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Pasaulinio Moterų Kongreso 

apeliacija į pasaulio moteris
IEVA MIZARIENE

Praėjusį savaitgalį buvau 
pakviesta pas montrealiečius 
į jų LLD kuopos ir laisvieČių 
susirinkimą, kuris įvyko šeš
tadienį. Čia atvyko ir toron- 
tiečiai draugai Ylai ir Lauru- 
sevičiai. Seniai jau besima- 
čiau su kanadiečiais, tai man 
kaip tik toks suėjimas paliko 
neišdildomą įspūdį.

Aišku, daugiausia kalbėjo
me apie dabartinį “Laisvės” 
vajų. Draugai montrealiečiai 
gražiai, gražiai pasisakė už 
‘Laisvės” tolimesnį palaiky
mą.

Nors suėjimas buvo nedi
delis, bet aukomis surinkta 
arti $1,000. Daug kas prenu
meratas atnaujino sau bei 
savo artimiesiems, o buvo ir 
naujų prenumeratorių.

Teko su draugais Kisie
liais, pas kuriuos buvau apsi
stojusi, pakalbėti ir su drau
gu Yla apie Kanados skyrių 
“Laisvėje”, apie LLD reika
lus. Prašiau draugų susirin
kime, kurie tik gali rašyti, 
kad rašytų į “Laisvę”.

Giminės Guyanoje 1978 
metais nužudytų 913 kultistų 
ir paties kunigo Jim Jones, 
per masinę sektos žudynių 
tragediją, dabar traukia į 
teismą JAV žvalgybą (ČIA) 
ir valstybės departamentą 
sakydami, kad tai buvo jų 
suokalbis su Jones žudyti ir 
kontroliuoti socialistiniai nu
siteikusius žmones. Trau
kiantieji į teismą reikalauja 
$13.4 milijonų individualių 
atlyginimų ir $50 milijonų 
baudžiamųjų atlyginimų.

Tai buvo viena pačių di
džiausių JAV žmonių trage
dijų istorijoje.

Praėjusį sekmadienį progre- 
syvės jėgos Graikijoje pasie
kė didelį laimėjimą parla
mentiniuose rinkimuose. Lai
mėjimas Andreas Papan
dreous socialistinės partijos 
ir Graikijos Komunistų Par
tijos privedė prie galo 35 
metų dešiniųjų Naujoje De
mokratijos Partijoje vado
vaujamoje George Rallis val
dymą.

Socialistai laimėjo 176 par
lamentarines prieš 109 Nau
josios Demokratijos Partijos 
vietas. Komunistų Partija 
laimėjo 15 vietų.

Kubos prezidentas Fidel 
Castro pareiškė, kad JAV 
užpuolimas jo šalies “gali 
pasaulį privesti į baisų nesu
laikomą karą”. Jis tai prane
šė viename pasikalbėjime su 
Julio Scherer, “Proceso” žur
nalo redaktorium.

Castro stipriai pasisakė 
prieš Reagano politiką Vidu
rinėje Amerikoje ir EI Salva
dore, taip pat prieš jo kiši
mąsi į Kubos socialistinį išsi- 
vystimą.

Pasaulinis Moterų Kongre
sas Prahoje, kuris tęsėsi nuo 
spalio 8 ilci 13 baigė kongresą 
su apeliacija į pasaulio mote
ris — kovoti už taiką, lygybę 
ir nacionalį išsilaisvinimą. 
Kongrese dalyvavo apie 
1,000 delegačių iš 124 šalių.

Smerkia prez.
Reagano 
ekonominį planą

New York. —- Pereitą sa
vaitę laimėjęs Nobelio pre
miją ekonomijos srityje prof. 
James Tobin, kalbėdamas 
New Yorko universitete, pa
reiškė, kad prez. Reagano 
ekonominė politika galinti at
nešti daug skausmo ir pada
ryti didelių, nuostolių per pe
reinamąjį kelerių metų laiko
tarpį.

Prof. Tobin, prez. Kenne
dy laikais buvęs ekonominių 
patarėjų taryboje, ypatingai 
pabrėžė, kad prez. Reagano 
politika padeda tik turtingie
siems, o varguoliams ji esan
ti pragaištinga.

Kunigai už socialinį 
teisingumų

Chicago. — Daugiau kaip 
trys šimtai įvairių aukštų 
katalikų dvasininkų bažny
čios pereitą sekmadienį Chi
cago Sun-Times laikraštyje 
visame puslapyje pasisako 
prieš Amerikos ginklavimosi 
eskaliavimą.

Jie kviečia savo parapie- 
čius viešai išstoti prieš gin
klavimąsi, tvirtindami, jog 
tos sumos turi būti panaudo
jamas būtinoms socialinėms 
programoms ir nedarbui ša
linti.

Kunigų grupė pasivadinusi 
Priests’ Ad Hoc Committee 
on The Arms Race and Jobs. 
Jie ragina tikinčiuosius jung
tis į vienetus, kurie kovoja 
už pasaulio taiką ir nedarbo 
pašalinimą.

MIRĖ GEN. MOSHE DAYAN

Moshe Dayan

Tel Aviv. — Moshe Da
yan, karys ir valstybės vy
ras, kurio juodas raištis ant 
akies buvo tapęs savotišku 
Izraelio karo ir taikos simbo
liu, širdies smūgio ištiktas 
mirė spalio 16 d. Jis buvo 66 
metų amžiaus.

Velionis palaidotas savo 
gimtinėje, Nahalal, Galilėjos 
kalnelyje, kur jis gimė 1915 
m. ir augo. Jis buvo pirmasis 
vaikas, gimęs Degania kib- 
buce (kolūkyje) ir priklausė 
Izraelio taip vadinamai Sa
bra kartai, gimusiai Izraely
je. Kiti Izraelio veikėjai dau
giausia yra gimę kituose 
kraštuose ir tik apsigyvenę 
Izraelyje, kai buvo sukurta 
valstybė.

Paskutinį kartą Izraelyje 
jis buvo girdimas per TV po 
to, kai buvo nušautas Egipto 
prez. Sadat. Tada jis pasida
lijo savo prisiminimais apie 
prez. Sadatą, su kuriuo jam 
teko darbuotis, ruošiant su
tartį tarp Izraelio ir Egipto,

Pakeitimai Lenkijos vadovybėj

Buvęs Lenkijos komunistų partijos vadas Stanislaw Kania 
[k.] sveikina naująjį partijos vadą gen. Wojciech Jaruzels- 
kį, kuris taip pat yra Lenkijos premjeras ir gynybos 
ministras.

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų partijos Centro Ko
mitetas priėmė Stanislovo 
Kanios atsistatydinimą ir 
nauju partijos pirmuoju sek
retorium išrinko premjerą ir 
gynybos ministrą gen. Woj
ciech Jaruzelskį. Dar šios 
savaitės metu įvyks partijos 
CK ir parlamento posėdžiai, 
kurių metu gali būti padary
ta daugiau pakeitimų Lenki
jos vadovybėje.

Kania iš pareigų pasitrau
kė po keturiolika mėnesių 
užtrukusių neramumų, atsi
radusių krašte ryšium su 
iškilimu darbininkų unijos 
Solidarnosc, kuri pradžioje 
veikė moderuotai, bet vė
liau, užsienio veikiama, pati 
nukrypo nuo socialistinio ke
lio ir siekė Lenkiją ta pačia 
kryptim pasukti.

Savo pirmojoje kalboje 

vadinamą Camp David susi
tarimais.

Gen. Day ano vardas iškilo 
karų su arabais metu. 1956 
m. jis vadovavo Izraelio ar
mijos 100 valandų žygiui per 
Sinajaus dykumą į Suezo 
kanalą. Dar labiau iškilo bū
damas gynybos ministru 
1967 m. kare, bet 1973 m. jo 
populiarumas krito, kai ara
bai užpuolė Izraelį žydų 
šventės metu ir gen. Dayan 
buvo kaltinamas, kad Izrae
lis nebuvęs tam pasiruošęs.

Pasitraukęs iš kariuome
nės, Beginui atėjus į valdžią, 
jis buvo užsienio reikalų mi
nistru. Iš tų pareigų pasi
traukė, trumpam buvo sugrį
žęs į politiką, sukurdamas 
savo partiją, bet mažai su ja 
laimėjo. Vėliau buvo atsidė
jęs memuarų rašymui ir ar
cheologijai. Savo akies jis 
neteko 1941 m. Sirijoje, ko
vodamas alijantų pusėje.

Daugelis pasaulio dignito
rių dalyvavo jo laidotuvėse. 
Pasaulio spauda apie jį pa
lankiai rašė, net ir arabai, 
kurie tvirtino, kad arabų 
pasaulyje jis buvo nekenčia
mas, bet jis kalbėjo arabiš
kai, buvo jautrus arabų rei
kalams — ir buvo didesnis 
realistas nei Izraelio premje
ras Begin.

Philadelphia. — Vietos 
AFL-CIO taryba organizuoja 
generalinį streiką, jei miesto 
švietimo taryba nesiims už
baigti mokytojų streiko. Phi- 
ladelphijos mokytojus, kurie 
jau streikuoja daugiau kaip 
mėnuo, remia visos Ameri
kos mokytojai.

naujasis partijos vadas gen. 
Jaruzelski pareiškė, kad jis 
niekados nesiekė konfronta
cijos, visada stengėsi jos 
išvengti ir šiuo metu jos 
nenori, bet vienas dalykas 
yra aiškus ir tai reikia pasa
kyti, kad nuolaidų galimybės 
yra galutinai išsisėmusios.

Reikia laukti, kad bus im
tasi žygių įvykdyti partijos 
CK reikalavimus sustiprinti 
veiklą pašalinti ekonominei 
krizei ir įvesti griežtesnį 
režimą prieš jąntisocialistinę 
darbo uniją l8olidarnose.

Centro Komitetas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad vyriausybė prireikus pa
sinaudotų savo konstitucine 
prerogatyva užtikrinti taikai 
krašte. Tai reiškia, kad rei
kalui esant galintis būti įves
tas ir karo stovis ir darbinin
kams bus uždrausta strei
kuoti. Bet dabar to nereika
laujama, o tik kviečiama iš 
naujo persvarstyti sutartį su 
darbo unija ir sugrįžti prie 
šešių darbo dienų savaitės 
bei laikinai suspenduoti tei
ses streikuoti.

Centro Komitetas savo re
zoliucijoje toliau pabrėžia, 
kad partija esanti pasirengu
si dirbti kartu su visais pa
triotiniais vienetais, kurie 
neina prieš socializmą.

Vilniaus vystymosi 
perspektyvos

Vilniaus miesto Liaudies 
deputatų tarybos sesija ap
svarstė Vilniaus miesto ge
neralinio plano iki 2000 metų 
ir miesto išplėtimo centro 
detalaus išplanavimo projek
tus.

Generalinį miesto vystymo 
planą parengė Lietuvos TSR 
valstybinio statybos reikalų 
komiteto Miestų statybos 
projektavimo institutas. 
Nauji gyvenamieji kvartalai 
plėsis į šiaurę, šiaurės vaka
rus ir vakarus. Bus pastatyti 
nauji gyvenamieji rajonai. 
Didelis dėmesys plane skiria
mas transporto vystymui — 
per Nerį bus pastatyta kele
tas naujų tiltų, siekiant iš
laisvinti miesto centrą nuo 
per didelio transporto srau
to, nusities nauji apvažiavi
mo keliai.

Teritorinis centro, kaip ir 
viso miesto, vystymasis nu
matomas šiaurės-vakarų 
kryptimi — tai Lenino aikš
tės rajonas, Neries dešinysis 
krantas, rytinė ir šiaurinė 
Žvėryno rajono dalys.

BREŽNEVAS 
PASVEIKINO 
MUBARAKĄ

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas pasiuntė telegramą 
naujajam Egipto prezidentui 
Hosni Mubarakui, pasveikin
damas jį su išrinkimu.

Telegramoje jis užtikrino 
prez. Mubaraką, kad Tarybų 
Sąjunga visados supras ir 
parems jo pastangas page
rinti abipusio santykiams, 
siekiant teisingos taikos Vi
duriniuose Rytuose.

Kaltina ČIA
San Francisco. Čia teis

me užvesta byla prieš Fede- 
ralinę vyriausybę reikalauja 
daugiau kaip $63 milijonų 
kompensacijos, kaltinant, 
jog valstybės departamentas 
ir ČIA yra atsakingi už kulto 
žudynes Guyanos džiunglėse 
1978 m. Sakoma, jog kulti- 
ninkų kunigas Jones buvęs 
sąmoksle su ČIA, eksperi
mentuojant žmonių proto 
kontrolę.

Bylą iškėlė gyvi išlikę kul- 
tininkai ir kai kurių masiniai 
nusižudžiusių kultininkų gi
minės. Byloje sakoma, kad 
valstybės departamentas ir 
ČIA galėjo tą tragediją su- 
stabdytiy-bet nesiėmė žygių, 
nors turėjo pakankamai įspė
jimų.

PREZ. REAGAN SUSITIKO SU 
PRANCŪZIJOS PREZ. MIHERANDU

Prez. Reagan susitinka su Prancūzijos prezidentu Francois 
Mitterand ant prancūzų fregatos de Grasse denio, 
Yorktown, Va., kur buvo paminėta 200 m. sukaktis nuo 
britų pasidavimo.

Williamsburg, Va. — Čia 
minint 200 metų sukaktį, 
kai, prancūzų padedami, 
Amerikos revoliucionieriai 
sumušė britus, kas turėjo 
lemiamos reikšmės Ameri
kos revoliuciniame kare, su
sitiko JAV ir Prancūzijos 
prezidentai ir keliomis pro
gomis pasitarė bendrais 
klausimais.

Pirma jie buvo susitikę ant 
prancūzų fregatos De Grasse 
denio ir tęsė pasitarimus 
laive, kuris pavadintas pran
cūzų admirolo grafo de 
Grasse vardu. Tai tasai ad
mirolas 1781 m. spalio 19 d. 
užtikrino Amerikos revoliu
cionierių pergalę, užkirsda- 
mas kelią britų laivynu pa
galbon ateiti lordo Cornwal
lis vadovaujamiems britų da
liniams.

Vėliau prezidentai buvo 
susitikę pietų metu ištaikin- 
goje Colonial Williamsburg 
Lodge, kur vaišino prez. 
Reagan. Tenai prez. Reagan, 
kalbėdamas apie JAV-Pran- 
cūzijos draugystę, pareiškė,

Graikai išsirinko socialistų
Atėnai. — Parlamento rin

kimuose laimėjo Graikijos 
opozicija — socialistai, už
baigdami 35-erius metus tru
kusį provakarietiškų konser
vatorių valdymą.

Andreas Papandreou vado
vaujamas Pasok-Panhelenų 
Socialistų "Judėjimas gavo 
daugumą balsų. Parlamente 
jis turės 176 atstovus, lygi
nant su 109 konservatyviųjų 
naujųjų demokratų atsto
vais.

Busimasis Graikijos prem
jeras, buvusio premjero 
George Papandreou sūnus, 
paaiškėjus rinkimų rezulta
tams, pareiškė, kad jo sieki
mas yra pagerinti tautos 
gerbūvį, pakelti tautinę savi
garbą ir įvesti socialinį tei-« 
singumą. Jis kvietė visus 
prie bendro darbo, siekiant 
tų tikslų.

Šis socialistų laimėjimas 
gali atnešti didelų pasikeiti
mų ir Graikijos užsienio poli
tikoje. Partijos programa pa
sisako prieš Graikijos daly
vavimą NATO ir Europos 
Bendruomenėje bei siekia 
panaikinti amerikiečių bazes 
Graikijoje.

Teheran. —- Irano prezi
dentas paskyrė ministru pir
mininku dr. Ali Akbar Vela- 
yatų 36 m. amžiaus. Jis yra 
studijavęs mediciną Tehera
ne, o ją Amerikoje baigęs.

jog abidvi šalys būsiančios 
draugais “šį vakarą, rytoj ir 
visados”. Susitikimuose da
lyvavo ir prezidentienės bei 
pasikeista dovanomis: Rea- 
ganai gavo porceliano, o Mit- 
terandai — Amerikos erelį iš 
Steuben kristalo.

Manoma, kad savo susitiki
muose abudu prezidentai pa
lietė ir klausimus, kurie bus 
svarstomi šią, savaitę tarp
tautinėje konferencijoje 
Meksikoje, Cancun mieste.

Ten bus ieškoma būdu pa
dėti techniškai atsilikusiems 
kraštams. Yra žinoma, jog 
Prancūzijos prez. Mitterand 
daro spaudimą, kad Amerika 
įsipareigotų padėti vadinamo 
trečiojo pasaulio kraštams 
daug daugiau, negu prez. 
Reagan numato.

Be to, per TV interview 
prez. Mitterand kvietė JAV 
imtis iniciatyvos būsimose 
nusiginklavimo derybose su 
Tarybų Sąjunga, kad būtų 
pasiektas susitarimas apribo
ti branduolinių raketų dislo
kavimui Europoje.

Kviečia gelbėti 
badaujančius

Roma. — Čia netrukus 
prasidėsiančios Jungtinių 
Tautų sponsoruojamos pir
mosios World Food Day kon
ferencijos proga du Nobelio 
premijos laureatai spaudos 
susitikime priminė, kad pa 
šaulyje esama 500 milijonų 
badaujančių žmonių.

Amerikietis prof. George 
Wald ir britas prof. Maurice 
Wilkins kalbėjo už tą 54-ių 
Nobelio laureatų grupė, kuri 
šiemet birželio mėn. buvo 
išleidusi manifestą, kviečiant 
prie lygaus maisto išskirsty
mo pasaulyje. Jie tvirtino, 
kad, bendrai paėmus, pasau
lyje maisto užtenka, tik rei
kia surasti būdus, kad jis 
pasiektų visus alkstančiuo- 
sius.

- ------ -------
Memphis. — Čia teisiamas 

buvęs dainininko Elvis Pres
ley gydy 
mas, kad 
ninkui perdaug narkotikų. 
Autopsiją 
Norman 
liudijo, jog velionio kūne 
rasta įvairių vaistų dešimt 
kartų daugiau, negu norma
liai reikėtų.

tojas. Jis kaltina- 
□rirašydavęs daini-

daręs gydytojas
Weissman teisme

— Besilankan- 
tinos laisvės orga- 
adui Yasirui Ara- 
priėmė Brežnevas

ai suteikiamas pil- 
jnatinis statusas.

Maskva.
čiam Palesi
nizacijos v 
fatui, kurį 
ir kiti aukšti Tarybų Sąjun
gos pareigūnai, buvo pra
nešta, kad jo vadovaujamai 
organizacij 
nas diplo
Anksčiau pLO buvo akredi
tuota prie 
rūmo komi 
bus prie T 
kalų ministerijos.

Afro-Azijos solida- 
teto, o nuo dabar 
SRS užsienių rei-

Spausdintas inter- 
ubos prez. Fideliu

Mexico (pity. — “Proceso 
žurnale at 
view su Ki
Castro, kuris pareiškė, jog 
bet kokiu pretekstu įvykdy
tas užpuolimas ant Kubos 
privestų prie didelio karo. 
Castro kritikavo prez. Rea
gano 
koje.

ą Lotynų Ameri-

ŠKIME 
LAIKRODŽIUS

NEPAMIRl 
PASUKTI.] 
ATGAL

Veik visose valstijose įves
tas “daylight saving time”, 
kuris bus pakeistas į “stan
dard time” šį sekmadienį, 2 
vai. ryto, spalio 25 d. Tai 
reiškia, kad šį šeštadienį, 
einant miegoti, reikia pasuk
ti laikrodžii 
atgal.

us vieną valandą
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Apie nūdienę situaciją 
Jungtinėse Valstijose

Amerikiečiams jau plačiai 
girdėtas ir žinomas “Moscow 
News” korespondentas 
Jungtinėse Tautose Sigitas 
Krivickas savo laiške “Kom
jaunimo Tiesai” rugsėjo 16 d. 
“Kodėl amerikiečiams skau
da galvą”, rašo:

Iškleręs, svirduliuojantis į 
šonus traukinys sustojo 
Times Square stotyje. Tai 
viena judriausių New Yorko 
požeminių kryžkelių. Joje 
susikerta magistralės iš įvai
rių miesto giganto rajonų. 
Prišiukšlintais laiptais kelei
viai kopia aukštyn. New 
Yorko metro, vietinių vadi
namas “subway”, retai kur 
turi eskalatorius, nes yra 
negiliai. Vienoje laiptų aikš
telėje pora apšepusių jau
nuolių išsitraukė ilgokas bal
tas cigaretes ir jau ruošėsi 
prisidegti. Prie jų priėjo 
dručkis policininkas, staigiu 
judesiu nutvėrė vieną cigare
tę, atidžiai ją apžiūrėjo, 
pauostė. Kita ranka polici
ninkas tvirtai laikė nutvertą 
rūkorių. Jo draugas lyg zui
kis nuskuodė laiptais į viršų.

— Narkotikai, — tepasakė 
policininkas ir paprašė doku
mentų. Prasidėjo protokolo 
surašymo procedūra. Nese
niai New Yorko miesto ir 
valstijos valdžia sugriežtino 
bausmes už narkotikų parda
vinėjimą ir vartojimą viešose 
vietose. Tačiau nuo to šiur
pusis biznis nė kiek nesuma
žėjo. Atvirkščiai — klesti 
dar labiau! . . Juk nemažina
mos, o kasdien dar labiau 
bujoja tos priežastys, kurios 
sukelia šią ir daugybę kitų 
fizinio ir moralinio nuosmu
kio formų. Policininkas ir 
narkotikų rūkorius — tai jau 
paskutiniai, mažiausi ratukai 
gigantiškoje lobimo, prievar
tos ir cinizmo mašinoje, ku
rios vairą savo rankose laiko 
šios šalies valdančioji klasė. 
Ji anaiptol nesirengia iš es
mės sumažinti narkotikų ir 
visokių kitokių šlykščių pra
mogų biznio. Taip daroma 
todėl, kad dirbančioji visuo
menė ir visų pirma jaunimas 
būtų atitraukti nuo aktyvios 
kovos su socialinėmis nege
rovėmis, kurių svarbiausia 
priežastimi ir yra nežabotas 
valdančiųjų sluoksnių plėši
kavimas. Jis pasireiškia nuo
latiniu “tarybinės grėsmės”, 
tariamo karo pavojaus isteri
jos kaitinimu ir demagogiš
kais raginimais didinti kari
nes išlaidas. Tuos raginimus 
Washingtono administracija 
stengiasi kuo greičiau įgy
vendinti, nes tai yra nauji 
dar didesni užsakymai ir pel
nai ginklų gamintojams, o 
kartu ir nauji riebūs “patepi
mai” patiems administracijos 
bosams. Užburtas ratas. La
bai palankus didžturčiams ir 
labai skausmingas papras
tiems Amerikos darbo žmo
nėms, kurių mokesčiais dau
giausia ir penima nepasoti
nama JAV karinio ir pramo
ninio komplekso pabaisa. Jos 
slogus šešėlis tvyro virš vi
sos amerikietiškos kasdieny
bės.

Kasdien tai per vieną, tai 
per kitą vietinės televizijos 
kanalą galima pamatyti lai
das, kuriose, nesiskaitant su 
tikrove ir elementariu man

dagumu, postringaujama, 
kad “tarybiniai tankai vieną 
gražią dieną gali atvažiuoti į 
“Washingtoną” (aršaus anti- 
komunisto Barry Faberio žo
džiai). Todėl esą ir reikia 
paspartinti . . . neutroninės 
bombos gamybą. Kaip saky
ta, taip ir padaryta. Poil
siaudamas Kalifornijoje JAV 
prezidentas Reaganas sank
cionavo naujo baisios naiki
nančios jėgos ginklo gamybą. 
Lyg nematomai burtininko 
lazdelei mostelėjus, per bur
žuazinę spaudą, televiziją pa
sipylė “aiškinimai”, kokia 
“švelni” būsianti naujoji neu
troninė pabaisa. Net išlindo 
(arba tiksliau —- buvo iš
trauktas) viešumon neutroni
nės bombos “tėvas” Koenas, 
sugebėjęs “racionaliai” pa
reikšti: “Kai manęs klausia, 
ar ne amoralu žudyti žmo
nes, o gailėtis nuosavybės, 
aš visada atsakau: tie žmo
nės — tai priešo kareiviai, o 
išsaugoti civilines materiali
nes vertybes — labai teisin
ga”. Atseit, kad ir kur kristų 
“racionalioji” bomba — vien 
priešo kareiviai — nėra nei 
miestų, nei*kaimų, nei mote
rų, nei vaikų . . . Tiesa, 
misteris Koenas ir kiti į jį 
panašūs ponai neutronine 
bomba pirmiausia planuoja 
“pavaišinti” senąją Europą, 
visai negalvodami, kokios 
pasekmės už tokį avantiūriz
mą gali ištikti pačias Jungti
nes Valstijas, nes nepasie
kiamų vietų šiais laikais Že- 
meje jau nebėra. Tokią nesu
dėtingą tiesą gerai supranta 
paprasti blaiviau galvojantys 
amerikiečiai. Per visą kraštą 
ritasi protestų, demonstraci
jų banga. Vieną didžiausių 
protesto eisenų, nukreiptų 
prieš besaikį valdančiųjų 
sluoksnių lupikavimą, apkar
pant socialines programas, 
prieš naujų masinio naikini
mo ginklų gamybą ruošiama
si surengti pačioje JAV sos
tinėje Washingtone rugsėjo 
devynioliktąją.

Tačiau didžiojo biznio tar
nai neriasi iš kailio, stengda
miesi apjuodinti, iškoneveik
ti tokius žygius. Į darbą 
paleidžiama visa sudėtinga 
mulkinimo, “smegenų plovi
mo” mašina. Ne paskutinę 
vietą joje užima ir legalus 
“burtų biznis” — įvairūs 
ateities spėliojimai, burtinin
kai, tai yra paprasčiausi šar
latanai. Jie daug “nusipelnė” 
daugeliui amerikiečių įvary
dami tiesiog viduramžišką 
prietaringumą, neviltį, chro
niškus isterijos priepuolius. 
Medicinos statistika skelbia, 
kad penkiolika milijonų JAV 
gyventojų skundžiasi nuola
tiniais galvos skausmais.

. . . Vakarinėje televizijos 
žinių laidoje rodomas senas 
penkiaaukštis namas pieti
niame Bronxe, viename iš 
penketo New Yorko rajonų. 
Namas būtų kaip namas, 
jeigu ne diktoriaus žodžiai: 
“Šiandien rytą nuo šio pasta
to stogo nušoko penkiolikos 
metų mergaitė ir užsimušė”. 
Pasirodo, mergaitės tėvas 
jau keletą mėnesių bedarbis, 
šeima atsidūrė prie visiško 
skurdo ribos. Tos pačios ži
nių laidos pabaigoje praneša
ma, kad Reagano adminis-

VATIKANO VALDOVAS 
TAIKSTOSI
DARBININKAMS

Brooklyno klerikalų “Dar
bininkų” (spalio 2 d.) skaito
me:

Popiežius Jonas Paulius II- 
asis rugsėjo 15 paskelbė trečiąją 
savo encikliką, kuri yra skirta 
žmogaus darbo problemai. Nau
joji enciklika, kurios originalas 
yra parašytas lotynų kalba, prasi
deda žodžiais “Laborem ex- 
ercens” — Atlikdamas darbą. 
Jau pačiu pirmuoju sakiniu ji pa
brėžia esminę mintį, kad žmo
gus savo darbu pelno kasdieni
nę duoną ir prisideda prie žmo
niškesnės visuomeninės san
tvarkos, o tuo pačiu ir prie pa
saulio pažangos kūrimo.

Šioj enciklikoj, kaip ir dviejo
se ankstesnėse Jono Pauliaus II 
enciklikose, visu ryškumu atsi
spindi Bažnyčios ir popiežiaus 
rūpestis žmogaus problemomis 
šiuolaikiniame pasauly, žmo
gaus orumo apsaugojimu, teisin
gumo ir taikos įgyvendinimu, 
su tuo skirtumu, palyginus su 
ankstesniaisiais dokumentais, 
kad naujoj enciklikoj pagrindinis 
dėmesys yra skiriamas ne bend
riesiem socialiam klausimam, 
bet išimtinai darbo pasaulio 
problemom, kurių teisingas su
pratimas atveria kelią į visų kitų 
žmonių tarpusavio sugyvenimo 
problemų, arba vadinamojo so
cialinio klausimo, sprendimą.

Jonas Paulius Il-asis doku
mente atskleidžia, kaip krikščio
niškojo mokslo šviesoj turi būti 
saugojamas asmens orumas, ug
domos pagrindinės asmens tei
sės kasdieninio žmogaus gyveni
mo, tai yra darbo, aplinkoj. Jam 
darbo problemos yra ypač arti
mos, nes jis turėjo progos be
tarpiškai su jomis susipažinti, 
jaunystėj dirbdamas kaip pa
prastas darbininkas.

Esminė šios enciklikos mintis 
yra ta, kad ne žmogus turi būti 
pajungiamas darbui, o darbas 
turi tarnauti žmogui. Tuo būdu 
yra iškeliama drauge ir žmogaus, 
ų; dąrbo nepamainoma vertė. 
Darbas įprasmina žmogaus že
miškąją egzistenciją, padeda 
žmogui pilnai išvystyti savo as
menybę, atskleidžia paties 
Dievo žmogui duotą pašauki
mą dalyvauti pasaulio pažan
gos kūrime. Gi žmogus sukilni
na darbą, iškelia darbo vertę.

tūros įkaitinti dujų srautai, 
skriejantys per stiprų magne
tini lauką vos ne kosminės 
raketos greičiu, —- pastebi 
tarptautinio metodinio cent
ro šilumos mainų klausimais 
vadovas, Baltarusijos TSR 
Mokslų Akademijos A. Byko
vo šilumos ir masės mainų 
instituto direktoriaus pava
duotojas Valentinas Borodu- 
lia. — Tokiu būdu šiluminė 
energija tiesiogiai virs elekt
ros srove: ji iškart generuo
siu ant šiluminiuose kanaluo
se Įrengtų poli ii.

Kuriant MHD generatorius 
tenka spręsti daugybę moks
linių problemų. Kadangi dujų 
srautai labai įkaitinami, su
siduriama su medžiagų pasi
keitimu, daugeliu šiluminės 
fizikos ,,nežinomųjų". Reikia 
surasti nepaprastai tvirtas 
medžiagas generatorių konst
ruktyviniams mazgams, ka
nalams, šildymo elementams. 
Kartu su broliškų respublikų 
mokslininkais šias problemas 
sprendžia musų respublikos 
fizikinių-techninių energeti
kos problemų instituto spe
cialistai. Tarptautinės mokyk- 
los-seminaro dalyviai apsilan
kė šiame institute, susipažino 
su čia įrengtais galingais 
plazmot ronais.

Patirtis, kurią sukaupė 
Lietuvos šilumines fizikos 
specialistai, va d o vau ja m i
respublikos Mokslų Akade
mijos vicenrezidento akade
miko A. Žukausko, yra la
bai reikšminga social ist i nes 
sandraugos šalių moksliu ir 
praktikai,- pažymėjo Veng
rijos Mokslų .Akademijos 
Techninės chemijos instituto 

.vadovas, profesorius Tiboras 
Blikė.

Labai aukšto lygio yra 
ir kiti fundamentalus darbai, 
kuriais dabar plačiai naudo
jamasi, •pastebėjo Čeko
slovakijos Mokslų Akademi
jos Šiluminės mechanikos in
stituto laboratorijos vadovas 
Prokapas Sedlakas. --- Ne
abejotinai didelį efektą vi
soms socialistinėms šalims 
duos Fizikinių-techninių ener
getikos problemų institute 
sukurti nauji šilumos mainų 
intensyvinimo budai šilumo
kaičiuose. Tai įgalins sutau
pyti daug kuro, metalo. O 
plazmochemi ja? Ir čia Lietu
vos mokslininkai tarė savo 
žodį. Visi gerai žinomo, kaip 
sunku išskirti iš oro azotą ir 
deguonį. Tuo tarpu panaudo
jus labai aukštas temperatū
ras, oras pats skaidosi ir jun
giasi Į azoto oksidą. Žaibiš
kai jį atšaldžius ir perlaidus 
per keletą technologinių įren
gimų, iš karto gautume pigias 
ir efektyvias azotines trąšas.

R. C.ESNA 
Eltos koresp.

Pasaulis protestuoja

“Šventojo” miesto tragedija

KARŠTAI SVEIKINAME!
LIETUVA IR JOS 
MOKSLININKAI TURI 
KUO DIDŽIUOTIS

... Ką jūs pasakytumėte 
apie šeimininkę, kuri į at
liekas išmeta beveik du 
trečdalius maisto? Deja, 
šiuolaikinėje pasaulio ener
getikoje padėtis kaip tik to
kia: pačių tobuliausių šilu
minių elektros jėgainių nau
dingumo koeficientas nevir
šija 40 procentų. Praktiškai 
apie šešis dešimtadalius su
deginamo kuro šiluminės 
vertės dingsta veltui su iš
metamu j ežerus ar upes au
šinamuoju vandeniu arba iš
lekia į atmosferą ir. . . šildo 
debesis.

Daugelio šalių mokslinin
kai ieško ekonomiškesnių 
būdų elektros energijai ga
minti. Vienas perspektyviau
sių, kaip pripažino šiomis 
dienomis Vilniuje įvykusios 
tarptautinės mokyklos-semi- 
naro hidrodinamikos ir šilu
mos mainų procesų šilumi
niuose aparatuose dalyviai, 
— elektrinės su magnetohid- 
rodi naminiais generatoriais.

— Elektrinėse su MHD ge
neratoriais ,,dirbs" iki kelių 
tūkstančių laipsnių tempera-

tracija ateinančių metų kari
nes išlaidas numatanti padi
dinti dar dešimčia milijardų 
dolerių. Tai reiškia, kad dar 
visu šimtu tūkstančių suma
žės darbo vietų šioje šalyje. 
Tai ir naujos tragedijos 
tiems, kas taps bedarbiais. 
Pirmiausia tai palies tą ne
turtingąjį jaunimą, kuris, 
dar nepradėjęs dirbti, jau 
negalės gauti darbo. Toji 
žiauri neviltis tūkstančius 
jaunų amerikiečių stumia į 
nusikalstamumą, narkomani
ją, ant visuotinai išsikeroju
sio nedorybių biznio meške
res. Sigitas Krivickas

Washingtonas. “Dėl Rea
gano plano gaminti raketas 
“MX” amerikiečių tauta susi
durs su daugybe ekonominių 
sunkumų, kils grėsmė šalies 
saugumui”, — sakoma visuo
meninės organizacijos “Na
cionalinė kampanija už pro
gramos “MX” uždraudimą” 
pareiškime.

Vienintelis administracijos 
priimto nutarimo rezultatas 
bus įtempimo stiprėjimas pa
saulyje ir branduolinio kon
flikto pavojaus didėjimas. 
Politiniu, ekonominiu ir kari
niu atžvilgiu prezidento nu
tarimas yra tragiška klaida.

Londonas. Anglijos laik
raštis “Morning Star” nuro
do, kad R.Reagano paskelbta 
nauja JAV strateginių bran
duolinių pajėgų vystymo 
programa yra nepaprastai 
pavojinga. “Beprotybe” vadi
na jis Amerikos administra
cijos nutarimą pradėti ga
minti naują strateginį bom
bonešį “B-l”, vystyti tarpže
mynines balistines raketas 
“MX” ir kitas Baltųjų rūmų 
aprobuotas priemones. Ši 
programa, pabrėžia laikraš
tis, yra beprotiškas branduo
linio ginklavimosi varžybų 
skatinimas. Pakanka pri
minti, kad kiekviena raketa 
“MX” neš dešimt atsiskirian
čių branduolinių užtaisų, ku
rių kiekvieno griaunamoji 
galia šimtus karų viršija 
Amerikos atominę bombą, 
prieš 38 metus sugriovusią 
Japonijos Hirošimos miestą.

Paryžius JAV prezidentas 
prisiėmė atsakomybę už gin
klavimosi varžybų intensyvi
nimą, rašo laikraštis “Huma- 
nitė”.

Delis. Laikraštis “Times of 
India” rašo: “Neprotingą 
Reagano nutarimą reikia kuo 
greičiausiai pasmerkti. Jis 
tik skatina pragaištingas 
“ginklavimosi varžybas ir 
įkvėps tuos Jungtinėse Val
stijose, kurie teigia, kad 
JAV ne tik gali pradėti 
“ribotą branduolinį karą, bet 
ir jį laimėti”.

Adis Ababa. Jungtinės 
Valstijos žengė dar vieną 
pavojingą žingsnį, intensy- 
vindamos ginklavimosi var
žybas ir didindamos tarptau
tinį įtempimą, rašo laikraštis 
“Ethiopian Herald”, komen
tuodamas prezidento Reaga
no nutarimą vystyti mobilių
jų raketų sistemą “MX” ir 
gaminti naujus strateginius 
bombonešius.

• MOTERYS IR 
RIEBALAI

Kodėl aktyviai sportuojan
čioms moterims sutrinka men. 
situacijų ciklas, o kartais jos 
ir visai dingsta? Harvardo uni
versiteto mokslininkai mano, 
jog todėl, kad sportininkių 
organizmui trūksta riebalų. 
Jie nustatė, kad pradedančios 
menstruoti mergaitės kūne turi 
būti 17% riebalų, o 16 metų 
pastovioms menstruacijoms ir 
laktacijai reikia 22%. Sporti. 
ninkių veikla sunaudoja dalj 
būtinų riebalų. Taigi, .kad mo
teris pastotų ir kūdikis gimtų, 
jos organizme turi būti rei. 
kiamas riebalų kiekis.

“The load's too heavy. We’ll have to throw some more 
workers overboard.’’

Nėra pasaulyje kito mies
to, turinčio tiek epitetų, kaip 
Jeruzalė. Ją vadina ir se
niausiu, ir amžinu, ir bibliji- 
niu miestu. Ji garsėja kaip 
“Rytų perlas”, kaip judaiz
mo, krikščionybės ir islamo 
tikėjimų lopšys. Apie Jeru
zalę kalba kaip apie išmin
čiaus Saliamono ir “viešpa
ties karsto” miestą, kaip apie 
vietą, iš kur pranašas Mu- 
chamedas neva pakilo į dan
gišką Alacho sostą ir grįžo 
atgal į Žemę.

Ne veltui arabai jį vadina 
“šventu miestu”, o pats žodis 
“jeruzalė” (senąja žydų kalba 
Erušalaim) reiškia taikos 
miestas. Matyt, į šitą žodžių 
derinį šio miesto gyventojai 
sudėjo savo gyvavimo viltis. 
Per ilgus amžius Jeruzalės 
gyventojai įvairiausiomis 
kalbomis meldėsi į įvairius 
dievus, prašydami vieno ir to 
paties — kad jų mieste 
įsivyrautų ilga ir tvirta tai
ka.

Deja, šio miesto istorija 
labiau susijusi ne su šventu
mu, o su šventvagystėmis, 
ne su taika, o su karais ir 
pjautynėmis. Dešimtis kartų 
Jeruzale buvo patekusi į gro
bikų rankas. Ji tapdavų 
Egipto faraonų ir senovės 
žydų klajoklių grobiu. Ją 
šturmu imdavo Babilono ca
rai ir Romos karvedžiai, Bi
zantijos kariauna ir arabų 
raitelių pulkai, kryžiuočių ir 
turkų užkariautojai. Netgi 
XX amžiuje čia dar “skaldė 
ir valdė” birtų kolonizatoriai.

Užkariautojai ateidavo ir 
išeidavo, bet Jeruzalės gy
ventojai, nebodami kalbos ir 
tikėjimo skirtumų, nuo am
žių gyveno taikiai, gerbdami 
vieni kitų papročius ir tikėji
mą.

Šimtmečiais čia sueidavo ir 
suvažiuodavo viso pasaulio 
tikintieji. Krikščionys — nu
silenkti “viešpaties karstui” 
ir aplankyti šventas vietas, 
susijusias su evangelijos le
genda apie Jėzų Kristų. Ju
dėjai — pasimelsti prie 
“verksmų sienos”, tai yra 
senojo miesto tvirtovės liku
čių, kur kažkada stovėjo “Sa
liamono šventykla”, kurią 
sugriovė Romos imperato
rius Titas. Musulmonams Je
ruzalė taip pat šventa, kaip 
Meka ir Medina, nes būtent 
čia, pagal religinius padavi
mus, Alachas per pranašą 
Muchamedą perdavė ara
bams (o per juos ir kitoms 
tautoms) islamo mokslą. Štai 
kodėl jo išpažinėjai jau dau
giau kaip tūkstantį metų čia 
atkeliauja pasimelsti Al-Ak- 
so mečetėje (pastatytoje toje 
vietoje, iš kur Muchamedas, 
atseit, pakilo pas Alachą).

Per pastaruosius tris de
šimtmečius Jeruzalei teko 
atlaikyti ypatingai sunkius 
išbandymus. Nuo tada, kai 
1940 m. gegužę buvo pa
skelbta Izraelio valstybė, 
“taikos miestas” gyvena bai
mės ir karo atmosferoje. 
Apie tai byloja ir senųjų 
šventyklų sienos, išvarpytos 
kulkų raupais. Čia ne kartą 
griaudėjo artilerijos kanona
dos, vyko riaušės gatvėse, 
bildėjo tankai, sprogo minos, 
o danguje, virš bažnyčių ir 
mečečių kupolų, virė oro 
mūšiai.

Bet ginklų jėga taip ir 
nepavyko iki šiol išspręsti 
aštrią Palestinos ir jos svar
biausio miesto — Jeruza
lės — problemą. O tarp kit
ko, jų juridinis statusas buvo 
nustatytas 1941 m., likvida
vus Anglijos mandatą Pales
tinoje.

Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos sprendimu, 
1947 m. lapkritį Palestina 
buvo padalyta į dvi savaran
kiškas valstybes — žydų ir 
arabų. Tuo pačiu buvo priim
tas nutarimas suteikti Jeru
zalei tarptautinį statusą kaip 
savarankiškam administraci-

vienetui. Šiuo nutarimu 
numatyta miesto demi- 
acija ir internacionali-

niam
buvo 
litariž 
zacija.

Dej
Izraelio valstybę, jos sionis
tiniai 
dinti

a, 1948 m., paskelbus

vadeivos ėmėsi įgyven- 
savo planus. Jie užgro- 
tarinę Jeruzalės dalį ir, 

pažeisdami Jungtinių Tautų 
nutarimą, įjungė ją į žydų 
valstybės sudėtį. Pasibaigus 
pirmajam arabų — Izraelio 
karui 
lio — 
markai 
ruzalę 
viela 
dalis: 

1950
bė įvykdė naują aneksiją — 
Vakarų Jeruzalę paskelbė 
savo spstine. Deja, dauguma 
pasaul
vališkd sprendimo nepripaži
no ir laikė jį grubiu tarptau
tinės teisės pažeidimu.

Kai 1967 m. Izraelis užpuo
lė arabus, šios agresijos pa
sekmė.
atsidūrė daugelis žemių. Ir 
tada agresoriai ėmėsi įgy
vendinti sionistinį šūkį — 
“Palestina — tiktai žydams”. 
Ir prasidėjo palestiniečių trė
mimai 
kūrėsi 
venvie 
masis 
mas. Rytinėje miesto dalyje 
statėsi 
kvarta 
miesto ribas įjungta dvylika 
arabų kaimų. O daroma ši
taip: Izraelio kareiviai įsi
laužia 
iš ten 
išgriau 
nos žu
voliucija”) duomenimis, vien 
tik Aš 
pantai
427 parduotuves, kelias ara
bų mečetes ir keturias mo
kyklas, 
tūkstar
išvarytu iš Jeruzalės. Į jų 
vietą a

Ir šiandien, nežiūrint dau
gelio ayabų šalių, o taip pat 
socialis
bei pažangių tarptautinių jė
gų protesto, Jeruzalės puoli
mas nesibaigia.

Pasta 
puotami 
no upėį krante ir Jeruzalės 
apylink 
gyvenv 
metais 
dvigubu 

Paver;
ną ir nę< 
nę
rą” — tbks šovinistinis Izrae
lio vadovų šūkis.

Pašau 
ruzalė 
miestu

(1948-1949 m.), Izrae-
Transjordanijos de- 

cinė linija ėjo per Je- 
. Miestas spygliuota 
ttuvo padalytas į dvi 
ytinę ir vakarinę.
m. Izraelio vyriausy-

o valstybių Šio sava-

e sionistų okupacijoje

iš gimtųjų žemių. Jose 
sukarintos žydų gy- 

,ės, prasidėjo vadina- 
Jeruzalės judaizavi-

specialūs izraelietiški 
ai. Be to, į naujas

arabų namus, išvaro 
žmones, buldozeriais 
la pastatus. Palesti- 
:malo (“Palestinos re-

Šarafo kvartale oku- 
sunaikino 1215 namų,

Septyni su puse 
čio gyventojų buvo

sikėlė izraeliečiai.

inių ir kitų valstybių

raišiais metais oku- 
e vakariniame Jorda-

ėse įkurta 80 Izraelio 
ečių. Artimiausiais 
šis skaičius turi pa
ti.
sti Jeruzalę į “amži- 
dalomą Izraelio sosti- 
pasaulinį žydų cent-

lio tikintiesiems Je- 
nebeatrodo “šventu 

> kur turi viešpatauti 
taika ir ramybė. Miestas
tapo Artimųjų Rytų įtampos 
centru, kur kaip kamuolyje 
susipynė sudėtingi politiniai, 
teritoriniai, religiniai, kari
niai, ekpnominiai ir kultūri
niai prieštaravimai.

Tokia yra “šventojo mies
to” tragedija.

Vilniaus “Tiesa”

LAIŠKAI
B rangu s Lai Kviečiai!

Sukako 64-eri metai, kai 
įvyko Didžioji Spalio socialis
tinė revoliucija. Ji nurodė 
kryptį į šviesų rytojų ne tik 
tarybinei visuomenei, bet ir 
viso pasaulio darbo žmo
nėms.

Nuoširdžiausiai sveikinu 
visus užjūrio pažangius žmo
nes Spalio socialistinės revo
liucijos proga. Linkiu dar 
daugiau pastangų skirti 
šventai kovai už didžiausią 
teisę — teisę gyventi, ryž
tingai atremti agresyvius im
perializmo, militarizmo ir re- 
vanšizmo kėslus, reikalauti, 
kad būtų nutrauktos ginkla
vimosi varžybos. Būkite 
sveiki ir entuziastiškai nusi
teikę. Vandalinas Junevičius
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TIKINČIAJAM IR ATEISTUI ATEINAM,

MES-ATEISTAI ATEINAM
PASAULINIO MOTERŲ 

KONGRESO DALYVĖMS
J. MAČIULIS

Vilniaus universiteto docentas

“. . . Daugelis mūsų amži
ninkų nemato arba atvirai 
atmeta . . . ryšį su Dievu”. 
Šią frazę randame viename 
iš II Vatikano susirinkimo 
(1962 1965) paskelbtų doku
mentų.

Negalėdama nuneigti, kad 
ateizmas tampa masiniu 
reiškiniu, bažnyčia kovoja su 
juo kaip įmanydama. Ji viso
keriopai aukština religiją ir 
žemina ateizmą.

Žinoma, bažnytininkai tai 
daro atsižvelgdami į pasikei
tusias sąlygas, į didėjantį 
ateizmo populiarumą. Štai 
neseniai Lietuvoje išleistame 
katekizme nurodomos tokios 
netikėjimo priežastys: nepa
kankamas religijos pažini
mas, nepagrįstas tikėjimo 
esmės tapatinimas su neto
bulais jo išpažinėjų poelgiais, 
nesidomėjimas dvasinėmis 
problemomis, pasitenkinimas 
šio pasaulio malonumais, 
įvairūs išskaičiavimai ir pan.

Reikia pastebėti, kad toks 
ateizmo apibūdinimas yra 
daug švelnesnis, negu bur
žuaziniais laikais išleistame 
katekizme. Pastarojo auto
rius vyskupas K. Paltarokas, 
nesivaržydamas charakteri
zavo netikinčiuosius biblinės 
psalmės žodžiais: “Tik bepro
tis tarė savo širdyje: “Nėra 
Dievo”.

Ir dabar nesiskaito su žo
džiais, apibūdindami ateis
tus, lietuviškųjų Vatikano 
radijo laidų autoriai, seniai 
praradę ryšį su gimtojo kraš
to žmonėmis, nejaučiantys jų 
tikrųjų minčių ir nuotaikų. 
Pavyzdžiui, vienoje laidoje, 
atsakydami į klausimą “Ko
dėl yra gatnn&ę' ttteizVnas?’, 
pastarojo priėžase’ių jie ieš
kojo žmonių karjerizme, 
egoizme, silpnuose protiniuo 
se sugebėjimuose, tinginys
tėje, puikybėje . . .

Ką gi, kiekvienas žmogus, 
prisiminęs kiek yra ateistų 
tarp labiausiai išsilavinusių, 
visuomenės pagarbos nusi
pelniusių mūsų visuomenės 
narių, gali spręsti apie tokios 
charakteristikos objektyvu
mą bei teisingumą.

Remdamasis moksline vi
suomenės samprata, pamė
ginsiu atskleisti tikrąsias 
priežastis, dėl kurių atsirado 
religija ir dėl kurių ji nyksta, 
kas lemia ateistinių pažiūrų 
įsitvirtinimą žmonių sąmonė
je

Svarbiausia— 
socialinės sąlygos

Mokslo požiūriu religija 
yra socialinis reiškinys. Ji 
atsirado tolimos žmonijos 
raidos pakopose. Religiniais 
vaizdiniais (tikėjimu dievais, 
dvasiomis, jų poveikiu žmo
gui ir pan.) fantastiškai atsi
spindėjo žmogaus bejėgišku
mas — iš pradžių prieš 
gamtos, o vėliau ir visuome
nės jėgas, bei žmogaus sieki
mas kaip nors įvaldyti jas. 
Išnaudotojiškose visuomenė
se (vergvaldinėje, feodalinė
je, buržuazinėje) žmogaus 
socialinį bejėgiškumą ir po
reikį ieškoti išeities religinė
je iliuzijoje palaikė klasinė 
priespauda ir stichiška visuo
menės raida. Labai vaizdžiai 
šią mintį yra atskleidęs V. 
Leninas analizuodamas kapi
talistinę visuomenę.

Žinoma, ir kapitalistinėje 
visuomenėje dėl mokslo bei 
technikos pažangos, plečian
tis revoliuciniam darbo žmo
nių judėjimui ir didėjant 
marksistinės minties įtakai, 
žmonės atsisako religijos, 
užima ateizmo pozicijas. Šį 
reiškinį dabar matome dau
gelyje šalių, ypač kapitalisti
nių Vakarų Europoje.

Tačiau tik socialistiniai ga
mybiniai santykiai, besire- 
mią visuomenine gamybos

priemonių nuosavybe, paša
lina klasinę priespaudą ir 

! išnaudojimą, įgalina planin- 
, gai kreipti visuomenės raidą 
i plačiosioms masėms reikalin
ga linkme. Tai panaikina 
pagrindines religingumo 
priežastis. Visuomeninis pro
cesas žmonėms nustoja bu
vęs nesuprantama ir svetima 

j jėga, kuri sukelia ir palaiko 
i religinius vaizdinius ikisocia- 
i listinėse formacijose.

Ateizmo plėtotę socializmo 
sąlygomis skatina ir kiti 
veiksniai, susiję su socialisti
niais santykiais. Augančios 
gamybinės jėgos sudaro są
lygas pajungti gamtą visuo
menės interesams. Sparčiai 
didėja žmonių išsilavinimas 
ir kultūra, o tai ne tik 
išlaisvina jų sąmonę iš religi
nių vaizdinių, bet ir formuoja 
teisingą pasaulio supratimą, 
įprasmina jų gyvenimą. 
Prieš trejetą metų atlikti 
sociologiniai tyrimai parodė, 
kad beveik 89 procentai Lie
tuvos gyventojų, baigusių 
aukštąjį mokslą, laiko save 
ateistais.

Labai svarbu yra tai, kad 
socializmas užtikrino visiems 
piliečiams sąžinės laisvę, t. y. 
religinių tikėjimų ir ateizmo 
laisvę. 0 juk visų buržuazi
nių konstitucijų deklaruoja
ma “sąžinės laisvė”, kaip 
pažymėjo K. Marksas, “yra 
ne kas kita, kaip tik visų 
galimų religinės sąžinės lais
vės rūšių toleravimas”.

Žinoma, palankios sąlygos 
j ateistiniams įsitikinimams 
1 formuotis dar nereiškia, kad 
: visais atvejais taip ir atsi- 
i tiks. Kiekvienas žmogus turi
■ savo individualų gyvenimą.
Kiekvienas savotiškai, pri

klausomai nuo auklėjimo, iš
■ silavinimo, kolektyvo, kuria
me dirbo, šeimos ir t. t., 
priima ir pergyvena bendras 
visiems socialines sąlygas. 
Žmogaus pasaulėžiūra — tai 
gamtamokslinių, socialinių, 
politinių, teisinių, dorovinių,

! estetinių, filosofinių pažiūrų 
bei įsitikinimų visuma. Vadi
nasi, ir ateistinių pažiūrų 
formavimosi negalima atskir
ti nuo šios visumos, nuo 
socialinės asmenybės pozici
jos pobūdžio. Todėl kiekvie
no žmogaus kelias į ateizmą 
yra skirtingas. Tačiau taip 
pat nesunku pastebėti ir kai 
kuriuos dėsningumus.

Panevėžio aviacijos sporto 
klube dirba, mokosi sklandy
mo, aviamodelizmo 250 pane
vėžiečių. Miesto apylinkių 
padangę kasdien raižo sklan
dytuvai. Vien pernai sklan
dytojai išbuvo ore 2300 va
landų ir nuskrido daugiau 
kaip 30 tūkstančių kilomet
rų. Entuziastai patys įsiręn- 
gė techninę bazę, kurioje 
organizuojamos jaunųjų 
sklandytojų sąjunginės var
žybos. Klubas jau paruoš 19 
sporto meistrų, daugiau kaip 
50 pirmaatskyrininkų.

Nuotraukoje: Klubo vete
ranas, Lietuvos Žemės ūkio 
projektavimo instituto Pane
vėžio skyriaus viršininko pa
vaduotojas, TSRS SPORTO 
MEISTRAS Liudas Rama
nauskas. A. Dilio nuotrauka
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Šiemet į Vilniaus universi- 
agpgš: i teto žurnalistikos specialy- 
J ff I bės pagrindinį (stacionarinį) 

i skyrių priimta 39 studentai. 
! Susirinko jie iš Vilniaus, 
I Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Palangos, Alytaus, Kaišiado
rių, Anykščių, Ukmergės, iš 
daugelio kitų respublikos 
miestų ir miestelių. Busi
mieji žurnalistai mokysis 
specialybės penkerius me
tus, jiems mokama stipendi
ja nuo 40 iki 60 rublių — 
beveik trečdalis vidutinio 
tarnautojo atlyginimo.

Maždaug pusė tiek žmonių 
netrukus pradės studijas 
neakivaizdiniu būdu. Jie, 
dirbdami redakcijose, įmonė
se bei įstaigose, mokysis 
savarankiškai, du kartus per 
metus laikys egzaminus uni
versitete. Po to jiems irgi 
bus išduoti žurnalistų diplo- 

I mai.
Susidomėjimas žurnalisti

kos specialybe pastaraisiais 
metais labai padidėjo. Lietu
voje dabar išeina daugiau 

i kaip 50 respublikinių laik-

Laiškas Pasauliniam Moterų Kongresui, įvykusiame 
Prahoje spalio 8-13 dienomis, kur buvo atstovaujamos 124 
šalys ir daug tarptautinių organizacijų.

Tarybų Lietuvos sostinėje susirinko į savo šventę 
nagingiausi meistreliai iš Klaipėdos ir Kauno, Panevėžio ir 
Vilniaus, Šiaulių ir kitų respublikos miestų ir rajonų. 
Kutuzovo aikštė mirgėjo ąsočiais, medžio drožiniais, 
lovatiesėmis, juostomis. Respublikinei meno verslų mugei 
liaudies meistrai, “Dovanos” susivienijimo kolektyvas 
pateikė dešimt tūkstančių buičiai skirtų dirbinių. Neišeisi 
iš mugės tuščiomis, kai siūlo prekes Žemaičių Jonis 
Jomarkininkas, smagiai groja muzikantai, nešykštėti ragi
na etnografinio ansamblio dalyviai.
Nuotraukoje: Prigužėjo sostinės Kutuzovo aikštėje meistrų 
ir žiūrovų. A. Sabaliausko nuotrauka

PO VIENU STOGU

raščių ir žurnalų, 49 miestų 
ir rajonų laikraščiai, leidžia
ma apie 40 įmonių, įstaigų 
bei organizacijų daugiatiraži- 
nių laikraščių. Beveik 2000 
žmonių dirba televizijos ir 
radijo sistemoje.

Universiteto žurnalistikos 
katedros vedėjas docentas L. 
Žeimantas pranešė, kad nuo 
1949 metų, kai buvo įsteigta 
katedra, šią specialybę baigė 
apie 800 žmonių. Iš 1200 
Lietuvos TSR Žurnalistų Są
jungos narių daugiau kaip

Ką duoda ekonomikai 
socialistinis ūkininkavimas

Kaune, Pramonės staty bos 
projektavimo institute, ant 
sienos kabo didžiulis planas. 
Stačiakampiai ir ovalai, štri
chai ir susipynusios linijos 
žymi jame reikšmingiausio 
mieste Žaliakalnio pramonės 
mazgo įmones ir magistrales, 
požemines komunikacijas, 
žaliosios architektūros stati
nius.

Mano pašnekovas — insti
tuto vyriausiasis architektas 
Feliksas Sakalauskas — vie
nas iš didelio būrio šio pra
monės komplekso kūrėjų. Jis 
pasakoja, kad neperseniau
siai šiose vietose dar tvyrojo 
priemiesčio dykvietės. Šian
dien čia — trisdešimt auto
matizuotų ir mechanizuotų 
įmonių, duodančių trečdalį j 
miesto pramonės produkci- Į 
jos. O šie pramonės milžinai 
užima labai nedidelį, ir 300 
hektarų nesiekiantį plotą.

Žaliakalnio pramonės maz
gas — pats moderniausias 
kompleksas, išaugęs Tarybų 
Lietuvoje. Siekdami efekty
viai panaudoti kapitalinius 
įdėjimus, projektuotojai ėjo 
nauju, nepramintu keliu. 
Daugeliui įmonių buvo su
projektuotos bendros pagal
binės tarnybos — energeti
nis ūkis ir remonto bazės, 
požeminių komunikacijų lini
jos, keliai.

— Sukoncentravus bend
ras tarnybas, net nedidelius 
atskirų žinybų gamybinius 
cechus, pavyko sutaupyti 
daugiau kaip pusantro šimto 
hektarų miesto teritorijos, — 
aiškina F. Sakalauskas. — 
Vietoj 93 atskirų korpusų, 
kuriuos buvo galvojama čia 
statyti, prireikė tik dvide
šimt keturių. Taip, aš nesu
klydau: tik dvidešimt ketu
rių, nors įmonių, kaip minė
jau, turime daugiau. Mažesni 
gamybiniai pastatai, nors ir 
skirtingų žinybų, buvo blo
kuojami į vieną kompleksą. 
Ir, atrodo, neapsirikome. Sa
kysime, paskirstomieji šal
dytuvai puikiausiai “sugyve
na” su žuvies kulinarijos ga

minių įmone, nors jų gamy
biniai cechai ir įsikūrę po 
vienu stogu. Taip kooperuo
jant lėšas, mažiau jų sunau
dota pagalbiniam ūkiui, ko
munikacijoms, kurie dabar 
yra bendri, pagerėjo archi
tektūrinė komplekso išvaiz
da. Panašiai daroma ir da
bar. Antai nauji Radijo ir 
eksperimentinės automatiza
cijos priemonių gamyklų ce
chai taip pat blokuojami į 
vieną didelį statinį. Visa tai 
leido mazgo statybos išlaidas 
sumažinti dešimčia milijonų 
rublių. Štai koks socialistinio 
ūkininkavimo efektas!

. . . Darniu darbo ritmu 
gaudžia naujasis pramonės 
mazgas. Kasdien iš čia įvai
riais adresais — praktiškai į 
visus šalies ekonominius ra
jonus, daugiau kaip į 40 
užsienio šalių iškeliauja šim
tai tonų produkcijos: lietu
viškas triacetatas ir medvil
nės verpalai, audiniai ir 
automatizacijos priemonės, 
statybinės medžiagos ir pre
cizinės staklės. O greta į 
Pramonės ir Chemijos pros
pektų peizažą įsirašo vis 
nauji ir nauji štrichai. Baigta 
statyti Kauno termofikacinė 
elektrinė, tiekianti šilumą vi
sam pramonės mazgui ir de
šimtims tūkstančių kauniečių 
šeimų, didžiausia Kaune duo
nos kepykla, sporto invento
riaus fabrikas.

O kiek atokiau, už plačios 
apsauginės žaliųjų želdinių 
juostos, kuri skiria pramonės 
mazgą nuo gyvenamųjų 
kvartalų, iškilo buitinio gy
ventojų aptarnavimo kom
pleksas, didelė poliklinika, 
profesinių technikos mokyk
lų miestelis. Jie aptarnauja 
pramonės mazgo įmones, jo
se dirbančius žmones.

Panašiu principu, leidžian
čiu sumaniai panaudoti socia
listinio ūkininkavimo priva
lumus, išvengti žinybinių 
barjerų, dabar statomi visi 
naujieji pramonės mazgai — 
Alytuje, Utenoje, Kapsuke.

R. Cėsna

tris ketvirtadalius sudaro 
universiteto auklėtiniai.

Daugelis jų aktyviai ben
dradarbiauja užsienio lietu
vių spaudoje. Žurnalistikos 
katedroje skaitomas pažan
giosios užsienio lietuvių 
spaudos istorijos kursas.

Lietuvos Telegramų Agen
tūra ELTA kartu su univer
siteto Žurnalistikos katedra 
paskelbė konkursą geriau
siam busimųjų žurnalistų ra
šiniui apie Tarybų Lietuvos 
jaunimo gyvenimą. Šie raši
niai bus siunčiami tiktai 
“Laisvei” ir “Vilniai”.

Taip universitete ugdomi 
talkininkai pažangiajai užsie
nio lietuvių spaudai.

Eglė Bučelytė

Brangios bičiulės!
Nuoširdžiai sveikinu jus, 

kongreso dalyves, ir jūsų 
asmenyje šimtus milijonų 
moterų, kurioms jūs atsto
vaujate.

Dabartinėje visuomenėje 
moterų vaidmuo neišmatuo
jamai išaugo. Jos ne tik 
atsakingos už kartos ateitį, 
bet ir įneša neįkainojamą | 
indėlį į visas be išimties 
dabartinio visuomeninio, 
ekonominio ir dvasinio gyve
nimo sferas.

Jūsų susitikimas — didelės 
politinės reikšmės įvykis. 
Kongreso devizas — “Už | 
lygybę, nacionalinę nepri
klausomybę ir taiką” — į 
bendrą formulę jungia svar
biausius tautų kovos šūkius. 
Paaštrėjusios tarptautinės 
padėties sąlygomis taikos lo
zungas įgauna ypatingą 
reikšmę. Mūsų metu taika 
tapo tikrai visuotiniu turtu. 
Kaip tik taikos sąlygomis 
gali būti įgyvendintos visos 
žmonių geresnio gyvenimo, 
šviesios ateinančių kartų 
ateities viltys ir lūkesčiai. 
Šiandien svarbiausias užda
vinys — padaryti viską, kad 
nebūtų panaudotas branduo
linis ginklas, pašalinti pasau
liui iškilusį karo pavojų, ap
ginti pačią gyvybę.

Moterys visada, visais lai
kais ir bet kuriame Žemės 
kampelyje jautriau pergy
vendavo nelaimes, kurias ne- 
iša karas. Moterų, visų darbo 
žmonių pečius sunkia našta 
slegia ginklavimosi varžy
bos. Daugelyje šalių jos su
kėlė sunkių socialiniip-padari- 
nių — nedarbą ir' infliaciją,

dėl jų uždaromos mokyklos 
ir ligoninės, vaikų įstaigos. 
Didžiulės lėšos, kurios išlei
džiamos mirtį nešančio gink
lo gamybai, galėtų būti pa
naudotos aktualioms proble
moms spręsti tautų intere
sais. Dėl to visiškai dėsnin
ga, kad moterys vis aktyviau 
įsijungia į mūsų planetoje 
besiplečiantį masinį judėjimą 
prieš ginklavimosi varžybas, 
už taiką ir tarptautinį saugu
mą.

Tarybų Sąjungoje mote
ris — laisva ir pilnateisė 
visuomenės pilietė, aktyviai 
ir oriai dalyvaujanti tvarkant 
valstybės reikalus. Tarybų 
Sąjungoje sudaromos visos 
sąlygos — materialinės, so
cialinės, dvasinės, — kad 
moterys galėtu derinti moti
nystę su aktyviu dalyvavimu 
įvairiose gamybinės ir visuo
meninės veiklos, mokslo, 
kultūros srityse.

Tarybų Sąjungane nenu
krypstamai ir nuosekliai ko
voja už taiką, tarptautinio 
įtempimo mažinimą, už drau
gystės ir bendradarbiavimo 
santykius tarp tautų. Tokią
prasmę turi Tarybų valsty
bės politika ir Taikos progra
ma devintajam dešimtme
čiui, priimta TSKP XXVI 
suvažiavime, kurią mes tvir
tai ir atkakliai įgyvendina
me.

Linkiu, brangios bičiulės, 
sėkmės jūsų kongreso darbe, 
toliau kovojant už taiką, mo
terų politines teises ir lygia
teisiškumą, už socialinę pa
žangą.

..., L. Brežnevas
Vilniaus “Tiesa”

PRANAS KARLONAS

Netikėtas 
reginys
Netikėtai save pamačiau 
Tokį seną, bejėgį . . . 
Aš ėjau Vilniaus

miesto gatve 
Ir ieškojau suoliuko prisėsti. 
O paskui, jį suradęs, 
Pailsėjau nedaug 
Ir prašiau:
—O žmogau,
Tu parodyk man kelią, 
Kuriuo aš į Vilnių
Kadais atėjau.
Tu parodyk—
Būk geras, žmogau, 
Nes jau laikas sugrįžti 
Ir ten,
Tą aukštą su kryžiais kalnelį, 
Praturtint ir savo
Liūdna atmintim . . .

♦ * *
Neskauda, kai trypia šešėlį, 
Mėto jį akmenim, 
Bando perkirsti kardu.
Šešėlis Isipa
Šešėlis lipa
Ant trypančių kojų, 
Atsigula ant akmenų 
Ir kardo.
Tačiau išgirdęs, 
Kad šitas šešėlis 
Gal—o pikto!— 
gal—o negero!—Žmogaus— 
Oi kaip suskaudo širdy . . . 
Parkritau ir raudojau.

400-asis koncertas
Prieš prasidedant vasarai Vil

niaus miesto medicinos darbuo
tojų klubas pakvietė sostinės 
gyventojus pasiklausyti gydyto
jas oflalmologės Janinos žvir- 
blytės-Cepinskienės atliekamų 
dainų. Lietuvos radijo diktorius 
Juozas Šalkauskas, vedantis va-
karų, pranešė, kad tai 400-asis 
dainininkės koncertas.

Gydytojos profesija ir daina. 
Ar tai atsitiktinumas!

... Mokykloje į scenų užbė
go juodaplaukė septintokė. Jau
dinosi. Juk prieš jų — visi mo
kyklos mokiniai Ir mokytojai. 
Kų dainavo, dabar neprisimena, 
bet plojimų audra Ilga! skam
bėjo ausyse. Tai galbūt ir buvo 
Janinos žvirblytės pirmasis de
biutas. Pirmasis H keturių šimtų. 
Pamėgo dainų. Tuomet tėviškė
je skambia rytų aukštaitljos tar
me daina vakarais Ištrūkdavo pro 
langus, nuaidėdavo kloniais. 
„Dainuoja žvirblienė su savo 
dukra“, — atpažindavo kaimy
nai.

Baigusi vidurinę, Janina atvy
ko j Vilnių. Kų pasirinkti — dai
nų ar medicinų!

Pirmenybė atiteko baltam cha
latui — ji tapo Vilniaus valsty
binio universiteto Medicinos fa-
kulteto studentė. Ir dainos ne-
pamiršo. Mokėsi vokalinio dai
navimo. 1952 metais apgynė 
diplomų. įsigijus gydytojos of- 
talmologės specialybę, jų pa
skyrė į Nemenčinės rajoninę li
goninę. Kiek tada slapčia buvo

Išlieta ašarų! Mergina norėjo 
likti sostinėje ir baigti vokali
nio dainavimo kursų, bet perife
rijoje trūko specialistų. Janina 
žvirblytė įsitraukė j darbų ir 
įsigijo... motociklų! Juo važi
nėjo | Vilnių studijuoti dainavi
mo meno.

Darbas dainai rįetrukdė, daina 
darbų lydėjo.

1956 metais 
paskyrė dirbi) Vilniaus 
II ligoninėje gy 
loge, vėliau — akių ligų sky
riaus vedėjai. Daug gerų ir gra
žių žodžių suslla 
Jeigu pasklaidytume J. Cepln- 
skienės paštų, ra 
laiškų, kuriuose 
apie jos jautrumų 
operacijas, apie sugrųžlnlų švie
sų. Tai tik menkutis atgar
sis darbo, kurį atlieka šios pa
tyrusios gydytojos 
pripažinta aukščiausioji atestaci
nė gydytojos oflalmologės ka

I. Cepinskienę 
miesto 

ytoja oftalmo-

ukė gydytoja.

s turn e nemaža 
žmonės rašo 

ligoniams,

rankos. Jai

tegorija, ji yra neetatinė vy
riausioji Vilniaus miesto oftal-
mologė.

Aktyvi visuomenininkė, meno
saviveiklos žymūnė.

Vokalistės repertuare — lie
tuvių liaudies dainos, rusų, už
sienio, klasikinė Ir estradinė mu-
zlka. Jai kartais padeda dukra
Janina, kuri nuėjo 
domis 
pačių profesijų, 
pamėgo.

mamos pė- 
pasirlnko ne tik tų 

bet ir dainų

Alfredas GIRDZIUSAS
Autoriaus nuotrauka
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Su švente, mieli pedagogai! San Francisco-Oakland, Cal.
Iš mūsų padangės viso geriausio jos naujame

Koks veidas, toks ir atspindys

Spalio 4-tą mokytojų diena-šventė Lietuvoje. Tai graži ir 
garbinga tradicija. Dienraštis “Tiesa” pateikia sekamus 
pavyzdžius, kaip ji yra sutinkama bei vertinama įvairiose 
vietose.

Kiekvienas šiandien mokytojui norėtų pasakyti pačius gra
žiausius, pačius Šviesiausius žodžius kad jie lyg gėlės pražystų 
mokytojų širdyse. Tai jus išmokėto skaityti, skaičiuoti, rašyti. 
Tai ]ūs nuo nedrąsaus pirmoko iki subrendusio vienuoliktoko 
išvedate kiekvieną. Išvedate per vingiuotus takus, klaidžių;*, 
duobėtus kelius. Žinome, kaip tai sunku, kiek reikia sveikatos, 
jėgų ir didelio tikėjimo savo auklėtinių vidinėmis galiomis, kol 
subrandinate žmogų — musų šalies pilieti, patriotą.

Dėkojamo jums už. tai, mieli mokytojai!
Dėkojamo, kad savo darbu puošiate gimtinę, sėjate gėrį ir 

gron. auklėjate mūsų vaikus.

Mokytojų dieną švenčia ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai. 
Tai jie parengia tūkstančius vaikų į didįjį mokslo kelia. Vil
niaus 89-ojo lopšelio-darželio auklėtoja Danutė Paulaitienė jau 
daugelį metų moko, globoja mažuosius. Pamilo ją vaikai už jaut
rumą, genimą.

Rudenį jos auklėtiniai jau eis į mokyklą.
Nuotraukoje: Danutė Paulaitienė su parengiamosios grupės 

vaikais.

Dona Kačinskiene. Lietuvos TSR nusipelniusi mokytoja, dir
ba Pai''vv('/1o 7-ov.os vidurines mokyklos direktore, -h- subūrė 
tvirta pedagogų kolektyvą, kuriame kiekvienas su didele atsa
komybe moko ir auklėja vaikus, ruošia juos gyvenimui, darbui.

Spalio 3 J. ir K. Karosų 
pastogėje įvyko LLD 198 kp. 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė F. Machulis, tvarkos 
vedėju išrinktas Juozas Ka
rosas, M. Mozuraitienė skai
tė praėjusio susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas, 
Finansų sekretorė K. Karo- 
sienė skaitė laišką iš “Vil
nies” prašanti “Vilnies” ru
deniniu! $15,000 fondui para
mos.

Tenka prisiminti, kad šiuo 
tarpu mūsų LLD kuopos 
iždas apytuštis, tačiau dau
guma kuopos narių, sumokė
dami kuopos vajininkei Vio
letai Taraškienei savo laik
raščių prenumeratas, prisi
dėjo ir parama “Laisvei” ir 
“Vilniai”.

Nutarta sumokėti “Lais
vės” prenumeratą Lietuvos 
bibliotekai už metus laiko.

Pakviesta Ksavera Karo- 
sienė papasakoti savo kelio
nės įspūdžius iš Lietuvos. 
Ksavera ši kartą Lietuvoje 
pabuvojo dvi savaites. Ksa
verai esant Lietuvoje ją dau
giausia sužavėjo nepaprastas 
Lietuvos statybos augimas. 
Ji sakė buvusi dėkinga, ga
vusi progą pasižvalgyti po 
Lietuvos naujuosius statybos 
rajonus, kurie išaugo didžiu
liai ir puikiausi namų rajo
nai, gražios gamyklos ir kiti. 
Kalbėtoja pabrėžė, kad šių 
dienų Lietuva sparčiai žengia 
progreso keliu.

Beje, Ksavera pranešė 
staigmeną apie savo draugę 
kalifornietę Margaret Hume. 
Jos kartu vyko į Lietuvą 
Margareta sakė, kad ji pa
geidaujanti pabuvoti Lietu
voje ilgiau. Na ir gražuolė 
Margaret Hume, pasiekusi 
Lietuvą savo tėvams ir drau
gams Lietuvoje iškrėtė sur- 
pryžą. Ji apsivedė su Lietu
vos vilniečiu Rymu Poškai- 
čiu!

Margaret Hume yra baigu
si Kalifornijos Stanford uni
versitetą su aukštais atsižy- 
mėjimais advokatūros moks
le. Mes Margaretos bičiuliai 
tegalime jai palinkėti tik 
daug, daug sėkmės, laimės ir

gyvenime Lietuvoje.
Alex Mugianio prisiminimas

Kastancija Mugianienė, 
prisimindama savo mylimą 
vyrą Alex Mugianį, kuris 
mirė prieš tris mėnesius, 
pakvietė LLD kuopos narius 
į restoraną pietums. Prie to, 
K. Mugianienė pateikė spau
dos vajininkei V. Taraškienei 
velionio A. Mugianio paliki
mą: $500 “Laisvei”, $500 
“Vilniai”, $300 San Francisco 
“People’s World” laikraščiui, 
$100 Amerikos-Husijos insti
tutui, ir $100 LLD 198 kuo
pai. Vardu kuopos narių nuo
širdi padėka K. Mugianienei 
už pietus ir A. Mugianio 
svarbiems reikalam paliki
mą.

Gerbiamas svetys 
iš Lietuvos

Pradžioje spalio porai die
nų San Franciske lankėsi di
džiai gerbiamas svetys “Tė
viškės” draugijos pirminin
kas P. Petronis. Jis sakė, 
kad jis su kitais turistais 
atvyko iš Kanados. Mielas 
svetys sakė buvęs patenkin
tas, kad jam pavyko proga 
pasižvalgyti po San Francis- 
ko miestą.

Iš San Francisko svetys P. 
Petronis išvyko į New Yor- 
ką, ten turės progą ilgiau 
pabuvoti. Viso geriausio ger
biamu! svečiui ir laimingos 
kelionės į Lietuvą.

Nesveikuoju
Apgailėtina, kad mūsų 

šauni spaudos vajininkė, taip 
pat viena gerųjų renginių su 
pietumis darbuotojos Viole
tos Taraškienės šiuo metu 
sveikata sušlubavusi. Taraš- 
kienė šauni ir LDS vietinės 
kuopos sekretorė.

Anksčiau čia įvykdavo ren
giniai su pietumis, kurių 
daug kas pasigenda, deja be 
darbščios V. Taraškienės ne
beįmanoma jų įvykdyti. Mes, 
Violet Taraškienės draugai 
bei bičiuliai nuoširdžiausiai 
linkime, kad jos sveikata 
greit, greit sutvirtėtų ir ji 
būtų sveika ir energinga.

M. B tė

Lietuviškieji nacionalistai 
šioje šalyje dar didžiuojasi 
turį palyginti gausią spaudą 
lietuvių kalba. Vis dar išeiną 
laikraščiai, žurnalai, neperio
diniai leidiniai.

Bet patinka tai jiems ar 
ne — ši spauda gana sparčiai 
retėja. Reiškinys visai natū
ralus: savo daro laikas, to 
laiko reikalavimai ir realios 
sąlygos, tai, kad sensta tiek 
rašantieji, tiek skaitantieji.

Bet, mano manymu, svar
biausia yra kitkas: naciona
listinė spauda visų sparčiau
siai sensta savo idėjomis bei 
būdu.

Pagrindinė idėja (jei čia iš 
vis šį žodį galima naudoti) 
yra labai paprasta: viskas, 
kas padaryta ir daroma da
bartinėje Lietuvoje, yra blo
ga. Antra to medalio pusė: 
prieš karą Lietuvoje pieno 
upės tekėjusios tarp kisie
liaus krantų, ir dabar Lietu
vos žmonės lauką nesulau- 
kią, kada gi atvyks gerada
riai iš užatlantės.

Tos spaudos būdas, kaip 
gerai žinoma, nemažiau pri
mityvus. Rašant apie Tarybų 
Lietuvą, visiškai nesivaržant 
meluojama ir dezinfuormuo- 
jama, gi tada, kai rašoma 
apie pačios emigracijos rei
kalus — tiesiog turgaus žo
džiais į nieką malami priešin
gos grupelės ar grupuotės 
žmonės.

Natūralu, kad visa tai nie
ko bendro neturi su tikrąja 
spauda įprasta to žodžio 
prasme.

Tą puikiai mato ir pačios 
buržuazinės emigracijos jau
noji karta, kurios atstovus 
šios rūšies spausdintas žo
dis ne taip jau retai atpurto 
nuo . . . lietuviškumo.

Tą viename emigraciniame 
laikraštyje prieš kiek laiko 
patvirtino ne kas kitas, o 
labai prityręs ir plačiai žino

mas antitarybinės, antisocia- 
listinės propagandos vetera
nas Bronys Raila. Cituojame: 
“. . . kai kurie mūsų žemiau
sio lygio spaudos paistalai... 
kartais taip nuvilia mūsų 
jaunosios kartos veikėjus, 
jog jie su pasipiktinimu trau
kiasi iš bet kokio tautinio 
darbo dirvos”.

Būdinga, kad traukiasi ne 
tik jaunimas. Štai prieš kiek 
laiko pasitraukė Londone lei
džiamo laikraščio “Europos 
lietuvis” redaktorius K. Ba- 
rėnas.

Teisingiau, ne pasitraukė, 
o pabėgo pačia tikriausia to 
žodžio prasme. Priežastis?

Pačio žemiausio lygio tar
pusavio rietenos, kurios kar
tais labai iškilmingai vadina
mos žodžiu “politika”.

Atsisveikinimo su redakto
riaus kėde žodyje Barėnas 
rašė: “Tiesą sakant, nebe 
mano amžiaus įtemptą darbą 
dirbti “Europos lietuvyje” ir 
dar dairytis, kuriame laik
raštyje mieli ir brangūs vir
šininkai išdirbs mane taip, 
kad ir šuo nebeėstų — nu
suktų nosį šalin”. Reakcinė 
emigracinė spauda kaip veid
rodis tikrai atspindi tą dva
sią, kuri vyrauja tos spaudos 
atstovaujamos organizacijo
se: pasipūtimą, kvailą gyri- 
mąsį, neapykanta Lietuvai.

Kaip žinia, “vaduotojų” 
tarpe populiarūs tokie žo
džiai, kaip “Kiaulė”, “galvi
jas” (savo “kovos” draugų 
adresu — o ką jau bekalbėti 
apie priešus!) — viso to 
leksikono neleidžia pakartoti 
paprasčiausias padorumas.

Prieš kiek laiko Vytautas 
Vardys rašė:

“Dažnai mūsuose “politine” 
veikla vadinama tai, kas iš 
tikrųjų yra pseudo politika, 
būtent, betikslė tarpusavio 
konkurencija (net kenkimas)

dėl vadovavimo, siekiant 
tapti v;

Kaip 
vio ko 
jau Ubai senyvo amžiaus 
žmonių vaikiškas daugiau nei 
abejoti 
ir sudaro emigracinių reakci
nių organizacijų “veiklos” pa
grindą. Tuo pačiu tai nule
mia ir atitinkamos spaudos 
esmę. Visa tai žinant, kaip 
smagi autoironija skamba žo
džiai, kuriuos tarė gana žino
mas reakcionierių rašeiva: 
“Lietuviškoji spauda (kokią

adų”.
tik ši tuščia tarpusa- 

Va, plūdimasis, dažnai

nos garbės troškimas

spaudą jis čia mini nekelia 
abejoniių — V. M.) turi 
gyvybinės reikšmės, nes joje 
atsispindi mūsų veidas”. Ką 
gi, su tuo tiesiog negalima 
nesutikti: koks veidas toks ir
atspindys. Tikrai abu labai 
jau nepatrauklūs!

Laimei, reakcionieriai ir jų 
spauda sudaro tik dalį lietu
viškosios emigracijos bei lei
dybos Jungtinėse Valstijose 
ir apskritai Vakaruose.

Vladas Mikšys

JAUNOJI DEPUTATE

Komjaunuolė Laima Bace
vičiūtė — Lazdijų rajono 
vartotojų kooperatyvo par
davėja. Praėjusiais metais ji 
pripažinta geriausia rajono 
jaunąja pardavėja, jai su
teiktas socialistinio darbo 
spartuolės vardas. Laima — 
jauniausia Lazdijų miesto 
Tarybos deputatė, sveikatos 
apsaugos nuolatinės komisi
jos narė. G. Svitojaus nuotr.

Svečiuose ~ Švedijos vaikai
Nuotraukoje': Irena Kačinskiene

..Visa gyvenimą busiu dėkingas Vilniaus 8-osios vakarines 
mokyklos direktorei Janinai L’rvelienei. Už žinias, už žmogišką 
šiluma, kuria apgaubiamas kiekvienas auklėtinis", — laiške ..Tie
sai". rašo vilnietis Stepas Kasčiukas. Tokių padėkų šios mokyk
los kolektwo nariai gauna daug. Čia pedagogai viską daro, kad 
gamybininkai jgytų kuo daugiau dalykinių žinių, išmoktų gyve
nimo išminties.

Nuotraukoje: mokyklos direktore Janina Urveliene ir Lietuvos 
TSR nusipelnęs mokytojas, beveik 30 metų šioje mokykloje 
dėstąs matematiką, Ipolitas Bartašius.

Antanui Auc/m mi t'k pedayogimo darbo pradžia Prieš 
dvoius mėtų.'; jis baigė universitetą, ir dabar dirbi Kauno J. 
•\Inksomo vidurinėje mokykloje matrmatik'os mokytoju. Daug 
laiko jis skiria moksleivių užklasinei veiklai.

Antano G'Po nuotraukos

KURŠĖNAMS - 409 METŲ
Atjaunėję ir pasipuošę su

tiko Kuršėnai savo 400 me
lų jubiliejų. Si sukaktis suta
po su Šiaulių rajono išvada
vimo iš hitlerinių grobikų 37- 
osiomis metinėmis.

Pokario metais Kuršėnų 
miestas smarkiai išaugo. Ne 
tik musų respublikoje,’ bet 
ir už jos ribų šiandien žino
mas Daugelių statybinių me
džiagų gamybinis susivieniji
mas. Dabar čia baigiamas 
statyti keraminių sieninių me
džiagų gamybos kompleksas, 
jau įpusėta Pavenčių cuk
raus kombinato — vienos 
seniausių tokio pobūdžio 
įmonių mūsų respublikoje — 
rekonstrukcija. Miesto cent
re ir Daugelių gyvenamaja
me rajone iškilo nemaža 
daugiabučių gyvenamųjų na
mų. Šiemet atvėrė duris dar 
viena, jau ketvirtoji mieste 
vidurinė mokykla, išaugo 45- 
oji miesto profesinė techni
kos mokykla, ruošianti - kva
lifikuotus kadrus statybinių 
medžiagų pramonei.

Jubiliejaus proga spalio 6 
d. Daugelių statybinių me
džiagų gamybinio susivieni
jimo kultūros namuose įvy
ko iškilmingas susirinkimas. 
Pranešimą padarė Lietuvos 
KP Šiaulių rajono komiteto 
pirmasis sekretorius Bud
rikis.

Su švente kuršėniečius ir 
visus rajono darbo žmones 
nuoširdžiai pasveikino Lietu

vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius. Sveikinimo žo
džius taip pat tarė rajono iš
vadavimo kovose pasižymė
jusios buvusios 43-osios ar
mijos karo veteranų tarybos 
pirmininkas, Šiaulių rajono 
garbės pilietis, dimisijos ge
nerolas majoras P. Šiošvilis, 
Latvijos TSR Kuldigos, Esti
jos TSR Piarnu ir Panevėžio 
rajonų, su kuriais šiauliečiai 
lenktyniauja, atstovai, kiti 
svečiai.

Buvo pagerbtas žuvusių 
vaduotojų atminimas. Sve
čiai susitiko su darbininkais 
ir moksleiviais, aplankė Gul
binų miške atkurtą buvusios 
43-osios armijos vadavietę, 
apžiūrėjo kųršėniečių liau
dies meistrų kūrybos paro
dą. ELTA.

Viena amerikiečių kompani
ja, norėdama patikrinti darbo 
drautmę savo atominėje elek
trinėje, pasamdė privatų sek- 
Ij, 'kuris jsiidarbino tenai mon
tuotoju. Stebėjimų rezultatai 
nelinksmi. Kai kurie stoties 
darbuotojai pusę darbo die
nos praleidžia netoliese esan
čiame bare. Paplitę smulkūs 
grobstymai. Vienoje‘patalpo
je kilo gaisras, bet signaliza
cija neveikė. Nukrito suktinio 
vamzdyno atrama.

Nors ir neturėdamas specia
laus techninio išsilavinimo, 

j seklys padarė išvadą, kad sto
tyje nesilaikoma saugumo tai
syklių ir bet kurią minutę ga
li ištikti avarija.

Rugsėjo 6—11 d. Tarybų Lietuvoje vie
šėjo grupė vaikų iš Švedijos. Jų viešnagė 
buvo tarsi atsakomasis vizitas: kaip žino
ma, pernai Švedijoje vyko Tarybų Sąjun
gos dienos mūsų respublikos pavyzdžiu ir 
pagrindu, jose dalyvavo ir mažųjų smuiki
ninkų ansamblis iš Vilniaus M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos. Kai ,,čiurlioniukai" lan
kėsi ir koncertavo Švedijos šiaurės Selefteo 
mieste, jie čia susipažino su šio miesto 
vaikais, užsimezgė draugystė.

Ir štai Selefteo vaikai pas mus. Jų atvy
ko 16. Amžius — nuo 8 iki 13 metų. Tai 
pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviai, 
lankantys šokių mokyklą, kurioje jiems dės
to Eva Dachlgrem, buvusi balerina, ir jos 
duktė Sešilija. Jos abi irgi atvyko j mūsų 
respublrką. Jaunieji svečiai lankėsi Vil
niuje, Kaune, Trakuose, susipažino su Ta
rybų Lietuva, su šimtais savo bendramečių. 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos iniciatyva Švedi
jos vaikai koncertavo M. K. Čiurlionio 
-mano mokykloje, Vilniaus 50-ojoje viduri
nėje mokykloje, Kauno J. Gagarino pionie
rių rūmuose. Mažieji šokėjai iš Švedijos

buvo visur nuoširdžiai sutikti, vyko jspū 
dingi draugystės vakarai; Kokių tik pyragų 
ir kitų skanumynų nepriisi ragavo jaunieji 
svečiai!

Štai ką pasakė Eva Dachlgrem apie sa
vo auklėtinių viešnagę mūsų respublikoje: 
,,Lietuvių vaikų nuoširdumas, draugiškumas 
mus labai sujaudino, labai teigiamai atsi
liepė mūsų vaikams. Mes sužavėti jūsų 
pionierių organizacija". Kalbėdama apie 
jaunųjų švedų pasirodymus scenoje, Eva 
Dachlgrem pažymėjo, kad jiems didelė 
garbė koncertuoti tokioje šalyje, kurios 
baletas garsus visame pasaulyje. Jie lai
mingi, kad susipažino su respublika, ku
rioje taip labai rūpinamasi vaškų estetiniu 
auklėjimu. Evos ir Sesilijos svajonė — dirb
ti Švedijoje tokioje mokykloje, kokia yra 
M. K. Čiurlionio meno mokykla.

Atsisveikinant Eva Dachlgrem pareiškė 
viltj, jog su „čiurlioniukais" vėl susitiks, 
bet jau Švedijos žemėje. Be abejonės, Šve
dijos ir Tarybų Lietuvos vaikų draugystė 
tęsis.

OLGA TAMAŠAUSKIENĖ

Ar jau prisidėjai “Laisvės”
vajaus pasisekimui?
Jei dar ne—prisidėk!

Jį

Jaunieji svečiai iš Švedijos Vilniaus 30-©joje vidurinėje mokykloje.
R. Vilaylčiaus nuotr.
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KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ont.
Jau veikia Apšvietus namas

“The Tim Buck — Norman 
Bethune Educational Cen
tre” statybos komitetas pra
nešė, kad namo statyba jau 
užbaigta. Oficialiai jis atida
rytas spalio 14. Namo staty
bai buvo visoj Kanadoj su
kelta virš $500,000.

Namas pavadintas “Tim 
Buck — Norman Bethune 
Educational Centre” todėl, 
kad Tim Buck ir Norman 
Bethune buvo kovotojai už 
geresnį darbo žmonių gyve
nimą. Norman Bethune, kaip 
gydytojas, gelbėjo sužeistie
siems Ispanijos respublikos 
gynėjams nuo fašistų užpuo
likų, vėliau tą patį jis darė 
Kinijoj, gelbėdamas sužeis

tuosius komunistų kareivius. 
Tenai jis ir žuvo nuo kraujo 
užsinuodijimo. Tim Buck bu
vo Kanados Komunistų Par
tijos lyderis per daug metų, 
kol jo sveikatą pakirto liga. 
Jis buvo išvykęs į Meksiką 
gydytis. Tenai jis ir mirė, 
tenai palaidotas.

Namą, kurio vietoj dabar 
pastatytas minėtas kultūri
nis centras, birželio mėnesį 
1980 metais reakcionieriai 
uždegė, išsprogdinę bombą. 
Laimei, tuo metu jame nebu
vo žmonių. Policija, atrodo, 
kaltininkų surasti nesisten
gė. Bet kanadiečiai, atsaky
dami reakcionieriams, suau
kojo virš $500,000 jam at
statyti. Namas yra 24 Cecil 
Street, Toronte. Rep.

Vancouver, B. C.

Vancouver, B. C.
Į Vancouverį buvo atvyku

si grupė turistų iš Tarybų 
Sąjungos, iš viso 18. Toje 
grupėje buvo ir mūsų tautie
čių iš Lietuvos — generolas 
Pranas Petronis, “Tėviškės” 
Draugijos pirmininkas ir Bi
rutė Almonaitytė-Eidukienė, 
Vilniaus Operos solistė.

Buvo linksma sueiti su 
tautiečiais, pasikalbėti, pasi
dalinti gyvenimo įspūdžiais. 
Taip pat buvo malonu išgirs
ti Birutės gražias dainas.

Grupė atvyko į Vancouver! 
spalio 1 d., išvyko spalio 3 d. 
į Jungtines Valstijas. Reiškia 
pas mus pabuvo tik vieną 
dieną ir dvi naktis. Gaila, 
kad negalėjo ilgiau pabūti, 
padarę tokią ilgą kelionę, ir 
daugiau pamatyti mūsų 
miesto. -♦ * *

Skaitėme, kad Jungtinėse 
Valstijose, Atlanta, Georgia, 
buvo mada žudyti vaikus. 
Dabar pas mus Kanadoje da
ro tą patį. Nuo Vancouverio į 
pietus, distrikte vadinamam 
Surye, surado nužudytų de
šimtį vaikų. Vienas vaikas 
dar nesurastas. Dabar jau

MIAMI, FLORIDA DETROIT, MICHIGAN

Ilgai ir sunkiai sirgusi, 
spalio 1 mirė Antanina Mein
hardt (Kandrataitė) sulauku
si 68 metų. Buvo kilusi Pe- 
čiauskų kaime Jiezno apylin
kėj. Į Kanadą atvyko 1928 
metais.

Paliko nuliūdime savo my
limą vyrą Louis, dukrą In
grid, tris sūnus Eddy, Keith 
ir Aldy ir keturis anūkus. 
Taip pat liko sesutė Diane, 
Edmonton, Alberta; brolis

Jonas ir brolienė Sofija, Van
couver, B. C.; brolis Pranas 
ir sesutė Pranutė Tarybų 
Lietuvoje.

Reiškiu gilią užuojautą 
broliams, sesutėms, vyrui, 
vaikams ir visiems artimie
siems bei draugams.

Ilsėkis, mieloji Antanina, 
Kanados žemėje. Mes Tavęs 
niekuomet neužmiršime.

K. M.

Montreal, Que.
Ligų nelaimių ištikti

Rosemontietis Juozas Stu- 
kas neseniai pergyveno ope
raciją Royal Victoria ligoni
nėje.

Petras Latvaitis taip pat 
toje pačioje ligoninėje pergy
veno operaciją.

A. Kirkuvienė turėjo kojos 
piršto operaciją. Dabar jau 
namieje.

Ona Vilimienė, eidama į 
rūsį, puolė ir smarkiai susi
žeidė. Gydosi Readdy Memo
rial ligoninėje.

Stasė Cičinskienė ir Jane 
Vilkelienė namuose puolė ir 
smarkiai užsigavo.

Visiems ligų ar nelaimių 
ištiktiesiems linkiu greit pa
sveikti.

Mirė tautietis
Spalio 9 mirė Juozas Bur

ba, sulaukęs vos 62 metų. 
Liko žmona ir trys dukros su 
šeimoms.

Velionio artimiesiems gili 
užuojauta.

Atšventė gimtadienį
Rapolas Karalavičius jau

arti metai guli Verdun Gene
ral ligoninėje, neseniai paMP' 
nėjo savo 87-ąjį gimtadienį. 
Ta proga jį pasveikinti atvy
ko jo artimieji draugai. Lin
kiu jubilijantui greit pa
sveikti ir sulaukti dar daug 
gimtadienių.

Buvo išvykę pasisvečiuoti
Valė Vekterytė (J. S. Či

činskų anūkėlė) buvo išvyku
si į Floridą.

Anelė Šlekienė buvo išvy
kusi į Calgary aplankyti savo 
sūnaus.

K. Žižiūnienė su dukra taip 
pat svečiavosi Calgaryje.

Vedybinis jubiliejus 
prie jūros

G. B. Palardy (Birutė Ju- 
raitytė su vyru) ilgas atosto
gas savo 30-ies metų vedybi
ne sukaktį praleido Florido
je, Nassau, Bahama, o vėliau 
laivu plaukiojo Atlanto van
denynu.

Linkiu Jubilijantams lai
mingai sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. P.

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikolo Gudo
mirė 1980 m. lapkričio 6 d.

Labai mums gaila ir liūdna be jo. Lai būna Tau, 
Mikolai, lengva Kanados žemelė.

Sesuo—MARY NIAURIENĖ 
Švogeris—PETER MAURA 
Dukra—YURA SMITH 
Žentas—DENIS

ir anūkai

MONTREAL, QUE., CANADA

Minis

Vaclovui Šipeliui
Reiškiu gilią užuojautą Anelei Šipelienei, neteku

siai jos mylimo vyro; taip pat reiškiu užuojautą 
visiems jų artimiesiems.

B. JANAUSKIENfc
Toronto, Ont.

surado numatomą žūdyką. 
Jis laikomas kalėjime.

K. Makaravičius

London, Ont.
Viešėjo

Pabaigoj vasaros pas Nas
tę ir Juozą Kisielius, buvo 
atvykę Kiselienės brolis — 
Izidorius Calkis su žmona, iš 
Floridos, ir jų dukra su vyru 
ir dviem dukrelėm, iš New 
Jersey valstijos. I. Calkis 
atvyko anksčiau ir pabuvo 
ilgiau. Jam teko paviešėt pas 
seserį ir švogerį, o visi kiti 
atvyko vėliau. Pabuvę savai
tę laiko laimingai sugrįžo 

1 kiekvienas į savo namus.♦ * *
Pastaruoju laiku atvyko 

Julia Tamosonienė iš Mon- 
trealo pas savo brolį Antaną 
Kisielių ir brolienę aplankyt 
ir porą savaičių paviešėt. Jie 
aplankė ir kitus senus savo 
pažįstamus buvusius mon- 
trealiečius — V. Mažilienę, 
N. ir J. Kisielius ir J. 
Narusevičienę.

Serga
Beveik dauguma mūsų se

nosios kartos tautiečių gyve
nančių Londone ir apylinkė
se, nusiskundžia bloga svei
kata, bet kiti dar juda, kru
ta, kiek pajėgia, nors kaulai 
braška ir šonai dilksi, bet 
kitiems prisieina ieškoti ge
resnės pagalbos.

Dabartiniu laiku dvi mote
rys buvusios stiprios ir 
darbščios, pateko į ligoninę, 
tai Stefanija Zižniauskienė iš 
Rodney, jau kuris laikas gy
dosi Universiteto ligoninėj, 
ištirti ligai ir Mary Lapiene- 
nė iš Glencoe, Victoria ligo
ninėj kojos operacijos. Uni
versiteto ir Viktoria ligoni
nės yra Londone.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti. J. N.

......................... ..

REMKITE 
LAIKRAŠTĮ 
"LAISVĘ" 

■WMMMMKszJMHEs

Laikas labai greitai bėga. 
Jau atėjo ir ruduo. Vasaros 
karščiai bei audros prabėgo 
šuoliais. Čia jau prasidėjo 
sezoninis laikas. Bet Floridos 
saulutė dar gana šildo ir 
jūroje vanduo gana šiltas ir 
skaidrus. Nemažas skaičius 
mūsų klubiečių praleido atos
togas įvairiose šiaurės vieto
vėse bei užsienyje. Didžiuma 
jau grįžo ir vėl stoja eiti savo 
pareigas. Noriu priminti vie
ną klubietį, neperseniausiai 
atšventusį savo garbingą 93 
m. gimtadienį. Tai knygų ir 
literatūros platintojas Jonas 
Smalenskas. Nežiūrint ilgo 
amžiaus, Smalenskas labai 
dažnai aplanko savo tėvynę 
Tarybų Lietuvą. Ir šį metą 
grįžo labai pasitenkinęs, nors 
ir turėjo nuotikių ir kelionėje 
kiek pavargo. Bet vėl svei
kas ir pilnas energijos dar
buojasi Klube. Sodo mėgė
jas, labai prižiūri sodą. Turi 
sutvarkęs knyginą ir visus 
savo lėšomis aprūpina litera
tūra.

Visų klubiečių vardu linkiu 
Jonui daug saulėtų dienų ir 
būti sveiku.

L. S. K. susirinkimas
Spalio 14 d. savoje salėje 

įvyko Klubo susirinkimas. 
Dalyvavo gausus narių bū
rys. Tai buvo po ilgų vasaros 
atostogų pirmas. Susirinki
mą atidarė ir pravedė pirmi
ninkas Augustas Iešmantą. 
Prieš pradedant jis paprašė 
narių atsistojimu atiduoti pa
garbą dviem mirusiem Klubo 
nariam: Marytei Krupp ir 
Juliui Krasnickui. Toliau se
kė Valdybos ir Komisijų ra
portai. Išklausius jų praneši
mus, jie priimti be pataisų. 
Rūpestingai atparti tolesni 
Klubo reikalai.

P. Iešmantą kalbėjo apie 
ankstesnę veiklą ir atliktus 
darbus laike atostogų. Buvo 
daug pataisymų. Al. Nevins 
išdažė svetainę ir pertvarkė 
virtuvę, su moterų pagalba. 
Dabar gražiai atrodo. Taip 
pat sakė kad dar yra daugiau 
nebaigtų darbų: reikia sve
tainę dažyti iš lauko. Darbą 
atlikti prisižadėjo Al. Ne
vins. Raportą visi priėmė su 
pagyrimu.

Po L. S. K. susirinkimo
L. L.D. 75 kuopos valdyba 
turėjo pasitarimą. Kadangi 
vyksta spaudos vajus, duotas 
įnešimas paremti “Laisvę” ir 
“Vilnį” po du šimtu dolerių iš 
Kuopos iždo. Įnešimas priim
tas. Taip pat vajininkėmis 
pasilieka tos pačios “Vilniai”
M. Navicky, “Laisvei” N. 
lešmantienė. Renginį spau
dos naudai atidėta ateičiai.

Po susirinkimo Joe Krupp

visus pavaišino skaniais pie
tumis, naminiais tortais ir 
stipriąja prisiminimui savo 
mirusią žmoną. Šias vaišes 
pagamino I. Lagauskienė ir 
lešmantienė.

Serga
Jau buvo anksčiau rašyta, 

kad serga Alfonsas Švėgžda. 
Jam teko ilgai pagulėti 
Miamio ligoninėje ir tapo 
amputuota koja apačioj ke
lies. Miela girdėti, kad jo 
sveikata pagerėjus. Jis jau 
namie, kaimynų prižiūrimas. 
Jam pritaikė dirbtiną koją, 
bet deja ja naudotis dar 
nepajėgia.

Švėgžda yra gerai žinomas 
laisviečiams. Jis priklausė 
prie progresyvių organizaci
jų. Ilgus metus gyveno 
Conn, valstijoj ir ten darba
vosi. Persikėlęs į Miami čia 
įsijungė prie progresyvių ju
dėjimo ir buvo nuolatinis 
Klubo renginių lankytojas. 
Taip pat teko pasikalbėti su 
Sofija Thomsoniene, kuri ir 
neperseniausiai buvo pasida
vus į ligoninę. Džiugu, kad 
jau grįžo ir sveiksta namuo
se, nors jos sveikata dar 
silpna. Sofija laisviečiams 
gerai žinoma ir jų pasigenda, 
nes ji buvusi newyorkietė.

Eva Vitartienė ir nesvei- 
kuoja, ji baigia prarasti re
gėjimą ir ją spaudžia vienat
vė. Mes linkime visiems 
greitos ir visuotinos sveika
tos. N. lešmantienė
Ft. Lauderdale, Fla.

Po ilgesnės ligos birželio 
12 d. mirė Maryte Jakutis 
Krupp. Velionė buvo gimusi 
1892 m. vasario 2 d. Gimusi 
Kauno raj. Stalgių valsčiuje 
1909 m. Ieškodama geresnio 
gyvenimo atvyko į Ameriką.

Ilgiausiai jai teko gyventi 
Detroite. Ten šųkųrė Šeimos 
židinį, susituokė su Juozu 
Krupp.

Velionė nuo jaunų dienų 
priklausė progresyvių orga
nizacijose, skaitė progresy
vią spaudą ir ja parėmė, 
ypatingai ja rūpinosi, pri
klausė ir L. L.D. 75 kuopai. 
Nors ir sirgdama veiklą rė
mė.

Dideliame nuliūdime liko 
vyras Juozas, kuris mirtį la
bai sunkiai pergyvena. Liko 
dvi dukros Anna ir Helen 
kuri motiną prižiūrėjo iki 
mirties. Liko ir septyni anū
kai ir septyni proanūkiai bei 
1 pro pro anūkas.

Palaidota kriptoje Ft. Lau
derdale kapinėse.

Visų Klubo narių vardu 
reiškiu gilią užuojautą jos 
artimiesiems.

N. lešmantienė

JANINA MARTIŠIENĖ

Ja va p jote
Niro seno kaimui šventas šitas metas — 
jo laukiant verčiasi sodriausios juodos vagos, 
j daigus renkas vasaros žalumas, 
o saulės skrynios nuo dangaus lig žemės 
Iš debesų j varpas savo auksą pilu.
Vos jaučiamas svaigus žiedadulkių lengvumas...
Dar bręsta, kaupiasi benokstanti tyla — 
nedylantis žmogaus ir žemės vaisių ryšis. 
Jau ne kiekvieno atminty rišėjų baltos skaros 
ir dalgiai blyksi iš anų rugpjūčių...
Diena jau rąžos. Pašoka gluosniai ūkuose subridę. 
O dideliam lauke liepsnojąs gaisras „Nivų" 
paskelbia laukto ryto pradžią..
Lėks valandos, pripildytos šiaudų šnarėjimo Ir 

prakalto, 
akuoto kimbančio ir skonio duonos būsimos.

APIE KAVĄ

Pajfaruoju metu spaudoje 
paskelbta daug kraštutinių 
nuomonių apie kavos žalą ar 
naudą žmogaus organizmui, 
jdomų apibendrinant) straips
nį Šia lema išspausdino sąjun
ginis žurnalas „Zdarovje". 
Straipsnio esmė tokia: žmo
nėms, sergantiems hipertonija, 
išemine širdies liga, krūtinės 
angina, ateroskleroze, kar/a 
nerekomenduojama. O svei
kiems tikrai neverta atsisakyti 
malonumo išgerti vieną—du 
puodelius kavos per dieną. 
Piktnaudžiauti kava, žinoma, 
žalinga, kaip žalinga be sai
ko gerti ir kitus gėrimus, ne
saikingai mėgautis kad ir ska
niausiais patiekalais. Viskas 
sveika, kas saikinga.

Vasara
Jinai tokia — vos jaučiama atėjusi — 
žalioj lapijoj šventiškas virpėjimas. 
Didžiulis saulės kamuolys, 
lyg uždraustojo rojaus obuolys — 
toks sklidinas Ir paslapties, ir pakilaus tikėjimo, 
kažkuo, kas bus. — — — 
Ar didelės pjūties lemtingas metas, 
ar sėklų byrančių akis užpus 
balta balta laukų ugnis, 
(lai praturtėję, skaudžiai gal netekę 
būsime dalies sayęs. Ant kryžkelių būties 
siipuosis ir kvatos negrįžtant! diena — 
kantrybės laukt pamokiusi ne vieną, 
kas bręsta, veržiasi Ir blaškos 
be atvangos — — —

Visuomet važinėja
Sunku pagaut Servit Gu

gą, nes jis visuomet važinė
ja. Servitas yra LDS 21 kp. 
Finansų sekretorius ir iždi
ninkas, Detroito Lietuvių 
klubo Finansų sekretoris bei 
LDS nacionalis prezidentas. 
Jis turi užtektinai darbo tose 
organizacijose, bet daugiau
sia jo važinėjimas yra LDS 
Centro reikalais.

Spalio 3 d. buvo New 
Yorke ir dalyvavo LDS cen
tro susirinkime. Sugrįžęs na
mo, greit su žmona Ruth 
išvyko į Atlanta, Georgia, 
kur gyvena jų dukrelė Pat su 
žentu George ir dviem duk
relėm. Ten minės žento gim
tadienį ir savo 45 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
rugpjūčio 14 d. Sugrįžę na
mo, vėl vyks į Chicagą, 
dalyvaut LDS 2-osios apskri
ties konferencijoj.

Mirė kanadietis
Spalio 2 mirė Ivan John 

Soroka, gyvenęs Woodslee 
miestelyje netoli Windsoro, 
Kanadoj. Jam buvo padaryta 
sunki operacija, bet mirė nuo 
širdies priepuolio. Buvo pa
šarvotas laidotuvių namuose 
Essex, Kanadoj ir palaidotas 
Windsore spalio 6 d.

Nors jis buvo ukrainas, bet 
buvo vedęs lietuvę Birutę 
(Violet) Taurinskaitę-Towers 
Soroka visuomet atvažiuoda
vo į Detroito Lietuvių Klubo 
parengimus.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko žmoną Birutę; sū
nų Ivan, tris brolius, ketu
rias sesutes ir daug giminių.

Laidotuvės buvo didelės 
policijai palydėjant. Dalyva
vo apie 200 giminių ir drau- 
sų.

Po laidotuvių, svečiai pa
kviesti pietūmš'E^sėk’Senibr 
Citizens svetainėj, kur pa
tiekti skanūs pietūs.

Reiškiame didelę užuojau
tą velionio draugams ir gimi
nėms, ypatingai jo žmonai, 
mūsų lietuvaitei, Birutei Vio
let Soroka.

LDS susirinkimas
Spalio 11 prasidėjo pažan

giųjų organizacijų susirinki
mai. Tą dieną LDS 21 kp. 
susirinko mėnesiniam susi
rinkimui. Jį sklandžiai pra
vedė pirmininkas Tony Vasa
ris. Malonu matyt čia gimu
sius Tony Vasarį, Ruth Gu
gas ir Servit Gugas tvarkant 
LDS valdybos reikalus ir 
gražiai kalbant lietuviškai. 
Bravo jiems! Nepamirškite 
savo tėvų lietuvių kalbos. 
Būkite išdidūs, kurie mokate 
gražiai kalbėt ir rašyt lietu
viškai!

Po susirinkimo, LDS kuo
pa paruošė skanius užkan
džius; virtuvėje dirbo Ruth 
Gugas, Antoinette Garelis, 
Emma Rye, Alice Stacey ir 
Millie Vasaris.

Moterys
Detroito Lietuvių Moterų 

Pažangos klubas taip pat 
buvo susirinkusios mėnesi
niam susirinkimui spalio 11. 
Dalyvavo gražus būrys mo
terų. Finansų sekretorė St. 
Masytė, pranešė, jog mote
rys pavyzdingai užsimoka sa
vo duokles ir priima kitų 
duokles. Sužinojo kad Agnes 
Anskaitienė šiemet bus jau 
94-erių metų amžiaus, ir ji 
savo pareigų nepamiršo. 
Jos duokles užmoka dukrelė 
Nellie Anskaitytė Erickson. 
Clara Steponkevičienės sū
nus Frank Horb prisiuntė 
duokles ir aukų klubui ir 
pranešė, jog mūsų draugė 
Clara 1967 m. pergyveno 
širdies ataką; turėjo sulauži- 
tą koją, turi blogą artritą ir 
buvo neseniai ligoninėje su 
tam tikru vidurių uždegimu! 
Jos mes nepamirštame, ir 
nepamirškime! Jai pasiųski
me nors kortelę adresu — 
8756 Evangeline St., Dear
born Hts., Michigan 48127.

e pas ją. Jos adresas 
E. 13th Street, Cape

Kita draugė Mary Yotkois, 
prisiuntė savo duokles ir 
auką net iš Floridos, kur ji 
dabar gyvena. Kurie galite, 
sustokit 
1723 S.
Coral, F]lorida.

Kada
Antoinette Webber savo gė
lių krautuvę uždarė, tai buvo 
apkalbėta apie mirusioms na
rėms gė 
lą palikt 
nelaimei, 
mirusios 
pageidauja: pasiųst gėles, 
pagarsini 
arba įdė 
laikrašči 
nį”. Pra 
reikalą apsvarstyt.♦ * ♦

Rezignavo mūsų pirminin
kė Anm.
buvusi Klubo pirmininke per 
daug mstų ir norėtų dėl 
sveikatos iš pareigų išeiti. 
Nors visos 
jos iš pareigų atleisti, paga
liau priprašė būti pirmininke 
Frances Clark.

Kitas Moterų klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio 8 d. 
12 vai. dieną, o po susirinki
mo Pat Stunskas ir Anna 
Kairaitienė pažadėjo pateikt 

. skanių užkandžių.
P 8 sibaigė LLD

Spalio .1 po LDS ir Mote
rų susirinkimų, įvyko LLD 
52 kuopos; susirinkimas. Pro
tokolų sekretorius Charles 
Mack rezig 
Frank Na]
Kuopa sil ana nariais ir finan
sais; kad 
dirbt dėl
tarta LLp 52 kuopą panai
kint ir jos turtą lygioms 
padalint 
vei 
tzdiūitike 
pranešė j 
visa tai t
ir nutarimas įvykdytas. Vė
liau bus p 
ir turtą ir 
pasiųstas.

Labai gįila, kad tokia gar
binga organizacija po tiek 
daug met 
numirt, 
išeities . .

Mūsų “jaunuoliai”
Mūsų organizacijose yra 

daug “jaunuolių”, bet tik 
paminėsiu du: George Jano
nis sulaukė 91 m. balandžio 
27, o Pranas Jočionis spalio 
27 d. minės savo 91 metus. 
Linksma matyt George ir 
Frank stipraus ir linksmo 
būdo; jie dalyvauja' visuose 
susirinkimuose ir parengi
muose, o George Janonis dar 
tebedalyvauja su LDS bow- 
leriais.

Atsimenate?
Per telefoną iš Imlay City, 

Michigan sužinojome jog Ur
šulė Ruth Railienė yra svei
ka ir šią žiemą išvyksta į 
Floridą pas gimines ir drau
gus, Bet ji liūdna nes negali 
užmiršt savo mylimo vyro 
Jurgio Railos, kurį banditai 
užmušė 1974 metais spalio 15.

gi mūsų gėlininkė

es. Nutarta šį reika- 
valdybai. Atsitikus 

, pasielgt taip, kaip 
giminės ar šeima

t per lietuvių radio 
t klubo užuojautą į 
js “Laisvę” bei “Vil
gome visas nares šį

Daukus. Ji sakė,

narės nenorėjo

gnavo. Pirmininkas 
„kas pranešė, jog

nėra kam daugiau 
senatvės, tad nu-

aikraščiams “Lais- 
ir “Vilniai”. Sekretorė- 

adv. St. Masytė, 
og greitu laiku bus 
eisiškai sutvarkyta

panešta apie narius 
kur tas turtas bus

ų Detroite turėjo 
jet nebuvo kitos

Laikrščių vajus
Detroite laikraščių vajus 

vyksta gerai. Draugai pre
numeratas atsinaujina ir dar 
užrašė savo pažįstamiems ir 
giminėms į Tar. Lietuvą. 
Prie to, nepamiršta ir auko
mis. Pereitą savaitę aukų 
“Laisvei” pridavė: Pranas 
Jočionis $100; Vincas Kirvela 
$45.00; Anna Dočkus $20.00; 
Al Stacey $12.00; po dešimtį 
dolerių Matilda Rudzevičienė 
ir Albinas Bubnelis; George 
Janonis $8.00; Helen Raste
nis $7.65 ir Antoinette Wait- 
kūnas $5.00.

Dar yra laiko ir daug 
nemokėtų prenumeratų. Ma
tykite vajininkę St. M ąsytę 
ir Detroitą šiame vajuje pa
remkite pirmoj vietoj!

Stefanija
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JUDITA VAIČIŪNAITĖ DU ŠEŠTADIENIAI-DU SURPRIZAI

Prisiminimas
Lyg alavijas medė j i prieš saulę 
geto gatvelės siaurutėj palangėj, 
lyg kalavijas kybai, pats sau 
kirsdamas juodą šešėlį, kai blankiai 
brėžias šešėliai, kai nykios alėjos, 
kai širdyje tau kulka iš alavo, 
kai tu po žemom.................. 
................................... jie privalėjo 
būti, kuo buvo, jie nemelavo — 
taurę išgėrė, jos neaplenkę, 
sienas sprogdino, kad būtą šviesiau.. .

geto gatvelės siaurutėj palangėj 
lyg alavijas medėji prieš saulę.

Tuopos
. . .gailu senamiesčio tuopą, 
tuopų su kandžią lizdais — 
tartum driadės kvėpuotą, 
oštą plaukais palaidais. . .

. . .medžiai, ant grindinio sverdintys, 
kris, kol diena apmigtos — 
tuopą išpuvusios šerdys 
pilnos laukines gėlos. ..

. .tai iš po kirvio atšimpančio 
tartum driadžią plaukai 
driekias iš pereito šimtmečio 
jau nerealus pūkai. . .

Namai
...tą žvakės liepsną, serginčią 
abu audroj gailiu
spragsėjimu, tą kuždesį drėgnoj tamsoj 

lyg šiltnamy 
tarp kambarinių šlamančią vijoklinių

gėlių, 
tą lietą, beprotybės lietą

(o kaip pasiilgta!), 
tą žvakes virpesį žaibuos, tą gyvastį ir dar 
tą griausmą, drebinantį nervus, tas šaknis 

į laiką, 
žaibą vijoklines šaknis nakty

priimk vardan 
mylėjimo, kuris ramybės skliautų

neišlaiko.,.

“LAISVES” TRADICINIS METINIS

KONCERTAS IR BANKETAS

įvyks sekmadienį, lapkričio 8 d.

Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Koncerto pradžia 2 vai.

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto]

Viktoras Becker

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI" NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 
PRENUMERATŲ

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

Kviečia II e į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

Spalio 10 d. Aido Choras tą 
šeštadienį negalėjo turėti pa
mokų, nes tą dieną pas mus 
atvyko iš Tarybų Lietuvos 
garbingi svečiai — “Tėviš
kės” Draugijos pirmininkas 
gen. Pranas Petronis ir Vil
niaus akademinio operos ir 
baleto teatro solistė Birutė 
Almonaitytė.

Aidiečiai visuomet gražiai 
sutinka svečius iš Tarybų 
Lietuvos, taip pat buvo ir tą 
šeštadienį. Aido choro šeimi
ninkės paruošė gerus pietus. 
Pasidarbavo Onutė Babars- 
kienė, Nellie Ventienė, prie 
kitų darbų pasidarbavo: Tę
sė Stočkienė prie vaišių pri
sidėjo ir dirbo Karolis Ben
deris. Pavaišinti svečius, pri
sidėjo Sofija Stasiukaitienė 
Amilija Yuskovic, Onutė 
Juozėnienė.

Nastė Buknienė pravedė 
programą gražiai, pasveikino 
mielus svečius ir paprašė 
operos solistės Birutės Al- 
moriaitytės padainuoti. Ji pa
dainavo keletą lietuvių liau
dies dainelių.

Publiką Birutei ilgai plojo.
Kadangi aidiečiai buvo 

užimti darbais, tai svečių 
garbei negalėjo padainuoti.

N. Buknienė paprašė Aido 
choro mokytojos Mildred 
Stensler ir Viktoro Bekerio, 
kad juodu padainuotų. Vikto
ras padainavo pora dainų.

Po dainų Nastė pakvietė 
kelis veikėjus pakalbėti ir

svečius pasveikinti: Antaną 
Bimbą, Ievą Mizarienę, Ele
ną Jeskevičiūtę. Kalbėtojai 
svečius pasveikino ir jiems 
palinkėjo geros sėkmės lan
kantis Amerikoje ir laimin
gai sugrįžti į tėvynę Lietuvą.

Paskutinis kiek ilgiau kal
bėjo Gen. P. Petronis. Jis 
perdavė sveikinimus nuo 
Lietuvos žmonių. Baigdamas 
kelis mūsų veikėjus apdova
nojo vertingais suvenyrais.

Po dainų ir kalbų tęsėsi 
vaišės ir pasikalbėjimai.

Labai gaila, kad mūsų sve
čiai turėjo mažai laiko New 
Yorke pabūvoti ir susitikti 
daugiau lietuvių.

* * ♦
Spalio 18 d. šeštadienį, 

Aidas susirinko į reguliarias 
pamokas, nes turi gerai pasi
ruošti dainuoti “Laisvės” me
tiniame koncerte Lapkričio 
8 d.

Dalyvavo visi aidiečiai. Po
rai repeticijų negalėjo atvyk
ti Adelė Lupsevičienė. nes ji 
apsigyveno toli ir negali kas 
šeštadienį atvykti. Adelė, ta
čiau, turi pasiryžimą ir norą 
dainuoti. Už nedalyvavimą 
poroje pamokų save nusi- 
baudė paaukodama Chorui 
$10.

Kaip visada, Choras dvi 
valandas intensyviai mokėsi 
dainuoti, o po pamokų pasi
vaišino.

Praeitą šeštadienį Mečislo
vas Hacinkevičius paminėda
mas savo gimtadienį pavaiši

no choriečius geru maistu ir 
gėrimais.

Aidietes šeimininkės pa
ruošė vaišes.

Mokytoja M. Stensler at
nešė jos mamytės skaniai 
paruoštų grybų.

Už Mečislovo sveikatą iš
gertas tostas ir padainuota 
ilgiausių metų ir apjuostas 
tautiška juosta.

Tą patį vakarą prie vaišių 
stalo sužinojome, kad Nellie 
Shumbris neseniai taip pat 
atšventė savo gimtadienį. Ir 
jai padainavome linksmo 
gimtadienio ir Nellie buvo 
aprišta tautiška juosta.

Senesniais laikais Aido 
choras buvo didelis, bet ne
turėjo galimybės po pamokų 
pasivaišinti ir draugiškai pa
sikalbėti Choro reikalais.

Dabar choriečiai turi labai 
daug pasitarimų, nes reikia 
pasitarti ir padirbėti apie 
Aido choro ateinantį 70 metų 
Jubiliejaus paminėjimą.

Aido choras kviečia buvu
sius aidiečius ir kurie galite 
dainuoti ateikite, prisidėkite 
prie draugiško kolektyvo. 
Kitą pavasarį gegužės mėne
sį atšvęsime Aido 70 m. 
sukaktį.

Aidiečiai gerai žino ir su
pranta, kad daug buvusių 
Aido choriečių yra senyvo 
amžiaus ir jau nebegali veiki
me dalyvauti. Prašome pri
siųsti sveikinimus ir paramos 
pasiruošimui prie Choro su
kakties. Choristas

Koncertą atliks solistai Aldona DeVetsco [ Klimaitė], 
Amelia Young [Jeskevičiūtė], Victor Becker; taip pat 
vietinis Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler. 
Koncerto akompanistė bus buvusi Aido Choro vadovė 
Aldona Anderson [Žilinskaitė]. Auka $12.

BRIEFS
Health Plan Administrator ♦ * ♦

DOVANOS VAJININKAMS
I 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

CARLE PLACE, L. I.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

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 f Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVES” 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

MANO MYLIMO GYVENIMO DRAUGO

Vincento Kazlausko
Jis išsiskyrė iš mūsų tarpo 1961 m. spalio 25 d. 

Gamta be jokio pasigailėjimo užgesino jo gyvybės 
žiburėlį. Jis dar norėjo gyventi, dirbti dėl žmonių 
gerovės. Lai būna ramu jam ilsėtis, o mes 
neužmiršime jo niekados.

Vincento parašytos paskutinės eilutės, kurių 
nebespėjo užbaigti, skamba taip:

Saulelė šviečia, teka upeliai
Į plačią jūrą tykiai po valiai.
Gėlelės žydi, kvepia žiedeliai
Gamtos grožybe puošias kalneliai. . .

Anna Kazlauskienė, gyvenimo draugė
Sūnus ir šeima

"Laisvės" 
direktoriams

Pirmadienį, spalio 26 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
Bendrovės direktorių posė
dis Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Dalyvaukime visi.

N. Buknienė, sekr.

Miami, Fla.
Mirė

Po ilgos ir sunkios ligos 
spalio 2 d. mirė Julius Kras- 
nickas, sulaukęs 93 m. am
žiaus.

Velionis buvo gerai žino
mas dainininkas solistas. Gy
vendamas Miami vadovavo 
čia vietiniam Aido chorui ir 
pats jame dainavo. Velionis 
mėgo dainą ir niekuomet 
neatsisakė bent kur padai
nuoti. Priklausė progresyvių 
organizacijose ir buvo nuola
tinis L. S. Klubo lankytojas.

Ilgai ir labai sirgo. Mirė 
labai vienišas, giminių bei 
artimų čia neturi ir mirė 
senelių prieglaudoje. Jo pa
laikai tapo sukrėmatuoti.

N. Ješmantienė

Rita Somers said that she 
was horrified at the sweep
ing changes proposed for the 
Social Security Act under 
the 1982 Budget Reconcilia
tion Bill, sponsored by the 
Republicans and by Presi
dent Reagan. 

♦ * ♦
They say the nation’s fif

teenth — largest industrial 
corporation, U. S. Steel, last 
year earned a whopping $261 
million from its vast and 
diversified operations. 

* * *
A third community — Ber

keley, California — joined 
the ranks of American cities 
calling on the Federal Go
vernment to scale down mili
tary spending and put the 
money instead into domestic 
social programs.

* * *
Gloria Helena Rey writes 

in “World Press Review” 
about Colombia’s drug “Ma
fia”. She says that the un
derground group controls an 
annual income of “more than 
$1,6 billion from the sale of 
marijuana and $250 million 
from cocaine.

“The burgeoning drug 
traffic provides money for 
everything from submarines 
to islands, hotels, schools — 
and even consciences,” says 
the writer, who adds that 
the influence of the Colom
bian Mafia “extends from 
drug-exporting hotels on the 
Colombian coast ... to the 
politics that govern our 
country.”

Having a reactionary pre
sident in the most powerful 
capitalist country on earth 
seriously threatens the secu
rity of all future life. 

♦ ♦ ♦
Mike Hacinkiewicz and 

Nellie Shumbris, New York 
Aido Chorus members, cele
brated their birthdays with 
chorus past Saturday. Beau
tiful Lithuanian “juostas’’ 
were presented to them by 
Irene Krivitskas, and gifts 
from the chorus. Dinner was 
treated by Mike and some 
donations for the table from 
Nellie, Adele and Mildred’s 
mother. It was a very festive 
table with a birthday cake 
and everything.

It was good to see Adele 
Lupshevicz among us again. 
Recently she and her hus
band moved to Leisure Vil
lage in New Jersey and its 
much farther away now. She 
promised to come as often as 
possible.

She told us about her new 
home and that she belongs to 
retired person’s chorus — 70 
members strong — at that 
village. She is pleased with 
new home and we are happy 
for her.

Our chorus is busy prepa
ring for “Laisve’s” concert 
and Aido’s 70th anniversary. 
Mildred read two letters 
written for the album — one 
from Ilena Brazauskas and 
another from Adele Pacall. 
Both very well written.

See you next Saturday.
Use

Varna, Bulgarija. — Tarp
tautinė Žurnalistų Organiza
cija ir Bulgarijos Žurnalistų 
Sąjunga savo suvažiavime 
čia išleido atsišaukimą į viso 
pasaulio žurnalistus, kvies
damos kovoti už taiką pasau
lyje. Suvažiavime buvo at
stovaujama 32 kraštams. Melina Mercouri, the actress and politician, is campaigning in Athens as a 

candidate for re-election to Parliament.




