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TARPIA UTINĖS MOTERS DIENOS PROGA SVEIKINAME LIETUVOS IR VISO PAŠA ULIO

MOTERIS, kO UŽ PASAULINĘ TAIKA VISOS ŽMONIJOS ŠVIESESNĮ RYTOJŲ

Maisto parda ėjams
sumažina gas

Maskva kaltina 
Ameriką už kova, 
prieš Aeroflotą

Maskva. — Civilinės avia
cijos ministras Boris P. Bu- 
gayer kaltina JAV ir jos 
alijantus, kam jie paskelbė 
karą prieš Aeroflotą, tapybi
nių lėktuvų neįsileisdami.

Kova prasidėjo, kai Pietų 
Korėjos lėktuvą nušovus žu
vo 269 žmonės, o JAV dar 
boikotą sustiprinusi, kai 
Lenkija 1981 metais paskel
bė karo stovį.

PAVOJUS KARUI GALI KILTI 
DĖL JAV KARO TROŠKĖJIĮ ELGESIO

Branduoliniame bandyme 
nukentėjo 15 žmonių

Kai prezidentas Reagan buvo El Paso, Texas prie 
viešbučio, kuriame jis buvo apsistojęs minios darbininkų 
prie viešbučio pikietavo. Jie reikalavo unijų nustatytų algų 
ir Davis-Bacon įstatymo, kuriuo Federalinės valdžios 
projektuos dirbdami turi gauti unijinius atlyginimus.

Chicago, Ill. —' 2,000 Je-1 
wel Food Store skyriuose 
15,000 dirbantiesiems maisto 
ruošos darbininkams parduo
tuvių savininkai nutarė su
mažinti algas, atskaitydami 
$1.75 per valanda.

Illinois, Indiana ir Wiscon- f 
sin valstijose dirba 175-iose 
parduotuvėse. Nors sutartis 
su Maisto darbininkų Unijos 
UFCW su darbdaviais dar 
tebėra galioje iki birželio- 
June mėn., bet algų sumaži
nimą įvykdyti ' nutarė jau 
sekmadienį, vasario 26 d. 
Lokalo 881 viceprezidentas 
Ed. Jablonski užprotestavo, 
pareikšdamas, kad kompani-. 

—ja nori, jog lokalo atstovai Su 
- algų sumažinimu sutiktų ir 
•kad sumažinimą patartų dąr- 
bininkams priimti. Jablons
kio manymu, toks elgesys

būtų ne tik nelegalus, bet ir 
(nemoralus. Tai būtų net ne
silaikymas sutarties. Unija 
su tuo negali sutikti. Unijos 
vadai įrodė, kad darbinin
kams išlaidos: nuomos, Elek
tros, telefono, šildymo dujų 
ir maisto kainos nuolat kyla. 
Unijos nurodo, kad Jewel 
Kompanija 1982-aisiais 
metais pelno gavo 139 milijo
nus, o kompanijos turtas 
jau pasiekė $591,194,000, 
arti še^ių šimtų milijonų, ir 
kompanija nebankrutuoja.

Jewel Food per visą ilgą 
laiką kovojo, stengdamasi 
darbininkų unijų į savo krau
tuves neįsileisti.! Kompanija 
taip pat pirkinėjo neunijinių 
darbininkų Kalifornijoj 
augintas vynuoges, kur dar
bininkai seniai stengėsi su- 
siorganzuoti.

d.

Lietuvė kandidatė į Tarybų S-gos 
aukščiausius deputatus

Rimutė Matuliauskienė

Nemoka skaityt
Vokietijos Federatyvinėje 

Respublikoje atidaryti vaka
riniai kursai . . . neraštin
giems. Sociologai paskaičia
vo: 300 tūkstančių piliečių 
beraščiai, o apie milijonas 
vos vos moka skaityti ir 
rašyti. Skaičiai nėra tikslūs. 
Mat prieš 63 metus įvedus 
privalomą pradinį mokslą, 
Šios rūšies statistikos duo
menys nebuvo renkami.

Beje, švietimo problemų 
turi ir kitos Vakarų Europos 
valstybės. Štai Anglijoje raš
tingumo minimumo nėra pa
siekę apie du milijonus^pilie- 
čių, Prancūzijoje — 400 
tūkstančių.

i
Antanui Bimbai 
vasario 20 d. būtą 
suėję 90 metų

Telegrama iš Vilniaus
Šių metų vasario 20

Vilniaus universitetas kartu 
su Respublikos Žurnalistų 
Sąjunga ir Tėviškės Draugi
ja paminėjo įžymaus lietuvių 
tautos sūnaus, aktyvaus 
Amerikos komunistinio ir 
darbininkų judėjimo bei pa
žangiųjų užsienio lietuvių vi
suomenės veikėjo • ilgamečio 
“Laisvės” redaktoriaus. Vil
niaus universiteto Garbės 
daktaro Antano Bimbos de
vyniasdešimties metų sukak
tį.

Visas savo jėgas Antanas 
Bimba atidavė kovai už dar
bo žmonių laimę: nepailsda
mas skelbė tiesą apie socia
listinės Lietuvos gyveni
mą . . Šviesus jo atminimas 
šventai saugomas gimtojoje 
žemėje.

Minėjimo prezidiumas: 
Leokadiją Diržiųskaitė, Me
čislovas Sadovskis, Vytautas 
Zenkevičius, Vladas Gobis, 
Edmundas JušĮkys, Jonas 
Kubilius, Albertas Laurin- 
Čiukas, Ramojus Petrauskas, 
Pranas Petronis.

is-

Utenos rinkiminėje apygardoje rinkimams į Tautybių 
Tarybą įregistruota kandidate į TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatus. Ji yra Utenos M. Melnikaitės trikotažo 
ir galanterijos gamybinio susivienijimo mezgėja.

NEW YORKE 
BOMBARDUOJA , 
Darybines įstaigas

New York. — Tarybų
taigų bombardavimas New 
Yorke buvo smulkiai tiria
mas. Net New Yorko policija 
mananti, jog tai zionistų te
roristų darbas. Bet New 
Yorko meras, bombardavimą 
pasmerkdamas, pareiškė 'jog 
tai nesąs Amerikos žydų 
zionistų darbas. Dėl bombar
davimo kelios žydų organiza
cijos savo nuomonių nepa
reiškė.

su Konstantinu Cernenko.Gus Hali kairėje

New York, N. Y. — Grįžęs 
iš Maskvos, kur dalyvavo 
Tarybų S-gos vado Yuri V. 
Andropovo laidotuvėse, 
Amerikos komunistų partijos 
vyriausiasis sekretorius Gus 
Hali pareiškė, kad į laidotu
ves suvažiavusieji pasaulio 
valstybių atstovai esą įsitiki
nę,/jog pasaulinio karo grės
mė kylanti iš Jungtinių Val
stijų vyriausybės elgesio? 
Spaudos atstovams ir kitų, 
valstybių ir vietiniams ko-' 
respondentams Gus Hali pa
kartodamas tvirtino, kad ne 
vien socialistinių valstybių 
atstovai mano, jog Reagan, 
Shultz ir Weinberger vis 
daro norėdami karą išpro 
kuoti.

Dauguma atstovų esą susi
tikę su naujuoju Komunistų 
partijos generaliniu sekreto
rium Konstantinu Cernenko 
ir plačiai išsikalbėję. Beveik 
’ si susidarę nuomonę, kad 
Maskvoje aukštojoj vadovy
bėj permainų nebus. Baigė 
sakydamas, kad kol iš Rea
gano pusės nebus daroma 
žygių nusiginklavimui, 
gresia karo pavojus.

San Francisco, Cal. —4- Val
džia mėgina nuraminti sune
rimusią visuomenę dėl pavo
jingo incidento Riner Meso, 
Nevada tunelyje branduoli
niame bandymų poligone. In
cidento metu nukentėjo 15 
žmonių.

Kai virš tunelio, kur įvyk
dytas branduolinis sprogdini
mas, susidarė didžiulė iki 30 
pėdų gylio įgriuva, oficialūs 
asmenys skubiai pareiškė, 
kad “radiacijos prasiskverbi
mo nepastebėta”. Tačiau vė
liau spaudos konferencijoje 
energetikos ministerijos at
stovas T. Clark buvd pri
verstas pripažinti, jog spe
cialistai “susirūpinę”, kad ra
dioaktyviosios medžiagos ga
li vietovę užkrėsti. Kartu jis

stengėsi sumažinti esamą 
grėsmę, tvirtindamas, kad, 
jeigu radiacija ir prasi
skverbs, tai ji, girdi, būsian
ti “nedidelė”.

Mėgindamas išvengti žur
nalistų tolesnių klausinėji
mu, į kuriuos labai nenorėtų 
atsakinėti, jis pareiškė, jog 
“mes taip ir nežinome, kas gi 
ten įvyko”.

Saugumo priemonės, kurių 
buvo skubiai imtasi 100 my
lių nesiderina su oficialių 
asmenų raminamaisiais pa
reiškimais. Poligone, esan- > 
čiame už 100 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Las Vegas, visą 
laiką kontroliuojamas ra
dioaktyvumas. Darbar Riner 
Meso sustabdyti.

tol

Plepiai vyrai
Čekoslovakijos moksliu 

kai suabejojo plačiai papliti 
šia nuomone, jog daugiausia 
pleįa moterys. Jų tyrimais 
nustatyta, kad daugiausia 
žodžių per dieną pasako 5-10 
metų vaikai — vidutiniškai 
14 tūkstančių. Be to, neretai 
vaikai kalbasi . . . patys su 
savimi. Antrąją vietą. Čeko
slovakijos sociologų nuomo
ne, turętų užimti tolimojo 
plaukiojimo jūreiviai, kurie 
grįžę į krantą artimiesiems 
pasakoja įspūdžius. Trečioje 
vietoje yra 18-25 metų jau
nuoliai — beveik 10 tūkstan
čių žodžių per dieną. Ta 
“plepiosioms” moterims šio; 
varžybose, neliko net prizini 
vietos ...

Kaip išgelbėt 
senas knygas

Britų muziejaus biblioteka 
įkurta 1753 metais. Dabar 
jos fondai išsekę. Senųjų 
foliantų (jų yra 850 tūkstan
čių) popierius genda, nes 
knygos saugomos netinka-* 
momis sąlygomis. Reikia 
skubiai restauruoti ne ma
žiau kaip 40 procentų biblio
tekos knygų. *

Muziejaus administracija 
nesitiki gauti lėšų iš val
džios. Tačiau ji paskaičiavo, 
kad Britų muziejaus knygas 
išgelbėtų suma, prilygstanti 
trijų raketų vertei. Taigi 
trys raketos, ar Britanijos 
knygų lobynas?

Lenkijoj darbininkų 
suvažiavimas

Varšuva, [TASS-ELTA].- 
Varšuvoje įvyko Lenkijos 
jungtinės darbininkų partijos 
Centro komiteto plenumas.

CK pirmasis sekretorius 
Volcech Jaruzelskis pareiš
kė, kad jame bus susumuoti 
ataskaitinės-rinkiminės kam
panijos partinėse organizaci
jose rezultatai ir apsvarstyti 
klausimai, Musiję su pasiruo
šimu būsimai Lenkijos KP. 
Visos Lenkijos konferencijai.

Tylos minute pagerbė J. 
Andropovo atminimą.

įgi 
įse 
ės

Manila, Filipinai. — Kraš
to apsaugos ministras Juan 
Ponce Enrile sako, jei JAV 
sumažins jiems karinių jėgų 
pagalba, filipinai gali nu
traukti savitarpio apsigyni
mo sutartį.

Washington, D. C. 5— Pre
zidentas Reagan davė nuro
dymą pradėti Amerikos jūrų 
pėštininkų “perdislokavimą” 
iš Beiruto į šeštojo laivyno 
laivus, kursuojančius prie Li
bano krantų.

Reagano administracija 
neutralizuoti faktą, kad 
Jungtinėse Valstijose vis 
daugiau žmonių stoja prieš 
vis platesnį Amerikos karinį 
kišimąsi į Libano reikalus. 
Tačiau šios politikos esmė 
nesikeičia. Didelis pėstininkų 
kontingentas lieka Libano 
žemėje, o laivai su desanti
ninkais, nebus atitraukti nuo 
Libano krantų. I

Izraelio ginkluotosios jėgos Lebanone

Vilnius draugauja 
su suomių Joensu

Helsinkis, [TASS-ELTA], 
Stiprėja susigiminiavusių 
miestų — Joensu Suomijoje 
ir Vilniaus draugystė. Šiais 
metais, pažymi laikraštis 
“Kansan sana”, dviejų mies
tų ryšiai bus toliau plečiami 
ir stiprinami pažymint *susi- 
giminiavimo 15-ąsias meti
nes.

Šiemet numatoma keistis 
susigiminiavusių miestų vi
suomenės atstovų delegacijo
mis, meno saviveiklos kolek
tyvais ir atskiras atlikėjais. 
Vilniuje pabuvos Suomijos 
jaunimo pasiuntiniai, sporto 
organizacijų delegacijos. 
Apie jų viešnagę Tarybų 
Lietuvos sostinėje Suomijos 
kinematografininkai sukurs 
dokumentinį filmą. Joensu 
mieste 1984 m. lapkričio mė
nesį vyks Vilniaus dienos, 
kurių programoje — Lietu
vos artistų koncertai, _foto- 
paroda, visuomenės atstovų 
susitikimai ir kiti renginiai.

Senų glaudžių ryšių tarp 
dviejų mieątų plėtojimas, pa
brėžia laikraštis, padeda 
vystyti dviejų šalių tautų 
draugystės, savitarpio su
pratimo ir geros kaimynys
tės santykius, įtvirtinti tai
kos, saugumo ir 
idėjas.

pasitikėjimo

Japonai 
superka meną!

Pastaruoju metu stambiau
sius Vakarų meno kūrinių, 
antikvarinių vertybių aukcio
nus daugiausia lanko Japoni
jos turtuoliai, Vakarų Euro
pos senųjų meno šedeyrų 
naujaisiais savininkais tampa 
ne tik Tekančios saulės šalies 
muziejai bei paveikslų galeri
jos, bet ir privatūs kolekcio
nieriai. Jų užsakymu patyrę 
specialūs agentai Vakarų 
Europoje ir Jungtinėse Vals
tijose supirkinėja pačius ver
tingiausius kūrinius. Vien tik 
1983 metais Londono ir New 
Yorko aukcionuose nupirkta 
ir į Japoniją išsiųsta daugiau 
kaip 20 italų, ispanų, prancū
zų, flamandų dailininkų dro
bių.

te®

Izraelis savo karines jėgas tebesiunčia į L eb a noną, 
tebebombarduoja Lebanono miestus ir kaimus, taip pat 
tebežudo žmones, kurių tarpe šimtus civilinių niekam 
nenusikaltusių žmonių.

Stockholm, Švedija. — Šve
dijos karo laivai susekė 
povandeninių
Karlskrohe uoste ir apylin
kės vandenyse, 
nuo Stockholmo.

trukdytojų

180 mylių

Amerikiečio fotografo nuotrauka

Pagerbė atminimą
Helsinkis, [TASS-ELTA]- 

Pagerbdama atminimą žuvu
sių Suomijoj kovoje prieš 
fašizmą, Suomijos ir Tarybų 
Sąjungos draugija ėmėsi ini
ciatyvos pastatyti Nastolos 
miestelyje (netoli Lahčio) pa
minklą tarybiniams kariams.

Nastolos komunalinė .val
dyba vieningai parėmė idėją 
sukurti granitinį paminklą 
toje vietoje, kur palaidota 
daugiau kaip tūkstantis tary- 
binių karių. Paminklą pla
nuojama atidengti šiemet 
lapkričio mėnesį.
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Tarptautine Moters diena
Moters dieną-šventę, visų pirma 

į tas vietoves plačiame pasaulyje> 
šiai kenčia 'po priespaudos jungu ir 
pirma—Libanas.

Minint tarptautinę 
reikia atkreipti dėmes 
kur moterys skaudžiai 
kovos sukūriuose. Visų

Jau beveik dešimtmetis, kaip Libano žemė sugeria nuolat 
savo sūnų ir dukterų k 
karinius junginius, 1 
vadovus, kurie nuolat 
sulaužo, kad iš naujo 
žinios yra apie vyrus. *Bet fotografijos dažnai rodo ir ką 
kitą: tuščią Beiruto gat 
apimta moteriškė; seny 
savo sūnaus lavono; užpiiesčio keliais einančias moteris, su 
sunkiais kroviniais ant 
Libane niekad nežinai 
pasibaigia ....

Po Libano — EI Salvįdoras, Nikaragva, Gvatemala. Čia, 
Centralinėje Amerikoj^, moterys aktyviau įsijungusios į 
kovą. Salvadore mot 
partizanų judėjime, kaūnasi su ginklu rankoje šalia vyrų už 
geresnį gyvenimą bežemiams, neturtingiems valstiečiams, 
darbininkams, jaunimui. Nikaragva, kur valdžia darbo 
žmonių rankose, savimi perstato kitokį vaizdą — čia darbo 
moterys, lygiai kaip carbo vyrai, yra pasirengusios su 
ginklu rankose ginti savo laimėjimus nuo interventų, kurie 
norėtų sugrąžinti senąjį priespaudą. Gvatemaloje padėtis 
turi panašumo į Salv; 
įsiliepsnojusios, bet prie

Visose Lotynų Amerikos šąl^se moterys sau semiasi 
įkvėpimo iš Kubos, iš socialistinės šalies, kur žingsnis po 
žingsnio einama prie pilnos moterų emancipacijos. /

Seka — Afrika. Norįs tokiose šalyse, kaip Angoloje, 
Mozambike ir Etiopijoje 
namas, kontinente benerai moterų priespauda lieka kaip 
sunki našta. Ruože tarp. Saharos dykumos ir Jabiau 
derlingos Centralinės Ąfrikos, 'Sahele 
kasmet miršta nuo bad 
moterys, bet moterų pc 
nes tai jų glėbiuose ciažnai miršta 
kuriuos bado ir ligų giltinė užtiko 
užuomazgoje. Pietų Af'ikoje, kur bjauriausias rasizmas 
pasaulyje engia visus, jis labiausiai en 
kurių didelė dalis dir

raują. Žinios dažniausiai kalba apie 
kurie dalyvauja kovose* jr apie 

, tariasi, sudaro paliaubas ir vėl jas 
pradėti kovas, kraujo liejimą. Tos

vę, per kurią bėgte prabėga panikos 
vą moterį, kuri istoriškai rauda prie

galvų, bėgančias nuo fronto, nors 
kur frontas ir prasideda ir kur

ęrys aktyviai dalyvauja liaudies 
naši su ginklu rankoje šalia vyrų už

adoro, nors kovos dar ne tiek 
spauda tokia pat žiauri;
ikąs šąl^se moterys sau semiasi

moterų lygybės plausimas gvilde-

o ir epidemijų, 
s dėtis dar tra£

, milijonai žmonių 
Miršta ir vyrai ir 

škesnė negu vyrų, 
kūdikiai ir vaikai, 
ypačioje gyvenimo

DARBININKŲ SPAUDA
Terminas “Darbininkų 

spauda” pas mus dažniausiai 
vartojamas apibūdinant kai
riąją spaudą. O mūsų šalyje 
egzistuoja didelis skaičius 
laikraščių, kufie nėra politi
niai kairūs, bet kuriems tas 
terminas bendrai tinka — tai 
yra, visokie darbo unijų or
ganai. Tiesa, jų politiniai 
palinkimai žymiai skiriasi, — 
kai kurie turi šiokį tokį pro- 
socialistinį antspalvį, kai ku
rie laikosi uhijizmo kaip eko
nominės o ne politikos jėgos 
reiškinį, kai kurie liberaliniai 
nusiteikę, yra ir gan konser
vatyvių. Bet, bendrai kal
bant, unijų (profsąjungų) 
laikraščiai laikosi demokrati
nio, pažangaus, pro-liaudiško 
kurso. Geras pavyzdys yra 
laikraštis “Labor” (“Dar
bas”).

Tą laikraštį leidžia 14 dar
bo unijų, kurios surištos su 
transportu: geležinkeliečių, 
aerodromų darbininkų, vieš
kelių taisymo darbininkų ir 
t. t. Anksčiau tas laikraštis 
atstovavo vien geležinkelie
čius, kurie jsavo ruožtu yra 
pasidalini 
garvežių maširtistų, konduk
torių, porterių ir t. t. Gele
žinkelių rolei mažėjant mūsų 
šalyje, jų unijos irgi susilp
nėjo ir dabar jos veikia kartu 
su kitų transp/orto darbinin
kų unijomis. Kadangi “La
bor” yra vienas seniausių 
JAV unijų feikraščių; pasi
žiūrėkime, kokios politinės 
linijos jis laikosi. Štai prieš 
mus vienas numeris, išleistas 
sausio 11 dieną (laikraštis 
išeina kas trečią savaitę)

Pasirodo, kad didžiausia 
dalis raštų pašvęsti kovdi 
prieš reaganizmą. Vedamasis

Lkelias unijas, —

straipsnis “1984” prasideda 
taip:

“Amerikos darbininkams 
ateinantieji metai,’ atrodo, 
bus lyg gyvačių urvas [snake 
pit]. Atrodo, kad savininkų 
reikalavimai, kad dąrbinin- 
kai sutiktų su algų mažini
mų, nenustos, o tuos reikala
vimus remia Reagano admi
nistracija.”

Per visus laikraščio 
pius Reagano administracija 
atvirai apibūdinama kąip bo
sų santarvininke. Tiesa, fra- 
ziologija kitokia, negu ta, 
kuri vartojama kairiojoje 
spaudoje. Tuo tarpu, 
kairiečiai kalba apie 
listus” arba “korpora 
“Labor” vartoja žodį ‘ 
gement”, — žodį, kurį 
ta patys savininkai ( 
ky tojai”, “administracija”).
Bet koks bebūtų terminas, 
darbininkai žino, ka 
sai 
jiems nuolat primena 
prezidentas Reagana^ yra 
bosų tarnas.

“Labor” taipgi nešidrovi 
sakyti, kad vėl išrinkti pre
zidentą Reaganą, ręikštų 
statyti Ameriką į karo 
jų, ypatingai karo Cehtrali- 
nėje Amerikoje. Skjltyje 
“Politika” sakoma:
’ “Jeigu balsuosite už Rea
ganą 1984-ais metais.tai bal
suosite už karą Centralinėje 
Amerikoje”. Pasakyta storai 
ir tvirtai. “Labor” 
pasisako prieš rasizrn

admi-

pusla-

kai 
capita- 
cijas”, 
Mana- 
mėgs- 
‘Tvar-

i bo
tai bosai. ‘O “Labor” 

, kad

pavo-

virtai
ą-

“DIPLOMATIJA” . . .
“Draugas” (Sausio 241 pa

davė sekamą žinią:
“Padidinti Lietuvos pa

siuntinybės personalą Wa
shingtone Lietuvos diploma
tijos šefas ministeris Stasys

Lozoraitis 1983.XL1 raštu 
paskyrė Stasį Lozoraitį, Jr., 
Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone patarėju. Tuo rei
kalu visi formalumai Valsty
bes departmente atlikti. Ve
lionis Lietuvos diplomatijos 
šefas kitu savo 1983.XL1 
raštu yra pavedęs S. Lozo
raičiui, Jr., ir toliau eiti

•I
Lietuvos atstovo pareigas 
prie Sv* Sosto.”

Neįgudęs skaitytojas gali 
nesusigąudyti, kas tai per 
žinia: phieš mirdamas Stasys 
Lozoraitis, kuris dar vis bu
vo tituluojamas “Lietuvos 
diplomatijos šefu”, paskyrė 
savo sūnų Lozoraitį, Jr. 
“Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone patarėju”. Bet tuo 
pačiu laiku jis liko 'ir savo 
sehose pareigose, “Lietuvos 
atstovo prie Šv. Sosto”. Ki
taip sakant, jis gyvens ir 
Romoje ir Washingtone, gal 
pusę laiko paskirdamas vie
nį vietai, kitą pusę kitai. 
Vargšas Lozoraitis Jr. sku
bius iš vienos vietos į kitą, 
v(|s spėdamas atlikti savo 
pareigas,. . . Bet, nesirūpin- 
kiįte ... Ta visa buržuazinės 
nėegzistuojančios Lietuvos 
valdžios diplomatija yra tik 
žaislas, — jokių pareigų tie 
žrtionės neina. Ir iki Lozo
raičio paskyrimo “pasiunti
nybėje” tarnaujantiems jokio 
darbo~nebuvo. O būti “Lietu-

* I • . *-vos” atstovu prie Šv. Sosto 
irgi nereikalauja daug ener
gijos — užsuk laiks nuo laiko 
į Vatikaną, pavaikščiok po 
Šv. Petro aikštę, pasikalbėk 
apie orą Romoje su kokiu 
nors monsignioru—ir viskas.

Atrodo, kad Stasys Lozo
raitis buvo geras tėvas: jis 
pasirūpino, kad jo sūnus už
šaldyto Lietuvos iždo pini
gais laiks nuo laiko perskris
tų per Atlantą, o su kaupu 
dar gautų dvigubą algą . . .

K
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Kauno Kalniečių ir Eigulių mikrorajonų gyventojus 
pakvietė naujas kinoteatras “Eiguliai”. Tąi antrasis kino
teatras mieste su dviejomis žiūrovams salėmis. Vienu metu 
r.-i----  __Li_- y - -x _- —. x_-.i__x__Y.-_ Y_..-rQvų “Eigulių”filmus gali žiūrėti pusė tūkstančio žiū
kinoteatrą suprojektavo architektė Neringa Blaževičienė, o 
pastatė “Kauno statybos” trestas. Dabar Kaune veikia 
keturiolika kinoteatrų.

Nuotraukoje: “Eigulių” kinoteatras.
K. Jūrelės nuotrauka

KUO RŪPINASI KAIMO DEPUTATAI
Už pusšimčio kilometrų 

nuo rajono centro — Jurbar
ko esančius Juodaičius dabar 
vietiniais keliais pasiekiame 
per nepilną valandą. Seniau 
čia buvusiam, žmogui žalių 
Padubysio miškų apjuostą, 
miestelį sunku beatpažinti. 
Vietos vidurinės mokyklos 
mokytoja Nelė Minalgienė 
prisimena, kad pokario me
tais prie kuklios bažnytėlės 
stovėjo gal koks dešimt me
dinių pirkelių. Iš jų belikusi 
tik senoji Šimkūnų sodyba, 
kurioje galvojama įkurti 
kraštotyros muziejų. O visa 
kita naujumu spindi — arti 
šimto gražių ir patogių Juo
daičių kolūkio žemdirbių gy
venamųjų namų, kultūros 
namai, vidurinė mokykla, 
valgykla, parduotuvė, paš
tas, kurie tvarkingai išsidės
tę vienuolikoje jaukių gatve-

lo pusė. Nemažiau žvarbi ir 
antroji — be didesnės šven
tės mūsų jaunimas neima į 
ranką stiklelio, nėra padau
žų. Visi išmo] 
mintis. Geria

Nedidelis
deputatų būrelis. Tačiau, kai 
iš arčiau įsižiūri į jų atlieka
mą visuomenei naudingą 
darbą, įsitikini, kad tai dide
lė jėga. Ir žmonės, tai gerai 
sdprasdami, kaimo deputatų 
mandatą patįki geriausiems 
iš savo tarpo.

Jonas Bagdanskis

ko gražiau links
ti ir dirba.
šios apylinkės

Sveikiname

gia juodas moteris, 
baltųjų namuose kaip virėjos, 

šlavėjos, plovėjos — visį amatų beveik beteisės vergės.
Kai kuriose Azijos Šalyse negeriau, 

progresyvių užmojų, bet tas nepalię 
Indijos kaimuose tamsun 
kad tėvai dažnai atiduodi 
tarnauti — visokiems tr 
Panašiai yra Saudi-Aral 
kur po Šacho nuvertii 
demokratiškesnė santvarka, dabar moterys turi net mažiau 
teisių, negu anksčiau — valdžia įsako 
apsirėdyti, jos neturi lygių teisių mokyklose, darbe — 
viskas ten dabar tvarkoma spagai viduramžiškus Korano 
musulmoniškus įstatus ... . , '

Ištraukos iš vilniškės “Tiesos” skilties “Dienos aidai” apylinkės Tarybą

tas nepaliečia m 
ir skurdas daf*pri

. £lors Indija turi 
toterų teisių: 

_ riveda prie to, 
i jaunutes dukteris 
mgesniems, ir t. t.

as ir
l savo dar visa
;slams — turt 
įjoję, Malajoje, Tailande. Irane, 
io atrodė, kąd gali įsitvirtinti

joms, kaip jos turi

Čia mes pažymėjome vieną kitą vietą 
atsiminti švenčiant Moters dieną, 

, į kad daugumai pasaulio moters

viename ar kitame
kontinente. Svarbu tą 
nes svarbu atsiminti, 
gyvenimas lieka, kaip praeityje, be galo 
kraštuose viskas, žinoi 
daugiau lygybės prieš į:
je, apšvietoje. Bet gyvenimo tikrovėje dar reiškiasi senos 
tradicijos visur — per tūkstančius metų įsigyvenusios 
tradicijos, kad namų ruošos darbai yra vyriausiai moterų 
atsakomybė, kad moterys tinka tam tikroms profesijoms ir 
t. t. Visgi, likusis pasaulis gali daug pasimokinti iš 

rąlistinių šalių. Niekur^ pasaulyje motefys 
įsijungusio^ pramonę, mediciną, apšvietą, s 

 

Tarybų Sąjungoje. K nijoje, į kurią 
vėliau, dar daugiau teks atlikti, bet ir 
yra nuolat gvildenamas klausimas: tai 
sloganą “Moterys pala ko pusę dangau

prieš revoliuciją ir * dabartinės

sunkus. Socializmo 
jau atsiekta daug

iraeityje, be galo
ma, kitaip. Ten 
statymus, ekonominėje santvarko- ,

; nėra taip 
ietą, sportą, kaip 
socializmas atėjo 

ten moterų lygybė 
kinai, kurie iškėlė 
s”. Ten skirtumas

tarp moterų* padėties 
'padėties yra didžiulis.

O kaip čia, mūsų ša yje? Ekonominė 
administracija pasunkino moterų padėt;

andasi pavojuje. Bet didžiausias 
uris liečia visą žmoniją: karas. Kad 

moterys labiau negu vyrai yra linkus
seniai žinomas reiškiny^, bet jis dabar ypatingai reikšmin- 

vos už nusiginklavimą avangarde.
’arptautinę moters dieną ir kaip 

šventę ir kaip kovos diėną. Ta proga mes sveikiname visas 
mūsų skaitytojas, bendradarbes, veikė.
stojančias lietuves. Mes taipgi sveikiname mūsų gimtojo 
krašto, Lietuvos, moteris, statančias nau,

praeitą dešimtmetį, r 
pavojus yra tas pats, k

gas: moterys randasi k
Tad, mes minime '

PUSĖ MILIJONO 
DOLERIŲ BATUOSE

Varšuva. — Aerouosto 
muitininkų dėmesį patraukė 
tranzitu per Lenkiją skridęs 
keleivis. Keista buvo tai, kad 
smulkus užsienietis avėjo 
dideliais batais, kurie visai 
jam netiko. Patikrinimas pa
tvirtino spėliones. Pasirodo,

krizė ir Reagano 
. Kas iškovota per

os ginti taiką, tai

as, visas už taiką

ją gyvenimą.;

vieno iš F(rancūzijos restora
nų tarnau
lynėje slėpė beveik du kilo
gramus heroino. Narkotikų 
kontrabandos vertė “juodo
joje rinkpje” siektų pusę 
milijono dolerių. Dabar už 
Lenkijos įstatymų pažeidimą 
kontrabandininkui teks atsa
kyti.

^ojas erdvioje ava-

FABRIKO medicinos 
PUNKTE

Buvęs kuklus Kapsuko putliųjų 
verpalų fabriko medicinos punk
tas vis labiau panašėja j savotiš- 
Ką Įmonės polikliniką. Jo vedėja 
Dangūolė Treščenko rūpinasi, kad 
žmonės turėtų kuo geresnes są
lygas gydytis: punkte veikia įvai
rūs kabinetai, dirba kelių specia
lybių gydytojai.

Punkte į akis krinta išsami in
formacija apie kapsuko miesto 
poliklinikos darbo laiką. ŠI polik
linika išsimėčiusi net devyniose 

Retose, tad infėnnkcinis stendas 
nurodo skyrių adresus, kuriuo 
laiku jie dirba, koks gydytojas 
priima, žmonės gerai žino, kur ir 
kada eiti.

Informacija padeda taupyti lai-

PASMERKIMAS
Raseinių apylinkės vykdomojo 

komiteto pirmininkas J. Alešiūnas 
papasakojo, kad netoli Gruzdiš- 
kės gyvenvietės melioratoriai pa** 
liko labai gražų keleto hąktarų 
gojelĮ. Tačiau šito kampelio ne- 
branglna kai kurie vielos gyven
toje!, nedrausmingi vairootojal. 
Prietemoje jie nesidrovi čia Iš
versti nereikalingus rakandus, me
talo laužą, šiukšles.

Apylinkės aktyvistai susimąstė, 
kaip užkirsti keliąs gamtos nioko
tojams, teršėjams. Baudos baudo
mis, bet ir jos ne visagalės. Su 
Padubysio girininkijos girininku 
V. Bllnstrubu sutarta kiekvieną 
gamtos teršėją pagarsinti viešai, 
pranešti kolektyvui, kad parau
donuotų prieš savo draugus, kai
mynus.

Sako, ŠHal padėjo sudrausminti 
tuos, kurie negailestingai siaub
davo Padubysio lązdynus. Gam
tos niokotojai labiausiai bijo vie
šumos, tad drąsiau' juos reikia 
išvilkti į dienos Šviesą.

CHULIGANUS SULAIKĖ 
KAIMYNAI

Vilkaviškio rajono liaudies teis
me skaičiau baudžiamąją bylą. 
Laisvės atėmimu lygtinai nubausti/ 
trys chuliganiškai pasielgę jau
nuoliai, kuriuos Pilviškiuose sulai
kė v drąsūs vaikinai Vidmantas ir 
Dalius Melnikai.

Buvo vakaras. Pasigėrę ihlesfe- 
llo užkandinėje, J. Verbila, A. 
Makucas Ir I. Kazala Išėjo Į gat
vę Ir ėmė daužyti gyventojų 
langus. Ne vienas tūnojo kamba
ry, bijojo susidurti su chuliganais. 
Melnikų šeima tuo metu žiūrėjo 
televizorių. Vaikinai neišsigando, 
puolė ieškoti triukšmadarių. Kai 
sučiupo vieną, buvo lengviau su
laikyti Ir kitus. Smarkuoliai ” ga
vo pagal įstatymą.

štai ir susimąstai: kai s 
chuliganai, dar ne vienas galvoja: 
et, geriau pakentėti, neįu rizi
kuoti. O jiems neretai to ir te
reikia.

ftu16|»

TEISINTIS NUOPELNAIS — 
NEGARBINGA

Žmogus prasižengė. Žinoma, 
reikia atsakyti. Bet tokiu atveju 
Žmogus, žiūrėk, ima teisintis, kel
damas savo nuopelnus.

Jurbarko autotransporto Įmo
nės kontrolierės nubaudė keleivj, 
važiavusi tarpmiestiniu autobusu 
be bilieto. Keleivis tikrai buvo 
neteisus. Ir štai skundas, kuriame 
šis giriasi savo pareigom, vetera
no nuopelnais, išskaičiuoja, kiek 
daug nuveikęs, gero padaręs. 
Skaitai tokį raštą ir negali nesiste
bėti — Iš kur toks nekuklumas!

Juozas MESKAUSKAS

KĄ PAPORINO IŠMESTA 
EGLUTĖ...

Nuo dvi savaites šventinėmis 
spalvomis žėrėjusios eglutės pa
biro spygliai. Ir iš karto didžiųjų 
respublikos miestų. kiemai „pasi
puošė" parudavusiomis eglaitė
mis ir jų šakelėmis. Ilgai vargs 
kiemsargiai, kol surinks visas iš 
po nakties paslaptingai „išdygs- 
tančias" buvusias miško gražuo
les. Ypač ten, kur nauji namai, ir 
eglutė netelpa j laiptinės narve
lyje Įrengia šiukšlių angą. Įpras
tas Ir graudus vaizdas...

Regėdamas iš po nakties kie
me atsiradusią eglutę, imi ir su
simąstai, ar ne per didelė pra
banga Išmesti nebereikalingą 
medelį j sąvartyną. Vien lik Vil
niuje kasmet parduodama bevelk 
20000 eglučių, tiek pat žmonių 
perka jų šakas. O jei suskaičluo-- 
slm visos respublikos naujametinį 
„derlių"! Susidarys apvalus skai
čius | sąvartyną Išmestos medie
nos. Žinia, ne pirmarūšės, bet 
tokips. Iš kurios gaminama daug 
reikalingų daiktų — spyglių mil
tai, medžio drožlių plokštės, 
pašarinės mielės.

Respublikos baldžiai Išmoko 
Įvairioms sekcijoms, taburetėms 
sunaudoti kiekvieną atraižėlę, 
spalius. Medienos per daug netu
rime. Matyt, praverstų ir ši ža
liava. Juolab kad kai kurie mūsų 
šalies miestai jau kelinti metai 
organizuotai surenka naujameti
nės eglutes ir gamina iš jų mi
nėtuosius daiktus...

pasižmonėti, pasižvalgyti po ki
tus miestus, susipažinti, kaip gy
vena žmonės kitose respublikose. 
Dešimtys respublikos kolūkių Ir 
tarybinių ūkių kaip tik šiuo metu 
rengia keliones. Išvykas į toli
mesnius mūsų šalies kampelius. 
Nebūna žiemų, kad kur nors ne
keliautų Kretingos rajono K. Po
žėlos, Utenos rajono J. Ubėrevi- 
čiaus kolūkių žmonės.

P^-mleji metų mėnesiai — tin
kamiausias kelionių laikas. Juo
lab kad respublikos miestų ke
lionių' Ir ekskursijų biurai siūlo 
keliu 1 dienų f- keliones Į Baku, 
Maskvą, Leningradą, Bucharą, 
Samarkandą, Almą Alą, kitus 
miestus.

Tokios Išvykos praplečia žmo
nių akiratį, leidžia trumpam atsi
kvėpti nuo darbų, namų ūkio. 
Verta pasinaudoti tų ūkių, kurie 
nuolat rengia turistines keliones 
saįro darbuotojams, patirtimi. Tin
kamai išnaudotas atokvėpio me
tas palengvins besiartinančius 
darbus.

SAVIVEIKLININKŲ. 
DARBYMETĖ

Dainos ir šokio mėgėięms pra
sidėjo karšia darbymeti.-Mat ne
trukus šimtus saviveiklininkų Į
sceną pakvies meninių agifbrlga- 
dų konkursas „Tieses*1* prizams
lalpiėtl. Po mėnesio Jau žinosime 
šia 
tų

Sausio mėnesj startuoja ne tik 
šis 
tuose ir rajonuose vyks vai
kų piešinių konkursas 
būna taika". Ne už kalnų miestų 
ir rajonų dramos kolektyvų kon
kursas „Dobilėlis penkialapis" Ir 
vaikų televizijos konkursas „Dai
nų dainelė".

Artėjanti Respublikinė dainų 
šventė Išjudina Vis daugiau žmo
nių. Sėkmės jums, dainos ir šo
kio mylėtojai!

Rimvydas VALATKA

konkurso zoninių kirų laurea- 
vardus.

populiarus renginys. Mies

te visad

Tiek praeityje, tiek ir da
bar daug su gyvenvietės 
kūrimu ir ūkio reikalų tvar
kymu kaimo žmonės turi 
nemaža rūpesčių. Laimei, 
juodaitiškiai į vietinę vai

zdžią
deputatais yra išsirinkę do
rus, energingus žmones.

Kuo gi rūpinasi deputatai, 
ką jie nuveikė savo rinkėjų 
labui? I 1 ,

Pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Štai prieš kiek laiko 
daugelis gyventojų nusiskųs
davo dėl susisiekimo su neto
li esančiais Raseiniais, Ario
gala, Seredžiumi, nes Juo- 
daičiuse’nebuvo šiomis linijo
mis pravažiuojančių autobu
sų stotelės. Kai šiuo klausi
mu buvo kreiptasi į deputatę 
Oną Vaitiekūnienę, toji savo 
rinkėjų rūpesčius išdėstė ra
jono vadovams. Šie tarėsi su 
respublikos Automobilių 
transporto ir plentų ministe
rija, ir klausimas buvo iš
spręstas. Arba štai naujaku
riams, o čia daug jaunų 
šeimų, parūpo vaikų darželio 
statyba. Apylinkės tarybos 
pirmininkė N. Minalgienė šį 
klausimą apsvarstė su rajono 
vykdomojo komiteto švieti
mo skyriaus vedėju Antanū 
Mažeika. Buvo imtasi žygių 
parūpinti lėšų ir medžiagų, ir 
vaikų darželyje jau prieš 
keletą mėnesių atšvęstos 
įkurtuvės.

— Kai žmonės, o ypač 
jauni, neturi įdomaus užsiė
mimo laisvalaikiu, kartais jie 
prasimano peiktinų daly
kų, — kalbėjo m
tas Arūnas Gaudinikas. — 
Tai žinodami nutarėme, kad 
kultūros namai turi būti ati
daryti ne tik šeštadieniais ar 
sekmadieniais, bet kasdien. 
Paprašiau ūkio valdybą nu
pirkti tautinių drabužių, mu
zikos instrumentų, įsteigti 
apmokamą meno vadovo pa
reigybę ir surasti tinkamą 
žmoĘų. Ką gi, praėjo keleri 
metai ir turime kuo pasi
džiaugti: jauni ir pagyvenę 
susibūrė į šokėjų ratelius, 
apylinkėse garsėja mūsų dai
nininkų ansambliai, saviveik
linis teatras. Tai viena reika-

deputa-

pačią ii jos 
laiką ji buvo

,.Niekada : nesistengiau 
reikėti man svetinių min
čių, idėjų i...) Juk vie
nas atranda grožį puUes 
spyglyje, kitas — žvaigž
dynuose”. Stos kompozito
rės GENOVAITĖS VA
NAGAITES viename inter
viu pasakytos mintys ne
paprastai taikliai charak
terizuoja ją 
kūrybą. Kurį
vienintelė moteris — Kom
pozitorių sąjungos 
Bet ne dėl to išrinkta vai
kų muzikos sekcijos pir
mininke — jos muzika val
kams kupina išradingumo, 
tikrumo.

Į valko pasaulį G. Va
nagaitė žvelgia ne iš šalies 
— jau penkiolika metų ji 
dirba M. K. Čiurlionio me
no mokykloje. Cla, bend
radarbiaudama su muziko
loge V. Krakauskaite, str- 
darė rinkinį „Mes ir žais
lai”, kurio tikslas ugdyti 
valkų fantaziją, suteikti 
jiems galinn l>ę betarpiš
kai dalyvauti kūryboje.

Muzikos vaikams para
šyta daug — Instrumenti
nės pjesės, muzika televi
zijos spektakliams, dainos. 
„Šešios mįslės”, „Akvare
lės”, „Ta pelė tą grūdą”. 
Su džiaugsmu ir užsidegi
mu dainuoja mažieji šiuos 
kūrinius, šiitai priima juos 
suaugę. Todėl nesigraužk, 
Genute, kad nesukūrė! sim
fonijų, stambių opusų. Ta
vo miniatiūrose vaikams 
yra daug grožio ir pra
smės. Ir toliau augink 
gėles, ir toliau mokėk 
įžvelgti grožį pušies spyg
lyje, nes ne visi jį moka
me

narė.

ATOKVĖPIO METĄ
Žemdirbiams naujųjų metų pra

džia — lyg ir atokvėpio metas, 
pasiruošimas pavasario darbams. 
Kada, jei ne žiemų, žemdirbiui

Mažina 
darbininkams algas

Aurora, Ill. — Armour 
Packing Co. 35Q darbinin
kams mokėjo $10.69 per va
landą. Dabar sumažino iki 
$8.25 pereitą valandą.

Armour Packing Co. yra 
dalis Greyhound autobusų 
korporacijos, kuri neseniai 
supiažino algas savo autobu
sų vairuotojams.

jžiūrėti.
Ona NARBUTlENf;

“Kultūros Barai”

Tikybiniai fanatikai■ 
vieni kitus naikinasiĮ

Kovos tarp Irano ir Irako 
nebevyksta. Vieni naikina ki
tų turtus, žmones, miestus. 
Bagdado, Irako radijas tvir
tina, kad jų kariai ir lėktuvai 
jau užmušę virš 7,000 ira
niečių, ir numušę lėktuvus, 
paskandinę 7 laivus, kurie 
naikiną Irako posiejiio 
miestus.
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GYVENIMO PRASMĖ
IS KNYGOS APIE LTSR LIAUDIES 
ARTISTĘ ELENĄ ČIUDAKOVĄ
- ........... ’ 1 j-----

1952 metais Tarybų Lietuvos valstybi
niame operos Ir baleto teatre nutariama 
atnaujinti Dž. Verdžio operą „ Traviatą". 
Tam prireikia papildyti Ir solistų sudėtį: 
Alfredą dainuoja keturi žymūs tenorai — 
K. Petrauskas, K. Gutauskas, VI. Cesas, J. 
Indra, o koloratūrinių sopranų trūksta. Ka
dangi kultūros ministras J. Banaitis gyvai 
domisi teatro gyvenimu, dalyvauja meno 
tarybos posėdžiuose, puikiai žino vokali
nes solistų galimybes, jam • R. Geniušas, 
einantis vyriausiojo dirigento pareigas, ir 
pasiūlo pabandyti ką tik konservatoriją 
baigusią ir | Valstybinę filharmoniją pa
skirtą E. ČIUDAKOVĄ. Teatre organizuo
ja perklausą. Daugumai tarybos narių dai
nininkė patinka, ir gruodžio 31 d. vakarą 
tradicinėje naujametinėje „Traviatoje" de
biutuoja nauja Violeta — ELENA 'ČIUDA
KOVA.

Publika naująją solistę priima šiltai, be
velk entuziastingai: malonus dainavimas, 
emocionalumas, santūri* laikysena.. Džiaug
damasi pasisekimu, ji pati mąsto apie to> 
llmesnj kelią, atvertus! programą, kurlolfe 
pirmą kartą išspausdinta ,,Violeta Valery
— solistė E. Čiudakova", rašo: „Norėčiau 
tapti savo profesijos meistru. Ar išsipil
dys svajonė?".

sode, tarp gėlių, ji persiima giliu išgyve
nimu to, kas vyksta scenoje. Dėmes] pa
traukia švelnus Jos balso skambesys, plas-

PETRAS

Traviata

KEIDO5IUS

I

Jauna, spontaniška ir visišką! neprityru
si Čiudakova Intuityviai dairosi teatre 
globojančios rankos. Nemažai scenos ir 
dainavimo paslapčių ja! atveria teatro 
koncertmeisteris St. Byra, išsilavinęs mu
zikantas, pagarsėjęs tarp vokalistų kaip 
profesijos dalykus išmanąs pedagogas. Čiu
dakova! žodžiai, jų tartis — a\muo vidu
ry kelto. J! apskrita! lėtai išmoksta tekstą, 
dažnai klysta, o lietuvių kalba ne iš leng-

tikos muzikalumas, išorinis ir vidinis susi
kaupimas. Antrajame veiksme virtuoziškai 
atlieka sunkiąją ariją su varpeliais: rytie
tiškų intonacijų koloratūros skambios,\tiks
lios, aukštoji mi lengva, syaigl, įspūdinga. 
Paskutiniajame veiksme lyriškas Lakmės 
paveikslas įgauna jaudinančio tragišjkumo. 
Blizgesys Ir varpelių skambėjimas balse už
gęsta: Lakmė supranta praradusi mylimą
jį ir miršta jam atleidusi. E. Čiudakova

vųjų. Daug kantrybės Ir nepaprasto užsi
spyrimo parodo mokydamasi taisyklingos 
tarties!

ypač akcentuoja pasiaukojimo mylimam 
žmogui idėją. >

Teatro publika garbina E. Ciudakovos
Draugišką ir reiklią ranką ištiesia jai 

1953—1958 metais teatre vyriausiuoju di
rigentu dirbęs I. Altermanas. Kartodamas 
senas partijas ir rengdamas naujas, jis 
reikalauja techniškai tobulo garsinės fak
tūros atlikimo, skatina siekti Instrumenti
nio skambėjimo. Šiaip jau atidi dirigentų 
pastaboms, Altermaną ypač brangina, pa
tiki juo nuo pirmojo spektaklio. Svaresnė 
tampa intonacija, išraiškingesnė frazė, na
tūralesnis ir minkštesnis balso skambesys. 
Tik savo baimės ir Jaudinimosi nenugali 
niekada. Prieš kiekvieną Išėjimą į sceną 
Jos nervai tiesiog virpa nuo įtampos, ji 
griebiasi už galvos, gerklės,, aimanuoja, 
kad blogai jaučiasi ir šiandien tikrai ne
padainuos Ir 1.1. Bet įžengus į sceną, jau
dulys dažniausiai virsta polėkiu, įkvėpimu, 
Ir balsas skamba kuo puikiausiai.

Koks džiaugsmas gerai dainuoti! Ji už
sidaro grimo kambarėlyje, trokšdama kuo 
ilgiau pratęsti scenoje patirtą dvasinį pa
kilimą. Skirstosi publika, tllsta muzikantų, 
artistų kalbos, į kabyklas, dėžes sugrįžta 
skrybėlės, suknelės, frakai ir perukai — 
bedvasiai rūbai, IšsaugoJantys nykstančių 
akimirkų prisiminimą.

Skubėti nėra kur. Palengva žingsniuoja 
gatve. Viena tarp vėlyvų nakties praei
vių. Šviesos nedega, žino, ant stalo at
versta knyga... „Tikra meilė yra toji, 
riai atiduodi viską... Ji nematoma ir 
byli, lyg vėjelio dvelkimas".

„O. kad visuomet galėčiau s’ 
mo tokia laiminga!"

Dideliu įvykiu Jos ir teatro

ugrįžt

kū
ne-

na-

gyvenime 
tampa L. Delibo operos „Lakmė" pastaty-
mas. Premjera praeina pakiliai, audringi 
^aplodismentai lydi operą visus dvylika se
zonų. Lakinę iš karto pripažįsta vokaliniu 
solistės laimėjimu, jjl girdi dosniai ir 
garsiai šeriamus pagyrimus, nuo kurių 
dažnai atšimpa ir didelio menininko bud
rumas. Žinoma. Jai malonu, bet su sėkme 

atsiranda naujų ųždavi- 
ema. jTra- 
valzdlniui 
so. Ji 
operos te- 
pamokas,

auga reiklumas, < ‘ ‘ 
nių. Iškyla balso spalvos prob 
plos, egzotiškos indų mergaitės 
reikia ir sidabrinio, šviesaus ba 
pradeda uoliai lankyti buvusios 
atro solistės E. Kalesevičlenės 
plečia diapazoną, siekia lengvučio. Pažin
tis su indų kultūra, menu, mitologija, ku

 

rios pasisemta Iš knygų, byloja] jog čia 
reikalingas ypatingas judesių blngu-,

mas, rafinuota kūno plastika. Ta manky
ta Ir šaltas vanduo kiekvieną Treni
ruojasi užsispyrusi. Ilgainiui k 
elastingas, eisena lengva, grakšti.

Lakmės kūrimas tęsiasi ilgai, ji nesi
liauja ieškojusi to idealaus varlmto, kaip 
sakė Artūras Toskanlnls, skambančio 
paties ieškančiojo vaizduotėje. Kiekviena-* 
me spektaklyje atiduoda saye v są. Nuo 
pasirodo

pat pirmojo veiksmo, kai Lakmė

KUBOJE MAŽIAUSIAI 
DŽIOVININKŲ

Kubos Sveikatos Ministeri
ja skelbia, kad Kuboje suma
žėjo džiovos ligonių. Per 
25-erius metus socialistinėje 
santvarkoje iš 100,000 gy
ventojų džiova sergančių tė
ra tik 7.3. Tai mažiau negu 
bet kurioje kitose valstybėje 
vakaruose; įimant Jungtines 
Valstijas ir Kanadą.

GRENA 
ŠIAURI: 
SUTARI 
KARINI

vėl

ilk

Lakinę, apipila ją gėlėmis, rašo raštelius, 
kad jos švelnus balsas — ta! „jos gražios 
sielos atspindys".

Vienumoje blanksta žodžiai, vysta gėlės 
Ir širdies gilumoje atbunda kažkoks neri
mas. Ne, tobulumas dar nepasiektas.

Metai po metų Ją lydi vienas leitmoty
vas: dainuoti, repetuoti, dažniau, daugiau. 
Užsirašo išmintingą F. Sallapino patarimą 
— „Reikia galvoti, visą laiką galvoti, o 
scenoje dirbti tik-pusvalandį", — bet sau 
pritaiko nebent pirmąją dalį. Galvodama 
|J turi veikti, įsiminti. Viską — frazę, žo
dį, natą, eiseną, rankos pakėlimą, galvos 
laikyseną, Žvilgsnį. Ji talentinga artistė, 
bet JjUk tik nuolatiniu darbu galima įgy
ti tobulą meninę Išraišką, todėl „dirbti, 
dirbti dirbti".

Didelio meno ir didelės laimės troški
mas kartais skaudžiai kryžiuojasi su ner
vinga prigimtimi ir širdies įnoriais. Asme
ninis gyvenimas klostosi nesklandžiai. Ji 
kenčia, kai žmoriės nesiklausdami lukštena 
širdį. »

Ji žino, kur eina, ir žino, kad tas ėji
mas — vienintelis kelias. Menininko pa
šaukimą laiko t didžiu, šventu, nesiderinan
čiu su menkavertėmis žmogaus savybėmis. 
Menas, išdeginęs sieloje šiukšles, palieka 
ją gryną, taurią. Gal todėl lengvai Ir su
žeidžiamą. Menininko sąvokoje j! talpina 
artistą ir žmogų greta, tikėdama juos vie^ 
ną nuo kito priklausant.

Vaidmenų sąraše — Dž. Rosinio Rozina, 
V. -A. Mocarto Konstanca, Dž. Verdžio 
Džilda, V. Klovos Aukselė, V. Gokijello 
Raudonkepuraitė, D. Obero Cerllna, P. 
Čaikovskio Jolanta, Z. Ofenbacho Olimpi
ja, J. Strauso Arseną, S. Prokofjevo prin
cesė Nineta, Z. Masne Manon ir kiti. Visų 
operų repeticijos ir spektakliai — nepa
liaujamų ieškojimų kelias. Bendradarbiai 
jau vadina ją scenos fanatike. Gal ir taip. 
Juo giliau žengia į meną, tuo daugiau dir
ba. Išmoksta scenoje būti graži. Labai gra
ži. Menišku grimu išryškina patraukliuo
sius veido bruožus, skoningai pasirenka 
spalvas, papuošalus, prisitaiko rūbą. Ta
čiau niekuomet nepersistengia ir scenoje 
lyg sako: priimkit mane tokią, kokia /esu. 
Jos grožis sklinda iš vidaus, pripildydamas 
akių ir veido išraišką taurumo, dvasingu
mo, kūno Judesiams suteikdamas natūra
laus harmoningumo. Svarbiausia — joje 
viskas dainuoja. Siela ir kūnu Ji Jaučia 
muzikinio vaizdinio prasmę ir kiekviena 
savo ląstele dalyvauja kūrybos procese.

„Dainavimas — vienintelė tikroji mano 
laimė".

Nežino savo lemties, bet tarsi nujaus
dama, ak, kaip skuba išdainuoti savo gy
venimą. ..

JŪRATĖ VYLIŪTE
“Tarybinė Moteris”

•OJE JAV IR
J ATLANTO
SS VALSTYBIŲ 
BAZĖ
) saloje nebaigtą

įruošti lėktuvams Point Sali
nas aerouostą Pentagonas 
suplanavp pritaikyti Ameri
kos karių 
sutarties
U s 99 metrams.

Daugelio valstybių pinigais

iams tikslams. JAV 
projektas paruoš-

aerouostą Kubos specialistai 
buvo bebaigiu su tuolaikine 
Grenados valdžia įruošti, 
planuodami jį turistams į 
Grenadą.

JAV ir NATO valstybės 
numatė, kad Grenada yra 
patogi turėti Amerikos kon
trolėj kariniams tikslams, 
kaip strateginis punktas kon
troliuoti Karibų jūrų laivams 
kelius.

Elenai Čiudakovai atmini i

Mirė scenoje gražuolė Violeta, 
Apgauta ir sudaužyto širdimi.
Siautė salė, ■ ‘
Jos pasažų pakerėta ,
h neleido įai ramiai numirt/.

A
Siautė salė. . .
O pro rausvą grimą į 
Sunkės sunkus prakaito lašui. 
Siautė salė.
Tik širdis nerimo:
Triukšmo daug, {
Ir oro tiek mažai.

Geso rampa ■— —
— — — o žėrėjo miestas 
Springdamas neoniniu riksmu. . 
Kažin kur krūtinėj ėmė spiesta 
Ilgesys šiltų jaukių* namų.

Miestas šėlo,
Lyg paleistas žirgus,
Vakariniais savo entrechat.
Mirtimi sau meilę nusipirkus
Violeta ėio vieniša,

Šypsena pridengus kančių sunkių, 
Deganti miglota viltimi. —
O lašai,
Pro pudrą prasisunkę, 
Skausmo brydę brėžė slinkdama

Sutikti gerbėjai tyliai lankstės, 
Šypsnio negailėdami meilaus, — — — 
....... - — Žingsnis, du —
Ir šilto buto slenkstis,
Jau atrodė,
Poilsiui pi iglus.

Ištaiginga boa apsisiautus, 
Ėjo ji pavargus ir tyli. — 
----- .------Ti^ staiga pradėjo temti 

skliautas — — —
— — .... jr žmogus sukliko pakely------------

------------ Tilo saulė--------- —
Palata iš lėto
Gaubėsi tamsia lemties skara. —
----------- - prieš pat rytą mirė Violeta. —
Nuskambėjo scenoj bakara,
Ji prie rampos lenktis neišėjo,
Kaip anksčiau,
Po sceniškos mirties. 4- -...... -
— Tarp kamelijų baltų ir orchidėjų —
Rožės,
Lyg lašai taurios širdies.

— — — Verkė salė — — 
Graudų fĮ Šopeną
Už kulisų grojo kapela.
— --------Verkė salė ■-- —
O jinai gyveno 
Violeta kenčianti, miela.

■ *

1973JV.— 1981.X.8

Syrijos prezidentas Hafez-al-Assad kairėje mielai susitinka 
ir priima Lebano prezidentą Amin Gemayel Syrijos 
sostinėje Damascus mieste, atvykusį tartis Lebano ir 
Syrijos santykiams pagerinti. I ,

3-IAS PUSLAPIS

Tarybų Lietuvoje, kaip ir visoje šalyje, aktyviai 
ruošiamasi rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Pramonės įmonėse, ūkiuose, aukštosiose mokyklose įvyko 
gausūs rinkėjų susirinkimai, kuriuose buvo pasiūlyti 
kandidatai į aukščiausiojo šalies valstybinės valdžios 
organo deputatus.

NUOTRAUKOJE; Kandidatas į TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatus Šilutės rajono TSKP XXV suvažiavimo 
tarybinio ūkio direktorius Zigmantas Dokšas su Juknaičių 
apylinkės saviveiklininkais.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

^Kultūros dvigarsiai
SENDINA VILNIŲ?

Vilniaus senmiesčio restau
ravimas, vertingų architek
tūrinių paminklų “atgaivini
mas”, tai yra, per amžius 
pridėtų kitų stilių elementų 
pašalinimas, sukelia Lietuvo
je ne tik pasitenkinimo, bet 
ir kritikos. Štai, pavyzdžiui, 
J. Šeibokas rašė (“Literatūra 
ir Menas”, 1983.XII.3), kad 
Vilnius “dirbtinai sendina
mas”. Jis tarp kitko sakė:

“Anomalija, nes niekas jo
kiais amžiais pastatų nesen
dino. Atvirkščiai, jaunino, 
nauji stiliai užklodavo senuo
sius, tokia buvo istorijos 
dialektika.”

Šeibokūi teisingai atsako 
Algimantas Nasvytis, kuris 
rašo (“Literatūra ir Menas”, 
1983.XII.24):

“Per paskutiniuosius porą 
šio amžiaus dešimtmečių vi
same pasaulyje kilo toks su
sidomėjimas praeities archi
tektūra, istorijos palikimu, 
kad bandymas uždengti seną 
pastatą nauju klodu laikomi 
didžiausiu barbarizmu. O 
naujausių stilių, kaip post
modernizmo, kūrėjai labai 
vertina architektūros aplin
ką, t. y. istorijos palikimą, ir 
naujuose pastatuose net ci
tuoja praėjusių stilių frag
mentus.”

Toliau Nasvytis nurodo, 
kad ten, kur sena architektū
ra nesaugoma ir nerestau
ruojama, prarandama daug 
grožio. Jis mini tris Vakarų 
Vokietijos miestus: Diusel
dorfą, Dortmundą ir Miun
cheną. Diuseldorfas ir Dort- 
mundas po karo apvalė griu
vėsius ir tuščiuose plotuose 
pastatė naujus ultra-moder- 
niškus pastatus. Bet Bavari
jos Miunchene senmiestis at
statytas beveik toks, koks jis 
buvo prieš karą. Dabar visi 
Diuseldorfe ir Dortmunde 
pripažįsta, kad jų padaryta 
klaida, kad praradus sen- 
miesčius, ten sumenkėjo pa
čių miestų savotiškumas, at
mosfera ....

Žvelgiant po visą platų 
pasaulį, galima konstatuoti, 
kad senos architektūros ger
bimas ir apsauga stipriausias 
socialistiniuose kraštuose. 
Man prieš du metus viešint 
Kuboje, tas ypatingai ryš
kėjo: nors Kubos ekono
minė padėtis sunki ir nors 
yra tiek ir tiek kitų priorite
tų, Havanos senmiesčio res
tauravimas ir apsauga pa
vyzdingi. Tiesa; ten niekas 
nebuvo sugriauta kaip Euro
poje karo metu, bet socialis
tinė Kuba stengiasi, kad vis
kas senmiestyje ^atitiktų 
praeities skoniui ir atmosfe
rai, panašiai kaip Vilniaus

senmiestyje (Nasvytis pažy
mi, kad tokie vaizdai, kaip 
“Medininkų” restorano fasa
das žymiai padeda palaikyti 
senmiesčio harmoniją.)

Priežastys, kodėl senos ar
chitektūros gerbimas leng
viau atsiekiamas socialisti
niuose kraštuose negu kapi
talistiniuose, lengvai supran
tamos: kapitalistinėje sant
varkoje privatiškos statybos 
firmos, bankai, finansuoto
jai, virš viso stato pelno 
motyvą, o valdžia dažnai 
žiūri pro pirštus. Kiek kartų 
Amerikos miestuose archi
tektai, menininkai ir bendrai 
kultūrą gerbią žmonės turėjo 
kreiptis į teismus, kad ne
leisti privatiškiems statybi
ninkams sugriauti svarbius 
architektūros paminklus! 
New Yorke per ilgus metus 
privatinis kapitalas stengėsi 
gauti leidimą nugriauti 
Grand Central istorinę gele
žinkelio stotį, kad galėtų jos 
vietoje pastatyti daugiaaukš
tį pastatą. Jiems tas pilnai 
nepavyko, bet pavyko gauti 
leidimą prie pat stoties pa
stato, jį beveik liečiant ir 
nustelbiant/ pastatyti Pan- 
Am dangoraižį. Dabar jau 
kelinti metai, kai privatiniai 
interesai bando gauti leidimą 
nugriauti bizantiško stiliaus 
bažnyčią Park Avenue pieti
nėje dalyje, bet iki šiol archi
tektų komitetui pasisekė^tą 
užmojį sulaikyti.

PALECKIS APIE RAINĮ

Sausio mėnesio 22 d. Jus
tui Paleckiui būtų sukakę 85 
metai. Ta’ proga Vilniuje 
išeinančioji “Pergalė” at
spausdino Paleckio 1979-ais 
metais rašytą straipsnį-atsi- 
minimus, kaip dalį pla
nuojamos knygos apie Rainį, 
kuri iki šiol neatspausdinta. 
Įdomu, kad tie atsiminimai 
rašyti latvių kalboje (kurią 
Paleckis gerai valdė, ilgus 
metus gyvenęs Rygoje). 
Vertimą iš originalo į lietu
vių kalbą padarė Vytautas 
Marišius.

Atsiminimuose Paleckis 
pabrėžia J. Rainio lietuviš
kumą. Jo tėvas buvo latvis, 
motina lietuvė. Jaunystėje 
jis neblogai valdė lietuvių 
kalbą, nes tėvai tarpusavyje, 
kad ir gyvendami Latgalijo- 
je, vartojo lietuvių kalbą. 
Rainiui Lietuva, kaip gerai 
žinoma, visuomet liko labai 
artima. Viename eilėraštyje 
jis rašo:

Aš latgalis pagal kilmę, 
Pusžiemgalis, puslietuvis— 
Trys lietuvių-latvių gentys 
Drauge rankom susijungė.

R.B.
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Apie duoną
SVARBIAUSIAS ŽODIS

Daugelio mūsų žodyną su
daro anie ousantro — du 
tūkstančiai žodžių. Dažniau- 

: si — jungtukai. O ar daž
nai tariame žodi „duona"?

Tikriausiai — ne. Duonos 
nereikia su žiburiu ieškoti, 
šalti eilėse, mokėti oasakiškus 
pinigus. Belieka tik nueiti i 
parduotuvę. Bet ne visada 
sąvokos, daikto reikšme pri
klauso nuo to, kaip dažnai 
anie ii kalbama.

Gal daug apie duoną kal
bėti ir nėra reikalo. ' Tačiau 
žinoti turime: duona -----ne
tik kasdieninis musu maistu. 
Si sąvoka žymiai platesne. 
proga derėtu prisiminti 
Lenino pokalbi su.Rusijos Fe
deracijos Liaudies Komisarų 
Tarybos reikalų valdvtoiu V. 
Bonč-Brujevičiumi revoliuci
jos metais.

— Ar galima 
išreikšti tai, už 
kovojame? — 
Bonč-Brujevičius i V. Leniną.

— Duona, 4- 
'dirmras Iljičius.

“LAISVĖ

EATRAS-------------------------------- ---------—

U8ŠIRDIDMA. LIEPSHlHGflSŠOKIS
llniuję vyksta čigonų teatro „Romen" gastrolės. Tuk- kėjai nesistengia būtinai suVilniujoL vyksta čigonų teatro „Romon" gastrolės.___

stančlal vilniečių Ir miesto svečių pirmiausia susipažino 
su šio kolektyvo spektakliu „Mes, čigonai". Pjesės auto
riai — I. Romas-Lebedevas ir N. Sllčenka. Tai literatū- 
rinė-muzikinė kompozicija apie čigonų tautos nueitą ke
lią, jos dvasinį pasaulį.

vienu žodžiu 
ką mes dabar 
Kreioėsi V.

atsakė Vla-

KAS AUGINO, KAS 
KEPĖ...

Sunku įsivaizduoti stalą be 
riekutės duonos. Ji tinka prie 
visko ir žmogui niekad^ ne
nusibosta. Gal todėl daug ge
rų žodžių pasakoma apie 
tuos, kurie augina javą.

Tačiau rugį tokį, kokį tu
rime, vėjai į mūsų kraštą ne
užpūtė. Jį reikėjo sukurti. Už 
daugeli lietuviškų rugių veis
lių, iš kurių kepama duona, 
turime būti dėkingi žinomam 
selekcininkui Pranui Virbic
kui.

Ne mažesnio kūrybingumo 
reikia iš javų miltų sukurti 
toki produktą, kuris atitiktų 
daugelio žmonių skonį, mo
kėti ji gerai iškepti.

Ar nebūtų įdomu žinoti lie
tuviškos. ypač mėgiamos mū
sų duonos, receptą, kas jį su
kūrė? Antra vertus, kodėl 
parduotuvėje negalėtu būti 
užrašo, iš kurios kepyklos čia 
gauta duona? Tai būtų ir pa
garba žmonėms, ,ir įpareigo
jimas jiems dirbti tik gerai. .

KEPALĄ IMANTI RANKA
Ar pastebėjote, kaip perka

ma duona parduotuvėse, kur 
pirkėjai gali laisvai prie jos 
prieiti? Dažnas, prieš imdamas 
iš įentvnos ketvirtį ar pusę 
kepaliuko duonos, ii spūsteli 
nykščiu, oačiupinėja pirštinė
ta ranka... Ir tik po to, įki
šęs i lentyną iki alkūnės ran
ką, išsitraukia vieną iš galu- 
tiniųjų.

Duonos čiupinėjimas ydin
gas ne tik kaip antisanitari
nis. Neaišku, ką galima nusta
tyti čiupinėjant duoną? Jos 
senumą? Kokio kietumo duo
na gali būti sena, kokio —. 
šviežia? Ir ar tai galima nu
statyti paspaudus nykščiu? 
Tarkime, kad parduotuvėje 
duona poros dienų senumo. 
Ar tai blogai?

Bet jeigu pirkėjas geidžia 
dar karštos duonos — tai irgi 
jo teisė. Šitą jo norą galima 
patenkinti taip, kad nenuken
tėtu sanitarijos reikalavimai, 
nebūtų įžeisti kiti pirkėjai. 
Kodėl neparašyti, kada i par
duotuvę atvežta duona ar jos 
gaminiai?

i

Žiema neturtinga spalvų. 
Užtat jų apsčiai „Romen" te
atro spektaklyje. Akys raib
sta. Pasijunti tarsi fantastinė
je šventėje — be paliovos 

*mainosi spalvos ir atspalviai, 
iaina lenktyniauja su lieps- 
ingu šokiu, o žodis, raiškus 

Žodis, vos spėja pavymui. Ir. 
tąsyk ryškiau, visapusiškiau 
suvokti visą šio meno kolek
tyvo kūrybinį pasaulį. Jis iš
ties unikalus — vienintelis 
pasaulyje čigonų teatras 
„Romen".

„Keliai, keliai, keliai. . — 
taip vadinasi spektaklio 
„Mes, čigonai" pirmoji da
lis. Apmąstyti viename spek
taklyje tautos likimą nuo iš
takų iki mūsų dlemj — drą
sus teatro sumanymas. Sun
ku jam rasti analogijų šiuo
laikinėje scenoje.

Toks jau žmogus — jis 
mėgsta viską lyginti, gretin
ti. „Romen" ^teatro spektak
lis „Mes, čigonai"'su niekuo 
nepalyginamas. Gal todėl jis 
greit tampa artimas# ir su
prantamas įvairių tautų ■ žiū
rovams. Apie tai byloja ir 
paskutinės kolektyvo gastro
lės Jugoslavijoje bei Japo
nijoje. Ar pali būti kitaip, 
jei iš scenos skelbiami mei
lės Ir draugystės, gerumo ir 
grožio .idealai...

Nežinoma, kada ir kodėl 
epigonai pasitraukė iš savo tė
vynės. Kai yra klausimai, o 
nėra atsakymų, atsiranda le
gendos.

. Indijoje, prie Gango 
krantų, kadaise gyveno stip
rių ir gražių žmonių gentis, 
kuri linko prie meno, žavė
jo aplinkinius savo daina ir 
šokiu. Užrūstino dievą jų 
laisvas gyvenimas, pasiuntė 
jis patį stipriausią vėją že- - 
mė>n. Pakilo į orą ir žmo
nės, ir arkliai, ir vežiipai, 
pasklido į įvairias puses. 
Kai vėjas nurimo, apsižvalgė 
žmonės ir akimis savo nepa
tikėjo — nepažįstamos vie
tos, negirdėtos kalbos, niekas 
nežino, kur buvus jų tėvy
nė. Štai tada jie patraukė į 
tolimą kelionę ieškoti savo 
žemės — kas į rytAs, kąs į 
vakarus, kas į pietus, o kas 
į šiaurę... . <•

Keliai, keįiai, keliai... Sce
nos'gilumoje — ūkanų ap
trauktas pasaulio žemėlapis. 
Prie jo rutuliojasi spektaklio

I veiksmas, masinės baleto ir 
pantomimos scenos atrodo 
tarsi .nesibaigiantis šokis pa
saulio keliuose.

Vienodai skamba kamer
tonas, skaičiuojantis istorijos

laiką. Jis ne tik žymi čigonų 
tautos nueito kelio atkarpas, 
bet ir primena nenutrūksta
mą ryšį tarp praeities ir 
šiandienos. Iš lūpų į lūpas 
buvo perdavinėjamos, kol 
pasiekė mūsų dienas, legen
dos, padavimai, dainos. Kiek
vienu ■> epizodu, kiekvienu 
vokaliniu ar choreografiniu 
numeriu teatras ir stengiasi 
atskleisti liaudies dvasinį pa
saulį, pabrėžti jo savitumą.

Salia liaudies kūrybos — 
pasaulinės literatūros klasi
ka. Daug garsių rašytojų su
kūrė įsimenančius čigonų pa
veikslus. Spektaklyje panau-

kėjai nesistengia būtinai su
tarti. Atidžiau įsižiūrėjęs, su
voki, kad nesiekiama judesių 
tikslumo, kad kiekvienas at
likėjas bendrą šokio piešinį 
stengiasi paįvairinti 
mėgstamiausiomis 
Toks nacionalinio 
Joritas.

Kaip rašo savo 
„Gimiau aš tabore 
vyriausiasis režisierius TSRS 
1 leidies artistas Nikolajus 
Sličenka., per priėmimo egza
minus į „Romen" teatrą pra
šoma kiekvieno kandidato 
padainuoti, pašokti, padekla
muoti. Kai vienas dainą 
užtraukia, dažnai kiti pasi
gauna. Jei kuris šokti prade
da, likusieji neištveria. Jau 
tada pasireiškia noras imp
rovizuoti. .. •

N. Sličenka „Romen" te
atro kolektyve nuėjo ilgą

savo 
spalvomis, 
šokio ko-

knygoje 
teatro

Dainuoja TSRS liaudies artistas N. Sllčenka.

doti fragmentai iš L. Tolsto
jaus „Gyvo lavono", N. Les- 
kovo » „Žavingo klajoklio", 
V. Hugo „Paryžiaus kated
ros", P. Merimė „Karmen".

Šių epizodų herojės — Gru- 
šenka* (aktorė R. Dement), 
Maša (aktorė J. Žemčiužna- 
ja), Esmeralda (aktorė L. 
Dalskaja), Karmen (aktorė S. 
Jankovskaja) —naujais 
bruožais .praturtino literatū
rinius prototipus. Kiekvienas 
šių moterų paveikslų paky
lėtas iki simbolio, kiekviena
me jų 'atsispindi legendiniu 
tapęs laisvės troškimas, ne
palaužiamas tikėjimas geres
ne ateitimi.

Antroji spektaklio dalis 
sudaryta iš įvairių čigonų 
liaudies meno pavyzdžių. 
Patraukia temperamentas, at
likimo meistriškumas. Tėvy
nės suradimo tema stiprėja, 
pasiekia kulminaciją epizo
duose,'"skirtuose dabarčiai.

Spektaklyje daug erdvės 
improvizacijai. Masinėms 
scenoms iš pirmo žvilgsnio, 
regis, trūksta darnumo. Atli-

nuo epizodiniųkelią 
vaidmenų atlikėjo iki vyriau
siojo Režisieriaus, plačiai ša
lyje žinomo aktoriaus, dai
nininko.

Jo pasirodymas — baigia
masis spektaklio „Mes, čigo
nai" akordas. N. Sličenkos 
atliekamos dainos turi savo 
siužetą, potekstę, užbaigtą 
mintį. Tai savita sceninė mi
niatiūra, tai trumpas spek
taklis, sutelpantis į tris ke
turis posmus. Neatsitiktinai 
N. Sličenka sako, jog sudai
nuoti'dainą— ne lengviau, 
negu vaidinti teatre ar kine. 
Teatras N. Sličenkai taip pat 
panašus į dainą ,— milžiniš
ką ir nuostabią. Jo vadovau
jamo 
pagrindinė tema 
romantinė.

Kiekvienam 
jo § taklio 
gi relikvija. Toks spektak

 

lis yra1'„Mes, čigonai", į kurį 
surinkti patys geriausi ,,Ro
men" kolektyvo ankstesnių 
kūrybinių darbų fragmentai.

Gedvydas VAINAUSKAS

kęlektyvo' repertuaro 
herojinė

teatrui pirmo- 
afiša — bran-
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Pažangiausias laidojimo būdas

BRANGUS IR MAŽAS 
TRUPINĖLIS

,,Sėsdamas už stalo, nusi
imk keourę", —. tai vienas iš 
reikalavimų, kuriuos nuo ma
žu dienų perduoda vaikui 
motina.* Nei namuose, nei 
svečiuose, nei restorane už 
stalo nesėdame su kepure ant 
pakaušio. Ją paliekame ten, 
kur jai skirta.

Bet štai užeiname greito
mis užkąsti i kavinu’/ę, val
gyklą. Pastarosiose kartais ka
bo įspėjimas: „Su paltais ne
aptarnaujame". Aišku, nusi
vilkai palta — paliksi ir ke
pure. Tik ne visi j tuos įspė
jimus kreipia dėmesio. Todėl 
kartais sėdi už stalo ir užsi
maukšlinę ant akių kepures.

Ar pagąrbos duonai ugdy
mas neturėtu prasidėti tada,- 
kai žmogus ima tiesti į ją ran
ką? Ir ne tik namuose, bet 
ir viešose vietose.

Algirdas ČEKY S

„KALBANTIS" 
AUTOMOBILIS

Daugelis žinomiausių au
tomobilių gamybos kompani
jų — „Reno", „Pežo", „Os- 
tin”, „Audi", „Ford" ir 
„Dodž" — piadėjo kurti 
„kalbančius" automobilius. 
Juose montuojami portatyvi 
niai magnetofonui, kurie pri
jungti prie signalinė.', relės. 
Jeigu genda* uždegimo siste
ma, stabdžiai ar nepakanka
mas tepalo spaudimas, įsijun
gia atitinkamas garsinis įra
šas, įspėjantis vairuotojų apie 
gedimą.

M. Rebio nuotraukosScena ii spektaklio Mes, čigonai

*:.•••’A-M

BALETAS

SVEČIU SPEKTAKLIAI
Vilniuje, Akademiniame operos 

ir baleto teatre, gastroliavo Esti
jos TSR valstybinio akademinio 
Darbo raudonosios vėliavos or
dino „Vanemuinės" teatro bale
to trupė iš Tartu. Svečiai paro- 
dė t vienaveiksmius leningradiečio 
kompozitoriaus T. "Kogano bale
tus „Zemfyra" ir „Sulamita", su
kurtus literatūros klasikos siužetų 
motyvais. Šįkart baleto kalba pra
bilo A. Puškino apytakos „Čigo
nai" ir A. Kūprino — „Sulamita"

Herojinė romantinė — viena 
mėgstamiausių trupės vadovo, 
Estijos TSR nusipelniusio artisto, 
choreografo Julo Vilimos temų. 
„Mane traukia žmonės, kurie su
geba aukotis kitų labui, kurių po
elgiuose — gilus žmogiškumo 
pasireiškimas, nepriklausomumo 
jausmas, kurių jokios jėgos ne
įstengia pakreipti iš tikrojo ke
lio", —• sako jis.

Zemfyros vaidmenj Vilniuje af-

liko Estijos TSR nusipelniusi ar
tistė J. Pozniak, Aleko — A. 
Aviločevas, Sulamitos — Estijos 
TSR nusipelniusi artistė R. Nor, 
Astis — Estijos TSR nusipelniusi 
artistė A. Udovenko.

Vilniečiai žiūrėjo ir baleto ^la- 
sikoY—-^kūrinį — L. Delibo „Ko- 
peliją". „Mačiau šj spektaklj dau
gelyje teatrų. Beveik visur Kope- 
lijus parodomas, lyg piktas atsis
kyrėlis. Man atrodo, kad Kope
lijaus charakteryje yra ir daug 
gero, kad jis siekia ne skirti 
žmones, o nori, kad jie bendrau- 

' tų, mylėtų vienas kitą. To jis 
linki ir spektaklio herojams Sv<(- 
nildai s* Fransu. Ta linkme mes

dalijasi mintimis baletmeisteris. |
Svanildos partiją šoko V. Gil

mutdinova, Franso — M. Mirono
vas, Kopelijaus — A. Kalastė. 
Spektaklyje grojo vilniškio teatro 
orkestras. Dirigavo svečias iš Tar
tu V. Rebanė.

Trupė Vilniuje yra viešėjusi 
daugiau kaip prieš dešimt metų. 
Per tą laiką ji gastroliavo Če
koslovakijoje, Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje, Indijoje.

„Kūrybinėse kelionėse patirtų 
įspūdžių dėka gimė programa, ku
rią ir matė žiūrovai Vilniuje, — 
pasakoja J. Vilimą. — Indijos na
cionaliniai šokiai tapo baleto 
„Sulamita" plastinio sprendimo 
pagrindu. „Kopeliją" teko sta
tyti Olomouco mieste Čekoslova
kijoje, kur yra nedidelė šokėjų 
trupė. Tai buvo akstinas tą 
patį čhorcogralinj sprendimą at
kurti savo teatre".

„Vanemuinės" teatro dramos 
trupė jau senokai pradėjo antrąjį 
šimtmetį, operos ~ šimtą molų 
minės ateinanti rudenį. Jauniau
sias iš jų baletas pirmą savaran
kišką spektaklj — R. Sumano 
„Karnavalą" sukūrė 1941 m. 
Trupėjo šiuo metu 36 artistai.

Irena LITVINAITĖ

Iš Vilniaus ^‘Tiesos”

I Betyrinėdami kapus ir is
torijos paminklus, mokslinin
kai nestatė, kad III tūkstant
metyje prieš mūsų erą žmo
nės pradėjo deginti mirusių
jų lavonus. Manoma, kad 
iniciatoriai šio laidojimo būdo 
buvo šumerų dvasininkai. 
Vėliau jų pavyzdžiu pasekė 
indai, japonai, senovės slavai 
ir kitos tautos.

Lietuvoje pradėta deginti 
lavonus 1300 m. prieš mūsų 
erą. Pirmojo tūkstantmečio 
prieš mūsų erą viduryje de
ginimas išplito ir gyveno iki 
mūsų eros. Apie penktąjį 
amžių iš Padneprės atėjo 
antroji deginimo banga. Pa
sirodę Lietuvoje katalikybės 
skleidėjai pradėjo drausti de
ginti lavonus, bet ir po to šis 
paprotys gyvavo.

Iš pradžių lavonus degin
davo labai primityviai. Miru
sio artimieji bei kaimynai 
sudėdavo krūvą malkų, and 
jiųpaguldydavo lavoną, daž-> 
niaušiai su jo vartotais daik- 
tais, ir rietuvę užkurdavo. 
Išblėsus žarijoms, degėsius 
apdėdavo akmenimis ir ap
kasdavo žemėmis arba pele
nus ir kaulų likučius sužerda
vo į tam tikrus puodus ir 
juos palaidodavo.

Graikai ir romėnai, būdami 
tais laikais kultūringesni, la
vonus degindavo ne ant lau
žų, o specialiose krosnyse. 
1872 m. vokiečių inžinierius 
Frydrichas Semensas paren
gė naują krematoriumo pro
jektą. 1876 m. iškilo - lavo
nams deginti pastatas Milane 
(Italija), 1878 m. gruodžio 10 
d. (Jotoje (Vokietijos Demo
kratinė Respublika), 1885 m. 
Londone, 1887 m. Stockhol- 
me ir kituose Europos mies
tuose. 1918 m. pabaigoje 
Rusijos Tarybų Federatyvi
nės Socialistinės Respublikos 
vyriausybė priėmė dekretą 
dėl mirusiųjų kremacijos. 
1920 m. pastatytas kremato
riumas Petrograde, o po sep- 
tynerių metų ir Maskvoje.

Kada atsirado krematoriu
mai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose neturiu duomenų. 
Tik žinau, kad šiuo metu jų 
yra Chicagoje, Detroite, 
New Yorke, Washingtone ir 
kituose miestuose. Pažangių 
Amerikos lietuvių redaktorių 
Rojaus Mizaros, Antano 
Bimbos, Leono Joniko ir Vin
co Andrulio pageidavimu jų 
palaikai sukremuoti ir atga
benti į Tarybų Lietuvą. Be 
krematoriumų sunkiau būtų 
jiems grįžti amžinam poilsiui 
į savo mylimą tėvynę.

Įsigalėjusi Katalikų bažny
čia 1886 metais griežtai už
draudė kremaciją, už tai grą
žino ekskomunikuoti. Karš
tesnieji lavonų deginimo šali
ninkai reikalavo, kad bažny
čia peržiūrėtų savo dekretus, 
nes jie jau atgyveno savo 
laikus. Popiežius Benediktas 
XI apsvarstė tūps nutarimus 
ir ne tik neatmetė, bet 1917 
m. išleistame kanonų teisės 
kodekse juos dar patvirtino. 
Tik esant ypatingoms aplin
kybės, kai gresia pavojus 
plačiajai visuomenei (epide
mijos metu) leido mirusiuo
sius deginti. Pagaliau 1969 
m. Katalikų bažnyčia panai
kino savo draudimą.

Kadangi Vatikanas draudė 
mirusiuosius deginti, tai 
Europoje šis paprotys plito 
tik protestantų šalyse. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą Angli
joje buvo 94 krematoriumai, 
Šveicarijoje 74, Vokietijoje 
62, kitose šalyse mažiau. 
Šiandien mirusiųjų lavonai 
kremuojami beveik visose 
šalyse. 1968 m. Anglijoje 
kremuota 53.2 procento visų 
mirusiųjų, Danijoje 39.4 
proc., Švedijoje 38.3 proc., 
Šveicarijoje 32.5 proc., Nor
vegijoje 25.2 procento. 
Maskvoje veikia du kremato
riumai; 1973 m. juose kre
muota 23 procentai miesto 
mirusiųjų.k

Neatsiliko nuo kitų ir Lie
tuva. Profesoriaus Vlado La
šo iniciatyva 1933 metais 
dabartiniuose Kauno medici
nos instituto rūmuose įreng
tas krematoriumas. Nors jis 
daugiau skirtas savo įstaigos 
reikalams, bet pasitarnauja 
ir pažangiajai visuomenei. 
Jame kremuoti Lietuvos fa
šistų nužudytų komunistų 
Karolio Požėlos, Juozo Grei- 
fenbergerio, Kazio Giedrio ir 
Rapolo Carno kaulai. Pačių 
pageidavimu palaikai pa
versti pelenais pažangaus vi
suomenės veikėjo, gydytojo 
Liudo Vaineikio, Kauno uni
versiteto profesoriaus, teisės 
mokslų daktaro Petro Leono, 
to paties universiteto profe
soriaus Liudo Vailionio, Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos akademiko, ekonomikos 
mokslų daktaro, profesoriaus 
Dzido Budrio, gydytojo Vy
tauto Velbuto, Kauno uni
versiteto darbuotojos Mar
garitos Bartulaitytės ir dau
gelio kitų.

Kauno medicinos instituto 
krematoriumas senos kon
strukcijos, mažo pajėgumo, 
suvartoja gana daug kuro. Jį 
reikia tobulinti, pritaikyti 
dujoms arba elektrai.

Lavonų deginimo šalininkų 
skaičius didėja. Tai nenuo
stabu, ‘nes kur kas geriau 
baigti šios žemės kelionę 
švarioje ugnyje, negu ilgą 
laiką dėlėti duobėje. Kaunie
čiai pageidauja, kad būtų pa
statytas moderniškas krema
toriumas.
9 Gavęs progą, pasidomėjau 
Kauno • medicinos instituto 
anatomijos ir teismo medici
nos katedros vedėjo, medici
nos mokslų daktaro, profeso
riaus Jono Vytauto Mainio, 
kaip žiūri į mirusiųjų krema
ciją, ar reikalingi kremato
riumai?

— Kremacija yra pats pa
žangiausias, labai ekonomiš
kas ir patogus laidojimo bū
dų, — sako profesorius, — 
nes jos metu labai greit ir 
higieniškai paverčiami pele
nais ne tik mirusiojo palai
kai, bet ir sunaikinamos vi
sos ligų bakterijos, kurios 
gana ilgai išlieka žemėje gy
vos. To nepasieksime, jei 
neturėsime krematoriumų. 
Jie mums labai reikalingi.

Tos pačios nuomonės ir 
daugelis kitų pažangių žmo
nių.

Krematoriumai statomi 
kur nors nuošalioje vietoje. 
Pastatai dažniausiai būna 
puošnūs, tačiau drauge ir 
gedulingi. Juose yra gedulo 
salės, poilsio kambariai ir 
kitos patalpos. Kai kuriuose 
krematoriumuose ir vargo
nai. Krematoriumo persona
las paprastai dėvi juodus 
drabužius. Gyvam žmogui ši 
aplinka daro slegiantį įspūdį, 
tačiau tie, kurie į kremato
riumą patenka turėdami 
žmogaus išvaizdą, o grįžta 
virtę pelenais, nieko nejau
čia.

Mirusieji į krematoriumą 
atvežami karstuose. Pastato
mi ant tam tikro paaukštini

mo. Čia giminės ir artimieji 
paskutinį kartą pagerbia mi
rusįjį ir visam laikui atsisvei
kina. Po to paaukštinimas su 
visu karstu pradeda smigti į 
grindis. Karstas leidžiasi pa
mažu ir pagaliau dingsta 
kažkur rūsyje, o anga grin
dyse nejučiomis užsidaro. 
Mirusiojo palydovai gali eiti 
savais keliais. Tuo tarpu 
krematorininkai lavoną įdeda 
į specialią krosnį. Užtrenkia
mos krosnies durys ir palei
džiama ugnies srovė. Prasi
deda lavono kremacija. Da
bar daugiausia kremuoja du
jomis ir ^elektra. Paprastai 
krosnyje Karštis pakeliamas 
iki 1000 laipsnių, nes tokia 
temperatūra yra tinkamikau- 
sia.

Deginimo eigą pro tam 
tikrą angą, padarytą kros
nies šone, visą laiką gali 
stebėti prityręs žmogus. Pa
gal reikalą, jis ugnį didina ar 
mažina. Lavonui sudegus, 
duoda ženklą kitiems krema- 
torininkams, kad iš krosnies 
ištrauktų ir sušluotų pelenus 
į tam tikrą indelį. Jį čia pat 
užantspaudoja, ant viršaus 
užrašo eilės numerį, sudegin
tojo vardą, pavardę, gimimo 
ir mirimo datą. Po to indelį 
neša į krematoriumo konto
rą. Iš jos savo artimo žmo
gaus pelenus atsiima giminės 
ar artimieji ir gali juos palai
doti kur nori. Tačiau daž
niausiai palieka krematoriu
mo aikštėje pastatytoje urnų 
su mirusiųjų pelenais sau- 
gykloje-kolumbariumė. Čia 
indelį su pelenais įdeda į 
metalinę ar keramikinę urną 
ir pastato lentynoje šalia 

■kitų arba ant kitų urnų. Yra 
žmonių, kurie indelį su miru
siojo pelenais pasilieka savo 
namuose, kaip tai darė seno
vės romėnai. Vienas seniau
sių romėnų kolumbariumas 
pastatytas pirmame šimtme
tyje prieš mūsų erą. Jis 1726 
metais atrastas netoli Ro
mos.

Kol žmonės pripras prie 
kremavimo papročio, ne visi 
mirusieji bus deginami. Prie
vartos čia negali būti. Kaip 
kas norės, taip galės laidoti 
savo artimuosius. Kremato
riumas priima tik tuos miru
siuosius, kurie gyvi būdami 
pareiškė norą po mirties to
kiu būdu užbaigti savo kelio
ne žemėje.

Noriu pareikšti savo pažiū
rą ir dėl dabar statomų 
paminklų. Pagerbti miru
siuosius reikia, bet ne taip, 
kaip dabar daroma. Nemaža 
žmonių tiesiog lenktyniauja, 
kas ant savo artimo kapo 
užvers didesnį akmenį. Tai 
nedidelė išmonė. Galima ir 
ant nedidelės akmens plokš
tės iškalti reikšmingus žo
džius, skirtus brangaus žmo
gaus atminčiai.

Aš atsisakau nuo paminklo 
ir prašau po mirties sudegin
ti mano palaikus krematoriu
me, o pelenus leidžiu arti
miesiems padėti ten, kur jie 
nori. Gali išpilti ir į Nemuną.

Vandalinas Junevičius

Palikimas
Kad nukalei žiedą, tai ačiū už jį.
Kad grandį prie žemės, tai ačiū — orfėju. 
Jau popiečio žolės rausvyn pamaži, 
Di^irė>vakarėja, ir aš vakarėja.

Per degančią žolę — variniai žalčiai.
Į vakaro saulę, į vakaro pusę.

] Ugnis karaliauja karštai ir plačiai.
Paimk mano žiedą. Paimsi — tai būsi.

•

Ir bus tau varinių žalčių nebaisu,
Ir vakaro pusė nešvies tarp raudonai, 
Lietus pasipils iš vėsių debesų, 
Ir ugnį maldys tokie ramūs jo tonai.

Liepsna ir lietus — tas tvirčiausias ryšys, 
Kad aš tau ne žiedą — likimą nukalčiau, 
Užgrūdintą žiedą ugnis išrašys, 
Kad vakaro, .
Vakaro!
Vakaro šauksies ir žalčio.

Ramutė Skučaitė
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EKSKURSIJA J LIETUVĄ

Organizuojame lietuvių — 
grupę j T. Lietuvą. Gegužės 
14 dieną T. Lietuvoje, 10 d. 
Lankymasis Maskvoj ir Le
ningrade. Kaina $1,675 kana- 
diškais.

Vietos dar turime, jeigu 
kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J. Vilkelis, 1016 
Belleville Ave., Laval, Que. 
#7C—2Cl.Tel. 661-8697.

Laukiame, nes laikas greit 
bėga. J. V.

KVIEČIAME PIETUMS ' 
IR PAMINĖJIME
KOVO 10 D.

Maloniai kviečiame tautie
čius atsilankyti pietum, ku
riuos ruošia Montrealo, lietu
vių Moterų klubas. Kartu 
atžymėsime ir Tarptautinę 
Moters Dieną — Kovo Aš
tuntąją. Pietūs įvyks kovo- 
March 10 d.Tunisu svetainė
je — 3447 St. Laaibens str. 
Pradžia 12 vai. , \

Kviečia Montrealo Moterų 
Klubo rengėjos.
IŠ MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMO

Pirmas šių metų Moterų 
klubo susirinkimas įvyko va
sario 18 d. rusų svetainėje. 
Atsilankė gražus būrys narių 
ir keli vyrai.

Klubo pirmininkė A. Šu- 
plevičienė perskaitė raportą, 
pranešdama apie mirusias 
Klubo nares, kurių skaičius 
siekia 16 narių. Paskiausiai 
mirė Elenutė Morkevičienė. 
Minutes atsistojimu visos 
buvo liūdnai prisimintos ir 
pagerbtos.

Ižd. O. Veršinskienė davė 
platų raportą apie Klubo 
veiklą, paminėdama pereitai
siais. metais ruoštuosius pa
rengimus, narių stovį ir fi
nansus, kur ir kam paauko
ta. Pažymėjo, kad trys narės 
iš Kniubo iššibraukė.

Ilgiausiai apsistota renkant 
naują valdybą. Senoji valdy
ba jau per eilę metų gražiai 
darbuojasi, bet jaučiasi pa
vargus ir norėjo iš pareigų 
atsisakyti, bet neatsiradus 
norinčių, pasiliko ta pati, 
t. y., pirm. A. Šuplevičienė, 
izdį. O. Veršinskienė, sekr. 
A. Skrupskienė. Į parengimų 
komisiją įėjo dvi energin
gos narės — Nastė Venskai- 
tienė ir Marytė Cekaitienė. 
Jos 'tuoj vietoj pradėjo Rū
pintis būsimais parengimais 
ir išvažiavimais. Pirmoj eilėj 
planuoja paminėt Kovo Aš
tuntą — tarptautinę. Moters
Dieną. Paminėjimui ruoš pie
tus kovo 10 d. rusų svetainė
je, 3447 St. St. Laurens St.

« 
daugiau 
nebuvo

Buvo paliesta ir 
klapsimų, bet jie 
pilnai apsvarstyti.

Mitingui užsibaigus, daly
viai vaišinosi kavute ir už
kandžiais.
J. Skripka ir vėl ligoninėje
J. Skripka, po kojų pirštų 

operacijos jautėsi gerai ir 
būvq patalpintas į poilsio 
nąmūs. Dabar staiga susirgo 
kepenimis, išvežtas į St. Luc 
ligoninę.

* * *
Bernardas Kvietinskas, 

nesejnai pergyveno sunkią 
operaciją, tuo pačiu laiku 
g^vq ir liūdną žinią iš T. 
Lietuvos, kad ten mirė jo 
paskatinis brolis. Bernardui 
gili užuojauta.

Švečias iš T. Lietuvos
Vy

'gėi į 
čius

kdamas ilgesnei viešna- 
New Yorką pas giminai- 
č/a vienai dienai būyo 

sustojęs dr. Pranas Grybaus
kas, susitiko su kai kuriais 
tautiečiais. Svečiui laimingos 
viešnages.

LLD SUSIRINKIMAS 
KbVO 24 D.

Metinis Montrealio LLD- 
jos susirinkimas įvyks kovo- 
March 24 d., rusų svetainė
je —Į 3447 St. Laurens St. 
Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Baigę kuopos rei
kalus^ prie kavutes įgalėsime 
draugiškai pasikalbėti.

Pradžia 1 v. p. p.
Kviečia L.L.D.-jos Valdy-

SKARDŽIOS NELAIMĖS 
ŠEIMOSE

Onutė Šiliniene, per dau
gelį metų, nesveikuėja šir- 
džia. Jai teko pergyventi 
operaciją, daug kartų būti 
ligoninėje. Šiuo kartu ir vėl 
St. Ga

ją, daug kartų būti

rini ligoninėje.
A. Šilinis prieš kiek 

laiko gydėsi Žydų ligoninėje, 
kur pergyveno širdies prie
puolį. Neseniai buvo ištiktas 
paralyžiaus. Grįžęs iš ligoni
nės šiuo laiku gydosi namie, 
o namie nėra kam jo prižiū
rėti, rįes ir jų sūnus jau 
kelinta
Tai baiši nelaimė šeimoje!

savaitė nesveikuoja.

Onutė Kuzinienė pergyve
no operaciją St. Gabrini ligo
ninėje. Ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

Buvo išvykusi j Braziliją
Lydija Keršytė-Johans, 

dirbanti 
didelėje

atsakomingą darbą 
kompanijoj, darbo

reikalais buvo išsiųsta į Brat 
ziliją. Kartu vyko ir jos vy
ras. P.

MONTREAL, QUE., CANADA

MIRUS

Elenai Morkevįčienei
vyrui Adolfui ir

i ir Lietuvoj.
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Adolfui ir 

visiems jos /artimiesiems Canadoj ir Lietuvoj. 
, Ilsėkis, Elenute Canados žemelėj, užbaigus savo 
vargingą gyvenimo kelionę

PETRAS JONELIŪNAS

Lietuvoje svečiuose—lenkų žurnalistai
Į Tarybų Lijeluvą atvyko 

Lenkijos Liaudies) Respubli
kos centrinių laikraščių žur
nalistų grupė, vadovaujama 
LJDP CK spaudos, radijo ir 
televizijos skyriaus vyresnio
jo instruktoriaus J. Zalec
kio.

Lietuvos KP Centro Komi
tete svečius iš broliškosios 
šalies priėmė propagandos ii

skyriaus vedėjasagitacijos
J. Kpolel s ir užsienio ryšių 
skyriaus Vedėjo pavaduotojas 
J. Paleckio.

Lenkų žurnalistai susipaži
no su resoublikos profsąjun
gų veikla lankėsi pramones 
ir žemės ūkio įmonėse, ap- 

Vilniaus ir Trakųžiūrėjo 
įžymybes.

ELTA

MINSKAS, II. 24. (ELTA). 
Šiandien Baltarusijos Profe
sinių Sąjungų Tarybos (kultū
ros rūmuose įvyko respubli
kos partinio, tarybinio, prof
sąjunginio bei komjaunimo 
aktyvo ir darbo kolektyvų 
atstovų susirinkimas, kurio 
metu Tarybų Baltarusijai bu
vo įteikta TSKP CK, TSRS 
Ministrų Tarybos, VPSCT ir 
VLKJS CK pereinamoji rau
donoji vėliava už pasiektus 
aukštus rezultatus sąjungi
niame socialistiniame lenkty
niavime, sėkmingą 1983 me
tų valstybinio ekonominio 
ir socialinio vystymo plano 
įvykdymą.

Susirinkimo dalyviai į gar
bės prezidiumą labai pakiliai 
išrinko TSKP CK Politinį 
biurą.

Baltarusijos Komunistų 
k partijos CK pirmasis sekre

torius N. Sliunkovas pasvei
kino į susirinkimą atvyku
sius TSRS Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavaduotoją, 
TSRS valstybinio mokslo ir 
technikos komiteto pirminin
ką G. Marčiuką, Lietuvos 
TSR delegaciją, vadovauja
mą Lietuvos Komunistų par
tijos CK parmojo sekreto
riaus P. Griškevičiaus.

Aidint audringiems ploji
mams, draugas G. Marčiukas 
įteikė Baltarusijos TSR atsto
vams TSKP CK, TSRS Minis

trų Tarybos, VPSCT ir VLKJS 
CK pereinamąją raudonąją 
vėliavą, karštai pasveikino 
aukšto apdovanojimo proga, 
palinkėjo didelių darbo lai

mėjimų.
Žodis suteikiamas Baltaru

sijos. Komunistų partijos CK 
pirmajam sekretoriui N. 
Sliunkovui.

Daug žadantis eksperimentas
Garbinga užduotis'patikėta 

Lietuvos TSR vietinės pra
monės ministerijai. Joje, 
kaip ir keliose kitose sąjungi
nėse bei Ukrainos ir Baltaru
sijos ministerijoje, šiemet 
pradėtas plataus masto eko
nominis eksperimentas.

Lietuvos vietine pramonė, 
kurioje yra 8 gamybiniai 
susivienijimai ir 13 savaran
kiškų įmonių, tiekia daugybę 
reikmenų žmogui, jo bui
čiai — megztinius ir tauti
niais raštais papuoštas užuo
laidas, elektros šviestuvus ir 
keramikos indus, iš vytelių 
pintas kraitelėj ir lietuviško 
porceliano dirbinius — servi
zus, vazas. Lietuvos “tūks
tančio reikmenų” pramonėje 
atliėkamas eksperimentas 
padės sukurti šiuolaikinį ūki
ninkavimo modelį šiai pra
monės šakai visos Tarybų 
Sąjungos mastu. Siekiama, 
kad įmonių kolektyvai spar
čiau didintų gamybą ir gerin
tų produkcijos, daugiausia 
plačiai vartojamų prekių, ko
kybę, nedidindami darbuoto
jų skaičiaus, tačiau geriau 
organizuodami darbą. Visa, 
ką įmonė uždirba, dabar lie
ka visiškoje jos žinioje. Šios 
lėšos kolektyvo nuožiūra gali 
būti paskirstytos gamybai 
modernizuoti, darbininkų, 
inžinierių, technikų, tarnau
tojų darbo užmokesčiui di
dinti, jiems materialiai ska
tinti, gyvenamiesiems na
mams, lopšeliams-darže
liams, profilaktoiūumams 
statyti.

Eksperimentas sudarė ga
limybę įmonėms geriau tirti 
rinkos paklausą, labiau prisi
derinti prie užsakovų, pirkė
jų poreikių. Štai “Dovanos” 
meno verslų ir suvenyrų 
gamybiniame susivienijime, 
kurio ^išleidžiamos produkci
jos sąraše — daugiau kaip 
dviejų tūkstančių pavadini
mų gaminiai, šiemet jų bus 
atnaujinta maždaug trečda
lis. Gaminiai labiau atitiks 
mados reikalavimus, grečiau 
bus parduodami, o tuo pačiu 
įmonės sąskaiton įplauks 
greičiau ir daugiau lėšų. Tai 
leis susivienijimui sparčiau 
plėsti gamybą, o gautą J)elną 
naudoti ten, kur labiausia 
reikia.
c Eksperimente dalyvaujan
čių kolektyvų darbuotojai 
jau pirmąjį — sausio mėnesį 
pajuto, ką reiškia naujoviš
kai ūkininkauti. Tos įmonės, 
kurids, pavyzdžiui, įvykdė 
produkcijos gamybos ir par
davimo planą, materialinio 
skatinimo fondą padidino 15

procentų. O kolektyvams, 
neįvykdžiusiems šio rodiklio 
vienu procentu, toks fondas 
sumažėjo 3 procentais. Ne
maža vietinės pramonės įmo
nių darbininkų dalis gavo per 
mėnesį po 30-40 rublių dau
giau, negu iki tol. Eksperi
mentas palietė ir inžinierių, 
technikų uždarbį. Dabar tie 
žmonės, kurie labiausiai pri
sidėjo siekiant aukštų gamy
bos Rodiklių, jų tarpe — ir 
pelno, gauna iki pusės algos 
dydžio priemokas.

Eksperimentas yra ekspe
rimentas, todėl kiekvienas 
kolektyvas eina savu, nepra
mintu keliu. Antai “Dova
nos” susivienijimas, panau
dodamas gaunamą pelną ir 
banko kreditus, plečia vyte
lių plantacijas ir jų apdoroji
mo bazę. Artimiausiais me

tais tokių plantacijų “Dova
na” jau turės apie 160 hekta
rų. Tai leis keliolika kartų 
išplėsti pintų baldų, namų 
apyvokos reikmenų gamybą. 
Įdėtos lėšos, specialistų ap
skaičiavimu,. atsipirks per 
kelerius metus. Arba štai 
Kretingos “Akmenos” meno 
gaminių įmonės kolektyvas 
modernizuoja medinių žaislų, 
kurių nemaža dalis parduo
dama užsienio šalims, gamy
bą. /i

Eksperimepras teikia gra
žių vilčių. Naujoviškas ūki
ninkavimo modelis, kuriamas 
šioje pramonėje, be abejo, 
pasitarnaus ir kitų liaudies 
ūkio šakų tolesniam vysty
mui, padės stiprinti respubli
kos ekonomiką ir tuo pačiu 
kelti darbo žmonių gerovę.

Romualdas Cėsna

Genovaitė Briedienė dirba Jurbarko rajono Dainių 
tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje operatore. Ji — viena 
geriausių darbuotojų, apdovanota TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodos sidabro medaliu.

Operatorė Genovaitė Briedienė — aktyvi visuomeninin
ke, vadovauja įmonės moterų tarybai, pati aktyviai 
dalyvauja dramos būrelyje. Jaį vadovaujant, įmonėje 
pengiami šeimos vakarai, vardynas, turistinės išvykos. 
Daug dirbančiųjų dalyvauja dramos būrelyje, dainuoja 
chore. .

A . ,
Nuotraukoje: Genovaitė Briedienė su savo darbo drau

gėmis aptaria moterų tarybos veiklą.
M. Baranausko nuotrauka

NAUJOS(KNYGOS

MOTERŲ UŽIMTUMO RESPUBLIKOS 
LIAUDIES ŪKYJE PROBLEMOS

Lietuvoje labai aukštas gyventojų užimtumo lygis. 
Dabar liaudies ūkyje dirba arba mokosi, atsitraukę nuo gamy
bos, apie 94 °A visų darbingo amžiaus gyventojų. Pagrindinis dar
bo jėgos papildymo šaltinis yra natūralus darbingo amžiaus gy
ventojų prieaugis, kuris iki 2000 m. bus labai nedidelis. Migraci
ja iš kitų šalies respublikų, kur taip pat opi darbo jėgos ištek
lių problema, yra tokia menka, kad liaudies ūkiui didesnės reikš
mės neturi.

Taigi toliau didinti visuomeninės gamybos efektyvumą galima 
tik pervedant ekonomiką j intensyvaus vystymo kelią ir racio
naliai naudojant darbo jėgą.

Daugiau kaip pusė Lietuvos darbininkų ir tarnautojų — 
moterys, todėl ypač aktualios jų užimtumo visuomeninėje gamy
boje problemos. Antra vertus, moterų užimtumo visuomeninėje 
gamyboje augimas yra teigiamas brandaus socializmo bruožas.

Visuomeninio darbo sfera — tai pagrindinė moters, kaip asme
nybės vystymosi bei jos ekonominio ir socialinio vaidmens įtvir
tinimo visuomenėje, sferą. Už jos ribų moteris vykdo ir kitas, 
ne mažiau svarbias tiek jai, tiek visuomenei funkcijas, iš kurių 
bene reikšmingiausia — vaikų auklėjimas. Kaip moteriai motinai 
pavyksta suderinti dalyvavimą visuomeniniame darbe su Šeimy
ninėmis buitinėmis funkcijomis? Šie klausimai yra aktualūs ir 
šiandien, siekiant padidinti moters laisvalaikį, dar gerokai atsi
liekantį nuo vyrų laisvalaikio,'sudaryti sąlygas moters asmenybės 
vystymuisi. Jie gvildenami „Minties" leidyklos 1983 m. išleistoje 
Lietuvos TSR MA Ekonomikos instituto mokslinės bendradarbės 
V. Kanopienės knygoje „MOTERŲ DARBAS LIETUVOS TSR"*.

Knygoje nagrinėjamos moterų darbo išteklių naudojimo res
publikos liaudies ūkyje problemos, jų profesinės veiklos ypatu
mai labiausiai feminizuotose liaudies ūkio šakose (aptarnavimo 
sferoje), profesinių ir jteimyninių pareigų derinimo sąlygos. Au- 
torė remiasi ne tik gausia faktine statistine medžiaga, tarybinių 
bei užsienio autorių tyrimų rezultatais, bet ir plačiai pateikia 
atliktos moterų — prekybos, ir sveikatos apsaugos darbuotojų — 
sociologinės apklausos metu surinktus duomenis. Remdamasi 
penkiuose respublikos miestuose (gaila, kad šių miestų neišvar
dina) atliktais 1600 moterų, dirbančių prekyboje (maisto ir pra
moninių prekių parduotuvėse) ir 1100 — sveikatos apsaugoje, 
anketinės apklausos rezultątais, autorė analizuoja moterų darbo 
sąlygų būklę (2 ir 3 skyriai), pateikia kai kurias darbo organiza
vimo tobulinimo kryptis (ne visos darbo dienos režimo formą).

Apklausos anketa sudarė 40 klausimų įvairiais moterų pro
fesinės ir šeimyninės veiklos aspektais.

Gauta anketinės apklausos medžiagą leido autorei pagrįsti for
muluojamas teorines išvadas ir teiginius, numatyti aptarnavimo 
sferoje dirbančių moterų darbo sąlygų tobulinimo kryptis.

Knygos autorė nagrinėja anketinius teorinius ir praktinius mo
terų darbo naudojimo visuomeninėje gamyboje brandaus socia
lizmo sąlygomis klausimu^’"Analizuodama moterų užimtumo Lie
tuvos TSR liaudies ūkyje''ypatumus (dinamiką, šakinę, profesinę 
struktūrą), išryškina socialįstinės santvarkos pranašumus. Aptar
dama moterų lygiateisiškumo problemas, atskleidžia jų darbo so
cialinį bei ekonominį turinį, paįrodo kai kuriuos neantagonistinius 
prieštaravimus, kylančius dėl inoterų dalyvavimo visuomeninėje 
gamyboje dabartiniame gamybinių jėgų vystymo etape. Pabrė
žiama, kad šie prieštaravimai rtiūsų šalyje sėkmingai sprendžiami 
vadovaujantis TSKP CK ir Tarybinės vyriausybės vykdoma so
cialine politika. Knygoje plačiai aptariami moterų profesinės 
veiklos ypatumai aptarnavimo sferoje.

Darbe pateikta gausi ir |dopii iliustracinė medžiaga. Didelis, 
net 165 pavadinimų, bibliogFafiįos sąrašas.

Skaitant knygą, iškyla ir kaįl (kurių samprotavimų. Antro sky
riaus trečiame poskyryje, l^ur kąlbama apie darbo režimą ir jo 
tobulinimą, aptariamas tik prekyboje dirbančių moterų darbas. 
Matyt, būtų tikslingiau, nagrinėjąnt konkrečius apklausos duome
nis, aptarti prekybos ir sveikatoj apsaugos darbuotojų darbo pro
blemas. 1

Ketvirtame skyriuje (kuris, autoriaus nuomone, galėjo būti su
jungtas su 3 skyriumi) autorė kalba (p. 101 —103); apie ne visos 
darbo dienos taikymą šalyje bei šio darbo režimo perspektyvas. 
Ir tai teisinga. Bet kyla klausimas, kodėl kalbama tik apie vien'ą 
lanksčių darbo režimų formą? Juk galima siūlyti ir ne visos dar
bo savaitės režimą, slankųjį grafiką ir kl. Arba šių lanksčių 
darbo režimų derinimus.

Čia pateikti samprotavimai ir kai kurios pastabos jokiu būdu 
nemenkina V. Kanopienės mokslinio darbo vertės. Tai rimtas 
mokslinis darbas apie moterų darbą respublikos prekybos bei 
sveikatos apsaugos įstaigose ir įmonėse. Ir teisėtai Šis darbas 
pateiktas Respublikinei LLKJS 1983 m. premijai moklo ir techni
kos srityje.

Doc., ekon. m. kand. G. SAMUOLIS
“Liaudies Ūkis”
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Konstantinas
b

T. S. Komunistų 
partijos Centro 
Komiteto plenumas

Konstantinas Černenka gimė 1911 met^ rugsėjo 24 dieną 
Krasnojarsko krašto Novosiolovo rajono Bolšaja Tesės 
kaime, rusas. į

TSKP narys nuo 1931 metų. Išsilavinimas aukštasis — 
baigė Pedagoginį instjtutą ir aukštąją partinių organizato
rių mokyklą prie VKP (b) CK.

Dirbti K. Cernėnka pradėjo anksti, dirbo samdiniu pas 
buožes. Visa jo tolesnė darbinė ve 
vadovaujančiu darbu komjaunimo, o po 
organuose. ’ ,

Partijos XIV suvažiavime (1971 m.i kovo mėn.) K. 
Černenka išrenkamas TSKP Centro Komiteto nariu, o 1976 
metų kovo mėnesį TSKP CK plenume, įvykusiame po 
partijos XXV suvažiavimo, — TSKP CK sekretoriumi.

Nuo į977 metų jis — kandidatas į TSKP CK Politinio 
biuro narius, o nuo 1978 metų — TSKP CK Politinio biuro 
narys. 7-20-ojo šaukimų TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. 10-ojo šaukimo RTFSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatas. K.į Černenka buvo Tarybų Sąjungos 
delegacijos narys tarptautiniame Europos saugumo ir 

f bendradarbiavimo pasitarjpne (Helsinkis 
dalyvavo Vienos derybose nusiginklavimo 
metai). '

Konstantinas Černenka — žymus Komu
Tarybų valstybės veikėjas. Visuose postuose'," kuriuos 
pavesdavo jam partija, jis parodė didelius ' organizacinius 
sugebėjimus, partinį principingūmą, ištikimybę didiesiems 
Lenino idealams, komunizmo idealams. K. Černenka — 
autorius daugelio mokslinių darbų, 
klausimams. TSKP CK 1983 m. bi 
Černenka padarė’ pranešimą, kuriame 
ideologinės veiklos nūdienos sąlygomis 
sios kryptys. i

Už didelius nuopelnus Tėvynei Konstantinui Černenkai 
dukart suteigtas Socialistinio Darbo Didvyrio vardas, jis 
apdovanotas trimis Lenino ordinais, trimis Darbo raudono
sios vėliavos ordinais, daugeliu Tarybų Sąjungos medalių. 
Jis yra Lenino premijos laureatas. ,

K. Černenka apdovanotas aukščiausi
apdovanojimais.

kla susijusi su 
to —' partiniuose

1975 metai), 
lusimais (1979

partijos ir

skirtų aktualiems 
rželio plenume K.

numatytos TSKP 
i gerinimo svarbiau-

y

ais socialistinių šalių

RYTŲ VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI KUBAI 
STATO IR ĮRENGIA 
ALAUS BRAVARĄ

Vokietijos Demokratinės 
' respublikos technikai Kubai 

stato naują modernišką! bra- 
varą Camaguąy mieste. Bra- 
varas paganuos 45°/o Kuboj 
gaminamo alaus. Jame dirbs 
650 darbininkų. Dabar Rytų 
Vokietijoje ir pačioje Kuboje 
jau mokomi 239 darbininkai, 
o Čekoslovakijoje — aluda
riai. Tai bus Kuboje šeštas 
Bravaras. Pirmajam La Tro
pical bravarui Havanoje tuoj 
sukaks šimtmetis.^Jis veikia 
nuo 1890 m.

GELBĖ KITE MEKSIKĄ!

City liikomas 
idžiausių pasaulio 
Kartu jis vienas

1984 m. vasario 13 d. įvyko 
neeilinis TSKP Centro Komi
teto plenumas.

Ryšium su TSKP CK Ge
neralinio Sekretoriaus, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
J. Andropovo mirtimi CK 
plenumo dalyviai pagerbė 
Jurijaus Andropovo atmini
mą gedulingos tylos minute.

CK plenumas pažymėjo, 
kad Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija, visa tarybinė 
liaudis patyrė skaudų nuo
stolį. Pasitraukė iš gyvenimo 
įžymus Komunistų partijos ir 
Tarybų valstybės veikėjas, 
karštas patriotas, leninietis, 
nenuilstamas kovotojas už 
taiką'ir komunizmą.

i Partijos v)alia užimdamas 
j svarbiausius partinio ir val
stybini^ darbo postus, Juri
jus Andropovas visas savo 
jėgas, žinias ir didžiulį gyve
nimo patyrimą skyrė partijos 
politikos vykdymui, jos ryšių 
su masėmis, Tarybų Sąjun
gos ekonominės ir gynybinės 
galios stiprinimui.

Dideliu indėliu J. Andro
povas prisidėjo prie visapu
siško socialistinės sandrau
gos šalių bendradarbiavimo 
plėtojihio, tarptautinio ko
munistinio ir darbininkų ju
dėjimo vienybės ir susitelki
mo stiprinimo, teisingos tau
tų kovos už laisvę ir nepri
klausomybę rėmimo. Jam 
vadovaujant, tarptautinėje 
arenoje buvo nuosekliai ir. 
atkakliai vykdomas lenininis 
TSKP ir Tarybų valstybės 
užsienio politikos kursas — 
pašalinti termobranduolinio 
karo grėsmę, ryžtingai at
remti agresyvius imperializ
mo kėslus, stiprinti taiką ir 
tautų saugumą.

i. Plenumas pabrėžė, kad 
šiomis liūdesio dienomis ko
munistai, visa tarybinė liau
dis dar glaudžiau telkia savo 
gretas apie lenininį partijos 
Centro .Komitetą, TSKP CĘ 
Politinį biurą, yra tvirtai 
pasiryžę pasiaukojamai ko
voti už! partijos lenininės 
vidaus ir užsienio politikos 
įgyvendinimą.

CK plenumo dalyviai pa
reiškė nuoširdžią užuojautą 
velionio giminėms ir arti-

Mexico 
vienu 
miestų, 
triukšmingiausių ir nešva
riausių.

Meksikos valdžia pradėjo 
plačią (kampaniją, kurios 
tikslas — pasodinti miesto 
ribose <15 milijonų medelių, 
t. y. no vieną kiekvienam 
sostinėj gyventojui. Gal tai" 
padės^iek apšvarinti užterš
tą miesto orą. Juk Mexico 
City yra 2 milijonai automo
bilių, veikia apie 30 tūkstan
čių įmonių*

miėsiems.
CK plenumas apsvarstė 

klausimą dėl TSKP CK Ge
neralinio Sekretoriaus išrin
kimo. ;■

TSKP Centro* Komiteto 
Generaliniu Sekretoriumi 
plenumas vienbalsiai išrinko 
drg. Konstantiną Černenką.

Po to plenume kalbėjo 
TSKP CK Generalinis Sek
retorius drg. K. Černenka. 
Jis nuoširdžiai padėkojo-Miž 
didelį pasitikėjimą, kurį jam 
parodė partijos Centro Ko- 
'mitetas.

ST PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Broniui Jankauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnums Albert ir 

Emil bei jų šeimoms, gyvenantiems Newark, N. J.; 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN SENIOR 
CITIZENS CLUB-VAL R NARIAI

■ t ■

JAV KOMPANIJOMS 
LEIDŽIAMA MAŽINTI 
ALGAS NEPASITARUS 
SU UNIJISTAIS •

Washington. — Aukščiau
siasis JAV Teismas vasario 
23 d. paskelbė nuosprendį, 
kad įvairių kompanijų pa
skelbimas bankrotų dar nėra 
įrodymas, kad kompanijos 
tai atlieka tikslu panaikinti 
su darbo unijomis pasirašy
tąsias sutartis. Už tokį nuo
sprendį penkiems balsuo
jant, keturiems susilaikius, 
įsigalioja įstatymas, kad ne
šit ar damos su unijistais kom
panijos gali skelbti bankrotą. 
Nuosprendį naudojo pasi- 
femdami 1980 m. New Jer-

1

sey pramonės įstaigos Bildis- 
co and Bildisco, bankrotą. 
Jie paskelbė bankrotą pagal 
bankrotavimo įstatymo vie
nuoliktąjį paragrafą. Teams
ters Unijos Lokalas 408 bylą 
pralaimėjo.

EKSKURSIJA I LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą birželio 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų -r nuo birželio 
16 d. iki 26 d., grįš į New Yorką birželio 27 d.

Kaina dar nenustatyta. •
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City, 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

New Yorko Moterų klubui
Su Kovo Aštuntąja, mielo

sios draugės! Iš širdies linkiu 
Jums geros sveikatos bei 
sėkmių darbuose. -

Giliai suprantame, kad 
šiais laikais taikos išsaugoji
mas yra vienminčių bendra
darbiavimas. Tikėkime, kad 
šis judėjimas augs ir stiprės, 
kad pasaulio tautos susivie
nys kovoje už taiką. \

Su nostalgija prisimenu 
praeityje kilniai praleistus 
Kovo Aštuntosios metinius 
minėjimus, tad nors minti
mis noriu dalyyauti su Jumis

Tarptautinės Moters dienos 
šventėje ir šia proga prisiun- 
čiu $10. — auką, — parengi
mo įžangą.

Te klęsti tautų draugystė, 
taika ir ramybė!

Jūsų
H. Feiferienė

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

SO. BOSTON, MASS.

. ■y.”.*.-

Jono Žekonio
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sueina nuo jo mirties 19 metų
*' Skaudžiai ir liūdnai prabėgo tiek metelių nuo 
mano mylimo vyro Jono Žekonio mirties.

Velionio Jautrioji širdis sustojo plakusi 1965 m. 
rugsėjo 22 d.

Nežiūrint, kad praslinko jau tiek metų, mano 
širdyje padaryta žaizda nė kiek nesumažėjo. 
Prisimenu draugą, tą laimingą laiką, tuos pavasa
rėlius, meilingą gamtužę.

Aš nepamiršau, kada kalbėjai su manim,žadėjai 
gyvent ir kovoti. Apverkiu savo takus tavęs, 
Jonukai netekus.

HELEN ŽEKONIS
Miami, Fla. . J

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikas Detroitis
[Mikas Masys]
Mirė 1973 metų kovo 7 dieną

Jau vienuolika metų, kai mūsų mylimiausias 
atsiskyrė nuo mūsų visiems laikams. Kiekvieną 
dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame šiuos 
žodžius:

“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis/ 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą dukrą Stefaniją
Ir žmoną Teofilę liūdėt palikai.......... ”

Brangusis, ilsėkis ramiai savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir neikados ^lepamiršime. ,

Liūdinti žmona TEOFILĖ
dukra STEFANIJA

SEKMADIENĮ, KOVO 4 D., 1 VAL. PO PIETŲ

MOTERS DIENOS MINĖJIMAS
IŠLEISTUVĖS ŽURNALISTO KRIVICKO 

IR JO ŠEIMOS Į TARYBŲ LIETUVĄ
Dalyvaus jau atvykęs 

žurnalistas Vilius Kavaliauskas, kuris eis
S. Krivicko pareigas—tad bus jo priimtuvės.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
RENGIA TOS DIENOS MINĖJIMĄ

•it - f

Meninę progrartią atliks iš Washington© atvykusi 
Konsulo V. Sakalausko šeima — žmona Jūratė, 
dukra Jurga ir sūnus Marius; taipgi ir Konsulas 
Vaclovas Sakalauskas. Žinoma, prisidės ir New 
Yorke dirbančiu žurnalisto Sigito Krivicko šeima, 
taipgi Aido Choras, Mildred Stensler vadovauja
mas, su Choro solistais.

Po programos bus pietūs.

- Vieta: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone T^ark, N. Y. Auka $10.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 9 d. 1 vai p. p. 
Svarbu visiems nariams da
lyvauti, nes turim daug svar

bių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės ir filmų 
rodvmas.

K. Thomas

BRIEFS
It was a pleasant and 

memorable evening — Sa
turday, February 25, 1984. 
It was good to be together 
again with LDS Executive 
Board members who had 
their meeting at the old 
place so they can join Aido 
chorus after the rehearsal in 
going-away party for Sigitas 
and Irena Krivickas and wel
come their replacements Vi
lius and Ramunė Kavaliaus
kas.

New Yorkers have grown 
very fond of the Krivickas 
family, and I believe Lithua
nians elsewhere who have 
met them. It was hard to 
say goodbye. Sigitas’ bright 
personality was always en
joyed. His intelligent wife 
and two lovely children also 
made their mark in our 
hearts.

Gathering was conducted 
by Paul Venta, Director of 
“Laisve’s” Board of direc
tors. Many people were 
asked to speak: — Mildred 
Stensler, leader of New 
York Aido Chorus; Naste 
Buck, well known activist 
and Vice President of Aido 
Chorus and a member of 
“Laisve’s” Directors; Servit 
Gugas, President of LDS; 
Amelia Yuskovic, well 
known activist, Secretary of 
LDS; Irena Krivickas; Vi
lius and Ramunė Kavaliaus
kas and Sigitas Krivickas. 
All of them spoke very well, 
especially Sigitas.

Thanks to Nellie Venta for 
preparing a good dinner and 
others who helped and dona
ted something for the table.

It was an evening we will 
long remember. 

* * ♦
May Stevens art exhibi

tion: “Ordinary. Extraordi
nary; A Summation 1977- 
1984” opened in her home 
town in Boston at Boston 

, University Art Gallery, Feb
ruary 29 and will be there 
till April 1. 

♦ ♦ ♦
We had a visitor from 

Minnesota — Rudolph J. 
Vecoli, Professor of History 
of University of Minnesota 
Immigration History Re
search Center. He spent 
George Washington holiday 
weekend in New York gath
ering material for Research 
Center. He packed 6, fairly 
good size boxes of books in 
“Laisve’s” hall for shipment 
to Minnesota. It was good to 
have him with us.

♦ ♦ ♦
Happy International Wom

en’s Day to/all progressive 
women inf the world. May 
this day ^strengthen our 
hopes for peace and a happy, 
productive life.
May Spring come every year 
Flowers bloom
Children play
May come the day 
We can say 
We have Peace! Use

Picture by Ksavera Karose




