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KRISLAI
Atviroji Sąjunga 
Du vandens lašai 
Moterys ir vyrai 
Laimėjusių vargai

R. BARANIKAS

Izraelio premjerui Šąmirui 
lankantis Washingtone ten 
faktinai buvo sudarytas kari
nis paktas tarp Izraelio ir 
JAV. Oficialiai tas paktas 
motyvuojamas aiškinimu, 
kad reikia priešintis “sovieti
nei įtakai Artimuose Rytuo
se“. Faktinai tas paktas nu
kreiptas prieš visus arabų 
išsilaisvinimo judėjimus, pir
moje eilėje palestiniečius.

Tikrumoje tas paktas ne 
tik tarp dviejų šalių. Slaptai, 
užmaskuotai, kad neįerzinti 
perdaug savo masių, prie to 
pakto faktinai priklauso to
kie reakcininkų valdomi 
kraštai kaip Jordanas ir Sau- 
di-Arabija.

□ .s
Nereikia nei sakyti, kad 

toks Izraelio valdžios artimas 
bendradarbiavimas su jan- 
kišku imperializmu yra žalin
gas patiems Izraelio žmo
nėms lygiai kaip arabų ma
sėms. Taikinga demokratinio 
Izraelio ateitis priklauso nuo 
sugyvenimo su demokratinė- 
mūs jėgomis. Bet dabartinė 
Izraelio valdžia stovi labai 
toli nuo tokio įsitikinimo: 
Begino-Šamiro ultra-dešinus 
sionizmo sparnas ir Reagano 
militarizmas panašus kaip du 
vandens lašai.

Statistika rodo, kad beveik 
visais klausimais Amerikos 
moterys užima pažangesnes 
pozicijas negu .vyrai. Štai 
keli pavyzdžiai

Ar Reaganas užsitarnavo, 
kad jis būtų išrinktas antru 
kartu į prezidentus? Moterų, 
38% tam pritarė, vyrų 
53%. t

Ar pritariama Reigano už
sienio reikalų politikai? Mo
terų pritaria 43%, vyrų 
57%.

ArTįeaganas gali įvelti 
JAV į Kąrą? Moterų 49% 
taip mane/, vyrų tik 33%.

Ar pritariama Grenados 
invazijai? Moterų tik 45%, 
vyrų 68%.

Ar pritariama Reagano 
ekonominei politikai? Moterų 
42%, vyrų 56%.

Kaip matome, moterys, 
kaip rodo statistikos duo
menys, geriau supranta Rea
gano politikos žalingumą, ne
gu vyrai. Tas išplaukia iš 
fakto, kad Reagano adminis
tracija, kaip republikonai 
bendrai, gan priešiškai atsi
neša į moterų lygybės judėji
mą. Moterų organizacijos, 
kad ir nepažangios, dažnai 
kritiniai atšilusia apie Rea- 
ganą ir pasėkoje moterys 
labiau linkusios bendrai vi
sais klausimais Reaganą la
biau kritikuoti. ,

U
Yra kita Amerikos gyven

tojų grupė, kuri instinktyviai 
atsineša kritiškai į Reaganą 
ir jo administraciją, — tai 
Juodieji amerikiečiai. Juo
dieji priešiški Reaganui dėl 
įvairių priežasčių: jis nere
mia kovos prieš rasizmą; jis 
apkarpė valdišką labdarą, ir 
tas liečia juodąsias mases; 
jo kabinete sėdi eilė pro- 
rasistų ...

Statistika keičiasi, bet šiuo 
metu apskaičiuojama, kad 
net 85% visų Juodųjų gy

Tarybų Sąjunga pasirašė sutartį 
dalyvauti Olimpiadoje

Los Angeles. — Pereitą 
savaitę čia lankėsi trylikos 
asmenų sporto delegacija iš 
Tarybų Sąjungos ir aptarė 
daug reikalų, susijusių su 
tarybinių sportininkų daly
vavimu ateinančių metų 
tarptautinėje sporto olimpia
doje, įvyksiančioje Los An
geles mieste.

Tarybų Sąjungos olimpinio 
komiteto pirmininkas Marat 
Gramov pasirašė sutartį su 
Olimpiados Organizacinio 
Komiteto pirmininku Peter 
Ueberroth dėl Tarybų Sąjun
gos dalyvavimo toje olimpia
doje.

Apie tai buvo pranešta 
jungtinėje spaudos konferen
cijoje, kurioje dalyvavo abu 
pareigūnai ir suteikė daugiau 
informacijų. Oficialiai apie 
dalyvavimą bus pranešta bir
želio 2 d. Iki tos datos apie 
savo dalyvavimą Komitetui 
turi pranešti visos pakviesto
sios valstybės, kurių esama 
net 154. To reikalauja Tarp
tautinio Olimpinio Komiteto 
nuostatai.

Spauda buvo painformuo
ta, kad Tarybų Sąjunga įtei
kė JAV vyriausybei pareiš
kimą, prašydama sutikimo 
leisti tarptautiniame Los An
geles aerodrome nusileisti 
čarteruotiems Aerofloto lėk
tuvams, kurie atgabens 
sportininkus. Taip pat nori
ma gauti leidimą tarybiniam 
keleiviniam laivui apsistoti 
Los Angeles uoste. Tas lai
vas per olimpiados laikotarpį 
būtų naudojamas įvairiems 
socialaus pobūdžio susitiki
mams.

Gramov pareiškė, kad ofi
cialiai bus prašoma tarybi
nius sportininkus apgyven
dinti olimpiniame miestelyje, 
kuris bus įkurtas UCLA 
(universiteto) rajone.

Dėl narkotikų naudojimo 
jis pareiškė: Tarybų Sąjunga 
esanti priešinga ir neleis,' 
kad jie būtų naudojami, ir 
viliasi, jog prasižengimai bus 
griežtai baudžiami.

Kai dėl sportininkų saugu
mo, tai Gramov atsakė: “Ką 
gi, Los Angeles laikoma An- 

ventojų balsuotų prieš Rea
ganą.

□
Juodi merai (burmistrai), 

kaip žinia, dabar valdo eilę 
Amerikos didmiesčių, ypa
tingai Vidurvakariuose: Chi- 
cagoje, Detroite, East Saint 
Louis, Pontiac ir t. t.

Bet jų likimas ne toks jau 
lengvas. Chicagos meras 
Washingtonas, Detroito me
ras Coleman Young ir liku
sieji nuolat susiduria su sun
kia problema: senosios politi
nės miestų mašinos, miesto 
valdybose įsitvirtinę seni 
balti profesiniai politikieriai 
jiems nuolat sudarinėja kliū
tis, sabotuoja jų pastangas.

Ypaču sunki padėtis Chica- 
coje, kur miesto tarybos na
rys Vrdolyak suorganizavo 
stiprią frakciją, kuri blokuo
ja Washingtono pastangas.

Vrdolyak yra slaviškos kil
mės ateivių sūnus. Senosios 
konservatyvės Demokratų 
partijos mašinos naudoja to
kius kaip jį, tikslu skleisti 
pro-rasistinius nuodus Rytų 
Europos kilmės baltųjų dar
bininkų tarpe.

Marat Gramov, kairėje, ir Peter Ueberroth Los Angeles 
spaudos konferencijoje praneša, kad Tarybų Sąjunga 
pasirašė sutartį su Organizaciniu Olimpiados Komitetu dėl 
savo sportininkų dalyvavimo olimpiadoje.

gėlų miestu, . . . bet aš 
manau, kad jūs visi su mani
mi sutiksite, jog ne vien tik 
angelai tame Los Angeles 
mieste gyvena”.

Pabrėžta, kad JAV Valsty
bės departamentas nedavė 
vizos Tasso korespondentui 
lydėti šią delegaciją ir daly

Paliko Nobelio 
medalį Censtakavoje

Varšuva. — Buvęs Lenki
jos Solidarnošč unijos lyderis 
Lech Walensa kartu su žmo
na Danuta ir sūnum Bogdan 
bei savo parapijos Gdanske 
klebonu kun. Jablonskiu ap
lankė Censtakavoje Juodo
sios Madonos koplyčią ir te
nai paliko savo aukso medalį, 
kurį jam per jo žmoną įteikė 
Nobelio Taikos Komitetas.

Tasai medalis pakabintas 
ant sienos prie kitų įvairių 
medalių ir širdžių, vadinamų 
votumais, ir puošiančių sieną 
prie to paveikslo. Ten pat 
yra įrašytas ir “Solidarnošč“ 
vardas.

Walensa spaudai pareiškė, 
kad jis tą medalį nusipelnė 
ne pats, bet padedamas len
kų tautos, tai tegul jai jis ir 
priklauso. Bet jis pats neva
žiavo to medalio ir diplomo 
atsiimti, nes bijojo, kad val
džia galinti jo neįsileisti su
grįžti namo. Walensos žmona 
gruodžio 10 d. su sūnum 
dalyvavo Oslo, Norvegijoje, 

hupindamass m saugumu pati nesaugi

Taip atrodo viena iš dviejų betoninių barjerų, įrengtų prie JAV misijos Jungtinėse 
Tautose New Yorke. Barjeros pastatytos, prisibaiminant, kad ekstremistai arabai 
neįvykdytų vad. kamikazės puolimų prieš tas patalpas. Panašiom barjerom “pasiruošė” 
ir Baltieji rūmai Washingtone bei kiti valdiniai pastatai. Ekstremistai aiškina, kad jie 
priešingi JAV politikai Artimuosiuose Rytuose, o Amerika ją vadina “rūpinimusi tautų 
saugumu ir demokratija”. |

vauti spaudos konferencijo
je.

Amerikiečių sporto žurna
listai rašo, kad ši spaudos 
konferencija paaiškino daug 
dalykų apie TSRS dalyvavi
mą olimpiadoje ir užčiaupė 
burnas tų, kurie rašė ar 
norėjo, kad ji nedalyvautų.

Nobelio premijų įteikimo iš
kilmėse ir priėmė atžymėji- 
mą bei perskaitė Lecho kal
bą. Joje buvęs Solidarnošč 
lyderis kalbėjo ir apie Lenki
jos vidaus reikalus, kviesda
mas valdžios atstovus tartis 
su unija.

Su Nobelio premija einanti 
$190,000 suma būsianti pa
skirta remti žemės ūkio pro
jektams Lenkijoje.

Tuo tarpu Lenkijoje oficia
lioji spauda jį kaltina, kad jis 
esąs “kiekvienos lenkų šei
mos priešas“ ir tvirtina, jog 
pats prertiijos paskyrimas ir 
jos įteikimas pirmoje eilėje 
turėjęs politinį pobūdį. Už tą 
pačią ekonominę tvarką da
bar Walensa kalba, o jis pats 
su savo bendrais iš Solidar
nošč privedė kraštą prie eko
nominės anarchijos. Dabar 
jis jau prašo prez. Reaganą, 
kad nuimtų ir sankcijas prieš 
Lenkiją, nes jos padariusios 
šaliai nepaprastai daug žalos.

Didėja reakcija 
prieš mirties bausmę

Angola, Louisiana. — 
Gruodžio 18 d. šios vietovės 
valstybiniame kalėjime elek
tros kėdėje numarintas 31 
m. negras Robert Wayne 
Williams, pasmerktas mirti 
už maisto produktų krautu
vės sargybinio nužudymą. 
Tai pirmas toks mirties įvyk
dymas toje valstijoje 0er 
pastaruosius 22 metus. Prieš 
eidamas į ekzekuciją, Wil
liams pareiškė, kad jis esąs 
nekaltas ir apeliuoja į visus 
kovoti prieš mirties bausmę 
ateityje. Jis buvo antrasis 
negras tarp dešimties asme
nų, kuriems įvykdyta mirties 
bausmė nuo to laiko, kai tas 
įstatymas Amerikoje atgai
vintas 1976 m.

Neseniai Floridos valstijo
je taip pat buvo įvykdyta 
mirties bausmė. Net popie
žius prašė pasigailėjimo, bet 
gubernatorius ir teismas at
metė. Netrukus, kaip rašo 
spauda, seks daugiau. Ry
šium su tuo visoje Amerikoje 
didėja reakcija prieš mirties 
bausmę, aiškinant, kad dau
geliu atvejų kaltė nesanti 
pakankamai įrodyta. Reika
laujama, kad būtų priimti 
įstatymai prieš mirties baus
mę.

Neįsileidžia moterų 
j valdžių

Geneva. — Gruodžio 7 d. 
Šveicarijos parlamentas 
slaptu balsavimu atmetė so
cialistų partijos nominuotąją 
Lilaine Uchtenhagen būti 
kandidate į septynių asmenų 
valdomąjį organą Federalinę 
Tarybą. Parlamentas patvir
tino kandidatūrą kito socia
listo, kuris net neturėjo par
tijos nominacijos.

55 metų amžiaus ekono
mistė ir finansų ekspertė 
Uchtenhagen atstovauja Ziu- 
richo kantoną žemuosiuose 
rūmuose nuo 1971 m., kada 
Šveicarijoje buvo suteiktos 
moterims politinės teisės.

Washington. — Spaudos 
konferencijai prez. Reagan 
patvirtino, kad savo nusista
tymą kandidatuoti ateinan
čiuose prezidentiniuose rin
kimuose jisai oficialiai prane
šiąs ateinančio sausio 29 die
nos vakare.

Argentina sugrįžta į
de II okratinių šalių tarpą

Buenos Aires. — Raul Al- 
fonsin, pilietinės radikalų są
jungos lyderis, tapo Argenti
nos prezidentu, valdžios per
davimo ceremonijoms įvykus 
gruodžio 10 d. Inauguracijos 
iškilmėse dalyvavo daugiau 
kaip 70 šalių diplomatiniai 
atstovai.

Šitaip pasibaigė apie aš
tuonerius metus užtrukusi 
karinės diktatūros valdžia, 
kuri kaltinama nužudžiusi 
per šešis tūkstančius pilie
čių, įtariamų radikalizmu ar
ba kaip kitaip nepritarusių 
režimui.

Naujasis prezidentas, 56 
m. amžiaus, žinomas kovoto
jas už žmogaus teises, savo 
kalboje prašė parlamentą pa
naikinti amnestiją, kuri kari
nės diktatūros metu buvo 
paskelbta kariuomenei, daly
vavusiai tų piliečių kankini
me ir žudyme. Jis sakė, kad 
nusikaltėlius turės teismas 
nubausti, bet jau ir parla
mente pradedama sudaryti 
specialus investigacijų komi
tetas.

Prezidentas Alfonsin perė
mė pareigas iš gen. maj. 
Reynaldo Bignone, kuris 
prieš pusantrų metų karinės 
diktatūros buvo paskirtas 
tam postui, kai tapo nu
traukti karo veiksmai žygyje 
prieš Falkland-Malvinų sa
las. Gen. Bignone teikiama 
daug kredito, išvedant šalį iš 
karinės diktatūros į civilinę 
valdžią.

Užpereitą pirmadienį pasi
traukė trys karinės diktatū
ros vadai, bet naujasis prezi
dentas žada į pensiją pasiųsti 
ir daugiau karininkų ir grą
žinti respubliką visiškon civi
lių valdžion.

Argentiniečiai ypatingai 
entuziastingai dalyvavo inau
guracijos iškilmėse, o su jais 
kartu buvo ir iš ištrėmimo 
sugrįžusi prezidentė Isabel 
Peron, kurią 1976 m. kovo 24 
d. nuvertė kariuomenė, ir 
buvęs prezidentas Arturo 
Frondizi. Tačiau iškilmėse 
nesimatė nė vieno iš buvu
sios karinės diktatūros vadų.

Naujasis prezidentas savo 
kalboje žadėjo sugrąžinti Ar
gentiną į demokratinių tautų 
tarpą bei pradėti taisyti eko
nominę padėtį, ypač suma
žinti infliaciją, kuri šiuo me
tu siekia 600 proc. Be to, 
Argentina užsieniui yra sko
linga apie $40 bilijonų. Ta
čiau prezidentas įspėjo savo 
tautiečius, kad turės užtruk
ti laiko, ligi viskas ateis į 
normalias vėžes.

Geneva. — Naftos reikalų 
ministrai, atstovaujantys sa
vo šalims OPEC konferenci
joje gruodžio 8 d. sutarė 
užšaldyti iki ateinančių metų 
pirmojo ketvirčio savo $29 
kainą už naftos statinę ir 
kasdieninę gamybą, siekian
čią 17.5 milijonų statinių per 
dieną.

Paryžius. — UNESCO ini
ciatyva čia surengtas simpo
ziumas, paminint Karlo 
Markso <^100 metų mirties 
sukaktį. \Diskusijos buvo 
pravestos^ pažvelgiant į 
Markso mokslo ir jo ekono
minių teorijų inašą žmonijos 
labui.

Raul Alfonsin

Nuolatinę 
orbitinę stotį

Edwards Air Force Base, 
Cal. — Sėkmingai sugrįžo iš 
savo dešimties dienų skridi
mo erdvėlaivis Columbia, 
kad ir pavėlavusi aštuoniom 
valandom. Laivo komanda 
turėjo sunkumų su kompiu
teriais. Manoma, kad tasai 
uždelsimas nusileisti numa
tytu laiku pakenkęs kai ku
riems bandymams, bet dar 
neaišku kokiems. Lėktuve 
pirmą kartą skrido tokia di
delė įgula — net šešių vyrų, 
jų tarpe ir pirmą sykį sve
timtautis — vokietis.

Jau kalbama, kad prez. 
Reagan netrukus^Žadąs pa
skelbti naują Amerikoš'planą 
erdvės tyrimuose — erdvėie 
įkurti nuolatos veikiančią or
bitinę stotį.

Tarybos Sąjungos spauda 
ryšium su tuo rašo, kad tai 
ne naujas dalykas, nes Pen
tagonas jau nuo seno puose
lėja panašius planus. Su 
daugkartinio naudojimo kos
minių laivų skridimu siejami 
toli siekiantys ketinimai mili
tarizuoti kosminę erdvę.

Teisia komunistus
Teheran. — Radijas prane

šė, kad Irano valdžia pradėjo 
teismus prieš savo piliečius, 
kaltindama už priklausymą 
komunistų partijai Tudah ir 
už dalyvavimą veikloje, sie
kiant nuversti vyriausybę. 
Teisiami aštuoni asmenys.

Kitas teismas prasidėjo 
anksčiau. Jame taip pat tei
siami tos partijos nariai, pa
našiai kaltinant.

Prez. Marcos priešai 
rengiasi veiklai

Manila. — Ateinančių me-Z" 
tų sausio 7-8 dienomis įvyk& 
konvencija, kurios tikslas ap
tarti politinės veiklos strate
giją prieš prez. Ferdinand 
Marcos. Konvencijoje daly
vaus visos opozicijos partijos 
ir piliečių grupės.

Planavimo darbams vado
vauja nužudytojo opozicijos 
vado Benigno SI Aquino Jr. 
brolis Agapito Aquino.

Washington. -į- Čia rengia
masi užmegzti oficialius san
tykius su Vatikanu. Prez. 
Reagan pasirašė įstatymą, 
kuris panaikina 1867 m. 
draudimą leisti pinigus išlai
kyti JAV diplomatinei misi
jai Vatikane. Greičiausia bus 
įsteigta ambasada.
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'trategija ir derybos
Derybos tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
nevoje nutrauktos nekuriam laikui. Tarybų Sąjunga 
v o įspėjusi JAV ir likusį pasaulį, kad, jeigu amerikiečiai 
sys naujus vidutinės distancijos branduolinius ginklus 

:.;arų Europoje, ji bus priversta nutraukti derybas, nes 
i t tuo klausimu joms neliktų pamato. Washingtonas 
ekuliavo; kad Tarybų Sąjunga tik “blofina”, kad ji 
.tinai savo pažado neištesės. Amerikos sąjungininkai 
.Karų Europoje, įskaitant konservatyves valdžias Vakarų 
jkietijoje ir Britanijoje, įspėjo Washingtoną, kad TSRS 
/ėjimas yra rimtas. Bet Reagano administracija laikėsi 
;, o.
Mat, Reaganas tiki, kad Tarybų Sąjunga, anot jo, “rimtai 
rėsis” tik po to, kai mes jai įrodysime, ant kiek mes 
.presni. Daug kas jį įspėjo, kad jis žaidžia su ugnimi, kad 
stato pasaulį, įskaitant mūsų šalį, į mirtiną pavojų: taip 

. spėja demokratinė opozicija Kongrese, taip jį įspėja net 
ras skaičius buvusių aukštų republikonų pareigūnų ir 

.. KŠtų karininkų. Bet jis eina savo keliu, į kurį jį skatina 
^ausiai militaristinis elementas Pentagone, ultra-reakci- 
i republikonai, ginklų gamintojai. . .
ad, derybos nutrauktos. Taipgi nenustatyta nauja data 
derybų tarp JAV ir TSRS apie strateginių ginklų 

.tinimą. Pasaulis stebi abu galiūnu, kurie kaip ir ko nors 
ūkia iš viens kito. O branduolinio karo pavojus didėja su 
Mkviena diena.

■<ą gali daryti pasaulio žmonės? Mums ypatingąi svarbu, 
gali daryti mūsų šalies, Amerikos žmonės. Iš tam tikrų 
menų atrodytų, kad taikos judėjimas yra toks galingas, 

■ jis tikriausiai galėtų paveikti mūsų valdžios kursą.
c galvokime: vienu ar kitu mąstu už pastangas taikos labui 
■Ja dauguma Demokratų partijos vadų, kurie nori 

. ndidatuoti į prezidentus; dauguma darbo unijų vadovų;
veik visa katalikų bažnyčios aukštoji vadovybė; daugu- 
protestantų bažnyčių pastorių^žydų reformuotų rabinų 
dauguma; dauguma mokslininkų ir aukštųjų mokyklų 

Lytojų; beveik visi rašytojai, dailininkai, teatro žmo-
• • o • • • •

Atrodytų, kad tai galinga jėga, su kuria valdžia turėtų 
■ raitytis. Bet taip nėra. Demokratų vadovai kalba 

..arkiai, kai jie agituoja prfeš Reaganą, tikėdamiesi patys
i ; .inti jo vietą, bet jų atstovai Kongrese visaip svyruoja 
i ravimuose, kada prisieina konkrečiai pasisakyti apie 
g.nklavimąsi. Katalikų vyskupai beveik vienbalsiai pasisa
kė už nusiginklavimą, bet vietinėse bažnyčiose yra tiek ir 
; t k dvasiškių, kurių nusistatymas yra diametriškai 

lešingas vyskupų valiai (pažvelkime į lietuvių parapi-
. . .). Protestantų labiau liberališki dvasiškiai, kurie 

priklauso prie taip vadinamos Bažnyčių tarybos, energingai 
veikia už taiką. Bet jie atstovauja didmiesčių ir bendrai 
š aurinių valstijų liberališką bažnyčios sparną, o tuo pačiu 
1 ku Pietuose baptistų ir kitų sektų protestantų dvasiškiai 
dažnai priklauso prie taip vadinamos “Moralinės daugu- 
r )s”, kuri ultra-dešini, stojanti dar daugiau į dešinę nuo 
i agano. Unijų ^adovai laiks nuo laiko pasisako už taiką, 
! kasdieninėje veikloje neremia taikos judėjimo, su 
i šiomis išimtimis, kur unijoms vadovauja pažangesni 
žmonės.

Ir taip galima tęsti iš eilės. Už taiką stojantieji 
n. okslininkai universitetuose įstengia gan “civilizuotai” 
s gyventi su tais mokslininkais, kurie padeda karo 
n ašinai. Taip, diskusijos vyksta, bet jos vyksta “teoretine 
plotme”, lyg stoti prieš karą ir stoti už karą yra dvi 
intelektualinės nuomonės ... 1

Rašytojai ir kultūros žmonės bendrai stoja už taiką, bet 
balsas neatsispindi pakankamai stipriai didžiojoje 

•; .y-.ūdoje, kur redakcijose sėdi žmonės, kurie, kad ir kiek 
I Pikuodami Reagano administraciją, įstengia galutinėje 

adoje atsistoti jos pusėje. Studentuose beveik absoliute 
dauguma stoja už taiką ir nusiginklavimą, bet judėjimas, 
? i.s jis egzistavo Vietnamo karo metu, dar neįsisiūbavo.

•ekuris laikas atgal net 70 milijonų amerikiečių stebėjo 
t vizijoje siaubingą, sukrečiantį vaizdą, kas atsitiktų su 
mažu miesteliu (Lawrence, Kansas); jeigu Jį pasiektų 
b anduolinė bomba. Ultra-dešinieji reakcininkai bandė, 
r. leisti pravesti tą programą, bet jiems nepasisekė. Kokios 
t programos pasekmės? Sakoma, kad daugelyje vietų, 
ypatingai mažuose miesteliuose ir tarp farmerių, taikos 
ji.dėjimas žymiai sustiprėjo. Tai geras atsakas. Bet yra, 
s <oma, ir kitokio atsiliepimo. Pedagogai sako, kad po tos 
p ogramos studentų tarpe žymiai sustiprėjo alkoholizmas. 
Daugelis jaunų žmonių yra taip nusivylę, taip beviltingai 
žiūri į gyvenimą, kad jie nori pagyventi, kol gali. . .
. Tas viskas reiškia, kad dar sunkesnė našta užgula ant 
tikrai pažangių amerikiečių, ant kairiečių. Mes, geriau 
negu kas nors kitas, žinome, kokie klasiniai interesai mūsų 
šalyje nori ginklavimosi, mes, geriau negu kas nors kitas, 
žinome, kaip taikos ir socialinės pažangos siekiai turi eiti 
ranka rankon; mes, geriau negu kas nors kitas žinome, 
kaip žmonių organizavimas iš bazės, iš apačios, masinis 
organizavimas, su laiku pakeičia jėgų balansą šalyje. 
Pažangiečiai organizavo Amerikos žmones jų kovose už 
aštuonių valandų darbo dieną; už teisę priklausyti darbo 
unijoms; už rasinę lygybę, už moterų teises; prieš karą 
V etname. Iš paviršiaus gali atrodyti, kad kairiečiai kaip ir 
izoliuoti nuo Amerikos žmonių, bet tai tik paviršutiniškas 
vaizdas. Faktinai tiesos žodis su laiku pasiekia mases, tik 
reikia darbuotis, darbuotis, darbuotis ....

Kanadoje išeinantis katali
kiškos orientacijos savaitraš
tis “Tėviškės žiburiai” yra 
aršiai reakcinis leidinys. Vis
gi, techniškai, kalbos atžvil
giu ir informacijos bei 
straipsnių gausumu tai ne
blogai redaguojamas laikraš
tis. Bet laiks nuo laiko ten 
pasirodo ir rašinių, kurie la
biau tiktų Chicagos atsilikė
lių organui “Naujienoms”, 
negu šiam leidiniui. Toks yra 
Algirdo Gustaičio straipsnis 
pavadintas “Okupuotos Lie
tuvos žurnalas ‘Kinas’ ”

Į Gustaičio rankas pateko 
keli to žurnalo numeriai 
(1983 metų 3, 4, 5, 6) ir 
“Tėviškės žiburių” bendra
darbis ėmėsi tą Lietuvos 
žurnalą kritikuoti . . . 
Visų pirma jis ėmėsi mokinti 
Lietuvos žurnalistus . . . lie
tuvių kalbos. Jam nesupran
tamas, sako jis, žodis titrai,- 
ir jis lyg protestuoja, kad 
žurnalas “Kinas” jį naudoja. 
Bet faktinai žodis titrai gerai 
žinomas kiekvienam apsi
švietusiam lietuviui, — jis 
apibūdina visus ekrane pasi
rodančius užrašus, kurie 
įvardina filmo direktorių, 
aurorių, aktorius, technikus 
ir t. t. (anglų kalboje naudo
jamas terminas credits) Yra 
ir kitas žodis, kurį Gustaičiui 
gal vertėtų išmokti: sub-tit
rai (angliškai sub-titles), kas 
reiškia užrašai, kurie išver
čia į kitą kalbą filmo origina
lišką garsinę kalbą.

Jam taipgi nepatinka žodis 
“kolizija” ir jis reikalauja, 
kad jis būtų išvytas iš lietu
vių kalbos. Bet jis nepataria, 
kokį žodį vartoti jo vietoje. 
Nejaugi jis nori, kad būtų 
rašoma ‘‘priešingų interesų 
susidūrimas”?

Bet Algirdo Gustaičio atsi
likimas ne tiek kalbos nemo
kėjime, kiek jo pačios vulga- 
riškos kalbos vartojime. Jis 
rašo:

“Tenai pagamintas filmas

Vilnietė Faustina^ Bružaitė 
rašo apie vaisiažoles . . .

Vaistažolių supirkimo pun
ktas Vilniuje, Partizanų gat
vėje. Tirštas aitrus kvapas 
gniaužia nosį, plūsta j burną, 
svaigina. Kur tik pažvelgsi — 
vaistingosios žolės. Pačios 
įvairiausios. Turbūt tik čia ir 
gali pamatyti tokią jų gau
sybę vienu sykiu.

Gyvenimas čia virte verda. 
Per tas porą valandų, kurias 
praleidau punkte, jame pabu
vojo apie keturias dešimtis 
žmonių.

Punkto vedėja Birutė. But- 
janova vijurku sukasi, tačiau 
lauke vis dėlto nutįsta eilu
tė. Viduje laukti gali tik trys 
keturi žmonės, mat labai jau 
nedidelės B. Butjanovos val
dos. Ankšta • patalpa statyte 
pristatyta maišų su vaistažo
lėmis. Vienų šonai smarkiai 
išsipūtę, juose — gysločiai, 
jonažolės, šermukšnio uogos. 
Kiti tik puspilniai arba ir vi
sai subliūškę, laukia nesulau
kia mėtų, ramunėlių, čiobre
lių rinkėjų.

Žvilgsnis užkliudo kampe 
pūpsančius maišus su gelto
nais milteliais.

— Tai pataisų sporos. Jo
mis gydomos pragulos, iššu- 
timai. Šiais metais, matyt, 
gausiai užderėjo, nes dažnas 
žolininkas ateina, nešinas pa- 
taisais. Jau supirkta daugiau, 
negu plane numatyta. Pririn
kti šitų gelsvų dulkelių riėra 
paprasta, bet nelengvas triū
sas neblogai atlyginamas: ki
logramas pataisų sporų kai
nuoja 15 rublių, — pasakoja 
B. Butjanova.

• Tik kantrus ir itin kruopš
tus žoliautojas tinkamai 'pa
ruoš kitą vertingą vaistinį 
augalą — rugiagėlę. Mėlyn
žiedė labai įnoringa ir nepa
tyrusiam rinkėjui dažnai iš
krečia nemalonų pokštą. Taip 
atsitiko ir 9-osios vidurinės 
mokyklos mokinukui. Vaiki
nukas nežinojo, kad rugiagė
lės žiędai džiovinami labai 
greitai šiltoje, gerai vėdina
moje patalpoje. Be to, juos 
nuolat reikia vartyti, kad iš
liktų natūralios mėlynos spal
vos. Jo atneštos rugiagėlės 
buvo išblukusios — vienas 
svarbiausių požymių, kad gy

apie kažink kokį komunistinį 
cyplį [duota jo pavardė] pasi
reiškusį Rusijos caro laikais 
Obelupių kaime, Suvalkijoje. 
Per dvi skiltis — jo nuotrau
ka. Atrodo apšepęs žydas ar 
ruskelis . . .”

Taigi, Gustaitis, kaip kiek
vienas šovinistas, ne tik pra
vardžiuoja kitos tautybės 
žmones (rusas jamv “ruske
lis”) bet net moka atpažinti 
juos iš fotografijų . . . Gus
taičio šovinizmas toks aršus, 
kad jis net nenori suteršti 
savo lūpų to asmens pavar
de!

Štai kita ištrauka iš Gus
taičio rašinio:

“‘Kino’ 18 psl. duota nuo
trauka iš filmo ‘Herkus Man
tas’ — žymiojo prūso, kovo
jusio prieš okupantus kry
žiuočius vokiečius. Režiso- 
rius — Marijonas Giedrius. 
Apie šį filmą verta daug 
rašyti, paskirti pilną ‘Kino’ 
numerį. Tokie filmai gali 
parodyti dalį istorinės lietu
vių tautos praeities. Sovietai 
visomis išgalėmis stengiasi 
pavergtiesiems neduoti ver
tingų pavergtųjų istorinių 
prisiminimų. Vergai turi būti 
ramūs.”

Kaip tą suprasti? Gustaitis 
sako, kad tokie filmai kaip 
“Herkus NĮantasD^gali kelti 
nacionalistinius jausmus ir 
kad “sovietai visomis išgalė
mis” to nenori prileisti. Bet, 
juk tas filmas buvo pagamin
tas Tarybų Lietuvoje! Ir ne 
tik pagamintas, bet labai 
plačiai aprašytas ir komen
tuotas — ką Gustaitis užtiko 
viename “Kino” numeryje tai 
tik žiupsnelis ...

Galų gale Gustaitis turi 
kitą nusiskundimą apie žur
nalą “Kinas”: jis sako, kad 
ten netelpa “Jokios žinutės 
apie lietuvius filmų artistus 
užsienyje, JAV-se.” v

Apie kokius “lietuvių artis
tus užsienyje”: Apie ką jis 
plepa?

domoji galia prarasta.
Ne tik 9-osios vidurinės 

mokyklos auklėtinis tą dieną 
iš punkto išėjo susikrimtęs. 
Iš keturiasdešimties septyni 
žoliautojai atnešė neteisingai, 
ne laiku surinktas arba blo
gai išdžiovintas vaistažoles. 
Perniek nuėjęs darbas, skriau
da gamtai, nuostolis žmogui. 
O juk reikėjo tiek nedaug — 
užsukti i punktą, į bet kurią 
vaistinę pasiklausti, pasklai
dyti moksleiviams skirtas 
LTSR sveikatos apsaugos mi
nisterijos vyriausiosios farma
cijos valdybos paruoštas kny
gutes „Konkursiniai vaistiniai 
augalai", „Vaistinių augalų 
rinkimo rekomendacijos". Ir 
stropiausia mokinį gali ištikti 
nesėkmės, jei jo geri norai 
nebus paremti elementario
mis žiniomis apie vaistinguo
sius augalus.

B- Butjanova tikrina moks
leivės atneštus kmynus. Juo
se pilna žemių. Kur ir kaip 
rinkusi? Mergaitė sutrikusi 
sako:

— Mama vakar parduotu
vėje nupirko...

Miesto vaikui paruošti ki
logramą (dažniausiai tokia 
norma nustatoma mokyklose) 
vaistinės žaliavos nėra leng
va. Reikia turėti omenyje, 
kad iš šimto kilogramų žalios 
žolės apytikriai gaunama 20 
kilogramų džiovintos. Bepigu 
būtų, jei galėtum priskabyti, 
pavyzdžiui, gysločių, išbėgęs 
į kiemą. Bet rinkti vaistažo
les miesto ribose griežtai 
draudžiama — tai jau nebe 
vaistas. Mat nuodingos me
džiagos — chemijos pramo
nės, fabrikų ir gamyklų, au
tomašinų veiklos produktai 
susikaupia dirvožemyje ir au
galuose. Vadinasi, žoliauti 
reikia specialiai išsiruošti, ly
giai kaip uogauti ar grybau
ti.

1982 metais Vilniaus moks
leiviai surinko 8 tonas vais-f 
tinės žaliavos už 12389 rub
lius. Geriausia vaistažolių 
rinkėja pripažinta 41-oji vi
durinė mokykla. Jos auklėti
niai pernai į punktą pristatė 
1562 kilogramus ir gavo 2461 
rubli. Daugiausia vaistažolių 
surinko šeštokė Laima Luko- 
ševičiūtė.

Artėjant Tarybų Lietuvos išvadavimo iš hitlerinių okupantų 40-osioms metinėms, 
Vilniuje, rekonstruotame skvere prie senamiesčio, pastatytas monumentas Didžiojo 
Tėvynės karo partizanams ir pogrindininkams. Jo autoriai — skulptoriai J. 
Kalinauskas ir A. Zokaitis, architektai — G. Baravykas, K. Pempė, G. Ramunis. 
Didžiulė daugiafigūrinė kompozicija, išlieta iš bronzos, simbolizuoja drąsą ir 
didvyriškumą kovotojų, kurie kartu su Tarybinės Armijos kariais atnešė tautoms 
laisvę, kartų kartoms dovanojo taikaus darbo džiaugsmą.

Monumento atidengimo iškilmėse kalbėjo Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevičius. Jis priminė, kad Didžiojo Tėvynės karo metais 
respublikos teritorijoje veikė daugiau kaip 90 partizanų būrių ir grupių, sutelkusių 
kovai su priešu virš 10 tūkstančių žmonių. Tarybinius partizanus visokeriopai rėmė 
plačiosios liaudies masės, gausios antifašistų pogrindininkų grupės.

Nuotraukoje: Naujasis monumentas. K Jankausko nuotrauka

Amoralūs
Įsivaizduokite tokį dalyką: 

banditai braunasi į namus ir 
žudo visus, kurie jiems pasi
taiko po ranka. Gyventojai 
pasiaukojamai ginasi. Kai
mynystėje atsiranda žmonių, 
kurie pareiškia, kad jie nori 
padėti smurto aukoms ir pra
deda vesti “derybas” su plė
šikais. Normalus gyvenimas 
pažeistas. Tai kelia gyvento
jų pasipiktinimą. Jie reika
lauja, kad užpuolikai ir ne
kviesti gynėjai išeitų. “Gel
bėtojai”, kurių nuolat daugė
ja, atsako ugnimi ir kalaviju. 
Griaudžiant pabūklams, jie 
įsitvirtina ir faktiškai oku
puoja svetimą^teritoriją . . .

Kalbant schemiškai, kaip 
tik tokia įvykių raida Libane. 
Kaip visada, agresorius —- 
tai Izraelis, o “gelbėtojos” — 
vadinamosios daugianaciona
linės pajėgos, pirmiausia 
JAV kariuomenė. Baltieji rū
mai išduoda ir provokuoja 
libaniečius ir palestiniečius.

“Aukštos moralės” misiją 
Washingtonas vykdo ir Gre
nadoje. Pasak jo, JAV Nu
siuntė savo kareivius, kad jie 
duotų laisvę jos gyvento
jams. Iš tikrųjų jis ne tik 
atėmė grenadiečiams teisę 
nulemti savo likimą, bet dau
gelį jų ir nužudė.

Susidūręs su panašia situa
cija gyvenime, kiekvienas 
žmogus reaguotų nedvipras
miškai — pasmerktų agreso
rių ir jo globėjus.

Tie, kurie fariziejiškai mo
ko pasaulį gyventi taip, kaip 
gyvena Amerika, jau įprato 
pažeidinėti elementarias 
žmonių moralės normas. Li
bane jie moko bombomis ir 
artilerijos sviediniais, Salva
dore — genocidu, Vietname 
jie mėgino įvesti amerikietiš
ką tvarką nuodingaisiais che
mikalais ir napalmu. Į Gre
nadą tokią Washingtono mo
ralę atnešė iki dantų apgin
kluoti jūrų pėstininkai.

Moralizavimas apgaudinė
jant pasaulio visuomenę —- 
ne naujas metodas. Tai — 
pačios kapitalizmo prigimties 
padarinys. Pavojinga, kad 
Jungtinės Valstijos morali
zuoja, siekdamos užmaskuoti 
pasibaisėtinus termobran
duolinių skerdynių rengimo 
planus.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje Washingtonas, 
vykdydamas atominio šanta-

III oralistai
žo politiką, be jokio karinio 
būtinumo numetė atomines 
bombas į Hirosimą ir Naga
sakį. Žmonija niekada neuž
mirš, kad JAV panaudojo 
atominį ginklą prieš begink
lius gyventojus.

Kaip tik Amerikos impe- 
riąlizmas po to sukurstė gin
klavimosi varžybas ir ėmė 
kaupti masinio žmonių naiki
nimo priemones. Nuo to lai
ko, kai į Baltuosius rūmus 
atėjo R. Reagano adminis
tracija, Washingtonas perkė
lė ideologinius prieštaravi
mus į valstybių savitarpio 
santykių sferą.

Pavyzdžiui, JAV ragina 
savo sąjungininkus stiprinti 
“Atlanto solidarumą”, o kar
tu daro didelę Žalą jų ekono
miniams ir kitiems intere
sams. Ar tai ne apgaulė ir 
noras gauti naudos kitų są
skaita?

Ir kuo toliau, vis daugiau. 
Vakarų Europą Washingto
nas laiko kažkokia “buferine 
zona”, kurios dalia — bran
duolinės konfrontacijos atve
ju patirti atsakomąjį smūgį. 
Net kosmosas, kuris atveria 
beribes galimybes taikiai 
bendradarbiauti, jo sumany
mu turi būti paverstas karo 
arena. <

Dabartinis JAV preziden
tas grasina ne tik kitoms 
šalims. Dėl jo kurso ir ameri

ROBERTAS KETURAKIS

Aš spėju
Tos miglos vakaro virš jūros —> 
iš vaikystės:
jas mačiau.dar tuo laiku 
kada nebuvo jūra sutverta

ir mano sapnas sklendė erdvėje 
jau ne vaizduotės valdomas 
o nesibaigiančio tvėrimo 
kuris yra pasaulių spąstai

Tai aš atsimenu kaip tobulus eilėraščius 
sapnuojamus vėsioj seklyčioj 
už pravertų langų siūbuojant medžiams 
ir nuojautoms po pasakišku dangumi 
juokais trumpėjant vasarai.
ir atsidūstant 
kamienams baigusiems sujungi dar šiltą 
mįslingą metlankj

Dabar tu dideliam rate mėnulio 
norėtum kad visi matytų 
tą vaikišką sapnų architektūrą 
iš kurios — aš spėju — 

ir buvo nužiūrėtos 
gražiausios saulės ;
ir gražiausios sielos

kiečių tauta gali tapti atsako
mojo smūgio auka. Sampro
taudamas apie galimumą ka
riauti “ribotą” branduolinį 
karą, jis slepia nuo savo 
tėvynainių tiesą.

Štai kodėl pasaulio visuo
menė pagrįstai pasipiktinusi 
dabartinių užjūrio moralistų 
mėginimais, mokyti pasaulį, 
tuo maskuojant ruošimąsi 
naujam karui. Žmonės teisin
gai mano, kad mūsų dieno
mis valstybių veikėjams ne
turi būti leista vadovautis 
pavojingu Prancūzijos abso
liutizmo laikų principu — 
“Po manęs, kad ir tvanas!”

Žinoma, Amerikos impe
rializmas veikia ne vienas. 
Kai kuriems jos sąjunginin
kams NATO bloke taip pat 
tenka atsakomybė už tarp
tautinio klimato blogėjimo ir 
ginkluotės didinimą. Bet fak
tas lieka faktu: kaip tik Wa
shingtonas yra pagrindinis 
padėties pasaulyje aštrėjimo 
kaltininkas.

Tautos šiandien vieningai 
stoja už dorus ir apgalvotus 
veiksmus tarptautiniuose 
santykiuose. Kaip tik todėl 
visame pasaulyje remiamos 
aiškios, visiems žmonėms su
prantamos Tarybų Sąjungos 
taikios iniciatyvos, jos pasi
ryžimas spręsti tarptautines 
problemas derybomis. 0 
amoralių moralistų melas ir 
provokacijos save vis labiau 
demaskuoja. VI. Burbulis
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Reguliariai, įvairiai, saikingai

A. Ališausko nuotr.

Profesorė pastebi, jog žmonės per mažai žino apie racionalią 
mitybą. Labai gaila, kad Ir mūsų jaunimas mokyklose nesupažindi
namas su mitybos pagrindais. Mokėti racionaliai maitintis nė kiek 
ne mažiau svarbu, kaip mokėti sportuoti, braižyti, piešti, vartoti 
būtiniausius įrankius.

Maitintis reikia įvairiai, reguliariai, saikingai. Laikydamasis šių 
principų, žmogus turėtų ilgai būti darbingas, sveikas, nenutukti, 
vadinasi, jam netektų griebtis badavimo ar kokių didesnių apri
bojimų. '

j mūsų prašymą pakomentuoti kai kuriuos reiškinius, profesorė 
štai ką papasakojo.

BADAVIMAS — tai ne fiziologinis dalykas, nebūdingas žmo
gaus prigimčiai. Paprastai badauja tie, kurie nori sublogti, tačiau 
badavimo metu nukenčia organizmo aprūpinimas būtinomis me
džiagomis. Todėl mokslininkų tarpe didelių badavimo entuziastų 
nėra. Tačiau kartais badavimas naudojamas kaip gydymo metodas, 
padedantis gydyti aterosklerozę, sunkias nutukimo formas ir kt. 
Vadinamosios Iškrovos dienos yra galimos ir reikalingos. Šiaip jau 
aptukusiems žmonėms reikėtų valgyti mažiau 'ir daugiau judėti.

NUTUKIMUI įvertinti yra įvairių formulių ir lentelių, nors žmo
gaus svoris arba kūno masė yra gana individualus dalykas. Labiau
siai paplitusi orientacinė sveiko žmogaus kūno masės formulė yra: 
iš ūgio, išreikšto centimetrais, atimti šimtą. Vadinasi, 165 cm ūgio 
žmogus turėtu sverti apie 65 kg. Tačiau idealus svoris bus tada, 
jei jis 10—15% bus mažesnis už normalų, nes tuo atveju susidaro 
palankiausios sąlygos organams funkcionuoti.

DIETOS. Kas nori suliesėti, turi mažinti maisto kiekį, tačiau, mais
tas turi likti įvairus. Dietos yra reikalingos gydymui, kai žmogus 
serga įvairiomis ligomis. Suliesėjimui skirtosios dietos yra orien
tacinės. Ne visiems Žmonėms melsto normos tos pačios, todėl rei
kėtų mokėti pačiam apskaičiuoti dietos maisto racioną.

VEGETARIZMAS — tai maitinimasis tik augaliniu maistu, arba 
kai prie augalinio maisto dar pridedami kiaušiniai‘ir pieno produk
tai. Pastaroji, ne pilno vegetarizmo forma, labiau galėtų būti priim
tina seniems žmonėms. Augantis, jaunas bei suaugęs organizmas 
reikalingas ir gyvulinio ir augalinio maisto, tačiau j senatvę tas 
procentas galėtų keistis. Ir seniems žmonėms visiškai atsisakyti 
mėsos nevertėtų, tik valgyti jos mažiau. Augalinis maistas turi sa
vybių mažinti aterosklerozę. Kita jo teigiamybė — jis šarmina or- 
ganizmo vidinę terpę tuo tarpu, kai mėsa ją rūgština. Tačiau au

“LAISVE”

galiniame maiste yra medžiagų, kurios mažina kalcio, cinko, ge
ležies pasisavinimą. Pieno produktuose bevelk nėra geležies. Ką tik 
gimęs kūdikis turi savo organizme geležies atsargų pusei metų. 
Jeigu sulaukęs šio amžiaus kūdikis ir tolięu būtų maitinamas vien 
pienu — jis susirgtų mažakraujyste. Vegetarizmas turi ir teigiamų, 
ir neigiamų pusių. Geriausia laikytis vidurio, valgyti viską, bet sai
kingai. Vienašališkai maitinantis, organizmui vis ko nors nepakaks. 
Pavyzdžiui, iš mėsos organizmas sugeba pasisavinti iki 30% ge
ležies, o iš augalinių produktų — apie 7—8%.

Iki šiol svarstoma, ar naudingi senesniems žmonėms kiaušiniai, 
į tai atsakyčiau, kad kiaušinio baltymas labai naudingas, nes turi 
subalansuotą amino rūgščių rinkinį. O tryniai taip pat labai ver
tingi, bet ne visiems naudingi, kadangi turi nemažai choles
terino. Senesniems žmonėms trynius reiktų riboti! Kiek riboti? Čia 
vėl — individualus dalykas.. Gal porą kartų per savaitę, gal ma
žiau, o kitam — gal Ir visai nereikia.

Cukrus -organizmui taip pat reikalingas. TSRS Medicinos Mokslų 
Akademijos Mitybos institutas rekomenduoja jo vartoti ne dau
giau 20—30% bendro angliavandenių kiekio. Sunkiai fiziškai dir
bantiems vartotina daugiau, nedirbantiems — mažiau; tai priklau
so nuo eikvojamos energijos kiekio. Tokiu būdu per dieną išeitų 
ne daugiau kaip 50—100 g, turint galvoje Ir tą cukrų, kuris yra 
maisto produktuose.

Aliejai būtinai reikalingi, bet negalima jais pakeisti visų rieba
lų. Geriausia, kad trečdalį visų suvalgomų riebalų sudarytų auga
liniai, o senų žmonių racione tą santykį didinti iki pusės visų rie
balų kiekio.

Aštrių prieskonių (pipirų ir pan.) vengti tiems, kurių nesveikos 
kepenys. O mūsų daržuose augančių krapų, salierų, petražolių, 
gelsvių, peletrūnų ir kt. auginti kuo daugiau.

Mineralinių vandenų nuolatos gerti nereikia, bet retkarčiais — 
naudinga, nes gauname įvairesnių mikroelementų. Vandenų rūšis 
keisti. Vasarą gerti daugiau, nes prakaituodamas kūnas netenka 
druskų. Tačiau — ne kasdien.

Alus teikia B grupės vitaminų, ypač B<, bet apkrauna inkstus, 
žadina apetitą.

Kava — tonizuojantis gėrimas, joje esantis kofeinas yra j tarsi 
vaistas. Na, o vaistų per daug vartoti nereikia.

Vitaminų reikšmė daug kam žinoma. Morkose yra daug karoti
no — provitamino A, kuris veikia profilaktiškai prieš vėžį. Iki 
300 mg karotino dozė netoksiška. Todėl morkų reikia valgyti, bet 
eksperimentais įrodyta, kad per didelis jų kiekis trikdo skydliau
kės veiklą. Sumažinus piene riebalų kiekį, kartu su riebalais paša
linami ir vitaminai A ir D. Tokį neriebų pieną reiktų vitaminizuo
ti, Kad nežūtų vitaminas C, daržovių — pomidorų, agurkų, svogū
nų laiškų bei salotų — geriau nepjaustyti.

Rabarbarų, špinatų, rūgštynių atsisakyti reikia tiems, kas turi po
linkį į oksalatinių akmenų susidarymą. Kitiems šių daržovių atsisa
kyti nereikia.

Tamsios spalvos uogose, ypač juodavaisėse aronijose, yra gana 
daug dažų. Dideli jų kiekiai didina kraujo krešėjimą. Tačiau kad 
tai paveiktų, reikia uogų suvalgyti daug. O truputis aronijų, net 
ir vyresniems žmonėms, nepakenks.

Šiltas patiekalas, taip pat sriuba skatina skrandžio sekreciją, 
virškinimo liaukų darbą. Todėl bent jau kartą per dieną (mažiau
siai!) reikia valgyti šilto maisto (neskaitant arbatos ir kavos).

Kepta mėsa skanesnė už virtą, apkepusiame paviršiuje yra ska
tinančių virškinimą medžiagų. Priklausomai nuo virškinamojo'- apa
rato būklės vieniems labiau tiks kepta, kitiems — virta.

Didėjant kūno masei, reikia angliavandenių-‘ir riebalų kiekį su
mažinti. O baltymų pertekliaus paprastai nebūna;

Daug kas domisi maiste randamais nitratais, pesticidų, herbici
dų liekanomis ir kt. Visos tos priemaišos vadinamos ksenobiofi- 
kais; jų kiekį maisto produktuose reikia tikrinti. Maisto užterštu
mas — didelė problema.

Turi reikšmės ir maisto medžiagų derinimas. Kai vartojama dau
giau baltymų, reikia daugiau C vitamino, todėl prie mėsos tinka 
daržovių salotos. Vartojant daugiau angliavandenių, reikia daugiau 
Bi vitamino.

Labai reikšmingas yra medžiagų apykaitos procesų paveldėji
mas. Kieno apykaita nepilnavertė — atitinkama mityba yra kaip 
vaistas.

Dėkojame profesorei už pokalbį.
Kalbėjosi ALDONA BALTRONIENE

“Tarybinė Moteris’’

LIETUVOS MUZIKA 
MIESTUOSE

IR MIEST
svarbiau įvesti į didįjį muzikos pasaulį, iš
mokyti pamilti muziką.

Didžiu!] darbą šiame bare nuveikė mūsų 
Filharmonija. Neseniai viename interviu il
gametis jos meno vadovas, kompozitorius 
R. 2igaiti$ prisiminė savo darbo pradžią 
1963 metais. „Pradžia buvo nelengva... 
pašliję simfoninio orkestro reikalai, negau
sios atlikėjų jėgos, nereguliarūs koncertai 
periferijoje, menkos muzikinio gyvenimo 
tradicijos... Buvau įsitikinęs, kad respubli
kos koncertinio gyvenimo sėkmė turėtų 
priklausyti nuo kelių pagrindinių momentų 
— iavų atlikėjų ugdymo, koncertų geogra
fijos plėtimo bei koncertinio gyvenimo tra-

^Kultūros JTltgarsiai

meno,

“DUONAJR ROŽĖS’’
Viena 'veikliausių darbo 

unijų kultūros srityje yra 
ligoninių darbininkų, prie 
kurios New Yorke priklauso 
apie 15,000 narių. Unija žino
ma kaip “Distriktas 1199” ir 
ji turi nuosavą centrą Man- 
hattano centre.

Ši unija yra išvysčiusi pla
čią kultūrinę programą, kuri 
pavadinta “Bread and Ro
ses”, kas reiškia — “Duona 
ir rožės”? Šis pavadinimas 
yra kilęs iš kovingos strei- 
kierių dainos Naujosios An
glijos audyklose prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. “Duona 
ir rožės”, toje dainoje simbo
lizavo dvejopą siekį: geres
nio ekonominio gyvenimo ir 
dvasinių poreikių, - 
kultūros, grožio . . .

“Duonos ir rožių” progra
mą plati ir įvairi. Unija yra 
gal vienintelė šalyje, kuri 
turi savo meno galeriją, ku
rioje vyksta nuolatinės tapy
bos, braižybos arba skulptū
ros programos. Unijos salėje 
nuolat skaitomos paskaitos, 
referatai. Vyksta koncertai, 
veikia orkestras, dramos ra
telis. Taipgi veikia visokios 
lavinimosi klasės. Programai 
vadovauja senas pažangus 
unijos veikėjas Moe Foner, 
kuris pats yra rašytojas.

Panašią programą dabar 
organizuoja kita unija, taip 
vadinama “District 65”, prie 
kurios priklauso raštinių ir 
krautuvių darbininkai.
“PRIEŠ APARTHEID A”

Paryžiuje atsidarė tarptau
tinė meno paroda, kurios 
siekis yra išreikšti protestą 
prieš rasinę segregaciją Pie
tų Afrikoje, tai yra, prieš 
taip vadinamą apartheidą. 
Parodoje dalyvauja apie šim
tas žymiausių dailininkų, vy
riausiai iš Vakarų Europos. 
Bet pasirodė, kad tarp to 
šimto tik trys moterys daili
ninkės pakviestos dalyvau
ti, — po vieną iš Lenkijos, 
Italijos ir Jugoslavijos.

Keli Amerikos dailininkai

atsisakė toje parodoje daly
vauti. Jie ir keli kritikai 
pasiuntė organizavimo komi
tetui sekamą laišką:

“Mes karštai . pritariame 
kilniam tikslui, kovai prieš 
rasinę segregaciją, kovai 
prieš apartheidą. Bet mes 
esame pasipiktinę, kad kovo
dami prieš rasinį apartheidą 
Pietų Afrikoje, parodos or
ganizavimo komitetas prakti
kavo savotišką apartheidą — 
apartheidą prieš moteris dai
lininkes. Kovoti už moterų 
lygybę yra tiek pat svarbu, 
kaip kovoti už rasinę lygy
bę.”

Organizavimo komitetas 
atsakė:

“Bandydami organizuoti la
bai svarbią parodą, mes ne
galėjome kreipti dėmesį į 
sąstatą pagal lytis . . . .”

Protestuotojai atsakė ko
mitetui:

“Iš jūsų atsakymo aišku, 
kad jūs įieskaitote moteris 
dailininkes svarbiomis. Pa
saulyje yra šimtai moterų 
dailininkių, kurios tiek pat 
arba dar geriau žinomos, 
negu vyrai, kuriuos jūs pa
kvietėte parodoje dalyvau
ti.”

Nežiūrint protestų, paroda 
atsidarė su iškilmingomis ce
remonijomis Paryžiuje. Bet 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus padėjėjas kovai 
prieš apartheidą Enuga S. 
Reddy, kuris dalyvavo paro
dos atidaryme, išreiškė savo 
apgailestavimą, kad diskri
minuota prieš moteris.
PRISIMINIMAS . . .

1936-ais metais, kai fašisti
nė priespauda dar buvo savo

3-IAS PUSLAPIS

; viešpatavimo čiukuryje, 
Kaune pasirodė naujas žur
nalas, “Literatūra”. Atsime
nu, kaip mes, pažangūs jau
nuoliai, su nuostaba ėmėme 
tą žurnalą į 'savo rankas ir 
beveik netikėjome į tą, ką 
matėme. Turinys buvo aiš
kiai anti-fašistinis, — parink 
ti vertimai iš Gorkio, Rolano, 
Zegers. Straipsnių ir kritikos 
ideologija irgi buvo aiški —■ 
anti-fašizmas, anti-miesčio 
niškumas, humanizmas, lais 
vamaj^ybė, radikali kultū
ra ... .

Mus taipgi stebino (ir džiu
gino) redakcijos ir bendru 
darbių sąstatas, kuris prieš 
mūsų akis mirgėjo kaip klasi 
kų, senesnių ir jaunesnių, 
panteonas: Krėvė-Mickevi 
čius, Cvirka, Korsakas, 
Venclova, Tilvytis, S. Ne 
ris ... Mes žinojome, kad 
šie rašytojai pažangūs, bet, 
kad jie taip atvirai identifi 
kuotųsi su kairiečiais, mes 
nesitikėjome. Mes nežinojo 
me, kaip greit geriausios 
Lietuvos kultūrinės ir kūry
binės jėgos tuo metu judėjo į 
kairę, kaip artimai eilė tų 
garsių kad ir jaunų rašytojų 
jau bendradarbiavo su komu
nistiniu pogrin ižiu. Ir dar 
kitas dalykas mus stebino: 
kaip valdžia gali tokį žurnalą 
toleruoti?

Atsakymas atėjo ne už 
ilgo, kuomet valdžios cenzu 
ra trečiąjį numerį užgniaužė. 
Matyti, kad iš karto to nebu
vo padaryta, nes reikėjo tam 
tikro takto, kadangi redakto
rių ir bendradarbių tarpe 
mirgėjo vardai garsių rašy
tojų, kurie buvo tiek žinomi 
kiekvienam apsišvietusiam 
krašto gyventojui ir tikriau
siai mums, — gimnazisti 
niam jaunimui. R. B.

Kraite muzikinę kultūrą nulemia ne tik 
talentingi kompozitoriai ir atlikėjai, bet ir 
visuomenė, suprantanti fimtąjj meną, $uda-_ 
ranii palankų dvasinį klimatą jam tarpti. 
Apie tai dar 1910 m. rašė M. K. Čiurlio
nis, siėlodamasis dėl skurdžios muzikinės 
kultūros būklės ir vildamasis, kad lietuvių 
nacionalinė muzika suklestės, „jeigu tik 
nepailsime ir jeigu pasiseks mums sužadin
ti visuomenėje geresnės muzikos troški
mą*.

Visų epochų pažangūs muzikai siekė 
nešti savo meną žmonėms, žadinti juose tą 
„geresnės muzikos troškimą". Siam kilniam 
uždaviniui šiandien daug jėgų ir meilės
■atiduoda didelis būrys mūsų respublikos 
muzikos darbuotojų. Pastaraisiais dešimt
mečiais labai išaugo mūsų muzikos presti
žas — lietuvių muzika skamba daugelyje 
feraštų, o nemažas būrys atlikėjų koncer
tuoja garsiose pasaulio koncertų estradose. 
Muzikos mėgėjų gretos auga ne taip greit. 
Todėl mūsų respublikos mažesni miestai ir 
miesteliai dažnai tebėra dirva, kurioje^ tu
rime Išauginti rimtosios muzikos mylėtoją. 
5į darbą visų pirma atlieka vaikų muzi
kos mokyklos. Jų dabar yra kiekviename 
Lietuvos miestelyje. Tiesa, kartais padejuos 
jame, kad muzikos mokyklos išmoko vai
kus'skambinti, groti, duoda teorijos pag
rindus, tačiau ne visad įskiepija meilę rim
tai muzikai, neparuošia potencialių muzikos 
klausytojų. Ypač tai charakteringa dides
niems miestams, kur mokyklos gyvena dau
giau uždarą gyvenimą. Mažesniuose mies
tuose būtent vaikų muzikos mokyklos tam
pa muzikinio gyvenimo centru. Tuo teko 
ne kartą pačiai įsitik nti, buvojant įvairiose 
vaikų muzikos mokyklose, dalyvaujant kon
certuose kaip muzikologei. Atsimenu, va
žinėjome po respubliką su F. Bajoro auto
riniais koncertais. Vienas jų vyko Biržų 
muzikos mokykloje. Nedidukė, bet jauki 
salė buvo pilna publikos, pirmose eilėse 
sėdėjo pasitempę ir ramūs (nes šalia jų 
pedagogai!) mokinukai, o toliau „rimtoji 
publika". Prie įėjimo j salę kabėjo sienlaik
raštis su F. Bajoro nuotrauka, išsamiu 
straipsniu apie jo muziką. Kiek daug toks 
dėmesys pasakė apie mokyklos mokytojus, 
jų meilę savo darbui, supratimą, kad svar
bu Išmokyti vaiką ne tik skambinti, bet dar

dicijų puoselėjimo ir kūrimo. Bet vienas 
lauke ne karys. Džiaugiuosi, kad mano 
mintis savo darbais rėmė puikūs talkinin
kai — Filharmonijos kolektyvų vadovai, so
listai ir itin kultūros darbo entuziaslai, va
dovaujantys partiniai ir tarybin ai darbuo
tojai vietose (Klaipėdoje, Šiauliuose, Kap
suke, Kelmėje, Joniškyje...)."

Iš tikrųjų aktyviais rimlosios muzikos 
propaguotojais rajonuose tapo patys ge- 
Riausieji mūsų atlikėjai. Štai tarptautinio 
konkurso laureatas Vilniaus kvartetas ne
pabūgo išvemti į periferiją tokį sudėtingą 
žanrą, kaip styginį kvartetą. Susiplanavę 
visą ciklą koncertų, kolektyvo artistai re
guliariai lankėsi. Rokiškyje, Kupiškyje bei 
kituose miestuose, supažindindami su kvar
teto muzikos šedevrais, ne tik g-odami, bet 
ir gyvu žodžiu komentuodami (šias parei
gas eina kvarteto altistas ir muzikos kriti
kas D. Katkus). Tarp koncertų Maskvoje ir 
Leningrade, Vokietijos FR ir Italijoje, toli
moje Afrikoje jie spėdavo aplankyti nedi
delius Lietuvos miestelius. Savo išaugintos 
publikos dėmesiu bei supratimu kvarteto 
artistai džiaugdavosi ne mažiau, kaip ap
lodismentais bei puikiais atsiliepimais gar
siose užsienio scenose.

Ir tarptautinių konkursų laureatas R. Kati
lus, grįžę$ iš Suomijos, Meksikos ar Če
koslovakijos, džiaugėsi nuoširdžiais klau
sytojais Prienuose, Alytuje, Telšiuose, j 
muzikos propagavimą respublikos rainuo
se ypač daug sumanumo ir meilės jdėjo 
TSRS liaudies artistas S. Sondeckis. Štai ką 
jis rašė savo straipsnyje „Muzika m.estams 
ir miesteliams" apie reguliarų ir apgalvotą

Akademikas J. Gaudrimas (pirmas iš deiinčsj ir TSRS liaudies artistas E. Kaniava su 
Sniečkaus miesto muzikos mokyklos moksleiviais ir mokytojais. \A. Zillūno nuok.

KUR SUSIMĄSTĘS TAMSUS NEVĖŽIS . . .
Iš toli šviečia mūrai Kauno Lietuvos vienmetis, įsikūrę.** 

rajono Pagynės paukštinin
kystės tarybinio ūkio centri
nėje gyvenvietėje. Šalia dau
giabučių dviejų-trijų aukštų 
pastatų — spalvingi Alytuje 
pagaminti namai iš medžio 
konstrukcijų, erdvūs, sodų 
apsupti, pagyniečių mūriu
kai. Butuose ir namuose, 
kuriuose gyvena ūkio darbi
ninkai ir specialistai, — visi 
patogumai: elektra, karštas 
ir šaltas vanduo, centrinis 
šildymas, dujos, telefo
nai .. .

Grakščių formų ūkio admi
nistracinis pastatas su gražia 
sale, mokykla, biblioteka, 
felčerių-akušerių punktas, 
vaikų darželis, valgykla . . . 
Nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens žydinčios gė
lės, jaukus skveras, asfaltuo
ti takeliai. Tokia dabar Pa- 
gynė, prisiglaudusi prie Gy
nios upelio kairiajame Nevė
žio krante, netoli Babtų . . .

Kitokią ją prisimena se
nieji pagyniečiai — Vladas 
Daunoravičius, Antanas Jo
vaiša, Vladas Šostakas ir 
kiti. Tada tik dvaro rūmai

sėklos

duoda 
metai

1940 metais. Pagrindinės jo 
šakos: paukštininkystė, pie
nininkystė, cukrinių runke
lių, daugiamečių žolių 
auginimas.

Daugiausia pelno 
paukštininkystė. Kas
ūkis parduoda apie du milijo
nus tik ką išperintų viščiukų, 
iki septynių milijonų kiauši
nių, daug paukštienos. Vis 
tos auginamos vištidėse, kur 
veikia mechanizuotos linijos, 
praktiškai nėra rankų darbo.

Pelninga ir pienininkystė. 
Ūkis turi didelę juodmargių 
bandą, iš kiekvienos karvės 
per metus primelžiama vidu
tiniškai po keturis tūkstan
čius kilogramų pieno. Kas
met valstybei parduodama 
500-600 tonų jautienos.

Gerai dera javai, cukriniai 
runkeliai, daugiametės žolės.

— Pagyniečiai vieni pir
mųjų Lietuvoje ėmė naudoti 
aviaciją laukams tręšti, che
mikalams barstyti. Įrengtas 
aerodromas su 1,000 tonų 
talpos sandėliu trąšoms ir 
chemikalams laikyti. Ūkio 
laukuose išbandomos moder

rimtosios muzikos atlikimą: „Prisimenu Kap
suko pedagoginės mokyklos moksleivės 
prisipažinimą po mūsų koncerto šioje mo
kykloje: „Anksčiau išgirdusi vien kameri
nės muzikos pavadinimą, aš išjungdavau 
radijo aparatą, — pasakojo sumišusi ir 
kartu susijaudinusi mergina, — o dabar įsi
tikinau, kad tai tikrai labai graži muzika..."

Turbūt Kapsuke tokių klausytojų mūsų 
pirmojo koncerto metu buvo ne vienas. 
Dabar Šiame, mieste turime ne tik didelę, 
bet ir labai jautrią auditoriją, kuriai groti 
jaučiame tikrą meninį pasitenkinimą".

Savo amžininkų dėmesio' laukia ir dide
lis būrys lietuviškos muzikos kūrė;t». -r." o- 
iaikinės muzikos problema sena ir neišven
giama. XX a. muzika auga ir km.a ypač 
sparčiai, o klausytojų klausa ir pagava ne 
visada spėja kartu su ja. Tad, suprantama, 
kad į-' lietuvių šiuolaikinės muzikos 
propagavimą aktyviai įsijungia ir 
Kompozitorių sąjunga. Reng'ami nau
jos muzikos festivaliai, kompozitorių auto
riniai koncertai. Tradicinis „Muzikos ru
duo“ aplanko tolimiausius respublikos 
kampelius. Šiuose renginiuose yra. nemaža 
faktorių, galinčių atėjusius patraukti ir su
dominti. Tai visų pirma paties kompozito

riaus dalyvavimas, jo asmenybės patrauklu
mas, taip pat muzikologo žodis. Šių įvai
rių veiksnių veikiamas, ir mažiau įgudęs 
klausytojas gali susidomėti nauju kūriniu, 
geriau jį suvokti. Toks naujos muzikos pa
siklausymas palankioje atmosfe oje, kartais 
suformuoja žmogaus požiūrį j šiuolaikinę 
muziką apskritai.

Aišiku, šioje srityje dar ętapg darbo If 
daug problemų, tačiau, dirbant sutartinai, 
mūsų respublikos muzikos .m/lėt.ojų būrys 
vis didėja.

Tu“ėjusi nemaža susįfikirpų sui % klausyto
jais įvairiuose respublikos rainuose, ga
lėčiau pasakyti, kad mūsų rajonų klausyto
jas yra tikrai geras ir nuoJrdus. Kas re
čiau lankosi periferijoje, mano, kad tik 
stambiuose miestuose yra suprantančių. Ir 
vertinančių muziką žmonių. Anaiptol. Mū
sų periferijos kultūros J.yg's labai išaugęs. 
Mažuose miestuose ir m'esteliuose . būna 
nuoširdžių muzikos mėgėjų, atsidavusių 
muzikos mokytojų, vadovų. Tai jų nuopel
nas, kad taip malonu koncertuoti Biržuose 
ir Rokiškyje, Telšiuose ir Plungėje bei dau
gelyje kitų respublikos miestų ir m esteliu.

ONA NARBUTIENE

traukė keleivio akį. O tie, 
kurie dirbo plačiuose jo lau
kuose, gyveno niūriuose, su
sikūprinusiais stogais, kume
tynuose. Antagynės, Vilke
nų, Urniežių, Dasiūnų ir ki
tuose kaimuose tik viena — 
kita buožių sodyba puikavosi 
raudonais stogais, daugumM 
valstiečių skurdo, dirbo nuo 
tamsos iki tamsos, su nerimu 
akimis lydėdami kiekvieną 
bričkelę dulkėtame vieškely
je — gal antstolis, gal varžy
tynės? . .

Apie tai, jaunimas šiandien 
žino tik iš senųjų pasakoji
mų.

Kas tie a aitvarai, sunešę 
turtus į šias apylinkes?

Vladas Daunęravičius, bu
vęs kumetis, daug metų dir
bęs ūkio kalviu, šypsosi:

— Viską patys padarėm! 
Tarybų valdžiai pade
dant! . .

Pagynės paukštininkystės 
tarybinis ūkis — Tarybų

niausios žemės ūkio mašinos, 
jo specialistai glaudžiai ben
dradarbiauja su Lietuvos že
mės ūkio ir veterinarijos 
akademijų mokslininkais.

Neužmiršti ir arkliai. Tie
sa, traktoriams jie ne konku
rentai. Pagyniečiai laiko žir
gus — ristūnus. Ant jų ne 
tik jodinėja Nevėžio pakran
tėmis, bet ir dalyvauja var
žybose, pelno prizus. Dasiū
nų miške auginami nuosta
baus grožio paukščiai — fa
zanai.

Ne tik gerai dirbti, bet ir 
įdomiai ilsėtis moka šio ūkio 
darbuotojai. Kultūros na
muose dažni saviveiklininkų 
pasirodymai, rengiamos 
sporto varžybos. Įprastu da
lyku tapo išvykos į teatrus, 
muziejus. Ypač čia gražios 
sėjėjų palydos į laukus pava
sarį, derliaus šventės rudenį, 
veteranų dienos.

Zenonas Mikalauskas

i
A
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TRUMPOS PASTABOS

PRAEITIS IR . . . PAGARBA JAI
Mes, lietuviai, palyginti 

nedidelė tauta. Lietuvoje gy
vena apie tris su puse milijo- I 
r.o žmonių, ir apie aštuonis 
<imtus tūkstančių ar kiek 
daugiau mūsų tautiečių yra 
išsibarstę po įvairias Vakarų 
šalis.

Nepaisant šių — sutikite — 
tikrai nelabai įspūdingų skai
čių — mūsų žmonės pačiais 
įvairiausiais laikotarpiais yra 
sukūrę kūrinių, atlikę darbų, 
kurie tvirtai įėjo istorijon.

Sis procesas ypač ryškus i 
dabar, kai kuriamajame dar- • 
be gali praktiškai dalyvauti 
visi krašto žmones. Tačiau šį; 
kartą kalba ne apie dabartį, 
i<et apie praeitį.

Kaip saugoma ir gerbiama i 
ii, kas musų žmonių pada- j 
yta pačiu įvairiausiu laiku?
Tarybų Lietuvoje gerbia-! 

:ua ir saugoma visa, kas tik i 
verta gerbti ir saugoti. Čia i 
galima suminėti daugybę i I 
valstybės saugomų ir globo- ; 
jamu pastatų, architektūros i 
paminklų. Kaip puikų pavyz- I 
dj galima paminėti daug mili- | 

; nų kainavusią Trakų pilies i 
rekonstrukciją. Dideliais ti- 
.ižais leidžiamos mūsų klasi

kų knygos. Genialiam lietų
jų dailininkui ir kompozito- 
iui Mykalojūi Konstantiriui į 

Cįurlioniui skirtas ne vienas 
rimtas mokslinis darbas, jo 
paveikslai saugomi specialiai 
pastatytoje galerijoje Kau- | 
ne z

Palyginti neseniai šventė- į 
me Vilniaus universiteto ju- į 
biliejų — jo 400 metų sukak- l 
tį — ir tai tapo svarbiu 
įvykiu kultūriniame, moksli
niame gyvenime. Beje, ta 
proga buvo kapitališkai atre- '

..TIESOS" POSTAS 
IGNALINOS ATOMINES

• ELEKTRINES STATYBOJE

Siaurės iv>ū Lietuvoje žie- 
i nbiivL įsiviešpatavo už- 

nUti- Puste Medžiai pa- 
;>•) >.še žvilgančio sniego 

o-purt iii s. ( > taip' įiL pdna- 
,u k<np naujametines egles, 

j rba ąt įtvbmiihkm: kyla tre- 
.hs;< kaus gyvenamasis 

rnikror?)i<-rias, kuriame įkur
tus Atšvęs keli tūkstančiai 
'ęndi’nos atominės elektrines 
st ilvlojų. Kai -kas jų pažy
mos ši džiugų įvyki su kitu 

nirmoio elektrines ener
getinio bloko naleidimu.

I alkas iki oirmoio bloko 
oaiėaLmo Inu ^kaičiuoįamas 
nJ menesiais, o dienomis. 
[Ją ir nenuostabu, kad 

lXektrinės statyboje dabar 
dirbama vpač įtemptai, tiks
liai. našiai. i

Kokiomis pagrindinė
mis kryptimis atominės elekt
rines statytojai sukeikė jė
gas? L klausiu Vakarų sta
tybos valdybos partinio ko
miteto sekretoriaus pavaduo
toją Vaidą Gerbonį.

— Visų nirma tai ventilia
cinė sistema ir, be abejo, ke-

montuoti senoviniai universi
teto pastatai — valstybei tai 
kainavo milžiniškus pini
gus...

Panašių faktų sąrašas ne
paprastai ilgas. Ir juos čia 
miniu todėl, kad tam tikra 
Vakaruose atsidūrusi lietu
viškos emigracijos dalis iš 
kultūros, jos istorijos faktų 
ir jų vertinimo mėgina daryti 
negražią lįntitarybinę politi
ką.

Reakcinėje emigracinėje 
spaudoje dažnai rašoma apie 
tai, kaip Tarybų valdžia Lie
tuvoje, tariamai sunaikinusi 
kultūrinį, istorinį palikimą. 
Tačiau ir Vakaruose daug 
žmonių gauna Tarybų Lietu
vos leidinius, tame tarpe — 
ir puikiai išleistą albumą, 
skirtą M. K. jCiurlionio šimt
mečiui. Daug svečių iš Vaka
rų kraštų savo akimis mato 
dabartinę Lietuvą ir jos pa
garbą praeičiai. Taigi, reak
cinė antitarybinė emigraci
nė propaganda atsiduria sa
votiškoje aklagatvėje, ir ta
da, kaip sakoma, skęstant 
griebiamasi šiaudelio. Prieš 
faktus, kaip ir prieš vėją — 
nepapūsi^ Tik silpnučiais 
mėgėjiškais renginiais Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
baigėsi mėginimai pažymėti 
Čiurlionio gimimo šimtmečio 
ir Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejų. Lygiai taip 
pat atsitiko ir su laikraščio 
“Aušra”, suvaidinusio ypa
tingą vaidmenį mūsų istori
joje, sukaktimi. Žurnale 
“Laiškai lietuviams” Danutė 
Bindokienė rašė: “Visa nelai
mė, kad mūsų (tai yra reak
cinės emigracijos — aut.) 
sukaktuvinės šventės pasi

ENERGETIKOS GALIŪNAS^ 
PALEIDIMO IŠVAKARĖSE

Laikas iki pirmojo bloko paleidimo skaičiuojamas dienomis. įkvepia šaunus socialistinio 
lenktyniavimo pirmūnų pavyzdys. Darbų estafetė — tvirtose rankose. Montuotojai vykdo 
užduotis tiksliai, pagal grafiką.

turiu dizelių, skirtų reakto
riaus veiklai užtikrinti, mon
tavimas. Pirmasis jau išban
dytas, antrasis — bandomas, 
dar du baigiami montuoti, -- 
nasakojo V. Garbenis. -V
Statybininku kolektyve di
džiausi) atsakomybe dabar 
tenka trečiojo montavimo ir 
statybos tresto montuoto jams 
bei nirmajai statybos valdy
bai. Abu šie koleklyvai vyk
do užduotis pagal nustatytus 
grafikus.

Socialistiniame lenktynia
vime dalyvauja visi statybi
ninkų padaliniai. Pirmūnų 
gretose tvirtai žengia lenk
tyniavimo iniciatoriai ko
munistai. Ir ne tik statybos 
veteranai, Socialistinio Darfyo 
Dūlvyridi Vladim/ras Dosto- 
valovas, Gavrilas! Marjaso
vas, bet ir tie, kurie dar vi
sai neseniai susiejo savo gy
venimą su partija.

.Silyija Vismantaitė, Kalti
nėnų vidurines mokyklos 
abiturientė, į atominės elekt
rines statybą atvyko su kom
jaunimo kelialapiu prieš ket
verius metus. Šiandien ši 
mergina, šeštos kategorijos 

tenkina vos vienu kitu rengi
niu, minėjimu, straipsniu 
laikraštyje, paskaitininko žo
džių sukeltu atodūsiu . . .”

Ši padėtis pasikartojo ir 
pažymint kitą svarbią datą — 
50 metų sukaktį nuo tada, 
kai iš New Yorko perskridę 
Atlantą žuvo lietuvių lakūnai 
Darius ir Girėnas.' Tarybų 
Lietuvoje deramai gerbia
mas jų atminimas. Muziejuje 
Kaune yra jų žygio relikvi
jos. Tame pat mieste yra 
gražus paminklinis akmuo. 
Lakūnų vardu pavadintos 
gatvės. Rengiamos jų vardo 
aviavaržybos. Išleistos kny
gos apie juos, o Lietuvos 
kino studija neseniai pastatė 
vaidybinį filmą apie Darių ir 
Girėną.

Šiuos du drąsius vyrus 
mėgina savintis ir reakcio
nieriai. Kaip žinia, dalį lėšų 
skrydžiui per Atlantą sudėjo 
ir tuometinė emigracija — 
taigi, atrodytų, kad šis jubi
liejus turėjo susilaukti ypa
tingo atgarsio tarp tų, kurie 
dabar gyvendami Chicagoje 
ar New Yorke, tebeskaito 
save Lietuvos patriotais.

Bet praktikoje gavosi ki
taip ...

Tai, ko gero, vienas ryš
kiausių pavyzdžių, rodančių, 
kaip skiriasi reakcionierių 
žodžiai ir darbai. Jiems nerū
pi savo tautos praeitis, jei iš 
to negalima padaryti biznio 
politine ar tiesiogine to žo
džio prasme. J. L.

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

kranininke, dirba pirmojo 
energetinio bloko statyboje. 
Šie metai reikšmingi mergi
nai ir tuo, kad ji buvę pri
imta kandidate j partijos na
rius.

O štai Aleksandras Pucfyal- 
kinas pakeitė statyboje. . . 
Aleksandrą IAichal.ki.nq. Sū
nus --- tėvą. Vyresnysis Pu- 
chalkinas — Socialistinio 
Darbo Didvyris — išėjo i už
tarnautą poilsį, ir jo vi4tą 
užėmė sūnus, sėkmingai va
dovaująs kompleksinei briga
dai. Jaunasis darbo pirmūnas 
taip pat priimtas kandidatu į 

•partijos narius.
Komunistų darbo estafetė 

— tvirtose rankose!
Pagrindiniame elektrinės 

pastate triūsia trečiojo mon
tavimo ir statybos tresto bei 
pirmosios statybos valdybos 
žmonės. Tresto montuotojai 
baigia tvarkyti įrengimus 
pagal paleidimo schemą, 
reaktoriaus pagalbinę siste
mą. Sėkmingai darbuojasi 
komunisto, Socialistinio Dar
bo Didvyrio Aleksejaus Koz
lovskio brigada, montuojanti 
turbinos įrengimus. Vyrai

“LAISVĖ”

SVEIKINAME

Nuošird'/iai , sveikiname 
Lietuvos TSR nuslpelniu 
šią kultūros veikėją, is
torikę, ilgametę marksiz
mo-leninizmo dėstytoją, 
docentę PAULINĄ GIR
DZIJAUSKIENĘ. w Jos pe
dagoginis stažas jau 50 
metų, o Išgyventų pava
sarių skaičius — 25 me
tais didesnis. Po Didžiojo 
Tėvynės karo P. Girdzi
jauskienė dėstė savo pa
sirinktą dalyką net keliose 
Vilniaus aukštosiose mo
kyklose. O pasirinko š| 
visuomenės mokslą todėl, 
kad jautė, kaip svarbu iš
aiškinti žmonėms daugelj 
pasaulėžiūros dalykų, nu
kreipti jaunimą teisingu 
keliu. Atsiradus daugiau 
dėstytojų, /ji visas savo 
jėgas paskyrė LTSR vals
tybinei konservatorijai. P. 
Girdzijauskienės nuošir
dumas, ne formalus, o 
žmogiškas dėstomojo da
lykų supratimas ir pertel- 
kiidas pelnė jai studentų 
ir /kolegų meilę bei pa
ganią.

Mes žavimės P. Girdzi
jauskienės motinišku, ku
pinu meilės savo gimta
jam kraštui ir Tėvynei 
žodžiu, džiaugiamės jos 
nuveiktų darbų vaisiais. 
Tarp jų minėtina ir stam
bi studija, Išspausdinta 
„Lietuvos TSR istorijos" 
antrajame tome, apie 1905 
—1907 metų revoliuciją 
Lietuvoje.

Miela kolege Paulina 
Girdzijauskiene, gyvuok 
ilgiausius metus, nėšdama 
ir skelbdama mums gra
žiausias mokslo mlrjtis.

Konradas KAVf-CKAS

“Kultūros Barai”

dirba įtemptai, bet užtat 
džiaugiasi, kad viskas vyksta 
tiksliai pagal numatytą grafi
ką. Turbinos vamzdynus ir 
įrengimus montuoja komu
nisto, Valstybinės premijos 
laureato Vladimiro Šubinskio 
brigada. Čia pat ir zaresie- 
čio Jono Naslojaus brigados 
montuotojai. J. Nustojus da
lyvavo statant pirmąją Le
ningrado atominės elektrinės 
eile, atvykę j gimtąjį*',kraštą 
statyti Ignalinos AE. | Nuo 
pat pirmųjų darbo dienų. 
Dabar, sėkmingai vadovauja 
komjaunimo-jaunimo įbriga- 
dai.

Pirmosios statybos valdy
bos brigados baigia darbus 
ventiliacijos centre. Visa kai
rioji pusė jau perduota eks
ploatacijai, o dabar baigia 
tvarkyti dešiniąją. Jau už
baigta speciali apdaila. Visi 
įrengimai, filtrai kairėje pu
sėje jau išbandyti. Valdyba 
raportavo ir apie karštą ga
ru vamzdynų prapūtimą. Ko
munisto Ivano Aleinikovo 
kompleksinės brigados mon
tuotojai, betonuotojai dirba 
draugiškai, sutartinai, kad

LTSR nusipelnęs menu 
veikėjas, TSRS valstybinės 
premijos laureatas, pro
fesorius PRANAS STEPU
LIS mini 70-meU.

Dar vaikystės metais 
iš brikelio lentelės pasi
gamintu smuikeliu surin
kęs pirmą dainos melo
diją „Pavasario . gražus 
oras" su muzika nebesis
kyrė. 1930 m. lankė kan
klių muzikos kursus, ku
riems vadovavo Pranas 
Puskunigis. Ir Štai — pir
mieji žingsniai kankli
ninko kely'je — solo kon
certai Kaune, kituose 
Lietuvos miestuose. Nuo 
1941 m. su pertrauka (ka
ro negandos) iki 1962 m. 
darbas „Lietuvos" ansam/ 
blyje. O greta — sunkus 
kanklių tobulintojo triū
sas.

1945 m. Valstybinėje 
konservatorijoje įsteigus 
Liaudies instrumentų ka
tedrą, P. Stepulis pradėjo 
dėstyti kanklių specialybę, 
norėdamas papildyti muzi
kos žinias, 1950 m. baigia 
LTSR valstybinėje konser
vatorijoje (obojaus klasę. 
1970 m. skiriamas katedros 
vedėju, kur dirba ir šiuo 
metu. Turbūt mažai kam 
žinoma, kad, profesorius 
studijavo filologiją Kau
no, vėliau Vilniaus uni
versitetuose.

P. Stepulis parašė va
dovėlį „Kanklės" (1955 
m.), periodikoje paskelbė 
teorinių-metodinlų straips
nių liaudies instrument i 
nio žanro temomis. Jubi
liatas turi šūsnį visuo
meninių pareigų ir visur 
darbštus kaip bitelė.

Regina TAMObAlTlENl

grandis 
briklau- 
yavimo, 

priemonių.
Serge-

tik visos užduotys būtų laiku 
įvykdytos. Gražiai talkinin
kauja ir Broniaus Mačįulaičio 
brigados nariai, kurie! nuolat 
viršija nustatytą išdirjbį.

Kad kiekviena 
veiktų darniai, daug j 
so nuo tinkamo vado) 
organizacinių i 
Aikštelės viršininko I__
jaus Žukovino vadovauja
mas kolektyvas atidavė nau
doti įrengimų bloką pirma 
laiko ir dabar talkininkauja 
savo darbo draugams, * tvar
kantiems antrąjį.

.. .Ignalinos energetikos 
galiūnas plačiai tiesia savo 
pečius. Artėja diena, kai įš 
jo, kaip iš milžiniškos šir
dies, pradės pulsuoti laidais 
elektros energijos srovė, su
teikianti naują jėgų impulsą 
liaudies ūkiui.

Simas MAGARAMAS 
„Tiesos“ spec, koresp.

Rimgaudo Eilunavičiaus nuo
traukose: komjaunimo-jaunimo
brigados narys Eugenijus Ryžko
vas; mašinų salėje; TSRS valstybi
nės premijos laureatas, šaltkalvis 
montuotojas Ivanas Vereničlus 
(kairėje) su savo mokiniu Serge
jum Nazarenka.
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LIETUVOS ŽINIOS
1. Muzikos ir 

draugystės šventė
Spalio 26 d. simfoniniu 

koncertu Valstybinėje filhar
monijoje prasidėjo Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos kom
pozitorių muzikos dienos.

Ši muzikos ir draugystės 
šventė per penkias dienas 
apkeliavo daug Tarybų Lie
tuvos miestų. Koncertai vy
ko Filharmonijos Didžiojoje 
ir Mažojoje baroko, Meno 
darbuotojų rūmų baltojoje 
salėse, Konservatorijoje, 
Sporto rūmuose, surengti ta
rybinės dainos vakarai Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Druskininkuose, Mažeikiuo
se ir Telšiuose. Vilniečiai 
turėjo galimybių pasiklausyti 
rusų ir kitų Rusijos Federa
cijos tautų, lietuvių kompozi
torių simfoninių, kamerinių, 
chorinių kūrinių, estradinių 
dainų.

Šiame renginyje dalyvavo 
apie 300 Rusijos Federacijos 
kompozitorių ir meno meis
trų.

Paskutinę šventės dieną 
Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko bendras pokalbis apie 
kompozitorių, atlikėjų ir 
klausytojų ryšius, apie ak
tualias kūrybinio bendradar
biavimo ir muzikos estetinio 
poveikio problemas.

2. Jau treti metai
Vilniuje trečius metus iš 

eilės spalis skelbiamas biblio
grafinio švietimo mėnesiu. 
Šiemet jaunimo knygos 
šventė itin gražiai buvo su
rengta 12-ojoje vidurinėje 
mokykloje. Moksleiviai susi
tiko su rašytoju Vytautu 
Petkevičiumi.

3. Rankininkės— 
pasaulio čempionės

Prancūzijoje vyko pasaulio 
merginų rankinio čempiona
tas. Tarybų šalies rinktinė, 
kurioje žaidė ir Vilniaus “Eg
lės” atstovė Loreta Obručai- 
tė, pelnė pasaulio čempionių 
aukso medalius. Anksčiau 
dar dvi Vilniaus “Eglės” ran
kininkės: V. Taurienė ir R. 
Lukšienė yra tapusios pasau
lio merginų rankinio čempio
nėmis.

4. V. Gumuliauskiui— 
sidabras

N. Zelandijoje vyko pasau
lio jaunimo dviračių plento if 
treko čempionatas. Tarybų 
šalies rinktinės spalvas 75 
km komandinėse lenktynėse 
gynė ir Klaipėdos politechni
kumo moksleivis Vaclovas 
Gumuliauskis.

Uostamiesčio dviratininkas 
namo grįžo, pelnęs sidabro 
medalį.

Įvairios žinios
Santiago, Chile. — Čia 

įvykusiame Krikščionių De
mokratų Internacionalo su
važiavime buvęs Čilės finan
sų ministras Andres Zaldivar 
reikalavo, kad būtų panai
kinta Pinochet diktatūra. Jis 
sakė: “Šiuo momentu Argen
tina prasiveržė į) demokratinį 
kelią, ir mes ju sveikiname. 
Rytoj gal bus Urugvajus ir 
Brazilija. O kada gi Čilė?!” 
Suvažiavime dalyvavo 5,000 
atstovų iš viso pasaulio. Pa- 
sišakyta prieš žmogaus teisių 
paneigimą Čilėje.

Beirut. — Trys JAV karo 
laivai pradėjo apšaudyti Siri
jos pozicijas Libane po to, 
kai Sirijos priešlėktuvinės 
raketos vėl ėmė šaudyti į 
Amerikos žvalgybinius lėk
tuvus, skraidančius virš Li
bane esančių Sirijos karinių 
vienetų. Teisindamas šią ak
ciją, prez. Reagan aiškina, 
kadįzJAV nenorinti karo, o 
tik veikia “savigynos intere
sais”. Pasaulyje dėl tų JAV 
veiksmų esama didelio pasi
priešinimo. Baiminamasi, 
kad tai neprivestų prie an
trojo Vietnamo.

Vaclovas Gumuliauskis — 
penktas Lietuvos dviratinin
kas, dalyvavęs pasaulio jau
nimo pirmenybėse. Iki šiol 
šaliai atstovavo ir medalius 
pelnė Jonas Romanovas 
(aukso), Alfredas Vaitkus 
(sidabro ir bronzos), Algir
das Šnioka (sidabro) ir Vasi
lijus Špundovas (aukso).

5. Bėgo maratoną
42 kilometrai 195 met

rai .. . Ne kiekvienas ryžta
si įveikti šį nuotolį, ypač per 
varžybas, kada visą distanci
ją reikia bėgti pilna jėga. Šį 
sykį į Lietuvos čempionato 
maratono varžybas Kėdai
niuose susirinko šešiolika 
sportininkų. Atrodytų, ne
daug, tačiau tiek lengvaatle
čių bėgti maratoną panoro 
pirmą sykį. Tarp jų ir viena 
moteris — Jonavos baldų 
kombinato inžinierė-techno- 
gė Vilija Vasiliauskaitė.

6. Perkūno išdaiga
A. Venckus vilniškėje 

“Tiesoje” rašo: “Rudens rytą 
Klaipėdos rajono Medsėdžių 
kaimo gyventoją Juozą Ged- 
mintą prižadino perkūno 
dundesys. Netrukus į kam
barį pliūptelėjo ugnies ka
muolys ir pasigirdo baisus 
trenksmas. J. Gedmintas tik 
spėjo pamatyti oru lekiantį 
radijo imtuvą. Be radijo im
tuvo, buvo sudaužytas tele
vizorius, stalinė lempa, iš
daužti trys langai, vienas net 
su rėmaiš iškritęs. Nors visi 
langai buvo uždaryti, žaibas į 
kambarį pateko per televi
zoriaus antenos kabelį, toje 
vietoje sienoje liko kumščio 
didumo skylė.

Ištyrus įvykius sprendžia
ma, kad namą nuo gaisro 
išgelbėjo įžeminimas.

7. Nauja tradicija
Zarasų rajono Padusčio ko

lūkio jaunimas pradėjo gra
žią tradiciją. Jaunieji žem
dirbiai, išeidami į Tarybinę 
Armiją, prie Antalieptės 
apylinkės Tarybos pasodina 
po medelį. Auga medelis, 
laukia sugrįžtant kario.

8. Mašinos pavaduoja žmogų
Pirmasis Lietuvoje auto

matizuotas detalių apdoroji
mo baras stojo rikiuotėn Vil
niaus “Žalgirio” staklių ga
mykloje.

Staklininkai, tapę operato
riais, dabar tik kontroliuoja 
įrengimus, dirbančius pagal 
nustatytą programą. Bare 
darbininkų sumažėjo perpus, 
o produkcijos jis išleidžia vos 
ne dvigubai daugiau.

Washington. — Čia kalba
ma, jog prez. Reagano pa
skirtoji komisija ištirti padė
čiai Čentrinėję Amerikoje, 
vadovaujama buvusio valsty
bės sekr. Dr. Henry Kissin
ger, nesutaria dėl praneši
mo, kurį ji prezidentui turi 
pateikti ateinančių metų sau
sio mėn. Tuo tarpu, kai 
respublikonų nariai su Dr. 
Kissingeriu stovi už keleto 
bilijonų dol. paramos suteiki
mą Salvadorui, be jokių sąly
gų demokratai nori ją susieti 
su panaikinimu vadinamų 
“mirties dalinių”. Jie žudo 
nekaltus gyventojus, kurie 
priešingi valdžios politikai.

i

Brussels, Belgija. — 
NATO užsienio reikalų mi
nistrai savo konferencijoje 
vienbalsiai išrinko britų lor
dą Carrington būti NATO 
generaliniu sekretorium. Ta
sai 64 m. amžiaus lordas 
perims pareigas iš olando 
Luns, tame poste išbuvusio 
daug metų Lord Carrington 
D. Britanijos užs. reika
lų ministru ir pernai rezig
navo iš tų pareigų, prisiim
damas atsakomybę už britų 
nuostolius kare su Argentina 
dėl Falkland-Malvinų salų.
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KANADOS ŽINIOS SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Torontiečių kronika
visus savo draugus ir drauges ir pažįstamus > su 
Naujais Metais ir linkime visiems sveikatos, ir 
laimingų 1984 metų.

Palaidojom dar vieną tautieti
Pažangiems Toronto lietu

viams lapkritis buvo nelai
mingas mėnuo! Mirtis iš mū
sų tarpo išskyrė net du mūsų 
mielus tautiečius. Jau buvo 
rašyta, kad mirė K. Kilikevi- 
čius, buvęs LB administrato
rius. Lapkričio 30 palaidojo
me kitą — Antaną Antanavi
čių. Nors jis jau kuris laikas 
gyveno farmoj, apie 50 mylių 
nuo Toronto, bet ilgai gyve
no Toronte, tai mums — Jis 
buvo torontietis.

Antanas mirė sulaukęs 88 
metų amžiaus. Nuliūdime li
ko žmona Rožė, dvi dukros— 
Irena ir Betty-Anne, žentas 
ir viena anūkė. Palaidotas 
Toronte. Paskutinio atsisvei
kinimo žodį tarė J. Yla. 
Šeima visus laidotuvininkus 
pavaišino restorane.

Velionis buvo, kaip žmonės 
sako, daug svieto matęs. 
Gyveno Rusijoj, grįžo / na
mus (Utenos apskrityje), vėl 
emigravo į užsienį —/Į Ar
gentiną. Kiek pagyvenęs Ar
gentinoj, vėl grįžo Lietuvon, 
o iš Lietuvos emigravo į 
Kanadą. Kanadoj dirbo va
karų provincojose prie gele
žinkelio, farmose, vėliau 
šiaurinėj Ontario miškuose. 
Toronte turėjo plaukų kirpy
klą. Atsikvietęs savo mylimą 
Rožytę, su ja susituokė. Nu
sibodus karpyti plaukus, jie 
nusipirko farmą’prie Simcoe 
ežero, kur ir išgyveno iki 
mirties.

Lai būna jam lengva Ka
nados žemelė, o šeimai — 
gili užuojauta.

♦ ♦ ♦
Pergyveno operaciją

Anė Blesing (Dabrovol- 
skytė) pergyveno skaudžią 
operaciją. Ims laiko, kol ji 
pilnai susveiks.

Anė, nors Kanadoj gimusi, 
dalyvauja lietuvių veikloje.

Liųkiu jai greit susveikti.
♦ ♦ *

Sugrįžo į namus

J. Valaitis ir J. Leskevi- 
čius buvo susirgę ir atsigulę 
ligoninėj, bet jau sveiksta ir 
sugrįžo į namus.

Linkiu jiems greitai ir pil
nai susveikti. A. Ylienė

Paminėjo Gimtadienį
Pranas Laurusevičius, sa

vo namuose New Lowell, 
Ont., šeimos ir draugų būry
je, lapkričio 26 d. paminėjo 
80-tąjį gimtadienį. Dalyva
vusieji palinkėjo jam sveika
tos ir sėkmės. O šeim^cvisus 
dalyvius gražiai pavaišino.

Apie Praną galima kai ką 
daugiau pasakyti. Jis, kai 
gyveno Toronte, buvo labai 
veiklus menininkas. Priklau
sė dramos grupei, aktyviai 
dalyvavo jos veikloje, vai
dindamas svarbias roles. Jis 
taipgi priklausė prie Bangos 
choro. Jis ne tik dainavo 
kartu su visais choristais, 
bet ir daug chorui padėjo, 
atspausdindamas visiems 
gaidas. Tik įsivaizduokit, 
kiek darbo buvo paruošti 
gaidas kiekvienam choristui 
atskirai! Jis per kiek laiko 
buvo Bangos choro pirminin
ku.

Pranas darbavosi meno 
veikloje, sunkiai dirbdamas 
skerdykloje. Sunkus darbas 
nesulaikė jo nuo lietuvių kul
tūrinės veiklos.

Persikėlęs gyventi už 80 
mylių nuo Toronto, per du 
metu važinėjo į darbą Toron
te, net ir žiemą. Lijo" ar 
snigo, jis automašina važinė
jo į Torontą ir tiek pat mylių 
atgal. Reikėjo būti labai tvir
tos valios ir drąsos tiek kelio 
kasdien važinėti, ypač žie
mos metu.

Pranas ir Elsie per eilę 
metų ūkininkavo, augino ja
vus, gyvulius. Jie mėgo lau
kus, gyvulius. Reikėjo daug 
energijos ir laiko, bet jie 
nesiskundė. Tik prieš keletą 
metų, pardavę didžiumą že
mės ir namą, pasistatę ant 
likusios žemės gražų namu
ką, šiek tiek lengviau laiką 
leido.

Jų sūnus Feliksas yra ga
bus inžinierius, biznierius. 
Jis su šeima (žmona ir trim 
dukterim) gyvena Ottawoje. 
Labai dažnai važinėja biznio 
reikalais į įvairias šalis. Pe
reitą vasarą jis su tėvais 
lankėsi Vakarų ir Rytų Vo- 
kietijose, Lietuvoje ir pasi
matė su giminėmis.

Linkiu Pranui sveikatos ir 
dar daugelio saulėtų dienų.

J. Yla

TORONTO, ONT.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju savo vaikams ir jų šeimoms 

už visokią pagalbą po sunkios operacijos man 
būnant ligoninėj ir namuose. Ypač labai dėkinga 
savo vyrui Alfiui, ktirs visą laiką rūpinosi manimi.

Taipgi širdingai ačiū draugėms ir draugams už 
užuojautą ir linkėjimus greičiau susveikti.

Jus visi palengvinot pergyventi tokią didelęJus visi palengvmot pergyventi tokią didelę Į?
R nelaimę. AKVILĖ GUDZIAUSKIENĖ S
8 ______ 8

TORONTO, ONT.

PADĖKA
Mirus

Kostui Kilikevičiui
f

Velionio šeima nuoširdžiai dėkoja giminėms ir 
draugams už užuojautą ir paramą liūdesio valando
mis, netekus mylimo vyro ir tėvo.

Širdingas ačiū už gražias gėles, atsilankymą į 
laidotuves, J. Ylai ir J. Urbanavičiui už paskutinio 
atsisveikinimo žodžius, taipgi grabnešiams.

Jūs palengvinot mums pergyventi šią skaudžią 
nelaimę.

FLORENCE, žmona 
VERONIKA, duktė 
BOBBY, anūkas

e) J. A. YLAI

. Toronto, Ont.

į Naujųjų Metų proga

S Sveikiname visus mūsų pažįstamus, draugus ir 
gimines. Linkime geros sveikatos ir sėkmės 
visuose darbuose, ypatingai dirhąntiems už visuoti-

Žgį ną atominių ginklų sunaikinimą ir taiką.

Anita, Anthony, Olga ir Algirdas Grinkus
Vancouver, Canada

su Žiemos Šventėmis ir Naujais 1984 Metais. 
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 
Kanadoje, U. S. A. ir T. Lietuvoje; taip pat 
“Laisvės” skaitytojus.

Linkime daug sveikatos, laimes ir kad Nauji 
Metai atneštų Taiką visame pasaulyje.

JANINA-JONAS VILKELIAI & 
IR MAMYTĖ <

Laval, Que., Canada S?

Su Naujaisiais Metais | 
sveikiname mielus gimines, draugus bei pažįsta- 
mus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos valstijose. Linkime stiprios sveikatos ir «£ 
visokeriopos sėkmės gyvenime.

Lai buna pasaulyje Taika. §

A. E. MORKEVICIAI $
Laval, Que., Canada

g NAUJAMETINIAI
i , SVEIKINIMAI

Nuoširdžiai sveikiname visus savo mielus gimi
nes, draugus ir pažįstamus T. Lietuvoje, Kanadoje 
ir višur kitur su Žiemos šventėmis ir Naujaisiais 
1984 metais. Linkime stiprios sveikatos ir visoke
riopos sėkmės. Trokštame, kad sekantieji metai 
atneštų taiką visame pasaulyje.

FELIKSAS IR SOFIJA SPAlClAI
Montreal, Canada

i Žieminių švenčių proga %
Sveikiname visus gimines, draugus ir drauges 

Kanadoje, Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose ir 
linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų, % 

Sį sveikatos ir sėkmės gyvenime; kad būtų taika 
pasaulyje. 1 ?

Ž Taipgi sveikiname “Laisvės” štabą.

|| SAM ir EMILY PABERALIS g
™ Toronto, Ont., Canada Je
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DIDŽIOSIOS SPALIO 
REVOLIUCIJOS 
66 METINIŲ 
ATŽYMĖJIMAS

Šį Tarybų Sąjungos atžy-. 
mėjimą suruošė San Francis
co Amerikos-Rusijos Institu
tas ir Berkeley, Cal. Friend
ship draugija. Taip pat pri- 
mintina, kad San Francisco 
Institutas mini savo 52 meti
nę sukaktį. Šis Spalio Revo
liucijos minėjimo ’renginys 
įvyko lapkričio 6 dieną First 
Unitarian Church, San Fran- 
ciske.

Berkeley, Cal. Friendship 
draugijos prezidentas Ed. 
Monk pasakė įžanginę kalbą, 
o pasveikinęs skaitlingą pu
bliką iškvietė du žymius kal
bėtojus. Pirmas kalbėjo San 
Francisco Tarybų Sąjungos 
Sovietų viceconsulas Alexan
der P. Potemkin. Jo kalba 
buvo įdomi. Kalbėjo apie 
Sovietų-Amerikos santykius. 
Antras kalbėtojas žurnalis
tas Douglas Mattern, jo kal
ba buvo apie tai, kaip jis po 
Tarybų Sąjungą keliavo su 
Taikos reikalais laivu Volga.

Abu kalbėtojai sakė, kad 
šių dienų kova turi būt už 
taiką ne branduolinę ginkluo
tę. Publika abu žymius kal- 
bętėjus gausiai, gausiai lydė
jo aplodismentais. Apgailėti
na, kad mūsų miela Ksavera 
Karosienė žadėjo šiame di
deliame atžymėjame kalbėti 
deja jos sveikata šiuo tarpu 
buvo susilpnėjus, nepajėgė.

Antroji popietės dalis buvo 
muzikališka ir žavinga. Puiki 
vokaliste Ruth Amegin, pia
nistas Terry Yee ir akroba
tiška šokėja.

Baigiantis programai jau
nas San Francisco Instituto 
dabartinis prezidentas John 
Garb, šiltai pasveikinęs pu
bliką, minėdamas šią didžiąją 
šventę kreipėsi į klausytojus 
paramos išlaidoms. Geros 
nuotaikos dalyviai nepašykš
tėjo sudėti arti tūkstančio 
dolerių. Tuo baigėsi gražios 
dienos popietė.

San Franciske Tarybų 
Sąjungos konsulatas

San Francisco Tarybų Są
jungos konsulas taip pat iš
kilmingai paminėjo Didžio
sios Spalio Revoliucijos 
66-erių metinę sukaktį. Šis 
pokylis įvyko lapkričio 
7-osios d. vakare konsulato 
patalpose. Iškilmingos šven
tės dalyviai buvo Vien kvies-* 
tiniai. Galima sakyti, dalyva
vo dauguma inteligentijos. 
Buvo profsąjungos pareigū
nų, žurnalistų ir kitir profesi
jų puošnių dalyvių. Ilgi stalai 
buvo pilni įvairios rūšies 
patiekalų. Šio puikaus Tary
bų Sąjungos pastato dviejų 
aukštų salės buvo pilnos 
kviestų svečių, tarp kurių 
vyko draugiški pokalbiai.

Svečiai iš Lietuvos
Gruodžio pradžioj San 

Franciske lankėsi Sąjungoj 
19 asmenų turistų grupė,, 
įvairių specialybių bei moks-! 
lo žmonių, kurių tarpe buvo 
trys mūsų gerbiami lietuviai: 
Iš Vilniaus Vytautas Gele- 
žauskas “Žalgirio” staklių ga
myklos cecho viršininkas; 
Vytautas Buinauskas, Lazdi
jų rajono vykdomojo komite
to pirmininkas ir Janina Kaš- 
kelienė, Šiaulių miesto cen
trinės bibliotekos direktorė.

Turistai vyko per Meksiką. 
Pirmoji jų Amerikoje stotis 
buvo San Diego ir Los Ange
les didmiesčiai. Ten turistai 
gavo progą pasižvalgyti po 
plačią mūsų pietinę Kalifor
niją. San Franciske ir jo 
apylinkėje pabuvojo tris die
nas. Apgailėtina, kad šiuo 
meto laiku Kalifornijoj daž
nokai atsilanko lietus, tad ir 
šiuo laiku turistams čia vie
šint tas nelabasis labai “štur- 
mingas” lietus pridarė mies
tui ir jų apylinkei daug žalos. 
Tas trukdė T. Sąjungos tu

i

visus musų mielus gimines, draugus ir pažįstamus 
Kanadoje, T. Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos 
valstijose, su artėjančiais 1984-tais metais. Linki
me geros sveikatos, ryžto, energijos, laimės ir 
sėkmės. ,

Tegyvuoja tarp tautų sugyvenimas ir pastovi 
Taika! t

LIUDAS IR PETRE KISIELIAI
Montreal, Que., Canada

B y >

Naujųjų Metų proga
fa Sveikinu visus mano gimines ir pažįstamus
į? Lietuvoje; taipgi visus pažįstamus Kanadoje ir

Amerikoje. -
® Linkiu visiems sveikatos, laimės ir pasaulyje 
į* taikos.

VALERIJA MASIENE
... Weston, Ont., Canada

ristams, o jų buvimo laikas 
trumpas.

Džiugu, kad vieną vakarą 
Berkeley, Cal. • JAV-TSRS 
įvyko draugijos pasitikimas. 
Čia turistai buvo šiltai pa
sveikinti ir amerikiečiams 
buvo nemaža staigmena, nes 
turistų tarpe buvo aukšto 
rango muzikos ir dainų spe
cialistų, tad šis vakaras tik
rai buvo žavingas. Iš San 
Francisco turistai vyko link 
Portland, Ore. ir iš ten — 
jau link Meksikos, ir namo.

Susirinkimas
Gruodžio 4 d. Ksaveros 

Karosienės patalpose įvyko 
LLD 198 kuopos susirinki
mas. Posėdį atidarė ir tvarką 
vedė Kastancija Mugianie- 
nė. Valdybos veiklos rapor
tus pateikė K. Karosienė ir 
M. Mozūraitienė. Jie buvo 
geri ir priimti.

Laikraščių vajininkė Violet 
Taraškienė skaitė kelis įdo
mius kuopos narių laiškus. 
Toliau gyvenantieji nariai 
prisiunčia savo metinį mo
kestį ir spaudos prenumera
tas ir, kaip paprastai, pride
da ir aukų “Laisvės” ir 
“Vilnies” fondui. Kiti draugi
jos nariai, sumokėdami pre
numeratą nepašykšti spaudai 
paremtos.

Dabartiniu laiku sumažėjo 
buvę pobūviai, kuriuose bu
vo kuopų iždams pelno, o 
šiandieninė prabanga vis di
dėja ir didėja, ir sudaro 
nemažą problemą spaudai 
pasilaikyti. Tikrai būtų labai 
nykus gyvenimas be jos. 
Tikiu, kad vajininkė Violeta

Taraškienė už sumokėt 
prenumeratas laikraščiam 
aukas jas paskelbs spaudoj*

Posėdžiui baigiantis pirn 
ninkė K. Mugianienė pakvi 
tė narius minutei tylos p 
gerbti mirusią kp. narę D 
rothy (Daratėlę) Mačiulien 
kuri iš gyvųjų tarpo išsisk 
rė rugpjūčio 30 d. Darati 
buvo K. Mugianienės sesut 
Gili užuojauta mielai Mugi 
nienei ir Daratėlės sūn 
Raymond Machuliui. Taip 
K. Mugianienė pakvietė ku 
pos narius pietums į restor 
ną ir už visus sumokėj 
Vardu kp. narių nuošir 
padėka mielai Kastancij 
už vaišes.

Nuostabi moteris
Mūsų miela ir veikli Viol 

Taraškienė neseniai perg 
veno skaudžią jos abiejų ra 
kų pirštų operaciją, bet ka 
kaip ji nebeatsilieka nuo s 
vo kasdieninių pareigų. D 
jos rankos nei pirštai nė 
sugiję, bet ji jau vairuo 
savo mašiną. Ir šios dien 
posėdį pati viena tvarkė b 
rašė laikraščių vajinink< 
darbus. Ši miela draugė vis 
da yra pasiruošiusi pagelb 
savo draugams. Primint in 
kad ji ankščiau yra pergyv 
nūs abiejų kojų ir klul 
operacijas nusiskundžia. M 
sų Violeta Taraškienė tikr 
nuostabi moteris.

Neseniai San Francis! 
lankėsi chicagiečiai Jessie 
Frank Vesely. Buvo maloi 
juos susitikti. Frank su Je 
šie yra gan aktyvūs Chicago 
LDS kuopos nariai. N. B

II

JULIA LAZAUSKIENĖ
Lauderdale Lakes, Fla.

HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir 
laimįpgų Naujųjų Metų.
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t 
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KLEOFASA KELLY 
St. Petersburg, Fla.

ALDONA IR PAUL ALEKNOS 
Seminole, Fla.

Žiemos švenčių proga
Sveikinu visus gimines, draugus, bičiulius Ame

rikoje, Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje ir Aido 
Choro narius, New Yorko Liet. Moterų Klubo 
nares ir “Laisvės” personalą. Taipgi sveikinu 
sesutes Adelę Urbanavičienę su šeima ir Damutę 
Baltrušaitienę su šeima. Linkiu visiems sveikatos, 
džiaugsmo ir taikos visame pasaulyje.

SU NAUJAIS METAIS
Sveikiname “Laisvės” kolektyvą, bendradarbius, 

korespondentus, skaitytojus, vajininkus, draugus 
ir artimuosius Tarybų Lietuvoje ir šioje šalyje.

Linkime stiprios sveikatos, laimės ir sėkmės.
Lai būna Taika pasaulyje!

SU NAUJAIS METAIS
Nuoširdžiai sveikinu visus savo gimines, draugus 

bei pažįstamus šioje šalyje ir Tarybų Lietuvoje.
Linkiu visiems sveikų, linksmų ir laimingų 

. Naujųjų Metų!
Lai būna Taika pasaulyje ir Tautų Draugystė!

SVEIKINIMAS
Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 

visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje ir 
Amerikoje; taip pat Tėviškės draugijos ir Gimtojo 
krašto darbuotojus ir “Laisvės” personalą. Visiems 
linkiu geros sveikatos ir laimingai sutikti 1984 
metus.

Lai pasaulyje viešpatauja taika ir draugystės 
tarp valstybių VINCAS KIRVELA

3701 15th Avė. N.
St. Petersburg, Fla. 33713
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Naujųjų Metų proga 
sveikinu

Detroit, Michigan Sveikiname Heleną 
ir Roberta Feiforius

IŠ ARGENTINOS

Sveikiname jubiliatę

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje, 
Kanadoje ir Tarybų LIETUVOJE. Linkiu visiems 
sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir daug energijos.

Lai būna taika visame pasaulyje!

IEVA MIZARIENE
Jackson Heights, N. Y.

Mirė

Žieminių švenčių proga11

Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, bičiu
kus čia Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime su 
ateinančiais Naujais Metais. Lai jie būna taikos ir 
draugystės metai.

NELLIE ir POVILAS VENTA

Su Naujaisiais metais11

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

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

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

Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir 
sveikatos.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, New York

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais 

g>
visas nares ir visus mūsų rėmėjus, kurie kaip nors 
prisideda mūsų Klubą paremti.

Linkime stiprios sveikatos, energijos ir sėkmės. 
Lai būna taika visame pasaulyje.

II

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
VALDYBA ir NARĖS 

Ozone Park, N. Y.

Naujųjų Metų proga 
sveikinu

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

S. STASIUKAITIENĖ
Fairview, N.J.

Žieminių švenčių proga |
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

g - SVEIKINIMAS SU g
| 1984 METAIS į

Nuoširdžiai sveikiname visus gimines, drauges, Š
5 draugus ir bičiulius čia Amerikoje ir Tarybų
Jy Lietuvoje. Linkime geriausios laimės ir stiprios, S'
5 sveikatos. Lai būna taika pasaulyje! Lai saulės S 

spinduliai visiems lygiai šviečia be baimės!
ADELĖ IR FELIKSAS LUPŠEVlClAI §

Lakewood, N. J. Sį

Anna Tamol [Tamulis]

Gruodžio 2 d. Oakwood 
ligoninėje mirė ANNA TA
MOL (Tamulis), sulaukus 87 
metų amžiaus. Buvo pašar
vota Fairlane laidotuvių na
muose, Dearborne, bet laido
tuves tvarkė Vai Bauža lai
dotuvių namai< vadovaujant 
Yolandai Zaparackienei. Pa
laidota gruodžio 5 d. Grand 
Lawn kapinėse, prie savo 
mirusio vyro Juozo.

Prieš apie tris metus, ve
lionė Ona Tamulienė prie 
savo namų ant ledo susilaužė 
kojelę. Pergyveno kojos ope
raciją. Ji pardavė savo na
mą, neturėjo kur gyvent ir 
taip vargo, buvo net dviejuo
se slaugymo namuose, nes 
sveikata sublogėjo, kojelės 
neveikė. Spalio mėn. sunkiai 
susirgo; nuvežta į Oakwood 
ligoninę. Gydytojai plaučiuo
se rado vandens ir silpną 
širdį.

Išbuvus apie tris sąvaites 
ligoninėje, vėl buvo nuvežta 
į Dearborn Heights slaugy
mo namus. Lapkričio 30 d. ją 
aplankė Teofilė Masienė ir 
Stefanija; ji užsimokėjo už 
laikraštį “Laisvę” ir dar davė 
$8.00 aukų; velionė atrodė 
serganti, bet gerame ūpe. 
Gruodžio 1 d. vėl nuvežta į 
Oakwood ligoninę. Už poros 
dienų, gruodžio 2 d. 9 vai. 
ryte buvo pranešta, kad ji 
mirė.

Kuomet buvo Oakwood li
goninėje spalio mėn. velionė 
pasišaukė Yolandą Bauža Za- 
parackienę ir su ja, jei tuoj 
numirtų, viską pasiruošė; iš
sirinko grabą, pasakė kokią 
suknele ji norinti būti apvilk
ta ir t. t. Jos draugas, 
Edmund Ludvikėnas, kuris 
ją slaugymo namuose ir ligo
ninėje prižiūrėjo, ir Yolandos 
patarimu viską atliko pa
gal velionės pageidavimą. 
Gulėjo gražiame ąžuolo gra
be, aprengta ružava suknele. 
Velionė atrodė jaunutė.

Velionė buvo gimusi 1896 
metais sausio 19 d. Suval
kuose, Lietuvoj. Būdama še
šiolikos metų, atvyko į 
Scranton, Pennsylvania į an
glių kasyklas. Vėliau apsigy
veno Detroite, ir čia praleido 
visą savo gyvenimą. Susituo
kė su Juozu Tamulių; vaiku
čių neturėjo. Ji daug matė, 
girdėjo ir pergyveno. Turėjo 
savo nuosavybes, vasarnamį, 
užeigą ir sklandžiai tvarkė 
savo gyvenimą. Buvo pažan
gi moteris; per daug metų 
skaitė “Vilnį”; pastaraisiais 
keliais metais skaitė ir “Lais
vę”, ir ją rėmė. Priklausė 
prie pažangiųjų organizacijų: 
Detroito Moterų Pažangos 
klubo, Detroito Lietuvių klu
bo, LDS 21 kuopos ir prie 
buvusios LLD 52 kp.

Palaidota laisvai pagal jos 
reikalavimą. Laidotuvių na
muose ir kapinių koplyčioje 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Bauža Zaparackas. Ji kalbėjo 
lietuviškai ir angliškai. Jos 
kalba buvo liūdna, bet įspū
dinga. GrabneŠiais buvo 
George Galūnas, Clinton Fil
lion, Chuck Tvaska, Rimas 
Bulota ir Algis Zaparackas.

Atsisveikinus Grand Lawn 
kapinėse laidotuvininkai bu
vo pakviesti į Topinka val
gyklą atgaivai.

Taip ir baigėsi mielos 
draugės gyvenimas ir su ja 
atsisveikinimas.

Keturiolika metų
Gruodžio 8 d. suėjo ketu

riolika metų kai mirė laidotu
vių direktorius Vai Bauža. 
Mirė jaunas. Buvo malonus 
žmogus; Paliko savo laidotu
vių namą Detroite, žmoną 
Yoland. Taip velionis, taip ir 
Yolanda lietuviams draugiš
ki. Vai Bauža paliko jauną 
šeimą: žmoną Yolandą; tris 
dukreles: Audrą dabar jau 
21-erių metų lanko Wayne 
universitetą; Nicole dabar 17 
metų ir Liana 15 metų. 
Yolanda pergyveno skaudų 
smūgį; pastaruoju laiku yra 
susituokusi su Algiu Zapa- 
racku. Jis yra Forde inžinie
rius ir Lietuviškųjų melodijų 
radijo valandėlės direkto
rius.

Pergyveno operaciją
Klubietis bowleris Ray

mond Lyben gruodžio 7 d. 
Fordo ligoninėje pergyveno 
sunkią operaciją. Per tūlą 
laiką jam labai skaudėjo koją 
ir šoną. Daktarai padarė nu
garkaulio operaciją. Jam 
spaudė nugarkaulio disko 
nervą. Operacija pasekmin
gą. Už kelių dienų Raymond 
Lyben sveikas sugrįžo namo. 
Žmona Albena Nausėda Ly
ben buvo labai susirūpinusi, 
dabar turi vilties, kad vyro 
sveikata pagerės. Pažįsta
mieji pasiųskime jam kortelę 
į namus, ligonį palinksmin
kime. Jo adresas: 22425 Rio 
Vista, St. Clair Shores, Mi
chigan, 48082. Linkim jam 
greit sustiprėt, ir vėl būt su 
mumis. Stefanija

Patikslinimas
Pereitoje “Laisvės” laidoje 

Nr. 47 rašinyje “Kalvis iš 
Žemaitijos” turėjo būti Že
maitijos meistro Kazimiero 
Krapausko nuotrauka. Per 
neapsižiūrėjimą 4-tam pusla
py tilpo Broniaus Raguočio 
nuotrauka, kuri turėjo būti 
prie rašinio. Visuomet tokį 
turėti 5-am puslapy. Už klai
dą atsiprašome.

Lais-

Miela Eva!
Širdingai dėkoju Tau už 

prisiųstą sveikinimą mano 
70-mečio proga. Taip pat 
labai įvertinu tilpusi Rudolfo 
rašinį apie mane “Laisvėje”.

Ryšium su mudviejų auksi
niu vedybiniu jubiliejumi, šių 
metų liepos mėnesyje, mes 
prisiunčiame $50, — 
vės” vajui.

Mus jaudina neramios pa
saulinės žinios. Atrodo, kad 
dangus vis labiau niaukiasi. 
Sekame per spaudą ir T.V. 
mokslininko Carl Sagan aiš
kinimus api^ branduolinio 
karo pasekmes. Carl Sagan 
pareiškė, ka 
ypatingai susijrūpinę didžiųjų 
valstybių branduoliniu apsi
ginklavimu ir (deda visas pa
stangas atkreipti Washingto- 
no dėmesį; deją, ten reiškiasi 
stiprus politinis užsispyri
mas . . . Matėme ir filmą 
“The Day After”, — šiurpus 
įspūdis.

Argentinos pažangiųjų lie
tuvių laikraštyje “Vaga” 
rugp. 30 d. leidinyje įdėta 
nuotrauka, kurioje esi Tu, P. 
Griškevičius ir A. Barkaus
kas. Tam pačiam puslapyje 
sveikina ir mane. Gražus ir 
draugiškas argentiniečių at
siliepimas. (Žemiau dedami 
iškarpą iš “Vagos” — Red.).

Linkėjimai nuo Roberto. 
Mes linkime Tau stiprios 
sveikatos ir viso geriausio.

Helen

Plačiai žinoma sūkuryje 
pažangaus lietuviško judėji
mo čia Argentinoje ir aktyvi 
veikėja pažangioj lietuvių 
kolonijoj JAV, Helena Auš- 
traitė-Feiferienė, gegužės 23 
d. šių metų atšventė 70 m. 
jubiliejinį gimtadienį.

Šioj progoj tilpo “Laisvėje” 
jos biografijos bruožai, gar
bingo gyvenimo nueita kelią 
pažangioj veikloj.

Nuoširdiai sveikiname su 
garbingo jubiliejaus proga, 
mūsų ilgametei skaitytojai ir 
rėmėjai linkime stiprios svei
katos ir jaunatviškos energi
jos darbuojantis kultūros 
veikloje.

Vardan visu Argentinos 
draugų, gerbiama drauge 
Helen sukaktuvių proga ta
riame Jums “Ilgiausių me
tų”.

mokslininkai

St. Petersburg. Fla.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

“Laisvės” Direktorių susi
rinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 20 d. 2 v. p. p. 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty avenue, Ozone Park, 
N. Y. 11417.

Prašome visus Direktorius 
dalyvauti.

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVŲ”

London. — Politinis įtem
pimas prisidėjo prie JAV 
dolerio vertės pakilimo. Pe
reitą savaitę svaras kaštavo 
tik $1,4265, o už vieną JAV 
dol. mokėta net 8.4 prancūzų 
frankų. Taip pat JAV doleris 
pakilo ir Fed. Vokietijos 
markės atžvilgiu. 1

DETROIT, MICHIGAN

Mirus

Anna Ta II 01
(Tamulis)

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės 
draugui, Edmund Ludvįkėnui, jos giminėms gyve
nantiems Pennsylvanijos ir Ohio valstijose, Onta
rio, Kanadoje, Tarybų Lietuvoj bei Lenkijoj, ir 
visiems pažįstamiems bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę 
mylimos draugės.

DETROITO MOTERŲ PAŽANGOS KLUBAS

DETROIT, MICHIGAN

Mirus

velionės;

ANNA TAMOL 
(Tamulis)

1983 m. gruodžio 2 d.
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą

draugui, Edmund Ludvikėnui, jos giminėms gyve
nantiems Pennsylvanijos ir Ohio valstijose, Onta
rio, Kanadoje, Tarybų Lietuvoj bei Lenkijoj, ir 
visiems pažįstamiems bei įdėjos draugams. Žinoki
te, kad ir mes kartu liūdime netekę mylimos 
draugės.

Anna Dočkus
Minnie ir Chuck Tvaska
Anna Daskus
Albena ir Albert Litvin
Lillian Gugas
Matilda Rudzevičienė
Ruth ir Servit Gugas
Antoinette Waitkunas
Albina Jacobson

Ruby Jeske 
George Galūnas 
Bessie Klimas 
Anna Daukus 
Zuzana Danta 
Patry Stackwell 
Alice Sharka 
Anna Butrim 
Teofile Masienė

Stephanie Masis

Nuotraukoje: Ieva Mizarienė su Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmuoju sekretoriumi Petru Griškevičiumi 
[dešinėje] ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininku Antanu Barkausku.
1982 metų vasarą Lietuvo

je viešėjo žinoma pažangio
sios lietuvių išeivijos Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
veikėja, “Laisvės” laikraščio 
redaktorė Ieva Mizarienė. 
Lietuvos Kompartijos Cen
tro Komiteto pirmasis sekre

torius Petras Griškevičius 
įteikė viešniai “Darbo vete
rano“ medalį, kuriuo ji apdo
vanota už ilgalaikę veiklą 
sklendžiant Amerikos visuo
menės tarpe tiesą apie Tary
bų Sąjungos ir Tarybų Lietu
vos gyvenimą.

BRIEFS
In a recent editorial in 

Guardian titled “Who’s to 
blame for the arms race?” it 
says in part:

“. . . . The post WWII 
(World War 2) period has 
truly been an era of revolu
tion. Since 1948 we have 
witnessed an average of one 
successful liberation struggle 
every 4 years, affecting 
nearly V3 of the world’s 
people. These political and 
economic transformations 
have struck at the heart of 
Western multinational cor
porations’ economic interests 
and the US military’s strate
gic concerns. In addition, the 
increasing postwar strength 
of the USSR has challenged 
the otherwise unquestioned 
domination of the US in the 
world’s economy and poli
tics.

US nuclear policy from the 
beginning was aimed at con
taining the revolutionary up
heavals of the postwar world 
and limiting the SU’s materi
al support to liberation 
struggles .... Just 3 
months after Hiroshima, the 
US drew up plans for the 
atomic bombing of the SU. 
Since then, Washington has 
explicitly threatened to use 
nuclear weapons on more 
than 20 occasions . . .”

* * *
In letters to the editor in 

the New York Post William 
Molliver from Queens, N. Y. 
writes:

The excessive prices we 
middle class and elderly tax
payers must pay for food and 
rent and medical care are 
pure highway robbery. How

can Congress allow the Pen
tagon to continue its con
tract abuses with our mo
ney? . •

* * *
Ana Babarskas from Kala

mazoo, Mich, writes that 
they are planning to go to 
Argentina for the holidays, 
leaving Dec. 15th and stay
ing there for three weeks. 
On the way back Ana plans 
to stay for a while in Florida 
at the Nevins.

* * ♦

September 16, 1943
Siurba is back. Will try to 

get a job in New York.
September 18, 1943
Terrible hay fever attack!
September 20, 1943
Last night went to see 

“Student Prince.”
September 24, 1943
The Red Army at the 

gates of Smolensk and Kiev!
September 29, 1943
Finished packing soap into 

boxes for the shipment to 
Paleckis. The shipment has 
been delayed for over two 
weeks.

September 30, 1943
Allies occupied Naples. 

Nazis fled the city.
Sunday, October 3, 1943 

a Very beautiful day! Went 
golfing.

October 6, 1943
A letter from Elizabeth 

Moos, the nationalities Divi
sion of the American-Soviet 
Friendship Committee. She 
wants to have someone to 
greet the Congress which 
will meet in November. Use

Red Army liberating Kaunas from nazi invaders




