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KRISLAI Siūlo pradėti tartis su 
Varšuvos Sutarties

Juodųjų amerikiečių vadų 
susitikimas su pres. Carter

Vilnius —Lietuvos širdis.
Labai aktualūs šūkiai
Reikėtų pradėti nuo 

savo namų
Juk tai nežmoniška 
Už Irano liaudį

A. BIMBA
Ryšium su ateinančiais me

tais minėjimu Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukak
ties, Kanados klerikalų sa
vaitraščio “Tėviškės žiburiai” 
(gruodžio 7 d.) redakcija sa
vo vedamajame “Sugrįžtanti 
širdis” sako:

“Lietuva yra tas retas 
kraštas, kuris buvo praradęs 
savo širdį, būtent, Vilnių, 
nuo pat valstybės pradžios 
suaugusį su visu kraštu. Vil
niuje telkėsi ne tik politinė 
krašto valdžia, bet ir kultūri
niai, moksliniai, religiniai 
centrai. Visi pripažįsta, kad 
Vilnius buvo senosios Lietu
vos centras, kurio spinduliai 
sklido toli net už Lietuvos 
ribų.”

Girdi: Pilsudskio vadovau
jamų lenkų užgrobimas Vil
niaus ir jo prijungimas prie 
Lenkijos, buvo “išplėšimas 
Lietuvos širdies . . . Pokari
nių įvykių grandinėje Vilnius 
grįžo Lietuvai, o su juo ir 
universitetas. Tai, galima sa
kyti, širdies sugrįžimas į 
savąjį organizmą . . .”

Skamba labai gražiai, sen- 
timentališkai. Tik labai ne
gražu, kad laikraščio redak
cija nepasako visos tiesos 
apie “Lietuvos širdį.” Netie
sa, kad ji ėmė ir “įvykių 
grandinėje” sugrįžo į savąjį 
organizavimą.” Ji buvo atim
ta iš svetimų rankų ir sugrą
žinta Lietuvai. Ir tą padarė 
ne Smetonos, ne Prunskiai, 
ne Kvikliai, ne Galvanaus
kai, bet komunistų vadovau
jama liaudies, ir ne buržuazi
nė, bet socialistinė-tarybinė 
santvarka.

Gruodžio 5 Kremliuje su
ruoštame Amerikos biznie
riams ir valdžios atstovams 
priimti pokylyje Tarybų Są
jungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas, baigdamas savo 
kalbą, pakėlė tostą:

“Už mūsų svečių amerikie
čių sveikatą ir gerovę!

Už taiką, susitarimą, lygy
bę ir abiem pusėm naudingą 
bendradąrbiąvimą tarp Ta
rybų Sąjungas ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų!

Už pastovią ir teisingą 
taiką visame pasaulyje!”

Gruodžio 6 Baltuosiuose 
Rūmuose minint Universali
nės Žmogaus Teisių Deklara
cijos 30 metų sukaktį, prezi
dentas Carter labai pakeltu 
balsu pareiškė: “Jokia pasau
lyje jėga negali priversti 
mane nutraukti kampaniją 
už žmogaus teises!”

Puiku, didvyriška!
Tik visa bėda tam, kad ta 

kampanija vedama ne čia, ne 
Jungtinėse Valstijose, ne sa
vo namuose, bet kitur, toli
muosiuose užsieniuose, kito
se šalyse, kitų pastogėse. O 
turėtų būti daloma kaip tik 
priešingai, firmoje eilėje ji 
turėtų būti vedama čia pat.

Štai tik porą pavyzdžių: 
Prieš kelias dienas Winters
burg, Ariz., suareštuoti net 
aštuoni žmonės, įkalinti ir 
bus teisiami už protestavimą 
prieš ten statymą branduoli-

Brusselis. — NATO val
stybių ministrų susirinkime 
Anglijos Užsienio reikalų se
kretorius David Owen pasiū-_ 
lė sekantį pavasarį atžymint

Prezidentas Carter 
susitiks ir tarsis
Paryžius. — Čia sakoma, 

kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas Jimmy Carter tikrai 
susitiks ir tarsis su trijų 
Vakarų Europos valstybių 
vadais. Susitikimas įvyks 
ateinančių metų sausio 5-6 
dienomis Guadeloupe saloje. 
Susitikime dalyvaus Prancū
zijos prezidentas Valery Gis- 
card d’Estaing, Vakarų Vo
kietijos premjeras Helmut 
Schmidt ir Anglijos premje
ras James Gallaghan. Komu
nikate sakoma, kad jie tarsis 
politiniais ir tarptautiniais 
reikalais.

Tik daug kam neaišku, 
kodėl šiame susitikime neda
lyvaus kitos NATO šalys? Ar 
jos susitikimui nepritaria, ar 
yra ignoruojamos?

nės energijos įmonės, kaip 
pavojingos žmonių sveikatai. 
Rugsėjo 12 Seąbrook, N. H., 
prieš branduolinės energijos 
įmonės statymą buvo areš
tuoti devyni demonstrantai 
ir kiekvienas nubaustas po 
$200 ir 60 dienų kalėjimu.

Kodėl prezidentas apie tai 
tyli? Kodėl jis neprotestuoja 
prieš tenykštę valdžią už 
tokį aiškų žmogaus teisių 
pažeidimą, už tokį susidoroji
mą su demonstrantais? Todėl 
jo toji tariamoji kampanija 
už žmogaus teises yra nenuo- 
širdi, veidmaininga.

Raitijos pabėgėliams gel
bėti komitetas praneša tokį 
atsitikimą:

Kunigas Gerard Jean-Jus- 
te, lankydamasis West Palm 
Beach City kalėjime išgirdo 
verkiančią mergaitę. Pasitei
ravęs sužinojo, kad ten užda
ryta ir laikoma 8 metų iš 
Raitijos pabėgusio Minfort 
Dorsinvil sukrelė Rosalene. 
Pasirodo, kad ji buvo Miami 
imigracijos viršininkų su tė
vu suareštuota ir dvi savai
tes laikoma už grotų. Vizi- 
tuotojui griežtai užprotesta
vus, viršininkai jam leido 
mergaitę pasiimti, bet tėvas 
pasiliko kalėjime.

Aštuonių metų mergaitę 
uždaryti kalėjimo kameroje 
ir vieną laikyti dvi savaites? 
Juk tai didžiausio nežmoniš
kumo pavyzdys.

Amerikos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas išlei
do pareiškimą Irane įvykių 
klausimu.

“Jungtinių Amerikos Val
stijų Komunistų Partija,” pa
reiškime sakoma, “reiškia 
pilniausią solidarumą su mili
jonais Irano darbo žmonių, 
kurie kovoja už nuvertimą 
Irano karaliaus diktatūrinio 
režimo ir pakeitimą jo demo
kratine respublika, kurioje 
viešpataus liaudis, o ne kara
lius.

Irane kovojančios jėgos 
yra įvairios, bet jos visos 
vieningai siekia nuversti ka
raliaus tironiją ir įsteigti 
demokratiją.”

valstybėmis

Dirbtini suvaržymai trukdo 
prekybai, labai kenkia 

normaliems santykiams
NATO 30 metų gyvavimo 
sukaktį, pradėti pasitarimą 
(dialogą) su Varšuvos Sutar
ties valstybėmis detentės 
reikalais. Pasitarimas turėtų 
būti tarp užsienio reikalų 
ministrų.

Atsakydamas į Mr. Owen 
pasiūlymą arba patarimą, 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriaus Vance pavaduo
tojas Warren M. Christopher 
pareiškė, kad jis labai abejo
ja, jog toks pasitarimas būtų 
vaisingas. Taip pat ir Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Hans-Dietrich 
Genscher sakė manąs, kad 
tam pasitarimui laikas dar 
nėra pribrendęs.

Tas reiškia, kad NATO 
valstybių vadai daugumoje 
nenori tartis su socialistinių 
kraštų vadais taikaus valsty
bių sugyvenimo reikalais.

Santiago, Čilė. — Už 25 
mylių nuo sostinės apleistoje 
kasykloje rasta 20 lavonų. 
Manoma, jog tai yra lavonai 
žmonių, kuriuose 1973 me
tais fašistai nužudė po nu
vertimo Salvados Allende 
demokratinės vyriausybės.

Mirė
“IZRAELIO MOTINA”

Goldą Meir susitinka su JAV
Tel Aviv. — Praeitą penk

tadienį mirė buvusi Izraelio 
premjerė Goldą Meir, sulau
kusi 80 metų. Velionė buvo 
žymiausia Izraelio politinė 
veikėja ir vadinama “Izraelio 
motina.”

Goldą Meir buvo gimus 
Kieve, Ukrainoje. 1906 me
tais su tėvais atvyko į Jung
tines Valstijas. Šeima apsi
gyveno Milwaukee, Wise. 
Sulaukusi 23 metų, Goldą

Pirmų kartą San Francisco istorijoje

Kalifornijos Aukščiausiojo teismo pirmininkė Rose Bird 
(kairėje) prisiekdina Diane Feinstein San Francisco miesto 
majore. Naujoji merė dar tik 45 metų amžiaus. Tai pirmas 
šio didmiesčio istorijoje toks atsitikimas, kad jo meru būtų 
moteris. Ji paskirta užbaigti neseniai nužudyto miesto 
mero George Moscone terminą. Ji miestui vadovaus tik 
vienerius metus. Už metų įvyks mero rinkimai. Ji savo 
darbais turės miesto piliečius įtikinti, kad yra verta’būti 
išrinkta pilnam terminui.

Pirmojoje eilėje iš kairės į dešinę: Vernon Jordan, 
prezidentas Carter, biudžeto direktorius James McIntyre 
'ir Benjamin Hooks.

Washintonas. — Per didelį 
spaudimą prezidentas Carter 
pagaliau sutiko susitikti su 
juodųjų žmonių žymiaisiais 
vadais ir su jais tartis, bei 
išklausyti jų nusiskundimus 
prieš jo valdžios nūdienę 
naminę politiką. Susitikimas 
įvyko Baltuosiuose Rūmuose 
gruodžio 4 dieną. Susitikime 
negrams atstovavo National 
Urban League prezidentas 
Vernon Jordan ir NAACP 
direktorius Benjamin Hooks. 
Susitikimo tikslas—aptarti 
prezidento ruošiamą biudže
tą.

prezidentu Kennedy 1962 m.
išvyko į Palestiną ir tuoj 
įsitraukė į žydų kovą prieš 
Angliją už nepriklausomą 
valstybę. Kaip žinia, ta kova 
apsivainikavo laimėjimu 1948 
metais—gimė Izraelis. Tary
bų Sąjunga buvo bene pir
mutinė didžiųjų pasaulio val
stybių Izraelį pripažinti.

Velionė iki mirties buvo 
energinga, nenuilstanti poli
tinė aktyvistė.

Juodųjų žmonių vadai pre
zidentui tiesiai į akis pareiš
kė, kad milijonai lietuvių 
žmonių nepakęs jo planuoja
mame biudžete bilijonais do
lerių padidinti lėšas Pentago
nui (militarizmo reikalams), 
o net 20 bilijonų dolerių 
sumažinti lėšas socialiniams 
liaudies poreikiams—apšvie- 
tai, sveikatos apsaugai, ko
vai su nedarbu.

Net iš tolimosios 
Indijos žymūs svečiai 
Tarybų Lietuvoje

Vilnius. — Su draugišku 
vizitu lapkričio 19-22 dieno
mis Lietuvoje viešėjo Indijos 
Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Ta
rybų Sąjungoje Inderis Ku- 
maras Gudzralas su žmona.

Svečius priėmė Lietuvos 
Komunistų Partijos pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius. 
Jis svečiams papasakojo apie 
pasiruošimą Tarybų valdžios 
įkūrimo Lietuvoje ir Lietu
vos Komunistų partijos 60- 
mečiui, apie respublikos eko
nomikos, mokslo ir kultūros 
laimėjimus.

I. K. Gudzralas pažymėjo, 
kad Indijos tautos labai ver
tina Tarybų Sąjungos kovą 
už taiką ir tautų saugumą. 
Jis padėkojo už nuoširdų 
priėmimą jr galimybę susipa
žinti su Tarybų Lietuva.

Viešnagės metu svečiai su
sipažino su Vilniaus ir Trakų 
įžymybėmis.

Tokyo. — Japonijos Plieno 
’ korporacija statys Kinijoje 
. milžinišką plieno fabriką. Jo 
pastatymas ir įrengimas kai
nuos daugiau kaip du bilijo
nus dolerių. Tas parodo tarp 
tų dviejų kraštų santykių 
suartėjimą.

ITALIJOJE PASIŪLYMAS
ATSKIRTI BAŽNYČIĄ 
NUO VALSTYBĖS.

Roma. — Iki šiol Katalikų 
religija buvo laikoma Italijos 
valstybės religija. Reikia 
stebėtis, kad tokia padėtis 
buvo taip ilgai civilizuotoje 
tautoje toleruojama.

Dabar Italijos premjeras 
Giulio Andreotti siūlo Sena
tui religiją nuo valstybės 
atskirti. Sakoma, kad jo pa
siūlymui pritaria ir Vatika
nas. Gali būti, kad naujasis 
popiežius Jonas Paulius I 
tiki, kad tokiam žygiui prie
šintis būtų ir bažnyčiai ne
naudinga, nes susikeltų Itali
jos žmonių daugumą prieš 
save.

Maskva. — Gruodžio 7 
dieną čia baigėsi visą savaitę 
užsitęsę pasitarimai tarp ga
na skaitlingos Amerikos biz
nierių delegacijos ir Tarybų 
Sąjungos valdžios žmonių 
tikslu pagerinti ir praplėsti 
tarp abiejų šalių prekybą. 
Tarp visos eilės stambių 
amerikinių firmų atstovų, de
legacijoje dalyvavo ir jai 
vadovavo Iždo sekretorius 
W. Michael Blumenthal ir 
Prekybos sekretorė Juanita 
M. Kreps.

Jau vien tas faktas, kad 
Amerikos delegacijoje daly
vavo net du žymūs valdžios 
pareigūnai, parodo ne tik 
Amerikos biznierių, bet ir 
vyriausybės susirūpinimą 
taip nupuolusia jos prekyba 
su Tarybų Sąjunga. Tačiau 
per pasitarimą abiejose pu
sėse buvo reiškiama rimta 
abejonė, ar bus galima pre
kyba tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos žymiai 
pagerinti šiandien veikiančių 
Kongreso uždėtų tai preky
bai labai didelių suvaržymų 
ribose. Apskaičiuojama, kad 
dėl tų įvestų suvaržymų, 
Amerikos biznio interesai tu
rėjo daugiau kaip 3 bilijonus

Prez. Carter siūlys panaikinti 
gazolino kainoms kontrolę

Washingtonas. — Sakoma, 
kad Carterio administracija 
yra pasiruošusi naujajam 
Kongresui, kai jis susirinks 
sausių mėnesį, pasiūlyti 
nuimti bet kokią kontrolę 
nuo gazolino kainos. Beveik 
automatiškai gazolino kaina- 
pakils kokiais keturiais cen
tais galionui. Nors aišku, kad 
toks vyriausybės žygis nebus 
Kongrese labai populiarus, 
bet neabejojama, kad jam 
dauguma pritars ir jį užgirs.

Prezidentas Carteris su 
šiuo pasiūlymu pildo, kaip ir 
kitais klausimais, kapitalistų 
reikalavimą. Didžiosios alie
jaus kompanijos sako, kad 
gazolino kainos kontrolė ve
da prie gazolino pritrūkimo. 
Antai Shell Oil kompanija 
jau pareiškė, kad ji jau

Padaugėjo aukštojo mokslo 
įstaigų Kuboje

Angolos studentai Havano žemės ūkio aukštojoje mokyklo
je.

Havana. — Šiandien socia
listinėje Kuboje veikia 36 
universitetai ir institutai. O 
prieš 1968 metų revoliuciją 
tebuvo trys universitetai. 
Prieš dvidešimt metų Kubo
je universitetus telankė 
15,000 studentų, o šiandien 
jau lanko 130,000! Tai didelis 

dolerių nuostolio. Tarybų 
Sąjunga jai reikalingų daiktų 
lengvai surado kituose kraš
tuose.

Štai kaip 1977 metais buvo 
Tarybų Sąjungos prekybiniai 
santykiai, skaičiuojant dole
ris, su įvairiomis šalimis, su:
V. Vokietija . .$5.50 bilijonai 
Japonija......... $3.36
Suomija......... $3.15
Italija............. $2.73
Prancūzija ... .$2.50 
Didž.Britanija. $1.93 
Jungt.Valst. $1.86

Kaip matome, Jungtinės 
Valstijos yra atsidūriusios 
net septintoje vietoje

Iš šios amerikinių biznierių 
ir valdžios žmonių misijos gal 
bus tik tiek naudos, kad 
naująjį JAV Kongresą pri
vers susirūpinti šiuo svarbiu 
su Tarybų Sąjunga santykių 
klausimu ir jį prives prie 
išvados, kad visus tuos nepa
teisinamus senojo Kongreso 
uždėtus prekybos suvaržy
mus reikia skubiai nuimti. 
Juk reikia tikėtis, kad sekre
toriai Blumenthal ir Kreps 
suras būdus Kongrese geri
nimo prekybos su Tarybų 
Sąjunga klausimą pakelti.

pradeda pritrūkti taip vadi
namo “unleaded gazoline.” 
Kalta esanti gazolino kainos 
kontrolė. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Shell kompanija gazoli
no “pritrūkimą” naudoja pa- 
spausdimui prezidento nuim
ti kontrolę nuo gazolino kai
nos, kad ji turėtų laisvas 
rankas gazolino kainą pakelti 
ir padidinti savo pelnus. Tą 
puikiai žino ir prezidentas 
Carteris.

Patterson, La. — Gruodžio 
5 čia sulaikytas laivas, kuria
me rasta net 10 tonų narkoti
ku. Jų vertė—8 milijonai 
dolerių. Narkotikai, žinoma, 
konfiskuoti ir laivo savinin
kai už jais šmugeliavimų bus 
nubausti.

skirtumas. Tas akivaizdžiau
siai parodo socialistinės san
tvarkos pranašumą.

Dar reikia pridėti ir tą, 
kad šiandien visos eilės, taip 
vadinamo trečiojo pasaulio 
besivystančių šalių, nemažai 
studentų mokosi Kubos 
aukštosiose mokyklose.
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Už ginklavimosi apribojimą 
ir prekybos plėtimą

Šio mėnesio pradžioje Tarybų Sąjungoje lankėsi Jungti
nių Valstijų Iždo sekretorius W. Michael Blumenthal ir 
prekybos sekretorė Juanita Kr-eps ir labai skaitlinga, net 
400 biznierių delegacija pasitarti prekybos reikalais. Ten 
jie praleido net kelias dienas. Tarėsi su prezidentu 
Brežnevu ir kitais tarybiniai^ pareigūnais.

Kalbėdamas amerikiečiams prez. Brežnevas pasakė, kad 
Tarybų Sąjunga stoja už greitą padarymą ir pasirašymą 
strateginių ginklų apribojimo sutarties ir už praplėtimą 
prekybos su Jungtinėmis Valstijomis. Deja, sakė Brežne
vas, prekybai labai kenkia’ Jungtinių Valstijų uždėti 
prekybai suvaržymai, ir jis nemato galimybės jai padidėti, 
kol tie suvaržymai nebus pašalinti.

Amerikiečių delegacijoje dalyvavo ir didelis gerų santy
kių su Tarybų Sąjunga šalininkas W. Averell Harriman, 
Antrojo pasaulinio karo metu buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Tarybų Sąjungoje. Kalbėdamas svečių priė
mimui suruoštuose pietuose Harriman pasakė:

“Aš negaliu suprasti, kodėl mūsų dvi didžiosios šalys 
negali prekyboje bendradarbiauti. Aš tikiu, nors kai kas su 
manimi ir nesutinka, kad prekyba neturėtų būti siejama su 
jokiu kitu klausimu. Prekyba nėra Jungtinių Valstijų 
dovana Tarybų Sąjungai. Tiesiog pikta, kad per tiek metų 
mes dar vis negalime turėti normališkų prekybinių 
santykių su antrąja didžiausia šalimi pasaulyje.”

Harrimano kalba buvo amerikiečių palydėta dideliais 
aplodismentais.

Beje, iždo ir prekybos sekretoriai Blumenthal ir Kreps 
nuvežė ir Brežnevui įteikė prez. Carterio laišką, kuriame 
jis sako irgi pritariąs prekybos tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos plėtimui, bet nežada ateinančiai Kongre
so sesijai pasiūlyti nuo tos prekybos nuimti uždėtus 
suvaržymus. Vadinasi, mūsų prezidentas savo žodžių 
neparemia darbais.

Socialistinės šalys ir padėtis 
Vidurio Rytuose

Vidurio Rytuose padėtis tebėra labai nerami. Ji ne tik 
nesitaiso, bet dar blogėja. Nereikia nė kalbėti, jog ta 
padėtis labai rūpi ir socialistiniams kraštams. Tai parodė ir 
lapkričio mėnesį Maskvoje įvykęs Bulgarijos Liaudies 
Respublikos, Vengrijos ’Liaudies Respublikos, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos ir Tarybų Sąjungos komunistų 
ir darbininkų partijų ir vyriausybių vadovų pasitarimas, 
kuriame ta padėtis buvo aptarta ir jos klausimu išleistas 
pareiškimas, kuriame sakoma:

“Apsvarstę padėtį Artimuosiuose Rytuose, BLR, CSSR, 
LLR, TSRS, VLR, VDR komunistų ir darbininkų partijų ir 
vyriausybių vadovai ryžtingai pasmerkė JAV blobojamą 
Egipto ir Izraelio separatinių sandėrių politiką, kuri tik vėl 
pavojingai komplikuoja padėtį šiame rajone. Jie pareiškė 
įsitikinimą, kad tokie separatiniai, antiarabiški sandėriai 
kertasi su tikslais visapusiškai politiškai sureguliuoti 
konfliktą Vidurio Rytuose sutinkamai su visų šio rajono 
tautų, taip pat izraeliečių, interesais, prieštarauja tarptau
tinio saugumo interesams ir Jungtinių Tautų rezoliucijoms.

Broliškų valstybių komunistų ir darbininkų partijų ir 
vyriausybių vadovai pareiškė remią arabų šalių valstybių ir 
vyriausybių vadovų Bagdado pasitarimo nutarimus. Jų 
nuomone, šie nutarimai suvaidins svarbų teigiamą vaidmenį 
kovoje, kad būtų efektyviai ir teisingai sureguliuota 
Vidurio Rytų problema taikos Vidurio Rytuose interesais, 
visuotinės taikos interesais.”

Kaip žinia, išskyrus Egiptą, kitos arabiškosios šalys 
pilnai pritaria socialistinių šalių nusistatymui ir smerkia 
Egipto siekimą separatinės sutarties su Izraeliu.

Praeitis duoda gerą pavyzdį
Netrūksta ženklų, kad mūsų vyriausybė nesigailės jokių 

pastangų savo busimajame biudžete militariniams reika
lams lėšas bilijonais dolerių padidinti, o net 20 bilijonų 
dolerių sumažinti socialinių poreikių projektams. Labai 
gerai, kad juodųjų žmonių vadai pasitarime su prezidentu 
Carteriu griežtai protestavo prieš tokį vyriausybės užmojį. 
Gerai, kad kai kurių darbo unijų vadai ir ginklavimosi 
mažinimo šalininkai tokią vyriausybės politiką smerkia. 
Bet laimėjimui to neužtenka^ Laimėjimui reikalinga galinga 
masinė veikla gerai organizuotų demonstracijų 
Kongresas skaitysis tiktai su liaudies masėmis.

Gerą pavyzdį, kaip laimėti, mums duoda 
Prisimename, kaip 1963 metais buvo liaudies

formoje.

praeitis, 
laimėtas 

Civilinių Teisių įstatymas. Suvienytomis jėgomis buvo 
Washingtone suruošta demonstracija už Civilines Teises, 
kurion iš visų krašto kampų suplaukė 2^0,000 juodųjų ir 
baltųjų žmonių. Kongresas turėjo išgirsti liaudies balsą, ir 
kaip bematant priėmė tą istorinį įstatymą.

Šis puikus liaudies solidarumo pavyzdys turėtų būti 
pakartotas ir 1979 metais, kai naujasis Kongresas susi
rinks. Darbo unijos ir kitokios liaudies organizacijos turėtų 
suruošti dar didesnę protesto prieš vyriausybės siūlomą 
biudžetą demonstraciją.

Kas ką ra
ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ 
DABARTINES LENKIJOS

Chicagos Marijonų “Drau
ge” (gruodžio 2 d.) Antanas 
Klimas pateikia gana įdomių 
įspūdžių iš Krokuvoje įvyku
sio Onomastikos kongreso ir 
savo keliolikos dienų viešna
gės Lenkijoje.

Apie kongresą, tarp kitko, 
Klimas rašo:

“Lenkai jau nuo 19-jo šimt
mečio turėjo apsčiai žymių 
kalbininkų. Paskutiniais me
tais Lenkijoje įvyko jau keli 
tarptautiniai įvairių mokslų 
kongresai. Todėl ir nenuo
stabu, kad XHI-sis tarptauti
nis onomastikos Kongresas 
buvo suruoštas Krokuvoje 
1978 metais rugpjūčio 20-26 
dienomis. Jis įvyko senajame 
Krokuvos universitete, kuris 
ir dabar oficialiai vadinamas 
Jogailos universitetu.

Onomastika yra ta kalbo
tyros dalis, kuri tyrinėja 
visus tikrinius vardus, pava
dinimus. Lietuviškai ją gali
ma vadinti vardotyra. Tarp
tautiniai onomastikos kong
resai—bent po 2-ojo pasauli
nio karo—vyksta kas treti 
metai . . .

Šiame kongrese dalyvavo 
apie 400 kalbininkų iš 31 
valstybės. Didžiausia grupė, 
kaip paprastai, buvo iš šei
mininkų krašto, Lenkijos. 
Lenkų kalbininkų čia dalyva
vo apie 65. Labai daug buvo 
atvykę, kai kurie savo auto
mobiliais*, iš Vakarų Vokieti
jos—43 dalyviai. Iš Tarybų 
Sąjungos šį kartą buvo lyg ir 
mažiau: apie 37. Didokos 
grupės kalbininkų buvo taip 
pat atvykusios iš Čekoslova
kijos (apie 22), iš Suomijos 
(13), iš Švedijos (17), Jugo
slavijos (19). Iš JAV čia 
buvo, palyginti, labai maža 
grupelė: tik apie 15. Iš kitų 
kraštų dalyvavo po mažesnę 
grupę. Net iš tolimosios Ja
ponijos buvo atvykę du kal
bininkai. Iš Lietuvos buvo 
atvykę du kalbininkai: Alek
sandras Vanagas (iš Vilniaus 
Mokslų akademijos) ir Juo
zas Jurkėnas (iš Šiaulių Pe
dagoginio instituto).

Kongreso oficialios kalbos 
buvo anglų, prancūzų, vokie
čių ir rusų. Pažymėtina, kad 
šiuo atveju lenkai pasielgė 
labai mandagiai: savosios 
kalbos net neįrašė į oficialių
jų kongreso kalbų tarpą, kas 
paprastai yra daroma, lyg ir 
pagerbiant kongreso šeimi
ninkus. Patys lenkų kalbinin
kai savo paskaitas skaitė 
daugiausia prancūzų, anglų, 
vokiečių ir rusų kalbomis.”

Dabar apie šiaip įspūdžius, 
Klimo įgytus per viešnagę. 
Tarp kitko:

“Išbuvus Lenkijoje tik ke
liolika dienų, sunku ką nors 
tikslesnio pasakyti apie patį 
gyvenimą Lenkijoje. Tokie 
įspūdžiai visuomet būna ne
tikslūs, paviršutiniški ir gal 
net nerealūs. Tačiau kelis 
tokius grynai asmeniškus įs
pūdžius čia paminėsiu, ne- 
siimdamas spręsti, kiek jie 
galėtų būti apibendrinti visai 
Lenkijai.

Bevaikščiojant Krokuvos 
gatvėmis, besilankant muzie
juose ir kitose vietose, o 
vėliau praleidus kelias dienas 
Varšuvoje, susidarė įspūdis, 
kad lenkai yra draugiški, 
paslaugūs žmonės. Ir Kroku
voje ir Varšuvoje teko maty
ti būrius turistų: iš Skandi
navijos, Vak. ir Rytų Vokie
tijos, Prancūzijos, ir, žino
ma, daug amžinų keliauninkų 
japonų. Prie didesnių Varšu
vos viešbučių teko matyti 
nemažai svečių ir arabų 
kraštų. Taip pat vienur kitūr 
matyti ekskursiniai autobu
sai iš Sovietų Sąjungos. Ir 
turistai, ir vietiniai pačioje 
Lenkijoje, atrodo, keliauja 
laisvai, jokių leidimų nerei
kia. Žmonės gatvėse apsi
rengę neblogai, moderniškai.

so ir sako
Kai kurios moterys atrodo 
tikrai elegantiškai. Jaunimas 
nešioja “džinsus” ir kitus 
Vakaruose populiarius dra
bužius.

Restoranuose valgiai ne
blogi. Patarnavimas visur, 
kur man teko valgyti, buvo 
gana mandagus ir paslaugus, 
nors visi restoranai yra val
stybės žinioje. Yra daug ka
vinių, kuriose galima pasėdė
ti, išgerti gana skanios t kavos 
ir labai skanių pyragų para
gauti arba ir sočiai j&Sival
gyti . . . Teko matyti vieną 
kitą įsilinksminusį pilietį, bet 
miestai yra saugūs: gali 
vaikščioti saugiai kur nori.

“Man buvo labai įdomu 
sutikti Lenkijoje kelias iš 
Lietuvos atsikėlusių karaimų 
šeimas. Daugelis iš jų anks
čiau yra gyvenę Trakuose. 
Visi vyresnieji dar visiškai 
laisvai ir gražiai kalba ir 
lietuviškai. Tai labai vaišingi, 
draugiški žmonės. Jie palai
ko giminystės ryšius su savo 
viengenčiais, pasilikusiais 
Lietuvoje.

Vienas karaimų poetas, 
kuris ir dabar tebegyvena 
Trakuose, yra išvertęs kelio
lika lietuvių poetų eilėraščių 
į karaimų kalbą. Apie tai gal 
teks atskirai kita proga para
šyti.”

SOCIALISTINĖS SALYS 
IR KOVA UŽ
PASAULINĘ TAIKĄ

Tarybų Sąjungos dienraš
tis “Pravda” savo vedamaja
me “Visų Tautų interesais” 
lapkričio 25 d. sako:

“Karščiausia žmonijos sva
jonė—tvirta taika pasaulyje. 
Visų žemynų žmonės sieja su 
ja ramų gyvenimą ir kūrybi
nį darbą, savo laimę ir savo 
vaikų laimingą ateitį. Nėra 
kilnesnio, humaniškesnio 
tikslo už visokeriopą taikos 
ir tautų saugumo stiprinimą. 
Milijonai darbo žmonių gerai 
žino, kokį didžiulį indėlį į šį 
kilnų siekimą įneša Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialistinės 
sandraugos šalys.

Šiomis dienomis pasaulio 
visuomenė daug dėmesio ski
ria naujoms realistinėms idė
joms ir iniciatyvoms, kurias 
iškėlė socialistinės šalys tai
kos stiprinimo interesais. 
Lapkričio 22-23 dienomis 
Maskvoje įvykęs Varšuvos 
Sutarties valstybių Politinio 
konsultacinio komiteto pasi
tarimas vėl įtikinamai pa
tvirtino jog, būdamos didžiai 
suinteresuotos tvirta ir tei
singa taika, jos imasi ener
gingų žygių, kad praktiškai 
būtų išspręsti aktualūs mūsų 
epochos uždaviniai.

Šiame svarbiame politinia
me socializmo šalių forume, 
kuris vyko broliškos drau
gystės ir draugiško bendra
darbiavimo aplinkoje, ap
svarstyti aktualūs padėties 
raidos Europoje klausimai ir 
pasikeista nuomonėmis kai 
kuriais visos tarptautinės pa
dėties klausimais. Svarsty
mo metu daugiausia dėmesio 
buvo skiriama tolesniems 
žingsniams, kurie įgalintų 
plėtoti įtempimo mažinimo ir 
nusiginklavimo procesą.

Didelė dabar socialistinės 
sandraugos galia ir įtaka. 
Šios jėgos ir autoriteto pa
grindas—broliškų šalių ben
dradarbiavimas, jų marksis- 
tinių-lenininių partijų vieny
bė ir susitelkimas, nuolatinis 
siekimas stiprinti savitarpio 
sąveiką, solidarumą su visais 
kovotojais už taiką, tautų 
laistę ir nepriklausomybę. 
Busiiikimas Maskvoje dar 
kartą akivaizdžiai pademon
stravo socialistinės sandrau
gos susitelkimą, vis glaudes
nį ir aktyvesnį daugiašalį 
socializmo šalių bendradar
biavimą.
f Pasitarimo dalyvių ragini
mas visoms valstybėms ir 
tautoms—negailėti jėgų ko

voje už tvirtos taikos išsau
gojimą ir užtikrinimą susi
laukia plačių atgarsių pasau
lyje. Tarybiniai žmonės karš
tai pritaria Maskvos pasitari
mo rezultatams ir laiko juos 
svarbiu indėliu į taikos stip
rinimą ir socialinę pažangą.”

ATRODO, KAD 
MARTYNAS YRA LABAI 
NUSIVYLĘS IR VLIKU

Martynas Gudelis savo 
“Naujienose” pradėjo kailį 
pliekti ir savo broliams vliki- 
ninkams.

“Visi žinome,” sako Marty
nas, “kad paskutiniu metu 
VLIKas nukrypo nuo pagrin
dinių tikslų. Vietoje jungti 
visas grupes ir laikytis pa
grindinių kovos tikslų, pra
dėta keisti Lietuvos nustaty
tus tikslus bei siekimus. Bu
vo pasiūlytos kelios rezoliuci
jos, priešingos pagrindi
niams VLIKo tikslams.

Bet svarbiausia, pačiame 
VLIKe išdžiūvo pagrindinės 
lietuvių srovės jungiamieji 
klijai—tolerancija. Vietoje 
pakantos, prasidėjo tarpusa- 
vė trintis . . .”

Toliau:
“Kiekvienam aišku, kad 

dabartiniai veidai išsisėmė. 
Išdžiūvo ne tik jų bruožai, 
bet neteko jungiamųjų syvų. 
Jie neteko jungčiai būtinai 
reikalingos tolerancijos. Jie 
yra įsitikinę, kad Dievas 
jiems vieniems įkrėtė politi
nę išmintį ir pašaukė juos 
vadovauti lietuvių tautai. Jie 
stumia į šalį kiekvieną, kuris 
turi drąsos pareikšti truputį 
kitokią nuomonę . . .

Pirmiausia, VLIKas priva
lo atstatyti savo autoritetą. 
Jeigu jis vyriausias, tai pri
valo elgtis kaip vyriau
sias . . . VLIKas privalo 
baigti tarpusavius organiza
cinius ginčus, kurie labai 
dažnai prasideda del mažos 
ambicijos ir baigiasi vienin
gos veiklos paralyžių . . .”

KRITIKUOJA J. A. V. UŽ 
REPRESIJAS 
NIKARAGVOJE

Nacionalės Bažnyčių Tary
bos delegacijos, kuri lankėsi 
Nikaragvoje, atstovas Dwain 
C. Epps savo laiške “N. Y. 
Times” lapkr. 25 dieną rašo:

“Dabartinė padėtis labai 
kritiška dėl Nikaragvos. 
Nebent opozicijos reikalavi
mas, kad prez. Somoza pasi
trauktų ir jo Nacionalinė 
Gvardija bus padėta po civi
line kontrole tuojau, militari- 
nė konfrontacija yra neišven- 
vengiama. Jos kaina žmonių 
gyvybėmis toli pralenks 
3,000, kuriuos Nacionalinė 
Gvardija nužudė per praėju
sio rugsėjo sukilimą.

Raktas Jungtinių Valstijų 
rankose. Kaip kad mums 
buvo pasakyta: Pakaita Ni
karagvoje įvyks, “su Jungti
nių Valstijų pagalba, prieš 
Jungtines Valstijas, arba ne
paisant Jungtinių Valstijų.” 
Jungtinės Valstijos prieš 
daugiau kaip 40 metų atida
vė Somozos dinastijai galią ir 
nuo to laiko ją galioje palai
kė, nepaisant liaudyje 
augančio pasipriešinimo . . .”

Laiško autoriaus suprati
mu, Jungtinės Valstijos tu
rėtų, apart kitų, imtis prieš 
Somozos režimą šių priemo
nių: “Ištraukti iš Nikaragvos 
savo militarinės pagalbos 
grupę; viešai reikalauti, kad 
Izraelis, Argentina ir kitos 
šalys neperleistų iš Jungti
nių Valstijų gautų ginklų 
Somozo režimui; tuojau pa
skelbti Nikaragvai visuotiną 
ekonominį boikotą; nutraukti 
finansinę pagalbą Somozo re
žimui; nutraukti Jungtinių 
Valstijų instolacijose lavini
mą nikaragviško militarinio 
personalo; ir viešai atmesti 
Somozą ir nuolatinį, begėdiš
ką, sistematiką laužymą 
žmogaus teisių.”

Mr. Epps teisingai pabrė
žia, kad Nikaragvoje valsty
bės galios pervedimas į liau
dies atstovų rankas pilnai
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ISTORIJOS, KULTŪROS PAMINKLAI
Paminklas rašytojui P. Cvirkai [skulpt. J. Mikėnas, archit. 

V. Mikučianis] Vilniuje.

Telegrama iš Lietuvos
DIDYSIS SPALIS 
IR LIETUVA

Vilniuje įvyko respublikinė 
mokslinė konferencija, skirta 
Tarybų valdžios įkūrimo Lie
tuvoje ir Lietuvos Komunis
tų Partijos 60 metinėms.

Įžanginiu žodžiu ją pradė
jęs Lietuvos TSR mokslų 
akademijos akademikas Vla
das Niunka pažymėjo, kad 
Tarybų valdžios paskelbimas 
Lietuvoje 1918 metais buvo 
didžios istorinės reikšmės 
įvykis visai Lietuvių tautai. 
Tai buvo Lietuvos valstybin
gumo atkūrimas nauju, so
cialistiniu tarybiniu pagrin
du.

Konferencijos dalyviai iš
klausė istorijos instituto di
rektoriaus, istorijos mokslų 
daktaro, profesoriaus Bro
niaus Vaitkevičiaus praneši
mą “Didysis Spalis ir Tarybų 
valdžios įkūrimas Lietuvo
je,” Partijos istorijos institu
to direktoriaus pavaduotojo, 
istorijos mokslų kandidato 
Roko Maliukevičiaus—-“Lie
tuvos Komunistų Partijos 
kova už Spalio revoliucijos 
idėjų įgyvendinimą Lietuvo
je,” Vilniaus universiteto do
cento, ekonomikos mokslų 
kandidato Algirdo Jablons
kio—“TSRS tautų draugys
tė—Tarybų Lietuvos sukles
tėjimo laidas” ir kitų moksli
ninkų pranešimus.
DARBININKŲ DOVANA

Ukmergės Meskupo baldų 
kombinato darbininkai ir

specialistai laisvalaikiu paga
mino ir įrengė Vilniaus Vinco 
Kapsuko Universiteto pra
monės ekonomikos fakulteto 
vestibulio interjerą. Jį puo
šia kaltinis vario bareljefas, 
skirtas šios aukštosios moky
klos jubiliejui, baldai, sten
dai, nuolatinė fotoekspozici- 
ja.

Savo dovaną įmonės kolek
tyvas paskyrė universitetui 
artėjančio 400 metų jubilie
jaus proga, atsidėkodamas 
už vaisingą pastarųjų metų 
kūrybinį bendradarbiavimą. 
Fakulteto mokslininkai ir 
studentai dažni svečiai įmo
nėje. Dėstytojai čia padeda 
tobulinti gamybos procesus, 
skaito paskaitas, b studentai 
atlieka gamybinę praktiką, 
rašo diplominius ir kursinius 
darbus.

ATGIJUSI LEGENDA

Akademinis operos ir bale
to teatro kolektyvas pakvie
tė žiūrovus į paskutinę Lie
tuvių muzikos klasiko Juozo 
Gruodžio Jūratė ir Kastytis.

Tai vienas seniausių Lietu
vių nacionalinių baletų, pir
mą kartą suvaidintas 1933 
metais Kauno valstybės teat
re.

Dabartinį vaidinimą pa
ruošė baletmeisteris Brazdy- 
lis ir Lietuvos liaudies artis
tas dirigentas Aleksa, apipa
vidalino dailininkė Černec- 
kaitė. V. Petkevičienė

Teheranas.—Irane tebeina streikai ir protesto demon
stracijos prieš karaliaus Riza PahĮevi režimą. Šioje 
nuotraukoje parodoma tokia protesto demonstracija Tehe
rane.

Naudingas 
triukšmas

Neseniai mokslininkai atsklei
dė įdomų faktą. Pasirodo, greta 
aerodromų cukriniai runkeliai 
vystosi žymiai greičiau nei įpras
ta. Priežastis paprasta: reakty
vinių lėktuvų gaudesys. Ypa
tingai triukšmas veikia sėklos 
dygimą, nes garso virpesiai pa
deda suirti jų apsauginei plėve
lei ir palengvina drėgmės bei 
deguonies kelią į sėklą.

* %
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atitiktų geriausius Jungtinių 
Valstijų interesus. Bet neat
rodo, kad prezidentas Carte- 
ris skaitytųsi su šio bažnyčių 
atstovo protingais* patari
mais.

Ištisas paras stebimas Tali
no oro užterštumas. Netoli 
pramonės įmonių išsidėsčiu- 
sios automatinės stotys per
duoda informaciją į centrinę 
laboratoriją. Jeigu nuodingų 
komponentų kiekis ore pri
artėja prie leistinos ribos, 
Švaraus oro tarnyba turi teh 
sę uždaryti fabriką.

LAIŠKAI
A •

Širdingai sveikinu Jus su 
Naujaisiais 1979 metais!

Linkiu geriausios sėkmės 
ir neblėstančios energijos 
garbingame Kultūros-Švieti
mo darbe ir nuostabios—sti
prios sveikatos!

Jonas Orintas



Už liaudies laisvę
A. GUČIŪNIETIS

Iš Rokiškio rajono Gučiūnų kaimo revoliucinio 
judėjimo istorijos

Drąsiai, broliai, susitelkim
Prieš turtuolius, prieš ponus . . . .

Tokios revoliucinės dainos 
1905 m. skambėjo Gučiūnuo- 
se. Socialistų J. Smalsčio, J. 
Šlapelio ir kitų skatinami, 
daug gučiūniečių stojo į kovą 
prieš caro valdžią.

Štai, ką papasakojo Vero
nika Trumpickiene: “1906 
metų rudenį, per ražancavos 
atlaidus, buvau Kamajuose 
ir mačiau kaip policininkas 
atėmė iš knygų pardavėjo V. 
Kapsuko knygą “Šalin caro 
valdžia!” Tuo metu pro šalį 
ėjo gučiūnietis Pranas Žyla, 
kuris staiga kirto keletą 
smūgių policininkui į galvą, 
kad net jo kepurė nukrito. 
“Ak, tu velne, tu mums 
neduosi skaityti socialistinių 
knygų!”—suriko jis. Nuplėšė 
antpečius, atėmė knygą ir 
dingo minijoje. Vėliau polici
ja susekė, kad knygą iš 
policininko atėmė gučiūnietis 
Pranas Žyla. Ilgai jį gaudė, 
bet vis nesugaudavo. Tačiau 
vieną dieną, netikėtai polici
ninkai įsiveržė į gryčią ir 
norėjo jį suimti, bet Pr. Žyla 
nenusigando, o drąsiai gynė
si su malkų pliauskėmis. Po
licininkai gavę —smūgius, 
pasitraukė į prieškambarį. 
Tada jis staiga iššoko per 
langą ir bėgo į Šetekšnos 
upės pusę. Policininkai jį vijo 
kiek tik pajėgdami, bet vai
kinas buvo basas, o jie su 
ilgais batais, tai atsiliko nuo 
jo. Pagaliau privijo prie pat 
upės ir manė, kad jau su
gaus, bet jaunuolis pribėgęs 
prie upės, staiga šoko į 
vandenį ir greitai nuplaukė į 
kitą krantą, nes jis buvo

Ispanija: spaudimas iš 
užsienio ir iš Vilniaus

Vakarų informacijos agen
tūrų pranešimai iš Madrido, 
kad šiomis dienomis ten bu
vo susektas antivyriausybi- 
nis kariškių sąmokslas, ne
stebina įdėmaus stebėtojo. 
Pastarojo meto įvykiai rodo: 
nacionalinio referendumo dėl 
šalies konstitucijos išvakarė
se aktyvėja ultradešiniosios 
politinės jėgos, kurios ilgisi 
frankistinės Ispanijos praei
ties. Tai rodo ir antivyriau- 
sybinė manifestacija, kurią 
reakcingiausi judėjimai ir 
grupuotės surengė lapkričio 
17 dieną Ispanijos sostinės 
centre. Manifestacijoje daly
vavusios organizacijos— 
“Naujoji jėga,” “Kristaus ar
mija,” “Nacionalinė fronti
ninkų asociacija” ir kitos— 
šiurkščiai užsipuolė ministrų 
tarybos pirmininko A. Sua- 
reso kabinetą, kaltindamos 
vyriausybę “nacionalinių in
teresų išdavimu.” Taip fašis- 
tuojantys elementai vadina 
šalyje vykstantį demokrati
zavimo procesą.

Kai dėl paties mėginimo 
įvykdyti perversmą, tai, 
kaip paaiškėjo, nedidelė gru
pė profronkistiškai nusitei
kusių aukštų karininkų keti
no suimti ministrų tarybos 
pirmininką ir kelis jo kabine
to narius, tačiau visi sąmoks
lo daly v iai buvo laiku areš
tuoti, nes juos jau ilgą laiką 
stebėjo specialios tarnybos.

Žlugęs karinio pučo mėgi
nimas parodė didėjantį Ispa
nijos reakcijos aktyvumą. 
Antra vertus, paaiškėjo, 
kad arm į jos karininkai nėra 
pasiruošę kartu su ultradeši- 
niaisiais eiti prieš dabartinę 
vyriausybę. Kaip pažymėjo 
Paryžiaus laikraštis “Ma- 
ten,” “dauguma kariškių, su 
kuriais sąmokslininkai už
mezgė ryšius, nedelsiant 
pranešė tai savo viršinin
kams.”

Reakcinių elementų veikla 

geras plaukikas. Policija ta
da šaunamų ginklų neturėda
vo, o nešiodavosi tik kardus. 
Pr. Žyla išlipė ant kito kran
to, parodė gaudytojams špy
gą ir nuėjo į Šerelių kaimą. 
Purvini, keikdamiesi sugrįžo 
į kaimą policininkai ir nieko 
nepeše išvažiavo.

Po to policija gaudė Pr. 
Žylą dieną, naktį ir vieną 
kartą jį sugavo, labai sumu
šė, uždarė į Kunigiškių valš- 
čiaus kalėjimą, užrakino du
ris ir langus. Tačiau kai rytą 
sargas nuėjo patikrinti kali
nį, tai labai nustebo, nes jo 
jau neberado, o durys ir 
langai tebebuvo užrakinti.

Sargas pakėlė triukšmą, 
iššaukė policiją, viršaitį, bet 
kajfnio hiekurjnerado. Tik po 
kelių metų, jau Liepojoje 
gyvendamas Pr. Žyla drau
gams papaskojo, kad iš Ku
nigiškių kalėjimo jis pabėgęs 
išlysdamas per pečiaus kami- M ną.

Pr. Žyla, svetima pavarde, 
gyvendamas Liepojoje, daly
vavo revoliuciniame judėji
me. Gimtąjį Gučiūnų kaimą 
aplankė tik po Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos. Jis daug papasakojo apie 
Liepojos ir Rygos darbininkų 
revoliucinį judėjimą, apie jų 
kruviną kovą prieš caro val
džią.

Gučiūniečiai ir šiandieną su 
didele pagarba mini visus 
1905-1907 metų revoliucio
nierius, kovojusius ir žuvu
sius už liaudies laisvę, demo
kratiją ir laimą.

šalies viduje pagyvėjo tuo 
metu, kai stiprėja NATO 
sluoksnių spaudimas Madri
du:. Atkreipia dėmesį inter
viu, kurį šiomis dienomis 
davė ■ Ispanijos spaudai 
NATO jungtinių ginkluotųjų 
pajėgų Europoje vyriausiasis 
vadas Amerikos generolas 
A. Heigas. Savo pasisakymą 
Heigas panaudojo tam, kad 
visokeriopai skatintų Ispani
ją stoti į NATO. Jis motyva
vo tokio žingsnio būtinybę 
vis ta' pačia nuvalkiota pro
pagandine teze apie tariamą 
“Tarybų Sęjungos karinę 
grėsmę.” Kaip grubų kišimą
si į Ispanijos vidaus reikalus 
įvertino visuomenė ir tą fak
tą, kad generolas Heigas be 
ceremonijų pasisakė prieš Is
panijos komunistų dalyvavi
mą savo šalies vyriausybėje.

Akivaizdus tarpusavio ry
šys tarp vidaus reakcijos 
kėslų ir spaudimo iš užsienio. 
Abi šios jėgos, kenkdamos 
gyvybiniams ispanų tautos 
interesams, kaip begalėda- 
mos mėgina sukliudyti Ispa
nijai pagaliau tapti tikrai 
nepriklausoma, demokratine 
šalimi. A. Babėnas•

O Švedų mokslininkas Tog- 
das Erazmas sakosi nusta
tęs, kas yra plepiausias pa
saulio padaras. Tai, anot jo, 
ketverių metų vaikas, išta
riąs kasdien apie 12,000 žo
džių, nors iš jų sąmoningai 
pavartoja ne daugiau kaip 
920.

Maskva. — Afganistano 
vadui premjerui Taraki lan
kantis Tarybų Sąjungoje pa
daryta ir pasirašyta 20 metų 
draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartis. Jos yra 
kaimyniškos-šalys. Ši sutar
tis laikoma didžiausios svar
bos ne tik jų savitarpiniuose, 
bet ir tarptautiniuose santy
kiuose.

GERIAUSIAI, 
GRAŽIAUSIAI 
SUTVARKYTOS TARYBŲ 
LIETUVOS 
GYVENVIETĖS

Vilnius. — Šiemet Tarybų 
Sąjungos sąjunginėje geriau
siai ir gražiausiai įrengtų 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
gyvenviečių apžiūroje-kon
kurse dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis gyvenviečių iš vi
sų sąjunginių respublikų. 
Aišku, kad konkurse dalyva
vo ir Tarybų Lietuvos gy
venvietės.

Iš Tarybų Lietuvos TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų paro
dos garbės diplomu apdova
nota Kėdainių rajono “Rytų 
aušros” kolūkio Labūnavos 
gyvenvietė.

Šios parodos pirmo laips
nio diplomu apdovanotos 
Klaipėdos rajono Veiviržos 
kolūkio Veiviržėnų ir Mažei
kių rajono “Jaunosios gvar
dijos” kolūkio Tirkšlių gy
venvietės.

Parodos antro laipsnio dip
lomus pelnė Pakruojo rajono 
“Ąžuolo” kolūkio Plaučiškių, 
Šiaulių rajono kolūkio “Pir
myn” Bridų ir- Sutkūnų, 
Plungės rajono “Pergalės” 
kolūkio Kulių gyvenvietės.
PASTANGOS 
SUORGANIZUOT ŽEMĖS 
ŪKIO DARBININKUS

Seattle, Wash. — Jungti
nė žemės ūkio Darbininkų 
unija (United Farm Workers 
Union) pradėjo plačią organi
zacinę kampaniją tarp Yoki- 
ma klonyje farmų darbinin
kų. Darbas labai sunkus, nes 
Washingtono valstijoje nėra 
įstatymo, kuris verstų įmo
nių bei stambiųjų farmų sa
vininkus leisti darbininkams 
slaptai nubalsuoti unijos 
klausimą. Savininkai turi 
laisvas rankas terorizuoti no
rinčius susiorganizuoti uniją.

Unija turi du pagrindinius 
reikalavimus: pakelti darbi
ninkams algas ir pagerinti 
darbo sąlygas. Dabar Yoki- 
ma klonyje farmų darbininkų 
valandinė alga yra $2.65. 
Betgi valandinė alga kitose 
apylinkėse, kur farmų darbi
ninkai priklauso Jungtinei 
Farmų Darbininkų Unijai, 
yra $3.40.

DAUG DARBININKU 
NETEKS DARBO

McKeesport, — Ft. 
Pitts Steel Casting Company 
pranešė, kad ji, vietoje pasi
rašyti su darbininkais. naują 
sutartį, savo įmonę uždaro. 
Keturi šimtai darbininkų nę- 
tenka darbo.

Mat, darbininkai priklauso 
prie Jungtinės Plieno Darbi
ninkų Unijos, ir jau devintas 
mėnuo streikuoja. Kompani
ja nesutinka su darbininkų 
reikalavimais.

Tacoma, Wash. — Žalva
riui apdirbti kompanija 
(ASARCO) sausio 1 dieną 
uždarys įmonę ir iš darbo 
išmes 145 darbininkus.

Labai didelės reikšmės
sutartis

Afganistano premjeras Nur Mohammad Taraki [dešinėje] 
susitinka Maskvos aerodrome ir sveikinasi su Tarybų 
Sąjungos prezidentu Leonidu Brežnevu.

“LAISVĖ’’

Vilniaus University, 400 Years Old
Vilnius University is four centuries 

old. Its rector, Academician Jonas 
Kubilius, gives an account of the 
oldest institution of higher learning in 
our country.

Courtesy of Soviet Union magazine

OUR UNIVERSITY is celebrating its four hun
dredth anniversary. A brief historical back

ground gives some idea of the university’s place 
in world culture. As early as the seventeenth 
century, scholars and teachers from institutions 
of higher learning throughout Europe gathered in 
Lithuania to discuss academic programs. This 
fact alone says much. The university was re
splendent with the names of scholars famous in 
their day. A . Vilnius professor, the outstanding 
poet Maciej Sarbiewski, whose Lyricorum libri 
tres, written in Latin, went through 60 European 
editions, one of which was illustrated by the great 
Rubens, was crowned with a laurel wreath in 
Rome. In 1650 Kazimieras Simonavičius, a grad
uate of the university, published a book entitled 
The Great Art of Artillery in which he expounded 
the principles of rocketry, including multistage 
rockets. This fundamental scientific work was 
translated into French, English, German and 
Danish. Logic by Professor M. Smuglevičius was 
studied in European universities and went through 
three editions at Oxford. The observatory, which 
still exists today, was built in 1753.

The university greatly influenced the develop
ment of Russian, Polish, Ukrainian and Byelo
russian as well as Lithuanian culture. The famous 
educator Meletiy Smotritsky, author of a Slavic 
grammar, graduated from Vilnius University. The 
great Polish poet Adam Mickiewicz, the great 
Ukrainian poet. Taras Shevchenko, the founder 
of Mongolian studies in Russia Osip Kovalevsky 
and many other prominent cultural figures studied 
within its walls. At the beginning of the nine
teenth century Vilnius University became an im
portant center not only of research but also of 
advanced, freedom-loving ideas. Its students and 
teachers took an active part in the 1830 uprising 
against czarism, and Nicholas I “closed” the 
university by imperial decree.

I put the word “closed” in quotation marks 
because the university did in fact continue to 

„exist, although in the form of separate schools 
of higher learning. Immediately after the Great 
October Revolution, a Decree on Opening a 
Labor University in Vilnius was issued, which 
declared that by this act the Council of People’s 
Commissars was trying to “establish a center of 
creative thought in our country around which 
would rally those scholarly forces able by their 
knowledge and experience to help the broad 
masses of workers restructure the life of society 
on the basis of the creative principles of com
munism.” The decree was signed by Vincas Kap
sukas, First -Chairman of the Lithuanian Soviet 
Government, whose name our university now 
bears.

It was not possible to realize this idea at the 
time because Vilnius was annexed by bourgeois 
Poland. Lithuanian scholars moved to Kaunas. 
Only after Vilnius was returned to Lithuania in 
1939 and Soviet power restored in 1940 did a new 
life begin for the university. But it, too, was soon 
cut short by the war, during which many profes
sors perished in concentration camps. In the sum
mer of 1944 the Soviet Army liberated Vilnius, 
and that same fall lectures resumed in its ancient 
auditoriums. _____

I touched on history to give you a better idea 
of the path we have traveled to the present day. 
The visible growth, development and scholarly 
enrichment of our university have occurred in 
my own lifetime with the active participation of 
men arSd women of my own generation. The facts

® Šachmatų maratono čem
piono vardą iki šiol tebeturi 
prancūzas Žakas Negro. Per 
80 valandų ir 3 minutes su 
skirtingais partneriais jis 
žaidė 317 partijų, iš kurių 
275 laimėjo.
O Vienas kanadietis, tapęs 
gatvės apiplėšimo auka, ne
teko visų dokumentų, patvir
tinančių jo asmenybę: drau
dimo kortelės, gimimo liudi
jimo, vairuotojo teisių. Ne
trukus jis pateko į piktybinių 
skolininkų sąrašus: kišenva
gis pasinaudojo svetimu var
du ir nusipirko daug prekių 
kreditan. Nukentėjusysis pa
mėgino atstatyti savo repu
taciją ir kreipėsi į valdžios 
įstaigas. Tačiau oficialus at
sakymas buvo maždaug toks: 
“Jums lengviau pakeisti pa
vardę, negu policijai surasti 
vagį.”

and figures which I cite are our life. (A short 
personal digression. I myself began to study in 
our university’s mechanics and mathematics de
partment in 1941. But two years later I was forced 
to flee to the countryside. After Lithuania was 
freed from nazi occupation, I continued and com
pleted my studies and began my scientific career.
I have been rector for 20 years now.)

Sixteen thousand students are presently en
rolled at the university. They will become mathe
maticians, physicists, chemists, doctors, lawyers, 
economists, historians. Among our teachers are 
79 doctors of science, the majority of them 
alumni. But there are some of our graduates at 
every scholarly institution and school in Lithua
nia and at industrial plants as well. In the past 
three decades alone, we have trained over 30,000 
specialists. One out of three people with a higher 
education in the republic has a diploma from 
Vilnius University. Among its graduates are Juo
zas Matulis, now President of the Academy of 
Sciences of the Lithuanian Republic; Justinas 
Marcinkevičius, a major writer; Pranas Kuris, Min
ister of Justice, and many other prominent figures 
in the republic.

A number of independent scholarly and scien
tific trends and schools which have gained rec
ognition in our country and abroad have arisen 
in the university. Worthy of note are our mathemat
ical school of the theory of probability and our 
school of theoretical physics. Our work in the 
physics of high-resistance semiconductors, sur
gery of the heart and blood vessels, stimulation 
of plant growth, medical synthesis, ballistics, and 
so on, is world famous. The Lithuanian Mathemat
ics Bulletin and the Lithuanian Physics Bulletin 
are published in English in the USA, as was a 
monograph entitled “The Mathematical Apparatus 
of the Moment of Quantity of Movement.” Inter
national conferences and meetings on the theory 
of probability and mathematical statistics are also 
held at Vilnius University.

All this is witness to the prestige of the univer
sity’s work in mathematics and physics. Our sci
entists are frequent guests at universities in the 
United States, France, Britain, the Federal Repub
lic of Germany, Sweden, Japan and in other coun
tries, where they are invited to lecture. The uni
versity is a member of the International Associa
tion of Universities and has extensive ties with 
its foreign counterparts.

For 400 years our auditoriums were housed in 
antiquated buildings in the center of town. But 
soon students will go there only for their tradi
tional masked balls or on tours because a mu
seum is to be established within their walls. New 
university buildings are now springing up in the 
woods on the outskirts of town. Four departments 
have already moved in.

Allow me to conclude on a lyrical note. As I 
have already mentioned, I myself am a graduate 
of Vilnius University, where I attended my first 
lectures. When I now find myself in its audito
riums, I am thrilled by the very odor of their an
cient walls. I love to wander through the Intimate 
medieval courtyards. And when I look at the 
Latin inscription carved on the wall of the ob- . 
servatory, Hine itur ad astra (“Here begins the 
road to the stars”), I think of how this phrase 
has acquired a new meaning in our day. People 
already work in space. But the path to the stars 
is, after all, primarily the path to knowledge. And 
among its starting points our Alma Academia et 
Universitas Vilnensis occupies a worthy place.

Vilnius. — Spalio mėnesį 
Lietuvoje lankėsi ir viešėjo 
čiliečių delegacija. Ją sudarė 
(nuotraukoje iš kairės į deši
nę): Čilės Radikalų revoliuci
nės partijos jaunimo sekcijos 
komiteto narys Hugo Mora
les, Čilės Komunistinės jau
nimo sąjungos Centro komi
teto narys Adelis Cipaganta. 
Vieningojo liaudies pasiprie
šinimo chunkta jaunimo ko
misijos atsakinga darbuotoja 
Valentina Diaz bei Čilės So
cialistinės jaunimo sąjungos 
Centro komiteto narys Fran- 
ciskas Movatas. Svečius 
priėmė LLKJS Centro Ko

Seniausiu mūsų planetos 
medžiu didžiuojasi Japonija. 
Tai kedras, kuris esąs net 
penkiais tūkstančiais metų 
senesnis už Stelmužės ąžuo
lą. Jam jau per septynis 
tūkstančius metų. Šio japonų 
kedro liemens apskritimas— 
16 metrų.
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University Rector 
Jonas Kubilius (right) 
and Leningrad 
mathematician 
Ildar Ibragimov. 
Left: A sampling 
of the student body. 
Top: This rare-book 
reading room is much 
as it was when the 
first students used it 
four centuries ago.

Šaltinis
Pro šakas su saule lijo 
Lyg ant šieno — palengva. 
Sumirgėjus vidury jo, 
Mano palenkta galva

Debesų kraštais banguoja 
Ir Ištirpsta pamažu, 
Gurgant vandeniui, bangoj 
Virsdama vien peizažu 

Bėgantiems, kurie nežino, 
Kad šimtų šimtai — anksčiau. 
Atsistojęs ant vežimo, 
Dugnų danguje mačiau.

• y ■ ' ■. • ft
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Išskrenda žąsys
Toldamos nuo mūsų, nešas 
Tik akimirką, o, rodos, 
Daugel metų, ir panašios 
Į granitą kojos rudos

Ties viršugalviu, kai dumia 
Jos pulkais, o stovi vietoj 
Be kepurės, laužo dūmui 
Lekiant Į namus erdvėj toj, 

Kur jų balsas >> tyruos 
Krenta kaip rasa suklikus. 
Ne danguj žąsų punktyras — 
Kaktoje raukšlėm - paliks.

Stasys Jonauskas

miteto sekretorius V*. Vitke
vičius. Jis supažindino čilie
čius su Lietuvos istorija, 
papasakojo apie komjaunuo
lių veiklą. Čiliečiai informavo 
apie dabartinę padėtį savo 
tėvynėje, apie masinį Čilės 
darbo žmonių priešinimąsi 
Pinočeto diktatūrai, pogrin
dinių pažangių organizacijų 
veiklą. Pokalbyje dalyvavo 
LTSR jaunimo organizacijų 
komiteto atsakingasis sekre
torius V. Zinkevičius^

Čiliečiai aplanke Trakus, 
Pirčiupius, Elektrėnus, Kau
ną.

L Sorokos nuotr.

° “Chronotechnos” gamykla 
Šternbreke (ČSSR) pagami
no “paukščių balsais Čiulban
tį” žadintuvą. Vietoj skam
bučio originaliame chrono
metre įrengtas garso įtaisas, 
kuris imituoja paukščių bal
sus. 1
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Lai šviečiu Aldonos ir Povilo
Aleknų įspūdžiai

Tarybų Lietuvoje
Iš pasikalbėjimo su “Gimtojo krašto “korespondentu 

.Juozu Kuckailiu

A. ALEKNIENE. Vis daugiau žmonių iš visos Ameri
kos, net iš Kanados, jau pensininkų, atvyksta apsigyven
ti į Floridą. Čia pusiau subtropinis klimatas ir senes
niems žmonėms lengviau gyventi. Mūsų miestuose gyve
nimo sąlygos labai pablogėjo, nuosavybės mokesčiai la
bai dideii, išaugo, o pensijos nepadidėjo. Tad ir iš eko
nominės pusės Floridoje lengviau verstis. Čia kaskart vis 
daugiau įsikuria lietuvių.

Pažangioji Floridos lietuvių veikla taip pat darosi gy
vesnė. Turime LLD 45 kuopą, kuri gyvuoja St. Petersbur- 
go mieste. Turime Lietuvių piliečių klubą. Klubas prieš 
penketą metų įsigijo salę. Joje šeštadieniais ruošiame, 
kaip me-s sakome, pietus. Turime Dainos mylėtojų chorą, 
kuris po pietų rengia koncertus. Dainuojame iš Lietuvos 
gautas naujas dainas, daug mokame ir senųjų liaudies 
dainų, /kv ceriuose dalyvauja mūsų solistai, atvyksta dai
nininkų iš Čikagos, Bostono. Taipogi lankosi ipenininkų iš 
Lietuvos, f as mus koncertavo Giedrė Kaukaitė, jos pasiro
dymą U art ir visi maloniai prisimename.-Mus lanko taip 
pat lietuviai iš Australijos, VFR, Šveicarijos, o iš artimes
nės Kan des — labai daug. ..

Be to. ’■engiame įžymių žmonių — dailininkų, rašytojų 
— suk . u paminėjimus. Pagerbiame ir savuosius veikė- 
prs

A A< v Iš pobūvių surinktais pinigais mes pare- 
rūicme <ąią spaudą — ,,Laisvę" Niujorke ir „Vii- 
n;" Cik .r''•c. > same rėmę ir kitus laikraščius, kurių da- 
oar nė.a, kaip „Liaudies balsą" Kanadoje, „Darbą", kuris 
išeidavo Urugvajuje.

A. ALEKNIENE. LLD 45 kuopa turi savo knygynėlį. Ja
me -- krygos, kurias mums atsiunčia „Tėviškės" draugi
ja iš L-Mnvos. Knygynėlyje taip pat nemažai LLD per 
savo gyvavimo šešiasdešimtmetį išleistų knygų. LLD na
riai paprastai turi surinkę nemažas kolekcijas įvairiausių 
leidinių. Kai kuris jų miršta, knygos atitenka mūsų kny
gynėliui. Vėliau jas dalijame kitiems.

Iš Lietuvos gautomis knygomis naudojasi ir kąi kurie 
jaunesni lietuviai, išvykę iš Lietuvos Antrojo pasaulinio 
karo metais. Jie domisi tiek literatūra, tiek ir iš Lietuvos 
mūsų gaunama spauda.

Povilas Ir Aldona Aleknos dažni svečiai Lietuvoje. Al
dona apsilankė jau penktą, Povilas — trečią kartą. Todėl 
nenuostabu, kad jie čia turi gražų draugų, bičiulių būrį. 
Abu energingi, veiklūs žmonės, tikri kupiškėnai (jie iš 
to krašto), lengvai savo entuziazmu užkrečia kitus, trau
kia prie savęs. Kartu mielus svečius visada domina kas
kart vis naujomis spalvomis pražystantis tėvų žemės gy
venimas.

A. ALEKNIENE. Mums visada labai miela atvykti į 
Lietuvą. Sis kraštas, jo šiandiena mus labai vilioja, žavi. 
Mes džiaugiamės Lietuvos laimėjimais. Kai į Lietuvą at
vykau pirmą kartą, mačiau dar karo pėdsakus, ir man 
buvo graudu. Kiek vėliau apsilankiusi, pamačiau, kaip ji 
gražiai atstatoma. O šiandien Lietuvos tiesiog negaliu at
pažinti. Važiuoji per jos laukus — nebėra bakūžių, ne
bėra juodo vargo. Progresas žengia gana sparčiai. Jį ma
tai visose srityse ir ypač statyboje — auga miestai, ple
čiasi, kyla naujos kaimų gyvenvietės. Kaimo žmonės taip 
pat gyvenimu džiaugiasi. Su kuo bekalbėsi — jaunu ar 
senu — visi sako, kad valstiečio buitis labai pagerėjo.

P. ALEKNA. Aš išaugau ūkyje (Kupiškio apylinkėse).
Mano tėvas su broliu turėjo valaką žemės. Jį perrėžė 

į dvi dalis. Mes, trys vaikai, išaugom ant pusės valako. 
Reikia toliau dalytis, o kokia ateitis? 1924 m. vyresnysis 
brolis man ir sako: „Povilai, ieškokis nuotakos su pase
ga, nes čia neturėsim gyvenimo. Su lopeta nei arklio, nei 
karvės neišlaikysi". O pats pasiėmė savo dalį ir išvyko 
į Ameriką, pažadėjęs, kad ir mane išsikvies. Po kelių me
tų taip ir padarė.

Tad, manyčiau, visais laikais turėjau, o ir dabar turiu 
kaimo gyvenimo supratimą. Koks didelis skirtumas tarp 

, ankstesnio Lietuvos kaimo ir dabartinio! Sutinku žmonių 
čia, Lietuvoje, ir atvykstančių į Ameriką, buvusių ūki
ninkų, klausiu jų: „Kaip gyvento mėtė,- jeigu nebūtų Ta
rybų valdžios, jeigu Lietuva nebūtų įsijungusi į Tarybų 
Sąjungos sudėtį? Kaip galėtumėte tvarkyti savo ūkį? Ar 
vis su arkliuku, su žagriuke vaikščiotumėt? Ar ką dary- 
t u i f/n visi .atsako, jog tokių pasikeitimų že-

“LAISVĖ”
mės ūkyje nebūti} įvykę. Kolūkiai buvo labai įdomi ir 
labai reikalinga žemės ūkio reforma ir dabarčiai, ir atei
čiai.

O šiandien Lietuvos žemės ūkis tokioj aukštumoj, kad 
vargu ar kas kitas galėtų per neilgą laiką tokį lygį pa
siekti. Aš išsikalbėjau, aš žinau, kiek kolūkiečiai gauna. 
O dar sodybiniai sklypai, gyvuliai.

A. ALEKNIENE. Jūsų jaunimas labai gražus. Visi mo
kosi. Tai ne tik krašto progresas, bet Ir žmonių laimė. 
Kada žmogus išsilavinęs, gali nemažai pasiekti gyvenime. 
Mes vykome iš Lietuvos tik todėl, kad čia kiekvieną 
žingsnį lydėjo vargas, kad nebuvo sąlygų mokytis, lavin
tis. Per keturias savaites Lietuvoje mes tikrai nemažai 
pamatėm. Prisidėjom prie „Laisvės" laikraščio turistinės 
grupės ekskursijų, su ja buvom Kaune, lankėmės jo mu
ziejuose, pavažinėjome po apylinkes. Buvom nuvykę į 
Druskininkus. Čia susitikome su buvusiu amerikiečiu Ste
pu Večkiu, mūsų senu draugu, kai dar gyvenom Niujor
ke. Ypatingą mums įspūdį padarė „Lietuvos" sanatorija. 
Kaip puikiai viskas įrengtai Kokia švarai Tokių sanato
rijų mes Amerikoj neturim. Turtinga šalis, o tokių daik
tų neturi. O jeigu jie ir būtų, darbo žmogus vis tiek jais 
naudotis negalėtų.

Teko būti Kaišiadorių medelyne. Jis mus labai sudo
mino, nes patys esam augalų entuziastai, savo sodelyje 
auginame medelius, vaismedžius. Kaišiadorių medelynas 
gražiai tvarkomas, nepaprastai daug jame vaismedžių. 
O pati gyvenvietė, tai — mūrinė Lietuva, išstatyta kaip 
koks miestelis. Žodžiu, labai pavyzdingas ūkis.

P. ALEKNA. Taip pat lankėmės Rumšiškėse. Susipaži
nome su visomis keturiomis Lietuvos etnografinėmis dali
mis, žinoma, praeityje. Bakūžės — tai mano jaunystė. 
Jeigu aš tokioje pačioje ir negyvenau, tai gyvenau šalia 
jos. Labai vaizdingas praeities priminimas. Ir gražus, bet 
ne .todėl, kad norėtųsi jame gyventi (šiandien Lietuva — 
modemiška), o todėl, kad sugebate taip pavyzdingai pra
eitį įamžinti, išsaugoti naujoms generacijoms.

A. ALEKNIENĖ. Tikrai labai kruopščiai atkurtas bu
vęs primityvusis Lietuvos gyvenimas, tos kaimo gyveni
mo sąlygos. Nebuvo grindų, o buvo iš molio plūktos as
los. Buvo krosnys. Buvo visa buitis labai vargana. Tai 
manęs, pamačius muziejuje, niekuo nenustebino, nes nie
ko nėra svetimo. Visa buvo taip seniai, o kartu ir taip 
neseniai, kad puikiausiai atsimenu.

. . .Buvome nuvykę ir į Kupiškį, į tas vietas, kur augo
me. Susitikom su giminėmis, draugais. Savo artimųjų ka
pus aplankėm. O kaip pasikeitęs Kupiškis!

P. ALEKNA. Kur buvo turgaus aikštė, dabar — sodas, 
gatvės gerokai pasikeitusios, sunku jas ir atpažinti. Tik 
bažnyčia ta pati. . .

Kupiškį prisimename ir svetur gyvendami. Gal pri
gimtis traukia, gal kas. .. Kupiškėnų tarpe anais laikais 
buvo daug laisvamanių. Daktaras Graičiūnas, gyvenantis 
Amerikoje, organizavo kupiškėnų laisvamanių kapines. 
Prie to ir mes esame prisidėję. O kai 1938 m. vėl atvy
kome į Kupiškį (jau po septynerių metų, praleistų Ame
rikoje) tose kapinėse laidojome pirmą žmogų.

A. ALEKNIENĖ. O man teko rinkti aukas Kupiškio 
laisvamanių kapinėms steigti. Kai 1930 m. nuvykau j 
Ameriką. Mano tėvukas priklausė Laisvamanių etinei kub 
tūros draugijai, jai priklausė ir daugiau tėvuko draugtf, 
amerikiečių ir vietinių. Etinė kultūros draugija labai daug 
prisidėjo, rengdama kupiškėnams paskaitas, daugeliui, 
kaip sakoma,,.padėjo atverti akis.
y P. .ALEKNA. Noriu dar vieną mūsų viešnagės momen
tą pabrėžti. Mes čia atvykome „Tėviškės" draugijos kviė- 
timu ir už tai jai iš visos širdies tariame ačiū. Atvykom^ 
į rudenį. Ir tuo labai džiaugiamės. Galim lankyti teat
rus. Mes patys jaunose dienose buvom dideli teatro mė* 
gėjai, patys vaidinom, žinoma, kaip savamoksliai. Pareng- 
davom kokį scenos veikalą — Rojaus Mizaros parašytą 
ar iš Lietuvos gautą, — ir važinėdavom po lietuvių ko
lonijas.

Tad ir čia jau keletą vakarų praleidome Operos teat
re. Anais laikais, jaunystėje, man neteko tdkių dalykų 
matyti, bet manau, kad lietuviška opera, baletas nebuvo 
tokioje aukštumoje, kaip dabar. *• * ' ‘ ’

A. ALEKNIENĖ. Matėm baletų „Žydrasis Dunojus", 
„Romeo ir Džiuljeta" spektaklius, kelias operas. Operą 
lietuvių kalba girdėjome pirmą kartą savo gyvenime.

Mūsų pokalbio pabaigoje svečiams pateikėme tokį 
klausimą:

— Gyvenate visiškai kitokioje socialinėje santvarkoje. 
Nesuklysime turbūt pasakę, jog Ir Tarybų Lietuvos gy
venimą neblogai pažįstate. Daug kas iš svetur gyvenan
čių mūsų tautiečių nuomonę Išsako, palygindami šiuos 
du pasaulius.

P. ALEKNA. Skirtumų labai daug. Ir pragyvenimas 
rubliais bei doleriais labai skirtingas. Maistas pas jus la
bai pigus. .. Kai čia atvykstu, kai kurie jūsų žmonės man 
sako: jūs per savaitę tiek uždūbat, kiek mes per mė
nesį. O apie išlaidas nieko neužsimena. Neklausia apie 
mokesčius. Sakysim, amerikietis per savaitę uždirba 150 
dolerių, ir tuo, žinoma, giriasi, bet niekad nepasako, kiek 
jų į namus parsineša, kokią dalį atima įvairūs mokesčiai. 
O jų nemažai: federaliniai, valstijos, miesto...

Dar pas mus sakoma, kad yra matomi ir nematomi mo
kesčiai. Lyg ir neaišku, apie ką kalbama. Nematomais 
vadinami tokie: sakysim, perki drabužį, o Niujorke, kai 
kur kitur ir maistą, Ir prie kainos dar moki vadinamus 
taksus: pas mus, Floridoje 4 proc; kainos, kitur net 7— 
8 proc. Mokestis ant mokesčio...

Imkim butų nuomą. .. Buvom keletoj vietų jūsų nau
juosiuose butuose. Moderniški. Gražiai apstatyti. Daug 

'kur du, trys kambariai. Bet jūs neskaičiuojat virtuvės. 
Pas mus jau būtų trijų arba keturių kambarių butas. Ir 

. mokat labai mažai. Amerikoje buto nuoma per mėnesį 
mažiausiai kainuoja 200 dolerių. .. Turčiai moka ir tūks
tančius.

A. ALEKNIENĖ. Kai imu lyginti gyvenimo sąlygas 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, man j akis labiausiai 
krinta mokslas. Laimingi Lietuvos vaikai, kad gali mo
kytis. Juk anksčiau to nebuvo. Jaunimas neturėjo tokios 
gražios ateities. Visi pasiekia tą, ko trokšta, pasirenka 
mėgstamiausią profesiją. Antras labai svarbus dalykas 
— medicina. Visi gali naudotis nemokama gydytojo pa
galba, ligoninėmis, sanatorijomis. Prisimenu, kai anksčiau 
žmogus sunkiai susirgdavo, — kunigą pirmiau kviesda
vo, o ne gydytoją. Gydytojui reikėjb nemažai pinigų. O 
dabar medicininė pagalba prieinama kiekvienam darbo 
žmogui. , . ,

■ ^Kalbėjosi JUOZAS KUCKAIUS

HAVERHILL, MASS.
Baigiantis vajui, dar pora 

draugų sumanė pasveikinti 
“Laisvę.” Geri laikraščio 
simpatikai ir skaitytojai 
paaukojo $40 ir A. Račkaus
kienė pridėjo $25.

Mūsų geras “Laisvės” skai
tytojas ir rėmėjas Antanas 
Navickas jau keturios savai
tės guli ligoninėje—-Haver
hill Hale Hospital. Jį aplanko 
geros draugės P. Yacunska 
ir M. Sametis.

Mes, šių metų vajininkės, 
tariame didelį ačiū Alfemei 
Kodienei iš Lawrence, Mass. 
Ji vajaus reikaluose mums 
daug padėjo.

Taipgi norime padėkoti 
P. M. Nukam, nes tie drau
gai kasmet aukoja “Laisvei” 
po $100. A. Račkauskienė

BALTIMORE, MD.
Buvo laikai, kada žinios iš 

mūsų gyvenimo Baltimorėje 
buvo geros, kada mūsų veik
la buvo plati. Bet dabar kas 
kita. Mūsų eilinių narių svei
kata silpnėja.

Mildred Antanaitienė per
gyveno skaudžią operaciją. 
Dabar namie gydytojo prie
žiūroj. Gaila draugės. Anta
naičių šeima buvo gera mūsų 
parengimų lankytoja ir rė
mėja aukomis.

Draugas Walter Balčiūnas 
irgi buvo rimtai susirgęs ir 
net keletą savaičių išgulėjo 
ligoninėje. Dabar namie.

Draugas P. Paserskis irgi 
pergyveno sunkią operaciją. 
Dabar laikosi vidutiniškai.

Visi virš minėti draugai- 
draugės yra mūsų organiza
cijų nariai ir “Laisvės” skai
tytojai. Linkiu jiems ištver
mės ligas nugalėti.

Vinco Duktė

SHEPHERD, TEXAS
Lapkričio 24 d. Livingston 

Memorial ligoninėje, Living
ston, Texas, mirė Paulina 
Bakšienę (Bakshas), nuo šir
dies priepuolio, sulaukusi 91 
m. amžiaus. *

Pauliną prisimins Floridos 
ir Binghamton, N. Y. gyven
tojai, nes ji ilgą laiką tose 
vietovėse gyveno. Buvo gi
musi Panevėžyje 1877 me
tais. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1914 metais ir ištekė
jo už Andriaus Baksho 1917 
m. rugpjūčio mėn. Lewiston, 
Montana, kur jie išgyveno 
iki 1940 metų. Tuomet jie 
persikėlė gyventi į Bingham
ton ir Johnson City, N. Y. ir 
ten gyveno iki 1967 metų.

Mirus jos vyrui, Bakšienė 
persikėlė gyventi pas sūnų į 
Pompano Beach, Florida, iki 
jo mirties 1977 metais. 1977 
metais gruodžio 3 d. persikė
lė gyventi pas kitą sūnų 
gyvenanti Shepherd, Texas, 
ir ten gyveno iki mirties.

Didžiausiame nuliūdime li
ko sūnus Andy, keturios 
anūkės, du pranūkai ir švo- 
gerka Josephine Navalins- 
kienė, gyvenanti Bingham
ton, N. Y.

Sūnus—Andy L. Bakshas

PREZ. CARTER GIRIA 
ISPANIJOS BALSAVIMO 
REZULTATUS

Washingtonas. — Gruo
džio 6 dieną Ispanijos piliečių 
didelė dauguma savo balsais 
užgyrė naujos demokratinės 
konstitucijos sudarymą. Pre
zidentas Carter balsavimo 
rezultatus sveikina ir sako: 
“Vakar Ispanijos balsavi
muose laimėjo visi, kurie tiki 
į laisvę ir demokratiją.”

Jeruzalė. — Izraelio Agri
kultūros ministras Ariel 
Sharon sako, kad Izraelis ir 
toliau didins žydų gyventojų 
skaičių Jordano upės vakari
nėje pusėje. Tas reiškia, kad 
Izraelio valdžia nežada pasi
traukti iš okupuotų arabų 
žemių.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 15,1978

Detroit, mich.
Mirė keturi lietuviai

Lapkričio 19 d. mirė Wil
liam Kuzas (Kuzy), 87 me
tų. Jis mirė Southwest De
troit ligoninėje. Buvo pašar
votas Brundage laidotuvių 
namuose ir palaidotas lap
kričio 22 d. Woodlawn mau
zoliejuje. Jo karstas buvo 
įdėtas į sieną. Vincas Kuzas 
buvo vienas iš senų klubo 
narių. Į Detroito Lietuvių 
klubą įstojo 1944 metais. 
Daug metų buvo vicepir
mininkas' ir parengimuose 
savo patarnavimu daug pa
gelbėdavo. Buvo “Vilnies” 
skaitytojas, pažangių laik
raščių ir organizacijų rė- 

■mėjas.
Mirė kitas Detroito Lie

tuvių klubo narys: Juozas 
Terza, 93 metų. Mirė Fordo 
ligoninėje. Buvo pašarvotas 
Yolanda Bauža laidotuvių 
koplyčioje, 1930 - 25th St., 
ir palaidotas lapkričio 25 d. 
Woodmere kapinėse. Gražią 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
Alfons Rye koplyčioje ir ka
pinėse. Velionis paliko dide
liame nuliūdime savo duk
relę Florence ir daug savo 
idėjos draugų. Kai rugsėjo 
24 d. Detroite įvyko Spau
dos piknikas po stogu, jis 
pridavė trumpą savo bio
grafiją Alfonsui Rye ir pra
šė ją panaudoti, kai jis nu
mirs ir apie jį parašyti į 
spaudą. Iš jo rašto sužino
me, kad jis gimė 1885 m. ko
vo 15 d. Kreivosos kaime, 
Kalvarijos parapijoj, Suval
kuose. Amerikon išvažiavo 
1906 m. rugsėjo 16 d. Dirbo 
anglių kasyklose Shenan
doah, Pa., dešimt metų. Vė
liau atsidūrė Detroite, kur 
dirbo ir priklausė visoms 
pažangioms organizacijoms,

CLEVELAND,OHIO
Lapkričio 9 ICA svetainėj, 

1590 St. Clair Ave., įvyko 
Moterų Klubo susirinkimas.

Jį pravedė Klubo pirminin
kė A. Palton. Nors buvo 
graži diena, bet susirinkimas 
nebuvo skaitlingas.

Valdyba pateikė raportus, 
kurie buvo priimti.

Pirmininkė perstatė A. 
Danis, kuri mus sužavėjo 
keletu poemų, skirtų rudenio 
sezonui ir beveik visiems 
dalyviams, kurie jau mini 
savo gyvenimo rudenį.

Klubietės nutarė ruošti ka
lėdinę sueigą, baigiant šiuos 
1978 metus, gerais pasivaiši- 
nimais. Tai įvyks gruodžio 14 
d. 12 valandą dieną. Priminė, 
kad dabar vykstant laikraš
čių vajams, kad reikia pa
rinkti aukų spaudai, užsira
šyti laikraštį ir nepamiršti 
giminių Lietuvoje. Keletas 
dalyvių prenumeratas atsi
naujino.

Pasivalgius, dalyviai J. Pe
traus garbei sudainavo “Hap
py Birthday,” o pirmininkė 
jam prisegė gėlę. Petraus už 
tokį malonų svetingumą ir 
dovanas padėkojo, tik J.Pe
traus jautėsi, kad už parašy
mą spaudoje apie klubiečių 
veiklą, jam suteikta perdide- 
lė garbė.

Žemaičiai ir Eitučiai iš 
savo darželių gėlėmis papuo
šė stalą. Didelis ačiū už jūsų 
triūsą. Taigi didelis ačiū šei
mininkėms, kurios dalyvius 
visuomet pasotina skaniais 
valgiais.

Mrs. Chepla, nors ir ne- 
sveikavo, vistiek į susirinki
mą atvyko. Tai geras pavyz
dys.

Baigiant susirinkimą, pir
mininkė prašė visus atsilan
kyti į kalėdinę sueigą gruo
džio 14 dieną ir atsivesti 
draugų.

* * *
Pasiekimui disegregacijos 

iki 1930 m. kovo mėn., kuo
met išėjo ūkininkauti fer
mose, Ida Township, Mich. 
Jo žmona Katarina Terzie- 
nė mirė 1974 m. kovo 4 d. 
Velionis buvo palaidotas ša
lia jos Woodmere kapinėse. 
Laidotuvių direktorė Yolan
da Bauža Zaparackas gra
žiai sutvarkė ir pravedė lai
dotuves.

Lapkričio 26 d. mirė An
toinette Dale (Dailidenienė) 
sulaukusi 88 metų. Mirė St. 
Mary’s of Livonia ligoni
nėje. Buvo pašarvota pas 
Charles Step (Stepanaus
kas) ir palaidota lapkričio 
28 dieną Mt. Olivet kapinė
se. Paliko dideliame nuliū
dime sūnų Charles Dade ir 
dukrą Valeria Sharpe su 
šeimomis. Seni lietuviai de- 
troitieciai turėtų ją atsimin
ti, bet pastaruoju laiku ji’ 
niekur nedalyvavo.

Lapkričio 25 dieną South 
Macomb ligoninėje nuo šir
dies priepuolio mirė Ralph 
Valatka, 62 metų. Buvo ko
kiame tai baliuje, važiavo 
namo, mašinoj susirgo, atsi
dūrė ligoninėj^ ir mirė. Visi 
detroitiečiai atsimins Ralph 
Valatką., nes daug metų jis 
buvo lietuvių radijo prane
šėjas. Buvo pašarvotas Ch. 
Step (Stepanausko) laidotu
vių koplyčioje ir palaidotas 
lapkričio 28 d. su Dievo Ap- 
veizdos bažnyčios apeigomis^ 
Holy Sepulchre kapinėse. 
Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Anna ir 
sūnų Ralph, du anūkus ir ki
tas gimines. Jis buvo radijo 
pranešėjas 26 metus iki 
1976 m., kai iš darbo išėjo 
į pensiją ir pasitraukė iš ra
dijo darbų. Stefanija

i

studentų vežiojimais busais į 
mokyklas prasidės vasario 
mėnesį. Bus vežiojama 8,500 
studentų. Vėliau tas skaičius 
padidės. Pradžia kaštuos 
apie 2 milijonus dolerių.

Prieš kurį laiką pavieto 
“grand jury” nusprendė, kad 
18 asmenų, jų tarpe ir 6 
dabartiniai kouncilmenai, tu
rės pasiaiškinti, ką jie pada
rė su kyšiais, gautais iš 
Karnivalo rengėjų. Kadangi 
daugumą kaltinamųjų yra 
juodi, tai “Call-Post” redak
torius W. O. Walker sako, 
kad juristai yra rasiniai nusi
teikę prieš juodosios visuo
menės veikėjus. To pasėkoje 
jau susiorganizavo apsigyni
mo komitetas, kuris stengsis 
sukelti $250,000 kaltinamųjų 
apgynimui. Komitete veikia 
visa eilė visuomenininkų, jų 
tarpe ir kongresmanas Louis 
Stokes. Byla prasidės atei
nantį pavasarį.

♦ * *
Vietos unijų vadai visuo

menei primena, kad boiko
tuotų J. P. Stevens Co. 
produktus.

* * *
Youngstown, Ohio, visuo

menės vadai deda pastangas 
atgaivinti plieno dirbtuvę 
darbininkų kontrolėje.

♦ * *
; McDonald-Wellman Co. 
modernizuoja savo dirbtuvę 
ir žada aprūpinti darbu 140 
naujų darbininkų.

* * *
Dvi 12 metų mergaitės, 

ginkluotos revolveriais, api
plėšė Memphis Corner Mar
ket, 6226 Memphis Ave. Sa
vininkas J.* Daugenti sako, 
kad jis pirmą kartą susidūrė 
su tokiomis jaunomis plėši
kėmis. Plėšikės buvo mas
kuotos. Iš jo atėmė $100.

J. Petraus

/
l
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KANADOS ŽINIOS
°0000000'Aplankiau Gimtąjį Kraštą

(1978 m. rugsėjo 8-14 d.)
Jonas Šutas 

(Grimsby, Ont., Canada)
WASHINGTONO VALDŽIA 
BIJO PROGRESYVIŲ 
KANADIEČIŲ

Vancouver, B. C. Lapkri
čio 15 įvyko rinkimai į miesto 
valdybą. Buvo renkami— 
dviejų metų laikotarpiui 
miesto meras ir dešimts al- 
dermanų.

Meru išrinktas Jack Vol
rich (konservatorius), gavęs 
45,762 balsus.

Iš dešimtiems išrinktųjų 
aldermanų, daugiausia bal
sų—48,810 gavo pažangietis 
advokatas Harry Rankin.

Gaila, kad dauguma pilie
čių (daugiausia biedniokų), 
rinkimais nusivylę, bet jie 
neina net balsuoti. Antai iš 
255,000 piliečių, turinčių tei
sę balsuoti, tebalsavo tik 
trečdalis!

Kiek liūdnokas ir juokin

gas įvykis, toks: Populiaru
sis Harry Rankin susitarė su 
pažįstamais, gyvenančiais 
Jungtinėse Valstijose, Seat
tle mieste, nuvykti į Himala
jų kalnus Azijoje ir kopti į 
kalno viršūnę. Nusipirko bi
lietą. Atvykęs į Vancouverio 
aerouostą, ėjo sėsti į lėktu
vą. Čia jį sustabdė Jungtinių 
Valstijų emigracijos pareigū
nas ir pasakė, kad jis yra 
nepageidaujamas asmuo ir jo 
skristi neleis nei į Ameriką, 
nei per Ameriką.

Žinoma, Rankin ne pirmas 
kanadietis, kuriam kelią pa
stoja “geri kaimynai” (good 
neighbors). Žmogus turėjo 
skristi per Japoniją.

Tuo tarpu Washingtono 
valdžia pasauliui giriasi, kad 
jie “gina žmonių teises”! . . .

A. G.

SVEIKINIMAS

M. O. PARAGIAI
Montreal, Que., Canada

Sveikiname su Kalėdom ir Naujaisiais Metais 
visus gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje, 
Kanadoje ir Amerikoje.

Linkime visiems viso gero, o labiausiai geros ir 
stiprios sveikatos. Lai gyvuoja visame pasaulyje 
taika!

Sveikinam visus draugus ir pažįstamus

M
Sezoninėmis Šventėmis 0

ir linkime visiems laimingų 1979 metų

M. E. ŠIMKŪNAI
Georgetown, Ont., Canada

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus gimines, draugus bei pažįsta

mus. Linkime visiems geros sveikatos, visokerio
pos laimės ir sėkmingai tęsti kovą už taiką ir 
šviesų rytojų.

JUOZAS ir MARIJONA GRIGALIŪNAI
Toronto, Ont., Canada

Naujųjų Metų Proga
Visiems mūsų pažįstamiems, draugams ir gimi

nėms Tarybų Lietuvoje, Jungtinėse Valstijoje ir 
Kanadoje linkime daug sveikatos ir ištvermės, o 
daugiausia tiems, kurie su dideliu pasišventimu 
darbuojasi už išlaikymą taikos visame pasaulyje.

A. M. PAUŽIENĖ ir Šeima 
Toronto, Ont., Canada

Su Naujaisiais Metais
Sveikiname mielus gimines, draugus bei pažįsta

mus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos valstijose. Linkime visokeriopos sėkmės 
gyvenime. Tebūnie taika pasaulyje.

A. E. MORKEVICIAI
Laval, Que., Canada

Su Naujaisiais Metais
Visus mano pažįstamus draugus ir, gimines > 

Tarybų Lietuvoje, Jungtinėse Valstijose ir Kana- i 
doje sveikinu ir linkiu visiems geriausios sveikatos > 
ir gerų pasisekimų. >

PETER PAJUODIS
Toronto, Ont., Canada

Toli gyvendamas nuo gimtinės 
Vaizdus atminty turėjau: 
Kaimo laukus, tėvo kiemą 
Ilgai užmiršt negalėjau.

Veik už penkiasdešimts metų 
Lankiau Lietuvą mylėtą 
Po karo audrų, verpetų, 
Daug nuskriaustą, apgalėtą.

Daug nudžiugo širdis mano 
Kai ton žemėn atsistojau, 
Greit suvokti negalėjau 
Kur randuos, žadėtam rojuj?

Kai pajaučiau rūtų kvapsnį, 
Jazmino, putino, uosį, 
Tai tada jau įtikėjau 
Kad gimtoj šaly randuosi.

Kur Šešupė apdainuota, 
Nemunas vingiuotas, sraunas, 
Tėvas Vilnius namo grįžęs, 
Išbujojęs garsus Kaunas.

Senam Vilniuj laisvė ošia, 
Neries vingiai praeitį lošia, 
Pilis Gedimino seno 
Antrą jaunystę gyvena.

Veržias džiaugsmas iš krūtinės 
Nebėr varžančios grandinės 
Kas Vilnių belaisviu darė, 
Laisvu jį sūnai padarė.

Naujas Vilnius—tai Lazdynai 
Kur kalnuos giraitė ošė, 
Penkiaaukščiai namai mūro 
Vilnių garsina ir puošia.

Plačios gatvės, jauni parkai, 
Gėlynai klesti Lazdynų, 
Mokslo ištaigos, žaidynės 
Prieaugliui jaunų šeimynų.

Senas Kaunas, auga į aukštį 
Kraštus, puošia upių grožis, 
Kaunas į kalną užlipęs, 
Vejasi Lazdynų grožį.

Elektrėnai: Kauno Marios, 
Akys pločio neapmato, 
Nustebau darbo stebuklais 
Lyg kas man nutraukė žadą.

Montreal, Canada
DARBARDAR 
NEUŽBAIGTAS

“Laisvės” vajus jau pasi
baigė, bet kai kurie mūsų 
kolonijos skaitytojai savo 
prenumeratų dar neatsinau
jino. Malonėkite atsinaujini
mo neužvilkinti, tuo suma
žinsite laikraščio administra
cijai darbą ir išlaidas, siunti - 
nėjant paraginimus.

Kviečia į Festivalį
Kvibeko Komunistų parti

ja kviečia atsilankyti į jų 
ruošiamą sezoninį festivalį, 
kuriame bus šokiai, bufetas 
ir gėrimų. Festivalis įvyks 
gruodžio 16 d. 8 v. v. “Col
lege Maisonneuve Vivoir,” 
2702 Nicolet Str. Įžanga $3.

Nemalonios Žinios
Jonas Knistautas puolė ir 

jam lūžo peties kaulas. Gy
dosi namie.

J. A. V. mirė Z. Juzulai- 
tienės puseserė. Į laidotuves 
buvo nuvykęs Eddie Juzulai- 
tis su savo žmona.

Išvyko kitur
Henry Šuplevičius savo 

atostogas praleisti išvyko į 
Pietų Amerikos salą, prie 
Argentinos.

Vilasalietė Nauburienė iš
vyko į Kaliforniją ilgesniam 
laikui aplankyti savo dukre
lę. P-rė K.

įspėjimas Vietnamui!
Washingtonas. — Prezi

dentas Carter esąs labai ne
patenkintas Vietnamo Socia
listinės Respublikos vysty
mui draugiškų santykių su 
Tarybų Sąjunga. Šios šalies^ 
valdžia jau įspėjusi Vietnamo 
vadovybę, kad toks jos san
tykių su Tarybų Sąjunga 
vystymas labai kenkiąs nor
malizavimui santykių tarp 
Vietnamo ir Jungtinių Val
stijų.

Ašaros blakstienas vilgo, 
Čia manęs darbe nebuvo, 
Aštrus skausmas širdį dilgo, 
Kad tiek metų svetur žuvo.

Progresą matyt malonu, 
Skubiai verčiu naują lapą: 
Dusetos, Sartai, Šventoji, 
Jaučiu, mindau tėvų kapą.

Antažiegė, gimtas kaimas, 
Pažiegė, Būgos tėvynė, 
Kur vaikystė, jaunos dienos, 
Kur mokyklon takus mynėm.

Buvusie takai purvingi 
Į mokyklą eit-žinksniuoti, 
Nematyti, nei surasti, 
Jau užtarti, palaidoti.

Kur pakluone ir per kaimą 
Bridom pėsti ir važiuoti, 
Nebereikia purvą minkyt, 
Arklį ratuose kamuoti.

Bendrom jėgom, bendru darbu, 
Progresą kaime padarė, 
Naują gyvenimą kūrė, 
Purvą iš kaimo išvarė.

Vieškelis jau apsodintas, 
Miestan su ‘Bušu’ važiuoja, 
Linksmi veidai žmonių kaimo, 
Linksminas dainas dainuoja.

Ir aš dainon prisidėjau 
Širdyje jaunu atgimęs, 
Balsu, prilygt negalėjau 
Pajutau esu užkimęs.

Žmonių meilė, vaišingumas, 
Vaišes ragaut stubon kviečia, 
Pamatyt elektros lempą 
Kas per naktis dėl jų šviečia.

Širdis trokšta pagyventi 
Gimtam kaime su savaisiais, 
Darbe, su jais nepasenti, 
Rugių duona kaip ragaišis.

Progreso gimtojo krašto 
Neužmirštama vaizduotė, 
Kad daugiau ką pamatyti 
Antrą syk noris važiuoti.

MONTREAL, QUE., CANADA 
.Minis

Juozui Lesevičiui
1978 m. lapkričio 5 d.

Reiškiame gilią užuojautą mylimai žmonai Anna, 
dukrelei Linda ir jos vyrui; taipgi visiems gimi
nėms ir pažįstamiems. Kartu liūdime netekę 
artimo ir gero draugo.

JANINA ir JONAS VILKELIAI

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Juozui Lesevičiui
Reiškiame užuojautą jo žmonai, dukrai ir visiems 

artimiesiems. Jo pasiryžimas, nuolatinis darbas, 
mokėjimas sugyventi su draugais ir būti diploma
tišku su kapitalistinės propagandos suklaidintais 
žmonėmis, lai būna t pavyzdys visiems, kurie jo 
įdėjas tęsime.
William Valiukas, Mokyklos draugas ir Algirdas 
Grinkus, pirmos turistų grupės po T. Lietuvą 1957 
metais vadovo Lesevičiaus padėjėjas.

Vancouver, Canada

MONTREAL, QUE., CANADA 
Mirus

Onai Morkevičienei
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Vytautui neteku

siam brangios mamytės, giminėms ir artimiesiems 
draugams.

J. P.'Taruškai H M. M. Gudai
A. Šiuplevičienė 
P. Bandžaitienė
L. P. Kisieliai
B. Kvetinskas 
A. Einikis 
E. Vilkis 
J. J. Vilkeliai
M. B. Balčiūnai 
P. Botyrius
C. P. Skripkai 
M. Smetonienė
V. Bumbulienė 
S. Petronienė 
A. A. Mikuliai 
M. Matusevičienė 
A. E. Jugalevičiai 
J. V. Knistautai 
V. O. Verbylai 
H. Klichienę

J. E. Urbanavičiai ' 
i J. S. Čičinskai

K. Jurgutienė
C, A. Juškai 
Ė. Petrauskienė
B. Valatka <
M. Jurgutienė
J. Stukas
L. Skripka ;
A. T. Šmitai »
M. Daugėlienė» :
M. Petrauskai
F. Z. Spaičiai
A. Matiukas
M. Tamkevičienė ' 
J. 'A. Brakniai • 
O. Verši n škic nė 
V.Zavišienė 
J.'A. Kaušylai
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Sveikinu su Žiemos 
Šventėm ir 

Naujais Metais!
Gimines T. Lietuvoje: V. Deną, Demskių ir 

Šulinskų šeimas; gimines, draugus bei pažįstamus 
šioje šalyje ir “Laisvės” štabą.

LAI BŪNA PASTOVI TAIKA VISAME PA
SAULYJE!

ONA DOČKUS [buvusi Demskienė]
12039 Bramell, Detroit, Mich. 48239

Žieminių Švenčių ir
Naujųjų Metų Proga

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 
pažįstamus Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime vi
siems sveikatos, sėkmės ir laimingų Naujųjų Metų.

TERESĖ ir STASYS SIMAI
Tallahassee, Florida

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus pažįstamus, draugus ir gimines; 

taipgi visą “Laisvės” personalą bei laikraščio 
rėmėjus ir skaitytojus.

Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų.

JULIA GITTZUS
Bedford, Mass.

Su Naujaisiais Metais 
bei sezono švenčių proga
Sveikinu draugus-drauges ir gimines, taipgi 

“Laisvės” personalą ir jos darbuotojus bei rėmėjus. 
Visiem linkiu daug laimės ir geros sveikatos.

M. GINAITIENĖ 
Santa Clara, Cal.

Naujųjų Metų Proga
LLD 153 kuopa, San Francisco, Cal., sveikina 

"Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmėjus, kores
pondentus ir visus dirbančius už palaikymą Taikos 
pasaulyje.

VALDYBA ir nariai 
San Francisco, Cal.

VIKTORAS PREIKŠĄ
Delavan, Wis.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus gimines, pažįstamus, “Laisvės” 

skaitytojus, rėmėjus ir bendradarbius.
Linkiu visiems laimingų Naujųjų Metų!

Žieminių Švenčių 
ir Naujųjų Metų Proga

n

Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir 
laimingų Naujųjų Metų.

ONA SILKS [ŠILKIENĖ] 
Vilnius, LTSR

SVEIKINIMAS
ŠVENČIŲ PROGA

Sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus, visus savo 
pažįstamus ir draugus JAV, Kanadoje' ir Tarybų 
Lietuvoje.

Linkiu visiems laimės, sveikatos, daug saulėtų 
dienų ir laimingų Naujųjų Metų.

PETRONĖ MALINAUSKIENĖ
Chicago, Ill.
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SVEIKINAME
g? Proga žiemos švenčių ir Naujųjų Metų sveikina- 

m“ savo gimines, bičiulius, draugus Amerikoje ir 
įį Tarybų Lietuvoje.
bį? Linkime visiems laimingų Naujųjų Metų ir svei-

VVALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, New York

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime “Laisvės” kolek
tyvui, skaitytojams ir rėmėjams daug energijos, 
sveikatos ir laimingų Naujųjų Metų.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAlClAI
Fairview, New Jersey

SU NAUJAISIAIS 
METAIS

Nuoširdžiausiai sveikiname visus gimines, arti
muosius ir draugus šioje šalyje, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Visiems linkime 
geros sveikatos, daug laimės ir šviesių 1979 metų.

ILSE ir ANTANAS BIMBAI
Richmond JTill, N. Y.

Naujųjų Metų linkėjimai
Visiems giminėms ir draugams šioje šalyje irv 

Lietuvoje linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų Metų.
ALISĖ JONIKIENĖ

R D. 3, Box 358 
rigs ton, N. Y. 12401

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

ona Čepulienė
Brooklyn, N. Y.

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje 

ir Lietuvoje. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, laimės 
ir sėkmės gyvenime.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus, draugus ir 

gimines Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi visų “Lais
vės" personalų. Linkiu visiems laimingų Naujųjų 
Metu.

M. BURKAUSKIENĖ
Elizabeth, N. J.

Žieminių Švenčių Proga
Širdingai sveikiname gimines, draugus, bičiulius 

ir visus Taikos mylinčius žmones Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENĖ}
Lake Ronkonkoma, L. L, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
SVEIKINAME

Širdingai sveikiname gimines, draugus, bičiulius 
ir visus Taikos mylinčius žmones Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

N. P. VENTAI
S? Brooklyn, N. Y.

Žieminių Švenčių Proga
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietu

voje, Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis 
šventėmis ir Naujaisiais Metais.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

Laimingų Naujųjų Metų
Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus 

Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje ir. iš Lietuvos 
svečius, kurie lankėsi pas mus Amerikoje. Taipgi 
sveikinu “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, rėmė
jus, vajininkus ir visus Taikos šalininkus.

VALĖ SUTKIENĖ
San Francisco, Cal.

SVEIKINIMAS
Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus čia 

Amerikoje ir Lietuvoje su žiemos šventėmis ir 
Naujais Metais. Linkiu viso geriausio ir taikaus 
sugyvenimo visame pasaulyje.

VALERIA SAMUOLIS
Chicago, Ill.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas J. Stankus
Mirė 1973 metų gruodžio 17 d.

Jau praėjo penkeri metai, kai mirė mano 
mylimas vyras, bet ir šiandien savo mintyse ir 
darbuose tarsi gyvenu su tavim, mielas Vincai.

ELIZABETH S TANKŪS žmona

GULFPORT,FLA.

Mirus

Juozui Bakšiui
• Reiškiame gilią užuojautą dukrai Irene ir žentui 
Rutherford, Waterville, N. Y.; sesutei Marei 
Rukšienei ir jos šeimai Lietuvoje; visiems artimie
siems bei draugams.

*
* Lithuanian Senior Citizens Club Inc.

St. Petersburg, Fla.

» LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
/, I z

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Sutiksime Naujus Metus
Kas metai Aido Choras ruošia parengimą palydėti ir 

atsisveikinti senuosius metus ir sutikti naujuosius.
Šiemet Aidas švęsdamas savo 66-ųjų metų jubiliejų, 

rengia šaunų bankietą su dainų programa. Kas norės, galės 
ir pasišokti.

Prašome visus Aido Choro rėmėjus ir lietuviškų dainų 
mylėtojus ateiti į‘parengimą ir popietę praleisti kartu su 
aidiečiais.

Parengimas įvyks šių metų paskutinę dieną, sekmadienį, 
gruodžio 31 dieną, 2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Auka $7.

TRUMPAI
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
KREIPIMASIS Į
JUNGTINES VALSTIJAS

United Nations, N. Y. — 
1971 metais Jungtinės Tau
tos sudarė 15 narių komite
tą, kuris raportuotų apie 
pasaulinės organizacijos san
tykius su Jungtinėmis Val
stijomis. Dabar tas komite
tas kreipiasi į Jungtines Val
stijas su raginimu nebausti 
Jungtinių Tautų delegatų ir 
kitų akredituotų Jungtinėse 
Tautose diplomatų už pažei
dimą važiuotės įstatymų. Iš 
kitos pusės, komitetas ragi
na visus pasaulinės organiza
cijos darbuotojus ir diploma
tus nepažeidinėti važiuotės ! 
įstatymų.

Komitetas dėkoja New 
Yorko miesto vyriausybei už ' 
teikimą pasaulinei organiza- ■ 
cijai įvairios pagalbos.

JAV ATSTOVAS 
KRITIKUOJA JUNGTINES 
TAUTAS

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų delegaci
jos Jungtinėse Tautose pir
mininkas Andrew Young, 
kalbėdamas Generalinėje 
asamblėjoje gruodžio 7 die
ną, ašriai kritikavo pasaulinę 
organizaciją už jos nusistaty
mą Vidurio Rytų klausimu. 
Jis sakė, kad Jungtinių Tau
tų nariai nepadeda pasiekti 
taikos Vidurio Rytuose, bet 
dargi pastangoms už taiką 
kenkią.

Mat, šiuo laiku Generalinė
je asamblėjoje yra net kelios 
rezoliucijos, , kritikuojančios 
Izraelio poziciją, kurioms 
Amerikos delegacija yra 
priešinga.

Aišku, kad Andrew Young 
išreiškė šios šalies vyriausy
bės nusistatymą.

REIKALAUJA z 
SUGRĄŽINTI JAM 
LEIDIMĄ

Trenton, N. J. — Dr. 
Mario E, Jascalevich buvo 
kaltinamas nužudymu trijų 
ligonių. Jo teismas tęsėsi net 
8 mėnesius. Džiūrė vienbal
siai pripažino, kad gydytojas 
nekaltas.

Bet per visą laiką gydyto
jui buvo atimta teisė prakti
kuotis savo profesijoje. Ir 
nors dabar jis laisvas, jam 
leidimas gydytojo profesijoje 
praktikuotis tebėra nesugrą
žintas. Tai sužinoję džiurės 
nariai pasiuntė New Jersey 
Valstijos gydytojų tarybos 
prezidentui Dr. Edwin Alba
no reikalavimą—tuoj Dr. 
Jascalevich leidimą sugrąžin
ti.
GAISRE ŽUVO 11 ŽMONIŲ

Newark, N. J.—Kaip vi
suose Amerikos miestuose, 
taip Newarke netrūksta lūš
nynų. Viename jų, vadina
mame “Central Word,” trijų 
aukštų name praeitą penkta
dienį, gruodžio 7 dienos rytą, 
kilo gaisras. Kol pribuvo 
ugniagesiai ir gaisrą užgesi
no, namas jau buvo pavers
tas į baisius griuvėsius ir 11 
žmonių, tarp jų 7 vaikai, jau 
buvo žuvę. Tokios baisios 
tokio pobūdžio nelaimės šis 
miestas dar nebuvo matęs.

Ieškojimas gaisro priežas
ties žuvusiųjų žmonių nebe
prikels. Visuose miestų lūš- 
nyilose gaisro pavojus labai 
didelis.

Mirė
Pereitos savaitės Laisvėje 

buvo rašyta apie lietuvį karo 
invalidą Povilą Melvidą.

Gruodžio 6 dieną Povilas 
mirė. Buvo pašarvotas Sha- 
lins Funeral Home, palaido
tas pirmadienį, gruodžio 11 
dieną Karių kapinėse, Long 
Island.

Paliko liūdinčias dvi sese
ris Amerikoje—Valeriją 
Kazlauskienę kuri per daug 
metų brolį slaugė, K. Pavilo- 
nienę ir švogerį A. Pavilonį, 
ir daug kitu giminių čia 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionio artimiesiems reiš
kiu širdingą užuojautą.

P. Venta

Pramogų kalendorius 
aoccoooococcooocoocococ 
KOVO 4 D.

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks an
tradienį, gruodžio 19 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Kviečiame nares skaitlin
gai dalyvauti. Valdyba

MIRĖ
Teko kalbėtis su Julia La

zauskiene telefonu. Ji pati 
guli lovoje, nesveikuoja, bet 
bandys sustiprėti iki Moterų 
Klubo susirinkimo.

Julytė pranešė, kad gavusi 
blogą žinią iš Lietuvos. Rug
sėjo 26 d. mirė Jono Lazaus
ko brolis Juozas. Jis gyveno 
Prenuose, Lietuvoje.

Reiškiame užuojautą July
tei ir visiems artimiesiems.

Ieva

BRIEFS
On TV “60 Minutes” Sun

day night it was exposed 
that doctors in the United 
States are addicted to drugs 
and alcohol in larger num
bers than in any other pro
fessional group or section in 
the population. 

* * *
Soviet people’s heroic 

fight against nazi invaders 
was shown in the film “Un
known War” Saturday night. 
It will continue Saturday 
nights 7-8 on channel 9.

4 * * *
There is a Holiday Crafts 

Fair on 505 Eighth Avenue 
New York City. It is for the 
benefit of non-commercial 
radio. You will find many 
interesting things there for 
gifts. 

* * *
I saw in the paper that 

fifteen or 20 passengers got 
off the Madison Avenue bus 
at 57th Street the other day, 
brushing themselves off, re
moving their coats, swinging 
their arms and slapping 
themselves. Those were the 
passengers who did not want 
to travel in the company of 
roaches. One of the passen
gers, Ronald Maiorana, a 
public-relations consultant, 
said they had been riding in 
the rear of the bus when 
suddenly the area was 
swarming with the insects, 
scooting up the people’s 
shoes and legs and pants.

Roaches are a ’ problem 
that the Manhattan and 
Bronx Surface Transit Ope
rating Authority has to deal 
with.

* * * ,
The Soviet Union’s female 

gymnasts dominated compul
sory exercises at the 33 

| nation World Gymnastics 
Championships at Stras
bourg recently.

*\ * *

They say most music liste
ners in the United States 
wouldn’t know him if he was 
“on a Christmas tree.” In 
Finland, the Philadelphia- 
born jazz trumpeter is a 
legend in his own time, 
having won the country’s 
most coveted Pori Award 
which has been handed out 
only 14 times in its 420-year 
history.
' It’s been given out mostly 
to kings and queens, they 
say. The winner said: “I am 
the first black person and 
the first musician to win it.”

* * ♦
I read’ this in the New 

York Times under heading 
Mission to Moscow:

He was an old man, and as 
he stood by the gravesite 
yesterday in the darkening 
winter afternoon, Averell 
Harriman was reminded 
once more of time’s passage. 
Mr. Harriman, 87, was in 
Moscow, partly on a trade 
mission but more important
ly to visit the gravesite of 
former Soviet President 
Anastas Mikoyan, his old 
friend and rival, who died on 
Oct. 21 at the age of 82. “It 
was a great shock and disap
pointment to hear of his 
early deAth,” the former 
United States Ambassador 
and Governor of New York 
said. “I’ve lost a great 
friend.”

At the gravesite in Novo- 
devichi Cemetery, there was 
a somber tableau. Mr. Harri
man talked with two of Mr. 
Mikoyan’s sons, and was told 
by one of them, Air Force 
Lieut. Gen. Aleksei Miko
yan,. “We’ve hear very much 
about you from our father.” 
Then, Mr. Harriman placed 
thr.ee dozen red carnations 
on the frozen earth. “I just 
wanted,” he said later, “to 
have one last talk with him.”

New Yorko Aido Chorus “Greet the New Year" affair 
has always been very popular. We expect to get a good 
crowd this year also if the weather isn’t too bad.

Come and spend an afternoon among friends, enjoy good 
dinner and dance too. Remember—Sunday, December 31, 
2 o’clock. See you! Use




