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KRISLAI
Pavojinga klika
Melavo ir apgaudinėjo 
Kaip geležėlę radę 
Su viltimi ir ryžtu 
Skaityk ir norėk

A. BIMBA
Washingtone pradėjo pla

čiai reikštis naujai susidaręs 
šaltojo karo šalininkų antita- 

t rybinis komitetas, pasivadi
nęs “Committee on the Pres
ent Danger.” Jame figūruoja 
William Colby, John B. Con
nally, Clare Boothe Luce, 
Douglas Dillon, Lane Kirk
land ir kiti. Visi pagarsėję 
detentės ir taikos priešai.

Jie neslepia savo tikslų — 
nuodyti šios šalies žmones 
antitarybine-antikomunisti- 
ne propaganda ir spausti 
naująją vyriausybę ir Kon
gresą nemažinti lėšų ginkla
vimuisi. Jie savo pareiškime 
šaukia:

“Mūsų šalis randasi pavo
jaus laikotarpayje, ir tas 
pavojus vis didėja. Nebent 
bus griebiamasi griežtų prie
monių alermuoti tautą ir 
pakeisti savo politikos kryp
ti, mūsų ekonominis ir politi
nis pajėgumas bus nepakan
kamas užtikrinti taiką su 
saugumu.”

Komitetas reikalauja tuo
jau stiprinti strateginiais 
(branduoliniais) ginklais šios 
šalies visas karines jėgas.

Komiteto veiklą, žinoma, 
finansuoja ginklus gaminan
čios korporacijos ir Pentago
nas.

Sausio 11 d. žinia tiesiai iš 
Washingtono prasideda ši
taip:

“Edward M. Korry, buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Čilėje, Senato Užsienio 
reikalais komitete šiandien 
pareiškė, kad net trijų mūsų 
administracijų aukščiausi vir
šininkai ir Tarptautinė telefo
nų ir telegramų korporacija 
melavo Senato komitetams 
apie Amerikos intervenciją 
Čilėje.”

Už pavyzdį jis paduoda 
1964 metų Čilėje prezidenti
nius rinkimus, kaip “Centrinė 
Žvalgybos Agentūra (ČIA) ir 
įvairios privatiškos kompani
jos masiniai darbavosi nuga
lėti Socialistų kandidatą Sal
vador Allende Gossens ir 
išrinkti Krikščionių demokra
tų kandidatą Eduardo Frei.”

Net trijų administracijų, 
pradedant su John Kennedy 
administracija, aukščiausi 
viršininkai, įskaitant, žino
ma, ir prezidentus, apgaudi
nėjo Senatą ir žmones, saky
dami, kad jie nesikiša į Čilės 
vidinius reikalus.

Iš milijonų ir milijonų Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos narių, atsirado vie
nas koks ten Čekoslovakų 
kilmės Arnost Kolman, kuris 
iš jos pasitraukė ir dabar 
giliai atsikrankštęs ant jos ir 
visos socialistinės santvar
kos spjaudo. Vaje, kiek lietu
viškiems reakciniams nacio
nalistams džiaugsmo! Jų 
spaudoms Kolmano sapalioji
mams pašvęstos ilgiausios 
skiltys, tarytum nuo jų būtų 
visas socialistinis pasaulis, o 
ne tik visa Tarybų Sąjunga, 
pajudėjęs pačiuose savo pa
matuose.

Tas tik parodo, tų mūsų 
reakcinių rašeivų politinės 

[Tęsinys 5 pusi.]

MŪSŲ PROFESORIAI - 
ŽVALGYBOS AGENTAI?

Atsisveikinimo ir pasigyrimo 
pranešimas

Brooklyn, N. Y. — Brook
lyn Kolegijos politinio mokslo 
departamentas apkaltino 
profesorių Michael Selzer, 
kad jis esąs pasižadėjęs ar 
sutikęs- būti Centrinės Žval-

Michael Selzer

Ethijopijos 
režimas žymiai 
sustiprėjęs

Addis ababa. — Nuo 1974 
metų rugsėjo mėnesio, kai 
Ethijopijoje buvo nuverstas 
imperatorius Haile Selassie, 
šalį valdo militaristai. Viskas 
rodo, kad militaristų režimas 
yra žymiai sustiprėjęs ir pa
kėlęs savo įtaką žmonėse. 
Apart reguliariosios armijos, 
Ethijopijos naujieji valdovai 
įsteigė ir nacionalinę miliciją, 
kuri susidedanti iš pusės 
milijono narių.

Kol kas apie įvedimą civili
nės, piliečių išrinktos val
džios Ethijopijoje dar nekal
bama.

Naujas tiltas 
per Nevėžį

Panevėžys. — Naujas tiltas 
sujungė Panevėžio vakarinės 
dalies gyvenamųjų namų mi
krorajoną su vienu pramonės 
centrų. Tai gerokai sutrum
pins autobusų maršrutą, pa
dės panevėžiečiams greičiau 
patekti į stiklo fabriką, auto- 
kompresorių, tiksliosios me
chanikos, VLKJS 50-mečio 
kabelių gamyklas. Per šį tiltą 
eis ir naujoji tranzitinio 
transporto magistralė.

Naujasis tiltas — ketvirta
sis Panevėžyje — išsitiesė ir į 
ilgį, ir į plotį. Plati pravažiuo
jamoji dalis, erdvūs pėsčiųjų 
takai.

Skiepijimas nuo 
flu vėl bus 
pradėtas

Washingtonas. — Federali
nė specialistų komisija pata
ria vėl pradėti skiepijimą nuo 
flu. Skiepijami bus senyvo 
amžiaus žmonės.

Skiepijimas buvo sulaiky
tas gruodžio mėnesį, kai buvo 
pasirodę tam tikrų neaiškaus 
pobūdžio susirgimų. Buvo bi
jota, kad antiflu skiepai yra 
jų kaltininkas. Matyt, toli
mesni tyrinėjimai tą nuomo
nę pakeitė.

Lėktuvais kelionė 
pabrango

Keturiolika lėktuvų kom
panijų pasiskundė, kad joms 
sunku beišsiversti su dabarti
ne kelionės kaina. Federalinė 
Civil Aeronautics taryba ap
svarstė jų skundą ir leido 
kainą pakelti dviem procen
tais.

gybos Agentūros (ČIA) agen
tų. Departamentas reikalau
ja jį pašalinti iš profesoriavi
mo kolegijoje.

Pats profesorius kaltinimą 
paneigia. Būti agentu reiškia 
ieškoti žvalgybai reikalingų 
žinių namie ir užsienyje ir jas 
teikti Agentūrai. Jis sako, 
kad Agentūra tokio pasiūly
mo jam iš viso nedavusi. Ji 
tik prašiusi, kad jeigu jis 
pastebi kokių nors asmenų ar 
organizacijų bei įstaigų kokį 
nors “nusidėjimą” prieš mūsų 
valdžią arba santvarka, kad 
jis savanoriai praneštų Žval
gybai. Matyt, kad profeso
rius Selzer tai padaryti yra 
pasižadėjęs.

Kaip ten bebūtų, bet tas 
akivaizdžiausiai parodo, kad 
ČIA mūsų aukštųjų mokyklų 
profesorius verbuoja savo 
agentais. Negalima tikėti, 
kad prof. Selzer būtų išimtis.

Prof. Selzer tik 36 metų 
amžiaus, gimęs Indijoje, ket
verius metus gyvenęs ir vei
kęs Izraelyje, į šią šalį atvy
kęs 1966 metais, parašęs 
keletą knygų žydų klausi
mais. Paskutinius šešerius 
metus profesoriauja Brookly- 
no kolegijoje. Jo metinė alga 
$18,280. ‘

Atideda sugrįžimą 
į darbo federaciją

Detroitas. — Kaip žinoma, 
didžioji Jungtinė Automobi
listų Unija yra pasitraukusi iš 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO). Buvo 
kalbama, kad ji jau ruošiasi 
sugrįžti. Bet jos vykdomoji 
taryba sausio 11d. susirinki
me nutarė tą klausimą atidėti 
iki šių metų pabaigos. Kodėl? 
Nepaaiškinama.

Taryba vienbalsiai užgyrė 
dabartinio unijos viceprezi
dento Douglas Fraser kandi
datūrą į unijos prezidentus. 
Naujo prezidento rinkimai 
įvyks gegužės 15-20 d. d. 
konvencijoje, Los Angeles, 
Cal.

Kyla atominės 
elektrinės staty
bininkų miestas

Rytų Lietuvoje, Aukštaiti
joje, Ignalinos rajone, prie 
Visagino ežero statoma galin
ga, pirmoji mūsų respubliko
je atominė elektrinė. Argi 
galėjo kada nors anksčiau 
mūsų gimtinė, balanos gady
nės ir žibalinių spinksulių 
šalis, net ir svajoti apie tai? 
Žinoma, ne. Tai tapo įmano
ma tiktai tarybinės santvar
kos dėka.

Gražiose Visagino ežero pa
krantėse jau kyla naujas 
miestas, kuris dar neturi 
vardo ir kurio dar nėra 
žemėlapyje. Tai bus atominės 
elektrinės statybininkų ir bu
simųjų energetikų miestas. 
Naujųjų metų išvakarėse 
naujai pastatytuose namuose 
įkurtuves atšventė pirmieji 
naujakuriai.

Atominės elektrinės staty
tojų miestas turįs net 3 mik
rorajonus. Namai — dideli, 
gražūs, daugiaaukščiai, gra
žūs ir patogūs, gerai išpla
nuoti, su visais patogumais, 
kalvų terasomis leisis ežero 
link ir sudarys puiku vaizdą.

K. Tauskas

Prezidentas Gėralu Fordas pateikia Kongresui pranešimą. 
Už jo kairėje viceprezidentas Nelson Rockefeileris, dešinėje 
— Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas P. O‘Neill.

Pagal Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, prezidentas tu
ri kasmet pradžioje metų 
pateikti bendram Kongreso 
rūmų susirinkimui pranešimą 
apie šalies padėtį. Taip ir 
padarė prezidentas Fordas 
sausio 12 dieną. Tai buvo jo, 
kaipo prezidento, trečias ir 
paskutinis pranešimas. Su 
sausio 20 diena jis turi užleis
ti vietą naujai išrinktam pre
zidentui.

Beveik visą savo pranešimą 
prezidentas paaukojo pasigy
rimui, kokie dideli laimėjimai 
buvo pasiekti tiek naminiuo
se reikaluose, tiek tarptauti
niuose santykiuose per jo 
dvejų metų prezidentavimą. 
Girdi: Jeigu aš savo pirmame 
pranešime sakiau, kad šalies 
padėtis yra labai bloga, o 
antrajame, kad ji taisosi, tai 
dabar sakau, kad jinai yra 
gera. Namie: Ir infliacija 
sulėtėjus, ir nedarbas suma
žėjęs, ir kainų kilimas nebe 
toks smarkus ir t. t. Tarptau
tinėje arenoje: Ir šios šalies 
prestižas tapo atsteigtas, ir 
šiandieji niekur jokiame kam

Sausio 20 d. iškilmingai inauguruotas

Prezidentas Jimmy Carter

pe jokiam kare nebežusta nė 
vienas Amerikos kareivis, ir 
su Kinija sumegzti ryšiai, ir 
su generaliniu sekretoriumi 
Brežnevu Vladivostoke pada
ryta gera sutartis branduoli
nių ginklų reikalais ir 1.1.

Savo pranešime prez. For
das vėl ir vėl pabrėžė, kaip 
svarbu ir būtinai reikalinga 
ne tik palaikyti šios šalies 
dabartinį didelį karinį pajė
gumą, bet dar jį didinti ir 
stiprinti. Jis reikalavo, kad 
busimasis prezidentas žiūrė
tų, kad Amerika apsiginkla
vimu ir kariniu pajėgumu 
visuomet būtų pirmoji visa
me pasaulyje . . .

Tas, matyt, labai patiko 
šaltojo karo ir militarizmo 
šalininkams, nes jie šį Fordo 
“įsakymą” naujajam prezi
dentui labai karštai sveikino.

Pabaigoje savo pranešimo 
prez. Fordas palinkėjo savo 
įpėdiniui Jimmy Carteriui lai
mės ir sėkmės.

Fordo pranešimas buvo 
dažnai pertraukiamas smar
kiais kongresmenų aplodis
mentais.

Labai teisingas organizuotų 
darbininkų nepasitenkinimas
Amerikos Darbo Federaci- 

ja-Industrinių Organizacijų 
Kongresas, kuris atstovauja 
14 milijonų darbininkų ir 
kuris labai daug pasidarbavo 
dėl Jimmy Carter išrinkimo 
šalies prezidentu, reiškia di
delį nepasitenkinimą Carte- 
rio ir jo ekonominių patarėjų 
paskelbta programa kovai su 
nedarbu. Organizuotų darbi
ninkų vadovybė sako, kad ši 
“programa yra išsižadėjimas 
tų prižadų, kuriuos Carter 
skelbė per rinkimus.”

Naujojo prezidento pa
skelbtoje programoje siūlo
ma per ateinančius dvejus 
metus naujiems darbams iš
leisti nuo 23 iki 30 bilijonų 
dolerių. Iš šios sumos pirmai
siais, tai yra šiais metais 
išleisti tiktai du bilijonus 
dolerių. Organizuotų darbi
ninkų vadovybės supratimu, 
tai toli gražu neužtenka. 
Jinai siūlo vien tiktai pirmai
siais jo prezidentavimo me
tais parūpinimui naujų darbų 
ir sumažinimui bedarbių ar-

Žuvo daug 
Amerikos jūreivių

Barcelona, Ispanija. — Čia 
uoste 27 Amerikos jūreivių 
lavonai jau išimti iš vandens, 
o apie 20 tebeieškoma.

Jūreiviai nuskendo, kai 
juos gabenantis laivas uoste 
susidūrė su kitu laivu. Po 
kelių dienų linksmos viešna
gės Ispanijoje jūreiviai grįžo į 
savo didžiulį karinį laivą, 
kuris buvo pastatytas nelabai 
toli atviroje jūroje.

Tai viena skaudžiausių
Amerikos laivyno istorijoje 
nelaimių.

Plečiama ir 
tobulinama 
Lietuvos pramonė

Baigtas pirmas Mažeikių 
Linų fabriko rekonstrukcijos 
etapas. Žymiai išsiplėtė įmo
nės elektros tinklai, beveik 
dvigubai padidėjo patalpų ža
liavai laikyti plotas. Moderni 
katilinė jau pasiruošusi aprū
pinti šilumine energija dabar 
statomą mirkymo cechą, ku
rio pajėgumas — penki tūks
tančiai tonų žaliavos per me
tus. Jį užbaigus, fabrikas bus 
visiškai atnaujintas.

Šiame penkmetyje iš pa
grindų rekonstruojami ir ple
čiami visi Panevėžio “Linų 
pluošto” gamybinio susivieni
jimo, kuriam priklauso devy
nios pirminio linų apdirbimo 
įmonės, gamybiniai pajėgu
mai.

Nauji mirkymo cechai stos 
rikiuotėn Panemunėlio ir Pa
nevėžio linų fabrikuose. Jie 
•daugelį kartų pagreitins linų 
apdirbimą, išlaisvins kitiems 
darbams nemaža žmonių. Ce
chuose sumontuoti efektyvūs 
valymo įrenginiai įgalins linų 
apdirbimui ilgą laiką naudoti 
tą patį vandenį.

Rekonstruoti fabrikai bus 
aprūpinti naujais brukimo- 
mynimo agregatais, moder
niais inžineriniais tinklais, 
žymiai pagerės dirbančiųjų 
darbo ir buities sąlygos. Re
konstruojant įmones, didelę 
pagalbą linų pluošto ruošė
jams teikia jų šefai, tekstilės 
įmonių kolektyvai.

mijos turėtų būti skiriama 30 
bilijonų dolerių!

Net ir tokia suma nepanai
kintų šioje šalyje nedarbo. 
Jinai tiktai vienu procentu 
kitu jį sumažintų. Kaip žinia, 
šiandien JAV yra daugiau 
kaip 10 milijonų bedarbių.

Suaktyvėjo Italijos 
fašistų partija

Georgio Almirante
Roma. — Šiomis dienomis 

žymiai suaktyvėjo naujoji 
Italijos fašistų partija. Ji turi 
energingą 63 metų vadą 
Georgio Almirante asmeny
je. Almirante buvo narys ir 
senosios Mussolinio vadovau
jamos fašistų partijoje.

Skaitlinga
Amerikos juodųjų 
atstovybė

Sausio 12 dieną iš Kennedy 
lėktuvų stoties New Yorke 
210 šios šalies juodųjų meni
ninkų. rašytojų, žurnalistų, 
bei šokėjo lėktuvu išskrido į 
tolimą Afrikos šalį Nigeriją. 
Mat, tenai yra suruoštas 
Antrasis pasaulio juodųjų 
žmonių meno ir kultūros fes
tivalis. Jungtinės Valstijos 
yra nutarusios oficialiai šia
me festivalyje dalyvauti.

Si grupė yra dar tik pirmu
tinė grupė. Greitu laiku iš- 
skrisiančios dar kelios kitos 
grupės. Viso festivalyje daly
vausią nuo 700 iki 800 Ameri
kos atstovų.

Jų kelionių išlaidas paden
gia valdžia.

Gerina santykius
Belgradas. — Sausio 12 ir 

13 dienomis Jugoslavijoje 
lankėsi su oficialiu vizitu 
Vokiečių Demokratinės Res
publikos (Rytų Vokietijos) 
prezidentas Erich Honecker 
ir tarėsi su Jugoslavijos pre
zidentu Tito. Vizito tikslas — 
pagerinti ir praplėsti tarp 
abiejų šalių santykius,

Jugoslavijos ir VDR prezi
dentai taip pat yra tų šalių 
komunistų partijų vadai. Tai
gi, jų pasitarimuose buvo 
paliesti ir tarp jų vadovauja
mų partijų santykiai. Buvę 
kalbėta ir apie jų santykius 
su kitomis Europos šalimis.

Kaip žinia, Jugoslavija ne
priklauso nei prie Varšuvos 
Pakto sąjungos, nei prie 
NATO. Ji skaito save “trečio
jo pasaulio” šalimi. Tuo tarpu 
Rytų Vokietija yra aktyviską 
Varšuvos Pakto sąjungos na
rė.
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Ir dvasininkų balsas už taiką
Sausio 2-3 dienomis Baltimorėje įvyko seminaras arba 

konferencija už taiką. Joje dalyvavo ir Romos katalikų 
bažnyčios septyniolika vyskupų ir kardinolų.

Visi jie pasmerkė militarizmą ir ginklavimosi lenktynes. 
Visi jie pasisakė už detentę ir tarimąsi su Tarybų Sąjunga 
dėl strateginių (branduolinių) ginklų apribojimo. •

Ypatingai katalikų kardinolas John Dearden iš Detroito 
aštriai pasmerkė militarizmą. “Nebegalima nė apskaičiuoti 
kokia mokesčių našta ant pasaulio žmonių pečių ginklavimo
si lenktynės,” pasakė kardinolas Dearden per pamokslą po 
“mišių už taiką.” “Jų kaina jaučiama kiekviename mūsų 
gyvenimo aspekte.”

Kardinolas ragino šios šalies Gynybos departamento 
biudžetą žymiai sumažinti. “Mums priklauso atsakomybė,” 
kardinolas Dearden sakė, “panaudoti politinę veiklą 
padarymui galo šioms fanatiškoms, beprotiškoms ginklavi
mosi lenktynėms.”

Už metodistus seminare kalbėjo Herman Will. Jis taipgi 
pasmerkė ginklavimosi lenktynes. “Militarinės pasaulinės 
metinės išlaidos siekia 300 bilijonų dolerių,” sakė Will. “Tai 
milžiniškas eikvojimas žmonijos resursų ir energijos be 
jokio reikalo.” Jis ragino atnaujinti derybas dėl strateginių 
ginklų apribojimo ir išreiškė viltį, kad greitoje ateityje bus 
laikoma nepaprasta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblė
jos sesija nusiginklavimo reikalais.

Tenka nuoširdžiausiai pasveikinti šiuos aukštus dvasinin
kus už dalyvavimą taikos konferencijoje, už pasmerkimą 
ginklavimosi lenktynių ir reikalavimą joms galo. Jų balsas 
garsiai nuskambės tikinčiųjų masėse ir žymiai prisidės prie 
vystymo taikos jėgų šioje šalyje ir visame pasaulyje.

Sąjūdis už mirties bausmę
Visuose šios šalies kampuose auga sąjūdis už sugrąžinimą 

mirties bausmės žmogžudžiams. Tuo klausimu jau pasisakė 
New Jersey valstijos legislatūra (seimelis). Po labai 
smarkių diskusijų ir ginčų, 21 balsu prieš 14 legislatūra 
išstojo už mirties bausmės sugrąžinimą. Manoma, kad šios 
valstijos pavyzdį trumpoje ateityje paseks ir daugelis kitų 
valstijų.

Tai žmonių atsakymas į vis didėjantį kriminalizmo 
siautėjimą ne- tik mūsų didmiesčiuose, bet mažuose 
miesteliuose bei kaimuose. Jie mano, kad tiktai kraštutinė 
bausmė, kad tiktai mirties bausmė beliko vienintelis, 
efektingas žygis prieš kriminalizmo plitimą. Juk kaip tik, 
girdi, paskutiniais keleriais metais, kai mirties bausmės 
nebebuvo griebiamasi prieš žmogžudžius, jų skaičius labai 
pagausėjo. Laikas duoti suprasti būsiemiems žmogžu
džiams, kad atėmimas kitam žmogui gyvybės reiškia 
netekimą ir savo gyvybės.

Šis argumentas labai paprastas, lengvai “suvirškinamas”, 
nereikalaująs įsigilinimo į istoriją, į kriminalizmo siautėjimo 
ir žmogžudysčių pagausėjimo šaknis, į pagrindus. Žmogžu
dystės pagausėjo ne todėl, kad jų papildytojai per tūlą laiką 
nebuvo sodinami į elektros kėdę, o baudžiami tik kalėjimu, 
bet dėl siautėjimo krizės, dėl milijonais ir milijonais ypač 
jaunų darbininkų atleidimo iš darbo, arba dėl to, kad 
baigusiems mokyklą ir norintiems susirasti naudingą 
užsiėmimą nebeliko galimybės.

Kaip ten bebūtų, sentimentui už sugrąžinimą mirties 
bausmės sąlygos labai palankios. New Jersey valstija nėra 
išimtis.

Pavojingas imperialistų žygis
Įtemptas Irano ginklavimas vėliausiais Amerikos ginklais 

sudaro labai rimtą pavojų Tarybų Sąjungos, Irako ir Indijos 
saugumui. Tas tolimas kraštas paverčiamas Amerikos 
imperializmo militarine baze. Jau dabar ten darbuojasi 
daugiau kaip 10,000 amerikiečių įvairiuose militariniuose 
projektuose. Didžiausioje slaptybėje laikomas amerikinių 
militarinių “patarėjų” skaičius Irane. Tiek civilinių ameri
kiečių, tiek militarinių “patarėjų” skaičius kasmet didėja. 
Apskaitoma, kad nuo 1972 metų Iranui buvo pasiųsta už virš 
15 bilijonų dolerių Amerikos ginklų.

Kam tas Irano ginklavimas? Juk niekas iš niekur jo 
saugumui negrumoja. Atsakymas tegali būti vienas. Jis 
ginkluojamas agresyviškais sumetimais prieš minėtas šalis.

Lietuvos žurnalistų suvažiavimas
Vilnius. — Sausio 12 dieną 

Meno darbuotojų rūmuose 
įvyko Lietuvos TSR Žurna
listų Sąjungos penktasis su
važiavimas. Ataskaitinį pra
nešimą padarė Sąjungos val
dybos pirmininkas, “Tiesos” 
laikraščio redaktorius Alber
tas Laurinčiukas.

Dabar Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga turi daugiau kaip 
tūkstantį narių. Veikia penki 
kūrybiniai rajonų žurnalistų 
susivienijimai ir Kauno bei 
Klaipėdos miestų skyriai. Sa
vo profesinį meistriškumą 
žurnalistai kelia 17 kūrybinių 
sekcijų.

Lietuvos TSR Žurnalistų 
Sąjungos pirmininku vėl iš
rinktas “Tiesos” laikraščio 
redaktorius Albertas Laurin
čiukas. V. Petkevičienė

DAR VIENAS JO 
PAŽADĖJIMAS

Washingtonas. — Prez. 
Jimmy Carter prieš kelias 
dienas pažadėjo pirmą savai
tę po užėmimo prezidento 
vietos imtis žygių pasiekimui 
sutarties su Panama dėl Pa
namos Kanalo Zonos likimo. 
Kaip žinia, panamiečiai reika
lauja, kad Zona būtų sugra
žinta jų kontrolėn.

Kas ką rašo ir sako
DĖL LITUANISTINIŲ 
KURSŲ VILNIUJE

Iš fašistinės “Eltos” prane
šimo sužinome, kad lietuvių 
tautos atplaišų VLIKo gruo
džio 18 dienos susirinkime 
buvęs specialiai svarstomas 
kasmet Vilniuje ruošiamų už
sieniuose gyvenančių lietuvių 
jaunimui Lituanistikos kursų 
klausimas. Kaip žinia, tais 
kursais yra pasinaudoję ir 
Jungtinių Valstijų lietuviai 
jaunuoliai. Iki šiol nacionalis
tai beveik vienbalsiai ne tik 
tuos kursus, bet ir lietuvius 
tėvus, kurie savo sūnus bei 
dukras siunčia į juos, pra
keikdavo. Bet dabar šiuo 
klausimu juose esama rimto 
pasidalijimo. Tai išryškėjo ir 
minėtame VLIKo Tarybos 
susirinkime.

Pranešime sakoma:
“Gana išsamiai ir net karš

tai buvo diskutuojamas Li
tuanistinių kursų Vilniaus 
universitete klausimas. Tas 
klausimas iškilo ryšium su 
Igno Serafino VLIKui pri
siųstu laišku su IV-os kursų 
laidos programa. Per diskusi
jas paaiškėjo Tarybos narių 
gana skirtingos nuomonės, 
todėl išvestinės, iš diskusijų 
išeinančios vieningos nuomo
nės nepasiekta. Tam reikalui 
buvo išrinkta ad hoc komisija 
iš Antano Sabalio, Algio Spe- 
rausko ir Reginos Žymantai
tės. Komisija savo nuomonę 
pateiks kitam Tarybos posė
džiui.”

DAR VIENAS JIEMS 
“SUBYRĖJIMO” 
PRANAŠAS

Kunigų “Draugo” redakto
rių įsitikinimą, kad Tarybų 
Sąjunga subyrėsianti, šiomis 
dienomis labai sustiprinęs 
“disidentas” rusas Vladimi
ras Bukovskis. Jie sako: •

“Gal ir nesubyrės ligi 1984 
m. Sov. Rusija, bet kartą ji 
subyrės. Tai mums tvirtina ir 
tie, kurie mūsų šauksmo 
buvo išlaisvinti, nepaisant, ar 
tai būtų Solženicynas, Med- 
vedas, Amalrikas, Bukovskis 
ar Kudirka.”

Tikėkime, kad gavę tokį 
užtikrinimą, kunigų laikraš
čio rašeivos nuo dabar galės 
naktimis ramiai miegoti ir 
liausis savo nelaimingus skai
tytojus gąsdinę tarybiniu pa
vojumi ne tik jiems, bet 
visam mūsų “laisvajam” pa
sauliui.

Čilės liaudies
VADOBALSAS

Kaip žinia, šiuo laiku Čilės 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius Luis Korvala- 
nas gyvena Tarybų Sąjungo
je. Sausio 6 dieną jis kalbėjo 
per radiją ir televiziją. Vil
niaus “Tiesoje” sausio 7 d. 
skaitome jo kalbos apibūdini
mą, pateiktą žinių agentūros 
“Elta.” Tarp kitko, sakoma:

“Čilės Komunistų partijos 
generalinis sekretorius pa
brėžė, kad jo šalyje viešpa
taujanti fašistinė diktatūra 
pamynė visas žmogaus teises 
ir įvykdė baisiausias piktada
rybes — neregėtas Čilės ir 
Lotynų Amerikos istorijoje. 
Šias piktadarybes galima ly
ginti tik su hitlerinės Vokieti
jos nusikaltimais. Fašistinė 
diktatūra, pasakė draugas L. 
Korvalanas, užgrobė valdžią 
prieš liaudies valią. Ji prime
tė tautai politiką, kuri tar
nauja stambių imperialistinių 
monopolijų ir Čilės oligarchi
jos interesams ir yra nu
kreipta prieš didžiosios čilie
čių tautos daugumos ir pir
miausia prieš darbininkų kla
sės interesus. Šios politikos 
rezultatai dabar akivaizdūs. 
Bedarbiai sudaro 20 procen
tų darbingų šalies gyventojų, 
didelė dalis įmonių dirba, 
panaudodamos pusę savo pa
jėgumo, daugelis gamyklų 
visiškai nutraukė gamybą.

LAISVĖ

Pramonės ir žemės ūkio ga
mybos lygis dabar žymiai 
žemesnis, negu 1969 metais. 
Suprantama, kad esant tokiai 
padėčiai daugelis čiliečių sto
ja prieš chuntos politiką. 
Čilės liaudis kaupia jėgas, 
pareiškė Čilės Komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius, partijos, kurioms dikta
tūra padarė didelę žalą, da
bar vėl atkuriamos. Ir mes 
esame visiškai įsitikinę, kad 
anksčiau ar vėliau — veikiau 
anksčiau, negu vėliau, kaip 
pas mus sakoma —- mes 
nugalėsime!”

Baigdamas savo kalbą:
“Draugas L. Korvalanas 

pasveikino visus tarybinius 
žmones su Naujaisiais metais 
ir palinkėjo jiems laimės. Aš 
noriu, pasakė jis, visiems 
jums nuoširdžiai padėkoti už 
viską, kas buvo padaryta, 
kad aš būčiau išvaduotas, už 
viską, ką daro tarybiniai 
žmonės, kad Čilės liaudis 
būtu laisva.”

MELUOJA KAIP 
PATRAKĘS

Kanadiečių dipukų laikraš
tyje “N. L.” (1976 m. gruo
džio mėn. laidoje) prabilo 
koks ten iki šiol negirdėtas J. 
Vaidlonis. Apsidžiaugęs “va
duotojų” veikla, jis sako:

“Tačiau, mūsų priešai ne
snaudžia. Mūsų priešai, rusai 
komunistai, lenkai ir net 
gudai, visur, visaip juodina 
lietuvių tautą. Pirmiausia, 
nori ištrinti lietuvio vardą, 
tautą, buvusią valstybę iš 
istorinių šaltinių. Visur, įvai
riuose istoriniuose veikaluo
se, enciklopedijose, iškraipo
mi istoriniai faktai. Dažniau
sia, rašoma apie lietuvius tik 
blogai, dažnai suklastoti, fak
tai. Tiesa ir. teigiamybės apie 
lietuvius nutylima.”

Nei vieno fakto, nei vieno 
pavyzdžio Vaidlonis nepatei
kia, nes jis jų neturi. Nei 
rusai, nei kiti komunistai 
tautų neniekina, nežemina. 
Vaidlonis begėdiškai meluo
ja.

KLAIDOS PATAISYMAS
Praeitame “Laisvės” nume

ryje “Kas ką rašo ir sako” 
skyriuje straipsnyje “Jis turi 
išniekinti ir apspiaudyti ir 
fašizmo aukas” antrajame pa
ragrafe sakoma: “. . . Smeto
nos, kun. Krupavičiaus bei 
Voldemaro įsakymu karinin
kai nuvertė ne komunistų, 
bet socialdemokratų ir liaudi
ninkų koalicinę valdžią ir 
teroristinį fašistinį režimą.” 
Turėjo būti: “ir įkūrė teroris
tinį fašistinį režimą.”

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija,

Sveikinu Jūs visus su Nau
jaisiais Metais ir linkiu daug 
laimės, geros sveikatos, sėk
mės gyvenime ir Jūsų kilnia
me darbe, leidžiant “Laisvę.”

Laimingų 1977-jų metų! 
Su pagarba,

Kazys Tauskas 
Zarasai

Nepavargstantys “Laisvės” 
darbuotojai!

Noriu Jums palinkėti lai
mingų, gerų, prasmingų 
Naujųjų Metų. Taipgi daug 
neišsemiamos energijos, ge
ros sveikatos ir džiaugsmo 
1977 metais!

Jūsų,
Ant. Brazauskas

Misučiai, Lietuva

Londonas. —■ Anglijos dar
bo unijos reikalauja, kad 
Anglija boikotuotų Pietų Af
rikos Respubliką, kurią valdo 
saujelė baltųjų rasistų, kol 
jos tvarka nepasikeis.
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Vilniuje įvyko devintojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ketvirtoji 
sesija. V. Gulevičiaus (ELTA) nuotraukoje: bendras salės vaizdas posėdžio metu.

KALBA-TILTAS TARP TAUTŲ
Pasaulyje yra daugiau kaip 

2,000 kalbų. Vienos vadina
mos didelėmis ir jomis naudo
jasi visas pasaulis, kitos ma
žomis ir jomis kalba tik kelios 
gentys ar nedidelė tauta. 
Tačiau nežiūrint kalbos “dy
džio,” jos įgalina žmones 
bendrauti, kurti savo savitą 
kultūrą. Jos gyvena tautos 
gyvenimą — besivystančiose 
tautose vystosi kalba, o kartu 
su ja — kultūra, literatūra, 
atsilikusiose — gyvena su
spaustos kanonuose.

Kaip kultūros nešėja
Tačiau ne vien tik tautos, 

kalbančios kuria nors kalba, 
dydis apsrendžia jos reikšmę. 
Didelės, galingos tautos — 
egiptiečiai, graikai, romėnai
— kalbėjo savo kalbomis 
milžiniškose imperijose, ta
čiau jų nukariauti kraštai 
nepriėmė šių kalbų. Tik loty
nų kalba dar kurį laiką buvo 
oficialia mokslo kalba, tačiau 
ir čia ją išstūmė nacionalinės 
kalbos.

Vystantis kapitalizmui, vis 
didesnę reikšmę pradėjo 
įgauti kolonijinių valstybių 
kalbos — anglų, ispanų, dali
nai prancūzų, bet tik dalis jų 
buvo priimtos kolonijose, ir 
tai tik kaip antroji kalba šalia 
nacionalinės. Žymiai didesnę 
reikšmę turėjo šių kalbų ne
šamas kultūrinis potencialas. 
Kalba kaip kultūros nešėjas 
buvo ir yra galingesnė už 
ginklo nešėjo kalbą. Taip 
prancūzų revoliucijos idėjos 
ir kūriniai išnešė ant bangos 
keteros kalbą, tapusią ilgam 
laikui net europine, taip Spa
lio revoliucija pavertė pasau
line rusų kalbą.

Kaip būtinybė
Be šių istorinių faktorių, 

apsprendžiančių kalbos vietą, 
yra ir eilė kitų, spartinančių 
dvikalbystės atsiradimą dau
gelyje šalių. Tai visų pirma 
vystymosi būtinybė. Vysti- 
masis, augimas tikę ekonomi
nėje, tiek kultūrinėje plotmė
je neįmanomas be glaudaus 
įvairių tautybių žmonių bend
ravimo. Naiviai atrodo bur
žuazinių nacionalistų ragini
mai daugelyje nedidelių tau
tų išlaikyti kalbinį sterilumą
— nepripažinti vyraujančios 
toje šalyje valstybinės kal
bos. Tie raginimai vestų prie 
tautinio susiskaldymo, izolia
cijos, atsilikimo. 0 tokiose1 
daugianacionalinėse šalyse, 
kaip TSRS, JAV, Jugoslavi
ja ir eilė kitų, iš viso būtų 
neįmanoma bendrauti, t. y. 
kurti, dirbti, kovoti už pro
gresą, už klasinius interesus.

Rusų kaip valstybinės kal
bos reikšmę sunku pervertin
ti. Jos pagalba daugelis na
cionalinių mažumų, dažnai iki 
šio šimtmečio neturėjusios 
savo raštijos, susipažino su 
pasauliniais meno, mokslo, 
filosofijos Šedevrais. Išlaiky
damos savo nacionalumą, kal
bą ir papročius, jos gavo 
galingą instrumentą palaikyti 

tarpusavio santykius. Tai 
vienas iš TSKP nacionalinės 
politikos pasiekimų, davusių 
galimybę nacionalinę kultūrą 
išvystyti iki šiol nematytu 
mastu. Tuo pačiu ji tapo 
neatskiriamu kiekvienos na
cijos, gyvenančios TSRS te
ritorijoje, palydovu ir pagal
bininku.

Visiškai neįmanoma įsivaiz
duoti TSRS mokslinio gyve
nimo be rusų kalbos. Nė 
vienas mokslo ar aukštosios 
mokyklos dėstytojas negalė
tų išmokti net tų kelių dešim
čių respublikinių kalbų, ku
riomis galėtų būti rašomi 
mokslo veikalai. Bet svar
biausia — daugelis reikšmin
giausių darbų liktų nežino
mais, nes specialistų vienoje 
ar kitoje mokslo srityje nedi
delėse respublikose ne taip 
jau daug.

' Kaip kultūrų puoselėtoja
1 Rusų kalba tapo ir naciona

linių kultūrų propaguotoja ir 
nešėja. Su daugeliu naciona
linių literatūros šedevrų ša
lies ir pasaulio visuomenė 
susipažįsta per rusų kalbą. 
Taip į pasaulį iškeliavo E. 
Mieželaičio “Žmogus,” S. Nė
ries lyrika ir J. Avyžiaus 
“Sodybų tuštėjimo metas.” 
Tik išversti į rusų kalbą šie 
giliai nacionaliniai kūriniai 
tapo artimi ir suprantami 
šalies žmonėms. Ir jų tarp
tautinis pripažinimas didžia 
dalimi priklausė nuo to jaut
raus, įsiklausančio ir supran
tančio vertėjo santykio su 
broliškos tautos kultūrinėmis 
vertybėmis.

Tuo pačiu rusų kalbos pa
galba tiek Tarybų Sąjungos 
tautos, tiek visas pasaulis 
susipažino su socialistinės 
kultūros pasiekimais. Puški
no, Lermontovo, Tolstojaus, 
Dostojevskio, Čechovo, Blo
ko, Paustovskio atradimai 
persipynė su Ani, Rainio, 
Čikovanio, Marcinkevičiaus 
kūrybos spalvomis. Taip gi
mė socialistinės, tarybinės 
nacijos kultūra, prieinama 

D. TERTELIS

Kur pažiūrai, smėlį baltą mato akys. 
Nederlingi čia, bet mūsų šitie plotai.

L. Gira

Aš užaugau žemėj tarp šakuotų girių,
Tarp smiltynų, raistų ir pilkų laukų, 
Kur beržai linguoja ilgesy pasvirę, 
Kur rausvi jurginai stiebias prie langų,

Kur daina manoji nedrąsi atklysta, 
Kur žiogai sugroja smuikais vakarais.
Mano šviesios dienos skambančios jaunystės 
Per rasotas pievas atmintin pareis.

Bet džiugus pareisiu aš takais gimtaisiais, 
Kur darbams ir dainai tiek šviesios erdvės. 
Vasarą pabūsiu su beržais žaliaisiais, 
Paklausysiu vėjo ir beržų giesmės.

Aš padangėj smėlį ir gimtinės vaizdą 
Iš vaikystės tolių ateitin nešuos.
Gal daigai gegužio, žemėj išsisklaidę, 
Širdyje išsprogs man ir krauju lašnos.

visam pasauliui, rodanti jos 
pasiekimus bei septynmylius 
žingsnius.

Ir kaip revoliucijos kalba
Tačiau didžiausią tarptauti

nę reikšmę rusų kalba įgavo 
kaip Spalio revoliucijos kal
ba. Revoliucijos pasiekimai, 
komunizmo statybos patirtis, 
apibendrinta TSKP suvažia
vimų bei partinių, vyriausy
binių dokumentų medžiagoje, 
tapo galingo tarptautinio dar
bininkų judėjimo platforma. 
Gyvas pirmos socialistinės 
valstybės pavyzdys traukia 
viso pasaulio akis į mūsų šalį, 
ir galingiausias mūsų pasieki
mų propaguotojas — valsty
binė kalba. Šiandien populia
riausių knygų tarpe užtikrin
tai pirmauja Lenino veikalai.

Ypač didelę reikšmę rusų 
kalba turi ruošiant pedagogi
nę, mokomąją bei specialiąją 
literatūrą. Jos dėka visos 
šalies aukštosios mokyklos 
naudojasi geriausiais įvai
riuose šalies kampeliuose pa
ruoštais vadovėliais, kon
spektais, didaktine medžia
ga. Nemokant rusų kalbos 
sunku tapti tikru savo dalyko 
žinovu, o dar sunkiau bend
rauti su kolegomis iš kitų 
respublikų. Geriausias darbo 
patyrimas bei metodai, turi 
tapti norma visiems, ir būti
na sąlyga tam pasiekti — 
kalbų, ypač rusų kalbos stu
dijavimas ir žinojimas.

K. Vyšniauskienė
Kalbų katedros dėstytoja

Nedavė vizos 
žurnalistui

Maskva. — Tarybinio sa
vaitraščio “Literaturnaja Ga 
zeta” redaktorius A. B. Cha- 
kovsky planavo atvykti į 
New Yorką ir atidaryti rašti
nę. Bet gavo iš Amerikos 
ambasados Maskvoje prane
šimą, kad jam Amerikos val
džia atsisako duot vizą (leidi
mą). Priežastis nepaduoda
ma.
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Prisiminimai iš praeities veiklos
ALEKSAS TARAŠKA

1917 metais susipažinau su 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
49 kuopos ir Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 68 kuopos veikė
jais Hartforde, Connecticut 
valstijoje. Iš vyrų tuo metu 
organizaciniame ir politinia
me darbe vadovavo Adomas 
Tirva (jis sugrįžo į Lietuvą 
1920 m.) su pagalbininkais A. 
Kaspučiu, S. Staugaičiu, J. 
Kazlausku, Kiškiūnu, P. Gi
raičių, A. Klimu ir kitais. Iš 
moterų buvo: Veronika Kaz- 
lau, O Giraitienė, Kasputie- 
nė, Ramoškienė, M. Negžen- 
taitienė. Visos jos jau miru
sios, išskyrus Kazlau.

Kasputis parūpindavo lite
ratūrą ir ją platino. Atlieka
mu nuo darbo laiku jis vaikš
čiojo po parduotuves, pašal- 
pinių draugijų susirinkimus, 
parengimus svetainėse. Kiš- 
kiūnas buvojo pagalbininkas. 
Fanatikai dažnai juodu užpul
davo, bet jau visur buvo 
apsčiai pažangiųjų žmonių, 
kurie neleisdavo fanatikams 
naudoti fizinę jėgą.

Neapsiriksiu, tur būt, pa
sakęs, kad iš moterų viena 
sumaniausių buvo Veronika 
Kazlau.

ir visos Connecticut valstijos 
pažangiųjų lietuvių veikėja.
Veronika, į pažangiųjų lie

tuvių veikimą stojusi 1914 
m., ir šiandien aktyviai dir
ba. Greitai pasireiškė kaip 
dramos vaidintoja ir liaudies 
bei revoliucinių eilėraščių de- 
klamatorė parengimuose. Ji 
sumaniai vadovavo LDD 49 
kuopos politinei ir meninei 
veiklai, jaunas mergaites ir 
vaikinukus mokė lietuviškai 
deklamuoti.
Veronika Kazlau atsimena...

Prieš rašydamas šiuos pri
siminimus, parašiau senoms 
tų laikų veikėjoms draugėms 
Veronikai Kazlau ir Onai 
Silkienei į Hartford, Conn.

Veronika, atsakydama, 
skundėsi neturinti senų re
kordų ir bendradarbių, bet 
sakėsi bandysianti pati viena 
ką galinti atsiminti. Ir toliau 
ji rase:

“1912 m. pradžioje 49 kuo
pa veikė gerai. Pirmas pra
kalbas surengė Stasiui Mi- 
chelsonui (“Keleivio“ redak
toriui). Tose prakalbose fana
tikai taip įdūko, kad norėjo 
žmogų primušti, tik gerų 
draugų tapo apsaugotas. Ta 
pati kuopa paruošė ir suvaidi
no veikalą “Amerika pirty
je.“ 1916 m. suorganizavome 
mišrų chorą (vardo, deja, 
neatsimenu), o jo mokytojas 
buvo Vincas Kalvelis. Choras 
paruošė ir sėkmingai suvaidi
no “Karo nuotakos.” Tačiau, 
JAV pradėjus ruoštis į karą, 
jauni vyrai, norėdami išveng
ti ėjimo kariuomenėn, išvaži
nėjo į kitus miestus, o iš kitų 
miestų pas mus atvyko nau
jų. Dėl tos priežasties, atro
do, choras ir iširo.

(Čia reikia priminti, kad 
šitaip jauni vyrai bandė pa
bėgti nuo prievartinės tarny
bos kariuomenėje, bent tie, 
kurie nebuvo piliečiais. Blo
giau buvo su piliečiais — 
tiems nebuvo kitos išeities 
kaip tik slapstytis, keisti 
pavardes ar išvykti į kitą šalį.

Autorius)
Susikūrus ALDLD 68 kuo

pai ir vėliau Progresyvių 
Moterų 16 kuopai, rengėme 
prakalbas, paskaitas, šokius, 
vaidinome dramos veikalus. 
Dažnai parengimai buvo paį
vairinti deklamacijomis, mo
nologais, dialogais. Tai vis 
darėme, norėdami patraukti 
lietuvius darbininkus į pažan
giųjų eiles, sukaupti lėšų 
mūsų laikraščių paramai, 
knygų leidimui, streikuojan
čių darbininkų vadų gynimui, 
paramos streikuojantiems 
teikimui.

Pasibaigus I ir II Pas. 
karams, dirbome pašalpai 
teikti nuo karų nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms: 
mezgėme mezginius, pirko
me naujus ir rinkome senus 
drabužius. Skyrėme pinigus 
vaistams, ligoninių įrengi
mams. Po I Pas. karo rėmė- 
me kareivius ir Lietuvos 
žmones, kovojančius už tary
binę valdžią Lietuvoje, siun
tėme pagalbą badaujantiems 
Pavolgės Rusijos žmonėms.

Tuo tarpu mūsų kuopos 
augo, jų įtaka didėjo lietuvių 
darbininkų tarpe.' Mūsų laik
raščiai plėtėsi, knygų leidi
mas ir jų skaitymas pakilo.

Aš per savo darbingą gyve
nimą esu sekretoriavusi Pro
gresyvių Moterų Susivieniji
mo kuopoje, o iki šiol dar 
sekretoriauju Lietuvių Mote
rų Klube. Buvau Liet. Mote
rų 3-ios apskrities sekretore, 
o LLD 68 kuopoje sekreto
riauju jau penkti metai. Taip 
pat sekretoriauju Laisvės 
Chorui ir Namo Bendrovei.

Esame laimingi, kad nusi
pirkome namą. Pažangieji su
dėjo pinigus — ir ne veltui, 
nes jau 41 metai, kai turime 
pastogę. Retėjant mūsų 
eilėms, mažėja ir namo bei 
choro iždas, bet dar laikysi
mės, kol galėsime ... Aš vis 
dar krutu, nors 80 metų 
amžiaus našta sunkėja. Apie 
Laisvės Chorą parašys Ona 
Silks-Silkienė.

Prie draugės Veronikos 
laiško dar reikėtų būtinai štai 
ką pridėti.

“Kišenių kraustymas”
Palaužus tarybų valdžią 

Lietuvoje, JAV nacionalistai 
ir klerikalai pradėjo organi
zuoti bendroves būk tai Lie
tuvai atstatyti. Jų spauda 
buvo užpildyta agitacija už 
bendrovių akcijų-bonų pirki
mą, o jų kalbėtojai landžiojo 
po lietuvių kolonijas, tas 
akcijas pardavinėdami. Bet 
pažangieji ir jų spauda grei
tai sužinojome, kad jie tai 
daro, arba norėdami asme
niškai pasipelnyti arba, jei 
nusiųsdavo ką į Lietuvą, tai 
ten parduodavo negirdėtomis 
kainomis. Pažangiečiai tą 
bendrovių “biznį” vadinome 
lietuvių darbininkų kišenės 
kraustymu. Mūsų spauda, 
kalbėtojai ir visi pažangūs 
darbininkai perspėdavome 
saugoti savo kišenes.

Atsimenu, sykį tautininkų 
prakalbose YMCA svetainė
je, Hartforde, rodos, Strum- 
skis iš Brooklyno atvyko 
kalbėti ir pradėjo labai iškil
mingai: “Lietuva nusikratė 
Kapsuko pavojaus. Dabar at
sikvėpę turime suburti jėgas 
savo šalies atstatymui.”

Viduryje svetainės pakyla 
Mikas Žvingila ir taria jam: 
“Iš pirmų tavo žodžių jau 
suprantame, kad atvažiavai 
apgaudinėti mūsų. Šalin iš 
mūsų tarpo!” Tada pakilo visi 
žmonės, pradėjo šaukti: “Ap
gavikas! Apgavikas! . . .” Iš 
virš trijų šimtų į prakalbas 
atėjusių darbininkų pasiliko 
vos 37. Net pats kalbėtojas 
stebėjosi, kad taip demon
stratyviai publika išėjo.

Per keletą metų klerikalų, 
tautininkų, o vėliau ir naujie- 
niečių-keleiviečių “socialisti
niai“ vadai kraustė savo pa

sekėjų kišenes neva Lietuvos 
atsteigimui. Gi mes tuo pačiu 
laiku siuntinėdavome savo 
kuopų atstovus į jų susirinki
mus, ragindami žmones nesi
leisti apgaudinėjamiems, bet 
remti nuo karo nukentėjusius 
Lietuvos žmones.
Vėl organizuoja mišrų chorą
Chorui nustojus veikti, 

nuolatos jautėme jo trūkumą. 
Todėl 1919 m. vėl jį suorgani
zavome. Tada neturėjome 
nuolatinės svetainės, choro 
pamokas laikėme nedidelėje 
lenkų svetainėje South Pros
pect St. Hartfordas buvo 
žinomas mažu lietuvaičių 
skaičiumi, tad mišriam chorui 
moteriškų balsų pasikvietėm 
iš New Britain miestelio. 
Atvykdavo trys seserys Ma
linauskaitės, Valaitienė ir 
Alice Salaveičiukaitė. Su jo
mis iš vyrų atvažiuodavo 
Judžentas ir Jokimas. Chorą 
mokė Julė Malinauskaitė. 
Mokėmės ir dainavome revo
liucines darbininkų dainas: 
Marselietę, Internacionalą. 
Bet mažai mums teko pasiro
dyti scenoje — dėl Palmerio 
areštų choras išsisklaidė.

Čia reikia prisiminti, kad, 
Rusijos liaudžiai atmušus 
kontrrevoliucinius puolimus, 
Amerikoje prasidėjo areštai. 
Tūkstančiai komunistų buvo 
suimti, uždaryti į kalėjimus, 
koncentracines stovyklas. 
Partija perėjo į pogrindinę 
veiklą. Tada ir ALDLD teko 
praplėsti savo veiklos apimtį, 
kad nepaliktų be vadovybės 
pažangieji lietuviai darbinin
kai. Visose didesniosėse kolo
nijose jau senai veikė 
ALDLD kuopos. Ten buvo 
sumanių veikėjų. Salia kultū
rinė veiklos, jie jau rūpinosi 
nukentėjusių nuo karo Lietu
vos žmonių šelpimu, JAV 
streikuojančių darbininkų ir 
jų vadų šelpimu ir gynimu, ir 
politine veikla.

ALDLD 4-os apskrities ko
mitetas man pavedė eiti ap
skrities raštininko pareigas. 
Esant blogai transportacijai
— tada dar neturėjome auto
mobilių, nebuvo ir autobusų
— organizacinius reikalus 
vesti daugiausia prisieidavo 
raštu. Tik su centro komitetu 
New Yorke reikėdavo asme
niškai susitikti. Iš Connecti
cut valstijos buvome trys 
atstovai: aš iš Hartfordo, 
Bučionis (mirė dar jaunas 
būdamas) iš New Haven ir 
Karalius Krasnickas iš Wa
terbury. Tasai, išgyvenęs 
šimtą metų, mirė 1976 m. 
vasario 26 d. Gausingiausia 
apskrities kuopa buvo 
ALDLD 28 kuopa Waterbu
ry je.

“Laisvės” choras
Susitvarkius po Palmerio 

“ablavų,” Hartforde atsirado 
choro mokytojas J. Lankelis. 
Nuomavome tuščią krautuvę 
savo svetainei Lawrence gat
vėje ir bandėme chorą atgai
vinti, bet neišdegė. Tada, 
tam pačiam Lankeliui vado
vaujant, sudarėme jaunų vai
kinų dainininkų grupę. Lan
kelis vėliau paliko mus, iš

Hartfordo ‘Laisvės” choras, jau įžengęs į savo penkdešimt- 
metį. Perleidęs eilę žymių mokytojų, kurių tarpe buvo 
Birutė Ramoškaitė ir Vincas Visockis, čia jis matomas su 
savo dabartine ilgamete mokytoja Vilma Hollis.

LAISVĖ

vykdamas į Chicagą. Iš tų 
dainininkų Petras Bartulis 
pasirodydavo kaip solistas 
mūsų parengimuose. Judžen
tas persikėlė į Brooklyną ir 
dainavo Aido Chore. Esu 
girdėjęs jį dainuojant ir vai
dinant operetėje “Kuprotas 
oželis,” kurią garsiniame 
spalvotame filme pateikė 
brooklynietis Klimas. Greitai 
Chicagon gyventi persikėlė ir 
Bartulis. Ir taip chicagiečiai 
turėjo jau du solistus — 
Dauderį ir jį. Abudu jie buvo 
geri solistai ir vaidintojai.

Nors pavieniai išvykdavo, 
bet senesnieji veikėjai laikė
si. Nuomavome pilnam laikui 
svetainę, ten šaukdavome sa
vo ALDLD kuopos susirin
kimus, repetuodavome savo 
veikalus, ten turėjome šešta
dieninę jaunuolių mokyklėlę, 
ten mokė lietuvių kalbos, 
deklamavimo. Ten buvo ir 
veikli politinė mokyklėlė 
suaugusiems. Joje studija
vome Markso-Engelso-Leni- 
no raštus. Jai vadovavo Klu- 
chen-Kondrušiūnas.

Choras galutinai Hartforde 
susikūrė tik 1927 m., kaip 
matyti iš Onos Vilkaitės-Sil- 
kienės laiško, kurį ji man 
atsiuntė, kai prašiau informa
cijos. Ji tada ką tik buvo 
atvykusi iš Brooklyno, kur 
dainavo Aido Chore. Toliau 
leiskime jai pačiai pasakoti.

“Laisvės” Chorą sutvėrėme 
grupė ALDLD kuopos narių 
1927 m. kovo mėn. Kuopa 
entuziastingai užgyrė darbą. 
Visi kuopos nariai tuo darbu 
rūpinosi. Pirmoji choro mo
kytoja buvo Malinauskaitė iš 
New Britain. Buvome pa
kviesti dalyvauti Gegužės 
pirmosios minėjime. Ji atsi
sakė mums vadovauti, tai 
mes ją prašalinome ir dalyva
vome tame minėjime, vado
vaujami J. Plikūno. Tai buvo 
pats pirmasis mūsų pasirody
mas scenoje. Su J. Plikūnu 
paruošėme ir suvaidinome 
dvi operetes — Seno Vinco 
“Nebaigta kova” ir “Kova už 
idėjas.” Kiekvieneriais me
tais turėdavome mažiausia po 
vieną parengimą. Važinėda
vome į laikraščio “Laisvės” 
koncertus ir piknikus, apsi
mokėdami išlaidas, ir esame 
“Laisvei“ paaukoję $810. Mū
sų choras niekados nepraleis
davo progos dalyvauti ir 
ALDLD 3-ios apskrities pini
kuose, dažniausiai Waterbu- 
ryje, pasirodant su progra
ma.

Gražiai padirbėjome, mūsų 
chorui vadovaujant Birutei 
Ramoškaitei. Jaunutė būda
ma, ji žavėjo mūsų publiką 
liaudies ir kovingomis dekla
macijomis, paaugusi atėjo 
dainuoti chore, o lankydama 
muzikos konservatoriją, mo
kydamasi dainuoti ir piano, 
mūsų kviečiama, ji atėjo kaip 
mūsų mokytoja. Ji gabiai 
vadovavo. Prie jos choras, 
rodos, parengė tris operetes. 
Dalyvavome dainų festiva
liuose, važinėjome į kitus 
miestus su dainomis. Kur tik 
mūsų choras dalyvavo, pa
rengimai buvo sėkmingi fi
nansiškai, naujų narių įrašy
mu į ALDLD, į progresyvių 
moterų kuopas ir klubus.

(Bus daugiau)
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Vilniaus stogai. A. Baranausko nuotr.

KAM SALDI KAVA?

APIE KAVOS KAINĄ IR PLĖŠIKŲ PELNUS
Per vienerius metus kava 

pasaulinėje rinkoje pabrango 
200, o kakao — 90 procentų. 
Vakarų spauda šį reiškinį 
paprastai aiškina žaliavos su
mažėjimu. Girdi, Brazilijos 
kavos plantacijas pakando 
šalnos. Kolumbiją nusiaubė 
potvynis, o Angoloje ir Etio
pijoje taikiam darbui kliudė 
aštri politinė kova.

Tačiau derliaus sumažėji
mas ne toks didelis, kaip 
pranašauta. Brazilijoje, pa
vyzdžiui, jis maždaug 50 pro
centų viršija išankstines 
prognozes. Panašus vaizdas 
daugelyje kitų šalių, auginan
čių kavą ir kakao, 1967-1977 
metų pasaulinė kavos gamy
ba, prancūzų žurnalo “Žion 
Afrik“ duomenimis, bus ma
žesnė ne daugiau kaip šešta
daliu. Tuo tarpu tarptautinių 
kompanijų turimos kavos at
sargos, pasak kito prancūzų 
žurnalo “Frans Nuvel,” suda
ro maždaug pusę jos metinio 
eksporto. Vadinasi, apie rea
lų kavos nepriteklių pasauli
nėje rinkoje dar netenka 
kalbėti.

Juo labiau neatitinka teisy
bės kitas Vakarų spaudos 
prasimanymas, kad neva kai
na išpučia žaliavą tiekiančios 
šalys. Štai 1976 metų rugsėjo 
mėnesį už kakao pupelių sva
rą jų augintojams mokėta 
nuo 29,5 iki 39,5 Amerikos 
cento, o pasaulinė kaina sie
kė .. . 188 centus!

Kava ir kakao pasakiškai 
brangsta todėl, kad, iki pa
siekdama eilinį vartotoją, ji 
patenka dešimtims perparda
vinėtojų, ir kiekvienas susi
žeria solidų pelną. Antai Lon
done ir New Yorke kiekvie
nas pasaulinei rinkai patiek
tas kavos ir kakao svaras 
perparduodamas atitinkamai 
dešimt ir penkis kartus. Jau 
1975 metais, prieš kainų pa- 
dvigubinimą, kavos ir kakao 
spekuliantai, skaičiuojant 
Prancūzijos valiuta, susižėrė 
25 milijardus frankų.

Nepagalvokime, kad pa
saulinėje rinkoje spekuliuoja
ma tik kava ir kakao. Jų 
pardavimo operacijos sudaro 
1 procentą visų prekybinių 
sandėrių.

Ir tie perpardavinėtojai 
anaiptol ne kokie smulkūs 
spekuliantai, bet milžiniškos 
tarptautinės monopolijos, ku
riose lemiamas pozicijas uži
ma Jungtinių Amerikos Val
stijų kapitalas. JAV ir VFR 
kompanijoms, pavyzdžiui, 
pavaldžios trys iš keturių 
Brazilijos firmų, perdirban
čių kakao. Kamerūno ir 
Dramblio Kaulo Kranto ka
kao atitenka prancūzų kom
panijai “Bari.“ Ekvadoro — 
“Nestle,” kurios būstine 
Šveicarijoje. Iš kitos pusės, 
“Nestles” kompanija, pavyz
džiui, kontroliuoja Prancūzi
joje 60 proc. kakao gėrimų, 
70 proc. tirpios kavos ir 
daugelio kitų iš šios žalia' > 
pagamintų produktų pardavi

nėjimą gyventojams.
Kavą ir kakao importuojan

čių kapitalistinių šalių vy
riausybės nesistengia apribo
ti tarptautinių monopolijų, o 
neretai ir įstatymais įteisina 
jų lupikavimą. Antai Prancū
zijos vyriausybė 1976 metų 
pabaigoje oficialiai paskelbė, 
kad padidinamos kainos ka
vai ir kakao.

Tuo tarpu šalims, auginan
čioms kavą ir kakao, kol kas 
praktiškai beveik neįmanoma 
atsispirti prieš galingas tarp
tautines monopolijas. Daugu
ma šių šalių agrarinės, eko
nomiškai atsilikusios, nepajė
gios imtis bendrų veiksmų.

Pasaulyje kol kas yra tik 
vienas tikrai galingas žalia
vas eksportuojant t šalių su
sivienijimas — Naftos eks
portuotojų organizacija 
(OPEK). Tačiau, kaip parodė 
neseniai Kataro sostinėje Do- 
hoje įvykusi šių šalių minis
trų konferencija, ir ši organi
zacija, vienijanti 13 valsty
bių, ne visada sugeba pasi
priešinti tarptautinėms mo
nopolijoms.

Kapitalistiniame pasaulyje 
siautėjant infliacijai, kurią 
neretai sąmoningai plečia ir 
palaiko didžiosios monopoli
jos, OPEK šalių realiosios 
pajamos per pastaruosius

Poetas Vytautas Montvila— 
fašistų auka

Vasario 3-iąją sukanka 75 
metai, kai gimė (1902 m.) Vy
tautas Montvila, lietuvių poe
tas.

Gimęs emigranto darbinin
ko šeimoje Čikagoje, 1906 m. 
V. Montvila su šeima grįžo į 
Lietuvą, mokėsi Marijampolės 
(Kapsuko) mokytojų seminari
joje. 1928 m. V. Montvila 
įstojo į Kauno universitetą.

Komjaunimo krypties leidi
nyje „Mūsų skardas" 1926 m. 
V. Montvila išspausdino poe
mą ,,Viduramžių orkestrai".
1928 m. išėjo pirmoji jo kny
ga „Gimnazistė ir poetas".
1929 m. V. Montvila sudarė
ir išleido pažangių rašytojų 
kurinių almanachą „Raketa".

1929—1931 m. už antifašis
tinę veiklą V. Montvila buvo 

dvejus metus sumažėjo 27 
procentais. Tačiau Dohos 
konferencija nesiryžo priimti 
Irako ir Libijos pasiūlymo 
padidinti naftos žaliavos kai
ną 25 procentais, nes impe
rialistinės valstybės, pir
miausia JAV, grasino vos ne 
ginkluota intervencija. Net ir 
priimtasis nutarimas nuo 
1977 m. sausio 1 d. pakelti 
naftos žaliavos kainą 10 pro
centų faktiškai nebus įgy
vendintas. Mat, Saudo Ara- 
biją ir Jungtiniai Arabų Emi- 
ratai, kur valdžią turi užsie
nio monopolijoms paklusnios 
vyriausybės, padidins kainą 
naftai tik 5 procentais. Tuo 
tarpu dvi šios šalys išgauna 
pusę visos OPEK naftos.

Taigi, didžiosios monopoli
jos ir toliau spekuliuoja ir 
plėšikauja pasaulinėje rinko
je. Juo labiau, kad ši jų 
“veikla“ ne tik padeda mono
polijoms susižerti milijardus 
dolerių prekių vartotojų, t. y. 
darbo žmonių sąskaita, bet ir 
įgalina galingas industrines 
valstybes nelygiaverčiais 
prekių mainais toliau ekono
miškai plėšti mažiau išsivys
čiusias šalis. Toks yra šian
dieninis neokolonializmas, 
kurį visokeriopai gina impe
rialistinės valstybės.

A. Petkus

įkalintas. Kalėjime suartėjo su 
komunistais.

Dėl fašistinės cenzūros ne
maža kovingų Montvilos eilė
raščių buržuaziniais metais ne
buvo išspausdinta.

Žlugus fašistinei diktatūrai, 
Vytautas Montvila atsidėjo li
teratūriniam darbui. 1940 m. 
jis išleido savo poezijos rink
tinę „J plačią žemę", daug 
eilėraščių išspausdino perio
dinėje spaudoje („Tiesoje". 
„Tarybų Lietuvoje", „Komjau
nimo tiesoje").

Vytauto Montvilos poezija 
pasiiymi aštria politine min
timi, kovingu temperamentu, 
visuomeninių ir individualių 
temų susiliejimu, aforistiniu 
frazės taiklumu bei aštrumu. 
Lietuvių tarybinėje poezijoje 
V. Montvila įtvirtino gyvą in
tonaciją, ekspresyvią, lakoniš
ką publicistinę išraišką.

Tarybinio laikotarpio V. 
Montvilos lyrinis herojus — 
laisvas darbininkas, tapęs pil
nateisiu šalies šeimininku, 
jaučiąs atsakomybę už iško
votą laisvę, tvirtai tikįs komu
nistine žmonijos ateitimi.

Hitlerininkams okupavus 
Lietuvą, Vytautas Montvila 
buvo suimtas ir 1941 m. lie
pos 19 d. Kąuno VII forte nu
žudytas.

Tarybų Lieti'' daugelį 
kartų buvo leidžiami poeto 
kūriniai, geriausieji V. Mont
vilos eilėraščiai išve <1 į dau
gelį kalbų.
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“Kauno Tiesa”— dienraštis, kurį
skaito kiekvienas miesto gyventojas

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Jau 25 metus eina Kaune
Dabar visi didesnieji Tary

bų Lietuvos miestai turi dien
raščius, kituose pasirodo 
laikraščiai, eina kelis kartus 
per savaitę. 0 štai antrojo 
pagal didumą Lietuvos mies
to — Kauno — gyventojai jau 
25 metai skaito “savo" kas
dieninę “Kauno Tiesą," jie 
prie jos pripratę, net su ja 
negalėtų skirtis. Ir man su to 
dienraščio vyrais — redakto
riais, skyrių vedėjais — teko 
maloniai susipažinti, ne vie
nam jų esu dėkingas už 
paramą tuo laiku, kai susipa
žinau su Kauno įstaigomis, 
mokyklomis, ligoninėmis, 
pramonės įmonėmis.

Kaunas jau nuo senų laikų 
nebuvo įsivaizduojamas be 
dienraštinės spaudos. Bur
žuazinės Lietuvos dienraščiai 
juk buvo tik jame leidžiami. 
Atėjo 1940 metai. Nuo birže
lio mėn. dar tris mėnesius 
buvo leidžiamas “Lietuvos 
Aidas” (su kitais vadovais), 
bet nuo spalio mėn. atsirado 
“Tarybų Lietuva."Vyr. re
daktorium buvo Jonas Šim
kus (jau miręs).

Tai buvo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos or
ganas. Atėjus karui su hitle
rininkais, laikraštis buvo lei
džiamas Masvkoje, o nuo 
1944 m. rudens — Vilniuje. 
Redaktoriais po Šimkaus, bu
vo J. Vaišnoras (Maskvoje), 
R. Šarmaitis, D. Rodą (jis 
vėliau perėjo į “Tiesą", vėliau 
tapo ELTOS direktorium), J. 
Chlivickas. 1945 m. “Tarybų 
Lietuva” buvo sujungta su 
“Tiesa," atskirta ir pasilikusi 
Kaune buvo LKP Kauno 
miesto ir apskrities komitetų 
bei miesto, apskrities komi
tetų organu. Kaune jai duo
tas “Kauno Tiesos” pavadini
mas, bet tai įvyko 1950 m. 
spalio mėn. O ligi to laiko 
laikraštis, dar “Tarybų Lie
tuvos" vardu atstovavo ir 
miestui ir keturioms Lietu
vos sritims (Kauno, Vilniaus, 
Šiaulių, Klaipėdos). Atsirado 
“Kauno Tiesa," tuo metu 
(1951-53) jai vadovavo P. 
Purimas.
Gimė tik kauniečių laikraštis

Tokie buvo laikraščio keliai 
pirmaisiais pokario metais. 
Galima pridurti: 1950-1953 

/m. ėjo panašus leidinys Kau
ne rusų kalba, jo buvo atsisa- 

; kyta. Laikui slenkant, dien- 
i raštis “Kauno Tiesa” jau 
\ perėjo grynai į kauniečių 

žinią ir oficialiai jis virto LKP 
Kauno miesto komiteto ir 
miesto vykd. komiteto orga
nu. Toks laikraštis ir dabar.

Nuo 1950 m. “Kauno Tie
sai” vadovavo žinomi Tarybų 
Lietuvos rašytojai, kaip J. 
Lapašinskas, V. Reimeris, 
dabartinis Rašytojų s-gos 
pirm. Alf. Bieliauskas. Po 
1954 m. redaktoriais yra 
buvę J. Cygas, V. Norvaiša 
(dabar dėstytojas A. Snieč
kaus politechnikos institute), 
J. Leonavičius (dabar docen
tas politechnikoje), o nuo 
1960 m. ligi šiai dienai “Kau
no Tiesos" “bosu" yra Zeno
nas Baltušnikas, buvęs laik
raščio kolegijoje ir vedęs 
partijos skyrių.

Z. Baltušnikas buvo kelių 
laikraščių redaktorium

Su “Kauno Tiesos” vadovu 
Zenonu Baltušniku, gimusiu 
Anykščių rajone 1925 m., 
kalbėjausi daug kartų. Jis — 
labai malonus, gal net švel
naus būdo nuogus, paslau
gus, kaip sakoma, kitiems 
norįs tik gero. Pasirodo, jis 
prieš ateidamas į savo postą 
Kaune, jau buvo rajoninių 

laikraščių Utenoje, Ukmer
gėje, Švenčionyse redakto
rium, 1956-1961 m. buvo 
skyriaus vedėju Vilniaus 
“Tiesoje," yra baigęs partijos 
respublikinę mokyklą, o prieš 
tai, tik Lietuvą nuo nacių 
■išlaisvinus, buvęs komjauni
mo organizatorius Panevėžio 
valsčiuje. Ne tik jis, bet ir 
kitų laikraščių redaktoriai tu
ri ne vienerių, bet daugelio 
metų žurnalistinį stažą, pa
tirtį.

Jam pirmiausia esu dėkin
gas už visą paramą tomis 
savaitėmis, kai man rūpėjo 
skubėti aplankyti Kauno 
miesto ar apylinkių įstaigas ir 
kt. O jis taip pat autorius 
plačiai pasklidusio leidinio 
įvairiomis kalbomis (anglų, 
rusų, vokiečių) “Kaunas," 
kur labai vaizdžiai parodoma 
ir Kauno praeitis, ir visi 
pokario laimėjimai, kur skai
tytojai džiaugiasi gražiais 
Kauno, jo įmonių, pasiekimų 
ar apylinkių vaizdais. Tai 
tiesiog pavyzdinis leidinys, 
kuris skaitytoją suveda (in
troducing . . .) su Kauno 
miestu.*

Kitas štabo narys, tai Jur
gis Sapijanskas, taip pat, nuo 
1960 m., taigi, jau 15 metų, 
dirbęs šiame laikraštyje. Jis 
vyr. redaktoriaus pavaduoto
jas visą laiką, o anksčiau 
buvęs “Valstiečių laikraščio” 
korespondentu. Ramus, kul
tūringas, gerai viską apgal- 
vojąs žmogus. Ir jis man 
teikė daug paramos, kai Bal
tušnikas buvo išvykęs.

O dabar pakalbėkime apie 
pačią “Kauno Tiesą’’

Taip, kauniečiai myli savo 
kasdieninį laikraštį. Įdomu gi 
tai, kad jei Kaunas, kaip 
miestas, stengiasi būti ki
toks, negu sostinė Vilnius, tai 
ir jo spaudos organas taipgi 
skiriasi. Štai “Nemuno," žur
nalo (magazino) nepalyginsi 
nė su jokiu kitu leidžiamu 
Tarybų Lietuvoje — jo kitoks 
turinys ir pati išvaizda (pla
tesni puslapiai, kitoks popie
rius . . .) O gi “Kauno Tiesa" 
turi formatą mažesnį už Vil
niaus “Tiesą,” kitus laikraš
čius, bet užtat kasdien išeina 
po 6 psl.

Domėjausi, ar vis jie linkę 
pasilikti prie tokio formato? 
Atsakymas — kauniečiai jau 
priprato, jie neįsivaizduoja 
“savo laikraščio” kitokio . . . 
•Čia padėtis panaši kaip ir 
JAV — leidžiami juk tabloid

PRIE MĖLYNŲJŲ SARTŲ
Pakilęs į kalnelį, nejučio

mis atsigręžti į mėlynuosius 
Sartus. Naujoji Dusetų pa
galbinė internatinė mokykla 
daugybe langų žiūri į ežerą. 
Aplink daug erdvės. Erdvu ir 
viduje: 240 vietų bendrabu
tis, 120 vietų valgykla. Nau
jos, balto medžio drožle kve
piančios dirbtuvės. Čia gy
vens ir mokysis, įsigys spe
cialybę vaikai iš Molėtų, Ma
žeikių, Anykščių — beveik iš 
visų mūsų respublikos rajo
nų.

Dirbti naujoje mokykloje 
ruošėsi ir pedagogų kolekty
vas. Jau rugsėjo pirmąją 
atvyko į darbą keturi jauni 
specialistai defektologai. Bai
gė aukštąjį mokslą ir įsigijo 
defektologo specialybę moky
tojos V. Švedienė, G. Lipavi- 
čienė. Mokykloje daug žmo
nių, nuoširdžiai pamilusių šį 
darbą. Mokyklos direktorė 
A. Merkienė čia išdirbo sep
tyniolika metų. O kiek atka
klaus ir kantraus darbo va
landų čia praleido mokytojai 
J. U marie nė, A. Jakaitis, G. 
Urbanienė, A. Vainienė, J. 
Lingienė, E. Lyberienė!
Dabar visi atjaunėję, įkurtu

pavidalo dienraščiai, kaip 
“Sun Times" Chicagoje ar 
“Daily News" New Yorke ir 
pamėgink tik juos pakeisti į 
didesnį formatą — pamatysi, 
kaip pasišiauš visi skaityto
jai . . . Todėl ir kauniškis 
organas, būkime tikri, liks 
toks pat, nors jo laukia ir kai 
kurie pakeitimai. Apie tai 
vėliau . . .

Taip, “Kauno Tiesa” patin
ka ir man. Ją dažnai įsigyju. 
O kai lankiausi jo “virtuvėje"
— jos štabe Lenino prosp. 
(buv. Vytauto) 25 nr. septin
tame aukšte, namuose, kur 
daug įstaigų, — “Šviesos" 
vadovėlių leidykla, V. Kapsu- 
ko-Mickevičiaus spaustuvė ir 
kt. — norėjau plačiau sužino
ti apie laikraščio skyrius, jų 
darbuotojus. Tas simpatiška
sis, paslaugus vyr. redakto
rius Z. Baltušnikas mielai 
pasakojo.

Daug skyrių ir darbščių 
jų vadovų

Baltušnikas jau seniau bu
vo mane supažindinęs su jau
na, energinga, pilna iniciaty
vos mergina Aldona Bara
nauskaite — ji, būdama vos 
20, gal su viršum . . . metų, 
veda kultūros, švietimo sky
rių. Tai svarbus skyrius, nes 
jis apima šimtus švietimo 
įstaigų, o ypač aukštąsias, 
labai respublikai svarbias 
mokyklas, kaip politechniką 
ar medicinos institutą. Daž
nai skaitau Baran suskaitės 
aprašymus, stebėjaus, kaip ji 
suskumba aplankyti įvairius 
renginius, daryti pasikalbėji
mus. Jai esu labai dėkingas, 
nes ji mielai būdavo mano 
gidu, kai tekdavo vykti į 
tolimesnes Kauno įstaigas, 
kaip kliniką ir kitur.

Čia pat dirba R. Kanopkai- 
tė, kurios žinioje dažnas sky
rius — ūpie kinus, naujas 
filmų premjeras . . . Sveiki
nu ją, nes tas skyrius — 
pavyzdingas, įdomesnis, kaip 
kituose laikraščiuose.

O štai propagandos skyrius
— jam vadovauja taip pat 
mielas žmogus -- Alf. Milke
vičius. Su juo taip pat teko ne 
kartą bendrauti, kalbėtis. 
Stebėjausi, kaip jis gerai 
orientuojasi 1940 m. įvykiuo
se. Jo straipsniai dažnai labai 
įdomūs. Skyriui priklauso te
mos: apybraižos, istoriniai 
įvykiai, internacionalinis 
auklėjimas ir kt. Kitas dar
buotojas, tai irgi man mielai 
padėjęs J. Jurkūnas, kuris, 

vių nuotaikos apimti, kuria, 
turtina, puošia naująją mo
kyklą.

Čia iš senųjų patalpų persi
kėlė ir m^’.'J '?s biblioteka. 
Joje yra daugiau kaip 11 
tūkstančių knygų.

Tviska baltumu izoliatoriui 
skirti kambariai, gydytojo 
kabinetas. Kol kas čia triūsia 
rūpestingoji medicinos seselė 
R. Jakaitienė. Bet vaikai 
neserga.

Vyksta užsiėmimai logope
diniuose kabinetuose, darniai 
kyla rankos, kai mokytojas 
paklausia. Taukši plaktukai 
dirbtuvėse. Visi, baigdami 
šią mokyklą, išmoksta kokios 
nors specialybės. Dabar ren
giami staliai ir siuvėjos. Nau
joje mokykloje dar numato
ma ruošti statybininkus ir 
žemės ūkio darbininkus.

Iš “Tarybine žemė”

Quebec. — Čia lankydama
sis Prancūzijos užsieninės 
prekybos ministras Adrė 
Rossi pažadėjo Quebecui vi
sokią ekonominę pagalbą. Tai 
padrąsinimas Quebecui pasi
traukti iš Kanados federaci
jos.

kaip vėliau patyriau, seniau 
yra buvęs kunigų seminarijos 
auklėtiniu.

Partijos skyrius rūpinasi 
partine statyba, komjauni
mu, ideologijos klausimais. 
Čia dirba Sofija Aramauskie- 
nė, baigusi žurnalistiką.

Dėmesys — pramonei, 
statybai, sportui . . .

Dar kitas “K. Tiesos” sky
rius skirtas pramonei — 
transportui. Jo vedėjas, pa
tyręs žurnalistas Alg. Balčiū
nas. Čia keliami klausimai 
ekonomikos, krašto ūkio, 
pramonės-transporto, socia
listinio lenktyniavimo. O štai 
taryb. statybos ir laiškų sky
rius, kuriam vadovauja bai
gęs žurnalistiką Stasys Jokū
baitis, rūpinasi laiškais, atsa
kymais į juos. Dar vienas 
skyrius — tai informacijos ir 
sporto — čia vedėju yra 
Kęst. Andziulis, baigęs Le
ningrade Kūno kultūros insti
tutą, dabar ir tarpt, kategori
jos teisėjas. Skyriuje dirba 
Roma Vaitiekūnaitė.

Užsienio, tarptautinio gy
venimo įvykiams laikraštis 
paprastai iš savo šešių pusla
pių skiria išimtinai — ketvir
tąjį. Čia redaktorius, pavyz
dingai vadovaująs, tai — 
Kazys Požėra. Plačiai naudo
jamasi teletaipu, užsienio 
laikraščiais.

Z. Baltušnikas dar paminė
jo ir sekretoriato redakcinį 
štabą. Jam vadovauja Vyt. 
Petkevičius ir ten dirba Juo
zas Kubilius, D. Pankevičie- 
nė, jau minėtas K. Požėra. 
Įdomu, kad Kubilius, kaip ir 
propagandos sk. vadovas A. 
Milkevičius ir foto korespon
dentas J. Stanišauskas, tai 
vyrai, kurie laikraštyje jau 
išdirbo ištisus 30 metų, dar 
nuo “Tarybų Lietuvos" laikų.

“K. Tiesa” turi tris maši
ninkes ir keturias korekto
res. Ūkio reikalus tvarko žur
nalistas J. Janulis — jis ne 
kartą mane vežiojo, daug 
padėjo. Jam esu nuoširdžiai 
dėkingas. Jis dažnai rašo apie 
saugų automašinų eismą. Na, 
veikia plati biblioteka, laik
raštis turi ir gerą, judrų foto 
korespondentą Edm. Katiną 
— be jo neapsieis joks įvykis 
Kaune.

Kaip ugdomi nauji 
žurnalistai, kaip jie dirba 
Z. Baltušnikas papasakojo 

apie jų pačių, “K. Tiesos" 
vyrų, įsteigtą savotišką žur
nalistikos mokyklą. Taigi, no
rima, kad iš darbininkų, kitų 
žmonių atsirastų žurnalistų. 
O juk per metus į laikraštį 
parašoma net apie 8,000 laiš
kų, korespondencijų, šiaip 
informacijų. Apie 200 žmonių 
rašo sistemingai. Todėl su 
jais ir įsteigta mokykla, vei
kia nuolatinis seminaras, iš
ties — net žurnalistikos mo
kykla. Ji veikia nuo spalio 
mėn. ligi gegužės ir sukvie
čiama pokalbiams 2 kartus 
per mėnesį.

Paskaitas, pranešimus 
skaito: respublikinių ir mies
tų žurnalų, laikraščių atsto-
vai, Kauno ir Vilniaus mokslo 
įstaigų dėstytojai, partijos 
darbuotojai. Nagrinėjamos 
praktinės užduotys. O šiam 
seminarui vadovauja jau mi
nėtas, buvęs kunigų semina
rijos auklėtinis — Juozas 
Jurkūnas.

Na, laikraštyje yra dar du 
svarbūs skyriai: tai muzikos 
gyvenimo, kuriam ilgą laiką 
puikiai vadovavo kompozit. 
G. Kuprevičius, o dabar jį 
veda muzikas A. Kubiliūnas 
ir sveikatos skyrius, kur 
straipsnius pateikia gydyto
jai.

Pabaigai pora įdomybių: 
koks “Kauno Tiesos" tiražas? 
Apie 84,000 ir daugiausia ji 
skaitoma Kauno mieste. O 
planai? Dienraštis numatoma 
pertvarkyti, jo būtų jau 8 
puslapiai, o formatas, kaip 
gerai žinomo “Gimtojo kraš
to.” Taigi, ir vėl kauniškė 
spauda gerokai skirsis nuo 
kitų miestų.

“LAISVEI” IŠ BERLYNO

DEMOKRATINĖ VOKIETIJA
LEONAS STEPANAUSKAS

Kalėdų naktį (iš gruodžio 
24 į 25-tą) ėmė snigti. Niūrų 
gatvės grindinį padengė snie
go vilnys . . . Išėjau į balkoną 
ir gėrėjausi šituo vaizdu. 
Rytą termometras rodė (po 
tiekos drėgnų, šlapių dienų) 
lengvą šaltuką. O koks klege
sys pasveikino kitą rytą. 
Žaidė vaikai . , . Išėjo baltu 
miestu pasigėrėti visokiausio 
amžiaus berlyniečiai. . .

Ar vien tik sniegas nudžiu
gino? — klausiau savęs. Nau
jametinio džiaugsmo šaknys 
gilesnės. Socialistinės Vokie
tijos gyventojai turi pagrindo 
su pasitikėjimu žvelgti į a* si
tį. Išskaičiuokime ant pirštų: 
niekam negresia nedarbo 
rykštė; kainos nekyla; pla
čiausio vartojimo reikmenys 
pabrėžintai pigūs (duona,, 
mėsa, aplamai maisto pro
duktai); butų nuoma visiems 
“įkandama."

Dabar jau reikia ir kitos 
rankos pagalbos: sveikatos 
apsauga užtikrinta (betkoks 
gydymas nemokamas); ivesta 
profilaktika, tai yra sveikų 
gyventojų tikrinimas tuber
kuliozės, vėžio, kitų pavojin
gų ligų atžvilgiu. O kur 
nemokamas mokslas?

Matote, laiško popierius 
j plyštų, jei panorėčiau viską 
išvardinti. Pasinaudoju 
“Laisvės” išrasta “krislų” for
ma .. . Jos pagalba galima 
bent keletą ryškių žvakelių 
ant kalėdinės-naujametinės 
eglelės užžibinti.

“Senieji mažiausia turi 
laiko laukti...”

Siunčiu porą nuotraukų. 
Štai pasigėrėkite Berlyno 
nakties vaizdu. Namai, žibu
riai, žmonių laimė! Visa tai 
užžiebta nykiausių pokario 
griuvėsių vietoje. O žmonių 
pastangoms galo nematyti. 
Tuo įsitikinau pasinaudojęs 
pakvietimu dalyvauti miesto 
parlamento sesijoje, kurioje 
buvo patvirtintas demokrati
nės Vokietijos sostinės 1976- 
1980 metų planas. Pagalvoki
me! Ęer šį penkmetį bus 
pagerintos gyvenimo sąlygos 
225,000 (beveik ketvirčiui mi
lijono) gyventojų. Vadinasi, 
kas penktas berlynietis gaus 
naują butą (mieste 1,1 milijo
no gyventojų), arba valsty
bės lėšomis bus iš pagrindų 
rekonstruota sena patalpa. Ir 
už visa tai ta pati normali 
nuoma tarp 50 (senam bute) 
iki 120 markių (naujame 2-3 
kambarių bute). Tai yra 40 
dolerių neperžengianti suma, 
ma.

Aplamai senų žmonių pro
blema demokratiniame Ber
lyne nuolat dienotvarkėje. 
Pateikiami nauji projektai,

Demokratinis Berlynas naktį

1977-tųjų pradžioje

Tik aprūkę statulos prisimena karo griuvėsius Drezdene.

sumanymai. Įsidėmėjau tokį I 
įdomų dalyką: siūloma nesta
tyti senų žmonių “getų" kaž
kur užmiesčiuose, nors ir 
labai gražiose vietose. Nepa
likti senų žmonių vien . . . 
nuosavo amžiaus žmonių tar
pe. Siūloma (ir numatoma) 
naujus senelių namus statyti 
šalia parkų, aikščių, kur gy
venimas pulsuoja, vaikai žai
džia, jaunos poros eina pasi
vaikščioti. Siūloma (ir jau 
pradedama realizuoti) nusta
tyti į pensiją išėjusių senelių 
“amžiną ryšį" su buvusia 
darbo vieta. Vadinasi, buvusį 
bendradarbį lankys jo darbo 
draugai, seneliai bus kviečia
mi į šventes.

Kas norėjo namą ant 
kopos pastatyti?

Bet reikia ir apie savo 
darbą šį tą parašyti . . . 
Rašau šiuos žodžius ir galvo
ju, ką veikia mielieji Ilzė ir 
Antanas Bimbai, kuriuos ne
perseniausiai ir akivaizdžiai 
Vilniuje sutikau, ką veikia 
visi laisviečiai?!

Visiems jiems: daug ener
gijos, daug laimės Naujaisiais 
metais!!!

Aš, va, įsikinkęs į įprastą 
žurnalistinį darbą Berlyno 
televizijoje. Ryšium su Nau
jaisiais metais turėjau viso
kių įdomių užduočių. Pavyz
džiui “Kalėdų senius” perse
kiojau net keliuose miestuo
se. Fiksavau žmonių mintis, 
sumanymus įvairiose demo
kratinės Vokietijos vietose. 
Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, į 
Kalėdų senio pasirodymą 
Leipzigo rotušėje . . . mies
te, kur vyksta garsūs turgai- 
mūgės.

Šiais metais toliau tyrinė
siu Nobelio premijos laureato 
Tomo Mano (Thomas Mann) 

ryšius su Lietuva, Nida, Kur
šių Nerija ... O kokių naujų 
dalykų iškyla, einant šituo 
ieškojimu keliu.

Tik pagalvokite: iš prisimi
nimų paaiškėja, kad ne vien 
vokiečių rašytojas Tomas 
Manas sumanė gyventi Nido
je. Legendarinė vokiečių šo
kėja Gerta Palucca, kaip 
prisimena Tomo Mano aplin
kos žmonės, norėjo irgi pasi
statyti vasarnami ant . . . 
“skrajojančio smėlio,” ant 
vienos Kuršių Nerijos ko
pos . . .

Nusprendžiau žūt-būt rasti 
kokius nors dokumentus apie 
jaunutės šokėjos fantazi
ją ... Kaip ten iš tikrųjų 
buvo? Ar kas nors atmena, 
rašė apie tai ... Ir VDR 
Menų akademijoje (už neži
nojimą) gaunu tikrą “antau
sį." Pasiklauskite, sako, pa
čios Gertos Palucca, profeso
rės, mūsų akademijos vice- 
prezidentės ... Ji sausio 8 
dieną švenčia 75-tą gimtadie
nį, gyvena Elbės mieste 
Drezdene. Niekaip — iki 
tolei! — nebuvau suvedęs 
galo su galu. Solidžios vice- 
prezidentės nepalaikiau ta 
pačia — anuomet jaunute! — 
Nidos lankytoja, legendarine 
šokėja.

Ar taip neatsitinka ir ki
tiems? Ar neatsitinka, kad 
šalia gyvenančiame sename 
žmoguje nematome didelio ir 
ilgio gyvenimo grožio, bran
gios patirties?!

Kadangi šiom pirmom die
nom keliai-keleliai veda į 
Elbės pakrančių “Florenci- 
ją"-Drezdeną, tai ir atsisvei
kinu su nuotrauka-vaizdu iš 
miesto, kuris bombonečių bu
vo visai sunaikintas, o dabar 
sveikina nauju modernišku 
grožiu.
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

Šuninės Draugijos mitin
gas įvyko sausio 8 dieną. 
Buvo gana skaitlingas.

Draugijos valdyba palikta 
ta pati ir 1977 metams. 
Taipgi tie patys palikti Kon
trolės komisija, namo gaspa- 
dorius ir tvarkdarys.

Buvo pagerbtas miręs na
rys P. Gaižauskas.

Per praėjusius metus nete
kome 14 narių — 12 mirė, o 2 
išsibraukė. Mirė: Ragauskas, 
Židžiūnas, Šlekaitė, Vilkic- 
kas, Vinckis, Žilinskas, Pet
raitis, Griška, Kubiliūnas, 
Melašius, Daukaitienė ir Gai
žauskas. Visi buvo ilgamečiai 
Draugijos nariai. Gaila, bet 
toks jau gamtos dėsnys: kas 
gimė, turi ir mirti.

Sekantis pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks vasario 6 d., 
2 vai. po pietų. Dalyvaukite 
visi, nes namo trustistai tu
rės svarbių pranešimų.

Iki pasimatymo vasario 6 
dieną.

1-mos kuopos sekr.
T. Rimdžius

PRANEŠIMAS LLD 
KUOPOS NARIAMS IR 
NARĖMS

Sekantis kuopos narių susi
rinkimas įvyks sausio 27 d., 2 
vai. po pietų, Sūnų ir Dukte
rų Draugijos salėje 160 Cla
remont St. Pasistenkite bū 
tinai dalyvauti, nes tai bus 
metinis susirinkimas, valdy
ba praneša, kas nuveikta per 
praeitus metus. Taipgi yra 
gauta Draugijos nariams 

Esu visiems dėkingas
Mirus mano mylimam broliui Jonui Jakubkai [Jacob] 

J. A. V. Bridgeporte, reiškiu nuoširdžiausią padėką 
Velionio ir mano giminėms, artimiesiems ir visiems 
dalyvavusiems šermenyse ir palydėjusiems į amžiną poilsio 
vietą. Taip-gi nuoširdus ačiū graboriui Daugėlai, kuris viską 
rūpestingai ir gražiai sutvarkė.

Pasilieku liūdintis brolis
PETER JAKUBKA [JACOB]

Montreal, Canada

MIRUS

W. KRIŠČIŪNUI
Reiškiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą Velio

nio nepaprastai kilnios širdies dukrai Alice Juškie
nei, kuri per daugelį metų, su dideliu atsidavimu 
slaugė savo Tėvą, ne tik namieje jam sergant, bet ir 
ligoninėje išbūdavo per dienas; taipgi užjaučiame 
visus velionio artimuosius.

LIUDAS IR PETRĖ KISIELIAI 
Montreal, Que.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Vincui Krikščiūnui
Liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

dukrai ir žentui A. C. Yuškiams; anūkei Nancy ir
proanūkams Gėry ir Laurie Greibams; marčiai Mrs. 
N. Norris (Krikščiūnienei) ir kitiems artimiesiems
Kanadoje ir Lietuvoje.

Mes liūdime netekę seno draugiško tautiečio.

B. Kvietinskas J. Norris
L. P. Kisielius J. J. Vilkeliai
V. J. Knistautai J. A. Brakniai
B. M. Šelčiunai E. S. Virbalai
I. F. ŠĮuplevičiai E. Vilkis
0. Strelienė A. Matiukas
M. M. Laurinaičiai J. S. Teleniai
A. A. Mikuliai F. J. Kaušakiai
A. E. Morkevičiai B. L. Papaureliai
V. Krupauskas J. S. Čičinskai
M. Matusevičiene G. P. Skripkai
V. A. Verbylai E. Jūraitienė
T. M. Subačiai J. Stukas
E. J. Petrauskai Mrs. A. Markiewicz
A. A. Liokaičiai M. M. Gudai t
J. E. Urbanavičiai A. Einikis
S. Petronienė M. Jonušienė
J. A. Lesevičiai J. Tumas
P. J. Ciaponiai A. A. Kreiviai

knyga už praeitus metus ir 
galėsite pasiimti. Taipgi nesi- 
vėluokite su narinių duoklių 
pasimokėjimu.

Susirinkime paplanuosime, 
kaip naudingiau laiką sunau
doti organizaciniams reika
lams, kurių taip daug turime.

Tai iki pasimatymo sausio 
27, ketvirtadienį po pietų.

Kuopos Valdyba

Montreal, Que.
IŠVYKO

Bernardas Kvietinskas iš
vyko į Kubą keletai savaičių 
pasidairyti ir pasidžiaugti 
saulute.

Gero vėjo.

MIRĖ
Sausio 7 d. po ilgos ligos 

mirė Vincas Kriščiūnas, 88 
m. Paliko nuliūdime dukrą 
Alice, su vyru ir anūkėle 
Nancy su šeima. Buvo atvy
kęs iš Škotijos 1911 metais. 
Kilęs iš Krakių Kaimo, Kau
no apskrities.

Artimiesiems gili užuojau
ta, velioniui lai būna lengva 
Kanados žemelė.
IŠ M. L. S. IR D. P.
DRAUGIJOS METINIO 
SUSIRINKIMO,
ĮVYKIMO SAUSIO 8 D.

Pirmininkas J. Vilkelis, ati
darydamas susirinkimą, pa
sveikino visus narius su Nau
jais Metais, linkėdamas lai
mingų metų, o labiausia ge
ros sveikatos.

Vice-pirmininkas J. Brak- 
nys reportavo, kad turime 

mažai sergančių narių perei
nant į šiuos metus. Tai yra 
džiuginantis dalykas. Perei
tais metais mirė keturi drau
gijos nariai.

Pirmininkas padėkojo val
dybos nariui M. Martusevi- 
čiui už ilgametę veiklą drau
gijos gerovei, kuris dabar 
turėjo pasitraukti, dėl šeimos 
negalavimų. Valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai: 
pirmininkas J. Vilkelis, vice
pirmininkas J. Braknys; 
finansų sekretorius J. Tele- 
nis, kasininkas St. Virbalas; 
protokolu sekretore J. Vilke
lienė, valdybos nariai — Ed. 
Vilkis ir A. Morkevičius.

Finansų sekretorius ir kasi
ninkas reportavo, kad drau
gijoj dar turime virš dviejų 
šimtų narių ir kad kapitalo 
visuose fonduose randasi virš 
30 tūkstančių. Finansiniam 
augimui daug padeda laiko
mi pinigai ant didesnio nuo
šimčio ir ruošiami parengi
mai. Į revizijos komisija įeina 
K. Juška, M. Milienė ir B. 
Kvietinskas.

Susirinkimus laikyti nutar
ta iki gegužės mėnesio. Susi
rinkimai įvyks šeštadieniais, 

.1 vai. 30 min. kovo 12 d., 
popiet — vasario 12 d., 
balandžio 9 d. ir gegužės 14 
dieną.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar dar nėra Draugija gavus 
atsakymo iš T. Lietuvos tu
ristinio komiteto dėl aplan
kymo T. Lietuvos Draugijos 
nariams ir jų šeimoms.

Kaip atrodo, tai nariai yra 
labai susidomėję važiuoti kai
po organizuotas kūnas. Dau
guma jau yra užsidėję ant 
sąrašo. Bet buvo trumpas 
atsakymas, kad dar nesame 
gavę atsakymo.

Be to, turėjome ir iš T. 
Lietuvos viešnia, tai mūsų 
dr-jos kūrėjo ir ilgamečio 
nario F. Spaičio sesutę Anelę 
Spaičytę, kuri yra atvykusi 
pasisvečiuoti ir aplankė mūsų 
susirinkimą. Labai malonu 
buvo susitikti.

Baigdamas susirinkimą pir
mininkas ikvietė narius dau-'" 
giau lankyti Draugijos susi
rinkimus. J-na

P. S. Pereitoje laidoje buvo 
įvykusi klaida. Kur turėjo 
būti M. Paragis ir L. Paragy- 
tė, buvo Pavagis ir Pavagy- 
tė. Kur klaida įvyko, neži
nau. Janina

PRANEŠ AME- 
KVIEČIAME

Visus šios kolonijos aidie- 
čius ir simpatikus nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti į šau
kiamą LLD Montrealo kp. 
Metinį susirinkimą, kuriame 
bus išduodami raportai, rink
sime naują valdybą ir turėsi
me gerą kalbėtoją.

Susirinkimas šaukiamas 
Sausio-January 29 d. Šešta
dienį, 1:30 v. p. p. rusų 
svetainėje — 3447 St. Lau
rens Blvd, (netoli Sher- 
brook).

Lauksime skaitlingo atsi
lankymo! Kuopos Valdyba

Žymusis Lietuvos 
solistas dainuos 
Argentinoje

Mus pasiekusiame vėliau
siame “Argentinos Lietuvių 
balso” numeryje skaitome to
kį pranešimą:

“Virgilijus Noreika atvyks
ta Argentinon. Vilniaus Ope
ros solistas Virgilijus Norei
ka, sekančiame operų sezone 
teatre Colon dainuos su 
Maskvos didžiojo teatro ar
tistais rusiškas operas. Taip 
lygiai, kaip jo buvęs mokyto
jas, genialusis Kipras Pe
trauskas net du kartus daina
vo teatre Colon.

Rusiškos operos bus stato
mos lapkričio mėn. Mūsų V. 
Noreika dainuos Eugenio 
Onegine ir kitose operose.”

BEAUMONT, CAL.
Sausio 9-tą dieną Cherry 

Valley Grange Hall patalpose 
buvo apvaikščiota abiejų kuo
pų LLD 78 ir LDS 38 nario 
100 metų gimtadienis. Jubi
liatu buvo Karalis Pečiulis 
(Carl Pechuls).

Karolio pergyventas šimt
metis buvo labai sudėtingas 
ir audringas, it blaškomas 
bangų laivas atviroje jūroje. 
K. Pečiulis gimė 1877 m. 
sausio mėnesio 6 d., Rasčių 
dvare, Ukmergės apskr., 
vargingo Kumečio šeimoje. 
Šeimoje augo dešimts vaikų, 
taip, kad Karoliui būnant tik 
7 metų amžiaus, tėvai išleido 
pas ūkininką piemenauti-už- 
sidirbti sau duonutę. Nuo to 
jaunučio amžiaus ir prasidėjo 
Karolio vargų keliai. . .

Dagyvenęs iki 16 m. am
žiaus, skurdaus gyvenimo 
spaudžiamas, jaunuolis Karo
lis vyksta į Ukrainą į Kijevo 
miestą, su tikslu susirasti 
pelningesnį darbą. Bet visur 
ta pati nesėkmė jaunuolį ly
di .. . Nusivylimo apimtas, 
grįžta atgal pas savuosius į 
Lietuvą.

Nerami širdis jaunojo Ka
rolio, lyg paklydusio paukš
čio, nerimsta vietoje ... Jis 
ir vėl leidžiasi kelionėn, tik 
dabar kita kryptimi, link 
Baltijęs jūros į Liepojos mies
tą. Čia kiek geresnė laimė jį 
sutinka —- gauna darbą už 
sargą (“watchman”).

Sunkūs tuomet buvo laikai. 
Siautėjo caro represija. Kny
gos bei laikraščiai lietuvių 
kalba buvo uždrausti. Net 
persekiojama ir pati kalba. 
Pečiuliui, kaip darbo žmogui, 
nebuvo jokių progų įsigyti 
net pradinio mokslo. Jis ban
do lavintis pats per save ir 
atsiekia dalinai savo tikslą —- 
pramoksta skaityti ir rašyti.

Gyvendamas Liepojaus 
mieste, Karolis nepaskendo į 
pasyvumą. Buvo giliai įsitiki
nęs, kad norint pagerinti 
būvį ir laimėti kovą prieš 
išnaudotojus, galima tik bū
nant organizuotam. Karolis 
įstoja į tuomet slaptai veiku
sią socialistų partiją. Nuo čia 
ir prasideda Karolio, kaip 
organizuoto darbininko, kavų 
pradžia prieš carizmą ir be
teisę. V

1905 metų streikai ir de
monstracijos prieš caro des
potizmą ir vietinius išnaudo
tojus Lietuvoje ir Latvijoje 
— neapsiėjo be aukų ir 
kraujo praliejimo. Ypatingai 
žiobriai buvo puolami ir tero
rizuojami Liepojaus socialis
tų partijos nariai. Caro žan
darai visu pajėgumu dorojo
si, kardami, šaudydami ir 
tremdami revoliucijonierius.

Kad išvengus būti nesunai
kintam, arba kad nepatekti 
ilgiems metams kalėjiman, 
Karolis su dviem savo drau
gais, progai pasitaikius, įsi
gauna į stovėjusį prieplauko
je Anglijos prekinį laivą ir 
sumoka laivo pečkuriui 20 
rublių kyšį, kad leistų anglių 
sandėly prabūti, kol pasieks 
Škotiją. Tai buvo pradžia 
1906 metų ir tik šeši mėnesiai 
po Karolio apsivedimo. Nors 
Škotijos socialistų buvo su
tikti draugiškai, bet neturint 
darbo ir pinigų, prisieitų 
badauti. Vienintelė išeitis bu
vo, tai prašyti namiškių pini
gų kelionei į Jungtines Val
stijas išvažiuoti.

1907 m. Karolis atvažiuoja į 
Jungtines Valst., ir apsistoja 
Maine valstijoje, Biddeford 
mieste. Dirba už 14 centų į 
vai. Bet Karolis būdamas 
taupus ir dirbdamas ilgas 
valandas, susitaupęs kiek pi
nigų, atsikviečia savo žmoną 
su jaunute dukraite Christina 
ir žmonos seserį. Vėliau atva
žiavo iš Lietuvos trys broliai 
ir trys seserys. Atvažiavo ir 
žmonos du broliai ir keturios 
seserys.

1921 metais visa Pečiulių 

šeima persikelia gyventi į 
Kaliforniją, į Los Angeles 
miestą. K. Pečiulis kaip pa
vyzdingas šeimos tėvas, di
džiuojasi išauklėjąs gražią 
šeimą: dukterį Christiną Kar
velis ir tris sūnus — Alfonsą, 
Adolfą ir Karolį. Taipgi turi 8 
anūkus ir 17 proanūkių. Lai
ke Antrojo pasaulinio karo 
visi trys sūnūs tarnavo mili- 
tarinėje J. V. tarnyboje ir 
kovėsi prieš Hitlerio, Musso- 
linio ir Japonijos imperialis
tų jėgas.

Gi vyresnysis sūnus Alfon
sas buvo pasirinkęs militariš- 
ką karjerą ir tarnavo orlaivy- 
ne, dabar jau išėjęs į pensiją. 
Gal bus vienintelis lietuvio 
emigranto sūnus, atsiekęs 
tokį aukštą Jungtinių Valsti
jų orlaivyno generolo laipsnį.

Vienas iš anūkų (nesužino
jau jo vardo) perskaitė at
siųsta Beaumont miesto ma
joro proklamaciją. Dar per
statė ir svečių, norinčių jubi- 
liantą gražiu žodžių pasvei
kinti. Paskutinę ir pagrindinę 
kalbą pasakė, anūko persta
tytas Vladas Raila, Karalio ir 
šeimos artimas per 32 metus. 
Kalbą skaitė angliškai supa
žindindamas klausytojus de- 
tališkai su Jubiliato gyveni
mu.

Smagu buvo jaustis apie 
šimto penkiasdešimt žmonių 
sueigoje, su Karolio artimai
siais, anūkais ir proanūkiais, 
palinkėti jam “Ilgiausių Metų 
Ilgiausių,” ir laike vaišių prie 
stalų sudainuoti “Happy 
Birthday.”

Norintiems buvo proga ir 
pasišokti prie smagios muzi
kos, grojant gerb. Kostui 
Arniežii. Net ir pats Jubilian- 
tas sušoko bent porą valcų
• • •

Šių žodžių rašėjui tik pasi
rodžius salėje prieina senu
kas ir sako: “Štai čia du 
čekiai — $70 ir $30 — pasiųsk 
“Vilniai” $70, o “Laisvei” $30. 
Tai dovana mano gimtadienio 
proga.”

Iš visos širdies linkiu tau, 
mielas Karoli, daug dar sau
lėtų dienų, geros sveikatos ir 
džiaugtis gyvenimu — globo
je vienintelės dukros Christi- 
nos. P. Žilinskas

Įvairenybės
° Danijoje dviračių prekiau

tojas Agneras Vestergradas 
seniai svajojo viršyti kokį 
nors pasaulio rekordą. Tad 
sugalvojo pagaminti didžiau
sią pasaulyje dviratį. Ne per 
seniai šis kelis mėnesius tru
kęs darbas buvo baigtas. 
Dviratis turi 22 metrus ilgio. 
Sveria 1,5 tonos. Juo gali 
važiuoti 34 žmonės.
° Visa Stokholmo policija 

sukilo ant kojų, kai jai prane
šė, kad iš vienos psichiatrinės 
klinikos pabėgo šeši ligoniai. 
Bijodami, kad pamišėliai 
neiškrėstų aibės šunybių, po
licininkai karštai kibo į dar
bą. Po aštuonių valandų gau
dynių policijos nuovadose už 
grotų atsidūrė 84 vyrai. Nė 
vienas iš jokios klinikos nebu
vo pabėgęs.

° Paryžiaus geležinkelio sto
tyje tikrindamas vykstančių į 
Tulūzą keleivių bilietus, kon
trolierius visus išlaipino iš 
vagono, paaiškinęs, kad jie 
supainioję traukinį: šis va
žiuojąs į Lijoną. Tiktai vė
liau, kai traukinys išvyko, 
paaiškėjo, kad kontrolierius 
tikrino ne savo vagonus.

° Norvegų mokslininkas 
profesorius Olafas Lingstre- 
mas ištyrė, kaip daržovės 
veikia žmogaus psichiką. Štai 
kelios tyri nų išvados: salotos 
stimuliuoja žmogaus muziki
nius gabumus, svogūnai — 
mąstymą, morkos ir špinatai 
sukelia melancholiją, o bul
vės veikia raminamai. . .

NAUJAS PIRMININKAS
United Nations, N. Y. — 

Jau oficialiai pradėjo savo 
pareigas eiti naujasis Jungti
nėse Tautose Tarybų Sąjun
gos delegacijos pirmininkas 
Oleg Troyanovsky. Pirmame 
susitikime su spaudos kores
pondentais jis, sakoma, vi
suose paliko gerą įspūdį.

Naujasis pirmininkas pui
kiai kalba angliškai. Jis yra 
sūnus Troyanovskio, kuris 
buvo pirmuoju Tarybų Są
jungos ambasadoriumi Jung
tinėse Valstijose, ir lankė 
ųuakerių mokyklą Washing
tone.
SU SIDABRO MEDALIU

L. Travina
Vilnius. — Pačią paskutinę 

praėjusių metų dieną sugrįžo 
į namus dukart TSRS čem
pionė vilnietė L. Travina. 
Respublikos sporto mėgė
jams iš Amsterdamo ji parve
žė naujametinę dovaną — 
pasaulio moterų šimtalangių 
šaškių pirmenybių sidabro 
medalį. Tokį pat apdovanoji
mą L. Travina pelnė ir 1975 
metais.

Viceprezidentas Nelson 
Rockefelleris sako, kad \Jis 
Republikonų partijoje nebe- 
vaidins vadovaujamo vaid
mens. Mat, jis yra nusivylęs 
jos pralaimėjimu rinkimuose.

JOS LAUKIA TEISMO

Leonie Perez
Detroit, Mich. — Prieš virš 

metus laiko šios dvi jaunos 
filipinietės slaugės buvo sua
reštuotos ir kaltinamos nu- 
nuodijime kelių ligonių Vete
ranų ligoninėje, Ann Arbor, 
Mich. Jos sako, kad jos 
nekaltos. Yra susidaręs ko
mitetas joms ginti. Iš kalėji
mo jos yra paleistos po 
dideliu užstatu. Jų teismas 
prasidės vasario 7 dieną.

Žymus Detroito veikėjas 
William Allan sako, kad šios 
filipinietės yra sąmokslo 
aukos.

DĖL JO DIDELIS GINČAS

Abu Daoud
Paryžius. — Šis palestinie

tis Abu Daoud čia buvo 
sulaikytas ir kak. mas va
dovavimu grupei teroristų, 
kurie 1972 metais Muniche 
per olympijines sporto lenk
tynes nužudė Izraelio sporti
ninkų grupę. Izraelis ir Vaka
rų Vokietija reikalavo, kad 
jis būtų sugrąžintas r 'baudi
mui. Abu Daoud, žinoma, 
sako, kad jis nekaltas.

Prancūzijos vyriausybė at
sisakė jį sugražinti į Izraelį 
arba V. Vokietiją ir leido jam 
išvykti į Alžyrą. Dabar dėl to 
eina aštrūs ginčai tarpe Iz
raelio, V. Vokietijos ir Pran
cūzijos.

Krislai
[Pabaiga iš 1 pusi.]

išminties neapsakomą su
menkėjimą.

Mus pasiekianti Tarybų 
Lietuvos spauda kupina dide
lio džiaugsmo, kad pirmieji 
penkmečio metai (1976 m.) 
apsivainikavo labai gražiais 
laimėjimais visose srityse. 
Lietuva viena pirmūnių tary
binių respublikų šeimoje!

Mes, Amerikos lietuviai, 
tuo irgi didžiuojamės.

Bet toje spaudoje ne tik 
didžiuojamasi tuo, kas laimė
ta ir pasiekta. Joje taipgi 
matome Lietuvos liaudies pa
siryžimą ir įsipareigojimą ne 
blogiau pasirodyti ir antrai
siais penkmečio metais.

Mes nuoširdžiausiai sveiki
name ir linkime jai sėkmės!

Mano rankose net keturios 
1976 metais Vilniuje išleistos 
nedidelės knygos. Trys jų 
yra poezijos rinkiniai. Poetės 
Vilijos Šulcaitės rinkinys 
“Kraitis,“ poeto Aleksio 
Churgino — “Blyksniai,” ir 
poetės Vidmantės Jasukaity- 
tės —- “Ugnis, kurią reikia 
pereiti.” Pirmieji du autoriai 
yra plačiai žinomi ir atsižy
mėję savo poetine kūryba, o 
Jasukaitytė dar jaunutė ir, 
rodos, bus pasirodanti dar tik 
su pirmu savo eilėraščių rin
kiniu.

Ketvirtosios knygos auto
rius yra Amerikos pažangie
siems lietuviams gerai pažįs
tamas istorikas ir rašytojas 
Juozas Jurginis. Jo knyga 
pavadinta “Pagonybės ir 
krikščionybės santykiai Lie
tuvoje.” Ją perskaičiau su 
giliausiu susidomėjimu. Tai 
istorinės didžiulės svarbos 
veikalas.

Knyga susideda iš tokių 
skyrių: “Klausimo ir jo 
sprendimų apžvalga,” “Mitas 
apie žmonių aukojimą die
vams,” “Krikščionių kanki
niai ir šventieji,” “Kas ir kaip 
buvo aukojama,” “Šventyk
los ir stabai,” “Vėlyvo krikš
čionybės įvedimo priežas
tys,” “Krikščionybės įvedimo 
reikšmė,” “Ką valstiečiai gy
nė,” “Valstiečių fantastika,” 
ir “Per erezijas į bedievystę.”

Mano nuoširdžiausi sveiki
nimui poetui, poetėms ir 
istorikui!
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ST. PETERSBURG, FLA.
Sausio 1 dieną Klubo salėje 

įvyko LLD 45 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Jį pradėjo 
Adelė Pakalniškienė. Pir
miausia Adelė visus pasveiki
no su Naujais metais. Po to 
pristatė ši- ns metams iš
rinktą pirmiu nką Jorą Mile
rį. J. Mileris taip pat sveikino 
visus Naujų metų proga ir 
linkėjo sveikatos ir sutartin
gos veiklos mūsų organizaci
joje.

Valdyba pateikė savo ra
portą. Adelė Pakalniškienė 
pranešė, kad gruodžio mėne
sio kuopos renginiai buvo 
sėkmingi. Ji padėkojo valdy
bai ir komisijos nariams už 
prisidėjimą su darbu dėl pa
laikymo orga dzacijos gera
me stovyje Linkėjo naujai 
valdybai geriausios sėkmės 
veikime.

Finansų sfd**\ Julija And
riulienė pat j raportą kuo
pos finansų oei nariu stovį. 
Iždininkas P. Alekna sutiko 
su jos raportu. Iš renginių 
komisijos uv nešimą — pada
rė P. Alekna ir P. Mockapet- 
ris. Visi raportai buvo priim
ti.

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukaszgautas nuo gruodžio 20 d. 

iki sausio 12 d.:
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per H. Feiferienę, 

aukojo mirusio vyro Victor 4 Namo Bendrovės Še
rus vertės $100 ir 2 “Laisvės” Bendrovės šėrus 
vertės $10 — viso $110.

J. J. Daujotas, Benld, Illinois........................................$50.00
Povilas Zunaris, Lantana, Fla......................... 50.00
Karl Zuk, Riverside, California ..................................... 49.00
Draugė iš I mg Island, per N. Ventienę........................ 38.00
Geo. Montvila, Chicago, Ill., per Mary Grager............30.00
K. Zalenas Red Lake, Ont., Canada.............................. 25.00
M. Arison, Fairfield, Conn............................................... 20.00
J. Baltrūnas, St. Petersburg, Fla................................... 20.00
J. J. Staniai, Baltimore, Md........... ..................................18.00
Blanche Swed, Erie, Pa., pagerbimui mirusio vyro

Mykolo........................................................................... 15.00
Anna ir Stanley Kazilionis, Cleveland, Ohio...................15.00
Juozas F. Deltuva, Baltimore, Md............ ...................... 15.00
M. Sukackienė, Alpine, N. J.............................................15.00
F. Mažilienė, Brooklyn, N. Y............................................ 10.00
M. Tamkevipienė, per J. Vilkelienę, Laval,Que.,Can . 10.00 
Matas Šimkūnas, Georgetown, Ont., Canada ...............10.00
Vydas ir Mini Yuden, Chicago, Ill.................................... 10.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio............................................ 10.00
Paul J. Blieka, Canby, Oregon....................................... 10.0C
R. S., Bridgeport, Conn............. ........................... 10.00
Frances Poskus, Pittsburgh, Pa...................................... 10.00
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę (pe

reitą kartą buvo skelbta auka kaip $10, o turėjo 
būti $20 — tad čia dedame $10).................................. 10.00

Mikolas Lucas, Alexandria, Va........................................ 10.00
Elzbieta ir Pranas Laurusevičiai, New Lowell, Ont.,

Canada, su sveikinimu Ievos Mizarienės LTSR ap
dovanojimu .................................  10.00

J. Užunaris, Windsor, Ont., Canada.............................. 10.00
C. F. Kilikevičiai, Toronto, Ont., Canada...................... 10.00
F. Kelly, Rodney, Ont., Canada, per P. Pajuodį............ 8.50
Chas. Zienius, Mont St. Hilaire, Que., Canada..............8.00
Joe ir Connie Austin, Torrance, Cal.................................. 6.00
A. Mathewson, La Salle, Que., Canada............................ 5.00
J. Bujaučius, Manchester, Conn. .. ....................................5.00
G. Kudirka, Linden, N.J................................... 5.00
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y................................................5.00
Anelė Dočkus, Cicero, Ill., per Mary Grager.................. 5.00
S. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada................... 5.00
W. Kurila, Thunder Bay, Ont., Canada............. .............. 5.00
Chas. Shukstas, Red Lake, Onk, Canada........................ 5.00
Julia Stukas, Lewiston, Me........ ....................................... 5.00
J. J. Pupis, Pasadena, Cal., per W. Railą........................ 5.00
P. Malinauskienė, Chicago, Ill........................................... 5.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H..............................................5.00
Frank Walant, Philadelphia, Pa.  ............................. 5.00
A. Yuzilaitis, Verdun, Que., Canada................................ 5.00
Gertrude Skerston, Dennisport, Mass. ...........................5.00
Antanas Drulis, Chomedey, Laval, Que., Can................. 5.00
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich..............................4.00
L. Daužickas, Forest Hills Gardens, N. Y.........................3.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio, per J. Petraus.................. 3.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. . . . . :.................... 3.00
A. Balčiūnas, Montreal, Que., Canada.....................  .3.00
M. Kvietkienė, Miami, Fla., per V. Boviną...................... 3.00
Jonas Braukila, Montreal, Que., Can., per J. Urbana

vičių ...................................................  3.00
V. Rimdeika, Toronto, Ont., Can., per J. Ylą............... 3.00
K. Milaševičienė, Hamilton, Ont., Canada...................... 3.00
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa................................. 2.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md........................................ 2.00
B. Kubilienė, Mountain View, Cal..................................... 2.00
A. Ruseckas, St. Petersburg, Fla......................................2.00
Verdunietis, Verdun, Can., per J. Urbanavičių..............1.50
Geo. Klimas, Brooklyn, N.Y. ..............  1.00
U. MatiS, MacGregor, Man., Can............ .  ............ 1.00
R. Sholis, Girardville, Pa. ...............  1.00

* * * *
Širdingai dėkojame.

Pažangus. Argentinos laik
raštis “Vaga” prisiuntė 45 
kuopai padėkos laišką — 
dėkoja už paramą. Taip pat 
sveikina kuopos narius su 
1977 metais.

Po susirinkimo buvo pa
teikti pietūs. Kadangi buvo 
Naujų metų diena, tai nuo 
kuopos visa publika buvo 
pavaišinta su taurele stiprio
sios . . .

J. Mileris kalbėjo apie or
ganizacinę veiklą. Pabaigai 
Dainos Mylėtojų Choras, va
dovybėje Adelės Pakalniškie
nės, padainavo naujametines 
dainas. Akomponavo W. Žu
kas.

KLUBO VEIKLA
Sausio 8 dieną įvyko Lietu

vių Piliečių Klubo metinis 
susirinkimas.

Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbtas miręs klubo 
narys Antanas Antanavičius.

Valdybos raportai: Klubo 
prez. V. Bunkus pasveikino 
susirinkusius su Naujais 1977 
m., linkėjo visiems geros 
sveikatos.

Savo metiniame raporte jis 

Administracija

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

paminėjo pačius svarbiausius 
nuveiktus darbus. Sakė, bu
vo įdėta daug darbo pageri
nant Klubo namą iš lauko ir 
vidaus. Atmokėta paskola 
nariams. Klubas praėjusiais 
metais turėjo apie 30 pobū
vių.

Iždininkas Jonas Rūbas su
tiko su raportu.

Reikia priminti, kad J. 
Rūbas iždininko pareigas ėjo 
nuo klubo isikūrimo. Be to, 
jis daug visokio darbo įdėjo 
prie Klubo namo pertvarky
mo.

Jonas pranešė, kad praei
tais metais į Klubą įsirašė 12 
naujų narių.

Gaila, kad dėl nesveikatos 
J. Rūbas nuo iždininko parei
gų atsisakė. Jis palinkėjo 
naujam Iždininkui Juozui Do
brow geros sėkmės.

Protokolų sekr. Aldona 
Aleknienė pasveikino visus 
su Naujais metais, linkėjo 
sveikatos ir sėkmės veikloje. 
Pranešė, kad praėjusiais me
tais į mūsų pobūvius atsilan
kė svečių iš tolesnių vietų 
apie devyni šimtai. Taipgi 
Aldona dėkojo visiems už 
atneštas dovanas laimėjimui.

Žymesniuose pabūviuose 
dalyvavo menininkai iš toli
mesnių kolonijų. Vietiniai so
listai ir Dainos Mylėtojų cho
ras, Adelės Pakalniškienės 
vadovybėje visuomet išpil
dydavo dainų programą. 
Taipgi buvo atžymėta 200 
metų Amerikos nepriklauso
mybės sukaktis. Toliau kal
bėjo Viceprezidentas Walte- 
ris Dubendris ir direktoriai. 
Visi sakė, kad direktoriai ir 
valdyba dirba sutartinai ir 
kad mūsų klubas yra gerame 
stovyje.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė išsamų ra
portą apie klubo metini finan
sų bei narių stovį. Priminė, 
kad klubas turi apie 200 narių 
ir kad finansų stovis yra 
geras.

PRANEŠIMAS
Sausio 22 d. klubo pobūvis- 

pietūs 12 vai.
Sausio 29 klubo 4 metų 

gyvavimo atžymėjimas. Bus 
kalbėtojų ir meninė progra
ma. Įvyks klubo salėje, 314- 
15 Avė. South.

Prašom visus dalyvauti.
V. Bunkienė

Brockton, Mass.
Serga Charles Ustupas, 

kuris turėjo lengvą stroką 
ant kairės pusės. Buvo nu
vežtas į Brocktono ligoninę, 
kur išbuvo apie 3 savaites ir 
pagerėjo. Nors dar nėra visai 
sveikas, bet jau randasi savo 
namuose, 27 Cleveland Ave. 
ir su lazduke pavaikščioja po 
stubą. Atrodo, kad mūsų 
Charles eina geryn.

Vėlinu jam greitai sustiprė
ti, kad vėl galėtumėme laiky
ti LLD 6 kp. susirinkimus jo 
namuose. S. Rainard

Paieškau
Moters bei vyro gyventi 

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

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

Gimtadienio
proga

Miami, Fla. — Kiekvienas 
žmogus turi tik vieną gimta
dienį, bet mes juos daugina
me ir skaičiuojame. Tie gim
tadieniai ateina ir praeina su 
gražiais linkėjimais. Bet gim
tadieniai skirtingi ir daug 
pasako, kurie pradėti dar 
praėjusiam šimtmetyje. Tad 
šia proga kalbame apie Mary
tės Kvietkienės gimtadienį, 
kuris buvo pirmas dar 1892 
metais. Taigi, iki 85 gimta
dienio Marytė Kvietkienė 
daug matė, patyrė ir išgyve
no.

Jos gimtinė buvo Lietuvo
je, Kauno rajone, mažažemių 
valstiečių Mockaičių šeimoje. 
Jos tėveliai išaugino dukterų 
ir sūnų šeimą. Ano meto 
Lietuvoje jauna Marytė Moc- 
kaitė negalėjo tikėtis iš savo 
tėvelių didelio kraičio bei 
pasogos. Tad ir jai, kaip 
tūkstančiams kitų Lietuvos 
dukterų ir sūnų, sotesnio 
gyvenimo reikėjo ieškoti už 
jūrių-marių. Tų laikų mūsų 
tėvynę visais aspektais gra
žiai apdainavo lietuvių tautos 
didžioji poetė Salomėja Nė
ris. Kai M. Mockaitė vyko 
Amerikon, ji paliko Lietuvą:

Su rūtomis, rugių laukais, 
Su vieškeliais ir kryžiais, —- 
Su vargo žmonėmis pilkais, 
Palinkusiais po kryžium.

S. Nėris

Per platųjį Atlanto vande
nyną 1914 metais M. Mockai
tė atvyko į Amerikos žemy
ną. Ji kūrė naują gyvenimą 
Mass, valstijoje. Gyvenimą 
Marytė pelnė savo rankų 
darbu. Dirbo įvairiose įmonė
se. Kiek vėliau, ji tapo mote
rų grožio darbuotoja (beauti
cian). Siame darbe ji pelnė 
gausesnį gyvenimą. Čia ji 
sutiko gyvenimo draugą Kra
sauską, sukūrė šeimos gyve
nimo židinį. Tačiau Marytė 
dirbo ir gyveno ne tik sau. Ji 
nenorėjo pasilikti “palinkus 
po kryžium.” Tais pačiais 
1914 metais, kai ji atvyko į 
JAV, Europoje prasidėjo pir
mas pasaulinis karas, o su juo 
kilo ir revoliucinis judėjimas 
už taiką. Amerikoje veikė 
LSS, buvo įkurta apšvietos 
organizacija LLD.

Ir štai, dabar mums jau 
retai minima pirmoji LLD 
(tuo metu — LDLDA) išleis
ta knyga: “Karė, Ko Dėlei.” 
Tai ši knyga, sako Marytė, 
buvo jos kelrodis į pažangųjį 
lietuvių judėjimą. Tad ir šiuo 
metu draugė Marytė Kviet
kienė skaito “Laisvę” ir “Vil
nį.” Savo 85-to gimtadienio 
proga ji skiria 85 dolerius šių 
laikraščių paramai.

Žinoma, gyvenimo tėkmėje 
visko būna. Anksti Marytė 
neteko pirmojo vyro, o perei
tais metais ir F. Kvietką 
išlydėjo į amžiną poilsį. Da
bar jau nuo 1965 metų M; 
Kvietkienė gyvena Miamyje. 
Čia draugė Kvietkienė įsijun
gė į LSK ir LLD kuopos 
veiklą. Nepaisydama metų 
naštos, ji lanko sueigas, jei 
tik sveikata leidžia, ji talkau- 
ja mūsų sueigose. Ji ir dabar 
yra eilėse tų, kurie dirba, kad 
ateinančių kartų gyvenimas 
būtų gražesnis ir laiminges
nis, kad pasaulis gyventų 
taikoje. Linkime Marytei 
Kvietkienei dar daug laimin
gų gimtadienių. V. Bovinas

Vėl kaltinamas!

Tik gruodžio 16 dieną jis 
buvo paleistas iš federalinio 
kalėjimo, kuriame ištupėjo 55 
dienas už sukčiavimą mokėji
me valdžiai mokesčių, o da
bar vėl kaltinamas papildyme 
apgavystės prieš savo klien
tus. Šie kaltinamai dar sun
kesni. Jeigu teismas pripa
žintų jį kaltu, jis gali būti 
nubaustas virš 30 metų įkali
nimu!

Mr. Mathew J. Troy yra 
šioje apylinkėje žymus politi
kierius, Queens City miesto 
tarybos narys. Dar tik 47 
metų amžiaus.

San Francisco, Cal.
Audringa Irano studentų 

draugystės demonstracija 
įvyko sausio 7 dieną. Centri
nėmis miesto gatvės žmonės 
maršavo link Embarcadero, 
milžiniško pastato, kur ran
dasi Irano konsulato raštinės. 
Demonstrantai nešė plakatus 
su užrašais prieš Shah fašisti
nį kruviną režimą, kuris kalė
jimuose laiko sugrudęs 
100,000 Irano patriotų, politi
nių kalinių. Pasiekus Embar
cadero Center, minia demon
stravo per valandą ir pusę su 
reikalavimais ir šūkiais už 
paliuosavimą visų politinių 
kalinių, už liaudies laisvę ir 
demokratiją.

Kalbėtojai nurodė, koks 
žiaurus tas Shah fašistinis 
režimas yra, kad nuo 1972 
metų tapo nukankinta virš 
600 Irano liaudies kovotojų. 
Jie nurodė, kad buvęs JAV 
ambasadorius Irane ir ČIA 
direktorius Richard Helms tą 
viską suplanavo. Jie per gar
siakalbius pabrėžė, kad šian
dien JAV turi Irane virš 
30,000 militarinių “patarėjų” 
palaikymui Shah fašistinio 
režimo, kad ši šalis kasmet 
Iranui parduoda už 4 bilijo
nus dolerių vėliausios išdir- 
bestės ginklų.

Demonstrantai šaukė prieš 
Shah režimą, prieš Amerikos 
imperializmą, už laisvę politi
niams kaliniams. Jie šaukė: 
“Jūs, imperialistai, pralaimė
jote Vietname, pralaimėsite 
ir Irane!” “Lai gyvuoja Irano 
liaudies laisvė visiems lai
kams!” L Kamarauskas

Chester, Pa.
“Laisvėje” pastebėjau, kad 

mirė Juozas North. Tai skau
dus ir didelis nuostolis darbi
ninkų judėjimui. Juozas 
North buvo žymus pažangus 
žurnalistas ir rašytojas. Jo 
straipsniai yra tilpę “New 
Masses” ir “Daily World.”

Juozas North gimė ir užau
go Chester, Pa. Taipgi moks
lą baigė Pennsylvanijos uni
versitete.

Juozą North ir jo motiną 
Bessię gerai pažinau, nes 
gyvenome toje pačioje gatvė
je kaip kaimynai.

Juozo motina buvo nenuil
stanti kovotoja už geresnį 
gyvenimą. Bet ji mirė prieš 
trejus metus.

Lai būna Juozui ir jo moti
nai Bessie lengva žemė ilsė
tis. Jų nuveikti geri darbai 
pasiliks gyvųjų atminime.

P. Šlajus

Tarp lietuvių
MIRĖ

Šeštadienio rytą mirė ilga
metė “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja, Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 81 
kuopos narė Ona Zeidatienė.

Antradienio rytą jos palai
kai buvo išvežti į Brocktono, 
Mass., kapines palaidojimui 
šeimynos sklype.

GRĮŽO J TĖVYNĘ
Akademikas vizikos-mate

matikos mokslų daktaras Vy
tautas Statulevičius antra
dienį grįžo į namus iš Wa- 
shingtono. Pakeliui grįžda
mas iš vakarų, sustojo trum
pam laikui New Yorke. Gaila, 
kad mūsų oras penktadienį 
kaip tik buvo baisiai nepalan
kus. Draugui Statulevičiui 
vietoje pribuvus penktadienį 
dienos metu, lėktuvas vėlavo 
ir jis atvyko tik vakare, o 
šeštadienį turėjo skubėti į 
Philadelphia. Vistiek buvo 
malonu su mokslininku pasi
kalbėti, pabendrauti bent 
trumpam laikui.

SERGA
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo narė Kaziūnė Čeikaus
kienė randasi Lutheran Hos
pital; Brooklyne, nuo vidurio 
gruodžio mėnesio. Jos kam
bario numeris 408. Būtų ge
rai jei klubietės galėtų laiks 
nuo laiko aplankyti mūsų 
buvusią pobūvių gaspadinę.

ATSIPRAŠOME
Gruodžio 31 d., “Laisvėje” 

buvo pranešta, kad mirė J. 
Bikulkis, o tai turėjo būti J. 
Mikulkis, maspethietis.

L M-nė

Women in the News

Heresies: A feminist Publi
cation on art and politics. It’s 
a collectively published idea- 
oriented journal devoted to 
the examination of art and 
politics from a feminist per
spective. Heresies is struc
tured as a collective of femin
ists — writers, visual artists, 
mothers, art historians, 
teachers, storytellers, archi
tects, filmmakers . . . May 
Stevens belongs to this col
lective and in a first issue of 
Heresies which is expected to 
be out this month she has an 
article — Tribute to Rosa 
Luxemburg and Two Wom
en. She said she wrote about'

shopper in midtown Manhattan signs petition urging 
President-elect Carter to honor campaign promise to sign a 
comprehensive nuclear test ban treaty.

Pramogų kalendorius
—o

SAUSIO 301).
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.

Didelis dienraščio 
pasimojimas

New York, N. Y. — Pažan
giųjų amerikiečių dienraščio 
“Daily World” administracija 
primena skaitytojams, kad 
laikraščio 100 dienų vajus 
prasidės su vasario 1 d. 
Ragina visus ruoštis vajuje 
dalyvauti.

Šio vajaus tikslai labai 
dideli. Bus siekiama gauti 
10,000 naujų skaitytoju ir 
sukelti laikraščio išlaikymui 
$275,000 fondą.

Dienraščio leidėjai mano, 
kad vajaus pasisekimui sąly
gos yra labai geros, jeigu tik 
visi jo skaitytojai stengsis 
jomis pasinaudoti.

Aukas reikia siųsti:
Daily World
P. O. Box 544
New York, N. Y. 10011

Rosa Luxemburg because to 
her surprise so many people 
yet do not know who she is, 
many even in women’s libera
tion movement.

If you are interested in 
subscribing Heresies the ad
dress is: Box 766 Canal 
Street Station, New York, N. 
Y.10013

* * *
As expected, Nadia Coma

neci of Rumania was named 
Female Athlete of the Year. 
Miss Comaneci, the 90-pound 
gymnast who won three gold 
medals and registered seven 
perfect scores of 10 at the 
Montreal Olympics, emerged 
as a runaway winner in the 
annual balloting.

* * ♦
Within nine years, about 

35 countries will be able to 
manufacture atomic weapons 
and nuclear war will become 
inevitable. That is the tragic 
forecast of the authoritative 
Stockholm International 
Peace Research Institute.Ilse




