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A. BIMBA
Su dideliu susidomėjimu ir 

džiaugsmu skaitau žurnale 
“Mokslas ir Technika” (1979- 
11) žinutę:

“Vilniuje įvyko penktoji 
lenkų mokslinės knygos pa
roda, kuria suorganizavo 
Lenkijos Mokslų Akademijos 
Mokslinių leidinių platinimo 
centras ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija. Tai dalis 
tarp abiejų respublikų biblio
tekų vykstančių mainų. Pa
rodoje buvo eksponuota dau
giau kaip 500 knygų, išleistų 
Lenkijos mokslo leidyklose. 
Tai beveik visų mokslo sričių 
leidiniai: matematikos, che
mijos, biologijos, fizikos, 
technikos, filosofijos, kalbo
tyros, pedagogikos, funda
mentalūs veikalai apie lenkų 
darbininkų klasės istoriją. 
Įdomūs leidiniai buvo paro
dyti meno skyriuje, taip pat 
nemaža enciklopedijų ir žiny
nų. Po parodos knygos buvo 
perduotos “Draugystės” 
knygynui.”

Tai tik vienas iš daugybės, 
puikių, gražių lenkų ir lietu
vių tautų draugavimo ir ben
dradarbiavimo pavyzdžių. 
Abiejose šalyse susikūrimas 
naujos, socialistinės santvar
kos amžinai palaidojo tarpe 
jų per ilgus amžius besitęsu
sius ginčus, dažnai pasižymė
jusius net dideliu iš abiejų 
pusių kraujo praliejimu.

Net 24 metus išbuvęs 
Amerikos Darbo Federaci
jos Industrinių Organizacijų 
Kongreso prezidentu George 
Meany pasitraukė. Savo atsi
sveikinimo kalboje į konven
cijos delegatus giliai susijau
dinęs jis, tarp kitko, pasakė:

“Pasiekimui savo tikslų 
darbininkų judėjimui neuž
tenka pasitenkinti tiktai tuo, 
kas yra, arba tiktai praeities 
pasiekimais. Mes visuomet 
turime žiūrėti į ateitį, išvys
tyti naują vadovybę, pritai
kyti savo politiką naujoms, 
besikeičiančioms sąlygoms ir 
technologijoms, bet visuo
met, visuomet būti ištikimi 
darbo unijų judėjimo misijai, 
kaip įrankiui kovos už page
rinimą darbo ir gyvenimo 
sąlygų tiems, kurie dirba už 
algą”.

Deja, per tiek metų vado
vaudamas tam darbo unijų 
judėjimui, Meany tos filosofi
jos nesilaikė, buvo pamiršęs 
arba nepaisė panaudoti tą 
judėjimą kaip įrankį kovos 
už tuos, kurie dirba už algą. 
Rezultai tokie, kad per tą 
laikotarpį įvairios unijos ne 
tik nepaaugo nariais, bet jų 
dar daug neteko. Pavyzdžiui: 
Dailidžių unija neteko 51,000 
narių, moteriškų drapanų 
siuvėjų unija neteko 36,000 
narių, valdžios tarnautojų— 
22,000, mūrininkų—14,000, 
pašto tarnautojų 11,000 ir 
t. t.

Reikia linkėti, kad naujoji 
vadovybė su Lane Kirkland 
priešakyje savo pareigų ir 
atsakomybės nepamirš ir 
darbo unijų judėjimą panau
dos kovai už pagerinimą dar-
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Jungt. Valstijų gubernatoriai 
Tarybų Sąjungoje su vizitu

Maskva.—Apie lapkričio mėnesio vidurį Tarybų Sąjun
goje su vizitu lankėsi keletas Jungtinių Valstijų gubernato
rių. Jų tarpe buvo Rhode Island, Idaho, Alaskos ir 
Pennsylvanijos gubernatoriai. Susitikime su Tarybų Sąjun
gos pareigūnais buvo aptarti, tarp kito, Irano ir SALT II 
sutarties ratifikavimo klausimai.

Nuotraukoje: Gubernatoriai neša gyvų gėlių puokštę 
uždėti ant nežinomo kare užmušto kareivio kapo prie 
Kremliaus sienos.

Automobilių darbininkai 
griežtai pasmerkia ir atmeta
Washingtonas. — Kaip ži

noma, prezidentas Carter 
patarė Kongresui iš federali
nio iždo paskolinti automobi
lių pramonės Chryslerio kor
poracijai $1,250,000,000 iš
gelbėjimui jos iš finansinės 
krizės. Bet Senatas prie jo 
šio pasiūlymo pridėjo patai
symą, būtent, kad tokia pa
skola būtų suteikta tiktai su 
ta sąlyga, jog per ateinan
čius 3 metus Chryslerio dar
bininkams nebus pakeltos al
gos, nepaisant, kiek per tą 
laiką pragyvenimo reikmenų 
kainos pakiltų.

Chryslerio darbininkai, or
ganizuoti į Jungtinę Automo
bilistų Uniją, griežčiausiai 
pasipiktino tokiu Senato nu
tarimu. Lapkričio 4 dieną čia 
sostinėje 350 unijos Chrysle
rio lokalo narių susirinko į 
konferenciją ir vienbalsiai

pasmerkė tą nutarimą. Kon
ferencijoje dalyvavo ir Jung
tinės Automobilistų Unijos 
prezidentas Douglas Frazer. 
Jis pareiškė, kad darbininkai 
jokiu būdu neratifikuos 
(neužgirs) sutarties, jeigu jų 
algos joje bus užšaldytos 
trejiems metams.

Manila. — Šiandien Filip- 
pinai yra valdomi vieno žmo
gaus. Juomi yra prezidentas 
Marcos. Manilos arkivysku
pas Jeime Cardinal Sin išlei
do pareiškimą, kuriame jis 
ragina Marcos atsteigti šaly
je demokratinius procesus, 
kad piliečiai patys galėtį išsi
rinkti savo prezidentą ir ki
tus vadus.

Kodėl iki šiol arkivyskupas 
tylėjo ir nepakėlė balso prieš 
Marcos diktatūrą?

Brolienė padės jam laimėti

Mrs. Jackie Onassis, buvusi prezidento John Kennedy 
žmona, žadanti nesigailėti jokių pastangų padėti brolėnui 
senatoriui Ted Kennedy laimėti nominacijas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir paskui rinkimus. Tačiau ji norinti, 
kad kai jis taps prezidentu, kad ją paskirtų į kokią nors 
atsakingą vietą jo vadovaujamoje valdžioje—ambasadore į 
kurią nors valstybę, arba savo patarėja dailės reikaluose.
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Kainos pakilo aukščiau, negu 
buvo pranašauta

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas raportuoja, 
kad daugmeninės (wholesale) 
arba gaminimo kainos per 
lapkričio mėnesį pakilo net 
1,3 procento. Tai daug dides
nis pakilimas, negu buvo 
numatytas arba valdžios pra
našautas. Ypatingai aukštai 
pakilo maisto produktų kai
nos. Tai aukščiausias daug-, 
meninių kainų mėnesinis pa
kilimas šiemet. Valdžios 
žmonės tokio pakilimo nesiti
kėję.

Kas liečia vartotojus, tai 
jiems ypač maisto kainos 
pakilo dar daugiau, negu 1,3

Sprogo bomba
Taryba Sąjungos 
Jungtiniu Tautu 
misijos name
Antradienio vakare, apie 

pusę dešimtos, įvyko baisus 
sprogimas Tarybų Sąjungos 
patalpose, kuriose gyvena 
prie Jungt. Tautų misijos 
tarybiniai darbininkai. Su
žeisti 6 žmonės—4 JAV poli
cininkai ir 2 tarybinės misi
jos tarnautojos moterys. Di
deli namui nuostoliai padary
ti.

Kalbama, būk tai giriąsi 
tai padarę anti-Castro kubie
čiai.

procento. Tą vartotojai žino
me ir be Darbo Departamen
to pranešimo. Kokį tik pra
gyvenimui reikalingą daiktą 
nuėjęs į krautuvę paimsi, 
mokėsi daug daugiau, negu 
mokėjai spalio mėnesį.

Masiniai atleidimai 
iš darbo
New Haven, Conn. — Jau 

pirmiau šiame Connecticut 
valstijos mieste buvo 4,200 
bedarbių, arba 6,7 proc. visų 
darbo jėgų. O prieš kelias 
dienas užsidarė didžiulė Gant 
marškinių siuvykla ir išmetė 
iš darbo 500 darbininkų. Da
bar praneša, kad su gruodžio 
paskutine diena užsidarys 
plieno įmonė ir paleis 400 
darbininkų.

Be to, jau penki mėnesiai 
kaip streikuoja Olin Corpora
tion įmonės 1,300 darbinin
kų.

Managua. — Nikaragvos 
kabinetas išpildė militarinės 
juntos, kuri susideda iš pen
kių generolų, reikalavimą ir 
rezignavo. Šių metų liepos 
19 d. buvo militarinių jėgų 
nuverstas fašistinis režimas 
ir sudarytas naujas kabine
tas. Iš pranešimų neaišku, 
kodėl dabar jam buvo įsaky
ta pasitraukti.

Stiprėja kova už Puerto Rico
nepriklausomybę

Mexico City. — Lapkričio 
4 d. čia, Meksikos sostinėje, 
įvyko Antroji Kovos už 
Puerto Rico Nepriklausomy
bę Tarptautinė Konferencija. 
Joje dalyvavo 400 atstovų iš 
apie 80 šalių. Jų tarpe buvo 
ir Pasaulinės Taikos Tarybos 
prezidentas Romesh Chan
dra.

Romesh Chandra išreiškė 
nusistatymą ir sentimentą 
visų delegatų, kai jis pasakė: 
“Puerto Rico kova už nepri
klausomybę yra jūsų kova, 
yra mano kova, yra mūsų 
visų kova”.

Pirmas toks 
laimėjimas

New London, Conn. — Šio 
miesto taryba meru išrinko 
juodą veikėją Leo E. Jack- 
son. Tai pirmas toks atsitiki
mas Naujojoje Anglijoje, kad 
juodas pilietis taptų miesto 
meru. Šiame mieste juodųjų 
gyventojų yra apie 30,000. 
Tai mažuma. Bet Jackson 
buvo ne visuotinu piliečių 
balsavimu, bet tarybos pa
skirtas. Tarybos dauguma 
susideda iš demokratų, o jis 
irgi yra demokratas. Bet vis 
tiek svarbu, kad jis yra 
pirmas iš juodųjų gyventojų 
užimti miesto mero vietą.

Detroit, Mich. — Šešiais 
balsais prieš tris Miesto Ta
ryba priėmė patvarkymą, 
draudžiantį vietos dujų ir 
elektros akompanijoms per 
žiemą nutraukti gyvento
jams patarnavimą dujomis ir 
elektra. Paaiškėjo, kad 
praeitą žiemą net apie 92,000 
gyventojų buvo uždarytos 
elektra ir dujos už nepajėgi- 
mą užsimokėti bilų.

68-IEJI METAI

Saugumo Taryba įsakė Iranui 
tuoj paleisti amerikiečius

United Nations, N. Y. — Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba įsakė Irano valdžiai tuojau paleisti 50 amerikiečių, 
suimtų ir laikomų įkaitomis Jungtinių Valstijų ambasadoje. 
Labai svarbu, kad nutarimas padarytas vienbalsiai. 
Saugumo Taryba susideda iš 15 narių. Už reikalavimą 
balsavo ir socialistinių šalių atstovai.

Nuotraukoje: Saugumo Tarybos nariai rankų pakėlimu 
balsuoja už reikalavimą.

Mokslinė konferencija statuto 
450-sioms metinėms paminėti

Romesh Chandra

Vilnius. — Lapkričio 28 d. 
Vilniaus V. Kapsuko univer
sitete pasibaigė labai įspū
dinga mokslinė konferencija, 
skirta pirmojo Lietuvos sta
tuto 450-oms metinėms. 
Konferencijoje, kurią suren
gė Universitetas drauge su 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Istorijos institutu, 
dalyvavo Maskvos, Ukrai
nos, Baltarusijos ir Lietuvos 
mokslininkai.

Pranešimus padarė M. 
Byčkova, I. Starostina 
(TSRS Mokslų Akademijos 
TSRS istorijos institutas), L 
Šekera, L. Moskvič (Ukrai
nos TSR Mokslų Akademijos 
Istorijos institutas), istorijos 
mokslų daktaras Z. Kopyskis 
(Baltarusijos TSR Mokslų 
Akademijos Istorijos institu
tas), docentas I. Juchas (Bal
tarusijos V. Lenino universi
tetas), akademikas J. Jurgi
nis (Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Istorijos institu
tas), I. Valikonytė. (Vilniaus 
universitetas) ir kiti. Buvo

pažymėta Lietuvos statuto— 
šio teisės, istorijos ir kultū
ros paminklo reikšmė studi
juojant feodalines visuome
nės socialinius, teisinius, 
ekonominius santykius.

Pažymint Statuto 450-ąsias 
metines, Universitete su
rengta paroda, pasakojanti 
apie senojo juridinio kodekso 
leidimus bei jo tyrinėjimus 
įvairiose šalyse. ELTA

Havana. — Gruodžio 4 
dieną į Kubą atvyko iš Etio
pijos 1,200 vaikų lankyti mo
kyklas. Dabar jau daugiau 
kaip 10,000 iš įvairių užsienio 
šalių vaikų mokosi Kubos 
mokyklose.

Cape Cod, Mass. — Prieš 
kelias dienas netoli čia jūro
je, užėjus didelei audrai, 
nuskendę burinis laivas. Ja
me buvusios 4 moterys din
go. Veikiausia bus žuvusios. 
Iki šiol visos pastangos jas 
surasti buvo veltui.

Teis amerikiečius 
kaip šnipus

Teheranas. — Irano stu
dentai, kurie turi užėmę 
Jungtinių Valstijų ambasa
dą, sako, kad jie teis ame
rikiečius kaipo šnipus. Jie 
sako, kad jie turį įrodymų 
prieš juos, jog jie panaudojo 
ambasadoje vietas pravedi- 
mui šnipinėjimo. Jie sako, 
kad jie nesiskaitys su Ameri
kos protestais, jeigu jinai 
nesugrąžins į Iraną šacho 
nubaudimui už jo nusikalti
mus prieš iraniečių tautą.

Amerikos įspėjimas 
tranui
Washingtonas. — Prezi

dentas Carteris pareiškė, 
kad jeigu Irane bus nors 
vienas amerikietis teisiamas 
kaipo šnipas, jis pradės kam
paniją už nutraukimą visų 
prekybinių ryšių su Iranu. 
Jis mano, kad jam pavyktų 
įtikinti ir visus Amerikos 
talkininkus nutraukti visokią 
prekybą su Iranu.

Tarybų Sąjunga vykdo 
prezidento Brežnevo 

pažadėjimą

Wittenburg, Rytų Vokieti
ja.—Prieš kiek laiko, 
žinoma, Tarybų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brež
nevas pasiūlė Jungtinėms 
Valstijoms žymiai sumažinti 
savo ginkluotas jėgas Vaka
rų Vokietijoje (Vokiečių Fe
deratyvinėje Respublikoje, o 
Tarybų Sąjunga savo jėgas 
tiek pat sumažins Rytų Vo
kietijoje (Vokiečių Demokra
tinėje Respublikoje), iš
traukdama iš jos 20,000 ka
reivių ir 1,000 tankų. Nors 
dar nėra gavus iš JAV to 
pasiūlymo priėmimo, bet ji

savo pažadą jau vykdo gyve- 
Šioje nuotraukoje 

matome į traukinius pakrau
tus tankus ir išvežamus iš 
Vokietijos. Wittenburgo gy
ventojai susirinkę su išvyks
tančiais tarybiniais kariais 
atsisveikinti, juos išlydėti.

Siame traukinyje esą 18 
tankų ir 200 kareivių.

kaip niman.

Providencetown, Mass.— 
Lapkričio 4 d. laiku pribuvo 
helikopteris ir išgelbėjo pen
kis žmones iš skęstančio žve
jų laivo.
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Svarbūs, protingi 
pasipriešinimo balsai

Prezidentas Carteris įkinkė darban visus savo padėjėjus 
ir patarėjus įpiršti visoms Jungtinių Valstijų europinėms 
talkininkėms, Vakarų Europos valstybėms NATO narėms 
naujas, tobuliausias 572 branduolines raketas, leisti jas 
dislokuoti savo teritorijose ir nukreipti prieš Tarybų 
Sąjungą. Tų prezidento pastangų pradžioje atrodė, kad 
neteks susidurti su jokiais sunkumais. Tų šalių valdžioms 
buvo sakoma, kad tas daroma jų naudai, jų saugumui. 
Girdi, čia yra mūsų Amerikos pasiaukojimas jūsų labui.

Bet prasidėjus diskusijoms, prezidento Carterio sumany
mą ir pasiūlymą puolėsi sveikinti, girti, ginti ir populiarinti 
reakciniai sluoksniai, branduolinio ginklavimosi didinimo 
Šalininkai, visi detentės, valstybių ir tautų taikaus 
sugyvenimo ir bendradarbiavimo priešai. Žinoma, nesnau
dė ir prezidento sumanymo oponentai, ginklavimosi 
priešai, detentės šalininkai. Jie, taip sakant, atvertė kitą 
medalio pusę. Jie parodė sumanymo naujas branduolines 
raketas gaminti ir jas dislokuoti Vakarų Europos šalyse 
pavojų pasaulinei taikai. Taipgi socialistinės šalys sumany
mą smerkė. Vietoje ginklavimosi varžybų didinimo, jos 
siūlė kaip tik priešingą politiką. Jos Jungtinėse Tautose 
pasiūlė nutraukti ginklavimosi varžybas ir pradėti derybas 
dėl mažinimo apsiginklavimo ir susitarimo keliu eiti prie 
pilno, visuotino nusiginklavimo. Tik dėka didžiausių, 
nenutraukiamų pastangų iš Tarybų Sąjungos pusės, buvo 
priimta ir prezidentų Carterio ir Brežnevo pasirašyta 
branduolinių, strageginių ginklų apribojimo sutartis— 
SALT II, kuri jau seniai guli ant Kongreso Senato stalo ir 
laukia ratifikavimo.

Diskusijoms besitęsiant, prasidėjo pasigirsti priešingų 
balsų gaminimui ir dislokavimui naujų branduolinių raketų 
ir pačiose NATO šalyse—balsų ne tik jų liaudyje, bet ir jų 
vadovybėse, valdžiose. Štai vėliausias pavyzdys. Gruodžio 
7 dieną skubiai į Washingtoną atvyko Norvegijos ir 
Holandijos premjerai patarti prezidentui Carteriui atsisa
kyti plano gaminti naujas branduolines raketas ir jomis 
apginkluoti NATO šalis. Holandijos parlamentas prez. 
Carterio planą apsvarstė ir 76 balsais prieš 69 jį pasmerkė 
ir atmetė. Ta žinia, sakoma, labai nustebino prez. Carterį 
ir jo patarėjus. Jie to nesitikėję.

Ir kitose NATO šalyse protesto prieš ginklavimosi 
naujomis branduolinėmis raketomis balsai gausėja ir 
garsėja. Antai Italijos galinga Jungtinė Darbo Unijų 
Federacija griežtai pasmerkė naujas branduolines raketas 
ir pareikalavo, kad vyriausybė pradėtų derybas su Tarybų 
Sąjungą dėl nusiginklavimo. Tiesa, Italijos parlamentas 
328 balsais prieš 230 raketų planą užgyrė, betgi, 230 balsų, 
paduotų prieš, labai daug reiškia. Belgijoje net keturių 
partijų, įeinančių į valdančią koaliciją, deputatų kokusas 
atmetė ir pasmerkė naujų branduolinių raketų planą. Tie 
deputatai atstovauja Belgijos Socialistų Partijai, Krikščio
nių Socialistų Partijai, Demokratinio Fronto Partijai ir 
Belgijos Komunistų Partijai.

Raketų planui priešingų balsų netrūksta ir Vokiečių 
Federatyvinėje Respublikoje. Vokiečių Taikos Sąjunga 
reikalauja, kad valdžia atmestų naujų raketų planą tuojau 
pradėtų derybas su Tarybų Sąjunga dėl nusiginklavimo. 
Graikijos, Turkijos ir Kypro Komunistų Partijos išleido 
bendrą pareiškimą prieš naujomis branduolinėmis raketo
mis ginklavimąsi. Prancūzijos Taikos judėjimo direktorius 
Michel Langignon sveikina tas Europoje jėgas, kurios 
priešingos naujų raketų planui. Jis sako, kad tomis 
raketomis apsiginklavimas labai padidintų ginklavimosi 
varžybas, įtempimą tarp Europos šalių ir branduolinio karo 
pavojų.

Visi taikos ir nusiginklavimo šalininkai nuoširdžiausiai 
sveikina visus šiuos Europos šalyse balsus prieš gaminimą 
ir dislokavimą naujų branduolinių raketų.

APIE TARYBŲ LIETUVOS 
RYŠIUS IR 
BENDRADARBIAVIMĄ 
SU PRANCŪZIJA

Mes jau rašėme, kad Pran
cūzijoje įvyko Tarybų Sąjun
gos kultūros dienos, kurioms 
turėjo garbę atstovauti Ta
rybų Lietuva. Taipgi buvo 
pažymėta, kad Lietuvos de
legacijai vadovavo Lietuvos 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas K. 
Kairys. Po viskam “Eltos” 
korespondentas turėjo su 
Kairiu labai įdomų pasikalbė
jimą.

“Draugiški Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos santy
kiai”, tarp kitko, sako Kai
rys,” leidžia abiems šalims 
gerinti savitarpio supratimą, 
vaisingai plėtoti bendradar
biavimą, ir tai atsispindi su
derintuose veiksmuose, stip
rinant taiką ir mažinant 
įtempimą Europoje. Šie san
tykiai aprėpia praktiškai vi
sas dvišalių kontaktų sritis, 
kuriose kultūriniai ryšiai uži
ma itin svarbią vietą. Bet 
kuris renginys, kurį organi
zuoja Prancūzijos Tarybų 
Sąjunga, susilaukia įvairiau
sių gyventojų sluoksnių pri
tarimo. Tai buvo dar kartą 
įrodyta per šias kultūros 
dienas. Prancūzai ir prancū
zės labai domėjosi Tarybų 
Lietuva.

Lapkričio 8 dieną Prancū
zijos ir Tarybų Sąjungos 
draugijos salėse buvo atida
ryta lietuvių liaudies meno ir 
taikomosios dailės paroda. 
Lapkričio 10 dieną Paryžiaus 
didžiojoje iškilmių salėje 
“Plejel” įvyko iškilmingas 
susirinkimas, skirtas Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos 62-osioms meti- 
nėme . . .

Man teko garbė delegaci
jos vardu perduoti iškilmin
go susirinkimo dalyviams 
sveikinimus ir linkėjimus Di
džiojo Spalio 62-ųjų metinių 
proga ir nušviesti šalies bei 
mūsų respublikos pasiekimus 
Tarybų valdžios metais.

Po iškilmingo susirinkimo 
su dideliu pasisekimu kon
certavo Lietuvos TSR liau
dies artisto S. Sondeckio 
vadovaujamas Lietuvos ka
merinis orkestras.

Susitikimų ir pokalbių su 
respublikos pasiuntiniais me
tu prancūzai labai domėjosi 
mūsų pasiekimais ir laimėji
mais. Apie kultūros dienas ir 
kolektyvų pasirodymus labai 
šiltai atsiliepė prancūzų 
spauda”.

Noriu su pasitenkinimu pa
žymėti, kad Tarybų Sąjun
gos ir Prancūzijos bendra
darbiavime aktyviai dalyvau
ja ir mūsų respublika. Nuo
lat plečiasi ir stiprėja mūsų 
ekonominiai ir kultūriniai ry
šiai. Štai keletas konkrečių 
pavyzdžių. 1973 metais mes 
eksponavome Paryžiuje gin
taro dirbinius, grafikos kūri
nius ir gobelenus. 1977 me
tais Paryžiaus tarptautinėje 
mugėje, TSRS ekspozicijoje, 
buvo ir mūsų respublikos 
skyrius. Su jo eksponatais 
susipažino daugiau kaip mili
jonas paryžiečių ir Prancūzi
jos sostinės svečių. Tais pa
čiais metais Vilniuje didelio 
pasisekimo susilaukė prancū
zų keramikos paroda. O ne
seniai mes turėjome galimy
bę susipažinti su šiuolaiki
niais prancūzų plakatais.

Įdomu pažymėti, kad vien 
šiemet respublikoje gastro
liavo daugiau kaip 20 atlikėjų 
iš Prancūzijos, Paryžiaus ba
letas, nacionalinis simfoninis 
orkestras. Gera tradicija ta
po bendri prancūzų atlikėjų 
ir Lietuvos kamerinio orkes
tro koncertai.

Prancūzijoje sėkmingai 
koncertavo vyrų choras 
“Varpas”, Vilniaus universi
teto dainų ir šokių liaudies 
ansamblio grupė, atskiri atli

kėjai. Su dideliu pasisekimu 
Paryžiuje ir kituose Prancū
zijos miestuose koncertuoja 
kultūros dienų dalyviai—Lie
tuvos kamerinis orkestras ir 
jau pažįstamas prancūzams 
respublikos nusipelnęs ko
lektyvas, valstybinis akade
minis dainų ir šokių liaudies 
ansamblis “Lietuva”. Pran
cūzijoje žinomi ir mūsų foto- 
meistrų darbai.

Dalykiškus ryšius užmez
gėme su Prancūzijos—Tary
bų Sąjungos draugija. Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugija reguliariai keičiasi 
informacine medžiaga. Geri 
santykiai taip pat užsimezgė 
su Prancūzijos generaliniu 
konsulatu Leningrade.

Prisimenu dar vieną svar
bų momentą. Viešėdamas 
Maskvoje, Prancūzijos Res
publikos prezidentas Valeri 
Žiskar d’Estenas padėjo gė
lių prie atminimo lentos, 
įamžinusios “Normandijos— 
Nemuno” aviapulko žygdar
bį. Šie narsūs prancūzų tau
tos sūnūs padėjo triuškinti 
fašistus Lietuvos padangėje. 
Mane, Didžiojo Tėvynės ka
ro dalyvį, tai giliai sujaudi
no. Noriu pasakyti, kad 
krauju sutvirtinta Prancūzi
jos ir TSRS tautų draugystė 
dar kartą patvirtina, kad 
būtina aktyviai kovoti prieš 
naujo karo grėsmę, už taiką 
ir žmonių laimę.”

APIE AMERIKOS
LIETUVIŲ JAUNIMO 
RYŠIUS SU
TARYBŲ LIETUVA

Kardelinių kanadiečių sa
vaitraštyje “N. L.” (spalio 31 
d.) tūlas Z. Pulianauskas 
straipsnyje “Viešnagė Tėvy
nėje” sako:

“Šiandien trečiadienis, dar 
viena ir paskutinė viešnagės 
diena Vilniuje. Nutariau iš
naudoti šios dienos paskutinį 
momentą: dar kartą pamaty
ti Vilniaus pilį, o žmona 
panoro dar vieną ir gal pa
skutinį kartą pamatyti savo 
seserį kuriai artėja 80 metų 
amžiaus. Todėl aš pasikvie
tęs Vilniuje su manimi vie- 
šinčią mano seserį ir kitą 
giminaitę, kuri buvo laisva 
nuo tarnybos, išvykome Vil
niaus pilies link.

Pilyje apžiūrėjome visus 
jos kampus, kiek mums lai
kas leido. Vaikštinėdamas jo
je pagalvojau, kad čia atvy
kęs mūsų užjūrio jaunimas, 
galėtų pasisemti daug stipry
bės iš praeities ir tada dau
giau pamiltų savo tėvų žemę.

Restauruota pilis gana ge
rai atrodė. Jos ir kiemas 
sutvarkytas, išlygintas. 
Įrengta aikštelė, kurioje pa
statytas paminklinis akmuo 
Žalgirio mūšiui 550 metų 
sukakčiai paminėti. Pilies re
stauravimas užtrukęs apie 7 
metus. Dabar čia yra įrengti 
pilies ir miesto muziejai.”

Mes, Jungtinių Valstijų ir 
Kanados pažangieji lietuviai, 
visą laiką puoselėjame idėją,: 
kad labai svarbu ir naudinga 
lietuviškos išeivijos jaunimui 
turėti kuo plačiausius ryšius, 
su savo tėvų gimtuoju kraš
tu, būtent su Tarybų Lietu
va. Mes raginame, kad kuo 
daugiausia čia gimusių ir 
augusių vyrų ir moterų, vai
kinų ir merginų aplankytų 
Lietuvą. Mes raginame tė
vus ir motinas, kad jie padė
tų savo sūnums ir dukterims 
Lietuvoje apsilankyti ir savo 
akimis ją pamatyti.

Tuo tarpui kaip žinoma, 
visokio plauko “veiksniai” ir 
“vaduotojai”, kuriems pri
klauso ir savaitraščio “Nepri
klausoma Lietuva” leidėjai ir 
rėmėjai, griežčiausiai prie
šingi išeivijos jaunimo vyki
mui į Lietuvą ir su jos 
liaudimi palaikymą kultūri
nių ryšių.

Patariame Pulianauskui

savaitraščio “N. L.” leidėjus 
ir rėmėjus pamokyti, kad jų 
nusistatymas yra klaidingas 
ir turi būti pakeistas.

JIE PATYS PASIDARO 
NERALIUOTAIS 
MELAGIAIS

Jungtinių Valstijų ir Kana
dos lietuviškų klerikalų laik
raščiai (“Darbininkas”, 
“Draugas”, “Garsas”, “Tė
viškės Žiburiai”) užpildyti 
nusiskundimais ir kaltini
mais, kad Tarybų Lietuvoje 
nesą jokios religinės laisvės, 
kad tikintieji žmonės esą 
persekiojami, kad beveik vi
sos bažnyčios jau esančios 
uždarytos, kad ir katalikų 
bažnyčios kunigai baigią iš
nykti, nes komunistai ir val
džia neleidžią jaunuolių mo
kytis kunigais, kad tarybinė
je konstitucijoje punktas 
apie religinių kultų laisvę 
esanti tuščia, bevertė frazė 
ir taip toliau, ir taip toliau. 
Mes žinome, jog tai melas, 
prasimanymas, bet nežino 
nelaimingi jų skaitytojai.

Bet kaip žinoma, neseniai 
Tarybų Lietuvoje lankėsi ka
talikų kardinolas iš Vengri
jos. Dabar Chicagos kunigų 
“Draugas” (gruodžio 1 d.) 
rašo:

“Užsienio spauda paskelbė 
iš Lietuvos gautą laišką, ku
riame aprašoma, kaip nepap
rastai nuoširdžiai ir iškilmin
gai Lietuvos tikintieji nese
niai priėmė Vengrijos katali
kų Bažnyčios pirmą kardino
lą ekai. Vengrų kardinolas iš 
Maskvos buvo atvykęs į Lie
tuvą drauge su dviem vysku
pais, dviem prelatais ir ketu
riais kunigais. Kauno kated
roje, kurioje vengrų kardino
las koncelebravo šventas Mi
šias ir pasakė pamokslą vo
kiečių kalba, svečią pasitiko 
kelios dešimtys tūkstančių 
tikinčiųjų ir apie šimtas ku
nigų. Panevėžyje kardinolą 
pasitiko daugiau negu 40 
tūkstančių tikinčiųjų. Kardi
nolas Lekai taip pat lankėsi 
Vilniuje, kur šventos Tere
sės bažnyčioje aukojo Mišias, 
o iš Aušros Vartų tikintie
siems suteikė palaiminimą. 
Iš Lietuvos laiške rašoma, 
jog kardinolas su ašaromis 
akyse kartojo, jog niekad 
dar nėra matęs taip giliai 
tikinčių žmonių. Visur svečią 
pasitikdavo daugybė žmonių, 
vaikai ir jaunimas su gėlė
mis, tautiniais rūbais apsi
rengusios lietuvaitės. Aidėjo 
religinės giesmės ir lietuviš
kos dainos”.

Ir nė žodžio niekur apie 
kokį nors iš valdžios ir komu
nistų pusės suvaržymą, per
sekiojimą. Nė mažiausio žo
delio apie į tas tikinčiųjų 
sueigas policijos kišimąsi, 
trukdymą, arba areštus. Nes 
jų nebuvo. Tai argi to paties 
“Draugo” leidėjai nepaverčia 
savęs piktais melagiais, kai 
jie maitina savo skaitytojus 
melais ir prasimanymais apie 
Lietuvoje nebuvimą religijos 
laisvės? Taip, pasidaro.

PRISAPALIOJO 
DIDŽIAUSIĄ VEŽIMĄ 
NESĄMONIŲ

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose gastraliuoja daininin
kas Vaclovas Daunoras. Sa
ko turįs pasą šešioms savai
tėms. Mes jokio supratimo 
neturime, kas jį čia atkvietė 
ir kas jam čia rengia koncer
tus. Bet Chicagos menševikų 
“Naujienos” tam pašventė 
net du sieksininius vedamuo
sius. Lapkričio 28 dienos 
vedamasis pavadintas “Susi
pyko su ponu ir išvažiavo 
Amerikon”. Jame tai kaltina
mas žymusis dainininkas Vir
gilijus Noreika, Dainininkų 
Sąjungos pirmininkas, tai 
kritikuojami ir smerkiami 
tie, kurie kaltina Noreiką. 
Girdi:

“Bandoma sudaryti įspūdį, 
kad Vaclovas Daunoras, su
sipykęs su Virgilijų Noreika, 
prieš Noreiką prikalbėjo
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Gausi vilniečių Čekanauskų šeima—joje dešimt vaikų— 
šiemet atšventė įkurtuves septynių kambarių bute. Juozas 
Čekanauskas jau dvidešimt metų dirba Vilniaus dizelinių 
traukinių depo mašinistu. Marija Cekanauskienė—augina 
vaikus namie. Tėvai gauna valstybės pašalpą.

Vyriausioji dukra Gražina mokosi Vilniaus lengvosios 
pramonės technikume, pasirinko medvilnės verpimo tech
nologės specialybę. Aštuntokė Vita ir pirmoke Renata 
mokykloje nemokamai gauna priešpiečius. Genadijus, 
Ričardas, Anzelika mokosi mokykloje internate, juos 
išlaiko valstybė. Penkerių metų Artūras ir ketverių Loreta 
lanko vaikų darželį. Mažyliai Raimondas ir Arvydas būna 
su mama namuose. Ypač smagu Čekanauskų šeimoje, kai 
visi susirenka už vieno stalo arba išsiruošia žiūrėti linksmo 
lėlių spektaklio.

Nuotraukoje: Čekanauskų šeima “Lėlės” teatre.
T. Žebrausko nuotr.

įvairiausių būtų ir nebūtų 
dalykų, apsisuko ir Ameri
kon išvažiavo.

Tas—dainininkų sąjungos 
pirmininko priekabumas bu
vo toks didelis, kad Dauno
ras nutarė išvažiuoti į Ame
riką ir Amerikos lietuviams 
parodyti, kaip tikram daini
ninkui sunku dainuoti, “tary
binėje” Lietuvoje. Jis nori 
savo talentą įrodyti Ameri
kos lietuviams, kad jis geras 
dainininkas ir kad jis geres
nis už Noreiką. Grįžus pa- 
vergton Lietuvon, jam vis- 
tiek teks susidurti su tuo 
senstančiu ir nuolat jį perse
kiojančiu Noreika.

Mums atrodo, kad visa tai 
istorija apie Noreikos neapy
kantą Daunorai, yra nerim
ta. Ne Noreika davė Dauno
rui sovietinį pasą, kad jis 
šešioms savaitėms išvažiuotų 
į Ameriką. Pasą davė Sovie
tų valdininkas . . .

Lapkričio 29 dienos savo 
vedamajame “Ko Daunoras 
atvažiavo?” Martynas Gude
lis visą kaltę jau suverčia ant 
Maskvos ir rusų. Tai rusai 
čia jį atsiuntę su tikslu ištuš
tinti mūsų Amerikos lietuvių 
kišenius, su tikslu pasipini
gauti. Tik pasiklausykite:

“Vaclovas Daunoras gavo 
Sovietų valdžios ir leidimą 
šešioms savaitėms; gavo iš 
Sovietų valdžios kelionei rei
kalingų dolerių . . . Jeigu 
valdžia jam nebūtų davusi 
dolerių, tai Daunoras nebūtų 
galėjęs išvažiuoti, nes savo 
dolerių jis neturėjo ir neturi. 
Sovietų valdžia, išleisdama 
Amerikon Daunorą, prisegė 
jam palydovą, jauną akom- 
poniatorių, kuriam taip pat 
davė dolerių kelionei ir įpa
reigojo visą laiką sekti Dau
norą. Dainavimo metu paly
dovas seka kiekvieną Dauno
ro žingsnį, o vakare išpasa- 
koja, ką dainininkas galvoja 
ir planuoja daryti.

Maskva žino, kad lietuviai 
yra dosnūs . . .

Rusai galėjo išsiųsti Dau
norą dolerių pasišienauti. Jis 
suruošė koncertus Bostone, 
New Yorke ir Chicagoj Jė
zuitų Centre, tai jau pasida
rys kelis tūkstančius dolerių. 
Daunoro uždirbtais doleriais 
rusai galės Amerikoje išlai
kyti porą patyrusių sovietų 
šnipų, galės nusipirkti elek
troninių mašinų lietuviams 
išnaudoti”.

Juk tai sapaliojimai žmo
gaus, kurio galvoje, Lietuvo
je sakydavo žmonės, “gaide
liai gieda”.

Laiškai
Sveikinu iš Kvėdarnos!

Na ir įbaugino šiemet mus 
šaltis. Taip staiga Spalio 
pabaigoje pradėjo šalti. Ir 
taip stipriai: vietomis šaltis 
sieke iki 75-17°C šalčio. Ir 
lapkričio pradžia buvo šalta. 
Tik vėliau vėl prasidėjo ru
deniškos dienos su lietumis, 
rūkais, purvu. 0 rudenį ir 
mums vaistininkams darbo 
daugiau. Mat žmonės atšąla, 
sunegaluoja ir kreipiasi į 
gydytojus ir vaistininkus 
medicininės pagalbos.

Dabar kaimuose darbų su
mažėjo. Beliko eiliniai ūkių 
darbai. Laukuose viskas, kas 
buvo galima, suvalyta. Kolū
kiuose dabar ruošia grūdus 
sėklai, perrenka bulves, ku
rių nemažai pūna. Mat vasa
ra buvo lietinga. Dabar žmo
nės dirba pastogėse: fermo
se, rūšiuose, daržinėse. 
Įtampa darbų jau ne ta kaip 
vasarą. Bet darbo atsiranda.

Tad tiek! Sėkmės Jums ir 
kūrybinės ugnelės!

Kęstutis Balčiūnas 
iš Kvėdarnos

Snaigės
Sukas, krinta baltos snaigės, 
Žemė ilsis po sniegu;
Snaigės šoka, snaigės žaidžia 
Virš snieguotųjų laukų.

Medžio šaką snaigės puošia, 
Dengia plaukus sidabru; 
Miškas miega: snaigių 

puokštės 
Spindi, žėri tarp šakų.

Tiesos krislai
Darbas—laimės šaltinis. 

Tik ne visi juo naudojasi.
Tik darbe dėl kitų gerovės 

pajusi gyvenimo prasmę.
Pats kilniausias darbas, tai 

darbas tėvynei.
Žmogų pažinsi iš jo darbo.
Darbas žmogų išaukština 

ar pažemina. Tai priklauso 
nuo to koks pats darbas ir 
kaip jis nudirbtas.

Darbas—tai gyvenimas.
Geras darbas puošia žmo

gų.
Be darbo nėra džiaugsmo.

Kęstutis Balčiūnas

Užsisakykite 
"Laisve" 

savo draugams

4'



PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 14, 1979

APIE BRANDUOLINES ENERGIJOS GAMINIMĄ
IR NAUDOJIMĄ TARYBŲ LIETUVOJE

MILŽINO SUTRAMDYMAS
ATOMINĖ ENERGETIKA IR APLINKOS APSAUGA

DONATAS BUTKUS
Pabaiga iš praeito numerio

Tarptautinė radiacinės apsaugos komisija numatė maksimalias leistinas gyventojų 
apšvitinimo normas. Manoma, kad praktiškai nepavojinga yra dozė, du tris kartus 
viršijanti natūralų radioaktyvumą,—apie 130 miliremų per metus. Dirbtinės kilmės 
radioaktyvumas yra mažesnis už natūralųjį. Tai dėPto, kad į atmosferą neleidžiama 
patekti radioaktyvioms gamybos atliekoms. Atominių elektrinių reaktoriai orą siurbia į 
specialius rezervuarus, kur jis laikomas, kol suskyla trumpaamžiai izotopai. Vėliau 
filtruojant oras apvalomas nuo aerozolių—smulkių kietų ir skystų dalelių. Pagaliau į 
atmosferą oras išleidžiamas pro aukštus kaminus—radioaktyvios medžiagos praskie
džiamos šviežiu oru ir patenka į bendrą atmosferos cirkuliaciją beveik nesukeldamos 
lokalinių užteršimų. Tačiau, veikiant branduolinei technikai, į atmosferą patenka 
nemaži kiekiai kietų ir dujinių medžiagų, kurios keliauja apie Žemės rutulį.

Atmosfera “stengiasi” išsivalyti—kiekvienas lietaus lašelis ar snaigė išneša į Žemės 
paviršių didesnį ar mažesnį radioaktyvių medžiagų kiekį. Dalis šių medžiagų nusėda 
ant žemės veikiant gravitacinėms jėgoms, susilaiko ant medžių ir kitos augmenijos. 
Tuo pačiu keičiasi radioaktyvių medžiagų poveikis augalijai ir gyvajai gamtai.

Kitaip yra su dujinėm radioaktyviom medžiagom. Jų nesulaiko jokie filtrai, ir, 
veikiant branduolinei technikai, jos patenka į atmosferą. Tiesa, trumpaamžės dujos 
greitai suskyla ir gali sukelti tik lokalinius ir trumpalaikius užteršimus. Tačiau kai 
kurios radioaktyvios dujos ilgą laiką išbūna atmosferoje ir joje kaupiasi. Tritis ir 
radioanglis sudaro radioaktyvius junginius.

Aplinkos sargyba
Kriptonas-85—inertinės dujos ir nuolat kaupiasi atmosferoje. Tai branduolinės 

technikos augimo prognozė, 2000 metais atmosferoje kriptono-85 būtų tiek, kad jis 
sudarytų tik 1 proc. maksimaliai leistinos normos. Tai nesudarytų tiesioginio radiacinio 
pavojaus žmonijai ir kitiems gyviems organizmams.

Tačiau yra kiti šios problemos aspektai. Viena, atmosferoje kaupiasi ne vien 
radioaktyvus kriptonas-85, kita, kriptono-85 radioaktyvus spinduliavimas gali veikti 
aplinką, o per ją ir žmogų. Kaip žinia, kosminiams spinduliams jonizuojant orą, visada 
atsiranda teigiamų ir neigiamų jonų. Apskaičiuota, kad, kriptonui-85 jonizuojant, jonų 
kiekis atmosferoje 2000 metais padidėtų 40 proc. Dėl to pasikeistų atmosferos 
elektrinis laidumas.

Kokį tai turėtų poveikį Žemės elektriniam laukui ir orų kaltai, dar sunku pasakyti. 
Hipotezių yra įvairių. Remiantis laboratoriniais tyrimais, įrodyta, jog padidėjusi 
jonizacija atmosferoje gali sąlygoti ir aerozolinių dalelių susidarymą iš ore esančių 
dujų.

Šalia jau minėtų skilimo produktų—lakių dujinių radioizotopų—branduolinės 
energijos gamybos cikle išsiskiria ir kietos radioaktyvios atliekos, kurios suskyla per 
kelias dešimtis ir net tūkstančius metų. Jos nusėda ir laikosi ant įvairių daiktų, sudaro 
cheminius junginius.

Su šiais faktais negalima nesiskaityti, nes šiuo metu neįmanomas branduolinės 
energijos gamybos ciklas, kad į aplinką nebūtų išmetama radioaktyvių atliekų. Todėl 
svarbu patenkančių į aplinką atliekų kiekį apriboti iki minimumo. Atominėse 
elektrinėse tai įmanoma. Branduolinis kuras reaktoriuose, kaip minėjome, yra 
tveluose, kuriuose laikosi didžioji dalis skilimo produktų. Hermetiški, cilindriniai tvelų 
apvalkalai neleidžia šioms medžiagoms patekti į reaktoriaus aplinką. Tvelus aušinanti 
medžiaga (vanduo, skysti metalai, dujos) tampa radioaktyvi. Dėl to sistema, kurioje 
šios medžiagos cirkuliuoja, hermetiška, atspari aukštam slėgiui. Kad radioaktyvios 
medžiagos į aplinką nepatektų net išsihermetinus minėtai sistemai, yra speciali 
apsauga. Reaktoriaus darbo metu susidariusį šilumos perteklių per specialius 
įrengimus nusineša aušinimui naudojamas ežero, upės ar jūros vanduo.

Vis dėlto galimi tvelų ir juos aušinančios sistemos išsihermetinimai. Tačiau 
radioaktyvios medžiagos sugaunamos specialiais filtrais ir pašalinamos.

1979 metų pavasarį Pennsylvanijoje avarija įvyko vienoje iš 72 JAV atominių 
elektrinių. Remiantis užsienio žurnalistų duomenimis, sugedo aušinimo sistemos. Dėl 
to pakilo temperatūra ir slėgis reaktorių aušinančiuose įrengimuose.

Sugedus slėgio reguliavimo sistemai, reaktoriaus aušalas (vanduo) pasipylė iš 
sistemos į reaktoriaus išorę. Reaktoriuje pakilo temperatūra, išsihermetino urano 
strypai, į reaktorių pateko daug radioaktyvių medžiagų. Dėl vandens ir cirkonio 
cheminės reakcijos, kuri įvyko aukštoje temperatūroje, ėmė kauptis vandenilis, kuris 
reaktoriaus viršuje sudarė 28 kubinių metrų burbulą—grėsmę susprogdinti visą 
reaktorių. Avarijai likviduoti buvo imtasi visų priemonių. Specialiai sukonstruotu 
įrenginiu sustabdytas vandenilio kaupimasis, o esamo vandenilio slėgį išlaikė metro 
storio reaktoriaus sienos. Nustatyta, kad už trijų kilometrų radioaktyvumo padidėjimo 
jau nebuvo. Ši elektrinė daugiau nebus naudojama ir tapo milijardą dolerių kainavusiu 
“mauzoliejumi”.

TSRS ir kitur nuo 1954 metų sukaupta didelė AES eksploatavimo patirtis. Per tą 
laiką Tarybų Sąjungoje neįvyko nė vienos avarijos. Tačiau kiekviena AES turi būti 
aprūpinta galimos avarijos pasekmių likvidavimo priemonėmis. Pirmiausia numatytos 
priemonės padidėjusiam slėgiui likviduoti ir radioaktyvioms medžiagoms užlaikyti 
stoties apsauginių barjerų ribose. Apie būsimą avariją praneštų daugybė specialių 
prietaisų ir įrengimų.

Reaktoriui veikus trejus metus, kuro elementuose esanti rūda turi tik 0,8 proc. 
įsodrinimo, ir tvelai keičiami. Iš reaktoriaus išimti kuro elementai laikomi tam tikrą 
laiką vandenyje, kol suyra trumpaamžiai izotopai. Vėliau kuro strypai vežami į 
radiochemines kuro perdirbimo gamyklas.

Branduolinio kuro pervežimui sukonstruoti specialūs konteineriai, kurie išliktų 
hermetiški net transportinių avarijų metu..

Atominėse elektrinėse ir radiochemines^ branduolinio kuro perdirbimo gamyklose 
susikaupia kietos, skystos ir dujinės radioaktyvios medžiagos. Kietoms ir skystoms 
atliekoms izoliuoti specialiai kasamos arba naudojamos druskų ar kietų uolienų kasyklų 
požeminės saugyklos. Tačiau šias medžiagas gruntiniai vandenys išplautų į Žemės 
paviršių. Todėl mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekos įterpiamos į betono ar 
bitumo, o didelio radioaktyvumo—į stiklo blokus. Stiklo blokai dar dedami į 
nerūdijančio plieno indus. Šitokios radiacinės apsaugos priemonės leidžia saugiai 
naudoti atomines elektrines.

Atominės elektrinės šalia tiesioginės paskirties—elektros energijos gamybos—pa
naudojamos ir kitiems tikslams. Atominių elektrinių naudingumo koeficientas žymiai 
išauga naudojant jas kaip AŠEC (atominės šiluminės elektrocentralės). Branduolinio 
reaktoriaus atpalaiduota šiluma sėkmingai panaudodama namų šildymui.

Jei atominių elektrinių šilumos nuotėkiui naudojami uždari vandens telkiniai, pakyla 
jų temperatūra, ir tai sąlygoja telkinio floros ir faunos pasikeitimus. Iš vienos pusės, 
naudinga—pašildytuose vandenyse puikiai auga prie šių sąlygų prisitaikiusieji vandens 
gyventojai. Iš kitos pusės, šiltų vandenų flora ir fauna kaupia savyje radioaktyvias 
medžiagas. Radioekologai šį reiškinį pasiūlė naudoti vandens ir aplinkos užteršimo ir 
AES darbo režimo indikatoriumi.

Mokslo ir technikos pasiekimai bei pastangos išsaugoti švarią aplinką ir sveiką 
žmogų įtikinamai byloja, jog atominės elektrinės šiuo metu yra ne tik našesnės, bet ir 
mažiau teršia aplinką negu šiluminės elektrinės.

Kol kas neišspręsta problema—radioaktyvių inertinių dujų, ypač kriptono-85, 
patekimas į atmosferą. Kriptonas—inertinės dujos, negalima jo surišti nei su betonu, 
nei su bitumu ar stiklo mase. Ne taip lengva jį ir surinkti. Tiesa, gaunami kriptono 
cheminiai junginiai, bet tai gana sudėtinga technika, kuri pramoniniu mastu dar 
nepritaikoma. Dėl to branduolinės energijos gamybos cikle atsiradęs kriptonas visas 
išmetamas į atmosferą ir joje kaupiasi. Į šį neigiamą faktą atkreipė dėmesį daugelis 
pasaulio mokslinių laboratorijų. Šį klausimą tyrinėja ir Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijoss Fizikos instituto mokslininkai.

“LAISVĖ”

LIETUVOS KAIMAS KEIČIA VEIDĄ
Šilutės rajono TSKP XXV suvažiavimo tarybinio ūkio 

Juknaičių gyvenvietėje pastatyti pirmieji naujo tipo 
aštuonbučiai gyvenamieji namai. Jie pritaikyti pamario 
landšaftui, atatinka tradicinę krašto architektūrą ir skirti 
gausioms šeimoms. Spalio švenčių išvakarėse naujame 
name įkurtuves atšventė fermų darbuotojo Antano Žemgu
lio, vairuotojų Sigito Greitaičio, Vinco Vaitkaus ir kitų 
žemdirbių šeimos.

NUOTRAUKOJE: naujo tipo gyvenamieji namai TSKP 
XXV suvažiavimo tarybinio ūkio Juknaičių gyvenvietėje.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

&

Vytauto Ylevičiaus nuotrauka

Stasys ANGLICKIS
Kažkur eglynuose,
Kur bruknių paraudusios uogos,
Kažkur karklynuose,
Kur stirnos per žilvičius šoka,

Išgirsime galbūt,
Ką žemė atgaivinta šneka.
Nustebsime galbūt,
Kaip fosforinės dienos dega.

Ir eisime miškais,
Kol saulės taką rasim.
Ir eisime laukais,
Ir rasime buvimo prasmę.
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Pras II ingi pagerbi
R. ŠARMAIČIO 
JUBILIEJUS: 70 METU

Vilniaus visuomenė pasta
ruoju laiku tapo visos eilės 
įžymių lietuvių kultūros žmo
nių įspūdingo pagerbimo da
lyviais. Tie pagerbimai virs
ta ne vien asmeninės pagar
bos suteikimu atskiriems 
kultūros kūrėjams jų sukak
čių proga, bet ir svarbiais 
kultūriniais įvykiais, atsklei
džiančiais didžiausią Tarybų 
valdžios dėmesį nacionalės 
dvasios vertybių ugdymui, 
jos pagarbą tų vertybių kū
rėjams.

Kam yra tekę dalyvauti 
šiuose žmonių pagerbimuose, 
tas patvirtins, kad panašaus 
reiškinio, rodančio giliausią 
pagarbą lietuvių kūrėjams, 
iki tarybinėje Lietuvoje, kai 
kraštą valdė vadinama “pa
triotinė” valdžia, nėra buvę 
ir apie jį turbūt nesvajota. 
Kas gi pagalvotų, kad kuri 
nors V. Krėvės, V. Mykolai
čio-Putino ar kito įžymaus 
rašytojo sukaktis būtų tada 
pagerbiama valstybiniu mąs- 
tu, dalyvaujant vyriausy
bėms nariams? O štai Tary
bų Lietuvoje, jeigu pagerbia
mas įžymus rašytojas ar me
nininkas, iškilmėse dalyvau
ja LKP CK pirmasis sekreto
rius, Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas, 
LTSR Ministrų Tarybos pir
mininkas, įžymūs partijos 
veikėjai, vyriausybės atsto
vai, ministrai ir kiti vado
vaujantys krašto žmonės, o 
sukaktys pagerbiamos pla
čiai dalyvaujant visuomenei.

Taip buvo pastaruoju metu 
pagerbiant Juozą Baltušį, 
Eduardą Mieželaitį, Kostą 
Korsaką. Taip įvyko ir svei
kinant Romą Šarmaitį-Ro- 
maitį jo 70-mečio proga.

Žinomam Lietuvos istori
kui, Partijos istorijos institu
to (^rektoriui, einančiam šias 
svarbias pareigas 30 metų, 
pagerbimas 70-ųjų gimimo 
metinių proga buvo sureng
tas spalio 26 d. LTSR Moks
lų akademijos centrinių rū
mų salėje, kuri buvo pilnutė
lė šio garbingo žmogaus su
kaktuvinių iškilmių proga.

R. Šarmaitį šiltai pasveiki
no ir jam aukštą vyriausybi
nį apdovanojimą įteikė LKP 
CK pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius. Pirmininkavęs 
pagerbimo iškilmėms LTSR 
Mokslų Akademijos vicepre
zidentas K. Žukauskas vieną 
po kito kvietė norinčių pasa
kyti sveikinimo žodžius įžy
mius Lietuvos partijos, vy
riausybės, mokslo ir kultūros 
žmones. Pirmiausia su R. 
Šarmaičio gyvenimu ir dar
bais, su plačia jo revoliucine, 
moksline, literatūrine veikla, 
jo asmenybės bruožais supa
žindino Partijos istorijos in
stituto prie LKP CK direkto
riaus pavaduotojas R. Maliu
kevičius. Jubiliatą nuošir
džiai sveikino LTSR Mokslų

Apie Ignalinos atominę
Lietuvos TSR Ignalinos rajone prie Drūkšių ežero statoma galinga atominė 

elektrinė. Ji stambiausia šalyje, galingumas—6 milijonai kilovatų. Tai pažangaus, 
tiktai kol kas neplačiai naudojamo tipo atominė elektrinė.

Šiuo metu vis plačiau elektrifikuojant liaudies ūkį, technizuojant ir elektrifikuojant 
net namų virtuves, elektros energijos poreikiai auga. Organinis kuras (nafta, akmens 
anglis, dujos) yra gana toli nuo mūsų respublikos. Atominė elektrinė mažiau teršia 
aplinką ir sunaudoja nedaug kuro (1 milijono šiluminio galingumo reaktorius per parą 
sudegina 1 kilogramą urano-235, arba apie 30 tonų įsodrintos urano rūdos per metus). 
Tiekti elektros energiją dideliais atstumais—nuostolinga. Be to, parenkant atominės 
elektrinės statybai aikštelę, laikomasi savos ir sudėtingos metodikos—atsižvelgiama į 
daugelį meteorologinių, geologinių ir geofizikinių faktorių. Svarbu turėti uždarą ir 
palyginti nemažą vandens telkinį aušinimui.

Į mokslinių problemų, susijusių su būsimu Ignalinos AES darbu, sprendimą įsijungė 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos institutai. Fizikos ir Fizikinių techninių energetikos 
problemų institutų mokslininkų rekomendacijų ir Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Prezidiumo fizikos, technikos ir matematikos mokslų skyriaus biuro organizacinių 
priemonių dėka pakeistas ankstesnis radioaktyvių atliekų laidojimo būdas, priimtas 
patikimesnis, pritaikytas prie esamų geografinių sąlygų. Prie Drūkšių ežero įkurta 
Fizikos instituto geofizikinė stotis. Jau dabar matuojamos foninės tričio, radioanglies ir 
stroncio koncentracijos bei jų kitimas, baigiamos paruošti jodo, kriptono-85 ir 
ksenono-133 matavimo metodikos.

Plačią mokslinių tyrimų programą turi ir kiti Mokslų Akademijos institutai: Fizikinių 
techninių energetikos problemų, Zoologijos ir parazitologijos,, Botanikos. Taigi 
Ignalinos atominės elektrinės darbui ir aplinkos apsaugai skiriamas didelis mokslininkų 
dėmesys. Tai padės užtikrinti jos sėkmingą veikimą ir švarią aplinką.

“Švyturys” 1979-21

II ai
akademijos prezidentas J. 
Matulis, LTSR Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo 
ministras H. Zabulis, rašyto
jų sąjungos atstovai J. Bal
tušis ir V. Bubnys, Vilniaus 
vadovai—partijos miesto ko
miteto pirmasis sekretorius 
V. Sakalauskas ir miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Vileikis. Lietuvos 
TSR Valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų preky
bos reikalų komiteto pirmi
ninkas J. Nekrošius, LTSR 
žurnalistų sąjungos atsto
vai—sąjungos pirmininkas 
A. Laurinčiukas ir “Soviet- 
skaja Litva” laikraščio re
daktorius V. Jemeljanovas, 
svečiai—giminingų institutų 
vadovai ir atsakingi darbuo
tojai iš Maskvos, Minsko, 
Rygos, Tallinno, sukaktuvi
ninko gimtojo miesto—Uk
mergės—vadovai ir kt.

Pagerbimo iškilmių metu 
dar sykį išryškėjo šviesus 
pasišventusio ir kuklaus ko
munistų partijos veikėjo pa
veikslas, jo reikšmingi dar
bai įvairiose kultūros ir 
mokslo srityse.

Ryžtingas revoliucionierius 
pogrindininkas, kalintas bur
žuazinės Lietuvos kalėjimuo
se, kominterno darbuotojas, 
“Tiesos” redaktorius, Rašy
tojų Sąjungos atsakingas 
darbuotojas labai svarbios 
mokslo įstaigos vadovas, 
kruopštus, ir gilus istorikas, 
daugelio kapitalinių veikalų 
atsakingas redaktorius ir 
knygų autorius, mokslų dak
taras ir profesorius, R. Šar
maitis taip pat yra gerai 
žinomas pažangiems užsienio 
lietuviams, kuriems labai 
malonu prisidėti prie visų tų 
gerų, draugiškų sveikinimų, 
skambėjusių R. Šarmaičio 
jubiliejaus proga. Sukaktuvi
ninkas yra asmeniškai pažįs
tamas su daugeliu užsienio 
lietuvių pažangių veikėjų, 
susirašinėja su jais, jo vado- 
vajaujamoje įstaigoje gausiai 
kaupiama archyvinė medžia
ga, liečianti pažangiųjų už
sienio lietuvių visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą (tai jis 
pats gražiai priminė “Gimto
jo krašto” 1979 m. spalio 25 
d. numeryje paskelbtoje me
džiagoje apie pažangiečių ar
chyvų atgabenimą šiais me
tais į Vilnių). R. Šarmaitis 
yra parašęs straipsnių apie 
pažangiųjų užsienio lietuvių 
visuomeninės veiklos istori
ją, spaudą, veikėjus.

Todėl pažangūs užsienio 
lietuviai dar sykį prisideda 
prie geriausių sveikinimų 
mielajam savo bičiuliui Ro
mui Šarmaičiui, linki jam 
daug sėkmės tolimesniame 
moksliniame darbe, kuriame, 
kaip mes tikimės, teks ret
karčiais vietos ir revoliucinio 
darbininkų judėjimo Ameri
koje problemoms aptarti, 
yra giliai įsitikinę, jog dar ne 
sykį susitiks savo viešnagių 
dienomis Vilniuje, žinoma, 
neatitraukdami veltui nuo jo
svarbių darbų.

Susipažindami su R. Šar
maičio 70-mečio pažymėjimu 
iš Lietuvos spaudos, mūsų 
gaunamų informacijų, pasa
kojimu, baigiame šį rašinėlį 
pasidžiaugimu, jog Tarybų 
valdžia išugdė tokias pras
mingas ir įspūdingas įžymių 
kultūros veikėjų pagerbimo 
tradicijas. V. Kaunietis

GELBĖJIMO 
CHALATAS

Vienoje Siaurės Karolinos 
valkų ligoninėje sumanytas 
modelis plataus per galv$ už
simaunamo chalato, kuriame 
viena seselė gali panešti vie
nu metu šešis kūdikius. Tas iŠ 
tvirtos medvilninės medžiagos 
pasiūtas chalatas turi 6 dide
les, 45 x 37 cm, kišenes, 2 
ant krūtinės ir 4 aplink Heme- 
nj, į kurias lengvai telpa ant
klodėle susuptas kūdikis. Ap
skaičiuota, kad 6 žmonės, Išti
kus gaisrui ar kokiai kitai bė
dai, gali iš 5 aukšto per 3 
minutes išnešti 36 valkus, — 
rašoma JAV žurnale „News 
week“.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
“LAISVĖ PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER] 14,1979

St. Francisco, Cal
BENDRADARBIAVIMO IR 
DRAUGYSTĖS SUTARTIS

Tarp Etiopijos Socialisti
nės Respublikos ir Yemeno 
Liaudies Demokratinės Res
publikų šiomis dienomis tapo 
pasirašyta 20 metų bendra
darbiavimo ir draugystės su
tartis. Paskelbtame bendra
me komunikate sakoma, kad 
bendradarbiavimas apims 
pramonę, agrikultūrą, moks
lą, apšvietą, sveikatos ap
saugą, turizmą ir meną.

Sutartį už Etiopiją pasira
šė jos vadas Mengistu Haile 
Mariam, o už Yemeną jo 
vadas Abdel Fattan Ismal. 
Jiedu taipgi sveikina pasira
šymą tarp Tarybų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų SALT 
II sutarties ir nuoširdžiai 
remia Tarybų Sąjungos nu
tarimą sumažinti savo kari
nes jėgas Rytinėje Europoje.

KU KLŪKS KLANO 
VADAS ATVYKO 
DARBUOTIS

Waterbury, Conn. — 
Praeitą penktadienį, gruo
džio 7 dieną į Naująją Angli
ją atyyko Amerikos Ku 
Klūks Klano veikėjas (vizar- 
das) David Duke darbuotis 
Naujosios Anglijos valstijo
se. Atvykęs tuojau susišaukė 
spaudos bei radijo reporte
rius ir jiems papasakojo apie 
atvykimo misiją. Duke pasi
gyrė, kad Connecticut valsti
ja esanti labai gera klanie- 
čiams veikti dirva. Jau dabar

šioje valstijoje Klanas turįs 
apie 1,000 narių.

David Duke atlydėjo trys 
jo padėjėjai. Jie pradėsią 
plačią organizacinę kampani
ją ne tik Conn, valstijoje, bet 
ir kitose Naujosios Anglijos 
valstijoje.

GALĖJO ĮVYKTI BAISI 
KATASTROFA

Tiktai dabar pranešama, 
kad prieš penkias savaites 
New Jersey valstijos padan
gėje beveik įvyko susikirti
mas tarp Amerikos militari- 
nio lėktuvo ir Prancūzijos 
milžiniško keleivinio lėktuvo 
“Concorde”. Kai jie skrido 
vienas pro kitą, tarp jų 
tebuvo 10 pėdų tarpas. Jeigu 
būtų įvykęs ore susikirtimas, 
būtų žuvę keli šimtai žmo
nių.

Tik sunku suprasti, kodėl 
šis įvykis iki šiol buvo' laiko
mas didžiausioje slaptybėje.

Jeigu iki šiol buvo slepia
mas nuo plačiosios visuome
nės, tai kokiais sumetimais 
jis dabar tapo paskelbtas?

JAPONIJA REMIA 
PALESTINIEČIUS

Tokyo. — Premjeras Ma
sayoshi Ohira savo praneši
me parlamentui pareiškė, 
kad palestiniečių reikalai yra 
svarbiausia Vidurio Rytuose 
problema. Jis sakė, kad Ja
ponija pilnai pritaria palesti
niečių kovai už teisę į savo 
nepriklausomą valstybę. Ja-

ponija pripažįstanti Palesti
niečių Išsilaisvinimo Organi
zaciją vienintele teisėta pa
lestiniečių atstove ir palaiko 
su ja oficialius ryšius.

Taipgi palestiniečių išsi
laisvinimo kovą yra už nepri
klausomybę užgyrę Indonezi
ja ir Irakas. Irako preziden
tas sako, kad tos šalys reika
lauja, kad Izraelis taipgi išsi
kraustytų iš visų jo okupuo
tų arabų žemių.

PAŠALINO KOMISIJOS 
PIRMININKĄ

OI
t
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Joseph M. Hendrie

Jiedu vėl kandidatuos į 
prezidento ir 

viceprezidento vietas

kad prezidentasWashingtonas. — Oficialiai paskelbta, 
Jimmy Carter ir viceprezidentas Mondale kandidatuoja į 
tas pačias vietas antram terminui.

Nauja prezidento Carterio 
kabineto narė—apšvietos

Dep. sekretorė

Daug kas kaltina valdišką 
Branduolinės Energijos Re
guliavimo Komisiją už įvyku
sią nelaimę Pennsylvanijos 
valstijoje Three Mile Island 
Branduolinėje jėgainėje. At
siliepdamas į tuos kaltini
mus, prezidentas Carteris 
pašalino komisijos pirminin
ką Joseph M. Hendrie ir 
padarė kitus pakeitimus.

Sunku pasakyti, kiek tos 
reformos padės sumažinti 
taip plačiai išsivysčiusį reika
lavimą visas branduolines jė
gaines uždaryti.

ŽALIOS 
AVYS

Neseniai avininkystės spe
cialistai Afrikoje susidūrė su 
nepaprastu reiškiniu: dauge
lyje rajonų avių vilna tapo 
ryškiai žalia.

Ištyrę šj įdomų atvejį, ek
spertai nustatė, kad keista 
vilnų spalva atsirado nuo ne
žinomų bakterijų, patekusių į 
avių maistą. Sparčiai besidau- 
gindamos organizme, jos 
vilną nudažė žaliai.

ir

KRISLAI
[Iš 1-mo pusi.]

bo ir gyvenimo sąlygų tiems, 
kurie turi dirbti už algą ir 
gyventi iš algos.

Čia matome Shirley M. Ilufstedler, susitinkančią su 
prezidentu Carteriu Baltuosiuose Rūmuose tuojau po jos 
prisaikdinimo naujai įkurto Apšvietos Departamento sek
retorė. Iki Šiol ji buvo Jungtinių Valstijų Apeliacijų Teismo 
nare. Ši vieta yra aukšta ir atsakinga. Visi, kurie yra su ja 
kokį nors reikalą turėję ir stebėję jos veiklą, sako, kad 
Mrs. Hufstedler yra labai tinkama ir šioms naujoms 
pareigoms.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vieningai reikalauda
ma naująją Irano vadovybę 
paliuosuoti 50 amerikiečių, 
laikomų įkaitomis ambasado
je, išreiškė didelės pasaulio 
daugumos opiniją. Su tuo 
turėtų skaitytis Khomeini ir 
jo bendradarbiai. Jeigu nesi- 
skaitys, padarys didelę klai
dą ir ant savo galvos užsi
trauks visos žmonijos rūsty
bę.

SPALIO REVOLIUCIJOS 
62-ŲJŲ METINIŲ 
ATŽYMĖJIMAS

Šį minėjimą suruošė San 
Francisco Holland Roberts 
Centras ir American-Russian 
Institutas, kuris taipgi šven
čia savo 47 metų gyvavimo 
sukaktį. Didžiosios Spalio 
Revoliucijos 62-ųjų metinių 
minėjimo renginys įvyko lap
kričio 17 dieną First Unita
rian Church San Franciske.

Prieš pradedant programą, 
instituto pirmininkė Ks. Ka
rosienė šiltai pasveikino gra
žų skaičių dalyvių su Didžio
sios Spalio Revoliucijos su
kaktimi ir pristatė Dr. Carl
ton Goodlett pirmininku. Jis 
entuziastiškai sveikino ir lin
kėjo, kad pasaulyje draugys
tės ryšiai ir taika gyvuotų 
amžinai. Taipgi buvo skaito
mi šilti sveikinimai nuo San 
Francisco mero Dianne Fein- 
sein ir nuo Oaklando miesto 
mero Wilson.

Po to pirmininkas iškvietė 
San Francisce TSRS konsulą 
Alexander Potemkin, kuris 
šiltai sveikino dalyvius su 
Spalio Didžiosios Revoliuci
jos sukaktimi ir linkėjo, kad 
pasauly gyvuotu glaudūs 
draugystės ryšiai ir taika. 
Prie to buvo iškviestas ir 
vietinis rašytojas, kalbinin
kas Mike Davidow, kuris, 
tarp kitko, entuziastiškai 
sveikino dalyvius ir linkėjo 
kad pasaulinė taika gyvuotų 
ir kad SALT-2 sutartis būtų 
ratifikuota.

Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Meninė programa buvo įspū
dinga.

Džiugu pažymėti, kad šių 
žymių metinių minėjime da
lyvavo ir 17 asmenų turistinė 
grupė iš Tarybų Sąjungos, 
kuriuos publika šiltai sveiki
no. Grupėje radosi du žymūs 
operos solistai: Vivela Gro
mova ir Ivan Sapar. Jie savo 
puikiais balsais ir dainomis 
publiką sužavėjo. Taipgi po
puliarios muzikos balalaikos 
artistas Anatoli Tikhonov ir 
akordijono artistas Valery 
Tchernikh žavėjo publiką sa
vo nąeliodinga muzika. Visi 
suminėti artistai buvo gau
siais aplodismentais palydė
ti.

M. Davidow atsikreipė į 
dalyvius, kad šių dienų bran- 
gėjimo laikais virš minimų 
įstaigų išlaikymui reikalinga 
nemaža lėšų. Tam tikslui 
paminėjimo dalyviai sudėjo 
virš tūkstantį dolerių. Tary
biniai turistai buvo pakviesti 
užkandžių į Roberts centrą, 
kur vyko draugiški pokalbiai 
ir pabendravimas.
RENGINYS IR SVEČIAI 
IŠ LIETUVOS

Gruodžio 2 dieną įvyko 
įdomus renginys Suomių pa
talpose Berkeley, Cal. Džiu
gu priminti, kad šiame mūsų 
pobūvyje dalyvavo 4 T. Lie
tuvos žurnalistai bei rašyto
jai. Kadangi pasitaikė, kad 
gruodžio pirmą dieną iš Ta-

rybų Sąjungos buvo atvykus 
27 žurnalistų grupė, kurioje 
radosi 4-ri mūsų mielos Lie
tuvos žurnalistai, tai ir jie 
dalyvavo mūsų pramogoje. 
Žurnalistai buvo šie: Algi
mantas Semaška, žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotojas, Antanas Šimkū
nas, propagandos redakcijos 
ir Lietuvos radijo vyriausias 
redaktorius; Feliksas Rapa- 
lis, Kretingos rajono laikraš
čio “Švyturys” redaktorius ir 
Stasys Račas, Utenos rajono 
laikraščio “Lenino keliu” re
daktorius.

Taipgi šioje jaukioje pra
mogoje atsilankė gražus bū
rys dalyvių, tai pokalbiai, su 
mielais Lietuvos svečiais bu
vo labai įdomūs. Vaišių stalai 
buvo puikiausiai papuošti gy
vų gėlių puokštėmis ir kitais 
pagražinimais.

Baigiant vaišintis, komite
to pirmininkė Ks. Karosienė 
paprašė tylos ir pristatė sve
čius ir iškvietė Algimantą 
Semašką pakalbėti. Gerbia
mas svečias šiltai sveikino 
dalyvius ir perteikė šiltus 
linkėjimus nuo Lietuvos. Ka
dangi dalyvių tarpe radosi 
dalis kitataučių bičiulių, tai 
pirmininkė pristatė Juozą 
Roland perkalbėtoju. Juozas 
yra geras žinovas anglų ir 
lietuvių kalbų. Taipgi Juo
zas pasitarnavo Lietuvos 
žurnalistams, kuriuos jis pa
globojo ir supažįndino su 
žymiuoju Berkeley universi
tetu. Nuoširdus ačiū J. Ro
landui už paslaugą svečiams. 
Taip pat nuoširdi padėka 
visiems, kurie prisidėjo su 
darbu šioje pramogoje ir su 
aukomis.

Žymėtina, kad minimą žur
nalistų grupė į San Francisco 
atvyko iš Amerikos sostinės 
Washingtono ir šiek tiek 
pasižvalgę po šį miestą, 
gruodžio 3 dieną išvyko link 
Los Angeles.

Nuoširdžiai linkime vi
siems tarybiniams žurnalis
tams įsigyti daug įspūdžių, ir 
viso geriausio.
SUNKIAI BUVO 
SUSIRGUS

Mūsų veikli draugė ir 
spaudos vajininkė Violeta 
Taraškienė buvo sunkiai su
sirgusi nelemta širdies liga. 
Mielai drg. Violetai teko iš
būti ligoninėje dvi savaites. 
Dabar ji yra grįžus į namus 
ir gydosi namie. Nuošir
džiausiai linkime Violetai pil
nai nugalėti ligą. M. B-tė

Brockton, Mass.
Šuo įkando moteriškei 

koją. Anne Markevičienė, 
115 Winter St., ėjo namo 
aplankius draugę. Jau netoli 
savo namų šuo griebė jai už 
kojos ir įkando. Reikėjo vesti 
ją pas daktarą ligoninėje.

Daktaras apžiūrėjęs davė 
injekciją. Markevičienė da
bar randasi savo namuose.

Charlis

Linksnių švenčių visiems
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus , 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su Žieminėmis i 
šventėmis. Linkime visiems geros sveikatos, links- , 
mai praleisti žiemines šventes ir daug sėkmės 1980 , 
metais.

TEOFILĖ MASIENĖ ir STEFANIJA ,
St. Clair Shores, Michigan ,

Sveikinu su Šventėmis
Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir gimines 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su žieminėmis 
šventėmis.

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmai praleisti 
žiemines šventes ir daug sėkmės 1980 metais.

ADELĖ KLIMAVIČE
5005 Ridgewood, Detroit, Michigan 48204 (

Su Metų šventėmis
Gimines, draugus ir drauges šioje šalyje ir 

Lietuvoje ir visus darbo žmones veikiančius už 
taiką ir socialini progresą.

ALISĖ JONIKIENE
Kingston, N. Y.

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus čia 
Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventėmis ir 
Naujais metais. Linkiu viso geriausio ir taikaus 
sugyvenimo visame pasaulyje.

VALERIA SAMUOLIS
Chicago, Ill.

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 
drauges, gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje.

Taipgi sveikiname “Laisves” personalą, jos 
skaitytojus ir rėmėjus. Linkime visiems laimingų 
1980 metų, geriausios sėkmės ir sveikatos, energi
jos kovoje už taiką ir pažangą pasaulyje.

MONIKA TRAKIMĄVICIENE 
ir šeima 

Norwood, Mass.

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Prieš kelias dienas Meksi
kos sostinėje įvykusios tarp
tautines konferencijos, ku
rioje dalyvavo atstovai iš 80 
šalių, reikalaudami Puerto 
Ricai nepriklausomybės, jau 
pradeda susilaukti gerų at
garsių. Iš Washingtono pra
nešama, kad kongresmanas 
Ronald Dellmus, demokratas 
iš Californijos, pradžioje 
1980 metų įneš į Atstovų 
Rūmus bilių už suteikimą 
Puerto Ricai nepriklausomy
bės Kova užvirs ir Kongrese. 
Ji pasieks visus šalies kam
pus.

□
Pas mus, Amerikos pažan

giuosius lietuvius, jau labai 
sena graži tradicija su nau
jais metais per “Laisvę” pa
sveikinti savo artimuosius 
šioje šalyje ir Lietuvoje. Visi 
skaitytojai ir rėmėjai esate 
nuoširdžiai prašomi nepa
miršti tą padaryti ir šiemet.

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir. 
laimingų Naujųjų metų.

ONA SILKS [ŠILKIENĖ] 
Vilnius, LTSR

Žiemos švenčių proga
Sveikiname visus laisviečius, gimines, draugus 

bei pažįstamus. Linkime visiems tvirtos sveikatos 
ateinančiuose metuose.

JUOZAS ir JUZE ŽIŪRAI 
Hot Springs, Ark.

Sveikinu visus mano gimines, draugus ir drau
ges, gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Taipgi sveikinu visą laikraščio “Laisvės” perso
nalą, jos skaitytojus ir rėmėjus. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos, geros sėkmės, ryžto ir energijos 
veikloje.

Linkiu kad šie Naujieji metai atneštų taiką ir 
šviesesnį rytojų visai žmonijai.

M. UŽDĄ VINIS
Norwood, Mass.

SVEIKINAM

su Žiemos šventėmis 
ir Naujaisiais metais

Visus mūsų draugus, drauges ir gimines Ameri
koje ir Tarybų Lietuvoje.

Taipgi sveikiname visą “Laisvės” personalą ir jos 
skaitytojus, ir rėmėjus.

Linkime visiems stiprios sveikatos, geros sėk
mės, ryžto ir energijos veikloje.

Linkime kad šie Naujieji metai atneštų taiką ir 
šviesesnį rytojų visai žmonijai.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENE
Westwood, Mass.
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

SUNU IR DUKTERŲ 
PENSIJONIERIU 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 2-ą d. Clairmont 
salėje įvyko Sūnų ir Dukterų 
Pensijonieriu Klubo susirin
kimas. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas J. Yla.

Šio Klubo sekretorius J. 
Morkis su savo žmona, Aida, 
buvo išvykęs atostogų į Flo
ridą, tai prieš pradedant 
klubo reikalus, perdavė at
vežtus linkėjimus nuo St. 
Petersburgo Lietuvių Pensi
jonieriu Klubo. Taipgi jis 
papasakojo kelionės įspū
džius keliaujant po Karibų 
vandenyną. Jie aplankė Gua
temala, Hondūrą ir Meksiką. 
Meksikoje buvo nuvykę pasi
žiūrėt iškasenų ir griuvėsių 
Mayjo gyventojų, kurie gy
veno tenais apie 3 tūkstan
čius metų prieš Kristaus 
gimimą.

Atrodo, kad sekretorius 
buvo patenkintas savo atos
togomis ir parsivežė naujų 
idėjų Toronto Pensijonieriu 
Klubui.

J. Morkio protokolas, A. 
Guobienės ir S. Kuisio finan
siniai raportai buvo priimti.

Nutarta surengti Naujų 
Metų sutikimo šokius. Įvyks 
gruodžio 31 d. 5 v. v. Clair
mont salėje.

Klubo nariams įžanga ne
mokama. Nenariams—5 dol.

Tą vakarą pasidarbuot ap
siėmė I. Rukienė, A. Ylienė, 
E. Paberalienė, S. Paberalis, 
S. Kuisys, J. Žulys, J. Mor
kis.

Valdybos rinkimą paliko 
kitam susirinkimui, po Naujų 
metų, nes šiuo kartu susirin
kimas nebuvo skaitlingas.

w Su Naujaisiais metais S
Sveikiname mielus gimines, draugus bei pažįsta

mus Tarybų Lietuvoje. Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos valstijose. Linkime stiprios sveikatos 
sėkmės gyvenime. Lai gyvuoja pasaulyje taika!

Naujų metų proga
Sveikiname visus draugus, gimines ir pažįsta

mus, gyvenančius Kanadoj J. A. V. ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkime geriausios sėkmės visuomeni
niame darbe siekti pažangos, visuotino nusiginkla
vimo ir taikos pasauly, daug laimės ir sveikatos 
asmeniniame gyvenime

Su Kalėdomis ir Naujais metais, sveikiname 
visus mūsų gimines ir draugus Kanadoje, Jungti
nėse Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

Žiemos švenčių ir Naujųjų metų proga sveikinu 
gimines ir draugus Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir 
visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė.

J. Žukauskas, Literatūros 
Draugijos pirmininkas, pra
nešė, kad Literatūros Drau
gija šaukia susirinkimą gruo
džio 16 d., 1 v. p. Clairmont 
salėje. Po susirinkimo bus 
rodomi filmai.

ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Gruodžio mėnesyje per Sū
nų ir Dukterų Pensininkų 
Klubo rengiamus “Bingo”, 
atšventė savo gimtadienius 
geri darbuotojai ir rėmėjai 
šio Klubo; J. Šimkūnas, M. 
Vaitkūniene, Mrs. Kižienė.

Jubiliatams buvo sudai
nuota “Linksmo gimtadie
nio”. Atsilankiusieji buvo pa
vaišinti gėrimais ir užkan
džiais. Janina N.

PRANEŠIMAS
Lapkričio 18 d. susirinkime 

buvo pakeistas Lietuvių Li
teratūros Draugijos Toronto 
kuopos susirinkimų laikas. 
Nuo dabar kuopos susirinki
mai įvyks kiekvieno mėnesio 
3-čią šeštadienį, 1 vai. po 
pietų, Sūnų ir Dukterų Klu
bo patalpose. Pirmas susirin
kimas, pagal naują patvarky
mą, įvyks gruodžio 16 d., 1 
vai. pietų. Tai bus metinis 
susirinkimas. Kuopos komi
tetas prašomas paruošti me
tinį raportą. Reikia patikrin
ti, ar visi kuopos nariai yra 
pasimokėję duokles. Taipgi: 
Kaip einasi su laikraščių ve
damais vajais? Ar visi esate 
atsinaujinę prenumeratas? 
Visi į metinį susirinkimą 
ateikime su geromis žinio
mis.

Kuopos Komiteto vardu, 
S. K.

A. E. MORKEVICAI
Laval, Que., Canada

P. ir S. PAJUODŽIAI
London, Ont., Canada

S. E. A. BALTULIŲ šeima.
Windsor, Ont., Canada

“LAISVĖ”

Šiaulių rajono kolūkis “Raudonoji vėliava”—vienas iš 
geriausių ūkių Lietuvoje. Jis garsėja ne tik ekonominiais 
pasiekimais, bet ir savo šokėjais, dainininkais, muzikan
tais. Nuotraukoje matome kolūkio kaimo kapelą.

Montreal, Que
ŠIRDINGAI 
DĖKAVOJAME

Visiems mūsų geriems 
draugams ir draugėms, kurie 
prisidėjote ir dalyvavote 
mums suruoštose 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuvėse, įteikėte brangias ir 
vertingas dovanas, taipgi 
asmeniškas, reiškiame gi
liausią ir nuoširdžiausią pa
dėką. Dėkavojame už sveiki
nimus žodžiu ir raštu. Ypač 
sujaudino sveikinimai sesu
tės, seserėčių ir brolio iš T. 
Lietuvos.

Bene didžiausią padėką 
reiškiame šio pobūvio suruo
šimo sumanytojoms ir vi
siems, visoms, kurie įdėjote 
tiek daug darbo. Ačiū, ačiū!

Visiems visuomet būsime 
dėkingi

A. A. Mikuliai
Montreal, Canada

PERGYVENO OPERACIJĄ
O. Mikaliūnienė, Montreal 

General ligoninėje pergy
veno sunkią operaciją, kuri 
anksčiau buvo atidėta dėl tos 
ligoninės darbininkų streiko.

SUSILAUKĖ PIRMAGIMIO
L. H. Castarele (Ch. Mic- 

kūno jaunesnieji duktė) su
laukė pirmagimio sūnelio. 
Šeimai ir seneliams džiaugs
mas. P.

PADĖKA
Montreal© Sūnų ir Dukte

rų Pašalpinė draugija suren
gė metinj balių rugsėjo 29 d. 
šv. Kazimiero parapijos salė
je. Salėje prisirinko daug 
svečių. Visi labai puikiai dar
bus atliko. Kaip nariai, taip 
ir nenariai, dirbo kaip viena 
šeima. Didelis ačiū visiems 
darbininkams už suneštus 
skanumynus, dovanas, kur 
davė mums daug pelno. Ačiū 
A. K. Keršiams, kurie atvy
ko iš Vėl David, Que., atvež- 
dami grybus ir ausikes visam 
baliui.

Balius buvo pasekmingas 
ir pavyzdingas. Mes jį ilgą 
laiką prisiminsime.

Naujųjų metų proga
Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus gyve

nančius Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje. Linkiu 
“Laisvės” kolektyvui, skaitytojams, ir rėmėjams 
daug energijos, sveikatos ir laimingų Naujųjų 
metų.

Dar kartą: ačiū visiems 
atsilankiusiems ir tiems, ku
rie tiek daug darbo įdėjote. 
Tai buvo nelengvas darbas.

Dr-jos sek. Janina

UŽBAIGĖ KELIONĘ
Šiais metais gegužės 26 d. 

labai puiki grupė aplanke T. 
Lietuvą ir kitas šalis, vado
vaujant Jonui Vilkeliui. Gru
pę sudarė 16 turistų, dau
giausia čia gimusių. Atrodė 
kaip viena šeima. Sugrižę 
visi palaikė gerus ryšius tar
pe savęs, ir visi galvojo dar 
susitikti ir pasidalinti kelio
nės įspūdžiais. Tad rugsėjo 
15 dieną visi susirinko pas 
bendrakeleivius W. K. Gen- 
tamenus, gražioje jų reziden
cijoje į St. Agente, Que. 
Suvažiavo su maistu, albu
mais/nuotraukomis, dalinosi, 
džiaugėsi, kad galėjo pama
tyti tėvų žemę, susitikti su 
giminėmis. Kokie jų buvo 
gražūs ir malonūs įspūdžiai.

Atsirado muzika. Visi šo
ko, dainas dainavo, viens 
kitą pagerbė, ir vis klausė, 
kada vėl visi važiuosime?

Aš sėdžiu ir galvoju: Koks 
yra didelis skirtumas tarpe 
kai kurių turistinių grupių. 
Kiti sugrįžę paleidžia viso
kių išgalvotų nesąmonių, kad 
tik galėtų kuo blogiau 
apteršti gražiai bujojančią T. 
Lietuvą arba vienas kitą iš 
bendrakeleivių. O ši grupė, 
atrodo, myli viens kitą, rodo
si džiaugsmas trykšta iš jų 
akių.

Gaila, kad negalėjo daly
vauti K. Žiniusienė, nes ją 
buvo liga prispaudusi ir tuo 
sykiu buvo ligoninėj. Bet 
bendrakeleiviai ir jos nepa
miršo. Pasiuntė į ligoninę 
gražią ir kuklią dovanėlę, 
linkėdami jai daug sveikatos.

Užbaigimui žodį tarė J. 
Vilkelis, padėkodamas vi
siems už draugiškumą ir 
kooperaciją. Sako, gražiai 
užbaigė kelionę. Iki kito sy
kio!

Tokių turistų, aš tikiu, 
laukia T. Lietuva, ir mes jais 
džiaugiamės. J-na

J. SHINKUNAS
Toronto, Canada

JOSEPH BRAZDŽIUS $
Sudbury, Ont., Canada įį

ST. PETERSBURG, FLA Binghamton, N. Y

Lapkričio 17 dienų Lietu
vių Piliečių klubo salėje įvy
ko klubo renginys—žiemos 
sezono atidarymas.

Renginys gerai pavyko. 
Publikos susirinko skaitlin
gai. Šeimininkai M. Ir A. 
Raškauskai pobūvio dalyvius 
pavaišino skaniais valgiais.

Po pietų klubo prez. Valys 
Bunkus paprašė publiką ra
miai užsilaikyti, nes prasidės 
programa.

Jis pristatė solistą Stasį 
Kuzmicką ir pijanistę Heleną 
Janulytę. Stasys atliko porą 
dainelių. Toliau sekė solistas 
Larry Strack. Po to Violet ir 
Stasio Kuzmicko duetas.

Solistai ir duetistai savo 
puikiais balsais žavėjo publi
ką.

Programą pabaigė Dainos 
Mylėtojų Choras; vadovavo 
Heleną Janulytė.

Programa buvo įdomi; pu
blika atlikėjus palydėjo 
gausiais aplodismentais. V. 
Bunkus širdingai padėkojo 
solistams, duetistam, Dainos 
Mylėtojų chorui ir vadovei 
Helenai Janulytei. Po to se
kė šokiai.
KUOPOS VEIKLA

Lapkričio 22 dieną Lietu
vių Piliečių klubo salėje įvy
ko LLD 45 kuopos gražus 
renginys, Padėkos dienos 
proga. Šeimininkai M. ir A. 
Račkauskai pagamino tradi
cinius kalakuto pietus. Salė 
prisipildė dalyviais, buvo 
svečių ir iš tolesnių vietų. Iš 
Toronto broliai Morkiai. 
John Morkis buvo pakviestas 
pakalbėti. Jis sveikino pobū
vio dalyvius ir linkėjo jiems 
viso geriausio.

Sakė, kad jiems malonu 
dalyvauti šioje sueigoje, nes 
turi progą susitikti senus 
pažįstamus. Pas Stasį ir 
Violet Kuzmickus buvo atvy
kę sūnus Donald, marti Ter
ry ir du anūkai iš Jackson
ville, Fla. Kuzmickų sūnus 
Donald yra muzikas ir turi 
puikų, išlavintą balsą. Jis 
atliko solo. Po to tėvas ir 
motina Kuzmickai dainavo 
duetą, sūnus armonika jiems 
akomponavo. Buvo gražus 
trijo. Pabaigai Dainos Mylė
tojų choras padainavo keletą 
dainelių. Vadovavo Helena 
Janulytė. Muzikas Walteris 
Strolis pagrojo šokiams. Po
pietė prabėgo linksmai.

Gruodžio 1-mą dieną savo
je salėje klubiečiai turėjo 
mėnesinį susirinkimą. Jį pra
vedė klubo prez. Valys Bun
kus.

Buvo pagerbtas tylos mi
nute miręs klubo narys Juo
zas Kelleris.

Toliau buvo valdybos ra
portai. Aldona Aleknienė 
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą.

V. Bunkus pranešė, kad 
praėjusį mėnesį klubo rengi
niai buvo sėkmingi. Padėko
jo klubiečiams už prisidėjimą 
darbu prie klubo renginių. 
Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė klubo finan
sų stovį. Iš renginių praneši
mą pateikė Pranas Mockape- 
tris.

Raportai buvo priimti.
Į klubo valdybą 1980 me

tams išrinkti sekami klubie
čiai: prezidentas Valys Bun
kus, viceprezidentas Walte
ris Dubendris iš pareigų pa
sitraukė.

Jo vietą užėmė Juozas 
Vaitkus.

Susirinkimas nutarė W. 
Dubendrį palikti valdybos 
garbės nariu. Valdyboje: fi
nansų sekr. Adelė Pakalniš
kienė, iždininkė Tillė Lukie- 
nė, protokolų sekr. Aldona 
Aleknienė.

Direktoriai: Helena Janu
lytė, Jonas Gresh, Walteris 
Dūda, R. Feiferis, Povilas 
Alekna.

Prie bilietų sutiko dirbti 
Pranas Mockapetris, tvarkos 
prižiūrėtoju Stasys Kuzmic
kas.

Šeimininkai: Monika ir An
drius Raškauskai.

“Laisvės” korespondente" 
Verutė Bunkienė, “Vilx 
nies”—Julė Andriulienė. v

Pas mūsų organizacijų dar
buotojus Bronę ir Juozą 
Vaitkus viešėjo jų niece An
na ir jos vyras DiSalvo. 
Svarbu priminti kad Anna 
DiSalvo aktyviai veikia LDS 
112 kuopoje Chicago, Ill. 
Linkiu sėkmės Annai.
PRANEŠIMAS

Gruodžio 15 dieną klubie
čiams pietūs bus nemokamai.

Gruodžio 22 dieną LLD-45 
kuopos parengimas.

Gruodžio 29 dieną klubo 
renginys, pietūs 12 vai.

Sausio 1 dieną, antradienį, 
Dainos Mylėtojų choras su
ruoš Naujų 1980 metų sutiki
mą.

Pietūs bus 12 vai. Po pietų 
Choras ir solistai išpildys 
gražią Naujametinę progra
mą.

Prašom visus įsidėmėti ir 
sutikti Naujus metus su Dai
nos Mylėtojų choru.

Įvyks 314 15 Avė., South.
V. Bunkienė

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 
pažįstamus Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime vi
siems sveikatos, sėkmės ir laimingų Naujųjų metų.

TERESĖ SIMAS
Tallahassee, Florida

ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir gimines, 

Linkiu visiems laimingų Naujųjų metų. Lai atei- tC 
nantieji mėtai atneša mums visiems sveikatą.

PETRONE MALINAUSKIENĖ $
Chicago, Illinois

Naujųjų metų progr
Visiems mano bičiuliams ir pažįstamiems linkiu 

viso geriausio ateinantiems metams.

SUZANA KAZOKYTĖ-JONES
Frackville, Pa. '

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 
Metais visus savo gimines, draugus ir pažįstamus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems daug laimės gyvenime ir, kad 
pastovi taika būtų pravesta ateinančiais metais.

ST. PETERSBURG, FLA,

Mirus

Joseph A. Keller
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą žmonai 

Petronėlei F., penkiems anūkams, ir keturiems 
proanūkiams, artimiesiems bei draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB

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

5 TAS PUSLAPIS

Gruodžio 5 dieną mirė Juzė 
Navalinskienė, daug metų 
sirgus Willow Point Nursing 
Home. Ją palaidojome 
Spring Forest kapinėse šalia 
jos vyro Antano Navalinsko, 
kuris mirė 1978 metais. Tai 
šio pranešimo rašytojui teko 
pakalbėti Bednarskio šerme
ninėje ir ant kapinių. Buvo 
paskaityta Antano Metelio- 
nio parašyta kalba.

Juzė buvo mūsų LDS 6 
kuopos narė nuo pat kuopos 
gimimo.

Po laidotuvių kuopos sek
retorė Marcelia visus palydo
vus užprašė į savo namus ir 
pavaišino užkandžiais. Jai už 
tai širdingai ačiū.

Juzė, rodos, nepaliko jokių 
giminių.

* * *
Mūsų LDS 6 kuopos susi

rinkimas įvyks 1980 m. sau
sio 4 dieną. Malonėkite visi 
nariai ir narės atsilankyti, 
nes bus naujos valdybos rin
kimas ir užsimokėjimas duo
klių už 1980 metus. Tai 
svarbu.

J. Vaicekauskas

ELIZABETH REPSHIS
Dorchester, Mass.
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Naujųjų metų proga

visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, sėkmės, džiaugsmo 
ir daug energijos.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

&
Su Naujaisiais metais J?

Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti- 
muosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje, Pietų jS 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime aa 
geros sveikatos, daug laimės ir šviesių 1980 metų.

ILSE ir ANTANAS BIMBAI
Richmond Hill, N. Y.

£ Žieminių švenčių proga širdingai sveikiname 
* gimines, draugus, bičiulius ir visus Taikos mylin- 
£ čius žmones Lietuvoje ir Amerikoje. Linkime 
Įį sveikatos ir sėkmės gyvenime su ateinančiais 
r\ Naujaisiais metais.

N. P. VENTAI
Brooklyn, N. Y.

Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės 
ir sėkmės gyvenime.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Su Naujaisiais metais

Proga žiemos švenčių ir Naujųjų metų sveikina
me savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems laimingų Naujųjų metų ir 
sveikatos.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, New York

Žieminių švenčių proga
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietu

voje, Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis 
šventėmis ir Naujaisiais metais.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

Žiemos švenčių proga

JULIA LAZAUSKIENĖ
Miami, Fla.

Sveikinu visus gimines, draugus, bičiulius ir 
“Laisvės” darbuotojus Amerikoje, Kanadoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Taipgi sveikinu Aido Choro 
narius ir New Yorko Lietuvių Moterų Klubo nares.

Linkiu visiems sveikų ir laimingų Naujųjų metų.

Naujųjų metų proga

ONA BOIALLIS 
Maspeth, N. Y.

Atnaujindama prenumeratą savo mielai sesutei 
Lietuvoje, noriu pasveikinti sesutę ir švogerį Oną 
ir Rapolą Užkurėlius, jų dukras Birutę ir Jūratę; 
taipgi Lietuvoje gyvenančius giminaičius Eduardą 

. ir Marytę Juknevičius ir jų sūnelį Mantuką. 
Sveikinu visus kitus artimuosius Lietuvoje ir 
Amerikoje. Lai Naujieji metai atneša sveikatą, 
laimę ir taiką visame pasaulyje.

NETEKUS DARBO ŽMONIŲ DRAUGO Naujųjų metų sutikimas
Juozą Weiss pirmą kartą 

sutikau ir susipažinau 1945 
metais, tik neseniai buvo 
užsibaigęs Antras pasaulinis 
karas. Nuo to laiko su Juozu 
tapome geri draugai, am
žiaus skirtumas nebuvo kliū
tis veikime. Juozas Weissas 
gimė Lietuvoje netoli Kauno. 
Dar mažam esant tėvai išvy
ko iš Lietuvos į Angliją ir 
išsivežė sūnų Juozą.

Apsigyveno Bells Hill Sco- 
tijoj. Tenai jis augo ir bren
do tarp darbo žmonių. Kiek 
palankęs mokyklą, gavo dar
bą maisto krautuvėje. Dirb
damas krautuvėje susipažino 
su mergina Annie Shobrins- 
kiūte ir su ja apsivedė Man
chester, Anglijoje.

Juozas ir žmona į Ameriką 
atvyko 1906 metais ir apsi
gyveno Brooklyne. Už kiek 
laiko jis gavo darbą cukraus 
išdirbystės fabrike. Toje 
cukrinėje jis išdirbo apie 30 
metų, kol ji užsidarė ir tuo
met Juozas tapo bedarbiu. 
Už kiek laiko įsidarbino sy- 
rupo išdirbystėje Yonkers, 
N. Y.

Juozas Weiss nuo pat at
vykimo į Ameriką įsitraukė į 
progresyvių judėjimą. Jis,

Iš kairės: daktaras A. Petri
ką ir Juozas Weiss. Nuotrau
ka daryta A. Petrikos 1969 
m. kovo 16 d., Laisvės salė-

kaip ir dauguma Amerikoje 
gyvenančiu pažangių lietu
vių, buvo tampriai susirišęs 
su pažangiuoju Amerikos 
darbo žmonių judėjimu už 
geresnį gyvenimą. Juozas 
Weiss mažai kada apleisdavo 
tarptautinius darbininkų su
sirinkimus, suvažiavimus. 
Gegužines demonstracijas ir 
pagal išgalės, paremdavo tas 
organizacijas.

Juozas Weiss buvo kuklus

ir draugiškas. Jis nemėgo 
pasakoti apie save, bet jis 
buvo geras organizatorius, 
gaudavo “Laisvei” skaitytojų 
ir įrašydavo naujų narių į 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą. Juozas per 28 me
tus buvo išrenkamas į 
L. D. S. centro komitetą. Jis 
daug dirbo L. D. S. ir 
L. L. D. kuopų valdybose.

Juozas Weiss per kelius 
metus turėjo širdies ligą, bet 
nepasidavė tai ligai. Jis daly
vaudavo judėjime, lietuvių ir 
tarptautiniuose darbininkų 
suėjimuose.

Bet visiems ateina tas lai
kas, kada reikia būti atsar
giem kas liečia širdį. Tai ir 
Juozui reikėjo sustoti veikus 
ir jau keli metai mes jo 
nebematėme mūsų tarpe.

Juozas Weiss išgyveno il
gą, gražų amžių,ne vien tik 
sau jis atliko daug geru 
darbų ateities kartoms.

Juozas Weiss mirė 1979 m. 
spalio 11 d. sulaukęs 94 
metus.

Reiškiame širdingą užuo
jautą sūnui Richardui, duk
rai Frances ir visiems arti
miesiems, draugams ir pažįs
tamiems. Paul Venta

Per daug metų Aido Choras ruošia tradicinį 
Naujųjų metų sutikimą.

Šiais metais sutikimas ir balius įvyks gruodžio 30 
diena, sekmadienį (Sunday). Gerai isitėmykite 
gruodžio 30 d.

Sutikimas įvyks “Laisvės” salėje 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N.Y.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Bus geros vaišės, muzika, dainos ir šokiai. Kur 

kitur už $8 galėsite sutikti Naujus metus.
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. AIDO CHORAS

Moterų Klubo 
narėms

Gruodžio 18 d. įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Šiame susirinkime rinksi
me valdybą ateinantiems 
metams, o po susirinkimo 
bus vaisęs, kurias prisiėmė 
paruošti Onutė Keraminienė 
ir Sofija Stasiukaitienė. 
Taipgi nutarėme turėti 
“grab bag”, tad prašome 
nares atsinešti po dovanelę 
dėl “grab bag”. Valdyba

N. Y. Pažangių Lietuvių Moterų veikla
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubo susirinkimas įvyko 
lapkričio 20 d. Laisvės name. 
Susirinkimą pradėjo Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė, o 
pravesti susirinkimą išrinkta 
Bronė Keršulienė.

Pradedant susirinkimą B. 
Keršulienė pasakė, kad jai

yra linksma ir malonu daly
vauti Klubo susirinkime po 
tiek ilgo laiko. Mat, ji dėl 
savo ir vyro sunegalavimų, 
negalėjo dalyvauti. Mes vi
sos linksmos, kad ji ir vėl su 
mumis dalyvauja.

Užrašų sekretorė Nastė 
Buknienė perskaitė praėjusio

Žieminių švenčių proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais metais.

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

| SVEIKINIMAS i 

įjK Žiemos švenčių ir Naujųjų metų proga sveikinu $$ 
ji gimines ir draugus Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų o 

Lietuvoje. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir AM 
vi visokeriopos laimės gyvenime. vT
Sg Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė.

U KONSTANCIJA RUŠINSKIENĖ X®
Brooklyn, N.Y. fį

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų metų proga

Sveikiname visus mūsų pažįstamus bei draugus. 
Linkime visiems laimingų ir sėkmingų Naujųjų 
metų. •

NELLIE ir EDMUND SHUMBRIS
Bayside, New York

Brangūs mano Bičiuliai ir Giminės Amerikoje ir 
Lietuvoj. Priimkite mano nuoširdžiausius sveikini
mus ir pačius geriausius linkėjimus Naujų metų 
proga.

Rocky Point, N. Y.
K. PETRIKIENĖ

| Žieminių švenčių proga |
g? Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 
g? Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
W su ateinančiais Naujaisiais metais.

W MARY ADAMS [ŽVIRBLIENĖ]
g? Ronkonkoma, L. L, N. Y. įK

susirinkimo jos gabiai užra
šytus užrašus. Finansų sek
retorė Anne Yakstis ir iždi
ninkė Nelė Ventienė raporta
vo, kad jau žymiai sumažėjo 
mūsų iždas, nes atnaujinome 
septynias prenumeratas į 
Lietuvą ir aukojome į “Lais
vės” fondą nemažą sumą. 
Dovanų komitetas Ona Ba- 
barskienė ir Julė Lazauskie
nė rūpestingai tvarko dova
nas.

Sergančių narių tarpe turi
me Emilijos Liepienės dukrą 
Liliją, kuri sunkiai buvo su
sirgusi. Išreiškėme užuojau
tą mūsų narei E. Liepienei. 
Linksma buvo girdėti, kad 
mūsų Ona Čepulienė jau su- 
sveiko. Bronės Keršulienės 
giminaitė mūsų Klubo narė 
Ona Skirgailienė mirė Chica- 
goje. Reiškiame užuojautą 
Bronei ir Walteriui Keršu- 
liams.

E. Kasmočienė ir Teresė 
Simienė sveikina klubietes. 
Sužinojome, kad mirė S. 
Simas ir išreiškėme užuojau
tą mūsų mielai narei Teresei, 
netekusiai mylimo draugo.

Buvo kalbėta apie filmų 
rodymą iš Lietuvos, nes da
bartiniu laiku lankosi Ameri
koje filmininkas Verba. Pa
likta valdybai susižinoti ir 
surengti filmų vakarą, jei tai 
bus galima.

Ieva Mizarienė kvietė vi
sas nares skaitlingai atsilan
kyti į sekamą susirinkimą 
gruodžio 18 d., kuris bus 
paskutinis šiais metais, nęs 
tai bus rinkimas naujos yąl- 
dybos sekantiems metams ir 
po susirinkimo turėsime vai
šes, taip pat ir “grab bag”.

Po susirinkimo prie vaišių 
Julija Lazauskienė jautriai 
kalbėjo, kad ji išvyksta iš 
New Yorko ir važiuoja pas 
dukrą į Floridą. Mes visos 
apgailestaujame Julės išvy
kimo, nes ji buvo veikli mūsų 
narė. Linkime Julei laimin
gai gyventi pas dukrą, bet 
norėtume, kad ji sugrįžtų 
pas mus pavasarį.

Piniginiai aukojo šios na
rės: per spalio susirinkimą 
po $5 S. Stasiukaitienė, M. 
Stukienė ir F. Mažilienė; $3
N. Skublickienė; $1.25 M. 
Stripeikienė. Per lapkričio 
susirinkimą aukojo po $5 J. 
Lazauskienė ir A. Rainienė; 
po $3 Ona Babarskienė ir U. 
Bagdonienė. Su maistu ir 
dovanomis prisidėjo lapkričio 
susirinkime, E. Sirgedienė,
O. Keraminienė, M. Šukai- 
tienė, J. Lazauskienė ir S. 
Stasiukaitienė. Ačiū joms.

Koresp. A. Rainienė

New Yorkas. — Lapkričio 
7 d. prie Kubos Misijos 
Jungtinėse Tautose sprogo 
bomba. Pastatui žalos nepa
darė, bet sužeidė du policis- 
tus. Aišku, kad bombą padė
jo socialistinės valdžios prie
šai, pabėgę iš Kubos.

Mirė
Albertas Radžiūnas, Silver 

Bell kepyklos savininkas, su
laukęs 50 metų amžiaus, 
staiga mirė gruodžio 4 d.* ♦ *

“Laisvės” skaitytojas 
Charles Wilkas mirė gruo
džio 6 d. Pastaroju laiku jis 
gyveno Maspethe Midway 
Nursing Home. Jis buvo pa
šarvotas Kodis Funeral 
Home, Maspethe ir palaido
tas gruodžio 10 d.* * ♦

Brooklynietis Jonas Kriau
čiūnas apie kurį neseniai 
buvo “Laisvėje” rašyta, kad 
kilus gaisrui jo namuose, 
sunkiai apdegė mirė New 
Yorko Veteranų ligoninėje. 
Palaidotas veteranų kapinė
se, Long Island. Jis buvo 
“Laisvės” skaitytojas.

Liko brolis Juozas su šei
ma Euclaire, Mich. ir Lietu
voje sesuo Stefanija ir brolis 
Kazimieras su šeimom. L M.

TALLAHASSEE, FLA. 
Mirus

Stasiui Simui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Teresei, 

visai šeimai ir visiems artimiesiems bei draugams.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI 
Brooklyn, N. Y.

ED. ir NELLIE SHUMBRIAI
Bayside, N. Y.

BRIEFS
Christmas cards are com

ing. On one of my cards it 
says:

“Thoughts of friends 
far and near 
Are close to heart 
this time of year . . .”

It is so true. It is a nice 
tradition to greet friends 
when we are sending away 
old year and welcome the 
new. And that we can do 
best on pages of “Laisve”. It 
saves time and money, un
less you would like to write a 
few lines extra. Many of us 
are trying to catch up with 
our corresponding with sea
son’s greetings. Well, enjoy, 
however you are doing it.

* * *
During a recent 12-month 

period, an estimated 22,000 
Americans were taken to 
hospital emergency rooms 
with injuries related to use 
of cosmetics, according to a 
survey by the Food and 
Drug Administration.* * *

This month will mark the 
twentieth anniversary of the 
passing of the Declaration of 
Rights of the Child by the

United Nations’ General As
sembly.

Delegates from 130 coun
tries converged in Moscow 
for world conference entit
led, “For a peaceful and 
secure future for all child- II ren. * ♦ *

Annual People’s Bazaar 
and Book Fair is going to be 
held December 14, 15 and 
16. Friday 6-10 pm, Satur
day 10-6 pm and Sunday 10-3 
pm at 235 West 23rd Street, 
New York City. Friday eve
ning dinner; Saturday and 
Sunday sandwiches, cake 
and coffee. Special children’s 
program Sunday, 2 pm.

On sale are:
New & Used Books 
Plants
Picture Framing 
Fabrics
Household Items
Assorted Imports & Many 

Other Items
Daily Raffle
Art Exhibit & Sale
Records
Handi-crafts 
Jewelry

An International fashion competition—“Intermoda 79/80” 
was held in Europe. Soviet Union was represented by 
Estonian Fashion House and got a gold ribbon.

On the picture are Estonian models showing new 
fashions. Use




