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A. BIMBA
Prezidento Reagan Admi

nistracijos didelis padidini
mas išlaidų branduolinio gin
klavimosi reikalams ir nu
tarimas tuojau pradėti masi
niai gaminti branduolines 
neutronines bombas visą pa
saulį sujaudino ir pritrenkė! 
Žmonija dar nėra pamiršusiu 
ir niekad nepamirš, kad ne 
hitlerinė Vokietijos valdžia, 
ne kurios kitos šalies reakci
nis fašistinis režimas buvo 
pirmutinis panaudoti atomi- 
nę-branduolinę bombą, bet 
mūsų — Jungtinių Valstijų 
valdžia! Taip, šios šalies val
džia “susidorojo” su Japoni
jos miestais Hirošima ir Na
gasaki! Ir dabar, kaip ma
tome, jinai kol kas ne tik 
pirmutinė, bet ir vienintelė 
pasileido masiniai gaminti 
neutroninę bombą. Gamini-

DARBO DIENOS PARADAS

Vaizdas iš Darbo dienos parado New Yorke. Streikuojančių 
lėktuvų kontrolierių unijos prez. Robert E. Poli sveikinasi 
su AFL-CIO prez. Lane Kirkland.

mas, juk reiškia ruošimąsi ją 
naudoti.

Ir dar ji ne tik pati nutarė 
gaminti ir jau gamina, betgi 
verčia Europos kapitalistines 
šalis leisti ją dislokuoti savo 
teritorijose. Baisu ir pagal
voti, koks pavojus pasaulines 
taikos reikalams!

□
Šiomis dienomis New Yor- 

ko apylinkėje lankėsi žymioji 
veikėja kalifornietė Ameri
can-Russian Institute pirmi
ninkė Ksavera Karosienė. 
Jai čia buvo suruoštos priim
tuvės ir pagerbtu vės jos 
80-osios gyvenimo metinės. 
Ją pasveikinti susirinko gra
žus būrelis apylinkės pažan
giečių draugų ir draugių. 
Visi jie karštai viešnią svei
kino ir linkėjo dar daug daug 
jos gyvenime ir prakilnioje 
veikloje saulėtų metų!

Beje, veikėja čia buvo ke
lioms dienoms apsistojusi 
grįždama iš Tarybų Lietu
vos, kur jinai svečiavosi net 
keletą savaičių. Sakė, kad 
ten savo viešnage jinai esan
ti labai, labai patenkinta.

□
Laikas greitai bėga, o iš 

mūsų Prezidento dar vis nie
ko nesigirdi apie jo susitiki
mą su Tarybų Sąjungos pre
zidentu Leonidu Brežnevu 
pasitarimui pagerinti santy
kius su Tarybų Sąjunga ir 
sumažinti įtampą pasaulinėje 
arenoje.

Juk Brežnevo pasiūlymas 
susitikti ir tartis seniai, se
niai yra jo rankose. Toks 
didelis santykių pablogėji
mas labai kenkia taikos rei
kalams ir didina branduolinio 
ginklavimosi varžybas.

□
Kas liečia naminę padėtį ir 

reikalus, tai Reagano prezi
dentavimu liaudyje jaučia
mas didelis nusivylimas. 
Ypač įdomu ir svarbu, kad 
nusivylimas jaučiamas darbo 
unijų judėjime. Daugelio uni
jų vadai jį jau atvirai vadina 
“Turtuolių prezidentu”. Tai 
labai teisingas pavadinimas.

Reikia tikėtis, kad šis nusi
vylimas su laiku pavirs orga
nizuota kova, nes nėra jokių 
ženklų, kurie rodytų, jog 
reikalai pasitaisys, pagerės. 
Viskas rodo kaip tik priešin
gai . . .

New York. — Daugiau 
kaip 100 tūkstančių darbo 
unijų narių, pradedant lėktu
vų kontrolieriais ir baigiant 
Radio City raketėmis, šešias ! 
valandas paradavo šio miesto j 
centre, paminint Amerikos 
darbo žmonių judėjimo šimt
metį. Kartu tai buvo čia 
pirmasis paradas po trylikos 
metų.

Parade dalyvavo AFL-CIO j 
prezidentas Lane Kirkland ir 
daugelis vietinių unijos va
dų. Žygiavo ir miesto meras

Bus tinkama atsvara 
prieš bet kokius 
vakarę ginklus

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas, kalbėdamas čia vie
šinčio Vietnamo komunistų 
partijos vado LeDuan priė
mime, pareiškė, kad TSRS 
ginkluotosios pajėgos turės 
tinkamą atsvarą, jei Ameri
ka ir NATO įsigys naujų 
grėsmingų ginklų. Nors 
Brežnevas neminėjo tokių 
ginklų vardo, bet bendrai 
suprantama, jog tai buvo jo 
reakcija į prez. Reagano ne
seniai paskelbtą nutarimą, 
kad JAV gamins neutronines 
bombas.

Brežnevas nurodė, jog Ta
rybų Sąjunga nuolatos kvie
čia valstybes atsisakyti nuo 
grėsmingų ginklų gamybos, 
bet jei to nebus pasiekta, tai 
jis pabrėžė, jog Tarybų Są
junga nepasiliks abejinga.

Ed K och, bet jis veikiai 
turėjo nusiimti, nes turėjo 
skubėti į savo oficialiąją rezi
denciją — Gracie Mansion, 
kur turėjo įvykti kitos cere
monijos.

Prez. Reagan, nepakvies
tas dalyvauti darbo žmonių 
parade, čia surengė savo 
“paradą” ir susilaukė dėme
sio. Jis atvežė ir New Yorko 
merui įteikė simbolinį čekį 
$85 milijonų sumai — pir
mąjį federalinės valdžios 
įmokėjimą netrukus pradėsi- 
mam tiesti keliui vakarinėje 
miesto dalyje.

Tasai Westway projektas, 
kaip dabar apskaičiuojama, 
kaštuosiąs $2.3 bilijonų ir 
turėsiąs būti nutiestas dar 
šiame dešimtmetyje.

$85 milijonai, kuriuos da
bar federalinė valdžia duoda, 
turėjo padengti visas staty
bos išlaidas, įskaitant ir tei
ses į miesto turimą žemę 
palei Hudson upę. Infliacija 
betgi padarė savo.

Tačiau tą ūkanotą Darbo 
dienos popietę žmonės ma
žiau kreipė dėmesį į to West
way finansavimą, kiek į tai, 
koks skaičius darbo žmonių 
ten galės užsidirbti sau kas
dienę duoną.

=====—-==-=========»===:—....... .......- 
t

Išmetė Piety Afrikos 
delegatus

Jungtinės Tautos. — Ne
paisant. JAV ir kitų Vakarų 
bloko valstybių protesto, Ge
neralinė asamblėja neleido 
kalbėti Pietų Afrikos atsto
vui, o paskui nubalsavo iš
mesti iš posėdžių ir visą 
delegaciją. Asamblėja buvo 
specialiai susirinkusi svar
styti Pietvakarių Afrikos ar
ba populiariai vadinamos Na- 
mibijos klausimo.

Tai jau nepirmas kartas, 
kai Pietų Afrikos atstovai 
pašalinami iš posėdžių. Pir
mą sykį tai buvo 1974 m. ir 
nuo to laiko tas pats pasikar
toja kasmet.

Azijos, o labiausiai Afrikos 
tautos yra bendrai nusista- 
čiusios prieš .Pietų Afrikos 
praktikuojamą aparteido po- 

1 litiką ir ją smėrkia kiekviena 
proga. Dabar sesija buvo su
šaukta Afrikos tautų inicia
tyva. Norėta svarstyti susi
dariusią padėtį po to, kai 
šiemet pavasarį JAV, Angli
ja ir Prancūzija užvetavo 
Saugumo Tarybos rezoliuci
ją, reikalaujančią nutraukti 
prekybą su Pietų Afrika.

Pietų Afrikos delegatai, 
negavę teisės pakalbėti 
asamblėjoje prie stalo, savo 
nuomonę dėstė reporteriams 
privačiai. Jie 'aiškino, jog jie 
turi pagrindu? nesutikti Na
mibijoje ■ pravesti rinkimus 
Jungtinių Tautų priežiūroje, 
nes ši organizacija esanti ša
liška.

Sen. Goldwater jau 
už ryšius su PLO

Washington. — Nukrypda
mas nuo oficialiosios Reaga
no administracijos linijos, se
natorius Barry Goldwater 
per radijo interview pasisakė 
už ryšių užmezgimą su Pa
lestinos Laisvės organizaci
jos atstovais, jei tai prisidėtų 
prie įtempimo sumažinimo 
Art. Rytuose.

Vėliau jis tą savo nuomonę 
dar pakartojo telefonu ki
tiems korespondentams. Jis 
sakėsi, jog jau kelinti metai, 
kai jis tą savo nuomonę 
kartoja, tik niekas jo neklau
so. Jis tvirtino, kad teroriz
mas esantis didele Art. Rytų 
problemos dalimi. “Kodėl 
JAV negalėtų paraginti Iz
raelio Beginą ir arabų vadus 
susėsti su tuo vyru (Yasiru 
Arafatu) prie bendro sta
lo?” — išsireiškęs senato
rius.

Mirė Roy Wilkins
New York. — Eidamas 

80-uosius amžiaus metus 
University Medical Center 
ligoninėje čia mirė Roy Wil
kins -— vienas žymiausių 
Amerikos vadų, kovojusių už 
civilines teises. Jis 22 metus 
vadovavo NAACP draugijai. 
Ir tasai laikotarpis kaip tik 
buvo vienas audringiausių, 
kai prasidėjo neramumai Vy
riausiam Teismui paskelbus 
mokyklų desegregacijos 
sprendimą.

Velionis buvo gimęs 1901 
m. Jis augo tokiais laikais, 
kai buvo plačiai praktikuoja
mas linčo teismas ir kai 
juodosios rasės žmonės netu
rėjo jokio balso. Jis visą savo 
energiją paskyrė kovai už 
civilines teises. Jis studijavo 
Minnesotos universitete, ku
riame jis laimėjo savo pir
mąjį prizą už kalbą prieš 
linčo teismus. Bet pats di
džiausias jam prizas buvo jo 
vadovautosios NAACP orga
nizacijos įnašas į 1954 m. 
laimėjimą, kai pasiekta mo
kyklų desegregacijos. Po to 
sekė visa eilė kitų laimėjimų 
civilinių teisių bare.

Nors vėliau jo vadovauja
ma organizacija ir jis pats 
buvo kritikuojami dėl per 
daug moderuoto požiūrio į 
daugelį dalykų, bet ir tie 
karingai nusiteikę jaunieji 
vadai dažnai turėdavo nusi
leisti prieš Roy Wilkins logi
ką. Jis jiems aiškindavo, jog 
jie per mažai susipažinę su 
praeities istorija.

Koalicija prieš 
MX raketas

Keliauja buvę 
JAV prezidentai

UNIJŲ VADAI KRITIKUOJA 
PREZ. REAGANĄ

Washington. — Darbo die- ’ rodė, 
nos išvakarėse Reagano ad- , esanti 
ministracijos atstovai ir uni- darbo 

staraj^me pusšimtyje, 
prie p’ez. Reagano valdžios
darbininkai neturi pagrindo 
celebruoti.

jų vadai kaltino vieni kitus 
dėl susidorojimo su streikuo
jančiais lėktuvų kontrolie
riais ir dėl prez. Reagano i 
ekonominio plano įtakos dar- ; 
bininkams.

Tai dienai pritaikytame at
sišaukime prez. Reagan pa
brėžė savo ekonominio plano 
pagrindinį tikslą, tardamas 
“jobs, jobs, and more jobs”, 
kas unijų vadams gali turėti
daugiau reikšmės, negu kon
trolierių streikas.

Darbo sekretorius Ray
mond Donovan ABC TV pro
gramoje “Issues and An
swers” gynė prezidento 
sprendimą paleisti kontrolie
rius, nes jie sulaužė priesai
ką nestreikuoti. Jis taip pat 
pareiškė, kad jokios amnesti
jos nebūsią.

Tuo tarpu AFL-CIO prezi
dentas Lane Kirkland kitoje 
TV programoje—NBC “Meet 
the Press” — tvirtino, jog 
“prie esamų aplinkybių yra 
gyvas reikalas sugrąžinti 
tuos kontrolierius į darbą”.

United Auto Workers pre
zidentas Douglas Fraser 
Darbo dienos pareiškime nu-

Numuša lėktuvų 
bilietų kainas

Honolulu. — Pan Ameri
can World Airways prezi
dentas William H. Waltrip 
pranešė, kad visos lėktuvų 
bilietų kainos bus sumažintos 
nuo 50 iki 67 proc. Naujas 
tarifas taikomas tik vidaus 
susisiekimui, jis nelies užjū
rio skridimų. Jis įsigalios po
ros savaičių bėgyje, o kai 
kur—tuojau pat.

Pirmosios klasės bilietai iš 
New Yorko į Los Angeles ir
San Francisco į vieną pusę 
nukris iš $670 iki $369, o 
vadinamieji “Economy” tari
fai vietoj $473 bus $224.

Pranešimą apie bilietų nu- 
piginimą Waltrip padarė čia 
vykstančioje American So
ciety of Travel Agents kon
vencijoje. Manoma, kad da
bar ir kitos oro linijos turės 
prisitaikyti.

Pan Am tikisi, kad, suma
žinant bilietų kainas, atsiras 
daugiau keleivių, nes ligšiol 
lėktuvai būdavo apytušti. 
Pernai Pan Am turėjęs $248 
milijonus nuostolių.

jog ši Darbo diena 
pati juodžiausia diena 
žmonėms visame pa

nes

Kvie 
netu 
k ras

Pary 
Jungti:

Eia padėti 
tingiems 

tams
žius. — Atidarydamas 
nių Tautų Prekybos ir

Vystymosi organizacijos su
šauktą 
styti jagalbą neturtingiems 
krašta 
Francais 
pasitu 
dėti pastariesiems išlikti, bet 
ir pad 
kojų.

Daugiau kaip du tūkstan
čiai atstovų dalyvauja iš šim
to kraštų, įskaitant ir dele
gatus 
reikali 
nepasiturinčių kraštų pri
klauso 
iš Afrikos ir Azijos kontinen
tų, taip pat ir iš Centrinės 
Ameri’

Pagal Jungtinių Tautų su
rinktu

konferenciją apsvar-

ms, Prancūzijos prez.
Mitterand kvietė 

rinčias šalis ne tik pa-

ėti jiems atsistoti ant

iš 31 šalies, kurioms 
nga pagalba. Prie tų

valstybės daugiausia

kos.

s duomenis, metinės
pajamps tuose kraštuose vi-
dutiniškai siekia $200 asme
niui ič tik vienas iš penkių 
ten moka rašyti ar skaityti, 
kaj tio tarpu jų gyvenimo 
vidurkis yra 45 metai, lygi
nant s 
bar yr,

Prancūzijos 
pareiš 
visas 
dyti įsipareigojimus, kuriuos 
uždedą 
tiems 
šiol tik Norvegija, Švedija, 
Olandi 
norma

u Europa, kurioje da- 
a 70 metų.

prezidentas 
kė, kad jo šalis dės 
pastangas pilnai išpil-

Jungtinės Tautos 
kraštams padėti. Lig-

ja ir Danija yra savo 
s atlikusios.

Mirė Albert Speer

□
Noriu visiems skaityto

jams priminti, kad jau laikas 
pradėt rimtai ruoštis atei
nančio vajaus reikalais. Kaip 
žinia, pagal Administracijos 
kreipimąsi, vajus prasidėjo 
rugsėjo 1 dieną ir tęsis išti
sus tris mėnesius, tai yra 
baigsis lapkričio mėn. pabai
goj. Laikraščiui labai reika
linga finansinė parama. To
dėl esate nuoširdžiausiai pra
šomi savo prenumeratą at
naujindami, ir dolerį kitą 
pridėti aukų!

New York. — Po poros 
savaičių kelionės Europoje 
čia sugrįžo buvęs prez. Ri
chard Nixon. Tuo tarpu bu
vęs prez. Jimmy Carter grį
žo iš Kinijos, kur jis savo 
energija nustebino net jauno 
amžiaus vyrus, kai neuždus- 
damas jis kopė į kinų sieną. 
Tai buvo jo privatus vizitas į 
Kiniją, bet buvo pabrėžiama, 
jog tai esąs prezidentas, ku
rio administracijos laikais 
pradėti JAV santykiai su 
Kinija.

New York. —- Tarybų Są
jungos kompozitorių profsą
jungos pirmininkas ir gar
saus Čaikovskio vardo kon
kurso direktorius Tichon 
Chrenikov šio mėnesio vidu
ryje atvyksta į New Yorką 
čia dalyvauti kaip svečias 
Amerikos muzikos konkurse, 
kuris vyks Carnegie Hall.

Washington. — Iš aplinkos 
apsaugos, politinių ir religi
nių grupių darbuotojų susi
dariusi koalicija pradėjo ak
ciją už tai, kad prez. Reagan 
panaikintų MX raketų pro
gramą.

Tos koalicijos atstovas di
misijos admirolas John Lee 
spaudos konferencijoje MX 
raketas pavadino pagrindine 
kliūtimi susitarimuose dėl 
ginklų kontrolės.

Cairo. — Prez. Sadat ėmė
si akcijos prieš disidentus. 
Vien tik poros dienų metu 
tapo suimta daugiau kaip 
tūkstantis. Jis taip pat pa
skelbė, kad, norint išvengti 
tikybinės nesantaikos tarp 
muzulmonų ir koptų, valsty
bė savo priežiūron perims 
apie 40 tūkstančių mečečių.

London. — Rugsėjo 1 d. 
mirė buvęs Hitlerio ginklų ir 
karo gamybos ministras Al
bert 
buvo 
interv

Speer, 76 m. Jis čia 
atvykęs dalyvauti TV 
iew.

Detroit. — Chryslerio kor
poracija paskelbė, kad spalio 
mėnesį išeinantiems į rinką 
automobiliams uždedama 
apie $622 daugiau, nei kašta
vo 1981 metų modeliai.

Boston. — Vietos viešųjų 
mokyklų mokytojai nutarė 
išeiti į streiką po dviejų 
savaičių, jei nebus pasiekta 
susitarimo dėl darbo sutar
ties su mokyklų administra
cija. Streikas paliestų 119 
mokyklų. Reikalaujama at
gaivinti iš programų nu
brauktus kursus ir priimti į 
darbą pusantro tūkstančio 
anksčiau atleistų mokytojų.

Po visą Ameriką pradėta 
kampanija, kviečiant ameri
kiečius telefonuoti į Baltuo
sius Rūmus ir prašyti prez. 
Reagan, kad jis panaikintų 
MX raketų programą. Kaip 
žinia, prezidentas netrukus 
turi padaryti sprendimą, kur 
tos raketos bus pastoviai 
laikomos. Ligšiol buvo mini
mos Nevada ir Utah valsti
jos.

Washington. — Didėja re
liginių organizacijų vadovų 
pasipriešinimas prieš Ameri
kos gaminamus ir planuoja
mus atominius ginklus. Dau
gelis vadų anksčiau susilai
kydavo nuo valdžios kritika
vimo, bet dabar jau išeinama 
viešai. Prie tokių priklauso 
evangelistas Billy Graham ir 
kiti, kurie susirūpinę gausė
jančiu atominiu arsenalu 
grynai iš teologinės pusės.

sme velionis buvo ga

savo laiką, jis padarė 
ą kaip prisiminimų ra

Niutnbergo karo nusikaltė
lių te:
vęs 20 metų kalėjimo. Atsė
dėjęs 
karjer
šytojas. Vietoje sėdėjęs ka
lėjime 
nūs ne
tų koncentracijos stovyklose 
ir ver 
rašė k
išėjo . 
gos, jį 
rium, o trečioji knyga šiemet 
vasarą

ir atgailavęs už milijo- 
kaltų žmonių, nužudy-

gų dirbtuvėse, jis sau 
mygąs. 1970 ir 1976 m.
o pirmosios dvi kny- 
padariusios milijonie-

iši pi st a Amerikoje.
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SOCIALINIS PLANAVIMAS
IR JO REIKŠMĖ

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų šalyje, liaudies ūkis 
vystomas planingai. Tam 
tikslui kiekvienam penkme
čiui ir kiekvieniems metams 
atskirai sudaromi ir įgyven
dinami liaudies ūkio ekono
minio ir socialinio vystymo 
planai, kuriuose visų pirma 
atsispindi gamybiniai, tech
niniai, ekonominiai rodikliai, 
ir antra, — svarbiausios so
cialinės, tolesnio liaudies ge
rovės kėlimo priemonės.

Prieš dešimt ir daugiau 
metų pirmuosius socialinio 
vystymo planus sudarė Vil
niaus skaičiavimo mašinų, 
Kuro aparatūros gamyklų, 
Kauno P. Ziberto šilko kom
binato, Šiaulių televizorių, 
Panevėžio “Ekrano” įmonių 
bei kiti kolektyvai, o per 
praėjusius penkerius me
tus — visos pramonės įmo
nės ir susivienijimai, statybi
nės organizacijos, ūkiai.

Bendra metodinį vadovavi
mą darbo kolektyvų ir minis
terijų. žinybų socialinio vys
tymo planų 
barns atlieka

kaip su- 
kokiais 

ir telefo- 
tobulinti
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Kovų verpetuose užgrūdinti
Dabartiniame pasaulyje jėf 

gų santykis pakito taikosi, 
demokratijos ir socialinėj 
pažangos šalininkų naudai; 
Tačiau larptauUnio įtempimo 
mažinimui atkakliai priešina* 
si imperializmas, mėginantis 
ir ginklais, ir ideologinėmis 
diversijomis susigrąžinti pra-į 
rastas pozicijas. įnirtingi šių 
dienų antikomunistai 
loginėms diversijoms
pažangiąsias jėgas, prieš so
cializmo šalis naudoja ir re
akcingas emigrantų grupuo
tes, susisukusias lizdus kapi
talistiniuose kraštuose. Jos 
savo veiklą grindžia įnirtin
gu antitarybiškumu.

Tame antitai ybininkų cho
re aktyviai 
žuaziniai 
tai.

Lietuvių 
na lyte —

ideo- 
prieš

dalyvauja ir bur- 
lietuvių emigran-

rengimo dar
inėtu vos TSR 

Mokslų Akademijos Eilosofi- 
još, sociologijos ir teisės in
stitutas bei kitos mokslo įs
taigos. Teritoriniam sociali
nio vystymo planavimui va
dovauja Valstybinio plano 
komiteto Liaudies ūkio pla
navimo ir ekonomikos moks
linio tyrimo institutas.

Įgyvendinant socialinio 
vystymo planus, ypač daug 
nuveikta Kauno B. Ziberto 
šilko kombinate, kur žymiai 
pakilo dirbančiųjų kvalifika
cija, pagerėjo darbo sąlygos, 
išaugs darbo našumas. Jei 
prieš penkerius metus dar
buotojų su viduriniu ir aukš
tesniu išsilavinimu buvo 31 
procentas, tai dabar jų — 
daugiau kaip 40 procentų. 
Labai sumažėjo darbuotojų 
kaita. Alytaus medvilnės 
kombinate per trumpą laiką 
buvo įgyvendinta daug socia
linių priemonių, skirtų čia 
dirbančių žmonių gerovei. 
Tai padėjo žymiai pagerinti 
gamybinius rezultatus. Vil
niaus plastmasinių dirbinių 
gamyklai už gerus rezultatus

socialinio vystymo srityje 
paskirta respublikinė premi
ja.

Kolūkių ir tarybinių ūkių 
socialinio vystymo planuose 
numatoma, kada baigti vien
kiemių perkėlimą į gyvenvie
tę, kada joje įrengti vanden
tiekį, kanalizaciją, 
tvarkyti aplinką, 
tempais gazifikuoti 
nizuoti butus, kaip
kultūrinį žemdirbių gyveni
mą, kada įsteigti valgyklą, 

! skalbyklą ir panašiai.
Be atskirų darbo kolekty- 

I vų, socialinio vystymo pla
nus rengia bei įgyvendina 
savo šakoje atskiros ministe
rijos bei žinybos. Antai 
Lengvosios pramonės minis- 

I terija atliko savo šakos įmo- 
į nių darbininkų racionalaus 
i poilsio, kultūrinio-buitinio 
’ aptarnavimo organizavimo 
! sociologinius tyrimus. Šių ty- 
: rimų pagrindu paruoštas 
! poilsio bazių išplėtimo, kul- 
I tūrinio-buitinio aptarnavimo 
1 gerinimo kryptys iki 1990 
j metų.

Ir darbo kolektyvų, ir at
skirų šakinių socialinio vys- 

I tymo planų įgyvendinimas 
labai daug priklauso nuo to, 

Į kaip jie suderinti su analo- 
Į giškais teritorijos miesto, ra- 
! jono planais. Ir tai supranta

ma, nes čia vystoma aptar- 
, navimo sfera, kultūra, švieti
mas, sveikatos apsauga, api
manti visų toje teritorijoje 

i gyvenančių žmonių sociali
nius poreikius. Atskiras dar
bo kolektyvas negali sudary
ti visapusiškų sąlygų žmo
gaus vystymuisi. Gerų rezul
tatų įgyvendinant praėjusio 
penkmečio socialinio vysty- 

| mo planą pasiekė Šiaulių 
miestas. Čia kooperuojamos 
pramonės ir transporto įmo
nių, statybų organizacijų lė
šos socialinėms užduotims 
vykdyti. Lėšų kooperavimo 
pagrindu tiesiamos ir remon
tuojamos gatvės, tvarkomos 
poilsio zonos, statomos svei
katos apsaugos ir mokymo 
įstaigos. Gerai sutvarkytas 
miesto senamiestis. Žymiai 
išplėsta žaliųjų želdinių zona.

V. Siudikas

Prie Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos 
kultūros ir sporto rūmų veikia vaikų folklorinis ansamblis, 
kuriam vadovauja respublikos meno saviveiklos žymūnas 
V. Stulga. Šis kolektyvas dažnai koncertuoja kauniečiams, 
o neseniai lankėsi ir Klaipėdoje.

Nuotraukoje: Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto 
gamyklos kultūros ir sporto rūmų vaikų folklorinis 
ansamblis koncertuoja Klaipėdos jūrų muziejaus-akvariu- 
mo etnografinėje žvejo sodyboje.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

DRAUGYSTĖ IR PARAMA
Lenkijos Jungtinės darbi

ninkų partijos Centro Komi 
teto pirmasis sekretorius S. 
Kania ir Lenkijos Ministrų 
Tarybos pirmininkas V. Ja 
ruzelskis buvo nuvykę į Ta 
rybų Sąjungą su trumpu 
draugišku darbo vizitu. Jie 
Kryme susitiko su Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
Centro Komiteto Generaliniu 
Sekretoriumi, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininku L. Brežnevu. 
Šio susitikimo rezultatams 
pritarta ir Tarybų Sąjungo
je, ir Lenkijoje. Apie juos 
plačiai buvo kalbama visame 
pasaulyje.

Dėmesys Tarybų Sąjungos 
ir Lenkijos tautų ryšiams 
visiškai suprantamas. Abi 
valstybės yra socialistinės 
sandraugos šalys, dalyvauja 
Varšuvos Sutartyje, Ekono
minės savitarpio pagalbos 
organizacijos veikloje. Isto
riškai Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos tautų draugystę už
grūdino žiaurus Antrasis pa
saulinis karas. 600 tūkstan
čių tarybinių karių padėjo 
galvas Lenkijos žemėje, kad 
jos netryptų vokiškųjų fašis
tų batas. Po karo krauju 
sutvirtinta draugystė buvo 
toliau grūdinama ūkinėje, 
kultūrinėje, politinėje socia
lizmo statybos sferose. Da
bartiniais laikais Tarybų Są
jungos ir Lenkijos tautų 
draugystė yra vienas iš pu
siausvyros Europoje palaiky
mo pagrindų. Socialistinis 
Lenkijos vystymasis gerokai 
prisidėjo prie padėties gerė
jimo Europoje. Su bendrais 
Tarybų Sąjungos, Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir kitų 
Varšuvos Sutarties valstybių 
veiksmais užsienio politikos 
srityje yra susijusios svar
biausios iniciatyvos, kurios 
davė pradžią tarptautinio 
įtempimo mažinimo procesui. 
Manau, kad kiekvienas svei
kai protaujantis žmogus 
šiandien supranta, kodėl tiek 
Tarybų Sąjungai, tiek svei
kai galvojantiems lenkams 
labai svarbu, kad ir toliau 
mūsų tautų bendradarbiavi
mas tradiciniu būdu tik stip
rintų socialistinę sandrau
gą — saugumo ir taikos

! Europoje ir visame pasaulyje 
i tvirtovę.

Kita vertus, visiškai su
prantama, kodėl Vakarų mi
litaristiniai ir revanšistiniai 

i sluoksniai iki šiol mėgina 
j kištis į Lenkijos vidaus rei
kalus, ieško būdų ir deda 
visas pastangas remti antiso- 
cialistines ir antitarybines 
jėgas, kurios Lenkijoje 
drumsčia vandenį, nori iš
kreipti ją iš socialistinio vys
tymosi kelio. Pati Lenkijos 
vyriausybė davė atkirtį JAV 
kongrese atstovų rūmų 
priimtai rezoliucijai, kuria 
bandoma kištis į šios šalies 
vidaus reikalus. Kryme vy
kusiame susitikime abiejų 
šalių ir partijų vadovai pa
brėžė ryžtą neleisti imperia
listams įgyvendinti savo už
mačių.

Tarybiniai žmonės sunkią 
j Lenkijai valandą teikia jai 
l dar didesnę pagalbą, negu 

iki šiol. Pirmiausia Tarybų 
Sąjungos komunistai, visi ta
rybiniai žmonės nuoširdžiai 
solidarizuojasi su Lenkijos 
Jungtine darbininkų partija 
ir tomis lenkų tautos jėgo
mis, kurios siekia sužlugdyti 
socializmo priešų kėslus, 
įveikti krizę ir pagerinti liau
dies gyveninio sąlygas. Ta
rybų Sąjunga, atsižvelgdama 
į padėtį Lenkijoje, teikia jai 
didelę materialinę paramą. 
Priimtas nutarimas perkelti 
Lenkijos skolų Tarybų Są
jungai išmokėjimą į sekantį 
penkmetį. Numatyta papil
domai patiekti žaliavų leng- 
vajai pramonei. Bus tiekiama 
kai kurių liaudies vartojimo 
prekių.

Tiek tarybiniai žmonės, 
tiek kitų socialistinių šalių 
visuomenė yra įsitikinę, kad 
laimės socialistinių tautų 
draugystė ir tarpusavio pa
rama tai Lenkijos visuome
nės daliai, kuri siekia toles
nio socialistinio šalies vysty
mosi.

Apolinaras Sinkevičius

RENKITE 
LAIKRAŠTĮ, 
"LAISVĘ"

išeivija nėra vie- 
jos sroves skiria 

ryški klasine linija. Antita- 
rybininkai, reakcionieriai 
tvirtą atkirtį gauna iš pažan
giųjų užsienio lietuvių. Pa
žangioji lietuvių išeivijos 
srove turi gilias internacio
nalinės veiklos tradicijas.1 
Šios srovės organizacijos, 
spauda visada buvo solida
rios su Lietuvos darbo žmo
nių kova už socializmą.

Dėl to didelę reikšmę turi 
senosios lietuvių emigracijos 
veiklos marksistinė-lenininė 
analizė. Apie pažangiąją lie
tuvių išeiviją Tarybų Lietu
voje jau išleistas ne vienas 
veikalas. Į šį darbą įsitraukė 
respublikos mokslininkai, li
teratai, žurnalistai, vis dau
giau susilaukiame ir pažan
giųjų užsienio lietuvių knygų.

Šiomis dienomis pasirodė 
Vilniaus valstybinio V. Kap
suko universiteto dėstytojo, 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvio Lauryno Kapo
čiaus monografinė 
ža ..Senoji 
va"*), 
rius dirbo 
Jungtinėse 
j ose, kur 
ryšius su 
Amerikos 
cijomis. doui jų 
žinojo. L. Kapočius labai rū
pinosi, kad gausus pažangio
sios išeivijos kultūrinis pali
kimas 
tuvą, 
kai įvertinamas, 
mas, skelbiamas, 
rius ilgus metus 
rinko ir kaupe medžiagą apie 
senąją lietuvių emigraciją, 
šia tema paraše daug straips
nių.

Lietuvos gyventojai 
siškai emigruoti į JAV, 
nadą, Didžiąją Britaniją 
dėjo XIX amžiaus 
pusėje. Tai buvo 
emigracijos banga.
— XX amžiaus pradžioje — 
daug lietuvių emigravo į Ar
gentiną, Braziliją, Urugvajų, 
Australiją ir kitas šalis. Šią 
emigraciją 
socialines-ekonominės ir po
litines priežastys. V. Leninas 
rašė, jog kapitalizmas sukū
rė ypatingą tautų kilnojimo
si formą — emigraciją. Di
džiulis skurdas buvo viena iš 
pagrindinių priežasčių, 
tusių žmones palikti 
Tėvynę. 1868—1914 
vien į JAV emigravo 
300 tūkstančių Lietuvos gy
ventojų. Juos vijo iš Tėvy
nės skurdas, socialinė, politi
ne ir nacionaline priespau
da.

Kai Lietuvos buržuazija, 
užsienio imperialistų padeda
ma, užgrobė valdžią, sociali
nes, ekonomines 
nės 
gravimo priežastys neišnyko. 
Sunki buvo mažažemi vi ir vi
dutinių valstiečių, nepajėgu
sių ant kojų tvirčiau atsistoti 
naujakurių padėtis. Daugelis 
jų nusigyveno, buvo paleisti 
iš varžytynių. Nedarbas mies
tuose vėl vertė darbo žmo
nes ieškoti duonos kąsnio 
svetur. Tais 1920—1939 me
tais iš Lietuvos emigravo 
apie 100 tūkstančių žmonių, 
daugiausia į Pietų Amerikos 
šalis (Argentiną, Braziliją, 
Urugvajų) ir Kanadą.

Abu šie emigracijos srau
tai ir sudaro senąją lietuvių 
išeiviją, kurioje vyrauja pro
letarai ir ypač valstiečiai. 
Knygos autorius, remdamasis

apybrai- 
išeivija ir Liėtu- 

Pokano metais auto- 
diplomatinį darbą 
Amerikos Valsti- 
palaikė glaudžius 

pažangiosiomis 
lietuvių organiza

vę ikėių pa-

grįžtų į Tarybų Lie
ku r jis būtų mokslįš- 

studijuoja- 
Pats auto- 
kruopščiai

ma-
Ka- 
pra- 

antroje
pirmoji 
Vėliau

imdė kapitalizmo

ver
sa v o 

metais 
apie

bei politi- 
masinlo gyventojų emi

Laurynas Kapočių*. Senoji 
Helvlja ir Lietuva. Klasinė, 
ideologinė ir poetinė diferencia
cija Santykiuose su Lietuva 
(1M9-1M0 m.). „Mintis-, 1981.

gausia faktine medžiaga, pla
čiai nušviečia šio masinio 
Lietuvos gyventojų emigra
vimo priežastis, jų įsikūrimą 
JAV bei kituose užjūrio 
kraštuose, 
se" jie p 
ninku ateivių dalią.

Dauguma lietuvių Ameri
koje, kaip ir kitose kapitalis
tinėse valstybėse, buvo pri
versti dirbti sunkų fizinį dar
bą. Juos slėgė ir nacionali
nė diskriminacija. Todėl dau
geliui senųjų išeivių dideles 
įtakos turėjo stiprėjantis 
JAV darbininkų judėjimas, 
aštrėjanti klasių, kova, mark
sizmo plitimas. Tarp pažan
giųjų užsienio lietuvių plito 
materialistinė pasaulėžiūra ir 
mokslinio socializmo idėjos. 
L. Kapočius savo knygoje 
plačiai nušviečia lietuvių so
cialistų organizacijų kūrimą
si, jų spaudą, veiklą darbi- 
n nkų švietimo ir kultūrinia
me gyvenime, lietuvių išei
vių socialistų perėjimą į re
voliucinio marksizmo pozici
jas. Didžioji Spal;o socialis
tinė revoliucija Rusijoje ir 
1918—1919 m. revoliucija Lie
tuvoje labai veikė JAV lie
tuvių veiklą. įvyko lemiamas 
skilimas, ir didžioji emigran
tų dauguma nuėjo su komu
nistais.

Senojoje lietuvių išeivijo
je irgi vyko klasinė di
ferenciacija. Dalis atsidū
rė smulkiosios ir viduri
niosios buržuazijos stovyklo
je. Be to. katalikų kunigai 
per lietuviškas parapijas at
kakliai skleidė 
ideologiją.

Autorius savo 
plačiai nušviečia 
lietuvių darbininkų paramą 
Lietuvos darbo žmonėms jų 
kovoje prieš carinę priespau
dą, paramą darbininkų ir 
valstiečių revoliuciniam ju
dėjimui Lietuvoje. Senoji iš
eivija rūpinosi suteikti pa
galbą krašto gyventojams 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais.

Knygoje apžvelgiami se
nosios išeivijos santykiai su 
Lietuva 1920--—1940 metais. 
Pažangūs užsienio lietuviai 
visada buvo ištikimi Lietu
vos proletariato revoliuci
niams siekiams, internaciona
liniams Tarybų Rusijos ir 
TSRS gynimo idealams. Kai 
buržuazija, Vakarų imperia
listinių valstybių padedama, 
krašte atkūrė kapitalistinę 
santvarką, Pažangiųjų Ame
rikos lietuvių moterų susi
vienijimo laikraštis „Moterų 
balsas" rašė: „Nuo to laiko, 
kai Lietuvos ponai paėmė 
valstybes vairą į savo ran
kas, kai įgijo galią — tuojaus 
pradėjo užpuldinėti ant su
sipratusių darbininkų ir vi
sokiais būdais juos persekio
ti. Ir tas persekiojimas darėsi 
vis žiauresnis. . ."

rmę, šiai turtingai fakti-

kituose
„Naujose tėvynė
je karčią darbi-

klerikalinę

knygoie 
užsienio

Autorius gausiais faktais 
demaskuoja Lietuvos buržua
ziją, kuri, būdama dar jau
na, bet godi, mėgino pasi
pelnyti iš senosios emigraci
jos. Buržuazijai nenusileido 
ir klerikalai. Apskritai bur
žuazija trukdė išeiviams su
grįžti į gimtąjį kraštą, o tie, 
kurie grįžo, ,,prarado per 
ilgus metus sunkiai uždirbtus 
bei sutaupytus skatikus ir 
nieko neatsiekė, įtūžę ir at
šalę nuo savo Tėvynes, grižo 
atgal Amerikon", — rašo 
autorius. Antra vertus, Ame
rikos ,,frankai krukai" dėjo 
pastangas įsitvirtinti Lietu
voje, bet dėl riebesnio kąs
nio dažnai susipešdavo su 
vietine buržuazija.

Pažangūs užsienio lietuviai, 
kovodami prieš fašistinę dik
tatūrą Lietuvoje, telkė į vie
ningą demokratinį frontą vi
sus, kurie neapkentė šio re
žimo. Todėl jie džiaugsmin
gai sveikino Tarybų valdžios 
atkūrimą Lietuvoje 1940 m.

,,Pažangieji užsienio lietu
viai aktyviai kovoja prieš 
imperializmą ir monopolijas. 
Jie eina petys į petj su viso 
pasaulio darbo žmonėmis ir 
pažangiosiomis jėgomis, siek
dami taikos, pažangos, socia
linės lygybės, aukštesnio gy
venimo lygio ir pagaliau pa
naikinimo kapitalizmo pa
grindų, kurie yra darbo žmo
nių ir engiamųjų tautų var
go ir beteisiškumo šaltinis", 
— šiais žodžiais Laurynas 
Kapočius baigia savo knygą.

Prata 
nės medžiagom ir reikalingai 
knygi 
mok‘ 
Gaid

filosofijos
Antanas

ai paraše 1 
Jų kandidatas 
ys.

„Synoji išeivija ir 
bene pirmasis 
aip plačiai apžvelgti lie- 
emlgracijos raidą nuo 

jos pradžios, glau- 
siejant su Lietuvos 

su įvairiapusiškais 
išeivijos ryšiais su 
kraštu.

yra 
mas 
tuvių 
masinės
džiai ją 
istorija, 
senosios 
gimtuoju

Lietuva" 
mėgini-

Algirdas ST RUMS KIS

Vilniaus “Tiesa”

i TIESOS KRISLAI
Ne visada teisus tas, kuris 

i laimi.
Viena pergalė, tai ne apso- 

liutus laimėjimas.
Kn;
Jei

į veniihas nenueis veltui.

yga—žinių versmė.
pamilai knygą, tai gy-

.yga, lyg geras draugas,
pataiĮs ir pamokys.

Jei 
nereiškia, 
darbą.

Meilė—menas.
Patįs didžiausias tikslas — 

būti žmogumi.
Ne visi Žmonės, kurie 

žmonomis vadinasi.
Jei 

nereiškia, kad jis neįdomus.

tau gerai užmoka, tai 
kad dirbi gerą

ėmis vadinasi.
gyvenimas sunkus, tai

nuklotas, tas greitai 
a į istorijos šiukšlyną.

kam nors tarnauja: 
gėriui, kiti blogiui.
nori taikos, nuslopink

eskimą, užmiršk žodį

kiti neatleidžia.

uteikia pasitenkinimą, 
vė yra sąlyginė sąvo- 
iekvienas žmogus nuo 
priklauso, kamtai pa- 

. Reiškia, jis nėra lais-

Kiękvienas yra žmogus, 
bet nį kiekvienas Žmogus (iš 
didžiosios raidės).

Neužpelnyta garbė širdies 
nešiko.

Kieno gyvenimo pagrindas 
melu 
nuein

Visi 
vieni

Jei 
savyje neapykantą, pavydą,
kerštu jausmą, tuščios gar
bės t 
“karas”.

Tiktai motina gali atleisti 
tai, k

Laukimas—kankynė.
Niekas taip nekankina 

žmogų, kaip nežinia.
Darbas, dirbumas iš šir

dies, s
Lai s 

ka. K 
ko tai 
valdus 
vas.

Vergas — sąlyginė sąvoka. 
Yra da 
gaus, 
idėjos

Niek 
žmogatis, kaip nepasitikėji
mas.

Džiaukis, jei tavęs neįver
tina karjeristai.

Ne vien metais matuoja
mas gy

Tikėti žmogumi, 
suteikti jam 
gyveni

Jei i 
tai ben 
na.

iktų, pinigų, kito žmo- 
kitos tautos, dvasios, 
ir t. t. vergai.
as taip neįskaudina

venimas. Ir darbais.
reiškia,

jėgų ir valios
line.
begali būti švyturiu,
t būk degančia bala-

Kęstutis Balčiūnas

LAIŠKAI
1981 m. rugpjūčio 8 d.

Gerbiamieji laisviečiai, 
Sveikiname ir

širdin g 
niaus.

Oras 
šilta. D 
Pati dkrbymetė dūzgia po 
laukus.

Leidžiame laiką įdomiai.
Turime 
čiais. Šiuos žodžius rašome iš 
Subačiaus—Panevėžio.

siunčiame
js linkėjimus iš Vil-

nepaprastai gražus — 
erlius laukuose geras.

susitikimų su vilnie-

Draugiškai,
Aldona ir Paul Aleknai

ŽMOGUS TAISO 
SAVO KLAIDAS

Pirmą karią pasaulyje Ins- 
bruko 
ko nelaisvėje sulaukti Alpių 
snlegln 
— rąžomą „Neues 
Ibnd". 
veisti liuos paukščius dėl to, 
kad paprastai jie 
daug aul______ _
to, nelaisvėje jie 
spėrūs 
Ir ligoms.

Alpių zooparke pavy-

ų vištelių prieauglio, 
Deutsch- 

Nelaisvėje sunku

prastai 
kilesnėse

įvairioms

gyvena 
vietose. Be 
labai neat- 
bakterijoms
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Lobiai grįžta į na II us LIETUVOS PADANGĖJE
Vilniaus senamiestyje, kur 

į nedidelę aikštę subėga siau
ros viduramžių gatvelės, 
oriai rymo šviesūs, kolonom 
pasipuošę rūmai. Tai — se
noji miesto Rotušė. Lygiai 
prieš keturis dešimtmečius 
jaunos Tarybų valdžios rū
pesčiu čia buvo įkurtas Lie
tuvos TSR Dailės muziejus. 
Apie šią menų šventovę ir 
jos neįkainojamus lobius mes 
paprašėme papasakoti mu
ziejaus direktorių dailėtyri
ninką R. Budrį.

— Pirmame mūsų muzie
jaus vertybių inventorizaci
jos sąraše — 647 pozicijos. 
Su tokiu visiškai kukliu lobiu 
muziejus sutiko pirmuosius 
savo lankytojus. Tai buvo 
paveikslai ir kiti meno kūri
niai, gauti iš Mokslų Akade
mijos, miesto muziejų, įsigy
ti 1940 metais Vilniuje su
rengtoje dailės parodoje.

Šiandien Lietuvos TSR 
Dailės muziejaus fonduose 
saugoma 162 tūkstančiai me
no vertybių, reprezentuojan
čių mūsų meninės kultūros 
istoriją ir dabartį.

Muziejaus lankytojai, ypač 
svečiai iš kitų šalių, dažnai 
teiraujasi, kaip per tokį 
trumpą laiką pavyko sukaup
ti šį didžiulį turtą. Atsakymą 
į tai duoda jau pati mūsų 
socialistinė santvarka, nau
jas požiūris į meno vertybes, 
kurį labai tiksliai nusako 
programinė tezė “Menas pri
klauso liaudžiai”. Šimtus 
tūkstančių rublių kasmet ski
ria valstybė vien tik nau
jiems dabartinių dailininkų 
kūriniams įsigyti. Visada ra
tuoti sugrįžta muziejaus 
moksliniai bendradarbiai iš 
savo vasaros ekspedicijų. 
Lankydami senuosius vien
kiemius, jie surenka vertin
giausius XIX ir XX amžiaus 
pradžios liaudies meno kūri
nius. Turtina muziejaus fon
dus ir archeologai. Pavyz
džiui, kasinėjant akmens am
žiaus stovyklas, surasta ak
meninių ir gintaro figūrėlių. 
Tai — seniausi plastinio me
no pavyzdžiai visoje rytinėje 
Baltijos jūros pakrantėje. 
Nemaža eksponatų nuolatos 
mums dovanoja atskiri ko
lekcionieriai, anksčiau gyve
nusių dailininkų šeimos na
riai, giminės.

Labai vertingą fondų dalį 
sudaro vadinamosios Vil
niaus meno mokyklos kolek
cija — senojo universiteto 
profesorių ir auklėtinių P. 
Smuglevičiaus, J. Rustemo, 
V. Rusecko ir kito paveiks
lai. XVI-XIX amžiaus Lietu
vos dailės šedevrai ekspo
nuojami muziejaus filiale, 
kuris įkurtas garsiojoje Vil
niaus katedroje. Mūsų mu
ziejus turi ir daugiau filialų. 
Tai — Palangos gintaro mu
ziejus, Klaipėdos paveikslų 
galerija, miniatiūrų muziejus 
Juodkrantėje, taip pat nuola
tinė liaudies meno ekspozici

ja Vilniuje. Neseniai restau
ruotuose Verkių rūmuose 
įrengta senovinio interjero 
ekspozicija, o užbaigus Vil- 

; niaus žemutinės pilies arse
nalo restauraciją, čia įsikurs 
taikomosios dailės muziejus.

Pastaruoju metu intensy
viai kaupiama XX amžiaus 
lietuvių dailininkų kūrinių 
kolekcija. Tai labai sunkus 
darbas — nemaža žymių kū
rėjų karo audros išblaškė po 
visą pasaulį, nežinomais ad
resais pasklido ne vieno jų 
kūriniai. Tačiau į mūsų mu
ziejų atkeliauja lietuvių dai
lininkų kūriniai net iš toli
miausių kraštų. Labai ver
tingą grafikos kūrinių kolek
ciją mums atsiuntė iš Aus
tralijos tenykštis Čiurlionio 
klubas. Gauta darbų iš Rato- 
Rataiskio kūrybinio paliki
mo. Tarybų Lietuvos gyven
tojai gerai prisimena prieš 
keletą metų Vilniuje veikusią 
V. Jonyno kūrinių parodą. 
Dailininkas, šiuo metu gyve
nantis JAV, daugumą Vilniu
je eksponuotų darbų perdavė 
saugoti mūsų muziejui. At
keliavo per Atlantą ir nau
jieji V. Vizgirdos, K. Ža- 
romskio tapybos darbai. Ne
maža savo natiurmotų mūsų 
muziejui perdavė Amerikoje 
gyvenanti tapytoja B. Stan
kūnienė. Fonduose saugomi 
ir paskutiniųjų metų J. Rim
šos kūriniai. Su dideliu dė
kingumu priėmėme JAV Mi
rusio mūsų dailininko A. 
Galdiko palikimą — tapybos 
darbus, piešinius, eskizus.

Visi iš svetur atkeliavę 
lietuvių dailininkų kūriniai 
pirmiausia patenka į ekspozi
cijų sales, kad juos galėtų 
pamatyti visi meno mylėto
jai. Vėliau perkeliami į fon
dus. Ypatingai geros sąlygos 
sudarytos tapybos darbams: 
Rūdninkų gatvėje, netoli 
muziejaus Centrinių rūmų, 
įrengtos naujos modernios 
saugyklos. Turime ir labai 
gerą restauracijos centrą. 
Naudodamiesi naujausiais 
chemijos, fizikos, biologijos 
pasiekimais, centro specialis
tai ne tik atstato laiko apga
dintų meno vertybių išvaiz
dą, bet ir konservuoja kūri
nius, kuriems kelia pavojų 
aplinkos veiksniai. Čia jau 
restauruota beveik 60 tūks
tančių muziejinių eksponatų.

Saugodami kūrinius iš įvai
riausių istorinių laikotarpių, 
mes dabar galime ruošti mo
nografinio pobūdžio studijas 
apie atskirų autorių kūrybą, 
atlikti išsamius lietuvių dai
lės vystymosi tyrimus. O tai, 
kad menas tikrai priklauso 
liaudžiai, gali puikiausiai 
pailiustruoti štai ir toks fak
tas: Lietuvos TSR Dailės 
muziejaus ekspozicijas kas
met apžiūri daugiau kaip 
vienas milijonas žmonių.

Kalbėjosi
Vida Petrauskaitė

J. ŽUKAUSKAS

Vilniaus “Žalgirio” staklių gamykloje išleidžiamos univer
salios frezavimo staklės su elektronine programine valdy
mo sistema, skirtos mašinų, staklių gamybos pramonei. 
Staklės eksportuojamos į socialistines šalis, taip pat į 
Japoniją, Italiją, Prancūziją, Angliją.

Gamyklos konstruktoriai ir technologai baigia konstruoti 
naujas padidinto tikslumo universalias instrumentines 
frezavimo stakles su elektronine programine valdymo 
sistema.

Nuotraukoje: Gamyklos konstruktorių biuro inžinieriai- 
k on s truk toriai [iš kairės] Z. Novickis, V. Fegiuchinas ir V. 
Jazdauskas prie naujųjų staklių maketo.

T. Žebrausko nuotrauka

Naujas Vilniaus palydovas
Per praėjusius dešimt me

tų Tarybų Lietuvos sostinėje 
pastatyti Lazdynų, Karoli- 
niškių, Viršuliškių, Baltupių, 
Šeškinės gyvenamieji rajo
nai. Juose gyvena maždaug 
trečdalis pusmilijoninio mies
to gyventojų. Dabar vykdo
ma penkerių metų Vilniaus 
statybos programa. Iki 1985 
metų iškils naujas palydo
vas — Justiniškės. O archi
tektai jau projektuoja naujus 
rajonus, kurie bus statomi 
po 1985 metų. Miestų staty
bos projektavimo instituto 
architektai Genutė ir Kazi
mieras Balėnai paruošė Paši
laičių detalaus išplanavimo 
projektą.

Pašilaičiuose gyvena 32 
tūkstančiai žmonių. Tai bus 
šiauriausias Vilniaus miesto 
rajonas. Jis išaugs už Šeški
nės ir Justiniškių, prie Vil
niaus — Ukmergės automa
gistralės.

Pašilaičiuose numatyta pa
statyti keturias vidurines 
mokyklas, aštuonis vaikų 
darželius-lopšelius. Visuome
niniame prekybiniame centre 
projektuojamas 500 vietų 
viešbutis, buitinių paslaugų 
kombinatas, biblioteka, jau
nųjų technikų stotis, polikli
nika. Naujajame Vilniaus pa
lydove numatytas ir lunapar- 
kas. Kiekviename mikrorajo
ne šalia magistralinių gatvių 
projektuojami maniežo tipo 
ir požeminiai garažai.

Naujojo gyvenamojo rajo
no statybą numatoma pradė
ti 1985 metais.

Gastrolės prie 
Juodosios jūros

Vasaros kurortinio sezono 
įkarštyje Juodosios jūros pa
krantės kurortuose, kur su
važiuoja šimtai tūkstančių 
žmonių, tris savaites gastro
liavo Lietuvos TSR nusipel
nęs kolektyvas, Valstybinės 
filharmonijos simfoninis or
kestras. Sočyje, Chostoje, 
Adleryje, Lazarevskoje jie 
surengė dešimt koncertų. 
Skambėjo M. K. Čiurlionio 
simfoninė poema “Jūra”, A. 
Dvoržako, P. Čaikovskio, L. 
van Bethoveno, V. A. Mo
carto, R. Vagnerio, F. Šu
berto, B. Bartoko ir kitų 
autorių kūriniai. Dirigavo or
kestro vyriausiasis dirigen
tas, Lietuvos TSR liaudies 
artistas J. Domarkas, respu
blikos nusipelniusi artistė M. 
Dvarionaitė, TSRS liaudies 
artistas profesorius S. Son
deckis ir kiti.

Vilnietei dainininkei — 
didysis prizas

Socialistinių šalių dainų at
likėjų antrajame konkurse 
Jaltoje pagrindinį didįjį prizą 
laimėjo Lietuvos TSR nusi
pelniusi artistė, Valstybinio 
pučiamųjų instrumentų or
kestro “Trimitas” solistė Ja
nina Miščiukaitė. Pirmąją 
vietą ir konkurso laureato 
vardą šiame konkurse pelnė 
ir kaunietė Birutė Petrikytė, 
o “Trimito” solistas Liutau
ras Ceprackas apdovanotas 
garbės raštu. Mūsų daininin
kams akomponavusi “Trimi
to” estradinė grupė konkur
se buvo pripažinta geriausia 
ir apdovanota TSRS ir Uk
rainos TSR kultūros ministe
rijų diplomu.

Po šio konkurso “Trimitas” 
išvyko į Vengriją dalyvauti 
Debreceno “Gėlių festivaly
je”.

Dailininkai dirba kaime
Keturiasdešimt paveikslų 

šią vasarą sukūrė Klaipėdos 
rajono “Jaunosios gvardijos” 
kolūkyje surengtoje kūrybi
nėje stovykloje uostamiesčio 
dailininkai. Tapybos drobėse 
jie įamžino garbės kolūkietę 
M. Šmitkienę, traktorininką 
S. Vitkų, fermos vedėją M.

Jančiauskienę, statybininką 
J. Bružą ir kitus kaimo 
žmones. Nutapyta nemaža 
gamtovaizdžių. Dalį savo 
darbų dailininkai padovanojo 
žemdirbiams.

Daug peizažų, kaimo žmo
nių portretų vasarodami kū
rybinėse stovyklose sukūrė 
Vilniaus, Kauno ir kitų mies
tų dailininkai.
Lietuviškas daugiaserijinis
Tarybą Sąjungos televizi

jos žiūrovams pastatytas lie
tuviškas daugiaserijinis vai
dybinis filmas “Amerikoniš
koji tragedija”. TSRS valsty
binio televizijos ir radijo ko
miteto užsakymu šį ameri
kiečių rašytojo Teodoro 
Dreizerio romaną ekranizavo 
žinomas vilnietis vaidybinių 
filmų režisierius M. Giedrys. 
Scenarijų parašė kino dra
maturgas P. Morkus. Filmo 
operatorius — A. Mockus. 
Pagrindinį Klaido vaidmenį 
sukūrė jaunas aktorius G. 
Storpirštis.

Maskvos centrinės televizi
jos užsakymu Lietuvos kino 
studijoje baigiamas kurti 
dviejų serijų vaidybinis fil
mas “Lošimas be kozirių”. 
Šio detektyvo scenarijų kar
tu su žurnalistu P. Satkumi 
parašė filmo režisierius A. 
Kuodelis.

Palangos poilsiautojams
Palangos vasaros koncertų 

salėje buvo surengtas tradi
cinis dešimtasis estradinės 
muzikos festivalis “Baltijos 
jaunystė -81”. Dvi savaites 
poilsiautojams koncertavo 
lietuvių vokaliniai-instru- 
mentiniai ansambliai “Vil
niaus aidai”, “Estradinės 
melodijos”, “Trimito” orkes
tro šokėjos, geriausi savivei
kliniai dainininkai ir muzi
kantai. Į Baltijos pajūrio 
festivalį taip pat buvo pa
kviesti Celiabinsko ir Viteb
sko vokaliniai instrumenti
niai ansambliai, Armėnijos 
valstybinis estradinis orkes
tras. Svečiai koncertavo ir 
kituose pajūrio miestuose.

Festivalio dienomis taip 
pat buvo surengti jazzo, dai
nų autorių ir atlikėjų vaka
rai. Juose dalyvavo filhar
monijos ir respublikos aukš
tųjų mokyklų, restoranų ir 
kavinių muzikiniai ansam
bliai, Šiaulių dramos ir Vil
niaus jaunimo teatrų akto
riai.
Pagarba prancūzų lakūnams

Alytuje šią vasarą įvyko 
TSRS internacionalinės 
draugystės klubų “Norman- 
dija-Nemunas” 12-asis są
skrydis. Taip vadinosi pran
cūzų aviacijos pulkas, kuris 
1944 metais dalyvavo mū
šiuose už Lietuvos išvadavi
mą. Kai kovos vyko Suvalki
joje ir buvusių Rytprūsių 
pasienyje, “Normandijos-Ne- 
muno” pulkas stovėjo Alytu
je.

Gerbia ir saugo alytiškiai 
Didžiojo Tėvynės karo mū
šiuose gimusios internaciona
linės draugystės atminimą. 
Miesto antrosios vidurinės 
mokyklos kraštotyrininkai, 
vadovaujami mokytojo Anta
no Anuškevičiaus, atkūrė šio 
pulko kovų kelią, mokyklos 
muziejuje įrengė atskirą eks-, 
poziciją.

Sąskrydyje dalyvavo 35 in
ternacionalinės draugystės 
klubų atstovai iš įvairių Ta
rybų šalies kampelių.

Memorialiniai skulptūrų 
ansambliai

Tris savaites Rokiškyje 
vyko liaudies drožėjų semi
naras, skirtas Žemaitės par
tizanų junginio veiklos įamži
nimui. Seminaro dalyvius 
konsultavo LTSR liaudies 
dailininkas, profesorius Kon
stantinas Bogdanas.

160 DARBININKIŠKU PROFESIJŲ
Pasakoja Valstybinio profesi- I 
nio techninio mokymo komi
teto pirmininkas Vaclovas 
Morkūnas.

Tarybų Lietuvoje veikia 
vieninga jaunųjų darbininkų 
profesinio techninio mokymo 
sistema. Tobulinant ją, nuei
tas didelis kūrybinių ieškoji 
mų kelias: nuo siauro fabriki- 
nio-gamyklinio mokymo 
amatų mokyklose pereita 
prie vidurinių profesinių 
technikos ir technikos mo
kyklų. Šiandien nerasime nė 
vienos įmonės ar organizaci
jos, kur nedirbtų šių mokyk
lų auklėtiniai. Tai apsišvietę 
darbininkai, sugebantys val
dyti šiuolaikinę techniką, sa
varankiškai spręsti darbe iš
kylančias problemas.

Dabar respublikoje veikia 
daugiau kaip 80 miesto ir 
kaimo profesinių technikos 
mokyklų, kurios kasmet pa
rengia maždaug 24 tūkstan
čius kvalifikuotų darbininkų. 
Ruošiami metalistai ir audė
jai, mechanizatoriai ir laivų 
statytojai, siuvėjai ir spaus
tuvininkai, gyvulininkystės 
kompleksų operatoriai ir me
chanizuoto melžimo meis
trai — iš viso 160 profesijų 
darbininkai. Jaunų darbščių 
rankų laukia naujos staty
bos, pramonės įmonės, kolū
kiai ir tarybiniai ūkiai, ap
tarnavimo sfera — visas res
publikos liaudies ūkis.

Į seminarą liaudies skulp
toriai susirinko jau gerokai 
padirbėję, įgudę. Čia jie pa
sitarė vieni su kitais, pasida
lino patirtimi, įgyta, kuriant 
Ablingos ansamblį, M. K. 
Čiurlionio kelią.

Rokiškio rajone, fašistų su
deginto Miliūnų kaimo vieto
je, liaudies drožėjai pastatė 
16 skulptūrų. Tarp jų — J. 
Užkurnio “Degantis kaimas”, 
V. Ulevičiaus “Pergalė”, V. 
Stumbro “Partizanų spaustu
vė”, T. Patiejūno “Partiza
nė” ir kt.

Suprantama, profesinė 
technikos mokykla nėra vie
nintelis kelias įgyti darbinin
kišką profesiją. Jaunuoliams, 
kurie, baigę bendrojo lavini
mo vidurinę mokyklą, pra
deda dirbti fabrikuose ir ga- ■ 
myklose, organizuojami įvai
rūs kursai, mokymo briga
dos, jie mokosi individualiai, 
vadovaujami prityrusių spe
cialistų. Tačiau profesinė 
technikos mokykla suteikia 
daugiau ir išsamesnių žinių. 
Šios piokymo įstaigos yra 
gerai materialiai ir techniš
kai aprūpintos, užsiėmimai 
čia vyksta pagal specialią 
programą, jaunimą moko 
kvalifikuoti dėstytojai. Dalį 
praktikos moksleiviai atlieka 
įmonėse, kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose, kuriuose, 
baigus mokslą, jiems teks 
dirbti.

Taigi ateitis priklauso pro
fesinėms technikos mokyk
loms. Jų tinklas kasmet ple
čiamas. Per artimiausius 
penkerius metus Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Alytuje 
bus atidarytos naujos mo
kyklos, rengiančios statybi
ninkus, Utenoje — mėsos ir 
pieno pramonės darbininkus, 
Sniečkaus gyvenvietėje — 
energetikus statomai atomi
nei elektrinei. Iškils keli kai
mo mokyklų kompleksai ra
jonų centruose. Beje, siekia
ma per penketą metų visiš
kai pereiti prie tokios darbi
ninkų ruošimo sistemos, kai 
kartu su profesija kiekvienas 
iš jų įsigytų ir vidurinį išsila
vinimą.

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, mokslas 
yra nemokamas. Profesinių 
technikos mokyklų auklėti
niai ne tik išlaikomi valsty
bės, bet ir gauna stipendijas, 
o gamybinių praktikų metu 
jiems mokamas ir atlygini
mas.

Jaunų darbininkų ruošimas 
toliau tobulinamas. Statomos 
naujos mokyklos, gerinamas

mokymo procesas, plečiamas 
profesijų ratas. Šiuolaiki-
niam darbininkui vis dažniau 
tenka dirbti su elektronine 
technika, automatika, sudė
tingais prietaisais. Ir neretai 
iš jo reikalaujama tokių ži
nių, be kurių dar visai nese
niai negalėjo apsieiti tik 
technikus ar net inžinierius.
Be to, profesinėje technikos 
mokykloje aktyviai siekiama, 
kad jauų 
visapusiškai apsišvietę, turė
tų platų 
lektą.

Pa

ieji darbininkai būtų

akiratį, aukštą inte-

sakojimą užrašė
R. Čėsna

Gimtų namų 
grožis
Ėjau, klajojau po plačią šalį, 
Mačiau daug miestų, upių, 

kalnų,—
Širdis atrasti mieliau negali,
Kaip drpbių raštas 

gimtų namų;

Akys atrasti gražiau negali, 
Kaip girptas sodžius 

lauko gale, 
usti labiau negali, 
angi yr’

gimta dalia; —

Siela paji 
Kokia br

Kitur suprasti
niekas negali— 

Supras gimtąjam
tavo krašte,—

Surasi čia tik savąją dalį, — 
Širdžiai ramybę surasi čia!

Kaip smagu čia
ant tėviškės lauko 

sant dainos vyturių;besiklau
debesėliai

padangėj teplauko, 
O sieloj Šiandien yra, ramu.

Kaip tam beržui
parimus prie kelio

Menant
savo jaunystės dienas, 

Vėl jausmai nuostabiausieji 
kelias

Ir sužadina viltis naujas.
Kęstutis Balčiūnas
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Tarybų Lietuvos naujienos
[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUSI

J užsienio šalis
Kapsuko TSRS 50-mečio 

maisto pramonės automatų 
gamykla, rašo “Naujasis ke
lias”, išsiuntė į Vokietijos 
Demokratinę Respubliką ly
dytų sūrelių fasavimo ir pa
kavimo automatą. Kiek 
anksčiau tokia mašina iške
liavo į Rumuniją, o birių 
produktų fasavimo ir pakavi
mo automatas — į Bulgariją. 
Artimiausiu metu pieno, 
varškės, sviesto ir kitų pro
duktų fasavimo ir pakrovimo 
automatai bus siunčiami į 
Čekoslovakiją ir Vengriją.

Iš viso šiemet į užsienio 
šalis iškeliaus apie 30 įvairios 
paskirties automatų.

Busimiesiems žemės ūkios 
specialistams

Nuo seno garsėja Rietavas 
ruošiamais žemės ūkio spe
cialistais. Dar praėjusio 
šimtmečio viduryje liaudies 
švietėjo Lauryno Ivinskio pa
stangomis įkurtoje žemės 
ūkio mokykloje mokėsi že
maičių baudžiauninkų vaikai.

Šių metų rudenį sukaks 30 
metų, kai čia buvo įkurtas 
technikumas, ruošęs jaunes
niuosius agronomus. Per tą 
laiką, rašo Plungės rajono 
“Kibirkštis”, šešis su viršum 
karto padaugėjo moksleivių: 
dabar dieniniame skyriuje 
mokosi 930, o neakivaizdinia
me — 450 vaikinų ir mergi
nų. Jų, paslaugoms naujas ! 
mokomasis kompleksas su 1 
puikiomis auditorijomis, ge- I 
rai įrengtais kabinetais, aktų 
ir sporto salėmis, praktinio 
mokymo korpusu, uždaru 
žiemos plaukymo baseinu.

Tapti gerais savo darbo 
žinovais, išsiugdyti tarybi
niam specialistui būdingus 
bruožus moksleiviams pade
da daugiau kaip 70 aukštai 
kvalifikuotų, didelę gyveni- t 
mo ir pedagoginio darbo pa- | 
tirtį turinčių dėstytojų.

įkurtuvės kaimo 
parduotuvėse

Rumšiškėse pastatytas ■ 
naujas gražus ir jaukus pre- j 
kybos centras. Jame įsikūrė 
parduotuvė ir valgykla, ku- I 
rių nekantriai laukė vietos 
gyventojai ir Liaudies bui
ties muziejaus svečiai.

Pirkėjų patogumu ir par
davėjų darbo sąlygomis rūpi
nasi daugelis Kaišiadorių ra- 
jono ūkių, pastebi laikraštis 
“Kelias į komunizmą”. Šiuo 
metu projektus naujoms kai
mo parduotuvėms jau turi 
Sodininkystės tarybinis ūkis 
ir Darsūniškio kolūkis, naują 
valgyklą ir parduotuvę ruo
šiamasi statyti Kruonyje.

Žieduoja paukščius
Senas paukščių žiedavimo 

tradicijas turi Žuvinto rezer
vatas. Čia kasmet paženkli
nama daugybė įvairių paukš- 

R
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Gražia tradicija tapo “Nakties serenadų” klasikinės muzikos koncertų ciklai Palangos 
parke po atviru dangumi. Kiekvieną vasarą čia juos rengia respublikos nusipelnęs 
kolektyvas, Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam vadovauja TSRS liaudies artistas, 
profesorius Saulius Sondeckis.

Nuotraukoje: “Nakties serenadų” atsisveikinimo koncertas Palangoje prie Gintaro 
muziejaus. R Aleknavičiaus nuotr.

j čių, kasmet iš užsienio gau- 
1 narna pranešimų apie mūsų 
sparnuočių apsilankymus. 
Štai ir šiemet jau nuo gegu
žės mėnesio ežere ir jo priei
gose gaudomi ir žieduojami 
paukščių jaunikliai.

Darbų mastai pastaraisiais 
i metais labai išsiplėtė, pasa
koja Alytaus “Komunistinia
me rytojuje” rezervato di
rektorius V. Nedzinskas. 
Dar prieš kelis dešimtmečius 
Žuvinte gyveno tik atskiri 
kirų būreliai, o šiais metais 
jų perėjo net 10 tūkstančių 
porų. 3000 kirų jauniklių 
sužiedavo Vilniaus pedagogi
nio instituto Gamtos ir geo
grafijos fakulteto studentai, 
padedami jaunųjų gamtinin
kų iš įvairių respublikos mo
kyklų. Ženklinami taip pat 
upinių žuvėdrų, lingių jau
nikliai, o paežerės nendry
nuose — ir maži paukščiukai.

Bendradarbiavimas tęsiasi
Prieš kelerius metus Tau

jėnų sodininkystės tarybinio 
ūkio kolektyvas, primena 
Ukmergės “Gimtoji žemė”, 
užmezgė draugystės ir bend
radarbiavimo ryšius su Lie
tuvos TSR kompozitorių są
junga. Kompozitoriai ne kar
tą pabuvojo ūkyje, žemdir
biams surengė koncertus.

Šią vasarą taujėniškiai ir 
rajono vadovaujantys dar
buotojai lankėsi Kompozito
rių sąjungoje, kur su jos 
vadovais aptarė tolesnio ben
dradarbiavimo perspekty
vas. Dabar Kompozitorių są
junga teiks paramą visiems 
rajono meno saviveiklos ko
lektyvams ruošiantis dainų 
šventėms, kitiems rengi
niams.

Draugystės ir bendradar

ROBERTAS KIŠTI HARIS

BROLIS
Jis buvo mažas, nebijojo mirti, 
vien tik prašė: jei ilgai miegosiu, 
prižadinkit, kai tik sunoks 
už namo grūšios.

Sunoko. Suskaičiavome lapus:
tiek pat, kiek vasaros pėdų pasauly — 
įkaitusiose kelio dulkėse, šalpusniuos, 
jonžolių miške, vandenuos, 
kur smenga išsiskaidrinti dangus.

Tu nenorėjai būti lapais 
ar kelio dulkėmis, norėjai 
šuoliuoti parugėm, 
vėsiais delneliais apkabinęs mano kaklų.

Žiūrėjau, kaip dailidė kalė karstą, 
kraštus palygindamas obliumi, paliko 
vienam gale smulkiausias garbanotas drožleles.

Nešiau
užkėlęs ant peties mažutį tavo namą, 
vis paklausydamas, ką šnabžda drožlės, 
galvodamas,
ką tau paslėpt po pagalve, 
kad atsibudus tamsoje 
nebūtų taip baisu-------

biavimo sutartį su Lietuvos 
TSR Kompozitorių sąjunga 
yra pasirašęs ir Ukmergės I. 
Meskupo baldų kombinato 
kolektyvas.

Dailininko gimtinėje
Kupiškio rajone, prie Jur- 

giškio ežero besiglaudžiantis 
Starkonių kaimas — Lietu
vos TSR nusipelniusio meno 
veikėjo Kazio Šimonio gimti
nė. Šio kampelio gamtos gro
žis, turėjęs didelę įtaką daili
ninko kūrybai, ir dabar vilio
ja žmones. Starkonyse, prie 
ežero auga vasarvietė, kurio
je savo laisvalaikį praleidžia 
Kupiškio statybinių medžia
gų gamyklos ir kitų organi
zacijų atstovai, vietos gyven
tojai, lankosi daug turistų.

Ta proga, kad po šešerių 
metų bus pažymimos K. Ši
monio 100-osios gimimo me
tinės, laikraštis “Komunizmo 
keliu” ragina savo skaityto
jus pasvarstyti, kaip geriau 
įamžinti šio žymaus dailinin
ko atminimą.
Auksiniai jubiliejai

Raseinių civilinės metrika
cijos skyriuje užregistruotos 
net trejos auksinės vestuvės, 
sužinome iš “Naujo ryto”. 
Bendro gyvenimo 50-metį tą 
birželio dieną šventė rasei
niškiai Antanas ir Stasė Ka
valiauskai, “Auksinės var
pos” kolūkio kolūkiečiai Be
nediktas ir Julija Žemaičiai, 
Kalinino kolūkio žemdirbiai 
Antanas ir Ona Abromaičiai. 
Jubiliatai į Civilinės metrika
cijos skyrių atvyko su gausia 
palyda — vaikais, anūkais, 
draugais. Jiems skambėjo 
vestuviniai maršai, nuošir
džiausi sveikinimai ir geriau
si linkėjimai. Iškilmingoje 
aplinkoje įteikti auksinių su
tuoktuvių liudijimai, simboli
nės lazdos.

Parinko V. Petkevičienė

1981 m. LTSR valstybinių premijų laureatai

TURININGAI IR MENIŠKAI Gausiais derliais, svariais pasiekimais gyvulininkystėje, 
kitose žemės ūkio gamybos srityse garsėja Kauno rajono S. 
Nėries kolūkis.

Pasakoja Lietuvos TSR 
valstybinių literatūros ir me
no premijų komiteto narys, 
respublikos kultūros minis
tro pavaduotojas I). Trinkū
nas.

Naujais nariais pasipildė 
Lietuvos TSR valstybinių li
teratūros ir meno premijų 
laureatų šeima. Už reikšmin
giausius laimėjimus literatū
ros, vaikų literatūros, taip 
pat kritikos srityse 1981 me
tų premijos paskirtos A. 
Bernotui, L. Gutauskui ir V. 
Kubiliui. Premijuotoji A. 
Bernoto eilėraščių knyga 
“Paglostyk žolę” užima 
reikšmingą vietą tiek paties 
autoriaus, tiek ir visos mūsų 
poezijos raidoje. Poetas įtai
giai apdainuoja savo gimtą 
kraštą, išaukština žmogų. 
Vieningą meninę visumą su
daro poeto ir dailininko L. 
Gutausko eilėraščiai ir ilius
tracijos knygose vaikams 
“Juoda žemelė — baltas py
ragėlis” ir “Dangaus kalvis 
perkūnas”. Čia plačiai skam
ba taikos tema, poetizuoja
mas gėris ir grožis. Literatū
ros tyrinėtojui ir kritikui V. 
Kubiliui Lietuvos TSR val
stybinė premija paskirta už 
monografiją “Kazio Borutos 
kūryba”.

Aukštai vertinami specia
listų, kurie daro klausyto
jams didelį emocinį įspūdį 
premijuoti F. R. Bajoro kūri
niai — sonata smuikui ir 
fortepionui “Prabėgę metai” 
ir lietuvių liaudies dainų cik- į 
las balsui ir kameriniam or
kestrui “Auki, auki, žalias 
berže”. Plačiai garsina Tary

Sportuoja gamybininkai
Spalvoti, juodai balti apa

ratai “Tauras”, pagaminti 
Šiaulių televizorių gamyklo
je, labai populiarūs Lietuvo
je, siunčiami į visas Tarybų 
Sąjungos respublikas. Pla
čiais maršrutais keliauja kiti 
“Taurai” — taip pavadintos 
televizorhi gamintojų krepši
nio, futbolo, rankinio, lauko 
riedulio komandos.

Penkiolika merginų su ledo 
ritulininkų lazdas primenan
čiais “įrankiais” gainioja ma
žą kamuoliuką, stengiasi įva
ryti jį į vartus . . . Dar tik 
prieš kelerius metus lauko 
riedulys Lietuvoje žengė 
pirmuosius žingsnius. Bet 
netrukus didžiulis įmonės 
stadionas jau nebegalėjo su- 

i talpinti visų norinčių pama
tyti “Tauro” rungtynių. Vie
na po kitos į Šiaulius žaisti 
TSRS aukščiausios lygos pir
menybių atvykdavo žinomos 
Maskvos, Taškento, Gorkio, 
Alma Atos komandos, ir re
tai kuriai pavykdavo išvengti 
pralaimėjimo. Praėjusiais 
metais šiaulietės pateko į 
stipriausių šalies komandų 
dešimtuką. Bet tai ne vienin
telis jų nuopelnas — “Tauro” 
pavyzdžiu visuose respubli
kos miestuose, daugelyje ra
jonų susibūrė lauko riedulio 
komandos, buvo organizuo
tos pirmosios šios įdomios 
sporto šakos respublikinės 
pirmenybės.

. . . Zigmas Mažutis, Pet
ras Mažutis, Jonas Mažu
tis — šias pavardes, susiju
sias su ilgamete “Tauro” 
vyrų rankinio komandos isto
rija, žino kiekvienas nors 
šiek tiek sporte nusimanąs 
šiaulietis. Brolių mesti ka
muoliai pabuvojo daugelio 
garsių šalies ir užsienio ko
mandų vartuose. Net TSRS 
vicečempionai — Kauno 
“Granito” sportininkai per 
Lietuvos rankinio pirmeny
bes nesugebėjo atlaikyti 
“Tauro” atakų. Pastaruoju 
metu Šiauliuose atsirado de
rama brolių Mažučių pamai
na. Raimondo Valucko pa

bų Lietuvos vardą jaunesnės 
kartos smuikininkas, respu
blikos nusipelnęs artistas R. 
Katilius. Jis kviečiamas da
lyvauti iškilminguose kon
certuose šalies sostinėje, 
įvairiuose festivaliuose, kom
pozitorių sąjungos plenu
muose, daug kartų yra kon
certavęs įvairiose užsienio 
šalyse. Už intensyvią ir dau
giaplanę koncertinę veiklą R. 
Katiliui paskirta Lietuvos 
TSR valstybinė premija.

Karelijos ATSR nusipelnęs 
meno veikėjas I. Petrovas, 
šiuo metu dirbantis Lietuvos 
TSR valstybiniame rusų dra
mos teatre, valstybinę pre
miją pelnė už tarybinių auto
rių pjesių pastatymus. Jo 
spektakliai pasižymi aukšta 
režisūrine kultūra.

Daug meniškai vertingų 
dailiosios tekstilės darbų yra 
sukūrusi premijuotų gobele
nų autorė R. Jasudytė. Ištisą 
ciklą monumentalių gobelenų 
ji paskyrė Vilniaus universi
tetui jo 400 metų jubiliejaus 
proga, didžiulį sieninį kilimą 
išaudė naujiesiems TASS-o 
rūmams Maskvoje. Respubli
kos nusipelniusiam meno vei
kėjui S. Jusioniui valstybinė 
premija paskirta už tapybos 
darbus kaimo tema — “Der
lius”, “Sekmadienis”, “Stu
dentų talka kolūkyje”, taip 
pat už Antano Strazdo por
tretą ir peizažus “Balandis”, 
“Liepa”, “Vasarai baigiantis” 
ir “Ruduo prie Būtingės”. 
Spalvingi S. Jusionio pa
veikslai alsuoja autoriaus op
timizmu, meile savo hero
jams, gimtajam kraštui.

vardę dabar su pagarba taria 
žinomų rankinio pasaulyje 
Rumunijos, Jugoslavijos,
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos komandų varti
ninkai. Šis jaunuolis yra vie
nas TSRS rinktinės lyderių, 
kandidatas į olimpines žaidy
nes Los Angeles.

Televizorių gamintojai tiki
si, jog busimųjų olimpiečių 
subręs ir krepšinio komando
je. “Tauras” kartas nuo kar
to deleguoja savo geriausius 
krepšininkus į stipriausias 
respublikoje Kauno “Žalgi
rio” ir Vilniaus “Statybos” 
komandas.

“Taurų” laukia naujos var
žybos, nauji laimėjimai. Juk 
rezervą komandos turi labai 
didelį. Beveik kiekvienas ga
myklos kolektyvo narys yra 
aktyvus fizkultūrininkas. Ga
mybininkų vaikai taip pat 
treniruojasi keliolikoje įvai
rių sporto šakų sekcijų, ku
rioms vadovauja prityrę spe
cialistai. Sportuojančių pa
slaugoms yra modernūs 
sporto rūmai, du aikštynai, 
baseinas. V. Žemaitis
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Kauno zoologijos sode ge
rai jaučiasi iš Hanoverio 
(VFR) gautos žirafos Nendrė 
ir Gluosnis. Žirafoms vardus 
suteikė zoologijos sodo lan
kytojai, organizavus specialų 
konkursą.

Nuotraukoje: Žirafos Nen
drė ir Gluosnis.

A. Sabaliausko nuotrauka

S. NĖRIES KOLŪ

S. Nėries kolūkio gyvenvietės bendras vaizdas.

Česlovas Andriūnas su žmonaS. Nėries kolūkio vairuotojas 
Kristina savo namuose.

S. Nėries kolūkio vaikų darželyje. Vaikams pasaką skaito 
auklėtoja Tatjana Prokofjevą.

M. Baranausko nuotrauka

ĮVAIRENYBIŲ PASAULYJE

VERŠELIAI —
DVYNIAI

Ukrainoje, Černovicų srityje, 
Redkovcų kaimo V. Savčcokos 
gyventojo karvė tapo savita re
kordininke — iš karto sulaukė 
keturių veršelių, iš jų — du jau
tukai.

Veršeliai, prižiūrimi veterinari
jos specialistų, guvūs, auga ge
rai, o karvės savininkas nėra 
labai nustebintas. Prieš dvejus 
metus jo ta pati karvė turėjo 
veršelius — trynius, dar anks
čiau — dvynius.

JAKUTIJOS ARBŪZAS

Arktikos Petuškų gyvenvietės 
šiltnamiuose išaugintas toks ar
būzas, kurio gali pavydėti netgi 
šalies pietų respublikų arbūzų 
augintojai. Jis sveria per šešioli
ka kilogramų, be to, labai sul
tingas ir saldus.

Jakutijos šiauriausioje dalyje 
vasara trunka vos du mėnesius, 
daugiau kaip šimtą parų būna 
poliarinė naktis; o ant Petuškų 
gyventojų stalo, dėka šiltnamių, 
ir vasarą, ir rudenj yra daržo
vių, ištisus metus — gėlės.

BITES IŠ.. .
DŪMTAKIO

Savo kaimynus, Moldavijos 
Kofeino kaimo gyventojus, arba
tos su medumi kviečia D. Cer- 
nobylskis. Ir kartu „vaišina" pa
trauklia istorija apie jo išgelbė
tas bites.

Tai atsitiko prieš metus, lie
pos vidurdienj. Eidamas pro kai
mo kultūros namus, bitininkas 
mėgėjas pastebėjo, kad virš 
aukšto kamino sukasi vabzdžiai. 
„Bitės?" — pagalvojo jis ir už
siropštė ant stogo. Išties jauna 
bičių šeima pamėgo dūmtakj. 
O tokioje būstinėje, jau pirma
jam šaltukui paspaudus, jai grė
sė žūtis. Daug vargo Dmitrijus 

Cernobylskis, 'kol perkėlė bites 
j avilj. Čia jos sėkmingai per
žiemojo, o ankstyvą pavasarį 
ėmėsi darbo. Pirmasis medonešis 
buvo gausus.

KALBUS VARNAS

Kišiniove Boikų šeima jau 
trečius metus laiko varną Pet- 
rušą. Jj surado dar visiškai ma
žytį kelyje, vėjo nuplėštame nuo 
medžio lizde. Varniukas iš pra
džių net pats maitintis nesuge
bėjo. Žiūrėjo jj visi Boikų šei
mos nariai, ir varniukas, tarsi 
atsidėkodamas, „prakalbo".

Dabar ištaria visų, jj auginu
siųjų vardus, mėgdžioja Šuns 
lojimą, durų girgždėjimą, pjūklo 
žviegimą. Bet labiausiai jis 
mėgsta kviesti save prie stalo: 
„Petruša, valgyk, valgykl"

TASS-o k „Tietos" Inf.

SKAITYKITE 
“LAISVĘ”
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MONTREAL, CANADA
JAU LAIKAS 
SUSIRŪPINTI

Jau įžengėme į rugsėjo 
mėnesį. Vasarotojai grįžta 
namo, prasideda mokslas. 
Jau laikas ir organizacijų 
vadovams tartis ir planuoti 
apie veiklą salėse, kuri vasa
ros laiku buvo “prisnūdusi". 
Ypatingai mums aldiečiams 
ir laisviečiams jau labai lai
kas apie tai susirūpinti. Visi 
jau ne pirmos jaunystės, tai 
darbas kaskart darosi sun
kesnis, todėl turime sukaupti 
daugiau jėgų darbui.
UŽSIDARĖ PARODOS

Tik pasibaigė gėlių ir 
“Žmogus ir jo pasaulis” paro
dos, kurios čia veikė nuo 
birželio 23 iki rugpjūčio 30. 
Parodoje “Žmogus ir jo pa
saulis" savo paviljonus turė
jo vienuolika kitų valstybių, 
jų tarpe ir Tarybų Sąjungą. 
Buvo eilė ir vietinių paviljo
nų. Kiekviename galėjai su
sipažinti su tos šalies istori
ja, ekonomija, kultūra,menu, 
gyvenimo būdu ir t. t.

Šiemet abi parodos susi
laukė daug lankytojų, ypač 
savaitgaliais, o į pabaigą 
visai “patirštėjo”. Turbūt vi
si, kurie parodoje dalyvavo, 
pripažins, kad Tarybų pavil
jonas buvo vienas įdomiausių 
ir gražiausių. Jame be gau- | 
šių ir įdomių eksponatų, ma
dų parodos, puikių meninin 
kų (Jakutų ir Armėnų), ku 
rie čia po mėnesį laiko kas 
dien duodavo dukart koncer 
tus, taip pat parodė labai 
puikių filmų. Ypatingai nepa
prasto grožio ir žavesio fil
mas" apie pereitais metais 
Maskvoj vykusią sporto ! 
olimpijadą ir joje dalyvavu
sių menininkų stebėtinai pui- I 
kius pasirodymus sukuriant 
audinius, Kremlių, lekiančias 
gulbes, ugnį ir k. Tarybinis 
paviljonas ir susilaukė dau
giausiai lankytojų. Sunku tą 
grožį apsakyti. Reikia pa
čiam pamatyti.

Apie kelionę į Lietuvą
Štai ir vėl “Laisvės” eks

kursantų grupė vyksta į Lie
tuvą — tėvų žemę. Man ši 
išvyka jau ne pirma. Aš 
lankausi jau nuo 1959 metų.

Mus gražiai sutiko Vilniaus 
aerouoste. Daug gėlių, mieli 
giminių veidai. Tik čia atvy
kęs dar kartą pajunti kokia 
brangi žmogui tėvynė. Rodos 
viską atiduotum, kad ją ma
tytum gražėjančią, kasmet 
dar labiau klestančią.

Per dešimt dienų, praleis
tų Lietuvoje mes pamatėme 
labai daug. Ekskursijos pla
nas buvo įvykdytas — mes 
aplankėme Kauną, Trakus, 
Druskininkus, Rumšiškes. 
Čia kiekvienas prisiminė sa
vo vaikystę, pergyveno gra
žiausius ir kartu skaudžius 
prisiminimus.

Visada didelį įspūdį palieka 
tokie architektūros pamink
lai, kaip Petro ir Povilo 
bažnyčia, Gedimino pilis, 
Lietuvos, istorijos muziejus. 
Su didžia pagarba visi nulen
kėme galvas prie A. Snieč
kaus paminklo Karių kapinė
se.

Aš mačiau Vilnių 1959 me
tais, kai senamiestyje buvo 
pilna karo sugriautų namų. 
Dabar jų vietoje atstatyti ir 
gražiai išdažyti puikuojasi 
namai, savo architektūra pri
menantys Lietuvos senovę. 
Neatpažįstamai pasikeitę 
daugelis miestų, kur išaugo 
didžiuliai nauji gyvenamųjų 
namų rajonai, puikios gamy
klos. Labai patiko Vilniaus 
užmiestis, kur miesto gyven
tojai turi vasarnamius, ža

Ilgai ilgai ši paroda, su 
Tarybų Sąjungos paviljonu 
priešakyje pasilieka daugelio 
mintyse ir širdyse.

Gavo liūdną žinią
Kazys ir Izabelė Ambrasai 

gavo liūdną žinią iš T. Lietu
vos, kad ten mirė Kazio 
Ambraso vyriausias brolis 
Jonas. Iš buvusių penkių 
brolių, teliko tik du.

Taip pat rugpjūčio 24 d. 
St. Mary’s ligoninėje mirė 
montrealietė Sofija Balsaitis 
(Ūsas), sulaukusi 67 m. am
žiaus. Paliko vyrą ir 4 dukte
ris su šeimoms.

Abiejų velionių šeimoms 
gili užuojauta.

Ligoniai .»
Labai sunkiai serga Danu

tė Svotelienė. Ji randasi Ro
yal Victorija ligoninėje.

Šiuos žodžius rašant Bro
nius Šalčiūnas pergyvena 
sunkią operaciją Royal Victo
ria ligoninėje. O kai šie 
žodžiai pasieks skaitytojus, 
tai, tikiu, ligonis bus jau 
pasveikęs.

P. Niaura pergyveno šir
dies ataką. Jis gydosi namie 
dr. Rudinskaitės ir savo 
žmonos geroje priežiūroje.

Yra visa eilė jau seniai ir 
sunkiai sergančių ligonių. Vi
siems linkiu greit pasveikti.

Viešėjo
Neseniai čia viešėjo viešnia 

iš Vancouver, tai Kazio Am
braso seserėčia, kuri aplankė 
dėdę su dėdiene ir kitus 
artimuosius.

Sumainė aukso žiedus
Rugpjūčio 29 d. šeimyninį 

gyveniYną ' sukūrė Jonas 
Skardžius su kitataute mer
gina, tai Danieliaus ir Emilės 
Skardžių ir Reginos Ada- 
kauskienės anūkėlis. Vestu
vės buvo šaunios ir didelės. 
Jaunieji medaus mėnesį pra
leisti išvyko ir į Jungtines 
Amerikos Valstijas.

Linkiu jauniesiems laimin
go šeimyninio gyvenimo! P.

liuoja sodai ir daržai. Ten 
žmonės gerai pailsi po dienos 
darbų ir turi naudą, vilų 
statyba aplink Vilnių, Kauną 
ir kitur Lietuvos miestai vis 
plečiasi . Tai dar kartą pa
tvirtina apie kylantį žmonių 
gerbūvį.

Kas atvyksta ne pirmą 
kartą pastebi ne tik kylančią 
materialinę žmonių gerovę, 
bet ir augantį kultūrinį žmo
nių lygį. Gatvės švaresnės, 
žmonės rengiasi tvarkingiau 
ir gražiau, nematyti gatvėse 
girtų. Matomai kultūra sa
vaime neateina, o priklauso 
nuo visos tvarkos šalyje. 
Dabar Lietuvoje daug kultū
ros namų, bibliotekų, teatrų, 
kinoteatrų bei sporto įrengi
mų.

Lietuvoje prabuvom de
šimt dienų, pamatėm daug, 
prisiminimų parsivežėm il
gam laikui. Tokios ekskursi
jos į tėvų žemę, tai lyg 
gyvybės eleksyras. Pajunti, 
kad ir metų našta palengvė
jo. Už tą kelionę ačiū ekskur
sijos organizatoriams ir tiki
mės, kad jos buvo vykdomos 
kasmet. J. Smalenskas

• DIDŽIAUSIOS GĖLĖS

Didžiausios pasaulyje gėlės 
auga Pietryčių Azijos Sumat
ros salos džiunglėse. Augalo 
Raflezia Arnoldii, kurį euro
piečiai atrado tik 1918 m., 
žiedai yra 1 m skersmens. Po 
60 metų buvo atrastas dar 
vienas gėlių pasaulio milži
nas. Tai augalas Amorphalus 
lifanum. Jo žiedo taurelė yra 
1,3 m skersmens.

I

Izraelis nenutraukia provokacijų

BEIRUTAS, VII. 27 
[TASS-ELTA]. Šešis kartus 
per keturiolika dienų Izraelio 
lėktuvai bombardavo naftos 
perdirbimo gamyklą Zahra- 
nyje, numetė jos teritorijoje 
daugiau kaip 100 bombų ir 
raketų.

Kaip praneša Libano laik
raštis “As safir”, šių bom
bardavimų metu gamykloje 
sunaikinta arba išvesta iš 
rikiuotės daugiau kaip 80 
procentų įrengimų: naftotie
kiai, skystojo kuro rezer
vuarai, valymo įrengimai, 
šaldytuvai, administracijos 
korpusai, komunikacijos, 
jungiančios įmonę su Libano 
sostine ir kitomis provincijo
mis. Be to, Izraelio aviacija 
sunaikino energetikos maz
gą, iš kurio buvo tiekiama 
elektros energija naftos per- 

1 dirbimo gamyklai ir kitoms 
' šio rajono pramonės įmo

nėms.
Kaip vertinama, Izraelio 

bombardavimai padarė ga
myklai dešimtis milijonų Li
bano svarų nuostolių.

NEW YORKAS, VII. 27, 
[TASS-ELTA], Izraelio ka
riauna nenutraukia provoka
cijų prieš suverenų Libaną. 
Vakar ir šiandien Izraelio 
lėktuvai kelis kartus pažeidė 
Libano oro erdvę ir žvalgy
mo tikslais skraidė virš Bei
ruto ir kitų šalies rajonų.

Šiandien Izraelio premje
ras Beginąs įžūliai pareiškė, 
kad tokie žvalgomieji skridi
mai virš Libano nesiliaus ir 
ateityje. “Izraelis, — pasakė 
jis, kalbėdamas vienoje iš 
Izraelio parlamento komisi
jų, — nemano, kad jį šiuo 
klausimu varžo susitarimas 
dėl ugnies nutraukimo”. ‘Ir 
Jungtinės Valstijos, — pa

VAJU S
GAVIMUI “LAISVEI-’ NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI SIU METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų va j minką. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar

Draugams J Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

________________________________ Į

“LAISVE”

brėžė Beginąs, — tai gerai 
žino”.

Kaip praneša Palestinos 
informacijos žinių agentūra 
VAFA, šiandien Izraelio ka
riuomenė apšaudė iš kulko
svaidžių Kfar Tibnito ir Hoš- 
nabi Tahero rajonus.

Izraelio ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose E. Evronas, kalbėdamas 
per C. B. S. televizijos pro
gramą, įžūliai teigė, kad Tel 
Avivas “turi teisę” vykdyti 
tokias operacijas. Jis taip 
pat pareiškė, jog Izraelis 
“gali peržiūrėti” susitarimą 
dėl ugnies nutraukimo Liba
ne, ir leido suprasti, jog 
Begino vyriausybė laukia, 
kad JAV nedelsiant atnau
jintų naikintuvų bombonešių 
“F-16” tiekimą.

Kai dėl Reigano adminis
tracijos pradėtos triukšmin
gos kampanijos ryšium su 
lėktuvų “F-16” tiekimo nu
traukimu, tai ja siekiama 
vienintelio tikslo — atitrauk
ti dėmesį nuo šio vis didėjan
čio Izraeliui siunčiamų Ame
rikos ginklų srauto ir susilp
ninti protestus visame pa
saulyje prieš Washingtono 
paramą izraeliškiems agreso
riams. Be to, kaip pažymi 
laikraštis “New York 
Times", “iš visko matyti, kad 
prezidentas artimiausiomis 
dienomis leis atnaujinti lėk
tuvų “F-16” tiekimą”.

BEIRUTAS, VII.27
[TASS-ELTA]. Libanas nu
tarė kreiptis į Arabų šalių 
lygą, reikalaudamas sušaukti 
artimiausiu metu arabų val
stybių vadovų pasitarimą, 
kad būtų apsvarstyta padė
tis, susidariusi dėl Izraelio 
agresijos šalies pietuose, pa
reiškė Libano ministras pir
mininkas S. Vazanas.

Kada tik užsuksi New Yor
ke į “Laisvės” redakciją, čia 
pamatysi Ievą Mizarienę. 
Jos stalas visada apkrautas 
popieriais: rašiniais į eilinį 
numerį, finansiniais doku
mentais. Skamba ir skamba 
telefonas. Bičiuliai iš įvairių 
lietuviškų kolonijų, įvairių 
valstijų praneša naujienas, 

i Su kuo tik kalba Ieva Miza- 
riene, vis paragina:

— Labai įdomią žinią paša 
kete. Būtinai apie tai parašy
kite “Laisvei”.

Dažną savaitę Ieva Miza- 
rienė pamainomis su “Lais
vės” vyriausiuoju redakto
riumi Antanu Bimba ir pub
licistu Rudolfu Baraniku rašo 
publicistinius vedamuosius, 
kurie vadinasi trumpai — 
“Krislai”. Tai išties po dalelę 
surinktos svarbiausios pa
saulio. Amerikos darbininkų 
judėjimo, socializmo šalių 
naujienos su trumpais ir 
taikliais komentarais.

Ieva Mizarienė — ir ilga
metė Lietuvių literatūros 
draugijos sekretorė, ir New 
Yorko pažangiečių moterų 
komiteto pirmininkė, ir 
“Laisvės” redaktorė. Daugelį 
metų yra dainavusi “Aido” 
chore, kurio septyniasde
šimtmetis bujLminimas atei
nantį pavasarį.

— Mano kelias į pažangųjį 
judėjimą, — prisimena L 
Mizariene, — kaip tik ir 
prasidėjo nuo darbininkiško 
choro. Buvau vos dvylikos 
metų, kai pradėjau lankyti 
repeticijas. Nuo tada ir įpra
tau kuo dažniau būti žmonių 
būryje, įsitraukti į visuome
ninę veiklą.

1929 metais jaunoji new- 
yorkietė pirmą kartą aplankė 
Tarybų Sąjungą. Nepaprastą 
įspūdį jai paliko revoliucijos 
lopšys Leningradas, gražioji 
Maskva. Keletui savaičių to
limąją viešnią pakvietė pagy
venti Maskvoje Vincas Kap
sukas, kuris tuo metu dirbo 
Kominterno vykdomajame 
komitete.

— Kapsukas man buvo 
tartum tikras tėvas, nulėmęs 
visą tolesnį mano gyvenimą. 
Jo nuoširdus rūpestis kiek
vienu žmogumi, tikėjimas so
cialistine Lietuvos ateitimi 
persiduodavo visiems, kam 
teko laimė bendrauti su šiuo 
įžymiu kovotoju už darbo 
žmonių reikalus. ADMINISTRACIJA

At Gracie Mansion yesterday, President Reagan presented Mayor Koch with a 
symbolic check for $85 million for the Westway project. Also present were Lieut. Gov. 
Mario M. Cuomo, left, Labor Secretary Raymond J. Donovan, rear, and Basil Powell,
a construction worker who met Mr. Reagan last year in New York.

KOVOTOJAI UŽ TAIKĄ IR PAŽANGĄ

DARBŲ VERPETE
SIGITAS KRIVICKAS

Tos pačios kelionės metu 
Ieva užsuko ir "į savo tėvų 
išeivių gimtąją Dzūkiją. 
Skurdi prieškarinio Lietuvos 
kaimo buitis, religiniais prie
tarais apraizgyta žmonių są- . 
monė paliko viešniai slogų ( 
įspūdį. Po kelerių metų Ieva 
susiejo savo gyvenimą su 
Rojum Mizara, kilusiu iš to ! 
paties Dainavos krašto, kaip 
ir jos tėvai.

Šiandien kukliame Rojaus 
darbo kambaryje išsaugota 
viskas lygiai taip, kaip buvo ’ 
jam gyvam esant, kai jis i 
rašė savo knygas apie sunkią i 
išeivių dalią. Už savo kūrybą 
Rojus Mizara pelnė Tarybų I 
Lietuvos liaudies rašytojo 
vardą.

Rojus ir Ieva Mizaros ne į 
kartą viešėjo savo tėvų že-Į 
mėje, džiaugėsi socialistine į 
jos pažanga. Kai Rojus Miza i 
ra mirė, jo palaikai — urna

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo rugpjūčio 6 d. iki 

rugpjūčio 31 d. Šių aukų neįskaitėme į vajaus pradžią. 
Sekamas aukų sąrašas bus skelbiamas nuo rugsėjo 1 d. — 
vajaus pradžios.

50.00

♦ ♦ ♦

J. Orman, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę . $58.00 
Veronica A. Baleišis, Valley Stream, N. Y., prisimi-

minimui vyro Bronislavo S. Baleišio,
kuris mirė 1972 m., rugsėjo 2d..................

Stanley Vaineikis, Binghamton, N. Y.,
per A. H. Pagiegalą....................................

F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada. ..............
B. Petrus, Haverhill, Mass................ .............
V. ir S. Kuzmickai, St. Petersburg, Fla. . .
Charles Stepon, Lewiston, Maine.................
Edna Kantor, San Diego, Cal.,

prisiminimui motinos Elzbietos Ecenios.................... 20.00
G. Naujokas,Cannington,Ont.,Canada,,per A.Ylienę 18.00
V. Marozas, Miami, Fla....................... 18.00
Rose B. Merkis, Schwenksville, Pa. .......................... .44.00
Mary Gaddis, Benton, Ill..................... 13.00
Zuzana Danta, Trenton, Mich., per Sj Masytę........... 10.00

10.00 
.8.00 
.8.00

ntienę. .
, N.

Ed. Baranauskas, Schenectady, N. Y.
P. Uknes, Brooklyn, N. Y., per N. Ve
J. Mankowsky, Crown Point
J.Vaicekauskas,Binghamton,N.Y.,per K.Petrikienę . . .5.00 
Frank Naginė, Keene, N.H................ .
V. Rainys, Eilweiler/Saar, West Germ 
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N. Y 
Josie Vasil, Shrewsbury, Mass.............
Monica Dawnis, Cambridge, Mass. . . 
Blanche Swed, Erie, Pa..................... J.
A. Muzikewicz, Easton, Pa.................|.
Helen Gecewich, No. Easton, Mass. . .
A. Sholunas, Hamden, Conn..................
Eliz.Ambrasas,Montreal,Que..Canada,per L.Kisielis .1.50 
M. Jonušienė, Montreal, Que., Canada, per L. Kisielis 1.50

* * *
Širdingai dėkojame.

5-TAS PUSLAPIS

su pelenais buvo atvežta į 
Lietuvą ir ilsisi aukštame 
Panemunės kalne netoli Sa- 
vilionių. Šią vietą draugė 
Ieva aplanko kiekvienos savo 
viešnagės Lietuvoje metu. Ji 
taip pat daug keliauja po 
visą respubliką, gėrėdamasi 
vis naujais, vis platesniais 
krašto ekonomikos, kultūros 
žingsniais. Ir šią vasarą kele
tą savaičių paviešėjusi Tary
bų Lietuvoje, Ieva Mizarienė 
grįžo kupina gražiausių įspū
džių.

. . . Darbų ir rūpesčių ver
pete “Laisvės” redaktorė, 
Lietuvos TSR nusipelniusi 
kultūros veikėja Ieva Miza
rienė pasitinka savo jubilieji
nį gimtadienį. Kiekviena die
na jai neša nelengvus, bet 
brangius rūpesčius — dar
buotis taikos ir pažangos idė
jų vardan. Vilniaus “Tiesa”

...50.00
. 45.00
. .25.00

. .25.00

...20.00

any
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
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Iš mano dienoraščio Lietuvoje
POVILAS VENTA

Klaipėdos miesto ligoninės kieme prie paminklo. Pirmas iš 
kairės stovi Lietuvos nusipelnęs gydytojas Antanas 
Vinkus, Nele, aš, Onute, Klaipėdos miesto vykdomojo 
Komiteto pirmininkas Alphonsas Žalys ir gydytojas B. 
Zaura.

Išvykstame į Žemaitiją 
liepos 6 d., pirmadienis

' užėjęs į “Laisvės” salę. Gyd.
I Vinkus paminėjo, kad rytoj 
. rytą atsiųs mašiną ir kad 
' mes visi trys nuvažiuotume 
pasitikrinti sveikatą.

Vakare ėjome klausytis 
i Vilniaus dramos teatro artis
to Arnoldo Roseno skaitomų 
Širvio eilėraščių (vyko Biru
tės kalno papėdėje — liur- 
de). Žmonių buvo labai daug, 
šiaip taip gavome atsisėsti. 
O mūsų draugas Jurgaitis '

- tikrai kankinosi sėdėdamas j 
ant akmens.

Palangoje ir bendrai Lietu- ! 
! voje diena labai ilga — 
saulė leidžiasi apie 11 v. ■ 
naktį tą patį vakarą. Ėjome, 1 

i ant jūros tilto palydėti sau- } 
1 lės, kokia ji graži kai paskęs- 
i ta jūroje; nuo to spėja, kokia
bus rytoj diena.

Saulės palydėti ant tilto 
| susirenka šimtai žmonių, net 
i sunku praeiti.

Liepos 9 d., ketvirtadienis
Tuoj po pusryčių išvažia-

Palikome Vilniaus gražų 
Draugystės viešbutį 9 v. 
ryto ir automašiną “Latvija” 
išvykome į Palangą, aš, Ne
lė, Onutė Babarskienė ir su 
mumis vyksta Vladas Karve
lis. Gen. ir buvusio “Tėviš
kes Draugijos” pirmininko 
sūnūs ir jo žmona Viktorija 
su dukrele, taip pat mano 
seniai pažįstamas geras 
draugas Jonas Jurgaitis.

Kelyje vietomis stipriai li
jo. Per mašinos langus dau
gelyje vietų buvo gerai ma
tyti ganantis dideli būriai 
karvių. Žolė ir javai šiais 
metais gerai išaugo, tik lie
tus trukdo kolūkiečiams nu
šienauti laikus.

Pirmas sustojimas buvo 
Kryžkalnėje prie išdidingo 
paminklo Lietuvos vaduoto
jams iš fašizmo.

Palangoje oras buvo gra- ! 
žus, šiltas, mus apgyvendino j vome į Klaipėdą, prie ligoni 

nės mus pasitiko ligoninės 
darbuotojai, su vyriausiuoju 
gydytoju Lietuvos respubli- 

i kos nusipelniusiu gydytoju 
1 Antanu Vinkum priešaky- 
je, mus pasveikino ir įteikė 
gėlių; po to prasidėjo visapu- 

! siškas mūsų sveikatos tyri- 
! mas. Prirašė visokių gydy- 
| muisi vaistų; man ištraukė 
I dantį.

Po tyrimo gydytojas Vin- 
| kus aprodė ligoninę, tikrai 
j gera ir graži ligonine.

Klaipėdos miesto gyvento
jų sveikatos sargyboje bu
di 1667 darbuotojai, 288 gy
dytojai, šiuo metu joje dirba 
4 medicinos mokslų kandida
tai. 7 aukščiausios kategori
jos. Toks ligoninės ir gydyto
jų atydumas mums labai pa
tiko.

Sugrįžus iš Klaipėdos po 
pietų atvažiavo miesto vyk
domojo Komiteto pirmininko 
pavaduotojas Feliksas Užpel
kis su “Latvija” (“Latvija” 
Lietuvoje vadina mažus 
autobusiukus) ir pradėjome 
apžiūrinėti miestą; nuvažia
vome į Kempingus, apžiūrė
jome naująsias miesto staty-, 
bas. “Lino” sanatorijoje iš 14 
aukšto grožėjomės miesto 
panorama.

Kapinėse aplankėme mano 
buvusių draugų kapus — P. 
Mičiūno, K. Kazragio, L. 
Tubino, padėjome gėlių.

Nuvažiavome į Šventąją. 
Ten aprodė organizacijų sta
tomus poilsio namus, naująjį 
jūros tiltą.

Apžiūrėjome Gintaro mu
ziejų, kuris įrengtas grafo 
Tiškevičiaus namuose; prie 
muziejaus mus pasitiko ir 
viską aprodė direktorius An
tanas Tranizas.

F. Užpelio žmona Gvidaitė 
yra miesto valgyklų ir resto
ranų direktore. Ji organiza
vo vaišes “Vaidilutės” kavi
nėje, pastatytoj prie pat jū-

ištaigingoje viloje “Žilvinas”. 
Mudviejų ir Onutės Babar- 
skienės atskiri miegamieji ir 
didelė svetainė, televizorius, 
šaldytuvas. Arti jūra, tik 
kelios minutės kelio. Oras 
šiltas, gražus kvėpuoti leng
va. Žmonės sakė kad praeitą 
savaitę buvo šalta, dažnai 
lynojo.

“Žilvino” visa aplinka šva
rutėlė, visur žydi gėlės. Val
gykloje malonus patarnavi
mas, maistas labai gerais ir 
jo daug duoda.

V. Karvelio šeima apsigy
veno “Eglės” sanatorijoje, o 
J. Jurgaitis Palangos viešbu
tyje.

Valgome sanatorijos valgy
kloje. Čia susitinkame daug 
pažįstamų — Krivickų šei
mą, Nekrašius, Paplauskus, 
Mieželaičius ir daug kitų 
žinomų žmonių; dažnai atei
na pas mus Karvelis, kas 
popietę Jurgaitis.

Liepos 7 d., antradienis
5 v. po pietų nuėjome į 

miesto vykdomąjį komitetą. 
Pirmininko kabinete prie ka
vutės susitikome su pirmi
ninku Daniu Puodžium, jo 
pavaduotojais Genriku Ba- 
liūnu, ir Feliksų Užpeliu.

Po vakarienės ėjome į kon
certą. Klausėmės senosios 
muzikos. Salėje žmonių buvo 
nedaug, nes jaunimas mėgs
ta šiandienine muziką.

Liepos 8 d., trečiadienis
Vaikščiojame pliaže. Mau

dytis bijojome, nors vanduo 
jūroje 20 c. šilumos. Jūros 
paplūdime maudėsi šimtai 
žmonių, o neišpasakyta žmo
nių masė sugulusi, and balto 
kaip kristalo smėlio, priimi
nėjo saulės spindulius.

Po pietų atvažiavo Klaipė
dos miesto vyriausias gydy
tojas Antanas Vinkus. Su juo 
buvome susipažinę kai jis 
lankėse Amerikoje ir buvo

ros kopose su šiaudinių sto
gu. Įdomus pastatas, stalai, 
ir kėdės senoviški. Vaišės 

: buvo šaunios. Grojo orkes
tras kiek triukšmingai, neti
ko senovės “Vaidilutei”, bet 
vėliau Gvidutė juos sutvar
kė.

12 v. naktį parko direkto
rius Kazimieras Urbonavi
čius aprodė parką, kuris bu
vo apšviestas spalvotomis 
šviesomis, taip pat parodė 
skaidres. Jose matėme kaip 
parkas atrodo žiemą, medžiai 
paskendę sniege.

Liepos 10., penktadienis.
Po vakarienės važiuosime į 

svečius pas Genovaitę ŽuL 
paitę; ji 25 metus buvo 
Kretingos partijos komiteto 
sekretorė, o dabar išėjusi į 
pensiją, persikėlė į Palangą 
ir yra TSRS dailininkų kūry- 

I bos namų direktore. Jos vy- 
j ras Liudas Gūžė ilgus metus 
į dirbo Vivautų tarybinio ūkio 
direktorium, dabar irgi pen- 

Į sininkas. Jų duktė A ušrelė 
dabar studentė, ji mus savo 
mašina pavežiojo.

Liepos 11d., šeštadienis
Vakare ėjome į teatrą. 

! Palangoje gastroliuoja Pane- 
i vėžio dramos teatras/ Prie 
i salės mus pasitiko dabartinis 
teatro direktorius Donatas 

i Banionis. Jis yra žymus kino 
; artistas. Vaidino “Nelauktas 
svečias”; jo turinys nepaliko 
įspūdžio, bet vaidyba labai 
graži.

Liepos 12 d., sekmadienis
2 v. po pietų iš Klaipėdos 

atvyko miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas Antanas Tamulis ir 
miesto vyr. gydytojas Anta
nas Vinkus pakvietė važiuoti 
į jūros šventę Klaipėdoje. 
Dangės upėje vyko laivų 
karnivalas, tad mes įsirengė
me laivo “Meridiana” denyje. 
Čia buvo labai gerai viskas 
matoma. Po karnivalo nusi
leidome į laivo kajutes, gėrė
me šampaną. Mus vaišino 
miesto partijos komiteto pir
masis sekretorius Jonas Gu- 
reckas ir miesto vykdorpojo 
komiteto pirmininką: 
phonsas Žalys. /

Liepos 13 d., pirmadienis
Pas mus svečiavosi Dona

tas Banionis su žmona Onu
te, Panevėžio miesto vykd. 
komiteto/^ pirmininkas Bro
nius Kacus, Vladas Karvelis 
su žmoną Viktorija, žurnalis- 
tas~ Vladas Burbulis, Jonas 
Jurgaitis.

Vakare klausėmės smuiki
ninko Raimondo Katiliaus 
koncerto.

Bus daugiau

Pagarbos 
užsitarnavęs

Mūsų žinios

Al-

LIETUVOS 
MOKSLININKAS

$ *

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Fizikos instituto ato
mo teorijos skyriaus moksli
ninkų kolektyvas, vadovau
jamas instituto direktoriaus 
pavaduotojo, fizikos-mate
matikos mokslų daktaro Z. 
Rudziko, kartu su Maskvos 
ir Bulgarijos fizikais kuria 
daugiaelektroninių atomų ir 
jonų teoriją. Šio darbo tiks
las surasti būdus panaudoti 
termobranduolinę energiją 
taikiems tikslams — sukurti 
termobranduolines elektri
nes.

Nuotraukoje: Lietuvos
TSR Mokslų Akademijos Fi
zikos instituto atomo teorijos 
skyriaus vadovas, fizikos- 
matematikos mokslų dakta
ras Zenonas Rudzikas.

T. Žebrausko nuotrauka

Vladas Misiūnas
Vladas Misiūnas gimė 1891 

m. rugsėjo 5 dieną Antrųjų 
Gudelių miestelyje, Kapsuko 
rajone. Ten lankė mokyklą. Į 
Ameriką atvyko 1910 m. 
gegužės 30 d. Prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui, 
Vladas tarnavo Amerikos ka
riuomenėje.

Ilgus metus jis dirbo siuvė
jų industrijoje ir buvo veik
lus savo amato unijos narys. 
Jau daug metų pensininkas.

Vladas Misiūnas yra drau
giškas ir su visais gerai 
sugyvena. Jis per visą savo 
gyvenimą rėmė progresyvių 
lietuvių judėjimą, “Laisvę”, 
Aido chorą ir kitas organiza
cijas.

V. Misiūnas išėjęs į pensiją 
buvo apsigyvenęs Hunting
ton Sta., N. Y. jo sodyboje 
Aido choras ruošdavo išva- 
žiavimus-piknikus. Hunting
tone pagyvenęs kelis metus, 
sugrįžo atgal į Richmond 
Hill, N. Y.

Keliolika metų Vladas ma
žai kada galėjo išeiti iš na
mų, nes turėjo sergančią 
žmoną ir ją reikėjo prižiūrė
ti. Po žmonos mirties Vladas 
nepraleidžia nė vieno paren
gimo.

Įvertindami jo draugišku
mą ir nuoširdumą, rugsėjo 
20 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. įvyks Vladui 
Misiūnui pagerbimas jo 90 
m. amžiaus sukakties proga. 
Prašome skaitlingai dalyvau
ti. Rengimo draugai

* * *

Tripoli. — Libijos vadovas 
pik. Muammal al-Qaddafi, 
kalbėdamas revoliucijos su
kakties proga, minint 12 me
tų, kai buvo nuversta monar
chija ir jis atėjo i valdžią, 
grasino išsprogdinti Ameri
kos atominių ginklų sandė
lius Europoje, jei jos lėktu
vai dar sykį pasirodys Sidros 
įlankoje.

San Francisco. — Jerry 
Scribner, musių naikinimo 
projekto direktorius, savo 
pranešime JAV Agrikultūros 
departamentui kaltina fede- 
ralinę valdžią dėl Viduržemio 
jūros muselių pavojaus susi
darymo.

Jis tvirtina, jog Santa Cla
ra apskrityje šiemet birželio 
14 d. buvo paleista apie 50 
tūkstančių laukinių Peru mu
selių, apie kurias buvo ma
nyta, kad jos esančios nevai
singos. Bet pasirodė priešin
gai. Susinešusios su Vidurže
mio jūros muselėmis, jos ne 
tik nepaveikė, kad išnyktų jų 
veislė, bet prisidėjo prie jų 
padauginimo.

Washington. — Darbo de
partamento duomenimis, pe
reitą mėnesį padidėjo Ameri
koje bedarbių nuošimtis, nes 
atsirado daugiau bedarbių 
negrfų jaunimo tarpe. Apie 
50.7 proc. jaunų juodžių bu
vo be darbo.

SKAITYKITE

LAISVĘ1'

Rugpjūčio 15 d. Walteris 
Keršulis atšventė savo 93 
metų amžiaus gimtadienį. 
Keli jo artimi draugai atėjo jį 
su gimtadieniu pasveikinti.

Walteris sulaukęs tokio 
gražaus amžiaus gerai atro
do, ir pats sakosi jaučiasi 
gerai, tik nusiskundžia, kad 
silpnėja regėjimas. Walteris 
sako: “turiu gerą žmoną, ji 
mane gerai prižiūri ir mano 
sveikata rūpinasi.”

o o o

Sugrįžusi iš Tarybų Lietu
vos Ksavera Karosienė ke
lias dienas buvo apsistojusi 
pas B. W. Keršulius. Bronei 
sudarė daugiau rūpesčių.

o o o

Rugpjūčio dieną Walteris 
išėjo iš buto, griuvo ant 
šaligatvio ir susižeidė galvą. 
Kruvina galva kaiminka jį į 
butą įvedė. Bronė labai per
sigando, pašaukė gydytoją 
kol jis atėjo pati sužeistą 
galvą sutvarkė.

Abi su Ksavera labai per
gyveno Walterio nelaime.

Linkime draugui Walteriui 
greit pasveikti, o Bronei iš
reiškiame užuojautą.

o o o

Jau praėjo nemaža laiko, 
kai Onutė Babarskienė grįžo 
pasitenkinusi iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje.

Sugrįžusi rado savo namus 
apiplėštus. Vagys naktį iš
draskė langą, įlindo į butą ir 
išnešė daug vertingų daiktų. 
Prie to dar pridarė daug 
nuostolių.

Dabartiniu laiku senes
niems žmonėms gyventi New 
Yorke yra labai pavojinga. 
Valdžia nesiima griežtesnių 
priemonių 
stabdyti.

kriminalizmą su-

o o o

mėnesio laikoDaugiau
New Yorke gyvena Natalija 
lešmantienė iš Floridos. Ji 
prižiūri savo draugės Doros 
Skernavičiūtės namą, kuri 
giminių kvietimu, pirmą kar
tą išvyko į Tarybų Lietuvą.

Draugai A. N. Iešmantai 
daug metų gyveno New Yor
ke, abu dainavo Aido chore, 
visą laiką yra “Laisvės” skai
tytojai; gyvendama Floridoje 
Natalija daug pasidarbuoja 
“Laisvei”.

Visada malonu su Natalija 
pasikalbėti ir draugauti, ji 
yra draugiška ir susipratusi 
moteris, 

o o o

Po sunkios operacijos, da
bartiniu laiku Ona Čepulienė 
geriau jaučiasi ir labai gerai 
atrodo. Malonu ją matyti 
parengimuose ir draugų tar
pe. Su Ona kalbant ji daug 
gerai prisimina tuos laikus, 
kai būdavo dideli laisviečių 
parengimai, piknikai į ku
riuos suvažiuodavo tūkstan
čiai žmonių. Abu su savo 
vyru Vincu jie sunkiai dirb
davo, pagelbėti “Laisvei” už
dirbti pelno. Taipgi Ona pri
simena Aido chorą, kuris 
taipgi buvo skaitlingas daini
ninkais ir surengdavo kon
certus ne tik čia New Yorke, 
bet Choras išvykdavo ir į 
kitas kolonijas. O. Čepulienė 
pati išdainavo Aido chore 50 
metų.

Aido choras kitais metais 
paminės savo veiklos 70 me
tų sukaktį, ir niekada neuž
mirš savo buvusių daininin
kų.

o o o

Jau kuris laikas nematome 
geros veikėjos ir ilgametės 
aidietės Konstancijos Ru- 
šinskienės. Kol buvo gyvas 
žentas, ją atveždavo į paren
gimus. Dabar nėra kam at
vežti.

K. Rušinskienė gyvena to
lokai nuo “Laisvės”. Trauki
niais važinėti yra nesaugu ir 
neleidžia sveikata.

Mes visi pasigendame Ta
vęs, Konstancija. P. V.

Grupė VLADO MISIŪNO draugų rengia jam 
pagerbimo popietę SEKMADIENĮ,i rugsėjo 20 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės salėje, J 02-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vladas sulaukė 90 metų amžiaus ir todėl 
ruošiama šis pobūvis
meninė programa. Vladas dėkodanį 
užmokės visas išlaidas šio pobūvio, 
“Laisvės” laikraščio palaikymui.

Auka $8.

bus skanūs pietūs ir 
18 rengėjams, 
o pelną skiria

r

o 8 dieną įvyks 
Bendrovės metinis 
ir banketas. Kon-

kad

MIAMI, FLA.
“Laisvės” vajininkė Natali

ja lešmantienė šią vasarą 
kiek laiko praleido New Yor
ke. Žinoma, ji lankėsi “Lais
vės” pastogėje.

Natalija pranešė,
mums gerai žinomas draugas 
A. Švėgžda randasi ligoninė
je Miamyje, kur jam buvo 
amputuota koja. Draugai 
miamiečiai turėtų sergantį 
draugą aplankyti.

A. Švėgžda ilgus metus 
gyveno Elizabeth, N. J., ir 
čia daug veikė mūsų organi- j 
zacijose. Nuvykęs į Miami, I 
jis taip pat dalyvavo visame

PRAMOGŲ 
KALENDORIUS

Lapkrič 
“Laisvės” 
koncertas
certo pradžia 2 vai. po pie
tų —- banketas tuoj po kon
certo apie 4 vai. Auka $12.

NIUJORKO LIETUVIU 
MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, rugsėjo 15 d., 
2 vai. po pietų įvyks pirma
sis šio sezono Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo susirin
kimas, Laisvės salėje, 102-02 

pažangiųjų draugijų veikime. Į Liberty Avė., Ozone Park, 
Linkime draugui Švėgždai ' Y.

pergyventi šią baisią nelaimę ------ --
ir vėl dalyvauti mūsų tarpe. dalyvauti.

Kviečiame nares gausiai
Valdyba

BRIEFS

I try to remind myself that 
he who laughs last laughs

1 met her at the Kennedy has maintained his high po- 
Airport — a beautiful young pularity with the American 
woman, an attorney from people. With a little saber 
California. Her name is Mar- rattling in the direction of 
garet Hume. She was going | the Russians, a Libyan plane 
to Lithuania with Ksavera or two shot down to show a 
Kaross. On her previous trip country of two million people 
she had met a young man in who’s boss and a lot of 
Lithuania and from this trip ; flag-waving on the steps of 
she will be coming back (the Pentagon, Reagan has 
married. been able to stupefy a once-

Margaret’s mother is Lith- I proud people. The joke, I’m 
uanian, father Irish. They afraid, is on us.
are well known in California 
progressive circle.

Margaret had said that ; best, but until more people 
she is 28 and it’s time to get ; recognize patriotism for 
married to her “true love”. ■ what is — in Samuel John- 
As it seems her permanent son’s words, “the last refuge 
home will be in Lithuania. of a scoundrel” — we are in 

* * * į for even greater economic
Bertell Oilman, Professor1 suffering and a lot more 

of Political Science at New photos of a beaming Presi- 
York University writes to dent Reagan.” 
the editor of “The New York * * *
Times”: ! One sweet potato 85 cents!

“Why is Reagan laughing Someone had left it in a 
so much? One can’t pick up plastic bag and marked on 
The Times these days with- the shelf in a supermarket 
out seeing a picture, usually ! 
on the front page, of our 
President beside himself 
with merriment.

I can’t recall ever seeing 
any other chief executive, or 
politician for that matter, 
laugh so much. It has begun 
to depress me. What is the 
joke? What have I been 
missing that is so funny? I, 
too, could use a good laugh.

Now, on Aug. 21, The 
Times has provided what I 
think is the answer. It seems 
that in 1980 our average real 
income went down 5.5 per
cent, more than in any other ! 
year since 1947, when such 
records began to be kept.

Throughout this economic j and helpful ties with each 
and human disaster, Reagan 1 other. Use

! where it really didn’t belong.
I don’t blame that person. It 
wasn’t even a very big pota
to.

♦ ♦ ♦

Olena Hnidash, creator of 
the tapestry below, in her 
own manner, interpreted the 
theme of friendship among 
nations, the struggle for 
peace and against war. Made 
for the Kiev Polytechnic In
stitute, the tapestry is parti
cularly topical, since this 
school, one of the Republic’s 
largest institutes of higher 
learning, enrolls representa
tives from many people of 
the world. Here, young men 
and women maintain friendly




