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A. BIMBA
Praeitame “Laisvės” nume

ryje skaitėme Administraci
jos pranešimą apie praeitų 
metų rudeninio vajaus rezul
tatus. Jais galima tik pasi
džiaugti. Didelis, nuoširdus 
ačiū visiems laisviečiams, ku
rie kaip nors prisidėjote prie 
vajaus pasisekimo.

Bet man labai norisi ir vėl 
priminti visiems skaityto
jams ir rėmėjams, kad su 
pabaiga vajaus nepasibaigia 
“Laisvės” išlaikymo ir rėmi
mo problema. Jinai su mumis 
visus apskritus metus. Ypač 
jinai mūsų nepalieka ramybė
je šiais sunkiais kainų kilimo 
laikais.

□
Socialistinės Lenkijos kata

likų bažnyčios vyskupai ne
rimsta savo kailyje. Jie sušilę 
ieško bėdos. Jų vėliausiame 
pareiškime, arba “ganytoji- 
niame laiške” pikčiausiai puo
lami ateistai, ir, žinoma, vy
riausybė ir pati naujoji san
tvarka. Jie šaukia:

“Ateistai įvairiomis prie
monėmis siekia katalikų tikė
jimą išrauti iš žmonių širdžių. 
Jie neduoda leidimų statyti 
naujom bažnyčiom ir koply
čiom; tikintys darbininkai 
yra diskriminuojami darba
vietėse ...”
, Sis piktas ir melagingas 
laiškas vyskupų įsakymu bu
vęs skaitytas visose bažny
čiose. Tai kiršinimas tikinčių
jų žmonių ir sėjimas neapy
kantos.

Vyskupų tikslas yra išpro
vokuoti Lenkijos ateistus ir 
vyriausybę imtis žygių prieš 
tokią propagandą, jog paskui 
galėtų skųstis užsieniams, 
kad jie yra represuojami.

Pasitikdamas Naujuosius 
metus Chicagos kunigų orga
nas garsiai paskelbė savo 
didelį, naują, visiems lietu
viams džiugų išradimą, bū
tent, kad mūsų šaunioji “lie
tuvių tauta nesiruošia mirti”. 
Bet mes norime “Draugo” 
redaktoriui pakuždėti į ausį, 
kad kas liečia mus ir visus 
geros valios lietuvius, šis 
atradimas nėra joks atradi
mas, kad mes ne tik žinojo
me, bet sakėme, kad šiandien 
lietuvių tauta socialistinėje 
santvarkoje yra iškilus ir 
suklestėjus visose gyvenimo 
srityse, kaip niekados pir
miau nėra buvus. Mes sakė 
me, kad apie jos gyvybei 
pavojų, apie jos ruošimąsi 
mirti plepa tiktai jos atplai
šos, visokie jos “vaduotojai”, 
jos priešai, kurie tiktai mir
ties jai telinki. Ir “Draugo” 
redaktorius yra vienas tokio 
lietuvių tautai likimo linkėto
ju- □

Visi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo (LDS) nariai 
turėtų atkreipti dėmesį į jų 
organo “Tiesa” pranešimą, 
kad naujų narių įrašymo va
jaus jau yra prasidėjęs ir, 
kad jis tęsis iki birželio 1 
dienos. Kaip žinia, už įrašy
mą naujų narių bei paragini
mą esamųjų narių pakelti 
savo apdraudas yra duoda
mos dovanas. Tai geras pa
skatinimas.

Naujose pareigose

Vytautas Zenkevičius
Iš Lietuvos pranešama, 

kad žymusis Lietuvos diplo
matas, ilgametis Tarybų Są
jungos delegacijos Jungtinė
se Tautose narys ir gerai 
pažįstamas Amerikos lietu
viams Vytautas Zenkevičius 
tapo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
paskirtas užsienio reikalų mi
nistru.

Amerikos lietuviai nuošir
džiai sveikina Vytautą Zen
kevičių šiose naujose parei
gose.

Žemės drebėjimo 
nuostoliai

Pekinas. — Tik dabar maž- 
į

daug apskaičiuota, kokius 
nuostolius padarė praeitą va
sarą žemės drebėjimas mies
te Tanshan ir jo apylinkėje. 
655,000 žmonių žuvo, o 
770,000 buvo sužeistų.

Mes tikime, kad daug LDS 
narių paklus Centro valdybos 
paraginimo ir padarys šį vajų 
vienu pačių sėkmingiausių.

Išrinktasis prezidentas 
Jimmy Carter reikalauja iš 
kiekvieno jo paskirto valdi
ninko pasižadėjimo, kad jis 
arba ji bus padorus žmogus, 
nepasiduos piktai pagundai, 
jokiems papirkimams, neims 
iš nieko jokių kyšių ir t. t. 
Mat, kaip atidengė Water
gate skandalas, buvusioje 
prez. Nixono administracijo
je viešpatavo didžiausia ko
rupcija, suktybės, parsidavi
mas už dolerį. Carteris neno
rįs, kad toji istorija pasikar
totų jojo sudarytoje naujoje 
vyriausybėje.

Puiku, gerai! Naująjį prezi
dentą galima tiktai pasvei
kinti už pasižadėjimą savo 
administracijoje netoleruoti 
korupcijos. Kaip tas jam 
seksis praktikoje, pagyvensi
me — pamatysime.

□
Šiais laikais yra vedamos 

labai plačios ablavos prieš 
taip vadinamus “nelegališ- 
kai” šion šalin atvykusius 
ateivius. Didelė dauguma to
kių ateivių pareina iš Meksi
kos ir Haiti salos. Daugiau
sia jų randama vakarinėse 
valstijose.

Tai nėra jokia naujiena. 
Amerikoje ateivių persekioji
mas yra sena istorija. Atsi
mename Palmerio ir makar- 
tizmo siautėjimo laikus. Dau
gelis ir mūsų lietuvių esame 
skaudžiai nukentėję.

Džiugu, kad peresekiojamų 
ateivių gyvenimu labai ener
gingai rūpinasi Nacionalinis 
Sveturgimiams Ginti Komi
tetas.

Tose garbingose pastango
se reikia jam padėti, jo veiklą 
paremiant ir finansiškai.

Didelis sumažėjimas farmų 
alginių darbininkų skaičiaus
Washingtonas. — Agrikul

tūros departamentas paskel
bė duomenis apie šios šalies 
farmų arba žemės ūkio už 
algų dirbančių darbininkų 
skaičių įvairiais laikotarpiais. 
Jie labai įdomūs. Jie parodo 
sistematišką to skaičiaus ma
žėjimą. Pav., jeigu 1950 me
tais tokių darbininkų buvo 
4,300,000, tai 1975 metais jau 
beliko 2,600,000. Vadinasi, 
per 25 metus iš farmų apie 
1,700,000 darbininkų susi
kraustė į miestus, į pramonę 
darbą susirasti.

Samdomų darbininkų skai
čių sumažino technikos nuola
tinis tobulėjimas, ūkių (far

Jis griežtai prieš 
mirties bausmę

San Francisco, Cal. — Jau 
dešimt metų prabėgo, kai 
Californijos valstijoje elek
tros kėdėje buvo nužudytas 
prasikaltėlis. Dabar eina pa
stangos mirties bausmę su
grąžinti. Bet tam griežtai 
priešingas naujasis guberna
torius Edmund G. Brown. Jis 
pareiškė, kad jis vetuos (at
mes) bet kokį valstijos seime
lio priimtą įstatymą, kuris 
mirties bausmę sugrąžintų. 
Jis sako, kad jo sąžinė jam 
neleidžia žmogų žudyti, ne
paisant jo nusikaltimo.

Edmund Brown yra demo
kratas, dar tik 38 m. vyras.

Madridas. — Ispanijoje 
smarkiai auga judėjimas už 
amnestiją politiniams kali
niams. Veikliausiais tame ju
dėjime žmonėmis yra komu
nistai.

Hanoi. — Vietnamo vyriau
sybė sako, kad pernai ryžių 
derlius buvo rekordinis.

Italijoj triukšmas 
dėl Vatikano turtų

Roma. — Sakoma, kad 
Vatikanas Romos mieste turi 
milžiniškus turtus, o mokes
čių valdžiai Vatikanas nemo
ka.

Dėlei to dabar eina dideli 
ginčai. Žmonės reikalauja, 
kad Vatikanas mokėtų val
džiai tokius pat mokesčius, 
kokius moka pasauliniai pilie
čiai. Krikščionių demokratų 
vyriausybė, aišku, nenori 
priešintis bažnyčios intere
sams.

Pagerbti Lietuvos žemės ūkio darbuotojai
Vilnius. — Šie trys šaunieji Tarybų Lietuvos žemės darbuotojai tapo Tarybų Sąjungos 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo apdovanoti Socialistinio Darbo Didvyrio vardu, 
Lenino Ordinu ir Pjautuvo ir Kūjo aukso medaliu.

Kazimieras Rakauskas — 
Molėtų rajono Ciulenų 

kolūkio pirmininkas.

mų) stambinimas savininkų 
išmokimas daugiau iš darbi
ninkų prakaito išspausti. Iš 
Agrikultūros departamento 
pranešimo susidaro įspūdis, 
kad šis procesas tebeina šian
dien ir eis rytoj.

Iš raporto sužinome ir kitą 
įdomų dalyką apie mūsų že
mės ūkio samdomuosius dar
bininkus, būtent, kad ne jie 
visi yra nuolatiniai, pastovūs 
darbininkai. Raportas paro
do, kad apskritus metus arba 
250 dienų į metus dirbantieji 
tesudaro apie 33 procentus. 
Kiti dirba tiktai tam tikrais 
sezonais. Daug jų tedirba nuo 
25 iki 150 dienų į metus.

Gubernatorė
Olympia, Wash. — Šios 

šalies moterų kova už politinę 
lygybę apsivainikavo dideliu 
laimėjimu Washingtono val
stijoje. 1976 lapkričio mėne-

Mrs. Dixy Lee Ray
šio rinkimuose piliečiai valsti
jos gubernatore išsirinko 
Mrs. Dixy Lee Ray. Tai 
didelės energijos moteriškė. 
Praeitą trečiadienį jį užėmė 
gubernatorės vietą ir pažadė
jo piliečių nesuvilti.

Dabar jau turime dviejų 
valstijų moteris vadoves. Jau 
porą metų Connecticut valsti
jos gubernatorės pareigas 
eina italų ateivių tėvų dukra 
Mrs. Ella Grasso. Ir reikia 
pasakyti, kad jinai tas aukš
tas pareigas atlieka ne blo
giau už per visą istoriją šiai 
valstijai vadovavusius vyrus.

Eleonora Selenienė — 
Utenos rajono Naujasodžio 

kolūkio brigadininke

Maža šalis, bet 
aukštas pastatas

United Nations, N. Y. — 
Nedidelė Afrikos šalis Ugan
da tik neseniai tapo priimta į 
Jungtines Tautas, o jau pra
dėjo statyti savo delegacijai 
buveinę. Tai bus 15 aukštų 
pastatas, ir bene aukščiau
sias už visų kitų delegacijų 
buveines. Net trimis aukštais 
aukštesnis už Jungtinių Val
stijų delegacijos buveinę. 
Pastatymas ir įrengimas jai 
kainuos apie 4 milijonus dole
rių!

Budelio išpažintis
Londonas. — Ilgametis bu

delis Albert Pierrepont, ku
ris galvas nukapodavo mirti 
nuteistiems nusikaltėliams, 
parašė atsiminimus. Jis sako: 
“Aš netikiu, kad šimtai nužu
dymų, kuriuos aš atlikau, 
sulaikė nors vieną žmogžu
dystę”. Kitais žodžiais, mir
ties bausmė nepadeda kovai 
su žmogžudystėmis.

Rytinis Berlynas. — Ryti
nės Vokietijos valdžia pa
tvarkė, kad svetimtaučiai (ne 
vokiečiai), kurie nori iš Vaka
rų Berlyno įeiti į Rytų Berly
ną, turi gauti iš Rytų Vokieti
jos leidimą-vizą. Amerika, 
Anglija ir Prancūzija protes
tuoja.

Sako, norėjimas 
naftos padiktavo

San Juan. — Buvęs Puerto 
Rico gubernatorius Rafael H. 
Colon sako, kad prez. Fordo 
siūlymas skubiai paskelbti 
Puerto Rico JAV 51-aja val
stija, tapo padiktuotas Ame
rikos troškimo prieiti prie 
naftos šaltinių, kurių esą 
nemažai jūroje Puerto Rico 
pakraščiuose. Tie šaltiniai 
esą gerai žinomi JAV vidaus 
reikalų departamentui. . .

Teismas sužlugdė
Albany, N. Y. — Guberna

torius Carey buvo padaręs 
gerą sumanymą kovai prieš 
korupciją valdžioje. Jis išlei
do patvarkymą, kad visi val
stijos valdžios aukštieji tar
nautojai turi viešai parodyti 
savo finansinį stovį. Tą turė
jo padaryti 12,000 tarnauto
jų. Bet įsimaišė teismas ir 
uždraudė patvarkymą vyk
dyti. Gubernatoriaus įsaky
mas apsilenkiąs su konstitu
ciniais legalumais.

Andrius Valtauris — 
Biržų rajono “Bendro darbo” 

kolūkio traktorininkas

Nebūsią naujų mokesčių ir 
nebūsią keliami dabartiniai

Hartford, Conn. — Guber
natorė Ella Grasso sausio 5 
dieną pateikė Connecticut 
valstijos seimeliui šiems me
tams valdžios programą. Pa
kartotinai ji buvo pertraukta 
garsiais aplodismentais.

Savo programoje jinai siūlo 
daugiau dėmesio kreipti ap- 
švietos ir senų žmonių reika
lams. Jinai užtikrino, kad jos 
siūlomi socialiniai projektai 
nereikalaus nei naujų mokes
čių, nei dabartinių pakėlimo. 
Jiems pravesti lėšos susida
rys iš perorganizavimo val
stijos valdžios aparato. Šian
dien esą net 256 agentūros, 
tarybos bei komisijos. Gub. 
Grasso siūlo jas sukonsoli- 
duoti į 15 departamentų ir 
dvi agentūras.

Sprendžiant iš aplodismen
tų, atrodo, kad gubernatorė 
nesunkiai laimės savo pasiū
lymams seimelio užgyrimą.

Nubaidė, bet. . .
New York, N. Y. - Teis- 

mas rado kaltu ėmime kyšių 
nuo gemblinimo įstaigų ir 
nubaudė $51,500 policijos ka
pitoną Benny Zakar. Bet, 
viena, jis tais kyšiais pasida
rė daug daugiau, antra — 
policija leidžia jam rezignuoti 
ir iki gyvos galvos gauti 
$25,000 metinę pensiją.

Santa Cruz, ' Bolivija. — 
Užėję dideli potvyniai padarė 
20,000 žmonių benamiais.

Nenorėjo tartis, 
negali ir reikalauti

United Nations, N. Y. — 
Tarybų Sąjunga pranešė 
Jungtinių Tautų sekretoriui, 
kad jinai nebeprisidėjo prie 
padengimo lėšų išlaikymui 
taip vadinamos taikai palai
kyti armijos Vidurio Rytuo
se. Pasirodo, kad antrasis 
susitarimas su Izraeliu ir 
Egiptu dėl tokios armijos 
palaikymo buvo NATO šalių 
padarytas be pasitarimo su 
Tarybų Sąjunga. Todėl tiktai 
jos ir atsako už lėšas tai 
armijai palaikyti.

Liaudis 
pasipiktinusi

Lisbon. — 1961 m gruodžio 
mėnesį Portugalijos fašisti
nės diktatūros politinės poli
cijos policininkas nušovė ko
munistų dailininką skulptorių 
Jose Dias Coelho. Dabar jis 
buvo suareštuotas ir teisia
mas. Rastas kaltu, bet nu
baustas tiktai pusketvirtų 
metų kalėjimu.

Sostinėje tuoj įvyko milži
niškos masinės protesto de
monstracijos prieš teismo pa
skyrimą tik tokios bausmės. 
Jau net dabartinis Portugali
jos premjeras socialistasJMa- 
rio Soares pareiškė teismui 
pasipiktinimą. Bet jo vado
vaujama vyriausybė esanti 
nekalta, nes dabar Portugali
joje teismai esą nepriklauso
mi organai.

Pekinas. — Kinijos valdžia 
paneigia užsienyje leidžiamus 
gandus, kad būk kai kuriose 
Kinijos provincijose siautėjus 
didelis žmonių nerimas ir kad 
jo numalšinimui esanti nau
dojama armija.

Gub. Ella Grasso daro prane
šimą.

Prie Apaščios 
ir Nemunėlio

Biržai. — Ten, kur gražuo
lė Apaščia įplaukia į Nemunė
lį, iškilo balto mūro 540 vietų 
mokykla su sporto sale, val
gykla, bendrabučiu. Biržų 
Kilnojamosios mechanizuotos 
kolonos statybininkai Naujų
jų metų išvakarėse raktus 
nuo šio pastato įteikė Nemu
nėlio Radviliškio Vidurinės 
mokyklos mokytojams ir 
moksleiviams.

Pirmaisiais dešimtojo 
penkmečio metais rajono sta
tybininkai pastatė ir didžiulį 
Biržų 2-osios vidurinės moky
klos priestatą su sporto sale, 
valgykla, taip pat Kučgalio 
Pagalbinės mokyklos inter
natą, Totorkalnio Pradinę 
mokyklą.

Dabar rajone veikia 8 vidu
rinės, 9 aštuonmetės, viena 
pagalbinė ir 29 pradinės ben
drojo lavinimo mokyklos. Jo
se mokosi daugiau kaip 6,600 
vaikų. Pranas Merkininkas

Nusižudė aukštas 
pareigūnas

Tel Aviv. — Nusišovė Ab
raham Ofer, Izraelio kabineto 
narys. Spaudoje jam buvo 
primetamas sukčiavimas.

Ofer nusižudymas yra smū
gis valdančiajai “Darbo Par
tijai", ypač premjero Rabin 
vadovaujamai vyriausybei.

Žemės drebėjimas 
San Francisco

Praeitos savaitės pabaigo
je, iš penktadienio į šeštadie
nį naktį įvyko net aštuoni 
žemės drebėjimai. Šeši visai 
silpnučiai ir nebuvo jaučiami. 
Tiktai vienas buvo gana 
smarkus, tačiau žalos nepri
darė.

Plains, Ga. — Išrinktasis 
prezidentas Jimmy Carter 
sako, kad tuoj po užėmimo 
prezidento vietos jis siųs 
viceprezidentą Mondale į 
Europą ir Japoniją. Tegu, 
girdi, susipažįsta su užsienio 
reikalais.

Buenos Aires. — Argenti
nos militarinė valdžia sako, 
kad ji užmušė 16 partizanų, 
kuriuos jinai vadina “kairiai
siais”.
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Paliečiamas visas darbo 
unijų judėjimas

Kurį kelią pasirinks didžioji Jungtinė Plieno Darbininkų 
Unija su milijonu ir dviem šimtais tūkstąnčių narių?

Atsakymą duos vasario 8 dieną įvyksiantieji unijos 
viršininkų rinkimai. Su giliausiu susidomėjimu jų laukia 
visas šios šalies darbininkų judėjimas.

Plieno darbininkų unijoje veikia dvi jėgos ir yra du 
kandidatų sąrašai. Dabartinis prezidentas I. W. Abel, pagal 
unijos konstituciją, nebegali kandidatuoti į tą vadovaujančią 
vietą. Bet jis savo vieton yra iškėlęs savo ištikimo pasekėjo 
ir šalininko Harold McBride kandidatūrą. Visas unijos 
aparatas naudojamas propagandai už jo vadovaujamą 
kandidatų sąrašą.

Bet plieno darbininkų unijoje yra plačiai išsivystęs eilinių 
nariu judėjimas su jaunu drąsiu kovotoju Ed Sadlowskiu 
priešakyje. Jis kandidatuoja į prezidentus ir vadovauja 
eilinių narių kandidatų sąrašui. Sakoma, kad šiam sąrašui 
laimėti pespektyvos yra gana geros.

Šiemet baigsis unijos sutartis su samdytojais. Dabartinė
je sutartyje yra punktas, kuris atima darbininkams teisę, 
streikuoti, nors be streiko pagalbos ir nebūtų galima laimėti 
pačius teisingiausius reikalavimus. Tai bene vienintelė 
didžiulė unija, kuri toleruoja tokią sutartį, kuri padrąsina 
samdytojus nesiskaityti su savo darbininkų reikalavimais. 
Eilinių narių judėjimas reikalauja, kad busimosiose derybo
se būtų griežtai kovojama už sugrąžinimą plieno darbinin
kams teisės streikuoti.

Nereikia nė sakyti, jog plieno korporacijos ne tik 
simpatizuoja senajai unijos vadovybei ir visais joms 
prieinamais būdais padeda jai laimėti rinkimus.

Eilinių narių kandidatų laimėjimas labai padrąsintų ir 
pagyvintų kitose mūsų darbo unijose panašų judėjimą.

Aštriai kritikuoja ir smerkia
Pažangiųjų amerikiečių dienraštis “Daily World” savo 

vedamajame “Kolonijinis įžeidimas” gruodžio 5 d. pasmer
kia prezidento Fordo siūlymą šios šalies koloniją Puerto 
Rico tuoj paskelbti Jungtinių Valstijų 51-ąja valstija. Tai 
imperialistų grobikiškas ėjimas. Tas daroma net keliais 
sumetimais. Vienas jų — užkirsti kelią puertorikiečių 
judėjimui už nepriklausomybę, kitas — neleisti Puerto Rico 
pasekti Kubos pavyzdžiu ir pasiskelbti socialistine respubli
ka, trečias — saloje palaikyti milžiniška militarinę bazę. 
Nepriklausoma Puerto Rico galėtų pareikalauti bazę 
uždaryti.

Dienraštis atverčia lapą iš kitų imperialistinių šalių 
istorijos ir parodo, kad ir mūsų Amerikos imperializmui 
lemta pralaimėti. Pav., prieš kiek metų Prancūzijos 
imperialistų pavergtoje kolonijoje Alžiras žmonės pradėjo 
griežtai reikalauti nepriklausomybės. Vietoje suteikti jai 
nepriklausomybę, prancūzai ją paskelbė integralia Prancū
zijos dalimi arba valstybe. Bet jų laimėjimas buvo tiktai 
laikinas. Alžiras iš kolonijinių retežių išsilaisvino. Panašiai 
su tikslu užbėgti už akių judėjimui už nepriklausomybę, 
Portugalija savo kolonijas Angolą, Bissau, Mozambique 
skubiai paskelbė savo šalies’dalimi. Šiandien visas pasaulis 
žino, kaip portugalai imperialistai su tuo savo ėjimu nudegė 
nagus.

Išvada: Panašus likimas laukia ir Amerikos imperialistų 
žygio Puerto Rico paskelbti šios šalies valstija . . .

Nei lengvesnio, nei 
kito kelio nėra

Visiškai natūralu, kad šiandien visas pasaulis yra 
susidomėjęs būsimu sausio 20 dieną Jungtinių Valstijų 
vyriausybės pasikeitimu. Šiuo pasikeitimu domisi ne tik 
kapitalistinis, bet ir visas socialistinis pasaulis, nors 
nelaukdamas kokių nors drastiškų sukrėtimų šios šalies 
tarptautinėje politikoje. Nei išrinktasis prezidentas Jimmy 
Carter, nei jo pasiskirtasis valstybėse sekretorius Cyrus 
Vance nėra davę suprasti, kad jie galvoja apie didelius, 
dramatiškus pasukimus, pav., santykiuose su Tarybų 
Sąjunga. Na, o visi žino, kad Washingtono santykių su 
Maskva turinys ir pobūdis daro nulemiama poveikį visoje 
pasaulinėje arenoje.

Kaip tiktai tuo Amerikos-Tarybų Sąjungos santykių 
klausimu Tarybų Sąjungos didžiojo dienraščio gruodžio 11 
d. laidoje akademiko Georgi Arbatov straipsnis plačiai 
komentuojamas užsieninėje spaudoje. Straipsnyje akademi
kas pabrėžia, kad įtampai sumažinti ir santykiams tarp šių 
šalių pagerinti lengvų kelių nėra. Reikia iš abiejų pusių kuo 
didžiausių pastangų, politinės drąsos ir išminties. Iš kitos 
pusės, jokia kita kryptimi pastangos nebūtų taip pateisina
mos ir neapsivainikuotų tokiais laimėjimais kaip šios. Kaip 
tiktai tokių pastangų iš abiejų pusių reikalauja geriausi 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Tarybų Sąjungos liaudies ir 
pasaulinės taikos interesai.

Akademikas Arbatov reiškia viltį, kad kaip tik tuo 
supratimu vadovausis ir pagrįs Amerikos naujoji vyriausy
bė savo užsieninę politiką. Kaip tiktai to tikisi ir trokšta iš 
Carter ir Vance visa žmonija.

Toks kelias, kaip sakyta, nėra lengvas, bet tai vienintelis 
kelias pasaulinei taikai užtikrinti ir pasiekti pilną nusigin
klavimą.

Kas ką rašo ir sako
MARKSISTU 
ATSAKYMAS DAUG 
GERESNIS IR 
PROTINGESNIS

Kunigų “Drauge” (gruodžio 
31 d. ) iš Strasburgo žinioje 
“Kur marksizmas neturi at
sakymo” sakoma:

“Krikščionių įsipareigoji
mas kovoti už žmogaus oru
mą ir pažangą esminiai ski
riasi nuo marksistų kovos, 
siekiant to paties tikslo” — 
pažymėjo vienoje kalboje 
Strasburgo vyskupas Eichin
ger. “Darbininkijos teisėti 
reikalavimai yra kiekvieno 
krikščionio reikalavimai. Pil
nai remdami tuos reikalavi
mus, krikščionys nori apsau
goti darbininkiją nuo didelių 
pavojų, kurie gresia jos lais
vei, ir nuo materializmo, 
kuris atima iš žmogaus dvasi
nes jo gyvenimo vertybes. 
Marksizmas neturi atsakymo 
į esminius žmogaus gyvenimo 
klausimus, pavyzdžiui, kan
čios ir mirties problema. Dėl 
to krikšęionim nėra pakeliui 
su marksistais, kurie negali 
paaiškinti, koks yra žmogaus 
gyvenimo tikslas, kokia yra 
kančios ir mirties prasmė”.

Vyskupas smarkiai klysta. 
Marksizmas arba marksistai 
turi atsakymą ne tik į šiuos, 
bet ir daugybę kitų klausimų, 
liečiančių žmogų, jo orumą, 
jo gyvenimo tikslą bei kan
čias. Ir tas atsakymas daug 
geresnis ir protingesnis, ne
gu kunigų bei popų ar rabinų. 
Jie sako, kad pačias didžiau
sias ir skaudžiausias žmogaus 
nelaimes pagimdo išnaudoto
jiškoji socialinė santvarka, 
kurioje viešpatauja nelygy
bė, priespauda, atsilikimas, 
masinis skurdas, neapykan
ta, bažnyčių, cerkvių bei 
sinagogų puosėlėjimi burtai 
ir prietarai. Jie, marksistai, 
sako: pakeiskime išnaudoto
jišką santvarka, socialistine- 
komunistine, ir labai labai 
daug žmogaus orumo pažeidi
mų, žmogaus kančių ir belai
kių mirčių pasišalins, išnyks.

0 koks atsakymas bažny
čios, jos vyskupų ir kunigų? 
Jie sako: “Taip jau dievo 
duota ir taip turi būti.”

Dar daugiau: J>ie ne tik 
patys prieš tas neteisybes ir 
nelygybes nekovoja, bet dar
gi šmeižia, niekina, keikia 
tuos, kurie kovoja už švieses
nį, geresnį, laisvesnį darbo 
žmonėms rytojų.

JIS TURI IŠNIEKINTI IR 
APSPIAUDYTI IR 
FAŠIZMO AUKAS

Turime dar vieną jo paties 
įrodymą, kaip visiškai yra 
išsigimęs ir nužmogėjęs Chi
cago menševikų laikraščio re
daktorius Martynas Gudelis. 
Antai gruodžio 31 d. savo 
laikraštyje jis pateikia ilgiau
si vedamąjį apie prieš 50 
metų Lietuvos smetoninių 
budelių sušaudytus keturis 
komunistų veikėjus. Tik pasi
klausykime:

“Prieš 50 metų nepriklau
somoje Lietuvoje buvo karo 
teismo nuteisti mirti ir sušau
dyti keturi svetimos valsty
bės agentai. Perversmo die
ną, gruodžio 17- tą, buvo tie 
agentai suimti, apklausinėti, 
ištardyti, atiduoti karo lauko 
teismui, nuteisti mirti, o 
gruodžio 27 dienos rytą buvo 
išvežti už miesto ir sušaudy
ti. Karo teismas aiškiai nu
statė, kad jie dirbo svetimai 
valstybei.”

Tai putojimai paskutinio 
niekšo prieš tauriuosius jau 
nūs kovotojus už Lietuvos 
liaudies interesus, prieš lie
tuviškojo smetoniškojo fašiz
mo aukas. Menševikų rašeiva 
netgi savo skaitytojams ne
primena, kad koks tas prieš 
50 metų Lietuvoje įvykęs 
perversmas buvo, net nepa
sako, kad Smetonos kun. 
Krupavičiaus bei Voldemaro 
įsakymu karininkai nuvertė

ne komunistų, bet socialde
mokratų ir liaudininkų koali
cinę valdžią, ir teroristinį 
fašistinį režimą. Ne mažiau
siu žodeliu Gudelis nepa
smerkia nei to fašistinio per
versmo, nei liaudies sūnų 
nužudytojų. Visa vedamojo 
dvasia paduoda jo tiems šal- 
takraujams žmogžudžiams 
pritarimu ir jų sveikinimu. 
Mat, jie sušaudė ne nuver
stosios valdžios vadus Grinių. 
Kairį ir kitus, bet nieko 
nekaltus komunistus. Gude
lio supratimu: “Valio Smeto
noms ir krupavičiams už jų 
žygį!”

Didelę dalį savo niekšiškojo 
vedamojo “N.” pašvenčia 
“įrodymui”, kad nors iš visų 
šaudytojų komunarų Karolis 
Požėla buvęs ir veikliausias, 
ir gudriausias, ir mokyčiau
sias, bet kokiais nors nedo
rais sumetimais komunistai 
dabar pradėję jį žeminti, 
statyti net į ketvirtąją vietą.

Iš kur ir kaip Gudelis tai 
sužino? Ogi štai:

“Šiais metais nebegy voKa- 
rolio Požėlos padėtis komu
nistinėje ierarchijoje jau ge
rokai pasikeitusi. A. Bimba, 
gerai informuotas apie visas 
naujoves komunistų vadovy
bėje, minėdamas Karolio Po
žėlos sušaudymo 50 metų 
sukaktį. Požėlą padėjo į pa
skutinę vietą. Pirmon vieton 
Bimba išgarbino Kazį Giedrį, 
kuris Lietuvos komunistų 
partijos darbuotėje mažai te
reiškė, nes jis buvo sava
mokslis. Palyginus, jis buvo 
geriau prasitrynęs, negu 
Carny, bet vis dėlto neturėjo 
tų žinių ir patirties, kurias 
turėjo Požėla.”

Žinoma, A. Bimbai visi 
sušaudytieji draugai yra ly
gūs, jis jų nenumeriuoja — 
pirmo, antro, trečio ar ke
tvirto, todėl jam nedaro skir
tumo, kuria kaleina jie laik
raštyje paminėti. Todėl pri
mesti jam turėjusį kokį nors 
tikslą draugą Požėlą paže
minti, yra didžiausia nesąmo
nė. Bet pasirodo, kad sušau
dytų draugų sueiliavimas 
“Laisvės” pirmajame pusla
pyje gruodžio 22 d. laidoje 
buvo padarytas laikraščio 
laužytojo, jauno techniko, 
kuris ne mažiausio supratimo 
neturi apie tų draugų veiklą, 
gryniausiai techniškais sume
timais. Jam rūpėjo tiktai 
vienas dalykas: kad laikraš
čio puslapis kuo gražiausiai 
techniškai atrodytų.

Vadinasi, “N.” redaktorius 
iš to bandydamas pasidaryti 
“politinio kapitalo,” save pa
sistato dar didžiausiu žiopliu.

IR IŠ ŠIŲ PELŲ 
NEBUS GRŪDŲ . . .

Smetoninkų “Dirva” įgruo- 
džio 30 d.) pakartoja ALT 
nutarimą, padarytą lapkričio 
13 d. , griežtai draudžianti 
Amerikos lietuviams siųsti 
arba vežtis savo vaikus į 
Lietuvą, arba savo sūnus ir 
dukras leisti į lituanistikos 
kursus Vilniuje. Tai esąs 
labai pavojingas žygis, nes jis 
“įneša nepasitenkinimo išei
vijos lietuviuose, nesiderina 
su veiksnių nutarimais 1966 
m. sausio 22- 23 d. Cleve- 
lande ir 1974 m. spalio 
26- 27 d. White Plains, 
N. Y.’ ’

Mums atrodo, kad iš šio 
pagąsdinimo bei įspėjimo nie
kas neišeis. Net ii- pokarinės 
emigracijos lietuviuose yra 
tėvų, kurie myli savo gimtąjį 
kraštą ir nori, kad ir jų vaikai 
jį mylėtų, todėl jokių veiks
nių įsakų neklausė ir neklau
sys, naudosis visomis galimy
bėmis savo jaunimui parodyti 
tą gražų gimtąjį kraštą bei 
duoti jiems progą Vilniuje 
pasimokyti lietuvių kalbos.

Juk tie nelaimingi veiksniai 
yra pakartotinai uždraudę 
išeivijoje lietuviams vykti į 
Tarybų Lietuvą ir savo aki-

Pasirodo, kad JAV didžiųjų korporacijų investmentai 
saujelės rasistų valdomoje Pietų Afrikos Respublikoje labai 
dideli. Ten juodųjų žmonių darbo jėgos labai pigios. Iš to jos 
darosi milžiniškus pelnus ir todėl jos palaiko rasistinį 
režimą.

Apie Lietuvos Kultūros dar
buotojų profsąjungos veiklą

STASYS GRIMLAUSKAS

Kalbant apie Kultūros dar
buotojų profsąjungos veiklą 
pirmiausia gerbiamiems skai
tytojams norėčiau trumpai 
papasakoti, kokių organizaci
jų darbininkai ir tarnautojai 
jai priklauso, kokia profsą
jungos organizacinė struktū
ra ir kokiais dokumentais 
vadovaujasi savo veikloje.

Taigi, Kultūros darbuotojų 
profsąjunga jungia meno, 
teatrų, koncertinių organiza
cijų, kultūros namų, bibliote
kų, leidyklų, poligrafijos [pra
monės, knygų prekybos, ki
no, telėv'ižij'os, sporto, turiz
mo darbuotojus, kūrybinių 
sąjungų — tai yra rašytojų, 
kompozitorių, dailininkų, 
žurnalistų sąjungų narius, 
visuomeninių organizacijų 
darbuotojus ii’ 1.1.

Kultūros darbuotojų prof
sąjungai priklauso ir spaudos 
darbuotojai.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
yra apie 32 tūkstančiai kultū
ros darbuotojų profsąjungos 
narių. Jie susibūrę 456 pirmi
nėse profsąjungos organizaci
jose. Kad būtų geriau palai
kyti ryšį ir nukreipti pirminių 
organizacijų veiklą reikiama 
kryptimi, sudaryta ir dirba 7 
miestų ir 43 rajonų komite
tai. Pastariesiems vadovauja 
Kultūros darbuotojų profsą
jungos Lietuvos Respubliki
nis komitetas.

Reikia pasakyti, kad bemaž 
visi vietos ir rajonų komitetai

mis pamatyti jos žmonių nū
dienį gyvenimą bei nuotai
kas, bet tos kvailos, antilietu
viškos, antipatriotinės pa
stangos buvo veltui. Kasmet 
vis daugiau ir daugiau lietu
vių iš užsienių vyksta į Lietu
vą ir džiaugiasi nepaklusę 
veiksnių įsakymų.
IZRAELIU NUSIVYLĖ 
ŽYDAI
. Tarybinė žinių agentūra 
“Tass” praneša, kad neseniai 
300 žydų išleido pareiškimą, 
kuriame jie skundžiasi savo 
likimu ir prisipažįsta padarę 
didelę klaidą, kai susižavėjo 
sionistų propaganda ir aplei
do savo gimtąjį kraštą Tary
bų Sąjungą. Dabar jie di
džiausiame skurde gyvena 
Romos priemiestyje. Sunku 
jiems atitaisyti klaidą ir be
sugrįžti į gimtąjį kraštą, ku
rio jie išsižadėjo.

Savo pareiškimą jie pasiun
tė Jungtinėms Tautoms, Ta
rybų Sąjungos misijai Jung
tinėse Tautose ir Tarybinei 
Ambasadai Romoje.

savo pareigas atlieka nemo
kamai, laisvu nuo darbo me
tu.

Kultūros darbuotojų prof
sąjunga savo veikloje vado
vaujasi profsąjungų Įstatais 
ir TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo 1971 me
tais rugsėjo 27 dieną patvir
tintais “Profesinės sąjungos 
fabriko, gamyklos, vietos ko
miteto teisių nuostatais”. Šie 
nuostatai — labai svarbus 
dokumentas. Čia trisdešimt 
viename .punkte suformuluo
ta profsąjungos vietos komi
teto teises atstovauti įmonės, 
įstaigos, organizacijos darbi
ninkų ir tarnautojų interesus 
gamybos, darbo, buities ir 
kultūros klausimais.

Pagrindinis Kultūros dar
buotojų profsąjungos uždavi
nys — kontroliuoti kaip įmo
nių, įstaigų ir organizacijų 
vadovai rūpinasi dirbančiųjų 
darbo ir buities sąlygų gerini
mu: kaip laikomasi darbo 
įstatymų, darbo apsaugos ir 
saugumo technikos normį 
bei taisyklių, rūpinasi geres
niu sveiko ir kultūringo poil
sio organizavimu. Šių uždavi
nių įgyvendinimui Profsąjun
gos vietos komitetas kaip 
dirbančiųjų atstovas, pasira
šo su administracija kolekty
vinę sutartį, kurioje smulkiai 
nurodoma, ką administracija 
per metus privalo atlikti.

Profsąjungos organizacijos 
kartu su įmonių, įstaigų ir 
organizacijų vadovais organi
zuoja socialistinį lenktyniavi
mą, rūpinasi kvalifikacijos 
kėlimu, mokymusi, skirsto 
premijas, ruošia socialinius 
kolektyvų vystymė planus.

Profsąjunga rūpinasi socia
liniu draudimu, medicininiu 
aptarnavimu, skiria keliala
pius į poilsio namus, sanatori
jas, pionierių stovyklas, 
sprendžia ginčus, iškilusius 
tarp dirbančiųjų ir adminis
tracijos.

Kultūros darbuotoj’} prof
sąjungos organizacijos savo 
posėdžiuose, gamybiniuose 
pasitarimuose, visuotiniuose 
profsąjungos narių susirinki
muose svarsto įmonių, įstai
gų ir organizacijų darbo tobu
linimo klausimus, išleidžia
mos produkcijos apimties di
dinimo, darbo kokybės geri
nimo ir kitus svarbius reika
lus.

Tel Aviv. — Noys tarp 
Izraelio ir Lenkijos nėra jokių 
diplomatinių ryšių, tačiau 
Lenkija sutinkanti Izraeliui 
parduoti savo anglį.

IS LAIŠKŲ
LAIŠKAS KAROLINAI IR 
JUOZUI YANKAMS, 
CAPE MAY, N. J. J| RAŠO 
BATŪRAI, NE VYKŲ J 
LIETUVĄ PASTOVIAI 
APSIGYVENTI.
Mieli draugai Carolina ir 
J uozas!

Visų pirma turime praneš
ti, kad mes esame Tarybų 
Lietuvoje ir jau 3 mėnesiai 
kaip čia gyvename. Mes kol 
kas gyvename svečiais. At
važiavę apsistojome pas sū
nų, kuris gyvena Kaune. 
Pagyvenome ten mėnesį lai
ko. Važiavome pas vyro sese
rį į Veliuoną. Iš ten vykome į 
Joniškį pas mano seserį. O 
kur tikrai apsistosime, dar 
nenutarėme — ar Kaune, ar 
Vilniuje. Lauksime pavasa
rio.

Kai atvažiavome į Joniškį, 
jo nebepažinome. Kokie gra
žūs namai ir kaip puikūs 
keliai! 0 Juozas Joniškyje 
išėjo į krautuvę ir paklydo. 
Tai galite suprasti, kaip vis
kas čia išgrožėję. Namai 5- 6 
aukštų.

O Šiauliai kokie gražūs! Aš 
negaliu atsižiūrėti. O buvo 
tik lūšnos miesto centre. Man 
atrodo, kad Lietuva pralenks 
ir Ameriką. Čia gatvės šva
rios, tiktai pasigėrėti.

Tik man gaila tos Californi- 
jos šilimos ir saulės. Bet jau 
pradedu priprasti.

Kelionę turėjome labai pui
kią. Iš Los Angeles skridome 
lėktuvu į Montreal}, o ten 
sėdome į laivą “Puškiną” ir 
plaukėme į Leningradą. Le
ningrade mus puikiai priėmė. 
Gražiame name apsistojome, 
ir mums aprodė miestą. Koks 
gražus miestas! Yra ko pama
tyti. Čia keturias dienas ilsė
jomės. Po to traukiniu važia
vome į Kauną. Kas turi laiko, 
patarčiau važiuoti laivu “Puš
kinas”. Koks puikus laive 
maistas! Turėjome gerą kam
barį su visais parankumais, o 
keleiviu buvo apie 700. 
Koncertai, dainos, kinas ir 
t. t. Mes laive labai pasilsė
jome. Oras pasitaikė geras. 
Mes išplaukėme rugsėjo 8 d., 
o Leningradą pasiekėme rug
sėjo 22 d. Bet tos dienos taip 
greitai prabėgo ir mumyse 
paliko malonius prisimini
mus.

Mūsų Muržytė ir Marytė 
(?- Red. ) kartu su mumis 
atkeliavo. Dabar kol kas 
gyvena pas vyro seserį iki 
pavasario.

0 dabar lauksime, kada jūs 
atvažiuosite mus aplankyti. 
Parašykite.

Jus bučiuoja Eva ir Juozas
* * *

Didžiai Gerbiamas 
laikraščio “Laisvė” 
Kolektyve!

Nuoširdžiai sveikinu su 
Naujais 1977 Metais, linkėda
ma nepalaužiamos sveikatos 
ir geriausios sėkmės Jūsų 
kilniam darbe!

Su pagarba
K. Zakavičienė 

Kaunas 
1976.XII.22

* * *
Gerbiamieji, „C

Sveikiname Jus su Naujais 
Metais! Linkime geros svei
katos, kūrybinės sėkmės dar
be, laimės asmeniniame gy
venime.

Visi bibliotekos kolektyvas 
Vilniaus inžinerinio 

statybos instituto biblioteka
* * *

Su Naujais, 1977-aisiais, 
metais Jus ir Jūsų artimuo
sius sveikina “Tėviškės” 
draugija, nuoširdžiai linkėda
ma stiprios sveikatos, kuo 
puikiausios kloties, daug lai
mės ir džiaugsmo valandų.

Tebūnie Naujieji Metai tai
kos tarp tautų ir valstybių 
metais!

Draugijos pirmininkas
M. Petronis
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Naujovės Druskininkuose ties Nemunu — 
gydymo srity, miškų muziejaus plėtime

Druskininkai vis puošiasi 
naujais pastatais

Pirma karta esu matęs 
Druskininkų kurortą lenkų 
valdymo metais, Tai buvo 
visai apleistas miestelis. Bet 
nuo 1972 m. vasaros, išsky
rus 1973-uosius metus, skubu 
j Druskininkus kiekvienais 
metais, nesvarbu, ar pavasa
ri, ar vėlyva rudenį. Buvau ir 
1975 m. gegužės mėn. ištisas 
keturias savaites.

Niekuomet nesigailiu atvy
kęs į tų žavingų Dzūkijos 
krašto kurortų. Čia juk gali 
pakvėpuoti gaivinančiu, puši
mis kvepiančiu oru, gali pasi
gydyti, pavaikščioti po apy
linkes, prisiminti ir patį Čiur
lionį, ir jo kūryba, ir tuos 
kelius, kuriais jis vaikščioda
vo.

Kiekvienais metais vis pa
stebiu naujai pastatytus na
mus, o kitus tebestatomus. 
Antai, “Nemuno”, sanatorija, 
traukia savo didumu, nes 
jame gali ilsėtis net apie 
tūkstantį žmonių. O štai jau 
baigta kita stambi sanatorija, 
“Vilnius”, su keliais šimtais 
lovų.

Kitos sanatorijos vis tobuli
namos. Svarbi Druskininkų 
sanatorija “Lietuva”, kurioje 
dažnai gali sutikti ir Lietuvos 
valdžios, partijos žmonių, ar 
besigydančių Amerikos, Ka
nados ' lietuvių. Dabar tos 
sanatorijos laikinieji gyven
tojai galės po vienu stogu 
naudotis mineralinėmis, ang
liarūgšties, perlinėmis ir ki
tomis voniomis. Patogumas 
— labai didelis. Valdžia rūpi
nasi ir mūsų žemdirbiais, 
kolūkiečiais, kurie labai gau
siai vyksta pasigydyti į Drus
kininkus. Jie turi savo “Eg
lės” sanatorijų — ir ten 
vyksta spartūs statybos dar
bai, ir ten vietoje įrengiamos 
visos reikalingos vonios.

Kurortas garsėja ir 
gydomosios fizinės 

kultūros parku
1975 m. leidęs šiltas gegu

žės dienas Druskininkuose, 
ne kartų lankiausi gydomo
sios fizinės kultūros parke, 
kalbėjausi su to centro vyr. 
gydytoju Jonu Vaiskiu. Tas 
parkas jau virsta įžymybe, 
nes kurortas jau nebūtinai 
žinomas tik mineraliniais šal
tiniais, gydomuoju purvų, 
švelniu klimatu, nuostabio
mis apylinkėmis.

Tai vienintelė Tar. Sųjun- 
goje tokio tipo gydomoji-pro
filaktinė įstaiga. Joje kasmet 
tūkstančiai žmonių susigrųži- 
na sveikatų, atstato savo 
darbingumų ir šiaip maloniai 
praleidžia laikų.

Parkas gražioje vietoje, 
kur daug pušų. Čia pat 
sraunioji Ratnyčia, vadinama 
ir Ratnyčėle, kurios veržli

Kiti skubės pamatyti miške 
gražiai įrengtų “Alkų”, kavi
nę, kurioje visi suolai, stalai, 
lyg atridenti iš miško. Čia jau

Vyt. Alseika Palangoje

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

srovė krenta tiesiog į kaska
dines maudyklas (tai svarbi 
parko gydomoji priemonė). 
Ligoniai parke atlieka prati
mus, jie, gydytojų ir meto
distų prižiūrimi, grūdinasi, 
maudosi baseine, kaskadinė
se maudyklose. Daug padeda 
masažas, jonizuotas oras.

įstaiga buvo įsteigta 1952 
m., Sveikatos apsaugos mini
sterijos iniciatyva. Parko or
ganizatorium ir ilgamečiu va
dovu buvo paskirtas tos sri
ties specialistas Karolis Di
neika. Jis ir šiandien dar 
linksmas, žvalus ir niekas 
nepasakytų, kad Karoliui jau 
suėjo 76 metai amžiaus. Jis 
dviejų knygų apie fizinę kul
tūrų autorius. Parkas priei
namas visiems besigydan
tiems Druskininkų sanatori
joje. Net ir tie, kurie atvyks
ta be kelialapių, vasaros me
lu gali gydytis pagal kursuo
tos, o jos kainuoja labai pigiai 
— apie 30 rublių.

Parko laukia graži, 
įdomi ateitis

Parke jau antri metai pa
statytas modernus dispanse
ris. Numatyti gydomosios fi
zinės kultūros rūmai. Net ir 
žiemų atvykę gydytis galės 
maudytis po krentančia dirb
tinių apšildomų kaskadų van
dens srove, pagulėti dirbti
nės saulės atokaitoje, išsi
maudyti baseine su minerali
niu vandeniu. Apšildomas at
viras plaukymo baseinas įga
lins pratęsti maudymosi sezo
nų iki 7-8 mėnesių per metus. 
Sergantiems nutukimu bei 
kai kuriomis inkstų ligomis 
statoma termoprocedūrų ka
binetai, kur sausas karštas 
oras ir vandens procedūros 
primins žinomojo Tarybų Su
jungęs kurorto Bairum-Ali 
klimatų.

Verta priminti, kad burž. 
Lietuvoje gydomųjų fizine 
kultūra nebuvo susidomėta. 
Ja savo iniciatyva domėjosi 
tik Karolis Dineika. Jis yra 
studijavęs Švedijoje, Angli
joje ir kitur, o nuo 1928 m. jis 
plačiai naudojosi tarybinių 
mokslininkų darbais. Dinei
kai, jo priežiūrai, dabar pri
klauso vadinamas Saulės ta
kas, jau žinoma poilsiaujan
čių pasivaikščiojimo vieta, 
kurios ilgis 6 km. Kiekvieno 
atvykusio pasigydyti jau vir
to reikalu bent kartų pereiti 
visų Saulės takų. O jis gi eina 
per nepaprastai gražias, dzū
kiškas Druskininkų apylin
kes.

neminėsime Čiurlionio me
morialinio muziejaus, nes jį 
aplanko kiekvienas. 0 dauge
lis susigundys autobusu ap- 
važinėti visus tuos kelius, 
kuriais Čiurlionis yra kelia
vęs, su žinomuoju Raigardo 
slėniu.

O “Miško muziejus“ 
vilios tūkstančius

Nuo 1974 m. vasaros visai 
arti prie Druskininkų, prie 
kelio į Vilnių buvo įsteigtas 
“miško muziejus”, kurio tik
rasis vardas — “Girios 
aidas”. Jis priklauso Miškų 
ūkio ir miško pramonės mi
nisterijos projektavimo biu
rui. Jo statyba, tai išskirtinas 
miškininko A. Valavičiaus di
delio triūso, darbštumo vai
sius. Pastatas stovi ant vie
nos ųžuolinės “kojos”. Viduje 
— pušų, beržo ir kiti kamba
riai, rengiamos parodos, gir
dimi paukščių balsų įrašai.

Bet Valavičius nesitenkina 
tuo, kas pasiekta. Po poros 
metų lankytojai ras daug kų 
naujo. Taigi, bus pastatyti 
dar du namai, įrengtas miški
ninkų kaimelis, poilsio aikšte
lės. Pernai jau buvo pradėta 
statyti eigulio klėtis. Joje bus 
kino salė, kur bus rodomi 
spalvoti įvairaus formato fil
mai. Jie bus apie miškus, 
miškininkų darbus, medžiok
lės ūkio tvarkymų.

Prie klėties bus pristatyta 
ratinė, kur lankytojai matys 
miško medžiagos ištraukimo 
priemones — karučius, tre- 
liavimo prietaisus.

Bus pastatytas atskiras pa
rodų paviljonas. Taip pat 
lankytojų lauks dvi alėjos, 
kurių vardai — medžioklės ir 
priešgaisrinė. Vis labiau bus 
tobulinamas propagandos 
darbas, bus išleisti bukletai, 
spalvotos atvirutės, katalo
gai.

Daroma daug miškininkys
tės propagavimo darbui. La
bai galima, kad ateity bus 
sųlygos įkurti, organizuoti 
jau sųjunginės reikšmės miš
kų muziejų.

Tai sritis, kuri neabejotinai 
dar labiau išgarsins gražiuo
sius Druskininkus.

Aleksys CHURGINAS

Žodis
Kai niaukiasi

ryškių spalvų gama
dienų ir metų

žilstančioj poemoj, 
kai traukia mus

paveikslo giluma
ir jau nebežavi

prašmatnūs rėmai,

tu po ilgų
ieškojimų skaudžių 

užčiuopt imi
tyloj brandintą mintį 

ir jų skubi
nuo pražūties apginti 

nuskaidrintu svajonėmis
žodžiu.

Mykolas KARČIAUSKAS

Mintis
Nėra mirfieš, yra pradžia 
Nuo gimdymo lig karsto 
Ir kai gyvent apkarsta, 
Nėra mirties, yra pradžia.

Piktu ledonešio metu 
į kitą upės krantų 
Širdis kaip ledas krenta, 
Piktu ledonešio metu.

Iš potvynio dangaus sugrįš
Kaip ilgesys purienos, 
Giesmės vaškinės dienos 
Iš potvynio dangaus sugrįš.

Nėra mirties, yra mintis
Paklydus begalybėj 
Ir mūsų amžinybėj 
Nėra mirties, yra mintis.

LAISVĖ

Pažymėdamas savo veiklos 30-ųsias metines, Klaipėdos 
dramos teatras pastatė premjerų — Just. Marcinkevičiaus
dviejų dalių giesmę “Mažvydas”.

Nuotraukoje: scena iš naujojo spektaklio. Mažvydas —
Lietuvos TSR nusipelnęs artistas V. Paukštė, Mažvydo 
žmona Benigna — nusipelniusi artistė M. Černiauskaitė.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

VVU STUDENTAI APIE 
UŽSIENIO LIETUVIUS

Tarybų Lietuvos moksli
ninkai yra parašę nemaža 
darbų, nušviečiančių užsienio 
lietuvių istorijų, jų organiza
cijų veiklų, visuomeninės 
minties raidų. Išleista taip 
pat keletas monografijų apie 
žymius visuomenės veikėjus. 
Tai visų pirma istorikų P. 
Ulevičiaus, L. Petkevičienės, 
L. Kapočiaus, literatūros kri
tikų B. Raguočio, K. Ambra
so, filosofo V. Lazutkos kny- 

i gos, straipsniai mokslinių 
darbų rinkiniuose. Šie darbai 
gerai žinomi tiek Lietuvos, 
tiek užsienio skaitytojams. 
Be to, reikiamų žinių apie 
užsienio lietuvius randame 
Mažojoje Lietuviškojoje ta
rybinėje enciklopedijoje, 
“Lietuvių literatūros istorijo
je” ir kituose moksliniuose 
leidiniuose.

Sį kartų norėtume kiek 
plačiau papasakoti apie Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko 
universiteto studentų diplo
minius darbus, kuriuose vie
nu ar kitu požiūriu parodo
mas tautiečių gyvenimas už
sienyje, jų ryšiai sū gimtuoju 
kraštu, įnašas kovojant už 
taikų ir pažangų.

Bene didžiausio susidomėji
mo užsienio lietuviai susilau
kia iš žurnalistikų studijuo
jančio jaunimo. Daugelis šios 
specialybės penktakursių sa
vo diplominių darbų temomis 
pasirenka pažangiųjų tautie
čių veiklos, jų spaudos darbo 
klausimus. Pvz., vien pernai 
apginti diplominiai darbai 
“JAV lietuvių pažangi veikė
ja ir publicistė Alisė Jonikie
nė”, “Kazimiero Vidiko-Vidi- 
kausko gyvenimo ir kūrybos 
bruožai”. Lietuvoje žinoma 
radijo ir televizijos žurnalistė 
E. Kurklietytė prieš keliolikų 
metų savo diplominiame dar
be išnagrinėjo Urugvajaus 
pažangiųjų lietuvių laikraščio 
“Darbas” numerius, išėjusius 
po antrojo pasaulinio karo. 
Neseniai parašyti diplominiai 
darbai apie lietuvių laikraštį 
“Nauja Gadynė”, ėjusį 1894- 
1896 m., ir apie pažangų 
Amerikos lietuvių žurnalų 
“Moterų balsas”.

Baigdama žurnalistikos 
studijas, G. Pamernackaitė 
nagrinėjo 1918-1921 metų 
“Laisvės” laikraščio proble
matikų: apie “Laisvės” publi
cistines pastabas “Krislai” 
parašė darbų diplomantas S. 
Patackas. Universiteto absol
ventė R. Žvirblytė apžvelgė 
J. Baltrušaičio-Mėmelės, re
daktoriaus ir publicisto, veik
lų (apie šį pažangų JAV 
lietuvių veikėjų, revoliucinį 
poetų jau daugiau kaip prieš 
20 metų darbų parašė univer

sitete lietuvių Raibų ir litera
tūrų studijavusi J. Spirikavi- 
čiūtė). Yra diplominių darbų, 
kuriuose nagrinėjama L. 
Prūseikos visuomeninė veik
la ir kūryba. 1 įdomių temų 
pasirinko studentė P. Kru- 
penkaitė, kuri savo darbe 
aptarė, kaip Tarybų Lietuvos 
dienraštis “Tiesa” pokario 
metais nušvietė užsienio lie
tuvių gyvenimų.

Svarbių žinių apie užsienio 
lietuvius šaltinis yra lietuviš- 

i k t v • •ka spauda, dešimtmečiais 
ėjusi ir dabar einanti įvairio- 
se pašau lifrįsųįyse. Vien per
versti šių laikraščių ir žurna
lų komplektus reikėtų ne 
vienos savaitės Cia'į pagalbų 
mokslininkams-istorikams, 
literatūros tyrinėtojams pasi 

suregistruos 
se išspausdin-

inks pagal te

ruošę ateiti universiteto bi
bliotekininkystės specialybės 
studentai. Jie 
šiuose leidi niuo 
tų medžiagų pakai tam tikrus 
laikotarpius, iši
matikų ir sav^ diplominius 
darbus gins, p 
grafines rodyk 
plominiams du 
vauja docentai 

ųruošę biblio- 
es. Siems di- 
rbams vado- 
L. Vladimiro- 
enė, J. Basi u -

lis, istorijos mokslų kandida 
tas R. Maliukevičius.

—- Moksliniai! institutai pa
prašė mus talkininkauti, pa
ruošiant užsienio lietuvių 
spaudos bibliografines rody
kles, — pasakoja Vilniaus 
universiteto BĮibliotekinin- 
kystės ir informacijos kated
ros vedėja docentė G. Raguo- 
tienė. — Suprasdami, kad tai 
neatidėliotinas darbas, kibo
me į jį visomis jėgomis. Dalis 
jo jau padaryta. Paruoštose 
bibliografinėse rodyklėse su
registruoti “Laisvėje“ iš
spausdinti straipsniai. Atei
tyje bus sudaroma “Vilnies”, 
Kanados lietuvių laikraščio 
“Liaudies balsas” ir Urugva
jaus laikraščio “Darbas” bib
liografija. Paruoštos biblio
grafinės rodyklės apie rašy
tojus, pažangiuosius visuo
menės veikėjus. Pvz., apie 
liaudies rašytojų Rojų Mizarų 
jau sudarytos net kelios bib
liografinės rodyklės.

Si nedidelė tik vienos Vil
niaus aukštosios mokyklos 
studentų diplominių darbų 
apžvalga rodo, kad Tarybų 
Lietuvos akademinis jauni
mas labai domisi savo tautie
čių gyvenimu svetur, jų liki
mais praeityje ir dabar, vi
suomenine veikla, literatūri
ne kūryba, jų šiandieninio 
gyvenimo problemomis. Šie 
darbai padeda geriau pažinti 
išeivių gyvenimų, kaip savojo 
krašto, savosios tautos istori
jos dalį. K. Petkevičius

JAV “Jurų Departamentai”
Nedažnas turbut yra girdė

jęs apie Mikronezijų. Netgi 
apie pagrindinę jos dalį, ku
rių po pirmojo pasaulinio 
karo 'Pautų lyga buvo pave
dusi Japonijos globai.

Mikronezija — daugiau 
kaip 2 tūkstančiai mažų sale
lių, iš kurių tik apie pora 
šimtų yra gyvenamos, — 
japonų militaristams tapo 
puikiu placdarmu ruoštis di
deliam karui Ramiajame van
denyne. Kaip tik šis placdar
mas padėjo jiems antrojo 
pasaulinio karo metais smog
ti Amerikos laivynui baisų 
smūgį. Sutriuškinus japonų 
militaristus, Mikronezijos 
mandatų Jungtinės Tautos 
perrašė Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms.

Dar anksčiau, negu gavo 
juridinę teisę čia šeiminin
kauti, JAV imperialistai ėmė 
naudoti Mikronezijų tokiems 
pat tikslams, kaip jų pirmta
kai japonai. Iš šių salų 1945 
metų rugpiūtyje pakilo ame
rikiečių lėktuvas, nešdamas 
Hirosimai branduolinę mirtį. 
Iš Mikronezijoje įrengtų kari
nių bazių ir besišvartuojančių 
lėktuvnešių ne vienerius me
tus skrido į Vietnamu JAV 
bom b on e šia i.

Tariamoji Mikronezijos 
globa pastūmėjo valstybines 
JAV sienas maždaug 9 tūk
stančius kilometrų. Vakari
nės Ramiojo vandenyno da
lies mažytės salelės, ameri
kiečių paverstos karo basti- 
mais, yra išsibarstę prie pat 
Kinijos ir Japonijos, Filipinų 
ir Indonezijos krantų. Jos 
aprėpia milžiniškų 7,7 milijo
no kvadratinių kilometrų 
vandenyno teritorijų. Kaip 
“karo vanagai” brangina Mi
kronezijų, pernai JAV kon
grese aiškiai pasakė buvęs 
šios šalies gynybos ministras 
Schlessingeris. “Per šį rajo
nų, — kalbėjo jis, — eina 
keliai ne tik į Guamų, bet ir į 
Artimuosius Rytus, Azijų, 
kurių žaliavomis mes labai 
suintersuoti. Be to, šiaurės-

Naujos knygos Lietuvoje
Lietuvių literatūros moks

las ir kritika (430 psl.), LTSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
paruoštas bibliografinis leidi
nys. Jame rasime sužymėtus 
1971-1973 metais Lietuvoje 
skelbtus literatūros mokslo ir 
kritikos darbus. Leidinys ski
riamas literatūros mokslo 
darbuotojams, mokytojams, 
studentams ir visiems besi
domintiems grožine literatū
ra.

Kazys Grigas — Lietuvių 
patarlės (322 psl.). Siame 
leidinyje pirmų kartų anali
zuojamos lietuvių patarlės 
lyginamuoju aspektu, pasi
telkiant kaimyninių ir didžių
jų Europos tautų patarlių 
leidinius, studijas, kultūros ir 
istorijos šaltinius.

Vytautas Landsbergis — 
Čiurlionio dailė (400 psl.). 
Siame leidinyje autorius pla
čiai aprašo M. K. Čiurlionio 
gyvenimų, jo, kaip meninin
ko, pasaulėžiūrų, nagrinėja jo 
dailės darbus.

Juozas Jurginis — Pasmer
kimas (149 psl.). Šioje bio
grafinio pobūdžio knygoje 
autorius parodo pirmojo Lie
tuvos ir Baltarusijos mųsty- 
tojo-ateisto Kazimiero Liš- 
činsko likimų feodalinėje kle
rikalinėje visuomenėje.

Ona Survilaitė — Kam 
žydėjo pienė (118 psl.). Auto
rė tautosakai artima forma 
savo apsakymuose-pasakose 
stengiasi atskleisti tikrųjų 
|mogaus vertę, jo būties 
prasmingumų ir grožį.

Iliustruota dail. V. Ambra
zevičiaus spalvotais pieši
niais.

Elena Mikulėnaitė — Die

3 Cl AS PUSLAPIS

pietų linija, kuri tampa vis 
svarbesnė, kerta Mikronezijų 
ir jungia musų sųjunginin- 
kus: Japonija ir Korėjų (Pie
tų) — iš vienos pusės, Aus
tralija, Naujųjų Zelandija, 
Filipinus ir Indonezija — iš 
kitos. JAV turi būti galinga 
Ramiojo vandenyno valsty
bė”.

O kaip su čiabuviais? Vis 
tik jų čia priskaičiuojama 
apie 120 tūkstančių.

Pagal Jungtinių Tautų 
mandatų Amerika privalėjo 
užtikrinti kompleksinį šio ra
jono ugdymų. Kaip šis “ugdy
mas” atrodo tikrovėje, gali
ma spręsti iš to, kad, pavyz
džiui, pernai Mikronezija 
pardavė žemės ūkio produktų 
už 2-1 milijono dolerių, žuvų 
— už 340 tūkstančių, o įsive- 
žė už 3,2 milijono dolerių . . .

Ypač spiritinių gėrimų dos
nūs JAV imperialistai genčių 
vadams ir kitiems didesnę 
įtakų turintiems salų gyven
tojams. Mat 1981 metais 
baigiasi Amerikos mandatas, 
ir Mikronezija turi tapti savi- 
valdžia teritorija: Jungtinės 
Valstijos daro viskų, kad 
mikroneziečiai nesusivieny
tų, mėgina įtikinti salų gy
ventojus, kad jiems naudin
giau ne siekti nepriklausomy
bės, bet prisijungti prie val
dančiosios valstybės. Ir štai 
atskirose salose jau kalbama 
apie jų “ypatingų statusų”, o 
kai kur suruošti farsiniai 
referendumai, siekiant tap
ti ... Jungtinių Amerikos 
Valstijų teritorija.

Aptardamas Mikronezijos 
likimų netgi buržuazinis 
Prancūzijos laikraštis 
“Mond” nedviprasmiškai ra
šė kad amerikiečiai vadovau
jasi žinomu imperialistų prin
cipu "skaldyk ir valdyk”, kad 
JAV “neįvykdė nė vieno 
mandato nuostato: viskas, kų 
jos padarė ekonomikos ir 
kultūros srityje tarnauja 
tam, kad Mikronezija būtų 
tvirčiau pajungta Washingto- 
nui”. A. Petkus 

na, naktis, diena (150 psl.).
Trečiasis autorės apsakymų 
rinkinys. Jame daugiausia 
vaizduojamas šių dienų jauni
mas, ieškantis savo vietos 
gyvenime.

Avinėlis beragėlis (124 
psl.). J. Degutytės, V. Žilin
skaitės, S. Samulevičienės, 
E. Balionienės ir kitų autorių 
pjesės moksleivių saviveiklai 
ir lėlių teatrui.

Vytautas Mikalauskas — 
Gyvieji piešiniai (40 psl.). 
Kino režisieriaus pasakoji
mas, kaip kuriami multiplika
ciniai filmai. Iliustruota mul
tiplikacinių filmų kadrais. Se
rija “Smalsutis”. S. Butkienė

Trys mergelės 
prie darželio

Trys mergeles prie darželio 
Vartuose rymojo.
Nusiskynę gvazdikėlį 
Žiedelius pešiojo.

Jis man myli-jis nemyli —- 
Kiekviena spėlioja, 
Kodėl šiandien vakarėlį 
Jis pas man neatjojo.

Kai mėnulis plikagalvis 
Danguje prašvito,
Gal jau mano bernužėlis 
Nujojo pas kitų?

Nusiskynė mergužėles 
Raudonų jurginų.
Jurginelis su daug žiedų —- 
Gal jis geriau žino.

Vėl pešiojo ir spėliojo 
Jurgino žiedelius.
Jos nusprendė dar vilioti 
Sau kitus bernelius.

A. P. Gabrėnas
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KLAIPĖDA: KAS YRA IR BUS
Stovėdamas puikiame pa

jūryje ir žvelgdamas į mūsų 
gražią, gintarinę Baltiją, ma
tai didelius laivus, ramiai 
plaukiančius į Klaipėdos uos
tą, nepaprastai išaugusį, su
klestėjusi, turintį sudėtingą 
ir sunkią praeitį, puikią per
spektyvą.

Klaipėda, — vienas seniau
sių Lietuvos miestų, — kaip 
žinia, netrukus pažymės 725 
metų sukaktį. Šimtmečiais 
trukusi Klaipėdos krašto 
okupacija turėjo neigiamos 
įtakos ir miesto vystymuisi. 
Juk miesto ir uosto augimu 
niekas beveik nesirūpino. Po 
pirmojo pasaulinio karo Klai
pėdos veidą nulėmė nedidelis 
uostas, laivų remonto dirbtu
vės, mažos medžio apdirbi
mo, celiuliozės ir tekstilės 
įmonės. Žuvies pramonės 
buržuazinėje Lietuvoje prak
tiškai nebuvo.

Naujoji Klaipėdos istorija
Nauja miesto istorija prasi

dėjo tuomet, kai Tarybinė 
Armija išvijo iš Klaipėdos 
vokiškuosius fašistinius gro
bikus. Sugriautas miestas 
pradėjo keltis iš pelenų ir 
griuvėsių. Pirmaisiais poka
rio metais, padedant visoms 
tarybinėms respublikoms, 
ypač sparčiais tempais vystė
si žuvies sugavimo ir apdirbi
mo pramonė. Kuriant šią 
naują pramonės šaką, buvo 
pastatytas jūrų žvejybos uos
tas, kuris nuolat plečiamas ir 
papildomas naujais, moder
niais įrengimais. Keitėsi ir 
pagrindinės žūklės priemo- 
nės-žvejybos laivai. Iš pra
džių buvo žūklaujama mažai
siais žvejybos botais, tralbo- 
tais, mažaisiais žvejybos tra
leriais, o dabar jau sutinkami 
vidutinieji traleriai-refrižera- 
toriai, didieji žvejybos trale- 
riai-šaldytuvai, plaukiojan
čios bazės, transportiniai ir 
gamybiniai refrižeratoriai. 0 
ir mes patys jau statome 
žvejybinius laivus. Neatpa
žįstamai pasikeitė, išaugo jū
rų prekybos uostas, kuriame 
sutinkami daugelio užsienio 
šalių laivai. Prieš kelis metus 
įkurtos Lietuvos jūrų laivi
ninkystės laivai skrodžia be
veik viso pasaulio jūras ir 
vandenynus, aplanko dauge
lio užsienio šalių uostus.

Klaipėdos pramonė
Miesto industriją apspren

džia išaugęs medvilnės gamy
binis susivienijimas “Triny
čiai”, rekonstruojamas celiu- 
liozės-popieriaus kombina
tas, kelios laivų remonto 
įmonės, plečiama sausųjų ele
mentų gamykla “Syrius”, 
baldų kombinatas, stambios

metais buvo pastatyti mėsos 
ir pieno kombinatai, “Švytu

rio” alaus darykla. Per pasta
ruosius penkerius metus pra
monės produkcijos gamyba 
mieste padidėjo daugiau kaip 
34 proc. Kiekvienais metais 
mūsų statybininkai pastato 
vidutiniškai po 2000 butų.

Toliau vystoma ir gerinama 
prekyba bei visuomeninis 
maitinimas. Pastatėme 3 
stambius prekybinius-visuo- 
meninius centrus. Uosta
miesčio prekybininkai yra 
progresyvių prekiavimo for
mų iniciatoriai respublikoje ir 
šalyje. Diegiamas mechani
zuotas prekių pakrovimas ir 
iškrovimas. Šios naujovės iš
laisvino daug darbo rankų.

Visų mūsų pasididžiavimas
Pastarieji penkeri metai 

labai ženklūs miesto medi
kams. Penkmečio metais pa
statyta naujoji 600 lovų mies
to ligoninė — visų mūsų pasi
didžiavimas. Šioje ligoninėje 
yra visi pagrindiniai skyriai, 
ligoninė aprūpinta naujausia 
medicinine aparatūra. Miesto 
dirbantiesiems atvėrė duris 
statybininkų ir Vakarų laivų 
remonto įmonės poliklinikos, 
dvi vaistinės, kūdikių namai, 
įrengtas kosmetikos kabine
tas moterims.

Sustiprėjo sporto, švietimo 
ir kultūros įstaigų materiali
nė bazė. Naujai pastatyti du 
kino teatrai: “Vaidila” ir “Že
maitija”, kuriuose vienu me
tu gali susėsti 1400 žiūrovų. 
Pastatytos ir įrengtos 2 masi
nės bibliotekos, uždaras atle
tikos maniežas, 2 plaukiojimo 
baseinai, VI ir IV vidurinių 
mokyklų priestatai, 14-ka 
lopšelių-darželių.

Mieste statome nemaža de
koratyvinių skulptūrų, res
tauruojame senamiestį, ple
čiama paveikslų galerija, re
konstruotos tarybinių karių 
kapinės, žuvusiems kariams 
pastatytas monumentas.

Klaipėda tampa ir studen
tijos miestu. Atvėrė duris 
Valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetai, kurių 
dieniniame skyriuje jau dau
giau 600 studentų. Yra A. 
Sniečkaus Kauno Politechni
kos instituto, Šiaulių K. 
Preikšo pedagoginio instituto 
Klaipėdos fakultetai. Konser
vatorijos fakultetai formuoja 
didelį meno mylėtojų būrį: 
muzikantus, dailininkus, cho
reografus, ruošia visai respu
blikai kitus aukšto pasiruoši
mo kultūrinių įstaigų darbuo
tojus. O ir pats miesto kultū
rinis gyvenimas yra nepaly
ginamai judresnis ir turtin
gesnis. Respublikoje gerai 
žinomas liaudies operos teat
ro kolektyvas, mokytojų ka
merinis choras, pavyzdinis 
JįaudŪBs šokių kolektyvas 

v y ž'd in i ai %t at y - 
bos tresto kultūros namų 
vaikų ir kiti kolektyvai, pio

nierių ir moksleivių namų 
šokėjai, estradinis ansamblis 
“Kopų balsai”.

Dideli pasimojimai
Dešimtajame penkmetyje 

bus rekonstruojama ir tech
niškai pertvarkomas daugelis 
miesto įmonių. Mes toliau 
plėsime celiuliozės ir popie
riaus kombinato “Syriaus” 
gamyklą, pastatysime naują 
“Dailės” kombinatą, rekon
struosime namų statybos 
kombinatą. Toliau statoma ir 
Vakarų laivų remonto įmonė, 
duonos kombinatas, išaugs, 
išsiplės mėsos kombinatas.

Numatoma pastatyti 400 
vietų viešbutį. Stos rikiuotėn 
naujas transporto mazgas H. 
Manto gatvėje. Prasidės poli
klinikos, pajėgiančios aptar
nauti per parą iki 1600 lanky
tojų; baldų skyriaus, butinės 
tarnybos atelje statyba.

Per artimiausius 2-3 metus 
baigsime statyti žvejų kultū
ros rūmus ir tarpreisinį vieš
butį. Šiais metais pirmuosius 
lankytojus pakvies jūrų mu- 
ziejus-akvariumas.

Dar vienas naujas rajonas
Į pietus miestas pasistūmės 

dar vienu gyvenamuoju rajo
nu. Bus užbaigtas šeštasis 
gyvenamasis rajonas, ir sta
tybos darbai prasidės septin
tajame, kuris dar projektuo
jamas. Siaurinėje miesto da
lyje pastatysime mūrinį na
mų kompleksą.

Klaipėdiečiai labai gerai su
pranta, kad didelių ateities 
planų įgyvendinimas pareika
laus visų atsidavusio darbo, 
energijos ir ryžto. Ir jie žino, 
kad tai bus padaryta, nes 
mūsų planai realūs, o žmonės 
darbštūs.

Pirmininkas, A. Žalys 
Klaipėdos miesto 

vykdomojo komiteto

Įvairenybės
° Populiarumo rekordininką

— amerikiečių estrados dai
nininką ir kino aktorių Fren
ką Sinatrą vienos televizijos 
laidos metu paklausė: “Ar 
esate laimingas?” Sinatra at
sakė: “Jeigu atsakysiu “ne”,
— rytoj gausiu 3 tūkstančius 
laiškų su vienas už kitą 
geresniais patarimais, kaip 
juo tapti. Todėl atsakau: 
“Esu laimingas!”

° Viename Marselio (Pran
cūzija) alaus bare kabo plaka
tas: “Gerdamas neįkyrėk 
draugams, pasakodamas apie 
savo rūpesčius ir bėdas. Ge
riau apie visa tai papasakok 
savo priešams. Tuo jiems 
suteiksi daug džiaugsmo”.

° Prie saulės laikrodžio Kel
ne užrašyta: “Kai saulės nė- 

. ra, šitas laikrodis stovi”.

LAISVĖ

Tarybinė demokratija ir jos p r a s m ė
L. DIUŽINSKAITĖ
Lietuvos TSR
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko 
pavaduotoja

Prieš 40 metų buvo priimta 
naujoji TSRS Konstitucija — 
nugalėjusio socializmo kon
stitucija. Mūsų šalyje ši diena 
jau seniai tapo visaliaudine 
tarybinės demokratijos šven
te.

Tarybiniai žmonės didžiuo
jasi tuo, kad mūsų šalies 
pagrindinis Įstatymas įteisi
no Spalio revoliucijos iškovo
jimus. Viskas žmogui, viskas 
žmogaus gerovei — toks 
mūsų partijos veiklos tikslas 
ir prasmė. Šie giliai demo
kratiški principai atsispindi 
kiekviename TSRS Konstitu
cijos puslapyje, kiekvienoje 
eilutėje.

Buržuazinių valstybių kon
stitucijos, formaliai skelbda
mos savo piliečių lygybę, 
demokratines teises ir lais
ves, paprastai neturi normų, 
garantuojančių, kad darbo 
žmonės galėtų tomis teisėmis 
ir laisvėmis naudotis. Tuo 
tarpu TSRS Konstitucijoje 
aukso raidėmis užfiksuota vi
suomeninė gamybos priemo
nių nuosavybė realiai pakerta 
šaknis socialinei ir politinei 
žmonių nelygybei.

Konstitucijoje nusakyti 
mūsų šalies visuomeninės ir 
valstybinės santvarkos pa
grindiniai bruožai, valstybės 
organų sudarymo bei jų veik
los principai, tiksliai sufor
muluotos tarybinių piliečių 
pareigos ir teisės, apibrėžtos 
jų socialinių, dvasinių bei 
dorovinių poreikių patenkini
mo garantijos. Sutinkamai su 
mūsų šalies pagrindiniu Įsta
tymu, tarybiniams piliečiams 
garantuojamas darbas ir tei
singas atlyginimas už jį, ne
mokamas mokslas ir gydy
mas, materialinis aprūpini

Dešimtmečio perspektyva
Vienas pagrindinių muzikos literatūros leidėjų Lietuvoje 

— “Vaga”. Muzikos lieidnių redakcija, kaip ir kitos leidyklos 
grandys, parengė dešimtmečio perspektyvinį planą. Muzi
kos leidinių redakcijos vedėjas Boleslovas Zubrickas 
papasakoja apie muzikos literatūros leidybą. Red.

Muzikos literatūra kasmet 
sudaro pastovią dalį “Vagos” 
leidyklos produkcijos.

Per daugelį metų nusisto
vėjo muzikinės literatūros 
leidybos tradicijos. Leidybi
niai planai suskirstyti į tris 
pagrindinius skyrius: vokali
nė muzika, instrumentinė 
muzika ir muzikologija. Nusi
stovėjo ir natų spausdinimo 
techninės poligrafinės tradi
cijos. Muzikinės literatūros 
leidimui paspartinti, ypač na
toms dauginti, kol kas racio
nalių priemonių nesuranda
ma. Panaši padėtis ir visoje 
šalyje bei užsienyje. Sis klau
simas užpernai buvo svarsto
mas Tarptautinėje muzikos 
literatūros leidėjų konferen
cijoje Maskvoje.

Praėjęs dešimtmetis gero
kai praturtino knygų lenty
nas nauja muzikine literatū
ra. Pagrindinė leidybos kryp
tis — knygos apie lietuvių 
muzikos klasikus, leidiniai 
apie lietuvių tarybinius kom
pozitorius, taip pat lietuvių 
klasikinės ir tarybinės muzi
kos populiarinimas. Pasirodė 
nemaža muzikologų darbų: 
monografijos apie J. Naujalį, 
S. Šimkų, J. Gruodį, A. 
Budriūną, J. Čiurlionytės 
“Liaudies dainų bruožai”, J. 
Gaudrimo “Kompozitoriai ir 
muzikologai”, J. Kazlausko 
“Muzikos instrumentai ir 
partitūra”, A. Krutulio “Mu
zikos terminų žodynas”.

Išėjo nemaža vokalinės ir 
instrumentinės muzikos leidi
nių, iš kurių bene reikšmin

mas senatvėje, suteiktos pla
čios galimybės dalyvauti, 
sprendžiant valstybės bei ki
tus visuomeninius reikalus.

Kalbėdamas savo rinkė
jams, TSKP CK Generalinis 
sekretorius draugas L. Brež
nevas yra pabrėžęs, jog di
džiausias mūsų šalies iškovo
jimas yra tas, kad kiekvienas 
jos pilietis gali jaustis lygiu 
su visais kitais. Jis žino: 
visada, kas beatsitiktų, jis 
neliks vienišas, esant reika
lui, jį užtars, jam padės, ne 
tik darbo kolektyvas, bet ir 
valstybė. Štai kodėl kiekvie
nas tarybinis žmogus tiek 
darbo kolektyvo, tiek valsty
bės reikalus laiko savais rei
kalais, kuriuos jis privalo 
spręsti kartu su visais savo 
šalies piliečiais. Tai kokybiš
kai naujų, socialistinių visuo
meninių santykių pavyzdys.

Tiktai liaudies valdžia galė
jo taip išaukštinti darbo žmo
gų. Gyvendamas tarybinėje 
visuomenėje, jis nežino, kas 
yra eksploatacija ir nedar
bas, politinė ir nacionalinė 
diskriminacija, kitos sociali
nės blogybės, nuo kurių ken
čia darbo žmonės kapitalisti
niame pasaulyje. Tarybiniai 
darbininkai, kolūkiečiai, inte
ligentija turi plačias galimy
bes visapusiškai ugdyti ir 
reikiamai panaudoti savo kū
rybines jėgas ir sugebėjimus. 
Sukauptas šioje srityje mūsų 
šalies patyrimas yra įkve
piantis pavyzdys viso pasau
lio darbo žmonėms jų kovoje 
už savo pilietines teises bei 
socialinius ekonominius pa
keitimus.

Tarybiniai žmonės su ne
slepiamu pasididžiavimu 
šiandien taria V. Lenino žo
džius: “Valstybė tai — mes”. 
Ir tikrai: sąmoninga liaudies 
masių politinė veikla — tai 
itin svarbus valstybinės val
džios faktorius. Kova už ko
munizmo sukūrimą neatski
riamai susijusi su visapusišku 

giausi — “Chorai iš lietuviškų 
operų” I ir II dalys, V. 
Paketūro ir A. Griciaus 
“Gamtos-duetai”, V. Lands
bergio “Pavasario sonata”, 
V. Krakauskaitės “Jaunasis 
pianistas”, K. Brundzaitės 
vokalinių kūrinių rinktinė. 
Kruopščiai padirbėta, lei
džiant Respublikinės jubilie
jinės dainų šventės repertua
rą — išėjo 14 leidinių.

Sudarant leidybinius pla
nus ateinančiam dešimtme
čiui, tartasi su LTSR Kompo
zitorių sąjunga, ypač Muziko
logų sekcija, atsižvelgta į 
LTSR Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo bei LTSR 
Švietimo ministerijų pagei
davimus. Perspektyvinį pla
ną apsvarstė “Vagos leidyk
los visuomeninė muzikos ta
ryba.

Muzikos literatūros leidy
bos dešimtmečio plane steng
tasi i aprėpti kuo daugiau 
kompozitorių, kuo įvairesnių 
žanrų — nuo lietuvių liaudies 
dainų iki kompozitorių nau
jausių kūrinių. Ypač didelį 
dėmesį skyrėme muzikologų 
darbams': numatyta išleisti 
knygas apie M. Petrauską, J. 
Gruodį, B. Dvarioną, J. Šve
dą ir apie daugelį kitų lietu
vių klasikų bei tarybinių 
kompozitorių.

Be to, bus leidžiamas mūsų 
kompozitorių kūrybinis pali
kimas, lietuvių liaudies dainų 
rinktinės, muzikos vadovė- 
liai vidurinėms ir aukšto
sioms muzikos mokykloms. Į 
perspektyvinį planą įtraukti
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socialistinės demokratijos iš 
vystymu, Tarybų šalies vai 
stybingumo stiprinimu, ypač 
Darbo žmonių deputatų tary
bų vaidmens didinimu.

Sutinkamai su TSRS Kon 
stitucija, visu grandžių Tary
bas musų šalyje renka darbo 
žmonės visuotinu, lygiu ir 
betarpišku tinkamu būdu, 
slaptai balsuojant. Darbo 
žmonių deputatų tarybos gi 
liai demokratinės ir pagal 
savo sudėtį. Antai į 765 musų 
respublikos Tarybas — pra
dedant apylinkių ir gyvenvie
čių Tarybomis ir baigiant 
respublikos Aukščiausiąja 
Taryba — yra išrinkta apie 
29 tūkstančius deputatų, ku 
rių absoliuti dauguma 
darbininkai ir kolūkiečiai. 
Deputatais išrinkti 48 Tary
bų Sąjungos Didvyriai ir 
Socialistinio Darbo Didvy
riai, daugiau kaip 10 tūkstan
čių žmonių, apdovanotų 
TSRS ordinais ir medaliais. 
Respublikos visų grandžių 
Tarybose atstovaujama 20- 
čiai tautybių, beveik pusė 
deputatų — moterys.

Visa tai rodo, kad Tarybos 
yra tikri liaudies organai, 
turintys plačiausius ryšius su 
masėmis, didelius konstituci
nius įgaliojimus. Tarybų liau
diškumą patvirtina ir tas 
faktas, kad nuo naujosios 
TSRS Konstitucijos priėmi
mo 1936 metais valstybės 
valdymo mokyklą Darbo 
žmonių deputatų tarybose 
jau praėjo apie 23 milijonus 
šalies piliečių.

Tačiau V. Lenino nurody
mo — tegu kiekvienas darbi
ninkas suvokia, jog jis valdo 
šalį — nereikia suprasti vien
pusiškai. Kalbėdami apie so
cialistinę demokratiją, mes 
turime omenyje ne tik tarybi 
nių piliečių teises, bet ir jų 
pareigas. Aktyviai dalyvauti 
valstybės, visuomenės, ga
mybos valdyme — reiškia, 
visų pirma, teisingai suprasti 

ir mūsų jaunesniųjų kompozi
torių — J. Andrejevo, O. 
Balakausko, F. Bajoro, J. 
Domarko, P. Fledžinsko, J. 
Juozapaičio, A. Kubiliūno, G. 
Kuprevičiaus, V. Montvilos, 
A. Senderovo, J. Sirvinsko, 
V. Švedo — kūriniai. Didelį 
dėmesį skyrėme chorinės 
muzikos leidybai, instrumen
tiniams kūriniams.

Ateinantį dešimtmetį at
naujinsime prieš keletą metų 
ėjusias jaunojo vokalisto, 

savo pilietinę pareigą, nenuil 
štamai rūpintis, kad dar la 
biau suklestėtų musų Tėvy 
nes ekonomika ir kultūra, 
šventai vykdyti TSRS Rons 
titucijos reikalavimus. Bu 
tent taip elgiasi absoliuti 
dauguma tarybinių žmonių, 
naudodamiesi TSRS Konst i 
tucijos jiems suteiktomis dj 
džiulėmis teisėmis, jie su 
pasiaukojimu vykdo milžinis 
kus komunizmo kūrimo musų 
šalyje planus.

Brandaus socializmo suku 
rimas ir naujos istorinės žmo 
nių bendrijos tarybines 
liaudies susiformavimas rnu 
sų šalyje, išaugusi Tarybų 
šalies ekonominė galia bei 
tarptautinis autoritetas 
toks rezultatas musų prakti 
nės veiklos, kurioje vadovą 
vomės prieš 40 metų priimta 
TSRS Konstitucija. Štai ko 
dėl mes šiandien turime visiš 
ką teisę teigti, jog esame 
pasiekę kokybiškai na u 
ją socialinio politinio musų 
visuomenės išsivystymo lyg), 
žyminti naują pakopą kelyje 
iš socializmo j komunizmą.

Pagrindine t a r y bi n i o v a 1 
stybingumo raidos kryptimi, 
be abejo, ir toliau lieka 
visapusiškas socialistinės de 
mokratijos plėtojimas. Sis 
programinis Komunistų par 
tijos teiginys įrašytas TSKP 
XXV suvažiavimo dokumen 
tuose, visų pirma, draugo L. 
Brežnevo ataskaitiniame pra 
nešime, kalbant apie naujos 
TSRS Konstitucijos — išvys 
tyto socializmo epochos kon 
stitucijos projektą. Naujasis 
pagrindinis musų valstybės 
įstatymas turės įteisinti vi 
sus politinius, ekonominius ir 
socialinius laimėjimus, pa 
siektus per šešiasdešimt Ta 
rybų valdžios melų.

Tai bus naujas akstinas 
toliau plėtoti socialistinę de 
mokratiją —- vieną svarbiau 
šių tarybinės visuomenės po 
litinių iškovojimų.

akordeonisto serijas, tęsime 
atskirų kurinių ir jaunojo 
pianisto serijas, pasirodys 
smuiko ir violončelės mokyk 
los, toliau bus leidžiami popu 
liarių dainų dainynėliai.

Muzikos leidinių redakcija 
jau nepajėgia patenkinti išau
gusių muzikinės visuomenės 
poreikių. Mes galime išleisti 
tik mažą dalį žymiai pagausė
jusios LTSR Kompozitorių 
sąjungos narių kurinių, muzi 
kolegų darbų.
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Lenino premijos laureatas Gediminas Jokūbonis baigia kurti 
Maironio skulptūrą, kuri bus pastatyta Kaune prie 
Literatūros muziejaus. M. Baranausko nuotr.

BRIDGEPORT, CONN.
ŠIS TAS IŠ LDS 
74 KP. VEIKLOS

Kuopos susirinkimas įvyko 
Lietuvių Svetainėje sausio 2 
dieną. Susirinkimas nariais 
buvo neskaitlingas. Mat, oras 
buvo šaltokas, nemažai ir 
prisnigta, taipgi ir slidu. 
Reiškia, vaikščioti buvo ne
patogu, ypatingai senesnio 
amžiaus žmonėms.

Bendrai imant, šiuo laiku 
LDS 74 kp. stovis nėra taip 
jau džiugus. Finansų rast. A. 
Yuskovic savo metiniame ra
porte pabrėžė, kad kuopa 
1976 metais nariais nepaau
go, atvirkščiai, dar sumažė
jo. Mat, keturi nariai mirė, o 
keturi jaunuoliai savo 20 
metų apdraudą atsiėmė ir 
paleido LDS. Tuo tarpu gau
tas tiktai vienas naujas na
rys.

Nusitarta tuoj po sekamo 
susirinkimo, kuris numatytas 
Velykų dieną, turėti pietus. 
Auka $3.

Perrinkti kuopos viršinin
kai. Buvusioji pirm. M. Va
latkienė dabar bus vicepir
mininke, o buvusioji vicepir
mininkė Jeane Rigly bus 
pirmininke. Finansų rašt. 
Amelia Yuskovic, jos pagel- 
bininkė — Sinty Rigly, iždi
ninkė — M. Strižauskienė. 
Tuščia vieta dar kol kas 
protokolų raštininko.
truputis Žinių

Prieš kelias dienos vieti
niuose laikraščiuose didelė 
mis raidėmis pasirodė nepa
prasta naujiena, būtent, kad 
Sikorsky lėktuvų kompanija 
laimėjo milžinišką užsakymą 
iš federalinės valdžios pasta
tyti V H-60 rūšies karinių 
helikopterių už tris bilijonus

ir keturis šimtus milijonų 
dolerių. Ta žinia nemažai 
pradžiugo bedarbius. Mat, iš 
Sikorskio fabriko buvo atleis
ta 600 darbininkų, kurių be
darbės apdrauda jau pasibai
gė. Tai yra pagrindo džiaug
tis. Sis milžiniškas užsaky
mas reiškia 2,500 naujų dar
bų.

Bet bedarbiai dar kol kas 
turi savo diržus suveržti, nes 
tas didelis kontraktas dar 
tiktai prisiruošimo stadijoje. 
Kaip laikraščiai paduoda, ims 
apie metus ar dvejus, pakol 
tas didelis darbas išsijudins. 
O jį užpildyti truks apie 8 
metus!

Tai tiek šiuom kartu . . . ' ” 
Šidlavos Žemaitis

Montreal, Que.
LIGONIAI

A. Račiūnienė kuris jau 
laikas kai guli St. Gabrini 
ligoninėje.

V. Ivaškevičienė serga R. 
Viktorijos ligoninėje.

E. Zavišiūtė (Vilimienė) 
smarkiai sužeista automaši
nos. Abi kojos laužtos. Guli 
Verdun General ligoninėje.

St. Virbalus, netikėtai pa
slydus, smarkiai sužeidė nu
garą, lanko ligoninę.

P. Valatkienė puolė ir susi
laužė ranką.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.
IŠVYKO

J. Kaušyla su dukrele Da
nute išvyko į Florida.

L. Keršytė išvyko į Nas
sau, K. Taparauskas į Baha
mas.

Linkiu linksmai pasigauti 
saulutės spindulių. J-na

LONGUENIL, QUE., CANADA

PADĖKA

Mirus mano vyrui

Alekui V eršinskui
Išreiškiu širdingą padėką visiems, kurie aplankė 

ji šermeninėje. Dėkoju už gėles, už užuojautos 
laiškus, už raminančius žodžius. Didžiai dėkinga 
tiems, kurie palydėjo į jo paskutinę kelionę; už 
patarnavimą su mašinomis,nes ne arti teko važiuoti.

Neužmirštamai dėkinga esu mano vaikų drau
gams už paruošima pietų: A. Karilienei, A. 
Astrauskienei, N. Nakrušienei. Ne tik jos dirbo, bet 
ir pačios prisidėjo.

Su dėkingumu prisiminsiu tuos, kurie ištiesė 
ranką, liūdesio valandomis.

Ačiū visiems, daug kartu.

o. veršinskiene
ir dukters šeima — jo podukra

ŽYMIOJI LIETUVOS DAILININKĖ

IŠTIKIMA GAMTOS GROŽIUI
Sukako 70 metų kukliai, 

tačiau liaudyje labai populia
riai ir mylimai, kaunietei 
dailininkei Veronikai Sleivy- 
tei. Nors jos tėvai buvo 
neturtingi valstiečiai ir turė
jo gausią šeimą, bet iš pasku
tiniųjų leido dukrą į mokslą. 
1934 metais Veronika baigė 
Kauno meno mokyklos grafi
kos skyrių ir pradėjo dirbti 
Žemės ūkio ministerijoje 
braižytoja. Vėliau mokytoja
vo Kauno amatų mokyklose., 
1940-1941 buvo Kauno V, o 
1944-1946 metais XI amatų 
mokyklos direktore.

Lygiagrečiai su darbu įstai
gose V. Sleivytė piešė ir tapė 
tai, kas ją jaudino, buvo 
artima. Kūrybinę veiklą pra
dėjusi grafikos darbais, poka
riais metais atsidėjo tapybai, 
įdedama daug meilės ir šir
dies savo tėviškės peizažams.

Grafinėse kompozicijose — 
“Kaimo malūnas“ (1934), 
“Bulves skutant’ ’ (1937),
“Laiškas dukrelei” (1939), 
“Nuoširdi išmalda” (1940), 
“Skurdas’ ’ (1942) — atsi
spindi laikmečio bruožai, sa
vo tematika lygiuojasi į ge
riausius lietuvių realistinės 
kūrybos dailės pavyzdžius.

Tarybiniai metai atvėrė 
dailininkei naujas plačias per
spektyvas dailei, kūrybai. 
Su molbertu, palete ir teptu
ku ji keliauja į įvairius Lietu
vos kampelius, stebi liaudies 
gyvenimą, atkuriamojo dar
bo ritmą ir dideles permainas 
mūsų šalyje. Tose išvykose 
gimė peizažai “Antašavo til
tas” (1947), “Tėviškės darže
lis” (1948), “Rugiapiūtė tary
biniame ūkyje” (1949), “Pa
langos jūra” (1955). Ypač 
praplatėjo dailininkės geo
grafinis horizontas, o/j tuo 
pačiu ir galimybės/ kai ji 
įsigijo nuosavą automobilį. 
Tarp tuo laiku išvydusios 
pasaulį naujos tematikos pa
minėtini paveikslai “Žvejų 
bazė Vanagupėje“ (1958), 
“Laivų remontas Klaipėdo
je” (1962), “Kopų pušaitės

Mielas drauge Antanai ir visi laisviečiai!
Literatūrinius susitikimus, 

kuriuose tenka dalyvauti mū
sų rašytojams, o taip ir nian, 
ruošiame ne savo iniciatyva. 
Juos organizuoja prie Rašy
tojų sąjungos veikiąs Litera
tūros propagandos biuras, 
kuriam vadovauja rašytojas 
F. Jokubauskas. Tam Biurui 
tarpininkaujant per metus 
Lietuvoje suruošiama apie 
400 literatūros vakarų ir 
įvairių susitikimų. Tie rengi
niai būna ir individualūs, ir 
kolektyviniai, o kartais juose 
dalyvauja ir artistai bei daini
ninkai. ISĮeseniai, gruodžio 9 
d. poetų grupė skaitėme savo 
kūrybą ir dalinomės mintimis 
Menininkų rūmuose, tuose 
pačiuose, kuriuose seniau 
viešpatavo caro gubernato
riai, paskui Lenkijos vaiva
dos, o dabar skamba lietuvių 
meno kūryba.

Už kelių dienų, gruodžio 15 
d., literatūrinį susitikimą tu
rėjau įdomią parodą, kurioje 
parodyta elektrifikacijos rai
da Lietuvoje. Pasirodo, kad 
Rusijos imperijoje pirmoji 
elektrinė buvo įrengta 1889 
m. Carskoje Selo mieste, 
imperatoriaus rezidencijoje, 
antroji pastatyta Voroneže, o 
trečiąją elektrinę kunigaikš
čio Bogdano Oginskio suma
nymu įrengė Rietave. Bur
žuazinės santvarkos metais 
Lietuva buvo nepaprastai at
silikusi elektros gamybos at
žvilgiu — ji stovėjo priešpa
skutinėje vietoje Europoje, 
nes mažiau elektros tekdavo 
tik Albanijos gyventojams.

LAISVĖ

VANDALINAS JUNEVIČIUS
Palangoje” (1965) ir kiti. 
Siems kūriniams būdingas 
nuoširdus, švelnus potepis. 
Iš pastaraisiais metais nuta
pytų peizažų “Pilkuma pajū
ryje”, “Jūros simfonija”, “La
banakt, Palanga” matosi, kad 
ji jautriai gilimasi į gamtos 
nuotaikas.

Dailininkė nesivaiko įman
trių formų, bene vienintelė 
Lietuvoje puoselėja pasteles 
techniką, yra realistė, vi
siems suprantama. Tiesa, 
1976 metais jos sukurti pa
veikslai “Iš kelionės“, 
“šauksmas meilei”, “Sve
čiams” jau laisvesnio potepio.

Savo artimiesiems V. Slei
vytė piešė ir portretus. Iš jų 
paminėtini “Steponas Sleivys 
(1926, 1967), “Marijona Slei
vytė ir Jadvyga Budžinskie- 
nė” (1942) bei kiti.

Tačiau daugiausia ji žinoma 
kaip natiurmortų tapytoja. 
Juose vyrauja gėlės: “Saulė
grąžos” (1948), “Pro studijos 
langą”, “Vėdrynai” (1955;, 
“Studentui dovana’ ’ (1957) 
ir daugybė kitų. Dailininkės 
natiurmortais gėrisi ne tik 
vyresnės kartos atstovai, bet 
ir šiandieninis jaunimas. Ir 
tai mestebėtina, nes jos kū
ryboje kiekvienas randa dva
siai poilsį, džiaugsmą, žavesį, 
ji priverčia žiūrovą dar ge
riau pamilti gamtą, tą nuo
stabią pasaulio dalelę.

Geru žodžiu meno garbin
tojai V. Sleivytę prisimena ir 
kaip visuomenininkę. Bur
žuazijos valdymo metais ji 
energingai būrė dailininkes į 
Lietuvos moterų darbininkų 
draugiją, 1938-1940 metais 
buvo jos pirmininke, padėjo 
surengti pirmąją šios draugi
jos parodą,,, ..........

Tapytoja ieško įkvėpinto 
gamtoje, todėl jos kūriniai 
nuoširdūs, patrauklūs, įdo
mūs. Ji neslepia savo darbų 
nuo plačiosios visuomenės. 
Su personalinėmis parodo
mis dailininkė aplankė Vil
niaus, Kauno,Šiaulių, Klaipė
dos, Palangos, Svėdasų, Va

Dabar Lietuvoje gaminama 
elektros 125 kartus daugiau, 
negu buržuazinės santvarkos 
laikais — apie 10 miliardų 
kilovatvalandžių.

O štai dabar grįžtu iš 
kelionės į Lietuvos pajūrio 
kraštus, kur Literatūros pro
pagandos biuras suorganiza
vo tris literatūrinius susitiki
mus. Jų pirmasis įvyko Šilu
tėje. Kadangi turėjau pake
leivių į Suvalkiją, važiavau 
per Sakius, manydamas prie 
Kidulių persikelti keltu per 
Nemuną į Jurbarką. Tačiau 
pasirodė, kad dėl vis stiprė
jančių šalčių keltas nebevei
kia. Tad teko per Sudargą 
važiuoti į Kaliningrado sritį, 
žodžiu sakant, per buvusią 
Rytprūsių žemę.

Gana keistai mums, vyres
nio amžiaus žmonėms, atsi
menantiems senus laikus, at
rodo, kad į vakarus nuo 
Lietuvos atsiduriame Rusijos 
srityje. Vokietijos siena da
bar kažkur toli į vakarus 
nustumta. O kadaise mania
kas Hitleris su savo šunauja 
projektavo “Didžiosios Vo
kietijos” sienas pastūmėti 
500 kilometrų į rytus, taigi, 
toli už Lietuvos, kuri turėjo 
būti su visa lietuvių tauta 
nušluota nuo žemės pavir
šiaus.

Pravažiavę eilę miestų, 
miestelių ir kaimų, pasiekia
me Sovietską (taip dabar 
vadinamas Tilzitas arba Til
žė). Šį miestą pirmą kartą 
pamačiau 1927 metais. Važia
vau tada kaip žurnalistas, 

balninko, Sakių ir kitų vieto
vių gyventojus.

Gruodžio 18 d. partijos ir 
vyriausybės atstovai, plačioji 
visuomenė su gėlėmis ir do
vanomis skubėjo į M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų. Su
tartą valandą pasipuošiusi 
tautiniais drabužiais įžengė į 
salę dailininkė Veronika Slei
vytė. Ją pasitinka audringais 
ploimas svečiai, atėję pami
nėti dalininkės 70-ąsias gimi
mo ir 45-ąsias kūrybinio dar
bo metines.

Muziejaus direktorius, Lie
tuvos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas Petras Stauskas, la
bai gerai įvertinęs V. Sleivy
tę ir jos darbus, atidarė 
minėjimą. Po to kalbėjęs 
partijos, vyriausybės ir savo 
vardu LKP Kauno miesto 
komiteto pirmasis sekreto
riui Vladislovas Mikučiaus- 
kas pasveikino jubiliatę ir 
įteikė Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo garbės raštą. Iš Vilniaus 
atvažiavo dailininkę pasvei
kinti Lietuvos TSR dailinin
kų sąjungos valdybos pirmi
ninko pavaduotojas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas Pranas Gudynas, geriau
sios sėkmės tolesnėje veiklo
je jai linkėjo Kauno dailinin
kai, architektai, gydytojai, 
buvę mokiniai, bendradar
biai, mokytojai, mokytojai 
pensininkai, pionieriai, pa
vieniai asmenys.

— Mums garbė, kad Ku
piškio rajono dukra nusipelnė 
tokios šlovės, — kalbėjo ku
piškėnų delegacijos atstovas, 
— kad ji turi tiek daug 
bičiulių ir garbintojų. Tai 
matosi iš atėjusių ją pagerbti 
svečių. Kad geriau prisimin
tum savo.kaimynus ir tėviškę 
mes Tau, Veronika, be nuo
širdžiausių sveikinimų ir lin
kėjimų atvežėm dar šį tą.

Ir kupiškėnų delegacija ant 
dovanų stalo padėjo kelioli
kos kilogramų kupiškėnų sū
rį, didžiulį duonos kepalą ir 
statinaitę alaus. Po to užtrau-

Rygos laikraščio “Jaunakas 
Žinąs” redakcijos pavedimu. 
Tačiau ta proga pasimačiau 
su Vydūnu, įdomiai pasikal
bėjome. Susitikau ir su E. 
Jagomastu, parašiau straips
nį į jo leistą “Naująjį Tilžės 
Keleivį”, išreikšdamas pasi
piktinimą lietuvių persekioji
mu. Su tenykščiu jaunu vei
kėju V. Mačiulaičiu motociklu 
daug Rytprūsių kelių išvaži
nėjome.

Visa tai prisiminiau važiuo
damas pakitėjusios, nuo karo 
nukentėjusios, dabar atstaty
tosios Tilžės-Sovietsko gat
vėmis. Tiltas per Nemuną 
buvo sugriautas. Kadaise tą 
tiltą vadino “Luizos tiltu”, 
Prūsijos karalienės Luizos 
garbei. Dabar^cia tiltas nau
jas, bet išlikusi senoji jo arka 
kairėje Nemuno pusėje. Tiltą 
pervažiavus atsiduriame lie
tuviškoje Panemunėje, o to
liau Pagėgiai, netrukus ir 
Šilutė, kuri išliko sveika iš 
karo audrų. Centrinėje gat
vėje mažai ir pasikeitimų 
matyti, tik vienas kitas nau
jas daugiaaukštis namas pa
statytas. Tačiau pasukus į 
šoną matai išaugusius naujus 
kvartalus, naujas pramonės 
įmones. Mieste apie 13,000 
gyventojų, veikia keturios 
vidurinės mokyklos, žemės 
ūkio technikumas, kultūros 
namai, kuriuose gyvuoja 
Liaudies teatras.

Literatūrinis susitikimas 
įvyko Šilutės centrinėje bi
bliotekoje, dalyvavo daugiau
siai mokytojai, tarnautojai,

5-TAS PUSLAPIS

Veronikos Šleivytės autoportretas

kė “Ilgiausių metų”.
Telegramomis jubiliatę 

sveikino Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė, Lie
tuvos TSR dailininkų sąjun
gos valdybos pirmininkas, 
TSRS liaudies dailininkas, 
TSRS Dailės akademijos tik
rasis narys profesorius Jonas 
Kuzminskis, Lietuvos TSR 
dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotojas. 
Lietuvos TSR liaudies daili
ninkas skulptorius Konstan
tinas Bagdonas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas Kazys Šimonis, Lietuvos 
TSR nusipelnęs žurnalistas, 
“Tiesos" dienraščio vyriau
siasis redaktorius Albertas 
Laurinčiukas ir kiti kultūros 
veikėjai.

Jubiliatėm .padėkojo už svei
kinimus, linkėjimus, gėles, 
dovanas, pasižadėjo ir toliau 
tapyti vertus mūsų epochos 
kūrinius, o vėliau visus juos 
atiduoti liaudžiai.

Po oficialios dalies svečiai 
buvo pakviesti į penkiasde- 

Įšimt pirmąją V. Šleivytės | 

atvyko rajono Darbo Žmonių 
deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkė Rožė 
Nagienė ir to komiteto Kultū
ros skyriaus vedėjas A. Ma
žeika. Vakarui vadovavo bi
bliotekos darbuotoja G. Moc
kienė.

Tą pačią dieną nuvykau į 
Kintų gyvenvietę prie Kuršių 
marių, esančią J. Čiulados 
vardo žuvininkystės tarybi
nio ūkio centru. Jonas Čiula- 
da karo metu buvo pasižymė
jęs partizanų būrio vadas, o 
vėliau ilgus metus vadovavo 
šiam tarybiniam ūkiui, tad jo 
vardu ūkis ir pavadintas. 
Kintiečiai verčiasi ne tiek 
žvejyba, kiek gyvulininkys
te, tarybinis ūkis turi apie 
1000 karvių, daug kiaulių ir 
paukščių. Beveik kas trečias 
kiemas turi nuosava lengvąją 
mašiną, taigi gyvena pasitu
rinčiai, gerai uždirba. Vaka
ras įvyko vidurinėje mokyk
loje, kurios direktorė Z. Čer

Po Justo Paleckio literatūrinio vakaro Šilutėje: Kultūros 
skyriaus vedėjas A. Mažeika, Centrinės bibliotekos vedėja 
Užnuozerienė, mokytoja Zibutienė, J. Paleckis, Šilutės 
rajono Darbo Žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komite
to pirmininkė Rožė Nagienė.

kūrinių parodą, skirtą daili
ninkės sukaktims. Joje galėjo 
pasigerėti reikšmingiausiais 
jubiliatės darbais.

Nepaisant to, kad dailinin
kė jau įžengusi į darbo vete
ranų pakopą, ji judri, žvali, 
visada jaunatviškai nusitei
kusio, pilna kūrybinės ener
gijos. Meno garbintojai tikisi, 
kad ji nudžiugins juos dar ne 
vienu žaviu kūriniu.

Skubina pirkti 
Amerikos ginklus

Washingtonas. — Iš Saudi 
Arabijos ateina žinios, kad 
jos vyriausybė skubina kuo 
daugiausia gauti iš Amerikos 
vėliausių ginklų. Arabijos 
biudžeto 15 procentų eina 
militariniams reikalams. Jau 
ir dabar ji yra viena aukš1- 
čiausia ginkluotų šalių pasau
lyje.

Damascus. — Sirija rado 
kaltais padėjime bombos tris 
žmones — du sirijiečius ir 
vieną palestinietį. Tik už 
trijų valandų po nuteisimo 
visi tapo pakarti.

niauskienė pirmininkavo. 
Kaip visur, aš ne vien skai
čiau savo kūrybą, bet ir 
pasakojau epizodus iš praei
ties bei apie dabarties aktua
lius klausimus, atsakinėjau į 
klausytojų paklausimus.

Dar vienas susitikimas įvy
ko Klaipėdoje Aklųjų gamy
biniame kombinate veikian
čioje skaitykloje. Apžiūrėjau 
kombinatą, kuriame dirbą 
apie 600 žmonių, jų pusė 
neregiai. Gamina iš skardies 
konservavimo indų dangte
lius, bonkų kamščius ir k. 
Šios įmonės direktoriumi yra 
Aklųjų draugijos veikėjas J. 
Martinkus. Grįždamas per 
Kauną dalyvavau žinomosios 
veikėjos Janinos Narkevičiū
tė Čygienės 60-mečio minėji
me ir lentos prie jos gyvento 
namo Donelaičio g. atidengi
mo iškilmėse.

Su geriausiais linkėjimais
Justas Paleckis

Kaunas-Vilnius, 1976. X 11.22
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Amerikos liaudis neteko 
pažangaus dailininko

Manhasset, L. I. — Sausio 
7 d. čia ligoninėje nuo širdies 
smūgio mirė William Grop- 
per, 79 metų, pažangus vei
kėjas, kovotojas ir nepapras
to talento dailininkas, tapyto
jas, karikatūristas. Jis gimė 
1897 m. New Yorke biednoje

William Gropper 1935 m.

PHILADELPHIA, PA.
“DIEVO RYKŠTĖ”

Krikščionys katastrofiškus 
įvykius vadina “dievo rykš
tė”!’ Pereitais metais čia lai
kytam Veteranų suvažiavime 
Bellevue Stratfordo viešbu
tyje staiga mirė 29 ir skau
džiai susirgo 151 delegatas.

Apie katastrofišką įvykį 
spauda mažai rašė. Mirimo ir 
susirgimo priežasties vis dar 
“nesuranda” ar neskelbia. 
Vietinis sveikatos Biuras ra
portuoja, kad tai stebuklin
gas įvykis. Washingtono 
Pentagono sveikatos biuro 
tyrinėtojai kaltina kokią tai 
jiems nežinomą bakteriją. 
180 veteranų šeimų ir virš 
400 viešbučio darbininkų-tar- 
nautojų labai skaudžiai “die
vo rykštės” nubausti.

Bet štai Veteranų Lygos

Miami, Fla.
METINIS KUOPOS 
BAZARAS

Ši pramoga jau netoli, šių 
metų sausio 26 dieną, LSK 
salėje. LLD kuopos metiniai 
bazarai, su gera draugų ir 
draugių parama, visuomet 
buvo sėkmingi. Tad ir šių 
metų mūsų “kermošius”, tiki
mės, duos gražios paramos 
geram tikslui — mūsų spau
dai ir pažangiam judėjimui.

Bazaro sėkmingumas pri
klauso nuo to, kiek gaunama 
daiktų, dovanų išleidimui. 
Jūsų dovanos galima prista
tyti iš anksto, įduoti J. 
Nevinskui ar J. Smalenskui. 
Žinoma, tai galima atlikti ir 
tą pačią dieną, sausio 26. 
Kviečiame jus į talką geram 
tikslui. Bazaro Komisija

Paieškau
Moters bei vyro gyventi 

mano namuose Bridgeport, 
Conn. Aš esu senyva mote
ris.

Adresas: 101 Park Ter
race. Telefonas: 579-2884 

didelėje žyd šeimoje ir visą 
gyvenimą buvo ištikimas dar
bo liaudies interesams.

Savo karjerą kaipo karika- 
turistas-tapytojas jis pradėjo 
1917 m prie dienraščio “The 
Tribune”, bet 1919 metais iš 
jo pasitraukė ir pradėjo ben
dradarbiauti pažangiosios vi
suomenėje spaudoje — žur
naluose “Masses”, “The New 
Masses”, “Liberator”, laik
raščiuose — “Freiheit” ir 
“The Daily Worker". Jo kū
ryba šiandien eksponuojama 
pačiuose didžDi . Juose šios 
šalies muziejuose ir užtinka
ma įvairiose įstaigose.

Bet makartistinės reakcijos 
laikais buvo, kaip ir visi 
žangieji veikėjai visose profe
sijose, velionis buvo žiauriai 
puolamas, persekiojamas ir 
terorizuojamas, 1953 metais 
Valstybės departamentas už
draudė jo kūrybą eksponuoti 
ir jis pats buvo pašauktas 
senatiniam ragangaudžių ko
mitetui atlikti “išpažintį”. 
Bet ir žiauriausios represijos 
jo neišmušė iš pasirinkto 
gyvenimo kelio.

adjutantas Edward T. Hoak, 
nugirdęs, kad būsiantis pre
zidentas J. Carter planuojąs 
paskelbti visiems pasišalinu
siems nuo kariškos tarnybos 
dėl Vietnamo karo amnestiją, 
pirmiausia įsakė Pennsylva- 
nijos veteranams boikotuoti- 
nedalyvauti naujo prezidento 
įšventinimo ceremonijose 
sausio 20 d. Dabar jis šaukia
si ir į visus šalies veteranus, 
kad nedalyvautų įšventinimo 
ceremonijose. Ir ką tas ponas 
viršininkas dar plepa: pasiša
linusius nuo karo vadina 
žmogžudžiais, plėšikais, ko
munistais — jie atimsią dar
bus iš “gerų amerikonų” ir t. 
t.

Kaip skelbiama, nuo karo 
prasišalinusių esą nuo 18 iki 
20 tūkstančių Amerikos jau
nuolių. Bet ponas Edward T. 
Hoak nenori priminti, kad tik 
iš vienos Kubos į Miamį, 
Floridą yra atvykusiu nema
žiau kaip 7 šimtai tūkstančių, 
kurie aprūpinti gera pensija, 
arba gali bile kur įsidarbinti.

Apie Cubos bėglius žinios iš 
National Geographic žurnalo, 
37, sausis, 1977 m.).

Ponui E. T. Hoak turėtų 
būt žinoma, kad pagal Ameri
kos įstatymus, karą skelbti 
gali tik Kongresas su Senato 
sutikimu, o ne kokie karinin
kai su prezidento užgyrimu! 
Taipgi, jeigu Amerika būtų 
kieno užpulta . . .

Amerikos Nepriklausomy
bės skelbėjų rašyti įstatymai 
nevelija šalies piliečius siųsti 
į tolimiausius pasaulio kraš
tus dėl kieno nors pelno 
kariauti.

Veteranų tragedija turtuo
lių viešbutyje ir vyriausybės 
sveikatos saugojimo komisi
jos raportas tai tik begėdiš
kas pašiepimas iš bejėgių 
buvusių kareivių. R. M.

P. S. Ištrauka iš Phila. Daily 
News, J an. 4, 1977. Manau 
kad lietuviai turėtų žinoti.

Viso gero laisviečiams.
R. Merkis

SAN FRANCISCO, CAL.
ŠIS TAS IŠ
MŪSŲ PADANGĖS

Lapkričio 25 dieną įvyko 
tradicinis renginys Suomių 
salės pastogėje, kurį suruošė 
LLD 153 kuopa. Šios jaukios 
dienelės sueigoje atsilankė 
puikus būrys dalyvių, kurie 
buvo šventiškai nusiteikę. 
Tarpe dalyvių radosi ir gim
tadienių jubiliatų, kaip tai — 
ne per seniai iš Floridos 
atvykęs ir apsigyvenęs San 
Francisco priemiestyje pas 
dukrą, Stasys Grublinas, ku
ris jau atšventė 91-uosius 
metus. Taip pat ilgamečiai 
San Leandro gyventojai Vin
cas ir Uršulė Burdai, kurie 
kartu abu švenčia savąsias 
gimimo sukaktis. Jubiliatams 
buvo palinkėta daug gerosios 
sveikatos ir viso geriausio.

Užsibaigus vaišėms ir po
kalbiams, mielasis mūsų Ale- 
kas Taraška pateikė du spal
votus filmus, gamintus Tary
bų Sąjungoje. Vienas jų vaiz
davo Kremliaus nepaprastas 
įdomybes, o antrasis daugu
moje sportininkus. Nuoširdi 
padėka A. Taraškai už įdo
mius filmus ir mūsų judrioms 
šeimininkėms už nemažą 
triūsą, o svečiams už atsilan
kymą.
LIETUVOS ŽYMŪS 
SVEČIAI

Gruodžio mėnesyje vėl San 
Francisco miestą aplankė Ta
rybų Sąjungos nemaža turis
tinė grupė svečių iš įvairių 
Respublikų ir specialybių. 
Tarpe jų radosi du mūsų 
mieli tautiečiai, tai gydytojas 
Jonas Valskys. Druskininkų 
Respublikinio gydomosios 
fizkultūros ir ambulatorinio 
gydymo centro vyriausias 
gydytojas ir Kazimieras Ra
kauskas, Molėtų rajono Čiu- 
lėnų kolūkio pirmininkas ir 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Deputatas. Malonu buvo su 
svečiais praleisti porą valan
dų Juozo ir Ksaveros Karosų 
bute. Kažkaip iš T. Lietuvos 
svečiai yra visada laukiami, 
nes visi jie palieka pas mus 
kuo gražiausią įspūdį.

POSĖDIS
Sausio 2 dieną įvyko LLD 

153 kp. ir LDS 58 kuopos 
posėdis Valės Sutkienės bu
te. Narių turėjo dalyvauti 
daugiau, deja, pas mus labai 
lauktas lietus, kuris labiausia 
Kalifornijoje šiuo tarpu rei
kalingas, nes didelė sausra, 
čia ilgai tęsėsi. Tą dieną 
lietus atkeliavęs su nemažu 
šturmu ir kažkaip kuopų 
narius sulaikė savo namuose, 
nors visi buvo kviesti pra

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Guris
mirė

1973 m. sausio 13 d.

Jau ketveri metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė 
Vincas Guris. Prisimenu jį kaip gerą mūsų judėjimo 
rėmėją.

ONA DOBILIENĖ

Prisimename dėdę ir mes Lietuvoje gyvenantieji 
giminaičiai —

ANELĖ, ONUTĖ, SALOMĖJA,
JULIJA, AUGENĖ,

ANTANAS, ANICETAS, VYTAUTAS

džios metu posėdyje dalyvau
ti. Tačiau abiejų kuopų susi
rinkimas įvyko ir metines 
duokles daugumoje pasimo- 
kėjo. Taip gi abiejų kuopų 
valdybos paliktos tos pačios 
vesti 1977 metų pareigas.

Laikraščių vajininkė V. 
Sutkienė pranešė, kad jai 
dirbant bendrai su Oakland 
LLD kuopos vajininkė V. 
Taraškienė, pasekmės geros. 
Be to, džiugų, kad per Valės 
Sutkienės pasidarbavimą 
Naujuose metuose į kuopas 
įstojo trys nauji nariai. Į LLD 
153 kp. įstojo vienas narys, o 
į LDS 58 kp. dvi jaunutės 
mergytės ant 20 metų ap- 
draudos.

Skaitytas laiškas iš LDS 
centro sekretorės Anne 
Yakštis pranešant, kad šią 
vasarą bus trys LDS turisti
nės grupes į Lietuvą. Sekre
torė primena, kad neužilgo 
bus paskelbta “Tiesoje” apie 
tai.

Beje, LLD kp. ir LDS 
kuopos užrašų sekretorei Ma
rytei Ginaitienei posėdyje ne
dalyvaujant, dėlei jos mielo 
draugo Jono Ginaičio silpnos 
sveikatos, užrašus užrašė Til
da V. King. Užsibaigus posė
džiui, drg. šeimininkė narius 
skaniai pavaišino. Daug ačiū 
jai.

Gruodžio 25 dieną irgi įvy
ko šaunus pažmonys taip pat 
suomių pastogėje Berkeley. 
Sis pažmonys buvo suruoštas 
Oaklando LLD kp.

Tenka priminti, kad ir šioje 
sueigoje prie gražiomis gėlė
mis papuoštų stalų savo gim
tadienius šventė Josephine 
V. Anscott.ir J. Mozūraitis, 
kuris dažnokai suteikia pa
galbos pramogų darbuose. 
Abu jubiliatai gavo nemaža 
šiltų, gražių linkėjimų.

Naujų metų proga norisi 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
mielą “Laisves” personalą, 
skaitytojus, rėmėjus ir visus 
geriosios valios žmones. Lai 
gyvuoja visame pasaulyje 
Taika! M. B-tė

Washingtonas. — Sausio 5 
d. sostinėje privertė du colius 
sniego. Miestas neįgudęs su 
juo susidoroti. Labai pakenkė 
judėjimui. Daug tarnautojų 
ir darbininkų negalėjo pa
siekti darbaviečių.

Chicago, Ilk — Čia miesto 
policijos žvalgybos skyrius 
yra į savo subversyvių ir 
neištikimųjų sąrašą įtraukęs 
tūkstančius chicagiečių. Jų 
tarpe esą daug advokatų ir 
šiaip aukštų profesijų žmo
nių.

linksniai sutikome
Naujuosius metus

Kaip tik tą dieną, kada 
Aido Choras surengė Naujų
jų metų sutikimą, senelis 
šaltinis atnešė į New Yorką 
pusėtinai didelį šaltį. Bet į 
mūsų parengimą žmonių susi
rinko geras skaičius. Visi 
susirinkę dėkojo Aido Chorui 
už sutikimo suruošimą ir už 
geras vaišes, ypatingai vado
vei Mildred Stensler už pra- 
vedimą gyvos dainų progra
mos, o Aldonai Žilinskaitei- 
Anderson už akompanavimą. 
Jinai atvyko iš Kanados su 
savo gyvenimo draugu Andy 
sutikti Naujuosius metus su 
aidiečiais. Aldona negali pa
miršti tų laikų, kada ji vado
vavo Aido Chorui. Mes aidie- 
čiai dėkojame jai už mūsų 
neužkiršimą. Mes irgi, Aldo
na, jūsų niekados nepamirši
me.

Naujųjų metų parengime 
buvo malonu aidiečiams turė
ti viešnią iš Tarybų Lietuvos 
sostinės Vilniaus — Onutę 
Petrauskiene. Viešnia yra 
mūsų aidietės Onos Babars- 
kienės brolio dukra. Ji atvy
ko pas tetą vienam mėnesiui į 
viešnagę. Mūsų viešnia susi
rinkusius gražiai pasveikino 
ir palinkėjo geros sveikatos ir

Vilnietė Ona Petrauskienė

Iš Moterų Klubo veiklos
Susirinkimas įvyko gruo

džio 21 dieną. Jį atidarė 
pirm. Eva Mizarienė, o pra
vedė Nastė Buknienė.

Klubo pirm. Mizarienė, po 
trumpos apžvalgos Klubo 
veiklos, nuoširdžiai padėkojo 
klubietėms už surengimą jos 
pagerbimui popietės. Sis pa
rengimas, ji sakė, dar labiau 
ją suartino su klubietėmis.

Finansų sekretorės Anne 
Yakštis ir iždininkės N. Ven- 
tienės raportai pateikti ir 
priimti. Taipgi išdavė rapor
tą dovanų komisija — Julia 
Lazauskienė ir Nastė Buknie
nė. Ačiū joms už jų pastangas 
padidinti Klubo iždą.

Raportą pateikė Ievos Mi
zerienės pagerbimui popietės 
surengimo komisija — M. 
Stukienė, J. Šimkienė ir A. 
Rainienė. Kaip žinia, paren
gimas įvyko gruodžio 5 dieną. 
Jos labai pasitenkinusios, 
kad parengimas visais požiū
riais gerai pavyko.

Ilsė Bimbienė raportavo iš 
ateivių gynimo organizacijos 
veiklos. Parodė, kad organi
zacija gerai veikia. Klubietės 
nutarė tą veiklą paremti ir 
paskyrė $25.

Klubo valdyba palikta ta 
pati ir 1977 metams. Ji tokia: 
pirm. Ieva Mizarienė, vice
pirmininkė Marija Stukienė, 
užrašų sekr. Bronė Keršulie- 
nė, finansų sekr. Anne'Yakš- 
tis, ižd. Nelė Ventienė, ko
respondentė Adelė Rainienė, 
dovanų komisija — Julia 
Lazauskienė ir Nastė Buknie
nė.

Siame susirinkime Klubą 
parėmė aukomis: M. Kavaliū- 
nienė $5, F. Mažilienė $5, E. 
Kasmočienė $3 ir U. Skublic- 
kienė $2.

energijos kilniame lietuviška
me kultūriniame darbe. Ačiū 
jums, Onute, mes taipgi lin
kime jums linksmai praleisti 
čia viešnagę ir pamatyti mū
sų Amerika. Mes visuomet 
laukiame savo tėvynainių iš 
Tarybų Lietuvos. Pas Oną 
Babarskienę taipgi yra atvy
kusi jos dukrelė Irena net iš 
Kalamazoo, Mich.

Aido Choro vadovė Mildred 
atvežė į parengimą pilną 
automobilį svečių iš New 
Jersey — savo mamytę, Igną 
Bečį, Palauską ir V. Bekerį, 
Aido Choro solistą, kuris 
suteikė muziką šokiams. 
Taipgi Feliksas Lupsevičius 
atvažiavo pilna mašina namie 
paruoštų skanėsių. Iš Long 
Island buvo Arthur Petriką 
su žmona ir motina K. Petri- 
kiene. O buvusios choristės 
K. Rušinskienės žentas atve
žė pilną mašiną svečių iš 
Coney Island. Aido Choras 
dėkoja visiems už tokias ge
ras paslaugas. Reikia džiaug
tis ir didžiuotis tokiu pasiau
kojimu chorui.

Su maistinėmis dovanomis 
prisidėjo O. Babarskienė, Ju
lė Lazauskienė, A. Lupševi- 
cienė, Ona Čepulienė, T. 
Stočkienė, Nellie Sumbrienė 
ir Ilzė Bimbienė. A. Petrai- 
tienė ir L Beeis paaukojo 
“stipriosios”.

Po $5 Aido Chorui aukojo 
jo garbės nariai: P. Varaška, 
U. Dobilienė, A. Petraitienė, 
W. Mišiūnas ir Danilevičienė. 
O. Babarskienė paaukojo $7.

Prie maisto paruošimo dar
bavosi Nelė Ventienė, Nastė 
Buknienė, Julė Lazauskienė, 
O. Čepulienė ir kitos padėjo. 
Bronė Keršulienė tvarkė bi
lietus.

Aido Choro valdyba širdin
gai dėkoja visiems.

Laimingų Naujųjų 1977 
metų, kad jie būtų taikos ir 
draugystės metai! V. P.

Prieš porą mėnesių Klubui 
aukojo M. Jakštis $10 ir 
Uršulė Bagdonienė iš Long 
Island $10. Atsiprašau: neži
nau , kaip tai atsitiko, kad iki 
šiol nebuvo paminėta.

Siame susirinkime su mais
tu prisidėjo: P. Kalinda, Eva 
Mizarienė, Bronė Keršulienė,
T. Simans, J. Lazauskienė,
U. Sumbrys, S. Norbutienė, 
O Babarskienė, O. Dobilienė 
ir Ilsė Bimbienė.

Ateinančiam susirinkimui 
paruošti užkandžių apsiėmė 
M. Stukienė ir Julia Šimkie
nė.

Paskui eita prie vaišių, 
kurias paruošė Ona Babars
kienė ir U. Sumbris. Ona 
Babarskienė tikrai verta pa
gyrimo, nes ji vis atneša į 
susirinkimus namie pagamin
tų įvairių skanėsių. Ačiū jai.

Sužinota, kad gruodžio mė
nesį klubietės Ilsės Bimbie- 
nės, Adelės Rainienės ir 
Onos Repševičiutės yra gim
tadieniai. Joms sudainuota 
“Ilgiausių metų”.

Klubo narės skirstėsi, lin- 
kėdamos viena kitai linksmai 
praleisti šventes ir laimingai 
sulaukti linksmų Naujų me
tų. A. Rainienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Pramogų kalendorius
••••••

SAUSIO 30 D.
Hartfordo Namo Bendro

vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyks sausio mėnesio paskuti
nį sekmadienį, sausio 30 d. 
Pradžia 1:30 popiet. Prašome 
dalyvauti, nes labai svarbu 
išklausyti raportus iš visų 
metų veiklos ir pasitarti apie 
tolimesnę veiklą. Taipgi bus 
duodami dividentai.

Bus ir skanūs pietūs. Juos 
paruoš J. DeCarli ir Helen 
Carlson.

Vieta: 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Kviečia Komisija

KOVO 6
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas minės Kovo-Aštuntą- 
ją-Moters Dieną, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Moterų Klubo 
narėms

Antradienį, sausio 18 d. , 
1:30 vai. po pietų, įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo pirmas šių metų susi
rinkimas, kuriame išgirsime 
raportus valdybos iš visos 
1976 metų veiklos. Vieta: 
Laisvės salėje, 102- 02 Li
berty Avė. , Ozone Park, 
N. Y. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

A Time of Hopes 
and Dreams

I am still thinking of the 
holidays and this new year of 
1977. The newspapers during 
the holiday season carried 
many sad stories. There have 
been sad stories always — 
muggings, attacks on elderly 
and crime of all sorts but. 
during the holidays they 
seemed to be more empha
sized.

There are millions of peo
ple in a great need. The most 
important of them is to have 
a job and steady income. One 
of the stories I was reading in 
a paper is the following:

“What Tony D'Angelo 
wanted for Christmas was a 
job. He didn’t get it.

D'Angelo, 45, is a burly, 
powerful man who never 
really had to think of money 
in 25 years as an electrician. 
There was plenty for roller 
skating with his kids, dinners 
out with baked stuffed clams 
his youngest daughter 
adores, spontaneous jaunts 
upstate for the weekend.

'Today my children want 
things, I have to tell them 
no’, he said. That hurts. It’s 
made me feel like less of man 
in my own eyes. I never 
thought it could come to this 
in a country like America, in 
a great city like New York’.”

A friend of ours who lives 
in Long Island told me this 
story about the people she 
knows: A young family man 
who was working in the 
hospital was laid off. They 
had a small child and his wife 
was pregnant with the sec
ond one. One morning she 
found her husband dead in 
the basement. He had killed 
himself.

A time of hopes and 
dreams? Use




