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mtAit pastovia taika. Kaip 
tik tok* v ra ir Izraelio misi 
*» at a max

Smr anliamenkinėje <iv 
nssnMraeitote kalbėjo Pales 
tino* K*tlat*\ mimo Organu 
j-aruo* vadas Yasir A ratai. 
J»x |xpė^ Jungtine* Valstijas 
ir F cipta. kad jeigti nebus 
pripažint a pale*! i mečiams 
tei*e i *avo nepriklausoma 
\al*tvhe ir letgu Vokia vai 
stvhr neimi* *uk tirta.. Vidurio 
Rvti*>«M' taiko* nebu*. Pales 
Vimrėjai ir tų reikalą rėmiau 
etos arabu <»l\* nesti rauks iš 
kovox lauko. kol iu teisinga* 
t'k*la* nebu* pasiektas.

Taip pat tau ir Egipto pro 
rideni a* Sadat a* viešai pri 
parimu kad prezidento Car 
ten*' pareiškimas. įog jis, 
priešinga* Mikurimui nepri 
klausomo* palestiniečiu vai 
xt\hėx. laivai pablogino visa 
padėti ir pa*unkino pasieki 
nia taikox \ i dūrio Retuose.

Irano sostinėje Teherane* 
j prezidentas (’arteris buvo 
susitikęs su Jordano karalių 
mi Husseinu. Susitikimo
tikslas buvo įtikinti karalių, 
kai! jis pakeistų savo nusi 
statvmų ir dalyvautu tarpi

i Izraelio ir Egipto vedamose 
derybose. Toks karaliaus at-j 
vertimas būtu buvęs prezi 
denio didelis laimėjimas. De
ja. jo pastangos buvo veltui, j

j Karalius Husseinu atsisakęs 
pakeisti savo nusistatymų.

K a r a I i a u s atsisuk y m a s į 
keisti nusistatymą buvo pa , 
skelbtas televizijoje tuoj po 
to. kai prezidentas apleido 
Irano sostine. Hussein kalti 
na Izraeli, kad jis nedaro i 

į taikai pasiekti reikalingu nu • 
i sileidimu arabams palestinie 1 
I čiu klausimu.

Parengimas 
geram tikslui

PASIRAŠĖ SVARBIĄ 
į SUTARTI
( Berlynas. — Demokratinė!
į Vokiečių Respublika (Rytų
į Vokietija) pasirašė mokslinio 
ir ekonominio bendradarbia
vimo sutarti su FThiopija. į

• Vokietija pastatys visų eilę • 
industriniu įmonių, o iš!

Suni Paz and Mike Gluck
New Yorkas. — Pažangiu 

ju žydu leidinio "Jewish Af 
fair" leidėjai ruošia didelius 
pietus su menine programa 
sausio 22 d., 1 vai. po pietų. 
Statler Hilton HotelzManhat- 
tane. įėjimas $15 asmeniui. 
Meninės programos išpildy
me dalyvaus Suni Paz ir 
Mike (Įliek.

Protestas prieš 
policijos 
brutališkumą
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Maistui ir vandeniui įsigyti 
nėra lesu, o ginklavimuisi ir 
rm*štmui*i *kerd v nems »4aO 
bilijonu doleriu i metus*

Iš visu socialistiniu Euro 
pos kraštu, kodėl musu pre 
ridentas savo vintui pasirin 
ko l.enkija? įdomus klausi
mas.

Sakoma, kad tai buvg pa
daryta grynai naminiais iš 
rokavimais. Mat. mes čia tu 
rime apie 10 milijonu lenkiš 
kos kilmės žmonių> Ju baįsas 
daug reiškia. Jokia kita so
cialistinė šalis šiuo požiūriu 
negali susilyginti.

Sis prezidento vizitas dau
geliui lenku labai patinka. 
Tik saujelė lenkišku “vaduo 
toju” susiriesdami ji už tai 
smerkia.

1 tci.iu u* mano, kad bus 
galinta vi*u* Minkomus nu 
v.tlėi i.

Ur! Sadaia* nusiskundimą 
i»rw'* prt'z. < arterio nusisla 
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Dvasininkų 
raginimas 
ir prašymas

Dar ir šiandien, po 25 me
tu. kalėjime tebelaikomi ke 
turi portorikiečiai nacionalis- į 
tai. kurie, protestuodami 
prie* lAierto Rico pavertima > 
Jungtiniu Valstijų kolonija. 
Kongrese iš vizitoriu galeri
jos paleido keletą šūviu. Da- į 
bar susidarė plati delegacija 
iš įvairiu religiniu dvasinin- j 
ku, kuri ragina prezidentą 
Carteri šiems nacionalistams 

Į dovanoti bausme ir paleisti iš 
kalėjimo. Delegacija suside
da iš Puerto Rico ir Jungti
niu Valstijų dvasininkų.

laibai teisingai buvo atspė 
ta. kad šis 180.000 kietosios 
anglies kasėju streikas neuž
sibaigs i keletą dienų. Viena, 
anglies rezervai dar toli gra
žu nėra išsemti, antra—visa 
eilė kasyklų, kurių darbinin 
kai nepriklauso unijai, tebe
dirba ir tuos rezervus papil
do. Todėl kasyklų savininkų 
pelnai tebėra nepaliesti.

Apie streiko eiga komerci
nė spauda "gražiai" tyli. Nie
ko apie jj nesigirdi ir per 
radijų.

Šiuos žodžius rašant, dery
bos tarp savininkų ir unijos 
yra nutrukusios.

Mūsų prezidentas nutarė 
gerai apginkluoti ir tolimąjį 
Sudaną. Pradžiai bus par
duota keliolika karinių lėktu-

VISIEMS GYVENTOJAMS 
ĮSAKYTA ISSIKRAUSTYT

Lark. Utah. — Sis mieste
lis susideda iš 650 gyventojų. 
Jis priklauso Kennecott Cop
per korporacijai, kuri pareiš
kė, kad ji likviduoja visus jos 
valdomus miestelius. Toks 
pat likimas laukia ir šio mies
telio. Visiems gyventojams 
įsakyta išsikraustyti vienerių 
metų bėgiu.

Maskva. — Galutinai nu 
spręsta, kad busimosios pa Į 
Muilinės olimpiados oficialiu į 
simboliu bus meška “Misha." 
Buvo tokių, kurie siūlė lape, 
kiti briedi, liet laimėjo meš-j 
L

Kinijoj
I

Pekinas. — Šiuo laiku Ki
nijos Liaudies Respublikoje 
su vizitu lankosi senatorius 
Edward Kennedy su šeima. 
Jis sako čia atvykęs su tikslu 
prisidėti prie normalizavimo 
santykių tarp Jungtinių Val
stijų ir Kinijos. Jo pasitiki- 
mui buvo suruoštas skaitlin
gas banketas. Tostas buvo 
išgertas už pagerinimų san
tykiu.

Taiwano salos klausimas 
trukdo santykių normalizavi
mui. Kinija reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nutrauk
tų ryšius su Taiwanu ir iš jo 
ištrauktų savo militarines jė
gas. Kinija Taiwano salų lai
ko integraline Kinijos dalimi.

New Delhi. — Prezidentui sausio 1 dienų pribuvus į 
Indijos sostine ji sutiko didžiausios minios žmonių. Jis 
iškelta ranka atsako jj sveikinančiai miniai. Salia jo stovi 
Indijos premjeras Morarji R. Desai.

Prezidentas Indijoje viešėjo dvi dienas ir laikė ilgus 
p;»*i»-ir’rn:* kr. . vudovybe. Abi pusės kalbėjo apie 
Amerikos ir Indijos žmonių draugystę ir gerus santykius. 
Ar buvo kokiu nors konkrečių susitarimu pasiekta, paaiš
kės vėliau. Prezidentas iš Indijos išsivežęs labai gerus 
įspūdžius.

Pesimistiškas pranešimas j
Washingtonas. — Preky

bos departamentas, sekreto
rės Juanita M. Kreps vado
vaujamas, pateikė pesimis
tiškų raportų už lapkričio 
mėnesį. Jame sakoma, kad 
per ta mėnesį Jungtinių Val
stijų užsieninė prekyba davė 
virš dviejų bilijonų dolerių 
deficito. Tas reiškia, kad 
daug daugiau produktų iš 
užsienio buvo importuota 
(įvežta), negu eksportuota. 
Tai skaitoma biznyje labai 
nesveiku reiškiniu. Ypatin
gai daug daugiau daiktų im
portuota iš Japonijos, negu 
jon eksportuota. Dabar daro
mas spaudimas, kad japonai 
ateityje sumažintų savo eks
portus į Amerikų.

Juanita M. Kreps
Prekybos sekretorė

Ethiopijos gaus įvairių žalia 
VU.

Darbininkai laimėjo 
ilgą kovą i

New Haven, Conn. —- Gar-, 
siojojo Yale universiteto dar- į 
bininkai ilgai ir sunkiai kovo- j 
jo. Ju streikas buvo vienas iš 
ilgiausių streikų istorijoje, j 
Bet jie džiaugiasi, kad jie: 
iškovojo algų pakėlimų ir1 
darbo sąlygų pagerinimų. 
Jiems vadovavo Universite
tų Darbininkų Federacija. 
Nauja sutartis apima visus 
1,400 darbininkų. Jų streikų 
rėmė visa šio miesto darbo 
liaudis.

Chicago. III. — Illinojaus 
Valstijos Komunistu Partija 
ir Jaunųjų Darbininkų Išsi 
laisvinimo Lyga išleido ben 
drų protestų prieš miesto 
policijos brutališkuma. Nuo 
siu metų birželio mėnesio 
šeši jaunuoliai tapo policijos 
nušauti.

Pareiškimas ragina miesto 
gyventojus susisiekti su iš
rinktais valdininkais ir reika
lauti. kad tam terorui butų 
padarytas galas.

vų. Paskui seks kiti naikini
mo pabūklai.

Tai pavojingas mūsų vy
riausybės ėjimas. Apie tai 
sužinojusios Sudano kaimy
niškos šalys juk nestovės 
rankas susidėjusios prie krū
tines. Ir šiame mūsų pasaulio 
kampe užvirs ginklavimosi 
lenktynės . . .

MEDŽIOKLE ir žūklė 
AMERIKOJE

Washingtonas. — Federa
linės valdžios pranešimas pa
rodoj kad 1976 metais net 96 
milijonai amerikiečių užsiim- 
dinėjo medžiokle bei žuvavi- 
mu, kaip sportu. Tai reiš
kia, kad pusė šalies gyvento
jų interesuojasi medžiokle ir 
žūkle.

Pranešime pabrėžiama, 
kad amerikiečiai 1976 metais 
žūklei išleido $15.2 bil. o 
medžioklei $5.8 bil.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI

ruošia “Laisvės” skaitytojams

Ekskursijas į Tarybų 
Lietuvą 1978 metams

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko birželio 14 d. 
ir grįš birželio 30 d.

Antroji grupė išvyks liepos 26 d. ir grįš rugpjū
čio 11 d. i

Trečioji grupė išvyks rugpjūčio 16 d. ir grįš 
rugsėjo 1 d.

Lietuvoje kiekviena grupė išbus 10 dienų. Susto
jimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Maskvoje.

Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 
vietą, prisiunčiant $100 užstato. Kelionės kaina dar 
nenustatyta.

Visais reikalais kreipkitės j:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

Bandon. Ore. — Čia suim
tas sportinis laivas, kuriame 
rasta 17 milijonų dolerių ver
tės narkotikų. Sulaikyta ke 
lėtas laive rastų vyrų.

Už Panamos 
sutartis

Kubos prezidentas Fidel 
Castro pilnai užgiria neseniai 
Panamos ir Jungtinių Valsti
jų vyriausybių priimtas su
tartis dėl Panamos Kanalo 
ateities. Jis sako, kad šios 
sutartys yra geras žingsnis 
pirmyn. Mūsų Kongresas 
dar nėra sutarčių užgyręs. 
Sutarčių svarstymas atidė- | 
liejamas. Joms priešingi I 
reakcininkai Kongrese ir už 
jo ribų.

Atsargiai su 
dažymu plaukų

Nacionalinis Vėžio Institu
tas persergsti tuos, kurie 
mėgsta savo plaukus dažyti. 
Plaukų dažuose esu pavojin
gas chemikalas, vadinamas 
“4-methoxy-m-phenylenedia- 
mine.” Yra reikalaujama, 
kad Maisto ir Vaistų Admi
nistracija uždraustų šio che
mikalo vartojimų įvairiuose 
dažuose.

BAISI NELAIMĖ SU 
LĖKTUVU

Bombay. — Naujųjų metų 
diena Indijos keleivinis lėk 
tuvas su 213 žmonių ore 
sprogo ir nukrito į jūrų. Visi 
žmones žuvo. Tai trečioji di
džiausia nelaimė visoje oro 
aviacijos istorijoje. Kaip ži
nia. 1974 metų turkų lėktuvo 
nelaimėje žuvo 346 žmonės, 
o 1977 metu kovo mėnesį 
Canary salose lėktuvo nelai
mė nusinešė 580 gyvybių.

Sis Indijos lėktuvas buvo 
amerikinės gamybos Boeing 
747. Avarijos priežastis ne
nustatyta.

Kiek dabar JAV 
gyventojų?

Washingtonas. — Federa 
linis Cenzo Biuras teigia, kad 
šiandien mes turime 
218,200,000 gyventojų. Tai 
1.700.000 daugiau, negu bu
vo 1977 metų pradžioje. Va 
dina si. per metus paaugo 8 
procento.

Biuras taip pat reportuoja, 
kad 1977 metais buvo apie 
3.300.000 gimimų. 1,900,000 
mirimų ir 320,000 imigrantų. 
Gimimai toli pralenkė miri
mus.

Waldport, Ore. — Vieno 
farmerio namui užsidegus, 
žuvo keturi vaikai 13, 11,9 ir 
5 metų amžiaus.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
KALINIŲ TEISES

Re v. Jesse Jackson pa
siuntė prezidentui Jimmy 
Carter reikalavimų, kad jis 
ištirtų šios šalies kalinių 
žmogaus teises. Jie jų netu
ri. Daugiausia, jis sako, nu
kenčia juodieji kaliniai.
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Jiems yra kuo džiaugtis
Ne tik šios šalies, bet viso kapitalistinio pasaulio 

komerciniai komunikacijos organai (spauda, radijas, televi
zija) nebegali atsidžiaugti vėliausiais įvykiais Tolimuosiuo
se Rytuose. Mat, susipyko Kambodija su Vietnamu, matyt, 
dėl rubežių. Taip susipyko, jog Kambodija nutraukė ryšius 
su Vietnamu ir įsakė jo atstovams tuoj išsikraustyti. 
Vėliausi pranešimai kalba apie persiėmimą ir ginkluotomis 
jėgomis. Vietnamas jau esąs užėmęs nemažą Kambodijos 
teritorijos plotą.

Padėtis, matyt, yra labai rimta ir pavojinga. Ji gali 
išsivystyti j tikrą karą. Veikiausia būtų įtrauktas ir Laosas, 
gal ir Kinija! Niekas negali atspėti, kuo toks konfliktas tarp 
dviejų kaimynų baigtųsi . . .

Ne mums ar kam kitam iš čia spręsti, kurioje pusėje 
tiesa, o kurioje kaltė. Kodėl neužteko diplomatinių ėjimų, o 
reikėjo griebtis ginklų? Tikėkime, kad blaivus protas paims 
viršų, visuotino karo bus išvengta, ir kapitalistinio pasaulio' 
reakcinėms jėgoms neteks ilgai džiaugtis.

Užuominose, kad šiame konflikte tarp Kambodijos ir 
Vietnamo svarbų vaidmenį vaidina santykiai tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos, gal yra ir nemažai tiesos. Tie santykiai, 
kaip žinia, yra gana įtempti. Kambodijos vadovybė esanti 
daugiau linkus į Kiniją, o Vietnamo į Tarybų Sąjungą. 
Jeigu tie santykiai būtų normalūs, veikiausia ir šis 
konfliktas nebūtų įvykęs. O už tą santykių įtampą kalta 
Kinijos Liaudies Respublikos vadovybė.

Kas ką rašo ir sako

Reikia 4 milijonų naujų darbų
Neseniai įvykusioje Amerikos Darbo Federacijos-Indust- 

rinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) konvencijoje savo 
pranešime prezidentas George Meany plačiai apsistojo prie 
šios šalies ekonominės padėties ryšium su siautėjančiu 
nedarbu. Jis labai teisingai pabrėžė šio klausimo didelę 
svarbą. Girdi, juo reikia visai Amerikai susirūpinti.

Prezidentas George Meany kritikavo prezidento Carterio 
programą kovai su nedarbu. Ji esanti toli gražu nepakan
kama. Meany sveikino prezidentą, kad jis remia taip 
vadinamą pilnos samdos (full employment) idėją, kuri 
reiškia, kad šioje šalyje kiekvienas pajėgus ir norintis 
dirbti darbininkas, vyras ir moteris, turėtų progą gauti 
darbą. Šiandien to neturime. Šiandien daugiau kaip 
dešimts milijonų tokių vyrų ir moterų negali gauti darbo.

Pilnos samdos šūkis yra naudingas, geras ir remtinas. 
Bet dabartinė Carterio programa to nežada duoti ir 
neduos.

Kovai su nedarbu ir jo nugalėjimui, pasak George 
Meany, mums reikia kasmet po 4 milijonus naujų darbų 
per ateinančius ketverius metus. Bet kaip tuos darbus 
surasti arba sukurti? George Meany tepateikia vieną 
sumanymą arba pasiūlymą—griežtai sumažinti importus iš 
užsienių. Kai dabar importuojamus įvairius daiktus bei 
produktus gaminsime čia ant vietos patys, darbų bus tiek 
ir tiek . . .

Betgi prekyba su užsieniais yra kelias į abu galus. Jeigu 
nieko arba mažai teimportuosi, tai su laiku nieko arba 
mažai ką teimportuosi. Kad ir didelis importo sumažinimas 
bei apribojimas mūsų nedarbo problemos neišspręs. Mūsų 
darbo unijų vadovybė tą turėtų suprasti.

George Meany programa kovai su nedarbu taip pat 
nepakankama, kaip ir prezidento Jimmy Carterio. Ji mums 
neduotų kasmet po keturis milijonus naujų darbų.

Tik Amerikos pažangiečių siūloma programa padėtų 
efektingai kovoti su nedarbu. Jie siūlo, kad militarizmo ir 
ginklavimosi reikalams biudžetas būtų pusiau sumažintas. 
Šios šalies gynybos reikalams pilnai užtektų 56 bilijonų 
dolerių vietoje 112 bilijonų. Tegu kiti 56 bilijonai dolerių 
eina taip labai reikalingiems socialiniams projektams. Bus 
milijonai naujų darbų, žymiai pakils liaudies gerovė.

1953 metais, kai militariniams reikalams buvo skiriama 
tiktai 50 bilijonų dolerių, tuomet prezidentas Eisenhower 
sakė: “Kiekviena pagaminta kanuolė, kiekvienas pastaty
tas karinis lėktuvas, kiekviena iššauta raketa, galutinoje 
prasmėje reiškia pavogimą iš tų, kurie yra alkani ir 
nemaitinami, iš tų, kurie kenčia šaltį ir nėra aprengiami.”

O šiandien tinkamai nepamaitintų ir neaprengtų žmonių 
yra nesuskaitomi milijonai. Penkiasdešimt šeši bilijonai 
dolerių jiems pamaitinti ir aprengti!

Čia turime dailininko puikiai pavaizduotą šiandieninę mūsų 
amerikinio gyvenimo tikrovę. Kainos nesulaikomai kyla. Iš 
vyriausybės pusės nesimato rimtų pastangų tam procesui 
sulaikyta. Paraleliai su kainų kilimu milijonams amerikie
čių gyvenimo lygis nesulaikomai eina žemyn.

KARŠTAI UŽGIRIA 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
POZICIJĄ

Amerikos pažangiečių 
dienraštis “Daily World’’ 
(gruodžio 28 d.) sveikina Ta
rybų Sąjungos prezidento 
Brežnevo pasmerkimą gami
nimo neutroninės bombos.

“Kaip ir didelė Jungtinių 
Valstijų Žmonių dauguma, 
Tarybų Sąjungos žmonės 
priešingi vystymui ir gamini
mui neutroninės bombos,” 
sako “Daily World.” “Pasi
kalbėjime su dienraščio 
‘Pravda’ korespondentu 
prieš pat Kalėdas Brežnevas 
pasmerkė ir atmetė šį baisų 
ginklą, ir pasiūlė siekti susi
tarimo jo vystymų uždrausti.

Šiandien, Jungtinės Valsti
jos yra vienintelė šalis, kuri 
vysto neutroninę bombą, ir 
vysto ją prieš Tarybų Sąjun
gų.

Jeigu bomba nebus už
drausta, Brežnevas perser
gėjo, ‘Tarybų Sąjunga nepa
siliks tik pasyviu stebėto
ju . . . Mes būsime priversti 
taip pat vystyti ir gaminti 
šią bombą. Mes nenorime, 
kad taip atsitiktų, todėl siū
lome susitarti abiems pu
sėms uždrausti neutroninės 
bombos produkciją.”

“Daily World” sako: “Kaip 
tik to nori ir Jungtinių Val
stijų žmonės. Praeitą savaitę 
13,000 mokslininkų ragino 
Administraciją priimti Tary
bų Sąjungos pasiūlymą bran
duolinius bandymus uždraus
ti ir sustoti juos gaminti. 
Darbo unijų, miestų, juodųjų 
žmonių vadai reikalauja su
mažinti militariniams reika
lams biudžetą ir pinigus pa
naudoti patenkinimui žmonių 
poreikių. Laike Kalėdų įvai
rių religinių sektų ir darbo 
unijų 20 vadų ragino prezi
dentą Carterį sulaikyti neu
troninės bombos gaminimą.

Šis judėjimas turi laimėti. 
Pasauliui nereikia, pasaulis 
nenori neutroninės bombos 
lenktynių.”

BARA IR MOKO 
KAPITALISTUS

Bostono menševikų “Kelei
vis” bara Anglijos ir kitų 
šalių kapitalistus už ekono
mines transakcijas su socia
listine Lenkija. Jis tai laiko 
parama komunistams. O bet 
kokia parama komunistams, 
jo supratimu, yra neatlei
džiama nuodėmė, nuo kurios 
išsipirkimo niekur nebėra . . .

Šios sunkiosios nuodėmės 
pavyzdys pateikiamas gruo
džio 20 d. straipsnyje “Kapi
talistų parama Lenkijai.”

“Po ilgai užsitęsusių dery
bų,” sakoma straipsnyje, “su 
Britanija dabar buvo pasira
šyta sutartis dėl 24 laivų 
statybos. Britanija pastatys 
Lenkijai laivų už 115 mil. 
svarų. Britanijos vyriausybė 
ir laivininkystės bendrovės 
labai puikiai žino, kad ta 
sutartis ir nuostolinga ir turi 
visokių labai nepageidauja
mų kabliukų . . .”.

Matote, jau ir Anglijos 
darbiečių vyriausybė nebe
supranta savo biznio reikalų. 
Juos daug geriau supranta 
“K.“ redaktorius Jackus 
Sonda.

Žinoma, tos kapitalistinės 
laivininkystės bendrovės ir 
toji darbiečių vyriausybė 
bando pasiteisinti. Girdi: 
“Britai skuba teisintis, kad 
juos šitaip daryti verčia ne
darbo grėsmė. Jeigu ne tie 
24 laivai, tai reikėtų jau 
dabar atleisti 8,000 laivų sta
tyklose dirbančių žmonių.”

Aštuoni tūkstančiai darbi
ninkų į bedarbių gretas! Mū
sų Bostono Jackui tik nusi
spjauti!

Kaip ten bebūtų. Ką gi šis 
pavyzdys iš tikrųjų parodo 
Jis akivaizdžiausiai parodo, 
kad jau jeigu ši transakcija 

tarp Lenkijos ir Britanijos 
reiškia kam nors paramą, tai 

j daugiau Britanijos kapitalis- 
į tams, negu Lenkijos komu
nistams. Bet, žinoma, ji yra 
naudinga lygiai abiems pu
sėms. Ją kritikuodamas ir 
laikydamas vienpusiška ir 
naudinga tiktai Lenkijai, 
“K.” redaktorius dar kartą 
pademonstravo savo didelį 
ignorantiškumą.

TAIP, “SUNKU 
PATIKĖTI”

Vilniaus “Tiesos” kores
pondento A. Stasiukaičio 
pranešime “Žalieji šiltnamių 
plotai” skaitome:

“Sunku patikėti, kad vos 
prieš penketą metų, septy
niasdešimt antrųjų gruodyje, 
čia dar buvo plynas laukas, 
ir statybininkai tada tik su
kalė pirmuosius kuolus. Da
bar ki kuklios Pagirių gyven
vietės pašonėj išaugęs tikras 
miestas—daugiaaukščiai gy
venamieji namai, visuomeni
nis centras, dangų remia di
džiulis, stambiausiai gamyk
lai pritinkantis kaminas. Nuo 
jo iš esmės ir prasideda Vil
niaus Šiltnamių kombinatas.

O kiekgi žemės Paneriuose 
apdengta stiklu? Pirmasis 
derlius gautas septyniasde
šimt ketvirtųjų kovo mėnesį 
—metais anksčiau, negu bu
vo planuota. Pasistengė ir 
statybininkai, ir užsakovai, 
laiku pateikę įrengimus.

Pirmoji šiltnamių kombina
to eilė—12 hektarų—atiduo
ta naudoti užpernai, dabar 
agronomų žinioje yra 14 hek
tarų plotas, o kitąmet po 
stogu turi būti 18 hektarų 
žemės. Tai dar ne paskutinė 
riba—projekte numatyti 24 
hektarai. Taigi kombinatas 
jau kuris laikas veikia, ką 
netruko pajusti vilniečiai, 
ankstyvą pavasarį gaudami 
vis daugiau šviežių daržovių. 
O . juk dar visai neseniai jos 
tokiu metu būdavo tikra re
tenybė. Šiltnamiai, beje, 
duoda daug produkcijos ir 
vasarą, vėlyvą rudenį. Tuo 
tarpu reikia atsiminti, kad 
kombinatas dar tebesistato. 
Vadinasi, kasmet vis geriau 
bus patenkinami darbo žmo
nių poreikiai. Ir ne tik daržo
vėms. Jau dabar dalis šiltna
mių skirta gėlėms auginti. O 
kai baigsis statyba, čia jos 
žydės net kelių hektarų plo
te.”

(“Tiesa,” gruodžio 23 d.).

JAU IR POPIEŽIUS 
PAULIUS VI 
SUMARKSISTĖJO?

Taip, matyt, mano Kana
dos lietuviški klerikalai. Sa
vo laikraštyje “Tėviškės ži
buriai” (gruodžio 22 d.) jie 
sako:

“Lenkijos komunistų parti
jos gen. sekretoriui Edvar
dui Gierekui besilankant Ro
moje ir Vatikane, prancūzų 
dienraštis “L’Aurore” pa
skelbė pasikalbėjimą su neį
vardintu kardinolu apie 
“konservatorių“ numatytą 
kandidatą į popiežius. “L’Au
rore” žiniomis tokiu kandida
tu galėtų būti Krokuvos ar
kivyskupas kardinolas Karo
lis Wojtyla, kurį palaikytų 
kardinolas Benelli, nemažai 
“nuosaikiųjų” kardinolų, 
“Opus Dei” ir Afrikos kardi
nolai.

Kard. Wojtyla yra gimęs 
prieš 57 metus Wadowicze 
darbininkų šeimoje Kroku
vos vyskupijoje. Nors buvo 
paskirtas vyskupu valdžiai 
pritariant, tačiau liko ištiki
mas kardinolo Wyszynskio 
linijai. Jo išrinkimas popie
žiumi būtų aiškus pasmerki
mas perdėto “progresizmo” 
ir pasukimas stipresne anti- 
marksistine kryptimi.

Kritikos susilaukė ir Vati
kano oficialaus atstovo nebu
vimas Sacharovo tribunolo ir

“Biennale di Venezia” paren
gimuose ...” ■

Vadinasi, tėviškiniai klebo- | 
nai prašo savo dievą, kad į 
Paulius VI kuo greičiau išI 
šios ašarų pakalnės išsi- I 

i kraustytų ir jo vietą užimtų 
kardinolas Wojtyla.

IR JIE SUSIRŪPINU
ŠV. STEPONO KARŪNA

Republikonų Partija turi 
suorganizavus tautinių gru
pių tarybą ir leidžia “GOP 
Nationalities News,’’ kurį 
siuntinėja visiems laikraš
čiams. Gauname leidinį ir 
mes. Paskutiniame jo praei
tų metų numeryje daugiau
sia dėmesio kreipiama į “Šv. 
Stepono karūną,” kurią, kaip 
žinia, prezidentas Carteris 
yra pažadėjęs sugrąžinti 
Vengrijai. Iš leidinio sužino
me, kad visa Republikonų 
Partija yra įsitraukus į pa
stangas neleisti prezidentui 
savo sumanymą įvykdyti. 
Pavyzdžiui, kai tik buvo pa
skelbta, kad karūna bus su
grąžinta, Atstovų Bute kon- 
gresmanai, pagarsėję reakci
ninkai, Derwinsky, Skubitz, 
Lagorsino, Gilman, Doran ir 
kiti pakėlė didžiausią triukš
mą prieš, o republikonai se
natoriai Helms, Dole, Mc 
Clur, Hayakawa ir kiti sku
biai Senate įnešė bilių, kuria
me griežtai draudžiama pre
zidentui karūną sugrąžinti.

Šiomis dienomis Moterų i 
Nacionalis Republikinis Klu
bas pasiuntė prezidentui aš
trų protestą. O lapkričio 29 
dieną republikonai surengė 
prie Baltųjų Rūmų Washing-' 
tone masinę protesto demon-! 
straciją. Nepaisant labai blo- 

I go oro, demonstracijoje daly
vavę 2,500 žmonių. ;

• 
I • iSveikinimaiI
Brangūs Laisviečiai:

Kuo nuoširdžiausiai sveiki
nu su 1978 metais. Linkiu 

. daug šviesių ir kūrybingų 
dienų, sėkmės Jūsų kilniame 
darbe. Daug, daug laimės ir 
sveikatos.

Vandalinas Junevičius
Kaunas

* * *
Didžiai gerbiamas
“Laisvės” kolektyvas,

Sveikindama su Naujais 
1978 Metais, linkiu stiprybės 
ir geriausio pasisekimo jūsų 
kilniame darbe!

K. Zakavičienė
Kaunas

* * *
Brangūs draugai Laisviečiai:

Sveikinu su 1978 metais 
visus leidėjus, darbuotojus ir 
skaitytojus. Linkiu geros 
sveikatos, energijos, kad vėl 
galėtumėte dirbti tą brangų 
darbą, leisdami “Laisvę,” o 
mes gyvendami savo tėvynė
je su nekantrumu laukiame 
ir su dideliu džiaugsmu skai
tome ir leidžiame per rankų 
rankas. Esu dėkinga Ignui 
Kamarauskui—jau daug me
tų jis man prenumeruoja 
“Laisvę.”

Tai sėkmės, tvirtai spau
džiu jums dešinę.

B. Staškauskienė
Kaunas

* * *

Gerbiama “Laisvės” 
laikraščio redakcija!

Sveikiname Jūsų visus 
darbuotojus su ateinančiais 
Naujais 1978 metais, linkime 
daug laimės ir sveikatos.

Gerbiama redakcija, leiski
te per Jūsų laikraštį “Lais
vė” padėkoti mano mielai 
pusseserei Marytei Vidrukie- 
nės ir jos šeimai už laikraščio 
“Laisvės” užprenumeravimą. 
Ačiū, miela Marytė, nes su 
įdomumu skaitome laikraštį 
apie Lietuvių gyvenimą už
sienyje.

Su pagarba,
G. J. Petravičiai 

1977.XII.18
Kaunas

1977 m. gruodžio 25 d. 
Šveicarijoje mirė pasauliniai 
garsus juokdarys Čarlis Ča
plinas. Jo sukurti filmai, aš
triai pašiepiantys kai kurias 
gyvenimo ydas, buvo labai 
populiarūs ir plačios liaudies 
mėgstami. Jo sukurtas cha
rakteris: su apranga plačio
mis kelnėmis, ilgais batais, 
su katiliuko formos skrybėle, 
rankoje lazdele, su šleivų 
kojų eisena, ir dabar įvairių 
komikų yra imituojamas.

Prieš 88 metus Čaplinas 
gimė Londone, Anglijoje, 
biednų žmonių apgyventame 
rajone. Jo tėvai'buvo muziki
nės salės artistai, bet jam 
esant 2 metų, jo tėvas tapo 
alkoholiku, pasišalino nuo 
šeimos, palikdamas žmoną su 
dviem mažamečiais vaikais. 
Tad vaikystėje jo gyvenimas 
buvo sunkus ir liūdnas. O 
motinai susirgus, padėtis dar 
pablogėjo, teko pas kitus 
žmones ir prieglaudoje pabu
voti. Būnant paaugliu, teko 
slankioti Londono gatvėmis 
ir gyventi iš pripuolamai 
gautų darbų uždarbio.

Čaplinas turėjo prigimtą 
aktoriaus talentą. Būdamas 
14 metų, su brolio pagalba 
gavo vaidinti paauglio rolę 
veikale “Jim” už du svarus į 
savaitę.

Laikui bėgant, Čaplinas 
perėjo nuo rimtos dramati
nės vaidybos į komediją ir 
tapo žinomas kaip juokin
giausias žmogus Anglijoje.

19J.0 m., kai jis buvo 21 
m., atvyko į JAV gastroliuo
ti su “Fred Karons komikų 
muzikale grupe.” Nors ga
strolės nebuvo pasekmingos, 
tačiau Kalifornijoje besiku
riančios filmų industrijos 
veik nežinomas filmų direk
torius ir prodiuseris Mack 
Sennet pastebėjo Čaplino ko
miško aktoriaus talentą, su
darė su juo kontraktą. Atvy
ko į Hollywoodą Keystone 
Filmų Korporacijos kuriamų 
filmų komiškas roles vaidin
ti. Nuo tada ir pradėjo Čapli
no kaip komiško aktoriaus 
karjera kilti. Filmams ga
minti proga buvo didelė. Fo 
kai kurio laiko Čaplinas su 
aktorka Mary Pickford, ak
toriais Douglas Fairbanks 
Sr. ir D. W. Griffith suorga
nizavo filmams gaminti Unit
ed Artists Korporaciją.

Per visą jo gyvenimo laiką 
Hollywoode jis vaidino 75 
filmuose. Dauguma tų filmų 
buvo trumpi ir Čaplino klau- 
niška vaidyba darė juos labai 
juokingais ir plačių masių 
mėgstamais.

Čaplinas buvo nepaprasto 
talento menininkas. Jis ne 
tik buvo geras aktorius, bet 
ir scenarijų rašytojas, direk
torius ir prodiuseris. Jis su
kūrė tokius garsius ir įdo
mius filmus kaip “The Kid,” 
“The Gold Rush,” o “City 
Lights” pripažintas kaip tik
ras šedevras. Čaplinas pašai
piai išryškino mašinų am
žiaus “industrijoje skubotu
mo sistemą filme “Modern 
Times.” Fašizmo siautėjimo 
metu, 1940 m. pajuokė Hitle
rį ir Musolinį sukurtam filme 
“The Great Dictator,” kur jis 
pats vaidino Hitlerio rolę. 
Dėlto jo gamintų filmų turi
nys kai kuriems reakciniams 
sluoksniams buvo nepriimti
nas, tai vėliau Čaplinas susi
laukė persekiojimo nemalo
niu, t

Matomai, Čaplino kilmė ir 
neužmirštami vaikystės var
gai skatino jį remti darbo 
liaudies pažangių idėjų gyni
mo reikalus. Tuojau po Pir
mo Pasaulinio karo, Rusijos 
Spalio revoliucijos šviesoje, 
JAV pasireiškė aųtibolševi- 
kinė reakcija. Tuo metu Čap
linui buvo prisegta proko
munistinė įspaudą, būk tai,

ČARLIS ČAPLINAS - 
PASAULIO PILIETIS

ALGIS SKAIDRA

Čarlis Čaplinas 
filme “The Tramp” (Valkata)

kad jis parėmė kokį tai bol
ševikinį žurnalą. O kai po 
Antrojo Pasaulinio karo su- 

! liepsnojo McCarthy eros rau- 
donbaubo isterijos siaubas, 
pradėjo kaltinti Hollywoodo 
filmų scenarijų rašytojus ir 
aktorius, kad jie dirbą sub- 
versyvų—griaunamąjį dar
bą. Jų tarpe ir Čaplinui buvo 
daromi panašūs primetimai. 
Monopolijų kontroliuojama 
spauda iškėlė ir tokį prieš 
kelius metus buvusį įvykį: 
kai karo metu American 
Committee for Russian War 
Relief susirinkime pakvies
tas Čaplinas kalbėjo, ragin-

I damas atidaryti antrą frontą 
Vakarų Europoje, komerci
nės spaudos reporteriai pa
klausė Čapliną: “Ar tu esi 
komunistas?”

Čaplinas atsakė: “Ne.”
“Tai kodėl tu netampi 

Amerikos piliečiu?”
“Aš skaitau save Pasaulio 

piliečiu”, Čaplinas atsakė.
Tos, kad ir senos, spaudos 

išpešos dar labiau paskatino 
McCarthy pasekėjus atakuo
ti Čapliną, net siūlant jį išde- 
portuoti į Angliją.

Tokiai padėčiai esant, Hol
lywoode nebebuvo galima 
Čaplinui vaidinti ar filmus 
gaminti. Tad 1952 metais jis 
su šeima išvyko į Angliją 
atostogas praleisti. Tuo tar
pu JAV Justicijos Departa
mentas pranešė, kad nebus 
leista Čaplinui sugrįžti be 
apklausinėjimo, kaltinant jį 
esančiu komunistų simpati- 
ku.

Čaplinas negrįžo ir apsigy
veno Šveicarijoje, kur ir mi
rė,palikdamas žmoną Ooną ir 
10 vaikų.

Nors Čaplinas savo talen
tu, kapitalistinės sistemos 
sąlygose, tapo milijonieriu
mi, bet jo gilūs humanistiniai 
pojūčiai pasiliko su darbo 
liaudimi. Jį žinantis rašyto
jas Somerset Maugham savo 
užrašų knygoje rašo, kaip jis 
vieną naktį su Čaplinu ėjo 
Los Angeles gatvėmis ir pa
teko į biednų žmonių apgy
ventą rajoną, kur apšiurę 
nameliai ir krautuvėlės. Ča
plinui nušvito veidas ir paki
lusiu balso tonu sušuko:

“Klausykite, čia yra realus 
gyvenimas, ar ne taip? Vis
kas kita tiktai apgaulinga 
klasta.”

Visgi toks talentingas žmo
gus negalėjo būtį užmirštas. 
Hollywoodo Meno ir Mokslo 
Akademija, po 20 metų, 1972 
m. pakvietė Čarlį Čapliną į 
Hollywoodą ir suteikė Aka
demijos pagarbos prizą. 
Tūkstantinė Akademijos na
rių minia, sustojusi, audrin
gais aplodismentais, sveikin
dama pagerbė tą didį, talen
tingą menininką—Pasaulio 
Pilietį.
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LIAUDIES SŪNUS
[ANTANO SNIEČKAUS 75-MEClUIĮ

Jau ketveri metai prabėgo, 
kai mus apleido ilgametis 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius, Socialistinio 
darbo didvyris Antanas 
Sniečkus. Jam šių metų sau
sio mėnesyje būtų suėję sep
tyniasdešimt penkeri.

Lietuvos darbo žmonės, vi
si užsienio šalyse gyveną pa
žangus lietuviai Antaną 
Sniečkų pažinojo ir gerbė, 
kaip įžymų Lietuvos revoliu
cinio judėjimo dalyvį, kaip 
talentingą Komunistų parti
jos ir Tarybų valstybės vei
kėją, nepaprastai daug pada
riusi savo gimtojo krašto 
kultūrai bei žmonių gerovei 
kelti.

Antana»*Sniečkus buvo ti
kras savosios liaudies sūnus, 
nuo jaunų dienų ir per visą 
kupiną pavojų ir sunkaus 
įtempto darbo gyvenimą ne
turėjęs kitų interesų, kitų 
rūpesčių ir džiaugsmų, kaip 
tik paprastų mūsų krašto 
darbo žmonių interesai, kaip 
tik jųjų rūpesčiai ir džiaugs
mai. Jis visai jaunas įsijungė 
į kovą už darbo žmonių val
džią Lietuvoje, už socialisti
nę, tarybinę Lietuvą.

Štai priešais mane teismi
nė byla, pradėta prieš Anta
ną Sniečkų 1921 metų sausio 
28 dieną. Jis tada gyveno 
Alytuje, dirbo čionykščiame 
pašte telegrafo, telefono lini
jų prižiūrėtoju. Šią bylą pra
dėjęs Generalinio štabo žval
gybos skyriaus 4 punkto, 
dislokuoto Alytuje, viršinin
kas S. Lazarevas tardymo 
protokole pažymi, jog kratos 
metu pas suimtąjį A. Snieč
kų rasti laikraščiai “Darbi- 
ninkų balsas,” “Socialdemo
kratas,” “Mūsų žodis,” “Dar
bininkų gyvenimas,” jog jis 
turėjęs komunistų partijos 
programą ir įtariamas sukū
ręs Lietuvos Komunistų par
tijos Alytaus rajono komite
tą ir kt.

Iš Šakių apskrities Nau- 
miečio Rymo katalikų para
pijos išreikalauti bylon tar
dytojo įdėti gimimo metrikai 
nurodo, jog “Antanas-Gin- 
tautas Sniečkus, Juozo 
Sniečkaus ir jo žmonos Mari
jonos iš namų Stankūnaitės 
sūnus, gimė Pustelnykų kai
me, dešimtą sausio, Tūks
tantis devyni šimtai trečiais 
metais (10.1.1903),” tai yra, 
kad arešto metu jam tebuvo 
vos aštuoniolika metų, nors į 
nelegalios Komunistų parti
jos narius jis buvo priimtas 
dar 1920 metų rugpiūtyje ir 
iš tikrųjų jau buvo tapęs 
Alytaus partinės organizaci
jos vadovu. Kartu jis akty
viai dirbo ir vietinės darbi
ninkų profsąjungos valdybo
je, buvo išrinktas jos sekre

toriumi. Štai dėl ko buržuazi
nė Lietuvos valdžia taip 
anksti pradėjo represijas 
prieš Antaną Sniečkų.

Tačiau tos represijos neiš
gąsdino jaunojo revoliucio
nieriaus. 1921 metų pavasarį 
išleistas iki teismo iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo poli
cijos priežiūron, Antanas 
Sniečkus vėl įsijungė į darbi
ninkiškąją visuomeninę veik
lą. Siekdama aktyvų savo 
narį geriau parengti organi
zaciniam politiniam darbui ir 
apsaugoti nuo naujo arešto, 
respublikos partinė vadovy
bė 1921 metų rugpiūčio mė
nesį pasiuntė Antaną Snieč
kų į dar jaunutę tada Tarybų 
šalį mokytis ir kartu dirbti į 
LKP CK leidyklą; kuri, Vil
nių okupavus baltiesiems 
lenkams, buvo įsikūrusi 
Smolenske.

1925 metais Antanas 
Sniečkus baigė Smolensko 
universiteto Darbininkų fa
kulteto socialinį-ekonominį 
skyrių, paskui dirbo LKP 
atstovybėje prie Kominterno 
Vykdomojo komiteto, gilino 
savo žinias, besimokydamas 
Maskvos Plechanovo liaudies 
ūkio instituto ekonomikos fa
kultete.

Grįžusį paskutinėmis 1926 
metų dienomis į Kauną nele
galaus revoliucinio darbo 
dirbti, Antaną Sniečkų pasi
tiko plakatai, išklijuoti kiek
vienoje gatvėje, kiekvienoje 
aikštėje, ir skelbią apie tai, 
jog naujoji valdžia, atsiradu
sį po gruodžio 17 dienos fa
šistinio perversmo, įvykdė 
mirties nuosprendį taurie
siems respublikos darbo 
žmonių vadovams Karoliui 
Požėlai, Juozui Gąęifenber- 
geriui, Kaziui Giedriui ir Ra
polui Čarnui. Visame krašte 
tuo metu siautė komunistų ir 
kitų pažangių žmonių areš
tai. Kariuomenės teismai 
skelbė naujus mirties nuo
sprendžius antifašistams. 
Tokiomis be galo sunkiomis 
ir pavojingomis sąlygomis 
Antanui Sniečkui teko stoti 
klasių kovoje žuvusių draugų 
vieton. Netrukus jis, 24 me
tų jaunuolis, išrenkamas vie
nu iš LKP CK sekretorių.

Būdamas talentingu orga
nizatoriumi ir propagandis
tu, draugas Matas—tokiu 
slapyvardžiu to meto revo
liuciniame pogrindyje buvo 
žinomas Antanas Sniečkus— 
greitai įgijo didelį autoritetą 
partijos Centro Komitete ir 
periferinėse partinėse orga
nizacijose, 1936 metais jis 
išrenkamas LKP Centro Ko
miteto pirmuoju sekretoriu
mi, ir šiame atsakingame 
poste dirbo beveik 40 metų, 
ligi pat savo mirties, užklu

pusios 1974 metų sausio 22 
dieną Druskininkuose.

Antano Sniečkaus veiklą 
buržuazinės Lietuvos metais 
tris kartus nutraukė areštai. 
Tačiau jis buvo vienas iš tų 
respublikos partinės organi
zacijos vadovų, kuriuos sun
kiausiai pavykdavo klasiniam 
priešui susekti ir išaiškinti. 
Nuo 1927 iki 1940 metų An
tanas Sniečkus sugebėjo sep
tynerius metus Kaune nele
galiai gyventi ir dirbti revo
liucinį darbą, nors aplinkui 
šėlo jo ieškodama fašistinė 
policija.

Suprantama, jog ji didžiai 
apsidžiaugė, kai 1939 metų 
gruodžio 19 dieną netoli Kau
no esančiame Garliavos vals
čiuje sulaikytą asmenį, patei
kusį Prano Masiulio pasą, 
žinomas žvalgybos agentūros 
vedėjas P. Burba atpažino, 
kaip jis pabrėžė tardymo 
protokole, esant “įžymų ko
munistą Antaną Sniečkų.” 
1940 metų birželio 1 dieną 
fašistinis teismas jį nuteisė 
aštuoneriais sunkiųjų darbų 
kalėjimo metais, bet Kauno 
kalėjimo viršininkas netru
kus gavo raštą, jog “Apelia
ciniai Rūmai 1940 metų bir
želio 18 dieną nutarė: kardo
mąją priemonę Sniečkui An
tanui pakeisti ir paskirti ne- 
sišalinimo parašą . . .”

Tai reiškė, kad fašistinis 
Lietuvos režimas, savo nusi
kaltimu prieš liaudį naštos 
slegiamas, pasipiktinusių juo 
darbo žmonių masių vis ga
lingiau atakuojamas, žlugo 
galutinai ir negrįžtamai. At
sivėrė kalėjimo durys tada ir 
Antanui Sniečkui, ir dauge
liui politinių kalinių, ilgus 
metus kankintų už grotų 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Darbo žmonės 
respublikoje pradėjo kurti 
savo valdžią, dėl kurios 
sudėjo brangias aukas, paau
kojo gyvybę daug geriausių 
mūsų liaudies sūnų ir dukrų, 
dėl kurios savo gyvenimą; 
buvo pašventęs ir Antanas 
Sniečkus.

Giliai įsitikinęs šviesia so
cialistinio mūsų gimtojo 
krašto vystymosi kelio per
spektyva, Antanas Sniečkus 
Tarybų Lietuvos paskelbimo 
dieną —1940 metų liepos 
21-ąją—iš Liaudies seimo tri
būnos kalbėjo visiems mums 
įsiminusius žodžius apie in
ternacionalinę tarybinių tau
tų draugystę, apie tai, jog 
tiktai Tarybų socialistinių 
respublikų šeima gali padėti 
jaunutei Tarybų Lietuvai pa
kilti, sustiprėti, išaugti, jog 
ji vienintelė gali parodyti 
mums kelią į tautinės kultū
ros suklestėjimo ir darbo 
žmonių gerovės pakilimo vir
šūnes. Siems kilniems tiks
lams pasiekti visus tolesnius 

Garsioji Nida

savo darbo ir kovos metus— 
didžiąją savo gyvenimo dalį 
ir paskyrė Antanas Snieč
kus.

Dideli jo nupelnai buvo ir 
vykdant pirmuosius socialis
tinius mūsų respublikos per
tvarkymus 1940-1941 metais, 
ir telkiant Lietuvos darbo 
žmones žūtbūtinei kovai 
prieš hitlerinius okupantus, 
ir atstatant visa tai, kas 
žiauraus karo metais buvo 
sugriauta, ir toliau į naujas 
aukštumas keliant visą mūsų 
krašto ekonomiką, visą ūkį ir 
kultūrą.

Prisimenu, 1941 metų kovo 
mėnesį man teko dalyvauti 
LKP Centro Komitete, svar
stant beraščių ir mažaraščių 
problemą. Daugiau negu 400- 
tūkstančiu beraščių ir maža
raščių mūsų mažame krašte 
—tai buvo vienas iš daugelio 
labai liūdnų palikimų, atite
kusių mums iš buržuazinės 
santvarkos. Draugas Snieč
kus su širdgėla kalbėjo apie 
šią mūsų tautos gėdą ir rei
kalavo iš Švietimo liaudies 
komisariato, profsąjungų, 
komjaunimo operatyvių ir 
evektyvių veiksmų, organi
zuojant beraščių ir mažaraš
čių apmokymą. Ir kaip malo
nu mums šiandien suvokti, 
jog ši problema seniai iš
spręsta. Mums šiandien ne
gėda sutikti svečius iš bet 
kokio užsienio krašto ir paro-. 
dyti savo ūkio, kultūros, 
liaudies gerovės pasiekimus, 
nes Lietuva seniai nustojo 
buvusi atsilikusiu Europos 
užkampiu, kuo jai teko būti 
iki tarybiniais metais.

Minėdami Antano Snieč
kaus gimimo 75-ąsias meti
nes norime ypač pabrėžti jo
jo nenuilstamą darbą auklė
jant Lietuvos darbo žmones 
socialistinio internacionaliz
mo dvasia. Tai buvo tarytum 
įgimtas bruožas visoje jojo 
veikloje, bendradarbiaujant 
su žmonėmis, nepriklauso
mai nuo jųjų rasės ir tautjL* 
bės. Jis taip pat visada buvo 
labai jautrus, nuoširdus ir 
draugiškas visiems užsienyje 
gyvenantiems lietuviams, 
gerbiantiems savo tėvu že
mę, vertinantiems josios 
žmonių darbą, kuriant socia
listinę visuomenę. Buvęs vi
sapusiškai tauria, plataus po
litinio bei kultūrinio diapazo
no asmenybe, glaudžiais ry
šiais susijusia su savąja liau
dimi, Antanas Sniečkus liko 
nepamirštamas respublikos 
darbo žmonių tarpe. Nes ir 
seni, ir. jauni mūsų gimtojo 
krašto patriotai, komunistai 
ir nepartiniai mokėsi iš jojo 
ištvermingai kovoti už socia
lizmo idealus, už šviesią savo 
Tėvynės ir visos žmonijos; 
ateitį—komunizmą. '

F. Bieliauskas

SPECIALIAI “LAISVEI”

Gerb. Redaktoriau, mieli laisviečiai!

Kapsukiečiai žygiuoja Spalio 60-ju parado metu.
Kaip matot, kadaise buvusi turgaus, o dar anksčiau 

piliečių aikštė pasipuošė puikiu viešbučiu ir universaline 
parduotuve “Gulbė.”

Dar vieni metai baigia 
nueiti į praeitį, tikėkimės, 
kad nauji 1978 metai bus dar 
gražesni, gal atneš žmonijai

Apie mūsų “dešiniuosius.”
“Laisvės” skiltyse visad pa 

siskaitau, ką rašo išeivijos 
dešinioji spauda, kad turė
čiau pilnesnį vaizdą apie te
nykštį gyvenimą. Juk dipuku 
tarpe taip pat yra daug inte
lektualų, gabių žmonių, juos 
neigti, atmesti, nuo jų nusi
gręžti būtų klaida. Bet, atvi
rai pasakysiu, ju spaudos 
politinės linijos negaliu su- 

i prasti. “Naujienų,” “Drau- 
į go,” “Darbininko” ir kt. lini- 
j ja mums yra nepakeliui. Tu 
j politikantų galvosena yra at- 
I silikusi, jie nesiskaito su

taip išsvajotą taiką, vieną 
sykį baigsis ginklavimosi 
varžybos. O kiek pinigo išei
na tiems reikalams, liaudiš
kai šrtekant,- kad būtų sunai
kintas tas vargšas žmogelis. 
Jei viskas būtų skiriama tik
tai gerbūviui, švietimui, 
sveikatos apsaugai, koks bū
tų puikus gyvenimas. Tuo 
tarpu aplink dar kunkukliuo- 
ja, rūksta dūmai .... O 
mes, eiliniai žmonės naujo 
konflikto nenorime, pakan
kamai prisižiūrėjome per pa
skutinį kara. Mes norime ra
maus, taikaus gyvenimo, kad 
galėtumėm laisvai vieni su 
kitais bendrauti. Bet ar vi
siems tai ateina į galvą?

1977 metai Kapsukui atne
šė respublikinio pavaldumo 
miesto teises, vadinasi, po 
185 metų vėl tapome pilna
teisiais miestiečiais. Žinoma, 
teko daug ką perorganizuoti, 
naujų įstaigų įsteigti, senas 
perdalinti į rajono ir miesto 
priklausomybės organus ir 
panašiai. Kokie miesto tvar
kymo planai, vystymosi per
spektyvos, sužinosite iš ma
no pasikalbėjimo specialiai 
“Laisvei” su mūsų architektu 
J. Butkevičium.

Planai tikrai gražūs, pir
mieji poslinkiai, planų reali
zavimas pasireikš po 3-4 me
tu. Kadangi 1980 metais bus 
iškilmingai švenčiamos V. 
Mickevičiaus-Kapsuko 100- 
sios gimimo metinės, iki tos 
datos norima atlikti pagrin
dinius miesto centro tvarky
mo darbus; o jų pakankamai.

Iš mūsų kelionių.
Apart Maskvos, apie kurią 

rašiau (ir kurios nebaigėt 
laikraštyje spausdinti!), su 
kraštotyrininkais buvom pa
traukę po Aukštaitiją, jos 
istorines vietas. Lankėmės 
Zarasuose, Rokiškyje, aplan
kėme K. Būgos (kalbininko) 
tėviškę, poeto J. Vienažin
džio tėvonija ir pan. Zara
suose mus labai svetingai 
priėmė vietos kraštotyrinin
kų vadas J. Nemanis, mums 
skiręs tikrai labai daug dė
mesio, už ką esame jam šir
dingai dėkingi. Tikrai sma
gu, kad aukštaičiai taip gra
žiai rūpinasi savo istorinėmis 
vietomis, jas globoja, puose
lėja. Tai įgimtas jų bruožas.

Rokiškis. Čia taip pat yra 
nemažai mano prisiminimų 
likę. Juk istoriniais 1940 me
tais čia tarnavau Lietuvos 
liaudies kariuomenėje, dir
bau pulko štabe. Atradau 
buvusį štabo pastatą (dabar 
paštas), taip pat nameliuką 
netoliese, kur mes, štabistai, 
gyvenome.

Rokiškis tikrai gražiai 
auga. Turi istorinių pastatų, 
buvusius grafų Pšezdieckių 
rūmus, kur įsikūręs krašto
tyros muziejus, muzikos mo
kykla. To viso tikrai galima 
pavydėti. Drg. Bimba tikrai 
gali didžiuotis Rokiškiu, juk 
jo tėviškė netoli.

Renginiai Spalio 60-čiui
Visokių renginių, skirtų

šiai datai, buvo tikrai nema
žai, jų visų nevardinsiu, nes | naujais poslinkiais mūsų gy- 
amerikiečiai nemėgsta sieks-i venime. Kodėl, pavyzdžiui, 
ninių, “paklodinių” straips- j lenkų išeivių kolonija “Polo-
nių. Bet be jų išsiversti taip 
pat sunku, ypač mūsų sąly
gom.

Apie paradą-demonstraciją 
tiek pasakysiu, kad jis buvo 
gražesnis, įdomesnis negu 
kitais metais, žmonės buvo 
pasitempę, pasipuošę. Ka
dangi paradas jau seniai 
praėjo, geriau papasakosiu 
mieliems skaitytojams apie 
tikrai įdomų susitikimą Kap
suko pedagoginėje mokyklo
je su mūsų miesto garbės 
svečiu, sena pogrindininke, 
TSKP nariu nuo 1919 metų 
K. Kožina-Maksimova. Nors 
jai virš 80 metų, bet atrodo 
žvaliai, kalba aiškiai, savim 
pasitikinčiai. Ji labai gerai 
prisimena A. Aleksą-Anga- 
rietį, V. Mickevičių-Kapsu- 
ką, K. Požėlą ir kitus mūsų 
veikėjus, su kuriais jai teko 
turėti artimų reikalų. Ypač 
didelį įspūdį paliko Kapsu
kas. Anot pranešėjos, Kap
sukas buvo linksmo, gyvo 
būdo, labai mėgo žmonių su.-; 
sibūrimus, mokėjo daug dai
nų, galėjo nuo dūšios pasi
linksminti ir tuo pačiu dirbti 
labai svarbų valstybinį dar
bą. Kada ši sena pogrindinin
ke taip nuoširdžiai pasakojo 
savo prisiminimus, salėje bu
vo tokia tyla, kad galėjai

Kalba TSKP narė veteranė 
K. Kožina-Maksimova.

V. Gulmano nuotr. 
musę skrendant girdėti. To
kiu nuoširdžių, be skambių 
frazių, citatų, susitikimų jau
nimui labai reikalinga, visai 
kitaip klauso.

Neseniai Kapsuke viešėjo 
ir Jūsų bendradarbis, žino
mas ateistas Br. Jauniškis, 
turėjęs pranešimą miesto 
jaunimui auklėjimo klausi
mais, papasakojęs su jam 
būdinga jumoro doze apie 
savo kryžiaus kelius vienuo
lyne, pokario metais. Tai tik
rai įdomus, apsiskaitęs pa
šnekovas, su kuriuo laikas 
labai greitai pralekia. Nors 
neakivaizdiniu būdu (kores
pondencija) mes buvom pa
žįstami iš anksčiau, bet da
bar susipažinom, kaip sako
ma, in natūra. Sužinojęs, 
kad esu autorius darbo “Mu
zika ir bažnyčia” (kol kas dar 
rankraštyje), mokęsis Kauno 
jėzuitų gimnazijoje, tuoj už
mezgė ' kalbą mums abiem 
rūpimais klausimais apie kai 
kuriuos buvusius ordino na
rius, pažįstamus mums 
abiem. O kai kurie jėzuitų 
ordino nariai okupacijos me

tais, pokario laiku tikrai ne
gražiai užsirekomendavo. 
Laikas besikalbant pralėkė 
labai greit.

nia” palaiko glaudžius ryšius 
su tėvyne, pastatė Lenkijoj 
keletą ligoninių, dažnai lan
kosi tėvynėje, nors ir nesu
tinka su dabartine politine 
linija? Štai, per Varšuvos 
interviziją mačiau laidą apie 
Prancūzijos lenkų gyvenimą. 
Jie savo vaikus mokyklose

Kalba Br. Jauniškis
greta prancūzų moko ir len
kų kalbos, kultivuoja lenkų 
liaudies šokius, susitinka su 
dabartinės Lenkijos politi
niais veikėjais ir t. t. O 
mūsiškiai? Atvažiuoja į JAV 
tokie viso pasaulio pripažinti 
menininkai, kaip V. Noreika, 
G. Kaukaitė ir kt., juos tuoj 
apšaukia propagandistais, 
siekia sutrukdyti koncertus 
ir pan. Argi tai gražu? Juk 
galima gražiai bendradar
biauti, ka nesykį yra pabrė
žęs ir V. Leninas ir dabarti
niai mūsų valstybės vadovai.

Tokie tad pus mus reikalai. 
Apie mėnesio pabaigą Kap
suko “Sūduvos” fotoklubas 
švęs savo veiklos dvidešimt
metį. Ta proga organizuoja
ma didelė jubiliejinė fotopa- 
roda. Mano kolekcijoje pui
kuosis ir gerb. Art. Petriko 
portretas. Bet apie klubo 
veiklą parašysiu tuo po nau
ju metų.

Tiek šiam kartui.
Širdingiausi linkėjimai žie

mos švenčiu (christmas) ir 
artėjančiu Naujų 1978 metų 
proga!

Linkiu nepasenti,
100 metų išgyventi!

Jūsų
V. Gulmanas

Kapsukas, 1977.15 d.

Indijos sostinėje ruošiama
si atidaryti geležinkelio 
transporto muziejų. Ekspo
natai demonstruos geležinke
lių raidą Indijoje nuo 1853 
m., kai buvo atidarytas pir
masis geležinkelis, iki mūsų 
dienų.

Muziejaus eksponatų tarpe 
—1855 m. garvežys, praėju
sio amžiaus ir mūsų amžiaus 
pradžios keleiviniai bei preki
niai vagonai. Savotiškas eks
ponatas—dramblio iltis, ku
rią muziejui padovanojo bu
vęs mašinistas. 1894 m. 
dramblys atakavo važiavusį 
iš Kalkutos keleivinį trauki
nį, nuvertė septynis vago
nus, tačiau ir pats žuvo.
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PRISIMINIMAI IŠ LABAI AUDRINGO GYVENIMO 
PIETŲ AMERIKOJE

VISAD SU PAŽANGA
Vaizdas Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos posėdyje 1977 m. gruodžio 21 dieną
Lietuvių tauta neteko žymaus 
rašytojo, veikėjo ir kovotojo

JUOZAS LE
Per vienų “Susivienijimo 

lietuvių Brazilijoj” (LSB) San 
Paulo mieste parengimų 1930 
metais man teko padėti kaip 
tvarkdariui. Po meninės pro
gramos žiūrovai pasikėlė, o 
mes sustūmėm kėdes į pa
kraščius, kad jaunimas galė
tų pasišokti. Ne šokėjai nusi
leido į rūsį, kur buvo įvairių 
sporto įrankių. Nusileidusių- 
jų tarpe mane sudomino savo 
jėga ir gabumais aukštas, 
lieknas, kokių 18 metų am
žiaus vaikinas, kuris kilnojo 
svorį. Aš jį pagyriau už spor
tiškumų ir paraginau įstoti į 
SLB sporto klubų. Tai buvo 
pirmas susipažinimas su Sta
siu Rasiku, ir nuo to laiko 
mes likome idėjos draugai ir 
bendražygiai.

Netrukus po to lietuviai su 
konsulu Mačiuliu priešaky 
apskundė Brazilijos saugumo 
policijai, kad “Susivienijimas 
lietuvių Brazilijoj” bei jo 
laikraštis “Garsas” yra lietu
vių komunistų organizacija ir 
1930 m. balandžio 28 d. poli
cija užpuolė SLB klubą ir 
laikraščio rinkyklą, areštavo 
“Garso” redaktorių Alfonsą 
Marmą, J. Bakutį, P. Jasins- 
ką, P. Raišį, P. Misiūną, J. 
Žilinską. Po šios biaurios iš
davystės pažangieji lietuviai 
neturėjo viešos organizaci
jos. Bet jie nesudėjo rankų. 
San Paulo pakraščiuose or
ganizavosi pogrindinės 
marksistinės grupės.

Su Stasiu Rasiku neteko 
daugiau susitikti San Paule. 
Vėliau sužinojau, kad tais 
metais, aštrėjant pasaulinei 
krizei, Stasys Rasikas liko 
bedarbiu. Brazilijoj bedar
biai negaudavo jokios pašal
pos. Tad S. Rasikas, ieško
damas išeities kaip apsiginti 
nuo bado,: iš jaunų-' vaikinų 
suorganizavo vokalinį an
samblį ir iškeliavo plėsti su 
lietuvių, rusų ir brazilų liau
dies dainomis po plačią Bra
zilijos žemę, tuo būdu užsi
dirbdamas duonai. Taip jų 
kelionė tęsės daugiau kaip 
du tūkstančius kilometrų, 
kol pasiekė Montevidėjų.

Tuo metu man teko eiti 
aštrios klasių kovos keliu 
Brazilijos Komunistų parti
jos gretose, siaučiant reak
cingos Brazilijos diktatūros 
terorui. San Paulo žvalgybos 
viršininkas Apolonijas tuo 
laiku kai kuriuos komunistus 
trėmė į Urugvajų.

Apie vidurnakį trys gin
kluoti pasieniečiai mane pa
lydėjo iki geležinkelio tilto 
per Kuareim upę, skiriančią 
Braziliją nuo Urugvajaus, ir 
perspėjo, kad kelio atgal nė
ra. Buvo tamsi naktis. Kiek
viename žingsnyje gali nu
kristi iš kokių 10 metrų 
aukščio į upę. Taip bešliau- 
žiant pusiaukelėje pasirodė 
iš Urugvajaus pusės šviesa 
artėjančio traukinio, kuris 
turėjo mane nublokšti į amži
ną atilsį. Šokti į upę pasibijo
jau, nes nemokėjau plaukti. 
Nusprendžiau pasikabinti 
per pabėgį po tiltu ir laukti, 
kol prabėgs traukinys. Gar
vežys sudundėjo virš mano 
galvos, pajutau rankose ne
žmonišką skausmą, bet su
kandęs dantis kentėjau.

KAVlClUS
Traukiniui prabėgus, sukau
piau visas jėgas ir užsiran- 
giau ant tilto. Jaučiau stiprų 
rankų skausmą, o drabužiai 
buvo bepradedą degti. Mat, 
garvežiui važiuojant, iškrito 
degantys angliai man ant 
rankų ir iki šiandien paliko 
randus. Vargais negalais pa
siekiau Urugvajaus Salto 
miestelį. Beeidamas gatve 
pamačiau didelė iškabą: “Ko
munistų partijos būstinė.” 
Vakare čia užėjęs radau ke
letą labai susirūpinusių drau
gų. Paaiškėjo, kad praėjusių 
naktį Montevidėjuje įvyko 
perversmas ir įsitvirtino G. 
Teros diktatūra. Sostinėje 
buvo daug užmuštų ir areš
tuotų. Rajono sekretorius 
patarė be reikalo būstinėje 
nesilankyti, kol gaus iš Cen
tro Komiteto platesnių nuro
dymų, mane apgyvendino 
pas vieną draugą.

Po poros dienų iš Centro 
komiteto atėjo paketas atsi
šaukimų, kuriuose buvo 
išaiškinta šalies politinė pa
dėtis ir tolesnės kovos užda
viniai. Atsišaukimus tučtuo
jau reikėjo išplatinti. Aš ga
vau nemažą glėbį, kurį turė
jau su kitu draugu išplatinti. 
Draugas nurodytą valandą 
nepasirodė, tai aš vienas 
skleidžiau lapelius po darbi
ninkų gyvenvietę. Tik staiga 
iš mašinos iššoko pora polici
ninkų, griebė mane ir nuvežė 
į komisariją. Rytojaus dieną 
policijos komisaras mane iš
tardė ir pasakė, kad esąs 
priverstas grąžinti atgal į 
Braziliją. Laimė, jis susiža
vėjo mano “Omega” laikro
duku, ir aš jam pasiūliau jį 
atiduoti, jeigu jis man leis 
išvažiuoti iš Salto miestelio. 
Taip’ aš' išpirkau savo laisvę 
ftO Iškeliavau į Urugvajaus 
sostinę Montevidėjų, kur po 
trijų metų vėl sutikau iš San 
Paulo ištremtą Alfonsą Mar
mą ir atvykusius Petrų Ja- 
sinskų bei Stasį Rasiką.

Urugvajuje 1933 metais, 
nepaisant, kad nuo reakcijos 
nukentėjo ir nemažai lietu
vių, bet pažangus veikimas 
turėjo platų užmojį; buvo 
Liaudies teatro klubai Cen
tre ir Seroje. Stasys Rasikas 
jau priklausė Urugvajaus 
Kompartijai ir mane supažin
dino su centro klubo patalpa 
Marsielio gatvėje, kur vyk
davo choro ir dramos ratelių 
repeticijos. Po to, kai policija 
areštavo apie 30 choristų ir 
žiauriai juos kankino, vers
dama prisipažinti esant ko
munistais, daug kas vengė 
lankytis šiame klube. Vėliau 
buvo išnuomotas namas 
Buenos Aires gatvėje ir dar 
platesniu mastu vėl tęsėsi 
pažangus lietuvių veikimas.

Stasys Rasikas pasiauko
jančiai dirbo su dramos mė
gėjais. Sušaukęs Liaudies 
teatro narius, pasiūlė ruošti 
stambų spektaklį, Rojaus 
Mizaros “Spartaką,” kurį jis 
režisavo. Po metų kruopščių 
repeticijų, pagaminus scenos 
dekoracijas ir pasiuvus dra
bužius, “Spartakas” buvo 
sėkmingai pastatytas. Sta
siui Rasikui teko režisuoti 
daugelį lietuvių veikalų.

[Tąsa sekančiame num.]

JONAS GRAICIUNAS

Mano Džokonda
Moters liaukltintrhav

Mylėdama — tu dvigubai graži,.
UŽ nuostdbĮaustą gėlę pranaši, ‘ 

Kuriai dievai puošt žemę leido!
Tavim kaip gyvu stebuklu tikiu 
Ir neįstengiu atitrauki akių 

Nuo tavo dieviškojo veido!

Tu savo grožio burtu įtaigiu
Man naują giesmę įkvepi, sykiu 

Suteikdama sparnus svajonei,
\ Kuriosžaisme viltingam dievaži 
Man būna ir darbymelė naši, 

Ir nesunki našta kelionėj!.,

Iš laiškų
Gerbiamai “Laisvės” 
Redakcijai

Siunčiu Naujametinius lin
kėjimus visam “Laisvės” ko
lektyvui ir kartu linkiu vi
siems naujuose—1978—me
tuose geros sveikatos, laimės 
gyvenime, ir kad visam pa
saulyje skraidytų vien Tai
kos balandžiai, o ne grėsmin
gi karų debesiai . . .

Dėkoju už siunčiama man 
“Laisvę” ir “Šviesą.” Juos 
skaitydamas jaučiuosi lyg 
būdamas tarp Jūsų—mūsų 
tolimuosius brolius—lietu
vius, rodos, kartu pabūni 
tarp Jūsų džiaugsmų ir liū
desių, Jūsų gyvenimo ir vei
klos kovų . . . Dar kartą 
širdingai dėkoju už siunčia
ma spaudų.

Jūsų spauda yra lyg veid
rodis, kuriame mes pamato
me išeivių gyvenimų, jų rū
pesčius . . . Man patinka 
Krislai redaktoriaus A. Bim
bos rašomi, kur gląų^tai su
prantamai nušviečiami visk 
įvykiai. Tad ir linkiu Jums, 
Gerbiamas redaktoriau, dar 
ilgai ilgai rašyti juos!

Kartu gerų linkėjimų ir 
Ievai Mizarienei. Atleisk, 
kad taip ilgai nepadėkojau už 
Jūsų prisiųstų man knygelę 
“Ievų Mizarienę,” kurių ga
vau jau senokai. Ačiū, labai 
ačiū! Leidynėlis įdomus, o 
ypač kaip jis liečia ir mano 
gyvenamų vietovę. Jų daug 
kas čia žiūrėjo, skaitė, domė
josi ja.

Taigi, Mizariene jau pava
sarį bus dešimt metų kaip 
Dzūkijos kalvoje ilsisi Jūsų 
vyras, o visų publicistas ir 
rašytojas Rojus Mizara. Ilsisi 
gražiam Juodžio kalne ap
suptas jaunų pušelių, kurios 
kasmet vis aukščiau ir aukš
čiau stiebiasi į viršų, mato 
savo gimtųjų sodžių—Savi- 
lionys, mato Lietuvos gam
tos grožį ir nauja jos gyveni
mų . . .

Man tenka dažnai matyti 
R. Mizaros kapų, nes jis 
randasi mūsų “Dzūkijos” ko
lūkio laukų ribose. Ir praeitą 
vasarų kelis kartus buvau 
užlipęs į tų kalnų, pastovių 
prie jo paminklinio akmens, 
padumoji apie žmogų, jo at
liktus darbus, atsidurti, ir 
eini susimųstes atgal . . . 
Eini ir galvoji apie žmonių 
gyvenimo kelius . . . Ten, 
Rojaus Mizaros paminklo pa
pėdėje visada rasdavau švie
žiu gėlių—reiškia, čia lanky
tojų daug būna.

O ten kur buvo Murago 
pievelė, ateinančią vasarą 
bus malioruojami laukai— 
ten po metų kitų augs vešli 
“murago” žolė, ar augins 
brandžiu javų verpą. Savilio- 
nių laukai taps kultūringa 
dirva ir bus nurinkti tie ak
menys ant kurių Rojus ma
žas būdamas sėdėdavo . . .

Tebūna ramūs ir laimingi 
1978 metai!

V. Ulčinskas 
1977.XII.22 
Makniūnai

KARO GINKLAI PRIEŠ 
MOKSLEIVIŲ PROTUS

Sao Paulo, Brazilija. — Pr. 
metų rugsėjo 21 d. išaušo 
truputį vėsus, bet gražus 
pavasario rytas. Patekėjusi 
saulė kilo aukštyn, apšvies
dama šio didmiesčio dango
raižius, neišskirdama nei ma
žiausių priemiesčio lūšnelių. 
Rodos, saulė savo gestu sa
kyte sako: “Žmonės, naikin
kite privilegijas ir dalykities 
viskuo lygiai, kaip aš kad 
teikiu šviesą visiems lygiai.” 
Radijo bangomis sklinda bal
sai, skelbdami pirmą pava
sario dieną Brazilijoj.

Tokioje dienoje kasgi gali 
pelėti tarp keturių sienų— 
siela veržiasi į erdvesnį gy
venimų. Išėjęs pasukau į va
karinę miesto pusę, kur ran
dasi universiteto miestas (Ci- 
dade univercitaria). Bet pri
siartinti prie to “miesto” ne
buvo galimasis apsuptas 

^ginkluotų jėgųHš visų;pusių. 
Kur ne kur, strateginese vie
tose, stovėjo šarvuočiai 
(Bruk u tu), ko tai laukdami. 
Žinojau, kad tame apsupta
me rate radosi aukštojo 
mokslo studentai; jie buvo 
beginkliai, vienintelis jų ap
sigynimas—protas.

Bet kariškos policijos bū
riai nepasitenkino vien apsu
pimu—jie pradėjo veržtis į 
vidų. Matomai, policija žino
jo, kuriame Fakultete radosi 
mažiau studentų—tuos pir
ma ir puolė. Kas pasiprieši
no, tas buvo areštuotas.

Ilgiausiai laikėsi Medicinos 
Fakulteto studentai, net ke
turias valandas; jie užsidarę 

DARBŠČIOSIOS MELŽĖJOS
Vienos geriausių Plungės rajono “Socialistinio kelio” 

kolūkio melžėjų—Spalio revoliucijos ordininke Bronė Bar- 
tusevičienė ir Darbo raudonosios vėliavos ordininke Domi
cėlė Navickienė peržengė keturių tūkst. kg primilžių ribą. 
Sėkmingai vykdydamos priimtus jubiliejiniams metams 
socialistinius įsipareigojimus, jos per dešimt mėnesių iš 
kiekvienos karvės primelžė atitinkamai po 4360 ir 4170 
kilogramų pieno.

Šiemet kolūkio gyvulių augintojai pasižadėjo šimtui 
hektarų naudmenų pagaminti po 730 centnerių pieno. 
Darbo rezultatai akivaizdžiai rodo, kad įsipareigojimai bus 
sėkmingai įvykdyti ir viršyti.

duris neklausė policijos gra
sinimų apleisti Fakultetų.

Pagaliaus atvyko pats sau
gumo viršininkas, pulkinin
kas Antonio Erasmo Dias. 
Pats paėmęs komandų, išri
kiavo policijos būrius prieš 
studentus ir pasiuntė ultima
tumų—apleisti Fakultetų 10- 
ties minučių laikotarpyje, 
priešingu atveju—bus pavar
tota visa jėga. Studentai 
trumpai pasitarę, ir matyda
mi per langus atkreiptus gin
klus prieš juos, sutiko priim
ti ultimatumų, tik su sųlyga, 
kad nebūtų daužomi lazdo
mis. Komandantas sutiko su 
ta sųlyga. Tuomet studentai 
grupėmis pradėjo apleisti 
Fakulteto patalpas. Bet jie 
visi buvo areštuoti—176 stu
dentai.

Vėliau oficialus pranešimas 
sako: “Maištininkų susirinki- 
'mas ' išsklaidytas ir '210 tų 
tvarkos ardytojų areštuota.”

Ir taip pirma pavasario 
diena ėjo prie pabaigos. Ma
tant tų. 15 tūkstančių gin
kluotų jėgą, darosi baisu ir 
iššaukia klausimą: Ar toji 
jėga sunaikins jaunolių pro
tus?

Protas atsako: “Ne! Tos 
jėgos tiktai laikinai stabdys, 
o galutinai laimės protas.”

Tik lieka neatsakytas klau
simas: Kada? ...

Saulė, iškrypusi iš horizon
to ir krisdama žemyn, tar
tum susigėdusi iš žmogaus 
niekšysčių, paraudo ir pasi
slėpė vakarų pusėje. Bijūnas

Vilnius. — Gruodžio 20 d. 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas, TSKP na
rys, rašytojas Aleksandras 
Bauža.

A. Bauža gimė 1908 m. 
gruodžio 17 d. Liepojoje, tar
nautojo šeimoje. 1935 m. bai
gė Kauno Universiteto teisių 
fakultetą. Anksti idėjiškai 
subrendęs, A. Bauža nuo 
1927 . metų rėmė Lietuvos 
Raudonosios pagalbos orga- j 
nizaciją, studijų metais buvo ■ 
vienas iš marksistinės stu- ’ 
dentų draugijos “Aurora” or
ganizatorių, vėliau padėdavo i 
slapta pervežti iš Tilžės lie 
tuvių komunistinę spaudą. 
1940-1945 metais buvo Lietu
vos TSR Liaudies komisarų 
tarybos reikalų valdytojas, 
1945-1953 m. vadovavo Val
stybiniam arbitražui prie 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos, nuo 1953 m. dirbo 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiume.

Savo literatūrinę veiklą A. 
Bauža pradeda 1937 metais 
apsakymu “Riestainis,” kuris 
buvo išspausdintas žurnale 
“Priekalas,” ir P. Cvirkos 
romano “Žemė maitintoja” 
vertimu į rusų kalbą. Akty
viau į literatūrinį gyvenimą 
įsijungęs pokario metais, A. 
Bauža išleido apsakymų rin
kinius “Persilaužimas” 
(1949), “Atkaklusis mokyto
jas” (1952), “Šviesus kelias” 
(1953), “Išeities taškas” 
(1963), apysaką “Seniūnas,” 
apsakymų rinktinę “Kur mė
lynas dangus” (1971). Šiuose 
kūriniuose jis nuosekliai lai
kėsi socialistinio realizmo 
principų, meniškai įtaigiai 
sprendė reikšmingas proble

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Gripas ir kova su juo
[Iš straipsnio “Gripo galima išvengti”]

Šios taip paplitusios pasau
lyje ligos pavadinimas kilęs 
iš prancūziško žodžio gri
per—pagriebti, sučiupti, kas 
vaizdžiai nusako infekcijos 
pobūdi, jos epidemini cha
rakteri. Žinios apie gripo 
epidemijas siekia Hipokrato 
laikus. Nuo IX a. pabaigos 
iki šiol žmonija pergyveno 3 
sunkias gripo pandemijas 
(kai liga apima kelis žemy
nus). Tarp šių pandemijų bu
vo didesnės ar mažesnės gri
po epidemijos.

Kas šios klastingos ligos 
sukėlėjas? Gripo virusą 1933 
m. atrado angly mokslinin
kai. Šiuo metu yra žinoma 
keletas gripo virusų: A, Ai, 
Ag, B ir kiti. Gripo virusas 
yra neatsparus fiziniams ir 

‘cheminiams veiksniams, 65 
laipsnių temperatūroje jis 
žūsta per 5 min., labai jaut
rus dizenfekuojančioms me
džiagoms.

Infekcijos šaltinis—sergan
tis žmogus. Jis ypač pavo
jingas pirmomis sirgimo die
nomis, kai kosint, čiaudant 
virusas gausiai išskiriamas j 
aplinkų.

Po gripo epidemijos dides
nė gyventojų dalis įgyja at
sparumų tam gripo virusui, 
kuris sukėlė šią epidemija. 
Bet, praėjus tam tikram lai
kui (1-4 metams), šis atspa
rumas mažėja. Gripo virusas 
po epidemijos neišnyksta, o 
cirkuliuoja, tai šen, tai ten 
sukeldamas liga. Be to, gripo 
virusai keičia savo savybes.

Gripas paprastai prasideda 
staiga, nuo užsikrėtimo pra
džios praėjus vidutiniškai 1-2 
dienoms. Ligoniui ūmai pa
kyla temperatūra, per pora 
dienų ji pasiekia 39-40 laips
nių. Greit vystosi ir kiti bū
dingi gripui simptomai: 
skauda galva, maudžia visa 
kūną, kaulus, sąnarius, silp
na, atsiranda sloga, ligonį

mas, subtiliai atskleidė žmo
gaus psichologiją, teigė so
cialistinio humanizmo idea
lus.

Dideli A. Baužos—vertėjo 
nuopelnai. Į rusų kalbą jis 
išvertė J, Baltušio, V. Krė
vės, J. Marcinkevičiaus ir 
kitų rašytojų kūrinius, ati
duodamas šiam darbui daug 
energijos, meilės ir talento.

A. Bauža buvo aktyvus 
visuomeninio gyvenimo daly
vis, ne kartą rinktas Rašyto
jų sąjungos valdybos nariu, 
revizijos komisijos pirminin
ku, Literatūros fondo tary
bos pirmininku.

Visi prisimena jo atvirą, 
tiesų partinį žodį, svarstant 
daugelį kūrybinių ir organi
zacinių klausimų, didelį dė
mesį ir jautrumą žmonėms.

Už didelius nuopelnus A. 
Bauža buvo apdovanotas 
dviem Garbės ženklo ordi
nais, medaliais, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo garbės raš
tais.

Talentingas rašytojas, 
principingas komunistas, 
tauri ir šviesi asmenybė — 
toks Aleksandro Baužos pa
veikslas neišdildomai liks 
mūsų širdyse.

vargina sausas, skausmingas 
kosulys. Jei nebūna kompli
kacijų, temperatūra krenta 
per 3-4 dienas, pranyksta 
minėti reiškiniai, ligonis pa
sveiksta. Nesilaikant režimo, 
ypač jei organizmas nusilpęs 
dėl kitų priežasčių, gripas 
gali komplikuotis plaučių, 
nosies ertmių, ausų uždegi
mais ir kita.

Gripo profilaktikos pagrin
das—buities ir darbo higie
na, geras patalpų apšildy
mas, vėdinimas. Didelę 
reikšmę turi bendras orga
nizmo grūdinimas. Susirgus 
šeimos nariui gripu, jį reikia 
guldyti atskirame kambaryje 
ir iškviesti gydytojų.

Nesigydykime patys!
Tik gydytojas nustatys, 

kuo sergama, ir paskirs tin
kamų gydymų. Taip elgda
miesi ne tik greičiau pasveik
sime ir grįšime j darbų, bet 
apsaugosime nuo gripo savo 
šeimos narius, bendradar 
bins.

Slaugydami ligonį, nešioki 
te marlines kaukes, dengian
čias burnų ir nosį. Ligonio 
kambarį gerai vėdinkite, 
plaukite grindis dizenfekuo- 
jančiais skiediniais, dažnai 
keiskite ir virinkite ligonio 
asmeninius higienos reikme 
nis.

Sėkminga kova su gripu 
priklauso ne tik nuo medici
nos darbuotojų, bet ir nuo 
jūsų —susirgusio gripu ar 
slaugančio ligonį.

Aldona Mockienė
V ilniaus miesto infekcinės 

ligoninės gydytoja

Paris. Ark. — Sausio 1 d. 
čia kilusiame gaisre žuvo 
penki vaikai. Tuo laiku tėvų 
nebuvo namie.

t*
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KANADOS ŽINIOS Brockton, Mass.
Gruodžio 28 dieną i Mel

rose kapines palydėjome Po
vilą Vaitekūną. Atsiskirda-

Kanadiečiai
Kaime

koncertuoja

VANDAI,INAS
Gausiai susirinko kaunie

čiai j Valstybinės Filharmo
nijos Kauno filialo salę pasi
klausyti žinomas Kanados 
dainininkės Luizos Maršai, 
Kanados Akademinio choro 
(Festival Singers of Canada! 
ir Kanados Dūdų ansamblio 
(Canadian brass) koncerto.

Minimas choras įkurtas 
1954 m. Toronte. Pradėjo 
nuo profesionaliu dainininku 
ansamblio. Vėliau tapo vadi 
namojo Mendelsono choro, 
įkurto 1894 m., branduoliu, 
talkinak.au jančiu Kanados ra 
dijui bei padedančiu Mendel 
šono chorui statyti stambius 
chorinius veikalus.

1955 metais ansamblis iš

JUNEVIČIUS
musų ausims buvo kiek neį
prasti, negirdėti, bet apskri
tai pat raukė klausytoju dė
mesį. Atlikėjai kaip pridera 
kvėpuoja, nepriekaištingai 
intonuoja, tai įgalina gerai 
vokalizuoti ilgas frazes, iš
gauti skambu piano, techninį 
lankstumą bei paslankumą, 
puikų formos pajutimą, iš
baigtumą, reljefišką frazuo
te Jaučiasi, kad dirigentas 
Eimeris Aiseleris palaiko 
tvirtą vidinį kontaktą su atli
kėjais, todėl jie dainuoja ak
tyviai, darniai, daro gerą įs
pūdi.

mas iš gyvųjų tarpo, velionis 
paliko nuliūdusias žmoną ir 
dukterį.

Pirmiau Povilas gyveno 
Hudson, Mass. Iš ten para
šydavo žinių į “Laisvę.” Vė{ 
liau persikėlė gyventi į 
Brocktoną. Buvo pažangus 
žmogus ir priklausė prie pa
žangiųjų organizacijų, prie 
LLD 6 kuopos. Skaitė “Lais
vę” ir paremdavo darbinin
kiškus reikalus. Laidotuvių 
direktorius Mr. Waitt trum
pai papasakojo apie jo gyve
nimo praeitį ir užprašė visus 
dalyvius į Vaitekūno buvei
nę, kur Mrs. Vaitekūnienė 

I visus maloniai priėmė. Ji 
į man įteikė $10 ir sako: Pa
siųsk “Laisvei,” kad ji ilgai 

i gyvuotų.
Lapkričio mėnesį draugas 

' Vaitekūnas atnaujino “Lais-
K a n a d i eč i ų m e n i n ė progra-1 ves prenumeratą ir paauko-

ma nelengva. Joje vyriauja į j<> penkinę, 
dainos reikalaujančios jaut- i

Chas. Ustup

leido pirmąjį savo diskų al
bumą. Tada rusų kompozito 
rius Igoris Stravinskis, atvy
kęs į Torontą įrašyti su šiuo 
kolektyvu “Psalmių simfoni 
jos,” ansamblio atlikimu su-

i rios frazuotės, nedidelės di 
naminės apimties skambesio 
J. S. Bacho, J. Bramso, Ch

■ Somerso kūrinius choras dai 
navo plačiais potepiais, paki 
liai, bet neforsavo. Tai rodo

sižavėjo ir panoro, kad jis: 
įdainuotų daugiau jo kūrinių.

Po devynių metų ansamb
lis gerokai išaugo ir tapo, 
pirmuoju Kanados profesio ‘ 
naliu kolektyvu, pradėjo 
verstis savarankiškai. Kaip • 
kapitalistiniame pasaulyje 
įprasta, jį išlaiko ne valsty • 
bė, bet pačiam reikia rūpin
tis savo egzistencija. Iš kon- : 
certinių pajamų išsilaikyti į 
nepajėgia, todėl tenka daryti i 
įvairias rinkliavas, prašyti | 
paramos iš labdarybės orga- į 
nizacijų.

Pagal susiklosčiusią t radi- 
ciją pas mus 36-ių žmonių . 
kolektyvas traktuojamas j 
kaip kamerinis choras. Kau- ; 
niečiai turėjo, progą išgirsti 
jo atliekliMj ’ J. ' S. ^ėafcfiM'

kad jis jau pasiekęs tinkamą 
vokalinį garsą ir sceninę dai
navimo kultūrą.

<)!B-tė Luiza Maršai papil
dė ir paįvairino koncerto 
programa. Ypač sėkmingai 
atliko prancūzų kompozito
riaus Gabrieliaus Forės ir 
Ka.'ud^s au^o/iv dainas. Jai 
a komponavo pianistė K u t 
Vol.son Handerson.

Susižavėję kauniečiai klau
sėsi penkių virtuozų dūdų 
ansamblio, puikiai atlikusio 
klasikų N. Rimskio Korsako- 
vo “Kamerinės skrydžio 
11 anskripcijos, 11. Perseįo 
“Sonatos triūbai” ir šiuolaiki
nių autorių repertuaro.

Kanadiečiai labai gražiai 
^ūsibepė apietKauno publiką. 
iŠ ak 4 k a d4 hrif*a4n i a i ir d ė -

antrąjį motetą, L. Palestri- 
nos “Stabat Mater,” J, Selte
rio, Ch. Somerso, J. Bramso 
kūrinius, Kanados šiuolaiki
niu autorių dainas.

Kai kurie garso niuansai

. mėsingai sugeba sekti atlie- 
! karna programą tik gerai su- 
ipranta meną, kultūringi 
I žmonės.
Į i Svečiai mūsų šalyje kon- 
ceriuvo dvi savaites.

Įvairios žinios
| BOLIVIJOS KOMUNISTU 
PARTIJOS BALSASi

La Paz. — Bolivijos Komu
nistu Partijos, veikiančios 
pogrindyje, Centro Komite
tas išleido į gyventojus atsi
šaukimą. Jame karštai ragi
namos demokratinės jėgos 
sudaryti naują, demokratinę 
vyriausybę, kuri pašalintų 
prezidento Banzer fašistinę 
diktatūrą. Vyriausybė turėtų 
susidėti iš patriotinių civili
nių ir militarinių veikėjų.

PADEGĖ KETURIAS 
BAŽNYČIAS.i

— Neseniai Georgia valsti
joje jaunuoliai padegė šių 
sektų bažnyčias: Mulberry 
Baptist Church, Zoora CME 
Church, Antioch CME 
Church ir Mount Zion Bap
tist Church.

SUNKIAI EINASI SU 
NAUJOS VYRIAUSYBĖS 
SUDARYMU

Lisbon. — Portugalija dar 
; vis neturi naujos vyriausy-

LAISVĖ

Šiandien Kongrese diskutuojama prez. Carterio pateikta 
energijos klausimu programa. Ypatingas į kongresmanus 
daromas naftos-aliejaus interesų spaudimas. Šioje karika
tūroje geležinkeliečių unijų organo “Labor” dailininkas, 
pailiustruoja, kaip aliejaus interesai per vamzdžius į 
kapitolių, kur kongresmanai posėdžiauja, juos agentai |the 
oil lobby] pasiekia su savo propaganda ir kyšiais.

Puikią šventinę dovaną gavo Šiaulių gyventojai. Miesto

DETROIT, MICH.

TRUMPAI APIE VISKĄ
Baigėsi QFL konvencija, i kacijos ministras J. Sauve

kurioje 950 delegatų atstova
vo virš 300,000 unijos narių. 
Ateinantiems metams vien
balsiai prezidentu išrinko at-
sidavusį darbo liaudies reika
lu gynėją, kalintą už streikų 
vadovavimą Louis Labergę. 
Jis visiems šiltai padėkavojo 
už juo pasitikėjimą ir priža
dėjo kovoti tik už darbo žmo 
nių reikalus.* * *

R. Levesque žurnale 
“Force” rašo, kad ateities 
kartų auklėjimas yra visos 
tautos reikalas, o ne vien tik 
tėvo ir motinos. Tam dabar 
yra ruošiamas projektas mo
kėti algas motinoms, kurios 
dirba atsakomingą darbą 
tautos auklėjime. Rašo, kad 
Kvibeke jaučiamas gimimų 
skaičiaus didėjimas. Nors 
per anksti būti optimistu, 
bet laimėjus Party Quebe
cois, valdžia davė daug pa
lengvinimo darbo žmonėms, 
tas gal ir akstiną prancūziš
kas motinas turėti didesnes 
šeimas. * * *

Bilius 45 draudžia darbda
viams samdyti skobus laike 
streiko. Tas pastatė ant kojų 
visas buržuazines partijas. 
Joms nepatinka.* * *

Kvibekas ir Prancūzija pa
sirašė sutartį atidaryti nau
jas žalvario (copper) ir kitų 
mineralų kasyklas ir steigti 
įmones apdirbimui žaliavos ir 
t. t. Pradžiai abi šalys įnešė 
po 5 milijonus dolerių.♦ * *

Federates valdžios komuni-

reporieriams pareiškė, kad 
bus galima su Kvibeku susi
tarti. Žinoma, reiks imti lai
ko ir kantrybės, ale stengsi
mės Kanadą išlaikyti čielybė-
ie.

* * *
50 protestonų mokytojų 

unijos teismas nubaudė pasi- 
mokėti nuo $50 iki $100 už 
tai, kad skebavo laike 1976 

' metu streiko. Visi turi sumo- 
i keti bausmes, jei nori laikyti 
I darbą.

* * *

Praeitais metais Kanadoje 
išėjo į pensijas, sulaukę 65 
metus, 60,000 vyrų ir 20,000 

I moterų. Viso šiandien pensi
ninkų Kanadoje yra 1,- 
444,000. Tai bent armija!

♦ * A,
M

Montreale pirmoji moteris 
laimėti leidimą vairuoti mies
to autobusą yra 29 metų F. 
Maltos. Ji gaus tokia pat 
mokesti, kokias gauna vyrai.

* * *

Monrealio Queen Mary 
veteranų ligoninę valdžia 
perdavė provincijai. Dabar 
bus k zoniškų ligų institutas.

* * *

1978 metais galėsime tele
fonu skambinti tiesiai į Lie
tuvą, kuomet užbaigs statyti 
Teleglobe stotį Laurention 
Village, 65 mylios į šiaurę 
nuo Montrealio.

* * *

Praeitais metais Kvibeko 
provincijoje gaisruose prara
do gyvybes 198 asmenys lo
vose. Nustatyta, kad jie lo
vose nubudę rūkydavo.

* * *

bes. Jos sudarymas ir vėl 
pavestas socialistu vadui Ma
rio Soares. Ir Komunistai 
sako, kad jis tam šiandien 
v ra tinkamiausias žmogus.

Soares dabar veda derybas 
su įvairiomis partijomis, ku
rių pritarimas reikalingas jo 
sudarytai vyriausybei. 
Soares jau turėjo pasitarimą 
su Komunistų partijos pir
muoju sekretoriumi Aivaro 
( unhal.

SEPTYNIŲ MĖNESIU 
STREIKAS

Warren, Ohio. — Kai bir
želio mėnesį pasibaigė trejų 
metų kontraktas, Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos lo- 
kalas 6529 paskelbė streiką 
prieš Taylor-Winfield korpo
raciją. 180 darbininkų ir da
bar tebestreikuoja. Mat, 
korporacija atsisakė pripa
žinti uniją ir derėtis su dar
bininkais. Streikieriams sim
patizuoja ir jiems teikia pa
šalpos šio miesto kitos darbo 
unijos.

Apskaičiuota, kad 1977 
metais Kanadoje iš parduo
tuvių pavogta produktų už 
$500 milijonų. Daugumoje 
vagišiai tarp 11 ir 13 metų 
amžiaus. Pas kai kuriuos ras
tas sąrašas, ką reikia vogti. 
Spėjamą, kad tai yra tėvų 
darbas, nes jaunuolius už 
pirmą nusikaltimą nebau
džia, o tėvų biednystė verčia 
vaikus mokyti kriminalistais.

* * *

Smarkiai sumažėjo gimimų 
skaičius katalikų šeimose. 
Šiais metais užsidarė 17 mo
kyklų. 600 mokytojų pasiūly
ta kiti darbai. B. Kvietinskas

centre atvėrė duris naują viešoji biblioteka. A. Dilio nuotr.

GERI SUSIRINKIMAI
f

Vyrai investoriai susirinko 
pas Lou Turzak gruodžio 10 
d. ir, šalia kitų reikalų, iš
rinko ateinančių metų valdy
bą: pirmininku Ray Lyben, 
vicepirmininku Al Stacey, 
sekretoriumi Tony Vasaris, 
iždininku Kęstutis Garelis, 
knygininku Bill Milus.

Po susirinkimo šeimininkė 
Ann Turzak visus skaniai 
pavaišino.

Tą pačią dieną, gruodžio 
10-ąją, į LDS sorority susi
rinkimą pas Ruth Gugas su
siėjo jaunos moterys. Šeimi
ninkė Ruth Gugas su pagel- 
bininkėmis Frances LaBaka 
ir Lillian Gugas patiekė vi
soms skanią vakarienę. Mo
terys apsimainė švenčių do
vanomis.

LDS ir filmas
Gruodžio 11 d. LDS 21-oji 

kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Į kuopą įstojo 
17 m. Karen Lee Kava, Isa
belle Brazas augintinė. Jau
nuolė jau porą metų priklau
sė LDS kėglio (bowling) žai
dėju skyriui, o dabar bus 
kuopos narė. Kuopos pirmi
ninkas Alfons Rye sklandžiai 
vedė susirinkimą. Savo ra
porte jis pranešė, kad visi 
žaidėjai rengiasi gegužės 
mėn. turnyrui, kuris įvyks 
Milwaukee, Wis. Servit ir 
Ruth Gugai apsiėmė pasitei
rauti apie autobusą, vežantį 
žaidėjus į turnyrą.

Buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba: pirmininku Alfons 
Rye, vicepirmininku Tony 
Vasaris, užrašų raštininke 
Ruth Gugas, finansų sekre
toriumi ir iždininku Servit 
Gugas, iždo globėjais Al Sta
cey ir Lillian Gugas.

Po susirinkimo LDS 21 
kuopos šeimininkės Emma 
Rye ir Antoinette Garelis 
patiekė užkandžius. Vėliau 
turėjome progos pamatyti 
filmą, kurį susuko Servit Gų- 

! gas, LDS prezidentas, praei
tą vasarą T. Lietuvoje. Fil
mas spalvotas, maždaug 
dviejų valandų ilgumo. Jis 

j buvo labai įdomus ir visiems 
j patiko.

Užbaigai Albert ir Alice 
Stacey pardavinėjo laimės 
bilietus. Tris butelius stip
riosios, kuriuos dovanojo 
Walter ir Lillian Gugas, Al
fons ir Emma Rye. Teofilė ir 
Stefanija Masis, laimėjo 
George Nausėda, Juozas Šu
tas ir Clem Patocki. Gruo
džio 11 d. buvo smagus sek
madienis, ir LDS 21 kuopos 
iždas gerai paaugo.

Pradėjo veikti didžiausias Lietuvoje Šilutės Valstybinis 
kiaulininkystės kompleksas. Čia kasmet bus penima 24 
tūkstančiai bekonų. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Vilniaus senamiestyje, skverelyje prie Švietimo ministe
rijos rūmų atidengtas Lietuvos TSR liaudies poeto, akade
miko Liudo Giros paminklas-biustas. Dirbdamas Tarybų 
Lietuvos švietimo liaudies komisaro pavaduotoju, L. Gira 
atmintinais 1940-1941 metais vadovavo kuriant respubliko
je kultūros įstaigų tinklą, socialistiniais pagrindais pertvar
kant liaudies švietimo sistemą.

Paminklo autoriai skulptorius V. Palys ir architektas S. 
Šeškevičius.

Nuotraukoje: prie L. Giros paminklo.
V. Gulevjčiaus nuotr.

Sveikinu
Norėdama išlaikyti pažan

gių lietuvių gerą vardą De
troite, Jūsų Stefanija turėjo 
pavažinėti, darbuodamasi 
“Vilnies” ir “Laisvės” vajuo
se. Važinėdama pasiekiau vi
sokių skaitytoju ir sužinojau 
daug naujienų. Apie tai pa
rašysiu kitą sykį.

Dabar, metams baigiantis, 
sveikinu visus “Vilnies” ir 
‘’Laisvės’’ skaitytojus bei 
laikraščių personalą, linkėda
ma visiems geros sveikatos 
ir .daug sėkmės darbuose. 
Linksmų ir laimingų 1978 
metu! Stefanija

Philadelphia, Pa.
PALAIDOJOME POVILĄ 
KUTRĄ

Gruodžio 20 dieną dvi va
landos po pietų palydėjome 
Povilą Kutrą į Sunset Memo
rial Kapines. Velionis bene 
buvo seniausias lietuvis, iš
gyvenęs 95 metus be poros 
mėnesiu

J šią šalį Povilas Kutra 
atvyko 1909 metais. Po kiek 
laiko parsitraukė iš Lietuvos 
dar tris brolius.

Tada po keturis brolius čia 
turėjo Jonas Jetužis ir Julius 
Griciūnas, pritariančius pa
žangiečių veiklai.

Povi.as Katra įsigijo valgo
mų daiktų krautuvėlę ir iki 
senatvės joje darbavosi. Tuo 
laiku lietuviai verslininkai 
susidėjo iš karčiamninkų 
(smuklininkų) ir krautuvė!:., 
savininkų. Kai kurie kar- 
čiamninkai buvo labai pralo
bę ypač Pirmojo pasaulinio 
karo laikais. Jie mėgo di
džiuotis savo “prakilnybe." 
Jie susiorganizavo į “Biznio 
rių Lyga” ir sekmadieniais 
kai saliūnai esti uždaryti, 
rengdavo balius tiktai dėl 
karčiamninkų. Povilas Kutra 
jiems nepritardavo.
, Povilas Kutra buvo pirmu 
tinis lietuvis įsigyti Fordo 
pirmos laidos automobilį. 
Kuomet Lietuvių SociJislų 
Sąjungos 1 kuopa pradėjo 
ruošti išvykas į užmiestį, P. 
Kutra maistą atveždavo -u 
savo Fordu.

Tai jau sena pr; it k ir 
nebesugrąžinama. Tit ko 
Jiems mūsų įdomu prNimin 
ti . . .

Senelis P. Kutra paliko 
liūdinčius žmoną Marijoną, 
sūnų Fredį, silpnos sveikatos 
iš mažystės, būrį anūkų ir 
daug draugų bei pažįstamų.

Velionis P. Kutra ilgokai 
skaitė “Laisvę.” R. M.

SVEIKINIMAS
ir drauges 
Žieminėmis

ilgo gyveni-

Sveikiname visus mūsų draugus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su 
šventėmis.

Linkime visiems geros sveikatos ir
mo, o ypač Laisvės redaktoriams ir darbininkams 
linkime linksmų ir laimingų Naujųjų metų.

E. REPŠIENĖ ir L. PLUTIENĖ
Dorchester, Massachusetts

SVEIKINU
Naujųjų Metų proga sveikinu draugus ir drauges 

Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir Kanadoje. Linkiu 
visiems stiprios sveikatos ir daug linksmų dienų.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
Miami, Fla.

' Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Pietų Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Visiems linkiu daug sveikatos, sėkmės ir 
ilgų vaisingų metų.

JUOZAS MANKAUSK AS

talkinak.au


6-TAS PUSLAPIS

Jau turime naują miesto merą
Su sausio 1 diena Edward I. Koch užėmė New Yorko 

miesto mero pareigas. Čia jj prisiekdino teisėjas Leonard 
H. Sandler (dešimų .... Užimdamas tą aukštą ir labai 
atsakingą vietą, Mr. Ruch padėkojo piliečiams už išrinki
mą ir pažad jo jų nesuvilti. Jis kalbėjo apie pergyventus ir 
mus pasitinkančius sunkius laikus. Mr. Koch jau 105-tas 
New Yorko miesto meras. Kartu su Koch buvo įvesdinti ir 
kiti miesto pareigūnai.

ATSISVEIKINIMAS
New Yorkas. — Buvęs miesto meras Abraham Beame 

užleido savo vietą naujajam merui Edward J. Koch ir 
linki jam visękeriopos sėkmės naujose pareigose. Iki šiol 
Koch buvo kongresmanas ir beveik visą laiką praleisdavo 
Washingtone. Dabar bus “pririštas” New Yorke. Jis neturi 
šeimos, nes yra pasirinkęs senbernio likimą.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Guris
mirė

1973 m. sausio 13 d.

Jau penkeri metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė 
Vincas Guris. Prisimenu jj kaip gerą mūsų judėjimo 
rėmėją.

ONA DOBILIENŲ
Prisimename dėdę ir mes Lietuvoje gyvenantieji 

giminaičiai—
ANELĖ, ONUTĖ, SALOMĖJA, 
JULIJA AUGENĖ,

ANTANAS, ANICETAS, VYTAUTAS

BROCKTON, MASS.

Mirus

Povilui Vaitiekūnui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ir visiems 

artimiesiems.
Josephine Skirmont Anna Karkevičienė
A. Skirmont Chas. Ustup

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

New Yorko Moterų 
Klubo veikla

Paskutinis praėjusių metų 
susirinkimas įvyko gruodžio 
20 d. Įėjus į svetainę, tuojau 
buvo matyti, kad jau Povilas 
Venta sugrįžo iš viešnagės 
Lietuvoje. Salė buvo papuoš
ta šventiškai dėka Povilo 
gaspadorystės. Stalai pa
puošti puikiai irgi ačiū Anne 
Yakštis darbštumui.

Klubietės renkasi. Lauke 
oras nepalankus, bijome, kad 
mažai tesusirinks narių. 
Mat, tai daugiausia rūpi vai
šių ruošėjoms. Štai įeina Ka
trina Petrikienė, lydima sū
naus Artūro, o rankose neša 
krepšių-dovanų. Vėliau suži
nojome, kad K. Petrikienė 
atvežė keletą tuzinų baravy- 
kučių, padarytų iš tešlos. Tai 
reikia kantrybės tiek prida
ryti. Ačiū jai.

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė pradėjo susirinkimą. 
Ji žiūri į K. Petrikienę ir 
kviečia ją pravesti susirinki
mą. Pradedama susirinkimą 
d. Petrikienė sako: “Aš išpir-' 
mininkavau Klube 23 metus 
(plojimas) ir dar nepamiršau 
susirinkimus vesti.” Ji sakė, 
kad labai norėtų dažniau at
vykti į mūsų mitingus, bet 
negalinti jau vairuoti maši
nos, o sūnus nevisada gali 
atvežti.

Užrašų sekretorė Bronė 
Keršulienė paskaitė praėju
sio mitingo protokolą, finan
sų sekretorė Anne Yakštis ir 
iždininkė Nellie Ventienė 
pranešė apie finansinį Klubo 
stovį. Malonu klausyti—iž
das ne mažėja, bet didėja. 
Taipgi Anne Yakštis prane
šė, kad sergančioms narėms 
pasiuntė švenčių proga svei
kinimus.

Dovanų komisijos narė Ju
lia Lazauskienė pranešė, per 
Anne Yakštis, kad negalinti 
būti susirinkime dėlei ligos, 
bet sveikina visas klubietes 
švenčiu proga. Tad Nastei 
Buknienei teko vienai su do
vanomis dirbti.

Klubo pirmininkė pirmiau
siai pranešė liūdną žinią, kad 
Kaune mirė mūsų veiklios 
narės Nastės Buknienės se
suo Marija Černiauskienė, 
sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Mizarienė, varde viso Klubo 
narių, išreiškė gilią užuojau
tą Nastei. N. Buknienė padė
kojo pirmininkei ir Klubie- 
tėms už išreikštą užuojautą.

Per L Mizarienę Klubą 
sveikina mūsų ilgametė narė 
Suzana Kazokytė-Jones su 
$5 auka; taipgi sveikina mus 
iš Kauno Danutė Šumskienė. 
Klubietės norėtų, kad Suza
na pasirodytų pas mus nors 
kartais.

Bronės Keršulienės gimi
naitė, mūsų Klubo narė, Ona 
Skirgailienė, kuri jau sulau
kusi 92 metų amžiaus ir gy
vena Oregono valstijoje, yra 
mūsų klubo narė, tad klubie
tės sveikina ją. Taipgi svei
kiname Nelės Ventienės tetą 
Mary Adams gyvenančia 
Great Neck, N. Y., proga jos 
gimtadienio ir linkime jai 
linksmų Naujųjų Metų.

Sekamos klubietės prisidė
jo su sveikinimais Klubui: 
Anna Quater $10; po $5: H. 
Sirgedienė, T. Simas, M. 
Kavaliūnienė, Nellie Shum- 
bris, Viola Vance, F. Mažilie- 
nė, S. Kazokytė, E. Sungai- 
lienė ir S. Stasiukaitienė; 
$20. Repsevičiūtė. Maistu ir 
dovanomis prisidėjo seka
mos: Viola Vance, S. Stasiu
kaitienė, Nellie Ventienė, 
Adelė Rainienė, O. Babars- 
kienė, K. Petrikienė, V. Ga- 
siūnienė, O. Čepulienė, Ilse 
Bimbienė, Nellie Shumbris, 
P. Kolando ir M. Sukaitienė.

Taipgi kiekviena narė pri
sidėjo prie “grab bag,” at
nešdama dovanėlę.

Siame susirinkime perrin
kome valdybą, kurioje pasili
ko tos pačios veiklios narės: 
pirmininkė Ieva Mizarienė, 
vice pirmininkė Marija Stu-
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kienė, užrašų sekretorė Bro
nė Keršulienė, finansų se
kretorė Anne Yakštis, iždi
ninkė Nellie Ventienė, dova
nų komisija Nastė Buknienė 
ir Julia Lazauskienė, kores
pondentė Adelė Rainienė.

Mūsų Klubas pažangiame 
veikime New Yorke yra vie
nas iš veikliausių draugijų. 
Dirbame, aukojame mūsų 
lietuviškiems reikalams, bet 
nepamirštame ir tarptautinio 
pažangaus veikimo.

Kadangi šis susirinkimas 
buvo metinis, tad noriu kiek 
paminėti apie valdybos veik
lias nares.

Pirmininkė Ieva Mizarie
nė. Tik tiek apie ją paminė
siu, kad ji yra Klube nepava
duojama. Vice-pirmininkė M. 
Stukienė — daugiausia pri
sieina jai paruošti vaišes po 
susirinkimų. Ji yra paslaugi 
ir darbšti. Ji taipgi yra šei
mininkavusi keliupse dide
liuose parengimuose. Bronė 
Keršulienė—užrašų sekreto
rė. Apie jos vaišingumą vi
sos žinome. Ji turi iniciaty
vos dėl Klubo veiklos ir mes 
dažnai kreipiamės į ją, pra
šydamos patarimų. Ji sekre
torė Klubo apie 15 metų. 
Finansų sekretorė Anne 
Yakštis kooperuoja su kito
mis narėmis ir visuomet ga
tava padėti. Stalus papuošia 
vaišėmis artistiškai. Apie iž
dininkę Nelę Ventienę daug 
reikėtų prirašyti, minint jos 
per daug metų darbštumą 
Klube. Ji daug kartų šeimi
ninkauja parengimuose, dai
nuoja solo ir duetą su Vikto- 
riu Bekeriu mūsų pobūviose. 
Dovanų Komisijos narę Nas
tė Buknienę visur mes mato
me; ji energiškai sukasi su 
dovanomis kiekviename mi
tinge. Julia Lazauskienė 
taipgi rūpestingai dirba kaip 
dovanų komisijos narė. Gai
la, kad paskutiniu laiku ji 
nesveikuoja. Lirjkime greit 
sūsti0i’ėti ir vėl ,sykiu su N. 
Bukniene rūpestingai eiti sa
vo pareigas.

Apie klubietes visas daug 
galima sakyti. Visos draugiš
kos, padeda viena kitai kur 
tik reikia. Susirinkimuose at
neša dovanu, prikepa mais- 
to-tortų . . . Taigi turint to
kias klubietes ir valdybą, 
todėl Klubas veiklus. Varde 
Klubo dėkoju visoms už Jūsų 
visų darbštumą.

Šios popietės vaišes paruo
šė Marija Stukienė ir O. 
Babarskienė, su pagalba kitų 
narių. Sekamo susirinkimo 
vaišes apsiėmė paruošti Ieva 
Mizarienė, Anne Yakštis ir 
Sofija Stasiukaitienė. Tai 
bus sausio 17 d.

Per vaišes turėjome ir sve
čiu. Atvyko žurnalistai Jonas 
ir Banga Lukoševičiai ir ma
loni viešnia iš Lietuvos. Dalė 
Valaity tė-Samuolienė, kuri 
yra atvykusi į svečius pas 
brolį Joną Valaitį. D. Samuo- 
lienė mums pakalbėjo, pa
sveikino mus. Sakė, kad 
džiaugiasi gavusi progą ap
lankyti brolį. Apie Lietuvą 
Samuolienė kalbėjo teigia
mai.

Gruodžio mėnesį trys mū
sų klubietės minėjo savo 
gimtadienį—Ona Repsevičiū
tė, Adelė Rainienė ir Ilse 
Bimbienė. Mes joms palinkė
jome ilgiausių metų.

Adelė Rainienė 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
ŠMEIŽTĄ

New Yorkas. — Amerikos 
Komunistų Partija reikalauja 
kad didlapis “The N. Y. 
Times” atšauktų jo skiltyse 
gruodžio 12 d. paskelbtą 
šmeižtą. “Times” žinioje duo
dama suprasti, kad teroris
tas Clayton Van Lydegraf 
turėjęs, o gal dar ir dabar 
tebepalaikąs artimus ryšius 
su Komunistų Partija. Parti
ja sako, kad tai bjaurus, 
grynas melas.

Serga
Naujųjų Metų išvakarėse 

susirgo sloga mūsų darbš
čioji “Laisvės” administraci
jos pagelbininkė Sofija Sta
siukaitienė ir iki trečiadienio 
dar negalėjo išeiti iš namų. 
Skubėk pasveikti, mieloji So
fija, mums esi labai reikalin
ga.

Jonas Pavydįs, Sofijos bro
lis, kuris paskutiniu laiku 
gyvena pas Stasiukaičius, 
prieš kelias savaites turėjo 
pasiduoti į ligoninę tyrinėji
mams. Aišku, rūpestis broliu 
paveikė ir Sofijos sveikatą.

Linkime abiems greit su- 
s veikti. Ieva

Tel Aviv. — Izraelio pro
testantai sako, kad jie yra 
diskriminuojami, neturi ly
gių teisiu su žydų tikėjimo 
žmonėmis.

Parsiduoda
Florida. — Trijų kambarių 

apartamentas, pilnai baldais 
išruoštas. Namas turi 30 
apartamentų, neįleidžiama 
įnamių su vaikais bei gyvu
liais. Namas randasi arti res- 
tauranų, krautuvių ir busų. 
Kaina $10,000.

Mrs. M. Koch 
17300 N. E. 23rd Avė.

No. Miami Beach, Fla. 33160

LIMELIGHT ON THE SOVIET UNION

The old year is gone and 
the New Year was greeted 
with parties and celebrations 
and hopes for a better year 
—peace and security. New 
York Aido chorus had a New 
Year’s dinner and dance 
Sunday, January 1. It was a 
nice affair, like one of the

Leonardas Tuleikis, an artist, showing one of his paintings at his studio in Vilnius, in 
Soviet Lithuania

The above picture was 
published in The New York 
Times with a heading “2 
Lithuanian Artists Say They 
Can Paint What They Like.” 
According to the article, 
Lithuanian artist Leonardas 
Tuleikis and some other 
Lithuanian artists talked to 
the American journalists 
about creative freedom in 
Tuleikis’ studio in Vilnius. 
He had spent nine months
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Gražiai, linksmai sutikome 
Naujuosius 1978 metus

Mūsų šauniojo Aido Choro 1 moję, pasižadėjome vėl susi
ruoštas Naujųjų Metų sutiki- | tikti ir mūsų aidiečių ruošia
mas praeitą sekmadienį Lais- ' mose 1979 metų sutiktuvėse.
vės salėje puikiai pavyko. I 
Tiesa, galėjo būti desėtku į 
kitu daugiau dalyvių, bet, 
matyt, šaltas oras sulaikė kai 
kuriuos pažangiečiu parengi
mų lankytojus nuo dalyvavi- i 
mo šiose sutiktuvėse.

Apie gražaus parengimo I 
eigą ir smulkmenas parašys' 
patys aidiečiai kitame “Lais- Į 
vės” numeryje. Aš tik noriu j 
greitomis pasidžiaugti ture-; 
jęs progą dalyvauti ir kartu 
su aidiečiais ir aidietėmis1 
linksmoje nuotaikoje praleis
ti sekmadienio popietę, j 
Apart skanių ir labai įvairių 
vaišių, buvo ir įdomi, links
ma Aido Choro mokytojos 
Mildred Stensler vadovauja
ma meninė programa.

Visi skirdamiesi jau sute-

JDOMUS SIMPOZIUMAS
New Yorkas. — Sausio 23 

dieną yra ruošiamas labai 
įdomus simpoziumas temoje: 
“Free Speech for Nazis and 
KKK.” Bus keletas žymių 
kalbėtojų, jų tarpe Herbert 
Aptheker, adv. J. Isserman 
ir prof. Paul Chevigny.’

Simpoziumas įvyks Man- 
hattane, 40 East 35th St. 
įėjimas $2.50.

guests at our table said: “It’s 
good to get together, talk 
with friends, have a good 
time.” More about our New 
Year celebration in the next 
issue by our chorus presi
dent Paul Venta.

On the picture we see a 
glimpse of the New Year 

working in Rome and said: 
“The artists in Italy were 
preoccupied with money.— 
Their work was governed by 
the marketplace, by the 
pressure to sell what they 
produced.” He concluded 
that Western artists were 
more likely “to get distrac
ted from art by the need to 
make a living.”

Mr. Tuleikis suffers no

Rep.

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko gruo
džio 3 dieną. Džiugu, kad 
šiame susirinkime dalyvavo 
daugiau narių ir visi valdy
bos nariai. Kaip ir visada, 
kuopos valdybos nariai iš 
eilės pateikė savo raportus. 
Pasirodė, kad kuopos reika
lai buvo vedami tvarkingai. 
Raportai priimti vienbalsiai.

Siame susirinkime išrinko
me valdybą 1978 metams. 
Išskyrus vicepirmininkę A. 
Žemaitienę, valdyba pasiliko 
ta pati.

Po susirinkimo buvo ir ka
vos su kieksais.

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas vyks sausio 7 dieną 
toje pačioje vietoje. Pradžia 
1 vai. dieną. Tai bus pirmas 
1978 metų susirinkimas. 
Kviečiame visus narius daly
vauti. Siame susirinkime iš- 
girstie metinį raportą. Be to, 
pasitarsime apie ateities 
veiklą. Visi norime, kad 1978 
metai būtų laimingesni.

Fin. sekr. M. Lynn

celebration in the Soviet 
Union. Grandfather Frost 
and a snow maiden dancing 
with youngsters around a 
New Year tree. About 
200,000 children took part in 
that celebration in the Soviet 
capital.

such distraction. As a promi
nent member of the official 
Union of Artists, he is en
titled to an attractive studio 
for only token rent, he is 
guaranteed buyers among 
the union and government 
agencies, and the Ministry of 
Culture pays him an annual 
$2,750 stipend. He says he 
feels free and paints what he 
likes. Ilse




