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KRISLAI
Naujas pavyzdys 
Ko žmonija tikisi? 
Žodis kitas vajaus reikalais 
Už kuo plačiausius ryšius 
Didelis ačiū

A. BIMBA
Iš Arizona valstijos prane

šama, kad ten jos gubernato
rius įsakė Nacionalinei gvar
dijai tuojau užimti jau seno
kai privatiškos kompanijos 
operuojamą didžiulę bran
duolinę jėgainę. Pasirodo, 
kad jėgainė sugedo, ir iš jos 
pradėjo į orą ir vandenį eiti 
tam tikri radiaciją teikianti 
pavojingi chemikalai.

Pasirodo, kad tas pavojus 
jau buvo numatytas liepos 
mėnesį ir Arizonos valstijos 
atominės energijos komisijos 
duotas jėgainės savininkams 
įsakymas tuoj tą pavojų pa
šalinti, bet jie atsisakė tą 
padaryti. Jie sakė, kad jokio 
pavojaus niekam nėra ir kad 
komisija tik prie jų kabinėja
si ir nori pakenkti jų biznio 
reikalams.

Čia turime dar vieną ryškų 
pavyzdį, kaip negalima pasi
tikėti branduolinėmis jėgai
nėmis ir jų savininkais. Šis 
įvyks dar labiau sustiprins 
šalyje besivystantį judėjimą 
už uždarymą visų branduoli
nių jėgainių ir nevartojimą 
branduolinės energijos.

Jau gerokai įsisiūbavus 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesija. Joje daly
vauja 150 valstybių atstovai. 
Tai bene bus skaitlingiausia 
sesija iš visų iki šiol buvusių.

Sesijos darbotvarkėje yra 
apie 120 klausimų. Svarbiau
si iš jų siejasi su priemonė
mis, kurios prisidėtų prie 
ginklavimosi varžybų apribo
jimo ir nusiginklavimo, padė
tų tarptautiniuose santykiuo
se mažinti įtempimą ir stip
rinti tautų bei valstybių sau
gumą.

Tais svarbiais klausimais 
sesijos delegatai apsvarstys 
konkrečius pasiūlymus, ku
riuos yra pateikusi Tarybų 
Sąjunga. Žmonija tikisi, kad 
ši sesija jos nesuvils, kad ji 
tuos pasiūlymus užgirs.

Nors ‘Laisvės” vajus tęsia
si jau visą mėnesį, bet jis, 
pasak laikraščio administra
cijos, dar nėra įsibėgėjęs 
taip, kaip turėtų būti, jo 
pasiekimu dar negalima pasi
džiaugti. Visi skaitytojai ir 
rėmėjai esate nuoširdžiausiai 
prašomi tuo susirūpinti. Va
jaus tikslai turi būti pasiekti 
visus šimtu procentų. Nuo 
dabar toks šūkis turi būti 
mūsų visų!

Dabar jau daugiau negu 
aišku kiekvienam geros va
lios, susipratusiam lietuviui, 
kad kuo platesni kultūriniai 
ryšiai tarp Lietuvos ir lietu
viškosios išeivijos, kuo ge
riau. Ypatingai tie ryšiai 
naudingi ir reikalingi mums, 
lietuviams išeivijoje.

Priešingą nusistatymą gina 
ir puoselėja tiktai lietuvių 
tautos atplaišos.

Viena ir bene svarbiausia 
tokių ryšių forma yra eks
kursijos į Tarybų Lietuvą ir 
Lietuvos ne tik veikėjų, bet 
ir eilinių žmonių lankymasis 
Jungtinėse Valstijoje bei Ka
nadoje. Džiugu, kad tiek 
ekskursijos, tiek tas lanky
masis kasmet gausėja.

Prezidentas ragina 
besąlyginiai ratifikuoti

sutartį su Tarybų Sąjunga

Praeitą pirmadienį, spalio 1 dieną, prezidentas Carter 
pasakė savo ilgai lauktą kalbą apie “tarybinę brigadą 
Kuboje.” Jis sakė, kad jis yra žvalgybos pilnai įtikintas,
jog Tarybų Sąjunga Kuboje laiko kariniams žygiams 
paruoštą arti 3,000 kareivių armijos brigadą, bet ji 
nesudaranti Jungtinių Valstijų saugumui jokio pavojaus ir 
jos ten buvimą nereikia sieti su ratifikavimu (patvirtinimu) 
su Tarybų Sąjunga sutarties dėl strateginių ginklų 
apribojimo (SALT II). Ši sutartis labai svarbi ir lygiai 
reikalinga visiems. Jis stipriai ragino Senatą sutartį 
besąlyginiai ratifikuoti.

Iš savo pusės, prezidentas žada visur stiprinti Amerikos 
karines jėgas, ypač tuoj sustiprinti šios šalies militarinę 
bazę Guantanamoje, Kubos pašonėje.

Kaip žinia, Tarybų Sąjunga yra paneigus jai daromą 
primetimą, kad Kuboje esanti jos grupė kareivių esanti 
kariniame žygiams parengta armijos brigada. Jie ten tik 
padeda Kubai lavinti savo kareivius. Jie ten randasi Kubos 
valdžios pageidavimu.

Entuziastiškai užgyrė 
Kennedy kandidatūrą

Sen. Edward Kennedy

Beveik tomis pačiomis die
nomis iš Lietuvos gavau dvi 
autografuotas, šiemet išleis
tas knygas. Jų autorės yra 
žymios lietuvių tautos duk
ros: Michalina Meškauskienė 
ir Leokadija Petkevičienė.

Michalina savo knygoje 
“Tolimi artimi metai” kalba 
apie savo išgyvenimus, jai 
išėjus iš kalėjimo, kuriame ji 
buvo smetoninio režimo lai
koma aštuonerius metus. 
Leokadija savo knygoje 
“Didvyriškos kovos avangar
de” plačiai apibūdina Jungti
nių Valstijų pažangiųjų lietu- 
vių-komunistų veiklą 1919- 
1969 metais.

Didelis, nuoširdus ačiū 
abiem autorėm.

Boston, Mass. — Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso Massachusetts valsti
jos tarybos sušauktame susi
rinkime rugsėjo 28 dieną 
dalyvavo daugiau kaip 1,000 
unijistų. Į jį buvo pakviestas 
ir kalbėjo senatorius Edward 
Kennedy. Jis buvo labai en
tuziastiškai sutiktas ir svei
kinimas.

Susirinkimas vieningai už
gyrė Sen. Kennedy kandida
tūrą į JAV prezidentus 1980 
m. rinkimuose. Bet iš savo 
pusės Kennedy dar nėra pa
sakęs, kad jis kandidatūrą 
priims, jeigu ji jam bus 
pasiūlyta Demokratų parti
jos suvažiavime, kuriame 
bus kandidatas renkamas.

Washingtonas. — Kalba
ma, kad trumpoje ateityje 
prezidento Jimmy Carter 
brolis Billy Carter užsiregis
truos svetimos valstybės 
agentu. Jis, girdi atstovaus 
Washingtone Lybiją!

Liberalai žada 
atsigriebti

Londonas. Šiuo laiku 
Anglijos Liberalų Partija yra 
labai susilpnėjusi. Bet jos 
vadai mano, kad šalyje padė
tis tokia, jog jiems yra proga 
atsigriebti ir ateinančiuose 
rinkimuose į parlamentą lai
mėti keletą naujų vietų.

Svarbus darbo unijų 
judėjimo suvažiavimas

Popiežius prieš ginklavimosi 
varžybas ir karus

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso 15-toji konstitucinė 
konvencija šaukiama šių me
tų lapkričio mėnesį Washing
tone. Ji prasidės lapkričio 15 
dieną ir tęsis apie savaitę 
laiko. Konvencijos šaukime 
pabrėžiama, kad šis sąskry
dis įvyks “tuo laiku, kai 
Amerikos darbininkams ir 
visiems amerikiečiams tenka 
susidurti su labai svarbiomis 
ir greitomis problemomis.” 
Tos problemos: ekonominė 
krizė, infliacija, nedarbas, 
kainų kilimas, valdančiosios 
klasės agresija prieš darbo 
unijas tikslu jas sunaikinti.

ADF-ICK atstovauja 
13,600,000 darbininkų. Kon
vencijoje dalyvausią apie 
1,200 delegatų.

Ilgametis prezidentas 
George Meany pareiškė, kad 
jis iš tos vietos pasitrauks ir 
užleis ją kitam, jaunesniam 
unijų veikėjui. Meany jau 81 
metų.

Ir gerai, kad Meany pasi
traukia. Šios šalies darbo

Laiškai sen. Church 
su paraginimu

Washingtonas. — Senato
rius Frank Church yra Sena
to užsienio reikalams ko
miteto pirmininkas. Nuo jo 
nusistatymo daug priklauso 
sutarties su Tarybų Sąjunga 
(SALT II) ratifikavimas. Sa
koma, kad senatorius Church 
dabar yra tiesiog užverstas 
laiškais, raginančiais jį ne
sieti keleto tarybinių karei
vių buvimą Kuboje su šios 
sutarties ratifikavimu. Jie 
ten randasi jau daug metų ir 
nesudaro Jungtinių Valstijų 
saugumui jokio pavojaus. Jų

TELEGRAMA IŠ LIETUVOS

DOVANA VILNIAUS 
UNIVERSITETUI

JAV generalinio konsulo 
Leningrade pavaduotojas 
Frank B. Crump rugsėjo 
27 dieną iškilmingoje aplin
koje įteikė Vilniaus universi
tetui vertingą knygų kolekci
ją—naujausius įvairių moks
lo sričių veikalus, enciklope
dinio pobūdžio leidinius, ge
riausius šiuolaikinės ameri
kiečių grožinės literatūros 
pavyzdžius. Tai—JAV val
stybinė dovana Vilniaus Uni
versitetui jo įsikūrimo 400 
metinių proga.

Įteikdamas kolekcija 
Frank B. Crump pareiškė, 
kad “ši dovana simbolizuoja

Prez. Carterio 
pasiūlymas laimėjo

Washingtonas. — Senatas 
60 balsų prieš 22, o Atstovų 
Rūmai 215 balsų prieš 201 
užgyrė prezidento Carterio 
pasiūlymą įsteigti atskirą 
Apšvietos Departamentą. Iki 
šiol, kaip žinia, visais apšvie
tos bei mokyklų reikalais 
rūpinasi Sveikatos, apšvietos 
ir gerovės departamentas. 
Šis Kongreso nutarimas lai
komas gana geru prezidento 
laimėjimu.

Dabar kabinetas bus 13 
departamentų.

unijų judėjimui verkiančiai 
reikia naujos vadovybės. Da
bartinė vadovybė su Meany 
priešakyje visiškai pamiršo 
organizuoti neorganizuotus 
darbininkus. Pasėka: daug 
unijų ne tik nepaaugo nariais 
per paskutinį dešimtmetį, 
bet dar žymiai sumažėjo. 
Politiniais klausimais ji laiko
si konservatyvaus, reakcinio 
kurso, kas labai trukdo uni
joms atsilaikyti prieš kapita
listų klasės vedamą įtemptą 
ofensyvą.

Karo laivyno 
manevrai

Praeitą savaitę prie Nor
vegijos jūroje NATO 8 val
stybės vykdė savo karinių 
laivynų manevrus. Manevrai 
buvo labai platūs. Juose da
lyvavo net 70 karo laivų, 
apie 17,000 asmenų ir 200 
karinių lėktuvų.

Manevruose dalyvavo šios 
šalys: belgija, Canada, Vaka
rinė Vokietija, Holandija, 
Norvegija, Portugalija, An
glija ir Jungtinės Valstijos.

ten misija padėti lavinti ku
biečius kareivius.

Kaip ten bebūtų, jų ten 
buvimas yra visai atskiras 
klausimas, kaip kad yra 
Jungtinių Valstijų laikymas 
užsieniuose daugybėje šalių 
ne tik kareivių grupių, bet 
didžiulių militarinių bazių, 
pilnai paruoštų karui.

Reikia tikėtis, kad tie iš 
įvairių šalies kampų ragini
mai teigiamai paveiks sen. 
Church ir jis pilnai rems 
“SALT II” ratifikavimą.

mūsų norus plėsti ir stiprinti 
kultūrinius bei mokslinius 
ryšius. Suteiktą jam galimy
bę pasveikinti seniausią 
TSRS ir rytų Europos uni
versitetą jis laiko didžiule 
garbe.”

Padėkos kalboje Vilniaus 
universiteto rektorius, socia
listinio darbo didvyris, aka
demikas Jonas Kubilius pa
reiškė, kad JAV dovanotų 
knygų kolekcija praturtino 
beveik keturių milijonų tomų 
Universiteto mokslinę biblio
teką. Gautos knygos tarnaus 
praktiniams mokslo ir moky
mo tikslams.
JAV DAILININKŲ
DARBŲ PARODA

Lietuvos dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose Vilniu
je atidaryta JAV nacionali
nės akademijos tikrojo nario, 
dailininko profesoriaus Vy
tauto Jonyno ir jo žmonos 
Irenos Griežės kūrinių paro
da. Joje eksponuojamos Vy
tauto Jonyno graviūros, lito
grafijos, akvarelės ir pieši
niai. Irenos griežės kūrybą 
representuoja naujausi pa
stelės ir tapybos darbai.

Didžiąją dalį Vilniuje eks
ponuojamų darbų žymusis 
JAV dailininkas padovanojo 
savo gimtinei, perduodamas 
juos saugoti Lietuvos TSR 
dailės muziejui. \

V. Petkevičienė I

Popiežius Jonas Povilas II kalba Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos sesijoje spalio 2 dieną.

Reikia pripažinti, kad katalikų bažnyčios galvos, Popie
žiaus Jono Povilo II pasirodymas Jungtinių Tautų Genera
linėje Asamblėjoje šioje sesijoje buvo svarbus įvykis. Jis 
čia spalio 2 dieną pasakė svarbią, plačią, įdomią kalbą, kuri 
buvo šiltai delegatų entuziastiškai sutikta. Popiežiaus 
kalba tęsėsi daugiau valandos laiko. Jis savo kalboje 
palietė daugybę svarbių klausimų. Popiežius griežtai 
pasmerkė nūdieniame pasaulyje ginklavimosi varžybas, 
karus, imperializmą, nelygybę ir skurdą.

SUSITARĖ AR NE?
United Nations, N. Y. — 

Prieš grįžtant į Maskvą Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Andrei A. 
Gromyko turėjo tartis su 
Jungtinių Valstijų valstybes 
sekretoriumi Cyrus R. 
Vance. Pasitarimas įvyko 
Vance raštinėje ir tęsėsi pus
ketvirtos valandos.

Sakoma, kad jie tarėsi dėl 
santykių su Kuba. Kaip ži
nia, šios šalies detentės prie
šai ir šaltojo karo šalininkai 
primeta Tarybų Sąjungai lai
kymą Kuboje karui paruoš
tos armijos brigados iš nuo 2 
iki 3 tūkstančių kareivių. 
Tarybų Sąjungos vadovybė 
tai vadina prasimanymu, me
lu, skleidžiamu tikslu dar 
labiau pabloginti tarp šių 
šalių santykius ir pakenkti 
ratifikavimui tarp jų sutar
ties dėl strateginių-branduo- 
linių ginklų apribojimo.

Pranešime apie Vance ir 
Gromyko pasitarimą nesako
ma, ar jie priėjo prie kokios 
nors bendros išvados ir ne.

Ragina Jungtines Valstijas 
keisti politiką

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
amerikiečių delegacija, susi
dedanti iš 25 asmenų, lankėsi 
Vidurio Rytuose. Jai vadova
vo žinomas kovotojas už tai
ką kunigas Jesse Jackson. 
Delegacija aplankė Libaną, 
Jordaniją ir Izraelio okupuo
tus arabų žemės sritis.

Delegacijos vadas ragina 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bę pripažinti Palestinos Išsi
laisvinimo Organizaciją, su

Andrei A. Gromyko

megzti su ja ryšius ir tartis. 
Jis sako, kad buvusio valsty
bės sekretoriaus Henry Kis- 
singerio pažadėjimas Izrae
liui, kad Amerika niekad 
nepripažins palestiniečių or
ganizacijos ir su ja neturės 
jokių ryšių yra didžiausia 
nesąmonė ir klaida. Girdi, 
šiandien yra Palestiniečių Iš- 
silaisvinimo Organizaciją pri
pažinusius apie 150 tautų, o 
Izraelį tiktai 51 tauta.
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Tuo pačiu klaidingu keliu
Anais metais Richard Nixonui prezidentaujant valdžia 

sudarė tam tikrą tarybą neva neleisti kainoms ir pelnams 
per aukštai kilti ir sulaikyti darbininkus, kad jie nereika
lautų per aukštų algų. Tarybą sudarė darbo unijų, 
samdytojų ir valdžios atstovai. Tarybą rėmę ir joje turėję 
savo atstovą Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso vadovybė su George Meany prieša
kyje. Bet prabėgus porai metų, Meany ir jo kolegos 
pamatė, kad toji taryba tarnauja tiktai kapitalistams, kad 
jų pelnai ir kainos kyla į padanges o taryba prieš tą nesiima 
jokių žygių, tuo tarpu jinai neleidžia darbininkams reika
lauti didesnio algų pakėlimo, negu vyriausybės yra 
nustatyta. AFL-CIO vadovybė tarybą pasmerkė ir savo 
atstovą iš jos ištraukė.

Dabar iš Washingtono pranešama, kad šiomis dienomis 
prezidentas Carteris iškepė panašią tarybą ir ją pavadino 
“Pay Board.” AFL-CIO Pildomosios Tarybos sekretorius 
Lane Kirkland spaudos reporterius informavo, kad po gana 
ilgų derybų ir pasitarimų su vyriausybės atstovais 
AFL-CIO Pildomoji Taryba vienbalsiai nutarė “Pay Board” 
užgirti ir joje turėti savo atstovybę. Vadinasi, Pildomoji 
Taryba pakartojo anų metų istoriją. Ji matyt, nieko 
nepamiršo ir nieko neišmoko iš praeities patyrimų. Ji 
darbo unijų judėjimą įstatė į tą pati klaidingą kelią.

Ką daryti su ekonomine 
recesija?

Plačiai diskutuojami arba debatuojami recesijos klausimu 
yra trys sumanymai.

Pirmas sumanymas: Kol kas nieko nedarykime, palauki
me, pažiūrėkime, kaip toli šioji recesija nueis pirm negu 
imsimės prieš ją kokių nors priemonių. Gal ji pati savaime 
praeis.

Tarp kitų, šį sumanymą sušilę siūlo arba perša tokie 
žymūs vyriausybės žmonės kaip Iždo sekretorius William 
G. Miller ir Federalinės rezervinės tarybos pirmininkas 
Paul Walcker.

Antras sumanymas: Tuojau sumažinti valdžiai mokes
čius. Tuos dolerius paprastieji amerikiečiai panaudos pirkti 
daugiau reikmenų, o pramonininkai juos įvezdins į 
pramoninės gamybos plėtimą ir gerinimą. Gamyba padidės 
ir atsiras daugiau darbų.

Šį sumanymą siūlo visa eilė žymių ekonomistų su 
Harvardo universiteto profesoriumi Martin Feldstein prie
šakyje. Bet iš praeities žinome, kad mokesčių sumažinimu 
pasinaudoja daugiausia biznieriai ir pramonininkai, o 
liaudis faktinai nieko nepelno.

Trečias sumanymas: Žymiai praplėsti dabartines ir 
pradėti naujas socialiniai naudingas ir labai reikalingas 
programas. Tam panaudokime tų mokesčių valdžiai gerą 
dalį. Be to, žymiai sumažinkime militariniams reikalams 
skiriamas lėšas, o tuos bilijonus dolerių išleiskime tokioms 
programoms vykdyti.

Šį sumanymą propaguoja darbo unijų judėjimas ir visa 
pažangioji visuomenė, kaip vienintelę praktišką priemonę 
kovai prieš recesiją.

Nieko panašaus gal 
dar nėra buvę

Šiandien pat het vienuolikoje valstijų streikuoja 33,000 
viešųjų mokyklų mokytojų. Jie reikalauja pagerinti sąlygas 
ir pakelti algas. Miestų bei valstijų valdžios ir apšvietos 
tarybos teisinasi, kad jos neturinčios iš ko mokytojų 
reikalavimų patenkinti ir nesidrovi pavartoti pačias 
aštriausias priemones streikams sulaužyti. Vienur mokyto
jai gąsdinami, kad jie bus paleisti iš darbo, o kitur prieš 
juos pavartojami teismai. Antai New Orleans, Louisiana 
miesto apšvietos taryba mokytojus gąsdina juos visus iš 
darbų paleisti. O San Francisco, Cal., Spokane, Wash, ir 
Indianapolis, Ind. tarybos bando su mokytojais susidoroti, 
jų streikus sulaužyti teismų įsakymu ir gąsdinimų pagalba.

Valdžių ir apšvietos tarybų bandymas savo finansines 
problemas išspręsti mokytojų sąskaita yra neteisingas ir 
klaidingas ėjimas. Jos turi finansinei pagalbai surasti kitą 
šaltinį. O toks šaltinis randasi Washingtone—vyriausybėje 
ir Kongrese. Tik prieš kelias dienas Senatas nutarė 
padidinti militarinį biudžetą bėgiu ateinančių trejų metų 
net 40 bilijonų dolerių. Tegu tik tos sumos dalis būna iš 
biudžeto išimta ir pavesta valstijų ir miesto apšvietos 
reikalams, ir mokyklų finansinė problema bus išspręsta. 
Valstijos ir miestai privalo panaudoti visas savo jėgas 
priversti Vyriausybę ir Kongresą tą padaryti. Iki šiol to 
nebuvo daroma.

Šiaudai, mikrobai ir pašarai
Latvijos TSR MA Mikrobio

logijos instituto mokslininkai 
atrado būdą, kaip paprastus 
šiaudus, kuriuose beveik ne
būna baltymų, paversti ver
tingu pašaru. Jie parinko to
kius mikroorganizmus, kurie, 
daugindamiesi mitybinėje ter
pėje, paruoštoje Iš šiaudų, 
perdirba ten esančią celiulio. 
zę j baltymus. Gautoje me

džiagoje yra daugelis vitami
nų, amino rūgščių ir m ikro 
elementų, maistingumu ji pri
lygsta pašarinėms mielėms. 
Šio vertingo pašarinio priedo 
gamybos technologinis proce
sas dabar tobulinamas labora
torijose. Manoma, kad netru
kus bus įdiegta ir pramoninė 
gamyba.

KELETAS ĮDOMIŲ 
PASTABŲ APIE 
TARYBINĮ STUDENTĄ

Dienraščio “Tiesa” (rugs. 
18 d.) vedamajame “Tarybi
nis studentas,” tarp kitko, 
sakomai

“Studentai ... Jie nūnai 
auditorijose prie knygų, la
boratorijose, skaityklose . . . 
Jie kaupia kraitį gyvenimui, 
savarankiškam darbui. Ta
čiau, reikalui esant, mūsų 
akademinis jaunimas atsku
ba ten, kur reikalingos jau
nos, darbščios rankos. Vasa
ros darbymečiu studentai 
plušėjo ūkių laukuose, statė 
namus, mokyklas. O ir šio
mis dienomis beveik kiekvie
nos aukštosios mokyklos 
auklėtinių būriai nuskubėjo 
padėti žemdirbiams. Jie at
sakingiausiuose kovos už 
derlių, duoną baruose.

Tarybinis studentas—mū
sų visuomenės dalelė, jis 
liaudies vaikas, jo darbai ir 
svajonės svarbios visai liau
džiai.

Partija ir vyriausybė daug 
dėmesio skiria akademiniam 
jaunimui. Respublikoje kas
met turtėja aukštosios mo
kyklos, statomi nauji prie
statai, įrengiamos modernios 
laboratorijos. Rodos, nese
niai iškilo busimųjų pedago
gų miestelis prie Neries Stu
dentų gatvėje, o dabar vis 
daugiau ir daugiau kylančių 
daugiaaukščių namų matome 
važiuodami Nemenčinės 
plentu. Tai naujasis studentų 
miestelis, kuriame įsikūrė 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto ir Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto studentai. 
Čia šių aukštųjų mokyklų 
mokymo korpusai, laborato
rijos, bendrabučiai. Šis mies
telis artimiausiais metais 
išaugs į visą miestą.

Šią savaitę pažymimas 
neeilinis įvykis aukštųjų mo
kyklų gyvenime — Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto 
400-ųjų metinių sukaktis. Gi
lų pėdsaką Lietuvos kultūri
niame gyvenime nubrėžė ši 
aukštoji mokykla. Įvairiais 
amžiais ji nešė pažangias 
humanizmo idėjas. Tikro su
klestėjimo universitetas pa
siekė tik Tarybų valdžios 
metais. Jau 1919 metų kovo 
13 dieną V. Kapsukas pasira
šė dekretą “Dėl Darbo uni
versiteto Vilniuje atidary
mo,” kuriame buvo pabrėžta, 
jog kuriamas kūrybinės min
ties židinys darbo liaudžiai. 
Tai labai svarbus dokumen
tas, liudijantis, jog tik Tary
bų valdžia plačiai atvėrė du
ris darbininkų ir valstiečių 
vaikams į mokslą, į švietimą.

Vilniaus universiteto jubi
liejus—didelė šventė visoms 
respublikos aukštosioms mo
kykloms. Daugelio jų kolek
tyvai vienu ar kitu būdu 
susiję su juo.

Suklestėjo ankštasis moks
las Tarybų Lietuvoje. Jau 
jauniausioji mokykla—Vil
niaus inžinerinis statybos in
stitutas—šį rudenį pažymėjo 
dešimtmetį. Čia mokosi sep
tyni tūkstančiai vaikinų ir 
merginų, o per trumpą laiką 
liaudies ūkiui paruošta 10 
tūkstančių specialistų. Šiuo 
metu respublikoje su aukš
tuoju mokslu yra apie pusan
tro šimto tūkstančių įvairių 
profesijų specialistų.

Įspūdingi skaičiai! Jie ge
rai apibūdina mūsų respubli
kos šiandieną, jie pasakoja 
apie dar šviesesnę ateitį."

SUNKU NET IR TIKĖTI
Dailė į kaimą! Žemdirbių ir 

dailininkų bendradarbiavi
mas!? Panašu į stebuklus. 
Senojoje Lietuvoje apie to
kius dalykus niekas nė sap
nuote nesapnavo. Bet taip 
yra šiandien Tarybų Lietu
voje.

Štai pavyzdys. Žurnale 
“Laikas ir įvykiai” (1979.17) 

žinutė “Dailininkų ir žemdir
bių draugystė.” Joje sako
ma:

“LTSR Dailininkų sąjun
gos valdybos pirmininkas J. 
Kuzminskis ir Biržų rajono 
“Laisvosios žemės” kolūkio 
pirmininkas P. Poškus pasi
rašė Dailininkų sąjungos ir 
kolūkio bendradarbiavimo 
sutartį. Šios sutarties tiks
las—populiarinti vaizduoja
mojo meno laimėjimus ir 
skatinti dailininkus kurti kai
mo tematika.

“Laisvosios žemės” kolūkis 
skirs kasmetinę premiją už 
geriausią vaizduojamojo me
no kūrinį kolūkine tematika. 
Bendradarbiavimo sutartyje 
numatyta, kad Dailininkų są
jungos valdyba įsipareigoja 
aktyviai padėti “Laisvosios 
žemės” kolūkio valdybai įvai
riomis formomis propaguoti 
kolūkyje tarybinio lietuvių 
meno laimėjimus.

Metų pabaigoje kolūkyje 
bus surengta bendradarbia
vimo sutartyje numatyta 
dailės paroda, kurioje meni
ninkai eksponuos savo kūri
nius apie kolūkinio kaimo 
žmones, jų darbą ir laisvalai- 
kų.”

SKAITYTOJUS JAU 
GĄSDINA “TRECIUOJU 
PASAULIU“

Chicagos kunigų “Draugo” 
bendradarbis P. Gaučys rug
sėjo 22 savo ilgarrie straips
nyje “Trečiasis pasaulis vis 
darosi neramesnis” su paraš
te “silpnieji ir skurdžiai gra
so stipriesiems” skaitytojus 
gąsdina nauju pavojumi. Tą 
“pavojų” sudarančios nepri
sijungusios, taip vadinamo 
“trečiojo pasaulio” tautos, 
kurios neseniai Kubos sosti
nėje atlaikė suvažiavimą. Tik 
pasiklausykime:

“Prie JAV turimų rūpesčių 
namie, o dabar ir su Sovie
tais dėl Kuboje laikomų 3000

Žurnalo “Šviesa” 
3-čias numeris

Jau turime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos leidžiamo 
žurnalo “Šviesa” šių metų 
trečią numerį. Jame randa
me šiuos skaitytojų dėmesio 
vertus straipsnius:

B. Raguočio “Iš JAV lietu
vių kultūros istorijos, kaip 
kūrėsi LLD” G.-Raguotienės 
“Vilniaus universiteto biblio
teka,” A. Liepsnonio “Nie
kad nepamiršiu,” Vinco Lau
raičio “Kaip caro tarnai iš
niekino V. Kudirkos papiin- 
klą,” Romo Batūros “Nauji 
atradimai Vilniaus pilyje,” 
Antano Aukštaičio “Nuo 
‘Naujosios Gadynės’ iki 
‘Šviesos,’ Akad. Vlado Niun
kos “Žingsnys pirmyn ar 
atgal,” V. Gulmano “Jonas 
Bendorius ir Marijampolė,” 

“Between you end me, Senator, the real problem Is not how to kick the 
Russians out of Cuba, but how to keep the Cubans from kicking us out of

Cuba.”

karių pastaruoju metu vis 
gausėja sunkumai su vadina
mu trečiuoju pasauliu arba 
besivystančiomis tautomis, 
kurios save laiko neva su 
niekuo nesusirišusiomis ir 
neutraliomis.

Trečiasis pasaulis sudaro 
135 valstybių grupę su trimis 
trečdaliais visų žemės gy
ventojų.

Daugelis atsilikusių kraštų 
yra apsiginklavę iki dantų ir 
rodo atvirą priešiškumą Va
karams ir kaltina JAV už jų 
atžvilgiu vedamą nepalankią 
ūkinę politiką, dėl kurios 
kenčia trečiasis pasaulis. Jau 
suėjo 25 metai, kai jos jung
tinėmis pastangomis stengia
si, tapti pažangiomis tauto
mis, bet vis nesėkmingai.

Susikūrimas beveik 100 
naujų valstybių, apimančių 
pusę visos žmonijos, suteikė 
trečiajam pasauliui skaičiaus 
jėgą, kurią jis panaudoja 
Jungtinių Tautų generalinė
se asamblėjose. Bet netekęs 
visus patraukiančių, išmin
tingu vadų, jis pradeda skilti 
į regionines, ūkines, ideolo
gines grupes ar pasineša eiti 
savistoviu keliu. Nūdien į 
trečiojo pasaulio vadus stie
piasi iškilti Kubos Castro, 
norėdamas jį įtraukti į Sovie
tų sritį.

Etijopijos ir Angolos 
marksistinės vyriausybės, 
kad įstengtų numalšinti suki
limus, atsikvietė tūkstančius 
Sovietų ir Kubos karių. Ro- 
dezijoje vyksta Sovietų re
miamas brolžudiškas pilieti
nis karas.

Nikaragvoje nuvertus Sa- 
mozos diktatūrą ir įsigalėjus 
kairiųjų valdžiai, bijoma, kad 
panašūs sukilimai nesulieps
notų ir kitose Centro Ameri
kos valstybėse. Visa tai pra
našauja labai sunkias dienas 
JAV Karibų jūros ir Centro 
Amerikos erdvėje. Bijoma, 
kad neprasidėtų pilietinis ka
ras Honduras, Salvadore-ir 
Guatemaloje, o netgi ir de
mokratijos tvirtovėje—Costa 
Ricoje.”

Kęstučio Balčiūno “Iš vaisti
nių istorijos Lietuvoje,” Vin
co Lauraičio “Ilgai A. Straz
delis prisiminė gražiąją Že
maitiją” ir Rūtos Žalnieraitės 
“Vilniaus firma siūlo.”

Šis žurnalo numeris taipgi 
labai gausus eilėraščiais. Ja
me randame šių poetų kūri
nius: Justino Marcinkevi
čiaus, Stasio Navicko, Vido 
Marcinkevičiaus, Elenos 
Pimpytės, Eduardo Mieželai
čio, Juditos Vilimaitės, Lai
mos Bagdonaitės, Zitos Zo- 
kaitytės, Gedimino Sapek- 
tos, B. Mackevičiaus ir Rū
tos Žalnieriūtės.

O žurnalo viršelį puošia 
Liudos Vaineikytės kūrinys 
“Taika.”

Laiškas iš Vilniaus
Mieli laisviečiai!

Ištisos keturios dienos Vil
niuje buvo skirtos gražiam ir 
reikšmingam įvykiui —Vil
niaus V. Kapsuko vardo uni
versiteto 400 metų sukaktu
vėms. Be abejo, jau gavote 
pranešimus apie tas džiugias 
ir nuostabias iškilmes, kurio
mis buvo atžymėtos brangios 
ne tik vilniečiams, bet ir 
visai lietuvių tautai seniausio 
aukštojo mokslo židinio su
kaktuvės. Pasitenkinsiu tik
tai kai kuriomis pastabomis.

Kaip teko patirti, reakci
niuose lietuvių emigrantų 
leidiniuose stengtasi Vilniaus 
universiteto atkūrimo pirme
nybę priskirti buržuazinei 
“Lietuvos Tarybai,” kuri pa
tvirtinusi Vilniaus universito 
statutą 1918 m. gruodžio 
mėnesį. Tačiau jokių konkre
čių žygių tada nepadaryta, o 
netrukus toji “Taryba” su 
visa buržuazine vyriausybe 
išgarmėjo į Kauną. Tuo tar
pu revoliucinė V. Kapsuko 
vyriausybė iš pat pirmųjų 
dienų pradėjo rūpintis švieti
mo ir mokslo reikalais. Ji 
skubėjo atkurti Vilniaus uni
versiteto biblioteką, medici
nos draugijos įstaigas, įstei
gė Eksperimentinės pedago
gikos institutą. O 1919 m. 
kovo 13 d. V. Kapsukas 
pasirašė dekretą dėl Darbo 
universiteto atidarymo Vil
niuje. Tai buvo ne tiktai 
deklaracija, bet tuoj imtasi 
realių žygių. Buvo sudaryta 
Universiteto organizacinė 
komisija, išskirtas milijonas 
rublių parengiamiesiems 
darbams, pradėta remontuo
ti senuosius Universiteto rū
mus. Organizacinė komisija 
išsiuntinėjo darbininkų jau
nimui kvietimus stoti į uni
versitetą, neturintiems rei
kalingo mokslo stažo numa
tyta steigti parengiamuosius 
kursus bei įrengti bendrabu
tį darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių vaikams. Deja, tą 
darbą nutraukė Pilsudskio 
legionų užpuolimas.

Apie buržuazinės Lietuvos 
vyriausybės požiūrį į aukštą
jį mokslą liudija profesoriaus 
Z. Žemaičio atsiminimai. Pa
sitraukęs iš okupuoto Vil
niaus į Kauną 1919 m. rugsė
jo mėn., jis netrukus kreipė
si į tuometinį švietimo minis
trą J. Tubelį dėl universiteto 
steigimo. Tačiau Tūbelis 
grubiai atsakė, kad Lietuvai 
reikia “ne inteligentų, bet 
gerų gaspadorių.” Nieko ne
pešė Žemaitis ir nuėjęs pas 
tuometinį prezidentą Smeto
ną. Todėl Z. Žemaitis, J. 
Vabalas-Gudaitis ir E. Volte
ris, kurie dirbo V. Kapsuko 
vyriausybės sudarytoje uni
versiteto komisijoje, sumanė 
įsteigti savo iniciatyva priva
tų universitetą. Tai buvo vi
suomeniškais pagrindais su
darytieji Aukštieji kursai, 
atidaryti Kaune 1920 m. sau
sio 27 d. Vyriausybės ne tik 
nesuteikė tiems kursams jo
kios paramos, bet ir neat
siuntė savo atstovų dalyvau
ti jų atidaryme. Atvykęs 
švietimo ministras P. Mašio
tas pabrėžė, kad jis atvykęs 
privačiai, o ne kaip ministe
rijos atstovas, netgi nesutiko 
dalyvauti prezidiume.

Aukštųjų kursų vadovybė 
nesiliovė kelti klausimo dėl 
valstybinio universiteto stei
gimo. Tik didėjant visuome
nės susirūpinimui ir jos 
spaudimui, buržuazinė vy
riausybė sujudo tuo klausi
mu. Pagaliau Steigiamasis 
seimas 1922 m. vasario 13 d. 
nutarė Kaune atidaryti val
stybinį universitetą. Iš viso į 
universitetą pradžioje buvo 
priimta 493 studentai, iš ku
rių apie 350 anksčiau mokėsi 
Aukštuosiuose kursuose. O 
kai 1924 m. Kauno universi
teto studentų skaičius išaugo 
ligi tūkstanties, V. Gustainis 
išsigandęs rašė straipsnį į 

“Lietuvos” dienraštį, girdi, 
jau greit Lietuva turėsianti 
inteligentų perteklių ir nebū
sią kur juos įdarbinti. Ką ir 
besakyti, kai studentų skai
čius pasiekė kelių tūkstan
čių, o 1932 metais net 4553, 
bet tai buvo aukščiausias 
skaičius. Buržuazija rimtai 
susirūpino dėl “inteligentų 
pertekliaus” ir inteligentų 
bedarbių skaičiaus augimo. 
Imtasi priemonių studentų 
skaičiui mažinti, tad 1939 m. 
beliko tik 3053 studentai.

Tuo tarpu socialistinėje 
Tarybų Lietuvoje, kada Vil
niaus universitetas pasiekė 
didžiausio savo suklestėjimo, 
kaip ir visos mokslo įstaigos, 
jis savo jubiliejiniais metais 
turi 16543 studentus. Tai 
reiškia, kad iš visų respubli
kos aukštųjų mokyklų 68,000 
studentų kiekvienas ketvir
tas lanko Vilniaus universite
tą.

Kauno universitetas per 
visą laiką, pradedant 1924 
metais, išleido 3790 absol
ventų. Tuo tarpu Vilniaus 
universitetas pokario laikais 
išleido 36880 absolventų. 
Vien tik 1978 metais išleista 
2525 absolventai.

Čia patiekiau tik kai ku
riuos ryškesnius palygini
mus, kurie liudija apie mil
žiniškus pasikeitimus įvyku
sius švietimo ir mokslo srity
je tarybiniais laikais.

Malonu buvo matyti mūsų 
universiteto iškilmėse daly
vaujant eilę svečių iš JAV. 
Jų tarpe mieląją Ksaverą 
Karosienę, gražiai pasveiki
nusią Universiteto vadovybę 
per vyriausybinį priėmimą. 
Mačiau minėjimo metu Ope
ros rūmuose dailininką V. 
Jonyną su žmona, susipaži
nau su A. Vasaičiu. Gaila, 
kad negalėjo atvykti Vilniaus 
universiteto garbės daktaras 
A. Bimba, bet jo atvaizdą 
matėm atidarytame Univer
siteto muziejuje.

Priimkite ta proga geriau
sius linkėjimus.

Justas Paleckis
Vilnius 

1979.IX.23

LAIŠKAI
SVEIKINIMAS 
W. KERŠULIUI
Brangus Walteri!

Siunčiu širdingus sveikini
mus tavo gimtadienio proga. 
Buk sveikas, žvalus dar ilgus 
metus. Tavo kilnūs darbai 
žmonijai teikia labai daug 
džiaugsmo ir todėl'mes visi 
reiškiame tau didelę padėką 
ir pagarbą.

Rugsėjo 20 dieną aš su 
draugais pakelsime taurelę 
už Walterio sveikatą ir iš
gersime iki dugno.

Bučiuoju tave,
Jonas Jurgaitis 

Vilnius, 1979 m.

Mieli Draugai:
Čia rasite $42.50, kurios 

skiriu kaip auką į “Laisvės” 
fondą. Mano geri draugai 
man sudėjo $85 mano 85-to 
gimtadienio proga. Aš dalinu 
perpus šiuos pinigus “Lais
vei” ir “Vilniai.”

Antanas Pagiegala,
Johnson City, N. Y.

* * *
Gerbiami draugai ir draugės:

Aš, kanadietis, dabar gy
venu vakarų Floridoje. Kvie
čiu Lietuvių Socialį Klubą, 
Miami, Floridoje, lenkty
nėms sukelti $1,000 “Lais
vės” išlaikymo fondui.

Aš manau, kad jūs, klubie- 
čiai, neatmesite mano pasiū
lymo garbingam pasiaukoji
mui “Laisvei” išlaikyti.

Mano auka $100 ir “Lais
vės” $12. Linkiu geriausios 
sėkmės vajininkams ir rėmė
jams su kaupu išpildyti gar
bingą darbą.

Walter Smith
Post Charlotte, Fla.
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Ceponų ketvertukas
Kai šeimoje gimsta mažy

lis, tėvai visada džiaugiasi. 
Tačiau, kad Šilutėje pagimdė 
Albina Ceponienė, ir motina, 
ir tėvas—Juozas Čeponis ne
žinojo, ar džiaugtis, ar liūdė
ti. Iškart gimė keturi vai
kai—trys berniukai ir mer
gaitė. Be to, šeimoje jau 
buvo ketvertas vaikų, patys 
vyriausi dvynukai turėjo vos 
po šešerius metus. Atrodė, 
rūpesčių bus daugiau, negu 
džiaugsmų. Tėvas dirbo sta
tyboje, motina šėrė kiaules 
Šilutės tarybinio ūkio-techni- 
kumo fermoje. Nedidelis bu
tas pasidarė visai ankš
tas . . .

Nuo to laiko prabėgo de
šimt metų. Kaip susiklostė 
Ceponų ir jų ketvertuko liki
mas?

Pirmieji į pagalbų atskubė
jo Šilutės rajono ligoninės, 
kurioje Ceponienė pagimdė 
ketvertukų, medikai. Jie Ce- 
ponams įsteigė specialų me
dicinos postų. Šiaip ar taip, 
šis ketvertukas pirmasis Lie
tuvoje. Ištisus metus į Cepo
nų namus kasdien užeidavo 
seselė, dažnai apsilankydavo 
gydytojai. Suprantama, visa 
tai buvo daroma nereikalau
jant atpildo, nes Lietuvoje 
medicinos paslaugos nemo
kamos.

Tarybinio ūkio-technikumo 
apmokama moteris kurį laikų 
padėjo apsiruošti Ceponams. 
Ketvertuko motinos darbo
vietė paskyrė jai nemažų 
pašalpų, profsųjungos orga
nizacija iš savo fondų nupir
ko naujų šaldytuvų. Iš ūkio 
lėšų statybininkai surentė 
Ceponų šeimai dviaukštį na
mų. Kaip ir visos daugiavai
kės motinos, Ceponienė gau
davo valstybinę pašalpų.

Spaudai pagarsinus žinių 
apie ketvertuko gimimų, pa
sipylė laiškai, sveikinimai. 
Visiškai nepažįstami žmonės, 
organizacijos, ypač kolekty
vai, kuriuose dirba daug mo
terų, siuntė Ceponams dova
nas. Kai kurie šių kolektyvų 
nepamiršta Ceponų iki šiol.

Tačiau Ceponų šeimoje 
įvyko nelaimė—tėvas susir
go džiova ir 1973 metais 
mirė. Ketvertukui sulaukus 
trejų metų, Robertas, Artū
ras, Rolandas ir Rasytė apsi
gyveno Šilutės vaikų sanato
rijoje “Eglutė.” Nors nuo 
vienerių metų amžiaus jie 
augo Girulių internate, ne
sirgo, bet vaikams teko ben
drauti su sergančiu tėvu, tad 
gydytojai nutarė atidžiai pa
sekti jų sveikatų.

“Eglutės” sanatorija—vie
na iš aštuonių respublikoje 
gydymo-mokymo įstaigų, į 
kurias priimami nuo 3 iki 16 
metų amžiaus vaikai, linkę į 
vienų ar kitų ligų. Čia jie 
gydomi, auklėjami: mažes
ni—kaip vaikų darželiuose, o 
didesni mokosi kaip ir kitose 
mokyklose.

“Eglutės” sanatorijoje gy
vena 100 vaikų. Valstybė jai 
skiria 220 tūkstančių rublių 
per metus. Vadinasi, kiek
vieno vaiko išlaikymui—apie 
2200 rublių.

Sulaukęs mokyklinio am
žiaus, ketvertukas pradėjo 
lankyti Šilutės internatinę 
mokyklų. Tai tokios mokyk
los Tarybų Sųjungoje, gurio
se besimokantys vaikai gy
vena, o į namus pareina tik 

Ruduo
Pageltę lapai žemėn leidžias, 
O pieva puošias sidabru, 
Gruodai jau dengia žemės veidų, 
Upeliai ilsis po ledu.

Vis kaukia vėjai užu lango 
Ir ošia medžių šakose;
Šalna gėles seniai pakando, 
Stiebai paliko lankose.

Kęstutis Balčiūnas

švenčių dienomis. Tėvai ati
duoda vaikus į internatų dėl 
įvairių priežasčių—ar tai toli 
gyvena nuo mokyklos, ar 
nėra kam po pamokų jų pri
žiūrėti ir auklėti. Internate 
vaikus visų laikų stebi moky
tojai ir auklėtojai. Tėvams 
čia reikia mokėti tik už vaiko 
maistų ir drabužius.

— Kiek moka už vaikus 
ketvertuko motina?—paklau
sėme mokyklos direktorių 
Pranų Butkų.

— Jai išvis nereikia mokė
ti,—atsakė direktorius.— 
Mokestis už išlaikymų ir auk
lėjimų internate priklauso 
nuo tėvų pajamų, vaikų skai
čiaus šeimoje. Jis nedidelis. 
Jei šeimoje yra keletas vai
kų, o tėvai nedaug uždirba, 
šis mokestis tik simboliškas: 
3-6 rubliai per mėnesį. Ket
virtadalis tėvų (mūsų moky
kloje yra 285 vaikai) visiškai 
atleisti nuo mokesčio. Tėvų 
įnašai padengia tik 10-12 
procentų mokyklos išlaidų. 
Vaiko išlaikymas internate 
valstybei kainuoja apie 1000 
rublių per metus.

Šiemet Ceponų ketvertu
kas pradėjo lankyti ketvirtų 
klasę. Jie niekuo nesiskiria 
nuo savo bendraamžių. Jau 
ryškėja ir individualūs vaikų 
charakterio bruožai. Rober
tas ramus, susikaupęs, Ro
landas mėgsta švelnumų, 
meilumų, Artūras—svajoto
jas, o sesutė Rasa—savaran- 
kiškiausia, energingiausia, 
mėgsta vadovauti broliu
kams.

— Aš negaliu net įsivaz- 
duoti, kų būčiau dariusi, jei 
nebūtų padėjusi valstybė, 
ūkis, kaimynai ir visuome
nė,—pasakoja ketvertuko 
motina A. Ceponiene.—Juk 
likau viena su aštuonetu vai
kų. Dabar greitai turėsiu 
pagalbininkų. Vyresnieji jau 
mokosi profesijų. Rimas— 
žemės ūkio technikume, taps 
zootechniku, Ričardas—pro
fesinėje technikos mokyklo
je, nori būti statybininku. 
Kęstutis lanko aštuntų, o 
Vilija—šeštų klasę.

Aš paprasta darbininkė, 
baigusi keturias klases. Ma
no uždarbio tokiai šeimai 
nepakaktų. Tačiau su ket
vertuku apskritai neturiu jo
kių vargų. Vyresnieji Rimas 
ir Ričardas, irgi užbaigė aš- 
tuonias klases internate. Už 
kiekvienų namuose auginamų 
vaikų, kol jiems sukakdavo 
aštuoneri metai, aš pagal 
įstatymus iš valstybės gau
davau dvylikos rublių mėne
sinę pašalpų. Po tėvo mirties 
netekus maitintojo, valstybė 
papildomai mums moka po 
68 rublius per mėnesį, kol 
vaikams sukaks 18 metų.

Aš, kaip ir visi tarybinio 
ūkio darbininkai, turiu sody
binį sklypų, laikau karvę, 
kiaulių. Todėl mėsos, pieno 
pirkti nereikia. Tiesa, pusės 
hektaro sodybinį sklypų be 
kaimynų pagalbos man sun
ku būtų įdirbti. Tačiau kai
mynai visada ateina į pagal
bų: traktorininkai suaria že
mę, kaimynės padeda paso
dinti ir nukasti bulves. Ir 
taip kiekviename žingsnyje. 
Mūsų šalyje, mūsų visuome
nėje žmogus nelieka vienišas 
su savo rūpesčiais.

J. Baublys

Atidengta skulptūrinė kompozicija
„V. Leninas im I Kapsukas“

Skulptūrinės kompozicijos “V. Leninas ir V. Kapsukas” atidengimo metu.
M. Baranausko ir V. Gulevičiaus nuotr. (ELTA)

Tikru mokslo ir kultūros centru Tarybų valdžios metais tapo didžiausia respublikos 
aukštoji mokykla—Vilniaus universitetas. 1919 metų kovo 13 d. V. Kapsuko 
pasirašytas dekretas atkurti carinės reakcijos uždarytų Vilniaus universitetų atvertė 
naujų lemiamų puslapį jo istorijoje.

Pažymint Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų 
valstybinio V. Kapsuko universiteto 400 metų jubiliejų buvo nutarta pastatyti 
skulptūrinę kompozicijų “V. Leninas ir V. Kapsukas” respublikos sostinės studentų 
miestelyje.

Rugsėjo 20 d. čia įvyko šio monumento atidengimo iškilmės.

KULTŪROS NAUJIENOS LIETUVOJE
SUTVISKO SENOVĖS 
PAMINKLAI

Vilniaus universitetui pa
žymint 400 metų jubiliejų, 
kompleksiškai restauruotas 
visas jo architektūrinis an
samblis. Atnaujinti ir nuda
žyti pastatai, pertvarkyti 
kiemai, Universiteto gatvėje 
atidengti XV-XVI amžių go
tikos fasadai, didžiajame kie
me ir interjeruose—freskų 
fragmentai. Iš vidaus patal
pos papuoštos šiandieninės 
dailės kūriniais.

Ypač sudėtinga freskų, 
dirbtinio marmuro, metalo, 
medžio raižinių restauracija 
atlikta Pažangiosios mokslo 
minties muziejuje, kuris 
įkurtas buvusioje Jono baž
nyčioje. Šiems darbams 
meistrus padėjo paruošti 
Maskvos ir Leningrado res
tauravimo centrai.

Universiteto ansamblis 
restauruotas remiantis išsa
miais architektūriniais meni
niais ir istoriniais pastatų 
tyrimais. Visi universiteto 
pastatai, kurių ansamblis re
miasi į M. Gorkio, B. Sruo
gos, Universiteto gatvės bei 
J. Tallat-Kelpšos skersgatvį, 
saugomi valstybės, kaip ar
chitektūros paminklai. Rū
pestingai prižiūrimi ir pasta
tų viduje esantys vertingi 
dailės kūriniai: freskos, pa
veikslai, žymių praeities 
mokslų veikėjų skulptūriniai 
portretai. Tarybų Lietuvos 
kultūros paminklų surašė 
įrašyta net 110 saugotinų 
Vilniaus universiteto praei
ties lobių.

Į naujas mokyklas
Rugsėjo pirmųjų Vievio 

gyventojų vaikai susirinko į 
naują trijų aukštų mokyklų. 
Joje vienu metu gali mokytis 
1284 moksleiviai. Įruošti pa
togūs mokymo kabinetai, 
klasės ir laboratorijos, aktų 
ir sporto salės, didelė val
gykla.

Šiais metais Tarybų Lietu
voje atiduodama naudoti 45 
naujos bendrojo lavinimo 
mokyklos ir mokomieji kor
pusai, iš jų 29—kaime. Nau
jųjų rūmų klasėse vienu me
tu gali mokytis 25 tūkstan
čiai mergaičių ir berniukų.

Trys milijonai vadovėlių
“Šviesos” leidykla naujie

siems mokslo metams išleido

98 pavadinimų vadovėlius. 
Jų tiražas—3 milijonai eg
zempliorių. Visus vadovėlius 
moksleiviai gavo nemoka
mai. Dalį jų mokyklos nupir
ko savo bei šefuoji”' xių orga
nizacijų lėšomis, is—iš
valstybės asignavimų.

Išleista 55 pavadinimų pa
galbinės literatūros: žodynų, 
praktikumų, chrestomatijų ir 
t. t. Jos tiražas viršija 1 
milijonų 300 tūkstančių eg
zempliorių. Mokinių bibliote
kėlėms paruoštos populiarios 
apybraižos apie P. Cvirkų, S. 
Nėrį, J. Jablonskį, taip pat 
apie augmenijų, šiuolaikinę 
chemijų ir t. t.

M. K. Čiurlionio kūrinių 
paroda 

Vakarų Berlyne
Antroje rugpjūčio pusėje 

iš Kauno į Vakarų Berlynu 
buvo išsiųsti 36 M. K. Čiur
lionio kūriniai. Tai ciklai “Jū
ros sonata,” “Pavasaris,” 
“Zodiakas,” triptikas “Rai
gardas,” “Rex,” “Karalių pa
saka” bei kiti žinomi paveiks
lai. M. K. Čiurlionio kūrinių 
paroda įtraukta į tradicinio 
meno, muzikos, teatro, kino 
ir literatūros festivalio Vaka
rų Berlyne programų.

Šio tarptautinio festivalio 
dalyviais tapo taip pat Lietu
vos TSR liaudies artisto S. 
Sondeckio vadovaujamas Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos styginis orkestras 
bei M. K. Čiurlionio kvarte
tas.

Lietuviški suvenyrai 
olimpiečiams

Ateinančiais metais Mask
voje įvyksiančios Olimpiados 
dalyviai ir svečiai galės įsi
gyti lietuviškų suvenyrų ir 
kitokių meninių dirbinių. 
TSRS Olimpinis komitetas 
gerai įvertino daugelį Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos 
“Dailės” kombinatų pateiktų 
pavyzdžių.

Olimpiečiams gaminama 
įvairių odinių dėžučių, pinigi
nių, užrašų knygučių, blok
notų, dokumentų aplankų, 
lininių krepšelių su dekora
tyviniais Olimpiados žen
klais. Keramikos ir metalo 
mestrai sukūrė suvenyrinių 
vazelių komplektus, tekstili
ninkai—puošnias olimpines 
vėliavėles.

Paroda apie Vilniaus 
universitetą

Maskvoje, TSRS liaudies 
ūkio pasiekimų parodos 
“Liaudies švietimo” paviljo
ne daugiau kaip mėnesį vei
kė ekspozicija “Vilniaus uni
versitetui—400 metų.” Jų 
aplankė 50 tūkstančių šalies 
sostinės gyventojų bei sve
čių. Parodos dalyviai apdo
vanoti vienuolika garbės dip
lomų, šešiais aukso, dvide
šimčia sidabro ir devyniasde
šimt keturiais bronzos meda
liais.

Šiuo metu paroda “Vil
niaus universitetui—400
metų” iš Maskvos perkelta į 
Vilnių, naujuosius unive’rsi- 
teto rūmus Saulėtekio alėjo
je. Ji gausiai lankoma.

V. Janėnas

Derybos be
rezultatų

Alexandria, Egiptas. — 
Derybos tarp Izraelio, Egip
to ir Jungtinių Valstijų dėl 
santykių su palestiniečiais, 
nusitęsusios net kelias die
nas, baigėsi be rezultatų, be 
jokio susitarimo. Sakoma, 
kad Egiptas jau sutinka duo
ti palestiniečiams apsispren
dimo teisę, bet Izraelis laiko
si savo senojo nusistatymo, 
tai yra priešingas jiems to
kios teisės suteikimui. Izrae
lio vadovybė, matyt, žino, 
kad jie nuspręstų kurti savo 
nepriklausomų valstybę.

LIETUVIŲ TAUTA JOMIS DIDŽIUOJASI

Lietuvos krepšininkėms—sidabro medaliai

LTSR moterų krepšinio rinktinė — spartakiados sidabro medalių laimėtoja. Iš, kairės: J. 
Kaluškevičiūtė, A. Rupšienė, R. Šidlauskaitė, I. Miškinytė, D. Puodžiūnienė, G. 
Briedytė, Z. Makselytė, I. Andrejevą, G. Cervekovaitė, J. Turauskaitė, L Kastenytė 
ir V. Beselienė. E. Eilunavičiaus nuotr.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

ISTORIJA ĮSPĖJA
v. Sereika

silpninti pirmųjų pasaulyjeRugsėjo 1 d. sukako 40 
metų, kai prasidėjo antrasis 
pasaulinis karas. Brangių 
kainų už jį sumokėjo žmoni
ja. Per visus ginkluotus XIX 
amžiaus konfliktus (o jų buvo 
36) žuvo 5,4 milijono žmonių, 
per pirmųjį pasaulinį karą— 
10 milijonų, o antrajame pa
sauliniame kare tautos nete
ko 50 milijonų žmonių, 90 
milijonų buvo sužalota, ne
kalbant jau apie materiali
nius nuostolius, kuriuos su
darė astronominė suma— 
4,000 milijardų dolerių! Sun
ku net įsivaizduoti, kokių 
nelaimių patirtų žmonija, ki
lus trečiajam pasauliniam ka
rui—raketiniam branduoli
niam karui. Jis sukeltų grės
mę dabartinės civilizacijos 
gyvavimui.

Todėl aišku, kad kelio už
kirtimas naujam pasauliniam 
karui—svarbiausias visų pa
saulio tautų uždavinys. Jį 
išspręsti turi padėti paskuti
nio karo pamokos, įsisųmoni- 
nimas to, kas jį sąlygojo, 
kokios jėgos jį sukurstė ir ką 
reikia padaryti, kad būtų 
užkirstas kelias naujai kata
strofai.

Tuo tarpu buržuazinė pro
paganda deda nemaža pa
stangų, siekdama nuslėpti 
nuo Vakarų visuomenės tiesą 
apie antrąjį pasaulinį karą. 
Štai tik vienas pavyzdys. 
Prieš mėnesį VFR televizija 
atsisakė demonstruoti filmą 
“Didysis Tėvynės” karas ta 
dingstimi, kad tai esą “tary
binė propaganda.” Vietoj šio 
teisingo filmo Vakarų Vokie
tijos televizijos žiūrovams 
buvo parodytas filmas, ku
riame istorijos faktai suklas
toti, apversti aukštyn kojo
mis: Vakarų valstybės vaiz
duojamos kaip “taikintojos,” 
o kaltė už antrojo pasaulinio 
karo sukėlimą suverčia
ma . . . Tarybų Sąjungai.

Toks įžūlus istorijos klas
tojimas verčia priminti kai 
kuriuos faktus ir įvykius 
prieš antrąjį pasaulinį karą. 
Kas nežino, kad Tarybų ša
lis, kuri jau savo susikūrimo 
pradžioje iškėlė taikos vėlia
vą, ketvirtajame dešimtme
tyje aktyviai kovojo už ko
lektyvinio saugumo sistemos 
sukūrimą Europoje, už agre
sorių fašistų pažabojimą? 
Kas nežino, kad ji ne kartą 
siūlė Anglijai ir Prancūzijai 
sudaryti sutartį dėl savitar
pio pagalbos prieš agresiją? 
Tačiau šių šalių vadovai, 
kurie vykdė “ramdymo,” or 
iš esmės nuolaidžiavimo Hit
leriui politiką, atsisakė duoti 
kolektyvinį atkirtį jam. Jie 
paaukojo agresoriui Austri
ją, Čekoslovakiją, o vėliau ir 
Lenkiją.

Mat, tokia politika, kurios 
svarbus etapas—Miunchene 
sudarytas sandėris su Hitle
riu, buvo siekiama nukreipti 
hitlerinės Vokietijos agresiją 
į Rytus, prieš Tarybų Sąjun
gą, kad būtų galima sunai
kinti, arba bent žymiai su- 

socialistinę valstybę.
Tačiau, apakinti antitary- 

biškumo, tuometiniai Angli
jos ir Prancūzijos vadovai 
Chamberlainas ir Daladier 
neatsižvelgė į vieną svarbų 
veiksnį—į nepasotinamus 
Vokietijos fašizmo apetitus. 
Fašizmas toli gražu neketino 
tenkintis “smulkiomis nuolai
domis,” jis norėjo tapti visiš
ku Europos, o vėliau ir viso 
pasaulio šeimininku. Pradė
jęs realizuoti pasaulio užka
riavimo planus, Hitleris nu
tarė, kad jam tikslingiau iš 
pradžių sutriuškinti su Vo
kietija konkuruojančią kapi
talistinių valstybių grupę, 
pirmiausia Prancūziją ir An
gliją, o po to pulti Tarybų 
Sąjungą. Taigi nusikalstama 
Hitlerio “ramdytojų” politika 
Miunchene atsigręžė prieš 
juos pačius.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
gai, paaiškėjus, kad Vakarų 
valstybės nenori bendradar
biauti su ja kovoje prieš 
fašistinę agresiją, nebuvo ki
to pasirinkimo, kaip pasira
šyti Vokietijos pasiūlytą ne
puolimo paktą. Šis priversti
nis žingsnis, pirmiausia, da
vė jai galimybę laimėti laiko 
ir sustiprinti gynybą, antra, 
sutrukdė sudaryti vieningą 
antitarybinį imperialistinių 
valstybių frontą.

Ko reikia pasimokyti iš 
įvykių prieš antrąjį pasaulinį 
karą, taip pat iš jo rezultatų? 
Kokias išvadas reikia pada
ryti ateičiai?

Pirma, istorija įspėja tuos, 
kurie kaip ir anksčiau bran
dina priešiškus planus prieš 
socializmo pasaulį, kurie tiki
si ginklu sutriuškinti socialis
tinių valstybių sandraugą. 
To nepavyko padaryti penk
tajame dešimtmetyje, tad 
juo labiau nepavyks aštunto
jo dešimtmečio pabaigoje.

Antra, istorija moko, kad 
su karu reikia kovoti tada, 
kol jis dar neprasidėjo. 
Lengviau užkirsti kelią karo 
gaisrui, negu jį užgesinti.

Ir pagaliau istorijos pamo
kos byloja apie tai, kad prieš 
karo grėsmę reikia kovoti ne 
agresoriaus “ramdymo” me
todais, bet vyžtingai ir be 
kompromisų. Kova už taiką, 
už agresyvių imperializmo 
jėgų pažabojimą—svarbiau
sias žmonijos uždavinys.

V. Sereika

Roma. — Teroristai nužu
dė komunistą teisėją Cesare 
Terranovą ir jo sargą. Velio
nis buvo Italijos parlamento 
narys ir labai energingas 
kovotojas prieš Mafiją ir 
kitas teroristų grupes.

Copenhagen. — Danijos 
premjeras su visu savo kabi
netu įteikė karalienei savo 
rezignaciją. Karalienė Mar- 
garethe II rezignaciją priėmė 
ir paskelbė naujus parlamen
to rinkimus spalio 23 dieną.



4-TAS PUSLAPIS

Poeto jaunystės mieste
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Pernai gruodžio 24 d. su
kako 200 metų nuo Adomo 
Mickevičiaus gimimo. Lenkų 
ir lietuvių literatūros istori
kai rašo, kad poetas, kilęs ir 
neabejotinai lietuviškos se
nos Rymvydų-Mickevičių gi
minės, negalėjo išvengti isto
rinio proceso padarinių, pa
lietusių Lietuvos bajorijos 
didžiumą. Mickevičių giminė, 
gyvenusi Lydos apskrity, lie
tuviškos Rodunės parapijoje, 
pačiame etnografinės Lietu
vos pakrašty, XVII a. pabai
goje nusikėlė į baltarusiškas 
Naugarduko apylinkes, kur 
lietuvių kalba skambėjo tik 
retose vietose. Smulkioji to 
krašto bajorija, kuriai pri
klausė ir Mickevičiai, lietu
vių kalbą seniai jau buvo 
primiršusi, bet, saugodama 
istorinės Lietuvos tradicijas, 
laikė save lietuviška. Tačiau 
bendros su lenkais politinės 
aspiracijos po paskutinio 
1795 m. Žečpospolitos padali
jimo vis labiau stiprino polin
kį į lenkystę, nustelbdamos 
lietuviškumą, ypač pietiniuo
se ir rytiniuose Lietuvos 
pakraščiuose.

Kaip ten bebūtų, Adomas 
Mickevičius yra vienas iš tų 
pasaulinės literatūros genijų, 
kurių reikšmės pripažinimas 
ir derama jiems šlovė ėjo 
lygiagrečiai su jų kūryba, 
veikla ir gyvenimu.

Vasarą Kauno pedagoginio 
darbo veteranai nutarė ap
lankyti poeto jaunystės 
miestą —Naugarduką. Vil
niuje apžiūrėjome tas vietas, 
kur Adomas Mickevičius gy- 
no, mokėsi ir kūrė. Pilies 
skersgatvio penktame name 
įrengtas Adomo Mickevi
čiaus memorialinis muziejus. 
Kitur prikaltos paminklinės 
lentos su įrašais.

Sostinėje ilgai neužtruko
me, nes Laukė tolima kelionė. 
Kauno mokytojų namų vai
ruotojo K. Šimkaus raginti 
nereikėjo: vežė sparčiai. 
Trumpai buvome sustoję 
Medininkuose, Ašmenoje, 
Krėvoje, Alšėnuose, žvilgte
lėjome į pilių griuvėsius, 
prisiminėme feodalinės Lie
tuvos istoriją.

Iš Alšėnų be sustojimo 
spaudėme iki Naugarduko. 
Mat norėjome tą pačią dieną 
apžiūrėti Adomo Mickevi
čiaus memorialinį muziejų. 
Kai kurie kelionės draugai 
baiminosi, kad pavėluosime, 
bet atvykome laiku. Iki mu
ziejaus uždarymo dar buvo 
pusantros valandos, todėl tu
rėjome pakankamai laiko su
sipažinti su įdomia jo ekspo
zicija.

Muziejus įrengtas pagal 
autentišką išplanavimą at
statytame tėvų name, kuria
me nuo 1801 iki 1815 metų 
poetas gyveno. Šešiose jo 
salėse vaizduojamas A. Mic
kevičiaus gyvenimas ir kūry
ba. Pirmos salės eksponatai 
supažindina lankytojus su 
poeto vaikyste, moksleivio 
dienomis. Įdomus maketas 
Zaosės vienkiemio, kuriame 
poetas gimė, Naugarduko 
apylinkių fotografijos: Pluši- 
no šilas, Svitezio, Kromano 
ir Litvakos ežerai, Miro pilis, 
Mindaugo kalva. Gana smul
kiai tos vietos parodytos 
specialiame žemėlapyje.

Antroje salėje vaizduoja
mas poeto gyvenimas Vilniu
je ir Kaune. Mūsų sostinėje 
prasidėjo jo veikla slaptoje 
filomatų organizacijoje, kuri 
suvaidino nemažą vaidmenį 
poeto revoliuciniam ir demo
kratiniam augimui. Salėje iš
kabintos geriausių Mickevi
čiaus studijų draugų T. Ža
no, J. Cečiotos, Ig. Domei
kos, P. Malevskio ir kitų 
fotografijos, idėjos vadovo 
demokrato universiteto pro
fesoriaus J. Lelevelio atvaiz
das. Ekspozicijoje yra foto
grafija literatūros ir kultūros

žurnalo “Tygodnik Wilens- 
ki,” kuriame 1818 m. buvo 
išspausdintas pirmas poeto 
eilėraštis “Žiema,” pirmas 
puslapis poemos “Bulvė,” fo
tografija profesoriaus L. Bo- 
rovskio, kuris padėjo Micke
vičiui vystyti literatūrinį ta
lentą.

Kaune A. Mickevičius pra
dėjo garsėti kaipo poetas. Ką 
sukūrė, tą siuntė vilniečiams 
draugams. 1819 m. parašyta 
“Adomo daina” tampa filo
matų himnu ir dainuojama 
1820 metų gegužinėje. Ne
trukus į Vilnių atėjo “Filare
tų daina.” Poetas rašė: “Kas 
niekint žmogų drįsta, pats 
niekas bus rytoj.” Draugus 
pasiekė baladės “Lelijos,” 
“Marilės kalva,” “Sviteris,” 
“Tukojus,” “Odė jaunystei.” 
Joje A. Mickevičius išreiškia 
protestą kasdienybei, men
kystei, tikrovei, skatina 
laužti tai, ko nepajėgia pro
tas, sveikina laisvės aušrinę. 
Visi šie kūriniai čia ekspo
nuojami. Salėje stovi M. Ro- 
bermano sukurta poeto 
skulptūra.

Ekspozicijoje rodomi, kai 
kurie dokumentai iš jo 1823 
m. bylos, kai poetas buvo 
kalinamas Vilniaus bazilionų 
vienuolyne. V. Vankovičiaus 
paveikslo kopijoje sukurtas 
vaizdas, kaip atrodė A. Mic
kevičius už kalėjimo grotų. 
Žiūrovai gali pamatyti kai 
kuriuos tuo metu išspausdin
tus kūrinius, iliustruotus M. 
Andriolio, J. Gorskio, M. 
Kozako ir kitų. Muziejaus 
salę puošia retas ekspona
tas—stalo laikrodis, stovėjęs 
A. Mickevičiaus kambaryje, 
kai jis gyveno Vilniuje.

Trečia ir ketvirta salės 
supažindina lankytojus su A. 
Mickevičiaus gyvenimu Rusi
joje, kur 1824 m. lapkričio 18 
d. jis buvo ištremtas. Mask
va, Peterburgas, Odesa . . . 
Nemaža vietos skirta jo pa
žinčiai su dekabristais A. 
Bestuževu-Marlinskiu, K. 
Rylejevu, J. Obolenskiu, V. 
Kiuchelbekeriumi, A. Gribo- 
jedovu, su įžymiais to meto 
rusų literatūros ir meno kū
rėjais N. Polevu, J. Bara- 
tinskiu, M. Glinka, A. Puški
nu. Beveik pusę metų du 
pirmieji poetai su A. Micke
vičiumi susitikinėjo ir palai
kė glaudžius draugiškus ry
šius Maskvoje, o Peterburge 
jų draugystė dar labiau su
stiprėjo.

Penktojoje salėje ekspo
nuojami dokumentai, susieti 
su poeto gyvenimu ir veikla 
užsienyje. Žemėlapyje pažy
mėtos poeto lankytos vietos, 
kai jis keliavo po Europą. 
Daug išliko fotografijų su tų 
laikų žymiais veikėjais. Vei
mare Mickevičius aplankė 
J. V. Gėtę, kuris padovanojo 
jam plunksną ir atvirutę. 
Florencijoje susipažino * su 
kompozitoriumi M. K. Ogins
kiu, Romoje—su rusų tapy
toju K. Briulovu, Šveicarijo
je susitiko su būsimu garsiu 
lenkų poetu Z. Krasinskiu. 
yisų nesuminėsi.

Šeštosios salės eksponatai 
rodo, kaip Tarybų Sąjungoje 
ir Lenkijos Liaudies Respu
blikoje saugomas A. Micke
vičiaus atminimas. Čia eks
ponuojamas ir Lenkijos vy
riausybės garbės raštas, 
įteiktas muziejui 1979 metų 
pradžioje už tinkamą Adomo 
Mickevičiaus veiklos nušvie
timą.

Naugardukiečiai didžiuoja
si Adomu Mickevičiumi. Poe
to vardas įrašytas į šio mies
to piliečių garbės knygą, jo 
atminimui pagerbti supilta 
kalva, jo vardu pavadinta 
gatvė . . .

Vaikščiodami A. Mickevi
čiaus ir kitomis gatvėmis, 
stebėjome, kaip šeštadienį 
defiliuoja Baltarusijos jau
noji karta. Daug jaunimo

“LAISVĖ”

Zaorės vienkiemis, kuriame gimė A. Mickevičius

matėme prie Naugarduko pi
lies griuvėsių. Mickevičiaus 
bei Mindaugo kalvų, Mindau
go parke, bet nepastebėjome 
nė vieno išsigėriusio, gau
ruoto, džinzėto jaunuolio. Iš 
to galima daryti išvadą, kad 
vakarietiška mada čia nerado 
pasekėjų.

Kiek teko susidurti viešbu
tyje, valgykloje ir kitur, 
naugadukiečiai draugiški, 
mandagūs, paslaugūs, su pa
garba sutinka svečius. ,

Žvalgydamiesi po miestą, 
pastebėjome, kad į mus at
kreipė dėmesį trys vaikinai. 
Netrukus vienas priėjęs prie 
mūsų grupės užkalbino:

— Atleiskite už sutrugdy- 
mą. Turbūt ne vietiniai esa
te?

Išgirdęs atsakymą, iš kur 
atvykome, tęsė toliau:

— Kaip patinka mūsų 
Naugardukas?

Mes pareiškėme, kad pa
darė gerą įspūdį.

— Ir man jis patinka. Nors 
dirbu Minske, bet kas savai
tė atvažiuoju čia praleisti 
poilsio dienas. Mat čia esu 
gimęs, augęs, šita vietovė 
man miela ir brangi. Arti
mesnio širdžiai miesto Balta-

“LAISVEI” IŠ VILNIAUS

Skaitytojai paskatino 
pasikalbėt su autoriumi

Korespondentas: — Pasi
rodė rašytojo A. Liepsnonio 
solidi knyga “O kur žvaigž
dės?” Paklauskime—kaip jis 
ją rašė, kokia medžiaga nau
dojosi?

A. Liepsnonis: Knyga 
švystelėjo. Tai nuopelnas 
skaitytojų. Jie laiškuose nuo
širdžiai siūlė sudaryti tomelį 
iš spausdintų pasakojimų 
apie kovotojus, rašytojus. 
Atsakydavau: neliesti žymiai 
būdingesni faktai, epizodai, 
portretai apie kovotojus. Pa
veiktas gražių pasiūlymų ir 
prisėdau. Bet nedrįsau leisti. 
Kažkaip sužinojo vienas gy
vasis klasikas. Jis paprašė 
supažindinti su rankraščiu. 
Susijaudinau. Nes tas kūrė
jas labai reiklus. Sutikau 
supažindinti. 0 jis tarė le
miamą žodį.

Bet beveik tiesiogine pras
me: šiuos pasakojimus su 
autoriumi rašė patys joje 
vaizduojamieji asmenys. Juk 
tai jų dialogai, jų žygiai! Čia 
autorius neturėjo teisės ką 
nors sufantazuoti—tik liudi
jo. Miniu drąsius revoliucio
nierius. Apie juos nieko ne
reikėjo išgalvoti. Vidinį grožį 
jis patys sukūrė savo heroiz
mu. Toks D. Kučinskas, J. 
Garelis, M. Lisienė. Jų por
tretams nereikėjo ieškoti 
gražių spalvų. Jie gyvenime 
švytėjo.

Pasakojau ir apie kalintų 
draugų meilę. Jie žiauriomis 
sąlygomis taip šviesiai mylė
jo merginą, motiną, tėvą, 
visą šeimą, kad belieka nūnai 
jaunuoliai degti tokia ištiki
mybe, meile duotam žodžiui 
merginai ar vaikinui, tėvui 
ar motinai. Tik sau priekaiš
tauju, kad meilės temai per 
mažai paskyriau puslapių. 
Bet kas pasakyta apie revo
liucionierių subtilius jaus
mus—verta pasekti, pasimo
kyti. Juk šiandien švystelėti 
orumu, meile, pagarba do
ram žmogui pats gyvenimas, 
pati tikrovė šaukia, skatina.

Kol kas beveik nėra groži
nio kūrinio apie kalinto revo- 

rusijoje aš neradau. Naugar
dukas įdomus ir istoriniu 
požiūriu. Jame gyveno mūsų 
pirmasis karalius Mindau
gas, čia jaunas dienas leido 
talentingas poetas Adomas 
Mickevičius. Beje, ar buvote 
jo muziejuje ar apžiūrėjote 
jo ir Mindaugo kalvas, Min
daugo parką, Naugarduko 
pilies griuvėsius?

Sužinojęs, kad jau susipa
žinome su šiais objektais, 
vaikinas rekomendavo dar 
nuvažiuoti į Adomo Mickevi
čiaus gimtinę, Miro pilį, Svi- 
tierio ir Litovkos ežerus.

Įdomi analogija. Kadaise 
A. Mickevičius rašė lenkiš
kai, o save vadino lietuviu. 
Dabartinis naugardukietis 
kalbėjo rusiškai, įterpdamas 
posakį—mes lietuviai.

Puikiai pailsėję Naugardu
ko viešbutyje, kitą dieną 
tęsiame savo pažinkinę ke
lionę toliau. Grįžome kitu 
keliu. Kelionėje skambėjo 
linksmi pokalbiai, dainos. 
Geriausi pasakoriai ir daini
ninkai buvo premijuojami. 
Daugiausia skanėstų teko 
mokytojoms Viktorijai Bra
zauskienei, Petrei Jeremičiū- 
tei ir Onai Šniukštienei.

liucionieriaus jausmus. Šiai 
temai paskyriau romaną— 
“Politkalinio meilė.” Apie ra
šytojus baigiau tomelį “Ko 
posman neįaudė.” Jame 
Cvirkos, S. Nėries, Guzevi- 
čiaus paveikslai.

Korespondentas: Kas da
bar ant jūsų stalo, kokie 
sumanymai?

A. Liepsnonis. Užsiminiau: 
kol kas (prie fašizmo) už 
idėjas kalėjo ir antrą sykį. 
Bet tikėjo saulėtekiu. O kaip 
jie jausdavosi vėl grįžę į 
gyvą gyvenimą —pasakoju 
pradėtame romane “Švari 
sąžinė.”

Jis turėtų būti grožinės. 
Būsimas darbas reikalauja 
didelės atsakomybės ir ne
mažai kūrybinio užsidegimo. 
Tokiu—skaitytojai ir toliau 
man padės rašyti. Ačiū 
jiems!

GERAI, KAD PAVOJINGĄ 
PASIŪLYMĄ JIS ATMETĖ

Washingtonas. — Senato
rius Robert Byrd, demokra
tų frakcijos Senate vadas, 
griežtai atmetė visus pasiū
lymus SALT sutarties ratifi
kavimo klausimą atidėti iki 
1980 metų po prezidentinių 
rinkimų. Jis taipgi pareiškė, 
kad sutartis turi būti spren
džiama pagal jos vertę ir 
nesiejama su tarybinių karei
vių buvimu ar nebuvimu 
Kuboje. Senatorių Byrd už 
tai galima tiktai pasveikinti. gyrimo žodžius apie mūsų

TARYBŲ LIETUVOS SOSTINĖ VILNIUS
Nuotraukoje: Naujasis Vilniaus rajonas Lazdynai. Jo statytojai ir projektuotoja 

buvo apdovanoti aukščiausia—Lenino premija. A. Palionio nuotr
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Turt/bų Lietuva 
svečių akimis
Knygoje “Ta patį ir visai 

kita” (sudarė V. Baltrėnas) 
išspausdinti 1967-1977 m. 
Tarybų Lietuvoje viešėjusių 
užsienio lietuvių interviu ir 
reportažai, pasakojantys įs
pūdžius, patirtus protėvių 
žemėje. Knygą sudaro dvi 
dalys: “Pasakoja svečiai” ir 
“Pasakojimai apie svečius.” 
Išvydę Tarybų Lietuvą, mū
sų svečiai visose gyvenimo 
srityse pastebi didelę pažan
gą. Emigruojant išsivežti 
įvaizdžiai ar iš pasakojimų 
susidarytas gimtinės vaizdas 
šiandien neatitinka tikrovės. 
Dažnas jų sakosi atvykęs į 
“naująją Lietuvą.”

Svečių liudijimu, mūsų šalį 
galima vadinti statybų kraš
tu. Buržuazinėje Lietuvoje 
daug kalbėta, kad “šiaudinių 
pastogių” Lietuvą reikia pa
versti “mūrine Lietuva.” Bet 
mes žinome, kad tos kalbos 
ir liko tuščiomis svajonėmis. 
O šiandien pastoges užtinka 
tik buities muziejuje Rum
šiškėse.

Visiems neblėstantį įspūdį 
palieka Vilnius, jo senoji ir 
modernioji architektūra, 
harmoningas naujų statinių 
įsiliejimas į sostinės archi
tektūrinę panoramą. Į tai 
atkreipė dėmesį New Yorke 
gyvenantis dailininkas V. Ig
nas. Žinomas kalbininkas, 
profesorius iš JAV A. Salys 
nuoširdžiai pripažino, kad 
gimtinėje praeitis saugoma 
ir gerbiama. Rūpestingai pri
žiūrimi ne tik kultūros pa
minklai. Daugelis svečių ste
bėjosi ežerų tyrumu, upių 
švarumu. Visi užsienio lietu
viai negailėjo gražiausių žo
džių Lietuvos gamtai. Užsie
niečiai pastebi, kad Tarybų 
Lietuvoje kolūkiečių buitis 
ne ką skiriasi nuo miestiečių, 
kad visai pasikeitęs ūkinin
kavimo būdas.

Bet nemanykime, kad sve
čiai matė vien mūsų gyveni
mo teigiamybes. Ne vienam 
jų krito į akis ir mums 
apmaudžios negerovės (sta
tybų trūkumai, buitinio ap
tarnavimo ir prekybos ne
sklandumai ir pan.).

Tarybų Lietuvos laimėji
mai daug kam kėlė nuostabą. 
“Apleista buržuaziniais me
tais, nuniokota Antrojo pa
saulinio karo, mūsų Lietuva 
pasikėlė į tokį aukštį. Iš kur 
jūs gavot tokią jėgą? Kaip 
sugebėjot tai padaryti? Tik
rai stebėtina. Negaliu nei 
slėpti, nei tylėt, nei me
luot,”—sakė Kanados lietu
vis V. Steponavičius. Lietu
vių kilmės rašytojas iš JAV 
F. Bonoskis, ne kartą lankę
sis tėvų krašte, tvirtina: 
“įsitikinau, kokią stebuklingą 
jėgą Lietuvos žmonėms davė 
Tarybų valdžia.”

Interviu ir reportažuose 
daugiausia pasakojama apie 
Tarybų Lietuvos kultūrą. 
Profesorius V. K. Jonynas, 
vienas pajėgiausių išeivijos 
dailininkų, dabar gyvenąs 
New Yorke, taip įvertina 
Tarybų Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą: “nuostabiu tempu 
vystosi ir auga jūsų kūrybi

nės galios (. . .). Mane stebi
na ne tik visų meno šakų 
tarptautinis meninis lygis, 
bet ir poreikis gyvenime 
turėti visas meno šakas.”

Jau daug esame prisiklau
sę pagyrimo žodžių apie dai
nų šventes. Svečiams jos 
palieka didžiulį įspūdį: “Ste
bėdamas dainų dieną,—sako 
P. Armonas, dirigentas iš 
JAV,—pavydėjau Lietuvos 
solistams ir muzikantams tų 
sąlygų, kurios čia jiems su
darytos, valstybės globos ir 
dėmesio.”

New Yorke gyvenantis 
dailininkas V. Ignas teigia, 
kad Lietuvoje yra ne tik 
daug menininkų, bet ir gerų 
menininkų, kurių darbai pri
lygsta pasaulio meno aukštu
moms. Lietuvos dailininkai, 
V. Igno žodžiais, “labai kūry
bingai tęsia gražias liaudies 
meno tradicijas.” Žinomas 
dar iki karo vyresniosios 
kartos dailininkas V. Vizgir
da, dabar gyvenąs JAV, pa
žymėjo skirtingas menininkų 
individualybes: “Stilių ir žan
rų įvairumas,—sakė jis,— 
yra lietuvių dailės stiprybė. 
Ji tęsiasi per kartas.” Kita 
tautietė—skulptorė iš Lon
dono E. Gaputytė —rašo: 
“Mes neretai įsivaizduojame, 
kad menas pas jus sustingęs. 
O pati pamačiau, kad daug 
jaunųjų darbų turėtų pasise
kimą bet kur . . .”

Knygoje rasime daug gra
žių atsiliepimų apie mūsų 
muzikinį gyvenimą, teatrą. 
JAV gyvenantis žinomas di
rigentas, Hartfordo universi
teto muzikos departamento 
profesorius V. Marijošius 
stebėjosi sudarytomis pui
kiomis sąlygomis muzikiniam 
lavinimui. Jo žodžiais, naujo
sios generacijos kūrėjai pa
siekė tikrai europietišką 
maštabą. Tarybų Lietuva 
šioje srityje “absoliučiai 
neatsilieka nuo visko, kas 
girdima šiandien tarptauti
nėje muzikos biržoje.”

S. Pilka—aktorius ir reži
sierius—sakė susidaręs labai 
gerą įspūdį apie mūsų teat
rą. Kai kurie pastatymai esą 
verti didžiųjų pasaulio teat
ru-

Svečiai atkreipė dėmesį į 
mūsų meno liaudiškumą, jo 
ryšius su liaudies tradicijo
mis. Nemaža pagyrimų pelnė 
mūsų klausytojai bei žiūro
vai, vykstą į teatrus ar 
parodas už šimtų kilometrų. 
Nors, kaip pastebėjo svečiai, 
pačiuose rajonų centruose, 
net kolūkiuose yra puikių 
kultūros namų. Užsienyje to
kie kultūrinio gyvenimo reiš
kiniai nėra įprasti.

Apibendrindamas savo įs
pūdžius, jau minėtas daili
ninkas V. Vizgirda pažymė
jo: “Norisi tikėti, kad Lietu
va yra dailininkų ir poetų 
žemė.”

Svečiai taip pat atkreipė 
dėmesį į mūsų pagarbą kny
goms, gėrėjosi gražiu jų api
pavidalinimu, dideliais tira
žais.

Pažymėtina, kad tokius pa- 

tarybinę kultūrą sakė savų 
sričių specialistai. Tuo jie 
svaresni.

Jaunuolis iš Danijos J. 
Olesas, paklaustas, kas jam 
labiausiai patikę protėvių že
mėje, atsakė paprastai ir 
aiškiai: “Žmonės. Čia žmonės 
daugiau padeda vienas ki
tam. Draugiškesni. Tai labai 
geras dalykas.’’ Panašiai 
samprotauja poetas ir kine
matografininkas iš New Yor- 
ko J. Mekas. Antanina ir 
Balys Celiai, svečiai iš Vene
suelos, mūsų žmonių charak
terio bruožus sieja su san
tvarkos pranašumais: “Tary
bų Lietuvoje,—sakė jie,—vi
si ramūs dėl ateities ir dau
giau rūpinasi ne buities, gy
venimo smulkmenomis, bet 
mokymusi, kultūriniu išpru
simu, laisvalaikiu.”

Užsienio lietuvius stebino 
eilinių žmonių kultūringu
mas. Įžymus JAV pažangių
jų lietuvių visuomenės veikė
jas A. Bimba pažymėjo visų 
bendravusiųjų su juo drau
giškumą: “Savo elgsena jie 
man simbolizuoja tikrai nau
ją žmogų.” Ir tikrai, tarybinė 
tikrovė išugdė taurius naujo 
žmogaus bruožus: “Aš net 
nesitikėjau,—pabrėžė pažan
gaus laikraščio “Vilnis” (Chi- 
caga) redaktorius S. J. Jo- 
kubka,—kad žmonės taip gi
liai suaugę su šiuo gyveni
mu, su socialistine santvar
ka.”

Rašytojas iš Belgijos E. 
Cinzas teisingai pastebėjo, 
jog mūsų jaunoji karta “turi 
didelių galimybių,” “nesun
kiai dirba,” “yra laisvesni.” 
Lyginant su kapitalistinių ša
lių jaunimu, buvo rasta ir 
daugiau skirtumų. Tarybų 
Lietuvos jaunimas, kaip pa
žymėjo pedagogė iš Melbur
no A. Karazijienė-Landsber- 
gytė, žvalus, draugiškas ir 
pagarbus vyresniesiems.

Gausūs svečių pagyrimai 
kupini sentimentų. Kaip sa
kė V. Vizgirda, “žmogaus 
gyvenime yra du brangūs 
'dalykai: tai motina ir tėvy
nė.” Tuos sentimentus savo 
ruožtu gimdo tik išeiviui bū
dinga nostalgija.

Laikas—pažangos šalinin
kas. Konservatyviosios, 
reakcinės išeivijos jėgos 
piestu stoja prieš užsienio 
išeivijos jėgos piestu stoja 
prieš užsienio lietuvių ir Ta
rybų Lietuvos kultūrinį ben
dradarbiavimą. Jie Tarybų 
Lietuvos tikrovėje ieško vien 
negerovių. Bet reakcinių 
išeivių pastangos eina vėjais: 
kultūrinis bendradarbiavi
mas kasmet plečiasi, įvairėja 
ir gausėja jo formos, turtėja 
turinys. Tarybų Lietuvos 
tikrovė, kurią savo akimis 
pamato svečiai, akivaizdžiai 
paneigia tarybinio gyvenimo 
juodintojų klastingus ir 
šmeižikiškus prasimanymus.

Užsienio lietuvių nuomone, 
bendravimas su protėvių že
me būtinas pirmiausia pačiai 
išeivijai. Profesorius A. Sa
lys vaizdžiai pasakė: “išeivija 
yra tik tautos kamieno šaka. 
O juk šakos tik iš kamieno 
gali gauti gyvybės syvų, be 
jų joms lemta nudžiūti.” Dar 
kategoriškiau apie išeivijos 
ir gimtinės ryšius kalbėjo 
visuomenininke iš Belgijos 
B. Spies-Gailiūtė: “veltui 
mes išeivijoje jaudinamės dėl 
lietuvybės ir jos išlaikymo. 
Lietuviai lietuviais išliks tik 
savame krašte, ir jei nesi- 
glausime prie šito kamieno 
mes, svetur gyvenantieji lie
tuviai, tai esame ne žūstanti, 
o jau žuvusi karta.”

Alfredas Kazlauskas
(“Literatūra ir Menas”)
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KANADOS ŽINIOS
ARGENTINOS PADANGĖJE

Toronto, Ont.
NETEKO ANTRO SŪNAUS

Rugsėjo 20 d. mirė Ed war- 
das Barnett (Barnatavičius), 
sulaukęs tik 52 metų am
žiaus, M. Vaitkūnienės (Ber- 
natienės) antrasis sūnus.

Si nelaimė buvo didelis 
smūgis dar jaunai šeimai, 
bet skaudžiausias motinai, 
kuri palaidojo vyriausįjį sūnų 
prieš 20 metų, sulaukusį vos 
33 metų. Jis mirė nuo širdies 
priepuolio. Ir, štai, staigiai 
susirgo ir antrasis sūnus, 
širdies priepuoliu. Buvo nu
vežtas į ligoninę ir dar išgy
veno pora savaičių neatgavęs 
sąmonės. M. Vaitkunienė 
yra palaidojus ir du vyru.

Velionis paliko nuliūdime 
motiną M. Vaitkūnienę, žmo
ną—Normą Douglas, sūnų ir 
dukterį (dvynukus) ir seserį 
Francis Lawrence.

Gili užuojauta visai šeimai.
LIGONIAI

Ona Povilonienė serga; tu
rėjo priepuolį.

Jurgis Baniulis savo šir
dies priepuolį savo vasarvie
tėje, Woodland Beach. Buvo 
paguldytas Colingwood ligo
ninėj. Jis nuolatiniai gyvena 
Orangeville mieste.
APLANKIUS VAKARŲ 
ONTARIO

Teko nuvykti į seniau gy
ventą miestą London, Ont. 
Aplankiau Emma ir A. By- 
rus, buvusius šėrininkus ma
no vyro ir mano biznyje. Jie 
gražiai įsirengę gyvena ir 
atrodo gana gerai, tik A. 
Byrąs skundėsi blogėjančia 
sveikata. Netoliese gyvenan
ti Sofija ir Povilas Pajuo- 
džiai, Repšiai, Aleliūnai, Bu
zas ir visi kiti senosios kar
tos lietuviai dar gyvuoja 
gerai.

Pasikalbėjau per telefoną 
su jubilijatais, N. J. Kisie
liais, kurie pereitą vasarą 
atšventė 50 metų vedybų 
sukaktį. Jis dar jaučiasi ge
rai, kad ir po didelio baliaus, 
kurį jie patys surengė pami
nėjimui savo sukakties.

Teko netikėtai nuvykti ir į

Delhie miestą, tabako augin
tojų centrą Kanadoj. Užsu
kau pas senus pažįstamus, S. 
ir V. Bykus. Juos radau 
namuose, tad teko pasišne
kučiuoti prie kavos ir užkan
džių, kuriuos šeimininkė tuo
jau parūpino. Jie yra drau
giški ir vaišingi tautiečiai ir 
neišleis nepavaišinę.

S. ir V. Bykai yra turėję 
tabako ūkį, bet dabartiniu 
laiku yra nuo sunkių ūkio 
darbų pasiliuosavę ir gyvena 
be darbų ir rūpesčių.

S. Bykienė su savo dukra 
Ylena buvo nuvykusios į Lie
tuvą pereitą vasarą, tad pa
pasakojo kelionės įspūdžius. 
Jos patenkintos viešnage 
Lietuvoj ir džiaugiasi, kad 
teko pasimatyti su savo arti
mais giminėmis ir aplankyti 
tėviškę.

Teko sužinoti, kad Tony 
Yvoška taipgi lankėsi Lietu
voj pereitą vasarą . . . Jam 
teko pirmą kartą lankytis 
Lietuvoje.

S. Karvelis iš Toronto, 
buvo susirgęs, dabar susvei- 
ko ir buvo nuvykęs į J. V. 
pas savo gimines.

J. Narusevičienė 
Willowdale, Ont.

London, Ont.
Paulius ir Sofija Pajuodžiai 

prisiuntė $115—$15 už “Lais
vės” prenumeratą ir $100 į 
fondą. Jie rašo:

“Nuo širdies linkime, kad 
“Laisvės” vajus pavyktų su 
kaupu, o “Laisvės” darbuoto
jams tvirtos sveikatos ir sėk
mingo ilgo amžiaus.”

Dėkojame.
Administracija

Montreal, Que.
STAIGIAI SUSIRGO

Verdunietis Jonas Braknys 
pergyveno didelį skausmą 
kojoje. Teko kreiptis pas 
daktarą ligoninėje. Šiuos žo
džius, rašant, skausmas kiek 
sumažėjo.

J. Urbanavičių ir jo šeimą, 
aplankė brolis iš Chicagos. P.

Šiauliškis Vincas Laurutis išėjęs “vargo mokyklą” [galima 
sakyti pats per savę, bedirbdamas svarbiame mašinų 
prižiūrėjimo darbe išmoko gaminti mašinas sraigtam 
gaminti.] Jo pagamintos mašinos, ne tik Argentinoje bet ir 
užsienyje turi didelį pareikalavimą [paklusa]. Jis čia 
matomas prie vienos tokios jo gamybos mašinos. Jis ir jo 2 
sūnūs yra sukėrę solidžia tos rūšies įmonę.

Seniausiai lietuvių organizacijai Argentinoje, Nemunui 
[buvusiai Vargdieniui], švenčiant 70 metų gyvavimo 
sukaktį, 1.9.79 buvo, moterų veikėjų iškeptas šis dekorati- 
vinis tortas, su meniškai įrašais ir 70 žvakučių, [sveriantis 
15 kilogramų]. Jubiliejus praėjo su dideliu pasisekimų. Šią 
pažangių žmonių organizaciją sveikino broliškų organizaci
jų ir vietos valdžios atstovai. Dalyvavo virš 200 svečių.

Bendradarbiavimas ir santykiai tarp 
Etiopijos ir Tarybų Sąjungos

Rugsėjo mėnesio viduryje 
su oficialiu vizitu Etiopijoje 
lankėsi Tarybų Sąjungos 
premjeras Aleksei Kosygi
nas. Apie jo vizito tikslus ir 
rezultatus pranešime iš Etio
pijos sostinės Adis Ababa 
sakoma:

Derybos tarp A. Kosygino 
ir Socialistinės Etiopijos lai
kinosios karinės administra
cinės tarybos ir Ministrų 
tarybos pirmininko Menistu 
Haile Mariamu buvo nuošir
džios ir draugiškos. Šalys 
sonstatavo, kad sėkmingai 
plėtojami Tarybų Sąjungos 
ir Socialistinės Etiopijos san
tykiai. Buvo pareikštas abi
pusis siekimas stiprinti ir 
plėsti visapusišką Tarybų 
Sąjungos ir Etiopijos ben
dradarbiavimą, atitinkantį 
abiejų šalių tautų interesus, 
taikos ir tarptautinio įtempi
mo mažinimo interesus.

Šalys suderino bendrą Ta
rybų Sąjungos ir Etiopijos 
komunikatą dėl derybų re
zultatų. Komunikatas bus 
paskelbtas spaudoje.

o o o

Nacionaliniuose rūmuose 
buvo pasirašytas protokolas 
prie Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos vyriau
sybės ir Socialistinės Etiopi
jos laikinosios karinės vy
riausybės 1978 metų rugsėjo 
19 d. sudaryto susitarimo dėl 
ekonominio ir techninio ben
dradarbiavimo, kiti ekonomi
niai susitarimai.

Dokumentuose numatoma 
plėsti Tarybų Sąjungos ir 
Etiopijos bendradarbiavimą 
geologijos, naftos perdirbimo 
pramonės, žemės ūkio maši
nų gamybos srityje. Konkre
čiai, planuojami naftos ir 
dujų paieškų ir žvalgymo 
darbai perspektyviausiose 
struktūrose, numatoma re
konstruoti naftos perdirbimo 
įmonę Asabe, išplečiant jos 
pajėgumą iki 1 milijono tonų 
perdirbtos naftos per metus. 
Taip pat iš principo susitarta 
padėti statyti traktorių, 
kombainų ir atsarginių dalių 
surinkimo, o vėliau ir gamy
bos, taip pat užkabinamų ir 
prikabinamų žemės ūkio pa
dargų gamyklą.

Protokolą pasirašė:
TSRS vyriausybės įgalio

tas—Valstybinio ekonominių 
ryšių sų užsienio šalimis ko
miteto pirmininkas S. Skač- 
kovas:

Socialistinės Etiopijos lai
kinosios karinės vyriausybės 
įgaliotas—LKAT nuolatinio 
komiteto narys Endalė Tese,- 
ma.

Lietuvos Žalgirio krepšinio komandos žaidėjas Jovaiša 
dalyvavęs su Tarybų Sąjungos rinktine Argentinoje, 
svečiavosi Petro Sikerio šeimoje, kur dalyvavo Pavilonis ir 
Khomičius. Jiem buvo suruoštas gražus priėmimas, 
dalyvavo apie 30 tautiečių.

Draugai, Lietuvoje gyvenę kaimynystėje A. L. Balso 
leidėjas-red. Pranas Ožinskas ir stambus pramoninkas 
Vincas Laurutis, prie poduko kavos pasidalina žiniomis, 
pasikeičia mintimis. F. Ožinsko nuotraukos

Visi dalyvaukite 
"Laisvės" vajuje! 

Užsakykite "Laisvę" 
savo giminėms 

Lietuvoje 
-------------------j------------------

Gyvenimas
Užgriūva greit smėlyje pilys, 
Ir raganos pameta šluotas. 
Įdūkėję visai surimtėjam, 
Kai kelias išdygsta kryžiuotas.

O laikas vis skuba į priekį, 
O mes vis kaskart atsiliekam. 
Taip judam po apskritą ratą, 
Ir pėdas išeinant paliekam.

Kazys Ereminas

Juokas gydo
Kartą gydytojas tėvams 

pareiškė: “Dar vakar aš bu
vau įsitikinęs, kad jūsų sū
nus nepasitaisys, tačiau da
bar matau, jog krizė praėjo: 
šiandien pirmą kartą man 
pavyko jį prajuokinti.”

Tyrimų rezultatai liudija, 
kad juokas gali būti ne tik 
psichinės, bet ir fizinės žmo
gaus sveikatos rodikliu ir 
gera terapine priemone. 
Daugelis pavyzdžių medici
nos praktikoje rodo, o moks
lininkai, nagrinėjantys šią 
problemą, teigia, kad juokas 
gerai veikia ne tik kvėpavi
mo aparatą, bet ir kitus 
svarbius žmogaus kūno orga
nus. “Juokas,—sakoma vie
name moksliniame straipsny
je,—pašalina žalingą sveika
tai įtampą ir stimuliuoja gy
vybingai svarbių organų vei
klą.”

Širdingas tikras juokas— 
fiziologinė ir psichinė orga
nizmo reikmė. Jis pravalo 
kvėpavimo takus, plaučius, 
skatina sveikas emocijas, pa
šalina nervinį įtempimą, nui
ma energijos perteklių, gydo 
nuobodulį, padeda įveikti 
drovumą, daro gyvenimą 
malonesnį.

Kai kurie mokslininkai tei
gia, kad juokas ir jumoro 
jausmas tampa dvigubai rei
kalingesnis, kai žmonės pa
tenka į neįprastas ir visiškai 
nejuokingas. situacijas. Ju
moro jausmas, ironiška repli
ka, priešpastatomi neigia
moms emocijoms, padeda 
nuginkluoti pyktelėjusį pa
šnekovą, išsipainioti iš nema
lonios situacijos. Dar tvirti
nama, kad juokas—tai “ap
sauginis klapanas” ligo
niams, atskirtiems nuo savo 
šeimų, pažįstamos ir drau
giškos aplinkos, puolusiems 
melancholijom Žinoma, mo
kėti pasijuokti iš savęs sun
kiau, negu iš kito. Tokia 
jumoro jausmo išraiška pa
deda žmogui nugalėti nema
lonumus, neretai yra geros 
dvasinės būsenos šaltinis. Ši
to reikia mokytis nuo pat 
vaikystės. Sugebėjimas 
juoktis yra žmogaus adapta
cijos matas, tuo pačiu nemo
kėjimas reaguoti į tai, kas 
daugumai sukelia juoką, yra 
rimtas pavojaus signalas.

Karefas Capekas taikliai 
yra pastebėjęs: “Juokaujama 
greičiau pakliuvus į bėdą, į 
keblią padėtį, o ne laimės ir 
pasisekimo viršūnėje. Jumo
ras visada apsaugo nuo liki
mo smūgių.”

Plačiai žinomas ir vadina
mojo “XVII amžiaus angliš
kojo Hipokrato” T. Sidenge- 
mo pasakymas: “Pajaco at
vykimas į miestą žmonių 
sveikatai reiškia daug dau
giau negu dešimtys mulų, 
apkrautų vaistais.” Žiūrint 
mūsų akimis, tai gal kiek ir 
perdėtas pasakymas, tačiau 
ir XX amžiaus medikai ne
neigia juoko gydomosios jė
gos, jo antistresinio fakto
riaus. Jų teigimu, iš visų 
kūno judesių, sukrečiančių 
kartu ir kūną, ir dvasią— 
juokas pats sveikiausias. 
Žmogus, kuris į kasdienes 
tikimo “injekcijas” reaguoja 
su juoko gaidele, gyvenime 
tik laimi.

Paruošė R. N.
(“Tarybinė Moteris”)

Statys naujas 
ambasadai patalpas

Pekinas. — Jungtinės Val
stijos nutarė savo ambasadai 
Kinijoje statyti naujas patal
pas ir taipgi pagerinti ir 
praplėsti dabartinių ambasa
dos patalpų du pastatus.

Paruošimui naujoms patal
poms plano paskirtas ameri- 
kie.tis kinietis architektas 
I. M. Pei.

PER DVI ŠALIS

Vilniaus mokytojai Berlyne.
Vilniaus mokytojai vasaros 

atostogų metu turistauja ne 
tik po Lietuvą, bet plačiai 
keliauja ir po užsienio šalis. 
Neseniai skaitlinga grupė 
autobusu apvažiavome Len
kijos ir Vokietijos respubli
kas.

Liubline lankėmės kuni
gaikščių rūmuose, kuriuose 
Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė ir Lenkija 1569 metais 
sudarė uniją, o Krokuvoje 
apžiūrėjome buvusią karalių 
rezidenciją Vavelį. Mus su
domino Krokuvos centre įs
pūdingas paminklas, skirtas 
Griunvaldo (Žalgirio) 1410 
metais mūšiui paminėti. Pa
minklo centre su kardu ran
kose kunigaikštis Vytautas, 
o ant pjedestalo, raitas ant 
šaunaus žirgo, karalius Jo
gaila. Tai jie Griuvaldo mū
šyje galutinai palaužė kry
žiuočius, 200 metų užtrūku- 
siame kare.

Nuvykę į Veličkos druskų 
kasyklas, kuriose, nusileidę 
giliai į šachtas, apžiūrėjome 
iš druskos išskobtą bažnyčią, 
paminklus ir muziejų. Tai 
reto įdomumo vietovė.

Lenkijos sostinėje Varsų, 
voje gilų įspūdį sudarė iš 
griuvėsių atstatytas sena
miestis, XVII a. pilis, gausy
bė nacionalinių paminklų ir 
istorijos bei meno muziejų. 
ŽaliazOvoje Vole' aplankėme 
įžymaus kompozitoriaus F. 
Šopeno gimtinę ir su jo 
gyvenimu surištas vietas. 
Šrem žemės ūkio kooperaty

ve susitikome su darbinin
kais.

Per Silezijos anglies basei
ną, aplankę Katovicų ir Vra- 
clovo miestus, pervažiavome 
Lenki jos-Vokietijos sieną ir 
atvykome į Drezdeną. Šiame 
mfeno šedevrų mieste apžiū
rėjome garsiuosius Cvingerio 
rūmus ir juose įruoštą pa
veikslų bei krištolo parodas. 
Saksonijos Alpėse—Kiong- 
šteino tvirtovę ir vokiečių 
poilsio vietas.

Leipcige buvojome G. Di- 
mitrievo, žinomo bulgarų re
voliucionieriaus, muziejuje, 
kurio salėje jis, Dimitrievas, 
1933 metais vedė karštus 
ginčus su fašistinės Vokieti
jos ministru pirmininku P. 
Geringu ir buvo nuteistas.

Berlyne mus sužavėjo Un- 
ter den Linden gatvėje nauji 
moderniški, daugiaaukščiai 
namai, tame tarpe Mokyto
jų, o taip pat neogotinė 
rotušė, Brandenburgo var
tai. Prie paminklo tarybi
niams kariams, kritusiems 
išvaduojant Berlyną, susiti
kome su Vokietijos nacionali
nio fronto pogrindininku, ka
torgininku A. Kioppenu, ku
ris papasakojo apie komunis
tų veiklą hitlerinėje Vokieti
joje. Kiekvienam pedagogui 
jis įteikė savo neseniai išleis
tą knygą “Dank Euch, Ihr 
Helden der Sowjetunion”— 
“Ačiū jums, jūsų Tarybų 
Sąjungos didvyriams.”

Bronius Jauniškis
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“LAISVĖS” REIKALAI
VAJUS PRASIDĖJO RUGSĖJO 1 D. IR BAIGSIS 

LAPKRIČIO 30 D.
Si ataskaita įima mus pasiekusius laiškus nuo rugsėjo 19 

d. iki spalio 1 d.
Kontestantų stovis Punktai

LLD 45 kp., St. Petersburg. Fla.—P. Alekna............3,932
New York vajininkai—N. Ventienė ir A. Mitchell.........2,894
J.Petkūnas ir Regina Trakimavičius,Worcester,Mass.. 1,214 
Connecticut vajininkai....................................................... 753
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................................... 732
Binghamton, New York..................................................... 716
A. Račkauskienė ir M. Sametis, Haverhill, Mass........... 540
N. Dudonis, Aston, Pennsylvania.................................... 468
L. Brazdžius, Sudbury, Ont., Canada.............................. 460
Rochester, New York......................................................... 422
Toronto, Ont., Canada....................................................... 411
Montreal, Que., Canada..................................................... 390
P. Pajuodis, London, Ont., Canada.................................. 260
LLD 198kp.,San Francisco-Oakland,Cal., V.Taraškienė . 248 
E. Repšienė, Dorchester, Massachusetts........................ 204
A. Grinkus, Vancouver, B. C., Canada............................ 200
S. Masytė, Detroit, Michigan...........................................154

* * *

AIDO CHORO SUSIRINKIMAS IR PAMOKOS •
Šeštadienį, spalio 6 d., 3 vai. po pietų, Laisvės salėje,

Naujų prenumeratų per šį laikotarpi gavome 7, kuriuos 
prisiuntė P. Alekna, St. Petersburg, Fla. (4); B. 
Pavilionienė, Chicago, Ill., per J. Urmonienę (2); Steponas 
Daukantas iš Panevėžio, kuris svečiuojasi pas pusbrolį P. 
Bručą (1). ♦ * *

Į fondą aukų gavome:
Per N.Y.Lietuvių Moterų Klubo susirinkimą rugsėjo
16d.,(vardaitilpo“Laisvės’pereitamenumeryje). .. $528.00 
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla., per P. Alekną..........500.00
Paul ir SofijaPajuodžiai, London, Ont., Canada..........100.00
Mary Balčiūnas, Banning, California...........................100.00
Walter Smith, Port Charlotte, Florida.......................100.00
Antanas Pagiegala, Johnson City, N. Y., proga jo

85-to gimtadienio..................................................42.50
Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų Klubas, Toronto,

Ont., Canada, per J. Ylą.................................... 40.00
Kazimieras ir Veronika Milenkevičiai,Brooklyn,N.Y. . 25.00 
S. Skiragis, Detroit, Michigan........................................23.00
Elena Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y........................... 20.00
L. Novak, Pinellas Park, Fla., per P. Alekną..............13.00
J. White, Clearwater, Fla., per P. Alekną...................10.00
J. ir A. Shatkai, Peoria, Ill., per Mary Grager............10.00
A. Raškauskas, Seminole, Fla., per P. Alekną..............8.00
A. Baublis, Chicago, Ill., per J. Urmonienę...................8.00
Julia Urmonienė, Chicago, Ill............................................ 8.00
J. Morkis, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą................7.50
Ch. Morkūnas, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą........7.50
Kostas Damalakas,St.Petersburg,Fla.,per P. Alekną . .5.00 
Pažįstama, Binghamton, N. Y., per J. Vaičekauską........5.00
V. Rudin, La Salle, Quebec, Canada................................ 5.00
Pauline Daraska, Sandusky, Ohio...................................... 5.00
Alfonsas Pateckas, Gulfport, Fla., per P. Alekną............3.00
S. Rakutienė, Norwood, Mass., perM. Uždavinį ?...........3.00
A. Bacevich, Chicago, Ill., per J. Urmonienę..................3.00
A. Druseika, Chicago, Ill., per J. Urmonienę..................3.00
S. Wikis, Hamilton, Ont., Canada.................................... 1.00
Viktoria Walker,Binghamton,N.Y.,per J. Vaičekauską . 1.00

* * *
Argi jis ir bus toks laimingas?

Viso dabar skelbiamų aukų gavome $1,584.50. Pridėjus 
pirmiau skelbtas aukas į fondą iki spalio 1 d. įplaukė 
$3,076.58. 

* * *
Širdingai dėkojame ir prašome visų mūsų vajumi daugiau 

susirūpinti.
ADMINISTRACIJA

Mokslinis bendradarbiavimas 
erdvėje

Nors santykiai tarp Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų šiandien yra pusėti
nai įtempti, bet mokslinis 
bendradarbiavimas erdvėje 
yra tęsimas. Antai rugsėjo 
25 dieną bendromis pastan
gomis į erdvę (kosmosą) pa
leistas satelitas, kuriame 
randasi keletas žiurkių. Bus 
bandoma sužinoti, kaip be- 
svarėje gamtoje gyvybei se
kasi gyventi ir veistis.

Šis bandymas yra jau an
tras. Pirmas bandymas buvo 
pravestas su daržovinėmis 
musėmis. Bandymas parodė, 
kad musėms besvarė erdvė 
nekenkia. Jos ten gali gy
venti ir veistis.

Sis satelitas kosmose išbu
siąs apie 20 dienų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

GIRIA IR REMIA 
PREZIDENTĄ CARTERĮ

Washingtonas. — Naciona
linis Apšvietos Susivieniji
mas giria prezidentą Carterį 
už jo sumanymą įsteigti at
skirą Apšvietos Departa
mentą ir sako, kad jis remia 
Carterio kandidatūrą į prezi
dentus antram terminui. Tai 
svarbi Carteriui parama 
prieš senatorių Kennedy.

New Yorkas. — Federali
nio distrikto teisėjas Cooper 
nubaudė 35 m. kalėjimu niu
jorkietį Warren Robinso, 40 
metų, už pardavinėjimų nar
kotikų. Jis taipgi nubaudė 
tos pačios pardavėjų grupės 
tris kitus narius, bet daug 
trumpesniu įkalinimu.

LIETUVOS ŽURNALISTAS APIE AMERIKĄ

EKONOMIKA, BANKAI 
IR PLĖŠIKAI

Po keleto žiaurių pernykš
čių žmogžudysčių ir pagrobi
mų New Yorko metro sustip
rėjo policijos apsauga. Dabar 
dažname vagone pamatysi 
grėsmingą įvairiais raktais, 
pistoletu ir nikeliuotais žeto
nais blyksinčią policininko 
stovyklą . . .

Vos tik kiek padaugėjo 
policijos požeminiame trans
porte, jos sumažėjo New 
Yorko paviršiuje. Tuo netru
ko pasinaudoti bankų plėši
kai.

Vieną popietę į Chase 
Manhattan banko (per porą 
kvartalų nuo Wall Streeto) 
požeminį garažą įvažiavo 
šarvuotas “Brink” firmos 
automobilis. Jis turėjo, kaip 
paprastai, paimti pinigus ir 
išvežioti juos po šio banko 
skyrius, esančius visame 
Manhattane.

Tačiau adresatai tą dieną 
pinigų taip ir nesulaukė. Pa
krovę į šarvuotį 38 maišus su 
pinigais, du ginkluoti 
“Brink” kompanijos tarnau
tojai patraukė į banko gilu
mą dar atsinešti vertingų 
popierių. Trečiasis liko sau
goti automobilio.. Atrodė, po
žeminiame, gerai iš išorės 
apsaugotame garaže nieko 
įtartina nėra. Tiesa, netolie
se be vairuotojo stovėjo 
sunkvežimis šaldytuvas, ku
ris reguliariai veždavo žuvį 
banko valgyklai.

Staiga iš sunkvežimio šal
dytuvo iššoko du žmonės su 
slidininkų kaukėmis ir pisto
letais. Jie mikliai užspaudė 
antrankius apstulbusiam sar
gybiniui ir vienam tuo metu 
atsitiktinai išnešusiam šiukš
les valgyklos darbininkui. 
Abu suimtuosius ir maišus 
su pinigais plėšikai įgrūdo į 
šaldytuvą. Po to žuvų šaldy
tuvas, kuris' buvo pavogtas 
dar iš vakaro, niekieno neį
tariamas, paliko banko pože
mį ir pasuko prie Brooklyno

Jis dar tik 17 metų am
žiaus, vidurinės mokyklos 
krepšinio sporto žvaigždė. 
Neseniai darbe jam buvo 
dešinė ranka 'visiškai nu
traukta. Bet gydytojams- 
chirurgams pavyko jam ran
ką vėl sujungti. Operacija

Dviejų prezidentų 
susitikimas

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę su oficialiu vizitu 
Jungtinėse Valstijose lankėsi 
Meksikos prezidentas Jose 
Lupez Purtillo. Jis čia dvi 
dienas tarėsi su mūsų prezi
dentu Jimmy Carteriu. Pasi
tarimas buvęs draugiškas ir 
konstruktyvūs. Jis apėmęs 
visą eilę klausimų. Bene 
svarbiausias klausimas buvo, 
tai nelegališkai į Jungtines 
Valstijas atvykę meksikie
čiai. Kaip žinia, jų šioje 
šalyje yra gana daug.

tilto. Tenai pagrobėjai grei
tai perkrovė pinigus į limuzi
ną ir nudūmė.

Užsklęsti šaldytuve žmo
nės ėmė daužyti duris, ir po 
dešimties minučių atvykusi 
policija juos išlaisvino. Plėši
kų grobis—vienas didžiausių 
visoje Amerikos bankų plėši
mo istorijoje—du milijonai 
dolerių.

Minėtasis apiplėšimas ta
rytum “apvainikuoja” lokių 
nusikaltimų kreivę, kuri, Fe
deralinio tyrimų biuro duo
menimis, šiemet 22 procen
tais aukštesnė negu pernai 
per tą patį laikotarpį. Šiuo
laikiniai kompiuteriai, sugro- 
mulavę visus jiems pateiktus 
duomenis, < pranašauja: 1979 
metais šalyje bus “išlukšten
ta” per 6000 bankų.

Laikraštis “New York 
Times” rašo, kad bankų api
plėšimai gausėja sparčiau ne
gu infliacija. Laikraštis ci
tuoja vieno garsiausių praei
tyje šios rūšies “specialistų” 
Vilio Satono atsakymą, kodėl 
jis plėšiąs bankus. “Todėl, 
kad tenai yra pinigų,”—ne
dvejodamas atsakęs šis. Žy
miai sudėtingiau tai aiškina 
Federalinio tyrimų biuro 
darbuotojai, pareikšdami, 
kad “šie nusikaltimai apskri
tai turi tam tikrą ryšį su 
ekonomika.”

Iš tikrųjų viskas daug pa
prasčiau ir šiurpiau: sparčiai 
didėjanti infliacija išstumia į 
bedarbių eiles vis naujus 
tūkstančius žmonių. Vien 
garsioji automobilių gamy
bos Chrysler šiomis dienomis 
paskelbė atleidžianti 70 tūks
tančių savo darbininkų. Vie
ni jų tampa laikinų bedar
bystės pašalpų gavėjais, o 
kai kurie, prislėgti šiurpios 
netikrumo rytojumi perspek
tyvos, pasuka nusikaltimo 
keliu.

Sigitas Krivickas 
“Tiesa” New Yorkas 

buvo padaryta Detroito Kar- 
per ligoninėje. Gydytojai sa
ko, kad ranka sugysianti ir 
vaikinas vėl galėsiąs ja pilnai 
naudotis.

Jaunuolio pavardės prane
šime nepažymėta.

Pasmerkė buvusį 
prezidentų

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio patarėjas ša
lies saugumo reikalams Zbig- 
niev Brzezinski labai smar
kiai kritikavo buvusį prezi
dentą Geraldą Fordą, kam 
jis pasmerkė Jungtinių Val
stijų Tarybų Sąjungos su
tartį dėl strateginių ginklų 
apribojimo (SALT II) ir pa
tarė Senatui jos neužgirti- 
neratifikuoti. Brzezinski sa
ko, kad ši sutartis yra nau
dinga ir reikalinga Amerikai 
ir turėtų būti užgirta.

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., įvyks pirmasis šio 
sezono aidiečių susirinkimas ir repeticijos.

Visi choristai būtinai dalyvaukime. Taipgi kviečiame 
naujus narius prisidėti prie mūsų Choro. P. Venta, Pirm.

FEDERALINĖ 
VYRIAUSYBĖ TYRINĖS 
PHILADELPHIJOS 
POLICIJOS ŽIAURUMUS 
SU SUAREŠTUOTAIS 
NUSIKALTĖLIAIS

Žmogaus teisėms ginti ko
misija turi daugiau 600 skun
dų, nukentėjusių nuo polici
jos žiauraus elgesio su suim
taisiais, o labiausiai su ne
grais ir puertorikiečiais. 
Prieš porą metų iš Pennsyl- 
vanijos sostinės Harrisburgo 
atvykusi komisija tyrinėjo 
policijos brutališkumą, bet 
politikieriai viską užglostė, 
uždengė ir uniformuoti mu
šeikos liko nekaltais ange
lais. Bet šį kartą labai ner- 
vuojasi meras F. Rizzo ir 
policijos komisionierius J. 
O’Niel, nes gal jie žino, kad 
Washingtono Justicijos de
partamento tyrinėtojų jie ne- 
papirks. “L.” Reporteris

UŽGYRĖ $548 BILIJONŲ 
BIUDŽETĄ

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai 212 balsų 
prieš 206 užgyrė federalinį 
biudžetą, susidedantį iš 
$548,000,000,000! Jame nu
matomas deficitas net iš 
$29,000,000,000.

O Senatas yra užgyręs 
biudžetą, susidedantį iš 
$546,000,000,000 su 
$31,600,000,000 deficitu.

Senatas nutarė militari- 
niams reikalams lėšas padi
dinti iki $130,600,000,000. 
Tai yra dviem bilijonais dole
rių daugiau, negu skiria At
stovų Rūmai.

Dabar tarp Senato ir At
stovų Rūmų eis derybos dėl 
sudarymo vieno biudžeto. Ti
kimasi gana smarkių ginčų.

MOTERYS PROTESTUOJA
Bostonas. — Prieš kelias 

dienas čia teismas pripažino 
kaltu ir nubaudė nuo 3 iki 5 
metų kalėjimu James Chre
tien už išprievartavimą (iš
žaginimą) savo žmonos. Įvai
rios moterų išsilaisvinimo 
grupės sako, kad tokia baus
mė, yra per maža- ir jos prieš 
ją protestuoja. Jos sako, kad 
bausmė turėjo būti žymiai 
aukštesnė.

James Chretien yra pirmas 
jos rūšies nusikaltėlis, nu
baustas kalėjimu, Massachu
setts valstijos istorijoje.

KAINOS IR VĖL PAKILO
Jau turime Darbo departa

mento raportą už rugpjūčio 
mėnesį. Kas liečia kainas, 
jame nieko naujo, zta pati jau 
sena istorija: jos konsiūme- 
riams-vartotojams ir vėl pa
kilo 1.1 procento. O imant 
gazolino ir šildomojo aliejaus 
kainas, jos pašoko net 7.1 
procento!

Lyginant su 1977 metų 
kainomis, jos šiandien mies
tų gyventojams stovi 221 
proc. Tas reiškia, kad tos 
reikmenys, kurios 1977 me
tai mums atsiėjo tik $100, 
šiandien jau kaštuoja net 
$221!!

GAISRE ŽUVO TRYS 
IR AMERIKIEČIAI

Vienna, Austrija. — Rug
sėjo 28 dieną čia viename 
viešbutyje, prisikimšusiame 
turistų iš užsienio, kilo gais
ras, kuriame žuvo net 25 
žmonės, (jų tarpe 3 ir ameri
kiečiai. Beveik visi kiti žuvu
sieji yra europiečiai. Visi 
trys žuvę amerikiečiai—He
len Irene Wigh ir Donald I. 
Frances I, F. Fraseriai—yra 
iš Maine valstijos.

VISI SKAITYTOJAI 
DALYVAUKITE 

“LAISVĖS” VAJUJE

Mirė žymi veikėja
Rugsėjo 27 dieną New 

Yorke po ilgos ir sunkios 
ligos iš gyvųjų tarpo išsisky
rė Clara Bodian sulaukus 81 
m. Velionė buvo ateivė iš 
Austrijos. Amerikon su tė
vais atvyko būdama dar tik 
10 metų. Būdama dar tik 15 
metų jau tapo darbininke. 
Jos tėvas buvo vienas iš šios 
šalies darbo unijų judėjimo 
pionierių. Duktė Clara taipgi 
tuoj įstojo į uniją ir tapo 
žymia veikėja.

Velionė Clara Bodian taip
gi buvo viena iš šios šalies 
Komunistų Partijos įkūrėjų 
ir jos veikėjų iki mirties.

MARKSISTINIŲ 
MOKSLININKŲ 
KONFERENCIJA

Minneapolis. — 1980 m. 
gegužės 1-4 dienomis Minne- 
sotos universitete įvyks 5-oji 
Vidurvakarių Marksistinių 
Mokslininkų konferencija. 
Jau pradėta prie jos ruoštis. 
Konferencija svarstys klausi
mas: “Mokslininkai kaip dar
bininkų talkininkai—Apšvie
tos, kultūros ir technologijos 
vaidmuo klasių kovoje.” 
Klausimas įdomus ir svar
bus.

Ketvirtojoje marksistinių 
mokslininkų konferencijoje, 
kuri įvyko pernai Cincinnati, 
Ohio, dalyvavo apie 350 da
lyvių. Ši konferencija bū
sianti dar skaitlingesnė.

------------- BRIEFS ■ -
United States film compa

nies will have to step on it if 
they are going to be a part of 
the co-production movement 
that is exciting major Euro
pean filmmakers.

Sovinfilm — the Soviet 
agency responsible for joint 
productions with other coun
tries—has co-produced 40 
films in the past ten years. 
Oscar-winner was Soviet-Ja
panese film Dersu Uzal.

* * *
A psychiatrist who has 

treated celebrities for alco
hol and drug abuse told a 
Senate Health subcommittee 
that Valium, the most widely 
used drug in the United 
States, was addictive and 
that doctors should not pre
scribe it for everyday stress.

* * *
The Balkan Art Center in 

New York began this sea
son’s series of folk-dance 
sessions last week with live 
music using traditional Nor
wegian dances.

* * *
Jane Fonda, the actress, 

urged 800 office workers at a 
recent meeting to organize 
and become “a force, as 
women and as clerical wor
kers.” She spoke at what 
was billed as “An Evening 
with Jane Fonda,” sponsored 
by Women Office Workers, a 
New York organization that 
is trying to improve , the 
status of the city’s clerical 
workers.

From the cover of the magazine “The Theatre in Poland”

LAPKRIČIO 11 D.
“Laisvės” metinis koncer

tas su pietumis. Vieta: Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Svečias iš Lietuvos
Rugsėjo 21 d. pas Praną ir 

Malviną Bručus iš Lietuvos 
atvyko Prano pusbrolis iš 
Panevėžio, Steponas Dau
kantas. Jis čia mano paviešė
ti apie mėnesį laiko ir aplan
kyti savo seniai matytą brolį 
Aleksą, kuris dabar randasi 
veteranų ligoninėje, Mont
rose, N. Y.

Steponas Daukantas dirba 
staliaus darbą Lietuvos 
Koop. Sąjungoje, Panevėžy
je.

Linkime svečiui laimingai 
ir maloniai praleisti laiką 
mūsų šalyje.

Beje, Daukantas, lydimas 
Prano Bručo, aplankė “Lais
vės” pastogę ir užsakė laik
raštį savo giminietei Danu
tei Morkienei, Kulių Veteri
narinėje Ligoninėje, Plungės 
rajone. Ieva

PALIEGĖLIAI SKUNDŽIA 
TEISMUI MIESTĄ

New Yorkas. — Suparali- 
žiuotų Veteranų Susivieniji
mas patraukė teisman mies
to transportacijos sistemą. 
Susivienijimas reikalauja, 
kad miestas autobusuose 
įtaisytų įrengimus, kad ir 
paliegę veteranai galėtų jais 
naudotis susisiekimui. Siam 
susivienijimui priklauso 
15,000 suparaližiuotų vetera
nų.

A lawsuit seeking to bar 
former President Richard M. 
Nixon from moving into a 
condominium apartment at 
Fifth Avenue and 63rd 
Street was filled in State 
Supreme Court in Manhat
tan September 20 by the 
building’s board of mana
gers. 

* * *
The FBI has admitted it 

tried to destroy the populari
ty of actress Jean Seberg by 
planting a news story in 1970 
saying she became pregnant 
by a member of the Black 
Panther Party. The 40-year- 
old blonde star committed 
suicide in Paris about a week 
ago and her husband, Ro
maine Gary, a French diplo
mat and author, charged 
that the FBI was to blame 
for her death and the death 
of her child.

* * *
In the magazine The Thea

ter in Poland (August issue) 
was an interesting article 
about the theater and the 
children. In part it says:

“The theatre in general 
provides an opportunity to 
learn about and to experi
ence reality. So does the 
theatre for children, but it 
has a particular feature in 
that it reveals to its audien
ces a perfected image of the 
world, in which good con
quers evil and the heroes are 
able to overcome their weak
nesses. This ideal world con
firms the child’s faith in the 
order and harmony of life.”

Use




