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KRISLAI
Atgimęs judėjimas 
Širdžiai malonu girdėti 
Gal bus nelaimingiausia 
Juk visi tą puikiai žino 
Parengimų sezonas

jau prasidėjo
A. BIMBA

Rugsėjo 23 dieną New 
Yorke įvykusi milžiniška de
monstracija prieš branduoli
nes jėgaines ir branduolinės 
energijos vartojimą aiškiau
siai parodė, kad Amerikos 
liaudis priešinga tos energi
jos naudojimui ir nenutils, 
kol nebus jos atsisakyta. Per 
tūlą laiką jos protestai buvo 
sulietėję ir suretėję. Dabar 
vėl jie virsta tikra audra.

Šiandien šioje šalyje, kaip 
žinia, veikia apie 70 tokių 
jėgainių. Jų saugumas nėra 
garantuotas. Tuo labai susi
rūpinę jų apylinkių žmonės. 
Ypač jie nenurims reikalauti 
jas uždaryti.

Neapsakomai džiugu ir ma
lonu skaityti iš Vilniaus pra
nešimus apie įvykusias Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejaus atžymėjimo iškil
mes. Kokios jos buvo skait
lingos ir entuziastiškos! La
bai laimingais laikau tuos 
užsienio lietuvius, kurie tu
rėjo progą jose dalyvauti ir 
dalyvavo. Jie sugrįžo kupini 
niekad nepamirštamų įspū
džių.

Ateinantieji (1980) metai 
taipgi bus labai patrauklūs 
užsienio lietuviams aplankyti 
savo, arba savo tėvų bei 
senelių gimtąjį kraštą. Lietu
vos spaudoje plačiai rašoma 
apie ateinančiais metais 
įvyksiančią dainų šventę. Jai 
jau plačiai ruošiamasi. Ji 
žada būti tokia didelė ir en
tuziastiška, kokios Lietuva 
iki šiol dar nebuvo turėjusi.

Kaip beimtum ar bekalbė
tum, bet man atrodo, kad 
vienu svarbiu požiūriu Ken- 
nedžių šeima yra nelaimin
giausia šeima visoje šalyje. 
Tiesa, turtu — ji negali 
skųstis, nes ji yra viena 
turingiausių šalyje. Bet ne
laimėmis! Jos net du sūnūs, 
pasiekę pačių aukščiausių 
vietų valdžioje, tapo nužudy
ti. Štai ir dabar: jos sūnus 
senatorius Edwardas nebe
gali nei kojos iš savo raštinės 
bei namų iškelti be slaptosios 
policijos agentų protekcijos.

Iš daugelio abiejų kapita
listinių partijų aspirantų į 
prezidentinius kandidatus, 
tik jam vienam tokia protek
cija reikalinga.

□
Juk visi visų šalių vadai ir 

diplomatai puikiai žino, kad 
kol palestiniečių arabų klau
simas nebus išspręstas, kol 
jiems nebus duota ir garan
tuota teisė į savo nepriklau
somą valstybę, Vidurio Ry
tuose negalės būti ir nebus 
taikos. Bet Izraelio ir mūsų 
Jungtinių Valstijų ir jų talki
ninkių vadovybės užsispyru- 
sios jų prie tos teisės nepri
leisti. Joms pavyko ant tos 
savo meškerės užkabinti ir 
Egipto prezidentą Sadatą.

Ruduo ir parengimų sezo
nas jau su mumis. Kiek man 
žinoma, tai čia, pas mus, 
New Yorke jau numatomi du 
svarbūs renginiai, būtent: 
spalio mėnesį Spalio Revoliu
cijos minėjimas su žymiais

Tarp Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos derybos

Imperatorius PALESTINIEČIAI NENUTRAUKS KOVOS 
nuverstas ir
atstatyta respublika UZ SAVO NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ

Nuotraukoje: Leonid F. Ilyichev [kairėje] ir Wang
Youping.

Maskva. — Į Tarybų Są
jungą atvyko Kinijos užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas Wang Youping jai 
atstovauti derybose tarp šių 
šalių santykiams pagerinti. 
Šiuo laiku tie santykiai, kaip 
žinia, yra labai įtempti.

Derybose Tarybų Sąjungai 
atstovaus jos užsienio reika
lų ministro • pavaduotojas 
Leonid F. Ilyichev. Stebėto
jų nuomone, perspektyvos 
pasiekti kokių nors svarbių 
susitarimų nėra per geriau
sios.

Washingtonas. — Tyrinėji
mai parodo, kad rūkytojai, 
kurie paklauso įspėjimų apie 
rūkymo pavojų jų sveikatai 
ir sustojo rūkę, bendrai paė
mus, savo gyvenimą prailgi
na mažiausia dviem metais.

Nuversto režimo 
atstovas atstovaus 
Kambodijai

United Nations, N. Y. — 
Generalinė Asamblėja rugsė
jo 21 dieną didele balsų 
dauguma nutarė joje atstovu 
palikti jau nuversto Pol Pot 
režimo atstovą Kambodijai 
atstovauti. Tai Kinijos laimė
jimas. Už senąjį režimą bal
savo ir Jungtinės Valstijos ir 
jos talkininkės. Tarybų Są
junga ir Vietnamo Socialisti
nė Respublika siūlė priimti 
Kambodijai atstovauti jos 
naujosios valdžios atstovą.

Už senojo režimo atstovo 
palikimą Generalinėje Asam
blėjoje balsavo 71 atstovas, o 
prieš tik 35. Nuo balsavimo 
susilaikė 34 atstovai, 12 val
stybių atstovai sesijoje neda
lyvavo.

O leg A. Troyanovsky 
Tarybų Sąjungos 

delegacijos pirmininkas

kalbėtojais ir vaišėmis, o 
lapkričio mėnesį “Laisvės” 
metinis koncertas. Stenki
mės juos abudu padaryti 
tokiais linksmais ir entuzias
tiškais, kokius seniai besame 
turėję.

Jungtinės Valstijos 
ir Meksika susitarė

Washingtonas. — Tarp 
Meksikos ir Jungtinių Valsti
jų derybos dėl natūralinių 
dujų (natural gas) baigėsi 
susitarimu. Meksika sutiko 
eksportuoti 300 milijonų ku- 
biškų pėdų dujų. Nors kiekis 
importuotų dujų iš Meksikos 
bus, palyginti, mažas, bet 
šiek tiek prisidės prie ener
gijos išsprendimo.

Beje, importavimas natū
ralinių dujų iš Meksikos pra
sidės tik ateinančių metų 
pradžioj.

Prezidento Carterio 
nepakvietė

Washingtonas. — Kaip ir 
paprastai, Juodųjų Kongres
menų Kokusas savo metinę 
konferenciją rugsėjo 21 d. 
pradėjo Banketu, kurio tiks
las—savo veiklai sukelti pini
gų. Daugelio nuostabai, pir
mą kartą Kokusas nepakvie
tė prezidento Carterio pasa
kyti kalbą. Tai laikoma dar 
vienu įrodymu, kaip juodieji 
kongresmenai nebesutinka 
su prezidento politika.

Vidutinė metinė 
alga $11,425

Žinoma, vieni Amerikos 
darbininkai uždirba daug 
daugiau, kiti daug mažiau, 
bet paėmus visus ir sudėjus į 
krūvą, vidutinė metinė alga, 
sako Valstybės departamen
tas, yra tik $11,425. Paėmus 
valstijas atskirai, aukščiau
sią metinę algą randame 
Alaskoje ($21,847) ir Colum- 
bijos Distrikte kur randasi 
šalies sostinė ($15,132). Že
miausia, vidutinė alga yra 
South Dakotoj ($8,854) ir 
Mississippi ($9,075). Iš mies
tų, aukščiausia vidutine me
tine alga gali didžiuotis Alas- 
kos sostinė Anchorage 
($20,929) ir Flint, Mich. 
($15,840).

Chicago, Ill. — Spalio 10 
dieną Chicagoje įvyks vienos 
dienos konferencija kovai 
prieš alkoholizmą. Ją šaukia 
Sunkvežimių vairuotojų 
(teamsters) unijos lokalas 
744. Konferencijoje kalbės 
net keletas žymių kalbėtojų 
apie alkoholio pavojų ir kaip 
su juo kovoti.

Konferencija įvyks Mercy 
Hospital and Medical Center. 
Tai šiame didmiestyje pirma 
tokia konferencija.

Centrinė Afrika iki 1960 
m. buvo Prancūzijos koloni
ja. Tais metais ji tapo nepri
klausoma Centralinės Afri
kos Respublika. Bet 1964 
metais Jean Bedel Bokassai 
vadovaujant įvyko militari- 
nis perversmas. Bokassa res
publiką pavertė į Centralinės 
Afrikos Imperiją, pats pasi
skelbdamas jos imperatoriu
mi. Per ištisus 14 metų jis 
šalį valdė geležine ranka. 
Bet rugsėjo 21 dieną įvyko 
žmonių sukilimas, kuris tą 
tyrionišką režimą nuvertė ir 
atsteigė respubliką. David 
Dacko, 49 metų amžiaus, 
paskelbtas jos prezidentu.

Centralinės Afrikos Respu
blika nedidelė, tik su 
3,500,000 gyventojų, viena 
neturtingiausių šalių Afriko
je. Dar nežinia, kokios pozi
cijos jos naujoji vadovybė 
laikysis tarptautiniuose san
tykiuose.

Prez. David Dacko

Chicago, Ill. — Preziden
tas Carteris įsakė Rock Is
land & Pacific geležinkelio 
darbininkams tuojau nu
traukti streiką ir grįžti prie 
darbo. Bet geležinkeliečiai jo 
įsakymą atmetė ir streiką 
tęsia. Šis geležinkelis, kaip 
žinoma, operuoja 13-oje val
stijų. Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo ir pagerinimo 
darbo sąlygų.

Vilniaus universiteto
400 metų iškilmės

[TELEGRAMA IŠ LIETUVOS]

Šie metai—Vilniaus uni
versiteto jubiliejiniai metai. 
Garbingą 400 metų sukaktį 
pažymi ne tik Lietuva, bet ir 
visa Tarybų šalis, Universi
teto vardas plačiai skamba 
užsienyje.

Daug įspūdingų renginių 
šiais metais buvo skirta Vil
niaus Valstybiniam Vinco 
Kapsuko universitetui. Ta
čiau pačios gražiausios ir 
įspūdingiausios iškilmės įvy
ko rugsėjo 19-22 dienomis 
respublikos sostinėje Vilniu
je. Jose dalyvavo daug sve
čių, atvykusių iš visos šalies 
aukštųjų mokyklų, socialisti
nių ir kapitalistinių kraštų 
universitetų, Jungtinių Tau
tų tarptautinės mokslo ir 
kultūros organizacijos Junes- 
ko atstovai, žymūs tarybiniai 
ir užsienio mokslininkai.

Jubiliejinės iškilmės prasi
dėjo moksline konferencija 
“pažangioji mintis universi
tetų istorijoje.” Tą pačią

Rugsėjo 16-21 dienomis Li
bane lankėsi juodųjų ameri
kiečių veikėjų grupė. Jai 
vadovavo Christian Leader
ship Conference organizaci
jos pirmininkas dvasiškis Jo
seph E. Lowery. Per penkias 
dienas amerikiečiai studijavo 
toje šalyje nūdienę padėtį. 
Kaip žinia, per pastaruosius 
kelerius metus Izraelio kari
nės jėgos įsiveržia į Libaną ir 
ten puola palestiniečių sto
vyklas. Nuo tų įsiveržimų 
nukenčia ir libaniečių kaimai 
bei miesteliai. Tuos užpuoli
mus Izraelis vadina atkeršiji
mu palestiniečiams teroris
tams, kurie ten esą pasislė
pę.

Juodųjų amerikiečių grupė 
Libano sostinėje Beirute ta
rėsi su Palestiniečių Išsilais
vinimo organizacijos vadu 
Yasir Arafatu, kuris delega
ciją užtikrino, kad jo vado
vaujama organizacija nėra 
teroristinė organizacija, bet 
kad ji nenutrauks kovos už 
palestiniečiams teisę į savo 
neriklausomą valstybę. Ta 
kova be mažiausios pertrau
kos eis iki to tikslo bus 
pilnai pasiekta.

Atsisveikindami su Arafa
tu amerikiečiai pakvietė jį su 
vizitu apsilankyti Jungtinėse 
Valstijose. Jų užkvietimą, 
žinoma, palestiniečių vadas 
priėmė.

VATIKANO
DARBININKAI
PROTESTUOJA IR
REIKALAUJA

Roma. — Vatikano 2,000 
darbininkų Popiežiui Jonui 
Pauliui II įteikė labai aštrų 
laišką. Jie jam skundžiasi, 
kad iš dabartinių algų jie 
nebegali pragyventi ir kad jų 
darbo sąlygos nepakenčia
mos. Jie reikalauja, kad Po
piežius jiems algas tuojau 
pakeltų. Buvo neorganizuoti, 
todėl popiežius galėjo juos 
išnaudoti be iš jų pusės jokio 
pasipriešinimo. Bet dabar jie 
pradeda organizuotis į uniją.

dieną Dailies Parodų rūmuo
se buvo atidaryta paroda 
“Vilniaus universitetas Lie
tuvos dailėje katedrų profe
sorių bei jos auklėtinių kūry
ba, šiandieninių Tarybų Lie
tuvos dailininkų darbai, skir
ti Universitetui.”

Vilniaus pakraštyje, saulė
tekio alėjoje, kur statomas 
studentų miestelis, rugsėjo 
20 dieną iškilmingai atideng
ta monumentali skulptūrinė 
kompozicija “Leninas ir Kap
sukas,” kurią sukūrė skulp
torius Konstantinas Bogda
nas. Universiteto didžiąjame 
kieme įvyko 400 metų jubi
liejaus iškilmių inauguracija, 
atidarytas mokslo muziejus.

Rugsėjo 21 dieną studen
tai, dėstytojai, profesoriai, 
jubiliejinių iškilmių svečiai 
prie Lenino paminklo padėjo 
gėlių puokštes. Po to Valsty
biniame Akademiniame Ope
ros ir Baleto Teatre įvyko

[Tęsiama 2 pusi.]

Yasir Arafatas [dešinėje] Beirute sveikinasi amerikiečių 
grupės nariu Elain Tomkins.

Mažina lėšas žmonių gėrovai, 
o didina militarizmui

Washingtonas. — Rugsėjo 
18 dieną skubomis, be pla
tesnių aptarimų, Senatas nu
tarė žmonių gerovės progra
moms lėšas pakirsti net 
$3,600,000,000, o militariz- 
mo-ginklavimosi reikalams 
padidinti net $40,000,000,- 
000! Tokį nepateisinamą, 
liaudies reikalams ir pasauli
nei taikai priešingą Senato 
ėjimą tuojau griežčiausiai pa
smerkė Moterų Kova Už 
taiką atstovė Edith Villistri- 
go. “Tokia Senato akcija yra

Keturi milijonai atviruku prezidentui 
ir Kongresui su reikalavimu

Automobilistų unija rodo gerą pavyzdį kitoms unijoms, 
kaip pozityviškai kovoti prieš infliaciją ir kainų kilimą.

Washingtonas. — Neseniai 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos iniciatyva ir pastan
gomis buvo surinkta net 
4,000,000 parašų, reikalau
jant, kad prezidentas Carte
ris ir Kongresas numažintų 
įvairių naftos produktų kai
nas. Atvirukai su parašais 
rugsėjo 18 dieną buvo atvež

tikrai begėdiška,” ji sako.
Sį Senato nutarimą taipgi 

tuoj pasmerkė Jungtinių 
Valstijų Taikos Tarybos pir
mininkas Michael Myerson, 
ir Eric Shulman, darbininkiš
kų organizacijų ir įvairių 
religinių grupių koalicijos iš
gelbėjimui socialinio saugu 
mo (social security) siste
mos.

Šie begėdiški nutarimai 
padaryti neva federalinio 
biudžeto subalansavimo var
dan!

ti į sostinę ir pateikti Kon 
gresui.

Nuotraukoje parodoma, 
kaip veikėjas Henry Lacayo 
(kairėje), unijos prezidento 
Douglas Fraser pagalbinin
kas, ■ tuos atvirukus įteikia 
senatoriui Howard Metzen- 
baum (demokratui iš Ohio) ir 
senatoriui Donald Riegle 
(dem. iš Michican).
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Jungtinių Valstijų karinės 
jėgos užsieniuose

Nors Tarybų Sąjunga griežtai paneigė jai daromą 
primetimą, būk ji Kuboje laikanti savo armijos kariniai 
paruoštą brigadą apie dviejų ar trijų tūkstančių kareivių, 
bet taikos ir detentės priešai su tuo nesiskaito, ir tą melą 

•tebenaudoja prieš ratifikavimą sutarties su Tarybų Sąjun
ga dėl branduolinio ginklavimosi apribojimo. Tuo tarpu 
spaudoje ir pranešimuose per radiją bei televiziją nė žodžio 
apie Jungtinių Valstijų karines jėgas užsieniuose. O jos yra 
milžiniškos ir nuo kojų iki galvos ginkluotos vėliausios 
mados branduoliniais ginklais.

Vidutinis amerikietis nežino, kad ir šiandien užsieniuose 
ši šalis laiko arti pusę milijono geriausiai ginkluotų 
kareivių. Jis jokio supratimo neturi, kad šiandien mūsų 
Pentagonas turi ir laiko užsieniuose įsteigęs 2,500 militari- 
nių bazių net 114 šalių! Iš tų bazių 200 yra didelės bazės, 
laikomos 30-yje šalių! Daug tų didžiulių bazių yra 
Europoje, Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių 
kaimynystėje. Paimkime tik Vakarų Vokietiją (tai yra 
Vokiečių Federatyvinę Respubliką). Pasirodo, kad joje šių 
metų pabaigoje Amerika turės visus 200,000 kareivių! Vien 
tik šiemet ta Vakarų Vokietija gaus iš Amerikos 5,000 
naujų tankų! Jungtinės Valstijos turi militarines bazes 
Turkijoje ir Graikijoje. Ši šalis laiko tvirtą militarinę bazę 
Panamoje. Ji turi, kaip žinia, militarinę bazę net toje 
pačioje Kuboje ir atsisako ją išsikraustyti!

Kaip sakyta, apie tai ir prieš tai taikos ir detentės priešų 
propagandoje nė žodelio.

Naujas planas prieš sutarties 
ratifikavimą

Senatorius Henry Bellmons, republikonas iš Oklahoma, 
turi iškepęs naują sumanymą atidėti strateginių ginklų 
apribojimo sutarties ratifikavimą. Jis siūlo sudaryti 
komitetą, kuris “šaltai,” “apgalvotai,” “atsargiai” patyri
nės, “kur mes esame ir kur mes einame Jungtinių Valstijų 
užsieninėje ir apsigynimo politikoje.” Girdi, gerai viską 
ištyręs ir rimtai apgalvojęs komitetas patars Senatui, ką su 
minėtos sutarties ratifikavimu reikia daryti. Tą didelį ir 
labai atsakingą darbą tas komitetas pradėtų dirbti tiktai 
ateinančių metų kovo 1 dieną!

Kaip senatoriaus Sam Nunn, demokrato iš Georgia, taip 
senatoriaus Bellmons ir kitų reakcinių, dešiniųjų senatorių 
siūlymo sudaryti naują komitetą tikslas yra vienas ir tas 
pats, būtent SALT sutarties ratifikavimą atidėti neribotam 
laikui, arba pačią sutartį sunaikinti.

Senatorius Bellmons negali’ nežinoti, kad SALT II 
sutartis buvo daroma per ištisus septynerius metus, kad 
viskas buvo plačiai išstudijuota ir nustatyta “kur mes 
esame ir einame mūsų užsieninėje politikoje.” Tyrinėjimų 
ir studijavimų užteko. Dabar tik lieka ir reikia sutartį 
ratifikuoti. Ir visi geros valios taikos šalininkai turime 
daryti spaudimą į Senatą, kad jis, be tolimesnių vilkinimų 
ir atidėliojamų, tą padarytų.

TELEGRAMA IS LIETUVOS
[Pabaiga 1 pusi.]

Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto 400 
metų sukakties iškilmingas 
minėjimas. Jį pradėjo Lietu
vos KP CK sekretorius Lion
ginas Šepetys. Lietuvos KP 
Centro Komiteto Pirmasis 
Sekretorius Petras Griškevi
čius perskaitė TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mo įsaką dėl Universiteto 
apdovanojimo tautų drau
gystės ordinu ir prisegė ordi
ną prie Universiteto vėlia
vos. Nuo šiol Universiteto 
vėliavoje žėri du ordinai— 
Darbo Raudonosios vėliavos 
ir Tautų Draugystės. Lietu
vos KP Centro Komiteto, 
LTSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo ir Respubli
kos Ministrų tarybos vardu 
Petras Griškevičius nuošir
džiai pasveikino Universiteto 
kolektyvą su garbingu jubi
liejumi ir valstybiniu apdo
vanojimu ir palinkėjo vi
siems daug kūrybinio ryžto, 
sprendžiant Partijos nubrėž
tus uždavinius aukštąjai mo
kyklai.

Pranešimą apie Universi
teto per keturis šimtmečius 
nueitą kelią, apie jo dabartį 
ir ateities planus padarė šios 
aukštosios mokyklos Rekto
rius, socialistinio darbo did
vyris Jonas Kubilius. Iškil

mingame minėjime kalbas 
pasakė TSRS mokslų akade
mijos prezidentas Aleksan
drovas, TSRS aukštojo 
mokslo ministras Jeliutinas, 
kiti svečiai.

Vakare Vilniaus gatves už
tvindė margaspalvė, 
džiaugsminga studentų eise
na. Nuo senųjų Universiteto 
rūmų, kurie iškilmes pasitiko 
gražiai restauruoti, nušvitę 
naujomis spalvomis, studen
tai patraukė į Vingio parką, 
kur iki vėlumos vyko links
ma gegužinė.

Vilniaus universiteto 400 
metų iškilmės pasibaigė di
deliu šventiniu studentų kon
certu sporto rūmuose, kuria
me taip pat dalyvavo kitų 
respublikų aukštųjų mokyklų 
meno saviveiklos kolektyvai, 
svečiai iš broliškųjų respubli
kų.

Universiteto jubiliejaus 
proga keturiasdešimt šios 
aukštosios mokyklos profeso
rių, dėstytojų, tarnautojų 
apdovanoti TSRS ordinais ir 
medaliais, daugeliui jų su
teikti garbingi Lietuvos TSK 
nusipelniusių mokslo veikė
jų, dėstytojų, gydytojų gar
bės vardai, įteikti Lietuvos 
TSR aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo garbės raštai 
TSK. V. Petkevičienė

Kas ką rašo ir sako
APIE JAUNIMO 
PARUOSIMĄ DARBUI 
TARYBŲ LIETUVOJE

Su dideliu susidomėjimu 
žurnale “Tarybinė mokykla” 
(1979-8) skaitome Domo 
Kaubrio straipsnį “Ruošiame 
jaunimą darbui.” Autorius 
yra Kaišiadorių rajono Liau
dies deputatų tarybos vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, todėl jis rašo 
tuo didžiausios svarbos klau
simu pastangas ir pasieki
mus, kuriais rajono vadovy- 
bėb tikrai gali pasididžiuoti.

Straipsnyje, tarp kitko, sa
koma:

'Visi puikiai suprantame, 
kiek daug priklauso nuo to, 
kaip paruošime žmogų dar
bui, suformuosime teisingas 
pažiūras į darbą, duosime 
pakankamai žinių, sudarysi
me pagrindinius įgūdžius.

Stiprindami auklėjamąjį 
poveikį, mes didelį dėmesį 
kreipiame į šeimą, nes joje 
dedami pirmieji darbinio 
auklėjimo pagrindai. Pavyz
džiui, “Švyturio” kolūkyje 
gyvena Grendų šeima. Šioje 
šeimoje—dešimt žmonių. 
Devyni jų dirba gamyboje ir 
vienas mokosi žemės ūkio 
profilio mokykloje. Manau, 
kad čia labai didelis poveikis 
tėvų, kurie ir dabar, būdami 
pensininkai, aktyviai darbuo
jasi kolūkyje. Tokių tėvų 
vaikus ir mokykloje mokyti 
lengviau. Tačiau dar pasitai
ko šeimų, kuriose iš vaiko 
laukiama ne sėkmingo mo
kymosi, jis neskatinamas 
protingai pasirinkti specialy
bę, o stengiamasi kuo grei
čiau įdarbinti nepilnametį, 
nebaigusį net vidurinės mo
kyklos. Tokius žmones tenka 
įtikinėti nepilnamečių reikalų 
komisijoje, deputatų grupė
se, tėvų komitetuose, mote
rų tarybose ir darbo kolekty
vuose. Tikimės, kad naujai 
įsteigtasis rajono tėvų komi
tetas padės sustiprinti darbą 
su šeimomis, siekti, kad vai
kai iš mažens būtų pratinami 
dirbti namie, bet kovos su jų 
įdarbinimu prieš laiką.

Darbinis auklėjimas prasi
deda šeimoje, vaikų lopšely
je-darželyje ir tęsiasi mokyk
loje per kiekvieno dalyko 
pamokas . . .

Visose kaimo vidurinėse ir 
aštuonmetėse mokyklose ru
denį ir pavasarį dėstomi že
mės ūkio darbai . . . Kad 
abiturientai baigtų mokyklą 
su tvirtomis mokyklų pagrin
dų žiniomis ir darbo įgū
džiais, kad sugebėtų sklan
džiai įsijungti į darbą liau
dies ūkyje, ypatingas vaid
muo tenka profiliuoto darbi
nio disciplinoms. Pas mus 
jau 6.4% kaimo vidurinių 
mokyklų IX —XII klasių 
moksleivių apimta profiliniu 
mokymu (respublikoje 
60%) . . .

Nuo šių metų rugsėjo 1 
dienos mes steigiame gamy
binį mokymo kombinatą, ku
ris rengs pramonės, visuo
meninio maitinimo ir raštve
dybos darbuotojus.

Bendromis pastangomis 
jau nebe pirmi metai įvykdo- 
me ir viršijame pasiuntimo į 
įvairaus profilio mokyklas 
planines užduotis.

Profesiniu orientavimu 
stengiamės pasiekti, kad 
kiekvienam moksleiviui, kiek 
galima anksčiau būtų įdieg
tas noras dirbti jam prieina
mą darbą, noras pasiekti 
rezultatų, jausti pasitenkini
mą darbu. Antra, kad jis 
žinotų visas svarbiausias 
liaudies ūkio profesijas, bet 
ypač tas, kurios labai reika
lingos šiandien, kad jis nepa
simestų profesijų gausybėje 
ir kad kuo anksčiau pasi
rinktų savąją. Ir trečia, kad 
pasirinktą darbą sugebėtų 
atlikti ne bet kaip, o kūry
biškai, gerai, pavyzdingai, 
pagal devizą: “Noriu, Žinau, 
Sugebu.”

APIE GRAŽŲ LIETUVIŲ 
LITERATŪROS 
IŠPOPULIARĖJIMĄ

Lietuvos žinių agentūros 
“ELTA” pranešime “Lietu
vių literatūros keliai” skaito
me:

“Reikšmingiausi lietuvių 
rašytojų kūriniai dabar ver
čiami maždaug į 60 kalbų, iš 
jų į 36 Tarybų Sąjungos 
tautų kalbas. Už respublikos 
ribų per trejus pastaruosius 
metus išleistos 146 lietuvių 
rašytojų knygos bendru 8 
milijonų 225 tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Daugiau 
kaip šimtas knygų per tą 
laiką išėjo rusų, latvių, estų, 
ukrainiečių, baltarusių, mol
davų ir kitomis kalbomis. 
Pastaraisiais metais vis dau
giau lietuviškų knygų pasiro
do Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje.

Populiarinant lietuvių lite
ratūrą, daug pasidarbavo ru
sų vertėjai ir Maskvos leidy
klos. Antai šalies sostinėje 
išėjo 21 P. Cvirkos kūrinių 
knyga bendru 5 milijonų 180 
tūkstančių egzempliorių tira
žu. Milijoniniais tiražais rusų 
kalba išleisti Just. Marcinke
vičiaus, E. Mieželaičio, M. 
Sluckio ir kitų dabartinių 
lietuvių rašytojų kūriniai. 
Apie 200 grožinės literatūros 
knygų rusų kalba išleido ir 
“Vagos” leidykla. Vertimų 
dėka mūsų rašytojų kūryba 
vis labiau plinta broliškose 
respublikose ir užsienyje.

Lietuvių literatūros popu
liarinimo, šio darbo tolesnio 
plėtimo ir tobulinimo klausi
mai buvo svarstomi antrojo
je lietuvių literatūros vertė
jų ir leidėjų konferencijoje, 
kuri rugsėjo 12-13 d. įvyko 
Vilniuje. Jos darbe dalyvavo 
lietuvių literatūros bičiuliai 
iš Maskvos, broliškų respu
blikų, kai kurių socialistinių 
šalių, taip pat Tarybų Lietu
vos rašytojai, vertėjai, leidy
klų darbuotojai.”

APIE TARYBINIŲ 
KOSMOSO DIDVYRIŲ 
ŽYGIO ERDVĖJE 
REIKŠMĘ

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (rugs. 13 d.) rašo
ma, kad rugsėjo 7 dieną 
Kremliuje tarybiniams kos
monautams V. Liachovui ir 
V. Riuminui įteikti aukščiau
si Tarybų Sąjungos apdova
nojimai: Lenino Ordino ir 
Aukso Žvaigždės medaliai. 
Juos įteikė Tarybų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brež
nevas.

Įteikdamas apdovanojimą, 
apie jų šio žygio erdvėje 
reikšmę Brežnevas pasakė:

“Tai ne vien skridimo truk
mės (175 paros) rekordas ir 
ne vien didelis mokslinis dar
bas. Tai—tikrąją žodžio 
prasme—didvyriškas moksli
nis ir žmogiškas žygdarbis.

Kartu pasaulis vėl akivaiz
džiai įsitikino, kokios didžiu
lės tarptautinio bendradar
biavimo kosmose galimybės. 
Juk orbitiniame komplekse 
savo eksperimentus rengė 
TSRS ir Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir Vokietijos DR, 
Bulgarijos ir Prancūzijos 
mokslininkai. Kaip matote, 
ištisa tarptautinė mokslų 
akademija kosmose! Telieka 
palinkėti, kad šis taikus ben
dradarbiavimas žmonijos pa
žangos vardan ir toliau plės- 
tųsi, stiprėtų.”

UKRAINAS 
ARKIVYSKUPAS 
PENNSYLVANIJOJE

Philadelphia, Pa. — Stam
ford, Conn., ukrainų katalikų 
seiminarijos direktorių kuni
gą Lubachivsky Popiežius 
paskyrė Philadelphijos kata
likų arkivyskupu. Sakoma, 
kad niekas to iš Popiežiaus 
Jono Pauliaus II nesitikėjo.

Naujas Tarybų Sąjungos 
pilietybės įstatymas ir 

lietuviškoji išeivija
P. PETRONIS
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Paskutiniuoju metu lietu
viškosios išeivijos reakcinėje 
spaudoje pasirodė įvairūs ko
mentarai apie naują Tarybų 
Sąjungos pilietybės įstaty
mą, priimtą 1978 m. gruo
džio 1 d. ir įsigaliojusį š. m. 
liepos 1 d.

Naujas Tarybų Sąjungos 
pilietybės įstatymas priimtas 
remiantis nauja Tarybų Są
jungos Konstitucija ir sąjun
ginių respublikų konstituci
jomis. Jame įstatymiškai nu
sakytos Tarybų Sąjungos pi
liečių teisės ir Tarybinės 
valstybės garantijos, paro
dant, kaip kiekvienas jos 
pilietis yra valstybės globo
jamas ir kaip ir kokia jam 
garantuojama TSRS diplo
matinių ir konsulinių atsto
vybių užsienyje parama ir 
pagalba. Tarybų Sąjunga— 
daugiatautė valstybė, kurio
je visos tautos lygios, o 
sąjunginių respublikų pilie- 
čiai-lygiateisiai prieš įstaty
mus. Vienas iš pagrindinių 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės rūpesčių, tai įstatymu 
užtikrinti politines, sociali
nes, ekonomines ir asmeni
nes jos piliečių teises visose 
gyvenimo sferose, tame tar
pe ir tų piliečių, kurie gyve
na kitose valstybėse. Šį rei
kalą palengvina išaugęs Ta
rybų Sąjungos tarptautinis 
autoritetas bei jos užsienio 
politikos turinys, pagrįstas 
nesikišimu į kitų valstybių 
vidaus reikalus, kova už tai
ką ir bendradarbiavimą tarp 
tautų ir valstybių.

Kokie gi TSRS Pilietybės 
įstatymo straipsniai daugiau
sia liečia lietuviškąją išeiviją 
ir dažnai komentuojami jos 
reakcinėje spaudoje?

Įstatymo 3 straipsnis skel
bia, kad “TSRS piliečiai yra 
asmenys, kurie buvo TSRS 
piliečiai šio Įstatymo įgalioji
mo dieną,” t. y. š. m. liepos
I d. Įstatymo 5 straipsnis 
skelbia, kad “jeigu TSRS 
pilietis gyvena užsienyje, ta
tai savaime neužtraukia 
TSRS pilietybės netekimo,” 
o įstatymo 8 straipsnis skel
bia, kad “asmeniui, kuris yra 
TSRS pilietis, nepripažįsta
ma užsienio valstybės pilie
tybė.” Reikia pabrėžti, kad 
ir ankstesnis Tarybų Sąjun
gos pilietybės įstatymas aiš
kiai traktavo, jog Tarybų 
Sąjunga nepripažįsta savo 
piliečiui dvigubos pilietybės, 
jeigu jis nėra išėjęs iš Tary
bų Sąjungos pilietybės įsta
tymu nustatyta tvarka, nes 
savaime TSRS pilietybė ne
prarandama, nežiūrint to, 
kiek ilgai jos pilietis begy
ventų kitoje valstybėje. Išei
nant iš paminėtų naujo 
TSRS pilietybės įstatymo 
straipsnių ir iš to, kas buvo 
nustatyta senuoju pilietybės 
įstatymu, visi 1941-45 karo 
meto Tarybų Lietuvos išei
viai, gyvenę Lietuvoje 1940 
m. rugpjūčio 3 d., kuomet 
Lietuvos liaudies respublika 
prisijungė prie Tarybų Są
jungos tapo Tarybų Sąjun
gos piliečiais ir tokiais paliko 
iki šiol.

Žinoma, išskiriant tuos, 
kurių prašymu TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
įsaku buvo leista išeiti iš 
Tarybų Sąjungos pilietybės 
arba jiems pilietybė buvo 
atimta. Taigi, beveik visi 
karo meto lietuviškieji išei
viai, nepaisant, kad pasinau
doję naturalizavimosi princi
pu tapo kitų valstybių pilie
čiais, TSRS juridiškai vistiek 
yra skaitomi Tarybų Sąjun
gos piliečiais. Ir ne tik jie, 
bet ir jų vaikai, nes įstatymo
II straipsnis skelbia kad 
“vaikas, kurio abu tėvai jo 
gimimo metu butfo TSRS 

piliečiai, yra TSRS pilietis, 
nepriklausomai nuo to, ar jis 
gimė TSRS teritorijoje, ar 
už TSRS ribų.” Savaime su
prantama, kad naujasis, kaip 
ir senasis TSRS pilietybės 
įstatymas neliečia lietuvių 
išeivių, išvykusių iš Lietuvos 
iki Tarybų valdžios joje pa
skelbimo. Neliečia jis ir Lie
tuvos liaudies respublikos pi
liečių, gyvenusių užsienyje, 
tačiau prisijungus Lietuvai 
prie TSRS, neužsiregistra
vusių, kad juos skaitytų 
TSRS piliečiais Tarybų Są
jungos atstovybėje bei kon
sulatuose. Taigi senosios 
prieškarinės išeivijos nauja
sis TSRS pilietybės įstaty
mas neliečia—išeiviai išvykę 
iš Lietuvos prieš 1940 m. 
rugpjūčio 3 d. nėra TSRS 
piliečiai.

Bet reikia pabrėžti, kad 
tarybinis įstatymas nenuma
tė ir nenumato kokių nors 
sankcijų tarybiniam piliečiui, 
išvykusiam iš Tarybų Sąjun
gos, iš bet kurios jos respu
blikos ir dabar pastoviai gy
venančiam bet kokioje užsie
nio valstybėje, ir natūraliza
cijos būdu įsigijusiam tos 
valstybės pilietybę. Tarybų 
Sąjungos vyriausybė visada 
nuoširdžiai rūpinosi ir rūpi
nasi išeivijos problemomis, 
jų gyvenimu ir ryšiais su 
savo tėvyne. Todėl ji nieka
da nedarė kokių nors prie
kaištų ar varžymų tiems išei
viams, kurie naturalizavosi 
ir įsigijo užsienio valstybės 
pilietybę. Ir naujas piliety
bės įstatymas nepakeitė su
siklosčiusios praktikos šiuo 
klausimu. Todėl visi lietuviš
kieji išeiviai, 1941-45 metais 
karo ir vokiškųjų fašistų 
okupacijos išblaškyti po sve
timas šalis gali ramiai lanky
tis savo gimtajame krašte, 
pas gimines ir turistinėse 
grupėse. Kaip ir anksčiau, 
čia jie bus skaitomi užsienio 
šalių piliečiais.

Kalbant apie naująjį TSRS 
pilietybės įstatymą, negali
ma nepaminėti jo 17-jo 
straipsnio, kuris nustato išė
jimo iš TSRS pilietybės tvar
ką. Jame skelbiama, kad 
“išeiti iš TSRS pilietybės 
leidžia TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas” ir kad 
“išeiti iš TSRS pilietybės 
neleidžiama, jeigu to prašan
tis asmuo patrauktas atsako
mybėn kaltinamuoju arba jo 
atžvilgiu yra įsigaliojęs ir 
vykdytinas teismo nuospren
dis.” Visiems žinoma, kad 
daugelis karo meto išeivių iš 
Tarybų Lietuvos pasitraukė 
bijodami patekti į fronto ug
nį, išvyko paveikti antitary
binės propagandos, klestėju- 
sios okupacijos metais; buvo 
išvežti darbams į Vokietiją, 
bei į koncentracijos lagerius, 
išblaškyti įvairių kitokių 
priežasčių. Dauguma jų, ka
rui pasibaigus, nesugebėjo 
grįžti arba dažniausiai pa
veikti antitarybinės agitaci
jos, neišdrįso grįžti į Tarybų 
Lietuvą. Jie niekuo nebuvo 
prasikaltę prieš Tarybų Są
jungos įstatymus, Tarybų 
Lietuvai ir jos liaudžiai, to
dėl šiandieną gali tik didžiuo
tis, kad Tarybų Sąjunga jų 
neužmiršo ir rūpinasi jais, 
kaip savo piliečiais. Jeigu 
tokio išeivio gyvenimo užsie
nyje sąlygos reikalauja juri
diškai įforminti jo pilietybės 
klausimą iš Tarybų Sąjungos 
pusės, jis gali kreiptis į 
atatinkamą TSRS atstovybę 
ar konsulatą su prašymu 
išleisti jį iš Tarybų Sąjungos 
pilietybės. Naujas TSRS pi
lietybės įstatymas tokį atvejį 
numato, ir nėra jokios abejo
nės, kad Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos prezi

diumas tokio tautiečio prašy
mą patenkins.

Kitas reikalas su tais išei
viais, kurie būdami Tarybų 
Sąjungos piliečiais, karo ir 
fašistinės okupacijos metu 
tarnavo TSRS priešui, Tary
bų Lietuvos okupantams ir 
tapo kariniais nusikaltėliais. 
Jie, būdami Tarybų Sąjun
gos piliečiais, privalėjo vyk
dyti savo pilietinę pareigą ir 
priešintis okupantams. Bet 
vietoje to, stojo jiems tarnau
ti, engė ir net žudė tarybi
nius piliečius, tapo vokiškųjų 
fašistų įrankiu kovoje prieš 
Tarybų Sąjungos liaudį ir 
prieš lietuvių tautą. Tarybų 
Sąjungai ir jos sąjunginin
kams sutruškinus fašistinę 
Vokietiją, jie su savo šeimi
ninkais—vokiškaisiais fašis
tais, pabėgo iš Tarybų Lietu
vos ir atsidūrė kitose šalyse. 
Nors jie ten ir rado prie
globstį, gavo tų šalių piliety
bę, bet juridiškai pasiliko 
TSRS piliečiais. Už savo nu
sikaltimus prieš Tarybų Są
jungą ir jos liaudį, jie privalo 
atsakyti pagal TSRS įstaty
mus.

Būtent šiai lietuviškųjų 
išeivių kategorijai ir nepatin
ka naujas Tarybų Sąjungos 
pilietybės įstatymas. Jie, ir 
jų užtarėjai iš reakcinių išei
vijos sluoksnių, mėgina pa
vaizduoti, esą, naujas pilie
tybės įstatymas liečia visą 
pokario lietuviškąją išeiviją, 
tuo prilygindamas ją nedide
le karinių nusikaltėlių gru
pei. Mat tiems nusikaltė
liams bei jų užtarėjams labai 
nesinori parodyti išeivijai ir 
tų valstybių, kuriose jie gy
vena, visuomenei savo kaip 
fašistinių pakalikų, budelių ir 
tautos išdavikų nusikaltėliš
ką veidą. Doros lietuviškos 
išeivijos masėje jie nori “iš
tirpti” ir likti nepastebimi.

Kiekvienas doras pokario 
išeivis iš Tarybų Lietuvos 
privalo žinoti, kad jiems ne 
tik nedaroma kliūčių palaiky
ti ryšius su savo tėvų žeme, 
su savo tautos kamienu, bet 
atvirkščiai, mokslinis ben
dradarbiavimas, kultūriniai 
ir draugiški asmeniški ryšiai, 
visaip skatinami. Tų ryšių 
stiprėjimas tapo labai nepa
rankus reakciniams išeivijos 
sluoksniams, priglobusiems 
karinius nusikaltėlius ir kitus 
elementus, kupinus neapy
kantos savo socialistinei tė
vynei. O jau tiems, kurie 
tarnavo vokiškiems fašis
tams, Tarybinės tėvynės vi
sapusiškas suklestėjimas, 
kurį mato kiekvienas Tarybų 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą 
aplankęs tautietis, kelia neiš
pasakytą įniršimą. Todėl 
naujo Tarybų Sąjungos pilie
tybės įstatymo komentarai, 
iškreipiantys jo esmę, yra 
reakcinių išeivijos sluoksnių 
specialiai sukurti, kad bau
gintų išeiviją ir sumažintų 
tautiečių iš užsienio srautą į 
tėvynę.

Kaštonų alėja
Kaštonų žydinti alėja 
Rausvais žiedeliais gaudo vėją, 
Lapeliais—virpesį auksinių 

spindulių.
Ir dega žvakės prieš saulutę 
Rasotu spindesiu žvaigždžių. 
Lyg melstųsi visi laukai, 
Upeliai, pievos ir miškai.

Nuo vėjo dvelksmo, nuo 
kaitros.

Žieduose bitės kopinėja.
Kaštonų žydinti alėja 
Vilioja džiaugtis atgaiva 
Ir pavėsinga žaluma.

Saulėtą rytmetį žavingą 
Baltais lapeliais tyliai sninga . . 
Gyvybės paslapčių pilna 
Ir gausmo sklidina gamta, 
Pavasarinę kelia puotą— 
Tai žengia vasara žieduota! 
Užklydęs vėjas vargonuoja 
Baltais žiedeliais žemę kloja.

Albina Gudynienė

i



PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER) 28,1979 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

GRAŽI ATEISTINĖ VEIKLA

JAV imigrantų tarpe įdo
mia vieta užima ateiviai iš 
nedidukės Estijos. Jie visada 
pasižymėjo darbštumu, su
manumu ir daug prisidėjo 
prie Amerikos suklestėjimo. 
Susipratę estų darbininkai 
kartu su kitų tautų ateiviais 
visada buvo aktyvūs pažan
gaus mūsų krašto judėjimo 
dalyviai. Šio judėjimo prie
kyje buvo ir yra pažangioji 
spauda. Estiškos kilmės 
amerikiečiai šiemet plačiai 
pažymi savo pažangaus laik
raščio “UUS ILM” (“Nauja
sis pasaulis”) septyniasde
šimtmetį.

New Yorko East 86 Str. 
yra jaukus senesnio stiliaus 
restoranas “Lotus.” Jis turi 
ir nedidelę koncertų salę, į 
kurią praėjusį šeštadienį su
sirinko laikraščio “UUS 
ILM” redakcijos darbuotojai, 
jų kolegos iš kitų pažangių 
leidinių, rėmėjai ir skaityto
jai. Ilgametis laikraščio re
daktorius Michael Nu papa
sakojo apie tuos sunkumus, 
su kuriais teko ir tenka 
susidurti pažangiajai spaudai 
kovojant už darbo žmonių 
reikalus. Vėliau jis pakvietė 
tarti žodį Estijos kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
draugijos pirmininką Ūlą 
Koitą. Svečias, pasveikinęs 
laikraštį ir jo skaitytojus su 
gražiu jubiliejumi, įteikė re
daktoriui storą albumą. Ja
me sudėtos nuotraukos, 
straipsnių iškarpos apie 
“UUS ILM” 70-mečio minėji
mą Tallinne, apie šiam leidi
niui skirtą Estijos mokslinin
kų istorikų konferenciją. Be 
to, asmeniškai Michael Nu- 
kui už ilgametę vaisingą žur
nalistinę veiklą buvo įteiktas 
Estijos TSR Žurnalistų są
jungos Garbės raštas. Po to 
U. Koitas pristatė salei kar
tu su juo į JAV atvykusius 
Estijos TSR nusipelniusius 
artistus, Tallinno operos ir 
baleto teatro “Estonia” solis
tus Urvę Tauts, Voldemarą 
Kuslapą ir jų akompaniatorę 
Reetą Laul.

Solistams padainavus kele
tą gražių dainų ir arijų, vėl 
sakė pasisakymai, sveikini
mai.

— Jau vien tai, kad šis 
laikraštis gyvuoja 70 me
tų,—-pasakė JAV komunistų 
partijos laikraščio “Daily 
World” editorialų rašytojas 
Conrad Kamorowski,—yra 
pats savaime didelis dalykas. 
Suprantama, jis negyvuotų,

Estų laikraščio 
jubiliejus

KLESTĖK, MANO 
GIMTASIS KRAŠTE!

jeigu neturėtų savo ištikimų 
skaitytojų. Be tokių žmonių 
nebūtų laimėta socialinė ap- 
drauda (social security) ir 
kitų reikšmingų palengvini
mų mūsų darbininkams.

Redaktorius Michael Nu- 
kas pranešė, kad gauti raš
tiški sveikinimai iš Tarybų 
Armėnijos, iš Tarybų Lietu
vos, iš Maskvos.

Vėl sekė keletas gražių 
numerių, kuriuos atliko Esti-, 
jos artistai.

Gražiai sukaktuvių proga 
draugus estus pasveikino pa
žangaus ukrainiečių laikraš
čio “Ukrainski visti” (“Ukrai- 
nietiškos žinios”) redaktorius 
Emilis Senukas:

— Nors mūsų laikraščiai 
eina skirtingomis kalbomis, 
tačiau mus jungia vieni tiks
lai, tas pats kovos kelias už 
darbo žmonių teises—kova 
prieš makartizmą, prieš fa
šizmą, grumtynės už sociali
nę apdraudą. Mums tenka ir 
tie patys sunkumai, ypač 
finansiniai. Bet, nepaisant 
visų bėdų, vis dar laikomės. 
Todėl Jums linkiu geros 
sveikatos ir gyvuoti ilgus 
ilgus metus!

Gilią laikraščio “UUS ILM” 
ištikimybę senoms demokra
tinėms tradicijoms, pradė
toms dar Tomo Džefersono, 
Abrahamo Linkolno ir kitų 
žymių Amerikos vyrų, pa
brėžė laikraščio “Ukrainian 
News” redaktorius Leonas 
Tolopka.

Garsiomis katutėmis padė
kojo susirinkusieji mūsų 
“Laisvės” atstovei Ilzei Bim- 
bienei už gražų pasveikini
mą, pasakytą estiškai. Iš 
laisviečių šiame maloniame 
parengime dar dalyvavo Ne
lė ir Povilas Ventai, Ona 
Babarskienė, Jurgis Vareso- 
nas.

Žemutinėje restorano “Lo
tus” salėje visi svečiai pasi
vaišino skania vakariene. 
Reikia pasakyti, kad įėjimo 
mokestis (donation) į jubilie
jinį parengimą ir vakarienę 
buvo nedidelis—10 dol. suau
gusiems ir 5 dol. vaikams. 
Maloniai praleidę laiką, tik 
vėlų vakarą visi išsiskirstė į 
namus. Mes dėkingi drau
gams estams už garbingą 
pakvietimą. Šia proga noriai 
priminti mieliems skaityto
jams, kad po poros metų ir 
mūsų “Laisvė” pažymės savo 
70 metų jubiliejų. Jam turi
me pradėti ruoštis jau dabar.

Dalyvis

Šių metų rugpjūčio m. 16 
d. aš jau septintą kartą po 
savo kojomis pajutau gimto
jo krašto žemę Vilniaus 
aerouoste. Ši diena man, 
tarsi, savotiškas dvidešim
ties metų jubiliejus, kadangi 
pirmą kartą pokario metais 
čia lankiausi 1959-taisiais.

Kokia nauda ir koks tokių 
dažnų mano kelionių tiks
las—gal ne vienas pagalvos? 
Į tai man norisi štai ką 
pasakyti:

Visų pirma, aš esu kaimo 
vaikas —gimiau tipiškame 
lietuviškame Suvalkijos kai
me. Ten augau, brendau, 
sėmiausi liaudiškos išmin
ties, darbštumo, sąžiningu
mo, pagarbos ir jautrumo 
kiekvienam paprastam darbo 
žmogui. Nors gyvenimo ke
lias toli mane išvedė iš gim
tojo krašto, tačiau visa tai 
kas gera liko širdyje. Kartais 
net nuostabu, kad ir dabar 
po 70-ties metų aš dažnai 
savo vaizduotėje vaikštau 
jaunystės takais. Užtat kiek
viena mano kelionė tai dau
gybė prisiminimų, daugybė 
naujų įspūdžių. Kiekvienoje 
iš jų atrandi daug nauja, 
nematyta, negirdėta ir kiek
vienu atveju ir vėl gimsta 
naujas troškimas, nors pa
žvelgti dar toliau už horizon
to, niekada negalvojant, kad 
ši kelionė jau paskutinė. O 
susitikimai su seserimi ir 
broliu, su jų vaikais, anūkais 
ir proanūkiais, įspūdingi po
kalbiai su jais, su buvusiais 
kaimynais ir kitais pažįsta
mais, nuostabiai lengvai ir 
supratingai jų sprendžiamos 
visos gyvenimiškos proble
mos, dėl kurių savo laiku 
gyvenimas taip sunkiai ir 
skaudžiai mokė mus, tai di
delis moralinis pasitenkini
mas, kurs su kaupu kompen- 
pensuoja ir kelionės išlaidas, 
ir jos nuovargį.

Antra, kiekviena mano ke
lionė tai, tarsi, kas kart vis 
naujas puslapis šio krašto 
20-ties metų istorijoje. Jų 
metu man teko daug važinėti 
po visą respubliką. Mano 
vaizduotėje dar ir šiandien 
gyvi pirmosios mano kelio
nės vaizdai—išdeginti ir iš
griauti miestai, karo ir hitle
rinės okupacijos ekonomiškai 
nuniokotas kraštas. Vienok 
žmonės—kupini energijos ir 
entuzijazmo, tikintys švie
sesne savo krašto ateitimi. 
Dvidešimties metų laikotar
pis neatpažįstamai pakeitė 
visą šio krašto vaizdą. Apie 
jo suklestėjimą ir pasiekimus 
man nesinori kalbėti, nei 
skaičiais, nei procentais. 
Apie tai jau senai daug 
rašoma ir dar daugiau kalba
ma.

Tik viena norisi pasakyti, 
kad kur beeitum, kur beva
žiuotum, visur apie tai aki

Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute ne tik ruošiami maždaug pusės 
šimto specialybių inžinieriai, bet ir .dirbamas platus mokslinis darbas. Įsteigi 
du—politechnikos ir vibrotechnikos moksliniai sektoriai, keturios probleminės ir 18 
žinybinių laboratorijų, skaičiavimo centras ir eksperimentiniai gamybos barai. Juose 
dirba daugiau kaip pusantro tūkstančio mokslinių darbuotojų, beveik pusė jų turi 
mokslinius laipsnius.

Per pastaruosius trejus metus KPI mokslininkai paruošė apie 700 rekomendacijų, iš 
kurių du trečdaliai jau pritaikyta gamyboje. Jos padės šį penkmetį sutaupyti maždaug 
40 milijonų rublių. Kauniečių darbai kasmet eksponuojami TSRS Liaudies ūkio 
pasiekimų parodoje.

Nuotraukoje: Ultragarso laboratorijoje tiriamas ultragarso greitis skysčiuose. [Iš 
kairės) jaunesnioji mokslinė bendradarbė A. Samulienė, inžinierė D. Pakalniškienė ir 
laboratorijos vadovas V. Sukackas. A. Sabaliausko nuotr.

vaizdžiai byloja nepaprastai 
išaugę ir išgražėję miestai, 
daugybė naujų modernių 
žmonių ir fabrikų, kultūrinių 
ir mokslo įstaigų, puikūs 
vaizdai, įspūdingi kolūkinio 
kaimo pasikeitimai. Šiandien 
man sunku kalbėti apie gim
tojo krašto suklestėjimą ne
prisimenant savo vaikystės, 
kada mūsų tėvai ir mes 
kentėme carinės priespaudos 
jungą, o tuo pačiu ir būdin
gas tam pasekmes: skurdą, 
vargą ir žandaro kaimę. Už
tat šiandien kur bevažiuo
tum, visame pasaulyje sutik
si lietuvį emigrantą, su šird
gėla palikusį savo gimtąją 
pastogę ir išbėgusį nuo skur
do, ieškoti laimės, darbo ir 
duonos svetur. Visa tai šian
dien man prisimena kaip 
slogi ir skaudi pasaka.

Visiškai kitą, naują gaivio
mis spalvomis nuspalvintą 
pasaką šiandien čia kuria 
mūsų brolių ir seserų vaikai 
bei anūkai. Tai mokslininkai, 
inžinieriai, agronomai, mo
kytojai, gydytojai, įmonių ir 
įstaigų vadovai, išsilavinę 
geri specialistai, šventai ti
kintys savo šviesia ateitimi. 
Tai jie naujos Tarybinės san
tvarkos kūrėjai savo darbą 
glaudžiai ir neišardomai su
sieję su visos Tarybų šalies 
gyvenimu ne tik politikos, 
ekonomikos, mokslo, kultū
ros sferose, bet ir dvasinia
me žmonių gyvenime. Tai 
jaunoji karta—jautri, apsi
švietusi, turinti sveiką, kri
tišką nusistatymą. Susitinki 
su tokiais tvirtų įsitikinimų 
žmonėmis ir gėriesi tėviškės 
vėjų nugairintais jų veidais, 
paprasta jų gyvenimiška iš
mintimi, pagarba save i- 
dies tradicijoms, meile savo 
kraštui, savo kultūrai, savo 
menui. Tai geri žmonės, su 
kuriais bendraujant savaime 
gimsta sunkiai apčiuopiamas 
jausmas, kuris, rodos, saky
te sako, jog ir tu čia gimei, 
gyvenai, augai. Ir tu dar 
prisimeni savo tėviškėje pa
sodintą medį ir skersai-išil- 
gai išvaikščiotus laukus. 
Taip ir pajunti koks brangus 
tau šis kraštas, kokie bran
gūs šie žmonės. Tai tavo 
gimtinė ir tavo prakaitu ka
daise aplaistyta ši žemė, 
šiandien tokia dosni, tokia 
gera.

Su šiais jausmais man ir 
norisi savo gimtąjam kraštui 
iš širdies palinkėti daug nau
jų pergalių, naujų laimėjimų 
kovoje už pažangą, socializ
mą ir taiką.

Jonas Smalenskas

Roma. — Rugsėjo 21 dieną 
centralineje Italijoje buvo 
jaučiamas gana smarkus že
mės drebėjimas.

Kai mes įėjome į Panevė
žio J. Švedo pedagoginės 
muzikos mokyklos valgyklą, 
prie stalų sėdėjo ir šios 
mokyklos, ir atvykę iš Poli
technikumo, moksleiviai. 
Ant stalų rateliu puikavosi 
stiklinėse sultys—sausainiai 
ir saldainiai. Indų viduryje, 
vatmano popieriuje dailiai iš
rašytos, grožėjosi skirtingos 
raidės. Vieni staliukai buvo 
atžymėti “K”, kiti—“B” bei 
“I” rašmeniu. Nesupratau ką 
tos raidės reiškia?

— Ruošiame vakaronę,— 
paaiškino man 'ateistinio bū
relio vadovė, dėstytoja Albi
na Plutienė.—Pasikvietėme 
ir svečių. Pažiūrėsime, kurie 
geriau religijas pažįstame.

Mums atsisėdus už žiuri 
komisijos stalo, būrelio pir
mininkė Nijolė Balčiukonytė, 
gana gyva ir iškalbinga, nu
sakė konkurso “Pasaulio reli
gijos” prasmę ir eigą. Ji 
aiškino:

— Kiekvienas raide atžy
mėtas stalas, prie kuruo sėdi 
vienodai moksleivių, iš vie
nos ar kitos mokyklos, atsto
vauja vieną ar kitą religiją. 
Pavyzdžiui, “K”,—krikščio
nybę, “B”,—budizmą ir taip 
toliau. Prašome pagalvoti, 
kokius dievus tikintieji gar
bina jūsų atstovaujamos re
ligijos? Kada religija susida
rė? Jos istoriniai bruožai. . .

Pateikus klausimus, buvo 
duotas laikas apgalvoti. Po 
to prasidėjo atsakinėjimai. 
Kiekvienas iš savo ratelio 
išrinktasis moksleivis sten
gėsi kuo išsamiau, kuo išraiš- 
kingiau (nes ir už tai buvo 
skaičiuojami balai), atsakyti 
ar papildyti klausimą. Jeigu 
kuris suklysdavo, tą imdavo 
kritikuoti kitų religijų atsto
vai—“musulmonai,” “budis
tai,” kurie irgi laimėdavo ba
lus. Žiuri komisijos nariai ne 
tik sprendė diskusijas, bet ir 
vertino.

Visą vakarą vyko gyvi, 
karšti pokalbiai.

Neapsieita ir be meninės 
dalies. Kiekvieno stalo moks
leiviai, atstovaujantys jiems 
priskirtą religiją, sakė liau
dies sukurtas, tą religiją 
kritikuojančias patarles, po
sakius, humoreskas, padai
navo antireliginių dainų.

Šitokia vakaronė buvo 
skirta ne lenktyniauti su 
kitos mokyklos moksleiviais, 
bet patikrinti moksleivių ži
nias, kiek jie jas įsisavino 
teorinių priemonių metu. 
Nueito ateistinio darbo eta
pus, būrelio nariai susumuo
ja kartais ruošdami ateisti
nius literatūros vakarus, 
skelbdami agitbrigadų ar 
piešinių konkursus, praves- 
dami olimpiadas.

Tačiau būrelio pagrindinis 
darbas ruošti moksleivius— 
ateistinio darbo organizato
rius. Moksleivis, pradėjęs 
mokytis šioje mokykloje,

Nuotraukoje: ateistinis susitikimas Panevėžio rajono Smil
gių vidurinėje mokykloje. Kalba buvęs vienuolis dominin
konas D. Kazlauskas, kairėje—B. Jauniškis.

teorinių užsiėmimų metu su
sipažįsta su mokslinio ateiz
mo pagrindais ir su ateistinio 
darbo abėcėle. Išsiaiškina 
ateistinio mokinių auklėjimo 
tikslus ir uždavinius. O kad 
patys ateityje galėtų skaityti 
paskaitas, lanko jaunojo lek
toriaus mokyklą. Čia mokosi 
įgytas žinias išraiškingai per
teikti. Tačiau, prieš pakilda
mi į tribūną, dar klausosi 
žinomų ateistų paskaitų. Su 
būrelio nariais ne kartą susi
tiko miesto mokslinės-ateis
tinės propagandos koordina
vimo ir organizavimo pirmi
ninkė N. Liutkevičiūtė, rašy
tojas K. Paulauskas, LTSR 
“Žinijos” lektoriai V. Balke
vičius, P. Pečiūra ir kiti.

Taip pat moksleivių mėgs
tama ateistinio darbo for
ma—ateistiniai klubai.

Dalyvavau Kauno 36 vidu
rinės proftechninės mokyk
los ateistų klubo “Liščinskis” 
sueigoje. Nemažai minčių su
kėlė klubo pavadinimas. Liš
činskis, buvęs Vilniaus jėzui
tų ordino vienuolis, vėliau 
tapęs pirmuoju respublikoje 
ateistu. Jis parašė traktatą 
“De non existentia’ dei”— 
“Apie dievo nebuvimu,”, ku
riame pažymėjo: “Dievas nė
ra reali egzistubjanti'būtis, o 
esybė, egzistuojanti tik žmo
gaus prote,” 1689 metais 
Varšuvoje inkvizicija ateistą 
sudegino ant laužo. Dalyvau
jančius “Liščinskio” klube, 
pats jo vardas įpareigoja 
kovoti su religija. Tai gar
bingas įpareigojimas! Klube 
neretai lankosi klubo garbės 
nariai prof. A. Urbonas, V. 
Dausa, ateistai prof. L Zak- 
sas, vyr. dėstytojas J. Stan
kaitis ir kt. Organizuojamos 
ateistinės savaitės, olimpia
dos, konferencijos. Mokslei
viai rašo referatus, aptaria 
ateistines knygas, dalyvauja 
ateistiniuose teismuose — 
koncertuose, leidžia stendą 
“Žymūs žmonės apie religiją” 
ir sienlaikraštį “Jaunasis 
ateistas.” Kad patys klubo 
nariai galėtų šviestis, prie 
klubo veikia 350 knygų ateis
tinė biblioteka. Prie klubo 
atidarytas ateistinis muzie
jus. Jame kaupiami geriausi 
ateistiniai rašiniai, montažų 
scenarijai, konkursiniai pla
katai, albumai iš susitikimų 
su žymiais ateistais. Nema
žai sukaupta ir religinės lite
ratūros.

Tačiau yra mokyklų, ku
rios ateistinį darbą koncen
truoja Liaudies universiteto 
materialistinės pasaulėžiūros 
fakultetuose. Šitokia ateisti
nės veiklos forma plačiau 
paplitusi Vilniaus techniku
muose. Tokie fakultetai ge
rai veikia Vilniaus kultūros 
mokykloje (vadovė E. Gru
šienė), technologiniame tech
nikume (vadovė O. Zdanavi- 
čienė), Respublikiniuose pio
nierių rūmuose (vadovė A. 
Kasperavičienė). Fakultetuo
se moksleiviai gauna siste
mingas žinias. Taip formuo
jama jų materialistinė pasau
lėžiūra, skiepijami savišvie
tos įgūdžiai, užtikrinamas 
gaunamų žinių įtvirtinimas. 
Pagal mokslo planus moks
leiviai išklauso paskaitas 
apie šiuolaikinį jaunimą ir 

religiją, ką moko marksiz
mas ir religija apie žmogaus 
gyvenimo prasmę ir laimę. 
Susipažįsta su religine etika 
ir komunistine dorove. Stu
dijuoja ikimarksistinį ateiz
mą. Dalyvauja klausimų ir 
atsakymų vakaruose, žiūri 
ateistinius kino filmus, vyks
ta į broliškų respublikų 
ateistinius muziejus. Mokslo 
metų pabaigoje fakulteto 
klausytojai, išlaikę egzami
nus, gauna universiteto bai
gimo diplomus. Fakultetuose 
skaito paskaitas ir praveda 
seminarus Vilniaus V. Kap
suko universiteto ar Pedago
ginio instituto dėstytojai: K. 
Daukšas, docentas R. Tidi- 
kis, istorijos m. k. J. Jarma
lavičius, vyr. dėstytojai V. 
Balkevičius, astronomas A. 
Juška ir kiti.

Bronius Janiškis
Vilniaus Liaudies 
universiteto materialistinės 

pasaulėžiūros 
fakulteto dekanas

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Vincas Giedra. Saulės laše
liai (71 psl.). Eilėraščių rink
tinė jaunesnio mokyklinio 
amžiaus vaikams.

Meilė Kudarauskaitė. Ry
mojimai (104 psl.). Pirmoji 
poetės lyrikos knyga suaugu
siems. Nemaža posmų skiria
ma moters bei motinos te
mai.

Vidas Marcinkevičius. Ža
lumos kodas (152 psl.). Pir
moji poeto eilėraščių knyge
lė.

Zita Mažeikaitė. Virpanti 
erdvė (80 psl.). Jaunos poe
tės pirmoji lyrikos knygelė.

Michalina Meškauskienė.
Tolimi artimi metai (304 
psl.). Memuarų tęsinys. 
Knygoje pasakojama, kaip 
Lietuvos Komunistų partijai 
vadovaujant buvo organizuo
jamas antifašistinis Liaudies 
frontas.

Petras Palilionis. Mažosios 
poemos (173 psl.). Publikuo
jami fragmentinio pobūdžio 
kūriniai, savo striktūra toli
mi tradicinei epiškai poemai.

Juozas Paukštelis. Dažnai 
atsimenu juos (360 psl.). Lie
tuvos TSR liaudies rašytojas 
pasakoja apie susitikimus su 
žymiais kultūros veikėjais 
(J. Basanavičium, J. Šliūpu, 
J. Jablonskiu), rašytojais 
(Maironiu, G. Petkevičaite- 
Bite, Vaižgantu, Salomėja 
Nėrim, P. Cvirka ir kt.), 
primena ano meto kultūrinį 
gyvenimą.

Kazys Paulauskas. Argo
nautų laivas (287 psl.). Fan
tastinėje apysakoje, kurios 
pagrindu paimta hipotezė 
apie vadinamąją “Daizono 
sferą,” sprendžiamos morali
nės žmonijos problemos.

Vacys Reimeris. Rūpestis 
(586 psl.). Rinktinė aprėpia 
daugiau negu trisdešimties 
metų poeto kūrybos kelią. 
Joje sudėti įvairių žanrų kū
riniai: lyriniai eilėraščiai, ba
ladės, poemėlės, satyriniai 
eskizai.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidyklos darbuotoja 

darbuotoja
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Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius]

Vilniaus palydovai
Ne taip seniai Vilniaus 

pakraščiuose išaugo Žirmū
nai, Lazdynai, Karoliniš- 
kės—nauji sostinės mikrora
jonai, kurių kiekviename gy
vena po keliasdešimt tūks
tančių žmonių. Dabar iš es
mės pastatytos Viršuliškės, 
daugybė kranų linkčioja 
Baltupyje, kurio gyventojų 
skaičius jau prašoko dešimt 
tūkstančių. Šiomis dienomis 
pirmosios įkurtuvės atšvęs
tos Šeškinėje. Projektuotojai 
triūsia prie Justiniškių brėži
nių, o kitąmet imsis Pašilai
čių.

Šeškinėje—ten gyvens 
apie 50 tūkstančių žmonių— 
namai montuojami iš tobu
lesnių sekcijų. Jų apdailai 
naudojami marmuro trupi
niai, spalvotų glazūruotų 
plytelių dekoratyvinės juos
tos, reljefiško betono deta
lės. Butuose—didesnės vir
tuvės, prieškambariai, ge
resnis kambarių išplanavi
mas ir proporcijos. Dujinės 
viryklės pakeistos elektrinė
mis, durys ir sieninės spintos 
faneruojamos vertinga me
diena.

Naujųjų rajonų statyba, 
pažymi “Vakarinės naujie
nos,” darosi vis labiau kom
pleksiška. Siekiama, kad 
naujakuriai iš karto rastų 
vaikų darželius, mokyklas, 
parduotuves.

Miestas auga ir gražėja

Smarkiai išaugo Kapsukas 
per 35-erius metus praėju
sius nuo jo išvadavimo iš 
hitlerinių okupantų. Neseniai 
jam suteiktos respublikinio 
pavaldumo miesto teisės.

Artimiausiais metais Kap
sukas dar paaugs ir taps 
gražesnis, rašo “Naujasis ke
lias.’’ Patikslintame miesto 
generaliniame plane numaty
ta daug žalumynų ir poilsia
viečių. Už Degučių mikrora
jono, prie Šešupės, sodina
mas keliasdešimties hektarų 
parkas, jame bus trys tven
kiniai, atrakcionų ir sporto 
aikštelės, kavinė. Jau ryškė
ja poilsio zona prie Šešupės 
užtvakos, įrengtas pliažas. 
Poilsiavietės suprojektuotos 
ir prie Javonio upelio, už 
Pedagoginės mokyklos.

Statybininkai šiuo metu 
baigia statyti Būgos kvarta
lą, ateinančiais metais jie 
persikels į Mokolus. Naujais 
pastatais dabinasi miesto 
centras, netrukus prasidės 
senamiečio restauravimas. 
Miesto centrą nutarta pa
versti pėsčiųjų zona.

Chemikų rūmai
Jonavos miesto centre, ša

lia Tarybų rūmų, rausiami 
pamatai trijų aukštų pasta
tui. Jame įsikurs “Azoto” 
gamybinio susivienijimo klu
bas ir sportinis kompleksas, 
kuris taps viso miesto kultū
riniu ir sportiniu centru. 
Statybai skiriama daugiau 
kaip pustrečio milijono ru
blių, rašo “Jonavos balsas.”

Chemikų klube bus 800 
žiūrovų salė su sukama sce
na, šokių salė ir estrada, 
skaitykla bibliografinis kabi
netas, fotolaboratorija, at
skiri kambariai įvairioms 
sekcijoms ir būreliams, radi
jo bei kino mėgėjams. Supro
jektuota taip pat atskira salė 
repeticijoms.

“Mūsų valgykla ...”
Šiuos žodžius Specializuo

tos autotransporto įmonės 
darbuotojai taria su pasidi
džiavimu, pažymi “Kauno 
tiesa.” Jų valgykla—viena 
geriausių mieste.

Valgyklos interjero, baldų 
gražumo, švaros ir tvarkos 
gali pavydėti daugelis kavi
nių. Kompleksiniai pietūs 
skanūs ir pigūs. Yra dietinių 
valgių. Kasdien valgykloje 
apsilanko po 400-450 žmonių.

Šalia jos—turtinga kulinari
jos parduotuvė.

Gerinant dirbančiųjų mai
tinimą, autotransportininkų 
administracija ir profsąjun
gos komitetas glaudžiai ben
dradarbiauja su valgyklos 
personalu ir “Dainavos” įmo
ne, kuriai ši valgykla pri
klauso. Valgyklos darbuoto
jai tapo tarsi autotransporti
ninkų kolektyvo nariais: jie 
ir jų vaikai aprūpinami kelia
lapiais bei atilsinėmis, už 
gerą darbą pagerbiami ir 
skatinami.

Iš visos respublikos
Iš įvairių rajonų suvažiuoja 

vaikinai ir merginos mokytis 
Panevėžio hidromelioracijos 
tarybiniame ūkyje-techniku- 
me. Ši vidurinė specialioji 
mokykla ruošia melioracijos 
technikus, meistrus, darbų 
vykdytojus, primena “Tėvy- 
ne.

Kitąmet technikumas pa
žymės savo 30-metį. Dieni
niame jo skyriuje dabar mo
kosi per 900, o neakivaizdi
niame—400 busimųjų hidro- 
melioratorių ir mechanikų.

Į pagalbą gyvulių 
augintojams

Ukmergės įmonių sąraše 
neseniai atsirado naujas pa
vadinimas—Biochemijos fa
brikas. Jis įsikūrė prie Veis
lininkystės stoties.

Biochemijos fabriko ir jo 
cecho Kėdainiuose dabartinė 
produkcija—skrandžio sultys 
ir jodinolas gyvuliams gydy
ti, dietiniai preparatai ir mi
neraliniai mišiniai kiaulėms 
ir galvijams. Jau šiemet 
kiekvieno iš šių gaminių bus 
patiekta dešimtys tonų. 
“Gimtoji žemė” ta proga pri
mena, kad viena bioprepara- 
tų tona, sušerta su kitais 
pašarais, papildomai duoda 
keturias tonas mėsos.

Projektuojamos Ukmergės 
biochemijos fabriko antroji ir 
trečioji eilė.

Daržovių “fabrikas” 
prie Vilniaus

Pirmoji Vilniaus šiltnamių 
kombinato dalis—12 hektarų 
žieminio dengto grunto—bu
vo pastatyta praėjusiame 
penkmetyje. Dabar čia, in
formuoja “Draugystė,” vei
kia galinga žemės ūkio įmo
nė. Per pirmąjį pusmetį ji 
pateikė sostinės gyvento
jams 3 tūkstančius tonų ank
styvųjų daržovių ir žalumy
nų, beveik už pusę milijono 
rublių gėlių, gerokai viršyda
ma planines užduotis.

Kombinate dirba apie 800 
žmonių, iš jų daugiau kaip 
pustrečio šimto yra baigę 
aukštąjį arba specialųjį vidu
rinį mokslą.

Kombinato darbuotojams 
prie Pagirių pastatyta ir to
liau plečiama šiuolaikinė gy
venvietė. Penkiaaukščiuose 
namuose kasmet įkurtuves 
švenčia per pusšimtį šeimų. 
Veikia vaikų lopšelis-darže- 
lis, parduotuvė, buitinis pa

Nuotraukoje: “Karčemą ružavą” kviečia aplankyti [iš 
kairės] “šinkorka” administratorė V. Jurskienė ir padavė
jai V. Juknys, V. Juknienė, J. Dzviega.

A. Sabaliausko nuotr.

viljonas, kaimo ambulatorija, 
valgykla. Vietoj aštuonmetės 
mokyklos greitu laiku bus 
vidurinė, planuojama pasta
tyti naujus kultūros namus, 
stadioną, atvirą plaukymo 
baseiną.

Bendromis jėgomis
Kapsuko rajono “Bangos” 

kolūkio 30-mečio išvakarėse 
centrinėje šio ūkio gyvenvie
tėje Jungėnuose prie namų 
buvo prikaltos lentelės su 
gatvių pavadinimais ir namo 
numeriu. Be šito jau sunku 
išsiversti, rašo “Naujasis ke
lias,” nes buvęs mažytis kai
mas prie dulkėto vieškelio 
pastaraisiais metais virto so
lidžia gyvenviete. Kolūkis 
padeda persikeliantiems iš 
vienkiemių, išasfaltavo gat
ves, kasmet skelbia gražiau
sios sodybos konkursus.

Miestelio pakraštyje įsikū
ręs “Orijos” verpimo fabri
kas pastatė savo darbinin
kams 195 vietų bendrabutį, 
nemažai gyvenamųjų namų. 
Jungėnuose veikia “Žemės 
ūkio technikos” susivienijimo 
traktorių remonto dirbtuvės, 
tad ir jis rūpinasi gyventojų 
patogumais, miestelio gro
žiu. 78 šeimos gyvena žinybi
niuose butuose. Susivieniji
mo lėšomis pastatyta valgy
kla ir vaikų darželis, o aš
tuonmetę mokyklą jis statė 
kartu su kolūkiu.

Prie kolūkio kontoros ne
seniai iškilo originalus pasta
tas kultūros renginiams, ku
riame yra dvi salės. Trakto
rių remontininkų profsąjun
gos rūpesčio dėka Jungėnai 
turi orkestrą, kapelą, šokių 
ratelį, įvairių ansamblių.

Poilsiavietė prie ežerų
Tarp Giedrio ir Alanto 

ežerų pradėta statyti didelė 
Utenos įmonių darbininkų 
poilsiavietė. Pirmieji poilsio 
namus čia stato M. Melnikai- 
tės trikotažo ir galanterijos 
susivienijimas bei Laborato
rinių elektros krosnių gamy
kla.

Ateityje prie šių ežerų, 
informuoja “Lenino keliu,” 
vienu metu galės ilsėtis dau
giau kaip tūkstantis žmonių.

Praeities atšvaitai
Nebe pirmus metus Upytė

je, Panevėžio rajone, veikia 
muziejus apie linininkystės 
raidą mūsų krašte, šiomis 
dienomis Smilgiuose atidary
tas visuomeninis liaudies 
buities muziejus po atviru 
dangumi, kuriame galima pa
matyti šių apylinkių viduti
nio valstiečio sodybą ir jo 
gyvenimą prieš šimtą metų. 
Labai populiarus yra “Ekra
no” gamyklos visuomeninis 
muziejus, pasakojantis apie 
M. Raskovos moterų aviaci
jos pulką, Didžiojo Tėvynės 
karo metais kovojusį Tarybų 
Lietuvos padangėje.

Panevėžiečiai prekybinin
kai, praneša “Tėvynė,” pasi
telkę lakią liaudies meistro 
V. Palijansko vaizduotę, at
gaivino prie kelio į Krekena
vą “Karčemą ružavą.”

Parinko A. Petrauskas

“LAISVE

Šis bei tas ir dar kitkas
ALISĖ JONIKIENĖ

Ir kokių kurjozų nėra pri
daręs tas mūsų FBI (Federal 
Bureau of Investigation)?!!

Tada Martin Luther King, 
jr. pradėjo darbuotis tarp 
juodųjų piliečių, bandydamas 
juos išjudinti veikti už savo 
reikalus ir kartu su baltai
siais pažangiečiais veikti už 
visų darbo žmonių reikalus, 
to federalio biuro nariai jį 
sekiojo, viską darė, kad tik 
jis nustotų lygsvaros, tikėda
miesi tuom jį privesti prie 
saužudystės.

Štai kitas pavyzdys. 1970 
metais tas biuras įsigeidė 
diskredituoti aktorę Jean Se
gei. Jiems kažkodėl kliuvo 
jos draugavimasis su juodai
siais žmonėmis. Kada ji tapo 
nėščia, FBI viešai paskelbė, 
kad kūdikio tėvas esąs žy
mus Black Panther (juodųjų) 
organizacijos narys. Ji pama
čiusi šią žinią, tiek susijaudi
no, susilpnėjo kad kūdikis 
gimė prieš laiką ir—greit 
mirė. Roman Gary, jos vy
ras, sako, kad nuo to laiko 
kiekvienais metais kūdikio 
gimtadienio sukakties metu, 
aktorė Jean Segei bandė 
nusižudyti. Šiais metais, 
praėjusią savaitę ji paėmusi 
nuodų—tą ir padarė.

Sakoma, kad kūdikiui mi
rus, motina jį nuvežė į savo 
namus Iowa valstijoj stikli
niam grabe, kad visi matytų, 
kad kūdikis yra baltas. (Žinia 
tilpo “New York Times” 
rugs. 18 dieną).

•
Jeigu nenorite patekti į 

bedarbių eiles, nesisiekite 
būti advokatais. Jų, kaip 
matyt, yra didelis perviršis. 
Ypač Kalifornijos valstijoj jų 

. iarbių) yra daugiau negu 
bet kur kitur. Kalifornijos 
Jaunųjų Advokatų Susivieni
jimas surado, kad 40 nuošim
čių advokatūrą baigusių 1978 
m. birželio mėnesį laukia 
darbo.

Kalifornijoj yra 61 advoka
tūros mokykla, New Yorke 
13. Šiuo metu Kalifornijoj 
viso yra 70,000 advokatų. 
Spėjama, kad 1948 m. jau 
bus 100,000. Kaip visose 
darbo srityse, taip ir su šia 
profesija, dėl nedarbo nu
kenčia daugiau moterų ir 
mažųjų tautų žmonės.

Kalifornijoj yra 31 advoka- 

Vilniaus universiteto 
400 metų jubiliejui

\

Tegu kiti didžiuojasi Sorbonom
Ir Oksfordais, ir Harvardais garsiaisiais, 
Diktuojančiais madingam mokslui toną; 
Tegu jie girias atradimų vaisiais 
Ir Prinstonuos, ir Berkliuose turtinguos, 
Į kur patenka tas, kas-pinigingas, 
O tau brangiausia Vilniaus Alma Mater, 
Sulaukus tokio jubiliejaus metų.

Kiemų kiemai kiemeliai su arkadom! 
Koridoriai su vingiais ir skliautuoti 
Iš vieno priestato į kitą veda! 
Laipteliai laiptai, kojom nubrūžuoti 
Visų, ką židinys šviesos žavėjo, 
Kas basas siekti mokslo čia atėjo, 
Kad juo tėvynei kilt, kovot padėtų, 
Kad švyturiu tiesos tamsoj žėrėtų.

Čia užrašai lotyniški ant sienų 
Su ilgaamže išmintim senovės 
Byloja pergalingai mūsų dienai, 
Kaip aršios buvo už teisybę kovos, 
Kiek pastangų sunkių padėt reikėjo, 
Kad šviesti imtų pažangi idėja, 
Kiek vargti, triūsti, kęsti skriaudą teko, 
Betiesiant ateičiai didingą taką.

Kiek čia suplaukia rudenį jaunimo, 
Kai sienų gebenės pagelsta auksu,— 
Žvaliais veidais merginų ir vaikinų, 
Ištroškusių siekt mokslo kuo karščiausiai: 
Išgelbėt skalpeliu daug daug gyvybių, 
Sukurti dvasios turtų sodrią knygą, 
Statyti, kurt, laimėjimais dalintis, 
Kad pažanga pavirstų mokslo mintys.

J. Subata

tūrės mokykla, kuri priima 
mokinius, neišlaikiusius tam 
tikrų kvotimų. Kasmet tik 
apie 200 arba 10 nuošimčių 
jas baigę mokiniai tampa 
advokatais. Valstijos Advo
katų Susivienijimas jų nepri
ima. Nežiūrint, kad ir baigia 
mokslą, išlaiko visus kvoti
mus, būti samdomais ju šan
sai menki, sako California 
Young Lawyer’s Association.

•
Jau nebe naujiena, kad 

šiais laikais auganti jaunimas 
vietoj progresuoti, rodyti di
desnį gabumą mokslui, negu 
prieš dešimtį ar daugiau me
tų, pasireiškia kaip tik atbu
lai. “New York Times” laik
raštyje skaitome, kad nuo 
1970 metų pradinių ir viduri
nių mokyklų mokiniai rodo 
didelį protinio pajėgumo 
smukimą; sunkiai riša pro
blemas, ypač matematikos 
uždaviniuose.

Jau seniai žinomas faktas, 
kad daugelis vidurinę moky
klą (High School) baigusų 
paauglių negali dorai skaity
ti, o kai kurie visiškai nepa
jėgia. Kame priežastis?

Vieni kaltina mokytojus, 
kiti tėvus. Tiesa, kad vaikas 
namuose tinkamai auklėja
mas, maitinamas, vaikas, su 
kuriuo tėvai ir kiti namiškiai 
turi laiko daugiau bendrauti, 
bus visame kame sugabes- 
nis, bet ir tokie į tam tikras 
aplinkybes papuolę, praran
da gabumą ir (kai kurie) ir 
norą aukščiau pakilti.

•
Jau nebe paslaptis, kad 

jaunimas vartoja narkotikus. 
Veik kiekviename mieste, 
net ir mažesniuose, šiandien 
arti vidurinių mokyklų gali
ma nusipirkti nuo marijuana 
cigarečių iki nuodingiausio 
LSD. Daugel paauglių ! jau 
profesionališkai moka vartoti 
adatą ir įsileisti LSD. Dažnai 
skaitome laikraščiuose kiek 
narkotikų konfiskavo policija 
šalia tos ar tos mokyklos. 
Bet niekas to nesulaiko. Mat, 
tai labai pelningas užsiėmi
mas.

Kame priežastis, kad paau
gliai šiandien taip pasidavė 
narkotikams? Trumpai pasa
kius, tai ekonominės šių die
nų sąlygos.
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Panevėžio “Lino” fabrike kasmet išaudžiama daugiau 
kaip po 25 milijonus kvadratinių metrų drobių: portjerinių, 
paklodinių, žakardinių, suknelinių-kostiuminių, dažytų ir 
margintų audinių. Maždaug ketvirtadalis jų žymimi 
aukščiausios kokybės ženklu.

Nuotraukoje: įmonės dailininkės desinatorės J. Kuprevi- 
čienė ir D. Vašelienė prie naujų audinių.

A. Sabaliausko nuotr.

Pagaliau prabilo 
Darbo sekretorius

Manytum, kad prezidento 
Carterio kabinete svarbiau
sią vaidmenį vaidina arba 
turėtų vaidinti Darbo sekre
torius. Juk jis rūpinasi arba 
turėtų rūpintis protinio ir 
fizinio darbo darbininkų, ku
rie sudaro beveik 90 procen
tų šalies gyventojų, reika
lais. Deja, per pastaruosius 
dvejus metus nei spaudoje, 
nei televizijoje, nei praneši
muose per radiją nefiguravo 
dabartinis Darbo sekretorius 
Ray Marshall. Tik Darbo 
Dienos išvakarėje jis paskel
bė trumpą, kelių bendrų fra
zių pareiškimą: kokie jūs, 
amerikiečiai darbininkai, 
esate gabūs, talentingi, 
darbštus,—jūs neturite sau 
lygių pasaulyje darbo našu
me.

Nelaimė su mumis ameri
kiečiais yra tai, kad mes

Senatoriui Kennedy suteikta
slaptosios policijos protekcija

Washingtonas. — Artėjant 
prezidentiniams rinkimams 
ir didėjant galimybei, kad 
senatorius Edward Kennedy 
pasisiūlys Demokratų Parti
jai kandidatu į prezidentas, 
valdžioje kilo susirūpinimas 
jo saugumu. Todėl preziden

Ray Marshall
praradome pasitikėjimą savi
mi ir savo šalies ateitimi, 
kad mes turime tą pasitikėji
mą atsteigti ir kad atsteigsi- 
me tiktai suvienytomis dar
bininkų, samdytojų (kapita
listų) ir valdžios pastango
mis. Na ir, žinoma, sekreto
rius Marshall ragina ir šau
kia ypač organizuotus darbi
ninkus tose pastangose akty- 
viškai dalyvauti.

tas Carteris įsakė slaptajai 
policijai nuo dabar jį aprū
pinti nuolatine protekcija. 
Šioje nuotraukoje jau mato
me jį (viduryje) lydimą dvie
jų slaptosios policijos agen
tų.
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KANADOS ŽINIOS
Montreal, Quebec

KVIEČIAME Į “LAISVĖS” VAJAUS ATIDARYMĄ
Aldiečius, “Laisvės” skaitytojus ir visus geros valios 

tautiečius nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į šaukiamą 
aldiečių susirinkimą, kuriame, apart kuopos reikalų, 
oficialiai atidarysime laikraščio vajų. Turbūt nereikia 
aiškinti, kaip mums svarbu išlaikyti tą pažangų laikraštį, 
be kurio gyvenimas būtų labai nuobodus.

Susirinkimas įvyks spalio-October 6 d., šeštadienį, 1:30 
v. p. p., 3447 St. Laurens Str.

“LAISVĖS” REIKALAI
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigsis lapkričio 30 d.
Štai skelbiame ikišiol užsiregistravusių vajininkų pirmąjį 

pranešimą. Ši ataskaita įima mus pasiekusius laiškus su

KVIEČIA J KONCERTĄ
Quebeco-Tarybu Sąjungos 

Draugystė nuoširdžiai kvie
čia visus kuoskaitlingiau at
silankyti į Tarybinių profe
sionalų menininkų koncertą, 
kuris įvyks spalio-October 9 
d., antradienį, 613 Bol. 
Saint,Croix, Ville St. Lau
rent (kur anksčiau vyko kon
certas).

Pradžia 8 v. v. Įžanga 
nariams $4.00, nenariams 
$5.00.

MIRĖ
Rugsėjo 20 d. mirė Jonas 
Narbutas, sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Liūdesyje liko vai
kai Laima ir Algy.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
Prieš kiek laiko buvo sun

kiai sudaužius galvą Ona 
Kielienė. Be sąmonės nuvež
ta į ligoninę. Šiuos žodžius 
rašant, ligonė sveiksta na
muose.

Alice Juškienė laimingai 
pergyveno operaciją. Kai

šiuos žodžius skaitysite, ti
kiu, kad ligonė bus sugrįžusi 
į namus.

PRIEŠVEDYBINĖ 
PRAMOGA

Rugsėjo 16 d. suruošta 
labai graži priešvedybinė 
puota Brandai Alenskaitei, 
kurios vestuvės su ukrainų 
tautos vaikinu įvyks Spalio- 
October 20 d. Jaunoji buvo 
vertingai apdovanota, o vieš
nios puikiai pavaišintos.

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ
M. Paragis gavo liūdną 

žinią iš T. Lietuvos, kad ten 
mirė jo sesutė, su kuria prieš 
metus laiko pasimatė. Buvo 
sveika ir linksma, o jau 
dabar guli kapuos.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Rugsėjo 21 d. aukso žiedus 

sumainė Petras Šuplevičius 
su Jadze Harison (Aršaus- 
kiene). Medaus mėnesį pra
leis Toronte, pas savo vai
kus. P.

prenumeratomis ir aukomis iki rugsėjo 18 d.
KONTESTANTŲ STOVIS Punktai

J .Petkūnas ir Regina Trakimavičius, Worcester,Mass. 1,214 
New York vajininkai—N. Ventienė ir A. Mitchell 1,050 
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla.—P. Alekna.................1,018
Connecticut vajininkai........................................  753
Binghamton, New York..................................................... 631
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................... 618
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass............ 540
N. Dudonis, Aston, Pa........................................................ 468
L. Brazdžius, Sudbury, Ont:, Canada..............................460
Rochester, New York.............................................. 422
Montreal, Que., Canada.............................................. 320
LLD 198kp.,San Francisco-Oakland,Cal.,V.Taraškienė . 248 
E. Repšienė, Dorchester, Mass..........................................204
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada............................200
Toronto, Ont., Canada....................................................... 181

* * *
Naujų prenumeratų per šį laikotarpį gavome 6, kuriuos 

prisiuntė P. Alekna, St. Petersburg, Fla. (2); po vieną 
Martin Pocius, Haddonfield, N. J.; Beatrice Bready, Park 
Ridge, N. J.; J. Petkūnas ir Regina Trakimavičius, 
Worcester, Mass.; ir J. Vilkelienė, Laval, Que., Canada.

* * *
Elena Brazauskienė iš Hartford, Conn., prisiuntė Juozo 

ir Lucy Žemaičių 4 “Laisvės” Bendrovės Šerus vertės $20 ir 
Namo Bendrovės 6 šėrus vertės $150; taipgi Mike ir Louise 
Butkevičių 2 Namo Bendrovės šėrus vertės $50. Susidaro

TRUMPAI APIE VISKĄ
Visų mylima vasarėlė jau 

prabėgo, neužilgo prasidės 
sniego-pūgų laikas. Norėda
mi moraliai nenupulti, nepa
siduoti senatvei, nepaisanti 
be laiko,—geriausi vaistai 
yra knyga ir laikraštis. Bet 
šiandien progresyviam laik
raščiui būtinai reikia mūsų 
pagalbos, kol dar gatvių 
neužvertė sniegas.

Montrealio Lietuvių Lite
ratūros Draugija šaukia susi
rinkimų spalio 6 dieną, 1 vai. 
po pietų 3447 St. Laverens 
St. Kiekvieno susipratusio 
tautiečio pareiga pačiam da
lyvauti ir paraginti tuos, 
kurie neskaito mūsų spau
dos, kad ir jie dalyvautų. 
Bus kalbėtojas spaudos klau
simu. Kartu atnaujinsime 
laikraščių prenumeratas, ir 
pagal išgalę paremsime savo 
laikraštį. Kaip tenka patirti, 
šiandien visi pasigendame 
"Liaudies Balso." Žiūrėkime, 
kad tas pats neatsitiktų su 
"Laisve,” “Vilnimi,” “Švie- 
sa . . .

♦ * *
Dr. D. Taylor buvo garsus 

dantistas Montrealy. Pasi
keitus politinei atmosferai 
Quebece, su šeima persikėlė 
gyventi į London, Ont. Sako
si ten gyvenąs kaip imigran
tas, pasiilgo draugiškos Que- 
beco liaudies, ir vėl sugrįžo į 
Montrealį, ir savo profesijoje 
praktikuojasi.

* * *
Quebeco provincijos prem

jeras R. Levesqiue įspėjo 
Asbestos kasyklų kompaniją, 
kad jeigu ji nesutiks geruoju 
su valdžios siūlomomis sąly
gomis, įmonę perleisti pro
vincijai, tai įmonė bus eks
proprijuota.

♦ * ♦ ♦
1978 metais Quebeco dar

bovietėse įvyko 308,000 įvai
rūs susižeidimai ir 200 darbi
ninkų prarado gyvybę, o 
1976 metais žuvo 525 darbi
ninkai. Nors Party Quebe
cois išleido darbininkams pa
lankų įstatymą, kad jie dar
bovietėje turi teisę atsisaky
ti dirbti pavojingoje vietoje, 
nors bosai ir lieptų dirbti, 
tačiau Quebecas dar vis uži
ma pirmą vietą, kiek liečia

nelaimes, taip darbovietėse, 
taip ir ant kelių.

* * *
Canadian Labor Congress 

(C. L. C.), prezidentas M. 
Demortt pranešė, kad nuo 
dabar darbininkai boikotuos 
Čilėje gamintuosius produk
tus.

* * *
Katalikų parapijos Notre- 

Dame de la Prix klebonas 
Lapaga reporteriams prane
šė, kad mūrinė bažnyčia par
duodama. Statyta 1941 m. 
trys varpai, kiekvienas sve
riantis po 5,400 svarų jau 
parduoti katalikų bažnyčiai 
Edmont, Albertoje. Sako, 
kad Quebeco katalikus ištiko 
pirma tokia skaudi nelaimė.

* * *
Rugsėjo mėnesį budistai 

atidarė savo religinę kolegi
ją. Tai pirma tokios rūšies 
“mokslo” įstaiga Kanadoje. 
Ligi šiol Quebecas buvo viso
kių religinių įstaigų centru. 
Dabar atrodo, kad Ontario ir 
kitos provincijos Quebecą 
nukonkuruos.

* * *
Dabar Quebeco provincijo

je norėdamas turėti šautuvą, 
turi gauti policijos leidimą.

* * * *
Mes, kanadiečiai jau turi

me naują konservatyvišką 
valdžią J. Clarko vadovybė 
je. Iš karto tas Quebeco 
liaudį pritrenkė. Bet dabar, 
kaip atrodo, Clark Quebecui 
negrąsina kardu, kaip darė 
liberalas Trudeau.

Sunku tikėti, kad konser
vatorius būtų sukalbamesnis 
už liberalą reformų klausi
mu. Bet Clarko ir Levesqiue 
pasikalbėjimas baigėsi gero
je nuotaikoje. Taip rašo žur
nalistai. B. Kvietinskas

Visi dalyvaukite 
"Laisvės" vajuje! 

Užsakykite "Laisvę" 
savo giminėms 

Lietuvoje

iš viso auka “Laisvei” $220.
* * *

Į fondą gavome iki rugsėjo 18 d.:
Jadzė ir Kazys Churliai, Pattenburg, N. J............... $100.00
J. ir M. Svinkūnai, Waterbury, Conn...........................100.00
Ks. Karosienė, San Leandro, Cal., prisiminimui mi

rusio patėvio Prano S. Balčiūno........................ 90.00
Juozas ir Nastutė Kisieliai, London, Ont., Can.,

proga jų 50 m. vedybinės sukakties.................. 50.00
Stanley Vaineikis, Binghamton, New York, per H.

Pagiegalienę......................................................... 50.00
Frank Kontenis, Rochester, N. Y., prisiminimui mi

rusios žmonos Julijos..........................................50.00
Juozas Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada.................... 50.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., proga jo

89 m. gimtadienio sukakties...............  44.50
Konstancija Thomas, Binghamton, N. Y., per H.

Pagiegalienę......................................................... 38.00
Ona Babarskienė,Richmond Hill,N.Y.,per N.Ventienę. 35.00 
LLD Toronto kuopa, Ont., Canada, per M. Paužienę... 34.20 
Alg. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada...................... 33.34
Olga Grinkus,Vancouver,B.C.,Can.,per A.Grinkų.... 33.33 
Povilas Bukis,Vancouver,B.C.,Can.,per A.Grinkų ... 33.33 
V. Misiūnas, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę.. 30.00 
Sarah Bimbienė, Hawthrone, N. J., prisiminimui

mirusio vyro Juozo..............................................25.00
Antosė Račkauskienė, Haverhill, Mass..........................25.00
Theodore Kaeser, Brentwood, N. Y...............................25.00
M. Vilkauskienė, Pinellas Park, Fla., per V. Bunkų

prisiminimui mirusio vyro Vinco...................... 20.00
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę 20.00
N. Dudonis, Aston, Pennsylvania .................................. 20.00
M.Valatkienė,Bridgeport,Conn.,per N.Ventienę........20.00
M.Strižauskienė,Bridgeport,Conn.,per N.Ventienę .. 20.00 
Bronė Janauskienė, Willowdale, Ont., Can., prisi

minimui mirusio vyro Zigmo............................   20.00
V. Kvietkienė, Dorchester, Mass., per E. Repšienę .. 20.00 
V. Pačėsas, Worcester, Mass., per J. Petkūną ir R.

Trakimavičienę....................................................18.00
J. ir M.Ulozai,Waterbury,Conn.,per M.Svinkūnienę .. 18.00 
P. Gižauskienė, Runnemede, N. J., per N. Dudonį... 16.00 
P. Žukauskienė, Westwood, Mass., per M. Uždavinį . 15.00 
Bevardis, Worcester, Mass., per J. Petkūną ir R.

Trakimavičienę..................................................15.00
M. Trakimavičienę, Norwood, Mass., per M. Uždavinįl3.00 
G. Savage, Rochester, N. Y., per F. Kontenį............. 13.00
Antosė Sholunas, Hamden, Conn., per P. Alekną .... 13.00 
C. Kaziulis, Lawrence, Mass., per A. Račkauskienę

ir M. Sametis....................................................... 13.00
V. Ruginis, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę .. 13.00
K. Yenkelun, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę 13.00
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y......................................11.00
Mary Adams, Ronkonkoma, N. Y., per N. Ventienę.. 10.00 
Albina Maldeikis, Tillsonburg, Ont., Canada............. 10.00
Antanina Butkis, LaGrange, Ill......................................10.00
Ieva Kazakevičienė, Montreal, Quebec, Canada,

per P. Bendzaitienę.............................................10.00
Konstancija Mugianienė, Oakland, California, per

V. Taraškienė.......................................................10.00
Rozalija iš Bridgeport, Conn., per N. Ventienę..........10.00
M. Arisonas, Fairfield, Conn., per N. Ventienę.......... 10.00
Alma Bruwer, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną... 10.00 
Antosė Mathus, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną . 10.00 
Margaret Klishus, Clearwater, Fla., per P. Alekną .. 10.00 
Frank ir Adelė Valickas, Hawthorne, N.J....................10.00
A. ir J. Kodis, Lawrence, Mass., per A. Račkaus

kienę ir M. Sametis..............................................10.00
LLD 45 kuopos dovana vajininkui P. Aleknai, St.

Petersburg, Fla., kurią jis pervedė fondui.... 10.00
J. Senkus, Worcester, Mass., per J. Petkūną ir R.

Trakimavičienę...................................................10.00
K. ir O. Šolomskas, Floral Park, N.Y...........................10.00
L. Plutienė, Dorchester, Mass., per E. Repšienę........10.00
J. Vaitonis, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę.. .8.00 
Andrew Narus, Worcester, Mass., per J. Petkūną

ir R. Trakimavičienę............................................. 8.00
B. Yokubonis, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę. 7.00
M. Paužienė, Toronto, Ont., Canada..............................6.38
M. Uždavinis, Norwood, Mass.......................................... 5.00
Emma Usevage, Rochester, N. Y., per K. Žemaitienę .5.00 
Beatrice Bready, Park Ridge, N. J. ................................ 5.00
J. Vaičekauskas,Binghamton,N.Y.,per H.Pagiegalienę . 5.00 
Jennie Brown, Binghamton, N. Y., per H. Pagiegalienę . 5.00

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 7 d., toje 
pačioje vietoje. Kuopos pir
mininkė A. Maldaikienė susi
rinkimą atidarė 1:30 vai. 
popiet. Iš komiteto nedaly
vavo vice prezidentė Morta 
Burta ir sekretorė Marcelė, 
kuri jau keletą mėnesių susi
rinkimuose nedalyvauja. 
Pranešė, kad sekančiame su
sirinkime dalyvaus. Pirmi
ninkė pakvietė J. Vaicekaus
ką užrašyti nutarimus.

Kas liečia komiteto rapor
tus, tai finansų sekretorė 
Jennie Brown pranešė, jog 
pridavė Antanui Burt pašal
pos čekį $57.20 sumoje. Iždi
ninkė A. Pagiegalienė prane
šė, kad banko knygutėj yra 
$549.54. Komiteto raportai 
priimti vienbalsiai.

Perskaityta laikraščio 
“Laisvės” laiškas, kuriame 
prašoma paaukoti laikraščiui 
palaikyti. Laiškas priimtas.

Iždininkė A. Pagiegalienė 
parinko aukų. Aukojo: Mrs. 
Thomas, Endwell, N. Y. 
$38.00; A. Pagiegaliai $5.00; 
J. Vaicekauskas $5.00; Jen
nie Brown $5.00. Po $1.00 
aukojo Žemaitienė, Mačiu- 
kienė ir Maldaikienė. Viso 
sudėjo—$56.00.

Buvo plačiai kalbėta apie 
parengimo tikietus, kad pini
gai, gauti už tikietus, nebūtų 
grąžinami, jei narys į paren
gimą neatsilanko. Turime vi
si tą įsidėmėti, kad neįvyktų 
nesusipratimų.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias paruošė J. Vaice
kauskas savo gimtadieniui 
atsižymėti.

Sekantis susirinkimas 
įvyks spalio 5 d., toje pačioje 
vietoje, 1 vai. popiet. Malo
nėkite visi LDS 6 kuopos 
nariai dalyvauti.

Rugsėjo 8 d. teko aplanky
ti J. Navalinskiene kuri yra 
Willow Point Nurs; . Home. 
Sunku ją atpažinta bai su
menkus. Daug d- apie 
pažįstamus, nori žiu kaip 
jie gyvuoja. J. Vaicekauskas

Brockton, Mass.
Iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopos narė, “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja Kazi
miera Cereškienė. Jos arti
miesiems mūsų giliausia 
užuojauta.

* * *
L. L. D. 6 kuopos susirin

kimas įvyks spalio 7 dieną. 
Turėsime pasitarti “Laisvės” 
vajaus reikalais.

Charles Ustupas

Milžiniška protesto 
demonstracija New Yorke

Praeitą sekmadienį, rug
sėjo 23 dieną, New Yorko 
miesto žemutinėje dalyje 
Battery parke įvyko milžiniš
ka protesto demonstracija 
prieš branduolinės energijos 
vartojimą. Tai buvo didžiau
sią tos rūšies demonstracija 
šioje šalyje. Joje dalyvavo

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Spalio 13 dieną Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje įvyks 
LLD 45 kuopos nepaprastas 
renginys: bus atžymėti Tarp
tautiniai vaikų metai, su kal
bomis ir dainų programa. 
Pietūs 12 vai.

Lapkričio 10 dieną taip pat 
Lietuvių Piliečių salėje bus 
LLD 45 kp. renginys: įvyks 
žymios lietuvių poetes Salo
mėjos Neries 75-ojo gimta
dienio paminėjimas. Progra
moj bus dainų, kalbų ir 
poetės eilėraščių skaitymo.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. Įvyks 314 15 Avė. 
South. ..... V. Rimkienė

Haver lill, Mass.
Mes ir vėl stojame į darbą kaip vajininkės, norėdamos 

palaikyti “Laisvę.” Kurie norėtumėt atnaujinti bei užsipre
numeruoti laikraštį, arba paremti aukomis, kreipkitės į 
mus—A. Račkauskiene bei M. Sametis, arba rašykite 
sekamu antrašu:

A. Račkauskas
26 Cross Road
Ward Hill
Haverhill, Mass. 01830

Mūsų gera draugė iš Lawrence, Mass., A. Kodienė padeda 
mums kiek gali. Tai mes dirbsime išsijuosusios. Bet mes 
norime žinoti, kur mūsų didmiesčiai Massachusetts valstijo
je—Worcester, South Boston, Dorchester, irt. t.

A. Račkauskienė

A. Pagiegala, Johnson City, N. Y., per H. Pagiegalienę . 5.00
Helen Pagiegalienė, Johnson City, N. Y............................5.00
Anna Dudonis, Worcester, Mass., per J. Petkūną ir

R. Trakimavičienę..........................................  5.00
John Yorke, Hasbroųck Heights, N.J.............................. 3.00
August Gerbut, Bloomfield, Conn............. <......................3.00
Frank Petkūnas, Worcester, Mass., per J. Petkūną 

ir R. Trakimavičienę.........................  3.00
O. Serbentą, Worcester, Mass., per J. Petkūną ir

R. Trakimavičienę................................................. 2.00
Mary B. Gober, Wallingford, Conn.................................... 1.00
A. Mačiukas, Johnson City, N. Y., per H. Pagiegaliene.. 1.00
A. Žemaitis, Binghamton, N. Y., per H. Pagiegalienę ... 1.00
A. Maldeikis, Binghamton, N. Y., perH. Pagiegalienę . . 1.00

Viso................................................................ $1,492.08
* * *

Širdingai dėkojame ir prašome visų mūsų vajumi daugiau 
susirūpinti. ADMINISTRACIJA

apie 200,000 žmonių. Demon
stracijoje daug dalyvių buv 
autobusais ir traukiniais su 
vykusių iš Connecticut, Nev 
Jersey ir net iš Pennsyivc. 
valstijų.

167 dalyviai suareštuoti. 
Policija juos kaltina nesila' 
kymu jos patvarkymų.

Hartford, Conn.
Po ilgų atostogų Hartfordo 

Laisvės Choro nariai vėl su 
sirinko pamokoms ir papl; 
nuoti apie rudeninį koncert;1 
Bet kadangi ne visi nariai 
buvo susirinkę, tai apie ateit i 
nieko negalėjo nutarti.

Šiuo laiku Choro pirminiu
I kė Jerry DiCarli ligoninėj* 
Visi iš širdies linkime jai 
pasveikti.

Laisvės Choro pamokos 
įvyksta trečiadieniais 7:30 
vai. po pietų. Prašome visus 
narius ir nares dalyvauti ir 
naujus ateiti su mumis dai 
nuoti.

Laisvės Choras siunčia gi
liausią užuojautą giminėms ir 
artimiesiems draugams, mi 
rus Agatha Dagilienei, 
Windsor, Conn. E. B.

VYKS Į RYTŲ VOKIETIJĄ
Rytinės Vokietijos Komu 

nistų Partijos vadas Ho
necker pranešė, kad pakvies
tas ir su oficialiu vizitu spalio 
mėnesį atvyks Tarybų Są 
jungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas. Ta proga jis da 
lyvaus 30 metų sukakties 
nuo įsisteigimo Vokiečių De
mokratinės Respublikos mi 
nėjime.

Si istorinė sukaktis būsian 
ti visoje Respublikoje atžy
mėta didžiausiomis iškilmė
mis.

REPUBLIKONAI TIKISI 
LAIMĖT 3 VALSTIJOSE

Republikonų Partijos leidi
nyje “First Monday” rugsėjo 
laidoje reiškiamas pasitikėji
mas, kad šiemet republiko- 
nams pavyks net trijose vai 
stijose iš gubernatorių vietų 
išmesti demokratus ir išrink 
ti republikonus. Tomis vai 
stijomis yra: Louisiana, Ken
tucky ir Mississippi. Jose 
Demokratų Partija esanti su- 
sidemoralizavusi ir pasidali 
jusi, o Republikonų Partija 
žymiai sustiprėjusi ir vienin
ga.
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SVEČIUOSE

nietus surengdavo "Laisvės” ro)— sėdom į 
naudai pikniką bei gegužinę, 
l nsviečiai suvažiuodavo iš

1 New Yorko lietuvių moterų 
klubas dėkoja

Pirmiausia reikia tarti šir- Į O. Keraminai, S. Narbutie- 
dingą ačiū draugams Bronei nė, F. Mažilienė, M. Šukai- 
ir Walteriui Keršuliams už jų i tienė, J. Šimkienė ir seserys 
puikaus, gražaus sodelio pa
vedimą mums rugsėjo 16 d., 
kuri pasitaikė taip ideališkai 
puiki. O jie ne tik mums 
užleido savo sodelį, bet ir 
namą, kuriame paruošėme 
užkandžius. Jie taipgi paau
kojo maisto, kavutės ir kitų 
reikmenų prie vaišių.

Buvo malonu matyti svečių 
iš toliau. Ypatingai buvo 
malonu pasimatyti su Helen 
Dobrow iš St. Petersburg, 
Fla., kuri vieši New Yorko 
apylinkėje. Heleną newyor- 
kiečiai gerai pažįstame. Juk 
ji beveik užaugusi mūsų tar- 

I pe ir daug darbu prisidėjusi 
j mūsų judėjimui. Kiti iš toliau 
! atvykę buvo Ruth Bell, 
Amelia ir Walteris Yuskovic, 

! Petrikai net tryse—Katrina, 
Artūras ir Natalie, J. ir O. 
Keraminai. Vietinių svečių 
su klubietėmis irgi buvo ge
ras būrys. Beje, mus links-

i mino ir jaunieji Krivickai— 
Jurgutė ir Jonelis, kurie 

u ugus itpziu- ! atvyko su tėveliais žurnalis- 
ir sodą bei ] tais Sigitu ir Irena.

Programos metu prisimi
nėme “Laisvės” vajų. Džiugu

MŪSŲ NAUJIENOS Pramogų kalendorius

MALONI VIEŠNIA
Prieš porą savaičių New I sa^0’: 

Yorke trumpam laikui buvo į 
sustojusi Ksavera Karosie- i • 

Jeskevičiūtės, nors jos pa-, nė. Ji dalyvavo Chicagoje ' -• ’ ■' 
čios negalėjo su mumis tą Amerikos-Sovietų draugys-W-....

tės suvažiavime. New Yorke ! $39.| dieną dalyvauti. J. Lazaus-į______ ____ _ ___  ____
i kienė prisiuntė įvairių dova- I viešnia porai dienų buvo ap- |

• 1 • I . . __ . _ _ —

i nes, bet žmogų pažįsta ir , 
! turi pilnus jausmus. Mykolas , 
i___ : "Gerai, kad užėjai,
! noriu sumokėti už “Laisvę” 
; ir pagal savo išgalę,paaukoti.
Žinai, kad “Laisvei” reikia 

! paramos.” Jis viso įteikė

LAPKRIČIO 11 D.
"Laisvės” metinis koncer

tas su pietumis. Vieta: Lais
vės salėje, 102-02 Liberty

J. K. Čiurliai
Vr daug metų draugai j Benderis ir mudu su Nellie
K. Čiurliai vieną kartą per 1 Ventiene (Nellie prie vai

ru aši n ą ir už
poros valandų atsiradome 
Pattenburg, N. J., gražioj 
Jadzės ir Kazimiero Čiurlių 
sodyboj. “

Kol Ciurlienė paruošė pie
tus, turėjome progos apžiū
rėti jų daržą i 
pasikalbėti. Pietūs buvo sko- 

artimų ningai paruošti.
A. Bimba palinkėjo drau- pranešti, kad ne taip gausus 

gams Čiurliams sveikatos ir būrelis
Antanas Bimba (dar ilgo amžiaus, ir padaina- (aukomis $528 sudėjo. Auko-

Dabar Čiurliai jau nepajė- 
;i surengti didesnių pikni- 
, bet visvien kas metai 
Mko ta seną, įsigyvenusią

<eletą savo 
paminėt i Kazimiero

Laisvės” fondą

taipgi gavo nuo Jadzės pa-1 vom “Ilgiausių metų."
Į,virtimą, ir keletas kitų nu l Jadzė Ciurlienė įteikė $100 
vykti i pa rengimą. "Laisvėje” paramos.

I ‘iena pasitaikė labai graži, Padėkoję už auką ir vaišes, 
lai penkiese Antanas Bim-į sėdome į mašiną ir patrau- 
l>a. Jurgis \ arisonas, Karolis ! kėni atgal į New Yorką.P. V.

kūrybinės inteligentijos ryšiai su respublikos 
pramonės įmonių kolektyvais, žemdirbiais. Nuotraukoje: 
rašytojas A. Bieliauskas svečiuose pas Kauno “Ziberto” 
šilko kombinato darbininkus. Jis tapo kombinato premijos 
laureatu.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ntanas Malinauskas
mirė 1964 m. rugsėjo 16 d.

Liekai e liūdesy, netekus mylimo ir mus mylėjusio 
vyro r tėvo. Ir •dandien tebespaudžia širdis 

prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai kentė 
po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę išgel
bėti arba tas kančias 
mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hdls kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

Brooklyn, N. Y.

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona
WILLIAM, sūnus

HELEN, duktė

LAIDO TUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
HM 38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

jusiu vardai telpa žemiau. 
Taip pat aukomis mūsų Klu
bą parėmė W. Misiūnas $15; 
ir po $5 Jurgis Waresonas, 
A. Rainienė ir U. Bagdonie
nė; o laimėjimais suplaukė 
$27.

Maistu bei šiaip dovanomis 
prisidėjo E. N. Shumbriai, 
Ona Jozėnienė, Artūras Pe
triką, Krivickų šeima, J. ir

nėlių.
Nėra pobūvio, kuriame ga- ! 

lėtume apsieiti be darbinin
kų. Taip ir čia buvo. Daug l 
darbo įdėjo Povilas ir Nelė; 
Ventai, Karolis Benderis, 
Nelė Shumbrienė, Nastėj 
Buknienė; M. Stukienė su- I 
pirko maistą iš vakaro, nes i 
dėl darbo sąlygų negalėjo' 
būti mūsų tarpe sekmadienį. I 
Dėkojame visiems.

Sekamas Klubo susirinki- j 
mas įvyks spalio 16 d., Lais
vės salėje. Klubo Valdyba

Aukos “Laisvės” vajui per 
Moterų susirinkimą rugsėjo 
16 d.:
Ilsė ir Antanas

Bimbai.............. $100.00
Helen Dobrow, St.

Petersburg, Fla. 
Adelė Rainienė...........50.00
Katrina ir Artūras

Petrikai..................50.00
Walter ir Amelia

Yuskovic................50.00
Draugai iš Long Island. 25.00 
Ed ir Nellie Shumbris . 25.00 
Ieva Mizarienė............. 25.00
Ona Yozėnienė..............20.00
Ruth Bell..................... 20.00
M. Šukaitienė..............20.00
Anne Yakstis................20.00
M. Hacinkevičius.......... 18.00
M. K. Adomonis.......... 15.00
F. Maželienė................10.00
U. Bagdonienė.............. 10.00
J. Šimkienė..................10.00
Geo. Waresonas .. .. .. 10,00

Viso................... $528.00

TARP LIETUVIŲ
SERGA

Veronika Milenkevičienė 
pergyveno sunkią vidurių 
operaciją rugsėjo 20 d. Ji 
buvo nuvežta į Lutheran 
Medical Center, Brooklyn, 
N. Y. rugsėjo 19 d. ir tą 
naktį ją reikėjo operuoti. 
Teko kalbėtis su Milenkevi- 
čių malonia dukrele Eldana 
Imilkowski, kuri taip uoliai 
tėvelius prižiūri. Eldana sa
kė, kad kol kas mamytė 
randasi "intensive care" 
kambaryje. Linkime draugei 
Milenkevičienei greit susti
prėti.

NELAIMĖS
Visi niujorkiečiai gerai pa

žįstame draugus Kasmočius, 
kurie gyvendami Brooklyne, 
niekad neapleido mūsų susi
rinkimų nei pobūvių. Jie 
dabar gyvena Huntington, 
Long Island. Rugpjūčio 3 d. į 
Kasmočių namus dienos me
tu įsibrovė vagis, smarkiai 
apdaužė d. Kasmočienę ir iš 
jos pavogė tik ką išmainytus 
“social security” čekio pini
gus. Tuo laiku tik ji viena 
buvo namie, nors tai buvo

Didelis ačiū, tau, drauge 
Adomom'. Linkime, kad grei
tai pilnai pasveiktum.

sistojusi pas Bronę ir Waite- i 
rį Keršulius. Vieną vakarą 1 
Ilsė ir Antanas Bimbai vieš- ;
nią pasikvietė pas save pra- j ATVYKO IŠ LIETUVOS 
leisti vakarą ir pasikalbėti i 
prie vaišingo Ilsės paruošto 
stalo. Buvo malonu išgirsti 
draugės Ksaveros kelionės 
tikslą į Tarybų Sąjungą ir į 
Lietuvą.

Maskvoje Ksavera pateikėį 
pranešimą apie Amerikos- 
Rusijos Instituto veiklą.

K. Karosienė yra Instituto! 
pirmininkė, pareigas eina: 
San Francisco, Cal., T. Lie-1 
tu vos vyriausybė K. Karo-! 
sienę pakvietė dalyvauti Vii-j 
niaus universiteto 400 metų j 
Jubiliejaus minėjime.

Linkime draugei Ksaverai 
geros kloties kelionėje ir 

.50.00 sėkmės bei sveikatos didelia-

Organizuotos 
moterys kovoje

New Yorkas. — Rugsėjo 
17 dieną čia įvyko pirmoji 
Darbo Unijų Moterų Narių 
Kaolicijos metinė konvenci
ja. Tai buvo nepaprastai 
skaitlinga konvencija. Joje 
dalyvavo apie 1,200 delega
čių ir viešnių.

Konvencijos priimtoje re
zoliucijoje unijistas prižada 
kuo energingiausiai organi
zuoti neorganizuotus darbi
ninkus į darbo unijas ir 
kovoti už lygų darbą lygų 
atlyginimą su vyrais. Dabar,

Rugsėjo 19 dieną iš Tarybų 
I Lietuvos atvyko dvi lietuvai- 
I tės pas savo gimines vienam 
! mėnesiui paviešėti. Viena 
i simpatinga daktarė iš Žemai- 
i tijos sostinės Telšių, tai Ri- 
' mutė Skerevičiūtė. Ji atvyko 
j pas savo tetą Dorą Skerevi- 
■ čienę.

Kita viešnia, tai mokytoja 
į iš Klaipėdos. Ji atvyko pas 
savo seserį.

Taipgi teko sužinoti, kad į kaip žinoma, bendrai paė- 
pas Praną Bručą iš T. Lietu- mus, tuose pačiuose darbuo- 
vos yra atvykęs jo pusbrolis. Į se moterų algos apie 40 proc.

P. Venta ! mažesnės negu vyrų.

vidudienis. Draugas Kasmo
čius buvo kieme ir nieko 
negirdėjo. Parėjusi namo, 
duktė rado mamytę papluku
sią kraujuose.

Rugpjūčio 10 d. d. Kasmo- 
čienė buvo ligoninėje operuo
ta. Ten išbuvo savaitę laiko. 
Jai sugrįžus, d. Kasmočius- 
buvo išvežtas į ligoninę, kur 
išbuvo taipgi apie savaitę 
laiko.

Linkime draugams Kasmo- 
čiams pergyventi šias nelai
mes ir vėl būti energingais, 
kaip ir seniau.

me, atsakomingame darbe.

LANKĖMĖS
Mečislovas Hacinkevičius, 

gyvenąs Great Neck, L. L, 
yra geras Laisvietis ir Aido 
Choro narys. Jis paskambino 
ir pakvietė, nuvažiuot pas jį 
nes nori užsimokėti “Lais
vės” prenumeratą. Daktaras 
jam pataręs eiti į ligoninę 
sveikatai pataisyti. Nastė 
Buknienė ir mudu su Nele 
nuvažiavome.

Mečislovą radome geroje 
nuotaikoje. Atrodo sveikas ir 
judrus. Bet sakė, kad kas 
negerai su jo viduriais. Gerai 
mus pavaišino, sumokėjo už 
prenumeratą ir pridėjo 
“Laisvei” aukų—viso $30.

Ačiū, Mečislovai, už auką 
ir vaišes. Linkime tau, drau
ge, sutaisyti sveikatą ir grįž
ti į chorą.

M. Hacinkevičiaus kaimy
nystėje gyvena kitas geras 
laisvietis—Mykolas Adomo
nis. Užėjau jį aplankyti. Jo 
sveikata silpna, mažai begir- 
di. Neseniai grįžo iš ligoni-

IŠ DEMONSTRACIJOS
Rugsėjo 23 dieną New Yorke įvyko didelė protesto 

demonstracija prieš branduolinės energijos vartojimą. Joje 
ir man teko dalyvauti.

Radijas ir T. V. sako, kad buvo 200 tūkstančių dalyvių. 
Galėjo būti ir daugiau. Kas gi galėjo dalyvius suskaityti. 
Per 5 valandas vieni žmonės išėjo, kiti atėjo.

Nuotaika žmonėse buvo puiki. Buvo keletas gerų 
kalbėtojų. Visi kalbėtojai pabrėžė branduolinės energijos 
ir branduolių karo pavojų žmonijai.

Vaizdas demonstracijoje. G. Warison

BRIEFS

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

Po trijų savaičių viešnagės 
Lietuvoje Mildred Stensler 
ir Viktoras Becker jau grįžo 
pilni gerų prisiminimų. Ti
kiu, kad jie patys parašys 
savo įspūdžius. Laukiame.

Žurnalistė, fotografė Salo
mėja Narkeliūnaitė dar tebe
vieši Lietuvoje, bet manome, 
kad sugrįš ateinantį savait
galį. Manau, ji parveš ir 
filmų iš Vilniaus universiteto 
400 m. jubiliejaus.

Ieva Mizarienė

WINDSOR, CONN.
Minis

Agatha Baranauskaitei— 
Dagilienei

Reiškiame gilią užuojautą giminėms bei artimie
siems.

V. Kazlau
J. Kazlau
W. Hollis
E. Klimas
A. Kenyon
R. Skardžius

M. Barnett
E. Brazauskas
C. Brazauskas
T. Skardžius
J. Chernauskas
H. Carlson

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Domininko M. Šolomsko
Mirė 

1976 rugsėjo 30 d.
Jau praėjo treji metai be mūsų mylimo vyro ir 

tėvo. Mes jo niekada neužmiršime.
Žmona-KAROLINA
Duktė —ONA

Tėviškės 
dienos
Jos tokios paklusnios 
ir nesuvaldomos tokios, 
randais ir juostom gula, 
ir lengvabūdiškai tuokias 
su žmogum ir medžiu, 
ir molį brandina. 
Ąžuolams nudžiūvus 
tampa šaukštais, statinėm 
ir pabyra juoko karoliais 
iš vyno, putoto alaus. 
Ateina kaip broliai, 
ateina paguoti, priglaust. 
Auga trobos ir slenksčiai, 
bręsta laikas laukuos. 
Tėviškės žemei šiandien 
iki žemės lenkiuos.
Mano tėviškės dienos— 
tai tėviškės duona. 
Kiek laimės, dieve, 
ji man neša ir duoda. 
Tos duobės— 
tai žingsniai, 
ėjimas, 
bėgimas, 
klupimas.
Šiandien 
rytoj ir poryt 
reikalaus 

savo duoklės 
nenoras ir pyktis. 
Tos duobės— 
vien juokas, 
nes mano kely, 
o aš 
to kelio 
tiktai vidury.

Do you wonder why there 
are so many bad foods and 
bad beverages on the mar
ket? Well, the reason is 
clear—profits. Profits for big 
companies like — Heinz, Co
ca-Cola, General Foods and 
others have gone up, up, up.

Thus, you can plainly see 
that in selling wholesome, 
good, natural foods, one 
would have a very difficult 
time getting rich but it is 
easy to make millions and 
millions by turning out junk, 
be it food or drink. 

* * *
There would be no pro

blem children if there were welding taxes strength in 
they j states such as Hawaii which 

have no law regulating the 
maximum weights women

Heming- may handle. Use

Į way would have been 80 this 
lyear. Charles Scribenr’s 
-Sons announced that it 
- would publish “The Letters 
of Ernest Hemingway” in 
the fall of 1980. Volume will 
consist of some 800 letters.* * ♦

For the last 18 years, Mrs. 
Desire Brooks has welded 
everything from the booster 
rockets in the initial Apollo 
space flights to torpedo 
tubes and luxury yachts.

Mrs. Brooks, the only 
woman member of the Ha
waii chapter of the American 
Welding Society, says that

Algimantas Kaminskas

VISI SKAITYTOJAI 
DALYVAUKITE 

“LAISVĖS” VAJUJE

no problem parents, 
say. * * *

Famous writer

only woman welder, Desire Brooks.




