjus, bet grįžo 
prie sergančio vyro.

Verdunietė Regina Jurkš- 
tiene nulaužė ranką. Gydosi 
namieje.

Chares Lukošius puolė nuo 
laiptų ir labai skaudžiai užsi
gavo. Ambulansu nuvežtas į 
Žydų ligoninę.

Visiems virš minėtiems li
goniams linkiu greitai pa
sveikt.

Mirę tautiečiai
Spalio 7 dieną mirė Elzbie

ta Andrijauskaitė, sulaukusi

75 metų amžiaus.
Spalio 10 dieną mirė seno

sios kartos tautietis Julius 
Milaknis, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Prieš kiek metų 
mirė jo žmona. Paliko sūnų 
su žmona ir tris anūkes.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o velioniams amžina ramybe.

Buvo atvykę
Jono Knistauto įr R. Spai- 

čienės sesutė su vyru iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
čia buvo atvykę pasisve: 
čiuoti.

Jonas Monstavičius, kuris 
dabar dirba Albertoje, buvo 
atvykęs atlankyti savo ma
mytę ir sesutę. P.

K. Timuko nuotrauka
Skambant maršui Raudon

dvario pilies kieme, ąžuolo 
vainiku buvo padabinta ge
riausioji šių metų Tarybų 
šalies melžėja, Lietuvos ve
terinarijos akademijos moko
mojo ūkio gyvulininkystės 
meistrė instruktorė Jolanta 
Olberkienė. Kauno rajono 
žemdirbiai gražiai pagerbė 
darbo pirmūnę, nuoširdžiai 
palinkėjo naujų laimėjimų.

Melžti karves Romainių 
fermoje Jolanta pradėjo 
prieš dvylika metų. Profesi
niu miestriškumu tada čia 
garsėjo ^pirmoji TSRS me
chanizuoto karvių melžimo 
čempionė Marija Šaulienė. 
Buvo fermoje ir kitų patyru
sių melžėjų. Karvės buvo 
rūpestingai prižiūrimos, pie
nas iš Romainių vartotojus 
pasiekdavo pirmarūšis jau 
tada, kai ši ferma priklausė 
“Pergalės” kolūkiu}. Prijun
gus jį prie Veterinarijos ąka- 
demijos mokomojo ūkio, fer
mos darbuotojams nuolat pa
deda mokslininkai dar inten
syviau tvarkyti pieno ūkį. 
Pirmoji iš Romainių TSRS 
mechanizuoto melžimo čem
pionė Marija Šaulienė per 
metus iš karvės primelždavo 
po 4,250 kilogramų pieno, o 
Jolanta Olberkienė šiemet 
pasiryžusi primelžti po pus
šešto tūkstančio.

Šiemet sąjunginio melžėjų 
konkurso finalinėms varžy
boms, kuriose dalyvavo 70 
pačių geriausių melžėjų, Jo
lantą ruošė jos pirmoji me-

kė platų pranešimą — sakė 
buvo atostogų metas, tačiau 
ne visi galėjo pasinaudoti, 
nes paskutiniame Klubo po
sėdyje nutarta, kad atostogų 
metu reikalinga sutvarkyti 
namo kiemas ir salės vidus. 
Čia reikėjo įdėti daug darbo. 
Dirbo Valdybos nariai bei 
direktoriai. V. Bunkus dėko
jo'visiems už prisidėjimą su 
darbu. Taip pat pateikė pra
nešimą. Kiti Valdybos na
riai, — Aldona Aleknienė 
skaitė birželio mėnesio pro
tokolą. Iždininkė Bronė Vait
kienė pateikė Klubo finansų 
stovį, iš renginių komisijos 
pranešimą pateikė Pranas 
Mockapetris. Pranešimus su
sirinkimas užgyrė.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pavaišino skaniais 
valgiais visus dalyvius. Po 
pietą sekė šokiai iki vakaro.

Spalio 8 dieną Lietuvių S. 
Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kuopos pirmas po atostogų 
susirinkimas.

Ji pravedė kuopos pirmi
ninkas Stasys Kuzmickas.- 
pirmiausia tylos minute pa
gerbti mirę kuopos nariai 
Antanina Jocienė, Marija Ju- 
džentienė, Jonas Andęiulai- 
tis. Paskui sekė Valdybos 
pranešimas.

kas Juozas Vaitkus pateikė 
kuopos finansų pranešimą iš 
4 mėnesių; iš renginių komi
sijos pranešimą pateikė Pra
nas Mockapetris. Visi prane
šimai buvo priimti.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pavaišino visus 
skaniais valgiais. Ačiū joms.

Svarbu parašyti keletą žo
džių apie Dainos Mylėtojų 
chorą; spalio 7 dieną, penk
tadienį, choristai turėjo pa
mokas. Šeštadienį, spalio 8 
dieną, kuopos renginyje iš
pildė dainų programą. Sta
sys Kuzmickas išpildė solo. 
Mūsų parengimų lankytojai 
myli chorą ir dainas.

Helena Janulytė šią vasarą 
viešėjo Lietuvoje kartu su 
savo motina. Viešnage abi 
labai patenkintos ir labai ge
rai kalbėjo apie Lietuvą, taip 
pat lankėsi Lietuvoje Aldona 
ir Povilas Aleknai. Jie taipgi 
gražiai kalbėjo apie dabartinį 
žmonių gyvenimą Lietuvoje.

Stasys ir Violet Kuzmickai 
pakeliavo plačiai po Ameri
ką. Aplankė savo sunu, duk
rą ir ju šeimas. Walteris ir 
Emilija Dūdai aplankė sūnų 
Conn.* yalstijoje. Atostogos 
sakė linksmai praėjo.

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 30 d., Dolton, Ill. 
ligoninėje, mirė nuoširdi pa- 
žangietė Bessie Pavilionienė- 
Cesnauskaitė, sulaukusi 98 
m. a. Velionė į šią šalį 
atvyko 1905 metais. Pir
miausia apsigyveno New 
Yorke. Ilgai netrukusi įstojo 
į ten veikusias pažangias 
organizacijas ir gražiai reiš
kėsi veikime. Tūlą laiką pas 
ją buvo apsigyvenęs A. Bim
ba, kuris daug prisidėjo prią 
jos pažiūrų pasukimo į darbi
ninkišką pusę.

Vėliau ji atvyko į Chicagą. 
Gyveno West Pullman apy
linkėje, o ilgiausiai Roselan- 
do kolonijoje. Jiedu su velio
niu vyru Juozu Pavilioniu vi
sur dalyvavo, priklausė prie 
veik visų pažangių organiza
cijų. Skaitė ir stambiai rėmė 
laikraščius “Vilnį” ir “Lais
vę”.

Dar prieš pat mirtį prašė 
savo sūnėno Alberto Pavilio
nio ir marčios Helen, kad jai 
mirus, jie įteiktų J. Urmo- 
nienei nuo jos $50, kuriuos ji 
padalintų sekamai: $25 “Vil
niai” ir $25 “Laisvei”. Jos 
prašymą įvykdė, ir įtei
kiau abiems laikraščiams jos 
paliktą, mažą, bet nuoširdžią 
dovaną-paramą.

Velionė buvo pašarvota L. 
ir F. Bukauskų koplyčioje, 
So. Holland, Ill. Spalio 5 d. 
ryte prisirinko kupina Bu
kauskų koplyčia velionės gi
minių ir idėjos draugų. Solis
tė G. Giedraitienė padainavo 
kelias momentui pritaikintas 
dainas, pačiai palydint var
gonų muziką, o jaunasis 
Frank Bukauskas pasakė

atatinkamą kalbą, priminda
mas, kad ji atvyko iš Lietu
vos prieš 78 metus ir pavyz
dingai gyveno. Turėjo daug 
draugų, deja, daugelis jų jau 
seniai ilsisi šaltame kape. Jis 
taipgi paskaitė atatinkamą 
eilėraštį. Gražus būrelis 

.draugų palydėjo į Lietuvių 
Tautines kapines, kur vėl F. 
Bukauskas pasakė kalbą ir 
padeklamavo. Jis priminė, 
kad velionės vyras mirė 
prieš 5 metus, spalio 1 d. 
Prieš tris metus ji persikėlė 
gyventi pas A. ir H. Pavilio- 
nius, kurie ir rūpinasi jos 
laidotuvėmis ir jų vardu lai
dotuvių direktorius užkvietė 
visus į Landmark restoraną, 
kur visi buvo puikiai pavai
šinti ir tuo būdu padėkota už 
suteiktas paslaugas laidojant 
mielą Bessie. Lai jai bus 
ramu ilsėtis šalia mylimo 
vyro Juozo. J. Urmonienė

i...........

FONTANAS — 
REKORDININKAS

Ženevoje vieno iš fontanų 
čiurkšlė muša į 140 metrų 
aukštį. Per vieną sekundę jis 
išmeta apie 500 litrų van
dens 200 km per valandą 
greičiu. Si Ženevos įžymybė 
įrengta dar praėjusio amžiaus 
viduryje. 1895 metais van
dens čiurkšlės aukštis siekė 
90 metrų.

TORIAI GAUNA 
DOVANAS

Valdančioji Anglijos kon
servatorių partija praėjusiais 
finansiniais metais iš didžio
jo verslo atstovų gavo 1,6 
milijono svarų" sterlingų, ra
šo. laikraštis ,,Sandi taims". 
Tai 309 tūkstančiais svarų 
daugiau, negu ankstesniais 
metais. Didžiojo biznio par
tiją savo įnašais rėmė 222 fir
mos.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ
Pirmininkas Stasys Kuz

mickas kalbėjo, kad šiemet 
turėjųnie ilgas atostogas, or
ganizacinės veiklos nebuvo 
tad , pranešimas trumpas, 
malonu matyti susirinkusius 
kuopos narius į pirmą šio

Spalio 29 Klubo renginys, 
lapkričio 5 dieną Klubo Susi
rinkimas, lapkričio 12 dieną 
LLD 45 kuopos susirinkimas.

Vieta 314 15 Avė. South. 
Prašom visą dalyvauti.

V. Rimkienė

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į Talką11

chanizuoto melžimo mokyto
ja ir dabartinė trenerė Lietu
vos veterinarijos akademijos 
dėstytoja Valerija Stankū
nienė. Abiejų moterų pa
stangos davė gražių vaisių. 
Varžybose pasiekta dviguba 
pergalė. Geriausių respubli
kos melžėjų rinktinė tapo 
komandine nugalėtoja.

H. Labanauskas

PIRMASIS BRAZILIJOS 
KOSMODROMAS

Brazilijos Maranjanos vals
tijose pradėtas statyti kos
minių tyrimų centras. Alkan- 
taro kosmodromas įsikurs Pa
gyvenamame rajone. Iš jo 
kils raketos tirti aukštuosius 
stratosferos sluoksnius. Dau
gelio pakopų raketos galės 
išvesti į orbitų aplink Žemę 
ir Brazilijos įmonėse paga
mintus palydovus. Brazilijos 
mokslininkai ruošiasi sava
rankiškam kosmoso šturmui^ 
rašo laikraštis „Nojcs Doič- 
lahd".

Utenoje įvyko respublikinės ristūnų lenktynės, kuriose dalyvavo apie šimtą 
geriausių Tarybų Lietuvos ūkių važiuotojų.
Nuotraukoje: Ristūnų lenktynių momentas. V. Gulevičiaus nuotrį.
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TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

S20.000 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 Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną

“LAISVES” 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
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TARP LIETUVIU PAVOJINGI 
PROCENTAI Detroit, Michigan

Draugė K. Petrikienė 
prieš kelias savaites turėjo 
pasiduoti ligoninėje sušluba
vus jos širdžiai. Po kokios 
savaitės sūnus Arturas ją 
parsivežė namo, bet jos šir
delė ir vėl sušlubavo. Dabar 
ji gydosi namie.

* ♦ ♦

“Mūsų “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas K. Meškėnas, 
gyvenantis So. Ozone Park, 
N. Y., pergyveno sunkią 
operaciją ligoninėje, o dabar 
gydosi namie.

♦ * ♦

Linkime ligoniams greit 
susveikti.

Red.

2000 metais daugiau kaip 
10 mili|onii europiečių ankš
čiau laiko mirs nuo lieju. tic- 
sioųiai susijusių su piktnau
džiavimu tabaku. Taip' gako 
Pasaulinės sveikatos apsau
gos organizacijos ekspertai. 
Jie su nerimu šneka kad rel
ies pradėti p’ačių kampanija 
prieš rūkym<), antraip aukų 
bus dar daugiau. S;okių tokių 
renilta’ų jau pasekta: I960 
metais rūkė 48.3 procento 
europiečių, po 20 metų — 
jau tik 41 2 proc Antra ver
tus, tabako pardavimas per 
tuos m^tus padidėjo. Kartu 
pastebima įdomi. bot ner'mą 
kelianti tendenci’a — suma
žėjo rūkančių vyrų, tačiau 
pagausėjo moterų.

KARALIUS DAR 
MOKOSI

$

Rugsėjo viduryje į Svarl- 
lendą slaota sugrįžo 16-metls 
princas Macbosetivė Dlami- 
nis, valstybės vyriausiosios 
dūrinėje mokykloje Dorsete 
(Angli>aj. Svazilende princu 
taip pat slaota sutiko šalies 
premjera*; Ochimnis Dlami- 
his, valstybės vyriausiosios 
tarybos bei karališkos šeimos 
atstovai. Tarp sutikusiųjų ne
buvo regentės karalienės Dze- 
livės, kuri dabar nušalinta 
(anie ..rūmų perversme" Sva- 
zil^nde .Tiesa" jau rašė).

Princas Machosotivė — bu
simasis šalies karalius, tačiau 
«o«tą jis užims tik tada, kai 
jam sukaks 21 motai.

DETROIT, MICHIGAN

Mirus

vyrui

i Josephine Urbon
I A 1983 m. Spalio 7 d.

Reiškiame/ gilią, nuoširdžią užuojautą 
Alphonse Urbon; sūnui John Urbon; marčiai
Cathy; anūkams Brian ir Eric; pusbroliui Raymond 
Lyben ir jo šeimai; mamytei Alice Vaznyt^i Briedis 
gyv. Tar. Lietuvoj; penkiems broliams ir vienai 
sesutei gyv. Tar2 Lietuvoj; visiems giminėms^AV 
ir Tar. Lietuvi 
kad ir mes kart

Pat ir Mike Stu 
Paul Lopenis 
Alice Sharka 
Anna Daukus 
Albena ir Albert Litvin 
Alda Liminsky 
Alice ir Albert Stacey 
Ruth ir John Merrick 
Anna Dočkus 
Emma ir Alfons Rye 
Bertha ir Tony Rye 
Eugenia Kapsanis 
Ruby Jeske 
Emily ir Bill Kennedy 
Lillian Beaume 
Ann Maezes 
Louis Turzak 
Johanna Jakstys 
Helen Krause. 
Stephanie Masis

f, bei įdėjos draugams. Žinokite, 
k liūdime netekę mylimos drauges.
kas Ann ir Stanley Tvaska

Clem Patocki
Frances ir Lpuis Labakas 
Lilliam Gugas
Anna Kairaitis
Ruth ir Servit Gugas
Aldona ir Vytout Petrui
Vincas Kirvela
Frank Yoshonis
Anna ir Eddie Balchunas
Isabel ir Al Brazas
Julius Rudys
George Janonis
Antoinette Waitkunas
Minnie iftChuck Tvaska
Marie Servial
Millie ir Tony Vasaris
Antonfette ir Kestutis Garelis
Estelle ir John Smith
Teofilė Masienė

CARLE PLACE, L. L

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo gyvenimo draugo

Vincento Kazlausko
' \ Mirė 1961 m. spalio 25 d.

.Gamta atskyrė jj nuo mūs .užgesindama jo 
gyvybės žiburėlį. Mes likome giliame liūdesyje iš 
kurio niekada neišeisinie.

Jau suėjo 22 metai, kai jis ilsisi aukštame 
kalnelyje, apsuptame žaliais medeliais, papuošta
me baltais nekaltybės ženklais.

Prisimename jksu meile, pagarba ir su liūdesiu 
širdyje. Lai būna jam ramu ilsėtis.

j j ANNA KAZLAUSKIENĖ
* . GYVENIMO DRAUGĖ

Šonus ir šeima

Spalio 7 d. žuvo visiems 
gerai žinoma detroitietė, JO
SEPHINE URBON. Ji dirbo 
savo krautuvėj, Hobby King, 
7607 East Seven Mile Road, 
Detroite, kur pardavinėjo vi
sokius atvirukus dėl įvairių 
progų bei švenčių. Vėlai po 
pietų į jos krautuvę įėjo 
viena moteris nusipirkt kor
tų ir rado Josephine Urbon 
ant grindų už baro prie re- 
gisterio guliančią kraujuose. 
Buvo pašaukta policija ir 
greitoji pagelba, bet pasie
kus Holy Cross ligoninę, ji 
buvo negyva. Kas nors norė
jo atimt iš jos pinigų ir ją 
nušovė su keliais šūviais iš 
revolverio. Nors jos krautu
vė buvo ant gatvės, kur yra 
daug žmonių visuomet, bet 
policija nesurado nei vieno 
žmogaus,kas galėtų pasakyt, 
kaip tas viskas įvyko.

Velionė Josephine Urbon 
buvo pašarvota Charles Step 
(Stepanausko) laidotuvių na
muose ir palaidota spalio 11 
d. Woodlawn kapinėse, kur 
yra ' palaidoti jos giminės 
Paul ii^ Helen Lyben bei 
George ir Sophie Nausėdai.

Dideliame nuliūdime velio
nė paliko vyrą Alphonse Ur
bon; sūnų John; marčią Ca
thy; anūkus Brian ir Eric; 
pusbrolį Raymond Lyben ir 
šeimą; mylimą mamytę Alice 
Vaznytę-Briedis, gyv. Tar. 
Lietuvoj; penkius brolius ir 
vieną sesutę^gyv. Tar. Lietu
voj; ir daug kitų giminių 
Amerikoje bei Tarybų Lietu
voj; daug artimų ir mylimų 
draugų bei pažįstamų.

Velionė gimė Josephine 
Briedis 1919 m. kovo 19 d. 
Raseinių apskrity j, Rinkšelių 
kaime, Lietuvoj. Jos teta 
Helen Vaznytė Lyben lankė
si Lietuvoj 1937 metais ir 
velionę Josephine atsivežė į 
Detroitą. 1940 metais birže
lio mėn. susipažino su Al
phonse Urbon ir apsivedė. 
1943 metais gimė jų sūnus 
John. 1945 metais pasidarė 
Amerikos pilietė. Jos vyras 
Alphonse Urbon tarnavo 
Amerikos armijoj Antrame 
Pasauliniaine Kare, o ji tuo 
tarpu dirbo Briggs dirbtuvė
je. Kai sugrįžo vyras namo iš 
karo, abu su giminėms Ray
mond Lyben ir Andy Nausė
da atidarė krautuvę pardavi
mui visokių atvirukų (cards 
for all occasions). Vėliau, 
1962 metais ta krautuvė pa
siliko jai vienai tvarkyt, kur> 
per visą laiką, ji viena ten 
dirbo ir prižiūrėjo.

Velionė su vyru Alphonse 
buvo pažangūs lietuviai; pri
klausė ir dainavo Aido Cho
re; taipgi buvo nariai Detroi
to Lietuvių Vaizbos Būto; 
priklausė prie moterų klubo 
(sorority) ir moterų investa- 
torių klubo; taipgi priklausė 
prie LDS bowleriu; sakoma, 
kad ji labai mylėjo lošt kėglį 
ir tą darydavo tris kartus į 
savaitę. Velionė Josephine 
Urbon aplankė savo mamytę 
ir visus gimines Tar. Lietu
voj du kartus ir rengės juos 
vėl aplankyt ateinantį metą.

Spalio 11 d. į laidotuvių

namus prisirinko nepaprastai 
daug žmonių. Jos gražus 
karstas skendo gėlėse, o ji 
ten gulėjo kaip graži lėlytė. 
Vienuoliktą valandą ryto pa
sigirdo liūdna vargonų melo
dija ir prie karsto pasirodė 
LDS prezidentas Servit Gu
gas. Jis apie velionės gyve
nimą, anglų ir lietuvių kalbo
se, gražiai pasakė ilgą kalbą.

Užbaigus, laidotuvių direk
torius dalyvius pakvietė 
praeiti pro karstą atsisvei-, 
kint su velione. Grabnešiai 
buvo: sūnus John Urbon, 
Dave Worbeck, Eddie Ur
bon, George Petro, Gary 
Lyben ir Eric Lyben. Ilga 
mašinų procesija pasiekė 
Woodlawn kapines, kur vėl 
kapinių koplyčioje su velione 
atsisveikino Servit Gugas vi
sų susirinkusiųjų vardu.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti pietums į 
Detroito Lietuvių Klubą. Bu
vo visuomeninis maitinimas
(catering), o visoms kitoms 
vaišėmis patarnavo Klubo 
sekretorius John Smith 
(Smitrevičius) su vicepirmi
ninko Tony Vasario pagalba.

Laidotuvėse dalyvavo gi
minės iš Chicagos: Edward 
Urban, Albina ir George 
Petro bei jų du vaikai Carol 
ir George. Velionės sūnus 
John su marčia Cathy taipgi 
atvyko iš Chicagos.

Detroito laikraščiuose bu- A
vo paskelbtajog velionės šei
ma prašo, kad, kas gali aukot, 
pasiųstų aukas dėl Hyper
thermia Cancer Research
Fund, dėl kurio dirbo velio
nės sūnus John Urbon Chica- 
goje, St. Luke ligoninėje.

Tai taip užsibaigė mylimos 
Josephine Urbon gyvenimas 
ir mūsų visų su ja atsisveiki
nimas. itebūna jai lengva 
žemele ilsėtis Woodlawn ka
pinėse, b mes likusieji reiš
kiame didelę užuojautą jos 
šeimai ir giminėms; ir mes
visi liūdime su Jumis.

Serga klubiečiai
Sužinojome, jog klubietė 

Anna Tamulienė (Tamol) 
randasi Oakwood ligoninėje, 
18101 Oakwood, Dearborne, 
kambarys 7$6—A. Jos šird
elė sušlubavo. *

Kitas Klubo narys, Alex 
Cotton (Katinas) taipgi ran
dasi ligoninėje: Bi-County 
Community Osteopathic 
Hospital, 13355 East Ten 
Mile Road, Warren, Michi
gan. Spalio 10 d. buvo pada
ryta operacija ir dabar jis 
sveiksta ligoninėje.

Linkime abiemsjklubie- 
čiams greit pasveikt ir vėl 
but su mumis.

Sveikiname
Klubietė Alexandra Shar- 

kienė minėjo, savo 86 metų 
gimtadienį rugsėjo 25 d. Ki
tas klubietis Frank Yosho
nis minės savo 93 metus 
spalio 27 d., o visiems gerai 
žinoma draugė Zuzana Dan- 
tienė minės savo 95 metus 
gruodžio 10 d. Sveikiname 
visus ir linkime jiems su
laukt dar daug linksmų me
tų. Stefanija

Baltimore, Md.
Štai visai netikėtai mirtis 

išskyrė iš mūsų tarpo taip 
gerai žinomą, didžiai mylimą 
asmenį Jennie Stanienę( su
laukusią 84 metų amžiaus.

Ji visą savo subrendusį 
gyvenimo laikętarpį praleido 
mūsų mieste. Bet netikėtai 
širdies atako smūgio ištikta 
mirė Lantana, Floridoje, kur 
netoliese gyvena sūnus Al
bertas ir marti Patricia.

Mes vertiname ypatą pagal 
jo nuveiktus darbus, ne tik 
asmeniam^et ir veikimo sri
tyje. Dr-gė Jennie Stanienė 
veikime paliko svarbų ruoštą 
nuveiktų darbų.

Pragyvenimą darėsi nuo 
pat jaunystės sukakus 12 
metų kaip nepilnametė, pa
suptomis dirbo kriaučių — 
dirbtuvėje, nes tėvai didelę 
šeimą auklėjant leicįcf pelny
tis savo pragyvenin/ą.

Nuo to laiko, iki Išeisiant į 
pensiją t pragyvenimą darėsi 
vyriškų drabužiu išdirbystė- 
je. Priklausė Amalgamated 
Clothing Workers of Ameri
ca Unijoje, kur visą laiką 
aktyviai dalyvavo, bet lietu
vių veikla kaip Literatūros 
Draugijos 25-ta kp.,Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
48 kp. tai buvo jos didelis 
rūpestis, kad jos gyvuotų, 
tam darbe kaip gabi šeimi
ninkė parengimuose lošė 
svarbią rolę.

Buvo ^/nėgėja spaudos. 
“Laisvė” buvo jos ge
riausiu draugu-mokytoju iki 
paskutinių dienų. Literatū
ros Draugijos knygų nemažai 
jos perskaityta. Gyvavus 
“Lyros” chorui nors tolokai 
gyvendama, nepagailėjo lai
ko — spėkų dalyvauti prakti
kose ir lošime lengvų opere
čių.

Išauklėjo du sūnus. Mirus 
1976 metais vyresniam sūnui 
Juozuįsulaukusiam 56 metus, 
žymiai pakirto jos sveikatą. 
Bet iš veikimo nepasitraukė. 
Sumažėjus lietuvių organiza
cijoms, įsipareigojo darbe 
Unijos Retiring Club. Mirus 
jos gyvenimo draugo Juozo 
Stanio 1980 metų mintis( per
sikelti į Floridą apsigyveni
mui, pilnai įvykdyta 1981 
metais į Lantana miestą.

Iki mirties pasiliko “Lais
vės” skaitytoja, L.D.S. 48 
kp. narė.

Visų jos nuveiktų darbų 
komisijoje — parengimuose 
jokiu būdu įvertinti nėra 
įmanoma. Bet būdama drau
giško linksmo būdo, pilnai 
užsitarnavo likusiųjų tarpe 

(pilnai prisiminti ją.
Jos kūnas tapo pergabentu 

atgal į Baltimorės miestą. 
Palaidota London kapinyne 
ten,kur ilsisi buvęs jos gyve- . 
nimo draugas J. Stanys. Lai
dotuvės įvyko privatiniai, tik 
dalyvaujant mažam skaičiui 
jos artimų draugų.

Palaidota be jokių religinių 
apeigų. Likusiems iš mūsų 
atminčių ji niekuomet neiš
dils, jos paveikslas liks mūsų 
akyse.

Gili užuojauta sūnui Albert 
ir marčiai Patricia.

Vinco Duktė
i

Pranešimas
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 A

, Pirmosios kuopos rengėjai
i 
Į ■

PRO UŽPAKALINES
DURIS

Kasmet i Ispaniją nelega
liai įvežama prekių už 100 
milijardų pesetų, .'rašo laik
raštis „EI Pais". Populiariau
sia kontrabanda — tai narko
tikai ir amerikietiškos cigare
tės. Muitinės tarnybai pa
vyksta sulaikyti tik dcslm’a- 
dalį milžiniško prekių srau
to.

“LAISVĖS” TRADICINIS METINIS i

i KONCERTAS IR BANKETAS _ 
įvyks sekmadienį, lapkričio 13 d.

Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Koncerto pradžia 2 vai.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]

Laukiame svečių iš Washington, D. C. konsulo ir 
TSRS Washingtone ambasados pirmojo sekreto
riaus V. Sakalausko su šeima — žmona Jūrate, 
dukra Jurga ir sūnum Mariu.

Koncertą atliks solistai Ą. Dupsha [Daukša], Aldona 
DeVetsco [Klimaitė], Amelia Young [Jeskevičiūtė], E. 
Brazauskienė, Victor Becker; taip pat vietinis Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler. Kohcerto akompanistė bus 
buvusi Aido Choro vadovė Aldona Anderson [Žilinskaitė].

Auka $12.

Aido Choras vadovaujamas Mildred Stensler 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BRIEFS
New York Aido Chorus 

had its first rehearsal this 
season Saturday, October 
15. Attendance was good.

“Laisve’s” annual concert 
is less than a month away so 
we have to practice hard to 
give a good performance. ,

It was good to be together 
again and specially good to 
see Tessie Stočkus and 
Adele Lupshevice. They 
have missed chorus activities 
for a while because of chan
ging their living place. Now 
that our teacher Mildred 
Stensler also moved to Lei
sure Village, New Jersey, 
they all are coming together 
in Mildred’s car. This is a big 
help to our chorus. Don’t 
miss any rehearsals!

We received some sad 
news about our chorus mem
ber Florence Kazakevičius. 
She was badly hurt in a car 
accident and her boyfriend 
killed in that accident. Our 
deepest sympathy to Flo
rence and hope that at least 
she will recover; completely 
from her injuries and will be 
with us very soon again.

We stoqB for a moment in 
silence in memory of our 
chorus member M. Hacin- 
kevičius who died recently in 
Long Island after a serious 
illness.

We ended our rehearsal 
richly covered food and 
drinks Celebrating Nellie 
Vent’s and Nellie Shumbris’ 
birthdays. Thanks to both 
Nellies for a wonderful treat.

Others who donated some
thing for the table were 
Irena Krivitskas, Adele Lup
shevice, Use Bimba and Tes
sie Stočkus.

* * * ,
LDS branch 1 Arts & 

Crafts Festival is here —- 
Sunday, October 23, starting

1 o’clock in Laisve’s hall. Let 
us hope it will be a nice day 
and a good crowd. Holidays 
are coming. You may find a 
gift you \ave been looking 
for. See you there!

* ♦ ♦

From Anthony Bimba’s Di
ary:

March 1, 1943 »
Traveled all night. Tired 

and sleepy but trying to 
work all day.

March 2, 1943 ;
A letter from Peggy — a 

Waoc. Complains about the 
selfish commander who 
wants only for herself a 
higher position, but would 
not promote anybody else.

March 19, 1943
Reading a book on chess — 

trying to learn the game.
Last night went to sę£ my 

brother in Paterson. He has 
been sick in bed for two 
weeks now, has sciatic in 
his legs, and suffers terribly.

March 25, 1943, ‘
Last night had a meeting 

of five of us. We were dis
cussing some of the mistakes 
of our paper, and policies.

March 27, 1943
Aido chorus concert and 

dance. Very small. The cho
rus lost many members on 
account of the war.

March 31, 1943
Reading “48 Saroyan Sto

ries.” Not impressed at all. 
One can not call it literature. 
Some of them may be better 
than the ones I have read so 
far.

Of late William Saroyan 
has become rather popular 
among certain American 
readers.

April 3, 1943
Today “Laisve’s” bazaar.

Use

The First Baltic Front. Tommy-gunners of the Nth unit 
pursue the enemy. In the foreground an anti-tank gun 
crew.




