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KRISLAI
Didelis panašumas 
Ir Chicaga krizėje 
Galingas samdytojų įrankis 
Kas jas verčia dirbti? 
“Vanagams” nusilenkimo 

politika
A. BIMBA

Štai trumpa, bet įdomi ži
nutė iš Kanados miesto Van- 
couverio. Pasirodo, kad lap
kričio 30 dienų ten lankėsi ir 
universitete kalbėjo Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Ka
nadoje Aleksander Yakolev. 
Tarp kitko, jis prisiminė ir 
Jungtinių Valstijų konfliktą 
su Iranu.

“Ambasados užėmimas ne
pateisinamas jokiose sąlygo
se”, pasakė Yakolev. “Mes 
labai gerai suprantame ame
rikiečių jausmus. Neseniai 
amerikiečiai užgrobė mūsų 
lėktuvą Kennedy Airporte 
su 60 nekaltų žmonių, jų 
tarpe ir vaikų, ir išlaikė 
kelias dienas”.

Ir taip, kaip žinoma, pada
rė ne studentų grupė, bet 
pati mūsų valdžia, pats mūsų 
prezidentas Jimmy Carteris!

Panašumas tarp šių dviejų 
įvykių labai įdomus ir dide
lis.

□
Chicaga yra dar vienas 

pavyzdys, kaip šiandien šios 
šalies didmiesčiai nebegali 
finansiškai galo su galu su
durti. Pateikdama Miesto 
Tarybai metinį biudžetą iš 
$1.4 bilijono, majore Byrne 
kartu siūlo išmesti iš darbo 
1,500 miesto darbininkų. 
Taipgi aišku, kad bus nu
traukta daug įvairių žmo
nėms, pirmoje vietoje, žino
ma, paprastiems, darbo žmo
nėms patarnavimų.

Kaip girdisi, Clevelandas, 
kitas didmiestis, dar vis sun
kiai tebeserga finansine kri
ze.

Liudydamas Chicagos 
Miesto Taryboje Illinojaus 
valstijos Komunistų Partijos 
sekretorius Ted Pearson la
bai teisingai kaltino bankus 
už didmiesčių finansines ne
laimes. Miestų finansai yra 
jų rankose.

□
Didžiosios, monopolistinės 

industrinės korporacijos pra
dėjo plačiai vartoti prieš or
ganizuotus darbininkus gąs
dinimo įrankį. Jos sako: Nu
sileiskite, pasiduokite mūsų 
patvarkymams, nereikalau
kite algų pakėlimo, arba mes 
uždarysime kai kurias ne 
taip produktyviškas įmones 
ir tūkstančius darbininkų iš
mesime iš darbo!

Šiuo laiku šis gąsdinimo 
įrankis yra plačiai naudoja
mas automobilių ir plieno 
pramonėse. Jos priverčia 
skubiau dirbti neuždarytose 
įmonėse ir jie atlieka paleis
tų darbininkų darbus.

Darbo Departamentas ra
portuoja, kad per paskutinį 
dešimtmetį Amerikoje vedu
sių darbininkių skaičius pa
daugėjo 5,500,000. Pabrėžia
ma, kad dauguma jų privers
tos palikti vaikus namie ir 
eiti dirbti už algą, nes iš 
vienos vyro algos šeima ne
gali žmoniškai pragyventi. 
Bet gana geras skaičius ve
dusių moterų eina dirbti į 
įmonę arba įstaigą iš, taip 
sakant, savos valios. Jos 
nenori, visą laiką praleisti

Pirmos šioje šalyje tokios 
vestuvės per 100 metų

Šioje nuotraukoje parodomos vestuvės, kurios prieš 
kelias dienas įvyko Alabamos valstijoje. Tuokiasi du 
teroristinio Ku Klūks Klano nariai ir žymūs veikėjai Jerry 
Lamar, 36 metų, ir Miss Carteina McNair, 34 metų. Jie 
saugomi ginkluotų kukluksklaniečių.

Jaunavedžiai sako, kad jie didžiuojasi būti Ku Klūks 
Klano nariais ir veikėjais. Pranešime apie šias vestuves 
storai pabrėžiama, kad tai pirmosios tokios viešos ir 
iškilmingos šios teroristinės organizacijos narių vestuvės 
bėgyje paskutinio šimto metų. Tai, girdi, dar vienas 
įrodymas, kad Ku Klūks Klanas vis aukščiau stambiausios, 
toliausia nešančios kanuolės yra atkreiptos prieš juoduo
sius amerikiečius.

Prez. Carteris jau sutinka 
žymiai pakelti militarizmo 

reikalams lėšas
Iš Washingtono praneša

ma, kad prezidentas Carte
ris, raginamas ir spaudžia
mas senatoriaus Sam Nunn, 
demokrato iš Georgia valsti
jos, ir buvusio valstybės sek
retoriaus Henry Kissingerio, 
jau sutikęs per ateinančius 
penkeris metus labai žymiai 
padidinti lėšas ginklavimosi į 
reikalams. Kaip tik to reika
lauja Pentagonas ir visi de- 
tentės priešai ir ginklavimosi 
varžybų didinimo šalininkai. 
Tos pačios jėgos, kaip žino
ma, šiandien deda visas pa
stangas, kad Senatas nerati
fikuotų SALT II sutarties su 
Tarybų Sąjunga.

Pranešime nieko nesako
ma, kaip didelis tas militariz- 
mui lėšų padidinimas numa
tomas. Pats prezidentas yra 
žadėjęs tam tikslui lėšas pa
didinti tik nuo 3 iki 5 procen
tų.

Tuo tarpu, kaip žinoma, po 
visą plačiąją šalį vystosi 
energingas liaudies judėji
mas už paėmimą kelių bilijo
nų dolerių iš militarinio biu
džeto ir perkėlimą į sociali
nius, liaudies gerovei nau
dingus projektus. Šis prezi
dento nusileidimas reakci
nėms jėgoms šiuo labai svar
biu klausimsu dar labiau iš
judins liaudies jėgas kovai už 
militarizmo reikalams lėšų 
sumažinimą.

virtuvėje tarp keturių sienų 
stuboje.

□
Sakoma, kad prezidentas 

Carteris nusileidžia “vana
gams” ir sutinka žymiai padi
dinti ginklavimosi biudžetą 
tuo sumetimu, kad laimėtų 
SALT II sutarties ratifikavi
mą Senate. Visa eilė senato
rių esą jam pažadėję balsuoti 
už sutarties ratifikavimą, jei
gu jis mažiausia 5 procentais 
padidins militarinį biudžetą.

Gal ir taip. Gal prezidentas 
ir mano, kad su tokia politika 
jis ir laimės šios svarbios 
sutarties užtvirtinimą. Pa
matysime . . .

Svarbus susitikimas Italijos 
ir Tar. S-gos parlamentarų

Roma. — Praetią mėnesį 
čia įvyko labai svarbus susi
tikimas tarp Italijos parla
mento narių ir Tarybų Są
jungos parlamento (Aukš
čiausiosios Tarybos) delega
cijos. Tarybinei delegacijai 
vadovavo Boris Ponoma- 
ryon. Susitikime buvo plačiai 
tartasi įvairiais bėgamamais 
Europos ir viso pasaulio rei
kalais. Tarybinis vadas pas
tebėjo, kad šiandien yra 
sprendžiamas ne tik Euro
pos, bet ir viso pasaulio 
likimas. Jis įspėjo, kad Jung
tinių Valstijų pasimojimas 
apginkluoti NATO šalis nau
jomis branduolinėmis raketo
mis labai padidintų branduo
linio karo pavojų. Kaip žino
ma, Italija yra viena iš tų 
NATO šalių, iš kurių Jungti
nės Valstijos reikalauja 
priimti naująsias raketas.

Abi delegacijos buvo vie
nos nuomonės detentės klau
simu. Jos sutiko, kad deten
te, tai yra taikaus tarp val
stybių su skiringomis sociali
nėmis santvarkomis, sugyve
nimo ir bendradarbiavimo 
idėja turi būti visur stiprina
ma.

Ponomaryon priminė Itali-

Afrikiečiai už 
palestiniečius
Kaip žinoma, Afrikos že

myno tautos turi sudariusios 
savo organizaciją, pavadintą 
Afrikinės Vienybės Organi
zacija. Jos buveinė arba sos
tinė yra Etiopijos sostinėje 
Addis Ababa. Apart savo 
organizacijos reikalą, jai, ži
noma, rūpi ir labai nerami 
padėtis ir Vidurio Rytuose, 
jau daug metų besitęsianti 
kova tarp Izraelio ir arabiškų 
kraštų.

Prieš kelias dienas įvyku
siame AVO susirinkime buvo 
plačiai aptartas palestiniečių 
likimas ir jų kova už teisę į 
savo nepriklausomą valsty
bę. Savo nutarime afrikiečiai 
pabrėžia, kad jų kova už 
tautinį išsilaisvinimą ir pa
lestiniečių kova už savo ne
priklausomą valstybę yra 
bendras reikalas. Jie smer
kia Izraelio agresiją, ir pil
niausiai remia palestiniečių 
kovą už nepriklausomybę.

Abiejų partiją 
vadai už Carteri

Washingtonas. — Demo
kratų Partijos Nacionalinio 
Komiteto pirmininkas John 
White ir Republikonų Parti
jos Nacionalio Komiteto pir
mininkas Bill Brock išleido 
bendrą pareiškiamą, kuria
me jie sako, kad jiedu vie
ningai remia prezidento Car- 
terio nusistatymą ir pastan
gas Irano klausimu. Buvo 
manoma, kad gal republiko- 
nai šią susidariusią krizę 
stengsis išnaudoti savo rinki
minei propagandai prieš de
mokratus.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas sako, kad 
šiandien Irano sostinėje 
Amerikos ambasadoje įkaito
mis yra laikoma 50 žmonių. 
Apart 49 ambasados darbuo
tojų, esąs pakliuvęs ir vienas 
biznierius.

jos parlamentarams, kad kai 
NATO šalys bus ginkluoja
mos naujais branduoliniais 
ginklais, negalės rankas susi- 
dėjusios stovėti ir Tarybų 
Sąjunga su savo talkininkė
mis, kitomis socialistinėmis 
šalimis. Jos bus priverstos 
daryti tą patį—irgi gaminti 
naujus ginklus ir jais gin
kluotis.

Tarybinė delegacija siūlė ir 
italai sutiko, kad santykius 
tarp Italijos ir Tarybų Sąjun
gos reikia plėsti ir stiprinti. 
Tai idėjai šiltai pritarė ir 
buvęs Italijos premjeras ir 
Krikščionių Demokratų Par
tijos vadas Andreotti.

Klano vadas 
nubaustas

Gretina, La. — Už kursty
mą sukilimo čia teismas nu
baudė Ku Klūks Klano vadą 
David Duke $500 ir 6 mėne
sių kalėjimu. Tą nusikaltimą 
jis papildė 1976 m. rugs. 11 
d. klaniečių susirinkime. Tei
sėjas Thomas Wicker sako, 
kad jis tokią lengvą bausmę 
Klano vadui davęs todėl, kad 
tai buvęs jo pirmas nusikalti
mas.

Meksika 
uždarė duris 
Irano šachui

Jorge Castaneda, Meksikos 
užsienio reikalų ministras, 
daro pranešimą, kad Šachas 
Meksikoje nebepageidauja- 
mas ir kad leidimas joje 
apsigyventi yra atšaukia
mas.

Mexico City. — Kaip žino
ma, prieš atvykimą į Jungti
nes Valstijas neva gydytis, 
buvęs Irano karalius (šachas) 
Pahlevi buvo apsigyvenęs 
Cuernavaca. Dabar, kilus to
kiam triukšmui dėl jo apsigy
venimo Jungtinėse Valstijo
se, Šachas pasimojo grįžti 
atgal į Meksiką, bet, dauge
lio nuostabai, Meksikos val
džia atšaukė jam duotą vizą 
ir pareiškė, kad Meksikos 
durys jam uždarytos.

Kur dabar jam pasidėti? 
Sakoma, kad Egipto prezi
dentas Sadatas sutinka jį 
priimti ir leisti Egipte apsi
gyventi.

Meksikos valdžia, matyt, 
nenori santykiams su Iranu 
pakenkti.

Kito komiteto 
pasiūlymas Senatui 
dėl SALT II

Washingtonas. — Pagal vi
sas taisykles, tiktai Užsienio 
Ryšių Komitetas turi teisę 
pateikti Senatui pasiūlymus 
su kitomis šalimis santykių 
reikalais. Na, ir tokį pasiūly
mą šis komitetas Senatui 
prieš kiek laiko yra pateikęs 
ir tiktai turėtų būti viso 
-Senato apsvarstytas ir 
priimtas arba atmestas. Ko
mitete yra pasiūlymo ragi
nančio Senatą SALT II su
tartį užgirti-ratifikuoti.

Bet pasirodo, kad tokio pat 
darbo, nors jam nepriklauso
mo,. ėmėsi ir Senatinis gin
kluotų Tarnybų Komitetas ir 
lapkričio 29 dieną pateikė 
savo pasiūlymą Senatui. Jis 
sutartį smarkiai kritikuoja. 
Jis sako, kad SALT II sutar
tis priešinga Jungtinių Val
stijų interesams ir negalinti 
ratifikuota, kokia dabar 
esanti. Ji turinti būti žymiai 
pataisyta.

Taigi, dabar Senatas turi 
du pasiūlymus—už sutartį ir 
prieš ją. Kurią jis priims? 
Kuris gaus du trečdaliu bal
sų?

Washingtonas. — United 
Transportation Union prezi
dentas Al. H. Chester pri
siuntė prezidentui Carteriui 
laišką, kuriame jis ragina 
prezidentą nacionalizuoti 
naftos pramonę. Jis sako, 
kad tik taip bus galima 
pašalinti taip vadinamą ener
gijos krizę.

Išvengimui katastrofos 
tėra vienas kelias

Kai šiandien pasaulis jau 
taip plačiai ginkluotas bran
duoliniais ginklais, baisi 
branduolinio karo katastrofa 
darosi beveik nebeišvengia
ma. Bet kada kuriame nors 
pasaulio kampe gali tarp 
šalių įvykti koks nors nesusi
pratimas, jos viena prieš kitą 
griebsis atominio ginklo neva 
apsigynimui^ ir kils karas, į 
kurį neišvengiamai bus 
įtrauktos ir kitos šalys. Ir 
štai visuotinas, viską naiki
nantis karas!

Tokios išvados priėjo se
natorius George McGovern. 
Jis yra labai susirūpinęs ir 
ragina visus amerikiečius 
apie tai rimtai pagalvoti—ne 
tik pagalvoti, bet ir stengtis 
šį pavojų pašalinti, kol dar 
ne per vėlu!

Išeitis tėra viena: branduo
linius ginklus sunaikinti ir 
griežtai uždrausti naujus ga
minti. Tą galima padaryti 
tiktai visuotinu nusiginklavi
mu. Kaip tik tokį kelią šiam 
baisiam pavojui pašalinti jau 
seniai siūlo žmonijai socialis- ir visuotino nusiginklavimo!

Atstovų Rūmai prieš 
branduolinių jėgainių

gaminimo
Washingtonas. — Kai įvy

ko nelaimė Three Mile Island 
atominėje jėgainėje ir išgąs
dino apylinkės žmones, 
paaiškėjo, jog visos tokios 
jėgainės, kurių jau turime 
pilnai veikiančių 72, o porą 
desėtkų statomų naujų nėra i 
pilnai saugios, visoje šalyje 
kilo plačiausias judėjimas už 
uždarymą visų jėgainių ir 
sustojimą atominės energijos 
naudojimo. Neseniai Kongre
sui buvo pateiktas sumany
mas bent jau naujų jėgainių 
statymą tuojau sulaikyti. 
Dabar Atstovų Rūmai pasiū
lymą jau aptarė ir padarė 
savo nuosprendį. Branduoli
nės energijos priešai nutari-

Popiežius lankėsi Turkijoje

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su Dimitrios I
Istanbul, Turkija. — Lap

kričio 26-29 dienomis Popie
žius Jonas Paulius II lankėsi 
Turkijoje. Jo vizito misija 
buvo bandyti suartinti Ro
mos Katalikų bažnyčią su 
Rytine Ortodoksų bažnyčia. 
Jis čia turėjo ilgus pasitari
mus bei derybas su Orto
doksų bažnyčia. Jis čia turė
jo ilgus pasitarimus bei dery
bas su Ortodoksų bažnyčios 
galva patriarchu Dimitrios I. 
Abiejų bažnyčių galvos pa-

Sen. George McGovern 
tinės šalys su Tarybų Sąjun
ga priešakyje. Deja, jam 
priešinasi kapitalistinės di
džiosios šalys su mūsų Jung
tinėmis Valstijomis priešaky
je. Štai mūsų Senatas dar 
nėra ratifikavęs jau seniai 
pasirašytos sutarties (SALT 
II) apribojimui branduolinio 
ginklavimosi, nes tam prie
šingi mūsų militaristai ir 
ginklų gamintojai, o ką jau 
bekalbėti apie Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą eiti prie pilno

nutraukimą
mu labai su vilti. Atstovų 
Rūmai 254 balsais 135 pasiū
lymą atmetė. Manoma, kad 
pasiūlymo ne geresnis liki
mas laukia ir Senate. Tas 
reiškia, kad naujų jėgainių 
statymas bus tęsiamas.

Žinoma, judėjimas ir pro 
testai prieš branduolinės 
energijos gaminimą ir varto
jimą nesustos. Galimas daik
tas, kad jis dar pagyvės ir 
sustiprės. Netenka nė kalbė
ti, kad tos veikiančios 72 
jėgainės savo produkciją da
bar dar labiau padidins, ypač 
jeigu naftos vartojimas dėl 
kokios nors priežasties turė
tų būti sumažintas.

reiškė pageidavimą, kad 
abiejų dvasininkai glaudžiau 
bendradarbiautų. Netgi buvę 
kalbama apie abiejų bažnyčių 
susivienijimą kada nors atei
tyje. Taipgi abudu savo pasi
tarime pabrėžę, kad šių dvie
jų bažnyčių bendradarbiavi
mas nesąs taikomas nei prieš 
vieną nei kitą tikėjimus. 
Abudu ragino katalikus ir 
ortodoksus palaikyti geriau
sius santykius su mozlemų 
relgijos išpažintojais.
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Mokytojams reikalinga vaikų 
tėvų talka

Šių mokslo metų pradžioje šios šalies mokytojai pasižy
mėjo gana dideliu kovingumu. Daugelyje vietų jie griebėsi 
streiko laimėjimui savo paprasčiausių reikalavimų. Ne 
visur jiems pavyko juos laimėti. Kai kurie net ir po kelias 
savaites užsitęsę streikai baigėsi be pageidaujamų rezulta
tų. Mokyklose pasiliko tos pačios sąlygos, prieš kurias jie 
buvo sukilę. Jos turėtų būti pagerintos. Kainoms viskam 
kylant, mokytojams algos turėtų būti pakeltos.

Šiuose streikuose buvo pastebėta viena mokytojų 
silpnybė. Ne visur jie turėjo savo kovai vaikų tėvų 
pritarimą. O tokiai kovai reikalinga plačiosios visuomenės 
ne tik užuojauta, bet ir talka, organizuota talka. Mokytojų 
unijos turėtų plėsti ir stiprinti ryšius su vaikų tėvais. Tėvai 
turi būti įtikinti, kad mokytojų kova už mažesnes klases, 
už švaresnius, šviesesnius klasrūmius, mokytojų aprūpini
mą geresne apsauga nuo chuliganų, už geresnį apšildymą, 
už tvarkingesnes ir švaresnes išvietes, naudinga ir jų 
vaikams. Geresnėse sąlygoje geresnis mokymas ir moky
masis. Tų mokytojų reikalavimų laimėjimas yra kartu ir 
vaikų laimėjimas. O vaikų laimėjimas taipgi yra jų tėvų 
laimėjimas.

Reikia tikėtis, kad iš šių savo streikų mokytojai daug 
pasimokė ir padarys atitinkamas išvadas. Kituose savo 
streikuose jų ryšiai su plačiąja visuomene bus daug 
platesni ir stipresni.

Kainos toli pralenkė algas
Štai mūsų rankose Federalinio Darbo Statistikų Biuro 

vėliausias pranešimas apie algas ir kainas. Iš jo sužinome, 
kad per šių metų pirmuosius devynis mėnesius padaryti ir 
pasirašyti net keliose pramonės šakose nauji kontraktai 
tarp samdytojų ir darbo unijų. Visus juos paėmus kartu, 
darbininkams, organizuotiems į unijas, algos pakeliamos 
7.5 procento. Prezidento Carterio buvo, kaip atsimename, 
reikalaujama iš darbininkų pusės aukštesnio algų pakėlimo 
ir nereikalauti. Matyt, kad darbo unijos didelėje daugumo
je tų jo instrukcijų ir prisilaikė.

Bet kaip su reikmenų kainomis? Iš to paties Darbo 
Statistikų Biuro raporto sužinome, kad kainos kas mėnuo 
pakilo vienu procentu su viršum, arba net 13 procentų per 
metus. Vadinasi, kainų kilimas pralenkė algų kilimą 
daugiau negu 3 procentais.

Praktiškame, kasdieniniame gyvenime tas reiškia, kad 
tik per vienus praėjusius metus Jungtinių Valstijų darbo 
liaudies gyvenimas pablogėjo arba pasunkėjo trimis 
procentais. Darbininkas ir jo šeima, kuri gyvena iš jo 
algos, turi mažiau arba prasčiau valgyti, prasčiau rengtis, 
mažiau kur išeiti, mažiau progų ir galimybių pasinaudoti 
mokslo bei meno pasiekimais, kurie civilizuoto žmogaus 
gyvenimą paįvairina.

Kaip atrodo ateitis? Ką ji mums žada? Ypač ką ji žada 
desėtkams milijonų amerikiečių, kurie jau dabar net tos 
pačios valdžios yra skaitomi ir laikomi skurdžiais, kurie su 
šeimomis gyvena miestų lūšnynuose?

Geresnių laikų bent jau numatomoje ateityje nė žadėti 
nebedrįsta nei prezidentas, nei jo patarėjai. Net komerci
nėje spaudoje kasdien gausėja užuominos apie greitoje 
ateityje ekonominės recesijos pagilėjimą, apie infliacijos ir 
kainų kilimo pasmarkėjimą.

JEIGU JIS TIKRASIS 
VALDOVAS IR 
KARALIUS, TAI JIS UŽ 
VISKĄ IR KALTAS . . .

Chicagos kunigų organo 
“Draugas” redaktorius savo 
lapkričio 24 d. vedamajame 
“Didysis valdovas—dvasinė 
ir pasaulinė valdžia šitaip 
“šviečia” (mulkina) savo 
skaitytojus:

“Valdžios reikia tiek dvasi
niame, tiek pasaulietiniame 
gyvenime. Bet valdžios pa
reiga ne įsakinėti, o tarnauti, 
saugoti tvarką, užtikrinti ra
mybę ir taiką savoje srityje. 
Nors šv. Paulius sako, kad 
kiekviena valdžia yra iš Die
vo, bet tai nereiškia, kad 
kiekvienas į valdžią atėjęs 
žmogus yra Dievo atstovas. 
Jis toks atstovas yra, kiek 
vykdo Kūrėjo nustatytą 
tvarką, laiko jo įsakymus, 
saugo žmones nuo blogio ir 
kuria gėrį. Šv. Pauliaus tik
roji mintis, kad kiekviena 
valdžia yra iš Dievo, tepasa
ko, kad valdžia reikalinga 
tvarkai palaikyti tiek dvasi
niame, tiek pasauliniame gy
venime. Pati valdžia nesutei
kia privilegijų, kuriomis val
džios žmogus galėtų naudotis 
prieš vadinamus savo paval
dinius.

Kai pasauly buvo iškeltas 
ne valdžios, bet valdovų 
autoritetas, tartum nelygsta
ma jų privilegija, tartum jie 
negalėtų klysti, tai Bažnyčia 
priminė visiems žinomą ir 
Evangelijoje paskelbtą tiesą, 
kad tikrasis valdovas, tikra
sis karalius yra Jėzus Kris
tus, kaip Dievas ir Žmo
gus .. .

Nuo dabar jūs, “Draugo” 
skaitytojai, nekaltinkite pa
saulio valdovų už karus ir 
kitokias nelaimės ir bėdas, 
tiktai užsidarykite burnas ir 
tylėkite, nes jie yra nekalti, 
nes už viską yra atsakingas 
tikrasis valdovas, būtent— 
Jėzus Kristaus . . .

“LAISVĖS” REIKALAI
“Laisvės” vajus pratęstas iki gruodžio 17 d. Prašome 

visus vajininkus tai jsitėmyti.
Administracija

‘ Laisvasis verslas” [kapitalizmas 1 skęsta

APIE TARYBŲ SĄJUNGOS 
IR JUNGT. VALSTIJŲ 
LITERATŪRINĮ DIALOGĄ

Iš tik dabar mus pasieku
sio spalio 13 dienos savait
raščio “Literatūra ir menas” 
sužinome, kad š. m. “rugsėjo 
4-6 Gruzijos TSR Batumo 
mieste įvyko Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų rašytojų susitiki
mas. Tai jau trečias šio 
literatūrinio dialogo etapas. 
Pirmas įvyko 1977 m. Mask
voje, o antras New Yorke”. 
Pasitarimo tema buvus: 
“Mokslo ir technikos pažan
gos amžius ir literatūra”. Iš 
Tarybų Lietuvos susitikime 
dalyvavo žymusis rašytojas 
Mykolas Sluckis. Jis ir pasi
dalija įspūdžiais su savaitraš
čio skaitytojais.

Sluckis sako:
Konferencijoje vyravo 

bendradarbiavimo ir savitar
pio pagarbos dvasia. Buvo 
reiškiamos įvairios nuomo
nės socialiniais, ekonominiais 
ir moraliniais temos aspek
tais. Darbo nuotaikos nega
dino nė ginčai, įsiliepsnodavę 
diskusijos eigoje. Aišku, 
svarstymai nesiribojo gryną
ja literatūra, nors milijonie
riaus D. Rockefellerio duktė, 
jauna poetė Eillyn Rockefel
ler čia pat perskaitė savo 
eilėraštį (jį išvertė į rusų 
kalbą V. Solouchinas), o poe
zijos meistrai S. Kiunicas, V. 
Dž. Smitas ir A. Mežirovas 
skelbė teiginius, kurie sudo
mintų poezijos specifikos ty
rinėtojus. Į posėdžių salę 
įsiverždavo ne tik malonus 
jūros ūžesys, bet ir neramūs 
didžiojo pasaulio garsai.' 
Apie branduolinio karo grės
mę, apie būtinumą sustabdy
ti ginklavimosi maratoną kal
bėjo tiek tarybiniai rašyto
jai, tiek jų svečiai. Sugrįžę 
namo, amerikiečių rašytojai, 
kaip pareiškė jų vadov is N.

“LAISVĖ”

Kazinskas, padarys viską, 
kad sutelktų savo kolegų, 
JAV literatų, balsus Vienos 
sutarties ratifikacijai palai
kyti.

Vėl, šį kartą jau amerikie
čių iniciatyva, iškilo literatū
rinių mainų ir vertimų prob
lemos. Bus ieškoma būdų 
tarybinei literatūrai už van
denyno propaguoti. Kol kas 
vertimais pirmauja mūsų ša
lis, vien 1977-1978 metais 
įvairiuose leidiniuose paskel
busi daugiau kaip 150 ameri
kiečių kūrinių. Kenano insti
tuto vadovas dr. F. Staras 
tegalėjo atvežti dvi per tą 
laikotarpį JAV išleistas tary
bines knygas”.

BEGĖDIŠKAI BJAUROJA 
ŽMOGŲ TIKTAI UŽ 
APSILANKYMĄ
TAR. LIETUVOJE

Tokio išbjaurojimo žmo
gaus laikraštyje, kokio susi
laukė iš kokio ten “Naujienų” 
bendradarbio Zigmo Sutkaus 
prof. Jonas Kuprionis, dipu
kų Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirmininkas, dar ne
buvome matę. Ir už ką? Kuo 
prof. Kuprionis tam sutvėri
mui ir Martynui Gudeliui 
taip baisiai nusidėjo?

Ogi tik tuo, kad prieš kiek 
laiko jis buvo nuvykęs į 
Tarybų Lietuvą pasimatyti 
su ten pasilikusiais savo arti
maisiais ir pirmarankiškai 
susipažinti su nūdienišku 
liaudies gyvenimu savo gim
tinėje.

Ilgame straipsnyje “Idėji
niai pūvančios ir besiskal- 
dančios Žurnalistų Sąjungos 
reikalu”, prasidėjusiame 
“Naujienuose” lapkričio 24 
d., Sutkus spjaudosi:

“Daugybėje smerkiančių 
nuomonių spaudoje dėl 
šlykštaus Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos pirmininko Jono 
Kuprionio šūkio TAUTINEI 
ir PATRIOTINEI PAREI
GAI, kaip centrinės organi
zacijos vadovui nebendrauti 
su Lietuvos okupantu, nesi
naudoti bolševikinėmis privi
legijomis ir malonėmis, Ku
prionis tas malones, apsilai
žydamas, priėmė ir keliavo 
po Lietuvą su okupanto tar
nų aprūpintomis privilegijo
mis. Visuomenę nustebino 
LŽS Garbės teismo viešas 
pareiškimas, ižmaskuotai tei
sinąs Jono Kuprionio propa
gandines avantiūras. Ta ke
lionė išprovokavo susiskaldy
mus, ginčus, LŽS veikimo 
merdėjimą, nes nei prieš tą 
kelionę, nei po tos kelionės, 
Jonas Kuprionis, iš pirminin
ko posto nepasitraukė ir tai 
yra maskuota prosovietinė 
veikla nes viskas tai talkina 
LŽS reikšmės ir prestižo 
menkinimui. Kas gi šiandie
ną nesijuokia iš žurnalistų, 
kurie negali išsigydyti iš 
sovietinio furunkulo, kuris 
užaugo ant sąjungos nosies!

Čia yra vieta, kur “šuo 
pakastas”. Tad, jeigu J. Ku
prionis keliautų po Lietuvą 
su paskaitomis, kaip priva
tus, su organizacijomis nesu
sirišęs asmuo, bolševikams 
nebūtų naudos. Tai, matyti, 
ir buvo bolševikų sąlyga— 
keliauk, kaip LŽS CV pirmi
ninkas! Taip jis ir klusniai 
darė, o atvykęs atgal, tebe
tęsia, bolševikų įsakytas, er
zelį dėl sėdėjimo jau suiru
sioje ir šlykščiai pašvinkusio
je LŽS CV pirmininko kėdė
je, pats asmeniškau jau ne
besuprasdamas, kad sėdi jis 
ne modernioje išvietėje, bet 
sovietiškoje, nevalytoje, ne
vėdintoje . . Bet įsakytas čia 
tupėti, tupi, netekdamas as
meniško orumo ir garbės. 
Tai jau tiek to! Tokia parei
ga! Bet kodėl, greta to turi 
nukentėti LŽS?

Kokioje padėtyje dabar 
stovi nelaiminga Lietuvių 
Žurnalistų sąjunga, kurią sa
vo prosovietiniais veiksmais 

išniekino jos pirmininkas? Iki 
šiol neatsisakęs nuo pirmi
ninko pareigų, jis, aišku, 
kažin kokio įsakymo priklau
so, kažin kokį planą vykdo, 
sąjungą moraliai ir faktinai 
niekina ir smukdo. Kamanas 
uždėjęs ant “troikos”—neva 
“garbės teismo”—ketina va
žinėti tarp išeivijos, užmir
šęs,: kad kaip tik LŽS dera 
labiausiai rėkiti savo pareiš
kimais apie sovietinę Lietu
vos okupaciją. Per visą Jono 
Kuprionio “pirmininkavimo” 
laiką, apie LŽS patriotinę 
veiklą negirdėti . . .”

SVARBIOS IR 
ĮSIDĖMĖTINOS 
PASTABOS APIE 
ŽMOGAUS ELGESĮ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” lapkričio 18 d. vedamaja
me “Elgesio kultūra” patei
kiamas pluoštas labai įdomių 
pastabų apie žmogaus elgesį. 
Nors jos yra taikomos, žino
ma, žmogui Lietuvoje, tai 
yra socialistinėje visuomenė
je, bet mums atrodo, kad jos 
įsidėmėtinos, svarbios ir 
amerikiečiui, ar bet kur ki
tur, bet kokioje kitokioje 
socialinėje sistemoje gyve
nančiam žmogui.

Vedamajame, tarp kitko, 
sakoma:

“Neretai užtenka akimir
kos, kad pajustum žmogaus 
nuotaiką, jo vidinį nusiteiki
mą. Nuoširdi šypsena, drau
giškas žvilgsnis tarsi spindu
liuoja gerumą. Sutikęs tokį 
žmogų, nejučia užsikreti jo 
žvalumu ir entuziazmu. Bet 
pasitaiko ir atvirkščiai—aki
mirkos susitikimas netikėtai 
tampa susidūrimu. Taip pa
prastai būna, kai žmonės, 
kuriems tenka bendrauti, el
giasi netinkamai. Dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių bū
damas suirzęs, žmogus kar
tais demonstruoja tai viešai. 
Ar daug reikia, kad ir kitų 
širdyje liktų sumaištis gal ne 
vienai valandai?

Žmogus gyvena tarp žmo
nių. Kiekvienas turime ne 
tik šventes, būname ne vien 
geros nuotaikos. Ir bendrau
ti tenka su įvairiais žmonė
mis. Vienus jų pažįstame, 
jaučiame jiems simpatiją, 
vertiname už gerą darbą. 
Kitus žmones sutinkame at
sitiktinai, matome gal pirmą 
ir vienintelį sykį gyvenime. 
Visais atvejais būtina elgtis 
deramai, su pagarba žmo
gui—taip, kaip norėtume, 
kad ir jis su mumis elgtųsi.

Mandagumas, pavyzdingas 
elgesys—mūsų kultūros su
dėtinė dalis. Kylant gerovei, 
išsilavinjmo lygiui, susidaro 
vis palankesnės sąlygos nau
jais pagrindais grindžia
miems, draugiškiems tarpu
savio santykiams, kurie ati
tinka aukštus dorovinius rei
kalavimus. Socialistinėje vi
suomenėje bičiuliškumo, sa
vitarpio pagalbos, nuošir
daus rūpinimosi kitu žmogu
mi pavyzdžių apstu. Nieko 
jie nestebina, sutinkame juos 
kaip savaime suprantamus 
dalykus—taip ir turi būti. 
Stebimės kitkuo: abejingu
mu, storžieviškumu, netin
kamu poelgiu.

Elgesio kultūrą būtina ug
dyti iš jaunumės. Kaip ir 
visame auklėjime, čia labai 
svarbus šeimos vaidmuo, tė
vų pavyzdys, kryptinga tėvų 
ir mokytojų veikla. Matyda
mi namuose santarvę, tarpu
savio paslaugumą, vaikai iš
moksta deramai elgtis, ir 
mandagumas, draugiškas po
žiūris į kitus tampa kasdieni
ne elgesio norma. Tada ir 
mokykloje, ir darbo kolekty
ve toks žmogus greičiau pri
tampa, jam nestinga draugų.

Sunku tikėtis vaikų gero 
elgesio, kai šeimoje vyrauja 
nesutarimai, dažni barniai, 
nesiliauja rietenos.

Gyvenime ne visada gali
me vieni kitiems sakyti tik 
komplimentus. Darbo kolek
tyve kartais neišvengiamai
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Kaune pastatytas žirginio sporto manežas, kuriame galima 
rengti įvairias varžybas, treniruotes.

V. Gulevičiaus nuotrauka

Didvyriškos kovos avangarde
Kai 1919 m. rugsėjo 1 d. 

Chicagoje vyko steigiamasis 
JAV komunistų partijos su
važiavimas, tarp jo delegatų 
buvo net 18 lietuvių. Du iš 
jų—Vincas Andrulis Prano 
slapyvarde ir Ksavera Karo- 
sienė—buvo išrinkti į parti
jos vykdomąjį komitetą.

Toks gausus ir svarus atei
vių iš Lietuvos atstovavimas 
JAV komunistų partijai nuo 
pat jos veiklos pradžios ne
buvo atsitiktinis. Jis atspin
dėjo aktyvų Amerįkos lietu
vių vaidmenį revoliuciniame 
darbininkų judėjime, inter
nacionalinės veiklos ištakas, 
prasidedančias dar XIX am
žiaus pabaigoje, klasinio, 
idėjinio sąmoningumo augi
mą. Kai netrukus, 1919 m. 
rugsėjo 27 — spalio 1 d., 
Brooklyne įvyko Lietuvių so
cialistų sąjungos dešimtasis 
suvažiavimas, absoliuti jo 
delegatų dauguma pasuko su 
revoliucinėmis jėgomis, pa
vertė tą suvažiavimą JAV 
lietuvių komunistų sąjungos 
pirmuoju suvažiavimu.

Lietuviai komunistai, su
prasdami internacionalinius 
JAV revoliucinio darbininkų 
judėjimo uždavinius, įsijungė 
į JAV komunistų partijos 
eiles. Taip prasidėjo turtinga 
ir sudėtinga JAV lietuvių 
komunistų veiklos istorija.

Neseniai knygynuose pasi
rodžiusioje pažangiųjų užsie
nio lietuvių istorijos tyrinė
tojos Leokadijos Petkevičie
nės knygoje “Didvyriškos 
kovos avangarde” (Leokadija 
Petkevičienė, “Didvyriškos 
kovos avangarde JAV lietu
vių komunistu veikla 1919- 
1969 metais, Vilnius. “Min
tis”. 1979) išsamiai, remian
tis gausiais faktais ir jų 
analize, nušviečiamas 60-ties 
metų JAV lietuvių komunis
tinės veiklos kelias. Didelis 
autorės nuopelnas, kad pir
mą kartą mūsų literatūroje 
yra taip plačiai išnagrinėtas 
ir įvertintas pažangiųjų JAV 
lietuvių revoliucinis judėji
mas.

L. Petkevičienės studijoje 
nuosekliai apžvelgiama JAV 
lietuvių komunistų sąjungos 
susikūrimas, jos politinio 
masinio darbo specifika, imi
grantų iš Lietuvos dalyvavi
mas JAV klasiniuose mū
šiuose, aptariama komunistų' 
kova už savo gretų vienybę 
1920-1924 ir 1931-1936 me
tais, kai vienu atveju buvo 
įveiktas kairuoliškasis, o ki
tu—dešinysis opozicinis nu
krypimai. Autorė rašo apie 
pasikeitimus partijos organi
zacinėje struktūroje ir nau
jas darbo formas, ginant 
politines ir socialines liaudies 
teises, nagrinėja tolesnį or
ganizacinį ir idėjinį-politinį 
partijos stiprėjimą.

Pirmajame knygos skyriu
je daugiausia dėmesin kaip 
tik ir skiriama partiniam 

kryžiuojasi nuomonės, tenka 
atkakliai ginti savo sumany
mą, sakyti ir nemalonią tiesą 
draugui į akis. Santykiai 
gamyboje yra tokie, kad vie
ni priklausome nuo kitų. Ta
čiau visada, bendraudami ir 
su vadovu, ir su pavaldiniu, 
negalime užmiršti elgesio 
taisyklių, privalome visada 
būti mandagus, taktiški”. 

organizaciniam darbui iki 
1940 metų. Atskirai aptaria
ma JAV lietuvių komunistų 
antifašistinė veikla. Autorė 
pateikia įvairapusę JAV lie
tuvių komunistų darbo pano
ramą, atskleisdama ne tik 
didelius jo pasiekimus ir lai
mėjimus, bet taip pat nagri- 
nėdama trūkumus, nesėk
mes.

Antrajame knygos skyriu
je rašoma apie JAV lietuvių 
komunistų veiklą plečiant 
internacionalinius ryšius, ko
vojant už taiką, pažangą ir 
demokratiją. Autorė atsklei
džia įspūdingą JAV lietuvių 
komunistų veiklą, morališkai 
ir materialiai palaikant tary
binę liaudį, populiarinant so
cializmo šalies laimėjimus ir 
taikingą užsienio politiką.

Dar nebuvo įkurta JAV 
lietuvių komunistų sąjunga, 
o mūsų pažangūs tautiečiai 
užsienyje sveikino Didžiąją 
Spalio socialistinę revoliuci
ją, reikalavo nutraukti impe
rialistinę intervenciją pilieti
nio karo Rusijoje metais, 
rėmė revoliucinę Lietuvos 
darbo žmonių kovą dėl Tary
bų valdžios. Nuosekli, princi
pinga ir didvyriška veikla 
visais laikotarpiais—tai dau
gybė ryškių ištikimybės pro
letarinio internacionalizmo 
principams pavyzdžių. L. 
Petkevičienė revoliucinį JAV 
lietuvių darbininkų judėjimą 
glaudžiai sieja su antiimpe- 
rialistine Amerikos darbo 
žmonių kova, nes lietuviai 
imigrantai sudarė daugiatau
tės amerikiečių visuomenės 
dalį, sprendė bendras tos 
visuomenės vystymosi pro
blemas.

Istorikė pabrėždama inter
nacionalinius JAV lietuvių 
ryšius, kartu teisingai pažy
mi, jog nuolatinis dėmesys 
Lietuvos revoliucinio judėji
mo reikalams “kaip tik stip
rino internacionalinės kovos 
suvokimą, siejo jį su bolše
vizmu, turtino teoriškai”.

Knyga ne tik supažindina 
su daugeliu žinomų JAV pa
žangių lietuvių veikėjų, ku
rių veiklą mes esame aukštai 
įvertinę, bet ir papildo tos 
veiklos vaizdą gausiais nau
jais faktais.

Istorikė, rengdama knygą, 
susidūrė ir su daugeliu sun
kumų, kuriuos pirmiausia 
nulėmė dokumentinės me
džiagos stoka. Tolesnis pasi
rinktosios temos nagrinėji
mas pareikalautų giliau api
bendrinti naujas teorines bei 
praktines problemas, susiju
sias su pokario laikų emigra
cijos istorija.

Tačiau tai, kas pateikta 
knygoje, jau yra ne tik dide
lio darbo pradžia, bet reikš
mingas rezultatas, leidžiantis 
dar plačiau ir giliau nagrinėti 
svarbią JAV lietuvių imigra
cijos revoliucinio judėjimo 
istorijos problematiką. Auto
rė teisi, rašydama, jog “kom
pleksinis šaltinių tyrinėji
mas, įvairių JAV lietuvių 
komunistų veiklos laikotar
pių analizė leido padaryti kai 
kurių naujų išvadų ir apiben
drinimų, liečiančių JAV lie
tuvių komunistų įnašą į ben
drą JAV revoliucinės kovos 
istoriją”. 0 tai yra labai 
svarbu.

Vytautas Kazakevičius
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APIE BRANDUOLINĖS ENERGIJOS GAMINIMĄ
IR NAUDOJIMĄ TARYBŲ LIETUVOJE

MILŽINO SUTRAMDYMAS
ATOMINĖ ENERGETIKA IR APLINKOS APSAUGA

DONATAS BUTKUS

LTSR Mokslų Akademijos Instituto mokslinis sekretorius, 
fizikos-matematikos kandidatas

Žmonės dažnai domisi, kodėl Lietuvoje, kur šiuo metu elektros energijos lyg ir 
nestinga, statoma ir dar planuojama statyti elektrines. Kodėl gražiame Ignalinos 
krašte sugalvota statyti atominę elektrinę, ar ji nebus kenksminga aplinkai, žmonėms?

Norint atsakyti į šiuos klausimus, reikia kiek plačiau žvilgtelėti į šiuolaikines ir 
būsimas energetikos problemas, į žmonijos vystymosi perspektyvas.

Žmonių skaičius Žemėje kasmet didėja ir 2000 metais gali siekti 6,5 milijardo. 
Vadinasi, turės gerokai išaugti visų rūšių energijos ištekliai. Pridursime, kad energijos 
ištekliai turi augti kur kas greičiau negu žmonių skaičius, nes tik taip galima užtikrinti 
patenkinamą žmonijos gyvenimą, nugalėti skurdą ir išsaugoti gamtą. Jeigu 2070 
metais, lyginant su 1971, žmonių skaičius Žemėje būtų išaugęs 4.6 karto, tai energijos 
poreikis padidėtų net 60 kartų, o 2100 metais, žmonių skaičiui išaugus 5,7 karto, 
energijos reikėtų net 107 kartus daugiau, negu jos reikėjo 1971 metais.

Vienintelė išeitis
Energija dažniausiai gaunama deginant kurą, 1973 metais apie 60 proc. viso 

pasaulyje sudeginto kuro sudarė nafta ir dujos. Akmens anglis sudaro apie 30 proc. 
energetinio balanso. Tačiau tokio kuro resursai neamžini. Apskaičiuota, kad, norint 
išlaikyti minėtus energijos augimo tempus, akmens anglies pakaktų tik 150-200 metų. 
Riboti ir naftos resursai. Be to, organinis kuras yra toli nuo vartotojų. Pavyzdžiui, 
Elektrėnų galingumo elektrinei jos pilno apkrovimo metu reikėtų apie 9000 tonų kuro 
per parą. Vadinasi, kiekvieną parą į elektrinę turėtų atkeliauti 300 cisternų sąstatas.

Reikia pastebėti, jog šiuo metu iš žemės gelmių gaunama tik 30-40 proc. naftos. 
Manoma, jog, pritaikius branduolinius sprogimus ar kitus naftos gavimo būdus, 
ateityje bus gaunama iki 50 proc. telkiniuose esančios naftos. Kol kas telkiniuose lieka 
apie 20-30 proc. akmens anglies. Pagaliau akmens anglis, nafta, dujos yra svarbi 
žaliava chemijos pramonei. Be to, kalbant apie kuro deginimą, norom nenorom 
prisimeni žemaičius, kurie, kūrendami specialias patalpas linams džiovinti, trindavo 
akis ir sakydavo, kad nėra pirties be dūmų—šios patalpos, kaip ir pirtys, buvo 
uždaros, ir jose likdavo degimo produktų. Dabar pasaulyje per metus sudeginama 2,7 
milijardo tonų akmens anglies ir 1,5 milijardo tonų naftos. Sudegdamas toks kiekis 
kuro teršia aplinką degimo produktais—sieros ir anglies dioksidais, smalkėmis, 
pelenais, azoto oksidais, įvairiais angliavandeniliais ir aerozoliais. 1980 metais gali būti 
išmesta į aplinką 8.57 milijardų tonų smalkių, 166 milijonai tonų sieros. 5.37 milijono 
tonų pelenų ir kitų kenksmingų medžiagų.

Aišku, jog toliau energijos poreikius tenkinti deginant kurą nepageidautina, nes 
labai teršiama aplinka. Jau dabar yra duomenų, jog labiausiai užterštose pasaulio 
vietose dažniau sergama vėžiu, plaučių, širdies ir kraujagyslių ligomis. Todėl ieškoma 
tokių energijos gavimo būdų, kurie ne tik padėtų išvengti energetinės krizės, bet ir 
labiau saugotų aplinką nuo užteršimo.

Be organinio kuro galima išsiversti naudojant branduolinę, saulės, vėjo, vandens 
energiją.

Saulė, kaip energijos šaltinis, seniai traukia visų dėmesį, nes ji per sekundę 
išspinduliuoja tiek energijos, kiek jos gautume sudeginę visą žemės gelmėse esančią 
akmens anglį. Jau dabar mūsų šalies pietinėje dalyje ir užsienyje saulės energija 
naudojama vandens šildymui, oro kondicionavimui ir pan. Tačiau Saulės energiją 
panaudoti pramoniniu mastu nėra lengva. Žemę pasiekia mažiau negu pusė 
išspinduliuotos energijos, likusią dalį atmosfera išsklaido į Visatą arba sugeria. 
Vadinasi, naši ir galinga Saulės elektrinė galėtų būti kosmose. Gaila, kad šiuo metu ten 
ją sumontuoti būtų fantastiškai brangu. Be to, dabartiniai Saulės energijos keitikliai— 
silicio fotoelementai—nėra našūs (0,15 proc.). Dėl to elektrinės būtų ne tik griozdiškos, 
bet ir nerentabilios. Vis dėlto Saulės energijos amžius dar ateis. Tačiau mums jau 
dabar reikia labai daug energijos.

Plačiai šiuo metu naudojama vandens energija, bet hidroelektrinės gali patenkinti tik 
20-25 proc. dabartinių energijos poreikių.

Kur kas mažesnius poreikius gali patenkinti vėjo ir žemės gelmių energija.
Energetinei krizei išvengti šiuolaikinis mokslas siūlo vienintelę išeitį—branduolinę 

energiją.
Energiją žmonija naudoja įvairiais pavidalais, bene daugiausia—elektros. Vis 

daugiau žmonijai reikalingos elektros energijos gaminama atominėse elektrinėse. Jeigu 
1970 metais atominės elektrinės tiekė tik 2,2 proc. elektros energijos, tai 1975 
metais—8 proc. Numatoma, kad 2000 metais atominių elektrinių galingumas sudarys 
63 proc. visų elektrinių galingumo.

Atominės elektrinės degimo produktai
Tai radioaktyvios medžiagos. Jų skleidžiamos a ir p dalelės, bei y spinduliai pažeidžia 

organizmo ląstelių gyvybinę veiklą.
Į atmosferą radioaktyvios medžiagos patenka beveik viso branduolinės energijos 

gamybos ciklo metu: iš urano rūdos kasyklų, urano metalurgijos gamyklų, branduolinio 
kuro gamyklų, atominių elektrinių, radiocheminių gamyklų, radioaktyvių atliekų 
saugojimo šachtų.

Uranui skylant, reaktoriuje, urano strypuose, gaminasi radioaktyvios medžiagos, 
kurios pagal savo skilimo periodą yra aktyvesnės negu uranas. Visos radioaktyvios 
medžiagos pasigamina tveluose (specialiuose vamzdžiuose, kuriuose laikomi urano 
strypai) ir būna kietos ir dujinės. Pagrindinė jų dalis su tvelais pervežama į kuro 
perdirbimo gamyklas, kita dalis dėl tvelų galimų nehermetiškumų patenka į reaktorių, 
o iš ten—į aplinką.

Orui maišantis ir judant, radioaktyvios medžiagos keliauja apie visą Žemės rutulį, 
nusėda ant žemės, upių, ežerų ir kt., per kvėpavimo takus patenka į gyvus 
organizmus. Į žmogaus organizmą šios medžiagos gali patekti ir su maistu, tiek 
augaliniu, tiek gyvuliniu.

Jeigu aplinką teršia ir šiluminės, ir atominės elektrinės—kokia gi išeitis?
Norint įvertinti dirbtinio radioaktyvumo įtaką žmogui ir jo aplinkai, reikia palyginti 

jį su natūraliuoju radioaktyvumu. Radioaktyvių medžiagų žmogus pats nepagamina, 
tik sukoncentruoja, perskirsto ar paspartina jų plitimą.

Natūralus radioaktyvumas būna žemės arba kosminės kilmės. Žemėje yra 
radioaktyvių dujų—radono šaltinis. Radonas irdamas sukuria nemaža radioaktyvių 
medžiagų.

Kosminiai spinduliai, veikdami atmosferoje esančius elementus, sukuria tokius 
radioaktyvius elementus, kaip, sakysim, tritis ir radioaktyvioji anglis, kurie įeina į 
gyvų organizmų sudėtį. Taigi žmogus visą laiką radioaktyvių medžiagų turi savo 
organizme.

Prie natūralaus radioaktyvumo esame prisitaikę ir jo nejaučiame. Priešingai, 
greičiau pajaustume jo nebuvimą. Žemės paviršiuje radioaktyvumas ne visur vienodas. 
Didesnis ten, kur yra torio ar kitų mineralų, bei kalnuose. Trijų kilometrų aukštyje 
radioaktyvumas padidėja 40-80 proc. Tačiau kalniečiai garsėja savo ilgaamžiškumu. 
Pavojų organizmui sukelia ne radioaktyvių medžiagų buvimas, o jų jonizacijos 
stiprumas arba dozės dydis. Dozės įvertinimui naudojami vienetai radai ir rėmai. Ne 
visi spinduliai vienodai biologiškai veikia organizmus. Pagaliau radioaktyvių medžiagų 
biologinis poveikis priklauso ne tik nuo spinduliavimo dozės, bet ir laiko, per kurį šią 
dozę organizmas gauna.

Per metus daugelis gyventojų gauna apie 150 miliremų. Kalnų gyventojų ši dozė 
didesnė, o žmogus, išbuvęs, sakysim, metus 10 kilometrų aukštyje, gautų net 4500 
miliremų. Žmonės, gyvenantys kai kuriuose Indijos ir Brazilijos rajonuose, gauna net 
iki 1800 miliremų per metus.

Pabaiga sekamam num.

Medine 
juodkrantės 

pasaka
A. Norvaišas

Daugelyje dainų, poezijos 
posmų įpintas Neringos var
das. Žmogaus pasodinti me
džiai sulaikė pustomą smėlį, 
išgelbėjo šį nepakartojamą 
gamtos paminklą.

Vienas gražiausių Kuršių 
nerijos kampelių—Juodkran
tė. Smėlio kopos, pušynais 
apaugę kalneliai, slėniai. Ne- 
baikštūs čia briedžiai, alks
nių atvašynuose suka lizdus 
pilkieji garniai. Gražu ir Ni
doje, Preiloje, Pervalkoje, 
tačiau Juodkrantės miškai 
nepakartojami slėpiningais 
tankumynais, takais. Angelų 
kalnas, Nuodėmių kalnas, 
Raganų kalnas . . . Apie pa
starąjį ypač daug sukurta 
padavimų, legendų. O ir 
vaizdas nuo Raganų kalno 
viršūnės įspūdingas. Kiek 
akys užmato—iki paties hori
zonto putojanti Baltija, kito
je pusėje—marios.

Šalia Gintaro įlankos, ku
rioje praėjusio amžiaus vidu
ryje buvo kasamas jūros 
auksas, įsikūrusi Juodkran
tės girininkija. Jos sodelyje, 
baigiantis vasarai apsigyve
no Miškininkas, kurį iš šim
tamečio ąžuolo išskaptavo 
Lietuvos drožėjų drožėjas 
Ipolitas Užkurnis. Girininki
jos kieme, pačioje marių pa
krantėje dvi savaites nuo 
ankstaus ryto iki vėlyvo va
karo kaukšėjo kirviai—tris
dešimt vyrų išsijuosę kūrė 
medinį pasakų pasaulį. Pasi
tardami su skulptoriumi Ste
ponu Šarapovu ir architektu 
Algimantu Nasvyčiu, liau
dies meistrai padarė dvide
šimt devynias skulptūras Ra
ganų kalnui ir takui į jį 
papuošti.

Ši kūrybinė stovykla— 
dvyliktasis respublikos liau
dies meistrų susibūrimas. 
Apžiūrint pirmąsias skulptū
ras pastatytas Raganų kalne, 
patys meistrai pripažino, kad 
šie metai buvo ypač kūrybin
gi. Per porą savaičių gimė 
beveik trys dešimtys origi
nalių skulptūrų pajūrio kraš
to pasakų ir padavimų temo
mis. Kiekviena jų savita, nes 
kūrė liaudies meistrai suva
žiavę iš visos respublikos, 
įsiklausę į Nerijos padavi
mus, išstudijavę jos kultūrą. 
Jonas ir Vygandas Paulaus
kai sukūrė Neringos ir Nag
lio skulptūras, Alfredas 
Skiesgilas “Varlių lietų”, An
tanas Česnulis—stogastulpį 
“Paparčio žiedas”, ansamblį 
Raganų kalno legendų temo
mis—kretingiškiai Anicetas 
ir Raimondas Puškoriai. Da
lis darbų skirti šio krašto 
žmonėms. Tai Ipolito Užku
rio “Miškininkas”, Zenono 
Lažinsko ir Vinco Markaičio 
“Kuršmarių žvejai”, Juozo 
Ignoto—“Šokėjai” ir kt. Vie
na iš skulptūrų alėjos naujo
vių—dekoratyviniai suoleliai 
bei kėdės, turinčios ne tik 
taikomąją, bet ir meninę 
reikšmę: iki šiol panašių dar
bų liaudies meistrai nėra 
sukūrę.

Įruošiant skulptūrų alėją 
Juodkrantėje, Raganų kalne, 
liaudies meistrams aktyviai 
talkino miškininkai, vietiniai 
gyventojai, čia stovyklavę 
studentai iš Lietuvos žemės 
ūkio akademijos. O į šios 
ekspozicijos po atviru dangu
mi atidarymą žmonės suplau
kė vos ne iš visos Kuršių 
nerijos, atvažiavo svečių ir iš 
toliau. Neaplenkė šios šven
tės ir pačios raganos: pasi
puošusių liaudies meistro 
Aniceto Puškoriaus kaukė
mis, jų atbildėjo pilnas veži
mas.

. . . Platus takas, kurio 
pradžioje neringiečio liaudies 
meistro Eduardo Jonušo pa-

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS 
EKONOMIKOS FAKULTETUI 30 METŲ

Aukštojo mokslo ekono
mistų rengimas Lietuvoje 
pradėtas 1924 metais, kai 
buvo įsteigtas Lietuvos uni
versiteto Teisės fakulteto 
Ekonomikos skyrius.

Buržuazinės Lietuvos že
mės ūkio sistemoje jokių 
ekonomistų pareigybių nebu
vo, todėl baigusieji ž. ū. 
ekonomikos sekciją dirbdavo 
agronomais, gyvulininkystės 
instruktoriais, arba ieškoda
vo įvairaus darbo ekonomi
nėse organizacijose.

1948-49 m. įkuriamas Že
mės ūkio ekonomikos ir ga
mybos organizavimo fakulte
tas. Vėliau jis buvo pavadin
tas Žemės ūkio ekonomikos, 
o nuo 1970 m. pabaigos vadi
namas Ekonomikos fakulte
tu.

Fakulteto paskirtis—ruošti 
respublikos žemės ūkiui 
aukštojo mokslo ekonomis
tus, sugebančius spręsti su
dėtingus socialistinio žemės 
ūkio gamybos valdymo, or
ganizavimo, planavimo eko
nomikos, apskaitos bei kitus 
klausimus, ir pajėgiančius 
vystyti žemės ūkio ekonomi
kos mokslą.

Fakultetas per pirmąjį sa
vo veiklos dešimtmetį (1948- 
1958 m.) rengė tik vienos 
specialybės, bet dvilipės 
kvalifikacijos specialistus— 
mokslinius agronomus—eko
nomistus, o nuo 1958/59 
m. m. pradžios rengiami ir 
buhalteriai ekonomistai (nuo 
1965 m.—žemės ūkio buhal
terinės apskaitos ekonomis
tai).

1958/59 m. m. pradėtas 
agronomų-ekonomistų ir bu
halterių ekonomistų ruoši
mas neakivaizdiniu būdų.

Nuo. 1971/72 m. m. .pra
džios vietoje agronomų-eko
nomistų ruošiami žemės ūkio 
gamybos organizatoriai-eko- 
nomistai.

1965/66 m. m. įsteigta 
fakulteto taryba, kuri spren
džia mokymo metodinius, 
mokslinio darbo, studentų 
auklėjimo ir administracinius 
klausimus bei dėstytojų per
rinkimo klausimus.

Mokymo metodinius klau
simus nagrinėja fakulteto 
metodinė komisija, kuri ko
reguoja ir peržiūri progra
mas, dėstytojų paruoštą me
todinę medžiagą.

Ekonomikos fakulteto de
kanatas, katedros ir dėstyto
jai palaiko glaudžius įvairių 
formų bendravimo ryšius su 
daugeliu respublikos ir šalies 
aukštųjų mokyklų ekonomi
kos fakultetais, atskiromis 
katedromis ir jų mokslo dar
buotojais. Tampriai bendra
darbiaujama su Maskvos Ti- 
miriazevo ž. ū. akademijos, 
Leningrado ž. ū. instituto, 
Ukrainos ž. ū. akademijos, 
Latvijos ir Estijos akademijų 
ekonomistais. Kas antri me
tai vyksta Pabaltijo Žemės 
ūkio akademijų Ekonomikos 
fakultetų dėstytojų metodi- 
nės-mokslinės konferencijos. 
Tamprus ryšys palaikomas 
su Maskvos Valstybinio M.

darytas stulpas-rodyklė, ve
da vis aukštyn, vingiuoja 
vaizdingu Raganų kalnu. 
Kiekviename žingsnyje žiū
rovams atsiskleidžia netikė
tas vaizdas —tarsi atgyja 
ąžuoliniai legendų persona- v • zai.

Skulptūrų alėja dar ne
baigta. Prie savo kūrybinių 
sumanymų liaudies meistrai 
grįš kitais metais. Jie tobuli
na esančias, kurs naujas 
skulptūras. Bet jau šis nepil
nas kompleksas—puiki dova
na ne tik Juodkrantės gy
ventojams, bet ir tiems tūks
tančiams žmonių, kurie kas
met atvažiuoja pasigėrėti 
Kuršių nerija.

Ž. ū. ekonomikos ir organizacijos specialybės studentai su 
fakulteto dekanu J. Vainausku prie paminklo Tarybinei 
armijai išvaduotojai.

Lomonosovo universitetu ir 
Maskvos Ekonomikos-statis- 
tikos institutu.

Su Vilniaus Valstybiniu V. 
Kapsuko universitetu mūsų 
fakulteto kolektyvą sieja tai, 
kad kai kurie dėstytojai šia
me • universitete yra baigę 
ekonomikos bei teisės moks
lus, gilinę jame žinias aspi
rantūroje bei apgynę ekono
mikos mokslų disertacijas. 
Universiteto ir akademijos 
Buhalterinės apskaitos ka
tedros artimai bendradar
biauja mokslinio, pedagogi
nio ir metodinio darbų ba
ruose.

Per 30 metų fakulteto eko
nominių dalykų dėstytojai 
yra išspausdinę apie 700 
straipsnių, brošiūrų, mono
grafijų ir apgynę 41 kandida
tines disertacijas, iš jų 11 — 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijoje, 14-Vilniaus Valstybi- 
nia^^ V. Kapsuko universi
tete'ir 16—Maskvos, Lenin
grado, Odesos aukštosiose 
mokyklose bei kituose moks
linio tyrimo institutuose.

1979/80 m. m. priimta į 
fakulteto I-jį kursą 175 stu
dentai: 75 į ž. ū. ekonomikos 
ir organizacijos ir 100 į ž.ū. 
buhalterinės apskaitos spe
cialybes. Į fakulteto neaki
vaizdinį skyrių priimama 150 
studentų. 1979/80 m. m. 
pradžioje dieniniame skyriu
je mokosi virš 700 studentų, 
o neakivaizdiniame skyriuje 
virš 1200.

Daugiau yra jaunuolių no
rinčių studijuoti žemės ūkio 
ekonomiką ir organizavimą. 
Todėl kai kuriais metais į šią 
specialybę būna didelis kon

Ž. ū. ekonomikos ir organizacijos specialybės studentai 
paskaitos inetu.

kursas—2-4 kandidatai į vie
ną vietą.

Fakulteto studentai akty
viai dalyvauja visos akade
mijos visuomeniniame gyve
nime. Daugelis jų sudaro 
pagrindinius meno saviveik
los ir sporto kolektyvų Cen
trinius akademijos branduo
lius. Apie 45% fakulteto stu
dentų dalyvauja 6 moksli
niuose SMD būreliuose.

1980 m. sausio 1 dienai 
fakultetą baigė 2817 asmenų, 
iš jų 1000 neakivaizdiniu bū
du.

Per 30 gyvavimo metų 
fakulteto absolventai paskli
do po visus respublikos rajo
nus. Tačiau baigsime jį 
mokslinio agronomo-ekono- 
misto poeto Prano Raščiaus, 
išleidusio tris eilėraščių rin
kinius žodžiais:
“Girdo žemę gaivūs kaip 

sula lašai, 
bet laukų platybėms jų vis 

vien mažai.
Nuo žaibų apsvaigęs,

Vieno teprašai: 
kad ilgiau tik kristų

tie geri lašai” 
(Pr. Raščius, 

“Miško šulinys”, p. 7].
Fakultetas paruošė gausų 

būrį ekonomistų, kurie įnešė 
nemažą indėlį į mūsų respu
blikos žemės ūkio pažangą, 
kaimo kultūros kėlimą, sudė
tingų žemės ūkio gamybos 
ekonominių problemų spren
dimą.

Fakulteto kolektyvas, 
švęsdamas 30 metų jubiliejų 
ir ateityje dės daug pastan
gų, kad mūsų žemės ūkis 
klestėtų visais aspektais.

Ekonomikos fakulteto 
dekanas [J. Vainauskas]



4-TAS PUSLAPIS

"LAISVEI" iŠ KAPSUKO

Crescat, floreat parva 
Alma Mater nostra!

Šių metų spalio mėnesio 20 
dieną Kapsuko 0. Sukackie
nės pedagoginė mokykla iš
kilmingai atšventė savo 60 
metų jubiliejų. Per tą laiką ji 
išleido apie 4000 mokytojų ir 
apie 3000 vaikų darželių lop
šelių auklėtojų. Mokykloje 
mokėsi ir eilė žymių rašyto
jų, kaip K. Boruta, V. Mont
vila, K. Kubilinskas, A. Ma
tutis, revoliucinio judėjimo 
dalyviai Adelė ir Izabelė 
Laukaitytės, P. Užkalnis- 
Kvietinskas, L. Kapočius ir 
t. t. Taip pat didelis skaičius 
dabartinių mokslo ir meno 
darbuotojų, žurnalistų ir 
pan.

Mokykloje šiuo metu mo
kosi 747 moksleiviai stacio
nare ir 336-neakivaizdiniame 
skyriuje. Dirba 84 dėstytojai 
ir 60 aptarnaujančio persona
lo. Yra 19 specialių kabinetų, 
aktų, didelė sporto, choreo
grafijos salės, biblioteka su 
50,000 knygų, 484 vietų ben
drabutis, 100 vietų valgykla. 
Netrukus pradės augti nau
jas bendrabutis, tada visi 
moksleiviai, praktiškai, galės 
būti apgyvendinti vietoje. 
Turime daug gražių tradici
jų, gerbiame savo buvusius 
auklėtinius, žuvusius klasių 
kovoje pokario metu. Na, o 
saviveikla? Kas nežino mūsų 
liaudies dainų ir šokių an
samblio, akordeonistų orkes
tro, choro, poezijos teatro, 
skaitovų? Jie visad parsiveža 
iš įvairių konkursų prizines 
I-III vietas.

Visi moksleiviai privaloma 
tvarka mokosi groti akordeo
nu (mokyklinis skyrius) arba 
fortepijonu (darželinis sk.). 
Yra tikrai gabių moksleivių 
muzikai, kurie išdrįsta daly
vauti ir konkursuose. Iš ve
teranų iki šiol tebedirbo se
nas muzikas, LTSR nusipel
nęs mokytojas K. Gurevi
čius, čia praleidęs 40 pačių 
gražiausių metų, tik šį rude
nį išėjęs į pensiją. Tai gyva 
mokyklos istorija. Kiek prisi
minimų jis man ir kitiems 
pripasakojo apie savo kelią į 
didžiąją muziką.

Salėje iškilmingas aktas 
koncertas. Susirinkę beveik 
visų laidų atstovai, ypač 
ankstesnių, prieškarinių. 
Temperamentingai kalba bu
vęs 1942 metų absolventas, 
LTSR nusipelnęs mokytojas, 
plačiai žinomas rašytojas A. 
Matutis, “Crescat, floreat 
parva Alma Mater nostra”— 
“Teauga, težydi mūsų mažoji 
Alma Mater”—baigia jis sa
vo kalbą. Galingai skamba 

Mūsų mažoji Alma Mater, Kapsuko O. Sukackienės 
pedagoginė mokykla.

Sveikina buvusi auklėtinė, dabar respublikinio mokytojų 
tobulinimosi instituto vyr. moksl. bendradarbė A. Sikor- 
skienė.

i tradicinė daina “Kur bėga 
! Šešupė”, kurios melodija 
j veržte veržiasi iš jungtinio 
choro ir visų dalyvių, sėdin
čių salėje, krūtinių.

Palikime visą šią iškilmin
gą aplinką ir su mielais 
laikraščio skaitytojais prie 
kvepiančios kavos puodelio 
bei rumuniško šampano tau
rės pakalbėkime, kaip čia 
viskas atrodė prieš 24 me
tus, t. y. 1955 metais, kada 
aš atvykau į Kapsuką ir 
pradėjau dirbti pradžioje an
traeilėse, po to pirmaeilėse 
pareigose kaip tik šioje mo
kykloje, kurioje tebedirbu 
iki šios dienos.

0 buvo taip .....
Jei 1954 metais ar dar 

anksčiau man būtų kas pasa
kęs, kad tapsiu mokytoju ir 
ne bet kur, bet pačioje Sūdu
vos sostinėje, šauniame Kap
suko mieste, nebūčiau pati
kėjęs, kadangi svajojau, gal 
kiek iš romantiškų pozicijų, 
tapti spaudos darbuotoju, 
žurnalistu. Tam ir universi
tete šią discipliną studijavau. 
Tam tikra prasme juo tapau, 
dirbdamas šį mano širdžiai 
artimą ir mielą darbą laisva^ 
laikiu. Tačiau, baigęs Vil
niaus J. Tallat-Kelpšos muzi
kos mokyklą, tapau ir moky
toju, beveik 25 metus pralei
dau tarp tų garsių suvalkie
čių, apie kuriuos pripasakota 
tiek būtų ir nebūtų istorijų. 
Nemažai ir aš apie juos 
prirašiau “Laisvės” skiltyse. 
Ir jie pasirodė visai ne tokie 
baisūs žmonės, o, atvirščiai, 
gana malonūs, turį, tiesa, 
tam tikrų, savitų bruožų. O 
būti mokytoju prikalbėjo bu
vusi Kapsuko vaikų muzikos 
mokyklos direktorė, kolegė 
iš studijų laikų, R. Štaraitė- 
Stankevičienė. Tačiau mano 
žvilgsnis krypo ir į pedagogi
nę.

Kaip šiandien prisimenu 
1955 metų rugpjūčio 25 die
ną, kada telefono ragelyje 
pasigirdo tuometinio direkto
riaus, LTSR nusipelniusio 
mokytojo L. Klemo balsas: 
“Tamsta privalai rugpjūčio 
29 dieną atvykti į pedagogų 
tarybos posėdį, o nuo rugsė
jo 1 dienos pradėti garbingą 
mokytojo darbą”. Kaip minė
jau, pradžioje buvau tik an
traeilininkas, dėsčiau mando
liną, muzikos klausymą. Su 
kokiu malonumu skaičiau bu
vusio mūsų oficiozo “Naujojo 
kelio” reporterio, dabar žy
maus rašytojo, poeto Marty
no Vainilaičio reportažą apie 
mano pamoką “Gimsta rit-

“LAISVI':”

Mūsų liaudies dainų ir šokių ansamblis sveikina žiūrovus.
Bethoveno “Egmonto” uver
tiūrą, Fr. Šuberto “Nebaig
tos simfonijos” pirmą dalį, 
keletą romansų, pjesių. Su
prato mokiniai ar ne, garan
tuoti negaliu, bet gėlių tai 
gavau.

Darbo atmosfera buvo la
bai šilta, draugiška. Muzi
kantų ne tiek daug, su an
traeilininkais devyni ar de
šimt žmonių. Kadangi akor
deonų, fortepijonų buvo la
bai mažai, pagrindinis muzi
kos instrumentas buvo man
dolina. Dėst. K. Gurevičius, 
būdamas visad geros nuotai
kos, kupinas humoro, dažnai 
mane padrąsindavo, sakyda
mas: “Nebijok tos mandoli
nos. Moki smuikuoti, išmoksi 
ir šiuo. Visas skirtumas tas, 
kad vietoj smičiolo čia reika
linga kauliuku per stygas 
braukti. Pasitreniruosi ir 
išeis”. Ką gi, nusipirkau ir aš 
mandoliną, tada buvo pigios, 
pradėjau vakarais brazdinti, 
bet išmokau. Buvom sudarę 
dėstytojų fortepijoninį kame
rinį trio: dėst. H. Butkienė) 
(fortep.), J. Butkus (smui
kas) ir aš (viola). Grojom J. 

’Haidną, V. Mocartą, P. Čai- 
kovskį, St. Šimkų, J. Tallat- 
Kelpšą ir pan.

Daug dar yra prisiminimų, 
liūdnesnių, linksmesnių, bet 
jie visi gražūs. Kur tik besi
mokantis jaunimas, ten am
žina jaunystė, pokštai, ryž
tas, juokas, dainos ir atkak
lus darbas.

Sakoma, jei žmogus ima 
rašyti savo prisiminimus, 
reiškia jis jau sensta. Su tuo 
nenorėčiau sutikti. Fiziškai 
galbūt, bet dvasiškai—-ne. 
Esu su mokykla vienmetis. 
Tačiau ji peržengė šį slenkstį 
spalio mėnesį, aš—lapkričio. 
Kol viskas dar neišgaravo, 
stengiuosi reikšmingesnius 
įvykius užfiksuoti ir palikti 
ateinančioms kartoms. Juk 
nemažai mano kolegų, tiek 
vyresnių už mane, tiek jau
nesnių jau iškeliavo į ten, iš 
kur niekas nebegrįžta. Tad 
tokių dalykų, kaip prisimini
mų rašymas, nereikalinga 
atidėlioti.

O mokykla juk mano akyse 
išaugo, pagrožėjo, dėstytojų, 
moksleivių skaičius, įvairiau
sios vaizdinės priemonės pa
didėjo daugiau negu dvigu
bai.

Ar būtų tokie gražūs pa
siekimai buržuazinėm spal
vom? Manau, kad ne. Būtų 
tiesa, kaž kokia pažanga pa
daryta, nes niekas nestovi 
vietoje, vystosi, bet tokio 
laipsnio tikrai nebūtų pasie
kusi.

Belieka sykiu su buvusiu 
mūsų auklėtiniu A. Matučiu 
sušukti: “Crescat, floreat 
parva Alma Mater nostra!”

V. Gulmanas

mas”. Dar ir dabar jį tebe- 
saugau.

Kulniuoju buvusia Varšu- 
vine (vėliau Vytautine, kaip 
seni kapsukiečiai iš paprati
mo ir dabar vadina), dabar 
Cernachovskio gatve iki pat 
miesto galo. O čia nuostabus 
parkas, kuriame stovi žino
mo mūsų architekto V. 
Landsbergio-Žemkalnio su
projektuoti pedagoginės mo
kyklos rūmai. Tada dar be 
priestato, erdvaus bendrabu
čio. Ir dabar šis parkas yra 
bene gražiausias kampelis 
Kapsuke, su kurio atsiradi
mu glaudžiai susijęs ir buvu
sio ilgamečio direktoriaus, 
LTSR nusipelniusio mokyto
jo F. Treigio vardas. Tai 
buvo pažangių, demokratinių 
pažiūrų žmogus, aktyvus re
voliucinių 1905 metų įvykių 
dalyvis, puikus pedagogas, 
tauri, intelektuali asmenybė. 
Jo iniciatyva pavyzdingai su
tvarkoma mokyklos aplinka, 
užsodinamas parkas, įrengia
mi gėlynai. Dabartiniai mūsų 
auklėtiniai, pratęsdami šią 
tradiciją, ir toliau gražiai 
prižiūri parką. Tebeauga dar 
keli F. Treigio sodinti me
džiai.

Tais metais be L. Klemo 
radau dar eilę šviesių asme
nybių, kaip LTSR nusipelnę 
mokytojai K. Gurevičius, J. ' 
Kamaitis, A. Tiešis, kurį visi 
vadindavo “mūsų inspektorė- 
liu”. K. Gurevičius su J. 
Kamaičiu man kaž kuo primi
nė V. Krėvę-Mickevičių ir B. 
Sruogą. Pamenu, vieną sykį 
maestro Kamaitis pertrau
kos metu uždavė netikėtą 
klausimą: “Sakyk, Tamsta, 
neseniai esate baigę moks
lus, apsišarvavęs naujausiom 
žiniom, koks solfedžiavimas 
yra geresnis, absoliutus ar 
reliatyvus?” Ką atsakiau, ne
pamenu, nes tada ši proble
ma pas mus dar nebuvo 
iškilusi, man pačiam taip pat 
ši sąvoka nebuvo aiški, ka
dangi mokėmės tik absoliu
čiu būdu silfedžiuoti. Deja, 
J. Kamaitis netikėtai mirė, o 
šis klausimas buvo išrištas 
žymiai vėliau.

Pirmoji grupinė pamoka. 
Ruošiausi labai atsidėjęs, net 
devyni prakaitai bėgo. Elek
trinių patefonų tada dar ne- , 
buvo, tad iš mokytojos La
pinskienės, pas kurią gyve
nau, pasiskolinau prisukamą, 
spyruoklinį. Plokštelių turė
jau nuosavų. Gi tema—“Kaip 
suprasti muziką?” Įeinu į 
kursą, o ten vyrai milžinai, 
pastatysi prie durų, joks 
chuliganas neįlįs. Ir mergi
nos buvo..........nors prie
širdies dėk. Kaip išdėsčiau 
šią pirmą pamoką, jau nebe
žinau, matyt, Maratono bū
du, jei išklausėm M. Mu- 
surgskio uvertiūrą “Aušrą 
virš Maskvos upės”, L. v. I

Gražiosios salos
A. GUČIŪNIETIS

Salų miestelis Rokiškio ra- 
| jono, 11 km. į pietus nuo 
i Panemunėlio miestelio. 9 
km. į vakarus nuo Kamajų: 
apylinkės centras, 1970 m. 
buvo 420 gyventojų.

Salų miestelis įsikūręs 
Dviragio ežero pusiasalyje. 
Šio ežero plotas 230 ha. jis 
ištįsęs iš šiaurės vakarų į 
pietų rytus. Jo ilgis 5990 
metrų, plotis 1590 metrų. 
Šiaurės vakaruose yra 73 ha 
sala, kurioje randasi Salų 
miestelis, sujungtas su sau
suma vienu tiltu ir pylimu.

Salų ežero krantų linijos 
ilgis 16.2 km. Salos žemės 
kranto linijos ilgis 3,4 km. 
Krantai neaukšti, nuolaidūs, 
apaugę krūmais, medžiais, 
šiaurės vakarų krantas pel
kėtas.

Iš Salų ežero išteka du 
bevardžiai upeliai, o pro Ta- 
raldžių kaimą teka upelė 
Ilgoji (Šetekšnos upės inta
kas), ant tos upelės XIX-XX 
a. iki Didžiojo Tėvynės karo 
buvo Taraldžių vandens ma
lūnas, kurį daug metų nuo
mavo sulietuvėjęs vokietis 
Holstas.

Aplink Salų ežerą (paeže
rėje) yra sęni kaimai: Davai- 
niškis, Kryliai, Rimšionys, 
Taraldžiai, Urliai, Vaitkūnai, 
Verksnionys.

Salų apylinkės landšaftas
Salų apylinkės bendras 

vietovės vaizdas labai gra
žus. Aplinkui kalneliai tūno, 
užlipus ant jų atsiveria pui
kus reginys: lyg ratu sustoję 
beržynų gojeliai, o čia štai, 
tarytum stiklinis langas spin
di Salų ežeras—“Dviragis", 
iš už šimtamečių topolių, 
liepų, klevų, uosių ir žilvy
čių, už ežero matyti didelė 
sala, su baltais ir geltonais 
mūrais, su bažnyčios bokštu 
bekyšančių iš medžių, tai 
Salų miestelis, apsuptas eže
ru

O kiek čia ančių, narų, 
ūkų, pempių ir kitų paukš
čių, tai tik girdisi įvairūs 
paukščių garsai: gyvi, gyvi, 
put, pilyt, put, pilyt, čia, čia 
ir kiti.

Ežere veisiasi: šapalai, 
kuojos, lydekos, leščiai, ka
rosai, lynai ir daug kitų 
žuvų.

Iš Salų istorinės praeities
Istorijos šaltiniuose Salų 

dvaras minimas jau 1567 m. 
Jis priklausė tada kunigaikš
čiams Radvilams, grafams 
Marikoniams ir Tyzenhau
zams. 1782 m. pastatyta Sa
lose nedidelė medinė bažny
čia, kuri tada buvo Kamajų 
parapijos Salų filija. 1865 m. 
balandžio 21 d. Antano Mac
kevičiaus sukilėlių būrys 
(apie 1700 vyrų) užėmė Ka
majus, suėmė policijos virši
ninką—pristavą ir dešimti
ninkų, sunaikino valsčiaus 
bylas ir per Salas žygiavo 
Biržų link. Čia buvo centrinė 
sukilėlių kolona vadovauja
ma Z. Sierakausko. Salie
čiai, sekmadienio dieną, su
kilėlius sutiko iškilmingai: 
bažnyčia skambino varpais, 
procesija giedojo giesmes, 
mergaitės sutikusios sukilę-J 
liūs barstė ant kelio gėles ir 
grojo muziką.

XIX amžiaus pradžioje. 
Salų apylinkės baudžiaunin- i 
kų kruvinu prakaitu, pasta- 1 
tyta puošnūs Salų dvaro mū
riniai rūmai neoklasicistinio 
stiliaus. Jų fasadą sudaro 
dviejų aukštų partikas su 
šešiomis jonėnų stiliaus kolo
nomis. Už rūmų yra senas 
dvaro mišraus stiliaus par
kas.

Salose XIX amžiaus pir
moje pusėje buvo įsteigta 
muzikos mokykla, jai vado
vavo Jurgelionis, veikė or
kestras ir choras. 1891 m. 
Salose gimė ir augo revoliu
cinio judėjimo žymus veikė
jas Kazys Giedrys. XIX a.
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pabaigoje, apie 10 metų Sa
lose dirbo, liaudžiai pasi
šventęs, iš Kundrenėlių kai
mo kilęs, pirmas Salų gydy
tojas Rudolfas Kazlauskas 
(1897-1905 m.), čia 1912-1913 
m. dirbo įžymus Š. Ameri
kos lietuvių pažangus veikė
jas Antanas Bimba, kilęs iš 
Valeikiškių-Ažusienių kaimo.

1910 m. įsteigta Vaitkūnų 
pradžios mokykla, o Salose 
mokyklos nebuvo.
Baisi hitlerininkų okupacija

1940 m. vasarą atsikūrus 
tarybinei santvarkai, buvo 
nacionalizuota fabrikai, dirb
tuvės, bankai, prekyba, o 
dvarininkų bei stambiųjų 
žemvaldžių žemė išdalyta be
žemiams ir mažažemiams.

Pagal naują — Tarybinę 
Konstituciją pradėjo plačiai 
veikti daug naujų mokyklų, 
ligoninių ir gydyklų. Mokslas 
ir gydymas tapo nemoka
mas, visiems prieinamas. 
Žymiai pakilo Lietuvos liau
dies švietimas ir kultūra.

Tačiau tas labai nepatiko 
buvusiems dvarininkams, 
pirkliams ir kitiems turtuo
liams.

1941 m. birželio mėnesio 
22 d. hitlerininkams pasalū
niškai įsiveržus į Lietuvą, 
pradėjo aktyviai veikti jų 
pagalbininkai—vietiniai bur
žuaziniai nacionalistai ir kiti 
antiliaudiniai elementai. 
Saulių sąjungos ir baltųjų 
partizanų vardu jie areštavo 
pažangiuosius darbo žmones 
ir vietoje šaudė. Salų apy
linkėje pirmąją okupacijos 
savaitę jie nužudė šiuos pa
žangiuosius veikėjus: Gučiū- 
nietį komjaunuolį 17 metų 
Joną Pupelį, urlietį, įžymų 
kooperatininką Alfonsą Da
gį, naujasodiečius Joną Ma- 
tiuką, Kostą Vilį ir Kleopą 
Cepukonį iš Taraldžių kaimo 
bei kitus.

Daug pažangiųjų saliečių 
hitlerininkai ir jų pagalbinin
kai sugrūdo į kalėjimus, iš
vežė katorginiams darbams į 
Vokietiją, kur daug žuvo 

1939 m. prie technikumo rūmų pažangūs saliečiai: iš kairės 
į dešinę mokytojas A. Andrašius pensininkas, antras ir 
trečias valstiečiai J. Mačiukas ir K. Vilis 1941 m. nužudyti 
hitlerininkų ketvirtas jau miręs buvęs liaudies teisėjas A. 
Lisinskas.

Salų miestelis Dviragio ežero saloje.

Justinas Marcinkevičius

Duonos meldimas
Pikto veido nyki dykuma.
Tyluma. Gūduma. Tuštuma.

Tik nebausk mano lūpų, nebausk 
palytėjimu žodžio grubaus.

Nestatyk mano dvasiai namų 
po keiksmu, pavydu, piktumu.

!Tų juodų akmenų neaugink — 
jų ir taip vis daugyn ir daugyn.

Ir ugnies negeros neužkurk.
Ar dar sėsime duoną? Ir kur?

mirties lageriuose, o kurie ir 
sugrįžo, tai netekę sveikatos 
invalidai, neužilgo mirė.

Salos po Didžiojo Tėvynės 
karo

Salos yra apylinkės cen
tras, jos teritorija 52,6 km2, 
priklauso 13 gyvenamų vie
tovių: 1. Davainiškis kaimas, 
2. Gyviai k., 3. Greviškiai 
k., 4. Gučiūnai k., 5. Nauja
sodė k., 6. Nevieriai k., 7. 
Petriosiškis, 8. Rimšionys 
k., 9. Salos k., 10. Salos 
miestelis, 11. Urliai k., 12. 
Vaitkūnai k., 13. Žeimenai 
k., Salose yra Rokiškio 
sviesto gamyklos cechas, fel- 
čerių-akušerių punktas, ta
rybinis ūkis—technikumas 
(1920-1950) žemesnioji ž. ū. 
mokykla (1950-1979) ž. ū. 
technikumas, aštuonmetė 
mokykla (nuo 1949-Į959 m.), 
septynmetė), vaikų darželis 
(nuo 1962 m.), kultūros na
mai (nuo 1963 m.), paštas ir 
biblioteka.

Salose yra apylinkės Dar
bo žmonių Deputatų Tarybos 
Vykdomasis komitetas, Salų 
TSK Partijos komitetas, 
Komjaunimo komitetas, me
dinė bažnyčia, 2. parduotu
vės ir Salų ž. ū. technikumo 
moksleivių bendrabutis.

Salų žemės ūkio mokykloje 
prieš karą mokėsi ne maža 
jaunuolių, kurie vėliau tapo 
žinomi visoje respublikoje. 
Tai dabartinis Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekono
mikos instituto direktorius 
akademikas K. Meškauskas, 
jau miręs tarybinis poetas P. 
Širvys, Lietuvos Ž. ū. aka
demijos docentai L. Žuklys, 
D. Kukenys. Vienas iš buvu
sių respublikos komjaunimo 
vadovų A. Raguotis ir kt. 
Dabar Salų tarybiniame 
ūkyje—technikume mokosi 
apie 400 busimųjų specialis
tų. Kasmet priimama moky
tis 100-120 moksleivių (60 į 
dieninį, 30-60 į neakivaizdinį 
skyrių). Salų tarybinis 
ūkis—technikumas yra pa
ruošęs ir gyveniman išleidęs 
daugiau kaip 1600 agronomų 
ir zootechnikų.

Salos dabar žymus mokslo 
ir kultūros židinys.
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Sachas ir prezidentas kaip 
geriausi bičiuliai

Šioje nuotraukoje matome buvusį Irano diktatorių šachą 
Pahlevį Washingtone Baltuosiuose Rūmuose svečiuose pas 
prezidentą Carterį 1977 m. lapkričio 11 dieną. Šiuo laiku jis 
randasi Texas valstijoje militarinėje ligoninėje.

Kodėl nevartojamas 
alkoholis, vietoje gazolino?
Komerciniuose laikraščiuo

se garsinimo formoje pasiro
dė raginamas gaminti ir nau
doti alkoholį, vietoje taip 
pabrangusio gazolino, opera- 
vimui automobilių. Jis esąs 
daug pigesnis ir dar gi daug 
parankesnis. Alkoholį galįs 
namie pasigaminti kiekvie
nas automobilio savininkas, 
ir jis jam atsieitų tiktai apie 
20 ar 30 centų galionas! O 
gamyklą esą galima įsitaisyti 
tiktai už porą šimtų dolerių! 
Tik, žinoma, reikia gauti 
valdžios leidimą alkoholį ga
minti namie.

O alkoholį galima pasiga
minti iš daržovių, fruktų, 
grūdų, net iš žolių bei kito
kių organiškų medžiagų.

Įdomu ir svarbu dar ir tas, 
kad dabartiniai automobiliai 
nereikalingi kažin kokių di
delių pakeitimų nuo perėjo 
nuo gazolino vartojimo į al
koholį vartojimą!

Reikia manyti, kad šis pra

nešimas arba raginimas at
kreips dėmesį į save ir susi
lauks daugiau ne tik diskusi
jų, bet ir ginčų.

Tokius paprastus kasdieni
nius automobilius pilnai esą 
galima operuoti alkoholiu už 
nuo 20 iki 30 centų galioną, 
vietoje dabar vartojamo ga
zolino, už kurį jau reikia 
mokėti daugiau kaip $1 už 
galioną.

Prezidento motina 
rinkiminėje kampanijoje

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

GRAŽUS PAVYZDYS 
RŪPINIMOSI LIETUVOS 
DARBININKO SVEIKATA 
IR GEROVE

Vilnius. — Iš karto kelis 
šimtus Vilniaus Spalio 60- 
mečio radijo matavimo prie
taisų gamyklos darbininkų 
pakvietė nauja valgykla. 
Įmonės “maitinimo cecho” 
pageidavimų knygoje dauge
lis degustatorių įrašė: “Ska
nu ir labai jauku”.

Gamyklos teritorijoje iški
lusioje penkiaaukštėje valgy
kloje yra kompleksinių, die
tinių patiekalų, lietuviškų 
nacionalinių valgių salės, čia 
įrengtos automatizuotos dar
bininkų aptarnavimo linijos.

Gamykla dabar turi dvi 
dideles valgyklas, kelis bufe
tus.

Pagal kolektyvo ekonomi
nio ir socialinio vystymo pla
ną Vilniaus apylinkėse įreng
tas sveikatingumo komplek
sas. Dešimtys darbininkų su 
profsąjungos komiteto kelia
lapiais po pamainos nuveža
mi į profilaktoriumą.

Eltos koresp.

DVIEJŲ MIESTŲ MERAI 
SVEIKINO 62-JŲ METŲ 
JUBILIEJŲ

San Francisco, Cal. — Čia 
Holland Robert Center salėje 
lapkričio 27 dieną buvo su
ruoštas Spalio Socialistinės 
Revoliucijos 62 m. sukakties 
minėjimas labai puikiai pavy
ko. Salė prisipildė gražios, 
puikiai nusiteikusios publi
kos. Apart kalbų ir sveikini
mu, buvo ir meninė progra
ma.

Minėjimą surengė Ameri
can-Russian Institute. Pa
rengimui pirmininkavo “Sun 
Reporter” leidėjas Carlton 
Goodlett.

Labai svarbiu įvykių laiko
mas tas, kad šį jubiliejinį 
susirinkimą pasveikino abie
jų miestų merai—-San Fran
cisco meras Dianne Feinstein 
ir Oaklando meras Lionei J. 
Wilson.

Manchester, N. H. — Lap
kričio 29 dieną visa New 
Hampshire valstija priklausė 
prezidento James Carterio 
moterims—žmonai, dukrai ir 
motinai. Jos čia buvo suva
žiavusios varymui propagan
dos už prezidento Carterio 
kandidatūrą antram terminui 
į prezidentus. Važinėjo po 
miestus ir sakė kalbas už jį. 
Žinoma, jos jį visur gyrė, 
kėlė į padanges. Kurie jų 
kalbų klausėsi, sako, kad jos 
atliko gana gerą darbą.

Po kalbos vyrų klube Bow 
mieste, motina Lillian Carter 
buvo reporterių paklausta, 
ką ji šiandien darytų su 
tokiais fanatikais, kaip Kho
meini, jeigu jinai būtų prezi
dento Carterio, jos sūnaus,

Lillian Carter

vietoje. Senutė atsakius: 
“Jeigu aš turėčiau milijoną 
dolerių, tai paieškočiau, kas 
sutiktų jį užmušti”.

DVI KOMPANIJOS 
TRAUKIAMOS TEISMAN

Dvi darbininkų sveikata 
besirūpinančios organizaci
jos—Brown Lung Associa
tion ir Southern Poverty 
Law Center—užvedė bylą 
teisme prieš textiles fir
mas—West Point Pepperrel 
Inc., West Point, Ga., ir 
Burlington Industries. Jos 
kaltinamos, kad jose operuo
jamuose fabrikuose nuo med
vilnės dulkių daug darbinin
kų serga plaučių sutrikimu.

Užvestoje byloje reikalau
jama penkių milijonų dolerių 
atlyginti darbininkams ir de
šimties milijonų dolerių 
bausmės už toleruojamą savo 
fabrikuose tokių darbininkų 
sveikatai pavojingų sąlygų.

Miaim,
MŪSŲ NAUJIENOS

L. L. D. 75 kuopos rengi
nys paramai pažangiosios 
spaudos įvyko lapkričio 18 d.
L. S. K. patalpose. Diena 
pasitaikė nepaprastai graži. 
Prisirinko daug svečių iš 
apylinkės ir iš įvairių šiaurės 
vietovių. Jų tarpe buvo mie
la matyti iš Detroito advoka
tę Stefaniją Masytę, jos ma
mytę ir Adelę Klimavyčienę, 
kurios čia atvyksta į saulėtą 
Floridą praleisti žiemos atos
togas.

12 vai. buvo patiekti vai
šingi pietūs, po to sekė 
trumpa, bet graži meninė 
programa. Svečių perstaty- 
toja Mary Koch pasveikino 
svečius ir perstatė mielą 
viešnią Stefaniją Masytę ir 
paprašė jos pakalbėti. Masy- 
tė yra gera kalbėtoja, ji daug 
dirba pažangiųjų organizaci
jų veikloje. Ji išsamiai apibū
dino šių dienų reikalus. Mū
sų dalyviams davė daug ma
lonumų ją išgirsti ir turėti 
mūsų tarpe.

Meninę programą atliko 
mišrus ir skaitlingas ukrai
niečių choras. Puikiai pasi
puošę tautiniais rūbais, gra
žiai padainavo daug dainų, 
vadovybėj Emilijos Magrell. 
Juos publika šiltai sutiko ir 
palydėjo audringu plojimu.

Gaila, kad anksčiau garsin
ti solistai iš St. Petersburgo 
nepribuvo. Apsirgus jų va
dovei Helen Janulytei, jie 
negalėjo dalyvauti mūsų pro
gramoje. Mes linkime Helen 
greit pasveikti.

Taipgi ir Miami choras šiuo 
kartu negalėjo dalyvauti dėl 
įvairių priežasčių. Didžiuma 
nariu serga, kiti dar atosto
gauja arba šiaip turi reikalų. 
Tad šiuo kartu tyli ir nedai
nuoja. Mes tikimės, kad atei
tyje jie ir vėl mums padai
nuos.

Po programos visa popietė 
praėjo labai maloniai, paben
dravimu su draugais, su mu
zika ir šokiais. Rengėjų ko
misijos vardu dėkoju vi
siems, kurie darbavosi dėl 
parengimo sėkmingumo Va
lentinai ir Alekui Nevins už 
pagaminimą skanių vaišių, 
ypatingai už namų gamybos 
dešras. J. Smolenskui už 
stalų sutvarkymą, taipgi ir 
už kitus darbus.

Už svečiams patarnavimą:
M. Tamošiūnienei, M. Navic- 
ky, S. Danis, N. lešmantie- 
nei. Bilietus pardavė F. 
Mankauskas. Prie aukų priė
mimo ir kitų darbų darbavosi 
F. Mankauskas ir N. lešman- 
tienė.

Galima sakyti, kad šis ren
ginys gerai pavyko ir liko 
gražios paramos laikraščių 
fondui.

Dėkojame visiems, ypatin
gai programos atlikėjams. 
Visiems už atsilankymą, už 
pinigines aukas ir visiems, 
kas bent kokiu darbu prisi
dėjote. Ačiū.

Florida
ATOSTOGAUJA

Valentina ir Alekas Ne- 
vinskai lapkričio 20 d. išskri
do į Bs. Aires, Argentiną, 
ilgesnėms atostogoms, mano 
pabūti iki kalėdų. Su jais 
kartu išskrido ir Aleko sesuo 
Marija Marcinkevičienė, bu
vusi New Yorkietė. Jie visi 
jaunystę praleido Argentino
je ir, be abejo, ten turi 
giminių bei daug draugų. 
Linkime sėkmės ir linksmai 
praleisti atostogas.
SERGA

Labai sunkiai serga dai- 
ninkas Julius Krasnickas. 
Mėnesį laiko buvo N. Miami 
ligoninėj. Tapo perkeltas 
Arch Creek Nursing Home, 
12500 N. E. 16 Ave., N. 
Miami, Fla. 33161. Draugai 
aplankykite.

MIRĖ
Hollywood, Fla., mirė 

John Kissel, baltarusių tau
tybės, 69 m. Mirė staiga nuo 
širdies smūgio lapkričio 4 d. 
Mes čia klube laikėm jį 
lietuviu. Jo kuklus elgesys 
traukė pabendrauti su juo ir 
čia jis turėjo daug draugų. 
Jonas buvo bene geriausias 
ukrainų chore tenoras. Prisi
dėdavo prie įvairių organiza
cijos bene geriausias ukrainų 
chore tenoras. Prisidėdavo 
prie įvairių organizacijos 
darbų ir visiems stengėsi 
padėti. Dargi sekmadienį, 
lapkričio 4 d., buvo links
mas, šoko klube. Bet grįžus 
namo su žmona Mary už 
poros valandų tyliai užgeso 
Jono Kisieliaus gyvybė. Bu
vo liūdna staigmena mūsų 
tarpe jo netekti. Liūdesyje 
liko žmona Mary, viena duk
tė ir du sūnūs ir, be abejo, 
daug draugų. Mes jį prisi
minsime kaip nuoširdžiai ge
rą lietuvių draugą. Žmona 
Mary sužinojus, jog minime 
pažangų laikraščių vajus, 
man pridavė “Laisvei” 25 
dol. savo mylimo vyro prisi
minimui. N. lešmantienė

PRANEŠIMAI 
LSK NARIAMS

Trečiadienį, gruodžio 12 
dieną, 1 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Socialio Klubo narių 
susirinkimas Klubo patalpo
se. Bandykime visi dalyvau
ti.
LLD 75 KP. NARIAMS

Susirinkimas įvyks gruo
džio 19 d. 12:30 v. po pietų. 
Stenkimės dalyvauti visi na
riai, nes bus naujos valdybos 
rinkimas. Bandysime turėti 
ir kavutės. Valdyba

Užsakykite "Laisvą" 
savo giminėms 

Lietuvoje

Labai protingi 
unijos pasisakymai

Prieš kelias dienas įvyku
sioje 190,000 narių Interna
tional Brotherhood of Pain
ters savo konferencijoje 
priėmė pavyzdingą rezoliuci
ją. Tokio turinio rezoliuciją 
turėtų užgirti ir visos kitos 
mūsų didžiosios darbo uni
jos.

Šioje rezoliucijoje tapytojų 
unija užgiria SALT II sutartį 
ir ragina Senatą ją ratifikuo
ti. Be to, rezoliucijoje ragi
nama, kad Kongresas iš Pen
tagono (militarinio) biudžeto 
paimtų kelis bilijonus dolerių 
ir juos panaudotų sociali
niams projektams įvykdyti 
gyvenimam Mūsų miestai 
šiandien daugumoje netole
ruojamoje padėtyje, sakoma 
rezoliucijoje. Tas pats su

masine transportacija. Mies
tai skundžiasi, kad yra su
bankrutavę, neturi iš ko rei
kalingus remontus bei page
rinimus pravesti. Tuo tarpu 
Kongresas ir vyriausybė bili
jonus dolerių kasmet sužeria 
neprisotinamam militariz- 
mui. Tam, sako unijos rezo
liucija, turėtų būti padarytas 
galas.

Seoul. — Pietų Korėjoje 
pradėjo siautėti aštriausia 
reakcija. Kasdien vyksta 
areštai. Kalėjimai perpildyti 
politiniais kaliniais. Kaip ži
noma, Pietų Korėja šiandien 
yra faktinai Amerikos milita- 
rinių jėgų okupuotas kraš
tas.

ATSISKYRĖLIAI
TEBETURI DAUGUMĄ

Montreal, Canada. — Lap
kričio 26 d. Kvibeko provin
cijoje įvyko rinkimui užpildy
mui parlamente vienos tuš
čios vietos. Už ją varžėsi 
dabartinė valdančioji Parti 
Quebecois ir Liberalų parti
ja. Liberalai savo kandidatų 
turėjo žymų veikėją Herbert 
Marx, o Parti Quebecois- 
David Levin. Kova buvo 
labai įtempta.

Parti Quebecois kandida
tas agitavo už Quebeco pro
vincijos pasitraukimą iš Ka
nados federacijos, o liberalų 
kandidatas už jojo pasiliki
mą. Rinkimus liberalų kandi
datas laimėjo nepaprastai di
dele dauguma balsų.

Tas, žinoma, padėties ne
pakeičia, nes atsiskyrėliai vis 
tiek tebeturi didelę balsų 
daugumą, būtent 68, o libe
ralai tik 30. Be jų, parlamen
te dar Union Nationale turi 9 
atstovus ir Independents 3.

Vakaras tėviškėj
Mato pušynai nuostabų sapną, 
Žemę bučiuoja tyla;
Miega nurimęs drebulės lapas, . , .
Paukščių nutilo byla . . .

Skuba, vingiuoja raitos upelis,
Dankstosi rūko šydu,
Gėlės dabina ilgą jo kelią
Iki Dunojaus bangų.

Skuba, nerimsta mintys klajoja,
Lekia į laiko marias:
Jos apkabina tėviškės gojų,
Mena jaunystės dienas . . .

Kelio į laimę čia vis ieškota,
Kurti drąsiausi planai,
Apie nuostabią meilę svajota, 
Kolei parausta rytai. . .

Į didį kelią čia palydėjo 
Švelnūs jazminų žiedai. . .
Visa prabėgo . . .Visa praėjo . . .
Likos vien švelnūs jausmai . . .

Kęstutis Balčiūnas

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Kaziui Pempei
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo žmonai 

Aldonai ir visiems giminėms, artimiesiems bei 
draugams.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI, 

Miami, Fla.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mano mylimo vyro septintųjų mirties metinių

Vincas Andrulis

mirė 1972 m. gruodžio 10 d.
Liūdi,

Žmona—JULIJA 
ir dukros

MIAMI, FLA.

Mirus

Mary Chuladienei
Reiškiu nuoširdžią ir gilią užuojautą jos vyrui 

Rapolui, dukroms Millie ir Mae su šeima, taipgi 
visiems artimiesiems bei draugams.

MARY KVIETKAS

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Keller
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Petronėlei, 

marčiai Mildred Keller, anūkams ir proanūkams, 
giminėms bei draugams.

L. L. D. 45 KP. ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui Keller
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Petronėlei, 

marčiai Mildred Keller anūkams, ir proanūkams,
giminėms ir draugams.

J. B. Vaitkai 
P. A. Aleknai 
M. Vilkauskienė
D. Mikalajūnienė
V. Paulauskas
M. H. Samanick
W. Dubendris
E. Kairaitienė 
H. Sausis
A. Pateckas 
Prane Pateckas
J. Judickas 
S. Yuknis
B. Jankauskas 
Walter Alaveckis
E. Damalakienė
K. Damalakas 
J. H. Šarkiūnai
F. Kontenis
N. Petronienė 
F. Mack
H. Janulytė
L. Strack
L. Novak
S. ir V. Kuzmickai
M. Klišius 
J. White
R. H. Feifer 
J. Garadauskas 
J. Lukas
V. Wadd
W. E. Dūdai

S. Garadauskas
T. Lukas
E. Valley 
B. Meyer 
B. Wallins 
W. Wallins 
W. M. Strolis 
Adelė Budris 
A. Bruwer 
W. K. Phillips 
'J. M. Miller
F. V. Budrioniai 
V. Kasper
J. Andrulienė 
J. Greblick 
A. Pakalniškienė 
V. V. Bunkai
V. M. Repeckai 
J. Stančikas
A. M. Račkauskai 
S. Daraška 
J. Gresh
A. Luris
S. Vaineikis
Donald T. Kuzmickai 
Ada & John Morkis
B. M. Brennen 
F. M. Walaitis
W. K. Kelley 
J. H. Dobrow 
W. M. Lukai
J. S. Venikaičiai
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Waterbury, Conn.
Su “Laisvės” reikalais bu

vom nuvažiavę atlankyti se
ną skaitytoją draugę Idą 
Ablažienę, kuri gyvena jau 5 
metai Oak Cliff Convalescent 
Home, 71 Plaza Ave., Wa
terbury, Conn.

Šį sykį radome ją nelabai 
linksmą. Ji sakė, kad negali 
gauti tokio maisto, kokio 
nori, bet turi valgyti tokį, 
kokį jie duoda. Ji pradėjo 
verkti ir sakė: “Aš noriu 
mirti”. Ir aš apsiverkiau, 
žiūrėdama į ją. Senatvė su
luošino ją, jau jai niekas 
nemalonu. Bet ji sakė, kad 
myli skaityti. Ji liepė man 
pasakyti jos dukterei, kad 
parašytų čekį ir atnaujintų 
“Laisvės” prenumeratą. Aš 
taip ir padariau. Dukrelė, 
Almutė, Mrs. Stupak, pri
siuntė man čekį, atnaujino 
“Laisvės” prenumeratą ir už
mokėjo už ją ir Literatūros 
draugiją už 1979 metus.

Per daug metų mes nuva
žiavom aplankyti draugę Oną 
Žutautienę, “Laisvės” skai
tytoja, kuri gyvena Thomas
ton, Conn., bet šiemet jau 
nepajėgėme to padaryti, jau 
mums per toli važiuoti. Tai 
tik pasikalbėjome per telefo
ną. Ji iki šiol laikėsi, gerai 
sveikatos stovyje, bet dabar 
ji sakė, kad jau turi 83 metus 
amžiaus. Jos akys yra susilp- 
nėjusios. Daktaras uždraudė 
valgyti cukrų ir krakmolinius 
daiktus ir kai kuriuos kitus 
valgius. K

Ji sakė: Aš “Laisvės” 
neapleisiu. Aš atsinaujinsiu 
pati “Laisvės” prenumeratą 
ir dar paaukosiu į “Laisvės” 
fondą. Ačiū jums, drauge, 
kad jūs taip padarysite.

Linkiu draugėms geros 
sveikatos. M. Svinkūnienė

Hudson, Mass.
Lapkričio 17 dieną New 

England Deac. Hospitalėje 
mirė Anna B. Urban (po 
tėvais Budriutė). Paliko nu
liūdusius vyrą Charles K. 
Urban, 3 dukteris—Louise 
B. Holthaus, Meyer Beach, 
Fla., Ellen B. McClennan, 
So. Weymouth ir Anne E. 
Ferreault, No. Reading.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje, palaidota lapkričio 20 
d. Forest Vale kapinėse.

Miela Anna, mes visi lieka
me nuliūdę. Mes jūsų nepa
miršime, kol gyvi būsime.

Dėkoju giminėms ir drau
gams už gražias gėlių puokš
tes. Dėkoju mano sesers 
dukterims Julia E. Lovely ir 
Amilija Gregorie už pagami
nimą svečiams skanių pietų. | 
Dėkui graboriui Henry K. 
Carleton už gražų patarnavi
mą. Charles K. Urban

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio ir Onos Nečiunskų
Mūsų mylimas tėvas Kazys gimė 1890 m. 

gruodžio 7 d., mirė 1977 m. rugsėjo 18 d. Mūsų 
brangioji mamytė Ona gimė 1890 metais, mirė 1954 
m. gruodžio 7 d.

Su dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename 
abu tėvelius. Mes, jų dukros, buvome tikrai 
laimingos turėdamos tokius tėvelius.

ADELA ir ALDONA — 
dukrosir šeimos

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

"Laisvės" reikalai
Per “Laisvės” koncertą F. 

Mažilienė ir Frances Baltrus 
aukojo į “Laisvės” fondą po 
$10. Kaip nors per klaidą, jų 
vardai netilpo sąraše lapkri
čio 23 d. “Laisvėje”. Atsipra
šome. Administracija

Atsiprašome
Lapkričio 23 d. “Laisvėje”, 

kur buvo suminėti visi darbi
ninkai per “Laisvės” koncer
tą ir banketą, praleistas var
das O. Babarskienės. Ji nuo 
pat ryto dirbo virtuvėje pa
gelbėdama šeimininkėms Ne
lei Ventienei ir Marytei Rač
kauskienei. Širdingai atsi
prašome. Administracija

Plačiau apie Dolores 
Petronytę-Pilis

Praėjusiame “Laisvės” nu
meryje buvo pranešta, kad 
Dolores Petronytė mirė ir, 
kad ji gyveno Floridoje. Ji 
gyveno Littleton, Colorado.

Dolores ištiko smūgis 
(stroke) į galvą ir išgulėjus 
dvi savaites ligoninėje be 
žado, mirė.

Liko nuliūdime jos myli
mas vyras Walter Pills, duk
tė Susan, sūnus Jeffrie, o 
labiausia širdies skausme li
ko jos mamytė Mary Petro
nienė, taipgi brolis Lionginas 
Petronis su šeima ir visi kiti 
giminės. F. Mažilienė

Ruošiasi uždaryti 
dvi ligonines

New Yorkas. — Miesto 
mero pavaduotojas Robert 
Wagner pranešė, kad po 
trijų savaičių valdžia pradės 
uždaryti Syndenham ligoninę 
Harleme, bet uždarymas toje 
pat miesto dalyje Metropoli
tan ligoninės dar būsiąs ko
kiam mėnesiui atidėtas. Bet 
abi šios ligoninės skurdžiau
sių žmonių apgyventoje 
miesto dalyje yra pasmerk
tos uždarymui. Atrodo, kad 
valdžia nesiskaitys su jokiais 
Harlemo gyventojų protes
tais.

Esq labai nustebinti
Washingtonas. — Sakoma, 

kad prezidentas Carteris ir 
kiti aukštieji šios šalies val
dininkai esą labai nustebinti 
Meksikos valdžios atsisaky
mu priimti patgal buvusį 
Irano šachą. Juk iš ten jis 
atsikraustė į Jungtines Val
stijas, tai, girdi, logiška, kad 
jis ten vėl persikeltų pasto
viam apsigyvenimui.

VISI SKAITYTOJAI 
DALYVAUKITE 

“LAISVĖS” VAJUJE

IŠLEISTUVĖS, SUTIKTUVĖS . . .
IR ŠIAIP SMAGUS POBŪVIS

Artėjant į pabaigą Jungti
nių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 34-ajai sesijai, 
ruošiasi namo ir jos darbe 
dalyvavęs Lietuvos TSR Už
sienio reikalų ministras Vy
tautas Zenkevičius. Per ne
pilnus tris mėnesius, kuriuos 
ministras praleido New Yor
ke, tarp sesijos posėdžių, 
įvairių oficialių, tarnybinių 
susitikimų jis surado laiko ir 
mums. Ministras ne kartą 
įvairiom progom dalyvavo 
“Laisvės” parengimuose, 
lankėsi pas tautiečius, Jung
tinių Tautų D. Hameršeldo 
bibliotekoje surengė įdomų 
ir turiningą vakarą apie Ta
rybų Lietuvą ir Vilniaus Val
stybinį V. Kapsuko Universi
tetą, neseniai atšventusį sa
vo 400-ąsias metines.

Atsisveikinti su ministru 
Vytautu Zenkevičiumi į jau
kų Onos Juozėnienės ruselį 
susirinko nemažas žmonių 
būrys. Onutę daugelis pažįs
tame kaip renginių dalyvę, 
nuoširdžią Tarybų Lietuvos 
bičiulę. Jos vaišingus namus 
prisimena daugelis žinomų 
Tarybų Lietuvos žmonių, ke
liavusių po Ameriką. Jos 
namų durys visada buvo sve
tingai atvertos ir kitų tautų 
atstovams, nuoširdiems Lie
tuvos bičiuliams. Menu žo
džius, kuriuos pasakė atsi
sveikindamas Kenedžio aero
drome matematikos profeso
rius iš Maskvos Viečeslavas 
Sazonovas. Jis trumpam bu
vo apsistojęs pas Ievą Miza- 
rienę ir taip pat buvo gražiai 
priimtas Onos Juozėnienės 
namuose. Nežiūrint jo nuo
pelnų mokslui, Slava yra dar 
jaunas, paprastas ir malonus 
žmogus. Atsisveikindamas 
su palydinčiaisiais, jis pasakė 
Onutei: “Jūs man įkūnijate 
tikrą amerikietę, kokią norė
tųsi matyti—gražią, energin
gą, savarankišką, vaišingą ir 
nuoširdžią”. Belieka pritarti 
profesoriaus nuomonei ir su
žinoti, ką Onutė pati apie tai

Mokslininkas Vyt. Statulevičius su žmona Irena.

TARP LIETUVIŲ
Filmininkas Jurgis Klimas, 

brooklynietis, namuose puolė 
ir smarkiai užsigavo. Dukra 
jį rado gulint ant grindų ir 
net nežino, kiek laiko jis ten 
išgulėjo.

Jis buvo parvežtas į Great 
Necką pas Klimienę, o iš ten 
jį nuvežė į North Shore 
University ligoninę, Manhas
set, N. Y.

Šią žinią telefonu pranešė 
greatneckietė A. L.* * *

Šiandien (gruodžio 7 d.) 
mūsų mielam draugui Kazi
mierui Milenkevičiui sukan
ka 91 m. amžiaus. Visų 
laisviečių vardu, linkiu 
Jums, drauge Milenkevičiau, 
ilgiausių metų, sveikatos ir 
energijos.

K. Milenkevičius yra vie
nas iš Aido Choro tvėrėjų, 
“Laisvę” skaito nuo pat pra
džios jos išėjimo, taipgi yra 
narys mūsų Literatūros

Ministras Vyt. Zenkevičius

mano. Ji visada sako, kad 
labai myli savo tėvų gimti
nę—Lietuvą, bet nori, kad ir 
jos gimtinėje — Amerikoje 
brangūs svečiai jaustųsi 
draugų būry, pamatytų, ko
kia įdomi yra ši šalis.

Tuo tarpu Onutės Juozė- 
nienės rūsyje gražus suėji
mas eina vis smagyn. Jame 
puikiai derinasi iškilmingam 
priėmimui padengtas stalas, 
aukštom kėdėm apstatytas 
baras, net ilgos vakarinės 
suknelės ir tranki lietuviška 
polkutė, skambi lietuviška 
daina, ramūs pokalbiai ir 
šmaikštūs pokštai. Tokia 
draugiška, maloni,' niekieno 
nevaržoma atmosfera susida
ro, aišku, ne be šeimininkės 
pastangų, jos dėmesio sve
čiams, kurių tikrai daug šį 
kartą susirinko. Be šio vaka
ro “kaltininko” ministro Vy
tauto Zenkevičiaus čia trum
pam užsuko tik ką atskridęs 
svarbiais moksliniais reika
lais pasaulinio masto širdies 
ligų specialistas, širdies ir 
kraujagyslių fiziologijos ir 
patologijos instituto Kaune 
direktorius, profesorius Juo
zas Blužas. Atsilankė ir jau 
bebaigiąs savo mokslinę ko
mandiruotę Amerikos uni
versitetuose vilnietis mate
matikos profesorius, šių me
tų TSRS Valstybinės premi-

Draugijos. Jaunesnis būda
mas visur veikė, o dabar 
nepajėgdamas prisidėti su 
veikla, nepamiršta laikraščio 
bei Choro nors su medžiagi
ne pagalba.

Gaila, kad jo mylima žmo
nelė, Veronika, dar vis ran
dasi ligoninėje—ji ten nuo 
rugsėjo 19 d. Linkime jai 
sustiprėti ir grįžti į namus 
priežiūroje jų mylimos duk
relės Eldanos Imilkowski.* * *

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 2 d., mirė Stasys Simas. 
Simai persikėlė gyventi į 
Tallahassee, Florida, prieš 
kokius metus laiko. Simas 
ten bus palaidotas.

Šią žinią pranešė telefonu 
Morta Kavaliūnienė.

Mūsų Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narei T. Si- 
mienei reiškiame gilią užuo
jautą.

Ieva 

jos laureatas, akademikas 
Vytautas Statulevičius. Ka
dangi jam šiomis dienomis 
sukako 50 metų, visi susirin
kusieji nuoširdžiai pasveiki
no jubiliatą. Jam buvo užriš
ta tradicinė lietuviška juos
ta, įteiktas šilko atraižoje 
atspaustas 1980 metų kalen
dorius ir prof. Juozo Blužo 
vadovaujamo instituto meda
lis. Turėdamas tokį medalį, 
mielas Vytautas gali drąsiai 
mažiausiai dar dukart tiek 
dirbti savo mėgstamo mokslo 
labui ir jį mylinčių bei ger
biančių žmonių džiaugsmui. 
Žvaliai ir darniai nuskambėjo 
“Ilgiausių metų”! Kaip daž
nai būna, viename vakare 
pasitaikė nemaža svarbių 
progų—ir išleistuvės, ir su
tiktuvės ... ir net daugiau 
tą - dieną gimusių atsirado. 
“Happy birthday” buvo su
dainuota ir Almaus Šalčiaus 
garbei.

Vakare dalyvavo nemažas 
būrys laisviečių. Tai Ilzė ir 
Antanas Bimbos, Ieva Miza- 
rienė, pas kurią trumpam 
apsistojęs akademikas Vy
tautas Statulevičius su žmo
na Irena, Nelė ir Povilas 
Ventos, Nastė Buknienė, 
Onutė Babarskienė. Visus 
garbingus ir įdomius svečius 
sunku net išvardinti. Tai 
dailininkai Irena Griežė ir 
profesorius Vytautas K. Jo
nynas, profesorius Henry 
Juška, Readex Microprint 
firmos viceprezidentas ir ge
neralinis menedžeris inžinie
rius Kęstutis Miklas. Sma
giai su visais leido laiką 
Onutė ir Jonas Keraminai, 
Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Vladas Misiūnas, 
Bronė Spūdienė su savo ty
liuoju palydovu Carliu, dar 
viena kita pora, su kuriomis 
neteko artimiau pabendrau
ti.

Ministro išleistuvėse malo
niai sutiko dalyvauti ir Tary
bų Sąjungos Generalinis kon
sulas New Yorke Vladimiras 
Plečka. Prie Jungtinių Tautų 
akredituotų tarybinių žurna
listų korpusui atstovavo geri 
Onos Juozėnienės pažįstami 
ir bičiuliai Maskvos televizi
jos ir radijo korespondentai 
Igoris Čiarikovas su žmona 
Nataša ir Vladimiras Guse
vas su žmona Galina, bei 
“Tiesos” korespondentas Si
gitas Krivickas su žmona 
Irena.

Pati šeimininkė pareiškė, 
kad šį vakarą ji nebūtų taip 
gerai suruošusi be didelės 
savo dukters Teresės, sū
naus Stasio ir jo merginos 
paramos. Daug prisidėjo ir 
geriausia Onutės draugė, ak
tyvi visuomenininke Salomė
ja Narkeliūnaitė. Prie baro 
maloniai ir energingai talki
no Onutės jaunystės drau
gas, buvęs pabroliu jos ves
tuvėse. Baras dirbo pilnu 
tempu. Barmenui padėdavo 
tai Onutės sūnus Stasys, tai 
Povilas Venta. Teresėlė ir 
Salomėja sukosi apie stalą, 
siūlė vaišintis skaniais val
giais. Nuolatinės “Laisvės” 
pobūvių šeimininkės Nelė 
Ventienė, Nastė Buknienė, 
Onutė Babarskienė taip pat 
nenustygo vietoje, vis parū
pindavo savo pašnekovams 
gardžių vaišių.

Kalboms, dainoms, šo
kiams, juokui, atrodė, ir galo 
nebus. Vakaras ėjo smagiai 
ir linksmai. Čia susirinkę 
įvairių profesijų, skirtingų 
interesų ir nevienodo am
žiaus žmonės rado bendrą 
kalbą, pagerbė brangius sve
čius iš Tarybų Lietuvos, ma
loniai praleido laiką. Manau, 
kad visų pabuvojusių Onos 
Juozėnienės suruoštame. va- 
kare vardu galima širdingai 
padėkoti šeimininkei, jos 
gražiai šeimynai ir draugams 
už puikų priėmimą.

Reporterė

Aidiečių padėkos diena
Amerikiečiai lapkričio 22 

dieną švenčia tradicinę Padė
kos Dieną (Thanksgiving 
Day). Mes, aidiečiai, suruo- 
šėme sueigą šeštadienį, lap
kričio 24 d. savo aidietei 
Julei Lazauskienei padėkoti 
ir kartu su ja atsisveikinti— 
padėkoti už jos ilgų metų 
veiklą mūsų judėjime ir atsi
sveikinti, nes, sveikatai su
šlubavus ir viską sutvarkius, 
ji išvyksta į Floridą pas 
dukterį Liliją. Julė mano 
tenai praleisti žiemos šalčius 
ir pataisyti sveikatą.

Mums, aidiečiams, gaila, 
kad Julė palieka mus. Ji 
buvo Aido Choro aktyvi narė 
ir daug prisidėdavo su dar
bu, daug kartų yra pavaiši
nus chorą namie keptais py
ragais.

Julė Lazauskienė buvo 
“Laisvės” Direktorių Tary
bos narė ir daug metų dirb
davo virtuvėje, gamindama 
maistą, tikslu padaryti pelno 
organizacijoms. Kol Jonas 
Lazauskas buvo gyvas, jų 
namai ir sodelis vasaros lai
ku būdavo suėjimo ir pasi- 
vaišinimo vieta ne tik vieti
niams, bet ir svečiams iš 
Lietuvos, turistams.

Abudu Lazauskai buvo pa
žangiųjų lietuvių organizaci
jų veikėjai. Jonas per tūlą 
laiką buvo Aido Choro pirmi
ninku, o Julė Choro finansų 
sekretorė. Tas pareigas jie
du labai puikiai atlikdavo.

Tą popietę į “Laisvės” salę 
susirinko Choro nariai ir Ju
lės artimi draugai, su kuriais 
jai teko darbuotis organizaci
jose. Atsisveikindami su Ju
le, palinkėjome jai geros 
kloties apsigyvenus Florido
je ir atgauti sveikatą. Mes 
linkime ir norime, kad Jūs,

BRIEFS
An evening of Song and 

Dance in honor of the Inter
national Year of the Child at 
Avery Fisher Hall (Broad
way and 65th Street), Lin
coln Center For The Perfor
ming Arts, Box office: 874- 
2424, December 12th, 8 p. m.

* * *
I received a newsletter 

from Senator Jacob Javits 
which is all about energy 
problems. It says in part: 
“The energy crisis has pro
duced considerable human 
and economic dislocations, 
but none so heartrending as 
the tragic impact the crisis 
has had on the poor. There
fore, I offered an amend
ment to provide $1.2 billion 
for low income assistance. It 
passed the Senate 85-11 in 
spite of White House opposi
tion.

The shocking fact is that 
low income households are 
spending over 20 percent of 
their annual budget on heat 
and light, or four times as 
large a share of income as 
the average family. An indi
gent family using a car and 
heating with oil will now pay 
47 percent of its income for 
energy costs. In the winter 
months these percentages 

Vilma Espin, president of the Federation of Cuban 
Women and president of Cuba’s National Committee 

for the International Year of the Child.

Jule, grįžtumėte pas mus į 
New Yorką. Tu mums esi 
reikalinga, mes tavęs lauksi
me.

Iš savo pusės, Julė padė
kojo Chorui ir visiems drau
gams už surengtas išleistu
ves ir pažadėjo niekados 
neužmiršti Aido Choro ir 
visų draugų. Atsisveikinda
ma ji įteikė Chorui $25 aukų.

Mums buvo labai smagu 
sueigoje matyti floridietį Va
lį Bunkų. Valys seniau gy
veno New Yorke. Abudu su 
žmona Verute dainuodavo 
Aido Chore ir būdavo pažan
giųjų lietuvių organizacijų 
veikėjai. Vėliau persikėlė į 
Floridą ir tuoj ten įsijungė į 
veiklą. Svečias pasveikinęs 
Chorą ir Jule Lazauskienę, 
paaukojo Chorui $10.

Mečislovas Hacinkevičius 
kiek laiko dainavo Chore, bet 
buvo susirgęs ir turėjo atsi
gulti į ligoninę. Dabar, svei
katai šiek tiek sustiprėjus, 
Mečislovas kelioms savai
tėms vyksta į Floridą pas 
seserį. Jis įteikė Chorui $10.

Vladas Mišiūnas, geras 
Choro rėmėjas, atnešė de
šimties dolerių vertės dova
ną ir dar paaukojo $10.

Jurgis Waresonas yra mu
sų organizacijų darbuotojas 
ir Aido Choro rėmėjas. Jis 
paaukavo $5.

Banketo suruošime pasi
darbavo Nellie Ventienė, 
Nastė Buknienė ir Ona Ba
barskienė. Su dovanomis pri
sidėjo buvusi ilgametė aidie- 
tė Onutė Čepulienė, aidietė 
Nellie Sumbris, aidietė Ade
lė Lupsevičienė ir Ona Rep- 
sevičiutė.

Didelis ačiū visiems už 
aukas ir pasidarbavimą.

Aido Choro Valdyba

are much higher. And the 
size of the disparity between 
the percent of income paid 
by the poor and by the 
wealthy for energy has tri
pled over the past five 
years.”

♦ * *
Exercise ranks very low in 

priority when it comes for 
protecting heart, says a top 
heart specialist. Smoking, 
high blood pressure and a 
rich diet are all more impor
tant risk factors in heart 
disease than lack of exercise 
is, says Dr. William B. Kan* 
nel.

* * *
The celebration of the In

ternational Year of the 
Child, proclaimed by the UN 
for 1979, is an urgent call to 
attention to figures, organi
zations, in which broad sec
tors of the world’s child 
population live.

With that motive, the pre
sident of the Federation of 
Cuban Women (FMC), Vilma 
Espin, connected for many 
years with work in benefit of 
the children gave Prensa 
Latina her opinions as to the 
situation of the children on a 
world and national level. Use
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