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KRISLAI
Rekordinė prekyba ginklais 
Prezidentas atsiprašo 
O kainos vis tebekyla 
Kurių daugiau?
Vaikas pamokė tėvą 
Bjauri propaganda

A. BIMBA
Jau ir pernai šios šalies 

prekyba ginklais puikiai kles
tėjo, o šiemet būsianti dar 
didesnė ir pelningesnė. Jeigu 
pernai įvairių karo ginklų 
užsieniams buvo parduota už 
apie 11 bilijonų dolerių, tai 
šiemet jos vertė pasieksianti 
virš 13 bilijonų!

Tokio ginklų prekybos iš- 
bujojimo taikos laikais šis 
kraštas dar nebuvo matęs 
visoje savo istorijoje. Mūsų 
Jungtinės Valstijos tapo viso 
kapitalistinio pasaulio ginklų 
arsenalu.

Buvo tikėtasi, kad kai turė
sime tos pačios partijos prezi
dentą ir didelę Kongreso dau
gumą, kaip beregint išnyks 
visi sunkumai ir nesklandu
mai santykiuose tarp Baltųjų 
Rūmų ir Kongreso. Bet taip 
nėra. Antai prieš kelias die
nas prezidentas Carteris vie
šai atsiprašė Demokratų Par
tijos Komiteto narius, kad jis 
su jais iki šiol nesiskaitė, kaip 
reikėjo skaitytis. Jis prisiekė 
šįmet būti geresnis. 360 ko
miteto narių atsistojimu už 
tai jam karštai padėkojo.

Nesklandumai santykiuose 
tarp Baltųjų Rūmų ir Kon
greso esą atsakingi už nesiju
dinamą iš vietos Kongrese 
prezidento energijos progra
mos ir Panamos sutarties 
ratifikavimo klausimu.

Pačios valdžios duomeni
mis, šeimos iš keturių narių 
žmoniškam pragyvenimui 
1972 m. užteko $16,558, o 
1976 m. jau reikėjo $23,759. 
Tai 43.5 proc. daugiau. Mais
tas 1972 metais atsiėjo 
$3,270, o 1976 m. $414,866. 
Sveikatos reikalams 1972 m. 
reikėjo $699, o 1976 m. $939!

Šiandien padėtis dar blo
gesnė, nes kainos 1977 me
tais buvo dar aukštesnės. 
Net valdžios žmonės nedrįsta 
sakyti, kad per tą patį laiko
tarpį ir darbo žmonių paja
mos tolygiai pakilo. Tai reiš
kia, kad liaudies gyvenimo 
lygis šiandien daug žemesnis, 
negu buvo prieš keletą metų.

Smarkusis Michigano val
stijos universiteto profeso
rius Warren Miller sako, kad 
tiktai vienas iš keturių ameri
kiečių yra konservatyviškų 
įsikinimų bei pažiūrų, o kiti 
trys yra liberališkai nusitei
kę. Bet kai jo buvo paklausta, 
kodėl mes taip daug girdime 
apie konservatorius (reakci
ninkus), o taip mažai apie 
liberalus, profesorius giliai 
atsidusęs atsakė: “Ogi todėl, 
kad konservatoriai daugiau 
trukšmauja.”

Šio profesoriaus filosofijoje 
yra labai daug tiesos. To 
amerikiečių ketvirtadalio 
rankose šiandien yra ne tik 
pramonė, prekyba, finansai, 
bet ir apšvietos bei propa
gandos įrankiai. Jie turi kuo 
labiau triukšmauti, geriau 
pasireklamuoti.

Gerai, kad šiandien federa
linis Sveikatos, Apšvietos ir 
Gerovės Departamentas, 
sekretoriaus Joseph A. Cali- 
fano vadovaujamas, pradėjo

Alkis, desperacija 
343,000 bedarbių!

Pagaliau NATO šalys nutarė 
atsakyti į Brežnevo įspėjimą

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas praneša, kad 
su sausio 28 pasibaigė nedar
bo apdrauda 343,000 bedar
bių. Jie išsimėtę po beveik 
visas valstijas. Kai kurie jų 
jau gyveno 13 savaičių prail-

Ir vėl Washingtone 
laukiama Sadato 
ir Begino

Jau esą susitarta, kad šios 
savaitės pabaigoje su oficia
liu vizitu lankysis Egipto 
prezidentas Anwar S adatas 
tartis su prezidentu Carterio 
Vidurio Rytų reikalais. O 
kiek vėliau atvyks ir Izraelio 
premjeras Beginąs, taip pat, 
žinoma, su tokiu pat tikslu. 
Ir vienas, ir kitas stengsis 
savo pusėn laimėti mūsų pre
zidentą. Spėjama, kad prezi
dentas jiems patars vėl sėsti 
prie stalo ir tartis. Nėra 
jokia paslaptis, kad prezi
dentas Carteris yra nepaten
kintas derybų tarp Izraelio ir 
Egipto nutraukimu.

Egiptas kreipėsi į 
Amerikos žydus

Egipto prezidentas S ada
tas sausio 29 dieną paskelbė 
atsišaukimą į Jungtinių Val
stijų žydus. Jis prašo ir ragi
no juos paremti jo pastangas 
pasiekti taiką su Izraeliu. Jis 
mano, kad Amerikos žydai 
turi daug įtakos Izraelyje ir 
gali paspausti jį padaryti tai
kai pasiekti reikalingas kon
cesijas. t 

energingą visos šalies mastu 
kampaniją prieš rūkymą. Se
kretorius sako, kad tą puikią 
mintį jam į galvą įkrėtė jo 
sūnelis Juozukas 1975 me
tais. Girdi, kai atėjo jo gimta
dienis, aš jo paklausiau, ko
kios dovanos jis iš manęs 
labiausiai norėtų. Juozukas 
jam greitai atsakė: “Man ge
riausia ir brangiausia dovana 
būtų, jeigu jūs mestumete 
rūkęs.”

Taip jis ir padarė. Dar 
daugiau. Ne tik pats pametė 
rūkęs, bet ir energingai rūpi
nasi, kad visi kiti rūkoriai 
padarytų tą patį.

Šlovė Califano sūneliui 
Juozukui!

Sausio 23 dieną per ištisas 
dvi valandas buvo televizuo- 
jamas filmas “The Defection 
of Simas Kudirka.” Tokios 
neteisingos, šmeižiškos, me
lagingos antitarybinės propa
gandos amerikiečiai savo te
levizijoje dar nebuvo matę. 
Melas sudaro patį filmo pa
grindą. Kaip žinoma, Kudir
ka bėgo ne nuo kokio ten jo 
persekiojimo už kokią ten 
politinę veiklą, bet nuo šei
mos. Jeigu jis butų buvęs už 
politinę veiklą represuoja
mas, tai argi tarybinė valdžia 
būtų davus jam gerai apmo
kamą atsakingą darbą savo 
laive?!

Tokio filmo pagaminimas 
pareikalavo kelių milijonų do
lerių. Jį finansavo tie, kurie 
tų dolerių turi milijonus ir 
yra suinteresuoti Tarybų. 
Lietuvos ir visos Tarybų Są
jungos šmeižimu, sugrąžini
mu šioje šalyje šaltojo karo 
laikų ir bloginimu santykių 
tarp mūsų Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos.

ginta apdrauda. Dabar ir ta 
baigėsi.

Daugelis šių bedarbių turi 
dideles šeimas su mažais vai
kais. Jie nebeturi jokių paja
mų. Laimingi tie, kurie turi 
dolerį kitą susitaupę ir jį 
panaudos kovai su alkiu. Bet 
ką darys tie, kurie neturi 
jokių santaupų?

Gauti iš valstijų bei miestų 
valdžių šiaip pašalpą nėra 
taip lengva. Federaliniame 
biudžete, kurį neseniai prezi
dentas paskelbė, kuriame 
apie 117 bilijonų dolerių ski
riama ginklavimosi ir milita- 
rizmo reikalams, taip pat 
nieko nesakoma apie gelbėji
mą nuo bado šimtų tūkstan
čių bedarbių, kurių nedarbo 
apdrauda pasibaigė.

Giria mokslinį 
Bendradarbiavimą

Amerikos Nacionalinė 
Mokslų Akademija sausio 25 
dieną paskelbė savo raportą 
apie Jungtiniu Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos mokslininkų 
bendradarbiavimą. Akade
mija pabrėžia, kad Amerikos 
mokslas iš šio bendradarbia
vimo daug laimėjo tokiose 
mokslo šakose kaip elektro- 
metalurgija, meteorologija, 
mikrobiologija, miškininkys
tė ir vandens resursų studi
javimas,

Akademijos raportas taip
gi sveikina vystymąsi bend
radarbiavimo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
mediku. Netenka abejoti, 
kad šis Akademijos raportas 
labai teigiamai atsilieps į 
abiejų šalių mokslininkų 
bendradarbiavimą visose 
mokslo šakose.

Reikalauja ištirt 
kaltinimą

Washingtonas. — Čia gau
tas pranešimas, kad prieš 
kiek laiko Izraelyje buvo 
suareštuotas amerikietis pa
lestinietis 23 metų studentas 
Sami E small ir baisiai kanki
namas. Mūsų Valstybės De
partamentas pasiuntė Izrae
lio valdžiai reikalavimą, kad 
jinai tą kaltinimą tuoj ištirtų.

Lietuva turi kuo didžiuotis
Kaišiadorys, I. 10. 

(ELTA). Paukštininkystė— 
labiausiai specializuota ir su
pramoninta respublikos že
mės ūkio šaka—gavo dar 
vieną didelio galingumo ga
mybos įmonę. Kauno Staty
bos tresto Kaišiadorių 77-oji 
kilnojamoji mechanizuota ko
lona šiame rajone gerokai 
anksčiau numatytų terminų 
užbaigė 4 milijonų broilerių 
metinio pajėgumo paukštyno 
statybą.

Generalinio rangovo ir jam 
talkininkavusių kitų statybi
nių organizacijų bei paties 
paukštyno kolektyvo pastan
gų dėka pirmąją produkciją 
ši įmonė davė dar 1975 metų 
vasarą. Iki šių metų pradžios 
čia buvo pagaminta jau be
veik penki tūkstančiai tonų 
paukštienos. Beveik trečda
lis visos produkcijos gauta 
dėka to, kad paukštyno ob
jektai paprastai buvo atiduo
dami eksploatuoti pirma lai
ko.

Viso paukštyno statybos

Prezidentas Carteris susitinka ir kalbasi su Washingtone 
besilankančios Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos 
delegacijos pirmininku Boris N. Ponomarevu. Delegacija 
taipgi turėjo susitikimų su senatoriais ir kongresmanais.

Ką davė ir parodė Suomijos 
parlamento rinkimai?

Helsinkis, I. 17. (TASS- 
ELTA). Suomijoje pasibaigė 
pirmasis prezidento rinkimų 
etapas. Sausio 15-16 d. įvy
kus balsavimui, išrinkta res
publikos prezidento rinkikų 
kolegija, į kurią įėjo 300 
žmonių. Po mėnesio, vasario 
15 d., parlamente, ministrui 
pirmininkui K. Sorsai pirmi
ninkaujant, kolegija išrinks 
naują Suomijos Respublikos 
prezidentą šešeriems me
tams.

Šešių politinių partijų, jų 
tarpe Suomijos..-Komunistų

Savininkai vėl 
nutraukė derybas

Washingtonas. — Derybos 
tarp anglies savininkų ir 
Jungtinės Angliakasių Uni
jos vėl pakriko. Jas nutraukė 
minkštosios anglies pramo
nės savininkai, nes jiems ne
patinka unijos reikalavimas 
algų pakėlimo ir pagerinimo 
darbo sąlygų. Tai jau ketvir
tas derybų nutraukimas. Nė
ra žinios, kada jos vėl bus 
atnaujintos. Federalinių tar
pininkų pastangos išlyginti 
tarp kovojančių pusiu skirtu
mus nesiseka.

Šis minkštosios anglies 
180,000 kasėjų streikas gali 
tapti ilgiausiu streiku visoje 
Jungtinės Angliakasių Uni
jos 88 metų istorijoje!

užbaigimo ir perdavimo už
sakovams proga šiandien čia 
įvyko statybininkų ir naujo
sios įmonės gamybinio kolek
tyvo iškilmingas susirinki
mas.

Nuo jų daug kas priklauso Amerikos 
politikai pravesti Vid. Rytuose

Herman Frederick Eilts, Samuel W. Lewis
JAV ambasad. Egipte JAV Izraelyje ambasad.

partijos, socialdemokratų 
partijos, centro partijos ir 
kitų kandidatas yra dabarti
nis Suomijos prezidentas Ur- 
has Kaleva Kekonenas.

Kai kurios dešiniosios par
tijos iškėlė keturis kitus kan
didatus į prezidentus.

Čia paskelbtais negaluti
niais duomenimis, didžioji 
dauguma rinkėjų parėmė U. 
K. Kekoneno kandidatūrą. Iš 
300 rinkikų 260 yra U. K. 
Kekoneno perrinkimo į pre
zidentus šalininkai.

Kaip pareiškė po rinkimų 
ministras pirmininkas, Suo
mijos socialdemokratų parti
jos pirmininkas K. Sorsa, 
rinkimų rezultatai rodo, jog 
suomių tauta aktyviai parė
mė dabartinę šalies užsienio 
politiką. Ši politika, kuri 
tarptautiniuose santykiuose 
vadinama “Pasikivio—Keko
neno linija,’’-—-tai kursas sti
printi draugystę su Tarybų 
Sąjunga, aktyviai kovoti už 
taiką ir tarptautinį bendra
darbiavimą.

Dar negirdėti 
Amerikos 
kapitalistų pelnai

Washingtonas. —-Jau ap
skaičiuota, kad 1977 metų 
įvairių industrinių kompanijų 
ir korporacijų gryni pelnai 
pasieks 108 bilijonus dolerių. 
Tai rekordiniai pelnai. Tuo 
tarpu, kaip žinoma, pernai 
daug darbininkų buvo atleis
ta iš darbo ir suvaryta į 
bedarbių gretas. Ypač plieno 
ir automobiliu gamyboje dar
bo jėgos buvo sumažintos 
tūkstančiais darbininkų. Re
kordiniai pelnai pasiekti dar
bininkų sąskaita.

Praėjusių metų pabaigoje j 
buvo paskelbtas Tarybų Są
jungos prezidento Leonido 
Brežnevo įspėjimas NATO! 
militarinės sąjungos šalims,: 
kad jeigu bus pradėta neu
troninę bombą gaminti ir ją, 
išdėstyti Europoje, Tarybų 
Sąjunga ir kitos Varšuvos 
sutarties socialistinės šalys 
bus priverstos daryti tą patį. 
Padidės ginklavimosi lenkty
nės ir brandolinio karo grės
mė. Tas Brežnevo įspėjimas 
buvo pasiųstas ne tik NATO 
sąjungai, bet ir ją sudaran
čioms šalims atskirai.

Nekantriai buvo laukiama, 
kaip į tai atsilieps tos šalys. 
Po gana ilgo laukimo atėjo 
pranešimos iš NATO buvei
nės Belgijos sostinės Bruse- 
lio, kad pagaliau tos šalys

Žymioji veikėja vėl 
profesoriauja 
universitete

Angela Davis
San Francisco, Cal. — Žy

mioji Amerikos Komunistų 
Partijos veikėja Angela Da
vis pradėjo mokytojauti San 
Francisco State University. 
Ji vadovauja universitete 
teikiamam feminizmo klausi
mu kursui.

Kaip žinia, šį veikėja už 
priklausymą prie Komunistų 
Partijos ir jos pažangią poli
tinę veiklą 1969 metais buvo 
pašalinta iš profesoravimo 
Californijos Universitete Los 
Angeles Mieste. Kokia dide
lė pakaita!

Kova už jų išlaisvinimą 
nesustos

Raleigh, N. C. — Visuose 
šalies kampuose kyla pasi
piktinimas North Carolina 
gubernatoriumi James Hunt 
už atsisakymą išlaisvinti 
“Wilmington 10,” nekaltai il
giems metams įkalintus. 
Kaip žinoma, gubernatorius 
tik metais kitais bausmes 
sutrumpino. Net jau ir ko
mercinėje spaudoje jo poel
gis yra kritikuojamas.

Dovanojimas bausmės ir jų 
paleidimas reikštų pripažini
mą, kad šitie jauni kovotojai 
už žmogaus teises yra netei
singai nuteisti ir įkalinti. 
Gub. Hunt to nepadarė. Sa
vo ėjimu jis pateisino teismą 
ir rasistus.

Kova už “Wilmington 10” 
pilną ir greitą išlaisvinimą 
nesustos. Kaip tik priešin
gai, ji dar paaštrės.

Detroitas. — Fordo kom
panija atšaukia 66,000 auto
mobilių pataisymui. Jie yra 
su pavojingais defektais.

Brežnevo įspėjimą apsvarstė 
ir nutarė į jį atsakyti. Kiek
viena šalis atsakysianti at
skirai. Bet, matyt, ir vėl 
nebus skubinamas! , . . Žmo
nija paliekama didžiausiame 
susirūpinime.

Izraelis jau turi 
branduolinę bombą!

Washingtonas. — Centrali- 
nė Žvalgybos Agentūra 
(C. L A.) praneša, kad ji jau 
1974 metais žinojo, jog Izrae
lis moka pasigaminti ir gami
na branduolines bombas, bet 
iki šiol laikė didžiausioje 
slaptybėje.

Iš kur Izraelis gavo uraniu- 
mo, iš kurio branduolinė 
bomba gaminama? Ogi per 
savo agentus iš Jungtinių 
Valstijų. Apie tai negalėjo 
nežinoti .mūsų vyriausybė, 
bet nesiryžo sulaikyti Izraelį 
nuo branduolinio ginklavimo
si.

Washingtonas. — Vasario 
mėnesį prezidentas Carteris 
lankysis Naujoje Anglijoje. 
Ilgiausia, žinoma, apsistos 
Bostone. Bet jo pirmas su
stojimas bus Providence, 
R. L, vasario 17 dieną.

New Orleans. — Ku Klūks 
Klano lyderis David Duke 
pareiškė, kad šita fašistinė 
rasistinė organizacija pradė
jo platų visoje šalyje vajų už 
į savo gretas įtraukimą vidu
rinių mokyklų moksleivių.

Militarinės derybos 
atsinaujina

Jeruzalimas. — Izraelio 
premjeras Begin pranešė, 
kad Izraelio militarine dele
gacija sugrįžo į derybas su 
Egiptu. Šios derybos nutru
ko, kada Izraelis savo dele
gaciją atšaukė. Dabar, ma
tyt, Izraelio valdžia pakeitė 
nuomonę ir nori, kad dery
bos būtų tęsiamos. Tuo tar
pu politinės derybos tarp Iz
raelio ir Egipto pasilieka nu
trukusios.

Vyskupai puola 
komunistus

Roma. — Italijos Katalikų 
bažnyčios vyskupai išleido 
pareiškimą, dar kartą aš
triausiai pasmerkiantį komu
nistus—marksistus. Kadangi 
šiandien Italijoje Krikščionių 
Demokratų Partija yra val
dančioji partija ir kadangi 
dabar eina klausimas apie 
sudarymą naujos vyriausy
bės, kurion įeitų ir Komunis
tų Partijos atstovybė, šis 
vyskupų pareiškimas laiko
mas įsakymu krikščionims 
demokratams tokios vyriau
sybės sudarymui griežtai 
priešintis.

Havana. — Socialistinė 
Kuba palyginti mažas kraš
tas, bet ji turi gana didelį 
prekybinį laivyną. Ji tik tre
čioji po tokių didelių Lotyno 
Amerikos kraštų, kaip Ar
gentina ir Brazilija.
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Izraelio komunistai apie 
padėti Vid. Rytuose

Kai šiandien visur tiek daug kalbama ir rašoma apie 
įvykius ir visokius manevrus tarp Egipto ir Izraelio, o jokio 
susitarimo taikos reikalais nesimato, labai svarbu mums 
susipažinti su Izraelio Komunistu Partijos nusistatymu. 
Kaip i tai viską ji žiūri ir atsiliepia?

J klausima atsako “TA S S-ELTA” pranešimas apie nese
niai Tel Avive [vykusi Izraelio Komunistų Partijos Centro 
Komiteto plenumą. Kaip tik tuo svarbiu klausimu plenu
mas ir buvo laikomas. Pranešimas skamba:

“Izraelio Komunistų partijos CK griežtai pasmerkė 
Begino “taikos plana.” Šio plano tikslas, pabrėžiama 
pareiškime,—įamžinti arabų teritorijų okupacija. Jame 
visiškai neigiamos pagristos nacionalinės Palestinos arabų 
teisės, pavyzdžiui, jų teisė i apsisprendimą ir nepriklauso
mos valstybės sukūrimą.

Ryšium su Begino vyriausybės ketinimu ir ateityje 
užgrobtose arabų žemėse statyti Izraelio gyvenvietes 
Izraelio Komunistų partijos CK pareiškė, kad tokie veiks
mai yra atvira provokacija prieš arabų tautas, naujas 
iššūkis tarptautinei visuomenei ir taikos šalininkams pačia
me Izraelyje. Naujų gyvenviečių steigimas byloja apie tai, 
kad visos Begino kalbos apie taika, yra mėginimas 
užmaskuoti aneksijos ir karo politika.

Nurodęs, kad tarptautinis imperializmas, Izraelio ir 
arabų reakcija visokiais būdais mėgina sukliudyti teisingos 
ir tvirtos taikos įvedimui Vidurio Rytuose, plenumas 
pareiškė solidarumą su teisinga arabų tautų kova, paragino 
atnaujinti Ženevos taikos konferencija, kurioje dalyvautų 
visos suinteresuotos šalys, jų tarpe Palestinos Išsivadavi
mo organizacija.

Izraelio Komunistų partijos CK aukštai įvertino taikia 
Tarybų Sąjungos politiką Vidurio Rytuose. TSRS pozicija, 
sakoma CK pareiškime, visiškai atitinka Izraelio ir viso 
pasaulio taikingųjų jėgų siekius.”

“Jų kova yra mūsų kova”
> z •

Minkštosios anglies pasėjų streikas jau įžengė į devintą 
savaitę. Kasdien vis aiškiau darosi, kad anglies korporacijos 
yra pasimojusios ne tik šį streiką sulaužyti, bet ir pačią 
Jungtine Angliakasių Uniją pažaboti. Tą pradeda įmatyti 
vis daugiau ir daugiau kitų unijų. Vis daugiau ir daugiau jų 
pradeda suprasti, jog anglies savininkų ofensyvas prieš 
angliakasių uniją yra dalimi valdančiosios klasės užmojo 
suduoti smūgį visam šios šalies organizuotam darbininkų 
judėjimui, visoms darbo unijoms. Kaip tik tuo sveiku 
supratimu vadovaujantis Pittsburghe sudarytas platus 
Jungtinei Angliakasių Unijai Remti Komitetas, kurio šūkis 
yra: “Jų kova yra mūsų visų kova.”

Kaip žinia, aną dieną Los Angeles mieste įvykusi 
Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-GIO) konvencija vienbalsiai pasisakė už rėmimą 
180,000 angliakasių streiko ir unijos. Angliakasių kova 
plačiai diskutuojama visų darbo unijų miestų organizacijose. 
Visur reiškiamas angliakasiams solidarumas.

Bet atrėmimui šio samdytojų ofensyvo ir laimėjimui šio 
streiko moralinės paramos bei išreiškimo solidarumo ir 
simpatijos nebeužtenka. Streikas gali dar ilgai tęstis. Tuo 
tarpu pranešimai iš kovos lauko kalba apie reikalingumą 
daugeliui streikierių ir greitos medžiaginės pagalbos. Be to, 
yra nemažai streikierių suareštuotų. Jiems gintis teismuose 
reikalinga finansinė parama.

Nelaimė su satelitu
“Kosmosas 954”

Sausio 4 dieną mokslininkai pastebėjo, kad pernai rugsėjo 
18 dieną į erdvę paleistas branduoline energija operuojamas 
tarybinis satelitas “Kosmosas 954” pradeda nenormališkai 
veikti, bet nieko apie tai nebuvo sakoma. Tik sausio 24 
dieną, kai satelitas, skriedamas virš Kanados, visiškai 
sugedo ir leisdamasis į žemę atmosferoje sudegė, buvo 
pradėta spaudoje bei per televiziją ir radiją pradėta šaukti 
ir žmones gąsdinti dideliu radiacijos pavojumi visam šiam 
kontinentui. Tuoj Kanada ir Jungtinės Valstijos bendromis 
jėgomis pradėjo ieškoti, kur satelito likučiai nukrito ir koks 
yra nuo jų radiacijos pavojus tai apylinkei. Kol kas joks 
specialus, didelis pavojus nesurastas. Visi galime lengviau 
atsikvėpti. . .

Tačiau, iš kitos pusės, negalima sakyti, kad iš panašių 
nelaimių erdvėje nėra ir negali būti jokio radiacijos 
pavojaus. Betgi šimtą kartų didesnį radiacijos pavojų 
sudaro įvairūs žemėje branduoliniai bandymai bei branduo
linės energijos gaminimas. Reikėtų visiems energingiausiai 
siekti visus radiacijos pavojaus šaltinius pašalinti.

Beje, tik dabar visuomenė sužinome, kad lygiai tokių pat 
su branduoliniais reaktoriais erdvėje paleistų satelitų turi ir 
Jungtinės Valstijos—net devynis jų! Nėra jokio užtikrini
mo, kad su jais panašių nelaimių kada nors neatsitiks.

Dar daugiau: Tik dabar sužinome, kad vienas panašus 
Jungtinių Valstijų satelitas erdvėje sugedo ir susinaikino 
1964 metais, o kitas 1970 metais. Kodėl iki šiol tai buvo 
laikoma slaptybėje, o dabar dėl tarybinio satelito nelaimės 
tiek daug triukšmaujama?

Kas ką rašo ir sako Trečiasis atviras laiškas “Akiračių” redakcijai
DAR APIE JU 
TARPSAVINES 
PEŠTYNES

Kaip žinoma, šios šalies 
lietuviškų reakcinių naciona
listų fronto vadovybėje jau 
seniai eina aštri kova už 
dolerius ir vietas. Ir neatro
do, kad ji švelnėtų ar trauk
tųsi iš kelio. Tokia nuomonė 
susidaro iš jų spaudos plačiai 
žinomo bendradarbio Al. Gi- 
manto tuo klausimu pastabų 
“Savikovos plonybės” kana
diečių klerikalų organe “T. 
ž.” (sausio 19 d.). Jis rašo:

“Jūs, kanadiečiai lietuviai, 
tikriausiai nelabai jaučiate vi
bracijas, kurias, tegu ir ne- 
perdaug garsiai, nuolat suke
lia ne tiek žodiniai, kiek rašy
tiniai pokalbiai tarp Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir JAV 
Lietuviu Bendruomenės va
dovybių.

Neinant į gilius išvedžioji
mus, viena yra aišku—ne
sklandumai, nesutarimai tarp 
tų dvieju pačių stambiausių 
mūsų organizacinių vienetų 
yra gilūs ir nesiduoda spren
džiami. Būta įvairių pastangų 
iš vadinamųjų nešališkų 
sluogsnių, būta tam tikrų 
užsiangažavimų ir iš pusiau 
šališkų sferų, tačiau padėtis 
mažai kuo ir kur pasikeitė. 
Atrodo, kad abi puses skiria 
ne pėdos, bet mylios.”

Gimantas jau piktai:
“Skandalinga ir tiesiog ne

leistina, kad iki šiol tie mūsų 
didieji dar vis neranda bend
ros kalbos. Nenoromis prade
di galvoti apie artėjančius 
Vasario 16 minėjimus. Jų 
metu itin aiškėja būti ir nebū
ti skirtumai tarp “altininkų” 
ir “bendruomenininkų.” At
rodo, kad tai jau tokia JAV 
lietuvių dalia: visi sustoję ir 
vėl giedosime “vienybė težy
di,” nors nevienybė mūs ke
lius lydi. Nejaugi taip bus iki 
karsto lentos?

Al.. Gimantas, matyt, labai 
norėtų ta “savikovą” pašalin
ti ir besiperšančias frakcijas 
suvienyti. Peštynės nepade
da “vadavimo” raketui. Gi
mantas turi pamato pykti ir 
nervintis. >

IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ASAMBLĖJOS SESIJOS

Panelė R. Žymantaitė, 
smetonininkų “Dirvos” ko
respondentė Jungtinėse Tau
tose, rašo:

“Jungtinių Tautų generali
nė asamblėja 1977 metų pa
skutinę sesiją užbaigė gruo
džio 21 d. Šiais metais iki 
birželio mėn. pabaigos pa
skirti komitetai vykdys tos 
asamblėjos nutarimus.

Po trijų mėnesiu darbo, 
asamblėjos pirmininkas La
zar Mojsov (jugoslavas) 
džiaugėsi, kad susitarimai šį 
karta buvo priimti be didelių 
diskusijų, ypatingai, kas lie
čia pasaulio įvairių krizių pro
blemas. Jis pabrėžė, kad 
asamblėjos dienotvarkė buvo 
turtinga kaip niekada, net 
131 klausimas ir 142 kalbėto
jai, jų tarpe buvo prezidentų 
ir ministerių pirmininkų. 
Baigdamas sušuko: “Jungti
nės Tautos gyvuoja!”

Savaime aišku, kodėl ši 
sesija su tokiu pasididžiavi
mu užbaigta, nes komunisti
niai kraštai su savo simpati- 
kais turėjo nepaprastai dide
lę balsų persvarą. Balsavimų 
rezultatai daugumoj rodė, 
kad su Amerika eina tik 
nedaugiau tuzino, kai tuo 
tarpu Jungtinėse Tautose na
rių yra apie 147. Toje užbai- 
giamoj sesijoj kiekvienas kal
bėtojas pradėdamas pasisakė 
už kokią sritį kalba, tačiau 
tos kalbos buvo tik trumpų 
panegirikų žodžiai. JAV am
basadorius Andrew Young 
džiaugėsi, kad šita sesija ro
do, jog vystosi . susitarimai 
svarstant pasaulio proble
mas, o Rytų Europos valsty
bių atstovas Peter Florin

(Rytų Vokietija) pabrėžė, 
kad vienas iš didžiausiu šios 
sesijos laimėjimu yra tai, kad 
buvo priimta Sovietų Sąjun
gos pasiūlyta rezoliucija už 
sustiprinimą ir tvirtesnį įgy
vendinimą tarptautinės de- i 
tautės.”

Tarptautinė detentė reiš
kia tautu ir valstybių su 
skirtingomis santvarkomis 
taikų sugyvenimą ir bendra
darbiavimą. Tokia pasaulinė
je organizacijoje kryptis šiai 
korespondentei, matyt, labai 
nepatinka.

MŪSŲ TAUTIEČIO 
JACKAUS KINKOS 
DREBA

Savo “Keleivyje” (sausio 17 
d.) Jackus Sonda giliai atsi
dusęs šaukia:

“Italijos komunistai jau 
stovi prie vyriausybės durų. 
Sugriuvus premjero Giulio 
Andreotti vyriausybei, jie 
jau reikalauja kai kurių mi
nisterijų kėdės. Politiniai ko
mentatoriai dėl komunizmo 
Vakarų Europoje išaugimo ir 
Sovietų Sąjungos laimėjimų 
kaltina ir demokratines parti
jas, ir JAV neapdairumą bei 
detentinį įmigį.”

Taip, matyt, mano ir pats 
Sonda. Girdi:

“Italijoje ir Prancūzijoje 
komunizmą išugdė kitų parti
jų savanaudiškumas, dides
nių socialinių reformų baimė 
ir turtingųjų nenoras paauko
ti tautai savo gerovės dalies. 
Portugalijoje ir Ispanijoje ko
munizmą gaivino dešiniųjų 
diktatūra. Kituose kontinen
tuose Sovietų Sąjungos ir 
komunistų įtaka sustiprėjo 
dėl JAV valios ir ryžtingos 
veiklos stokos bei apgaulin
gos detentės raminančio snū
do. Dėl to šiandien komunis
tai stovi beveik prie atvirų 
Italijos ir Praųcūzijos vyriau
sybių duru, priartėję prie 
NATO ginklų sandėlių ir pla
nu.”

Bet kad nepalikti savo pa
sekėjus visiškoje beviltėje, 
redaktorius Sonda priduria:

“Žinoma, tokia padėtis dar 
toli gražu nėra pasaulio pa
baigos ženklas, nes politinės 
ir strateginės situacijos da
bar labai dažnai ir greitai 
keičiasi.”

PAVOJUS SUMAŽINTAS, 
BET NEPAŠALINTAS

Tarybinis dienraštis “Iz- 
vestijos” rašo:

“Socialistinės bendruome
nės šalių subendrintos pa
stangos pasidarė pasaulinėje 
politikoje vyriausiu faktoriu
mi. Jos padėjo Europoje pa
keisti ėjimą nuo šaltojo karo į 
detentę, nuo konfrontacijos į 
kooperavimą. Daugelis socia
listiniu šalių iniciatyvu ap
saugojimui taikos ir garanta
vimui Europos žmonių saugu
mo yra įrašytos į pokarinės 
diplomatijos metraščius. Kai 
kurios jų tapo įvykdytos 
praktikoje, o kitos tebėra 
mūsų kontinento užsienio rei
kalų dienotvarkėje . . .

Šiandien jau aišku, kad 
detentė protingos alternaty
vos neturi. Tačiau taipgi ge
rai žinomas ir kitas dalykas, 
kad ginklų lenktynės pasau
lyje tebeina, kad tie ginklai 
yra kraunami į sandėlius, ir 
nauji masinio naikinimo gink
lai yra gaminami.

Branduolinio karo grėsmė 
tapo sumažinta, bet toli gra
žu nepašalinta. Šiose sudė
tingose ir prieštaringose są
lygose Tarybų Sąjunga ir 
kitos fraternališkos šalys su 
pasiryžimu darbuojasi politi
nę detentę papildyti militari- 
ne detente . . .”

Pakritikavęs Jungtinių 
Valstijų ir kitų NATO kapita
listinių šalių kaip tik priešin
gą nusistatymą, dienraštis 
sako: “Laiko mažai. Pirma, 
negu bus pervėlu, būtinai 
reikia sulaikyti ginklų varžy-

Duoti žodį “Akiračių” mėn
raštyje lietuvių tautos jauno
sios generacijos atstovams, 
gyvenantiems ir kuriantiems 
naują gyvenimą Tarybų Lie
tuvoje “Akiračių” redakcija 
ir Bronys Raila nesutinka ir 
mano pasiūlymą atmeta. Jis 
rašo: “Niekam neužtenka pa
pasakojimo. Dabar ištvirkę 
vakariečiai patys nori pama
tyti ir įsitikinti.” Tai važiuo
kit, gerb. “ištvirkę vakarie
čiai,” pažiūrėkit ir įsitikinkit, 
kaip gyvena Jūsų tautiečiai 
Tarybų Lietuvoje. “Tėviš
kės” draugija padėjo ir padės 
visiems rimtai ir objektyviai 
žiūrintiems į savo tėvų krašto 
dabartį tiek senosios kartos 
išeiviams, tiek išeivijos jau
nosios generacijos atsto
vams. Pirmoje eilėje, žino
ma, mes padedame išeivijos 
pažangaus judėjimo daly
viams ir tiems, kurie nors ir 
nedalyvavo pažangiajame ju
dėjime, bet ir nešmeižė Tary
bų valdžios Lietuvoje.

Bet kitas reikalas su tais 
išeiviais, kurie per visą Tary
bų Lietuvos gyvavimo laiką 
ne tik svajojo sugrąžinti bur
žuazijos valdžią Lietuvoje, 
bet ir aktyviai veikė prieš 
besikuriančią socialistinę Lie
tuvą. Parsidavę tarptautinio 
antikomunizmo jėgoms, jie 
darė viską, kad tik lietuvių 
tautai būtų blogiau, kad tik 
kaip nors pristabdytų jos pa
žangą, pasidžiaugtų jos nepa
sisekimais. Ką mes paveldė
jom išviję vokiškuosius fašis
tus iš Lietuvos ir kartu su 
jais išdūmus okupacijos me
tais jų pastatytiems “vado
vams,” kuriuos rėmė lietuviš
koji buržuazija, Jūs p. Br. 
Raila gerai žinote. Apie tai, 
atrodo, turėtų žinoti ir ponai 
iš “Akiračių“ redakcijos. 
Mums buvo labai sunku, bet 
mums padėjo visos Tarybų 
Sąjungos tautos, kurioms 
taip pat buvo sunku, nes ir 
jos gydė karo meto žaizdas.

„ Čia ir pasirodė, ką gali 
mūsų socialinė ir ekonominė 
sistema. Per trumpą laiką 
lietuvių tauta pasiekė tai, ko 
antitarybiniai “pranašai” vi
siškai nesitikėjo. Dabar, ka
da lietuvių tauta gyvena ge
rai, tie ponai “vis dar “ateis
tai,” vis netikintys” ir nori 
atvažiuoti inspektoriais su 
Jumis p. Br. Raila priešakyje 
patikrinti ir paieškoti, gal dar 
yra kas blogai. Ačiū! Lietuvių 
tauta turi savo tarybinę jau
nąją generaciją. Iš liaudies ji 
išaugino talentingus moksli
ninkus, ekonomistus, visų 
liaudies ūkio šakų specialis
tus, rašytojus, žurnalistus ir 
kultūros veikėjus, žinomus 
ne vien Lietuvoje, bet ir 
p^čiajame pasaulyje. Jie ma
to ir supranta mūsų trūku
mus, kartu su visa tauta 
ieško būdų, kaip tuos trūku
mus pašalinti.

Nors ir gyvendami bran
daus, išvystyto socializmo 
santvarkoje, lietuviai dar ne 
“angelai be trūkumų.” Bet 
lietuviai žino, ko jie nori, ko 
siekia ir yra tikri, kad pa
sieks. Todėl mums nereika
linga buržuazinių nacionalis
tu, Jūsų vadinamų “vakarų 
mentaliteto žmonėmis,” in
spekcija. Kas nori pas mus 
atvykti kultūringu ir padoriu 
svečiu—prašom! Priimsim, 
parodysim, supažindinsim, 
kartu pasidžiaugsim tuo, kas 
pasiekta, pasiguosim, kas dar 
nesiseka, pasidalinsim dvasi
nėmis vertybėmis, pavaišin- 
sim tuo, ką turim. Todėl 
išeivijos ir lietuvių tautos 
kultūrinius ryšius mes su
prantame, kaip priemonę 
išeivijos lietuvių kalbos išlai
kymui, jos tautinės kultūros 
turtinimui, kaip tautinės dva
sios sėmimą iš tautos bran
duolio gelmių ir bendražmo- 

bas ir siekti nusiginklavimo, 
visų pirma branduolinio nusi
ginklavimo.”

ant žemės ir bus taip, kaip 
buvo “senais, gerais buržua
ziniais laikais.” Pamatę, kad 
tai utopija ir j Lietuvą grįžta 
tarybų valdžia, jie prisiminė 
liaudžiai duotą priesaiką, ir 
bijodami už jos sulaužymą 
bausmės, išbėgo kartu su 
hitlerininkais, o paskui atsi
dūrė vakaruose.

Bet buvo daug ir tokių, 
kurie suprato, iš kur lietuvių 
tautai gręsia mirtinas pavo
jus, o kas neša perspektyvas 
laisvos lietuvių tautos egzis
tencijai, kas užtikrins laisvę 
jos kultūros vystymuisi ir 
tautos vispusišką pažangą. 
Tai buvo ne keletas Lietuvos 
karininkų su gen. V. Vitkaus
ku, VI. Karveliu, A. Čepu 
priešakyje, o didelė grupė 
sudariusi tarybinės Lietuviš
kos divizijos karininkų bran
duolį. Daug jų žuvo kovoje su 
hitlerininkais. Likę gyvi po 
karo kartu su savo tauta 
aktyviai įsijungė į naujos so
cialistinės Lietuvos kūrimą. 
Tai kas gi sulaužė savo “prie
saiką tėvynei” ir nuėjo “ginti 
lietuvių tautos garbę” ne su 
tauta, o su tais, kurie plana
vo, kad lietuvių tauta privalo 
išgaruoti kaip “lašas van
dens, ant įkaitinto akmens”?

“Akiračių” redakcija Bro
nio Railos žodžiais mane per
spėja: “istorija vieną kartą 
susirauks, ir gal labai . . . 
“Galiu atsakyti: tiems, kurie 
kovojo fronte su hitlerinin
kais, ji raukėsi daug kartų ir 
mes prie to pripratę. 0 
tiems, kurie nepanoro kovoti 
kartu su lietuvių tauta ir 
laisvu noru nuo jos atsisky
rė—ji seniai šypsosi!

P. Petronis

Iš laiškų
LAISVĖS KOLEKTYVUI

Mielieji, pasidalinkite visi, 
kad paragauti mūsų sodo 
vaisių.

Su linkėjimais—
Paul ir Aldona Aleknai

Seminole, Fla.

“Laisvės” kolektyvas šir
dingai dėkoja.

* * *
Mielas Drauge Redaktoriau,

Sveikinu Jus ir visus lais- 
viečius su Naujaisiais. 1978 
metais ir linkiu visiems sti
priausios sveikatos ir šviesios 
ateities Jūsų visų gyvenime. 
Ir linkiu, kad šiais 1978 me
tais visur žmonės suprotėtų 
ir padarytų pasaulyje taiką 
be ginklų, be sprogimų, be 
maišymo žemės su dangumi, 
be naikinimo jaunų gyvybių, 
vienu žodžiu, kad visi, visi 
blogumai mūsų žemelėje iš
nyktų ir kad nors sykį duotų 
jai lengvai atsikvėpti ir links
mai šypsotis . . . Lucy

giškų kultūrinių vertybių, su
kauptų išeivijoje perdavimą 
savo tautai.

Išeivijos ir tautos kultūri
nis bendravimas ir ryšiai ga
limi tik taikaus sambūvio 
tarp pasaulio tautų sąlygo
mis. Todėl jis turi būti neat
skiriama kovos už taiką dali
mi. Kultūrinis bendravimas 
su tautos branduoliu pirmiau- 
sijf reikalingas išeivijos jau
nąja! generacijai, o ne kam 
kitam.

Jūs, p. Br. Raila, “Akira
čiuose” teigiate, kad turite 
teisę mūsų “spaudoje pasida
linti mintim, laisvai pasikal
bėti apie buržuaziją, jos kės
lus, nepriklausomybines fan
tazijas ir t. t.” Tokios teisės, 
p. Br. Raila, Jūs neturite. Ir 
ne dėl to, kad “Tėviškės” 
draugijos pirmininko nera
mus tonas, arba, kad Jūs 
“penkis dvarus Lietuvoje pa
likote.” Kad dvarų Jūs nepa
likote, mes žinome, bet kad 
aktyviai gynėte dvarininkų ir 
buožių interesus buržuazinė
je Lietuvoje, o joje valdžią 
paėmus darbo liaudžiai, sten
gėtės, kad Lietuvos žemelė 
būtų padalinta, jeigu ne sa
viems, tai vokiškiems dvari
ninkams—tai jau neginčytini 
faktai. Tarybų Lietuvoje ne
bėra nei buržuazijos, nei dva
rininkų. Ir nebus. Todėl pa
sakos apie “buržuazijos kės
lus ir fantazijas” lietuvių tau
tai nebereikalingos. O apie ką 
kitą Jūs galėtumėte papasa
koti?

Kitas reikalas, jeigu lietu
vių išeivijos jaunoji generaci
ja nori pasikalbėti su mūsų 
jaunimu kultūros klausimais. 
Mes tą kalbą suprantame, 
kaip pasidalijimą mintimis 
rimtai, argumentuotai ir be 
chamizmo.

Noriu dar tarti keletą žo
džių apie tą, jūsų teigimu 
“nedaugeli nepriklausomos 
Lietuvos karininkų, kurie bu
vo išmitę jos duona ir dvasia 
... ir savo priesaiką sulau
žė . . .”

Lietuvos liaudis, paėmusi 
valdžią į savo rankas, buvu
sią buržuazinės Lietuvos ka- 
rininkiją priėmė visą ir paliko 
ją tarnauti lietuviškame Rau
donosios Armijos korpuse. Ji 
davė priesaiką ginti Lietuvos 
liaudies interesus. Tik maža 
dalelė, pareiškusi, kad ji yra 
vokiečių kilmės, išvyko į Vo
kietiją arba slapčia perbėgo 
sieną. Reikia pasakyti, kad 
buvusios buržuazinės Lietu
vos karininkija, išauklėta 
buržuazinio nacionalizmo ir 
fašizmo dvasioje, ne iš karto 
priėmė naujos tarybinės san
tvarkos idėjas. Daugelis svy
ravo. Vokiškieji fašistai, pa
sinaudodami tuo, išvystė ak
tyvią veiklą Lietuvos karinin
kijos tarpe. Iš fašistuojančių 
karininkų jie praktiškai for
mavo antitarybines grupes. 
Bronys Raila 1940-1941 m. 
buvęs Berlyne “Lietuvių Ak
tyvistų Fronto ginklu laisvin
ti Lietuvą” propagandos vir
šininku, turėtų labai gerai 
žinoti tos veiklos rezultatus. 
Dalis fašistų suvedžiotų kari
ninkų buvo Tarybų valdžios 
areštuoti, o dalis, karui prasi
dėjus, nuėjo ginti “tautos 
garbę,” kartu su vokiškai
siais fašistais, žudė tarybi
nius aktyvistus ir besitrau
kiančius Raudonosios Armi
jos karius, vėliau tarnavo 
vokiškoje policijoje, žudikų 
batai jonuose Baltarusijoje, 
žudė žmones Kauno devinta
jame forte, Paneriuose ir ki
tose vietose.

Buvo daug ir tokių, kurie 
nenuėjo tarnauti vokiškiems 
fašistams, bet nenuėjo ir 
prieš juos, kartu su Raudoną
ja Armija. Jie laukė “stebuk
lo,” kad gal Lietuva ims ir 
pakils į padanges, ir kol že
mėje vyks dviejų socialinių ir 
ekonominiu sistemų ginkluo
ta kova, išlauks jos pabaigos. 
Paskui žaismingai vėl nusileis

• RYKLIAI MĖGSTA... 
MUZIKĄ

Per pastaruosius kelerius 
metus Australijos pakrantėse 
nuo ryklių užpuolimo žuvo 
apie 400 žmonių. Grupė 
Australijos mokslininkų, va
dovaujama prof. Teo Brauno, 
ėmėsi spręsti problemų, kaip 
sumažinti ryklių pavojų. 
Mokslininkai pastabėjo, kad 
Šiuos kraugeriškus vandeny
no gyventojus vilioja muzika. 
Vos tik paplūdimyje pasf- 
girsta bet kokia melodija, 
rykliai plaukia artyn prie mu
zikos instrumento ar garsia
kalbio. Priplaukę plėšrūnai 
įdėmiai klausosi ir pamažu nu
grimzta j transų.

• „MOKYTA11 
BEŽDŽIONĖ

Gorila Koko, gyvenanti 
San Francisko zooparke, per 
penkerius mokymosi metus 
įjų mokė Stenfordo universi
teto mokslininkai) išmoko 
daugiau kaip 225 Ženklus, 
kurie reiškia įvairius daiktus, 
ir dabar ji susigalvoja naujus 
ienklus pirmų karių mato
miems daiktams, „kalbasi" 
pati su savimi ženklų kalba 
apie daiktus, kurių tuo mo
mentu nė nemato, ir netgi 
naudojasi ženklais apgaulei. 
Mokslininkai pažymi, kad šios 
beždžionės išsivystymo lygis 
yra toks, kaip psichiškai atsi
likusių vaikų.
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“Naujienų” Pranašysčių 
Pakaita—

3-IAS PUSLAPIS

PRISIMINIMAI APIE
PROFESORIŲ V. RUOKJ

Tęsia “Akiračiai”
Spauda yra didelės kultū

ros, apšvietos ir propagan
dos įrankis. Ji gali būti ge
riausias žmogaus draugas, 
aršus priešas ar niekadėjas. 
Priklauso kas ją kontroliuoja 
ir kieno interesams ji tarnau
ja. Daugumoje Amerikos ko
mercinė spauda yra didžtur
čiu nuosavybė, pelno motyvu 
leidžiama. Tad ir laikraščių 
savininkų samdyti redakto
riai ir reporteriai turi rašyti, 
tokią informacija ir propa
ganda skleisti, kaip bosai ir 
jų siekiamų pelnų interesai 
reikalauja.

Lietuviu spauda neskaitlin
goje i šei v i jo j sunkiai ekon o - 
miniai verčiasi, tai ir jų re
dakcijų darbuotojai kuklų at
lyginimą tegauna. Pažangie
čiu vspauda skaitytojų palai
koma gausia finansine para
ma. Nacionalistų spauda 
gauna namažai ir komerciniu 
skelbimų, tai gal kiek leng
viau pasilaiko. Bet praturtė
jimui pelno motyvo nėra. Ta
čiau ideologiniai pasaulėžiū
ros skirtumai labai aštrūs.

Toks ideologinis pasiskir- 
stimas egzistuoja per 70 me
tų. Daugiausia jis išryškėjo 
po Rusijos Spalio revoliuci
jos. Dešinieji nacional socia
listai su P. Grigaičiu prieša
kyje užgrobė “Naujienas” ir 
per daug metų, daug kartu 
skelbė pranašystes, ir net 
nustatinėjo datas, kada Ta
rybų Sąjungos valdžia su
grius ir sugrįš kapitalistine 
santvarka. O kada 1941 m. 
hitlerinės Vokietijos armija 
užpuolė Tarybų Sąjungą, tai 
“Naujienų” angliškam sky
riuje sušuko “Three Cheers 
for Hitler!”, ir vėliau skelbė, 
kad vokiečių armija pereis 
per Rusiją kaip peilis per 
košę. '

Dabar matome kas iš tų 
pranašysčių išėjo. P. Grigai
tis seniai užmigęs amžinu 
miegu ilsisi Čikagos lietuvių 
Tautinėse kapinėse, o Tary
bų Sąjunga pernai paminėjo 
jos gyvavimo 60 metų sukak
tį.

Dabar Grigaičio įpėdinis 
Martynas Gudelis kitokios 
rūšies propagandistas. Jis su 

, pamėgimu rašo, kad Lietu
voje prie kiekvieno lietuvio 
stovi rusas ir verčia dirbti, 
kad daugiau pagamintų pro
duktų išvežti į Rusiją. Anti
tarybinių nuotaikų pagautas, 
pakeiksnoja Lietuvos komu
nistus prisukdamas jiems 
“batlaižiu’,” “išdaviku” ir ki
tokius epitetus; kad išlieti 
neapykantos pagiežą ant po- 
perio, lyg kokią sąžinės išpa
žinti atlikti.

Ši “Naujienų’’ istorijėle 
Amerikos lietuviams gerai 
žinoma.

“Naujienos” savo stiliumi 
ir straipsniu temomis taip 
nuseno, jog jeigu nebūtų tar
pusavio piautynių, Tarybų 
Sąjungos ir Tarybų Lietu
vos, nebūtu ką rašyti. Poka
rio metais atvykusių pabėgė
liu banga dar labiau suvulga
rino laikraščio antitarybinį 
turinį.

Tu naujuju ateivių vaikai 
turėjo proga mokytis univer
sitetuose, įsigijo beclerio, 
magistro ir daktorato laips
nius. Skelbėsi esą naujos 
eros liberalai, ir susibūrę Či
kagoje pradėjo leisti atviro 
žodžio mėnraštį “Akiračiai.” 
Iš kartu atrodė, kad bus 
keliama mintis plėsti kultūri
nius ir mokslinius ryšius su 
Lietuvoje esama gausia jų 
amžiaus jaunu žmonių inteli
gentija. Gal būt tie liberališ
ki jaunuoliai pradėjo senti ir 
konservatėti, 1977 metais, 
kai iš kokios Mikaldos kny
gos, pradėjo pranašauti Ta
rybų Sąjungos sugriuvimą, 

, pamėgdžiodami senas “Nau
jienų” pranašystes.

Štai 1977 m. lapkričio mėn.

“Akiračiu” laidoje tūlas Algi
mantas Gavenis, rašydamas 
apie Rusijos Spalio revoliuci
ją, cituoja iš “U. S. News Ū 
World Reports,” anglo žur
nalisto Bernardo Levino 
straipsnį, kad “Jau paruoš
tas naujos revoliucijos dega- 
las (. . .) Betrūksta tik deg
tuko.” Ir Tarybų Sąjunga 
subyrės! Kad sutvirtinti ta 
pranašystę, surado kokį tai 
prancūzą istoriką Emmanuel 
Todd, kuris Gavenio pagei
daujama mintį irgi skleidžia. 
O “Akiračiai” (N. 9-tas) pa

talpino iš Lietuvos vykusio į 
Izraelį, bet apsigyvenusio 
Anglijoje A. Štromo straips
nį, kur rašoma, “kad šiandie
na tarybinėje visuomenėje 
neliko nei vieno žmogaus, 
kuris būtu nuoširdus mark
sistas ar komunistas, kuris 
nors per nago juodymą tikė
tu į tą santvarką, kuri Tary
bų Sąjungoje viešpatauja.” 
Toliau siūlo ne reformas, “o 
revoliucinio egzestuojančio 
režimo pakeitimą kitu, iš es
mės nekomunistiniu režimu.? 
Suprantama, kapitalistiniu, 
su kito žmogaus išnaudojimo 
teise. Ant galo A. Štromas 
ragina išeivijoje sukurti “po
litinių struktūrų modelius,” 
kaip tik socialistinė santvar
ka subyrės, vykti ten valdy
ti. Gal kas tam iš akiratinin- 
kų yra pasiruošę?

“Akiračiu” vedama prana
šysčių kampanija labai inten
syvi. Kiek vėliau N. 8-tam 
tilpo vieno iš redaktorių pa
rašytas interviu su išvarytu 
rusu Andriejų Amarliku, kur 
taip pat pranašauja Tarybų 
Sąjungos sugriuvimą ne vė
liau kaip 1984 metais.

Tokie dvasios vargšai 
Štromai, Levinai. Todėl ir 
armalikai tiek galės savo fan
tazijas realizuoti, kaip maty
ti savo ausis be veidrodžio.

Tarybų Sąjungoje, tai yra 
ir Lietuvoje žmonės, apsau
goti nuo nedarbo, nuo inflia
cijos, dirba, kuria socialistinį 
gyvenimą, ir tas gyvenimas 
kasmet gerėja. Čia atvykę 
keli kapitalistu agentėliai 
niekalus plepa, nes jie gauna 
iš lengvatikiu materialę pa
rama, iš tų, kurie tikrovės 
vietoje sukuria tokį pasaulį, 
kokį norėtų jie matyti. Galė
čiau eiti į lažybas—kaip ka
daise velionis L. Jonikas sa
kydavo, jog iš tokių “Akira
čiu” pranašysčių istorija pa
sišaipys, kaip dabar galime 
pasišaipyti iš buvusių Nau
jienų” pranašysčių.

Kadaise Gliaudą “Dirvoje” 
Akiračius” pavadino “Mask- 
viračiai.” Dabar ponas Gliau
dą turėtu viešai atsiprašyti, 
nes “Akiračiai” perėme iš 
“Naujienų” tęsti T. S. žlugi
mo pranašystes.

Skaitau “Akiračius nuo 
pirmo išleisto numerio. Net 
koktu pagalvoti, kad 1977 
metais “Akiračiai” pradėjo 
vaikščioti seniai “Naujienų” 
pramintais šunkeliais.

“Akiračių” skaitytojas

>00 , 
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Vilniaus klinikinėje ligoninėje atidarytas pirmasis Lietuvoje hiperbarinės Ūksigenaci- 

jos skyrius. Čia ligoniai gydomi “sutirštintu” deguonimi. Jie valandai kitai pasodinami 
arba paguldomi i barokameras—dailius, hermetiškus stiklo namelius, kuriuose slėgi 
galima pakelti iki trijų atmosferų. Barokamerose sėkmingai gydomi žmonės su įvairiais 
kraujotakos sutrikimais, apsinuodiję smalkėmis ir kitomis medžiagomis, po dideliu 
nudegimu ir kt. Suspausto deguonies mikroatmosferoje daug geriau gyja žaizdos, lieka 
mažesni randai, greičiau normalizuojasi medžiagų apykaita po sunkiu operacijų. 
Maskvoje neseniai pradėjo veikti ligoninė, kur barokamerose—operacinėse daromos 
širdies bei kitos sudėtingos operacijos. A. Sabaliausko nuotrauka

LAISVĖ

Puikiai padirbėjo jubiliejiniais Didžiojo Spalio metais 
Lentvario kilimu fabriko kolektyvas. Virš metinio plano 
vartotojams buvo patiekta 36 tūkstančiai kvadratianių 
metru kilimu.

Nuotraukoje: viena geriausių Lentvario fabriko kilimu 
audėju R. Matulaitė. M. Baranausko nuotrauka

DIDELIS RŪPINIMASIS ŽMONIŲ 
SVEIKATOS APSAUGA

Profesoriaus konsultacija— 
kiekvienam

Lietuvos Dailės instituto 
absolventas Alfredas Šatas 
savo diplomini darbą—tapy
bos drobę “Kardiologai” de
dikavo Kauno chirurgui pro
fesoriui Jurgiui Brėdikiui. 
Studentas šventai įsitikinęs, 
kad tik dėka šio puikaus 
specialisto jis vėl gyvena, vėl 
regi visas pasaulio spalvas, 
vėl mokosi, piešia.

Alfredas Šatas sunkiai sir
go. Liga sparčiai,progresavo, 
ir išgelbėti vaikiną galėjo tik 
širdies operacija. Ji ir buvo 
atlikta Kauno klinikinės ligo
ninės kardiochirurginiame 
centre, vadovaujant TSRS 
medicinos mokslų akademi
jos nariui-korespondentui 
profesoriui J. Brėdikiui. 
Operacija pavyko.

Šatu šeima ryšium .su šia, 
pačios aukščiausios kvalifika
cijos medicinos pagalba jų 
sūnui jokių finansinių sunku
mu neturėjo. Tiek gydymas, 
tiek išlaikymas ligonio ligoni
nėje, tiek pagaliau ir pats į 
širdį įsiūtas mechaninis vož
tuvas pacientui nieko nekai
nuoja.

Sudėtingiausios širdies 
operacijos šiandien jau nebe 
sensacija. Tai Kauno klinikų 
kasdienybė (analogiškas kar- 
diochirurginis centras veikia 
ir Vilniųje(. Profesorius J. 
Brėdikis pasakoja, kad nė 
vienas ligonis, kuris kreipėsi 
į Kauno kardiochirurginį 
centrą, negavo neigiamo at
sakymo.

— Argi is tiesų širdies 
operacija šiandien pas mus 
yra kiekvienam prieinama? 

kad Kauno

klausiame profesorių J. Brė- 
dikį.

— Taip. Mes netgi patys 
išeiname pasitikti ligonių,— 
sako jis.—Jau nusistovėjo 
tokia tvarka, 
kardiochirurgai sistemingai 
vyksta j savo zonos rajonus 
ir miestus, konsultuoja šir
dies ligomis sergančius ligo
nius, atrenka pačius sun
kiausius, jei reikia — siūlo 
operuotis;' ■ °' •

... Neseniai teko dalyvau
ti Griškabūdžio ambulatori
jos atidaryme. Nedideliame 
Šakiu rajono miestuke iškilo 
modernus kaimo sveikatos 
apsaugos kompleksas: keturi 
gydytojo kabinetai, klinikinė 
laboratorija, procedūriniai 
kambariai, fizioterapijos blo
kas, vaistinė, butai medici
nos darbuotojams. Vienas 
kabinetas, kaip paaiškino,— 
profesoriams. Pagal iš anks
to sudaryta grafiką čia ligo
nius konsultuos žymiausi 
respublikos medicinos centrų 
specialistai. “Profesorių va
landos” taip pat organizuoja
mos didesnėse pramonės 
įmonėse, statybos organiza
cijose, aukštosiose mokyklo
se.

Tokią labai kvalifikuotą 
medicinos pagalbą, kaip 
mums nurodė Sveikatos ap
saugos ministerijoje, garan
tuoja pakankamas gydytoju 
skaičius. Dešimčiai tūkstan
čiu Tarybų Lietuvos gyven
toju dabar vidutiniškai tenka 
34 gydytojai. Kas penkiolik
tas gydytojas turi medicinos 
daktaro ar kandidato laipsnį.

Vida Petrauskaitė

[Pabaiga iš praeito num.]
Paklausinėjęs trejetą va

landų, V. Ruokis paklausė, 
kas dėstė chemiją Kursko 
matininkų mokykloje. Atsa
kiau, kad Kursko gubernijos 
agronomas Kapitonov Vasilij 
Pavlovič.

— Žinau, pažįstu, — tarė 
V. Ruokis,—labai gabus ir 
darbštus agronomas, tik pa
mišęs nuo chemijos, ypač 
silikatų . . .

— Toks tokį pažino ir prie 
alaus pavadino,—tarė inž. Z. 
Pacevičius.

Per egzaminus man susida
rė įspūdis, kad V. Ruokis— 
visapusiai išsimokslinęs, gi
lus agronomas—teoretikas, 
vaikščiojanti agronominė bei 
cheminė enciklopedija.

Kai kuriais klausimais V. 
Ruokio pažiūros skyrėsi nuo 
daugumos. V. Ruokis nekar
tą yra pareiškęs, kad į aukš
tąsias mokyklas reikia priim
ti tik baigusius gimnaziją, 
bet jokiu būdu negalima 
priimti baįgusių techniku
mus: aukštoji mokykla turi 
išauklėti ne tik aukštai kvali
fikuotą gerą specialistą, bet 
visapusiai apsišvietusį inteli
gentą. Tokio inteligento 
aukštoji mokykla nepajėgia 
padaryti iš baigusio techni
kumą: technikume nemoko
ma pasaulinės dailės literatū
ros, pasaulinės istorijos, psi
chologijos. logikos, filosofi
jos, matematikos bei gamtos 
mokslų, kuriuos technikumas 
pakeičia specialybei taikomo
mis nuotrupomis. Todėl, bai
gęs technikumą (bet nebai
gęs gimnazijos) ir paskui 
aukštąjį mokslą, tampa ne 
aukštos kvalifikacijos - giliu 
specialistu, bet savotišku 
amatininku, erzac inteligen
tu, kaip sakydavo V. Ruokis. 
Bet čia V. Ruokis nevisuo- 
met buvo nuoseklus. Taip, 
Lietuvos Agronomų sąjun
gos narių dauguma pradžioje 
buvo baigę Žemės ūkio tech
nikumą. Išleidus akademijai 
porą-trejetą laidų, kilo suma
nymas organizuoti prie Lie
tuvos Agronomų sąjungos 
diplomuotų agronomų sekci
ją, iniciatorių grupėje V. 
Ruokis griežtai pasisakė 
prieš tą sekciją. Vienok, or
ganizavus sekciją, V. Ruokis 
dalyvavo joje aktyviai.

V. Ruokis nevalgė mėsos, 
nenaudojo valgomosios drus
kos. Kadangi daugumoje, ke
pant duoną ir pyragą, varto
jama valgomoji druska, V. 
Ruokis dažnai nešiodavosi 
gabalą pyrago, suvyniotą į 
popierį. Tą jis darydavo ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je. Man teko drauge su V. 
Ruokiu būti Latvijoje, Esti
joje., Suomijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje, Danijoje, Olandi
joje, Škotijoje. (Nors šiaip 
V. Ruokis buvo šykštokas, 
bet ekskursijoms nesigailė
davo pinigų ir važiuodavo 
savo lėšomis užsienin su mie
lu noru). Iškilmingų pietų 
arba iškilmingos vakarienės 
metu V. Ruokis paprašydavo 
stiklinę pieno (arba grietinė
lės), išsivyniodavo iš popie- 
rio gabalą pyrago ir valgyda
vo .. .

V. Ruokis neskųsdavo 
barzdos, ūsų, bet ilgų plaukų 
nemėgo, nenešiojo nei plos- 
čiaus nei kailinių. Žiemą-va- 
sarą vaikščiodavo apsivilikęs 
atsagstytą švarką, pliku kak
lu —plika krūtine—dekoltuo
tas. Sandalės ant basų kojų, 
be kojinių. Tai kartais suda
rydavo jam nemalonumų, 
nes nepažįstą žmonės palai
kydavo jį ne mokslininku, 
bet keistuoliu. Man prisime
na vienas nuotykis. 1924 me
tų rudenį aš dirbau matinin-

PROF. J. PETRAITIS

ku Zarasų apskrityje. Gyve- j 
nau pas kunigą—ateistą dak
tarą Čepėną. Labai šaltą 
ankstyvą rytą su kunigu val
gėme pusrytį. Į valgomąjį 
įėjo kunigo motina ir tarė:

— Su kunigu nori pasikal
bėti kažkoks pusnuogis žyde
lis: sušalęs, visas dreba.

Į kambarį įėjo V. Ruokis: 
be plošciaus, švarkas ir 
marškiniai atsagstyti-dekol- 
tuotas; kelnių blauzdos atrai- 
tytos. Sandalės ant basų ko
jų. Aš pasisveikinau su V. 
Ruokiu ir supažindinau su 
kunigu. V. Ruokis pasakė, ! 
norįs ištirti ežero salų dirvo
žemį ir paprašė paskolinti 
laivelį bei kastuvą. Kunigas 
pakvietė V. Ruoki pusry
čiauti, bet jis paprašė stikli
nę pieno, išsivyniojo iš po- 
pierio pyrago gabalą ir pa
valgė. Paskui visa ekspedici
ja nuplaukėme į ežero salas 
tyrinėti dirvožemio.

Vienok, vieną kartą prof. 
V. Ruokis buvo susišukavęs 
barzdą ir ūsus, apsivilikęs 
krakmolintus marškinius, už
sisagstęs marškinius bei 
švarką, po kaklu pasisegęs 
kaklaryšį. Tai buvo Olandijo
je—tarptautinio Žemės ūkio 
instituto gyvulininkystės 
sekcijos suvažiavime. Lietu
va buvo tarptautinio žemės 
ūkio instituto narys. Tame 
institute Lietuvą atstovavo 
užsienio reikalų ministras 
Zaunius. Į instituto ir jo 
sekcijų posėdžius su ministru 
Zauniu važiuodavo 3 patarė
jai: 1) ekonominiams ir ben
driems ūkio klausimams— 
prof. Jurgis Krikščiūnas, 2) 
fitotechniniams—žemdirbys
tės klausimams—prof. Juo
zas Tonkūnas ir 3) gyvulinin
kystės klausimams—dakta
ras Matia Veitas, o vėliau— 
M. Veitui mirus—šių eilučių 
autorius. Olandijoje įvyko 
Tarptautinio žemės ūkio in
stituto gyvulininkystės sek
cijos posėdžiai. Prof. J. Ton
kūnas negalėjo važiuoti,—jo 
vieton važiavo prof. V. Ruo
kis ir Olandijon nuvažiavo
me: ministeris Zaunius, prof. 
J. Krikščiūnas, prof. V. Ruo
kis ir aš. Delegacijas visas 
vienu laiku priėmė Olandų 
karalienė. Delegatai buvo 
apsivilkę frakais, apart prof. 
V. Ruokio, kurio niekaip ne
pavyko prikalbėti apsivilkti 
fraku, nes V. Ruokis pareiš
kė—“Frakas man pritinka, 
kaip kiaulei balnas.” Nepa
vyko prikalbėti V. Ruokio 
užsikabinti Gedimino ir Vy
tauto ordenų, kuriais jis bu
vo jau pirmiau apdovanotas, 
bet niekuomet nenešiodavo. 
Vienok labai lengvai V. Ruo
kis pasidavė prikalbinamas 
apsirengti ir apsiauti kojas, 
kaip visi.

Vėliau aš paklausiau prof. 
V. Ruokio, kodėl Olandijoje 
jis padarė tokias dideles nuo
laidas ir apsirengė, ir pasiri
šo kaklaryšį. Prof. V. Ruokis 
atsakė:

— Matai, broliuk, Lietu
voje, kur visi mane pažįsta ir 
žino mano nusistatymus, aš 
atsakau už save, elgiuosi 
kaip man atrodo geriau . . . 
Olandijoje dalyvavo ne Vik
toras Ruokis, bet Lietuvos 
atstovo patarėjas . . . Tai 
visai kas kita.”

Prof. V. Ruokis vertino 
žmones ne pagal jų kalbą, 
bet pagal jų darbą, elgesį. 
Jis su gilia pagarba prisimin
davo pirmąjį (iki-revoliucinį) 
Kauno viduriniosios žemės 
ūkio mokyklos Dotnuvoje di
rektorių agronomą Vasiljevą 
Nikalojų Konstantinovičių, 
atlikusį didelį darbą Lietuvos 
žemės ūkio kultūros kėlime. 
Prof. V. Ruokis ypatingai 
gerbė pirmąjį Žemės ūkio 

akademijos rektorių profeso
rių Povilą Matulionį, kaipo 
pažangų žmogų, didelį moks
lininką, idėjusį didelį indėlį į 
Lietuvos žemės ūkio ir mišku 
kultūrą. Dėl asmeniškų san
tykiu su fašistiniu vidaus rei
kalų ministru generolu Mus
teikio, ir užtarimo studentų 
“Kultūros” būrelio, Lietuvo: 
generolams reikalaujant, 
prof. P. Matulionis 1928 me
tais buvo nušalintas ne tik iš 
Žemės ūkio akademijos rek
toriaus pareigų, bet ir iš 
respublikinės miškų tarybos 
pirmininko ir eilės kitu net 
garbės pareigų. Prof. V. 
Ruokis žinojo tikras pašalini
mo priežastis ir griežtai pro 
testavo. Kada Žemės ūkio 
akademijos antrasis rekto
rius J. Tonkūnas ir prof. V. 
Vilkaitis pirmą kartą pasiūlo 
V. Ruokiui stoti į tautininkų 
partiją, V. Ruokis atsakė: — 
“Negaliu stoti j tokią partiją, 
kurios vyriausybė šalina žy
miausius mokslininkus iš pa
reigų, tenkinant ministerio— 
generolo kaprizą.”

Prof. V. Ruokis buvo atvi
ras, nuoširdus žmogus, ne
mėgo gandų, pliotkų, slaptų 
įskundimu ir įskundikų. 1920 
metais komplektuojant Dot
nuvos žemės ūkio mokyklos 
kolektyvą, norėjo dirbti mo
kykloje R ir bijodamas kon
kurencijos iš D pusės pareiš
kė V. Ruokiui, kad D brau
nasi į V. Ruokio vietą, šmei
žia V. Ruokį, sakydamas, 
kad D vadinąs V. Ruokį su
lenkėjusiu prisimetusių lietu
viu, nepastoviu politiniai, 
prisimetusį laisvamaniu, pa
taikūnu ... V. Ruokis pasi
kvietė R ir D ir paprašė R 
pakartoti tą, ką sakė jam 
viekam. Akistata išaiškino R 
melą. Kol V. Ruokis buvo 
Žemės ūkio mokyklos direk 
toriumi, nepriėmė R į moky
klą. Po to V. Ruokis nesi 
sveikino su R. Panašiai su 
įskundėjais elgėsi ir buvę 
Žemės ūkio akademijos rėk 
toriai P. Matulionis bei M. 
Mickis, kurie irgi ruošdavo 
akistatas įskundėjo ir įskų
stojo. Gaila, kad V. Ruokio 
pavyzdį neįma kiti viršinin
kai ir neorganizuoja akistatų 
įskundikų su įskųstaisiais. 
Tas žymiai sumažintų mela
gingų įskundimų skaičių ir 
viršininkų kerštą nekal
tiems.

Apie prof. V. Ruokio biolo
gines pažiūras byloja sekan 
tis pasakojimas. Dotnuvos 
žemės ūkio technikumo mo
kiniai—“kultūrininkai" teigė, 
kad V. Ruokis—evoliucijos 
mokslo šalininkas; “ateitinin
kai” teigė esant V. Ruokį 
geru kataliku, bijančiu dievo 
ir velnio, Išaiškinti buvo pa
vesta 2 technikumo moki
niams: “kultūrininkui" ir 
“ateitininkui.” Šviesią mėne
sienos naktį V. Ruokis mie
gojęs ant balkono. Mokinys 
Bertašius užsidėjęs galvijo 
galvą su dideliais ragais, at
sistojęs netoli V. Ruokio lo
vos ir pradėjęs garsiai niau
roti, o mokinys Martynavi- 
čius pasislėpęs šešėlyje. Pa
žadintas V. Ruokis paklau
sęs, kas čia per keisti garsai 
trukdo miegoti.

— Aš tave suėsiu,—atsa
kęs Bertašius.

V. Ruokis atsistojęs, priė
jęs prie Bertašiaus, apžiūrė
jęs, pačiupinėjęs ragus ir ta 
ręs:

— Broliuk, nieko nebus: 
tu esi žolėdis gyvulys. Plėš
rieji ragų neturi. Netrukdyk 
man miegoti. Eik į pievą ir 
ėsk žolę pakol miega “Bitelė” 
(taip vadino Joną Kriščiūną, 
kuris tuo metu buvo mot o 
mojo ūkio vedėjas), —ir nuo 
jes i lova ir atsigulęs.



1
4 TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 3, 1978

>

1

IŠ LIETUVOS KULTŪRINIO
BENDRADARBIAVIMO SU INDIJA

Susitikimai Indijos žemėje
L. BARTOŠEVIČIUS

Tūkstančiai kilometrų ski
ria tolimąją Indiją nuo Tary
bų Lietuvos. Tačiau šis at
stumas sutrumpėjo prieš de
šimti metų, kai prie Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau^ 
gijos buvo įsteigta Indijos 
bičiulių sekcija. 1969 metais 
pirmoji oficiali Tarybų Lietu
vos delegacija aplankė Ori- 
sos valstiją. Draugystės ry
šius su šios valstijos gyven
tojais dar labiau sutvirtino 
ten vykęs lietuvių kultūros 
festivalis. Nuo tada su Orisa 
delegacijomis keičiamasi kas
met. Ir ne tik delegacijomis. 
Indiją vis dažniau aplanko 
turistų grupės. Važiuoja 
žemdirbiai, darbininkai, inte
ligentijos atstovai. Kita vai
singa bendradarbiavimo for
ma—mūsų meno meistrų 
koncertai, įvairios parodos, 
kurias aplanko milijonai Indi
jos gyventojų.

Mūsų grupė—septyniolika 
turistų iš .Lietuvos—Indijoje 
lankėmės praėjusių metų pa
baigoje. Dvylikos tūkstančių 
kilometrų kelionę po Indiją 
pradėjome nuo Delio(Delhi). 
Atstumai čia milžiniški, todėl 
daugiausia keliavome lėktu
vais. Jau nuo pirmųjų žings
nių, kuriuos žengėme Delio 
aerouoste, pajutome, kad 
esame tarp draugu, kurie 
nuoširdžiai domisi Tarybų 
šalies laimėjimais, stengiasi 
kuo daugiau sužinoti apie 
mūsų respubliką.

Šį domėjimąsi padidino tai, 
kad pažangioji Indijos visuo
menė neseniai buvo plačiai 
pažymėjusi Didžiojo Spalio 
60-metį. O mes—gyvi liudi
ninkai tų didžiulių permainų, 
kuriąs atnešė Tarybų val
džia. Kad Spalio revoliucijos 
idėjos gana populiarios Indi
joje, mes įsitikinome susiti
kimo su Delio universiteto 
studentais ir dėstytojais me
tu. Jo dalyviai prisiminė įžy
maus Indijos išsivadavimo 
judėjimo veikėjo Mahatmos 
Gandžio žodžius apie tai, kad 
idealas kuriam pasišventė to
kie dvasios milžinai, kaip Le
ninas, negali būti nevaisin
gas.

Tik 1947 metais Indija nu
simetė du šimtus metų tru
kusį kolonialinį jungą. Mes 
savo akimis pamatėme, ko
kių įspūdingų laimėjimų per 
trisdešimt metų ji pasiekė 
visose gyvenimo srityse.

Pirmasis didelis mūsų gru
pės susitikimas su Indijos 
visuomene įvyko TSRS kul
tūros namuose Kalkutoje. 
Supažindinome draugus in
dus Tarybų Lietuvos pasieki
mais, papasakojome apie 
darbščius mūsų žmones. La
bai šiltai žiūrovai sutiko 
“Lietuvos” ansamblio kon
certinės grupės pasirodymą. 
Iš pradžių šiek tiek būgšta
vome, kaip atrodys mūsų 
šokėjai ir dainininkai ryškios 
rytietiškos, turinčios senas 
tradicijas indų kultūros fone. 
Tačiau, nors mūsų kraštai 
tolimi, kultūros tradicijos 
taip pat labai skirtingos, vi
sus aštuonis koncertus, ku
riuos parodė mūsų artistai 
Indijoje, žiūrovai sutiko labai 
šiltai. Ypač įsiminė susitiki
mai su Indijos studentija, 
jaunimu.

Susitikimų metu ne kartą 
įsitikinome, kad Indijoje do
mimasi mūsų Lietuvos gyve
nimu. Ir tai suprantama—su 
šia šalimi dabar sieja ekono
miniai, moksliniai ir kultūri
niai ryšiai. Pasirodo, neretas 
indas jau žino, kad lietuvių 
kalba turi daug ką bendra su 

' sanskritu, senovės indų kal
ba, taip pat bendras šaknis 
su dabartine—hindi. Mums 
buvo malonu pranešti bičiu
liams, kad abi šios kalbos

dėstomos Vilniaus universi
tete, kad indiškoji tema nuo 
seno jaudino mūšy rašytojus, 
kitus meno žmones. Tarybų 
Lietuvos poetai E. Mieželai
tis ir V. Reimeris, savo kū
ryboje puoselėjantys lietuvių 
ir indų tautų draugystę, ap
dovanoti literatūrine Džava- 
harlalo Neru premija. Lietu
vos žmonės reiškia didelę 
pagarbą praėjusiais metais 
mirusiam žymiam Indijos 
mokslininkui Suniti Kumat 
Čaterdži, kuris savo mono
grafijoje nagrinėjo lietuvių 
tautosaka bei kalbą.

Buvome maloniai nustebin
ti, kad j mitingą, kuris vyko 
kaime netoli Kalkutos, susi
rinko daugiau kaip penki 
tūkstančiai vietos gyventojų. 
Šis susitikimas su draugais 
indais tapo tikra mūsų dviejų 
tautų draugystės manifesta
cija. Indijos valstiečiai, ilgus 
metus skurdę, dabar su vilti
mi žiūri į pertvarkymus, ku
rių ėmėsi valdžia ekonomikai 
stiprinti. Todėl su tokiu susi-

; domėjimu jie klausėsi mūsų 
Į pasakojimo apie kolektyvinį
I darbą, galingą techniką, kuri į 
padeda Tarybų šalies žem- į 
dirbiams.

Žinoma, labiausiai jaudino 
susitikimas su Orisos valsti- | 
jos žmonėmis. Juk kaip tik 
čia užsimezgė pirmoji ir pati 
tvirčiausia pažintis. Orisos 
valstija yra rytiniame Indijos 
pusiasalio krante. Ji kadaise 
labai ilgai priešinosi koloni
zatoriams, buvo užkariauta 
pati paskutinė iš visų Indijos 
teritorijų, nors kolonizacija 
prasidėjo nuo Kalkutos, kuri 
yra visai arti Orisos.

Indiją aplankėme po nese
niai vykusio Indijos Respu
blikos ministro pirmininko 
Morardžio Desajaus vizito į 
Tarybų Sąjungą. Malonu bu
vo jausti, kad bičiuliai indai, 
kaip ir mes, labai patenkinti 
abieju šalių pasirašyta Dek
laracija, kurioje pabrėžiama, 
kad šis vizitas ir įvykęs vai
singas nuomonių pasikeiti
mas tarp Tarybų Sąjungos ir 
Indijos vadovu yra dar vie
nas įrodymas, jog abi šalys 
siekia vystyti ir stiprinti 
draugystę ir visapusiškai 
bendradarbiauti, plėsti savi
tarpio supratimą ir pasitikė
jimą.

CHICAGO, ILL.

An open letter and 
a request to:

MIAMI, FLA

January 20,1978

Mr. Neil E. Derrough, Vice President and General Manager 
WBBM-TV
630 N. McClurg Court
Chicago, IL 60611

Mr. Emmett Dedmon, Vice President & Editorial Director
Chicago Sun Times
410 N. Wabash
Chicago, IL 60611

Dr. Joseph P. Hannon, General Superintendant
Chicago Public Schools
210 N. LaSalle St.
Chicago, IL 60601

SPECIALIAI “LAISVEI”

Nepavargstantis Redaktoriau!
Žemaitis, norėdamas apra

šyti L. Joniko ir St. Girėno, 
D. Poškos ir K. Jauniaus 
gimtojo krašto naujienas, ra
šau šį laiškutį.

Šiandien buvau Vilniaus 
Dailės parodų rūmuose. Čia 
veikia šeštoji Respublikinė 
kraštotyros darbų paroda. 
Eksponuojami 343 kraštoty
ros darbai. Tai mokyklų, 
įmonių, kolūkių, tarybinių 
ūkių, kitų įstaigų istorijos ar 
metraščiai, karo dalyvių,, 
partizanų, revoliucionierių ir 
darbo veteranų atsiminimo 
rinkiniai, etnografijos, ar
cheologijos, paminklų apsau
gos, tautosakos, kalbos ir 
literatūros, ekspedicijų me
džiaga.

Aš, kaip mokytojas, ilgai 
skaitinėjau 635 puslapių V. 
Baliu no kruopštų darbą “J. 
Balčikonio vidurinės mokyk
los istoriją,” VI. Nausėdo 
“Švietimas Rytų Prūsijoje 
XVIII a.”, V. Šimonienės 
“Švietimas Jonavoje buržua
zijos valdymo metais,” daug 
sužinojau kituose darbuose.

Gerbiamas Redaktoriau! 
Aš aplankau bemaž kiekvie
ną kraštotyros parodą. Ir 
šioje parodoje pražydo nau
jos gėlės, respublikos krašto
tyrininkai nagrinėja naujas 
temas. Pavyzdžiui, “Žagarės 
žirgyno metraštis,” “Šiaulių 
geležinkelio stotis,” “Pirma
sis Dujų fabrikas Lietuvoje, 
jo vystymasis ir architektū
ra,” “Medžiaga ugniagesybos 
istorijai,” “Antašavos kolū
kio moterų tarybos metraš
tis,” “Didžiojo Tėvynės karo 
veteranai taikos avangar
de”—tai nauji kraštotyrinin
kų darbai.

Reikiamai įvertinama mū
sų protėvių liaudies kūryba. 
Tai ignaliniečių P. Mikšto ir 
T., Pivoriūnaitės “Tverečiaus 
kaimo dainuojamoji tautosa
ka,” “Bukonių apylinkės tau
tosaka”—iš Jonavos rajono, 
pasididžiavimą lietuvių pa
pročiai teikia B. Šukio “Dai
nų rinktinė,” J. Dovydaičio, 
VI. Braziūno, A. Ylekytės, 
kitų rinkiniai.

Kalbininkai domėjosi 134 
lapų darbu “Senųjų žemaičių 
kalbos pėdsakai anglų kalbo
je,” o etnografai—“Gyvena
mojo namo vystymosi eigos 
apžvalga nuo XVI a. pabai
gos iki XX a. pradžios.” Tai 
J. Jablonskio iš Kretingos 
rajono darbai.

Ką dar parašius?
Kaip sumanią kraštotyri

ninke charakterizuoja Zara-

sų rajono mokytojos Z. Vile- 
tytės “Tradicinės žirgų lenk
tynės ant sartų ežero” apra
šymas.

Gerbiamas redaktoriau! 
Parodos lankytojai kiek ilgė
liau pasklaidydavo V. Gul- 
mano, “Laisvės” bendradar
bio iš Lietuvos, iš Kapsuko 
rajono, darbą “Iš fotografijos 
vystymosi Sūduvoje istorijos 
(1839-1947 m.)”, O. Petliū- 
nienės “Širvintų rajono liau- 
dies.prietarai,?/ 93 puslapiuo
se ukmergiečiai aprašo ar
cheologiją, Skuodo rajono 
Trumpalaikės aštuonmetės 
mokyklos moksleiviai patei
kia Užgavėnių papročius. Na
ginguosius Lazdijų krašto 
liaudies meistrus išvardina 
J. Vailionio “Leipalingio apy
linkės Jovaišų kaimo audėjos 
ir jų darbai.”

Kaip senovėje Šilalės kraš
te buvo malama girnomis— 
tai Lietuvos TSK Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Garbės nario Vlado 
Statkevičiaus darbas.

Ką dar šilaliečiai pristatė
me į parodą? Apie Šilalės 
vaistinę—J. Bulanovienė ir 
G. Baublienė, o apie Kvėdar
nos vaistinę—K. Balčiūnas. 
Varsėdžių aštuonmetės mo
kyklos metraštį pateikė Z. 
Kelpšienė, 1973-1977 m. gau
siai įiliustruotą Šilalės rajono 
meno saviveiklos metraštį 
paruošė A. Šidlauskas D. 
Danaitienės darbai—Pajūrio 
krašto praeitis ir nūdiena. 
VI. Statkevičius ir Gr. Pet- 
kuvienė kruopščiai rinko da
vinius apie kraštotyros dar
bą Šilalės rajone. T. Pamer- 
neckienė, T. Gečienė ir Z. 
Vėlavičienė užfiksavo Pajū
rio mokyklos praeitį. Apie 
Leono Joniko, buvusio “Vil
nies” redaktoriaus, gimtosios 
Lankuvos apylinkės metraštį 
daug medžiagos pateikė T. 
Raštutienė. A. Varanauskie- 
nė ir E. Malinovskienė prašė 
Kvėdarnos MSV komjauni
mo istorija.

Redaktoriau! Šilalei rajono 
kraštotyrininkai laimėjome 
respublikoje antrąją vietą.

“Žodis pamoko, o pavyz
dys patraukia,”—sakydavo 
protėviai. Su naujomis fnin- 
timis ir sumanymais 
žau namo į Šilalę.

Sėkmės sveikatos, 
nės sveikatos linkiu 
“Laisvės” kolektyvui.

Jūsų
Antanas Brazauskas

Vilnius—Mišučiai, 
1978 m. sausio 5 d.

sugri-

ąžuoli-
visam

Gentlemen:
Request is hereby made, under the principles of the 

“Fairness Doctrine” of the Federal Communications Act and 
the rules of the Federal Communications Commission, for 
an opportunity for Mr. Gus Hall, General Secretary of the 
Communist Party USA, to respond on the air and in print to 
the dangerous, malicious, and irresponsible program, “The 
Defection of Simas Kudirka,” circulated by the Chicago Sun 
Times through the Chicago public schools on January 17, 
1978, and broadcast over WBBM television on January 23, 
1978.

It is tragic in the week of the birthday of Dr. Martin 
Luther King, Jr., a champion of peace and friendship 
between peoples, that the three of you should come 
together in a project that will revive cold war hatreds and 
fears.

We do not wish to debate with you the merits or demerits 
of Kudirka’s case. We do find it strange that some people in 
our contry should want to honor the Lithuanian counterpart 
of Edward Everett Hale’s fictional defector, “The Man 
Without a Country.” We protest the attempt to use this sad 
individual to promote distrust, enmity and hatred toward 
his country, and the Soviet Union of which it is a member 
republic.

Our people are being deluged with propaganda to 
stampede us into accepting new, record expenditures for 
weapons of war. It occurs when record military appropria
tions bills are coming up for votes in Congress. Military 
spending in the Soviet Union has remained constant for thę 
past several years. The Soviet Union has^put forward 
dozens of proposals for bilateral and multilateral reductions 
in forces, ceasing the development of the neutron bomb, 
reductions in armaments, limitations of strategy arms, and 
demilitarization of key areas of the world.

‘ Most of these have been met by stoney silence from the 
government of the United States.

It is tragically ironic that the schools are the medium 
through which this fraud is being perpetrated on our 
people. Our schools are in crying need of additional funds to 
reduce class sizes and drastically upgrade the level of 
education, especially for inner city Black, Latino and other 
nationally oppressed minority youth. It is precisely these 
needed funds that will be stolen to fatten the military 
budget as a result of the propagation of such material as 
that being foisted upon the people by you. Is this another 
episode in CIA subversion of the press, to suit the needs of 
the military-industrial complex?

We believe that these matters are of deep concern to 
every working person in our city and our state. It is on their 
behalf that we request an opportunity for Mr. Hall to 
correct the wrongs that you are perpetrating . . .

Sincerely,
Ted Pearson

Organizational Secretary

i

KOMUNISTAI GERAI 
VADOVAUJA

Calcutta. — Indijos didžiu
lės West Bengal valstijos vy
riausybė yra komunistų ran
kose. Visi stebėtojai sutinka, 
kad visi valstijos reikalai 
tvarkomi labai sklandžiai. 
Žmonėse jaučiamas didelis 
pasitenkinimas komunistų 
vadovybe.

LAIŠKAS
JONUI SMOLENSKUI
Mielas drauge Jonai,

Širdingai sveikinu Jus 
Jūsų draugus su Naujais 19781 
metais, linkiu geros sveika
tos, sėkmės, žvalios ir gied
rios nuotaikos.

Nauji metai teatneša tvirtą 
taiką ir ramybę viso pasaulio 
žmonijai.

Praeiti metai Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms buvo 
ypatingi, nes įvyko labai 
svarbus istorinis įvykis—tai 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 60-čio minėji
mas ir Naujos TSRS Konsti
tucijos priėmimas, ryškiai 
parodęs Tarybų Sąjungos 
tautų vieningumą ir mūsų j 
Valstybės labai didelį autori
tetą.

Visas pasaulis įsitikino, kad 
Tarybų Sąjunga nuosekliai ir 
labai sėkmingai vykdo taikos 
ir tautų draugystės politiką.

Mūsų šalyje labai suklestė
jo mokslas ir kultūra, pakilo 
darbo žmonių materialinis ly
gis, žymiai pagerėjo žmonių 
sveikatos apsauga, sumažėjo 
mirtingumas, o ypač vaikų, 
padidėjo 
amžius.

Dabar 
žmogaus 
trukmė palyginti su 1922— 
1925 metais padidėjo 20 metų 
ir viršija 72 metus.

Didelių laimėjimų pasiekė 
Lietuvos TSR pramonė. Da
bar gaminamos produkcijos 
apimtis 51 kartą viršija 
prieškarini 1940 metų lygį. 
Tarybų Lietuvoje tik per 7 
dienas išleidžiama tiek pro
dukcijos, kiek 1940 metais 
buvo pagaminta per visus 
metus.

Nuolat gerėja gyventojų 
aprūpinimas prekėmis. Tą 
liudija mažmeninė prekių 
apyvarta, kuri 1976 metais 
palyginti su 1940 metais padi
dėjo 13,9 karto, o skaičiuo
jant vienam gyventojui — 
12,3 karto.

1977 metų pradžioje 100 
šeimų teko 94 radijo imtuvai 
ir radiolos, 67 televizoriai, 70 
šaldytuvų, 63 skalbimo maši
nos, 75 dviračiai, 35 foto 
aparatai, 529 laikrodžiai.

Dideli laimėjimai švietimo 
ir kultūros srityse. Senovės 
darbo žmogus liūdnai skųsda
vosi beraščio dalia:

“. . . Nieko nepavydžiu, 
vieno tik daikto labai man 
gaila, kodėl nemoku aš rašy
ti? ...”

Tarybų Valdžia sudarė dar
bo žmonėms plačiausias gali
mybes šviestis ir mokslintis.

1977 mokslo metų pradžio
je Lietuvoje mokėsi 1177 
tūkstančiai žmonių. Tai yra 
kas trečias gyventojas moko
si.

Labai padaugėjo aukštųjų 
ir specialiųjų viduriniųjų mo
kyklų.

1940/41 metais Lietuvoje 
buvo tik 7 aukštosios ir 24 
specialios vidurinės mokyk
los.

Dabar respublikoje yra 12 
aukštųjų mokyklų ir 76 tech-

vidutinis žmogaus

mūsų respublikos 
vidutinė gyvenimo

laisvės” Bendrovės direktoriai

ruošia “Laisvės” skaitytojams

VYR. INŽINIERĖ E. JAN- 
KŪN AITĖ DEMONSTRUO
JA NAUJAS PLOKŠTES, 
IMITUOJANČIAS MAR
MURĄ BEI GRANITĄ.

Termoizoliacinių ir akusti
nių statybinį medžiagų bei 
gaminių mokslinio tyrimo in
stituto darbuotojai sukūrė 
kietos mineralinės vatos 
plokštes. Jos naudojamos ne 
tik pastatų perdengimams ir 
konstrukcijoms apšildyti, bet 
ir apdailai.

VV. Gulevičiaus nuotr.

Ekskursijas į Tarybų 
Lietuvą 1978 metams

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

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

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

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

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

Visais reikalais kreipkitės į:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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' nikumai.
i Studentų ir moksleivių 
Į skaičius per tą laiką padidėjo 

. ill kartų.
" 1977 metų pradžioje Lietu-

■ vos TSR mokslo įstaigose, 
aukštosiose mokyklose ir ki
tose organizacijose mokslinį 
darbą dirbo 12,7 tūkstančio 
žmonių. Jų tarpe—296 moks
lų daktarai, 4,5 tūkstančio 
mokslų kandidatų, 54 akade
mikai ir nariai koresponden
tai, 201 profesorius ir 1466 
docentai.

Nuo 1945 metų iki 1976 
metų paruošta ir išleista 130 
tūkstančių specialistų su 
aukštuoju mokslu ir 233 tūks
tančiai su specialiuoju viduri
niu mokslu. Vien tik 1976 
metais aukštąsias mokyklas 
baigė 8,9 tūkstančio specia
listų, o specialias vidurines 
mokyklas baigė 15,9 tūkstan
čio specialistų.

1945-1976 metais išleista 
52,7 tūkstančių knygų bend
ru 386,2 milijono egzemplio
rių tiražu. Pokariniais metais 
Tarybų Lietuvoje pastatyta 
apie 600 tūkstančių naujų, 
gerai sutvarkytų butų, kurių 
bendras plotas 30,8 milijono 
kvadratinių metrų. Sparčiai 
statomi individualiniai ir 
kooperatiniai namai gyvento
jams persikeliantiems iš 
vienkiemių į gyvenvietes. 
1967-1975 metais pastatyta 
35 tūkstančiai tokių namų. 
Tai yra 60 procentų visų 
kaimo vietovėse pastatytų 
namų.
LABAI GRAŽŪS 
PAPROČIAI

Mūsų gimtinėje prigijo la
bai gražus paprotys tai pa
gerbimas ir atžymėsimas 
bendradarbių amžiaus jubi
liejaus.

Dabar kiekviename fabri
ke, dirbtuvėje arba įstaigoje 
pagerbiami sąžiningai ir ge
rai dirbą, sulaukę 50, 60, 70 
metų ir vyresnio*amžiaus.

Susirinkę bendradarbiai 
nuoširdžiai pasveikina jubili- 
jatą, palinki geros sveikatos, 
sėkmės darbe ir laimingo gy
venimo.

Darbuotojo jubiliejaus at- 
žymėjimui įteikiama gėlės, 
fabriko arba įstaigos apdo
vanojimai ir bendradarbiu 
bei profsąjungos vertingos 
dovanos. Sakoma jubiliatui 
pritaikytos sveikinimo kal
bos, linksmai dainuojama il
giausių metų.

Sveikinimai ir atžymėjimai 
jubiliejaus proga labai gerai 
nuteikia jubiliatą ir visam 
gyvenimui pasilieka malonio
je atmintyje.

Buržuazinėje Lietuvoje 
darbo žmonių amžiaus jubi
liejaus ir vardynių niekas 
neminėdavo ir fabrikai bei 
įstaigos visai neatžymėdavo.

Tarybų Lietuvoje taipgi įsi
gyveno labai gražus kasmeti
nis, masinis mirusiųjų pager
bimas: lapkričio 1-2 dienose, 
visi respublikos gyventojai 
su žydinčiomis gėlėmis ir ki
tais papuošalais susirenka į 
artimiausias kapines, papuo
šia kapus, pagrąžina jų aplin
ką, sako gedulingas prakal
bas, skamba gedulingi Šope
no maršai, Verdi ir Mocarto 
rekviem, žavingai mirga 
tūkstančiai žvakių. Susirinkę 
liūdi ir pagerbia mirusius 
senelius, tėvus, brolius bei 
kitus artimuosius, nulenkia 
galvas prieš mirusius kitose 
šalyse ir prieš tuos, kurių 
kapų tą dieną niekas nelanko, 
nepuošia gėlėmis, nelaisto 
ašaromis artimieji, kurių gal 
vienintelis paminklas—šaltas 
kario šalmas. Tarybų šalyje 
visi mirusieji labai brangūs ir 
todėl didžiai gerbiami. Jie 
mirė, kaip ąžuolai plačiai iš- 
barstydarni giles, kad jos iš
leidusios atžalas, tęstų nenu
trūkstančią— Žemės gyvybę.

Dar kartą linkiu linksmų ir 
laimingų Naujų metų.

Jūsų
A. GučiūnietisJ

t
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Iš montrealiečių veiklos
Sausio 14 dieną Montrealio I tų,

Lietuvių- Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Draugijos metinis 
susirinkimas patvirtino nomi
nuotą valdybą 1978 metams. 
Jos sąstatas toks: Pir
mininkas J. Vilkelis, vicepir
mininkas J. Braknys, finan- 
sių sekretorius J. Telenis, 
iždininkas S. Virbalas, pro
tokolų sekretorė J. Vilkelie
nė, valdybos nariai J. Naru
ševičius ir J. Petrauskas, 
revizijos komisija—C. Yus- 
ka, M. Miliuvienė ir B. Kvie- 
tinskas.

Valdyba raportavo, kad 
draugijoje dar yra 197 nariai 
gerame stovyje; praeitais 
metais sirgo 36 nariai, iš 
kurių 9 mirė. Ižde su valsty
bės bonais ir bankų knygutė
se yra $30,136.76. Revizijos 
komisijos raportą skaitė C. 
Yuška. Pajamų ir išlaidų pa
kvitavimai atitinka. Iždinin
ko ir sekretoriaus knygos 
vedamas tvarkingai, paten
kinamai, su mažomis pasta
bėlėmis.

Susirinkime dalyvavo 
skaitlingas narių skaičius ir 
visi aktyviškai dalyvavo įvai
riose diskusijose. Pirmes- 
niuose susirinkimuose buvo 
pakelta mintis organizuoti 
draugijoje nepriklausomų 
tautiečių, jaunesnių kaip 40 
metų, Silver Club. Tokie na
riai laike sirgimo arba mirus 
apdraudos negautų. Po gana 
įvairių išsireiškimų, nutarta 
palikti ateičiai svarstyti, 
kuomet bus susipažinta su 
provincijos įstatymais. Pas 
kai kuriuos narius jaučiama 
baimė, kad priėmus naujų 
narių su draugija neatsitik-

Montrealo kronika
LIGONIAI

M. Matusevičiene sirgusi 
flu, gavo plaučių uždegimą, 
išvežta į St. Gabrini ligoni
nę.

K. Mickunas smarkiai su
žeistas, autobusu nuvežtas į 
Masonever ligbninę.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

NELAIMĖ
Ed Čičinskas turėjo su 

automašina nelaimę. Vežė 
dukreles į mokyklą, neteko 
kontrolės, ir mašina smarkiai 
sudaužė. Laimė niekas ne
buvo sužeistas.

MIRĖ
Sausio 18 d. po operacijos 

mirė Juozas Mačionis, 73 m. 
Paliko nubudime žmona Mal
viną, sesute su šeima Mont- 
realyje, taip pat sesutę ir 
brolį T. Lietuvoje. Liko daug 
giminių ir pažįstamų. Buvęs 
Sūnų ir Dukterų ilgametis 
narys. Velionis kilęs iš Žvilū- 
nų Kaimo, Subačiaus valsč., 
Panevėžio apsk. Į Kanadą 
atvykęs 1930 m.

Sausio 14 d. mirė Antanas 
Kajokas, 71 m. Paliko nuliū
dime giminaitę Jule Guzevi- 
čienę, kuri rūpinosi laidotu
vėmis, taip pat viena broli 
ir dvi sesutes T. Lietuvoje. 
Kilęs iš Aguonių Kaimo Liu
bavo valsč., Marijampolės 
apskrities. Į Kanadą atvyko 
1930 m. Velionis buvo ilga
metis Sūnų ir Dukterų drau
gijos narys, ir “Laisvės” 
skaitytojas.

Sausio 15 d. mirė Antanas 
Girdauskas, 92 m. Paliko nu
liūdime žmoną Domicėlė, sū
nų ir dukra, penkius anūkus 
ir keturius pro-anukėlius.

Sausio 22 d. buvo žmonos 
rastas miręs .Romas Mazi
liauskas, apie 51 metų. Savo 
laiku buvo “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius ir žur
nalistas. Į Kanadą atvyko iš 
Anglijos po antro karo. Pali
ko nuliūdime žmona ir daug 

taip, kaip su Vytauto 
Klubu. Draugijos pirminin
kas J. Vilkelis užtikrino na
rius, kad nebijotų. Jis sakė: 
“Kol aš vadovausiu, neleisiu 
draugijai pražūti.” Nuo pat 
draugijos įskūrimo jis yra 
įdėjęs daug darbo ir energi
jos į jos auklėjimą ir veiklą.

Kadangi šiemet draugijai 
sukanka 50 metų, tai nutarta 
sukakties paminėjimui ruošti 
balių Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. Valdyba užti
krino, kad bus gera muzika, 
o nereikia aiškinti, nes visi 
žino, kokios puikios mūsų 
moterlėlės ir skanių valgių 
gamintojos. Be to, dar bus ir 
vaišių energijai paakstin- 
ti . . . Dabar tik yra visų 
narių pareiga gegužės 20 die
ną atvykti ir savo sūnus, 
dukras bei anūkus atsivesti. 
Garantuoju, kad turėsime 
“good, good time.”

Draugė J. Vilkelienė ra
portavo, kad yra draugijos 
ruošiama ekskursija į Lietu
vą, kad vykstančių jau turi 
pilną skaičių ir tik laukia iš 
Lietuvos laiško dėl laiko.

Bravo, Janina, už organi
zavimą ekskursijos aplankyti 
gimtąjį kraštą.

Susirinkimas baigėsi drau
giškoje nuotaikoje.

Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 11 d. toj pat 
svetainėje. Nepamirškite pa
sižymėti į kalendorių ir para
ginti kitus dalyvauti. Būtų 
puiku, jeigu ateinantis susi
rinkimas būtų toks skaitlin
gas dalyviais, koks buvo 
praeitas.

Ligi pasimatymo.
B. Kvietinskas

pažįstamu. Buvo labai drau
giškas ir malonus tautietis. ■

Artimiesiems gili užuojau
ta. Velioniams lai būna leng
va žemele. Tarpe visų dar 
yra keletas mirusių, bet jau 
nebeįmanoma apie visus tau
tiečius susirinkti žinias. Atsi
prašau. J-na

Petras 
Karpavičius

Petras gimė sausio 31 die
na, 1901 metais. Mirė sausio 
8 diena, 1978 metais. Kana- 
don atvyko 1926 metais. Nuo 
pirmu dienu įsitraukė i pa
žangias lietuvių organizacijas 
ir darbavosi kol sveikata lei
do. Net ir gyvendamas už
miesty ie atsilankydavo į susi
rinkimus. Buvo Sūnų ir Duk
terų Draugijos narys, Lietu
viu Literatūros Draugijos na- 
rvs. Turėjo gera baisa, tad 
priklausė prie Bangos choro, 
kol jis gvvavo. Jis visuomet 
užimdavo kokias nors parei
gas organizacijose. Buvo 
SDD Toronto kuopos pirmi
ninku kelis metus. Buvo CK 
nariu. Sūnų ir Dukterų Klu
bo direktorių tarybos narys, 
kol apleido Torontą.

Buvo darbštus, gražiai įsi
kūrė. Užaugino sūnų ir duk
ra, kurie sukūrė savo šeimas. 
Velionis buvo gražus pavyz
dys.

Lai būna lengva jam Kana
dos žemelė. J. Y.

Sausio 7 diena Lietuvių 
Piliečių klubo salėje LLD 45 
kp. turėjo metinį susirinki
mą. Jį pravedė pirm. J. Mile
ris.

Pirmiausia pristatė naują 
1978 metams pirmininką Sta
sį Kuzmicką ir palinkėjo sėk
mės organizacinėje veikloje. 
Toliau sekė valdybos rapor
tai. J. Mileris kalbėjo apie 
1977 m. veiklą. Priminė, kad 
mūsų kuopa turėjo įvairių 
parengimų, atžymėjimų, pa
gerbimų, koncertų. Reikia 
pasakyti, kad praėjusieji me
tai buvo sėkmingi. Taipgi 
priminė, kad mirė keletas 
narių. Tačiau buvo gauta ir 
naujų. Mes veikėme organi
zuotai, parėmėm mūsų spau
dą ir organizacijas. Finansų 
sekr. Julė Andriulienė patei
kė kuopos finansų bei narių 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
sutiko su jos raportu. Iš 
renginių komisijos pranešimą 
pateikė P. Mockapetris ir S. 
Kuzmickas. Adelė Pakalniš
kienė pranešė, kad vasario 18 
dieną Dainos Mylėtojų choras 
atžymės 13 metų gyvavimo 
sukakti, bus koncertinė pro
grama. Susirinkimą pabai
gus, šeimininkai dalyvius pa
vaišino skaniais valgiais.

Po pietų Dainos Mylėtoju 
choras, vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, padainavo 
keletą dainelių. Pijaninu 
akomponavo Helena Janulis. 
Pobūvio dalyviai širdingai 
plojo. Toliau buvo šokiai.

KLUBO VEIKLA
Sausio 14 dieną savoje salė

je klubiečiai turėjo metinį 
susirinkimą. Jį pravedė klu
bo prez. V. Bunkus.

Valdyba pateikė raportus. 
V. Bunkus smulkmeniškai 
pranešė, kiek buvo atlikta 
būtinų svarbių darbų 1977 
metais dėl klubo gerovės. 
Susirinkimas nutarė sausio 
28 diena paminėti klubo 5, 
metų įsikūrimo sukaktį. Fi
nansų sekr. Adelė Pakalniš

TORONTO, ONT., CANADA

Minis

P. KARPAVIČIUI, A. DAUKANTUI,
E. ŠERMUKŠNIUI, M. ALINSKIENEI 

IR J. ŠERMUKŠNIENEI
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jų artimiesiems ir 

giminėms. Linkiu stiprybės pergyventi šį skausmą 
liūdesio valandoje.

S. KARVELIS
Scarborough, Ont., Canada

WINDSOR, ONT., CANADA

Staigiai mirus

Petrui Karpiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenutei, 

dukrai Elenorai ir jos šeimai, sūnui Artūrui ir jo 
šeimai, taipgi visiems artimiesiems ir giminėms. 
Mes liūdime Tavęs brangusis su skausmu širdyse. 
Ilsėkis ramiai Kanados šaltoje žemelėje.

E. S. Baltuliai
B. F. Sčiukai
A. P. Karoliai
J. L. Svirpliai
S. Ch. Stankai
K. J. Linkevičiai
D. A. Rimšai 

MONTREAL, QUE., CANADA

Staigiai mirus

Pranui Rudinskiui
1978 m. sausio 11 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Godubertai, 
dukrai Ęutai, sūnums Algiui ir Rimui, Lietuvoje 
broliams Vitaliui ir Kastuliui, ir sesutei Vincusei. 
Labai gaila netekus brangaus brolio, o Montrealo 
lietuviams gero nenuilstančio veikėjo.

VALERIJONAS RUDINSKAS-brolis 
ir šeima [žmona KOSTE, 

duktė LEONA ir Sūnus VICTOR!

kienė pateikė išsamų klubo i 
finansų stovį. Iždininkas J. ■ 
Dobrow sutiko su ataskaita, j 
Renginių komisijos praneši
mą pateikė P. Mockapetris ir 
S. Kuzmickas. Aldona Alek
nienė pranešė, kad praeitais 
metais į mūsų pobūvius atsi
lankė daug svečių iš įvairių 
tolimų vietų ir kad kiekvie
nais metais vis daugiau atsi
lanko. Taipgi dėkojo visiems, 
kurie, reikalui esant, prisidė
jo su darbu klubui. Į klubą 
įsirašė nauja narė Mary Ce- 
pelis.

Po pietų solistas Stasys 
Kuzmickas labai gražiai pa
dainavo šias dainas: “Ne
skųsk, broluži, barzdos,” “Aš 
berniukas” ir “Jaunas ir gra
žus Stasys.”

Dainos Mylėtojų Choras 
padainavo keletą dainelių, 
vadovavo Adelė Pakalniškie
nė, akomponavo Helena Ja
nulis. Salėje skambėjo nuo
širdūs aplodismentai. »

LIGONIAI
Jau kelios savaitės serga 

choristė Margareta Klišis. 
Adelė Budrienė, po automa
šinos avarijos, buvo operuota 
antrą kartą. Seniai serga Mo
tiejus Stainys. Jis randasi 
slaugimo namuose. Linkiu li
goniams greit ir pilnai su- 
sveikti.
PRANEŠIMAS

Vasario 4 diena LLD 45 
kuopos susirinkimas.

Vasario 11 dieną klubo su- 
sirinkimas> pradžia 10:30 vai. 
ryto, įvyks klubo salėje, 314- 
15 Avė. South. V. Bunkienė

• MIKROFONAS 
PASTABOMS

Viena didžiausių Stokholmo 
miesto parduotuvių įsigijo 
garsinę „Pasiūlymų ir pastabų 
knygą".

Specialioje patalpoje pir
kėjas gali užrašyti į juostą

. ; >savQ» pageidavimus. Direkcl- 
ja kasdien perklauso įrašus. 
Administracijos nuomone, pir 
kėjai mieliau reiškia savo pa 
stabas žodžiu, negu raštu.

A. P. Rudžiai 
Jurgis Kodis 
A. Gegžnas 
V. Saviškas 
S. Kunsaitis 
Z. Morkūnas 
J. Užunaris

San Francisco, Cal.
I 

MŪSŲ ŽINIOS j
Sausio pirmąją bei Naujuju 

1978 metų dieną turėjome 
sėkmingą, draugišką sueigą 
su vaišėmis Suomių patalpo
se Berkeley, Cal. Šia gražią 
sueigą suruošė Oakland LLD 
kuopa. Suomiu žemutine salė 
prisipildė svečiais ir Naujų 
Metu sveikinimai skambėjo, 
o vaišiu stalai buvo dailiai 
pagražinti su žiemos švenčių I moję. Ji gimė 1886 metais, 
ryškiai raudonomis gėlėmis.

Po vaišių Ksavera Karosie- 
nė šiltai pasveikinus dalyvius 
Nauju Metu proga ir palinkė
jus daug sėkmės ir geriausios 
sveikatos, pakvietė Anna 
Medic papasakoti apie Tary
bų Sąjungos puikią parodą 
Los Angeles mieste. Ši paro
da jvyko lapkričio mėnesyje, 
ir Anna turėjo progą ten 
lankytis. Anna Medic trum
pais bruožais įdomiai pasako
jo apie parodos eigą ir sakė, 
kad Los Angeles gyventojai 
pirmą kartą gavo progą tokią 
įspūdingą parodą stebėti.

Taipgi Ksavera iškvietė an
tra pramogos dalyvę Ethel 
Shubin papasakoti apie savo 
patyrimus Tarybų Sąjungo
je. Praėjusi rudenį ji ten 
lankėsi. Ethel, tarp kitko, 
sakė, kad jai viešint kelias 
savaites Tarybų Sąjungoje ir 
gavus proga pasikalbėti su 
tarybiniais gyventojais ir pa
sisvečiuoti pas savo tūlus 
Maskvoje ir kitur gyvenan
čius bičiulius, ji dažnai girdė
jusi jų įsireiškimus, kad Tary
bų Sąjungoje nėra bedarbio, 
bet, kad dar priešingai ten 
yra stoka darbininkų. Prie 
to, Ethel isireiškė, kad ji yra 
Tarybų Sąjungai, dėkinga 
nes ji ten gavusi savo sveika
tą pataisyti ir jai nei vienas 
centas nekainavęs. Ethel gė
rėjosi Maskvos transportu 
“Metro.” Taipgi Ethel gėrė
josi tarybinių gyventojų šiltu 
draugiškumu.

Šioje šaunioje popietėje ra
dosi ir aukų: Martha Kama
rauskienė, proga savo gimta
dienio metinių, pateikė $10, 
A. D. $10 ir mūsų renginių 
geras darbuotojas Raymond 
Machulis aukojo dalį “stiprio
sios.” Nuoširdus ačiū už 
aukas, o mielosioms šeiminin
kėms už nemažą triūsą vaišių 
gaminime.

Na, su tuo ir baigėsi Naujų 
Metu dienelės sėkminga po
piete ir dalyviai skirstėsi na
mu link geroje nuotaikoje.

LIGONIAI
Teko girdėti, kad mūsų 

mieli ligoniai po truputį gerė
ja. Ignas Kamarauskas po 
sunkios operacijos gydosi sa
vo namuose, Uršulė Burdie- 
nė randasi priežiūros namuo
se, bet jos sveikata eina į 
gerąją pusę, ir Jonas Ginai- 
tis, kuris taipgi randasi prie
žiūros namuose, šiek tiek 
stiprėja. Nuoširdžiausiai lin
kiu, kad šių suminėtu ir bu
vusiu veiklių draugų sveikata 
pilnai sutvirtėtų, ir kad 
vėl būtu sveikųjų tarpe.

jie

SVEČIAI IŠ TARYBŲ 
SĄJUNGOS IR LIETUVOS

Sausio 19 dieną atvyko ta
rybiniu, žurnalistų grupė, ku
ri susidėjo iš 24 žymių žurna
listų. Buvo labai džiugu, kad 
šioje grupėje radosi du mūsų 
žymūs lietuviai žurnalistai. 
Tai Vilniuje leidžiamo popu
liaraus didelio žurnalo “Švy
turys” etikos ir teisių redak
torius Juozas Jurevičius ir 
“Tiesos” dienraščio mokslo ir 
mokyklų skyriaus vedėjas 
Bernardas Šaknys. Jie abu 
yra V. Kapsuko žurnelistinės 
prem i jos la u reatai.

Jie buvo susitikę su San 
Franciscko žurnalistais, lan
kėsi televizijos studijoje, re
dakcijose ir American-Rus
sian Institute, kuriame ran
dame knygų, žurnalu ir kitų 
leidiniu. O sausio 21 dieną 
jvyko' šių žymių žurnalistų 
priėmimas Holland Roberts

Dar viena draugė 
iškeliavo poilsiui

metų sausio 18 dieną ĮŠių
buvo išlydėta i amžiną poilsi 
pažangaus lietuvių judėjimo 
veikėja Anastazija Paukštie
nė, pirmiau buvusi Bieliaus
kienė. Velionė A. Paukštienė 
išaugo ir subrendo dar cariz
mo laikų Lietuvoje, Kalvari
jos valsčiuje, Auštraičių šei-

Siu metų gruodyje ji būtų 
minėjusi savo amžiaus 92 me
tu sukaktį. A. Paukštienės 
visuomeninė biografija prasi
dėjo pačioje jos jaunatvėje, 
kai ji 1906 metais ištekėjo už 
Jono Bieliausko. Jos mylimas 
Jonas jau buvo prasimoksli- 
nęs, dalyvavo 1905 metų re
voliuciniame judėjime. Prie 
pažangaus revoliucinio judė
jimo atėjo ir jauna Anastazija 
Aušraitė, jau Jono žmona. 
Žinoma, Anastazijai senoje 
Lietuvoje nebuvo progos 
siekti aukštesniojo mokslo. Ji 
sakydavo, kad knyga, pažan
gioji spauda, laikraščiai, ku
rie kovoja už socialinę pažan
ga—buvo aukščiausia jos mo
kykla.

Tačiau netrukus ilgai, Bie
liauskas kaip revoliucinis vei
kėjas, buvo caro policijos 
persekiojamas. Jam teko 
slapstytis ir pagaliau bėgti iš 
tėvynės Lietuvos. Jonas Bie
liauskas,* kaip ir daugelis ki
tų, emigravo į JAV. Taip ir 
jo žmona Anastazija 1912 
metais atvyko Amerikon. 
JAV Bieliauskai įsikūrė An
sonia miestelyje, Conn, val
stijoje. Čia Bieliauskai įsijun
gė į pažangią lietuvių revoliu
cine veiklą. Jie tapo LSS 
kuopos nariais, veikėjais ir 
vadovais. Anastazija veikė ir 
moterų tarpe. Jai rūpėjo 
ateives moteris, merginas ža
dinti į apšvietą, traukti į 
socialistine veiklą. Kai buvo 
organizuojamas LMPS (Lie
tuvių moterų progresyvis siiy‘ 
sivienijimas), A. Bieliauskie
nė tapo šios organizacijos 
veikėja, ji dalyvavo pirmaja
me LMPS suvažiavime, 
Brooklyne.

Tuo laikotarpiu, kuomet 
Bieliauskai gyveno ir veikė 
Amerikoje, Europoje prasi
dėjo ir baigėsi I pasaulinis 
karas, Rusijoje įvyko didžioji 
Spalio socialistinė revoliuci
ja, susiformavo pirmoji pa
saulyje socialistinė Tarybų 
Valstybė. Jonas ir Anastazija 
Bieliauskai socialistinių idėjų 
vedami, 1921 metais grįžo 
Lietuvon. Savo tėvynėje jie 
stojo į revoliucinę veiklą. Pla
tino partinę literatūrą, daly 
vavo susirinkimuose, pir
miausia Kalvarijoje. Bet poli
cija sekė juos.

Kiek vėliau Bieliauskai vei
kė Vilkaviškio rajone, vengė 
policijos arešto. Bet ir čia jų 
veiklą greit susekė policija. 
Jie apsistojo gyventi ir veikti 
Kaune. Tačiau padėtis darėsi 
sunkesnė, Jonui Bieliauskui 
jau reikėjo slaptai gyventi, 
policija areštavo ir Anastazi
ją Bieliauskienę. Belaukiant 
teismo, Anastazija gyveno po 
areštu, kas savaitė ji turi 
užsiregistruoti policijos sto
tyje. Pagaliau abudu' Bie
liauskai, už tai, kad jie buržu
azinėje Lietuvoje kovojo už 
laisvę ir visuomeninę pažan
gą, 1923 m. buvo teisiami 
Vilkaviškyje. Teisme juos 
sėkmingai apgynė advokatas 
Vladas Požėla. Tačiau jau po 

centre, su pokalbiais ir už
kandžiais.

Taipgi šie mūsų mieli sve
čiai Jurevičius ir Šaknys kar
tu su TSRS žurnalistais išvy
ko iš San Francisco į Los 
Angeles, o iš ten jie vyks į 
New Orleans.

Norisi nuoširdžiausiai pa
linkėti įžymiems žurnalis
tams visakeriopos sėkmės 
keliaunant po JAV ir laimin
gai pasiekti savuosius kran
tus. M. B-te

Anastazija Paukštienė 

teismo buvo nejmanoma gy
venti ir veikti buržuazinės 
Lietuvos “laisvėje.” Tais pa
čiais 1923 metais A. Bieliaus
kienė su dviem vaikais (Karo
liu ir Eugenija) vėl atvyko 
Amerikon ir apsigyveno 
Brooklyne. Jos vyras Jonas 
Bieliauskas pasišalino j Tary
bų Sąjungą ir vėliau ten 
mirė.

Brooklyne Anastazija buvo 
žinoma kaip pažangiųjų įsiti
kinimu veikėja. Kiek vėliau 
Anastazija Bieliauskienė su
situokė su žymiu lietuviškos 
pažangios spaudos darbuoto
ju Vincu Paukščiu, tuomet 
dirbusiu “Laisvės” redakcijo
je. Abudu Paukščiai veikė 
pažangiose lietuvių organiza
cijose ir ju sueigose. Bet 
laikas bėgo, jau tapę pensi
ninkais, Paukščiai apsigyve
no šiltoje Floridoje. Tačiau 
1956 metais mirė Anastazijos 
antras vyras—Vincas Paukš
tys.

Pasilikus vieniša Anastazi
ja Paukštienė išgyveno ;Mia- 
myje virš 20 metų. Kol jai 
sveikata leido, ji priklausė 
LLD 75 kuopoje, Lietuvių 
socialiam klube ir dar daina
vo vietiniam Aido chore. Su 
Anastazija tekdavo sueigose 
susitikti, pasikalbėti įvairiais 
pažangaus judėjimo klausi
mais. Ji džiaugėsi, kad socia
lizmo idėjos, už kurias ir ji 
kovojo, tapo realizuotos ir 
Lietuvoje. A. Paukštienės 
gyvenimas lieka pavyzdžiu 
tiems, kurie kovoja už sociali
ne pažangą ir taiką pasauly
je. Ja atmena jos amžininkai 
Lietuvoje ir Amerikoje, linki
me, kad A. Paukštienės ne
baigtus darbus atliks jos vai
kai ir anūkai. V. Bovinas

KOMITETAS 3USIT 'RUS 
DĖL PANAMOS 
SUTARTIES PATAISYMO

Washingtonas. — Senato 
Užsienio reikalais komitetas 
susitarė dėl pataisymo prie 
Panamos sutarties. Pataisy
me sakoma, kad Jungtinės 
Valstijos pasilieka sau teisę 
siųsti, jei kiltų reikalas, į 
Kanalo zoną ginkluotas jėgas 
ir po 1980 metų, kai pagal 
sutartį Kanalas pereis pilnon 
panamiečių kontrolėn. Nepa
taisyta sutartis tokios garan
tijos amerikiečiams neduoda.

Spėjamas, kad tokį patai
symą užgirs ir visas Senatas, 
kai pradės sutarties klausi
mą spręsti.

PORTUGALIJOS NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

Lisbon. — Tas pats buvęs 
senosios vien iš socialistų 
susidedančios vyriausybės 
premjeras Mario Soares su
darė naują vyriausybę. Jis ir 
šios vyriausybės pasilieka 
premjeru. Naujoji vyriausy
bė susideda iš socialistų ir 
dešiniųjų buržuazinių kon
servatorių. Į ją Soares neįsi
leido nei komunistų, nei kitų 
kairiųjų liaudiškų grupuočių 
atstovų.
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6-TAS PUSLAPIS

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo gruodžio 14 d. iki 

sausio 16 d.:
Draugas iš Conn., per W. Y.......................................... $100.00
Massachusetts Draugas...................................... 90.00
M. Kvietkienė, No. Miami Beach, Fla., per V. Boviną . 86.00 
Jim ir Helen Umaras, Detroit, Mich., per S. Masytę . . . 50.00 
A. Gerdus, Villa Park, Ill..................................................50.00
Joseph Sadausko šeima, prisiminimui mirusio tėvo,

Norwood, Mass.: žmona Mary, dukros Mary 
Ann Conrad ir Lillian Johnson............. .............. 50.00

Anna ir Juozas Balčiūnai, Miami, Fla., per V. Boyiną. . 40.00 
Long Island Draugai........................................................ 25.00
Frank Kontenis, St. Petersburg, Fla., proga 85-to

gimtadienio, per Paul Alekną...........................25.00
J. P. Straus, So. Boston, Mass. ............. 20.00
Kazys Genys, Scranton, Pa............................................. 20.00
Michael Arison, Fairfield, Conn.......................................20.00
Anna Pankow, Stamford, Ct., per Amelia Yuskovic,

prisiminimui Burbų šeimos ..........  20.00
Jennie Stanys, Baltimore, Md..........................................18.00
V. Grinevičienė, Toronto, Ont., Canada, per S. Karveli 17.00
S. Radušis, Bayonne, New Jersey............ ......................15.00
Julia Meškis, South Ozone Park, N.Y............ .............. 15.00
Paul Blieka, Canby, Oregon..................... 15.00
K. Sisevich, Chicago, Ill., per M. Grager...................... 10.00
A. Peslis, Inglewood, Cal., per A. Bernatienę............10.00
Joe Koll, Phoenix, Arizona..............................................10.00
Sophie Lipčius, Lester, Pa........................ 10.00
C. Kilikevičienė, Toronto, Ont., Canada...................... 10.00
Pauline Kolendo, Richmond Hill, N.Y. .........................10.00
Joe Wanagas ir Anna Conrad, Catskill, N. Y................ 10.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio............................................10.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio per J. Petraus.................10.00
S. Ilakis, Toronto, Ont., Canada................................... 10.00
A. Shupetris, Exeter, N. H........... . ................................10.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md..................................... 10.00
Vytautas Didysis, Miller Place, N. Y..............................10.00
P. Vaitiekūnienė, Brockton, Mass., per C. Ustupą . . .10.00 
Pauline Puliukis, La Salette, Ont., Canada, prisi

minimui vyro John, kuris mirė 1977 m. lie
pos 1d............................................... 10.00

M. Bartulienė, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį . .10.00 
Stasys Gargelis, Burlington, N. J................................... 10.00
Kate Sanders, Glen Ellyn, Ill. .........................................10.00
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y......................................10.00
Paul Alekna, Seminole, Fla. ............................................ 8.00
St. Virbali, St. Laurent, Que., Canada, per P. Ki

sielienę ................................................. 7.60
Joseph Austin, Torrance, Cal............................................ 6.00
P. Juška, Sudbury, Ont., Canada....................................5.00
John Bujaučius, Manchester, Conn...................................5.00
W. Raila, Whittier, Cal........................................ 5.00
J. Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y............................. 5.00
P. Karalius, Toronto, Ont., Canada, per S. Karveli . . .5.00 
C. Shukstes, Red Lake, Ont., Canada............................ 5.00
P. Mistikas, St. Catherines! Ont., Canada.................... 5.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y............................... 5.00
Elizabeth Stankus, Miami Springs, Fla., per V. Boviną 5.00 
J. Russell, Tillsonburg, Ont., Canada.............................. 5.00
Rapolas Kirkilia, Seattle, Wash........................................ 5.00
A. Borden, Kenosha, Wis...................................................5.00
Frank Walant, Philadelphia, Pa........................................ 5.00
G. Skerston, Dennisport, Mass......................................... 5.00
Mary Balčaitis, Chicago, Ill................. 5.00
J. Giacas, Edmonton, Alta, Canada................................5.00
Balys Poškus, Uxbridge, Ont., Canada.......................... 5.00
J. Brundza, Montreal, Canada, per P. Kisielienę..........5.00
B. Tamusietis, Longueuil, Que., Canada.....................  .5.00
S. Dalidonis, Vancouver, B. C., Canada, per W. Valiuką . 5.00 
Elizabeth Galgauskas, Denver, Colorado........................ 5.00
Marcella Karvelis, Richmond, Va..................................... 5.00
Rose Sholis, Girardville, Pa............................................... 4.00
G. Kudirka, Linden, New Jersey .........................  4.00
A. Saltonas, Toronto, Ont., Canada, per S. Karvelį . . .3.00 
A. Kazakevičius, Rodney, Ont., Canada........................ 2.00
S. Wilkis, Hamilton, Ont., Canada..................................2.00
P. Yoneliūnas, St. Catherines, Ont., Canada................2.00
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y....................................... 2.00
W. Matis, MacGregor, Manitoba, Canada...................... 2.00
J. Račkauskas, Grimsby, Ont., Canada.......................... 2.00
Anna Dočkus, Baltimore, Md.......................... 2.00
A. Bojalienė, Maspeth, N. Y..............................................1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

MIAMI, FLA.

Mirus

Anastazijai Paukštienei
1978 m. sausio 15 d.

Reiškiame gilią užuojauta jos sūnui Kari Balas- 
ky. jo šeimai, visiems anūkams ir pro-anūkiams, 
broliui Auštrai Lietuvoje, visiems giminėms, arti
miesiems ir draugams.

Chas. G. Almantai M. Koch
V. Bovinas J. Smolenskas
J. Stevenson J. H. Chalkis
M. Nayicky V. Urbas
A. N. Iešmantai J. Zutra
A. Bečiene J. Andrus
M. Kvietkas J.Vitartienė
A. V. Nevins Mr. & Mrs. ('has. Pempė
J. Nevins J. Augutienė
F. H. Mankauskai M. DeVos
J. Sųkaitis S. J. Jurevičiai
S. Dennis • M. Bružienė
M. Cvirka J. S. Thomsonai

LAISVĖ

BALTIMORE, MD

Buvo palaidotas pilnai pa
gal jo pageidavimą. Sausio 
21 dieną jo kūnas buvo palik-, 
tas Loudon Park kremetori-: dalyvavo.

Sausio 17 dieną mirtis pa- Staniai taipgi buvo nuolati 
' sivadino mūsų amžiumi vy- i niai jo lankytojai. Jie buvo 
riausią organizacijų narį, i velionio visada laukiami, 
draugą Juozą S. Deltuvą. Jis 
mirė sulaukęs 95 metų am-į ■ V j zių.

Draugas Deltuva gimė ir
augo Marijampolės (Kapsu- į joje, iš kur pelenai bus patai- j 
ko) apylinkėje, Gyviškių kai- pinti ten, kur ramiai amžinai Į 
me. Buvo mažažemio valstie- ilsisi jo miela žmona Onutė, 
čio sūnus. Turėjo 3 brolius ir Į Gaila, kad žiemos šalčiai pa- i 
3 seseris. Negalint iš žemės 
pragyventi, Juozas stvėrėsi 
dailydės amato. Bet susidė
jus tam tikromis sąlygomis, 
apleido Lietuvą ir iškeliavo į 
Angliją pradžioje devyniolik
tojo šimtmečio. Ten ir apsi
vedė Onutę. Iš ten persikėlė 
į Kanadą, o vėliau atvyko į 
Baltimore, Md.

Su mūsų organizacijomis 
velionis buvo susipažinęs 
skaitydamas užsienyje lei
džiamą laikraštį “Rankpel- 
nis.” Čia 1916 metais įstojo į 
LLD 35 kuopą ir iki mirties 
pasiliko jos nariu. Taip pat 
vėliau įstojo į LDS, kurios 
nariu buvo taipgi daug metų. 
Nors velionis nebuvo iškal
bus, bet pilnai suprato, kad 
medžiaginė parama spaudai 
yra reikalinga ir dosniai 
aukodavo “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Liaudies Balsui.” Organi
zacijų parengimuose nebūda
vo šykštus, visada prisidėda
vo su stambia finansine para
ma.

Pastaruoju laiku gyveno 
pas draugus J. ir F. Deltu- 
vus. Skaudžiai susirgus, ta
po padėtas į Nursing Home, 
kur, išbuvęs virš metus lai
ko, ir mirė.

Didelė pagarba draugams 
Deltuvams ir šeimai, kad ge
rai jį prižiūrėjo. Draugai

rodė savo žiaurų veidą ir j 
daugelį sulaikė nuo dalyvavi-1 
mo laidotuvėse. Bet vistiek i 
draugas J. Deltuva pakalbę-; 
jo į susirinkusius, nors trum- j 
pai apibudindamas velionio i 
nueitą ilgą, sunkų gyvenimo ( 
kelią. Kapinynes baigdamas j 
savo, 
poetės Salomėjos Neriesl 
eilėraštį:
Kai numirsiu 
Tik nekaskit
Tik nevežkit į kapus
Į skaisčias liepsnas įmeskit 
Tegu laužas kartus bus 
Tegu juodi dūmai kyla 
Dangaus skliautais mėlynais 
Ir bejausmis mano kūnas 
Lai pavirsta pelenais 
Pelenus vėju paleiskit 
Laisvės paukščiams

ant sparnų 
Tegu neša, tegu sėja 
Dainą mano pelenų.

Tik tiek galiu pridėti: Ra
miai ilsėkis, draugas J. S. 
Deltuva, Loudon Kapinyne.

* * *
Mums visiems gerai žino

ma ir gerbiama draugė Jen
nie Stanienė gavo smarkią' 
širdies ataką sausio 27 d., | 
išvežta į St. Agnes ligoninę. | 
Sakoma, pavojus šį kartą 
yra praėjęs.

Užuojauta draugui Staniui.
Vinco Duktė

PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY] 3, 1978

Binghamton, N. Y. ■ Viešnia iš Lietuvos
IS L. D. S. 6 Kviečiama Amerikos advo-
KUOPOS SUSIRINKIMO katu atvyksta į JAV Lietu-

Susirinkimas ivyko sausio vos Injur kolegijos skyriaus 
7 dieną. Kuopos pirmininkė vedėja Genovaitė Valinskie- 
A. Maldaikienė susirinkimą i nė. Jos programa tokia: 
atidarė. Visi kuopos nariai New Yorke—vasario 

ir 6.
Perskaitytas praeito susi-i Miami, Fla. — vasario 

rinkimo protokolas ir pateik-1 8. 
ta finansinė ataskaita. Viskas ! St. Petersburgh, Fla.—va- 
priimta. Taip pat vienbalsiai Į sario 9, 10 ir 11. 
priimti visų kuopos valdybos i Detroit—vasario 14 ir 15. 
narių raportai. Po tam sekė Į Chicago—vasario 16, 17 ir , 
kuopos valdybos metinis ra- j 18.
portas. Ir šis raportas priim- j Vasario 19—skris namo į 
tas su pagyrimu* ■ Per New Yorką.

Susirinkime atliktos nomi- Į Tikimės, kad viešnia susi- , 
nacijos narių į Centro valdy- ; sieks su lietuviais viršminė- į 
bą. Dar turėjome daugiau

5

Pramogų kalendorius

KOVO 5 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Kovo Aš- 
tuntąją-Tarptautinę Moters 
Dieną, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 

i N. Y. Pietūs bus duodami 1 
vai. Turėsime puikią meninę 
programą. Auka $6.

1 tuose miestuose, jei tik ras 
jis "paskaitė mielosios I reikalų aptarti, bet laikas ' atliekamo laiko nuo savo pro- 

~ - | buvo per trumpas, tai palikta ■ Išsijos darbų. Ieva Mizarienė
sekamam susirinkimui.
SEKANTIS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Įvyks vasario 4 dieną, 
vai. po pietų, toje pačioje j šalį ir miestą jau antrą mė 

i vietoje. Kviečiame visus na- nesį. Praėjusią savaitę ture

: Cleveland, Ohio
j Dideli šalčiai su sniego pū- 

I j gom ir vėtrom kankina mūsų

i rius dalyvauti, nes turėsime 
daug reikalu aptarti. Nepa
mirškite ir naujų narių atsi
vesti. M. L.

Frackville, Pa.
Mums visiems gerai žinoma 

ir mylima buvusi mūsų pobū- 
I vių solistė Suzana Kazokytė- 
Jones gruodžio 21 d. eidama į 
savo automobilį, parpuolė ir 
sunkiai susižeidė. Nuvežta į 
ligoninę, daktarai surado, 
kad nulaužtas šlaunies ir de
šinės kojos kaulai. Jie taipgi

I surado kraujo krešulį.
Suzana dabar gydosi na- 

■ muose. Linkime jai greit su- 
sveikti. Šią žinią pranešė B. 
Keršulienė. IM

Mirus

Natalijai Navojienei
LIETUVOJE

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Elenai 
Brazauskienei gyvenančiai Hartford, Conn., vi
siems giminėms ir artimiesiems.

JULIA LAZAUSKIENĖ, So. Ozone Park, N. Y.
POVILAS ir NELĖ VENTAI, Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, MD.

Mirus

J. S. Deltuvai
Reiškiame gilią užuojautą seseriai Kalinauskienei 

ir jos šeimai; taipgi giminėms Amerikoje ir Lietuvo
je ir mūsų organizacijų nariams netekus gero nario.

St. Bulotienė 
P. M. Sčiukai 
V. L Deltuvai
V. A. Urbonai
W. Barurton 
W. Balčiūnas

J. J. Staniai
L. M. Antanaičiai
H. Antanaitienė
J. F. Deltuvai
K. Matheson
P. Paserskis

O. Kučiauskaitė

ALBERTSON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Alekas Velička
mirė 1977 m. vasario 1 d.

i
Jau suėjo vieneri metai nuo mirties mūsų mylimo 

Aleko Veličkos. Jis paliko giliame 
žmoną ir sūnų su šeima. Labai 
gyventi sykiu kai Alekas buvo 
liūdime ir negalime užmiršti jo.

Mielas Alekai, būsi mūsų širdyse kol mes gyvi 
būsime.

nuliūdime savo 
buvo linksma 
gyvas. Dabar

Z mona—Domicėlė 
Sūnus—Justin ir šeima

fflUH

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Vasario 13 d. (pirmadienį) 
įvyks bendras LDS 1 ir 13

' kuopų susirinkimas “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
kampas 102 St., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. dieną.

Tame susirinkime bus no
minuojami kandidatai į LDS 

i Centro Valdybą.
j Taipgi nariai galės pasimo- 
( keti narinius mokėsčius.

Po susirinkimo bus užkan- 
I džių.

Prašome tų kuopų narius 
! dalyvauti susirinkime.

Kuopų Valdybos

Detroit, Mich
j LDS 21 KUOPOS 
NARIAMS

Svarbus LDS 21 kuopos 
susirinkimas įvyks vasario 
12 d., 4114 W. Vernor High
way. Pradžia 11 vai. ryte.

Šiame susirinkime bus no-

NUOMŲ KONTROLĖ
Albany, N. Y. —- Guberna

torius Carey sudarė komisiją 
iš trijų nariu studijavimui 
nuomų kontrolės klausimo. 
Pernai seimelis nutarė dar 
metams pratęsti nuomų kon
trolės įstatymą. Bet kaip bus 
šiemet? Jis vėl turės nutarti.

JAU DAUG YRA MIRUSIŲ 
NUO INFLUENZOS

Atlanta, Ga. — Apskaito
ma, kad nuo dviejų rūšių 
influenzos virusių šioje šaly
je jau mirė apie 900 žmonių. 
Šios rūšies “flu” yra pasireiš
kusi net 15 valstijų.

RUOŠIASI KOVAI
Dearborn, Mich. — Jau 

apie 50 darbo unijų prisidėjo 
prie šaukimo visos šalies 
masto konferencijos už trum
pesnę darbo savaitę. Kon
ferencija įvyks balandžio 14 
dieną. Tai bus istorinis są
skrydis.

jome vėjo iki 102 mylių per 
valandą—tai virš 150 kilome
trų. Sniegą blaškė į visas 
puses, apvertė medžius (daž
nai ant kelių), sugriovė bei 
nunešė stogus nuo namų. 
Ant vienos didelės krautuvės 
stogą įpūtė į vidurį pastato, 
kur padarė daug nuostolių. 
Tūkstančiai namų be elekt
ros, žmonės turėjo ieškoti 
nakvynės viešose įstaigose. 
Visi keliai į miestą uždaryti. 
Clevelando ežero pakraščio 
vieškelis liko pusnynu.

Gavau laišką iš Floridos minavimas kandidatų į LDS 
nuo mūsų draugės A. Salin, Centro Valdybą. Prašome vi- 
kuri sako, kad pas juos “ro- sus kuopos narius dalyvauti, 
žės žydi.” Ji taipgi rašo, kad ! Po susirinkimo turėsime 
bėgdama pasigauti busą, 1 užkandžių.
parpuolė ir koją susižeidė. Ji i. 
linki mums clevelandiečiams ! 
viso gero ir užkviečia Moterų I 
Klubo nares atsilankyti pas ■ 
ją-

Moterų Klubos sueigos per 
du kartu neįvyko dėl nepa
stovaus oro.

Tuo pačiu atveju mano ka
rieta susirgo, pėstininku li
kau.

Tarp kitų įvykių, Juozas ir 
Anna Žemaičiai pergyveno 
nesmagumą—jų dukra Julia 
po ilgos kankinančios ligos 
mirė. Mes, visi Žemaičių 
draugai išreiškiame gilią 
užuojautą jų šeimai.

J. Petraus

Dėkoju
Širdingai dėkoju draugams 

Povilui ir Aldonai Aleknams 
už jų pačių užaugintus greip
frutus ir citrinas (lemons). 
Taipgi dėkoju draugėms Ni
kis ir Helen Samanik už 
parvežimą jų iš tolimos Flo
ridos. O. Babarskienė

FAIRVIEW, N. J.

Mirus

Jonui Pavidžiui
Reiškiame gilią Užuojautą jo sesutei Sofijai 

Stasiukaitienei, 
miesiems.

N. Buknienė
A. Rainienė
J. Waresonas
J. Siurba
Helen Jeskevičiūtė
Anne Yakstis
Ruth Bell
W. A. Malin

jos vyrui Jurgiui ir visiems arti-

W. ir B. Keršuliai
P. ir N. Ventai
J. Grybas
A. ir I. Bimbai
Amelia Young-
Amelia ir Walter Yuskovic
Servit ir Ruth Gugas
Ieva Mizarienė

K. Benderis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Ruth Gugas 
Sekretorė

Women in the News

RŪTA LEE
According to a newspaper 

item actress Rūta Lee who 
has made more than 500 TV 
appearances in such familiar 
shows as “Man nix” and 
“Ironsides”—says that by 
mysterious feelings she has 
been saved from violent 
death many times. For in
stance one narrow brush 
with death came while she 
was performing in a theater. 
She used to rest off-stage on 
a coffee table between 
scenes.

“One day I’m lying there 
and a chill went through me,” 
Ruta recalled. “Something 
made me move. I got up and 
was not gone five seconds 
when—crash!—a 100-pound 
sandbag came down, shatter
ing the table, and went right 
through the floor. Had I been 
there it would have been 
‘Goodbye, lady, goodbye,’ ”

And there have been other 
incidents when she had got
ten away from death just in 
time.

Ruta Lee’s parents are 
Lithuanians. 

* * *
Portuguese wives are giv

en equal rights with their 
husbands and women will be 
able to become judges for the 
first time under an amend
ment to the Constitution pub
lished recently. Wives pre
viously had no rights in deci
ding how children should be 
educated and had to get the 
husband’s consent before ob
taining a passport for travel
ing abroad. Use




