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KRISLAI Prezidentas susitinka su socialistų vadu
Vėl prie darbo
“Pritrenkti ir nustebinti” 
Jie turėtų pasipiktinti 
Prezidentas prieš 

palestiniečius
Mūsų miestas ir vėl bėdoje

A. BIMBA
Tradicinis metinis sveikini

mų ir linkėjimų sezonas bai
gėsi. Vėl prieš mus stovi 
sunkus darbas ir didelė atsa
komybė išlaikyti mūsų spau
dą ir pažangiąsias organizaci
jas. Reikalinga visų talka. 
Visi mielieji laisviečiai ir 
mielosios laisvietės esate 
kviečiami į tą garbingą talką. 
Žiūrėkime, kad musų laik
raštis “Laisvė” ir šiemet ne
sušlubuotų. O tam jai reika
linga nuolatinė ekonominė 
parama.

Mūsų LLD ir LDS nariai 
nė vienas neišsibraukime dėl 
pamiršimo pasimokėti duok
les. Svarbu pasimokėti metų 
pradžioje.

“Mes esame pritrenkti ir 
nustebinti pranešimo iš 
Pittsburgho, kad United 
States Steel Corporation nu
tarė uždaryti savo įmones 
Youngstown, Ohio, apylinkė
je,” sako Jungtinės Plieno 
Darbininkų unijos vadai. 
Penki tūkstančiai darbininkų 
išmetami į bedarbių eiles!

Pritrenkti ir nustebinti 
unijos vadai, o dar blogiau 
jaučiasi eiliniai darbininkai, 
kurie atsiduria bedarbių 
eilėse. Kur jiems pasidėti? Iš 
ko gyventi ypač tiems, kurie 
yra su šeimomis?

Neseniai New Yorke įvyko 
“Atlanto rajono lituanistinių 
mokyklų mokytojų” konfe
rencija, kurioje dalyvavę 43 
mokytojai iš 7 mokyklų. Jos 
priimtoje rezoliucijoje sako
ma: “Konferencija skatina 
sustiprinti visuomeninį auk
lėjimą lituanistinėse mokyk
lose, stengtis dar intensy
viau įdiegti jaunimui tėvynės 
meilę ir išeivio pareigas pa-' 
vergtai tautai bei lietuvių 
bendruomenei.”

Iš rezoliucijos terminologi
jos reikia spręsti, kad ten 
konferavo jei ne visi, tai 
didelėje daugumoje su hitle
rininkais iš tėvynės pabėgę 
žmonės, kuriems rūpi ne Lie
tuvos meilės įdiegimus jauni
mui, bet jo proto užnuodiji- 
mas šmeižtais prieš Lietuvą. 
Jie jaunimui Lietuvą vaiz
duoja ne klestinčia, aukštai 
iškilusia kultūroje, apšvieto- 
je, moksle, mene, gražiai ap
sirengusia ir sočiai pasival
giusia, bet pavergta, oku
puota, tamsia, atsilikusia, 
apdriskusia, alkana šalimi. 
Žodžiu, ten konferavo ne tė
vynės mylėtojai, bet jos 
šmeižė jai.

Prezidento Carterio reika
lavimas Prancūzijos socialis
tams, kad jie neturėtų jokių 
ryšių, nedarytų jokio bendro 
fronto su komunistais būsi
muose rinkimuose, turėtų iš
šaukti juose tiktai pasipikti
nimą. Gal taip ir bus. Gal 
toks bandymas diktuoti su 
kuo socialistai gali turėti ir 
palaikyti ryšius, o su kuo 
negali, gal tiktai paskatins 
brolius prancūzus siekti to
kio susitarimo su komunis
tais. Greitai turės paaiškėti, 
nes rinkimai į parlamentą

Pranešimuose iš Paryžiaus sakoma, kad laike prezidento Carterio vizito Prancūzijo
je, jis turėjo susitikimą ir su Prancūzijos Socialistų Partijos lyderiu Francois 
Mitterrand. Susitikimo tikslas buvęs įspėti Prancūzijos socialistus, kad jie nedrįstų 
sudaryti bendrą frontą su komunistais ateinančiais parlamentariniais rinkimais. 
Vadinasi, mūsų prezidentas kišasi į grynai vidinius Prancūzijos reikalus.

Kaip žinia, derybos dėl sudarymo bendro fronto tarp socialistų ir komunistų yra 
nutrauktos. Prezidentas bijąs, kad jos gali būti atnaujintos.

Kai kurie stebėtojai yra nuomonės, kad toks pagąsdinimas gali duoti kaip tik 
priešingus rezultatus, tai yra paskatinti komunistus ir socialistus tokį frontą sudaryti.

Mūsų laimė, kad 
Japonams nepavyko

Tokyo, Japonija, — Tik 
dabar iškyla aikštėn, kad lai
ke Antrojo pasaulio karo ir 
Japonijos mokslininkai ban
dė pagaminti atominę bom
bą. Bet dėl įvairių sunkumų 
ir sutrukdymų, jų pastangos 
nepavyko. Bomba, žinoma, 
pirmiausia būtų buvus pa
naudota prieš Ameriką. 
Šiandien sunku ir įsivaizduo
ti, kas būtų atsitikę, jeigu 
japonai būtų pradėję atomi
nes bombas mėtyti ant Jung
tinių Valstijų miestų. Visas 
tos pasaulinės skerdynės po
būdis būtų pasikeitęs ir karo 
pabaiga būtų buvus kitokia.

Yonkers, N. Y. — Sausio 5 
dieną rastos dujomis užtroš- 
kusios dvi senos seserys— 
Leona Herman 88 metų ir 
Frieda Neumeyer 76 metų.

įvyks kovo mėnesį. Tiktai 
pora mėnesių iki jų bepaliko.

Visi pranešimai iš Pary
žiaus kalba apie geras per
spektyvas bendram socialis
tų ir komunistų frontui rinki
mus laimėti. Daug priklau
sys nuo socialistų vado Mit- 
terrando, kaip jis pažiūrės į 
mūsų prezidento bandymą 
jam diktuoti.

Sugrįžęs iš kelionės po 
Europą ir Aziją prezidentas 
Carteris pakartojo jo nusi
statymą prieš pripažinimą 
palestiniečiams teisės į ne
priklausomą valstybę. Jis 
pareiškė, kad palestiniečių 
valstybės sukūrimas sudary
tų Izraeliui didelį pavojų. 
Todėl Amerika esanti prie
šinga.

Prezidento pareiškimą pa
lestiniečiai sutiko su giliausiu 
pasipiktinimu. Labai nepa
tenkintas esąs ir Egipto pre
zidentas Sadatas.□

Mūsų didysis New Yorkas 
ir vėl giliausioje finansinėje 
krizėje. Vėl prašo Washing- 
tono pagalbos rankos. Bet 
vargiai ką ten laimės. Sena
toriai Proxmire ir Brooke, 
bankinio komiteto vadovau
jantys nariai, jau pasisakė 
prieš mūsų didmiesčio šelpi
mą iš federalinio iždo.

Iš visų pasaulio kampų balsai 
prieš neutroninę bombą

Berlynas. Tarptautinė de
mokratinė moterų federacija 
griežtai protestuoja prieš 
Pentagono planus. Čia išpla
tintame pareiškime ji reiškia 
protestą ir dideli susirūpini
mą ryšium su įtakingų Ame
rikos sluoksnių ketinimu pra
dėti gaminti naujų tipų masi
nio naikinimo ginklą, taip pat 
laikyti jį NATO šalių terito
rijoje Europoje. Mes ragina
me visas pasaulio moteris 
suaktyvinti veiksmus prieš 
neutroninį ginklą, sustiprinti 
kovą už tolesnį įtempimo ma
žinimą, pabrėžiama pareiški
me.

Roma. Milane įvyko “susi
tikimas už apskrito stalo.” Jo 
dalyviai—Italijos mokslinin
kai ir visuomenės veikėjai— 
griežtai kritikavo planus 
vystyti naują siaubingą gink
lą. Mokslininkas Robertas 
Fjeskis iš Parmos universite
to griežtai pasmerkė tuos, 
kurie neutroninę bombą 
vaizduoja “humanišku” gink
lu. Naujo karo kurstymo ša
lininkai visada mėgino vaiz
duoti siaubingą ginklą “hu
manišku,” pasakė jis.

Bona. Neutroninis ginklas 
gali tik sukelti didelę grėsmę 
visam pasauliui, pareiškė, 
kalbėdamasis su TASS-o ko
respondentu, rašytojas J. A. 

———----------------

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI

ruošia “Laisvės” skaitytojams

Ekskursijas i Tarybų
Lietuvą 1978 metams

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

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

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. j

Visais reikalais kreipkitės į:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

Rauteris iš Miuncheno. Juo 
norima apginkluoti Tarybų 
Sąjungai ir kitoms socialisti
nėms Europos šalims priešiš
ko NATO bloko armijas. Bet 
tarybinė liaudis,' mano tvirtu 
įsitikinimu, nenori karo ir 
niekam negrasina. Neutroni
nė bomba tik paskatins gin
klavimosi varžybas ir labai 
apsunkins derybas dėl nusi
ginklavimo problemų. Prisi
jungiu prie tų, kurie stoja 
prieš šiuos pavojingus pla
nus.

Briuselis. Belgijos ir visos 
Europos demokratinė visuo
menė griežtai atmeta Penta
gono ir NATO strategų aiš
kinimus ir teigimus, kad 
neutroninė bomba—tai “šva
rus” ginklas, pareiškė Belgi
jos Asociacijos už Europos 
saugumą generalinis sekre
torius R. de Gentas. Kadangi 
jos paskirtis, kaip ir kitų 
rūšių branduolinio ginklo, 
masiškai naikinti žmones, ją 
reikia tuojau pat uždrausti.

Jeigu JAV pradės gaminti 
neutronini ginklą, pabrėžė 
R. de Gentas, tai neigiamai 
atsilieps dabar Vienoje ir Že
nevoje vykstančioms sun
kioms deryboms karinio 
įtempimo mažinimo klausi
mais.

TASS-ELTA

Prancūzai skęsta 
alkoholyje

Paryžius. — Prancūzijos 
Nacionalinis statistikos ir 
ekonominių tyrinėjimų insti
tutas paskelbė, kad šalyje 
yra daugiau kaip 6 milijonai 
alkoholikų, t. y. 18 procentų 
suaugusių šalies gyventojų. 
Alkoholiu piktnaudžiauja be 
veik kas ketvirtas vyras ir 
dvylikta moteris. Kasmet 
suaugęs prancūzas vidutiniš
kai išgeria 30 litrų įvairių 
alkoholiniu gėrimų, ekviva
lentiškai pavertus juos gry
nu spiritu. Tai du kartus 
daugiau, negu VFR gyvento
jų rodikliai, tris kartus dau
giau, negu išgeria anglai ir 
amerikiečiai, keturiskart 
daugiau, negu švedai ar da
nai.

Prancūzų skaičius, kasdien 
išgeriančių daugiau kaip 200 
gramų gryno spirito, siekia 
1,6 milijono. Nuo alkoholiz
mo tiesiogiai ir netiesiogiai 
(girtuoklių tėvai, žmonos, 
vaikai) kenčia 20 procentų 
Prancūzijos gyventojų.

Radford, Va. — Armijos 
amunicijos sandėlyje įvyku
siame sprogime sausio 6 die
ną du žmonės užmušti ir šeši 
sužeisti. Sprogimo garsas 
buvo girdimas už 20 mylių 
nuo sandėlio. Tame pačiame 
sandėlyje įvykusiame sprogi
me 1974 m. gegužės 31 d. 
buvo sužeista 100 žmonių.

Atlanta, Ga. — Dujų spro
gimas sugriovė 4 butų namą 
ir sužeidė daugiau kaip tuzi
ną žmonių.

13 milijonų 
automobilių 
su defektais

Praeitais 1977 metais buvo 
atšaukta pataisymui net 13 
milijonų automobilių, nes jie 
buvo pripažinti su labai rim
tais defektais. Netikėtum, 
taip gali atsitikti taip aukštai 
technologijoje išsivysčiusioje 
šalyje kaip mūsų Jungtinėse 
Valstijose.

Daugiausia automobilių su 
defektais buvo Chryslerio 
kompanijos gamybos. Ji tu
rėjo atšaukti ir pataisyti 4.6 
mil. mašinų. Ją sekė General 
Motors korporacija. Ji atšau
kė 3.1 mil., Fordas 2.5 mil. ir 
American Motors 31,000. 
Penkiolika procentų atšauk
tų automobilių sudarė užsie
ninės gamybos.

Šlovė Lietuvos 
mokslininkams

Tarybų valdžios metais la
bai išsiplėtė Rumokų Bandy
mų stoties (Vilkaviškio rajo
ne) apimtis ir veikla. Tapo 
įkurtas sėklininkystės sky
rius, žemės ūgio augalų ir 
kenkėjų prognozių punktas 
bei kt. Mokslinė įstaiga per
sikėlė į naują korpusą, kur 
erdvūs kabinetai, laboratori
jos, skaitykla, biblioteka, po
sėdžių salė.

Bandymų stoties moksli
ninkų rekomendacijos pade
da pagerinti augalų veislines 
savybes, didinti derlingumą. 
Ypač daug nuveikta įdiegiant 
naują cukrinių runkelių augi
nimo technologiją, kuri 2-3 
kartus sumažino darbo są
naudas.

75 procentai amerikiečių 
už vystymą ir plėtimą 
prekybos su Tat. S-ga

Washingtonas. — V aisty 
bės Departamentas paskelbė 
neseniai pravestus žmonėse 
plačius apklausinėjimus 
Jungtinių Valstijų prekybi
niais santykiais su Tarybų 
Sąjunga. Apklausinėjimus 
atliko Clevelando Valstybinis 
Universitetas pagal sutartį 
su Charles F. Kettering 
Foundacija. Iš 3,000 atsi
klaustų žmonių 75 procentai 
pasisakė prieš Kongreso už
dėtus įvairius suvaržymus 
ant prekybos su Tarybų Są
junga ir už tolimesnį vysty
mą ir plėtimą prekybos. 75 
procentai amerikiečių taip 
pat pasisakė už susitarimą su 
Tarybų Sąjunga dėl strategi
nių ginklų apribojimo.

Šie atradimai yra labai 
svarbūs. Tai smūgis reakci
ninkams, kurie visomis pa
stangomis siekia kuo labiau 
susiaurinti prekybą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos ir neiti su ja į 
jokius susitarimus dėl apri
bojimo ginklavimosi.

Labai svarbu ir tas, kad

Dideli Vilniečių planai ir 
užmojai 1978-aisiais metais

Vilnius. — Gruodžio 26 
dieną įvyko deputatų tary
bos sesija, kuri apsvarstė ir 
patvirtino respublikos sosti
nės ekonominio ir socialinio 
vystymo planą ateinantiems 
metams. Pranešimą padarė 
Vilniaus miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas, Plano komisijos 
pirmininkas A. Motulas.

Dešimtojo penkmečio tre
tieji, pažymėta sesijoje, taps 
tolesnio miesto augimo me
tais. Kaip ir anksčiau, pa
grindinis dėmesys bus skiria
mas gyvenamųjų namų sta
tybai. Naujuose rajonuose— 
Viršuliškėse, Baltupyje, Šeš
kinėje, kitose miesto vietose 
vilniečiai gaus apie 4200 bu
tų. Prasidės pirmųjų šešioli
kos aukštų namų statyba, 
naujovės laukia šeiminin
kių—vietoje dujinių viryklių 
numatyta įrengti elektrines. 
Siekiant gerinti medicininį 
aptarnavimą, Antakalnyje 
prasidės didžiausios respu

Šv. Stepono karūna
sugražinta

Budapeštas. — Vengrijos sostinėje vaizdas laike Šv. 
Stepono karūnos įteikimo sausio 6 dieną. Karūną atvežė ir 
įteikė Jungtinių Valstijų sekretorius Cyrus Vance. Priėmi
mo ceremonijose dalyvavo aukščiausi dvasininkai visų 3 
religinių sektų—katalikų, protestantų ir žydų. Jose taipgi 
dalyvavo kai kurie ir valdžios atstovai. Tačiau nedalyvavo 
Komunistų Partijos pirmasis sekretorius Janos Kadar.

Kaip žinia, karūnos sugrąžinimui labai priešinosi ne tik 
reakciniai vengrai, bet ir kiti reakcininkai tiek Kongrese, 
tiek už jo ribų. Bet jų pastangos buvo v> h. ui . . .

apklausinėjimas buvo atlik
tas ne tik viename kuriame 
mieste bei šalies rajone, bei 
astuoniuose miestuose įvai
riuose šalies kampuose. Štai 
tie miestai: Pittsburgh, San 
Francisco, Portland, Milwau
kee, Los Angeles, St. Louis, 
Cleveland, Atlanta. Taip pat 
buvo klausinėjami žmonės 
visoje Minnesotos valstijoje.

Dar reikia pridurti, kad 
apklausinėjimas buvo pra
vestas įstaigos, kurios žmo
nėms net ir aršiausi reakci
ninkai nedrįsta primesti šim
pa t i z a v i m o soči ai i s t i n i a m 
kraštui arba komunistams. 
Svarbu, žinoma, ir tas, kad 
apklausinėjimo raportą ir at
radimus paskelbė Valstybės 
Departamentas, kurio irgi 
negalima “kaltinti” simpati- 
zavimu Tarybų Sąjungai.

Reikia tikėtis, kad šis Cle
velando Valstybinio Univer
siteto apklausinėjimas teigia
mai paveiks kryptį tolimes
niuose santykiuos tarp šių 
didžiųjų kraštų.

blikoje 1600 vietų poliklini
kos statyba. Gražią dovaną 
gaus sportininkai — Lazdy
nuose bus pastatytas užda
ras plaukimo baseinas. To
liau bus plečiamas švietimo 
įstaigų tinklas. Pirmasis 
skambutis nuskambės 1280 
vietų vidurinėse mokyklose 
Viesulo gatvėje ir Viršuliškė
se nauju mokvklų statyba 
prasidės Baltupyje ir Šeški
nėje. Mažiesiems Vilniaus 
gyventojams atvers duris 
keturi vaikų lopšeliai-darže- 
liai, prasidės respublikinių 
pionierių rūmų statyba.

1978 metais dideles staty
bas vykdys ministerijos ir 
žinybos. Tai—tarpmiestinė 
telefonų stotis, Dailės insti
tuto nauji korpusai, bioche
mijos institutas, respubliki
nis onkologinis dispanseris ir 
daugelis kitų objektų. Iškils 
taip pat nauji prekybos, bui
tinio aptarnavimo centrai, 
nusities naujos transporto 
magistralės. ELTA
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Už susitarimą, nusiginklavimą 
ir visuotinę taiką!

Toks šiandien nusistatymas Tarybų Sąjungos ir viso 
socialistinio pasaulio. Taip dar kartą pareiškė aną dieną 
Tarybų Sąjungos prezidentas Leonidas Brežnevas. O jis 
šiuo svarbiausiu šiandieniniu klausimu kalbėjo ne tik savo 
didžiosios šalies, ne tik visų kitų socialistinių šalių, bet ir 
visos pažangiosios žmonijos vardu.

Į “Pravdos” korespondento klausimą “Kaip klostosi 
reikalai nusiginklavimo klausimais?” jis atsakė:

“Tokiam svarbiam užsienio politikos barui, kaip nusigin
klavimas, nuolatinį didelį dėmesį skiria CK, jo Politinis 
biuras. Šia prasme, dėl suprantamų priežasčių, svarbią 
vietą dabar užima Tarybų Sąjungos ir Amerikos derybos 
dėl puolamosios strateginės ginkluotės apribojimo. Mums 
netrūksta pasiryžimo vesti šias derybas iki sėkmingo 
užbaigimo. Mūsų nuomone, galimybių tam yra. Sakyčiau, 
net neblogų galimybių. Sprendžiant iš kai kurių pareiški
mų, Amerika taip pat nusiteikusi optimistiškai. Norėtume, 
kad šį optimizmą jį sutvirtintų praktiniais darbais. Manau, 
kad naujas susitarimas būtų didelis ir geras dalykas tiek 
Tarybų Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms, tiek 
visuotinei taikai.

Dabar nusiginklavimo derybos apima platų spektrą 
klausimų—nuo visų branduolinių bandymų nutraukimo ir 
cheminių kariavimo priemonių uždraudimo iki karinio 
įtempimo mažinimo Europoje įtvirtinimo ir karinės veiklos 
apribojimo Indijos vandenyno zonoje. Iniciatyva šiais 
klausimais žymiu, jeigu nesakysime didžiausiu, mastu 
tenka Tarybų Sąjungai. Dabar svarbiausia pereiti nuo 
derybų dėl nusiginklavimo prie realių žingsnių, reiškiančių 
nusiginklavimo pradžią. Tai, ir tik tai, tikrai atitiks 
lūkesčius tautų, kurios nori tvirtos taikos ir griežtai 
smerkia veiksmus, padedančius didinti naujo pasaulinio 
karo grėsmę, smerkia ginklavimosi varžybas.

O tokių veiksmų esama. Kaip kitaip vertinti, pavyzdžiui, 
intensyvų ginklavimosi varžybų skatinimą NATO karinia
me bloke. Tai labai pavojinga žmonijai tendencija. Ji darosi 
dar pavojingesnė dėl to, kad atsiranda vis barbariškesnių 
kariavimo priemonių.

u ^Payy^žiui,, paimkite įęųįrphinę bombą. Dabar pasauliui 
atkakliai peršamas šis nežmoniškas ginklas, .ypač pavojin
gas tuo, kad laikomas tariamai “taktiniu,” beveik “nekal
tu.” Tuo pačiu mėginama panaikinti ribą tarp įprastinių ir 
branduolinių ginklų, pereiti prie branduolinio karo taip, 
kad tautos išoriškai to lyg ir nepastebėtų. Tai tikriausia 
veidmanistyė, tautų apgaudinėjimas.

Neutroninę bombą įsakmiai rekomenduojama laikyti 
Vakarų Europoje. Ką gi, galbūt tie, kurie gyvena toli nuo 
Europos, į tai žiūri lengvai ir paprastai. Tačiau europiečiai, 
gyvenantys, vaizdžiai kalbant, po vienu stogu, reikia 
manyti, yra kitokios nuomonės. Vargu ar jiems bus gerai, 
kad ant to bendro jų stogo, kuris ir taip linksta nuo 
didžiulės ginklų naštos, bus uždėtas papildomas pavojingas 
krovinys.

Tarybų Sąjunga ryžtingai prieštarauja neutroninės bom
bos kūrimui. Mes suprantame ir visiškai remiame milijonus 
žmonių visuose pasaulio kampeliuose, protestuojančius 
prieš ją. Tačiau, jeigu ši bomba bus sukurta Vakaruose— 
sukurta prieš mus, ko niekas net neslepia,—tai ten turi 
aiškiai suprasti, kad Tarybų Sąjunga neliks pasyvi stebėto
ja. Mes būsime priversti atsakyti į šį iššūkį, kad užtikrintu
me tarybinės liaudies, jos sąjungininkų ir bičiulių saugumą. 
Galiausiai visa tai padarys ginklavimosi varžybas dar 
pavojingesnes . . .

Mes to nenorime ir todėl siūlome susitarti dėl abipusio 
atsisakymo gaminti neutroninę bombą, kad pasaulis būtų 
apsaugotas nuo šio naujo masinio žmonių naikinimo ginklo. 
Toks mūsų nuoširdus noras, toks mūsų pasiūlymas Vakarų 
valstybėms.”

Prez. Carter demonstruoja 
didelį aktyviškumą

Vos tik spėjus prezidentui Carteriui sugrįžti iš devynių 
dienų kelionės po Aziją ir Europą, iš Washingtono 
pranešama, kad jau esą sudaryti planai jam su panašia 
misija kovo mėnesį patraukti į Lotynų Ameriką ir Afriką. 
Juk tokios kelionės, kuriose žmogui nelieka beveik nei 
vienos minutės pailsėti, atsikvėpti, laisvai sau apsidairyti, 
pareikalauja neapsakomai tvirtos sveikatos, didelio ryžto ir 
daug energijos. To, matyt, musų prezidentui nestinga. Jis 
labai laimingas.

Kas liečia jo šios kelionės pasiekimus bei laimėjimus, 
daugelio stebėtojų nuomone, jie yra. negatyvūs. Juk buvo 
skelbiama, kad vienintelis šios jo kelionės yra taika, ypač 
Vidurio Rytuose. Bet kur apčiuopiami rezultatai? Bent kol 
kas nei pats prezidentas nesigiria. Pasitenkinama fraze— 
“žymiai pasitaisė mūsų šalies santykiai su tomis šalimis, 
kuriose prezidentas lankėsi.”

Kol kas iš šios prezidento kelionės turime tiktai du 
aiškius “pasiekimus,” bet abudu jie ne tik nenaudingi 
taikos reikalui, bet dargi labai pavojingi. Iš Tel Aviv 
pranešama, kad Izraelio valdžia nutarė tuojau pradėti kurti 
net aštuonias naujas izraeliečių (žydų) sodybas okupuotose 
arabiškose žemėse vakarinėje Jordan upės pusėje, kas 
reiškia nutarimą šias žemes aneksuoti. Tą daryti, matyt, 
Izraelio valdžią paskatino šis mūsų prezidento vizitas. Apie 
antrą taikos reikalui kenksmingą prezidento ėjimą sužino-

IR NESILIAUJA AŠAROJĘ 
DEL“VARGŠŲ”
KAPITALISTŲ LIKIMO

Mūsų lietuviškų dvasiškų 
tėvelių organo “Draugo” re
daktorius Bronius Kviklys 
begailestingai pliekia kailį ne 
tik mūsų plačios Amerikos, 
bet beveik viso pasaulio ka
pitalistams už jų neapsako
mą kvailumą santykiuose su 
Tarybų Sąjunga. Jeigu ne jų 
jai “talka,” girdi, jos gal jau 
seniai nebebūtų šioje mūsų 
nelaimingoje planetoje.

Prašome pasiklausyti:
“Labai nemalonu pripažin

ti, kad daugelis Vakarų kraš
tų, ypač JAV-bės, prisidėjo 
prie Sovietų technikos lygio 
pakėlimo ir dar dabar jį ke
lia. Vienas anglų laikraštis 
paskelbė Kremliaus ordinais 
apdovanotų užsieniečių skai
čių. Jų tarpe buvo 639 ame
rikiečiai, 163 britai, 117 
prancūzų, 295 jugoslavai, 
273 lenkai, 826 čekoslovakai. 
Iš viso apdovanotų užsienie
čių yra keli tūkstančiai. Tai 
vis tie žmonės, kurie patys 
vejasi virvę, kad bolševikai 
ją juos pakartų. Tai tiesiogi
nė pagalba bolševikams.

Bet ir be jos yra kitų 
pagalbos būdų. Prisiminkime 
tik nuolatinius grūdų, svies
to, mėsos ir kitų maisto pro
duktų transportus Sovietams 
iš JAV, Kanados, Australi
jos, Europos kraštų. Kokie 
šie transportai yra milžiniš
ki, rodo skaičiai: jų vertė 
siekia kasmet po 28-40 mili
jardų dolerių. Bent jau toki 
skaičių rodo Sovietų Sąjun
gos užsienio prekybos balan
sas su nekomunistiniais kraš
tais. Kitaip sakant, tokia su
ma Vakarų kraštai padeda 
Sovietams statyti komuniz
mą ir pagreitinti savo kraštų 
užkariavimą. Vakarų valsty
bės savo naivumu ir neapdai
rumu bei trumparegiškais 
biznio troškimais aprūpina 
Sovietų Sąjungą kreditais, 
įrengimais, medžiagomis, 
kompiuteriais, pagaliau pata
rėjas. Visus šiuos dalykus 
Kremlius suktai, bet labai 
apdairiai panaudoja naujų 
ginklų gamybai, karo ruošai. 
Vis tai Sovietų laimėjimai.”

[“D.”, gruodžio 28 d.]

GĄSDINA SAVO 
NELAIMINGUS 
VIENMINČIUS

Kanados klerikalų organe 
“T. Ž.” (gruodžio 22 d.) tūla 
Romualda Buragaitė-Šid- 
liaudienė savo beveik despe
ratiškuose apdūmojimuose 
“Modernieji dabarties gink
lai” sušilus savo pasekėjus 
gąsdina nauju baubu. Jinai 
sužinojus iš labai aukštų 
autoritetų, “kad Sovietų Są
junga daro bandymus su di
delio pajėgumo radijo truk
dytojais, kurių tikslas suar
dyti radijo komunikaciją vi
same žemės rutulyje. Sovie
tinių trukdytuvų signalai esą 
tokie pajėgūs, jog gali apimti 
visą horizontą ir suardyti 
žemiau radaro skrendančių 
lėktuvų ir raketų radijo susif 
siekimą. Pasak “Flight Jour
nal,” sovietai transliuoja 
40,000 kv. stiprumu, trukdy
dami komercinių ir karo lėk
tuvų radijo komunikaciją 
Europoj ir Š. Amerikoj.”

O dar baisiau ir pavojin
giau, šaukia mūsų drebančio
mis kinkomis tautietė Bura- 
gaite-Šidlauskienė, tai kad 
“rudai jau montuoja ‘Cyberį’ 
į savo skaitytuvus, kurie bus 
panaudoti klimato pakeiti

mams apskaičiuoti.” Girdir
“Bandymai su klimato pa

keitimu yra daromi jau dau
giau kaip 10 metų. Tiek pa
daryta pažangos šioje srity
je, jog 1977 m. gegužės 18 d. 
Cyrus Vance pasirašė Žene
voje sutartį, draudžiančią 
klimato pakeitimą naudoti 
kariniams reikalams ar šiaip 
nedraugiškiems tikslams.

Pakeičiant teritorijos kli
matą, pakeičiama ir tos val
stybės ekonominė būklė. 
Ekonominei būklei pablogė
jus, tauta yra lengviau pa- 
klupdoma ant kelių. Nualinta 
tauta yra lengviau užvaldo
ma neiššovus šūvio.

Sovietai jau seniai svajoja 
ištirpinti Šiaurės Ledinuoto
jo vandenyno ledus, norėda
mi sušvelninti Sibiro klimatą 
ir padaryti jį tinkamą žem
dirbystei. Metereologai aiš
kina, kad Sibiro klimatas tu
ri didelės įtakos viso pasaulio 
klimatui. Šaltas, sausas Sibi
ro oras sukelia vėjus, kurie 
pradeda Kinijos Ketaus laiko
tarpius. Sibiro klimatui pasi
keitus, pasikeistų klimatas 
Kalifornijoj, New Yorke, 
Londone ir t. t. Ištirpinti 
šiaurės ledynai užtvindytų 
New Yorko ir kitus uostus. 
Siekdami sušvelninti Sibiro 
klimatą, sovietai jau padarė 
100 mylių ilgio dirbtinę Cym- 
lyanskaja jūrą, kuri jungia 
Dono ir Volgos upes. Vien 
1973 m. rusai išleido daugiau 
kaip $100 milijonų klimato 
modifikavimui, t. y. 4 kartus 
daugiau nei JAV.”

Tai kas belieka daryti mū
sų “vaduotojams”? Ponia Bu- 
ragaitė-Šidlauskienė giliai 
atsidusus sako:

“Atėjo laikas rūpintis Šiau
rės Amerikos apsauga, nes 
kelias į Lietuvą veda tiktai 
per tvirtą nenugalimą Šiau
rės Ameriką. Musų tėvai, 
^ąyfetlfiių patrankų Šūviams 
dundant, traukėsi į vakarus, 
o mums nėra kur trauktis.”

KAD JAU PJAUNASI, 
KAD JAU ĖDASI!

Kai matosi, tai šiuo laiku 
karas tarp “frontininkų^ va
dovaujamos senosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir 
reorganizuotos menševikų su 
Martyn Gudeliu priešakyje 
vadovaujamos Lietuvių Ben
druomenės yra labai paaštrė
jęs. Tai galima spręsti kad ir 
iš pastarosios neseniai įvyku
siame suvažiavime jos pirmi
ninko Vytauto P. Dargio 
pranešimo, kupino rūsčių 
kaltinimų ir nusiskundimų 
frontininkų adresu. Vytautas 
drožia:

“Susidarius JAV Reorgani
zuotos Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba ir nusta
čius veikimo plano gaires, 
buvo aišku, kad negalėsime 
ribotis vien kultūriniu ir 
švietimo darbais. Pagrindi
nis rūpestis buvo—kaip išsi
laikyti ir tiesiog egzistuoti 
prieš koordinuotą barzduki- 
nių frontininkų paglemžtos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
dalies ataką!!! Per televiziją, 
radiją, jų kontroliuojamą pe
riodinę spaudą (“Draugas,” 
“Darbininkas,” imperialisti
nis “Pasaulio Lietuvis,” “Vie
nybė,” laikraštapalaikis 
“Akiračiai,” nekalbant apie 
“Vilnį” ir kitus mažesnius 
leidinius!) frontininkų 
“plunksnagraužiai” bandė 
pavaizduoti mus didžiausiu 
tremties politiniu baubu, 
grasinančiu “talkiesiems 
fronto avinėliams!”. Bet koks

Reorganizuotosios Bendruo
menės darbas buvo visomis 
priemonėmis sabotuojamas, 
nevengiant skųsti amerikie
čių įstaigoms mūsų veikėjus 
(ypatingai sabotavo Dr. Da
nilevičių), bet net, kreipian
tis su sufabrikuotais kaltini
mais į teismo įstaigas (ko 
niekad nebuvo lietuvių ame
rikiečių istorijoje) frontinin
kai užsiangažavo, kaip išda
vikiškas bendro lietuviško 
darbo elementas! Visokie 
anonimiški “paškviliai,” 
drabstymas purvais sufabri
kuotų gandų mūsų veikėjų ir 
net anoniminių laiškų grasi
nimai galimomis fizinio “įtiki
nimo” priemonėmis mūsų ne
paveikė ir nepaveiks! Vi
siems mums krikščioniško ti
kėjimo veikėjams yra ypač 
skaudu, kad šitas biaurus, 
machiaveliškas frontininkų 
darbas buvo remiamas ir yra 
remiamas dabar visų trijų 
lietuviškų vienuolijų Ameri
koje!”

Sveikinimai
Nuoširdžiai sveikinu visą 

“Laisvės” kolektyvą Naujųjų 
Metų proga. Linkiu daug lai
mės ir stiprios sveikatos gy
venime, geros sėkmės darbe. 
Vilnius Rr. Kartonas

*
Nuoširdūs sveikinimai ir 

geriausi linkėjimai visiems 
laisviečiams Naujųjų Metų 
proga.

Ramojus Petrauskas
Lietuvos draugystės ir 

kultūrinių ryšių su užsienio 
šalims draugijos 

Prezidiumo pirmininkas 
*

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Sveikiname su Naujaisiais 
1978 Metais. Linkime, kad 
Naujieji Metai atvežtų daug 
džiaugsmo ir stiprios energi
jos jūsų visuomeniniame dar
be ir gyvenime.
Kotryna ir Juozas Zebalskiai 
Butikiai

*
Sveikiname Jus ir visus 

laisviečius Naujųjų Metų 
proga. Teatneša jie daug 
džiaugsmo, didelės sėkmės 
Jūsų kilniame darbe.

Linkime stiprios sveikatos, 
visokeriopos asmeninės lai
mės, darbingų ir saulėtų die
nų.

ELTOS žurnalistų vardu 
Vilnius, D. Rodą

*
Didžiai gerbiamas ir 
mielas Redaktoriau!

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
visus su Naujaisiais 1978 me
tais, linkiu visiems geros 
sveikatos, sėkmės ir laimės.

Nauji metai teatneša taiką 
ir ramybę pasaulio žmonijai.

Dėkoju ir laukiu jūsų spau
dos. A. Gučitmietis

*
Šaunieji “Laisviečiai”! Ne

pavargstantys lietuviškosios 
spaudos Darbininkai! Gied
rios nuotaikos ir energijos, 
sveikatos ir sėkmės visuose 
darbuose, kuo geriausios klo
ties Naujaisiais, 1978-aisiais 
metais.

Žaliuojantieji Lietuvos 
Ąžuolai ir Rūtų šakelės! La
bas dienas ir Naujo—meti
nius sveikinimus siunčia Mi- 
šučių aštuonmetės mokyklos 
jaunieji kraštotyrininkai.

Su žemaitiška pagarba!
Ant. Brazauskas 

Misučiai

Punsko gminos Antano Sniečkaus naujosios mokyklos pastatas. G. Svitojaus nuotr.

Ir musų sveikinimai

Gavome pranešimą iš Tarybų Lietuvos, kad Amerikos 
lietuviams gerai pažįstamam , didžiojo dienraščio “Tiesos” 
redaktoriui ir Lietuvos TSR Žurnalistų Sąjungos valdybos 
pirmininkui Albertui Laurinčiukui šių metų sausio 1 dieną 
sukako 50 metų. “Laisvės” kolektyvas siunčiame jubiliatui 
nuoširdžiausius sveikinimus su linkėjimais stiprios sveika
tos, ryžto ir sėkmės labai sudėtingoje ir atsakingoje 
veikloje. Taip pat, ta proga, sveikiname gavusį apdovanoji
mo žymenį.

Ištikimas komunistų partijos, 
darbo liaudies sūnus

V. Petkevičienė

Vilnius. — Sausio 6 dieną 
Lietuvos Komunistų Parti
jos, visos Lietuvių tautos 
kovos už nacionalinę ir socia
linę nepriklaųępmybę, už 
šviesesnį rytojų, UŽ socializ
mą istorijoje aukos raidėmis 
įrašyta daug ištikimų kovo
tojų vardų. Tarp jų—ir An
tanas Sniečkus, kuriam būtų 
sukakę 75 metai. Deja, prieš 
ketverius metus mirtis išplė
šė jį iš gyvųjų tarpo.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės gerbia A. Sniečkaus 
atminimą. Jo vardu pavadin
tas Kauno Politechnikos In
stitutas, kolūkis Kėdainių ra
jone, atominės elektrinės, 
kuri išaugs Ignalinos rajone, 
statytojų ir energetikų gy
venvietė, jo vardą turi vie
nas didžiausių respublikos 
žvejybos laivyne transporti
nių refrižeratorių.

Buvusio ilgamečio Lietu
vos KP Centro Komiteto Pir
mojo Sekretoriaus, žymaus 
Tarybų valstybės veikėjo, 
socialistinio darbo didvyrio 
Antano Sniečkaus gimimo 
metinėms paminėti buvo 
skirtas Tarybų Lietuvos sos
tinės visuomenės atstovų su
sirinkimas, kuris sausio 6 d. 
įvyko Vilniuje, LKP CK Poli-” 
tinio Švietimo namuose.

Į minėjimą atvyko respu
blikos vadovaujantys parti
niai ir tarybiniai darbuotojai, 
Partijos veteranai, revoliuci
nio judėjimo, partizaninių 
kovų ir Didžiojo Tėvynės 
Karo dalyviai, darbo pirmū
nai, jaunimo atstovai, kultū
ros ir mokslo, visuomenės 
veikėjai, Sniečkaus duktė

Marytė, sūnus Vladas, gimi
nės ir artimieji.

Pranešimą apie Antano 
Sniečkaus gyvenimo, revo
liucinės veiklos ir darbo kelią 
padarė -Partijos Istorijos In
stituto prie Lietuvos KP CK 
direktorius Romas Šarmai
tis.

Iškilmingame susirinkime 
taip pat kalbėjo Kauno Anta
no Sniečkaus Politechnikos 
Instituto rektorius Marijonas 
Martynaitis, Ignalinos atomi
nės elektrinės statybos virši
ninkas Georgijus Sereda, 
Kėdainių rajono Antano 
Sniečkaus kolūkio pirminin
kas Vladas Jakštys. Susirin
kusieji žiūrėjo dokumentinį 
kino filmą apie Antaną 
Sniečkų. ..

Minint Antano Sniečkaus 
gimimo sukaktį, daug žmo
nių pabuvojo Antakalnio Ka
rių Kapinėse, kur pagerbda
mi jo šviesų atminimą, ant 
kapo padėjo gėlių puokštes.

Antano Sniečkaus gimimo 
75 metines paminėjo visa 
Lietuva. Iškilmingi vakarai 
įvyko jo vardu pavadintuose 
kolektyvuose. “Minties” lei
dykla išleido Antano Snieč
kaus rinktinių raštų dvitomį, 
“Su Lenino vėliava.”

Leidinyje skelbiami žy
maus Komunistų Partijos ir 
Tarybų valstybės veikėjo, il
gamečio Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
Pirmojo Sekretoriaus Anta
no Sniečkaus straipsniai, kal
bos ir pranešimai, parašyti 
1927-1974 metais.

Dvitomį paruošė Partijos 
Istorijos Institutas prie Lie
tuvos KP CK.

me iš Belgijos sostinės Bruselio kur jau grįždamas namo jis 
sustojęs ir tarėsi su NATO valstybių lyderiais. Čia jis 
pažadėjo ne tik dar žymiai padidinti Amerikos ginklavimosi 
reikalams biudžetą ir dar pasiųsti Europon 8,000 Amerikos 
karių, bet griežtai pareikalavo, kad ir visos kitos NATO 
valstybės žymiai sustiprintų savo ginkluotas jėgas, daugiau 
lėšų skiriant kariniam pasiruošimui!

Kaip sakyta, kol kas tik šiuos konkrečius prezidento 
“taikos misijos” rezultatus tematome. Juos sveikinti nega
lima . .
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PRISIMINIMAI IŠ LABAI AUDRINGO I
GYVENIMO PIETŲ AMERIKOJE

VISAD SU PAŽANGA

LAISVĖ

Kaimo kultūrinio
gyvenimo centras

JUOZAS LEKAVIČIUS
[Tąsa iš praeito num.]

Netrukus susitikau su Al
fonsu Marma. Jis mane nu
vedė pas miesto Kompartijos 
sekretorių J. Lasaragą ir 
pristatė kaip iš Brazilijos de
portuotąjį, ir prašė, kad ma
ne paskirtų į Seros rajoną, 
kur gyvena daug lietuvių 
(Alfonsas Marma buvo to 
rajono komiteto sekretoriu
mi). Alfonsas mane priėmė 
gyventi į savo kambarėlį, 
kuris buvo gana skurdus— 
viena geležinė lova, mažas 
staliukas, pora kėdžių, pri
musas su virduliu. Didžiau
sias jo turtas—tai krūva 
knygų ant stalo. Alfonsas 
kiekvieną laisvą minutę įnik
davo į knygų puslapius, be
studijuodamas K. Markso, 
V. Lenino raštus ir kitus 
marksizmo klasikų veikalus. 
Alfonsas Marma buvo vienas 
gabiausių ir aktyviausių 
Urugvajaus Kompartijos or
ganizatorių, teoretikų. Jis 
buvo lietuvių frakcijos biuro 
sekretorius, taip pat iniciato
rius ir redaktorius pirmojo 
pažangaus lietuvių laikraščio 
Urugvajuje “Proletariatas,” 
vėliau “Raudonoji vėliava.” 
Be to lietuvių tarpe vargu ar 
radosi geresnis oratorius, 
kaip A. Marma.

Alfonsas buvo nepaprastai 
jautrios širdies. Atmenu, 
kaip jis mane priglaudė sa
vam kambarėly; miegodavo
me vienoje lovoje ir maitin- 
davomės iš jo 50 sentesimų, 
kuriuos jis dienai gaudavo 
kaip Kompartijos veikėjas 
profesionalas. Jis buvo griež
tas su visokiais partijos nu
krypėliais ir oportunistais. 
Kartą mes užėjome pas vie
ną lietuvį siuvėją; jis ruošėsi 
pietauti ir pašaipia antiko
munistine fraze mus kvietė 
prie stalo. Alfonsas Marma 
bematant atsikėlė, išvadino 
jį buržuazijos pakaliku ir išė
jome alkani.

Montevidėjo priemiestis 
Villa del Cerro (Sero) buvo 
skerdyklų darbininkų rajo
nas. Šiame priemiestyje ir 
apsigyveno dauguma lietu
vių, kurie dar prieš krizę 
dirbo galvijų skerdyklose 
“Swift,” “Artigas” ir “Nacio- 
nal.” Čia buvo stiprios ir 
lietuvių darbininkų pažan
gios organizacijos su meno 
saviveikla, choru “Rytas,” 
“Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugijos” 109 
kuopa; čia veikė stipri lietu
vių komunistų frakcija, ku
rioje buvo apie 40 komunis
tų. Urugvajaus Kompartija 
Teros diktotariavimo dieno
mis buvo persekiojama. 
Laikraščio “Chustisia” spau
stuvė ir Kompartijos patal
pos buvo uždarytos; padeg
tos. Tačiau klasių kova, 
kompartijos vadovaujama iš 
pogrindžio, ėjo savo keliu. 
Siautė nedarbas, šakojosi 
skurdas. Buvo tūkstančiai 
bedarbių. Komunistų uždavi
ny s—organizuoti bedarbius 
ir reikalauti darbo arba duo
nos. Priešingu atveju—pa
tiems tai pasiimti iš stambių 
kapitalistų. Teko ir man su 
A. Marma dalyvauti tokiose 
išalkusių žmonių operacijose 
ir pasidalyti duona iš stam
bios kepyklos, arba mėsa iš 
skerdyklų.

Ne vieną sykį Alfonsas 
Marma buvo policijos suim
tas, kankintas kalėjimo ur
vuose. Bet jokie kankinimai 
jo energijos ir pasiryžimo 
nepalaužė. Jis visuomet ir 
visur eidavo pirmose greto
se, kaip tikras komunistas, 
rodantis pavyzdį draugams.

♦ ♦

Teros diktatūros reakcijos 
laikotai-piu lietuvių laikraštis 
"Raudonoji vėliava” buvo su

stojęs; reikėjo būtinai jį vėl 
išleisti. Lietuvių, komunistų 
frakcijos biuras šį darbą pa
vedė Broniui Vedrickui ir 
man. 1934 m. pabaigoje lie
tuvių komunistų frakcijos or
ganas “Raudonoji vėliava” 
vėl buvo spausdinamas ir 
platinamas. Jo tiražas buvo 
nedidelis—vos 300 egzem
pliorių. Išleidus tris nume
rius, užklupo slaptoji polici
ja, bet draugams, kurie dir
bo, pasisekė pabėgti, o spau
stuvės inventorių namo savi
ninkas paslėpė.

Alfonsas labai daug prisi
dėjo, auklėjant jaunus lietu
vių komunistus. Didžiai pa
gerbdamas norėčiau anų lai
kų kai kuriuos aktyvesnius 
draugus čia paminėti. Tai 
Jurgis ir Marija Janulioniai 
Jurgis dirbo “Swift” sker
dykloje naktiniu sargu. Jis 
naktimis, nežiūrint, kad gali 
darbą prarasti, išplatindavo 
daug partijos atsišaukimų; 
dirbdavo svarbų agitacinį 
darbą tarp skerdyklos darbi
ninkų, o taip pat aktyviai 
dalyvavo pažangiose lietuvių 
organizacijose. Marija Janu- 
lionienė ir Emilija Stepanavi- 
čienė—nenuilstančios agita
torės ir aktyvios lėšų Kom
partijos iždui rinkėjos.

Nepaisant reakcijos, polici
jos persekiojimų, visuomet 
sąžiningai atlikdavo pavedi
mus šie draugai: Kazys Cy- 
pas, Aloyzas ir Pranas Ce- 
reškai, Juozas Ciurkinas, Ba
lys Katinas, Jonas Mikoliū
nas, Bronius Mazurkevičius, 
Jonas Gaižutis, Bronius Ved- 
rickas, Leonas Kazlauskas, 
Stasys Gužauskas, Petras 
Jasinskas, Ignas Juodis, Jo
nas Krikščiūnas, Stasys Ra- 
sikas, Andrius Rakovas, Si
mas Žilionis, Vladas Žilėnas, 
Pranas ir Antonija Kvedarai, 
Antanas Adomaitis ir dauge
lis kitų draugų.

Alfonsas Marma labai daug 
pasidarbavo meno saviveik
loje, ypač dramos mėgėjų 
rateliuose. Jie išvertė iš is
panų, baltarusių, ukrainiečių 
kalbų keletą veikalų, kurie 
buvo suvaidinti scenose. 
Sunkesnius veikalus pats re
žisavo ir kitus mokydavo re
žisuoti. Atsimenu, kai jis 
ruošėsi grįžti į Braziliją, o 
Stasys Rasikas repetavo su 
draugais “Spartako” veikalą. 
Alfonsas vis taisydavo, pa
tardavo—“Vaizduokis, kad 
tai buvo prieš du tūkstančius 
metų, pasiskaityk daugiau li
teratūros apie Romos impe
riją”—ir t. t.

Ypač Stasys Rasikas buvo 
gabus ir pasiryžęs dirbti me
no srityje. Tuo geriau jam 
buvo šiame bare dirbti, nes 
jis tvirtai tikėjo Markso-Le- 
nino mokslu, rinkdavo veika
lus, vaizduojančius kapitaliz
mo piktžaizdes, klasių kovą, 
ir su dideliu kantrumu juos 
ruošdavo scenoje.

[Tąsa sekančiame num.]

Aleksys CHURGINAS

Žvaigždynas
Tu stovi

ir nė žodžio nesakai, 
į apšviestą

palangę atsirėmus,
ir atsinarplioja

visi būties mazgai, 
ir išsisprendžia

visos teoremos,
fantazijos langai

man atviri,
skrendu j patj

skaidrųjį žvaigždyną,
į nepasiekiamą,

bet artimą,
kurį

seni svajotojai
Poezija vadina,

kur jūs
jausmų kelionės vidury 

parašė! meilės
pirmąją terciną.

Kauno rajono Pajiesio ko
lūkio žemdirbiai toli garsėja 
ne tik gausiais derliais, pro
duktyviais gyvuliais, bet ir 
įdomiais kultūriniais rengi
niais.

Vakarais po darbo jauni
mas ir pagyvenę žmonės 
renkasi į kolūkio kultūros

namus. Juose—erdvios žiū
rovų ir parodų salės, patogūs 
kambariai repeticijoms. Čia 
veikia keli dramos būreliai, 
pramoginių šokių ratelis, 
moterų ansamblis, keli estra
diniai orkestrai. Šiuose ko
lektyvuose dalyvauja apie 
180 saviveiklininkų.

Pajiesio kėlukio kultūros namai. M. Baranausko nuotraukos'

Kolūkio dramos būrelis inscenizavo Lietuvos TSR liaudies 
rašytojo Juozo Baltušio novelę “Valiusei reikia Alekso.” 
Valiusės vaidmenį atlieka kolūkio buhalterė Regina Urbo
navičiūtė, tėvo —kultūros namų direktorius Leonas Vaini- 
konis. M. Baranausko nuotraukos

Pajiesio, kolūkyje nuolat rengiamos 
savųjų liaudies meistrų darbų parodos.

Tegu.
Tegu tai bus

pati poetiškiausia 
tarp šio pasaulio

vasarų visų,
tegu manęs

linksmi praeiviai klausia, 
kas gero,

I tegu sako, kad esu 
jų meilės

truputėlį nusipelnęs 
eiliuoto džiaugsmo

potėpiais keliais
(raudų nemėgsta

mūzos mano švelnios 
ir vieną kitą

ašarą atleis), 
tegu į jūrą puolęs, 

nepaskęsiu
(ar ne vis tiek, 1

kur ji mane nuneš?),
tegu iš trumpadienių

žemės dvasių 
pati palaimingiausia

būsiu ašį

Tarybų Lietuvos liaudies gerovės kėlimas 
A. LEV ANAS 

Lietuvos TSR Finansų ministro pavaduotojas 
visuomeniniai vartojimo fon- per metus viršijo 3300 rub“Aukščiausias visuomenės 

gamybos tikslas socializmo 
sąlygomis—kuo geriausiai 
patenkinti didėjančius žmo
nių materialinius ir dvasinius 
poreikius”—skelbia naujoji 
Tarybų šalies Konstitucija.

Nepaliaujamą liaudies ge
rovės kėlimo kursą partija ir 
vyriausybė nenukrypstamai 
vykdė visuose komunistinės 
statybos stapuose. Tarybų 
valdžios metais darbo žmo
nių materialiniame ir kultūri
niame gyvenime įvyko milži
niškos permainos. TSKP 
XXV suvažiavimo dokumen
tuose ypač pabrėžiama socia
linių ir ekonominių programų 
vienovė, kuri išsivysčiusio 
socializmo sąlygomis liečia 
tolesnį tarybinių žmonių ge
rovės kėlimą, jų darbo ir 
buities sąlygų terinimą, žy
mią sveikatos apsaugos, 
švietimo, kultūros pažangą— 
visa, kas padeda formuoti 
naują žmogų, visapusiškai 
vystytis asmenybei, tobulinti 
socialistinį gyvenimo būdą.

Apmokėjimo didinimas
Svarbiausias gyventojų pa

jamų didinimo būdas yra ap
mokėjimo už darbą didini
mas. Tuo planingai plečia
mos darbo žmonių vartojimo 
galimybės ir kartu keliamas 
suinteresuotumas gerinti ga
lutinius gamybos rezultatus, 
kelti darbo efektyvumą.

1970-1975 m. Tarybų Lie
tuvos liaudies ūkyje dirban
čių darbininkų ir tarnautojų 
vidutinis mėnesinis atlygini
mas padidėjo 19 procentų, o 
kolūkiečių darbo apmokėji
mas—net 37 procentais. Per 
penkerius metus darbo už
mokestis padidintas 640-čiai 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
gyventojų, ir jų papildomos 
metinės pajamos siekia apie 
115 milijonų rublių: Šį pėnk- 
metį bus padidinta darbo už
mokestis maždaug 380 tūks
tančių negamybinių šakų 
darbuotojų.

Visuomeninių vartojimo 
fondų svarba

Labai svarbi miesto ir kai
mo darbo žmonių poreikių 
tenkinimo forma yra visuo
meniniai vartojimo fondai. Iš 
šių fondų gyventojams užtik
rinimas nemokamas moky
masis ir kvalifikacijos kėli
mas, nemokama medicininė 
pagalba, iš jų imamos lėšos 
įvairioms pašalpoms, pensi
joms, stipendijoms, atostog- 
pinigiams, nemokamiems ir 
lengvatiniams kelialapiams į 
sanatorijas bei poilsio na
mus, išlaikomi vaikai ikimo
kyklinėse įstaigose ir daro
mos kitos išmokos bei leng
vatos.

Praėjusiais metais Lietu
vos gyventojai iš visuomeni
nių vartojimo fondų liaudies 
švietimui, medicininiam ap
tarnavimui, socialiniam ap
rūpinimui ir kitokioms išmo
koms bei lengvatoms gavo 
apie 1255 milijonus rublių, 
arba 73 milijonais rublių dau
giau, negu 1975 metais. Lie
tuvos TSR Centrinės statis
tikos valdybos duomenimis 
pernai' respublikos darbinin
kų ir tarnautojų vidutinis 
darbo atlyginimas per mėne
sį sudarė 152 rublius, o pri
dėjus išmokas ir lengvatas iš 
visuomeninių vartojimo fon
dų, jų mėnesinės pajamos 
padidėjo iki 204,7 rublio.

Žengiant iš socializmo į ko
munizmą, visuomeniniai var
tojimo fondai didėja spar
čiau, negu darbo užmokestis. 
Darbininkų ir tarnautojų vi
dutinis darbo užmokestis 
respublikoje iki 1981 metų 
padidės 19 procentų, o išmo
kos ir lengvatos iš visuome
ninių vartojimo fondų vie
nam gyventojui—23 procen
tais.

Akivaizdūs pavyzdžiai
Kokia didžiule r<’ik<iuv turi 

dai skirstant materialines 
gėrybes, galima pailiustruoti 
keliais pavyzdžiais. 1976 me
tais vienam bendrojo lavini
mo mokyklos moksleiviui 
mokyti iš valstybės biudžeto 
išleista 198 rubliai, specialio
sios vidurinės mokyklos 
moksleiviui—687 rubliai, o 
aukštosios mokyklos studen
to mokymas valstybei kaina
vo 1118 rublių. Vienam sti
pendininkui (stipendijas ga
vo daugiau kaip 72 procentai 
studentų) per metus išmokė
ta vidutiniškai po 520 rublių. 
Belieka priminti, kad praėju
siais mokslo metais respubli
kos bendrojo lavinimo ir vi
durinėse profesinėse techni
kos mokyklose mokėsi per 
642 tūkstančius, techniku
muose bei kitose specialiosio
se vidurinėse mokyklose— 
daugiau kaip 69 tūkstančiai 
moksleivių, o aukštosiose 
mokyklose—beveik 65 tūks
tančiai studentų.

Vieno vaiko išlaikymas 
darželyje-lopšelyje 1976 me
tais kainavo 497 rublius, o 
tėvų metinės įmokos tesiekė 
vidutiniškas 109 rublius. Ko
munalinių butų eksploatavi
mo išlaidos taip pat gerokai 
didesnės, negu gyventojų 
mokama butų nuoma, kuri 
yra viena žemiausių pasauly
je. Praėjusių metų pabaigoje 
respublikos ligoninėse buvo 
37,7 tūkstančio lovų, o kiek
vienos jų išlaidos valstybei

Kelialapį rašo pats gyvenimas
Doc. R. Petrauskas

Prorektorius neakivaizdinio mokymo reikalams
Šiandien, kai Tarybų Lie

tuvos žemės ūkis ryžtingai 
pasuko gamybos koncentra
cijoj ir kooperacijos keliu1,1 
kai laukuose ir fermose nau
dojama vis sudėtingesnė 
technika ir technologija, spe
cialistų su aukštuoju mokslu 
poreikis nuolat auga. Dėl 
įvairių priežasčių ne visi že
mės ūkio darbuotojai, baigę 
vidurines mokyklas, gali mo
kytis aukštųjų mokyklų sta
cionaruose. Jiems į pagalbą 
ateina neakivaizdinio moky
mo skyriai. Čia gamybininkai 
gali gilinti savo žinias, gauti 
kvalifikuoto specialisto diplo
mus.

Beje, šiemet sukanka 50 
metų nuo neakivaizdinio mo
kymo taikymo žemės ūkio 
aukštosiose mokyklose pra
džios.

Mūsų Akademijoje neaki
vaizdininkai ruošiami nuo 
1949/50 metų.

Šiuo metu, neatsitraukus 
nuo gamybos, Akademijoje 
galima įsigyti 8 specialybes: 
agronomijos, žemės ūkio 
ekonomikos ir organizacijos, 
buhalterinės apskaitos, hi- 
dromelioracijos, žemėtvar
kos, žemės ūkio mechanizaci
jos, elektrifikacijos ir miškų 
ūkio.

Į pirmą kursą priimame 
kasmet 550 asmenų. Neaki
vaizdiniame skyriuje gali 
mokytis tik asmenys, baigę 
specialiąsias žemės ūkio vi
durines mokyklas arba dir
bantys ūkiuose, įstaigose, 
organizacijose ir įmonėse, 
kurių darbo pobūdis atitinka 
pasirinktą studijuoti specia
lybę.

Neakivaizdininkams dėsto
mi tie patys dalykai, kaip ir 
stacionaro studentams. Ski
riasi tik mokymosi laikas. Jis 
metais ilgesnis: agronomijos, 
žemės ūkio, ekonomikos ir 
organizacijos bei miškų ūkio 
specialybėse—5 metai 7 mė
nesiai; žemės ūkio, mechani
zacijos, elektrifikacijos, hi- 
dromelioracijos ir žemėtvar
kos specialybėse- 6 metai. 
Buhalterinės apskaitos 5 
mot ai iv 3 mėnesiai

l'Pio. neakli amiinmkų mo
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lių. Vadinasi, ligonio gydy
mui stacionare valstybė per 
parą išleidžia daugiau kaip 9
rublius.

Pensijos ir pašalpos
Daug lėšų iš visuomeninių 

vartojimo fondų skiriama 
pensijoms bei pašalpoms. Ir 
jos nuolat didinamos. Vien 
1965-1970 metais pagerinus 
pensijinį aprūpinimą, pensi
jas ir pašalpas gaunančių 
žmonių metinės pajamos pa
didėjo 40 milijonų rublių. Iš 
respublikos biudžeto 1976 
metais buvo mokamos pensi
jos beveik 250 tūkstančių 
žmonių, pašalpas gavo per 27 
tūkstančius daugiavaikių ir 
vienišų motinų, buvo išlaiko
mi 31 senelių ir invalidų 
namai. Iš centralizuoto są
junginio kolūkičių socialinio 
aprūpinimo fondo pensijas ir 
pašalpas gavo per 240 tūks
tančių kolūkiečių. Iš viso per 
metus pensijų ir pašalpų res
publikoje išmokėta apie 380 
milijonų rublių.

Visuomeniniai vartojimo 
fondai, kuriais Tarybų Są
jungoje naudojasi visi visuo
menės nariai,—komunistinio 
materialinių gėrybių skirsty
mo pirmieji daigai. Jie ryš
kiai išreiškia socialistinio gy
venimo būdo esmę, naujus 
žmogaus ir visuomenės san
tykius. Šiuose santykiuose 
harmoningai derinasi visuo
meniniai ir asmeniniai inte
resai.

kymosi sąlygos specifinės. 
Įstoję į Akademiją studentai 
neakivaizdininkai pradžioje 
iškviečiami į mokymo sesiją. 
Jos metu skaitomos mokymo 
plane numatytų dalykų pa
skaitos, pravedami laborato
riniai ir praktiniai darbai, 
aiškinama kontrolinių darbų 
atlikimo tematika, studentai 
gauna dėstomų dalykų pro
gramas ir metodinę literatū
rą. Susipažinę su dėstomais 
dalykais studentai vyksta į 
namus ir dirbdami savisto
viai mokosi iki kitos sesijos. 
Tarp mokymo sesijų studen
tai turi atlikti darbus, nuro
dytus kiekvienam studentui 
išduotame plane (t. y. atlikti 
kontrolinius darbus, gauti įs
kaitas ir išlaikyti egzami
nus). Laikyti egzaminus ir 
įskaitas bei ginti kontrolinius 
ir kursinius darbus galima ir 
per sesiją.

Mūsų Akademijoje kasmet 
organizuojamos dvi mokymo 
sesijos. Savistoviam studen
tų neakivaizdininkų darbui 
palengvinti kartą per mėnesį 
(šeštadienį) Akademijoje 
juos konsultuoja, priiminėja 
kontrolinius darbus ar įskai
tas ir egzaminuoja dėstyto
jai.

Susidarius reikalingam 
studentų skaičiui ir esant 
reikalui, konsultacijos orga
nizuojamos rajonuose esan
čiuose tarp—mokykliniuose 
konsultaciniuose punktuose.

Studentai neakivaizdinin
kai, kaip ir stacionaro stu
dentai, turi teisę naudotis 
Akademijos bibliotekoje esa
ma literatūra ir visomis mo
kymo metodinėmis priemo
nėmis bei įrengimais.

Partija ir Vyriausybė nuo
lat rūpinasi gamybininkų 
mokymusi: priimta nemaža 
nutarimų, kuriais suteikia
mos lengvatos besimokan
tiems neakivaizdiniu būdu.

Šiuo metu mūsų Akademi
joje neakivaizdiniu būdu st u 
dijuoja apie 3500 studentų.

Žemės ūkio akademija »av. 
kia tų. kurie pasini žę ;ic k. .
I lv. s «. V, k V. V. s , j. ,

k\a..‘ • »s
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Pirmasis atviras laiškas 
“Akiračių” redakcijai

Gerb. “Akiračių” 
mėnraščio redakcija!

Niekada nemaniau, kad lie
tuvių išeivijos ir lietuvių tau
tos kultūrinių ryšių proble
mos gali būti tik asmeniškų 
H. žemelio ir Pr. Petronio 
svarstymų objektu. Tuo la
biau, kad aš esu kultūri
niams ryšiams palaikyti “Tė
viškės” draugijos pirminin
kas, o H. Žemelis, pasivadi
nęs “jaunosios lietuvių išei
vių liberalų generacijos at
stovu,” pareiškė atstovaująs 
“Akiračiams” ir pasiūlė kai 
kurių minčių kultūrinių ryšių 
problemomis.

Nenorėdamas slėpti nuo 
lietuviškos išeivijos “Tėviš
kės” draugijos nuomonę kul
tūrinių ryšių tarp lietuvių 
tautos ir jos išeivijos klausi
mais, aš parašiau į “Laisvę” 
(1977.VII.22) atvirą laišką H. 
Žemeliui. Į šį mano laišką 
“Akiračių” (1977 m. Nr. 8) 
mėnraštyje atsiliepė ne jis 
pats ar koks kitas “jaunosios 
lietuvių išeivių liberalų gene
racijos atstovas,” o Bronys 
Raila, už susirašinėjimo su 
H. Žemeliu “išvilkimą viešu
mon” apkaltinęs mane “ne- 
džentelmeniškumu,” išder
gęs už mano “idėjų ir inte
lekto skurdumą” bei už “pri
mityvaus tarybinio žodyno 
šablonų” vartojimą. Br. Rai
la surado, kad mano laiško 
stilius “šiurkštus, kapojan
tis, milįtaristiškas,” kad laiš
ke įžeidžiančiai daug klaustu
kų ir šauktukų.

Savo laiško stiliaus neno
riu nei ginti, nei girti. Gal ir 
klaustukų ir šauktukų jame 
nemažai. Ką gi padarysi, jei
gu besimokydamas Panevė
žio mokytojų seminarijoje, 
Kauno universitete, ir be
veik 4>ęr 40 metu. Jjendrada^. 
biaudamas lietuviškoje spau
doje, neišmokau rašyti gra
žiu stilium. Be to, čia dar 
kaltas ir mano karinis laips
nis bei “susikirtimas” su hit
leriniais fašistais praeitame 
kare. Po šito “susikirtimo” ir 
“saviems” lietuviškiems fa- 
šistėliams bet kokio mano 
rašinio stilius gali sukelti 
“kapojančias ir militaristi
nes” asociacijas. Aš taip pat 
kaltas, kad iki šiol nežinojau 
ir tokios p. Br. Railos man 
atidengtos tiesos, kad klaus
tukai ir šauktukai skurdina 
rašančiojo intelektą ir idėjas.

Tačiau jeigu kalbėti apie 
stiliaus šiurkštumą, tai, man 
regis, būtent Br. Railos atsa
kymo man stilius yra šiurkš
tumo klasikiniu pavyzdžiu. 
Tiesa, pats jis labai nepaten
kintas, kai jo kolegos—įvai
rių pakraipų lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai—jį 
dergia laikraščiuose. Savo 
knygoje “Bastūno maištas” 
jis lyg ir pasipiktinęs rašo: 
“Pats pirmasis mūsų išeivi
jos programos punktas juk 
yra susiniekinti, susinaikinti, 
užsmaugti save ir savuo
sius ... O aplamai—chamiz
mas ir vulgari panieka . . .” 
(27 psl.). 0 pats savo raši
niuose vadovaujasi kaip tik 
“chamizmo ir vulgarios pa
niekos” principais. Kad Bro
nys Raila moka prirašyti išti
sus puslapius paniekos žo
džių, išeivijos visuomenė ži
no. Deja, nuo “chamizmo ir 
vulgarios paniekos” Br. Rai
los straipsniuose idėjų ne 
gausėja ir jos nesidaro įtiki
namesnės. O dėl to ir rašan
čiojo intelektas atrodo labai 
aukštu ... tik jam pačiam, o 
ne kitiems.

Noriu paklausti “Akiračių” 
redakciją: ar p. Br. Railos 
laikraštinio “chamizmo ir 
vulgarios paniekos” stilius 
yra oficiali “Akiračių” žurna
listinės etikos linija, ar tik 
pripuolamas pasisakymas se
no, užkietėjusio “Lietuvių 
Aktyvistų Fronto ginklu lais
vinti Lietuvai” ideologo, ku 

ris 37 metus pragyvenęs 
“laisvame pasaulyje” nieko 
neužmiršo, nieko neišmoko ir 
net nepastebėjo, kas dedasi 
plačiajame pasaulyje?

Savo laiške H. Žemeliui aš 
siūliau leisti “Akiračiuose” 
pasisakyti lietuviškos tarybi
nės jaunosios generacijos at
stovams, kad jie objektyviai 
papasakotų apie šių dienų 
lietuvių tautos gyvenimą, jos 
kultūrą ir ekonomiką. Noriu 
Jums pranešti, kad Tarybų 
Lietuvos spaudoje ideologi
niais, ekonominiais, politi
niais, mokslo ir kitais rimtais 
klausimais polemizuoti įpras
ta be asmeniškų įžeidimų, 
laikraštinio chamizmo ir pa
niekos oponentui. Jeigu atsi
liepiant į mūsų lietuviškos 
tarybinės jaunosios generaci
jos intelektualų, mokslininkų 
ir meno veikėjų rimtus 
straipsnius bus tokia bulvari
nė “Akiračių” reakcija, kaip 
kad į mano laišką H. Žeme
liui, tai, sakau, neatsiras nė 
vieno mūsų tarybinės lietu
vių jaunosios generacijos at
stovo, norinčio dalyvauti to
kiame žurnalistinių pamazgų 
pilstyme.

Savo laiške H. Žemelis pa
reiškė, kad “Akiračiai,” esą, 
“jaunosios lietuvių išeivių 
generacijos atviro žodžio 
mėnraštis.” Argi ir jaunoji 
lietuviškos išeivijos genera
cija paveldėjo iš prieškarinės 
Lietuvos “viršūnių” išeivijos 
taip taikliai Br. Railos apibu
dintą ir praktiškai naudoja
mą “chamizmo ir vulgarios 
paniekos” stilių spaudoje? Ar 
ir “Akiračiai” pasuko “Nau
jienų” ir kai kurių kitų išeivi
jos laikraščių bulvarinės eti
kos pėdomis, leisdami naudo
ti tokį chamizmo stilių, koks 
būdingas tokiam “išeivijos 
jaunosios generacijos atsto
vui, kaip p. Br. Raila. “Tė
viškės” draugijoje susitinku 
su daugeliu lietuviškos išei

Teatro veteranų diena
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Kaunas. — Jau keletą me
tų Kauno Valstybinis muziki
nis teatras lapkričio 27 mini 
teatro veteranų dieną. Šie
met ji buvo jubiliejinė. Į 
Muzikinį teatrą sugužėjo bu
vę jo kūrybiniai bei techni
niai, darbuotojai, šiuo metu 
jame besidarbuojantieji teat
ralai, svečiai.

Aplodismentais publika pa
sitiko scenoje pasirodžiusią 
Lietuvos Teatro draugijos 
scenos veteranų sekcijos pir
mininkę, Lietuvos TSR liau
dies artistę Petronėlę Vosi- 
liūtę-Dauguvietienę, Lietu
vos TSR liaudies artistą Juo
zą Laucių, operos veteraną, 
Lietuvos TSR nusipelniusį 
artistą Antaną Kučingį, kitų 
teatrų bei organizacijų atsto
vus.

Iškilmingoje aplinkoje įtei
kiami pasižymėjusiems teat
ralams “Darbo veterano,” 
“Teatro veterano” medaliai, 
laimėjusiems socialistines 
lenktynes, skirtas Didžiojo 
Spalio šešiasdešimtųjų meti
nių garbei, ženklai.

Teatro veteranams ir sve
čiams parodoma V. Šebalino 
opera “Užsispyrėlės sutram
dymas.” Neužmirštami ir 
jaunieji solistai. Lietuvos 
TSR nusipelniusius artistus 
J. Malikonį bei D. Dirginčiū- 
tę, solistus E. Kliučiūtę, E. 
Gutauską ir kitus sveikina, 
linki tolesnio kūrybinio polė
kio kauniečių mėgiamas dai
nininkas A. Kučingis. Jau
nesnioji karta su įdomumu 
klausėsi P. Vosiliūtės-Dau- 
guvietienės pasakojimo apie 
pirmuosius dramos spektak
lius, vaidintus to teatro sce
noje, kokius pirmiesiems 
profesionali am s aktoriams 

i vijos jaunosios generacijos 
atstovų: studentų, moksli
ninkų, menininkų, inžinierių 
ir kt. Mus džiugina jų plati 
erudicija, aukšta kultūra, 
daugumos realistinis požiūris 
į dabarties socialines ir poli
tines problemas, rimtas ir 
dalykiškas nuomonių pasikei
timas susitikimuose su Tary
bų Lietuvos jaunąja karta. 
Nežinau, kaip galvoja akira- 
tininkai, bet lietuviškos išei
vijos jaunajai generacijai, 
jeigu ji norės išlaikyti lietu
viškumą ir lietuvišką kultū
rą, reikės būtinai surasti 
bendrą kalbą su lietuvių tau
tos jaunąja karta, gyvenan
čia Tarybų Lietuvoje. O pas
taroji neis į “chamizmo ir 
vulgarios paniekos” pagrindu 
pagrįstą kultūrinį bendravi
mą. Ji pasakys: pilstykite 
pamazgas, reikškite panieką 
ir pjaukitės į sveikatą tarp 
savęs, kaitinkite ir turtinkite 
savo “vadavimo” utopijas 
tarpusavio įžeidinėjimais ir 
kaltinimais.

Senosios “viršūnių” ir kle
rikalų emigracijos neapykan- 

į tautos jaunimui 
a. Jis išaugo Ta
voje, susiformavo, 
curia be jos malo

nės ir įtakos. Todėl senieji 
“vaduotojai” nori padaryti, 
kad lietuviškos išeivijos jau
noji geųeracija nebendrautų 
su lietuvių tautos jaunimu, 
kad nepamatytų jo socialinio, 
kultūrinio, ekonominio ir po
litinio progreso. Štai dėl šito 
p. Br. Raila, nors ir iškone- 
veikęs mane už jaunimo kul
tūrinių ryšių ir bendravimo 
problemų viešą svarstymą, 
lyg ir susirūpinęs klausia: 
“Esmi už bendravimą, labai 
puiku, bet pasakykit, kodėl 
vis taip, kaip čia bus, kas 
bus daugiau?” (Klaustukas 
ne mano, o p. Br. Railos!)

Sekančiuose atviruose laiš
kuose “Akiračių redakcijai 
pabandysiu gal ir “kapotu, 
militaristišku stilium,” atsa
kyti į šį ir kitus klausimus.

Pr. Petronis

ta įiętuvj 
siumantar 
rybųJbiet 
gyvena ir

teko patirti sunkumus. Ji 
nuoširdžiai dėkoja Muzikinio 
teatro kolektyvui, pradėju
siam minėti Teatro veteranų 
dieną, kuri jau tapo graži 
tradicija.

Teatro veteranas Juozas 
Laucius Spalio revoliucijos 
metu dirbo Visos Rusijos Ta
rybų Centro vykdomajame 
komitete Petrograde, matė 
didžiulius įvykius, kuriais 
nepaprastai domėjosi viso 
pasaulio darbo žmonės. Jis 
papasakojo kai kuriuos spiro- 
dus, kaip drauge su kitais 
ištikimais liaudies sūnumis 
Spalio revoliucijos dienomis 
gynė Smolnį, su pasitenkini
mu kalbėjo apie Tarybų val
džios dėmesį lietuvių nacio
naliniam teatrui, apie didžiu
lius jo laimėjimus.

Kauno Muzikinio teatro di
rektorius, Lietuvoj TSR nu
sipelnęs artistas Vytautas 
Blažys supažindino gausią 
auditoriją su teatro kūrybi
niais planais, papasakojo 
apie kuriamą teatro istorijos 
muziejų, kokie jame kaupia
mi eksponatai, dokumentai.

Šiais Didžiojo Spalio jubi
liejiniais metais Teatro vete
ranų diena paminėta ypač 
pakiliai. Visiems teatralams 
ji paliko gražius prisimini
mus, norą toliau tobulinti 
sceninį meną.

Ąžuolynų oras beveik ste
rilus. Lapų skleidžiami fitonci
dai naikina ligų mikrobus. Gy
vena ąžuolas šimtmečius, o 
auga labai įš lėto. Baltarusijos 
miškininkai pasiūlė auginti 
„greituosius" ąžuolus. Jiems 
augti padeda dirvos (dirbimas 
ir tręšimas bei drėgmės sure
guliavimas medžio augimo 
pradžioje. Baltarusiai jau pra
dėjo auginti „greituosius" 
ąžuolynus.

Henrikas 
Baratinskas

Sausio 18-ąją sukanka 60 
metų, kai gimė ^1918 m.) 
Henrikas Baratinskas, revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis. '

1935 m. H. Baratinskas 
įsijungė į revoliucinę kovą, 
subūrė nelegalią komjaunimo 
kuopelę, platino komunistinę 
literatūrą, dirbo Lietuvos 
Raudonosios pagalbos orga
nizacijoje. Nuo 1936 m. jis— 
Komunistų partijos narys.

H. Baratinskas dalyvavo 
antifašistinėje demonstraci
joje, laidojant darbininką A. 
Kranauską, vėliau Kauno 
darbininkų visuotiniame poli
tiniame streike, nukreiptame 
prieš fašistinę diktatūrą.

Per susirėmimus su polici
ja buvo suimtas ir kariuome
nės teismo nuteistas trejus 
metus kalėti.

Sunkus kalėjimo režimas 
pakirto H. Baratinsko svei
katą. Jis mirė kalėjime 1937 
metais.

Jonas Blaževičius

Sukanka 75 metai, kai gi
mė (1903 m.) Jonas Blaževi
čius, karinis veikėjas, gene
rolas majoras, Tarybų Są
jungos Didvyris.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais J. Blaževičius su tė
vais evakuavosi į Rusijos gi
lumą. 1918 m. jis savanoriu 
įstojo į Raudonąją armiją. 
Kariavo prieš lenkiškuosius 
buržuazinius nacionalistus ir 
prieš banditizmą Podolėje.

1920 m. J. Blaževičius įsto
jo į Komunistų partiją. Pasi
baigus pilietiniam karui, liko 
Raudonojoje armijoje.

Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje J. Blaževičius vadova
vo pulkui. Jis kovėsi prie 
Volgos, buvo paskirtas divi
zijos, vėliau korpuso vadu. 
1943 m. dalyvavo mūšiuose 
dėl Ukrainos, 1944 m.—Ka
relijos fronte.

1945 m. J. Blaževičiaus 
vadovaujama divizija vadavo 
Vengriją ir Austriją, padėjo 
sutriuškinti hitlerinės ka
riuomenės grupuotę prie Bu
dapešto.

Žuvo Jonas Blaževičius 
1945 m. Austrijos Alpėse, 
palaidotas Maskvoje.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas nutarė įsteigti 
TSRS Mokytojo Garbės Var 
das.

Garbės Vardas bus sutei
kiamas bendrojo lavinimo 
mokyklų mokytojams ir pro
fesinių technikos mokyklų 
dėstytojams, mokamųjų-auk- 
lėjamųjų, metodinių ir kitų 
švietimo organų įstaigų dar
buotojams už ypatingus nuo
pelnus, mokant ir komunis
tiškai auklėjant vaikus ir 
jaunimą, už įžymią veiklą 
liaudies švietimo srityje.

SPALIO REVOLIUCIJOS 60 MEČIO PROGA

Žmogus šturmavęs 
žiemos rūmus

Netoli Ukmergės, šalia 
Kauno—Zarasų plento, ant 
aukšto Šventosios upės kran
to stovi nedidelis, tačiau la
bai senas Vidiškių miestelis. 
Važiuojant iš Ukmergės ir 
nusileidus į pakalnę miestelio 
pradžioje, kairėje pusėje, 
kiek tolėliau nuo kelio stovi 
nedidelis dailus namas. Jis 
panašus kaip daugelys šio 
miestelio namų. Tačiau gal 
takelis, vedąs prie namo kas
dien matė daugiau žingsnių. 
Dažnai čia ateina raudonais 
kaklaraiščiais pasipuošę vie
tos mokyklos pionieriai, už
suka ir pagyvenę žmonės. 
Daugeliui įdomu susitikti ir 
pasikalbėti su namo šeimi
ninku Grigorijų Kovalenka— 
svarbių istorinių įvykių akty
viu dalyviu.

Kovalenką pirmą kartą su
tikau 1944 m. vasarą. Uk
mergės apskrities vykdoma
jame komitete vyko pasitari
mas žemės reformos klausi
mais. Kalbėjo kelių valsčių 
atstovai, jų tarpe ir Gelvonų 
valsčiaus partinis organizato
rius Grigorijus Kovalenka. 
Ramiai, trumpais žodžiais jis 
papasakojo apie atliktą dar
bą, nurodė trūkumų priežas
tis.

Vėliau su Kovalenka teko 
susitikti daugelį kartų. Kar
tu nakvodavome Gelvonų 
apylinkės kaimuose. Nera
mūs tai buvo metai. Dažnai 
mirties dainas dainuodavo 
ginklai, nakties padangę nu
šviesdavo ugnies liežuviai. O 
mano bendrakeleivis vals
čiaus partorgas labai kantriai 
ir įtikinamai valstiečiams aiš
kino, kad ne už kalnų ramūs 
laikai. Gaujos buvo sutriuš
kintos, Lietuva užgydys karo 
ir hitlerinės okupacijos žaiz
das ir valstietis pajus tikro 
gyvenimo skonį. Ir atrodė, 
kad žmonės Kovalenkai tikė
jo. Jį čia daugelys pažinojo iš 
senų laikų.

Kaimyniniame Perelazų 
kaime nuo seno gyveno Ko
valenkos tėvai ir seneliai. 
Senesnieji gimtinės gyvento
jai partorgą vardu ir tėva- 
dindavo. Čia jis gimė ir 
augo, kartu su kitais drau
gais būrė pažangius jaunuos 
liūs. Dažnai šlamančiose ber
žų viršūnėse iškildavo raudo
nos vėliavos, o kryžkelių 
stulpai subaluodavo atsišau
kimais. Perelazų kaime Gri
gorijus įstojo į Lietuvos Ko
munistų Partijos eiles. Tai 
buvo 1934 m.

Kuomet nakvodavome Gel- 
vonyse, Kovalenkos bute, il
gai šviesdavo žibalinė lempa. 
Iki vidurnakčio šeimininkas 
mums pasakodavo apie Leni
ną, revoliuciją, Žiemos rūmų 
šturmą. Keletą kartų siūliau 
jo atsiminimus užrašyti ir 
apskrities laikraštyje iš
spausdinti. Kovalenka prieš
taravo. Rašyk, sakė jis, apie 
valstiečius, kurie varo pir
mas vagas savo žemėje, pa
kritikuok kooperatyvą, kad 
maža prekių atveža, o apie 
mane spėsi parašyti. Kada 
nors, po daugelio metų išei
siu į pensiją ir tuomet galėsi 
parašyti.

Metai bėgo lyg vanduo. 
Anais metais atsiminiau mū
sų susitarimą. Jo nepamiršo 
ir Kovalenka—žemo ūgio, 
kresnas vyriškis. Metai jo 
nepalaužė. Tik gal judesiai 
tapo truputį lėtesni.

Kovalenka kūrė kolūkius, 
paskui ilgus metus dirbo par
tiniame darbe. Apsigyveno 
Vidiškiuose. 1948 m. sūnus 
Viktoras dirbo netoli mieste
lio buvusioje Žemaitkiemio 
mašinų, traktorių stotyje 
staliumi. O tėvas buvo šios 
stoties direktoriaus pavaduo
tojas. Kartą pavakaryje Vik
torui grįžtant namo prie Li
nelių kaimo kelią pastojo 
banditai.

— Komjaunuolis, raudono 
tėvelio sūnelis,—sušvokštė 
vadeiva. Beginklį jaunuolį 
mušė šautuvų buožėmis, pas
kui surišo rankas ir nusivarė 
prie Šventosios.

Tėvas skaudžiai pergyveno 
savo nelaimę. Sukando dan
tis, neišvažiavo iš Vidiškių ir 
visą paguodą stengėsi darbe 
rasti.

Ilgus metus vadovavo vie
tos vartotojų kooperatyvui. 
Išsirūpino miestelyje pasta
tyti modernišką pramoninių 
prekių parduotuvę ir valgyk
lą, daugeliui kaimo parduo
tuvių rado tinkamas patal
pas. 6 paskui išėjo į pensiją. 
Sūnūs Eugenijus, Leonidas, 
Aleksandras ir Anatolijus, 
duktė Žoja senai sukūrė savo 
šeimas, gyveno ir dirbo įvai
riose Lietuvos vietose. Gri
gorijui Kovalenkai—senam 
partiečiui—džiugu širdyje ir 
malonu žmogui pasakyti: visi 
vaikai komunistai. Neveltui 
kovota ir vargta. O senukui 
Kovalenkai teko daug ką 
pergyventi.

Pirmojo pasaulinio karo 
pradžioje Perelazų kaimo 
jaunuolis Grigorijus buvo pa
šauktas į carinę kariuomenę. 
Pateko į jūrininkus ir tarna
vo šarvuotyje “Petras Didy
sis.” Ten susipažino su pa
žangiais jūrininkais. Nauji 
draugai įsitikino Grigorijaus 
sąžiningumu ir pastoviai 
duodavo skaityti bolševiki
nius atsišaukimus, knygutes.

Vasario revoliuciją sutiko 
Taline. Jūrininkai Kovalenką 
išrinko laivo komiteto nariu. 
Jis rūpinosi pagerinti maiti
nimą. Laive nuolat vykdavo 
mitingai. Jų dar padaugėjo 
laivui atplaukus arčiau Pe
trogrado.

Kartą į laivą šii gausia 
palyda atvyko laikinosios'vy
riausybės galva Kerenskis. 
Jis žarstė skambius žodžius 
apie laisvę ir demokratiją, 
kvietė su vokiečiais kovoti 
iki galutinės pergalės. Jūri
ninkai kantriai tylėjo.

Kerenskiui pabaigus, Ko
valenka paklausė:

— Kada valstiečiai gaus 
žemę?

Laikinasis premjeras daug- 
žodžiaudamas minėjo Stei
giamąjį susirinkimą, po karo 
numatomas reformas ir t. t. 
Tuomet Grigorijus garsiai 
tarė:

— Jūs, ponuli, verčiat 
mus kariauti ir gauti po du 
metrus žemės. Ne, mes to 
nenorime. Mes norim gyven
ti ir gyvensim. Ir rasim tuos, 
kurie duos mums žemę . . . 
Jūrininkai pradėjo ploti. Ke
renskis dar norėjo ką tai 
pasakyti. Jūrininkai pradėjo 
švilpti ir mojuoti kumščiais. 
Tuo susitikimas ir pasibaigė.

Jūrininkams—vargingų 
darbininkų ir valstiečių vai
kams patiko Lenino partijos 
idėjos, jų konkretūs ir atviri 
siekiai apvaldė širdis ir pro
tus.

Nuaidėjus “Auroros” krei
serio šūviai Kovalenka su 
draugais puolė Žiemos rū
mus. Jo dalinys buvusius ca
ro rūmus šturmavo iš šiaurės 
pusės. Švilpiant kulkoms, 
nuginklavo karininkų dalinį, 
paskui ėmė kitas miesto įs
taigas.

Bėgo įtemptos dienos, pil
nos įvykių ir lūkesčių. 0 
Lenino jam vis dar neteko 
pamatyti. Į mitingus, kur 
kalbėdavo Leninas, patekti 
negalėjo. Vis tarnyba, tarny
ba. Kiti jo draugai jau matė 
revoliucijos vadą—pasakoda
vo apie jį visas smulkmenas. 
Jų Grigorijus klausėsi ir vis 
labiau brendo noras pamaty
ti Leniną.

Kartą jį pasiuntė su kokiu 
tai reikalu į Smolnį. Čia jis ir 
pamatė Leniną, kuris atva
žiavo automobiliu ir skubiai

Iš laiškų,
JONUI SMOLENSKUI 

Mielas Dėde!
Seniai berašiau Jums. Tai 

pirmiausia noriu paklausti, 
kaip Jums sekasi darbuotis, 
kaip sveikata? Dar vis gal 
darbuojatės su kitais pažįsta
mais, savo idėjos draugais?

Mes dažnai “Laisvėje” pa
skaitome apie Jūsų veiklą, 
apie visą gyvenimą Jūsų ša
lyje.

Dabar daug kas nuvažiuoja 
į Ameriką pas artimuosius, 
tai papasakoja. Pasakoja, 
kad ten jaunimui daug sun
kiau pasiekti mokslą, sunku 
susirasti darbo.

Pas mus tik reikia noro. Ir 
mokytis, valstybinė stipendi
ją padės.

Mes kol kas visos sveikos. 
Nors jau ne jaunos. Tik ma
mos akys susilpnėjusios. Re
gėjimas silpnas. Bet namuo
se dar vaikšto, šį tą dirba.

Šįmet vasara buvo neblo
ga. 0 ruduo tai net labai 
gražus. Mūsų kolektyviniai 
ūkiai labai gražiai surinko 
derlių. Ir žmonėms buvo 
lengva dirbti, kai toks geras 
oras, sausa. Dabar jau dau
guma kolūkiečių gyvena di
delėse gyvenvietėse. 0 ten 
yra ir geri kultūros namai. 
Dažnai vyksta koncertai, at
važiuoja ir su dramos spek
takliais. Dabar ir kaime žmo
nės gyvena panašiai kaip 
mieste. Jaunimas mokosi.

Pas mus jau prasideda žie
mą. Šįmet daug ankstyves
nė. Nors dabar vėl atšilo 
oras. Mes žiemą daugiau 
skaitome, stengiamės aplan
kyti teatrus. Pažiūrime tele
vizijos laidų. Vasarą turime 
darbo sodelyje, darže. Tai 
gėles, uogos, daržoves pri
žiūrime. Nors labai nedaug 
to mūsų darželio.

Taip ir bėga tos dienos 
metai. Kas metai atneša vis 
įdomesnių mokslo nąujienų, 
laimėjimų.

Mes visos sveikiname Jus, 
Dėde, su Naujaisiais 1978 
metais. Linkime, kad jie bū
tų džiaugsmingi Jums, kad 
gera nuotaika ir sveikata 
Jums pasitarnautų kilniame 
Jūsų darbe. Adelė ir kitos

Abromaičių moterys
Kapsukas

*
Sveiki gyvi!

Nuoširdžiai sveikinu “Lais
vės” kolektyvą, linkėdamas 
visokeriopos sėkmės pasitin
kant Naujuosius 1978 metus.

Štai ir vėl prabėgo metai. 
Lietuvoje 1977 metais buvo 
daug jubiliejinių renginių, 
susijusių su Spalio 60-mečiu. 
Visuomenės mokslų srityje 
įvyko nemaža mokslinių kon
ferencijų, buvo parengti ir 
išleisti leidiniai “Didysis 
Spalis ir Lietuva,” “Tiesos 
kelias. 1917-1977,” “Lietuvos 
Komunistų partija skaičiais. 
1918-1976” ir kiti. Netrukus 
minėsime mūsų nepamiršta
mo Antano Sniečkaus 75-me- 
tį. Ta proga išleidžiame jo 
raštų dvitomį. R. Šarmaitis 

žengė pro plačias duris į 
vidų. Leniną lydėjo keli vy
riškiai. Viršininkas sargybi
niams skambiu balsu suko 
mandavo ir tie išsitempė lyg 
stygos. Kovalenka buvo vos 
keli žingsniai nuo sargybiniu 
ir taip pat išsitempė. Lėni 
nas minutei stabtelėjo, mos 
telėjo ranka ir švelniai tarė:

— Nereikia. Kaip sveika 
ta, draugai?

Vos kelias minutes Grigo 
rijus matė Leniną. Visiems 
laikams įsitikino jo paprastu 
mu ir nuoširdumu. Ne siekiai 
asmeninės garbės, o meilė 
žmogui jį pastatė milijonu 
priešakyje. Kovalenka daly 
vavo pilietiniame kare, grį
žęs į tėviškę žodžiu ir darbu 
platino Spalio idėjas, paskui 
vėl su ginklu rankoje jas 
gynė nuo hitlerinių grobikų.

Daug matė ir pergyveno 
Žiemos rūmų šturipo daly
vis. H. Venr^vičius

t f



PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 13,1978 LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
PRANEŠIMAS

Montrealio Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Palaipinės Drau
gijos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 14 dieną, 1:30 
po pietų, 3447 St. Laurient 
St.

Bus pateiktas metinis ra
portas ir svarstomas draugi
jos 50 metų gyvavimo sukak
ties apvaikščiojimas. Be to, 
yra naujas pasiūlymas dėl 
naujų narių priėmimo.

Buvo išrinkta Draugijos 
valdyba iš sekančių narių: 
pirm. J. Vilkelis (buvo malo
nu jį jau matyti šiame susi
rinkime po ilgos ligos), vice- 
pirm. J. Braknis, kasininkas 
St. Virbalas, finansų sekr. J. 
Telenis, protokolų sekr. J. 
Vilkelienė. Nauji valdybos 
nariai J. Naruševičius ir J. 
Petrauskas.

Iki pasimatymo! Valdyba

Taip pat daug artimų ir pa
žįstamų.

Gruodžio 21 d. mirė Eva 
Saukaitienė (Višniuskaitė) 85 
m. Paliko nuliūdime dukrą 
su šeima, trys sūnus, anūkus 
ir proanukus.

Artimiesiams gili užuojau
ta.

Velioniems lai buna lengva 
Kanados žemelė. J-na

kias nors reformas bei tvar
kyti prekybą su užsieniu. 
Dabar naujoji valdžia prane
šė Ottawai, kad Kvibekas 
pats tvarkys savo stubos rei
kalus, ir jeigu Ottawa nesu
tinka, Kvibekas pasitrauks iš 
Konfederacijos.

* * *
Iš St. George N. B. ateina 

pareiškimų, kad jeigu Kvibe
kas pasitrauks iš Konfedera
cijos, tai Nova-Scotia ir New 
Brunswick susivienys su 
Kvibeku ir sudarys Rytų Ka
nadą, kaip 
metus.

SEMINOLE, FLA. ST. PETERSBURG, FLA.

buvo prieš 1791

Montreal© kronika
LIGONIAI

L. Skripka staigiai susirgo, 
išvežtas į Bellechasse ligoni
nę.

ll. MorkeviČienė netikėtai 
puolė ir susilaužė koją.

D. Svotelienė smarkiai su
sižeidė paslydusi virtuvėj. 
Dabar ne tik jos ranka 
sugipsuota, bet ir visas 
muo.

Linkiu visiems greit 
sveikti.

yra 
lie- p

pa-

APLANKĖ “GARNYS”
P. M. Telenius aplankė 

“garnys,” palikdamas gražų 
ir sveiką sūnelį, o sesutei 
broliuką. Tėveliai ir tėvukai 
džiaugiasi naujagimių.

Linkiu gražiai augti.

IŠVYKO-ATVYKO
Švenčių proga išvyko 

Meksiką M. Matuse vičienė 
su dukrele Vicky aplankyti 
savo brolį, su kuriuo nesima
tė nuo 1913 metų. Tuo pačių 
laiku praleidžia atostogas. 
Meksikoj L. Urbonavičiūtė.

Iš T. Lietuvos atvyko Kaz
lauskienės sesutė, ir Bar
kauskienė pas sūnų ant 3 
mėn. į viešnagę. Linkiu 
linksmos viešnagės.

i

Toronto, Ont.
Pradėsime žiemos sezoną 

su geru šeimynišku parengi
mu su paįvairinimais. Turė
jome vieną tokią popietę, ir 
pasirodė, kad yra pageidavi
mų ruošti ir daugiau tokių 
kultūrinių parengimų. Ypa
tingai iš moterų pusės labai 
entuziastiškai buvo sutiktas 
toks sambūvis su paįvairini
mais. Tik kasžin kodėl iš 
vyrų pusės stokavo koopera
cijos bendrai su moterimis 
įsijungti į žaidimus. Pasiro
do, kad yra noro ir energijos 
ką nors veikti, tik reikėtų 
daugiau kooperacijos iš vyrų 
pusės. Moterys visuomet 
veiklesnės ir taip greitai ne
pasiduoda senatvei.

Dabar vyrai turėsime pro
gą pasirodyti, kad ir mes dar 
nesame taip labai nusenę. 
L. L. D-jos Toronto kuopa 
imasi iniciatyvos suruošti to
kią kultūrinę popietę sekma
dienį, sausio 22 dieną, 1-mą 
valandą po pietų, 160 Clare
mont St. Tai bus pirmas šių 
metų parengimas. Turėtų 
būti visapusiškai sėkmingas. 
Valdyba pasistengs, kad šio 
parengimo tvarka eitų sklan
džiau negu praeitame bando
majame parengime.

Taipgi sausio 26 dieną 
įvyks L. L. D-jos kuopos 
metinis susirinkimas. įvyks 
Sūnų įr Dukterų Klubo salė
je. Pradžia 2-rą valandą po 
pietų.

Prašome nepamiršti šių 
dviejų svarbių įvykių—pa
rengimo ir susirinkimo.

Kuopos Valdyba

* * * 
municipalinė mi

MIRĖ
Gruodžio 15 d. po ilgos 

ligos mirė Juozas Kleiza, 77 
m. Paliko nuliūdime du sū
nus, dvi dukreles ir dvi sesu
tes, taip pat du anūkėlius. 
Velionis buvo atvežtas vaiku 
būdamos iš Anglijos.

Gruodžio 16 d. mirė Petro
ne Černienė (Ričiutė) 93 m. 
Paliko nuliūdime tris sūnus 
su šeimomis.

Gruodžio 19 d. staigiai mi
re Povilas Seden 74 m. Pali
ko nuliūdime žmoną Marga- 
reta (Mičeliutę) ir artimus 
gimines M. A. Paraginsi.

Trumpai apie viską
Federalinio parlamento at

stovai pasikėlė sau algas 
$2,100 metams.

* * *
Kvibeko parlamento atsto

vai ir ministerių kabineto 
nariai šiemet sau algų ne
kels, nors sulyg įstatymo tu
ri teisę pasikelti 11.7 procen
to. Opozicijos atstovai reika
lauja griežtai elgtis kaip įsta
tymai reikalauja.

* * *
Kvibeko kultūros ministe- 

ris paskyrė $200,000 organi
zavimui orkestro iš 75 narių. 
Orkestras vasaros laiku duos 
programas Montrealio Park- 
Lefontain,

* * *
Ligišio! Kvibekas turėdavo 

gauti federalinės valdžios lei
dimą pravesti gyveniman ko-

WINDSOR, ONT., CANADA

Staiga Mirus

Juozui Bartuliui
1977 m. gruodžio 16 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marytei, 
giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Mes liūdime Tavęs, brangusis, su skausmu 
širdyse. Ilsėkis ramiai Canados šaltoje žemelėje.

P. O. Razevičiai
A. A. Rimshai
J. K. Linkevičiai
S. E. Baltuliai
C. S. S tankai
F. B. Sliukai
L. J. Svirpliai
P. N. Karaliai
Alb. N. Snaidariai
Al. J. Vainiai
Geo. Kodis

Z. Morkūnas 
A. Gegžnas 
S. Kunsaitis 
Ig. Svirplis 
W. Savickas 
J. Užunaris 
V. Kirvela
J. Rubb
K. Tuturaitis 
M. Valantinas 
J. Katkus

Kvibeko 
nisterija įspėjo miestų valdy
bas, kad jos skolintų pinigus 
Kanados bankuose, o ne už
sienyje. Provincija tikrins 
skolinimo priežastis. 

* * *
Olympic kaimelis Montrea

lio gyventojams kainavo 
$100 milijonų. 980 apartmen- 
tų vienete, nuomos tokios: 
apartmentas su vienu miega
muoju kambariu $285 mėne
siui, su dviem miegamaisiais 
$350, o su trimis $600. Kol 
kas dar nėra išnuomuotas nei 
vienas apartmentas. Provin
cijos valdžia planuoja viską 
perimti ir paversti senelių 
prieglauda.

* * *
Industrijos ministras R. 

Tremblai parlamentui rapor
tavo, kad pradėta statyti 
specialė plieno perdirbimui 
įmonė (Forged Steel Facto
ry). Pradžiai darbo yra pa
skirta $100 milijonų. Įmonė 
pradės veikti 1979 m. Pro
vincija kontroliuos 20 pro
centų šėrų.

* * *
Parlamente svarstoma už

drausti apgaulingus garsini
mus “Fly Now—Pay Later,” 
taip pat pardavinėti ant iš- 
mokesčio automobilius bei 
įvairius baldus, imant dide
lius nuošimčius.

* * *
Nuo kovo 1 dienos Kvibeko 

provincijoje automobilių su
žeistiems gatvėje arba ke
liuose, kaltininkui pabėgus, 
valstybė mokės apdraudas ir 
mirusių šeimomis rūpinsis. 
Dabar kiekvienas imdamas 
automobiliui leidimą turės 
parodyti apdraudą ne mažiau 
$50,000. Opozicijos partijos 
buvo labai priešingos tokio 
įstatymo pravedimui.

* * *
Būdamas Prancūzijoje R. 

Levesque gavo daug vertin
gų istorinių dovanų. Jas per
duodamas muziejui pareiškė, 
kad šias dovanas prancūzų 
tauta da.ve “ne man, bet 
Kvibeko tautai, todėl jas pa
vedu muziejui, kad jomis gė
rėtųsi visa tauta.”

* * *
Tūkstančiai Kvibeko pilie

čių gavo iš Ontario su Kalė
dų sveikinimais atvirutes, 
spausdintas prancūzų kalbo
je, kuriose prašoma laike 
plebiscito balsuoti už pasili
kimą Kanados Konfederaci
joje. Atvirutės dalijamos 
veltui įvairiose svetainėse ir 
bažnyčiose po pamaldų.

* * *
Kvibeke nuo 1972 m. iki 

1976 m. buvo 146 streikai. 
Kai kurie tęsėsi net po 18 
mėnesių. Dabar yra išleistas 
įstatymas, draudžiantis 
darbdaviams samdyti ske- 
bus. Bet streikas bus skaito
mas legaliu, jeigu jis bus 

^darbininkų nutartas slaptu 
balsvimu, o ne rankų pakėli
mu. Atrodo, kad streikų 
skaičius sumažės.

* * *
Guelph Universiteto profe

sorius J. Cairus pranešė 
spaudai, kad šiandien Kana
doje yra 5 milijonai bemoks
lių, kurie nemoka nei pavar
dės pasirašyti.

. ' ( * * *
Burlington, Ont., buvo iš 

j vakaro paskelbta, kad ant, 
1 rytojaus bus priimta viena 
moteris i darbą. Dar rytui 
neišaušus, l.amsop* susirinko

ŠIRDINGA PADĖKA
Mūsų vargai, mūsų 

džiaugsmai, gyvenimo gėlės 
ir pirmoji senatvės spalva, 
mus sekioja, rodosi, be to 
mes ir negalime gyventi. 
Mes senoji lietuvių pažangie
čių karta išeivijoje jaučiam, 
kad mes vis mažėjam, retėja 
mūsų gretos, gyvenimo sun
ki našta spaudžia, ir laiks 
nuo laiko primena, “pasku
bėk, paskubėk atlik tuos dar
bus, ne ilgam gi tu čia riok- 
sosi”. . . Mūsų visuomeniniai 
darbai, kurie mus jungia, 
yra vienas didelis malonu
mas, .ir, dar daugiau, todėl, 
kad tu jauti ir matai būrį 
draugų, kurie įvertina tas 
pat idėjas kaip ir tu.

Mes, kurie pasirinkome šią 
antrą mūsų tėvynę mūsų 
jaunatvėje prieš penkis ar 
šešis dešimtmečius, bet dide
liai vertindami mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą, jaučiam, 
kad ji mus visus jungia kaipo 
Simus ir dukras, gaivina lie
tuvybę mumyse bei žadina 
išlaikyti tėvelių tradicijas ir 
vešliai pravesti kultūrinę 
veiklą. Ypatingai mus senes
nius jungia prisiminimai kaip 
skambėjo daina ir muzika, 
kaip žavėjo knyga, kurią 
gaudavai nuo laimingesnio už 
tave jauno mokinio, studen
to .. .

O mus širmų plaukų savi
ninkus maloniai nuteikia pri
siminimai, kuomet ėjom į 
kamarą su degančia balana 
rankoje—pasišviesti ir ne
kartą nudegėm rankas, kuo
met dalis tos nudegusios ba
lanos krito į žemę, ir mes 
nuogąstavom, kad namą už
degsime. Ir nei ne pagalvojo
me, kad mes dagyvensime 
amžių, kada matysime žmo
gų skrendantį į mėnulį ir ten 
nusileidžiantį. Tai pagalvoki
me, kokios nepaprastos ge
neracijos žmonės mes esam. 
Nuo balanos iki mėnulio . . .

Mano 85-tasis gimtadienis
Nors mano toks nepapras

tas gimtadienis jau seniai 
praėjo, bet Lietuvių Vyres
nių Piliečių Klubas ir LLD 45 
kp. nusprendė būtinai jį pa
minėti 1977 metų gruodžio 
24 dieną L. V. P. klubo 
svetainėje.

Na, sumanyta—įvykinta. 
Šeštadienį, kaip ir paprastai, 
prisirinko svetingos publikos 
nepaprastai daug. Sumanyta 
prie to prijungti dar ir mūsų 
55-tąjį vedybinį minėjimą. 
Dvyliktą valandą svečiai 
kviečiami prie stalų.

Svečių priėmėja Aldona 
Aleknienė perstato visą eilę

svečių, atvykusių iš kitų 
miestų, ir prašo susipažinti 
su publika.

Prasideda vaišės, sveikina
mi jubiliatai Jonas ir Marga- 
reta, keliami tostai, dainuo
jama “Ilgiausių metų” ir 
“Happy Birthday,” dovane
lės, kalbos, sveikinimai.

Liet. Vyresnių Piliečių klu
bo prez. V. Bunkus iškvietė 
A. Aleknienę, L. V. P. kl. 
atstovę, kuri jubiliatus svei
kino nuo klubo, taipgi per
skaitė sveikinimus iš Lietu
vos nuo “Gimtojo Krašto” 
(laikraščio) personalo iš Vil
niaus, nuo “Tėviškės” drau
gijos pirmininko Prano Pe
tronio iš Vilniaus sveikinimą 
ir puikų eilėraštį nuo ypatiš- 
ko draugo Vlado ir jo žmone
lės Marytės Railų iš Whit
tier, Cal.

Iškviesta LLD 45 kp. at
stovė drg. Julija Andrulienė 
sveikino ir įteikė dovanėlę.

Nuo Dainos Mylėtojų Cho
ro Adelė Pakalniškienė, kaip 
ir drg. A. Aleknienė, nesi
gailėjo gražių žodžių Jonui ir 
Margaretai, primindama, 
kiek nuoširdumo patirta ben
droje veikloje. O netikėtai 
dar ji kažin kur surado prieš 
kelis metus Jono parašytus 
eilėraščius ir perskaitė. Priė
jus prie jubiliatų, pirmiausia.

Iškviesta Margareta Mile
rienė papasakoti savo “sek
retus,” kaip ji jaučiasi lai
minga, išgyvenusi tiek metų 
su Jonu. Na, gal ir tikėjosi 
ko nepaprasto, nes buvo rei
kalauta sakyti viską . . . nie
ko neslepiant.” Ji trumpai ir 
aiškiai pasakė, kad vedybinis 
gyvenimas nors ir turi sekre
tų, bet viską galima pasakyti 
dienos šviesoje. Esam lai
mingi tiek išgyvenę.

Jubiliatas Jonas Mileris 
papasakojo apie 85-kių metų 
pergyvenimus.

Kaip Margareta, taip Jo
nas dėkavojo organizacijoms 
už surengimą šių gražių iškil
mių, nes tik vieną kartą 
gyvenime turime progą to
kias iškilmes švęsti. 0 85-ta-

KLUBO POBŪVIS
Gruodžio 31 dieną Lietuvių 

Piliečių klubo salėje įvyko 
naujų 1978 metų sutikimas. 
Publikos susirinko pilna klu
bo salė. Svečių buvo iš toli
mų vietų. Šeimininkai M. ir 
A. Raškauskai pavaišino sve
čius skaniais valgiais.

ToliaŲ Aldona Aleknienė 
pristatė publikai iš toliau at
vykusius svečius. V. Bunkus 
pakalbėjo keletą žodžių apie 
praeitus metus. Sveikino po
būvio j dalyvius su Naujais 
1978 metais. Linkėjo sveika
tos, džiaugsmo ir visokerio
pos sėkmės. Po to sekė dainų 
programą. Pas S. ir V. Kuz
mickus Švenčių progą buvo 
atvykęs jų sūnus Don ir 
žmoną Terry iš Columbus, 
Ohio. Jie užsuko į mūsų klu
bą sutikti Naujuosius Metus. 
Donąld yra muzikas ir daini- 
ninkjas. Buvo pakviestas 
mums padainuoti. Jis puikiai 
dainavo. Turi stiprų, gerai 
valdąntį tenoro balsą. Žavėjo 
mūsų publiką. Taipgi vietinis 
solistas Larry Strack dažnas 
mūsų pobūvių dainininkas 
mielai mūsų publikos laukia
ma^, padainavo solo. Pabai
gai Dainos Mylėtojų choras, 
vadovaujamas Adelės Pakal

niškienės, dainavo dainas iš 
Lietuvos “Obelėlė ir Upelis” 
ir “Nauji Metai.” Programą 
užbaigė su daina “Už senas 
pažintis” ir Floridos pensi
ninkų Himnu. Pijaninu 
akompanavo Helena Janulis.

Programa buvo žavinti pu
blika. Širdingai dėkojo gau
siai aplodismentais. Toliau 
sekė šokiai ir susipažinimas 
su svečiais.

PRANEŠIMAS
Sausio 21 d. kuopos pobū

vis.
Sausio 28 d. klubo pobūvis.
Įvyks klubo salėje, 314-15 

Avė. South.
ATSIPRAŠYMAS

Gruodžio 16 laidoje rašant 
korespondenciją apie 45 kuo
pos Valdybą 1978 m., liko 
nepaminėtas Iždininko Povi
lo Aleknos Vardai.

Atsiprašau.
V. Bunkienė

REDAKCIJOS PASTABA
Kadangi šios dienos “Lais

vėje” dedame paties drg. Jo
no Milerio platų raštą apie 
gruodžio 24 dienos parengi
mą, tai jūsų aprašymo nepa 
naudojame. Atleiskite.

I )u Lietuvos sporto čempionai

Iš arčiau
Iš pirmo žvilgsnio, 
Iš pirmo šypsnio 
Tave pažinau.
Ir, man atrodo, 
Ne tik nuo vakar 
Tavy gyvenau.

Juk tokį žvilgsnį, 
Juk tokį šypsnį 
Seniai jaučiau. 
Bet tik nuo šiandien 
Tave pažinau 
Iš arčiau.

Bet tik nuo šiandien 
Tave pažinau 
Iš arti.
Ir tik nuo šiandien 
Spėliot galėsiu, 
Ką jauti.

Atstumas artins, 
Artumas tolins— 
Visko bus. 
Kol vieną kartą, 
Kaip lig šiolei 
Tavęs nebus.

Jonas Jurevičius

keli šimtai moterų prie rašti
nės. Lauke su nekantrumu, 
kuriai papuls laimė gauti 
darbas ... B. Kvielinskais

sis gimtadienis tikrai didelis 
turtas pats savaimi, ypatin
gai mums, pažangiems lietu
viams išeivijoje, kur pergy-j 
venom daug sunkumų iš 
priežasties, kad buvo čia ne 
mūsų gimtinis, kraštas, ne 
mūsų papročiai, kultūra, kal
ba, ne mūsų tėvynė . . .

Savo kalboje Jonas palietė 
ir svetur pergyventus sum 
kumus ekonominės krizėj 
metu. Bet sakė, kad yra kub 
ir pasidžiaugti, nes mes gy
venam labai svarbiu momer - 
tu, kai pasaulis keičiasi po 
mūsų akių, o mes tame visa
me procese aktyviškai daly
vaujame.

Jei iki šiol kapitalistiniai 
plunksna graužos tikrino, 
kad Socializmas yra utopija, 
kitaip sakant, neįvykdomas, 
negalimas tikrenybėje, o tik 
žodžiuose, tai dabar jie dre
ba, kad Socializmas į taip 
trumpą laiką jau turi savo 
pusėje visą trečdalį žmohi- 
jos! Yra kuo pasidžiaugti! 
dalyvavus ir prisidėjus prie 
taip svarbaus darbo. I

Čia tariame didelį dėkui 
mūsų mieliems draugaįns- 
gėms bei organizacijoms ku
rie ir kurios matė reikalą 
teikti mums tiek džiaugsmo 
ir pasigėrėjimo, švęsti savo 
brangias sukaktis.

Dar kartą tariame ačiū!
Jonas ir Margareta Milėriai

Seminole, Florida

• švilpiantys sūnys

Viename Indijos draustinių 
priviso iki Šiol mokslui neži
nomos rūšies šunų. Tie Supys 
susižino švilpimu. Gamtoje 
nėra daugiau žinduolių, kurie 
gebėtų leisti tokius garbus. 
Švilpiantys šunys gyvena or
ganizuotais būriais. Medžioti 
jie eina anksti rytą, o dieną 
ilsisi pavėsyje.' Įdomu, kad 
šie gyvūnai nesipeša, dalyda- 

kiekvienas 
ui iq

mlesl grobį, 
klusniai ima savo ilal|. k 
nurodo vadas

Kauno sporto halėje buvo surengtas Tarybų Sąjungos 
profsąjungų sporto draugijų bokso čempionatas. Aukso 
medalius iškovojo du Tarybų Lietuvos žalgiriečiai: Lietu
vos Valstybinio kūno kultūros instituto vyr. dėstytojų 
TSRS nusipelniusio trenerio A. Cociko ir V. Mačiulio 
auklėtinis Rimas Šalaviejus (lengvas sv.) ir klaipėdietis 
respublikos nusipelniusio trenerio V. Stonio auklėtinis 
Augenijus Litvinas (H vidutinis sv.). Abu šie atWai, o taip 
pat sidabro medalį laimėjęs Henrikas Rupas (I vidutinis 
sv.) tapo TSRS sporto meistrais.

Gražiai auga Lietuvos 
miestai, gamyklos, žmonės!

Skaičiai ir faktai
• Tarybų valdžios metais stambiais pramonės centrais, be 

didžiųjų Lietuvos miestų, tapo Alytus, Kapsukas (jie 
šiemet pertvarkyti į respublikinio pavaldumo miestus), 
taip pat Jonava, Kėdainiai, Mažeikiai, Ukmergė, Utena, 
Plungė, Telšiai.
• Dabar miestuose gyvena daugiau kaip 58 procentai 

respublikos gyventojų. Miesto gyventojų palyginti su 1939 
m. padaugėjo 2,5 karto.

• Darbininkų klasė išaugo daugiau kaip 8 kartus, jos 
gretose dabar—beveik pusė milijono žmonių.

• Žemės ūkyje šiuo metu dirba daugiau kaip 35 tūkstan
čiai specialistų.

• Respublikos liaudies ūkyje dabar dirba inžinierių—16 
kartų, žemės ūkio specialistų—13 kartų, gydytojų beveik 6 
kartus daugiau, negu 1940 metais.

• Beveik kas trečias respublikos gyventojas turi aukštąjį 
arba specialųjį vidurinį išsilavinimą.

• Kasmet aukštąsias ir specialiąsias vidurines mokyklas 
baigia daugiau kaip 24 tūkstančiai jaunų specialistų. Tai 1,2 
karto daugiau, negu buvo jų paruošta per visą buržuazijos 
valdymo laiką.

• Iš inžinerinio profilio aukštųjų mokyklų per metus 
išleidžiama devynis kartus daugiau specialistų, negu jų 
buvo paruošta per buržuazinės valdžios dešimtmečius.

• Vien pernai aukštąsias mokyklas baigė 8.9 tūkstančio 
jaunų specialistų, arba 1,7 tūkstančio daugiau, negu iš viso 
jų buvo 1940 metais.

• Respublikos mokslinio (yrimo Įstaigose dirba beveik 13
tūkstančių mokslo darK^tojų š •. 5; M daktarų.
!,<• (ukstau?u> mok*dų kandidatu ?•! a\ -.JvtituA.ii ii' .Kirui, 
koi'v.pondeutai pivivwfm
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MIAMI, FLORIDA
PRADEDAME
NAUJUOSIUS METUS

Pirmas 1978 metu LLD 75 
kuopos susirinkimas jvyko 
sausio 4 dieną. Dalyvavo 
gražus būrelis narių ir sve
čių. Žinoma, galėjo būti 
skaitlingesnė mūsų sueiga, 
bet pasitaikė nepastovus 
oras, o kai kuriuos paveikė ir 
sezoninių švenčių atmosfera. 
Mūsų darbščios draugės N. 
lešmantienė, M. Navickienė 
ir jų talkininkės visiems 
sueigos dalyviams paruošė 
skanius pietus

Paskiau vyko LLD 75 kuo
pos susirinkimas. Buvo skai
tyta ir priimta pirmesnio su
sirinkimo užrašai Išklausyta 
kuopos valdybos pranešimai, 
aptarta tolimesnė organizaci
jos veikla. Kaip pirmiau, taip 
ir šiais merais nutarta rengti 
bazarą, kurio Įplaukos duoda 
finansinės paramos mūsų 
spaudai ir kovai už taik i bei 
visuomeninę pažanga Tad 
šių metų bazaras nutarta 
Įvykinti vasario 22 dieną, 
LSK salėje. Kaip žinoma, 
mūsų bazarų sėkmė priklau
so nuo tų dovanų, kurias 
šiam renp .ui aukoja LLD 
kuopos nariai ir kiti, kurie 
vertina kuopos visuo leninę 
veiklą. Tikimės, kao u šių 
metų bazarui bus dovanu.

Bazaro ruošimui išrinkta 
komisija iš sekamų veiklių 
narių: M. Navickienė, N. 
lešmantienė, J. Daugirdas, 
U. Daugirdienė ir Celkienė. 
Susirinkimas taip pat aptarė 
ir įgaliojo kuopos valdybą, 
kad šiame sezone būtų ruo
šiama ir kitos meninės suei
gos, ypač koncerto pageidau
ja sueigų lankytojai. Šiuo 
reikalu turėtų veikti ir vieti
nis choras.

Šiame susirinkime buvo 
renkama LLD 75 kuopos val
dyba 1978 metams. Ją suda
ro sekami kuopos nariai: Pir
mininkas—V. Bovinas, vice
pirmininkas—J. Daugirdas, 
sekretorius—M. Navickienė, 
finansų sekretorius—J. Zut- 
ra, iždininkas—N. lešman
tienė. Susirinkimas išreiškė 
užuojautą ir padėką Juozui 
Paukštaičiui, kuris per daug 
metų veikė kaip kuopos fi
nansų sekretorius. Jis tvar
kė narių duokles, išdalino 
jiems iš LLD Centro gautas 
knygas, bet atėjo laikas, su
šlubavo draugo Paukštaičio 
sveikata, kad jau negali tęsti 
tą svarbų ir atsakomingą or
ganizacinį darbą. Linkime

: jam geriausios sveikatos ir
naujos energijos.

Siame susirinkime buvo 
' tarimas, kad LLD kuopos 
, veikla būtų aprašoma spau
doje. Tam darbui išrinkti ko- 

i respondentai. Tad į “Vilnį” 
sutiko rašinėti J. Daugirdas, 
o “Laisvėje”—N. lešmantie- 

I nė ir V*. Bovinas.
LLD yra kultūrinės ir poli- 

j tinės apšvietos organizacija, 
į Musų kuopa ir šiame darbe 
Į neatsilieka, pagal savo išgalę 
, remia “Daily World” ir kitas 
i organizacijas, kurios kovoja 
; už taiką ir socialinę pažangą 
| šioje šalyje. 0 lietuviam 
i skaitytojams, dėka J. Sma- 
į lensko, LSK salėje, turime 
pakankamai literatūros iš 
Lietuvos. Čia yra įvairaus 
žanro knygų, žurnalų ir laik
raščių. Teigiamai vertiname 
Joną Smalenską, kuris savo 

' lėšomis užsako iš Tarybų 
Lietuvos laikraščius, kaip 

: “Tiesa,” “Literatūra ir me- 
j nas” ir kai kuriuos žurnalus. 
Taip mes galime pasekti tei
singą mūsų gimtinės šalies 
pažangos procesą. Tad kurie 

i nori knygą bei žurnalą skai- 
I tyti savo namuose, kreipki- 
j t.ės į Joną Smalenską, nes jo 
! tvarkoje ir priežiūroje yra 
į visa biblioteka.

V. Bovinas

Jis ir vėl 
kandidatuos

Kenneth Gibson
Newarko miesto meras 

' Kenneth Gibson pareiškė, 
| kad jis ir vėl kandidatuos į 
merus. Jis tikisi ir vėl laimė
ti didele balsų daugumą. Ne
tvarkas priskaitomas prie 
didmiesčių. Jis turi 370,000 
gyventojų, dauguma yra juo
dieji ir ispaniškos kilmės pi
liečiai.

&

ROCKY HILL, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgio Silks [Šilko]
Mirė

1974 m. sausio 17 d.
Skaudžiai ir liūdnai prabėgo laikas nuo mirties 

mano mylimo vyro Jurgio. Aš jo pamiršti negaliu. 
Prisimenu jį su ašaromis kiekvieną dieną.

ONA SILKS [ŠILKIENĖ]-Žmona 
Vilnius, T. Lietuva

NORWOOD, MASS

Mirus

Joseph Sadauskui
1977 m. gruodžio 27 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Mari
jonai. Dukrelėms Lillian Johnson ir Mary Anne 
Conrad, žentams, anūkams, visiems kitiems gimi
nėms bei draugams ir draugėms čionai ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkime jums ištvermingai pergyventi šias skau
džias ir liūdnas valandas, netekus brangaus žmo
gaus. Mes taip pat lindime, kartu su jumis.

Minnie Krool
S. Družas
J. Neveckienė
J. Družiene
F. B. Preibai

L Uždavinis

A. ir piga Zarubos
P. Žukauskienė
A. ir Stella Rakučiai
M. Trakimavičienė

GAISRAI, SKAUDI 
NEW YORKO RYKŠTĖ

Gal niekur tiek nėra gaisrų 
kaip Brooklyn’e Williamsbur- 
go ir Coney Islando sekcijo
se. Atrodo kad negeriau ir 
Manhattan’e ypatingai 
Bronx’e. Dažnai ir šiuose 
rajonuose daugiaaukščiai 
“apsvyla.” Tai iškaštingi 
nuostoliai, o kas apskaičiuos 
tas gyvybes, kurių žūsta 
kartais ištisos šeimos?

Coney Island’e ir Williams- 
burg’e ištisi kvartalai, kurie 
jau buvo perpildyti, dabar 
atrodo kaip miręs miestas, 
tarsi kapinynas. Taip atrodo 
ir Lituanica Square, kur ki
tados, prieš 20-25 metus, lie
tuviai ir žydai buvo dominuo
jančios etninės grupės, bet iš 
pietų pusės naujiems imi
grantams užplūdus, reikėjo

Norwood, Mass.
Pereito gruodžio 27 d. 

Norwoodo miesto ligoninėj, 
išgulėjęs virš 8 savaites, po 
sunkios operacijos ir sunkios 
ligos, mirė Draugas Joseph 
Sadauskas. Mirė sulaukęs 80 
metų amžiaus. Paliko dide
liame liūdesyje savo mylimą 
gyvenimo draugę Mary, dvi 
gražias dukreles —Mary 
Anne Conrad ir Lillian John
son, du žentus ir 4 anūkus, 
taipgi artimų gimines ir 
draugu Amerikoj ir T. Lietu
voje.

Buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw Funeral Home, 1248 
Washington St. Jo karstą 
gausiai puošė gyvų gėlių vai
nikai ir puokštės, prisiųstos 
nuo giminių bei draugu ir 
nuo LDS 3-čios kp.

Šermeninėj lankymo va
landos buvo tik gruodžio 29 
d. nuo 2 vai. lig 4 ir nuo 7 
vai. ligi 9.

J. Sadauskas buvo gimęs 
ir užaugės Lietuvoje. Į šią 
šalį atvyko prieš pirmą pa
saulinį karą ir, rodos, visą 
laiką išgyveno Norwoode,

Buvo pažangus žmogus, su 
visais mokėjo draugiškai su
gyventi, buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir jos 
rėmėjas. Priklausė prie LLD 
9 kp. ir LDS 3-čios kp.

Velionio žmona Mary ir abi 
dukrelės Mary ir Lillian. No
rėdamos atžymėti tėvo ir vy
ro mirti, velionio garbei pa
skyrė dėl “Laisves” $50.

Gruodžio 30 d. 10 valandą 
ryto susirinko į šermenine 
gimines ir artimi Sadausko 
draugai atiduoti velioniui pa
skutini patarnavimą, paly
dint jį į Norwoodo miesto 
Highland kapus.

Nuo kapų visi palydovai 
buvo iš anksto prašyti, su
grįžti į Sadausku gražią rezi
denciją, 31 Fairview Rd. Čia 
buvo keiterio paruošti ska
nus pietūs kuriais visi daly
viai buvo tinkamai pavaišin
ti.

Tebūna mielam Sadauskui 
lengva šalta žemelė amžinai 
ilsėtis, o jo žmonai Mary ir 
Dukrelėms ir visiems gimi
nėms nuoširdi užuojauta.

M. Uždavinis

Brockton, Mass.
Mūsų veikėja Marijona Gu- 

tauskienė yra labai sunkiai 
susirgus. Pirmiau buvo ligo
ninėje, dabar randasi Wood
bridge House Nursing 
Home, 596 Sumon St., 
Brocktone. Ji yra pusiau su- 
paraližuota ir jos atmintis 
bloga. Mažai tėra vilties jai 
sugrįžti į namus. Ja rūpinasi 
jos posūnis ir podukra. Labai 
gaila geros draugės.

A, Skirmontas
* * *

Mūsų gretos mažėja. Pa
baigoj praeitų mirė, o palai
dotas pradžioj šių metų Mike 
Ambros. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Pri
klausė progresyvių draugi
joms. Buvo prasilavinęs dar
bininkas. Charles Ustup

jiems užleisti buvusias jau
kias ir suaugtas, nelengvai 
įgytas sodybas. Dabar ir 
nauji “šeimininkai” sodybas 
“sumodernizavę” iš kai kurių 
vietovių išnyko. Tai liudija 
išdaužyti arba užkalti langai.

Daugelis gaisrų yra įtarti
ni, bet piktadarių nesugau- 
na, sunku sugauti. O jeigu 
juos visus sugaus, tai kur 
juos dėsi? Kalėjimai perpil
dyti. Yra ir “nekaltų” gaisrų 
padegėjų. Pareina žmogelis 
kur iš landynės, prisipylęs 
jau “ligi ausų.” Bet tai dar ne 
visas “malonumas,” dar rei
kia cigarete užsižiebti, ir da
bar jau laikas “nerti” į lovą. 
Ir sekantį rytą visi jau žino, 
kad “ten ir ten” kilo gaisras 
iš “matraso,” ir “tiek ir tiek” 
žuvo arba apdegė .....

Del tokių “nekaltųjų” turi 
nukentėti ir kaimynai. Daž
nai šaltam ore lieka be pa
stogės. Kitam taip sujaukia 
butą, kad ir gyventi nemiela. 
Taip Williamsburg šių žodžių 
rašeivos kaimyno viršutinia
me bute kilo gaisras (iš ma
traso!) ir gaisragesiam palei
dus vandenį, vanduo per sie
nas ūžė tarsi “Niagara 
Falls.” Po tokių “praustuvių” 
butas atrodė kaip malkų san
dėlis, o ponas landlordas nie
ko netvarko. Jis laukia naujo 
“tenerio,” kad galėtų pakelti 
nuomą.

Prisiėjo ieškoti kito buto. 
Atklydus į Coney Island’ą, 
čia viskas atrodė be priekaiš
tų. Praėjo pusketvirtų metų. 
Per tą laiką buvo 3 gaisrai ir 
šie Nauji Metai patiko mus 
su ketvirtuoju. Ir čia buvo 
matraso “išdaigos.” Prigir
dyt nepavyko, tai ugnelė 
bandė įsiveržt iš apačios (iš 
15 aukšto). Veltui buvo ir 
tas, tik juodžiai apklojo sie
nas, grindis ir stalus. Gal 
blogiausia išėjb su drapano
mis—prisigėrė neskanaus 
degėsių kvapo, net ir gatvėn 
išeiti ką nors susitikti nepa
togu.

Ar ilgai tokiais senovės 
išmislais, kaip cigarete ir ka
lėdų eglaitės, žmogus žudy
sis?! . . . Dzūkų Nykštukas

Mirė
Sausio 3 dieną mirė Alber

tas Zabulionis, sulaukęs 88 
metus. Buvo ilgametis Great 
Neck gyventojas.

Albertas buvo gimęs Lie
tuvoje, Utenos raj. Dusinių 
kaime ūkininkų šeimoje.

Jaunas būdamas atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno 
Brooklyne. Pirmą darbą ga
vo cukraus išdirby stėj.

Gyvendamas Brooklyne, 
susipažįsta taipgi iš Lietuvos 
atvykusia mergina ir sukuria 
šeimos gyvenimą, susilaukęs 
sūnaus. Kaip daugumai im- 
migrantų, taip ir Zabulioniui 
pradžia buvo sunki.

Kelius metus pradirbęs cu
krainėje, persikėlė į Great 
Necką gyventi. Daug metų 
dirbo pas turtuolius daržinin
ku. įsigijo namelį.

Pirmoji žmona jau seniai 
mirė.

A. Zabulionis nepriklausė 
nei vienai lietuvių grupei, su 
visais gerai sugyveno. Paliko 
sūnų ir 12 anūkų ir 3 proanū
kius, dvi seseris Lietuvoje. 
A. Zabulionį jau per kelius 
metus prižiūrėjo Mary Ado
maitiene.

*
Sausio 6 dieną mirė Elena 

Kauliniene, dar jauno am
žiaus, nuo vėžio ligos, tai 
paskutinė Kaulinių šeimos 
narė. Kastancija ir Jonas 
Kauliniai buvo žinomi kaip 
draugiški, aktyvus, pažan
gaus lietuvių judėjimo veikė
jai ir rėmėjai. Kastancija 
Kauliniene mirė pirmutinė, 
už poros metų mirė Jonas 
Kaulinis, po to sūnus Zig
mantas o dabar jo žmona 
Elena. P. V.

Linksmai pasitikome 
Naujuosius Metus

Aido Choras surengė Nau
jųjų Metų tradicinį sutikimą. 
Visuomet ir visur palydėji
mas senų metų ir sutikimas 
naujųjų yra rengiama išva
karėse. Pirmiau taip daryda
vo ir aidiečiai. Bet dabar jau 
kelinti metai rengia Naujųjų 
Metų dieną, prisitaikydami 
prie dabartinių sąlygų, dėl 
žmonių amžiaus, nes 
vais važinėjimas

vaka- 
miesto 

transportacija yra nesaugus.
Šiemet diena pasitaikė ne

bloga, nešalta, nebuvę snie
go. Bet oro biuras pranašavo 
sniegą, tai tas ir galėju sulai
kyti iš toliau atvykstančius į 
mūsų parengimus nuę atsi
lankymo į šį mūsų phrengi- 
mą. Bet bendrai paėmus, ga
lima sakyti, kad paręhgimas 
buvo sėkmingas7 ir draugiš-

tanas Bimba šiltais žodžiais 
dalyvius pasveikino su Nau
jaisiais Metais ir visiems pa
linkėjo geros sveikatos ir lai
mingų 1978 metų.

Pietus paruošė geros aidie- 
tės ir puikios šeimininkės 
Onutė Babarskienė ir Nelė 
Ventienė. Bilietus ir kitus 
piniginius reikalus tvarkė 
Bronė Keršulienė. Prie stalų 
patarnavo Adelė Lupševičie- 
nė ir Tęsė Stočkienė. Prie 
laimėjimiį darbavosi choro 
mokytoja M. Stensler ir cho
ristė N. Shumbris.

Po gerų ir sočių pietų, 
prie Viktoro paruoštos muzi
kos poros įsisiūbavo šokti.

Ir taip gražioje, draugiško
je nuotaikoje atsisveikinome 
Senuosius ir susitikome Nau
juosius Metus.

Women in the News

Rochelle Slovin, project di- 
! rector of (’ETA artists pro- 
’ ject

Selection of 300 artists for
kas visais atžvilgiais.

Aido Choras gali didžiuo
tis, kad jis turi gerą i? darbš
tų kolektyvą. Aidiečiai moka 
ne tik gražiai dainuoti ir 
linksmintis, bet ir kolektyvi
niai darbuotis. Taip ir šiame 
Naujų Metų sutikimų banke
te visi gražiai darbavosi.

Laisvės salė buvo' sezoni
niai papuošta. Estradoje sto
vėjo graži eglaitė ir “senelis 
šaltis.” Į

Aido Choro solistas Vikto
ras Bekeris paruošė ir tvar
kė dainoms ir šokiams muzi
ką ir pats dainavo naujiems 
metams pritaikytas dainas.

Mes visi turėjome malonų 
surpryzą. Pirmą kajrtą Lais
vės salėje mums gražiai ir 
žavingai padainavo solo jau
nutė gražuolė Larisa Cibul- 
skaitė. Šokių metų ji taipgi 
puikiai pašoko.

Taipgi aidiečiai i 
čiai turėjo progą 
savo balsus, Aido Choro mo
kytojos Mildred Stensler va
dovybėje.

“Laisvės” redak

r neaidie- 
išmėginti

. • Atonus An-

Serga
Jau gerokas laikas, kaip 

mes pasigendam mūsų gerų 
laisviečių Margaret ir Lio 
Jakščių. Šiomis dienomis pa
sikalbėjau telefonų ir sužino
jau priežastį. Pries pora mė
nesių Margaret kąž kaip ne
laimingai prie sūvo namų
parpuolė ir gerokdi užsigavo. 
Nors jau ilgas laikas praėjo, 
bet ji vis dar kepčia skaus
mus. Lio irgi ne visai gerai 
jaučiasi.

Kai drg. Jakšėiai buvo 
sveiki, tai buvo visų mūsų
pramogų nuolatiniai lankyto
jai, ypatingai Margaret, kuri 
yra mūsų Moterų Klubo na
rė rėmėja. Todėl apgailes
taudama dėl visų jų nelai- 
tnių, linkiu mieliems drau
gams Jakščiams, kad Nau
jieji 1978 Metai būtų links-
mesni, kad dažniau galėtume 
pasimatyti mūsų obūviuose.

Nastė Buknienė

Klubietėms
New Yorko Liętuvių Mote

rų Klubo pirmas šių metų 
susirinkimas įvyks antradie
nį, sausio 17 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Dalyvaukime yisos.
Valdyba

Aido Choras gali džiaugtis 
ir didžiuotis, turėdamas gerų 
rėmėjų. Ir šį kartą keletas 
choro prietelių pasveikino 
mus pinigais ir dovanomis. 
Antai Julė Lazauskienė gera 
aidietė, per kurį laiką sirgu
liavus, negalėjus iš namų 
išeiti, į Naujųjų Metų balių 
atėjo netuščiomis rankomis. 
Ji ne tik atnešė namie pa
ruoštų įvairių gardumynų, 
bet dar Chorui paaukojo $10. 
Buvusi Aido Choro mokytoja 
Aldona Anderson (Žilinskai
tė), dabar su vyru gyvenanti 
Kanadoje, niekados nepa
miršta savo buvusio choro. 
Ji sveikindama Naujųjų Me
tų proga, prisiuntė dovanų, 
kurios davė Chorui $36. Ade
lė Lupševičienė, Aido Choro 
patriotė, visą laiką dirbo prie 
patarnavimo prie stalų ir 
paaukojo $10.

Lietuvoje žmonės sakyda
vo, “atvažiavo meška su alu
čio bačka.” Taip ir Naujųjų 
Metų sutikime. “Laisvės” 
darbininkas Bill Malin (Mali
nauskas) atvežė su vežimėliu 
didelį butelį skystymėlio ir 
pavaišino visą publiką.

Kiti aukotojai:
Ignas Beeis .....................$10
J. Gurklys.......................$10
W. Baltrušaitis................. $ 8
N. ir E. Shumbriai........... $ 5
N. Chasinkevich......... . .$ 5
E. Sungailienė................... $ 5
Fr. Maželienė .................. $ 5
F. Maželytė (Balrus) ...-.$ 5
M. Šukaitienė................... $ 5
O. Dobilienė _______ $ 5
G. Danilevičienė.............. $ 5
F. Varaška........................$ 5
J. Lugauskas.................... $ 5
Ona Jakštienė................... $ 5

Aido Choras dėkoja Jur
giui Varisonui, kuris pagel
bėjo suvežti maistą ir prisi
dėjo su darbu; taipgi Ilzei 
Bimbienei, prisidėjusiai su 
daržovėmis.

Aido Choras reiškia nuo
širdžiausią padėką šeiminin
kėms ir visiems kitiems, pri- 
sidėjusiems su darbu prie šio 
gražaus ir sėkmingo parengi
mo. Dėkoja visiems Choro 
garbės nariams ir aukoto
jams.

Aido Choras nori išreikšti 
širdingus naujametinius 
sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus visiems taiką mylin
tiems lietuviams, ir tiems, 
kurie protestuoja ir kelia 
balsą prieš vystymą ir gami
nimą neutroninės bombos, to 
naujo baisaus ginklo!

P. Venta
Aido Choro pirm.

a federally financed commu
nity art project was an
nounced recently by the Cul
tural Council Foundation. 
The project has the goal of 
providing a year of steady 
work for jobless artists and 
enriching the cultural re
sources available at the com
munity level.

The artists, who will be 
paid $10,000 each, plus bene
fits, for one year's work, 
were drawn from the visual, 
literary and performing arts 
and include dancers, poets, 
painters and composers.

* ♦ ♦
In 1940, 8.6 per cent of all 

mothers with children under 
18 years of age were in the 
labor force. By March 1976 
the rate of participation by 
working mothers had 
zoomed five-fold. Of the 
nearly 38 million women 
workers in 1976 14,6 million 
were mothers. About 5,4 
million had children under 
the age of 6.

* * *
Pregnant Mexican women, 

discouraged by poverty or 
social stigma from keeping 
their babies, are sources of 
fat profits to one Chicago 
attorney. Seirnour Kurtz not 
only boasts that he is doing 
nothing illegal by taking the 
babies, but fancies himself in 
a position “superior to God” 
when he places them with 
U. S. or Mexican couples for 
fees of up to $5,000.

Kurtz operates a licensed 
agency in Mexico city, accor
ding to United Press Inter
national, where women are 
talked out of abortions, fed 
and sheltered until after de
livery and their babies given 
to Mexican families, or, one 
out of five whom he chooses 
to U. S. families willing to 
pay the $5,000. Use

A Poem for 
Angela Davis

J
’oems are gentle for all 
seasons.

They are the scarlet flowers 
that thrust up in the snow

When the wind is silent.
They are infant green 
audiences for sparrow 
voices.

The buds on the shrubs are 
like children applauding,

Are moist laughter.

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
' o

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

In summer they are a poet 
fishing by the river:

The cork bobs up and down 
as each stanza is written.

In autumn the dry fingered 
leaves quiver when the 
wind is silent.

In the fifth season called 
morning, the poets listen 
long and long to the words 
that need be spoken.

Poems are gentle for all 
seasons.

— Rudolph W. Castown




