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KRISLAI
Geraldine Ferraro 
Teroras iŠ dešines 
Širdis ir reklama 
Baudžiama mirti. . .

Fritz Mondale, demokratų 
lyderis, kuris taip neseniai 
vadovavo pastangoms baigti 
nelemtą Reagano admini
stracijos viešpatavimą, ėmė 
ir pilnai pasitraukė iš politi
nio gyvenimo — jis lyg 
išnyko iš politinės padan
gės — ir tiek. Sakoma, kad 
jis gyvena lyg izoliacijoje,' 
nesusisiekia su jokiais bend
rais, su kuriais darbavosi 
priešrinkiminėje kampanijo
je, nesirūpina apie partijos 
reikalus . . .

Kitaip su vice-prezidentine 
kandidate Geraldine Ferra
ro. Ji laikosi nuomonės, kad 
pralaimėti, dar nereiškia iš
nykti. Kalbėdama praeitų 
metų pabaigoje Wiscousino 
universitete 1,300 studentų 
entuziastiškai miniai, Ferra
ro pabrėžė, kad būtina tęsti 
kampaniją, aiškinti Ameri
kos žmonėms apie Reagano 
administracijos tikrą rolę. Ji 
taipgi aštriai kritikavo tuos 
demokratus, kurie dabar sa
ko kad pralaimėjus su libera
line platforma, dabar reikia 
linkti į konservatyzmą. Fer
raro sakė: 
“Blogai, kad mes turime ir 
vieną reakcinę republikonų 
partiją. Ko mums nereikia, 
tai kitos republikonų parti
jos . .

□
Floridoje, Californijoje, 

Chicagoje ir kitose vietovėse 
ultra-dešinieji gaivalai, kurie 
piestu stoja prieš aborcijas 
pravedė teroro aktus: iš
sprogdino arba sudegino 
aborcijų klinikas ir medici
niškus patariamus punktus 
nėščioms moterims. Tie pa
tys gaivalai dieną iš dienos 
pikietuoja šimtus tokių klini
kų po visą šalį, gąsdina tas 
moteris, kurios ateina ten 
ieškodamos mediciniškos pa
galbos. Ir ką daro valdžia? 
Federalinis Tyrinėjimo biu
ras (FBI) kurio pareiga yra 
budėti prieš visokio teroro 
aktus, la^kqgi nuomonės, kad 
aborcijos klinikų bombarda
vimas “ne teroras”. Kodėl ne 
teroras? Ogi todėl, kad tais 
bombardavimais “nesiekiama 
nuversti valdžią”. Bet, juk 
siekiama terorizuoti pilietes,> 
neleisti joms naudotis savo 
pilietinėmis teisėmis gauti 
medicinišką pagalbą, kuomet 
ji joms reikalinga . . .

Nieko nepadarysi — tero
ras, kaip atrodo, dabartinės 
administracijos akimis žiū
rint gali būti tik kairus, o 
dešiniojo teroro negali bū
ti, — Koks atviras ir įžūlin- 
gas jis nebūtų!

Amerikos Medikalinė Aso- 
siacija (AMA), prie kurios 
priklauso dauguma krašto 
gydytojų, paprastai užima 
gan reakcines pozicijas viso
kiais socialiniais klausimais. 
Bet šiuo kartu AMA užėmė 
poziciją, kuriai reikia pritar
ti: ji pasmerkė tą grubią 
reklamą, kuri vedama ap
link mechaniškos širdies pa
cientą Shroederį. Kaip žinia, 
ligoninė, kurioje operacija 
vykdyta, tapo tikru teatru, 
kur spaudos reporteriai, te
levizijos kameros, fotografai

Carazon Aquino, ■ nužudytojo Filipinų opozicijos vado 
Benigno S. Aquino Jr. našlė, ir buvęs senatorius Lorenzo 
Tanada spaudos konferencijoje po to, kai dvylika opozicijos 
vadų pasirašė vieningumo deklaracija.

Apsijungė^prez. Marcos 
politiniai priešininkai

Manila. — Gruodžio 26 d; 
dvylika opozicijos vadų pasi
rašė deklaraciją, išreiškian
čią pasiryžimą vieningai ko
voti prieš prez. Marcos ar jo 
šalininkų perrinkimą ir už 
visos eilės reformų Filipinuo
se pravedimą.

Pasirašiusiųjų tarpe yra 
nužudytojo opozicijos vado 
Benigno S. Aquino Jr. našlė 
Corazon Aquino, bet trūko 
dar dviejų asmenų, vadovau
jančių United Nacionalist 
Democratic Opposition parti
jai, kuri taip pat aktyviai 
dalyvauja kovoje prieš prez. 
Marcos administraciją. Tiedu 
tvirtino prisijungsią vėliau, 
kai jų partija padarys tuo 
reikalu nutarimus.

Deklaracijos signatarai 
pradeda veiklą už savo kan
didatų pergalę ateinančių 
prezidentinių rinkimų metu.

nuolat budi, kur šaukiamos 
spaudos konferencijos, kur 
apie 20 žmonių susispaudžia į 
mažą kambarį, kur laikomas 
ligonis ir 1.1.

AMA sako, kad pavojun 
statoma ligonio gyvybė, kad 
įžeidžiamas jo privatumas, 
kad iš viso ta teatrinė rekla
ma nesutampa su gera medi
ciniška praktika. Kam ji rei
kalinga? Atrodo, kad kalta 
spauda, kalta ligoninė ir kalti 
daktarai, įskaitant chirurgą, 
kuris prie to viso prileidžia. 
Tikėkime, kad ateityje AMA 
suvaldys savo vulgariškas 
kolegas.

□
Nuo 1977 iki šių metų tik 

11 žmonių visoje Amerikoje 
mirė teismo nutarimu. Bet 
vien šiais metais net 20 ame
rikiečių mirė elektrinėse kė
dėse arba kitokiu būdu. Pa
skutiniu mirė Georgijos val
stijoje Alpha Otis Stephens, 
jaunas negras, kuris nužudė 
baltą pilietį. Visi yra įsitiki
nę, kad jeigu būtų buvę 
atvirkščiai, jeigu baltaveidis 
būtų nužudęs visai panašiose 
sąlygose negrą, jis būtų bu
vęs nuteistas kalėti.

Mirties bausmių vykdymas 
mūsų šalyje tiek paspartėjo, 
kad šiais, 1985-ais metais, 
tikimasi bent 50 egzekucijų. 
Ką tas reiškia? Vienu metu 
mūsų šalis pamaži judėjo link 
visiško mirties' bausmių pa
naikinimo, daigelyje valstijų 
mirties bausmė jau buvo 
panaikinta. Dabar istorijos 
ratas sukasi atgaliop, tamsė
ja žmonių nuotaikos, auga 
keršto jausmai. Tai reakcinio 
laikotarpio simptomai, kurie 
nelemia gero mūsų šaliai.

- Prez. Marcos buvo skel
bęs, kad rinkimai būsią 1987 
m. ir kad jis vėl kandidatuo
siąs ir tai kartu su viceprezi
dentu, kuris taptų preziden
tu, jei jam pačiam prisieitų 
pasitraukti pirma nustatyto
jo termino. Bet dabar kur
suoja gandai, kad rinkimai 
galį būti ir anksčiau, gal 1985 
ar 1986 metais, prezidentui 
Marcos sunegalavus pereito 
lapkričio viduryje.

Naujoji opozicijos koalicija 
reikalauja šių reformų: paša
linti svetimų valstybių kari
nes bažes Filipinų teritorijo
je^ peržiūrėti ekonomines ir 
finansines sutartis su užsie
nio šalimis, legalizuoti už
draustą komunistų partiją, 
paskelbti naują demokratinę 
konstituciją ir paskelbti ge-i 
neralinę amnestiją visiem 
politiniam kaliniam.

Mirė TSRS gynybos ministras 
maršalas Dmitrii Ustinov

Maskva. —- Gruodžio 24 d. 
Kremliaus sienoje įmūryti 
Tarybų Sąjungos gynybos 
ministro maršalo Dmitrijaus 
Ustinovo pelenai, laidotuvių
iškilmėše dalyvaujant TSRS 
Komunistų partijos, vyriau
sybės, ginkluotųjų pajėgų ir 
darbo Žmonių atstovams, 
daigelio užsienio šalių dele
gatams. '

Gruodžio 20 d.. mirusiojo 
maršalo palaikai prieš tai 
buvo pašarvoti Sąjungų na
mų Kolonų salėje, kur gruo
džio 22-23 dienomis pro jo 
karstą pražygiavo šimtai 
tūkstančių tarybinių piliečių, 
nepaisant stiprių šalčių, lan
kiusių kilometrinėje eilėje 
savo progos atsisveikinti su 
velioniu. Jo nuopelnai Tary
bų Sąjungai ir patriotinė 
Veikla II Pas. karo metu yra 
žinomi milijonams tarybinių 
žmonių.

Jo karstas skendo gėlėse, 
o garbės Sargyboje stovėjo 
aukštieji partijos, vyriausy
bės ir kariuomenės vadovai,

SUSITINKA TSRS IR JAV
UŽSIENIO REIKALU MINISTRAI
Geneva. — Čia vyksta pa

skutiniai pasirengimai did- 
valstybių užsienio reikalų 
ministrų pasitarimams, kurie 
prasidės sausio 7 d. Apie 
juos jau senokai kalbama ir 
tikimasi, kad po jų paaiškės, 
kokiu keliu pasuks JAV ir 
TSRS pasitarimai dėl nusi
ginklavimo, nutrūkę 1983 
metais po to, kai Amerika 
Vakarų Europoje pradėjo 
dislokuoti savo branduolines 
raketas.

Tarybų^ Sąjunga nuo to 
laiko tvirtino, kad ji prie 
pasitarimų stalo nesugrįš, li
gi tos raketos nebūsiančios 
išmontuotos. Bet prieš pat 
prezidentinius rinkimus įvy
kęs prezidento Reagano susi
tikimas su Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministru 
Gromyka suteikė naujų vil
čių. Tad dabar ir prasideda 
pirmieji Gromykos pasitari
mai su JAV valstybės sekre
torium George Shultz.

Kaip spauda skelbia, prez. 
Reagan parengęs ir Shultzui 
įteikęs naują nusiginklavimo 
pasiūlymą, apimantį tarp- 
kontinentinines ir vidutinio 
siekimo raketas. Kita plano 
dalis liečia pasitarimus dėl 
gynybos ginklų apribojimo. 
Čia įeitų ir vadinama JAV 
gynybinė “žvaigždžių karo” 
programa, dėl kurios Tarybų 
Sąjunga jau anksčiau buvo 
pasisakiusi, kad ir ji turi būti 
.įtraukta.

Nei viena, nei antra pusė 
labai daug ko nesitiki. Ame

su kuriais velioniui teko dar
buotis.

Maršalas Ustinov mirė po 
sunkios ligos, eidamas 77-uo- 
sius gyvenimo metus. Pra
džioje jam buvo plaučių už
degimas, kuris vėliau kom
plikavosi, atsiradus kepenų, 
inkstų ir kraujo krešėjimo' 
Sistemos funkcijų sutrikimui.

Velionis buvo gimęs 1908 
m. Kuibyševo mieste darbi
ninko šeimoje. 1922 m. ^sava
noriu įstojo į Raudonąją Ar
miją. Po tarnybos, jis baigė 
profesinę technikos mokyklą, 
vėliau karo mechanikos insti
tutą, dirbo inžinieriumi 
mokslinio tyrimo institute, 
Leningrado gamykloje “Bol-1 
ševik” atsiskleidė jo kon
struktoriaus ir gamybos or
ganizatoriaus talentas.

II Pas. karo metu jis buvo 
TSRS ginklavimosi liaudies 
komisaru ir ypač pasižymėjo 
vadovaudamas ginklų įvaldy-, 
mui ir masinei gamybai. Jis 
daug padėjo pergalei kovoje 
prieš hitlerinį fašizmą ir ja
ponų militarizmą.

Pokario metais velionis ėjo 
įvairias atsakingas pareigas 
partijoje ir vyriausybėje, bu
vo Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu, nuo 1976 m. TSRS 
gynybos ministru. Už nuo
pelnus buvo atžymėtas aukš
čiausiais TSRS ordinais.

Naujuoju TSRS gynybos 
ministru paskirtas maršalas 
Sergej Sokolov, turintis dau
giau kaip pusę šimtmečio 
patyrimo ginkluotųjų pajėgų 
tarnyboje.

rika eina į juos patenkinta, 
kad prasideda nutrūkęs dia
logas. Tarybų Sąjunga taip 
pat daug iliuzijų neturi, bet 
faktą sutinka viltingai.

“Pravda” Naujųjų metų 
proga rašo, kad ateinantys 
metai teikia naujų vilčių — 
tai sentimentas, kuriuo taiką 
mylintys žmonės sutinka ži
nias apie Tarybų Sąjungos ir 
JAV pasitarimus.

Popiežius Jonas Paulius II, 
Naujųjų metų kalboje, pasa
kytoje tūkstančiams piligri
mų šv. Petro aikštėje, šiuos 
pasitarimus pavadino nauja 
vilties prošvaiste pasaulio 
horizonte. Jis taip pat pabrė
žė, kad reikalinga ir nusi
ginklavimo vykdymo kontro
lė.

Gandhi partija 
laimėjo rinkimus
New Delhi. — Indijos 

premjeras Rajiv Gandhi, 
reikšdamas pasitenkinimą 
dėl parlamentinių rinkimų 
rezultatų, kurių jo Kongreso 
partija pasiekė, kalbėjo apie 
sudarymą vyriausybės, įga
linsiančios Indiją sugrįžti 
prie normalių vėžių.

Nei jos motinos Jndiros, po 
kurios tragiškos mirties — 
atentato, Rajiv perėmė val
džią, nei jo senelio Jawahar- 
įlal Nehru, kuris buvo pir
muoju Indijos premjeru, jai 
atgavus nepriklausomybę, 
laikais Kongreso partija ne
buvo pasiekusi tokio triuški
nančio laimėjimo.

Keturiasdešim t m e t is 
premjeras Rajiv, kuris Indi-, 
jai vadovauja- vos tik du 
mėnesius nuo jo motinos 
mirties, spaudai ir rinkėjams 
pateikė šviesų vaizdą Indijos 
ateities, kurios siekti jam 
mandatą suteikė šie rinkimi
niai laimėjimai.

“Tiesa, prieš akis daug 
problemų, bet tasai rinkėjų 
pasitikėjimas man teikia jė
gų vesti Indiją^ į naują 
erą”, — kalbėjo Rajiv/ Bet 
jis pabrėžė, jog esą ir daug 
problemų, kurias reikės iš
spręsti. Tai daugiausia vi
daus problemos — ekonomi
nės, socialinės ir politinės — 
jų tarpe ir Punjabas, jau 
treji metai kovojantis uždi- 
desnę autonomiją. Jo motina 
Indira žuvo nuo šūvių, ku-
riuos į ją paleido jos asme
ninėje sargyboje tarnavusieji 
punjabiečiai

Užsienio politikoje Indija, 
kaip teigė premjeras Rajiv, 
pasiliksianti ta pati — bū
sianti ir toliau veikliu nepri
sijungusiųjų šalių nariu.

Premjeras Rajiv Gandhi

Rev. Jessie Jackson praneša apie Amerikoje organizuoja
mas demonstracijas prez. Reagano inauguracijos dieną. Su 
juo, kairėje, Ronald Dellums, Atstovų rūmų narys, 
demokratas iš Kalifornijos.

erikos darbo ž II ones
demonstruos prez. Reagano

inauguracijos etų
Washington. — Sausio 

20-ąją, kai prez. Reagan ce- 
lebruos savo inauguraciją pa
radais ir baliais, Amerikos 
darbo žmonės, civilinių teisių’ 
ir taikos kovotojai demon
struos ne tik prie Baltųjų 
rūmų, bet ir visuose šalies 
didžiuosiuose pramonės 
miestuose.

Re v. Jessie Jackson apie 
demonstracijų planą pranešė 
spaudos konferencijoje. Jį 
remia Atstovų rūmų narys 
demokratas iš Kalifornijos 
Ron < Dellums, District of 
Columbia meras Marion Bar
ry ir vietiniai darbo unijų 
atstovai.

Rev. Jackson aiškino, kad 
tos demonstracijos reikš pro
testą prieš Reagano adminis
traciją, kurios metu padidėjo 
nedarbas, skurdas ir nelygy-. 
bė po to, kai buvo sumažinti 
fondai socialinėm progra
mom.

Amerikos farmerių organi
zacijos, atstovaujančios še
šioms vidurinių vakarų val
stijoms, savo demonstraciją

Svarbus pranešimas
“Laisvės” bendrovės direk

torių taryba 1985 metais 
ruošia dvi ekskursijas į Ta
rybų Lietuvą.

Pirmoji grupė vyks liepos- 
July mėn. 16 d. Vieną dieną 
praleis Maskvoje, pamatys 
žymesnes TSRS sostinės vie
toves. Liepos 18 nuvyks į 
Vilnių. Vilniuje tomis dieno
mis vyks Respublikinė dainų 
šventė, iš visos Lietuvos su
važiuos tūkstančiai daininin
kų, muzikantų ir šokėjų.

Pirmoji turistų grupė galės 
dalyvauti šioje gražioje šven
tėje, girdėti kaip šiandien 
linksminasi Lietuvos liaudis.

Turistinė grupė Lietuvoje 
praleis dešimtį dienų, aplan
kys Kauną, Trakus, Druski
ninkus, galės aplankyti gim
tąsias vietas.

Primename, kad “Laisvės” 
grupėms Lietuvoje sudaro
mos geresnės sąlygos negu 
kitiems nuvykstantiems tu
ristams — ‘ Amerikos lietu
viams.

Grupė grįš į New Yorką 
liepos 20 dieną.

rengia sausio 21-ąją prie Illi
nois Prekybos Tarybos rū
mų. Farmeriai kaltina prez. 
Reagano administraciją už 
tai, kad per pastaruosius 
ketverius metus tūkstančiai 
jų neteko savo farmų. Jie 
reikalaus, kad grūdams būtų 
nustatyta minimalinė kaina, 
panašiai kaip dabar yra nu
statyta minimalinis atlygini
mas už darbo valandą.

Prie demonstruojančių fąr- 
merių ruošiasi prisidėti ir 
pramonės įmonių darbo uni
jos.

Nepasitenkinimą prez. 
Reagano valdžia didina ir jo 
neseniai paskelbtas planas 
užšaldyti Medicare mokamus 
atlyginimus gydytojams ir 
ligoninėms, visiškai neatsi
žvelgiant į infliaciją. Tai reiš
kia, kad patiems ligoniams 
prisieis daugiau mokėti.

Ligoninių atstovai sako, 
kad šis prez. Reagano planas 
palies ypatingai mažas ligo
nines, be to, gali sumažėti 
vyresniojo amžiaus gydymo 
galimybes.

Antroji turistinė grupė, 
kaip numatoma iš New Yor- 
ko išvyks rugpjūčio—August 
20 d. Po vienos dienos 
praleistos Maskvoje į Vilnių 
nuvyks rugpjūčio 22, kaip ir 
pirmoji. Grupė Lietuvoje 
prabus 10 dienų. Galės ap
lankyti Kauną, Trakus, 
Druskininkus. Galės aplan
kyti gimines, jų namuose.

Grupė grįš į New Yorką 
rugsėjo 2 d.

Visais kelionės reikalais 
kreiptis į “Laisvės” adminis
traciją — į Sofiją Stasiukai
tienę. Telefonas 641-6887, 
arba Aldaną Katinis darbo 
valandomis tel. 536-8862, na
mų 296-0706.

Norintieji vykti pirmąja 
turistine grupe ilgai nelauki
te, vietą užsisakykite, nes 
yra daug norinčių vykti.

Apie kitas inlormacijas, 
kas liečia vykimą bus pra
nešta per “Laisvę”.

“Laisvės” Administracija

I
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Įžengus į 1985
Mūsų liaudies patarlė sakę: Nauji metai, naujos bėdos. 

Mūsų moderniškame pasaulyje būtų tiksliau pasakyti: 
Nauji metai, nauji pavojai. Bet pirma pažvelkime i? 
konstantuokime, kas atsiekta, kokios kiek viltingesnės 
prošvaistės ryški akiratyje . . .

Praeitiems metams baigiantis paaiškėjo, kad mūsų šalies i 
administracija teikėsi atnaujinti ginklavimosi kontrolės 
derybas su Tarybų Sąjunga: susitinka abiejų šalių užsienio 
reikalų ministrai. JAV-TSRS derybos yra pagrindas, 
branduolinio karo išvengimui — tai yra pamatinė tiesa, 
nenuneigiamas faktas, ir visi, kurie tą faktą ignoruoja, 
savo laikysena stumia pasaulį — 'ir save, — į masinės. 
mirties katastrofą. Derybų kelyje stoja visokios kliūtys 
(apie tai paskui), bet visvien tai ženklas, kad Reagano- 
Weinbergerio-Buscho administracija turi nusilenkti pačių 
Amerikos žmonių ir pasaulio viešosios nuomonės reikalavi
mams.

Kitoje žemės rutulio pusėje, Liaudies Kinijoje, vyko 
svarbūs pasitarimai tarp tos šalies vadovybės ir aukštų 
pareigūnų delegacijos iš Tarybų Sąjungos. Susitarta 
daugeliu klausimų, kaip tai, plėsti prekybinius ir kultūri
nius ryšius, nors nesusitarta pagrindiniais politiniais 
klausimais, kurie tikrai vėl suvestų šias dvi socialistines 
didžiules šalis į santarvę. Visgi, padarytas žingsnis pir
myn ... ‘ ,

Kita svarbi tarybinė delegacija, vadovaujama Michailo 
Gorbačevo, lankėsi Didžiojoje Britanijoje, kur susitikta su 
prei 
ieib

ijere Thatcher, taipgi su opozicijos vadais, darbiečių- 
>ris,tu vadovybe.
t, kur pavojai? Didžiausias ir labiausiai grėsmingas 
ijps ateina iš Reagano administracijos įsitikinimo, kadpav___

ginklavimosi varžybas reikia perkelti.... ir ' į kosmosą. 
Reagano logika yra, kad ginklai kosmose, taip vadinamas 
“žvaigždinis karas”, faktinai yra būdas užtikrinti taiką. 
Kaip? Ogi, jeigu mes, JAV, turėsime tiek ginklų kosmose, 
kurie galėtų bile kuriuo metu sulaikyti ir sunaikinti 
tarybinius branduolinius ginklus, tai taika bus užtikrinta. 
Bet ką veiks, ką darys “kita pusė”? Aišku, Tarybų Sąjunga 
savo apgynos dėliai būtų priversta leistis į tokias pat 
lenktynes, o žinojimo ir pajėgumo tam ji juk turi — 
taikingose lenktynėse kosmoso tyrinėjimo lauke kai kuriais 
atžvilgiais pirmoje vietoje stovi TSRS, kai kuriais — JAV.

Jeigu karinės lenktynės kosmose iš tikro prasidėtų, 
naujas didžiulis pavojus prasivertų žmonijai, jau nekalbant 
apie didžiules finansines naštas, kurios papildomai užgultų 
ant abiejų šalių pečių. Atsiveria naujas pavojus ir tuo pačiu 
laiku nauja užduotis visiems pažangiems žmonėms: kosmo
sas, paslaptingasis kosmosas, kuris vis labiau atsiveria 
žmonių protui ir tikslam, turi likti švarus, taikingas, 
nesuterštas mjrties ginklais! Tegul erdvėje visokių sociali
nių santvarkų žmonės rungiasi dėl planetų ir žvaigždžių 
pasiekimo, bet rungiasi taikingai, civilizuotai, žmoniškai!

Ko nori kinai?
Nors Tarybų Sąjungos ir Liaudies Kinijos santykiai kiek 

pagerėjo, pamatiniais klausimais dar, nesusitariama. Kinija 
stato Tarybų Sąjungai tris reikalavimus, kurių bent du 
atrodo visai nepriimtini.

Pirmas reikalavimas yra, kad Tarybų Sąjunga nustotų 
padėjusi Afganistano liaudies valdžiai kovoti prieš reakci- 

. nius banditinius partizanus, kurie Amerikos ir Pakistano 
remiami ir ginkluojami veikia pasienyje.

Kas tie vadinami partizanai? Kinijos vadovybė, kuri save 
skaito komunistine, lengvai gali analizuoti jų socialinę rolę. 
Juk tie vadinami “laisvės kovotojai”, kurie randa sau 
prieglobstį reakcinio Pakistano teritorijoje, kuriuos gink
luoja Amerikoj ČIA, atstovauja buvusius turtingus žemės 
valdytojus, religinius fanatikus, dvasininkus — mulas ir 
panašius gaivalus, — kaip tik tą patį socialinį elementą, 

> prieš kurį kovojo ir laimėjo Kinijos revoliucija! Juk gerai 
žinoma, kad tie atsilikę “laisvės kovotojai” nori grąžinti 
moteris į beteisišką padėtį, nori sustabdyti pasaulietišką 
jaunimo mokslinimą, nori atimti žemę nuo naujakurių, nori 
sugrąžinti į Afganistaną tokį pat fanatišką fundamentinį 
Islamą, koks valdo Iraną ir dalinai Pakistaną. Ar Kinijos 
vadovybė nori, kad Tarybų Sąjunga paliktų Afganistano 
liaudį be paramos, tuo tarfcu, kai jos priešininkus remia 
visokios jėgis iš užsienio? , r

Antras reikalavimas yra, kad Tarybų Sąjunga nustotų 
rėmusi socialistinį Vietnamą ir, kad vietnamiečiai nustotų 
rėmę Kampučijos (Kambodžos) liaudies valdžią ir, kad 
būtų leidžiama Tailando, ČIA' ir kitokių užsienio* jėgų 
žudikiškai Pot Pol klikai užkariauti šalį. Ar kinai pritaria 
toms baisioms žudynėms, kurias Pot Pol rpžimas pravedė 
šalyje po ultra revoliucijos skraiste? Juk Kinijos vadovybė 
dabar smerkia ir savo vadinamą kultūrinę revoliuciją, nors 
ji nebuvo tokia žiauri ir beprasmiška, kokia buvo Pot Pol ir 
jo pakalikų sukeltas košmaras ... # '

Trečias reikalavimas yra, kad Tarybų Sąjunga atitrauktų 
didžiausią dalį savo karinių pajėgų nuo TSRS-Kinijos 
rubežiaus; tai būtų neblogas reikalavimas, jeigu Kinija tuą, 
pačiu laiku pasiūlytų, kad ir ji atitrauks savo karines 
pajėgas nuo pasienio. Tai iš tikro būtų didelis žingsnis 
pirmyn, nes abi didžiosios socialistinės šalys parodytų, kad 
jų ilgas rūbelis pBĮei Amūro upę gali blti pilnai demilita
rizuotas — gali tapti tikru socialistiniu taikos rubežium . . .

Lietuvių krikščionių demo
kratų spąųdoje šioje šalyje 
dabar pradedama rūpintis 
kaip ir koks Lietuvos krikš
tas turi būti minimas: prieš 
600 metų Jogailos laikais 
atliktas krikštas, ar dar 
anksčiau, Mindaugo laikais 
oficialiai pravestas? Krikde
mams šis klausinius yra tikra' 
dilema, ir tai ne todėl, kad 
sunku susigau 
se faktuose, 
jiems tenka nutarti politinę 
strategiją: K^ip traktuoti 
kryžiuočių ir kalavijuočių 
kardu ir ugnimi nešamą 
krikščionybę? Kaip ignoruoti 
istorinius faktus ir švęsti su
kaktį, < lyg <t#i būtų buvusi 
sukaktis 7'/* " 
dvasinio. atsivertimo? Varto- 
dami maskuotą kalbą, išsisu
kinėjančią terminologiją, jie 
bando aiškinti....

“Draugo” gruodžio, 1 d. nu
meryje Vincentas Lulevičius, 
cituojant kitus krikdemų šal
tinius, rašo:

“Dabartinės Latvijos ir Es
tijos plotuosevėliau susikūrė 
keturios vyskupijos. Tiek 
pat jų buvo ir prūsų krašte. 
O pridėjus kurtis vienuoly
nams, atsirado apaštalų pa
gonių kraštams. Taigi ir Lie
tuvai. Kai Livonijoje ir Prū
sijoje įsikūrė pranciškonai ir 
domininkonai, jie pradėjo rū
pintis lietuvių atsivertimu: iš 
pradžių ėjo iš vien su ordr 
nais, o

Matote, /kaip mandagiai ir 
tyliai nusakyta: “ėjo iš vien 
su ordinais . . Ėjo, mat, 
tie gerutėliai apaštalai, 
ėjo . . . Bet juk tie ordinai 
buvo mum žinomi, kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai; juk tai 
tiek, kuriuos mūsų tautos 
nacionalinė sąmonė atsimena 
iki šios dienos kaip žiauriau
sius kraugerius ... Kaip 
gali lietuviškas laikraštis ra
šyti ramiu tonu, kad tie 
“apaštalai” ėjo su ordinu — 
jeigu jie ėjo su kryžiuočiais 
ir kalavijuočiais, jie ėjo su 
žudikais, įsiveržėliais, kurie 
nusiaubdavo didelius Žemai
tijos ir kitus Lietuvos plotus 
kraujo tvanais, liepsnų jūro
mis, moterų išniekinimais, 
vaikų ir senelių žudymu! 
Kaip galima nutylėti visiems 
gerai žinomą istoriją, kad 
lietuviai, vieningai griebda
miesi ginklo, gynė tėvynę 
nepaprastu ryžtingumu ne 
vien todėl, | kad gynė savo 
žemę ir papročiu^, o ir todėl, 
kad gerai pažipo įsiveržėlio 
nepaprastą nuožmumą? Ir tai 
su tais sadistais^ visos Vaka
rų Europos 
“krikščioniškais” šunbajo
riais, “ėjo” dabartinių “Drau
go” leidėjų f 
pranciškonai. 1 
virš paduoto 
“Draugo” paskutinius žo
džius': “ 
du.” O kokiu būdu anksčiau? 
Skaudu sudėti , į žodžius . . . 
Lietuvos poezijos klasikas 
pats katalikas!) taip vaizdavo 
lietuvių tautos atsiliepimą į 
krikščioniškų “apaštalų” įsi
veržimui į savo kraštą:

Trys broleliai jauni skuba 
bėgt tekini ir žirgus bėruosis 
balnoja, r- sesės gaila savos, 
bet reik* gint (Lietuvos — 
sudiev tik pasakė ir joja . . .

Bet Vincentus Liulevičius 
to viso? nemato. Jis taip 
aimanuoją^ ,

“Mindaugo laikais Lietuvo
je įžiebtosios krikščionybės 
ugnelės niekas benorėjo ma
tyti. Pamatymas ordinui bū
tų kelią užkirtęs užimti kraš
tą • • • p »■

Bet, įįyg susigaudęs, kad 
čia jawperdaug idiotiškai 
nuplepėta, Liulevičius pride
da: “Nqrs jis (ordinas) įsten
gė kariauti ir sų apsikrikšti
jusia Lenkija”. . . '

lyti istoriniuo- 
o todėl, kad

kio kilnaus

iąu taikos būdu

atmatomis

rmatakūnai
^skaitykime

citatos iš

ų taikos bū-

uvos poęz 
; katalikas!) 
ivįų tautos

ė ir joja

Nejaugi Liulevičius nejau
čia, kaip juokinga kalbėti 
apie “įžiebtą krikščionybės 
ugnelę” tuo tarpu, kai mes 
visi puikiai žinoma, kad “žie- 
bimas” buvo vykdomas sody
bų gaisrais, gyvų žmonių 
deginimu? Pats Lulevičius 
pripažįsta: /

-^^‘Nors labai re tai atsitikda
vo, kad kryžiuočiai krikštytų 
lietuvius, paimtus į nelais
vę.

Aišku, kad “retai atsitik
davo”, nes kryžiuočiai retai 
palikdavo belaisvius gyvus — 
jie buvo tų šunriterių žudo
mi, pranciškonų ir dominin
konų vienuolių, kurie “ėjo su 
jais”, laiminanami.

Nenuostabu, kad krikdė-/ 
mams sunku nutarti, kokią 
sukaktį švęsti: prieš 750 me
tus pravestą Lietuvai užmes
tą mechanišką krikštą/ ku
rio tauta bematant atsisakė, 
arba prieš 600 pravestą 
“krikšto atnaujinimą”, kurį 
Lietuvai užmetė Jogailos 
komplikuota diplomatija ir 
apsukrūs manevrai. Nei vie
nu nei kitu laiku krikščiony
bė neatėjo tikrai apaštališku 
keliu į Lietuvą.

IZRAELITAI GINČIJASI 
DĖL “VOICE OF 
AMERICA”

Tel Aviv. — JAV prašy
mas, kad Izraelis leistų savo 
teritorijoje įrengti “Voice 
America” Siųstuvus trans
liuoti programai į Tarybų 
Sąjungą, sukėlė stipriais dis
kusijas tarp žydų emigrantų. 

> Kai kurie Izraelyje įsikūrę 
tarybiniai žydai baiminasi, 
kad tokių programų translia
vimas dar labiau supykins 
Tarybų Sąjungą ir ji visiškai 
nutrauks žydų emigraciją. 
Kiti gi tvirtina, kad tai būtų 
vienintelis būdas priversti 
emigraciją padidinti.

Tuo tarpu Izraelis dar ne
davė galutinio atsakymo 
Amerikai, kuri gruodžio pa
baigoje dėl tos programos 
persiuntimo į Tarybų Sąjun
gą pasirašė sutartis su Maro
ku, Šri Lanka, Thailandu, 
Kostarika ir Belize.

ūkiaiĮ Mažeikių sviesto gamyklos priėmimo skyrių 
kasdien pristato per 260 tonų pieno. Dabar mažeikiečiai 
gamina dvidešimties pavadinimų pieno produktus.

Neseniai stojo rikiuotėn dar vienas lieso pieno miltelių 
gamybos cechas. Šiemet pieno pakaitalo bus pagaminta du 
kartus daugiau negu pernai. Įvedus naujus pajėgumus, 
pradėta gaminti sausas pasukas maisto pramonei.

Kolektyve siekiama sudaryti geresnes darbo ir poilsio 
sąlygas darbininkams, rūpinamasi jų buitimi. Gamykla turi 
valgykla, kirpykla, sveikatos aptarnavimo punktą, plauky
mo baseiną, pirtį.

Nuotraukoje: Neseniai įrengtas gamyklos medicinos 
punktas. Jam vadovauja Genė Jastrumskytė.

Nuotraukoje: Naujame lieso pieno miltelių gamybos 
ceche. • į A. Dilio nuotraukos

Vilniaus "Laikas ir įvykiai" rašo:
Antikomunizmo tarnyboje 

jesireiškianti lietuvių išeivi
jos klerikalinė spauda bando 
tikinti visuomenę, kad Tary
bų Lietuvoje persekiojami 
tikintieji, kad jie neremia so
cialistinių pertvarkymų. 
Tiems rašeivoms visiškai ne
svarbu, kad įvairių religijų 
žmonės vienodai su kitais 
naudojasi visomis teisėmis, 
kurias suteikė ’Konstitucija, 
vieningai kuria naują gyveni
mą, kurio radikalios permai
nos visiems akivaizdžios.

Kaip įprasta reakcinės išei
vijos spaudai, su faktais el
giasi taip, kaip jai reikia, 
apversdama juos aukštyn 
kojom, ar nutylėdama tai, 
kas jai nenaudinga. Štai 
“Europos lietuvis” žinutėje 
“Prancūzai apie Lietuvą” 
džiaugėsi, kad šios šalies 
konservatyvioje1 spaudoje 
buvo panaudota keletas insi- 
nuzacijų iš Chicagoje klerika
lų leidžiamo “Draugo”. O ši: 
savo ruožtu, iškreiptai paši 
naudojo tarybine spauda.

Antisocialistinių teiginių 
didesniam įtikinamumui už
tikrinti pakako paties fakto 
apie Lietuvoje apiplėštą baž
nyčią ir užpultą kunigą apra
šymo. Tačiau, kad teisingu
mo organai atskleidė šį nusi
kaltimą ir teismas nusikaltė
lius nubaudė, reakcingoji 
spauda jau nutyli. Jos tiks
lams antroji fakto pusė labai

neparanki, todėl jos ir . . . 
“nebuvo”, todėl ji ir nutylė
ta.

Klerikaliniai ekstremistai 
pasitelkia ne tik savo spau
dą. 1972 metais jų Iniciatyva 
buvo pradėtas “mafdos~vajuš 
už Lieluvą”. Tokiais išpuo
liais antitarybiniai veikėjai 
siekė susikrauti nors nedidelį 
politinį kapitalą ir šitaip pa
sigarsinant įgyti nors šiek 
tiek vakarietiško respektabi
lumo, įtikti savo bosams iš 
slaptųjų tarnybų. Tačiau, 
kaip pažymi nusivylęs men
ševikų leidinukas, “iš to gal
vosi visiškas fiasko”, neš 
toks raginimas “nesusilaukė 
jokio teigiamo atgarsio”.

Klerikalai, demagogiškai 
panaudodami tikinčiųjų reli
ginius jausmus bei dar pasi
taikantį prietaringumą, 
mėgsta priešpastatyti ne tik 
krikščionybę komunizmui,' 
bet ir tikinčiuosius — ateis- 

i būdais siekih- 
tikruosius kapi

talizmo ir socializmo klasi
nius prieštaravimus. Lietu
viškoji išeivija klaidinama 
teigimu, kad pagrindinis, is
torinės raidos variklis — 
kova tarp krikščionybės Ar 
l^omunizmo. '

Nutylėdami objektyvias 
sekuliarizacijos proceso,, bū
dingo tiek mūsų visuomenei, 
tiek 
tiek

Atams. Įvairiais 
ji- /ma pridengti ti

lietuviškajai išeivijai, 
ir visam pasauliui ap-1

skritai, priežastis, išeivijos 
klerikalai naudoja išgalvo
tus, suklastotus teiginius, 
kurių bendras tikslas — pa
veikti tikinčiųjų emocijas ir 
tuo parengti dar platesnę 

“dirvą antitarybinei, antiko
munistinei veiklai.

Nežiūrint “teisybės ieško
tojų”, atsistojusių į “skriau
džiamųjų pozą tam tikro di
sonanso, antitarybininkai ne
gali nesuprasti,^ kad pana
šiais metodais ardyti tarybi
nių žmonių moralinę politinę 
vienybę — bergždžios pa
stangos, nes darbo žmonių — 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų — 
interesai yra bendri, kurių 
nepajėgus pakeisti ir užat- 
lantėje skatinamas naciona
lizmas.

j Prasidėjęs šurmulys at
skleidė išeivijos vulgariojo 
nacionalizmo naujas apraiš
kas, kurių kertinis tvirtini
mas yra “kas ne katalikas — 
tas ir ne lietuvis”.

• Tokiam kategoriškam kle
rikalinės spaudos teigimui 
prieštarauja net kai kurie 
buržuazinės išeivijos leidinu
kai. Chicagos “Akiračiai” to
kį teiginį laiko pačiu neišmin- 
tingiausiu, nes lietuvių išei
vių bendruomenę šudaro ne 
tik ateistai ir katalikai, bet ir 
protestantai evangelikai bei 
kitų konfesijų žmonės.

AlgirdasTūbelis

Rinkėjus baugino 
spaudą engė . .

> Amerikos prezidento rinki
mai sukėlė didžiulį buržuazi 
nės spaudos, radijo, televizi
jos šurmulį. Neliko nepagirta 
ir vadinamoji “demokratinė” 
rinkimų sistema, pasigirdo 
balsų, kad dabar gautas “vi
sos liaudies mandatas už
baigti administracijos pradė
tą darbą”. Tačiau nei su 
“visos liaudies pritarimu”, 
nei su tuo mandatu nieko 
neišeina. Kaip ir per 1980 
metų rinkimus, už Reaganą 
balsavo mažuma amerikie
čių turinčių balsavimo teisę. 
Savo pagyrūnišku tonu ne
nusileido ir buržuazinė lietu
vių išeivijos propaganda: bū
dingas yra Jono Jurašo ko
mentaras, perduotas per 
‘Laisvosios Europos” radiją. 
Čia vėl pagirta Amerikos 
rinkimų'-“laisvė” ir tokią lais
vę, anot J. Jurašo, lietuviai 
prarado 1940-siais metais”.

Kokia gi rinkimų “laisvė” 
naudojosi Lietuvos rinkėjai 
buržuazijos valdymo metais? 
Paimkime 1936 metų seimo 
rinkimus. Kas turėjo teisę 
rinkti sejmą? Jį galėjo rinkti' 
visi, kas turėjo 24 metus, o 
renkamu galėjo būti 30 metų 
amžiaus sulaukęs Lietuvos 
pilietis. Kandidatus į seimą 
kėlė, tik apskričių savivaldy
bės, kuriose pilnateisiai šei
mininkai buvo A. Smetonos 
šalininkai. Tas savivaldybes ’ 
rinko 1934 metais tie, kas 
turėjo kokio nors turto ir 
mokėjo mokesčius. Didelė 
darbininkų ir valstiečių dalis1 
savivaldybių rinkimuose ne
dalyvavo, taigi ir savo atsto
vų neturėjo. Nenuostabu, 
kad kandidatais į seimą buvo 
iškelti valdininkai, dvarinin
kai, tautininkų sąjungos na
riai. Visos opozicinės partijos 
rinkimus boikotavo. Ir ne be 
pasekmių. Oficialiais duome
nimis rinkimuose dalyvavo 
tik 68 proc. balsavimo teisę 
turinčių Lietuvos gyventojų, 
o Klaipėdos krašte — tik 26 
procentai. Iš tikrųjų balsavu
sių skaičius buvo dar mažes
nis. Dalykas tas, kad nors 
rinkėjai turėjo teisę balsuoti 
už kelis kandidatus, bet dau
gelis nenorėdavo už visus 
balsuoti ir balsuodavo tik už 
kai kuriuos, kitas korteles 
paduodavo tuščias.7 Tuščiu, 
arba nepilnai užpildytų kor
telių buvo tada paduota iki 
46 procentų. Vadinasi, 1936 
metų Lietuvos seimo rinki
muose dalyvavę ne daugiau 
kaip ŽO'proc. rinkėjų. Nerei 
kia pamiršti, kad rinkimai 
praėjo teroro atmosferoje. 
Gatvėmis važinėjo automobi
liai su grąsinančiais šūkiais: 
Kas nedalyvauja rinkimuo
se — tas tautos išdavikas!” 
Balsavusiųjų pasuose buvo 
dedami specialūs štampai ir, 
suprantama, ne viejnas ėjo į 
rinkiminę apygardą vien tokį ( 
štampą gauti. Net buržuazi
nė spauda turėjo pripažinti, 
kad nemaža balsavimo korte
lių buvo paduota su įvairiais 
įrašais, arba visai | . tuš- I 
čios. Belieka paminėti spau- I 
dos dalią ir “laisvų”, anot J. 
Jurašo, rinkimų vaizdas bur
žuazinėje Lietuvoje bus be- j 
veik pilnas. Mat1 kiek anks-

įstatymas, kuriuo nustatyta 
visiems laikraščiams ‘talpinti 
oficialių valdžios organų pa
siųstus straipsnius pin luo
šiuose puslapiuose. X) tokių ; 
straipsnių prieš rinkimus, 
suprantama, buvo daug iš
siuntinėta. Todėį keįos die
nos prieš rinkimus “Lietuvos- 
žinios” ir Rytas” sustreika- į 
vo — nebeišėjo) Valdžia už/ 
tai vėliau tuos; laikraščius 
mėnesiui buvo uždariusi, o 
redaktorius liepė atleisti... į

Taip tikrovėje/ ątrodė “lais
vi” rinkimai buržuazinėje 
Lietuvoje.

V. Liauška
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“Mokslas” 1983-ais metais 
išleido labai įdomių prof. 
Juozo Jurginio ir doc. Algir
do Šidlausko knygų Kraštas 
ir žmonės. Lietuvos geogra
finiai ifr etnografiniai aprašy
mai. Tai visokie pranešimai, 

4 kelionių įspūdžiai, ^ąpra^ymai 
ir panašūs dokumentai, ku
riuos nuo 14-to iki 19-to 
šimtmečio surašė Lietuvoje 
keliavę užsieniečiai, ypatin
gai vokiečių, lotynų ir lenkų 
kalbose.

Kadangi kai kurie istori
niai Lietuvos faktai, ypatin
gai 14-to ir 15-to šimtmečio, 
gan migloti, tie dokumentai 
be galo įdomūs istorijos mė
gėjui. Žinoma, aprašymai ne 
būtinai supuola su faktais, 
bet jie bent dokumentuoja, 
koks tais laikais buvo kitų 
šalių keliautojų atsinešimas į 
Lietuvų, kaip jie jų suprato, 

s vertino . , .
Patiko ši knyga ir Ameri

kos lietuvių katalikų spaudos 
bendradarbiui Kazimierui 
Barėnui, kuris apie jų rašo 
“Draūge” (gruodžio 8 d. 
1984). Barėnas, betgi, prade
da savo straipsnį štai kokiu 
įvadu:

“Šiais moderniais lietuviš
kos spaudos draudimo lai
kais, kai knygos ne tik neįlei
džiamos į Lietuvą, bet ir 
sunkiai išleidžiamos tos, ku
rios Vilniuje spausdinamos, 
yra ko džiaugtis, jei kuri 
nors gera per kieno nors 
malonę sugeba iš ten pasiek
ti svetur gyvenantį.”

Kų reiškia išsireiškimas 
“sunkiai išleidžiamos’’? 

sMums atrodo, kad, rimtai 
kalbant, Barėnas neturi jokio 
pateisinimo savo pasisaky
mui. Visos Lietuvoje išlei
džiamos knygos, gal apart 
tam tikrų specializuotų vado
vėlių, yra prieinamos publi
kai. Bet tas nereiškia, kad 
kiekviena knyga lengvai gau
nama, ypatingai užsienyje. 
Bet kur čia “spaudos draudi
mas”? Mes nežinome, kokias 
kitas kalbas, apart lietuvių ir 
anglų, Barėnas moka vartoti, 
Bet, jeigu jis domautųsi 
prancūzų arba vokiečių kal
bos knygomis, jis turėtų tiek 
pat sunkenybių gauti visas 

'pageidaujamas knygas iš 
Prancūzijos arba Vakarų Vo
kietijos (arba net iš prancū
ziškai kalbančios Kanados 
provincijos, Kvebeko).

Jokios šalies knygų leidyk
los nesiunčia automatiškai 
knygų į užsienį recenzavi- 
mui. Geriausios knygos viso
se šalyse gan gfeitai išpar
duodamos, o tarybinėse res
publikose, įskaitant ir Lietu
vų, dar greičiau nęgu likusia
me pasaulyje.Xų tas reiš
kia? Tas reiškia, kad užsie
nietis turi daryti ypatingas

Lietuvos žemės ūkio akademijos šiltnamių kombinate 
didinti daržovių derlius padeda glaudus bendradarbiavimas 
su mokslininkais, efektyvių naujovių diegimas; Akademijos 
šiltnamiuose pirmų kartų respublikoje daržoves pradėta 
auginti ant mineralinės vatos. Derlius padidėjo daugiau 
kaip 100 tonų. Pernai išbandyta dar. viena naujovė. Pirėnų 
kartų respublikoje pomidorai buvo auginami “prailgintos 
kultūros” būdu. AŠtuoniuose blokuose augalai kilo ne į 
aukštį, o vyniojosi apie specialiai padirbtus medinius 
karkasus.

Nuotraukoje: Naujuoju būdu auginamų pomidorų šiltna
myje. K. Jūrelės nuotrauka

pastangas, jeigu nori sekti 
kitos šalies literatūrų: jis 
turi turėti ypatingus ryšius 
su tam tikromis leidyklomis, 
įstaigomis arba budriais 
prieteliais toje šalyje, kurie 
pasirūpintų jam tas knygas 
laiku nupirkti. Kiekvienas 
Amerikoje ar kitur užsienyje 
gyvėnantis lietuvių literatū
ros arba spaudos pageidauto- 

” jas gali, jeigu iš tikro nori, tų 
>medžiagų, arba bent jos di
džių dalį, gauti. Žmogaus 
ideologiniai lįusistatymai čia 
rolės nelošia: mes $isi turime, 
pažįstamų Lietuvoje, mes vi
si žinome apie “Tėviškės” 
draugijų, kuri kaip tik spe
cializuojasi kultūriniuose ry
šiuose su lietuviais užsienyje 
ir kuri tikriausiai nepatingė
tų gauti tų ar kitų knygų 
(jeigu tik gali, jeigu tik 
laiku)\Hetuvių kultūrininkui 
užsienyj^T Bet, jeij^i^Barė- 
nas sėdės ir lauks tų knygų 
atlekiant kaip kepti karve
liai, jis be abejo bus nusivy
lęs ir pradės verpti teorijas 
apie “spaudos draudimų” . . .

Bet, grįžkime prie pačios 
-knygos, kuri taip sujaudino 
Kazimierų Barėnų su taip 
nejauktomis nelogiškomis iš
vadomis. Knyga yra moksli
nė, bet ji skaitoma protar
piais kaip fantazija. Tai nėr 
stebėtina. Keliautojai po 
svetimas šalis visuomet ir 
raportuoja ir .fantazuoja. Jie 
dažnai nesupranta, kų mato,, 
o kartais rašo ir apie tai, ko 
nematė. Jeigu prancūzų rite
ris Žilber de Lanus (Gilbert 
de Lanoix) rašė, kad “kara
lius Vytautas turi dešimt 
tūkstančių jam pačiam pri
klausančių pabalnotų žirgų” 
ir kad “Trakai pilni saracė
nų” — suprask — totorių, ne 
būtina imti tų informacijų už 
grynų pinigų . . .

Nors tai istoriniai doku
mentai, bet kartais jie pri
mena beveik tokias sufanta- 
zuotas keliones, kurias ran
dame italų rašytojo Italo 
Gaivino knygoje “Paslėptieji 
miestai”. Ten įsivaizduojami 
Marco Polo pasakojimai, iš
dėstyti Kubla Chanui — ir 
juose eros, geografinės vie
tovės ir faktai bei sapnai 
maišosi viename fantastinia
me mišinyje. Bet pas Kazi
mierų Barėnų, gavusį puikių 
knygų iš Vilniaus, susidarė
visai kitoks mišinys, — ne 
tiek faktų ir fantazijos, ki$k 
pasitenkinimo ir pagiežos. 
Knyga jam patiko, jį intry- 
gavo, bet, iš kitos pusės, 
kadangi ji atkeliavo iš Tary
bų Lietuvos, ta knyga jį 
erzino ir jame kilo noras kų 
nors ideologiniai įgnybti ir 
jis surado būdų:''aimanuoti, 
kad jis negauna daugiau to
kių puikių knygų ... R. B.

“LAISVE”

Nuotraukoje: Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos sukurta skulptūra “Dviese” papuošė 
Juknaičių gyvenvietę.

Nuotraukoje: Tarybinio ūkio direktorius Zigmantas Dokša ir architektas Stanislovas
Kalinka. B. Aleknavičiaus nuotraukos

Girios ligoninė
. . . Plaukė per pasaulio 

vandenynus stebuklingas lai
vas, atgręžęs vėjams purpu
rines bures. Dužo į ųžuoli- 
nius bortus putojančios ban
gos, kaip vargonai gaudė ko
raliniai rifai.lydėjo neregė
tų laivų baltai sidabriniai jū
reivių džiaugsmo ir vilties 
paukščiai — drųsieji albatro
sai. Ant denio buvo daugybė 
neįprastų keleivių ir jūrinin
kų. Į aukštus stiebus korėsi 
jungos — beždžionės. Boc
mano pareigas ėjo Afrikys 
dramblys, ledkalnių pro žiū
ronus ieškojo margosios žira
fos.

Giedojo įstabiausi dausų 
paukščiai, čiulbėjo kanarė
lės, ir trimitavo stručiai. 
Skleidė plunksnų vėduokles 
karališkosios gervės ir 
paukščiai — lyros. Laivo ka
jutės dvelkė apelsinų, gvaz
dikų, persikų žiedų antpilais, 
gydomaisiais Libano kedrų ir 
sekvojų sakais. Vaikščiojo 
ten .baltutėlis, vienintelis 
žvėrėlių ir paukščių daktaras 
Aiskauda.

Pasakos lieka pasakomis. 
O kas daryti žalių eglynų 
šernams ir beržyno tetervi
nui, upelio skardžio senbu

*

viui dryžuotajam barsukui, p 
jeigu dantis pradeda gelti, 
pilvas susopa? Nėra nei Gu
dų girioje, nei Šimonių ir 
Labanoro aukštamiškiuose 
daktaro Aiskaudos. Todėl 
žvėrys turi gydytis patys.

Ar regėjote pavasario ar 
vasaros vidurdienyje prie ša-* 
pais, spygliais apkritusio 
skruzdėlyno tokį keistų vaiz
dų. Šoka ant miško trobelės, 
knibždančios skruzdėlaitė- 
mis, kepurės, girios šauks
mininkas, mėlynsparnis 
kėkštas. Ir toks jau paten
kintas. Akys primerktos, 
snapas aukštyn pakeltas. 
Purto'ši^plunksnų skrandų.

Vidugirio skruzdėlyne lan
kosi .ir šernas, strazdai gies
mininkai, kukučiai ir lipučiai. 
Skruzdėlynas tarsi savotiška 
ambulatorija. Skruzdėlės su
renka sparnuočių plunksnose 
esančius parazitus. 0 kylan
tis nuo skruzdėlyno ūkas — 
aštriai kvepianti skruzdėlių 
rūgštis — tikra dezinfekcija.

Raiboji tėtęrva kitaip apsi
švarina. Maudosi smėlyje 
tol, kol plunksnos lięka šva
rutėlės — be jokių kenkėjų.

Laikosi sparnuočiai išanks
tinės profilaktikos. Laukinės 
antys vėsiuose vandenyse 
nardo. Sušaltų, susirgtų, jei
gu ne speciali liauka, išski
rianti riebalus. Jais antys

ištepa plunksnas, kad tosios 
nešlaptų.

L Dar įdomiau gydosi žvė
rys. Dažniau negu briedžiai, 
išgyvena sužeisti vilkai, 
tankmių karalienės lūšys. 
Plėšrūnai šiurkščiu liežuviu 
užlaižo žaizdas. Gydomųjų 
savybių turi jų seilės. Pasi
rodo, tai savos rūšies anti
biotikai. Kodėl stirna laižo 
stirniukų, , tik kų atėjusį į 
pasaulį? Zoologai irgi suran
da paaiškinimų. Tai ne šiaip 
švelnumas. Seilės užmuša 
mikrobus, liežuvis pašalina 
nuo žvėrelio kūno visus ne
švarumus, kurie jam galėtų 
pakenkti.

Girioje daugybė vaistų. 
Briedis ėda musmires ir kar
čių, baltais žiedais nubirusių, 
čemerį — gana nuodingų 
augalų. Tai geriausias vais
tas nuo žarnyno ligų, nuo 
kirminų. Sunegalavusios 
avys skabo aitrius pelynus. 
Taip savotiškai pravalo savo 
žarnynų.

Savaip“ mineralinių medžia
gų ieško žvėrys. Niekados 
lapė nepaliks samanynėje su
rasto stirnino rago. Grauš, 
grauš, pakol kamblys liks. 
Juk rage — gausu minerali
nių druskų. Afrikos dramb
liai, raganoviai, buivolai na
cionaliniame Kenijos drausti
nyje praeina tris-keturis

Netoli Baltijos, prie pama
rio kelio nuo senų laikų stovi 
Juknaičių kaimas. Bet dabar 
jo senu nepavadinsi. Išaugo 
savitos žemaitiškos architek
tūros gražūs dviaukščiai 
žemdirbių gyvenamieji na
mai, kultūros namai, mokyk
la, parduotuvės, valgykla. 
Visų gyvenvietę supa par
kas. Aštuoniolika hektarų 
užima žalieji plotai, gėlynai. 
Tarp medžių stovi skulptū
ros, kurias sukūrė Lietuvos 
TSR vasltybinės premijos 
laureatasfc'Škulptorius Stani
slovas Kuzma. Visuomeni
nius pastatus puošia per tris 
šimtus dailės kūrinių.

Tokie šiandien yra Juknai- 
čiai-Silutės rajono TSKP 
XXV suvažiavimo tarybinio 
ūkio gyvenvibtė. Ji pastaty
ta pagal architekto Stanislo/ 
vo Kalinkos projektų.

Didelių darbų ir rūpesčių 
pareikalavė žengimas į pasi
turimų gyvenimų. Dabar 
ūkis kasmet gauna daugiau 
kaip milijonų rublių gryno 
pelno. Daug javų išaugina 
ūkio žmonės, daug čia paga
minama mėsos Ar pieno. Bet 
sųlygos Nemuno žemupyje 
nelengvos. “Įnoringa ir nera
mi pamario žemė, — sako 
ūkio direktorius, Socialisti
nio Darbo Didvyris Zigman
tas Dokša, — Tik iš pirmo 
žvilgsnio ramios atrodo jos 
lygumos. Pavasarį, o neretai 
ir rudenį bei žiemų Nemuno 
žemupys virsta jūra. Potvy
niai padaro nemažai žalos 
pievoms, kurių ūkyje yra 
2190 hektarų. Tačiau žmonės 
atkakliai kovoja su stichija ir1 
laimi šių dvikovų.

Valstybei padedant finan
sais ir technika, meliorato
riai pievas nusausino* sukul
tūrino, įrengė polderius, pa
statė vandens kėlimo stotis. 
Jos vandenį iš pievų kelia 
per pylimus, plukdo į Nemu
nų. Žmonių pertvarkytos Ne
muno užhejamosios pievos 
tapo pašarų aruodu. Nuo 
ankstyvo pavasario laukuose 
kvepia agregatais džiovina
ma, malama ir granuliuoja
ma žolė.

Geros darbo ir gyvenimo 
sųlygos Juknaičiuose. Jie 
šiandien laikomi viena gra
žiausių gyvenviečių ne tik 
Lietuvoje, bet ii* visoje Tary
bų šalyje. Pasimokyti šiuo
laikinio ūkininkavimo, aplin- 

,kos tvarkymo į Juknaičius 
atvažiuoja žmonės iš įvairių 
Tarybų Sąjungos kraštų. J

J. Žukauskas
* ‘‘V*

šimtus kilometrų, ieškodami 
paupyje sūraus molio. O ties 
Labanoru į fermų neseniai 
atsilankė stirnų būrelis. Ne 
dobilų paskanauti, o gabali
nės druskos palaižyti.

Dabar — apie vonias ir 
maudykles. Pastebėta: bar
suko pati iš olos “išneša” 
mažylius, dar aklus barsiu- 
kėlius, ir suguldo saulės ap
šviestoje aikštelėje. Saulės 
voniose maudo savo vaikus ir 
vilkės. Jos pildo nerašytų 
gamtos priesakų. Mažyliams 
reikalinga gyvybingoji saulės 
jėga.

Yra Senojo Daugėliškio gi
rioje klonis — Šernų griova. 
Murmuliuojantis juodo purvo 
lieknas. Aplink — eglės, nu
zulintos ilgailčių. Net šeriai 
prie sakų prilipę stirkso. Ko 
trinasi riestasnukiai aplink 
medžius? Ne tam, kad sto
resnė, kulkai nepramušama 
oda būtų. Jie valosi nuo 
išorės parazitų. Ne iš malo
numo maudosi ir purvo vo
niose. Tai irgi profilaktika, 
apsišvarinimas. į

Štai kaip viskas įdomiai 
surėdyta gamtoje. Veikia 
medžių paunksmėje girios li
goninė. Sakais, bruknieno
jais, gailiais kvepianti. Tu
rinti savus vaistus ir stebuk
lingus tepalus.

Leonardas Grudzinskas

Remiantis 1984 m. pa
skelbta tarptautine '’anglių 
gavybos ataskaita, 1983 m. 
pasaulyje akmens anglių iš
kasta 2,897 mln. t (1982 m.—- 
2,865 mln.^t). Palyginti su 
1982 m., JAV anglių gavyba 
sumažėjo apie 37 mln. t, 
Europoje — 12 mln. t 
(VFR—7 mln. t, D. Britani
joje — apie 5 mln. t).

Toliau spartėja akmens 
anglių kasimas Kinijoje — 
iškasta 46 mln. t daugiau 
negu 1982 v m. Ji aplenkė 
JAV ir Tarybų Sąjungų. 
Praėjusiais metais anglių ga
vyba padidėjo Indijoje 10 
mln. t, Afrikos šalyse (dau
giausia PAR) — 9 mln. t ir 
Australijoje—5 mln. tonų.

Kaip ir anksčiau, svarbiau
sios rudųjų anglių tiekėjos 
pasaulyje yra VDR — 278 
mln. t, VFR — 124 mln. t, 
Čekoslovakija — 96 mln. t ir 
Jugoslavija — 57 mln. ton3.

DŽIAUGIAMĖS TAIKIA
PADANGE

Sukako 45 metai nuo an- ' 
trojo pasaulinio karo pra
džios. Kiek įvairiausių per
mainų įvyko per tų laiką. 
Dalyje valstybių pasikeitė 
santvarkos, žlugo kolonijinės 

I imperijos, Tarybų Sąjunga 
pradėjo kosminę erų. \

S
> išvakarėse tarnavau 
izinės, vėliau liaudies 
os kariuomenėje, ge
rai prisimenu tada vyravu

sias nuotaikas. Jei ne Tary
bų Sąjunga, Kažin koks mūsų 
visų likimas būtų buvęs. 
Mes, kurie išgyvenome šio 
karo baisumus, matėme, 
kaip ant mūsų miestų krito 
sviediniai, bombos, naujo, 
trečio konflikto tikrai nenori
me, nes tai būtų,* liaudiškai 
kalbant, “savanoriška savi
žudybė”. Kada pasižiūri į 
neseniai gimusius kūdikius, 
matai vaikus, einančius į 
mokyklas, nejučiom pagal
voji: negi atsiras tokiacran- 
ka, kuri išdrįs paspausti bai
sų branduolini mygtuką? To
dėl vardan žmonijos ateities 
turime visom priemonėm ko
voti už taiką. Tvirtos taikos 
nepasieksime, jei neturėsime 
pakankamai mokslo, žinių, 
nežinosime savo istorijos, 
nebūsime pakankamai išsila
vinę, apsiskaitę, neturėsime 
tvirtos pasaulėžiūros Tad 
nieko nuostabaus, kad rugsė
jo pirmoji Tarybų galyje pa
skelbta Taikos, mokslo ir 
žinių dienų.

Kaune ji praėjo gražiai. 
A. Sniečkaus politechnikos 
instituto lengvosios pramo
nės fakultetas gavo naujus 
rūmus su 14 tūkstančių kv 
metrų naudingo ploto, val
stybei atsiėjo daugiau kaip 3 
milijonus rublių.

Į restauruotas XVI am
žiaus patalpas Nemuno pa
krantėje persikėlė Vilniaus 
universiteto Kauno filialas. 
Darbas atliktas tikrai gra
žiai, grindys rausvo granito, 
padengtos kilimais. Vidų 
gražiai išdekoravo jau kiek 
anksčiau čia atsikėlęs Vil
niaus Dailės instituto Kauno 
vakarinis skyrius. Eigulių 
ketvirtame gyvenamame 
mikrorajone savo darbą pra
dėjo 1284 vietų 46-ji vidurinė 
mokykla.

Toji diena reikšminga ir 
tuo, kad Tarybų Sąjungoje 
pradėta palaipsniui įgyven
dinti bendrojo lavinimo ir 
profesinių mokyklų reforma.

Kadangi vaikai dabar bręs
ta greičiau, juos pradėta 
mokyti ne nuo 7 metų, kaip 
buvo, bet nuo 6 metų. Pra
dedama palaipsniui mokyto
jams kelti atlyginimus.

Kaip matom, naujienų ne- ' 
mažai, ir jos visos tik į 
gerąją pusę. V. Gulmanas
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PRIE KNYGŲ
— Sakai: geri/ vaišingi'7 

žmonės vilniečiai. Ir, žinoma, 
Tau nepaprieštarausi. Tikrai. 
geri, tikrai vaišingi. Tačiau 
leisk suabejoti, ar pats prie 
jų priklausai? — kalbėjo 
Augustas, visų žodžių into
nacijomis duodamas supras
ti, kad jam šiandieną links
ma, gera ir todėl norisi užka
binti ir kitus. Gi mudu jau 
pažįstami ne viena diena ir 
todėl nieko neatsitiks, jeigu, 
rodydamas į mane, jis va 
šitaip pašmaikštaus.

— 0 kodėl tau atrodo, kad 
prie tokių vilniečių nepri
klausau. Še, vaišinkis, — 
išsitraukęs iš kišenės cigare
čių pokelį, — pasiūliau sve
čiui.

— Kodėl šitaip atrodo? — 
perklausė svečias. — Na, 
įsivaizduok, kad atvykai tu į 
Belgiją ir, susitikus mud
viem. sakau: še, vaišinkis 
cigarete ir įsidėmėk, koks aš 
vaišingas. Ne, ne, su cigare-
te vienas kito tuo neįtikin- 
sim. Atvirai kalbant, mėgstu 
pabendrauti su žmonėmis jų 
pačių namuose.

Pasakęs taip, žmogus lipš
niai paplojo per petį, lyg 
paprašydamas nepriimti jo 
žodžių už gryną pinigą.

— Tai ką daryti, a? — 
atsakiau jam rimtai. — Man 
būtų didelė skriauda, jeigu 
kažkur ten, Belgijoje, pasa
kysi: visi vilniečiai žmonės 
kaip žmonės, tiktai vienas — 
ne. Lyg iš svetimo katilo 
ištrauktas.

Jau kitą vakarą svečią tu
rėjome savo namuose. Jis ir 
čia buvo linksmas, laisvas, 
gražus savo humoru. Gražu 
jam buvo žiūrėti į vakaro 
dangų, išėjus į balkoną, mie
la pačiupinėti žaliai sulapoju
sias gluosnio ' šakas, z pasi
džiaugti kieme klykaujančių 
vaikų balsais. Namų aplinka, 
matyt, įneša į žmonių bend
ravimą kažką ypatingesnio, 
kad ir smulkmenos, kurių 
anksčiau net nepastebėda
vai, netikėtai suvirpa bal
sais, primindamos, kad jos 
užima erdvę, niuansuoja, ak
centuoja, piešia gilesnį, savo 
jaukumu laisvesnį aplinkos 
peizažą.

Prie tokių smulkmenų, ži
noma, nepriskiriu knygų. Ir 
kada svečias sustojo prie jų, 
pasididžiavimo jausmas iškė
lė krūtinę.

— Nemažai, nemažai, — 
pirmiausiai pasakė svečias, 
akimis vedžiodamas po kny
gų nugarėles. Dabar jis buvo 
lėtesnis, ir aš neklydau, pa
galvojęs, kad prie jų jis 
užtruks. Išsiėmė vieną, išsiė
mė kitą, trečią, pasklaido 
lapus, o paskui atsigręžė 
mano pusėn. 1

—- Levas Tolstojus. “Karas 
ir taika” . . .

— Ten jo ir “Ana Kareni
na”, ir “Kaukazo apysakos!’, 
ir . . .

— Matau, matau, — nelei
do kalbėti Augustas. — Bet 
kodėl neskaitai rusiškai? Ar
gi nemoki?

Ot tau! Toks, atrodytų, 
paprastas klausimėlis, tačiau 
atsakyti ėmiausi ne tuoj pat. 
Knygų lentynose yra Čecho
vo, Turgenevo, Gorkio, Šolo- 
chovo, Puškino, Lermonto
vo, Tvafdovskio, Polevojaus 
ir kitų rusų rašytojų knygų, 
dailiausiai lietuvių kalba. 
Kaip paaiškinti šį faktą, jei
gu iš tikrųjų, ir moku, ir 
galiu skaityti rusiškai, ir, 
beje, tvirtai įsitikinęs, jog 
vertimas, kad ir koks jis 
tobulas bebūtų, niekuomet 
neprilygsta originalui. -

— Dėl rusų kalbos mokėji
mo — neabejok! Šituose na
muose ją visi mokam, — 
atsiliepiau, nujausdamas, 
kad svečiui tai tik koziris į 
rankas, kuriuo jis būtinai 
pasinaudos.

—j Neabejoju, kad mokate. 
Todėl ir klausiu. Kodėl, klau
siu, neskaitai rusiškai?

Skaitau ir rusiškai. 
Štai! — Ir jau pats atitrepsė- 
jau prie knygų ir rodžiau jam 
Šiškino, Gerceno, Dobroliu- 
bovo raštus. Tačiau jaučiau, 
kad toks atsakymas kažko 
labai svarbaus nepaaiškina. 
Galbūt geriausia būtų buvę 
užkaupti svečią su priekaiš
tais^, tai — ką? Tu, regis, 
nori išbraukti įnašą,, kurį 
tautos kultūrai duoda versti
nė literatūra? Ir pats turė
tum pasidžiaugti, kad Lietu
voje Tolstojų ir gausybę kitų 
rusų literatūros klasikų ga
lim skaityti pagal pasirinki
mą — lietuvių ar rusų kalbo
mis. Aš, pavyzdžiui, dažniau 
juos skaitau lietuviškai. . .

Tačiau tuomet svečias su
silaukė kitokio atsakymo . . .

— Labai jau įdomu išgirs
ti, kaip pasaulio genijai kalba 
lietuviškai. Ir Levas Tolsto
jus -7 taip pat.

— Iš tikrųjų — įdomu — 
nesipriešinęs sutiko svečias 
ir jau akcentavo: tai dar 
kartu ir didžiausias liudiji
mas tautos ,nacionalumo. Tai 
veidrodis, per kurį aš regiu, 
kaip tautos mokosi pažinimo. 
Tik sakau — aš už tokį 
kiekvieno žmogaus “nutautė
jimą”, kad kiekvieno didelio 
rašytojo kūrinius jis perskai
tytų jo^gimtąja kalba. Ot 
kokius kalnus dar reikia nu
versti žmogui. . .

Ši mintis man nebuvo nau-' 
ja, tačiau buvo smagu ją 
išgirsti iš tautiečio lūpų, 
kuris gerai žino, kokias/ bal
sais šaukia visokio plauko 
nacionalistai, bandydami su
menkinti Tarybų Sąjungos 
tautų' suklestėjimo faktą. O 
jis štai atsivertė Levo Tol-7 
stojaus “Karą ir taiką” ir 
priekaištauja, kad galėdamas 
ją perskaityti rusiškai, tai 
yra rašytojo gimtąja kalba, 
ją ^visgi perskaičiau savo 
gimtąja. Ką gi, ačiū jam už 
tokius patarimus, tačiau pa
sirinkti kokia kalba ką skai
tyti, tegu bus leista man 
pačiam. Juk ir šitaip aš 
džiaugiuosi Tolstojumi, ki
tais rusų literatūros gigan
tais, ne kiek neabejodamas, 
kokiomis šviesiomis žvaigž
dėmis jie suspindo lietuvių 
tautos kultūriniame gyveni
me.

Svečias dar ilgai užtruko 
prie knygų. Jautėsi, kad 
knygai jis labai neabejingas, 
ir jos viena po kitos meiliai 
ėjo į jo rankas ir šlamėjo 
lapais. Neabejotinai, jis čia 
buvo prie pomėgio* kuris 
jam visuomet teikia tokį di
delį džiaugsmą. 0 neseniai 
atsiųstame jo laiške perskai
čiau frazę?

“Blogai, jeigu žmogus ne
turi ko nors tokio už ką jis 
pasiryžęs numirti”. Tuomet 
pagalvojau, kad gal Augus
tas Levo Tolstojaus žodžius 
perskaitė ir įsiminė iš mano 
knygų. Ir kad gal jis akylai 
pastebėjo mūsų gyvenime 
daug tokių faktų, dėl kurių 
žmonės nepagailėtų ir savo 
gyvybės. Pranas Kartonas

S*
• GITARA ATSTOJA 

ORKESTRĄ

Į estradą išeina yienas 
žmogus. Jis dainuoja^ groja 
tiktai gitara, o klausytojai 
girdi jam pritariant didelį 
orkestrą — mušamuosius, 
elektroninio sintezatoriaus 
garsus. Elektrinėje gįtaroje- 
kombaine, kurį gamina viena 
Japonijos firma, įtaisytas 
magnetofonas, mikrofonas, 
stiprintuvas. Magnetofonas 
atstoja orkestrą ir kitus in
strumentus, dainininkui rei
kia atlikti tik pagrindinę me
lodiją.

“LAISVĖ”

APIE KAUNO KUNIGU SEMINARIJĄ

Virš matomas pastatas yra 
Kauno Kunigų seminarija, 
kuri veikia buvusiame vie
nuolyne. Apie dešimtmetis 
atgal buvo pradėti nuodug
nūs to pastato restauracijos 
darbai, kurie dabar baigiami. 
Žinių agentūros APN kores
pondentas V. Mikuličius pa
tiekė eilę klausimų seminari
jos rektoriui, teologijos dak
tarui profesoriui Viktorui 
Butkui, kuris patiekia seka
mą informaciją:

Absoliute dauguma Lietu
vos Katalikų kunigų yra bai
gę Kauno Teologinę akade
miją — Kunigų seminariją. 
Respublikoje dabar yra 630 
katalikiškų parapijų ir 700 
kunigų. Per pokarinius ketu
ris v dešimtmečius virš 500 
asmenų baigė seminariją ir 
buvo įšventinti į kunigus. 
Seminarija auga. Apie 15 ir 
20 metų atgal seminariją 
vienu metu lankė tarp 20 ir 
25 klierikų, o dabar apie 120. 
Į seminariją turi teisę stoti 
vidurinį mokslą baigę vyrai 
tarp 18 ir 30 metų amžiaus. 
Aplikantai, aišku, yra giliai 
tikinti katalikai ir tą turi 
patvirtinti aplikanto parapi
jos klebonas.

3 Mokslo programa Kauno 
seminarijoje faktinai nesiski
ria nuo programų likusiame 
katalikiškame pasaulyje. 
Studijuojama per penkeris 
metus ir per tą visą laiką 
studentai gauna neapmoka
mą.; pastogę ir išlaikymą. 
Valstybei esant atskirtai nuo 
bažnyčios, fondus tam reika
lui^ parūpina laisvavaliai prie 
parapijų priklausą tikintieji. 
Kitaip sakant, valdžia nesi- 
maišo į religinių grupių ir jų 
švietimo įstaigų reikalus.

Seminarijos materialinė 
bazė auga. Kai senojo vie
nuolyno patalpų beužteko se
minarijai, vietinės valdžios 
organai, rodant, reikalo su
pratimą, perdavė seminarijai 
dovanai gretimą patalpų pa
statą. Tas pastatas dabar- 
naudojamas profesorių bu
tams, paskaitų salėms ir tin
kamai prirengtiems klierikų 
bendrabučiams.

1984-ais metais seminariją 
baigė 12 asmenų. Geras jų 
pavyzdys yra Juozas Marčiu
lionis, 28 metų amžiaus. Gi
męs Garliavos miestelyje. 
Juozas baigė vidurinę mo
kyklą ir atliko karinę tarny
bą. Jis išaugo tikybinėje at
mosferoje ir iš pat vaikystės 
lankė bažnyčią, padėdamas 
prie pamaldų. Jis pagaliau 
nutarė pašvęsti savo gyveni
mą kunigystei ir penkeri 
metai atgal stojo į seminari
ją, studijavo teologijos sky
riuje ir sėkmingai jį baigė. 
Jis dabar eina, ganytojiškas 
pareigas Simno miestelyje.

Ateinančiais metais dvigu
bai daugiau jaunų kunigų 
baigs seminariją ir įsijungs į 
ganytojišką- darbą visose 
Lietuvos vyskupijose per 
ateinančius keleris metus. 
Seminarija jiems užtikrina 
nuodugnų religinį apsišvieti
mą. Seminarijos administra
ciją ir fakultetą skiria vysku
pų konferencija. Tai ta vys
kupų kolegija, kurios prieky
je stovi vyskupas Ludvikas 
Povilonis, kartu su profeso
riais sprendžia visus svar
bius seminarijos reikalus. 
Svarbu priminti, kad mūsų 
teologijos skyrius tjpsioginiai 
pavaldus Katalikiškos ap- 
švietos kongregacijai, visi 
seminarijps dėstytojai gavo 
daktaro laipsnius aukštose 
mokyklose Romoje ir, kad 
mūsų atstovai reguliariai 
lanko Romą ir palaiko nuola
tinius ryšius su Šventu Sos
tu.

Washington. — Kongreso 
ir vyriausybės žmonės sako, 
kad jie turi duomenų apie 
tai, kaip Amerikos remiami 
partizanai prieš Nikaragvos 
vyriausybę'terorizuoja, kan
kina ir žudo ramius Nikarag
vos gyventojus. Ruošiamasi 
Kongrese tuo reikalu praves
ti apklausinėjimą.

Kunigas Juozas Marčiulionis, neseniai baigęs Kauno 
Kunigų seminariją, laimina jaunavedžius Simno bažnyčioje 
pirmą kart eidamas šias pareigas, i į { •r • i

MIRTINAI SUŠALO 
SKERSAI
GATVĘ NUO BALTŲJŲ 
RŪMŲ

Washington. — 61-erių 
metų amžiaus Jesse Carpen
ter mirtis', kai gruodžio 5 d. 
jis mirtinai sušalo parke, 
esančiame skersai gatvę nuo 
Baltųjų rūmų, gal būtų ir 
praėjus nepastebėta, jei ne
būtį tapę sužinota, kad šis 
benamis buvo II Pas. karo 
herojus ir turi teisę būti 
palaidotas Arlingtono kapi
nėse.

Jesse Carpenter jau buvo 
sustingęs, kai jo bičiulis 
John Lamm, kuriuo Carpen
ter rūpinosi ir globojo, sėdė
damas invalido ratukuose, 
šaukėsi policijos pagalbos ir 
jos laiku neprišaukė. >

Carpenter savo heroizmu 
pasižymėjo Prancūzijoje, 
Brittany, priešo apšaudo
mam lauke vilkdamas sužeis
tuosius savo ginklo draugus į 
sanitarinį punktą!

Sugrįžęs iš karo, Carpen
ter ilgai negalėjo? įsidarbinti, 
iš desperacijos ėmė gerti ir 
pagaliau tapo benamiu. Jis 
buvo palikęs savo žmoną ir 
vaikus, kurie apie jį sužinojo 
tik iš spaudos ir dar suskubo 
atvykti į jo laidotuves gruo
džio 28 d.

Spauda rašo, kad tokių 
benamių Amerikoje esama 
apie tris milijonus. Unijų ir 
visuomenės veikėjai kaltina 
valdžią abejingumu. Atstovų 
rūmų narys Ted Weiss, de
mokratas iš New Yorko val
stijos, pranešė, kad kai tik 
susirinks naujasis Kongre
sas, jis pasiūlys priimti įsta
tymą, kuris įpareigotų val
džią parūpinti nakvynę bena
miams.

LATVIJOS KARDINOLAS 
GAVO MEDALI

Ryga. — Čia paskelbta, 
kad Tarybų Sąjungos Taikos 
komitetas įteikė medalį Lat
vijos kardinolui Julijonui 
Vaivods. Ta proga kardino
las pareiškė spaudai, kad ti
kintieji turi bendromis jėgo
mis su visais pasaulio žmonė
mis siekti taikos pasaulyje. 
Esą nėra nieko pasaulyje 
svarbesnio už taiką.

Jis dar pabrėžė, kad ne 
mirtis, bet gyvenimas ir tai
ka yra dievo dovana ir žmo
nijos tikslas. Jis kvietė mels
tis, kad dievas suteiktų jėgų 
tam tikslui pasiekti.
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Vėl tarybinis baubas
1.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR ■ 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ !

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vaj įninku s ir 

labai laukiam** naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.” Į į

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

i

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

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą

* Dovaną
i ♦ * ♦ i

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE i
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite: J

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

Reagano administracija 
plečia kampaniją, siekdama 
priversti oficialųjų Tokiją di
dinti pastangas gynybos sri
tyje. t

Pastarosiomis dienomis 
Tokijo vadovus dažnai lanko' 
emisarai iš Washingtono. da
ponijos laikraščių puslapiuo
se vienas po kito pasirodo 
įvairių veikėjų iš JAV kari
nės žinybos pasisakymai, ku
riuose japonai bauginami 
“Tarybų Sąjungos karinio 
aktyvumo Tolimuosiuose Ry
tuose didėjimu”. JAV amba
sadorius Japonijoje šia tema 
skaito propagandines paskai- 
ta^ivairių šalies visuomeni
nių ir politinių sluoksnių at
stovams.

Visų šių kalbu leitmoty
vas — Japonija turį ginkluo
tis, ginkluotis ir dar kartą 
ginkluotis tariamos “Tarybų 
Sąjungos grėsmės” akivaiz
doje — nėra naujas. Tačiau 
jų tema gerokai pasikeitė. 
Dabar, kai patys Japonijos 
vanagai vis aktyviau ragina 
plėsti šalies militarizavimą 
‘<Washingtonas”, keldamas 
savo reikalavimus, žodžių 
nesirenka.

• Akivaizdus pavyzdys yra 
reikalavimas, kurį per susiti
kimą su Japonijos Nacionali
nės gynybos valdybos virši
ninku Koičiu Katu iškėlė 
Kongreso delegacijos nariai. 
Amerikos įstatymų leidėjai 
pareiškė, kad - Japonija turi 
atšaukti 1976 metų priimtą 
vyriausybės nutarimą apri

boti šalies karines išlaidas 1 
procentu iš viso bendrojo 
nacionalinio produkto. Kon
gresmenai matyt > pamiršo, 
kad jų įstatyminė teisė netai
koma už JAV ribų. Tokį 
“užmaršumą” galima paaiš
kinti tuo, kad Japonija pagal 
karinių išlaidų didinimo tem
pus nors ir užima pirmąją 
vietą tarp išsivysčiusių kapi
talistinių šalių, Washingto- 
nas laiko Tokijo pastangas 
kariniam biudžetui didinti 
nepakankamomis ir stengias 
žūt būt pašalinti šį “trūku
mą” net kišdamasis u jos 
vidaus reikalus.

Washingtonas atvirai pa
reiškia ketinąs ir ateityje 
tęsti tokias akcijas. Laikraš
tyje “Japan Times” išspaus
dintame interviu Pentagono 
atstovas James Bleikeris da
vė suprasti, jog antroji Rea
gano administracija toliau 
darys spaudimą savo sąjun
gininkei Tolimuosiuose Ry
tuose reikalaudama, kad ji 
suaktyvintų karinius pasi
rengimus.

O ką daro Japonija? Šalies 
spauda pažymi, kad Japoni
jos Nacięnalinės gynybos 
valdybos viršininkas susitiki
me su JAV prezidento spe
cialiu padėjėju Gastonu Sige- 
riu pažadėjo Amerikos emi
sarui padaryti viską, kad 
1985 finansinių metų valsty
biniame biudžete būtų rei
kiamai padidinti kariniai 
asignavimai.

VI. Burbulis
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Serga
S. Oshilienė, prieš kiek 

laiko pergyveno operaciją 
St. Mary’s ligoninėj. Dabar 
perkentėjo jau antrą operaci
ją. Linkiu greit pasveikti.'

Atvyko-išvyko
Pas M. Cekaitienę' atvyko 

sūnus Stanley su žmona iš 
JAV. Praleido gražią Šeimos 
viešnagę'.

Susituokė
D. Čičinskas susituokė su 

-prancūzų tautos gražia mer
gaite. Tai J. r S. Čičinskų 
pirmasis; anūkas. Vestuvės 
buvo puikios. Dalyvavo gimi
nės ir draugai. Svečiai buvo 
gražiai pavaišinti, o' jaunųjų 
pora gausiai apdovanota.

Linkiu gražaus gyvenimo.

Bobby Manstavičius, iš Al
berta provincijos lankosi pas 
mamytę, sesutę ir brolį žie
mos šventėms.

V. Rudinskas buvo išvykęs 
i Torontą, aplankyti savo 
dukrelę daktarę Leoną. Pra
leido apie 6 savaites. Taip 
pat lankė daug pažįstamų ir 
draugų. Jo sūnus Viktoras 
išvyksta pas sesutę praleisti 
šventes. ‘

‘Mirė
Gruodžio 8 d. mirė E. 

AJeksandravičienė-Babynai- 
te, 74 metų amžiaus.

Nuliūdime paliko sesutę 
OnVir brolį Eddy. Į Kanadą 
atvežta iš Anglijos dar būda
ma maža mergaite. V.

Artimiesiems užuojautai
Tebūna jai lengva šalta že

melė. (J-na

Atostogauja
Gruodžio 21 d. iš Detroito 

išvyko trys poros klubiečių: 
Minnie ir Chuck Tvaska į St. 
Petersburg, Florida, Servit 
ir Ruth Gugas aplankyt savo 
dukrelę Pat, žentą ir anūkes 
į Atlanta, Georgia ir /ten 
praleido žiemines šventes. 
Albert ir Alice Butėnai 
Stacey irgi išvyko į Boston, 
Massachusetts praleist žie
mines šventes su savo dukra 
ir žentu, o iš ten, po Naujųjų 
metų sakė vyksiančios į Flo
ridą ten praleist žieipą.

Aprengė
Laukdamas žieminių švėn- 

čių Detroito Lietuvių klubas 
gražiai išpuoštas. Gruodžio 
11 d. į Klubą susirinko Em
ma ir Alfons Rye; Ant^nette 
ir Kęstutis Garelis; Am. ir 
Eddie Balchūnas; Janięe 
Bražas ir Karen Arndt, 
gražiai išpuošė eglutę ir 
rą.

Investatoriai
Čia gimę lietuviai investa

toriai gerai gyvuoja.; Jie 
kiekvieną mėnesį susirenka 
aptart savo investmantus. 
Moterys gruodžio 8 d. Fo
rum valgykloj, Dearborn, 
Mich, vyrai — John ir Ruth 
Merrick namuose. Po susi
rinkimo namų šeimininkė, 
Ruth Zigmontaitė Merrick 
visus pavaišino. Vyrai 
ilgai pabendravo.

dar

- Operuotas

Jie 
ba-

Pas S. Petronienę lankosi 
dukrelė Jenny su vyru iš 
JAV. Lanko gimines ir drau
gus. Linksmai praleis ir žie
mos ^ventes. Visiems 
pasisekimo. /

gero

Atsiprašome,
Atšventė vedybinį jubilie

jų, turėjo būti M. O. PARA
GIAI, o ne PA VAGIAI. Taip 
pat į Floridą išvyko St. 
Virbalas..su drauge Albina, 
ne Virtalai.

o

1 Vincas Kirvela atsidūrė 
Grace ligoninėje ir lapkričio 
29 d. operuotas. Pergyveno 
sunkią operaciją, kuri pavy
ko. Ligonis sveiksta namuo
se pas Chuck ir Minnie Tvas
ka, o gruodžio 23 d. jau 
dalyvavo Detroito Lietuvių 
klubo susirinkime.

Naujametinis sveikinimas
Visus mūsų mielus gimines, draugus, gerus 

bičiulius Tarybų Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje 
nuoširdžiai sveikiname su Naujaisiais 1985-aisiais 
Metais'ir linkime visokeriopos laimės, o labiau
siai — geros sveikatos! Taipgi trokštame, kad 
mūsų planetoje būtų Taika! -

Ii II

CHARLES ir ALICE JUŠKAI
Montreal, Que.,

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų pažįstamus, gimines ir 

draugus, ‘linkėdami jiems geros sveikatos ir 
sėkmės, taipgi pasirįžimo dirbti už visuotiną 
nusiginklavimą ir taiką tarp visų valstybių.

Slaugymo namuose >
Moterų Pažangos klubo na

rė ir “Laisvęs” skaitytoja bei 
rėmėja Zuzana Dantienė bu
vo susirgus. Dabar randasi 
slaugymo namuose River
view, Michigan.. Ji sako jog 
ten jai labai patinka, nes ją 
gerai prižiūri. Per šventes, 
gruodžio 25 d. jos dukrelė 
Adelė Gantz ir žentas atsive-. 
žė į savo namus į Trenton, 
Michigan. Visa šeima ten 
praleido keturias valandas.- 
Zuzaną aplankykime arba 
bent pasiųskime laiškutį ar 
kortelę ądresu: Mrs. Zuzan- 
na ;X>anta, Room 223, The 
Rivergate Terrace, 14141 
Pennsylvania, Riverview, 
Michigan 48192.

k Mirė
Ilgos ir/sunkios ligos gruo

džio 20 d. mirė klubietis ir 
LDS narys, Stanley Patyk, 
sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Sirgo vėžio liga: ilgai buvo 
Saratoga ligoninėje, bet su
grįžęs'namo — užmigo amži
nu miegu . . . Buvo pašarvo
tas Wujek laidotuvių namuo
se, Van Dyke gatvėj, Detroi
te. Dideliame nuliūdime pali
ko dukrą Kathryn Shamich 
ir žentą George, gyv. Sui- 
sun, Kalifornijoj; tris anū
kus: Michael, Melody ir Jo
dy, bei kitus gimines ir daug 
draugų. Laidotuvės įvyko 
gruodžio 22 d. su bažnytinė
mis apeigomis Sweetest 
Heart of Mary bažnyčioje ir 
palaidotas bažnyčios kapinė
se.

Velionio žmona Josephine 
Petrushonis mirė 1977 me
tais.

DAILĖS PARODA 
VILNIUJE

Jau daugelį metų kiekvie
ną rudenį žiūrovai kviečiami 
į tradicinę respublikinę vaiz
duojamosios dailės parodą. 
Pereitų metų parodoje, ati
darytoje LTSR dailės muzie
jaus Parodų salėse Vilniuje, 
dalyvavo beveik 200 įvairių 
kartų dailininkų — tapytojai, 
grafikai, skūlptoriai. Ekspo
nuota apie 300 jų kūrinių, 
sukurtų per pastaruosius 
metus.

Nors ir nemažas dalyvių ir 
eksponatų skaičius, tačiau jis 
neatspindi šiandieninės dai
lės padėties respublikoje. 
Juk daugelis menininkų jė
gas skiria stambių monu

mentų kūrimui, aktyviai ruo
šiamasi 1985 metų respubli
kinei jubiliejinei parodai, 
skirtai Pergalės Didžiajame 
Tėvynės kare 40-mečiui ir 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-osioms meti
nėms. Ekspozicijoje matėme 
temines kompozicijas, por
tretus, natiurmortus, peiza
žus — įvairių stilistinių ir 
žanrinių krypčių menininkų 
kūrinius, kurių tematika 
glaudžiai susijusi su tarybi
nės liaudies pergale Didžia
jame Tėvynės t kare, taika, 
darbu ir poilsiu. Geriausiuo
se kūriniuose atsispindi es
miniai būties reiškiniai: mei
lė, ir sąžinė, grožis, garbė ir 
laimė, gyvenimo tikslas ir 
prasmė.

Nuotraukoje: Vienoje parodos salėje.
V. Gulevičiaus nuotr.

Lapkričio 19-25 dienomis 
Šiauliuose įvyko lietuvių 
šiuolaikinės dramaturgijos 
festivalis. Lietuvių drama
turgijos derlius pastaruoju 
metu kiek pagausėjo. Šį pro
cesą paskatino 1982 metais 
paskelbtas ir neseniai pasi
baigęs nacionalinės drama
turgijos konkursas. Susuma
vus jo rezultatus geriausių 
pjesių autoriai premijuoti. 
Pirmoji premija paskirta res
publikos liaudies poetui Just. 
Marcinkevičiui už dramą 
“Daukantas”, dvi antrosios— 
J. Montvilai už pjeses “Didy
sis geismas” ir “Sąžinės šešė
ly” ir R. Gaveliui už pjesę 
“Triumviratas”. Dvi trečio
sios premijos atiteko J. Er
lickui (pjesė “Blinkuva”) ir J. 
Marcinkevičiui (pjesė “Erelio 
gūžta”) '

. Festivalyje naujus lietuvių 
dramaturgų pjesių pastaty
mus parodė visi respublikos 
dramos teatrai. Po kiekvieno 
spektaklio vyko aptarimai, 
ekskursijos. Vertinimo komi
sija »paskyrė apdovanojimus 
režisieriams, aktoriams, dai
lininkams, kompozitoriams.

GASTROLIŲ MARŠRUTAI
Turtingos renginių buvo 

TSRS kultūros dienos Rumu
nijoje. Šioje socialistinėje ša
lyje koncertavo žinomi tary
biniai ęieno meistrai — so
listai .ir instrumentalistai,

ANITA, ANTHONY, OLGA 
ir ALGIRDAS GRINKUS 
Vancouver, B. C., Canada

Nuoširdžiai sveikiname visą “Laisvės” Kolektyvą 
su Naujaisiais 1985 Metais!

PETRĖ ir LIUDAS KISIELIAI

Montreal, Que., Canada

j ~ Seni piliečiai
Prie Detroito yra 

miestelis — Livonia. Ten 
seni piliečiai turi savo Klubą 
kuriame jie susirenka, paval
go, mokosi bei linksmai pra
leidžia laiką. Viena klasė — 
meno ir amato. Jos diyekto- 
rė-mokytoja yra mūsų pa- 
žangietė Millie Vasaris. 
Gruodžio 2 d. meno ir amato 
grupė turėjo kalėdų įbalių. 
Buvo skanūs pietūs, o vėliau 
mūsų muzikė Estelle ir jos 
vyras John Smith (Smitrevi- 
čiai) vadovavo (sing-a-long) 
dainoms.,Popietė visiems pa- 
tikoį o mįums malonu, į kad
lietuviai viskam vadovavę.

mažas

tiko, o mt 
lietuviai v

Naujųjų Metų proga sveikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Kanadoje, Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkime, kad 1985 metai būtų laimingi 
ir kad būtų taika pasaulyje.

LEO ir JULIE SVIRPLYS ir Šeima
Mississauga, Ont., Canada

Sveikiname t V 
n ■ !

Kanadietis George Kodis 
gruodžio 5 d. paminėjo savo 
79-erių metų gimtadienį, o 
padėkavonė^ dienoje, lapkri
čio 22 d. Cecile Primeau 
paminėjo sAvo 82 m. gimta
dienį. Sveikiname abu “Lais
vės” ir “Vilnies” -skaitytojus 
ir jiems linkime viso kuoge- 
riausio.

* * *
Gruodžio 29 d. Seaway 

ligoninėje Trenton, Michigan 
mirė Klubietis ir LDS narys, 
Joseph Norush, 78 metų am
žiaus. Buvo pašarvotas Girr- 
bach-Krasun laidotuvių na
muose, Southgate, Michigan. 
Laidotuvės įvyko gruodžio 
31 d. su religinėmis apeigo
mis. Atsisveikinimas buvo 
laidotuvių namuose; Šv. An
tano parapijos kunigas sukal
bėjo maldas.
z Velions palaidotas Hedwig 
kapinėse. Dideliame nuliūdi
me paliko vieną sūnų, Jo
seph Norush, Jr. ir marčią 
Cecilia gyv; Ypsilanti, Michi
gan; vieną dukrą Delores 
Tomblin ir žentą Millard bei 
du anūkus Cynthia ir Keith 
gyv. Southgate, Michigan; 
vieną brolį Julius Norush 
gyv. Tar. Lietuvoj ir kitas 
gimines bei draugus.

\ LDS bowleriai
•)

Bowleriu pamokos įvyko 
lapkričio 17 d. Mercury 
Lanes, o vėliau visi susirinko 
į Detroito Lietuvių klubą 
aptart reikalų ir pailsėt. Vai
šes paruošė ir aukojo Alfons 
ir Emma Rye; George ir 
Beverly Rye Olin; Judy Rye; 
Bertha ir Tony Rye; Stipro- 
sios du* butelius aukojo Rye 
ir Olin šeimos; bilietus par
davė Ruth Gugas; vieną bu
telį laįmėjo Frank Nienus; 
kitą — Ann Balchūnas. Bilie
tus fifty-fifty lošimui surinko 
Beverly Rye Olin (Ulinskas), 
o pusę laimėjo Frank Nie- 
jnus."

PAŽINTIS SU VOKIEČIŲ 
ORKESTRU

Sezono pradžia simfoninės 
muzikos mėgėjams nepagai
lėjo naujų pažinčių. Lietuvos 
TSR valstybinėje filharmoni
joje gastroliavo žymūs Tary
bų šalies ir užsienio kolekty
vai. Klausytojams įsiminė 
Minsko, Krasnojarsko, Duis- 
burgo, Prahos simfoninių or
kestrų muzikos vakarai.

Lapkričio antrojoje pusėje 
Vilniuje ir Kaune grojo Er
furto (VDR) filharmonijos 
simfonijos orkestras, vado-' 
vaujamas U. Kiseno. Tai pir
moji devyniasdešimtmečio 
muzikos kolektyvo viešnagė 
Tarybų Lietuvoje. Svečiai 
supažindino klausytojus su 
šiuolaikinio VDR kompozito
riaus J. U. Guntherio kūry
ba. Koncertuose skambėjo jo 
Pirmasis koncertas muša
miesiems ir simfoniniam or
kestrui. Solistas — K. A. 
Bėzė. Antroje koncerto daly
je Erfurto orkestras atliko 
A. Brucknerio Ketvirtąją 
(“Romantiškąją”) simfoniją.

Simfoninis orkestras iš 
VDR viešėjo Erfurto apy
gardos kultūrinių renginių 
mūsų respublikoje proga. 
Kartu buvo atvykęs dar vie
nas kolektyvas — Arndštato 
etnografinis ansamblis “Tiu- 
ringijos folkloristai”.

CHARAKTERIS IR 
KRAUJO GRUPE

Japonų spaudoje pasirodė 
publikacijų, kuriose analizuo-v 
jams- priklausomybė žmo
gaus asmenybės ir jo kraujo 
grupės. Tuo ypač pagarsėjo 
psichologas Kakuejus Tana
ka, išleidęs monografiją 
“Kraujo grupės ir tempera
mentai”.

Pagal šią teoriją 0 kraujo 
grupės žmonės yra potencia
lūs ilgaamžiai. Jų galimybė 
pragyventi 75 mfetų ribą 
60% didesnė nei kitų. Rečiau 
pasitaiko šios kraujo grupės 
žmonių su itin jautria nervų 
sistema.

A kraujo grupės žmonės 
atvirkščiai — dėl savo nervų 
sistemos ypatybių dažnai 
kenčia nuo stresinių situaci
jų. Paprastai jie maksimalis
tai. Iš visų gyvenimo sferų 
pirmenybę teikia darbui. Jei
gu ko imasi, stėngiasi pada
ryti. Jie paprastai inteligen
tiški, su kitais žmonėmis 
draugiški, ištikimi.

B kraujo grupė sąlygojanti 
valdingumą ir kūrybiškumą; 
jautrumą, delikatumą. Dar
be sau ir kitiems tokie Žmo
nės kelia didelius reikalavi
mus. Pažiūrėti ramūs, bet po 
tuo išoriniu ramumu slypi

meilėje, gali pasi-

oriniu ramumu slypi 
jautri) prigimtis. Šis jautru-

mas, ypač 
reikšti labai aikštingai.

AB grupė lemianti savotiš
ką asmenybės susidvejinimą. 
-Paprastai sudėtingesnėse si
tuacijose tas' Susidvejinimas 
žmogui trukdo apsispręsti. 
Bet visas dvejones šios gru
pės žmonės dažniausiai per
gyvena giliai Savyje.

Gydytojai nenori sutikti su 
<tokiomis charakteristikomis. 
Kieno teisybė —- patys pa
tikrinkite, pasidomėję savo 
bičiulių kraujo grupėmis. Gal 
tie apibudinimai ir drastiški, 
gal tai eilinė “mada”, žmogui 
stengianti^ geriau pažinti sa
ve ir kitus!II

. Iš Vaizbos bu to veiklos
Lietuvių Vaizbos jbuto na

riai susirinko Dariaus-Girėno 
svetainėje, gruodžio 9 d. Be 
kitų reikalų, dalyviams pada- 

. linti Lietuvių Vaizbos Buto 
kalendoriai. Jų galima gaut 
pas biznierius, kurie priklau
so
dau 
be.

rie Vaizbos buto. Jų 
etroito Lietuvių klu-

Dėmesio!
Žinokite, kad su “Laisvės” 

numeriu 43-iuoju 1984 m. 
gruodžio 7 d. “Laisvė” Jūsų 
namus pasieks kiekvieną an
trą savaitę. Nelaukite laik
raščio kiekvieną savaite. Da
bar “Laisvę” tvarko Redakci
nė kolegija. Laikraštis page
rėjo: įspūdinga^, gražus. 
Garbė redakcinei kolegijai!

Stefanija

KULTŪROS CENTRAS 
PASVALYJE

Nauji kultūros rūmai iškilo 
Pasvalyje. Jų fasadą puošia 
spalvinga akmens mozaika, 
simbolizuojanti taiką, darbą, 
džiaugsmą. Patogiai ir gra
žiai įrengtas pastato interje
ras 
šimtų vietų ir mažoji pasita
rimų salės, repeticijų kamba
riai, patalpos dailės ir foto
meno studijoms, kavinė, 
poilsio kampeliai.

Pasvalio kultūros namus 
suprojektavo respublikos 
Miestų statybos projektavi
mo instituto Kauno filialas. 
Projekto autorius — R. Ruš- 
kys, architektas — R. Ka- 
maitis. Interjerą ^agal V. 
Vizgirdos sumanymą subūrė 
Vilniaus “L 
specialistai.

Iškilmingo kultūros namų 
atidarymo metu pirmąjį kon
certą scenoje surengė vilnie
čiai, Lietuvos TSR akad^mi- 

ir baleto teatro

pagrindinė keturių

sumanymą sukūrė 
Dailės” kombinato

nio operos 
solistai.

MASKVOS BALETAS 
VILNIUJE

Vilniuje, Sporto rūmuose, 
įvyko TSRS valstybinio kon
certinio ansamblio “Maskvos 
klasikinis baletas” gastrolės.

Ansamblio repertuare — 
senųjų klasikinių baletų frag
mentai, vienaveiksmiai ir 
daugiaveiksmiai spektakliai, 
choreografiniai-vokaliniai kū
riniai. Kolektyvas yra atgai- 
yinęs seniai neliestos klasi
kos pavyzdžių. Vienas jų ~- 
romantinis baletas “Natąli 
arba šveicarų pienininkė” 
buvo ir pastarųjų gastrolių 
repertuare. Jį maskviečių 
scenoje pastatė prancūzų 
choreografas ir pedagogas; 
Paryžiaus ‘‘Grand opera” 
baltmeisteris P. Liakotas. 
Kiti gastrolių spektakliai — 
S. Prokofjevo “Apysaka apie 
Romeo ir Juliet”, L Stra- 
vinskio “Šventasis pavasa
ris”.

Ansamblio gastrolių reper
tuare — choreografinės mi
niatiūros, baleto vakaras, su
darytas iš prancūzų choreo
grafų kūrinių.

STUDENTAI UŽ TAIKĄ 
IR DRAUGYSTĘ

Visą savaitę lapkričio pa
baigoje vyko Vilniaus miesto 
aukštųjų mokyklų studentų 
festivalis, skirtas Tarptauti
nei studentų ir pasaulinei 
jaunimo dienai. Jo devizas — 
“Žemei taiką, žmonėms — 
draugystę”. Kokių tik vaka
rų, koncertų, renginių tomis 
dienomis nebuvo! “Planetos” 
kino teatre ^Dailės instituto 
studentai sbrengė politinio 
plakato parodą. Kino mėgė
jus kvietė jaunimui skirti 
kūriniai, pedagoginiame in
stitute vyko “Literatūros ru
duo”. Viliojanti buvo Vil
niaus aukštųjų mokyklų teat
rų programa: Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto kiemo 
teatras parodė tris spektak
lius. Atvažiavo ir Valstybi
nės konservatorijos Klaipė
dos tfakultetų mokomasis 
teatras. Ypač domino muzi
kos renginių įvairovė: Kon
servatorijos operos studijos 
koncertas. L. Vilkončiaus 
kūrybos ir pilietinės dainos 
vakaras. Į studentų mugę 
sugužėjo visi Vilniaus aukš
tųjų mokyklų folkloriniai an
sambliai. Paskutinę festiva
lio dieną į savo koncertą 
pakvietė Konservatorijos 
naujosios muzikos ansamblis.

taip pat garsūs meno kolek
tyvai. Su dideliu pasisekimu 
pasirodė ir vilniečiai baleto 
pora, akademinio operos ir 
baleto teatro solistai L. Aš- 
kelovičiutė ir V. Kudžma. 
Rumunijoje koncertavo ir 
Lietuvos kvartetas — profe
sorius E. Paulauskas, R. 
Butvilą, A. Statkus ir R. 
Kulikauskas.

Čekoslovakijoje viešėjo nu
sipelnęs Kauno politechnikos 
instituto studentų fįdąinų ir 
šokių liaudies ansamblis “Ne
munas”. Kauniečiai studen
tai — busimieji inžinieriai 
koncertavo Prahoje ir kituo
se šalies miestuose. Šiai ke
lionei ansamblis buvo paruo
šęs naują programą.

SENUOSE 
PASTATUOSE - 
UNIVERSITETO 
FAKULTETAS

Restauruoti seni namai ne
toli Kauno Rotušės aikštės 
perduoti Vilniaus V. Kapsu
ko universiteto vakariniam 
fakultetui. Jie turi daug 
bendrų architektūrinių bruo
žų su vilniškiu universiteto 
ansambliu.

Per daugelį amžių tie pa
statai buvo naudojami įvai
riausiems tikslams, o dabar 
jie ne tik džiugina naujomis 
spalvomis, bet ir patogūs 
dėstytojams bei studentams. 
Čia persikėlė visos devynios 
katedros. Fakultete dešimt 
specialybių studijuoja apie 
pusantro tūkstančio studen
tų. Per savo veiklos dvide
šimtmetį jis paruošė daugiau 
kaip 3300 kvalifikuotų ekono
mistų, filologų, biblioteki
ninkų./

DRAUGŲ VIEŠNAGĖ
Dvi • dienas respublikoje 

viešėjo Bolivijos — TSRS ir 
Ekvadoro — TSRS kultūri
nių ryšių institutų delegaci
jos, atvykusios į Tarybų šalį 
Tarybinių draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijų sąjungos kvieti
mu. Vadovaujamos šių insti
tutų prezidentų Jose Marijos 
Alvarado ir Juano Jono Be
ne vidžio, delegacijos susipa
žino su Vilniumi, Kaunu, 
susitiko su Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos va
dovais, aptarė kultūrinio 
bendradarbiavimo perspek
tyvas.
Rinkinį sudarė J. Žukauskas

Virbalas..su


6-TAS PUSLAPIS “LAISVE” PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 4,1985

Gerbiami ir mieli draugai, 
“Laisvės” laikraščio redakci
jos darbuotojai, bendradar
biai, skaitytojai, rėmėjai ir 
platintojai!

“Tėviškės” draugija sveiki
na Jus su Naujais 1985-siais 
metais ir linki Jums ir Jūsų 
šeimoms tvirtos sveikatos, 
laimės gyvenime ir sėkmės 
Jūsų pažangioje veikloje, 
skleidžiant lietuvių išeivijos 
eilėse tiesą apie lietuvių tau
tos gyvenimą ir jos siekimus 
socialistinėje Tarybų Lietu
voje.

Per 74-rius gyvavimo me
tus “Laisvė” buvo pažangio
sios, politiškai t sąmoningos 
lietuvių išeivijos valios reiš-

kėja ir lietuvių tautos darbo 
žmonių kovos už pažangą ir 
laimingą ateitį aktyvi rėmė
ja. . I t

Dabar, kada lietuvių tautą 
džiaugiasi savo taikiu, kūry
bingu ir laimingu gyvenimu, 
labai suaktyvėjusi tarptauti
nio kapitalizipo kova prieš 
socializmą ir tas tautas, ki- 
rios kuria savo ateitį socialif - 
tinėje santvarkoje, iškilo pa
vojus, kad žmonija gali būti* 
įtraukta į naują pasaulinį 
karą. Turint galvoje dabarti
nių ginklų jėgą, tas karas 
gali sunaikinti žmoniją. Lie-; 
tuvių tauta, gyvendama so
cialistinėje tautų sandraugo
je, kartu su kitomis tos

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų proga 

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

ir
ir

ALDONA ir ANDY ADNERSON 
Waterford, N. Y.

sandraugos tautomis, didžiai 
♦susirūpinusi seka imperia
listų išvystytą neribotą gin
klavimąsi ir siekimą ginklo 
jėga viešpatauti pasaulyje. 
Imperialistai grubiai kišasi į 
suverenių valstybių reikalus 
ir vykdo politinės ir ekono
minės konfrontacijos politiką 
prieš sbcialistines šalis. Visa 
tai veda į naują branduolinį 
pasauliui karą. Todėl “Lais
vės” skleidžiama lietuvių 
išeivijoje propaganda už tai
ką pasaulyje ir už taikų 
bendradarbiavimą tarp tau
tų — yra labai didelė parama 
lietuvių tautai, jos kovoje už 
savo atėitį, o lietuvių išeivi
jai — Už jos kultūrinį ir 
dyasinį bendradarbiavimą su 
savo tautos branduoliu ir 
gimtąja tėvų žeme.

Gerbiami laisviečiai! Per 
ilgus “Laisvės” gyvavimo 
metus užsigrūdinę kovoje už 
lietuvių tautos laiirfmgą gy
venimą, būkite tvirti ir Nau
juose 1985-se metuose. Lin- 
kinįe Jums ištvermės ir sėk
mės kovoje už taiką, taip pat 
didelės laimės asmeniškame 
gyvenime.

“Tėviškės” draugijos 
? prezidiumas

už jos kultūrinį ir

X1

Žieminių švenčių ir
Naujųjų Metų proga

sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir ' 
laiminu Naujųjų Metų.

PETRONE MALINAUSKAS 
Chicago, III.

Nuoširdžiai sveikiname “Laisvės” redakciją Nau
jųjų Metų proga. Linkime stiprios sveikatos ir 
Naujų Kūrybinių laimėjimų.

“Tiesos” laikraščio redaktorius 
A. LAURINClUKAS

Naujųjų Metų proga
Sveikiname gimines Kanadoje/ ir Lietuvoje. 

Linkime daug laimės gyvenime ir geros sveikatos..

ALGIRDAS ir REGINA GRINKEVlClAI
Vilnius, Tarybų Lietuva

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus draugus, gimines ir pažįstamus 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visame 
pasaulyje visiems geros ištvermės ir ramybės.

ANNA ir BOLESLOVAS STAKĖNAI 
Freesoil, Mich.

Su Naujaisiais Metais visus mielus gimines, 
draugus ir pažįstąmus Amerikoje ir Lietuvoje, 
taipgi “Laisvės” darbuotojus ir rėmėjus. Linkiu 
visiems laimės ir geros sveikatos.

ELŽBIETA KASMOCIENE
Huntington, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Nuoširdžiai linkiu linksmi) švenčių ir laimingų 

Naujų Metų Aido Choro nariams, New Yorko 
Moterų Klubui, mieliems draugams ir visiems 

’ pažįstamiems. Labiausia linkiu geros sveikatos, 
daug laimės ir sėkmės 1985 Metais.

TESSIE STOCKIENĖ
Newark, N.J.

Miela Nelle, Povilai ir Jūsų 
šeimynėle!

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir 
Jūsų dfaugus su

Naujaisiais 1985 metais!
Tegul jie būna Jums, vi

siems, sveiki, laimingi ir sėk
mingi Jūsų kilniame darbe ir 
asmeniškame gyvenime.

Tegul “Laisvė” ir jos bran
gūs skaitytojai būna laimin
gi, tegul būna visų Jų stipri 
sveikata, kad “Laisvės” tie
sos žodis pasiektu visų, ge
ros valios tautiečių, kilnias 
širdis. Kad visame pasaulyje 
viešpatautų taika, išnyktų 1:
karai ir baisioji atominė 
bomba, nes mes, buvusio, 
praeito karo veteranai žino
me (Karo baisenybes ir nieka
da neužmiršime kiek jis paė
mei į jaunų žmonių gyvybių, 
todėl mes reikalaujame ir 
kovojame už taiką visame 
pasaulyje.

Jūsų Jonas

Gerbiamieji laisviečiai
Naujųjų 1985 metų proga, 

nuoširdžiai sviekiname 
“Laisvės” redaktorę f/jMiza- 
rienę ir visą kolektyvį, rašy
tojus, platintojus ir skaityto
jus, linkėdami stiprios svei
katos, geros muotaikos ir 

, sėkmės darbe visuomenės la
bui. ' *

Tau, mieloji “Laisve” linki- 
kime dar daug daug metų 
lankyti mūsų ’ tautiečius 
brangioje Tėvynėje Lietuvoj 
ir svečius su Laisvės, Taikos 
ir Tiesos misija.

u Su pagarba,
San Paulo

“Laisvės” skaitytojai 
San Paulo, Brazil

Gerb. “Laisvės” 
skaitytojąi,
Gal jau pasiekė ir Juš žinia 

apie lapkričio 20 dieną Vil
niuje įvykusį Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto plenumą. Lietuvoje 
tokius įvykius sutinkame su 
didžiuliu susidomėjimu. Be
veik žinome, kad po jų visuo
met. atsiras darbų, kurie, 
kaip čia sakome, tik į naudą 
ir, beje, į tokią, naudą, kad 
nuo to ne tik pagražėja Lie
tuva, bet ir. praturtėja žmo
nių gyvenimas.
*— Pažįstu ne vieną lais- 

vietį asmeniškai, ne kartą 
teko matyti, kaip jie nuošir
džiai džiaugėsi plačiais, gra
žiai sutvarkytais laukais. 
Dažniausiai būdami išeiviais 
iš senosios Lietuvos kaimų, 
pasitaiko, kad jie neatpažįsta 
netgi savo gimtųjų vietų. 
Valio, sako jie mūsų Lietu
vai. Ir jų džiaugsmas nuošir
džiausias.

Šis plenumas, kuriame bu
vo aptarti tolimesnio Lietu
vos žemės melioravimo klau
simai, pateikė nemažai skai
čių. Jie jau parodo ne atskirą 
lauką, apylinkę, ne vieną 
ūkį, o būtent visą žemdirbių 
Lietuvą. Ak, skaičiai! Sakau, 
jie kartais savo kalba pra
noksta ir patį Ciceroną.

Žinoma, kam čia nešioti 
galvoje, kiek ko Lietuvoje 
buvo padaryta anksčiau. Aš 
ir pats atsiverčiau enciklope
diją, norėdamas sužinoti, ko
kie melioracijos darbai Lie
tuvoje atlikti 1920-1939 me
tais. Pasirodo, buvo nusau
sinta apie 15 tūkstančių hek
tarų pievų ir laukų. Na, o 
kiek dabar? Ogi pustrečio 
milijono hektarų! Girdite? — 
PUSTREČIO MILIJONO 
hektarų! Ir tai jau, many
čiau, būtina įsiminti, kadangi 
tai viąai kitoks Lietuvos že
mės peizažas. Įsiminti gal 
reikia dar ir todėl, kad tai 
didelio — o gal geriau pasa
kyti — milžiniško darbo kū
rinys. Ir kaip čia nepasi
džiaugsi, kaip susilaikysi, ne- 
parodęs į žmones," kurių pro
fesija-MELIORATORIUS.

Reikia, būtinai reikia di
džiuotis, kad šiandieną Lie
tuvos melioratorių žinioje 
apie 13 tūkstančių savaeigių 
mašinų ir automobilių.

Aukščiau pažymėjau, kiek 
žemės hektarų buvo nume
lioruota 1920-1939 metais. 
Taigi, reikia didžiuotis, kad 
dabar kasmet numelioruoja
ma šešis kartus daugiau — po 
beveik 94 tūkstančius hekta
rų.

mūsų

ardas, 
idėmis

Ir mes tuo didžiuėjamės! 
Tuo mokės pasidžiaugti ir 
žilagalvė “Laisvė”, gerai<pa
žįstanti darbo skonį.

Žinau ir tai, kad
džiaugsmas dėl tokios; Lietu
vos ne visiems patinka. Ką 
jau bepadarysi? Ir kas to 
nežino, kad kur kas lėrigviau 
sėdint už “vaduotojiško” sta
lo rašyti rezoliucijas. Kita 
vertus, toks darbas irgi ap
mokamas. Tik mums čia net 
juokas, kai išgirsti, kad jeigu 
kas tokių rezoliucijų rašymui 
paaukoja kokią šimtinę, tai 
tuoj, žiūrėk, to 1 
pavardė didžiulėmis r
į “patriotų” sąrašą įrašomas. 
Jiems, matyt, ne į galvą, kad 
ten, iš kur jie atėjo 
Lietuvoje, tik laukų 
nimo darbams iškišta ne 
tūkstančiai, ne milijonai, o 
milijardai rublių.
y Nenoriu į vieną laišką su
kišti per daug inforįmacijų, 
juo labiau,, kad ir tai, ką 
parašiau, puikiausiai parodo, 
kokiomis kasdienybėmis 
šiandieną gyvena Tarybų 
Lietuvą.

Būkite visi laimingi! Sėk
mės, “Laisve”, tau ir visiems 
laisviečiams. į
1984.XI.22 Stepas Grigas

, taigi, 
pageri-

Sveikinu “Laisvės 
tbrius ,ir

Redak-
tbrius ,ir visus su žiemos 
šventėmis. Linkiu jas** links
mai praleisti ir sulaukti lai
mingų Naujųjų metų; juos 
linksmai praleisti ir sulaukti 
linksmo pavasario; taip pat 
įdomios, raminančios Vasa-

St. Deiširys 
229335 Bor^ele 

Latvijos, USSR, TSR 
' Vilnius, 1934 XII. 14

ros!

Mirė
Jamaicos ^ligoninėje mirė 

Jonas Bikulčnis, sulaukęs se
nyvo amžiaus. Jo palaikai' 
buvo pašarvoti Mary Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamai- 
ca^Ave., Woodhaven, N. Y. 
pirmadienį gruodžio 31 d. Iš 
čia išvežtas į Krema'toriją.

Jonas Bikulčius gimė 1884 
m. Lietuvoje, Kauno apylin
kėje/ Daug metų gyveno 
Woodhaven, N. Y.

Buvo apsiskaitęs, laisvių 
pažiūrų, skaitė “Laisvę”, lan
kydavo pažangiečių rengi
nius ir paremdavo jų veiklą.

“Laisvės” kolektyvas nuo
širdžiai užjaučiame velionio 
šeimą ir artimuosius. P. V.

TRUMPAI -

Gerbiama “Laisvės” admi
nistracija malonu pranešti, 
jau turime surinkę kelias 
dešimt tūkstančių kruzeitų 
“Laisvei”. įraukiame-progos 
Jums perduoti. •«

Viso geriausio, Jūsų
a ‘ A. Virbalis

Washington. — Teisingu
mo ministerija pranešė, kad 
gruodžio 21 d. iš Amerikos j 
Tarybų Sąjungą buvo depor
tuotas 77 m. amžiaus ukrai- 
nas Feodor Fedorenko.

Amerikos Aukščiausiasis 
Teismas jam atėmė pilietybę 
už tai, kad jis, įvažiuodamas. 
į JAV, nuslėpė faktą, kad 
buvo nacių koncentracijos 

’Stovyklos sargu Tremblinko- 
je, Lenkijoje.

Ten II Pas. karo metu 
Fedorenko pasižymėjo žiau
rumais, kankindamas ir šau
dydamas kalinius. Tai pir
mas atvejis, kai Amerika de
portuoja nacistų talkininką*

— Iš BhopalNew Delhi.
vietovės pranešama*, kad 
apie septyni tūkstančiai as
menų, nukentėjusių Union 
Carbide fabriko dujų prasi
veržimo metu, gruodžio pa
baidoje gatvėse užblokavo 
judėjimą, protestuodami dėl 
to, kad per lėtai vykdomas 
finansinės paramos išmokėji
mas.

Demonstrantai didele vir
tine pasuko nuo fabriko į 
miesto centrą. Jau dabar 
žinpma, kad nuo nuodingų 
dujų prasiveržimo žuvo dau
giau kaip du tūkstančiai žmo
nių ir apie 50 tūkstančių — 
sunkiai sužeistų.

/■v »•

ii 3
ST. PETERSBURG, FLA'.

Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus su 
vienu parašymu. Bet nedelskite—tuojau prisiųski- 
te savo sveikinimus. Kaina $10.00

ADMINISTRACIJA

ihfens

Pentagono šefas, karo kurstytojas Kasparas Vainbergeris.
Iš “U. S. News and World Report

BRIEFS
12th World Youth Festival 

will be held in Moscow 
USSR July — August 3, 
1985. 

♦ ♦ ♦
The number of New York 

City residents living in po
verty has grown 20 percent 
since 1979, a city agency 
reports. ♦ ♦ ♦

City Health centers are 
giving free flu shots. 

* ♦ *
The New York City De

partment for the Aging has 
compiled a list of public 
telephone numbers for nąajor 
benefit programs available 
to individuals age 60 and 
over. If you would like infor
mation on any of these pro
grams or have questions on 
your eligibility, utilize this 
directory. r

• FOOD STAMPS
Information on Centers: 

English (recording) .237-7372 
Spanish (recording) 237-7331 
General Info (live).. 403-5900 
SSI-Only (F-15) .... 834-4569 
Homebound

Only (F-63).........403-5952
• HEAP (Home Energy As/ 

sistance Program). .577-0276
• MEDIC AID ,^//594-3050
• MEDICAREJSee SO
CIAL SECURITY^
• PUBLIC ASSISTANCE

(PA)..........................553-6393
• REAL PROPERTY TAX 

CREDIT-214.1-800-342-3536
• REAL PROPERTY TAX

EXEMPTION........658-4626
• REDUCED

FARE ...............   • • .577-0819

• RENT INCREASES
Division of

Housing & Community.
Renewal.................. 488-7092
• SCRIE (Senior Citizen

Rent Increase-Exemption) 
Rent Control
Rent Increase Exemption 

Unit........................566-5351
Rent Stabilization 

Division of Rent Policy 
Regulations............566-5062

Mitchell-Lama 
Department of Housing 
Preservation and 
Development..........566-2014

-1082 
-4440

SECTION 8
(Housing Assistance) 

New York City Housing 
Authority............... 306-4093

-4096 
♦ * ♦

Memories . . . Good me
mories delight us the rest of 
our lives, bad ones we try to 
forget.

Tuesday afternoon, De
cember 25 is one of those 
days to think about with 
pleasure. There were V. 

zKavaliauskas with his young 
son, Mr. & Mrs. E. Shum- 
bris and I spending our 
winter holiday with Brone 
and Walter Kershulis. It was 
very pleasant indeed, and 
absolutely amazing how 
those two people still enter
tain, preparing a big dinner 
and surprised me with the 
birthday cake. And there 
were gifts from Nellie Shum- 
bris.

Thanks to host and hos
tess and others who made 
the day memorable.

PEACE




