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KRISLAI
Kongresmanų protestas 
Diplomatai susirūpinę 
Profesoriaus klausimas 
“Anksčiau ar vėliau . . .” 
Gera pradžia

A. BIMBA
Iš Washingtono praneša

ma, kad apie 40 kongresma
nų pasiuntė prezidentui Car- 
teriui aštrų protesto laiškų. 
Jie protestuoja prieš jo užsi
mojimą dar padidinti lėšas 
militariniams reikalams, o 
žymiai jas sumažinti liaudies 
poreikiams.

Šis kongresmanų protestas 
turėtų susilaukti plačiausio 
pritarimo visoje liaudyje^ Jį 
turėtų paremti kiti kongresl 
manai. '

Vienas dalykas jau aiškus: 
prezidento biudžetas busimo
joje Kongreso sesijoje susi
durs su labai galinga opozici
ja.

Sakoma, kad Vakarų val
stybių diplomatai Maskvoje 
labai susirūpinę Jungtinių 
Valstijų staigiu pakeitimu 
nusistatymo Kinijos klausi
mu. Jie mano, kad jeigu 
Washingtonas bandys Peki
ną apginkluoti ir nukreipti 
prieš Tarybų Sąjungą, dar 
labiau pablogės santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų ir pakenks 
detentei.

O kad prezidentas Carteris 
kaip tik tai daryti ir galvoja, 
gana aišku ir iš to, jog jis 
nesipriešina Prancūzijos ir 
Anglijos planavimui Kinijai 
parduoti vėliausius ginklus. 
Tie diplomatai turi pagrindo 
susirūpinti.

□
Profesorius John Somer

ville iš El Cajon, Cal., savo 
laiške “N. Y. Timesui” (gruo
džio 18 d.) stebisi praneši
mais, kad Jungtinių Valstijų 
žvalgybiniai lėktuvai skraido 
virš Kubos. Jų tikslas būk 
tai yra tik sužinoti, ar jos iš 
Tarybų Sąjungos gauti lėk
tuvai yra aprūpinti ir bran
duolinėmis raketomis.

Profesorius sako:
“Tuo tarpu mes laikome 

mūsų branduolines raketas 
Turkijoje, kuri yra daug ar
čiau prie Tarybų Sąjungos, 
negu Kuba prie Jungtinių 
Valstijų. Kodėl mums yra 
galima laikyti raketas Turki
joje, o jokiu būdu neleistina 
anai pusei laikyti / raketas 
Kuboje?”.

Taip: Kodėl? Tokį klausi
mą vyriausybei stato daug 
amerikiečių.

Egipto prezidentas Sada- 
tas sako esąsj pusėtinai nusi
vylęs Izraelio vyriausybe, 
kad ji atmetė vėliausius jo ir 
prezidento Carterio pasiūly
mus. Bet jis sako, kad taika 
tarp Izraelio ir Egipto anks
čiau ar vėliau įvyksianti.

Ir mūsų prezidentas Carte
ris esąs labai nusivylę Izrae
lio poelgiu, bet ir jis nepra
randąs vilties pasiekti taiką 
tarp šių šalių.

Pagyvensime—pamatysi
me. Tuo tarpu šiandien jau 
visiems aišku, kad tokia at
skira taika tarp Izraelio ir 
Egipto neduotų teisingos ir 
pastovios taikos Vidurio Ry
tuose. O kaip tik tokios 
taikos verkiant reikia tame 
pasaulio kampe. Atskira tai
ka tik atidėtų tokios visuoti
nos taikos pasiekimo dieną.

Toks staigus Jungtinių
j Valstijų pakeitimas pozicijos 

Kinijos klausimu visą 
pasaulį suįdomino

Premj. Hua Kuofeng Prez. Jimmy Carter
Gruodžio 15 dienos vakare 

tuo pačiu laiku Washingtone 
prezidentas Jimmy Carteris, 
o Pekine premjeras Hua 
Kuofeng per radiją ir televi
ziją paskaitė tą patį praneši
mą, kuriame sakoma, kad 
Jungtinės Valstijos ir Kinijos 
Liaudies Respublika nutarė 
su ateinančių metų sausio 1 
diena įsteigti diplomatinius 
ryšius. Tame pačiame prane
šime taipgi sakoma, kad 
Jungtinės Valstijos nutrauks 
diplomatinius ryšius su taip 
vadinama Chiang Kai-šek 
klikos Formozos (Taiwano) 
saloje įsteigta Tautine Kini
ja, kurią, kaip žinia, ši šalis 
visą laiką laikė tikrąja Kini
ja, visos kinų tautos ir t. t. 
atstove.

Tai gana prezidento Carte
rio staigus ir svarbus šios 
šalies nusistatymo pakeiti
mas. Aišku, kad jis sudomi
no visą pasaulį. Ne visur jis 
yra vienodai sutinkamas— 
vienur sveikinamas, kitur 
kritikuojamas. Jis yra įvai
riai sutinkamas ir šioje šaly
je. Pavyzdžiui, kai buvę pre
zidentai republikonai Nixo- 
nas ir Fordas įsteigimą diplo
matinių ryšių su Kinija pilnai

Santiago. — Čilės ir Ar
gentinos užsienio reikalų mi
nistrai negali susitaikyti dėl 
tų šalių rubežių. Čilė esanti 
pasiruošus Argentiną skųsti 
Amerikinių valstybių organi
zacijai.

Salt Lake City, Utah. — 
Teismas patvarkė, kad Utah 
valstijoje viešosiose mokyk
lose mokymas mormomį reli
gijos yra priešingas konstitu
cijai ir nelegalus.

□
Per ilgus 29 metus mūsų 

vyriausybė šion šalin neįlei
do jokios \ oficialios darbo 
unijų delegacijos iš Tarybų 
Sąjungos. Pirmą kartą dabar 
tokia tarybinių unijų delega
cija tapo įleista ir lankosi 
Californijoje. Ją pakvietė 
mūsų ILWU (International 
Longshoremen’s and Ware
housemen’s Union). Svečiai 
čia buvo labai šiltai sutikti ir 
priimti. Jie tikriausia apsi
lankys ir kituose miestuose.

Tikėkime, jog tai tik pra
džia kontakto tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
darbo unijų. Apie tokio kon
takto reikšmę ir svarbą ne
reikia nė kalbėti. Mes visuo
met stojame ir kovojame už 
kuoplačiausius tarp abiejų 
šalių liaudies kontaktus.

užgiria, dabartiniai Republi- 
konų Partijos vadai griežtai 
atmeta ir pasmerkia. Tačiau 
neabejojama, kad Senatas 
šią sutartį gana didele balsų 
dauguma užgirs. .

Nereikia nė kalbėti, jog 
Taiwano prezidentas Chiang 
Chinkuo šį Amerikos žygį 
skubiai ir griežtai pasmerkė 
ir prieš jį užprotestavo.

Kiti atsiliepimai paaiškės 
vėliau. Apie šios sutarties 
pasėkas dar peranksti daryti 
kokias nors galutinas išva
das. Svarbu, kaip ir kam šis 
mūsų vyriausybės ėjimas 
prie ryšių su skaitlingąja 
Kinija sunormalizavimo bus 
naudojamas. Pav., net iš 
Washington© sklinda kalbos, 
kad su šiuo ėjimu preziden
tas Carteris siekia sudaryti 
su Kinija ir Japonija militari- 
nę sąjungą prieš Tarybų Są
jungą ir kitas socialistines 
šalis.

Tokiais sumetimais įs
teigimas arba sunormalizavi- 
mas ryšių su Kinija sudarytų 
didžiausią pavojų pasaulinei 
taikai ir atneštų tiktai bai
siausią nelaimę. Tikėkime, 
kad tos kalbos gyvenime 
nepasitvirtins.

CLEVELANDAS
PASKELBTAS
SUBANKRUTAVUSIU

Meras Dennis J. Kucinich
Cleveland, Ohio. Gruo

džio 15 d. šis didmiestis 
paskelbtas finansiniai suban
krutavusiu, nebepajėgiančiu 
bankams atmokėti daugiau 
kaip 15 milijonų dolerių sko
lų. Meras Dennis J. Kucinich 
kaltina Miesto tarybą, kad ji 
laiku neužgyrė jo plano mies
tui iš finansinės krizės gelbė
ti. Dabar jis sako, turės, būti 
iš darbo paleisti šimtai polici
ninkų, ugniagesių, miesto 
švaros prižiūrėtojų ir kitokių 
miesto darbininkų.

Omaha, Nebraska. — 
Gruodžio 6 dieną čia lėktuvo 
nelaimėje žuvo 7 žmonės. 
Lėktuvas besikeldamas su
sprogo.

Demokratų partijoje aštrus irane vėl užvirė labai aštrios
pasidalijimas kovostarp valdžios ir opozicijos

Memphis, Tenn. — Gruo
džio 9-11 dienomis įvykusioje 
Demokratų partijos konfe
rencijoje labai aštrių ginčų 
sukėlė prezidento Carterio 
1979 metams siūlomas biu
džetas. Tik didžiausiomis 
prezidento ir jo štabo pa
stangomis pavyko laimėt 
konferencijos jo biudžetui 
daugumą. Konferencijoje da
lyvavo 1,641 delegatas. Iš jų 
822 delegatai balsavo už pre
zidento programą, o 521 
prieš.

Prezidento biudžetą aš
triausiai pasmerkė delegatas 
Douglas Fraser, Jungtinės 
Automobilistų Unijos prezi
dentas, ir delegatas Tom 
Bradley, Baltimorės AFL- 
CIO prezidentas. Jie pa
smerkė prezidento siūlymą 
biudžete militariniams reika
lams lėšas padidinti 10 bilijo
nų dolerių, o socialiniams 
projektams lėšas sumažinti

AMERIKOS KAREIVIŲ 
ŠEIMOMS NELEIDŽIAMA 
GRĮŽTI NAMO

Washingtonas. —- Dabar 
sužinome, kad šiandien toli
majame Irane randasi 40,000 
amerikiečių. Iš jų apie 1,000 
yra kareivių ir apie 2,000 jų 
žmonų ir vaikų.

Irane susidarius tokiai pa
vojingai situacijai, kareivių 
žmonos su vaikais norėtų 
grįžti į gimtinę. Deja, Ame
rikos valdžia neleidžianti 
joms iš Irano išvykti. Pavyz
džiui, pulkininkas Hanley 
lapkričio 12 d. įteikė Ameri
kos valdžiai prašymą, kad jo 
žmonai ir 12 m. ir 17 metų 
sūnums, būtų leidžiama iš 
Irano išvykti. Bet lapkričio 
20 d. gavo atsakymą, kad jo 
prašymas atmestas. Prašy
mo atmetimui priežastis ne- 
paduota. Pulkininko žmona 
kreipėsi į Amerikos ambasa
dą, kad ji paaiškintų, kodėl 
jai neleidžiama iš Irano iš
vykti, bet negavo atsakymo.

AMERIKOS MOTERYS 
UOLIAI RUOŠIASI

Jungtinės Tautos 1979 me
tus paskelbė Tarptautiniais 
vaiko metais. Per šiuos me
tus visame pasaulyje bus 
kreipiamas specialus dėme
sys į kūdikių ir vaikų reika
lus. Aktyviškoji Amerikos 
moterų organizacija Moterys 
už rasinę ir ekonominę lygy
bę, praneša, kad ateinančiais 
metais ji ruošiasi visoje šaly
je pravesti energingiausią 
kampaniją už pagerinimą 
vaikų priežiūros ir apšvietos. 
Ji ragina mus visus vienoje 
ar kitoje formoje šiose pa
stangose aktyviškai dalyvau
ti. Reikia tikėtis, kad šis 
atsišaukimas visur susilauks 
plačiausio atsiliepimo.

MOTERIMS PILNIAUSIA 
LYGYBĖ

Kabul. — Afganistano re
voliucinė vyriausybė šalyje 
įvedė visoms moterims pilną 
lygybę su vyrais visose sri
tyse. Iki šiol tokių teisių 
Afganistano moterys neturė
jo. Naujoji vyriausybė panai
kino arba atšaukė visus įsta
tymus, kurie kaip -nors buvo 
priešingi moterų lygybei.

nuo 15 iki .20 bilijonų dolerių!
Demokratų partijos nacio- 

nalis pirmininkas John 
White ragino delegatus bal
suoti už prezidento biudžetą. 
Girdi, “jeigu Amerikos žmo
nės pasitiki mūsų preziden
tu, ši konferencija irgi turi 
juo pasitikėti.”

Konferencijoje dalyvavo ir 
aštriai prezidento adminis
traciją ir jo biudžetą kritika
vo buvusi kongresmanė Bella 
Abzug.

Už konvencijos durų susi
rinko ir demonstravo dau
giau 1,000 juodųjų ir baltųjų 
piliečių. Jie protestavo prieš 
prezidento Carterio nepildy
mą per 1976 metų rinkimus 
jo duotų Amerikos žmonėms 
pažadų. Pav., jis žadėjo, jei 
bus išrinktas, sumažinti mili
tariniams reikalams biudže
tą, bet kai tapo prezidentu, 
dar jį žymiai padidino ir 
toliau didina.

IZRAELIS ATMETE 
NAUJĄ EGIPTO-JAV 
TAIKOS PLANĄ

Jeruzalė. — Pagal Camp 
David tarp Carterio, Begino 
ir Sadato susitarimą, taika 
tarp Egipto ir Izraelio turėjo 
būti priimta ir pasirašyta 
gruodžio 17 dieną. Bet vėliau 
prezidentai—Carteris ir Sa- 
datas tą plane “pataisė” ir 
pasiūlė Izraeliui. Dabar Iz
raelio valdžia tą planą su 
pasipiktinimu atmetė. Ji sa
ko, kad Sadatas ir Carteris 
Camp David susitarimą su- 
koneveikė.

Iš Washingtono praneša
ma, kad prezidentas Carteris 
labai įsižeidęs ir ant Izraelio 
supykęs. Jis užginčijo, kad 
jiedu su Sadatu Camp David 
susitarimą pagrindiniai pa
keitė. Jie tik išryškinę kai 
kuriuos jo punktus.

PETICIJA PRIEŠ 
ŽMOGAUS TEISIŲ 
PANEIGIMĄ AMERIKOJE

United Nations, N. Y. — 
Gruodžio 12 dieną Jungti
nėms Tautoms įteikta plati 
peticija prieš žmogaus teisių 
paneiginimą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Peticija 
net 150 puslapių. Joje pavyz
džiais įrodoma, kaip tos tei
sės yra užginčijamos indė
nams, juodiesiems (ne
grams), puertorikiečiams, 
meksikiečiams ir kitų mažu
mų amerikiečiams. Peticijoje 
reikalaujama, kai pasaulinė 
organizacija į tai atkreiptų 
savo dėmesį.

Peticiją įteikė: Lennox 
Hinds ir Victor Goode nuo 
National Conference of Black 
Lawyers (NCBL); Charlene 
Mitchell nuo National Al
liance Against Racist and 
Political Repression
(NAARPR); Tarvis Francis 
nuo United Church of 
Christ’s Commission for Ra
cial Justice, ir kun. Herbert 
Dougherty nuo Black United 
Front.

San Juan, Puerto Ricco. — 
Gruodžio 15 dieną staiga 
prakiuro milžiniškas aliejaus 
tankas ir išsiliejo 200,000 
aliejaus statinių. Daug jo 
subėgo į vandenį ir jį užter
šė.

Teheranas. — Visuose Ira
no miestuose pradėjo siautė
ti aštriausios kovos tarp ka
raliaus (šacho) ir opozicijos. 
Ypatingai aštrus susikirti
mas tarp žmonių ir valdžios 
militarinių jėgų įvyko Isfaha- 
no mieste. Esą daug užmuš
tų ir sužeistų.

Tuo tarpu šachas Moham
med Riza Pahlevi tarėsi su 
dviem opozicijos vadais ir 
iipms siūlė sudaryti koalicinę

Pirmąja nuotrauka 
mokslininkai nusivylę

Mountain View, Cal.—Čia 
matome pirmąją gautą Vene
ros planetos nuotrauką. Tik 
maža jos dalis tėra saulės 
apšviesta. Mokslininkai nusi
vylę.

PASAULINIS SKAUTŲ 
SĄSKRYDIS NEĮVYKS

Ženeva. — Pasaulinis 
skautų sąskrydis, turėjo 
įvykti 1979 m. liepos mėnesį 
Irane. Buvo tikėtasi, kad, 
jame dalyvaus apie 15,000 
skautų. Bet dabar Pasaulinis 
skautų biuras pranešė, kad 
sąskrydis, dėl susidariusios 
Irane neramios padėties, at
šaukiamas.

vyriausybe. Žinoma, tokioj 
koalicijoje jis pasiliktų fakti- 
nuoju šalies valdytoju. Pir
miausia jis susitiko su Ali 
Amini, kuris prieš 17 metų 
buvo jo valdžioje premjeru, 
bet vėliau perėjo į opoziciją. 
Paskui tarėsi su Nacionalinio 
fronto lyderiu Karim Sanja- 
bi. Bet sakoma, kad jiedu 
abu su šacho pasiūlymu ne
sutiko.

Irane padėtis pasilieka kri
tiška.

Veneros nuotraukas siun
čia prieš kiek laiko pasiųstas 
ir erdvėje skriejantis apara
tas Pioneer Venus I.

Ateityje tikimasi ge 
resnių.

Washingtonas. — Agrikul
tūros departamentas prane
ša, kad kiekvienas amerikie
tis per metus vidutiniai išge
ria apie 4 ir 6 kvortų vyno. 
1976 metais šioje šalyje buvo 
išgerta tik 52 milijonai galio
nų vyno, o pernai net 231 
galionas.

Californijos valstijoje vyno 
pagaminama daugiausia. 
New Yorko valstija antroji.
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Ką parodė demokratų 
suvažiavimas?

I

Reikia sutikti su tais, kurie sako, kad neseniai Memphis 
mieste įvykęs Demokratų Partijos suvažiavimas puikiai 
įrodė, jog šioje šalyje būtinai reikalingas nuo abiejų senųjų J 
kapitalistinių partijų nepriklausomas politinis judėjimas. 
Per šias partijas darbo liaudis negali pasiekti jokių būtinai 
reikalingų reformų. Joms pasiekti reikia naujos, plačios, ; 
masinės, koalicinės liaudies partijos.

Demokratų Partijoje yra gana platus judėjimas už jos i 
išgelbėjimą iš stambiojo kapitalo rankų. Jo vadovybė ir | 
šiame suvažiavime dėjo didžiausias pastangas pakeisti 
vyriausybės užsimojimą toliau didinti militarizmo reika
lams lėšas, o mažinti socialiniams projektams. Bet visos 
pastangos buvo veltui. Suvažiavimo dauguma (822 balsais 
prieš 521) užgyrė prezidento Carterio programą.

Gaila, kad darbo unijų judėjimo aukštieji vadai nepakei
čia savo nusistatymo ir tebetiki galimybe per republikonų, Į 
o ypač per demokratų partiją laimėti reikalingas reformas. ! 
Siame suvažiavime delegatu dalyvavo ir didžiosios Jungti- : 
nės Automobilistų Unijos energingasis prezidentas Doug- | 
las Fraser ir aštriausiai kritikavo vyriausybės politiką. Bet i 
kas iš to? Padėtis nepasikeitė. Jo ir kitų ten dalyvavusių i 
darbo unijų vadų balsas taip ir pasiliko girioje šaukiančiu 
balsu be jokių rezultatų.

Jau net ir Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) prezidentas George 
Meany sako, kad jis yra labai nusivylęs prezidentu 
Carteriu ir jo politika. Bet tuo viskas ir pasibaigia. Su juo 
nusivylimu prez. Carteris nesiskaito, nes jis žino, kad 
Meany nepakeis savo politinio nusistatymo, nepradės eiti 
nepriklausomos politinės veiklos keliu.

Visa ši plačioji šalis pajudės!
Neseniai New Yorke įvyko labai svarbus įvairių liaudies 

organizacijų atstovų pasitarimas jaunimo reikalais. Buvo 
plačiai aptarta nepavydėtina nūdienė mūsų jaunų žmonių 
padėtis. Nedarbas yra pasiekęs negirdėtą lygį. Kaip žinia, 
ypač spalvotą šios šalies jaunimą skaudžiai plaka nedarbo 
rykštė.

Pasitarimo dalyviai nutarė ateinančių metų balandžio 4 
dieną visoje šalyje ruošti demonstracijas paspausti vyriau
sybę ir kongresą atkreipti savo dėmesį į mūsų jaunimo 
padėtį. Tam tikslui bus ruošiamas žygis ir į šalies sostinę. 
Bus dedamos pastangos tą žygį padaryti tokiu dideliu, 
kokio Washingtonas dar nebuvo matęs.

Pasitarimas nutarė jau pradėti ruoštis toms balandžio 
4-osios demonstracijoms. į šias garbingas pastangas 
aktyviškai įsitraukti raginamos darbo unijos ir kitos 
liaudies organizacijos.

Prezidentas žada nesitraukti
Prezidentas Carteris nepraleidžia progos pakartoti savo 

užsimojimą ateinančių metų biudžete ginklavimosi reika
lams lėšas padidinti 3 nuošimčiais. Jis sako, kad jo iš šios 
pozicijos neišmuš jokie protestai. Jis esąs gana tikras kad 
ir Kongreso dauguma jį parems.

Naujai išrinktas Kongresas neužilgo pradės posėdžiauti. 
Vienas kitas kongresmanas jau yra viešai išsitaręs/prieš 
prezidento programą didinti militarizmo reikalams lėšas, o 
labai mažinti visai eilei socialinių poreikių reikalams—-to
kiems, kaip apšvieta, sveikatos apsauga, kova .su nedarbu, 
su skurdu, gelbėjimu miestų nuo bankroto. Bet tik tuo 
pasikliauti negalima. Reikia pasiekti ir kitus kongresmanus 
ir juos paspausti, kad jie šiai prezidento programai 
busimojoje kongreso sesijoje pasipriešintų.

ISTORIJOS, KULTŪROS PAMINKLAI

... • —T

Liaudies poeto Jovaro kapas Šiauliuose

APIE MAISTĄ, 
MAITINIMĄSI IR VĖŽĮ

Amerikinės Vėžio Draugi-1 
jos leidinyje “Courier” (Vol. 
1, no. 2) sakoma: “Tik kele
tas medikalinių tyrinėtojų 
priima Nacionalinio Vėžio In
stituto teikiamus fondus, ski-; 
riamus tyrinėjimui ryšio tarp 
vėžio ir maisto, kurį žmonės 
valgo,” sako dr. Arthur Up
ton, Instituto direktorius, 
savo interviu su United 
Press International.

“Medikalinės mokyklos ne
pakankamai dėmesio kreipia 
į maitinimąsį,” pareiškė dr. 
Upton. “Stoka specialistų, 
kurie ištirtų nužiūrimą ryšį 
tarp riebaus maisto ir krū
ties, storosios žarnos ir kitų 
vėžių šioje šalyje. Mes iš
siuntinėjome medikalinėms 
mokykloms, gydytojams ir 
tyrinėjimo centrams brošiū
rą, raginančią juos šiuo klau
simu, susidomėti ir įspėjo
me, kad tikimės is jų tyrinė
jimui maitinimosi ir vėžio 
aplikacijų.”

Reikia tikėtis, kad Nacio
nalinio Vėžio Instituto susi
rūpinimas ir daromi žygiai 
šiuo labai svarbiu klausimu 
duos teigiamų rezultatų.

KUNIGŲ ORGANAS 
TOKIAI POLITIKAI 
NEPRIEŠINGAS

Chicagos kunigų “Drauge” 
(gruodžio 9 d.) su pasitenki
nimu rašoma:

“Po Nato valstybių gyny
bos ministrų konferencijos 
paaiškėjo, kad NATO valsty
bės tikrai didina savo išlai
das ginklams. Konferencija 
net paskelbė viešą sąrašą, 
kas ateityje bos daroma.

Nato valstybės gynybos iš
laidas padidino 3 nuoš. 
NATO valstybių Europos 
grupės komiteto pirminin
kas, Olandijos gynybos mi-j 
nistras Wilhelm Scholton 
spaudos konferencijoje pa
skelbė, kad išlaidų pakėlimas 
rišamas su sovietų jėgų padi
dinimu šiauriniame Europos 
fronte. Naujų išlaidų parei
kalaus NATO šiaurinio fron
to stiprinimas. Norvegijoje 
bus sustiprintos jūros pa
krančių gynybos pozicijos, 
bus įrengtos naujos torpedų 
ir artilerijos baterijos.

Per ateinančius metus 
NATO jėgos gaus 450 naujų 
šarvuočių, 150 artilerijos pa
būklų, 750 prieštankinių ra
ketų baterijų ir 7,000 ranki
nių raketų įtaisų. Karo laivy
nuose pradės veikti keturi 
nauji naikintuvai, du povan
deniniai laivai, 75 nauji karo 
lėktuvai ir 350 naujų malūn
sparnių. Bus sustiprintos ir 
priešlėktuvinių raketų pozi
cijos, paskelbė olandas 
Scholtten.”

Tas reiškia, kad ir Varšu
vos Sutarties socialistinės 
šalys turi didinti savo kari
nes apsigynimo jėgas. Aštrė
ja ginklavimosi varžybos ir 
didėja naujo pasaulio karo 
pavojus.

“Draugas” tokios NATO 
valstybių politikos nekriti
kuoja, nesmerkia.

NAUJASIS POPIEŽIUS 
KAIP TARPININKAS?

“Argentinos Lietuvių Bal
se” antrašte “Rubežių klausi
mas dar neišspręstas,” rašo
ma:

“Kuomet jau atrodė, kad 
esant geriems norams, tarp 
Argentinos ir Chiles rubežių 
klausimas bus išspręstas 
draugišku susitarimu, iškilo 
naujų kliūčių ir išsibaigus 
derybų laikui rubežių klausi
mas vis dar lieka neišspręs
tu.

Visiems jau yra nusibodusi 
tema, tūkstančius kartų kar
toti pažadai; važinėjimas vie
nų, pas kitus ir kariuomenių 
koncentravimas, neva prati
mų tikslu, ir tas viskas 
nedavė jokių pasekmių.

Dabartiniu laiku Argentina i 
nori, kad atsirastų kuri nors ■ 
Valstybė būti tarpininku. ; 
Kaimyninės vąlstybės dėl tu- i 
rimų teritorinių ginčų su 
Chile, negali būti tarpinin
kės. Ispanija atsisakė galuti
nai; nors kaip skelbia, kad 
jai rūpi, kad taikiai išsispręs
tų kaimyninių valstybių ru- 
bežių klausimas kartą ant 
visados.

Argentinos valdžia daro 
pastangas, kad Popiežius Jo
nas Povilas II tarpininkautų 
šiame sunkiai išsprendžiama
me tarptautiniame ginče.”

KALBA VIENAIP, 
ELGIASI KITAIP

Bostono menševikų savait
raščio redaktorius savo ve
damajame “Na, o kas bus 
rytoj?” sako esąs labai susi
rūpinęs išeivijoje lietuvybės 
ateitimi. Jis klausia:

Kokios reikšmės ilgesnei 
lietuvybės ateičiai turi visi 
mūsų iškilmingi minėjimai, 
giedojimai ir apsigiedojimai 
bei saujomis į salę beriami 
patriotiniai žodžiai, jeigu ta 
pagraudenamoji publika jau 
žila, plika ir pasistiprinusi 
kojas ramentais, o tik pora 
jaunuolių stovi prie durų, 
nekantriai laukdami greites
nės tų apeigų pabaigos? Negi 
tie įvykiai skirti tiktai būsi
majai išeivijos istorijai?

Ką lemia rytojaus dienai 
visa mūsų periodinė spauda 
ir dailioji literatūra, jeigu tie 
busimieji “amžinosios lietu
vybės” žibinto nešėjai visiš
kai jos neskaito, o ir privers
ti nebeįskaito?

Kokių išeivijos lietuvybės 
ateitį garantuoja tokie šiame 
krašte gimę “tėvynės mylė
tojai,” kurie Lietuvos niekad 
nebus matę ir neturėję gyvo 
ryšio su savo tautos kamienu 
bei sąlyčio su tenykščia kul
tūra? Kurie net Lietuvos 
politinių problemų nebus iš 
arti pažinę?”

(“K.”, gruodžio 5 d.).
Koks atsakymas? Kokia iš 

tos padėties išeitis? “K.” 
redaktorius nutyli.

Protingas atsakymas tėra 
vienas, būtent: mums reikia 
visomis pastangomis padėti 
mūsų jaunimui sumegsti ry
šius su Lietuva, su mūsų 
gimtuoju kraštu, skatinant 
čia gimusius ir augusius vai
kinus ir merginas, vyrus ir 
moteris vykti į Lietuvą ir 
susipažinti su jos nūdieniu 
gyvenimu, jos pasiekimais, 
jos laimėjimais, jos proble
momis. Ypatingai reikia jau
nimui padėti pasinaudoti Vil
niaus universiteto ruošia-’ 
mais lituanistikos kursais.

Bet, kaip žinoma, “K.” 
redaktorius ir jo bendradar
biai visomis keturiotnis prie
šinasi tokiam mūsų jaunų 
žmonių kontaktui su Lietu
va. Keikia ir šmeižia tuos, 
kurie nors pagalvoja apie 
kontaktą—ryšius su Lietuva. 
Šiuo klausimu kėleiviečiai 
nesiskiria nuo kitų reakcinin
kų. Taigi ir “K.” redakto
riaus susirūpinimas išeivijoje 
lietuvybės ateitimi yra nu
duotas, veidmainingas.

VIETOJ PASVEIKINTI, 
JIS JI PIKTAI 
APSPJAUDO

Chicagos menševikų laik
raštyje (gruodžio 5 d.) koks 
ten A. Svilonis rašo:

“ ‘Gimtasis kraštas” š. m. 
lapkričio 2 dienos laidoje 
paskelbė informaciją, kuri 
išeivijoje sukėlė nusistebėji
mą:

“Tarybų Lietuvos sostinėje 
Vilniuje kelias savaites vie
šėjo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose leidžiamo “Aidų” 
žurnalo redaktorius Juozas 
Girnius. Svečias lankėsi “Tė
viškės” draugijoje. Kalbėjo 
su draugijos pirmininku Pra
nu Petroniu.

Atsižvelgdama į svečio

Gerbiamam “Laisvės” 
redaktoriui
Antanui Bimbai

Sveikinu Jus ir visą “Lais
vės” kolektyvą, taip pat ir 
laikraščio skaitytojus bei rė
mėjus su artėjančiais Nau
jaisiais Metais. Linkiu Jums 
visiems sveikatos ir ištver- 
■mės kilniame Jūsų darbe 
leidžiant laikraštį, kuris pa
stoviai neša pažangią mintį į 
tautiečių namus, dalyvauja 
aštrioje šiandieninėje idėji
nėje dviejų pasaulių kovoje.

Žengiant per naujųjų metų 
slenkstį, savaime žvilgsnis 
krypsta į ateitį. Susumuoda
mi praėjusius įvykius, daro
me kprognozes į priekį, spė- 
liojame, kas mūsų laukia 
ateityje. Spėlioti žmogui bū
dinga. Daug spėlionių, žino
ma, atkrinta, bet kai kurios 
iš jų pasiteisina. Nerealios 
paprastai pamirštamos, o 
prisimenamos tik įvykusio- 
sios, ir joms suteikiama pra
našysčių aureolė.

Kokia bus šio šimtmečio 
pabaiga? Ką atneš žmonijai 
sekantis amžius? Jei šiame 
nepilname šimtmetyje pada
ryta' tiek mokslinių atradi
mų, jei techninė mokslinė 
revoliucija atnešė tiek naujo
vių, tai jų dar daugiau, be 
abejo, žada sekantis šimtme
tis.

Neseniai dar kartą per
skaičiau rusų poeto A. Tvar- 
dovskio eiliuotą veikalą “Va
silijus Tiorkinas,” kurį į lie
tuvių kalbą išvertė poetas 
Vacys Reimeris. Prieš akis 
visu ryškumu iškilo optimis
tinis tarybinio kario paveiks
las. Bet mane nustebino poe
mos pabaiga. Užuot įprasmi
nęs didingą karo žygį, auto
rius užbaigė knygą, parody
damas, kaip kariai pirtyje 
nuplauna visą ketverių karo 
metų vargą. Vadinasi, karo 
baigties džiūgavime dar ne
buvo pilnai visiems išryškė- 
jusios istorinės perspekty
vos. Iš arti dar buvo sunku 
aprėpti visą istorinę panora
mą.

prašymą “Tėviškės” draugija 
sudarė J. Girniui galimybę 
apsilankyti Anykščiuose su
sipažinti su literatūrinėmis 
įžymybėmis.

Žinoma, dėl dr. J. Girniaus 
kelionės Lietuvon gal per 
daug stebėtis nereiktų. Šian
dien mūsų tautiečių, vyks
tančių ten, yra jau nemažas 
skaičius . . .

. . . Bet deja, dėl jo kelio
nės vis tik reikia labai nu
stebti, nes ji kiekvieno lietu
vio patrioto širdyje sukelia 
nemažą pasipiktinimo kartė
lį. Ir štai dėl ko: Būdamas 
kultūrinio žurnalo redakto
rius, pasirodė kur jis stovi. 
Bolševikinė informacija aiš
kiai skelbia, kad jis vyko 
Lietuvon ne senų tėvų ar jų 
kapų, bei giminių ar pažįsta
mų aplankyti, bet jis lankėsi 
“Tėviškės” draugijoje ir ten 
vedė pokalbį su jos pirminin
ku Pranu Petroniu, jis šio 
prašė malonės sudaryti jam 
galimybę lankytis Anykš
čiuose ir ten susipažinti su 
kažkokiomis literatūrinėmis 
įžymybėmis.

Mes tokių išeivijoje kultū
rininkų, kurie panašiu tikslu 
Lietuvoje lankosi, iki šiol 
turime tik vieną kitą, kurie 
parodė, kad jie neturi ne tik 
mažiausios savigarbos, bet 
nei trupučio gėdos, jau ne
kalbant apie jų patriotinę 
nuovoką. Šiuo kartu į šiųjų 
skaičių įsijungė ir dr. J. 
Girnius, pranciškonų leidžia
mo kultūrinio “Aidų” žurnalo 
redaktorius.”

Čia Svilonis apspjaudo ne 
tik dr. J. Girnių, bet visus 
kultūrininkus, kurie ieško 
ryšių su lietuvių tautos ka
mienu, kurie nori patys susi
pažinti su Tarybų Lietuvos 
liaudies gyvenimu ir pasieki
mais visose modernaus gyve
nimo ir darbo srityse.

Šiandien, praslinkus trims i 
dešimtmečiams, ta perspėk- Į 
tyva jau žymiai išsiplėtė. Su 1 
žygiais į kosmosą vis mažėja į 
ir mažėja naujo karo grėsmė. i 
Šviečiasi planetai amžinos Į 
taikos horizontai. Ryškėja 
ateities gairės, leidžiančios 
tikėti žmogaus proto pergale 
prieš tamsiąsias jėgas. Jau 
visai kitaip atrodo anuometi
nės šaltojo karo konvulsijos, 
kada kai kurie Amerikos 
generolai, remiami imperia
listinių sluoksnių, neslėpė 
noro atgręžti ginklus prieš 
savo sąjungininką, Tarybų 
šalį. Ne kas kitas, o jie yra 
atsakingi už ne vieną tūks
tantį žuvusiųjų, kai jau fron
tai seniai buvo nutilę.

Skaudi yra istorijos logika. 
Matyt, kaip mažas vaikas 
negali ištnokti vaikščioti be 
guzų kaktoje, taip ir tautoms 
sunku iš karto ateiti į protą, 
tai yra tam tikriems jų 
sluoksniams, išnaudotojų 
klasėms.

Nuo mūsų priklauso žuvu
siųjų j aukos įprasminimas, 
prasmės suteikimas milijonų 
kančioms, Holocaust’o siaubo 
įrėminimas į istoriją. Vadina
si, mes esame neišvengiama 
grandis į ateitį. Kokie mes 
buvome ir esame, tokia bus 
ir ateitis. Tai guodžia, žvel
giant į priekį, ir kartu verčia 
atsakingai vertinti visus sa
vo veiksmus.

Žengiant į Naujuosius Me
tus, būtina yra viltinga, švie
si perspektyva. Ji padeda 
gyventi. Būtinas tikėjimas 
šviesiųjų jėgų pergale pasau
lyje. Ir savo veikįos įprasmi
nimas. Juk turės ^ateiti lai
kas, kada į šiandieninio kapi
talistinio imperializmo siau
tėjimą bus žiūrima kaip į 
barbarybę! Kada niekas ne- 
beabejos socializmo teikia
mais pranašumais! Kada Kū
jo ir Pjautuvo emblema nie
kur nebepatirs persekiojimo!

Telydi gera klotis visus 
jūsų darbus ir pastangas 
sekančiais 1979-ais metais!

J. Subačius
Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Štai dar vieni metai baigia 
nueiti į praeitį, o mes tuo 
pačiu artėjame prie savo 
saulėlydžio. Toks yra gyve
nimo dėsnis ir kol kas jo 
niekas negali pakeisti.

Šie metai, bendrai paė
mus, buvo sunkoki. Pirmiau
siai blogi orai. Jie labai 
sutrukdė derliaus nuėmimą. 
0 jis buvo šiais metais gana 
neblogas. Todėl teko padėti 
kolūkiams greičiau susidoroti 
su užgulusiais darbais. 
Mums sugrįžus, išvyko kitos 
moksleivių grupės padėti do
roti runkelius, kurių buvo 
gana nemažai likę laukuose. 
Žinoma, visa tai tam tikra 
prasme atsiliepė ir mokslui, 
reikėjo gerokai pasitempti, 
kad numatyta programa bū
tų laiku išeita.

Mūsų miestas po truputį 
tiesiasi, gražėja. Nuverčiami 
seni pastatai, jų vietoje sta
tomi nauji. Artėja V. Micke
vičiaus-Kapsuko 100-sios gi
mimo metinės. Numatyta pa
statyti gražų monumentą 
šiam tauriam Sūduvos sūnui.

Vilniuje neseniai įvyko 
LTSR paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos plenu
mas, kurio tema buvo “Vi
suomenės dalyvavimas pa
minklų apsaugoje.” Pagrindi
nį pranešimą padarė draugi
jos prezidiumo pirmininkė 
drg. L. Diržinskaitė, pabrė
žusi, kaip svarbu, kad pa
minklų apsaugoje dalyvautų 
ir pati visuomenė, kad būtų 
užkirstas kelias tariamam 
kolekcionavimui, o tikrumoj 
bizniui meno vertybėmis. 
Taip pat buvo pabrėžta, kad 
labai svarbu surinkti galimai 
tikslesnes žinias kiek žuvo 
partijos narių, kiek komjau
nuoliu, nes tai bus taip pat 
gražus ir reikšmingas kraš
totyrinis paminklas.

Pasisakiusieji pasidalino 
mintimis, kaip įvairiuose ra
jonuose vykdomas paminklų 
apsaugos darbas, su kokiais 
sunkumais tenka susidurti ir 
kokių imamasi priemonių, 
siekiant užkirsti kelią pa
minklų žalojimui ir pan.

Plenumo metu veikė ilius
truota ekspozicija, kurioje 
atsispindėjo draugijos veik
la, šių metų vasaros ekspedi
cijos. Matėme taip pat visą 
eilę naujai parašytų darbų.

Baigdamas noriu palinkėti 
artėjančių naujų 1979 m. 
proga daug sėkmės, ištver
mės ir laimės stiprinant laik
raštį, o taip pat ir asmeninia
me gyvenime. V'. Gulmanas

Kapsukas
1978 m. gruodžio 10 d.

o 
Gerbiamieji,

Su Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventėmis, sveikinu visus 
“Laisvės” skaitytojus, ir tuo 
pačiu kartu mylimą brolį 
Antaną Juozaitį, gyvenantį 
Kanadoje, Toronte, kuris 
anksčiau “Liaudies Balsą,” o 
dabar “Laisvę” man užsako 
kiekvienais metais. Aš skai
tau ir esu labai patenkintas. 
Labai miela sužinoti viską, 
kas pasaulyje dedasi. Vi
siems linkių sėkmės, geros 
sveikatos ir ilgų gyvenimo 
metų.

Kazys Juozaitis
Lietuva

*
Gerbiami “Laisvės” 
darbuotojai,

Baigėsi 1978 m. dienos-is- 
torijos lapai. Pagausėjo pas 
skaitytojus “Laisvės” kom
plektų. Kiek juose minčių, 
kiek įdomybių, kiek kovos už 
darbo žmonių reikalus. Ir tie 
komplektai bylos ilgus am
žius apie jūsų redakcijos pa
siaukojantį darbą, sumanu
mą, ištvermę.

Sutinkant 1979 m., noriu 
palinkėti ilgiausių metų, 
neišsenkamos energijos, 
stiprios sveikatos ir ryžto, 
kad pažangiečių spauda ras
tų kuo platesnį atgarsį ir 
Amerikoje, ir jūsų gimtaja
me krašte Lietuvoje.

Su pagarba,
Bronius Jauniškis

1978.XXI.26
Vilnius *

Gerbiamas Redaktcįj'iau,
Didelis ačiū už siunčiamus 

“Laisvę” ir “Šviesą.”
Nuoširdūs sveikinimai 

Jums ir visam “Laisvės” ko
lektyvui iš Dzūkijos.

Jūsų spauda domisi ir šio 
Lietuvos kampelio gyvento
jai. Tai mažas spindulėlis iš 
anapus vandenyno pasiekiąs 
mūsų žmones. Čia domisi ir 
dzūkės, kaip gyvena, ką vei
kia ju broliai toli bodami nuo 
savo tėvynės. 0 “Laisvė” yra 
veidrodžiu, kuriame galima 
pamatyti tikrą mūsų išeivių 
gyvenimą. Tad kiekvienas ir 
stengėsi žvilgterėti į jį. Kas 
Jūsų spauda domisi-duoda 
paskaityti.

Artėja nauji metai, tai 
linkiu Jums visiems juose 
viso geriausio.
Alytus V. Ulčinskas

*

Gerbiama “Laisvės” 
laikraščio redakcija

Sveikiname Jūsų visus 
darbuotojus su ateinančiais 
Naujaisiais 1979 Metais lin
kėdami daug sveikatos, 
džiaugsmo ir asmeniškos lai
mes gyvenime, kad šis laik
raštis “Laisvė” visada eitu/ir 
džiugintų visus skaitytojus, 
mes su įdomumu skaitome 
laikraščio naujienas ir apie 
lietuvių gyvenimą užsienyje.

Prašau Gerbiamą redakci
ją, leisti per Jūsų laikraštį 
padėkoti mano Mielai pusse
serei Marytei Vidruk už laik
raščio “Laisvė” užprenume- 
ravimą. Ačiū, miela Maryte.

Su pagarba
Kaunas G. J. Petravičiai
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Mieli laisviečiai!
Ką tik baigėsi TSRS Aukš

čiausiosios Tarybos sesija, 
kuri priėmė eilę svarbių įsta
tymų, jų tarpe ir įstatymą 
dėl pilietybės. Tačiau svar
biausias sesijos uždavinys 
buvo paversti įstatymu 1979 
metų ekonominės ir sociali
nes vystybos planą bei val
stybės biudžetą. Vis didėjan
tis valstybės biudžetas pasie
kė 269 bilijonų 214 milijonų 
rublių. Įdomu pažymėti, kad 
didžiausioji šios sumos da
lis—144 bilijonai 389 milijo
nai skiriami liaudies ūkiui 
finansuoti. Socialiniai kultū- 
riniems reikalams skiriama 
91 bilijonas 271 milijonas 
rub. Valstybės gynybos rei
kalams skiriama 17 bilijonų 
230 milijonų, valstybės apa
rato, teismo ir prokuratūros 
išlaikymui skiriama 2 bilijo
nai 287 milijonai.

Sąjunginėms respublikoms 
nustatytų biudžetų tarpe Ta
rybų Lietuva su 2 bilijonų 
275 milijonų rublių užima 
šeštąją vietą. Tačiau atsi
žvelgiant į vietos reikalus 
respublikos Aukščiausioji 
Taryba savo sesijoje biudže
tą apsvarsto ir įneša atitin
kamas pataisas. Sesijoje kal
bėjęs respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininko pirmasis 
pavaduotojas K. Kairys kri
tikavo kai kurias sąjungines 
ministerijas, kurių įmonės 
uždelsia respublikos užsaky
mus ir dėl to sutrunka kai 
kurių uždavinių atlikimas lai
ku.

Ryšium su artėjančiu Ta
rybų Lietuvos paskelbimo 
60-mečiu man tenka dabar 
dalyvauti ir kalbėti daugely
je visuomeninių renginių. 
Kai kur paskaitau savo eilė
raščius, parašytus 1919 me
tais, tarybinės santvarkos 
mėnesiais Rygoje. Teko da
lyvauti tokiuose susitikimuo
se Mokslų Akademijos Isto
rijos institute, Informacijos 
institute, Ukmergės baldų 
kombinate, Ukmergės rajono 
laikraščio 5000-jo numerio 
išleidimo sukaktyje, Univer
siteto bibliotekoje, o dar 
būsiu Pedagoginiame institu
te, Kauno Literatūros muzie
juje, Viešojoje bibliotekoje.

Šiomis dienomis teko susi
tikti su dviem Izraelio parla
mento (kneseto) deputa
tais—A. Melamedu ir V. 
Buršteinu, atvykusiais kaip 
Taikos gynimo draugijos at
stovai. Jie apsilankė Kaune, 
kur gimė A. Melamedas, dar 
gana gerai lietuviškai su
prantąs. Žinoma, kalbėjomės 
ir apie Lietuvą ir apie Arti
muosius Rytus, kur vis dar 
delsiama įkurdinti taiką Suv. 
Nacijų Org-jos rezoliucijų 
pagrindu, kas tame rajone 
sunormalintų padėtį, o taip 
pat santykius su Tarybų Są
junga. Svečiai grįžo į Mask
vą ir prisijungė prie ten 
buvusių kitų trijų izraeliečių 
grupės.

Kol kas viso labo! Sveikinu 
Jus visus bei “Laisvės” skai
tytojus su ateinančiais 1979 
Naujais Metais bei nuošir
džiai linkiu viso geriausio.

Justas Paleckis
Vilnius 

1978.XII.3 
O L

Naujųjų Metų proga svei
kinu šiaunų “Laisvės” kolek
tyvą. Linkiu neišsenkamos 
energijos darbe ir kiekvie
nam nariui šio kolektyvo 
laimės asmeniniame gyveni
me.

Su pagarba,
Regina Rugienienė

o

Mieli “Laisvės” 
bendradarbiai ir skaitytojai,

Sveikinu Naujųjų Metų 
proga, linkiu sveikatos, ge
ros nuotaikos ir sėkmės Jūsų 
pažangioje veikloje.

Romanas Krivickas
Kaunas

Gerbiamieji,
Skaičiau “Laisvėje,” kad 

Jurbarke atidarė naują didelį 
tiltą per Nemuną. Tas tiltas 
randasi tiesiai ties mano gim
tinės namais, tik Suvalkų 
pusėje.

Tas mūsų Nemunėlis yra 
nusinešęs daug gyvų aukų. 
Žiemos laiku žmonės eidavo 
per ledą, įlūždavo ir priger- 
davo, ypatingai pavasarį.

Man labai linksma girdėti, 
kad dabar per jį yra tiltas.

Su geriausiais linkėjimais, 
Ona Visotskienė 

Kensington, Conn.

Naujienos 
iš Lietuvos

FILHARMONIJOS 
FILIALAS
VISAS RAJONAS

Telšių rajone buvo sureng
tos muzikos dienos, skirtos 
Tarybų valdžios įkūrimo Lie
tuvoje ir Lietuvos Komunis
tų partijos 60-mečiui. Pen
kias dienas Žemaitės liaudies 
teatre, Telšių kraštotyros 
muziejuje, “Masčio” fabrike, 
kultūros namuose Vilniaus 
bei Kauno profesionalūs ko- 
Įektyvai ir artistai surengė 
penkiolika koncertų. Šventės 
metu pasirodė ir pajėgiausi 
telšiečių saviveikliniai kolek
tyvai.

Šis renginys davė pradžią 
reikšmingai naujovei: nuo 
šiol visas Telšių rajonas tapo 
Lietuvos TSR Valstybinės 
filharmonijos filialu. Trijose 
miesto salėse ir keturiuose 
kaimo kultūros namuose 
kiekvieną mėnesį numatyta 
rengti meno meistrų ir pro
fesionalių kolektyvų koncer
tus.

DOVANA GIMTAJAM 
KAIMUI

Kaimo istorijos ir buities 
muziejus atidarytas Šilalės 
rajono Upynos kolūkyje. Tai 
vidurinės mokyklos mokyto
jų ir jaunųjų kraštotyrininkų 
dovana kolūkiečiams.

Stenduose eksponuojama 
medžiaga apie žemiečius— 
revoliucinio pogrindžio daly
vius, apie tuos, kurie Didžio
jo Tėvynės karo metais ko
vėsi su hitleriniais grobikais.

Moksleiviai surinko daug 
XIX amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pradžios darbo įran
kių, padargų, namų apyvo
kos reikmenų. Didžiausias 
muziejaus skyrius “Upyna: 
praeitis, dabartis ir ateitis.”

Muziejaus fondams papil
dyti vyresniųjų klasių moks
leiviai rengia išvykas į kai
myninius kaimus, lankosi pas 
senuosius kaimo gyventojus.

V. PetkevičienėTu ne pasakos klausai
Tu ne pasakos klausai 
Vakarą žvaigždėtą.
Buvo minos, apkasai 
Ir gaisrų daug švietė . . .

Buvo karas čia sunkus, 
Amžiais neregėtas.
Šilaužė tankai per laukus, 
Švysčiojo raketos.

Tai tikrovė! Nors seniai 
Karas jau nutilo, 
Žemėj likę sviediniai, 
Bombos dar prabyla . . .

Karo pėdsakų skaudžių 
Neišdildė laikas, 
Neišrovė iš širdžių 
Mūsų dienos taikios.

Dar gyvena žmonėse 
Jo staubinas vaizdas.
Ir net žemės gelmėse 
Gyvos karo žaizdos!

Edvardas Dregva

SPECIALIAI “LAISVEI”

Cirko “žvaigždė” 
palieka maniežą

PRANAS ABELKIS

Gražiai buvo pagerbta cirko “žvaigždė” Jadvyga Rama
nauskienė Kauno sporto halėje. Autoriaus nuotrauka

Kaunas. — Šių metų liepos 
trečiąjį sekmadienį susirin
kusieji į paskutinį Maskvos 
cirko vaidinimą Kauno spor
to halėje tapo nepakartojamo, 
įvykio liudininkais—tą vaka
rą su cirko arena atsisveiki
no Lietuvos TSR liaudies 
artistė Jadvyga Ramanaus< 
kienė.

Tą vakarą cirko “žvaigždė” 
Jadvyga Ramanauskienė pa
skutinį kartą išėjo į cirko' 
maniežą. Paskutinį kartą nu
skambėjo ištisus dešimtme
čius kiekviename vaidinime 
artistę lydėjusi širdžiai arti
ma melodija. Ir vėl nuaidėjo 
audringi plojimai^ Dabar jau 
paskutinį kartą. )

. . . Orkestras groja atsi
sveikinimo melodijas. Nusi
leidusią į maniežą liaudies 
artistę Jadvygą Ramanaus
kienę apsupa bendradarbiai, 
miesto visuomenės atstovai, 
giminės ir pažįstami. Už nuo
pelnus vystant lietuvių tary
binį cirko meną Jadvyga 
apdovanojama dar vienu Lie
tuvos TSR Kultūros ministe
rijos garbės raštu, skaitomi 
atminimo adresai, įteikiami 
suvenyrai. Visas maniežas 
skendi gėlėse. Rodos, kad 
prie cirko meistrės kojų su
dėtos visos tos gėlės, kurio
mis ji buvo pagerbta per, 
pusamžį ne tik gimtojoje 
Lietuvoje, kitose sąjunginė
se respublikose, užsienio ša
lyse. Kaip aukščiausias jos 
talento pripažinimo ženklas, 
jai ant galvos uždedama 
“Gintaro” valstybinio cirko 
kolektyvo atminimo dova
na—Gintaro karūna. Po to ji 
kviečiama į ąžuolo vainiku 
padabintą kėdę, tvirtų cirko 
artistų rankų iškeliama ir 
suka manieže garbės ratą. 
Palydima orkestro, artistė 
dingsta užkulisiuose . . .

. . . 1932-ieji metai. Nedi
deliame Žemaitijos miestely
je Skaudvilėje sustojo pir
masis Lietuvoje “Aušros” 
cirkas. Daug džiaugsmo kla
jojančio cirko artistų atlieka
mi numeriai, klounų pasiro
dymai suteikė vaikams, o 
ypač ketvirtajai Stankaus 
dukrai Jadvygai. Mat, Stan
kų šeimoje iš pat mažens 
tradicija buvo mokyti vaikus 
sportuoti ir šokti. Jadvyga 
lankydama Nemakščių pra
džios mokyklą, jau dažnai, 
meninėse programose pasi
rodydavo su “cirko” nume
riais. Mažoji “cirko artistė” 
visoje apylinkėje garsėjo ak
robatiniais sugebėjimais. Tai 
pastebėjo ir tėvų namuose 
apsilankęs “Aušros” cirko di
rektorius Pranas Gutauskas. 
Jam paprašius išleisti dukte
rį vienam sezonui pasivažinė
ti su cirko trupe, tėvai ne
prieštaravo. Šios nedidelės, 
guvios mergaitės likimas bu
vo išspręstas: ji tapo cirko 
artiste.

— Nuo tos dienos, kai vai
kystėje pirmą kartą pama
čiau klajojančios balaganų 
trupės vaidinimą, cirkas už
valdė mano širdį ir vaizduo
tę, uždegė meilę tam sun

kiam darbui,—prisipažįsta 
respublikos liaudies artistė 
Jadvyga Ramanauskienė.

Iš nuotraukų žvelgia de
šimtmetė mergaitė su skėčiu 
rankoje, žęngianti įtemptu 
lynu. Vėliau matome ją 
paauglę, jaunuolę ant vienra- 
čio. Garsiosios dviratininkės 
seserys Jadvyga ir Vladisla
va (V. Variakojienė-Stanku- 
tė dirba lietuviškame cirke 
“Vilnius”) Stankutės ilgą lai
ką buvo lietuvių cirko pasidi
džiavimu.

Ilgai Jadvyga ieškojo ma
nieže savo žanro. Buvo lyno 
akrobate, žongliere, voltižie- 
re.: “Aušros” cirko progra
moje bene žymiausia vieta 
teko Jadvygai ir jau plačiai 
žinomam jėgos žonglieriui 
Jonui Ramanauskui, su ku
riuo netrukus susituokė.

Daugybė sudėtingų cirko 
numerių. Jų tarpe unikalus 
Jadvygos Ramanauskienės 
triukas ant važiuojančio ru
tuliu trijų metrų monociklo, 
ant kurio vėl vienračiu dvira
čiu važinėja Jadvyga Stan- 
kutė-Ramanauskienė. Šio su
dėtingo numerio po jos nie
kas negalėjo pakartoti.

— Čia reikia nepaprasto 
tikslumo. Sekundės dalį pa
vėluosi, sumažinsi greitį ir 
jau nugarmėsi žemyn,—sako 
meistrė.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, Jadvyga Rama
nauskienė paskiriama lietu
viško kolektyvo “Vilniaus 
arena” meno vadove. 1959 
metais ji pradeda dirbti lie
tuviškame cirke “Vilnius,” 
kurio įkūrėju ir ilgamečiu 
meno vadovu buvo Lietuvos 
TSR liaudies artistas Jonas 
Ramanauskas. Čia kartu su 
savo mokiniu Petru Pipiru 
jis kuria originalius, sudėtin
gus ekvilibristų dueto nume
rius.

Iš pradžių mes matome 
taip vadinamą dvigubą ba
lansą. Petras Pipiras ant 
kaktos laikydamas aukštą 
peršą, ant kurio viršūnės 
randasi ant galvos balansuo
janti Jadvyga Ramanauskie
nė, ant nedidelio pjedestalo 
atlieka sudėtingas evoliuci
jas. Šis triukas tęsiasi dau
giau kaip tris minutes. Atro
do, ne taip jau ilgai . . . Bet 
įsivaizduokite, ką reiškia 
nors dešimt sekundžių pra
stovėti pavojingiausioje pa
dėtyje aukštai ore, ir jūs 
suprasite artistų meno sun
kumą. Šį numerį lietuvių 
balansonieriai atlieka nuosta
biai gražiai, lengvai, tarytum 
tai, ką jie daro manieže, 
atrodo ne taip sudėtinga. 
Visa tai, žinoma, kolosalus, 
atkaklus kasdieninis darbas.

O štai dar vienas šio nuo
stabaus ekvilibristų dueto 
jaudinantis numeris. Petras 
Pipiras stato sau ant pečių 
specialų peršą su dviračiu, 
stovinčiu dideliame rhte. Į 
viršų pakyla Jadvyga Rama
nauskienė ir pradeda su dvi
račiu atlikti “mirties kilpas.” 
Šitas originalus pagal suma
nymą ir apipavidalinimą nu

meris įtikinamai parodo di
džias lietuvių tarybiniu cirku 
galimybes.

Baigiamajame pasirodyme 
Jadvyga Ramanauskienė ir 
Petras Pipiras parodo įspū
dingą “sukinį.” Prisitvirtinu
si kilpoje ant peršo viršūnės, 
Jadvyga atlieka dvigubą su
kinį ratu kartu su peršu ir 
vienu metu “vilkeliu” aplink 
ašį.

Tikra meistriškumo viršū
ne buvo laikomas Lietuvos 
TSR liaudies artistės Jadvy
gos Ramanauskienės ir jos 
partnerio—respublikos nusi
pelniusio artisto Petro Pipiro 
atliekamas balansas ant per
šo. Jis visuomet buvo skaito
mas sunkiausiu cirko nume
riu, iš atlikėjų reikalaujantis 
ypatingo drąsumo, tikslumo, 
apskaičiavimo, didelio jėgų 
įtempimo. Visa Qi su dideliu 
meistriškumui demonstruo
davo Lietuvos cirko artistai. 
Jų numeris, kupinai unikalių 
triukų, visuomet sukeldavo 
didelį žiūrovų susižavėjimą.

— Man visuomet norėjosi 
padaryti tą, kas galbūt ki
tiems atrodė sunku,—pasa
koja Jadvyga Ramanauskie
nė.—Atrodė, kad mano su
manytas numeris ant mono
ciklo nepavyks, tačiau aš su 
savo žemaitišku užsispyri
mu,—įveikiau. Niekas manęs 
per tiek daug metų nematė 
nusiminusios. Visada, nors 
kartais širdyje būdavo liūdna 
bei sunku, šypsojausi publi
kai. Žiūrovai mėgo mane, aš 
mylėjau juos. Sunku apsaky
ti tą jausmą, kad daugiau 
nebeteks išeiti į žiūrovų per
pildytą salę ir pakilti po 
cirko kupolo skliautais . . .

Apie dvidešimtį metų cirko 
mėgėjai plojo ekvilibristų, 
rekordininkų duetui—Jadvy
gai Ramanauskienei ir Petrui 
Pipirui. Sudėtingiausi akro
batikos numeriai kupolo pa
kraigėje. Garsioji, vienintelė 
Tarybų šalyje ir gal pasauly
je “mirties kilpa” rate besi
sukančiu dviračiu. Aplodis
mentai, gėlės, daugelio mies
tų vardai, kur būta, gastro
liuota.

Didžiausio pasisekimo lie
tuviškojo ekvilibristų duetas 
susilaukdavo Tarybų Lietu
voje, plačiojoje šalyje, užsie
nyje. Ne kartą mūsų tautie
čių atliekamus sudėtingus 
numerius stebėjo tūkstančiai 
žiūrovų Rumunijoje, Italijo
je, Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, Jugoslavijoje. Įdomi tarp
tautinė programa buvo su
rengta Čekoslovakijos sosti
nėje Prahoje, į kurią atvyko 
geriausi pasaulio cirko meist
rai iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Prancūzijos, Di
džiosios Britanijos, Vengri
jos, Rumunijos. Geriausiu 
cirko numeriu buvo pripažin
tas ekvilibristų Petro Pipiro 
ir Jadvygos Ramanauskienės 
duetas iš Lietuvos, atstova
vęs Tarybų Sąjungai. Viena 
iš įdomiausių turnė po užsie
nį Jadvygai Ramanauskienei 
ilgai išliks atmintyje Mask
vos cirko gastrolės Italijoje. 
Visą pusmetį išbūta svetin
goje Italijos žemėje, kur sėk
mingai pasirodyta Romoje, 
Milane, Turinijoje, Venecijo
je, Sicilijos salose.

. . . Nusileido garsi lietu
vių tarybinio cirko “žvaigž
dė,” tačiau ji neužgeso. Ji 
yra pasiryžusi meno paslap
tis perduoti jaunajai kartai, 
kuri veržiasi į maniežą.

Daugybė afišų primena to
limus miestus. Lietuvos cir
ko istorijai liks skambių epi
tetų kupinos recenzijos. Liks 
ir padėka tų žmonių, kurie 
bent kartą talentingą Lietu
vos TSR liaudies artistę Jad
vygą Ramanauskienę matė 
cirko manieže.

Rytų Berlynas. — Čia gau
tas pranešimas, kad labai 
dideli potvyniai labai paken
kė Vietnamo ryžių derliui. 
Sakoma, kad potvyniai su
naikino apie 3 milijonus to
nų.

Naujas vaikų sveikatos 
centras Tarybų Lietuvoje

Vilnius. — Respublikos so
stinės pakraštyje, Santoriš- 
kėse, žaliuojančių pušynų 
prieglobstyje, statomas mo
dernus sveikatos miestelis. 
Stiepiasi į viršų tūkstančio 
lovų respublikinės daugia- 
profilinės ligoninės korpusai, 
onkologijos centras, pagalbi
niai, ūkinės paskirties pasta
tai. Tai bus didžiausia respu
blikoje gydymo ir profilakti
kos įstaigų bazė: vien tik 
pirmoji jos eilė turės daugiau 
kaip 1700 lovų. Sveikatos 
miestelio teritorijoje sudary
tos rezervinės zonos, kuriose 
ateityje, nepažeidžiant šio 
komplekso architektūrinės 
visumos, bus galima statyti 
naujas gydymo, medicinos 
mokslinio tyrimo įstaigas.

Gruodžio 6 diėfią įvyko 
iškilmingas pirmojo, šio svei
katos miestelio objek^n—res
publikinės 300 vietų vaikų 
ligoninės atidarymas. Į iškil
mes susirinko respublikos 
sostinės sveikatos apsaugos 
darbuotojai, medicinos 
mokslo atstovai, statybinin
kai. Čia atvyko draugai P. 
Griškevičius, A. Barkauskas, 
J. Maniušis, A. Brazauskas, 
V. Sakalauskas, L. Šepetys, 
Lietuvos TSR Ministrų Ta

Puošiasi pajūrio miestas
Savotiškame trikampyje, 

greta šimtamečio pušyno, 
Klaipėdoje pradėtas statyti 
unikalus Miško kvartalas. 
Nuo kitų uostamiesčio gyve
namųjų rajonų jis išsiskirs 
dvylikaaukščių ir devynaukš
čių namų gausumu. Projekto 
autorius J. Piparas ir jo 
kolegos konstruktoriai iš res
publikinio Miestų statybos 
projektavimo instituto Klai
pėdos skyriaus surado mak
simalias galimybes, kad sau
lė patektų į visus kambarius, 
o gyventojai būtų apsaugoti 
nuo pajūrio vėjų. “Miške” 
visi namai bus sugrupuoti 
vėduoklės forma, apjuosti 
žaluma. Butai—iki keturių 
kambarių, patogiau išplanuo
ti. Naujas mikrorajonas, ku
riame gyvens daugiau kaip 5 
tūkstančiai žmonių, turės sa
vo prekybos centrą ir vaikų 
lopšelį-darželį, vidurinę mo
kyklą.

Kaip pasakoja instituto 
skyriaus viršininkas Petras 
Lapė, kur kas spalvingesni, 
gražesni ir 'patogesni bus ir 
kiti naujieji gyvenamieji ra
jonai. Architektė Gina Galdi
kienė neseniai užbaigė di
džiausio—septintojo uosta
miesčio rajono, kuriame gy
vens apie 40 tūkstančių klai
pėdiečių,—detalaus išplana
vimo projektą. Jį sudarys du 
gyvenamųjų namų masyvai. 
Iš viso rajone bus pastatyta 
dvylika vaikų lopšelių-darže
lių ir penkios vidurinės mo
kyklos.

Iš būsimų individualių pa
statų reikia pažymėti “Klai
pėdos” viešbutį, kuris galuti

Nuaidės naujametiniai kurantai, ir Vilniaus Valstybinis 
V. Kapsuko universitetas pradės skaičiuoti 400-uosius savo 
istorijos metus. Sveikinimai artėjančio jubiliejaus proga 
jau dabar plaukia iš visų Žemės kampelių.

Šiandieninis universitetas —tai 16 tūkstančių studentų, 
daugiau kaip 1500 profesorių, dėstytojų ir mokslinių 
bendradarbių. Kas šimtasis Tarybų Lietuvos gyventojas— 
VVU auklėtinis.

NUOTRAUKOJE: Senelis Šaltis sveikina filologus su 
artėjančiu jubiliejumi. M. Baranausko nuotr.

rybos pirmininko pavaduoto
jas A. Česnavičius, kiti vado
vaujantys partiniai ir tarybi
niai darbuotojai,

“Vilniaus statybos” tresto 
8-osios statybos valdybos 
viršininkas V. Stulpinas įtei
kia medikams simbolinį nau
josios ligoninės raktą,

Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius 
perkerpa juostelę.

Svečiai kviečiami apžiūrėti 
naująjį respublikinį vaikų 
gydymo centrą. Moderniuose 
rūmuose įsikūrė chirurgijos 
ir skubios chirurgijos, orto
pedijos ir traumatologijos, 
pirmasis respublikoje specia
lizuotas vąikų urologijos bei 
kiti skyriai. Pačia moder
niausią aparatūra aprūpinta 
reanimacijos salė su intensy
vios slaugos palatomis, ope
racinių blokas, rentgeno ir 
kiti diagnostiniai kabinetai. 
Čia yra patalpos medicinos 
fakulteto studentų užsiėmi
mams, mažųjų pacientų žai
dimo kambariai, medicinos 
darbuotojų poilsio kampeliai.

Naujajam vaikų sveikatos 
centrui Santoriškėse respu
blikos dailininkai sukūrė gra
fikos, tapybos bei kitų dailės 
darbų. ELTA 

nai suformuos centrinės V. 
Lenino aikštės vaizdą. M. 
Melnikaitės gatvę ir M. Maž
vydo alėją netrukus pada
bins iškilmingos architektū
ros Santuokų rūmai, o pieti
nėje miesto dalyje atvers 
duris didelė poliklinika, ku
rioje per dieną bus aptarnau
jama 1600 pacientų.

Klaipėdos architektūrinį 
kaloritą pagyvins ir kiti nauji 
pastatai. Miesto centre į 
aukštį stiebiasi plačiaforma- 
tinio kino teatro “Jūratė ir 
Kastytis” rūmai, senamies
tyje—puošnus daugiaaukštis 
Lietuvos jūrų laivininkystės 
administracinis pastatas. 
Dar šiais metais duris atvers 
trylikos aukštų Lietuvos žve
jų tarpreisiniai poilsio namai. 
Baltijos prospe1 to pradžioje 
pagal architekto Gyčio Tiš- 
kaus projektą pradėta staty
ti didelė baldų parduotuvė. 
Šioje vietoje dar bus pasta
tyti nauji viešosios bibliote
kos rūmai, koncertų salė 
penkiems-šešiems tūkstan
čiams žiūrovų, stadionas, 
parkingas . . . Kauno-Klai
pėdos autostrada atvykusius 
miesto svečius per šį centrą 
atves prie naujos prieplau
kos keleiviniams laivams, 
įkurdintos Kuršių marių pa
krantėje.

Tarybų valdžios metais 
Klaipėdos gyvenamojo ploto 
fondai padidėjo keturis kar
tus ir dabar viršija du milijo
nus kvadratinių metrų. Be
veik keturis kartus išaugo ir 
iš griuvėsių pakilusio miesto 
gyventojų skaičius.

Alf. Pipiras
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žl Žiemos švenčių ir
M Naujųjų Metų proga Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname 

mylimus gimines, tautiečius ir bičiulius Tarybų 
Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi sveikiname gerbia- (ft 
mą “Laisvės” kolektyvą, rėmėjus, vajininkus bei 1A 
korespondentus. Sveikiname LDS ir LLD visus {ft 
narius ir Kanados draugus ir drauges. Linkime lįf 
visiems laimingų Naujųjų Metų, geros sveikatos ir W 
giedrios nuotaikos asmeniniame gyvenime. Lai Yri 
gyvuoja taika ir tautų draugystė visame pasaulyje! įj?

Naujųjų Metų Proga

ONA ZINSKIENĖ
Dorchester, Mass.

L. L. D. 75 KUOPOS VALDYBOA ir NARIAI
Miami, Florida

Sveikinu visus mano draugus ir drauges Ameri
koje ir Lietuvoje. Taipgi sveikinu “Laisvės” 
personalą ir mano gimines Lietuvoje ir Amerikoje. 
Linkiu visiems laimės ir ilgo gyvenimo, o daugiau
sia stiprios sveikatos, kuri yra brangi kiekvienam.

VALYS ir VERA BUNKAI
ta St. Petersburg, Fla.

Žieminių Švenčių Proga

JIM ir HELEN UMARAS 
Detroit, Michigan

Sveikiname visus mūsų gimines ir draugus 
gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje, 
“Laisvės” skaitytojus ir personalą ir visiems 
linkime geros sveikatos, linksmų ir laimingų 
Naujųjų 1979 Metų.

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 
mano gimines, draugus ir pažįstamus Tarybų 
Lietuvoje ir Amerikoje; taipgi ir “Laisvės” perso
nalą. Visiems linkiu daug laimės, geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

L. PLUTIENĖ
Dorchester, Mass.

Sveikiname visus narius, “Laisvės” kolektyvą, 
bendradarbius, rėmėjus, skaitytojus ir visus idėjos 
draugus J. A. V., T. Lietuvoje,. Kanadoje ir visur 
kitur. Linkime visiems stiprės sveikatos, geros 
sėkmės, ryžto ir energijos visuomeninėje pažangio
je veikloje, ypatingai, linkime, kad šie Naujieji 
Metai atneštų taiką ir šviesesnių rytojų visai 
žmonijai.

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 
drauges, gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje.

Taipgi sveikiname “Laisves” personalą, jos 
skaitytojus ir rėmėjus. Linkime visiems laimingų 
1979 metų, geriausios sėkmės ir sveikatos, energi
jos kovoje už taiką ir pažangą pasaulyje.

MONIKA TRAKIMAVICIENĖ
k _ _ _ _ _ Norwood, Massachusetts

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname artimuosius ir draugus J. A. V., 

Pietų Amerikoje ir T. Lietuvoje. Linkime visiems 
stiprios sveikatos, džiaugsmo, laimės ir Šviesių 
kūrybinių metų.

AUGUSTAS ir NATALIE IEŠMANTAI 
Lauderdale Lakes, Fla.

gį Sveikiname švenčių proga
Mūsą gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvoje. 

Linkime visiems sveikatos ir laimingo gyvenimo 
v i su om<* c.

Sugrįžo su viltimi ; vienų miestų
•v 1. 1. l.............................. rVI/VATTAlIT CL

PREZIDENTO VIETĄ 
UŽLEIDO KITAM Prieš kiek laiko buvo pra

nešta, kad žymusis Ameri
kos futbolininkas Kent Wal
drop išvyko į Tarybų Sąjun- 
£4 gydytis. Mat, jam lošiant 
futbolą, jis buvo taip skau
džiai sužeistas, jog jo kūnas 
nuo juosmens iki apačios 
buvo visiškai suparalyžiuotas 
ir čia gydytojai pasakė, kad 
jam susveikti nebėra jokios 
vilties. Sužinojęs, kad Tary-

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
PADAUGĖJO, KITŲ 
SUMAŽĖJO

Washingtonas. — Valdžios 
duomenys rodo, kad kai šios 
šalies kurių didmiesčių gy
ventojų skaičius tarp 1970 
m. ir 1976 m. žymiai sumažė
jo, o kai kurių paaugo. Per 
tą laikotarpį daugiausia gy
ventojų prarado, net 

>470,000, — New Yorkas o
bų Sąjungoje tokiems ligo-; daugiausia paaugo, net 24

Gen. Omar Torrijos Herrera
Panama. — Per vėliausius 

dešimti metų šalį valdęs pre
zidentas Herrera rezignavo 
ir savo vieton paskyrė buvu
sį apšvietos ministrą Aristi- 
dos Royo. Bet jis pasilieka 
Panamos armijos vadu. To
dėl jis pasilieka ir faktinu 
šalies valdonu.

niams gydyti yra naudoja
mas naujas būdas, jis ir 
nuvyko pagalbos ieškoti.

Dabar Kent Waldrep jau 
sugrįžo namo. Tiesa, kad jis 
dar nėra susveikęs, bet jis 
sakosi esąs pilnas vilties—tą 
savo baisią nelaimę nugalėti 
ir vėl tapti normaliu jaunu 
žmogumi. Jis tą gydymosi 
būdą dabar vartosiąs namie. 
Jis tarybiniams gydytojams! 
už jam suteiktą tokią nuošir- ' 
džią pagalbą yra labai dėkin- •

proc. San Jose, Cal.
Šiandien Amerikos miestų 

gyventojų skaičius 
yra toks:

1978 rank / 1970 rank 
Population / Change / Percent change

1 1

2 2

3 3

4 4

s

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ 
LAIMĖJO

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių vyriausybe patvarkė, 
kad bus baudžiami tie sam
dytojai, kurie savo darbinin
kams pakels algas daugiau 5 
proc., ir pareikalavo, kad 
parlamentas tą patvarkymą 
jos užgirtų. Parlamentas taip 
ir padarė—patvarkymą už- 
gyrė 300 balsų prieš 290.

Jeigu parlamentas būtų 
vyriausybės reikalavimą at
metęs, darbiečių vyriausybė 
būtų turėjus pasitraukti 
paskelbti naujus rinkimus.

KAS DARO 
ATRADIMUS

gas. 5 7

6 5

ir

JAM NEPAVYKO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

6

14

15

11

9

20

17

13

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikinu visus mano gimines, draugus ir drau
ges, gyvenančius Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Taipgi sveikinu visą laikraščio “Laisvės” perso
nalą, jos skaitytojus ir rėmėjus. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos, geros sėkmės, ryžto ir energijos 
veikloje.

Linkiu kad šie Naujieji Metai atneštų taiką ir 
šviesesnį rytojų visai žmonijai.

M. UŽDAVINIS
Norwood, Mass.

komisija 
m. šalyje 
svarbiausius

išanalizavo 
užregistruo- 

atradimus

New York
7,422,831
Chicago
3.074,084
Los Angeles
2,743,994
Philadelphia
1,797,403
Houston
1,455,046
Detroit
1,314,206
Dallas
848.829
Baltimore
827,439
San Diego
789,059
San Antonio
783,765 4-129,612
Indianapolis 
708 867
Washington
700,130
Phoenix
679,512
Memphis
667,880
San Francisco
663,478
Milwaukee
661,082
Cleveland
625,643
Boston
618,250
New Orleans
580,959 - 12,512
San Jose, Calif.
573,806 4-112,594

-472,732

-295,273

- 65,819

-199,395

4-222,244

-199,395

4,428

- 78,348

4- 92,032

- 37,435

- 56,380

4- 97,950

4- 44,350

- 6.0%

- 8.8%

- 2.0%

- 6.6%

4-18.0%

- 6.6%

4- 0.5%

- 8.6%

4-13.0%

4-20.0%

- 5.0%

- 7.4%

4-17.0%

4- 7.0%

- 52,196 - 7.0%

16 12Gerald E. Casey
Gruodžio 14 diena jis pri

vertė iš New Yorko į Miami 
su 54 keleiviais skrendantį 
lėktuvą nusileisti' Charles
ton, S. C. Bet ten buvo 
suimtas ir dabar laukia skau
džios bausmės. Laimė, kad 
niekas keleivių bei lėktuvo 
įgulos nenukentėjo.

- 56,290 - 7.8%

17

18

19

10

16

19

-125,236

- 22,821

-17.0%

- 3.6%

- 2.0%

Pastaruoju metu daug kal
bama, kad mokslinė kūryba 
tampa vis labiau kolektyvi. 
JAV senato mokslo ir tech
nikos 
1975 
tus
ir išradimus. Iš 60 net 41 au
torius buvo vienas žmogus. 
Komisija padarė išvadą — 
nors vyriausybinės sutartys 
paprastai sudaromos su 
mokslinio tyrimo institutais ir 
laboratorijomis, daugiausia 
atradimų ir išradimų kol kas 
padaro pavieniai kūrėjai.

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 1 d. įvyko LDS 6 

kp. susirinkimas 153 Clinton 
St. Library. Mūsų moterys 
atsinešė įvairių vaišių, nes 
čia tam vieta labai paranki. 
Bet nutarimų jokių nedarė
me, nes nesulaukėme proto
kolų raštininkės Marcelės ir 
finansų raštininkės Jenny 
Brown. Suėjo tik 8 nariai. 
Todėl buvo tik pasikalbėji
mas ir pasivaišinimas.

Gaila, kad taip atsitiko. 
Todėl visi nariai prašomi 
dalyvauti ateinančiame susi
rinkime, kuris įvyks 1979 
metų sausio 5 dieną. Visiems 
reikia apsimokėti nario duok
les. Gerai būtų sutikti Nau
jus Metus su vaišėmis ir 
gerais linkėjimais.

NAUJOJO 
PASAULIO 
SENBUVIAI

20 31
4-24.0%

Richmond, Virginia. — 
Kunigas James D. Franks 
gavo naują širdį ir gerai 
sveiksta. Jis jau 52 metų 
amžiaus ir yra 28-tas žmogus 
Virginijos medik'alinėje kole
gijoje gauti širdies persodini
mą.

Pensilvanijos universitete 
(JAV) įvykusiame simpoziu
me antropologijos prof. dr. 
R. Bergeris pranešė, jog 
Sar^a Rozos saloje, šalia 
Pietų Kalifornijos krantų, 
archeologai rado akmens 
amžiaus žmonių ugniavietę, 
mamuto kaulų ir akmeninių 
įrankių. Ugniavietės gylis 
apie 65 cm, skersmuo — 
2,4 m. Manoma, jog šiai 
ugniavietei bei rastiems įran
kiams yra apie 40 tūkst. me
tų. Taigi žmonės Naujajame 
pasaulyje galėjo atsirasti 
daug anksčiau, negu iki šiol 
manyta, — rašoma ,,Herald 
Tribune".

Ženeva. — Šveicarijos val
džia suareštavo lenką pabė
gėlį Roman Wardas ir pus
penktų metų kalėjimu nu
baudė už žymiojo komedijanc 
to Charlie Chaplino lavono 
pavogimą. Wardas dar tik 2)5 
metų amžiaus.

Sveikinam su Žiemos 
Šventėmis ir 

Naujaisiais 1979 Metais
ir

Naujųjų Metų proga mielus draugus, gimines ir 
pažįstamus JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. Taipgi 
“Laisvės” personalą, skaitytojus, bendradarbius.

Linkime stiprios sveikatos ir energijos darbuo
jantis visos žmonijos lūkesčiui—taikai ir pažangai.

Sveikinu visus savo gentis ir pažįstamus. Linkiu 
visiems viso kuogeriausio, taipgi taikos pasaulyje.

Visus mūsų gimines, draugus bei pažįstamus 
Tarybų Lietuvoje ir Amerikoje, taipgi “Laisvės” 
personalą. Visiems linkime laimės ir būti svei
kiems.

TEKLĖ ir PAUL NUKAS
Ashfield, Mass.

ALDONA ir POVILAS ALEKNAI 
Seminole, Fla.

Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Žiemos Švenčių Proga

ANNA DAUKUS ir Šeima
vi Detroit, Michigan įį

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

I Naujųjų Metų Proga 
įtf Sveikiname visus mūsų draugus, drauges 
M gimines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
W Taipgi sveikiname visą “Laisvės” personalą ir jos 

skaitytojus ir, rėmėjus. Linkim visiems stiprios 
įw sveikatos, geros sėkmės, ryžto ir energijos veikio
ji j °'

Linkim kad šie Naujieji Metai atneštų taiką ir 
\į^ šviesesnį rytojų visai žmonijai.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ ir Šeima

Žiemos Švenčių 
Sveikinimas

Sveikiname visus savo gimines Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje, taipgi visus draugus ir pažįsta
mus.

PRANAS JOClONIS IR šeima 
Dearborn, Mich.

ALFONSAS ŠVĖGŽDA
Miami, Fla.

Su Kalėdomis ir Naujais Metais. Sveikinu visus 
mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu daug laimės, sėkmės, tvirtos sveikatos, 
ilgiausių gyvenimo metų. Lai gyvuoja Taika 
pasaulyje!

APIE MŪSŲ LIGONES
Gruodžio 14 d. susitarėme 

su N. Judikaičiu aplankyti 
ligones, LDS 6 kp. nares. 
Pirmą aplankėme Juzę Na- 
valinskienę, kuri yra Willow 
Point Nursing Home. Rado
me ratukuose sėdinčią. Labai 
.džiaugėsi, kad aplankėme. Ji 
labai domisi pažįstamaisiais, 
klausinėja, kaip visi gyvuoja. 
Bandėme aplankyti toje pa
čioje vietoje gyvenančią ir L. 
Mainionis, bet jos neradome. 
Paskui nuvykome aplankyti 
Helen Žukienę, bet ir jos 
neradome. Ji buvo išvežta į 
Lourd Hospital tik viena 
dieną prieš mūsų atvykimą. 
Sako, sugrįš.

■ Vėliau aš sumaniau aplan
kyti Ona Wellus. Ji randasi 
namie. Manęs nepažino, nes 
viena akimi bemato. Skundė
si, kad negali išeiti į gatvę 
pasivaikščioti. Rašyti ir skai
tyti ^nebegali. Džiaugėsi, kad 
ją aplankiau. Ragino rašinėti 
žinias iš Binghamtono.

J. Vaicekauskas

Naujųjų Metų Proga
Svpikinnmp miohic Idnhn narine darhnnt

MARY KVETKAS
No. Miami Beach, Fla.

Žiemos Švenčių Proga
f

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais 
Metais gimines ir draugus Lietuvoje ir Amerikoje. 
Širdingiausi linkėjimai dar ilgai ir laimingai 
pagyventi.

Sveikiname mielus klubo narius, darbuotojus, 1 
rėmėjus ir prietelius. Linkime visiems stiprios \ 
sveikatos, geros sėkmės, ryžto ir energijos su 1979 ! 
metais. 9

Lai gyvuoja visame pasaulyje meilė ir Taika! Į

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB INC.

II

TEOFILĖ MASIENĖ ir STEFANIJA
St. Clair Shores, Michigan

Linksmų Švenčių Visiems
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su Žieminėmis 
Šventėmis. Linkime visiems geros sveikatos, 
linksmai praleisti žiemines šventes ir daug sėkmės 
1979 Metais.
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KANADOS ŽINIOS

Nuo Vancouver ligi Vilniaus
Kokia jėga traukia emi

grantus aplankyti Tarybų
Lietuvą, net po keletą kartų. 
“Gimtasis kraštas’’ rašo, kad 
kanadietis poetas Balys Ruk- 
ša » svečiavosi jau septintą 
kartą, kiti po du, tris ar 
keturis kartus buvę vėl pla
nuoja važiuoti. Mane vis jau
dina naujos ir atnaujintos 
pažintys, jų pasiekimai sta
tant naują tobulesnę visuo
menės santvarką. Štai Jaro- 
nimas Girčys (Vilniaus 
Paukščių Fabriko direkto
rius), lankęsis Vancouver 
mieste prieš keletą metų, 
aprodė fabriką, kuris atrodo 
kaip parkas, 6 ne paukščių 
auginimui vieta. Sakė, kad 
jau išaugina po tris milijonus 
“broilerių” į metus ir dar 
gamybą didina.

Naujai pastatyti apartmen- 
tai, jau moderniškesni negu 
prieš penkeris metus. Butai 
ir kambariai didesni, geriau 
išplanuoti, gi nuoma retai

kur viršija penkis procentus 
uždarbio. Važiuojant iš Vil
niaus į Birštoną, per Aukšta-
dvarį, per Stakliškes, pra
šiau sūnėną, kad užsuktų į 
Jiezną. Norėjosi pamatyti 
miestelį, ežerėlį ir bažnyčios 
bokštus, iš kurių traukėme 
varpus, prasidėjus 1914 me
tų karui. Filmuojant bokš- 

I tus, išėjo iš bažnyčios kuni
gas ir kvietė užeiti į vidų. 
Čia susipažinome. Klebonas 
Bulika pasakojo, kas statė 
bažnyčią, kaip tarybiniais 
metais buvo restauruotos 
skilusios sienos, paveikslai, 
ir rūsys. Sakė klebonas: 
"Hrasau,^pasakykite kana
diečiams, kad bažnyčios Lie
tuvoje niekuomet nebuvo to
kios gražios kaip dabar.” Aš 
gi sakiau, kad turime dar
buotis, kad vyrautų taika 
pasaulyje, kad nebūtų sunai
kinta žmonių kūryba. Klebo
nas Bulika sutiko su mano 
nuomone ir sakė, kad jis irgi

ED. VILKIS
Montreal, Que., Canada

S. E. PABERALIAI
Toronto, Ont., Canada

sėkmės ir ištvermes.

Su žiemos šventėmis ir 
Naujaisiais Metais

Sveikinu visus savo draugus ir drauges Kanado
je, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietuvoje, 
linkėdamas geriausios sveikatos ir gero pasisekimo 
jūsų visų gyvenime.

Lai būna mūsų visų obalsis: Tegyvuoja Taika 
Pasaulyje!

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname savo draugus ir drauges, gimines ir

pažįstamus gyvenančius Kanadoje, Amerikoje ir
Lietuvoje; taipgi linkime “Laisvės personalui

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus mūsų draugus, gimines ir 

pažįstamus kur jie begyventų. Linkime geros 
sveikatos ir ištvermės darbe už taiką ir šviesesnį 
rytojų.

OLGA, ANITA, ANTHONY 
ir ALGIRDAS GRINKUS 
Vancouver, B. C., Canada

I
V I

I

Sveikinu savo gimines ir pažįstamus. Linkiu 
“Laisvės” kolektyvui, skaitytojams ir rėmėjams 
laimingų Naujųjų Metų. Lai jie atneša visiems 
taikaus sugyvenimo visame pasaulyje.

J. SHINKŪNAS
Toronto, Ont., Canada

JUOZAS, ELIZABETH ir 
LILLY URBANAVlClAI

Verdun, Que., Canada

Sveikiname su Žiemos 
Šventėmis ir 

Naujaisiais Metais
Visus mūsų gimines, draugus ir drauges gyve

nančius Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų 
Lietuvoje. Taipgi sveikiname visus taiką mylinčius 
žmones visame pasaulyje.

Tegu būna mūsų visų obalsis: Lai gyvuoja 
TAIKA pasaulyje!

Naujųjų Metų Proga

dalyvavo taikos konferenci
joje Berlyne.

Už pusvalandžio, jau ir 
Birštone. Šis garsusis kuror
tas plečiasi į aplink jį supan
čius miškus. Kur tik va
žiuoji, visur vyksta statybos.

Už keleto kilometrų nuo 
Birštono, ir gimtasis kaimas 
Pociūnai. Neapsakomai ma
lonu yra vaikščioti tais takais 
ir takeliais, kuriais bėgiojo
me būdami vaikais. Labai 
vargingai čia gyveno mūsų 
tėvai ir kaimynai. Smėlio ir 
pelkių 22 hektarai reikalau
davo daug darbo, o naudos 
mažai. Dabar didžiuma Po
ciūnų kaimo žemių priskirta 
miškų ministerijai ir jų paso
dintos pušaitės tarpsta ge
rai. Ant mūsų ūkio senos 
kapinės matomos iš toli, nes 
ten pušaitės daug aukštes
nės. Prie šių kapinių įcemen- 
tuota metalinė lenta skydo 
formos su užrašu: “L.T.S.R., 
Pociūnų Akm. A. Stovykla, 
Archeologinis Paminklas 
Saugomas Valstybės.”

Tai vienas iš tūkstančių 
pavyzdžių, kaip Tarybinė 
Lietuva saugo mūsų bočių 
praeitį, nors ir labai užimti 
statyba visoje šalyje. Na ir 
vėl norisi pamatyti, kiek 
daug nauja bus už dviejų 
trijų metų? Algirdas Grinkus

Pabaiga

Montrealio kronika
Montrealio Moterų Klubas 

praeitą šeštadienį surengė 
linksmą pobūvį rusų svetai
nėje. Oras buvo gražus, tai 
publikos susirinko nemažai. 
Grojo muzika ir jaunatviškai 
pasišokome. Buvo ir dar vie
nas malonumas: Turėjome iš 
Lietuvos svečią daktarą Joną 
Kaminską. Jis trumpoje kal
boje papasakojo apie gražius 
rhoksliškųs atsiekimus medi
cinoje, ypač kovoje su džio
va, ir paaiškino, kaip jie 
Lietuvoje saugo žmogaus 
sveikatą.

Mūsų Klubo pirmininkė 
Aida Šuplevičienė irgi trum
pai kalbėjo. Ji apibudino 
moterų veiklą. Sūnų ir Duk
terų Draugijos pirmininkas 
Jonas Vilkelis pagyrė mus
moteris už veiklumą.

Visų nuostabai pirmininkė
Aida viena paruošė visą 
maistą. Na, o svetainėje tai 
jau nuo ankstyvo ryto būrys 
pasišventėlių darbavosi. Ne
galima nepaminėti draugą 
Matiuką, kuris savo automo
biliu visą maistą suvežė, o 
sugrįžęs muzikantus atvežė 
ir parvežė namo. Tai didelis 
jam ačiū. Kaip smagu dar
buotis, kai visi su meile 
padeda. Ir dar išgirstame 
sakant:' Ruoškite ir vėl, o 
mes būsime, nes mums pa
tinka sueiti ir pasilinksmin-

Sveikiname jubiliatų
Montreal, Canada. — 

Gruodžio 22-ji bus ne eilinė 
diena torontiečiui Jonui Ylai, 
o 75-jo gimtadienio diena.

Jubiliatas Jonas Yla anks
čiau yra žinomas kaip Kana
dos pažangaus laikraščio 
“Darbininkų Žodžio” įkūrėjas 
per virš 40 metų ėjęs to 
laikraščio (vėliau pasivadinu
sio “Liaudies Balsu” redakto
riaus pareigas. Jis taipgi per 
daugelį metų eina Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos centro sekretoriaus pa
reigas ir atlieka eilę kitų 
visuomeninių darbų. Nema
žai pasitarnauja ir įvairiems 
asmeniniams tautiečių reika
lams, kaip ištikus mirčiai, ar 
panašiai. Per visą savo gyve
nimą išeivijoje Jonas yra 
atlikęs daugelį kilnių visuo
meninių darbų, kuriuos visus 
būtų sunku išvardinti.

Netenka abejoti, kad dau
gelis, prisiminę jubiliato at
liktus kilnius visuomeninius 
darbus, jį prisimins ir šios 
sukakties proga.

Varde Montrealo L. L. D. 
kuopos ir visų šios kolonijos 
pažangiųjų tautiečių, noriu 
nuoširdžiai pasveikinti ir pa
linkėti geriausios sveikatos, 
stiprios energijos ir toliau 
tęsti kilnų visuomeninį dar
bą. P-rė Kisielienė
Nuo Redakcijos: Nuošir
džiausiai sveikiname draugą 
Ylą šio jo garbingo gimtadie
nio proga ir jam linkime 
geros sveikatos taip pat 
daug, daug saulėtų dienų jo 
gyvenime.
PRARAJA SIAURĖJA

Tarpe T. Lietuvos ir išeivi
joje gyvenančių tautiečių 
praraja kaskart vis siaurėja. 
Kiekvienais metais daug jų, 
ypač iš pokario emigracijos, 
aplanko Gimtinę. Nemažai 
tautiečių iš Gimtinės atsilan
ko ir pas mus (ir į kitas 
šalis). Vieni kaip turistai, o 
daugelis kaip svečiai, kvie
čiami giminių. Šiomis dieno
mis yra atvykusi K. Martinė- 
no sesutė ilgesniam laikui 
paviešėti.
NETEKOME TAUTIEČIO

Lapkričio 10 d. staiga mirė 
Domininkas Lankūnas. Liko
T. Lietuvoje šeima, o čia 
gyvenimo draugė. Užuojauta 
artimiesiems. Pr-e K.

NUBALSAVO 
STREIKUOTI

Hampton, Va. — Didžiulės 
Newport Shipbuilding Co. 
19,000 darbininkų nutarė 
streikuoti, jeigu savininkai 
su jais nepasirašys naujo 
kontrakto. Jie priklauso prie 
Jungtinės Plieno Darbininkų 
unijos. Unijos prezidentas 
Lloyd McBride sako, kad

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus draugus 
gyvenančius Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir 
Lietuvoje. Linkime geros laimės visiems.

ti.’Lai gyvuoja taika ir Mote- visa unija darbininkams pri- 
rų Klubas! P. B. Grandma taria ir jų streiką parems.

MONTREAL, QUE., CANADA

STEFANIJA ir JOE KEVEZAI 
Toronto, Ont., Canada

Mirus mano mylimam vyrui

Pranui Kaušakiui
Reiškiu didelę padėką visiems, kurie padėjote 

man skausmo valandoje.
Pirmiausia noriu tarti ačiū Šv. Kazimiero 

parapijos klebonui Kun. Jucevičiui už atlaikytas 
mišias ir palydėjimą į kapines. Dėkoju visiems, 
kurie lankėtės šermenyse, palydėjote į kapus, 
kurie užprašėte mišias, užsakėte gėles bei prisiun
tė! užuojautas.

Dėkoju Mrs. M. Šalčiūnas, Mrs. Nancy Norris 
(Narusevičienė), Mrs. Helen Korila, Mrs. M. 
Laurinaitis, Mrs. Alice Yuška ir visiems kitiems, 
kurie bent kiek atjautėte mane šioje liūdnoje 
valandoje.

JULIJA KAUŠAKIENĖ-žmona

WINNIPEGO KLUBIECIU 
BANKIETAS

Šių (1978) metų lapkričio 
19-tą dieną atsibuvo Klubo 
bankietas. Susirinko arti 100 
žmonių, priskaitarit pasidar- 

| buųtojus ir vaikus. Vienai 
| minutei ramiu atsistojimu 
buvo pagerbti mirusieji klu
bo nariai.

Pietus pavalgius, buvo 
graži muzika. Jaunos mer
gaitės ir berniukai gražiai 
pašoko. O senukai ir senu
kės—klubo nariai ir svečiai 
prie stalų linksmai šnekučia
vosi lošdami kortomis. O 
jaunesni vyrai susėdę prie 
stalo linksmas dainas daina
vo. Muzikantas Rimkus prie 
jų priėjęs su akordianu gro
damas padėjo jiems dainuoti. 
Buvo malonu pasiklausyti. 
Publika jiems rankomis plo
jo.

Susirinkusieji buvo pavai
šinti skaniais valgiais. Buvo 
ir skanios kavutės Tr stipres
nių gėrimų.

Ačiū senosioms ir “jauno
sioms” klubietėms gaspadi- 
nėms už skanius pietus ir 
kavutę. O klubo gaspado- 
riams už “gardžiuosius” gėri
mėlius. Dėkoju visoms ir 
visiems bankiete dalyvavu
siems. Klubietis

Rudens
sezonas

Vasaros saulėtos dienos
Prabėgo kaip vanduo upėj,

Gėlės žiedus žemyn lenkia 
Lyg pavargę linksta, klaupias.

Medžių lapai raudonuoja
Pabaigą vasaros rodo,

Dvelkia šaltas šiauris žiemos 
vėjas
Nešdamas žiemos nuobodą.

Štai rudens liūtingos dienos, 
Riaumatizmas kaulus braško,

Nebėr spindulių saulutės, 
Debesiai snieguoles taško.

Kuriu pečių, šildau gryčią
Sakau savo mielai žmonai

Čia susėdę prieš ugnelę 
Šildisma rankas maloniai.

Ir šiltai šalę besėdžiant 
Pakalbėsma, paraliuosma,

Meilę priminsma viens antro-
Prisiminimais pasiguosma.

Jonas Šutas
(Grimsby, Ontario.)

Brockton, Mass.
Gavau žinią, kad dvi “Lais

vės” skaitytojos—Orantienė, 
kuri taipgi yra LLD 6 kuopos 
narė, ir Grasilda Budrikie- 
nė—randasi ligoninėje Cardi
nal Hospital. Orantienė jau 
buvo paleista iš logoninės, 
Budrikienę radau sėdinčią. Ji 
gerai atrodė, bet skundėsi, 
kad senatvėje žmogų viso
kios bėdos apsėda. O už kiek 
laiko pranešė, kad ji jau 
mirė. Buvo našlė, paliko liū
dinčius sūnų ir marčią.

Gruodžio 3 dieną turėjo 
būti LLD 6 kp. susirinkimas, 
bet neįvyko, nes tik pora 
narių atvyko. Tad aš nusi- 
sprendžiau ligones aplankyti. 
Orentienė gerai atrodė, atsi
naujino “Laisvės” prenume
ratą ir vieną atnaujino į 
Lietuvą, taipgi paaukojo 
“L.” fondui $5. Paskui nuva
žiavau pas “Laisvės” skaity
toją ir LLD 6 kp. narę Ada 
White. Jinai atsinaujino savo 
prenumeratą ir vieną atnau
jino į Lietuvą, taipgi paauko
jo į “Laisvės” fondą $3.

Mirė Onos Markevičienės 
giminaitė Armalavič. Buvo 
pašarvota pas Yakavonis 
šermeninėįe ir iš ten palaido
ta. Yakavonis sakė, kad taip
gi mirė Mike Grušas, kuris 
jokiame darbininkų veikime 
įiedalyvavo, buvo pensinin
kas. C. Ustupas

Širdingai sveikiname visus mūsų draugus, bičiu
lius ir gimines Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkime visiems geriausios sėkmės, sveikatos ir 
laimės. Būkite visi stiprūs ir J( ii.

BRONĖ OSTAPUKIENĖ 
ADELĖ ir FELIKSAS LUPSEVlClAI 

Newark, N. J.

SVEIKINAME
į Naujųjų metų ir žieminių švenčių proga sveikina- 
į me visus mūsų draugus, bičiulius ir gimines 
į Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime sveiką
jį tos, džiaugsmo ir laimės.

WALTER ir AMELIA YUSKOVIC
Middletown, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikinu visus draugus ir gimines Amerikoje ir 

Lietuvoje; taipgi 
Lietuvių Moterų 
visą personalą.

Linkiu visiems
metais—-o labiausiai taikos pasaulyje.

Aido Choro narius, New Yorko 
Klubo nares, “Laisvės” ir LDS

sėkmės ir sveikatos ateinančiais

TESSIE STOCKIENĖ
Newark, N.J,

SVEIKINIMAS
Žierąos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 

visus mano pažįstamus draugus ir drauges San 
Francisco, Floridoje, New Yorke, Lawrence ir 
Boston; taipgi sveikinu gimines ir draugus bei 
drauges Lietuvoje, o ypatingai “Gimtojo Krašto” 
darbuotojus; taipgi sveikinu ir “Laisvės” persona
lą. Visiems linkiu geros sveikatos ir laimingų 
Naujųjų Metų.

ELIZABETH V. REPSHIS įO
ji Dorchester, Mass. 01

Žieminių Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus, 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems laimingų ir linksmų Naujųjų 
Metų; taipgi sveikatos.

ANTANAS IGNOTAS
Phoenix, Arizona

Visus mūsų gimines, draugus, ir drauges Lietu
voje, Amerikoje ir Kanadoje; taipgi visus taikos 
šalininkus. Linkime visiems linksmų žiemos šven
čių ir laimingų Naujųjų Metų.

Teišnyksta visos bėdos
Lai pražūna karai, skurdas, baimė 
ir ateina visiems linksma laimė.

F. ir S. NAKAS
Detroit, Mich.

II

LLD 45 KUOPA
St. Petersburg, Fla.

Sveikiname su 
Naujais Metais

LLD narius, “Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, 
vajininkus, rėmėjus, bendradarbius ir platintojus 
čia J. A. V., Kanadoje bei Lietuvoje.

Linkime visiems sveikatos ir laimės. Tegu 
Naujieji Metai neša taiką, ramybę visame pasauly
je.

CHICAGO, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

James Kancere
Mirė 1974 m. gruodžio 22 d.

Jau praėjo ketveri metai, kai mirtis visiems 
laikams atskyrė nuo mūsų mano mylimą vyrą ir 
ištikimą draugą James Kancere.
Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir liūdesiu 

Širdyse.
Žmona MILLIE ir šeima

i
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Žiemos Švenčių Proga
Sekmadienį Kennedy 

aeroporte
Sutiksime Naujus Metus <VCOO<ZZ>C<ZXZXZZZZ>QOOOOC

Pramogų kalendorius

Sveikinu visus gimines, draugus, bičiulius 
“Laisvės” darbuotojus Amerikoje, Kanadoje 
Tarybų Lietuvoje. Jpgi sveikinu Aido Choro 
narius ir New Yorko Lietuvių Moterų Klubo nares.

Linkiu visiems sveikų ir laimingų Naujųjų Metų.

ir 
ir

JULIA LAZAUSKIENĖ
So. Ozone Park, N. Y.

Žiemos Švenčių
ir

Naujųjų Metų Proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 

gimines Amerikoje ir Lietuvoje.
Linkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

ir

MILLIE KANCERE ir šeima
Chicago, Ill.

Su Žiemos Šventėmis
Sveikinu visus savo gimines ir draugus Ameriko

je ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems sveikatos, 
sėkmės ir daug energijos.

HELEN SIAURIS
3123-29th Avė. No.
St. Petersburg, Fla. 33713

Atvyko
Praėjusi sekmadienį tikrai 

buvo smagu Pan Am pastate 
Kennedy aeroporte. Kur tik 
pažvelgsi, vis buvo matyti 
lietuviai—vieni pažįstami, 
kiti nevisai, bet vistiek lietu
viškai kalbantieji.

Garbingas svečias, kuris 
atvyko iš Lietuvos, buvo 
LTSR Užsienio reikalų Mi
nistras Vytautas Zenkevi
čius. Neteko sužinoti, kaip 
ilgai draugas čia galvoja bū
ti, bet aš tikiu, kad sužinosi
me ir kitame numeryje pla
čiau pranešti apie jo vizitą 
čia.

* * *
Tame pačiame lėktuve bu

vo ir daugiau keleivių iš 
Lietuvos, kurių buvo atvykę 
pasitikti jų giminės. Jų tarpe 
matėsi radijo vedėjas Jokū
bas Stukas su žmona ir visa 
eilė kitų lietuvių.

Išvyko
Nemažas būrys niujorkie

čių susirinko išleisti kelių 
savaičių vizitui į Lietuvą Oną 
Yozėnienę, Salomėją Narke-

i liūnaitę ir Praną Bručą. 
i Jiems palinkėjome laimingai 
i ir smagiai praleisti laiką Lie- 
i tuvoje.

* * *
i Jungtinėse Valstijose išbu
vęs apie tris mėnesius, sek
madienį išvyko namo Kauno 
Antano Sniečkaus Politech
nikos Instituto Bendrosios 
elektrotechnikos katedros 
vedėjas docentas, technikos 
mokslų kandidatas Stasys 
Masiokas, kuris specializuo
jasi šviesos technikos proble
mų ir aukštojo mokslo peda
gogikos srityse.

Draugas Masiokas atvyko 
rugsėjo 20 d., kviečiamas 
giminių Portland, Oregone. 
Jis lankėsi Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, Colum
bus, Ohio, Floridoje, Wa
shingtone ir New Yorke.

Namuose jo laukė žmona 
Kristina, kuri yra dėstytoja 
tame pačiame Institute ir 
toje pačioje šakoje su vyru. 
Jie augina dvi dukras—Rūtą 
ir Mildutę—ir sūnelį Alber- 
tuką. Ieva Mizarienė

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.

' Oficiali informacija skel
bia, kad anglas Tomas Kar-
nas gimė 1588 metais, o mirė 
1795 metais. Iki šiol niekam 
nepavyko paneigti, kad jis 
išgyveno net 207 metus.

Naujųjų Metų proga sveikiname visą “Laisvės” 
kolektyvą, draugus ir gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, 
džiaugsmo ir sėkmės.

ANTANAS GLOBICIUS
IR

MARYTĖ SIENKIEWICZ
Wilkes Barre, Pa.

Su Naujais Metais
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 

pažįstamus mūsų krašte ir Tarybų Lietuvoje.

JUOZAS-HELEN SHARKEY-ŠARKIĖNAI 
HELEN JANULYTĖ |

St Petersburg Fla.

Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
gimines ir draugus Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir 
visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė.

KONSTANCIJA RUŠINSKIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Sveikiname su Naujaisiais Metais visus musų 
gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, sėk
mės ir laimės gyvenime.

Lai taika viešpatauja visame pasaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS
Nesconset, L. L, N. Y.

FLUSHING, N. Y.

Mirus

Povilui Melvidui
Reiškiame gilią užuojautą jo sesutėmis Valerijai 

Kazlauskienei ir K. Pavilonienei, švogeriui A. 
Paviloniui; taipgi visiems giminėms bei artimie
siems Lietuvoje ir Amerikoje.

J. Danilevičienė V. Gasiūnienė
A. Repsevičiūtė C. Radzik
J. ir J. Plusčiauskai A. ir K. Paviloniai
H. Sirgėdienė
A. BaČkis
0. Babarskienė
J. Grybas

M. Raškauskienė
P. ir N. Ventai
P. Kolendo
Ieva Mizarienė

KOVO 4 D.
New Yorko Lietuvių Mote

rų Klubas minės Tarptauti
nės Moters Dieną—Kovo Aš
tuntąją.

BET KAIP SU 400 
DARBININKŲ

Putnam, Conn. — Ameri
can Optical Corporation nu
tarė savo įmonę perkelti iš 
čia į Southbridge, Mass. Joje 
dirba 400 darbininkų. Tiesa, 
korporacija sako, kad ji be
veik visiems darbininkams 
darbą pasiūlys naujoje vieto
je, bet kiek iš jų galės tuo 
jos pasiūlymu pasinaudoti ir 
persikelti į Southbridge? Be
veik visi jie yra seni šio 
miesto gyventojai. Daugelis 
jų turi ir savo pastoges. Jie 
negalės tą viską palikti, ir 
vėl iš naujo pradėti kurtis 
naujoje vietoje.

briefs

Iš k. į d. Jonas Lukoševičius, N. Ventienė, N. Buknienė, Ieva Mizarienė ir Ųjįetuvos 
Užsienio reikalams ministras Vytautas Zenkevičius.

Aido Choro 
žinios

Gera Aido choro rėmėją 
Anna Quater sveikina su 
Naujaisiais Metais, linki vi
siems aidiečiams būti svei
kais ir energingais, kaip iki 
šiol ir ilgai dar dainuoti ir 
linksminti lietuvišką publiką 
gražiomis dainomis. Apgai
lestauja, kad negalės daly
vauti Naujųjų Metų sutiki
me. Aukoja Aido Chorui $10.

Aidiečiai linki Annai geros 
sveikatos ir daug laimės 
Naujų Metų proga.

* * *
Aido choro aktyvi narė ir 

gera parengimų šeimininkė 
Onutė Babarskienė išvyko 
žiemos šventes praleisti pas 
dukrą Ireną, žentą, bei anū
kes, į Kalamazoo, Mich. Ka
lėdas praleis su šeima, o 
prieš tada visi vyks į Floridą 
pas Valentiną ir Aleką Ne- 
vinckus Naujųjų Metų sutik
ti. Onutė išvykdama palinkė
jo chorui linksmai sutikti 
Naujus Metus ir aukojo $5, 
ir šį tą chorui pasivaišinti.

Mes linkime Onutei links
mai praleisti šventes ir būti 
sveikai. Laimingų ir linksmų 
Naujųjų Metų! P. V.

TARP
LIETUVIŲ

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė Josephine Augu- 
tienė, kaip ir kasmet, pralei
džią’žiemos sezoną saulėtoje 
Floridoje. Ji siunčia linkėji
mus visiems pažįstamiems.

* * *

Great Necko gyventoją! 
Juozas Kupčinskas ir žmona 
turėjo atsigulti North Shore 
ligoninėn, Manhasset, gruo
džio 10 d. Smagu pranešti, 
kad po savaitės laiko jie 
grįžo namo, gydytojams ne
suradus jokio pavojaus jų 
sveikatai.

* * *

Mūsų visų pažangių drau
gijų narė Onutė Čepulienė 
jau randasi namie nuo gruo
džio 18 d. Jai teko pabūti 
ligoninėje kelis kartus, bet 
dabar atrodo, kad jos sveika
ta yra pagerėjusi.

Linkime mūsų mielai Onu
tei greit sustiprėti, kad galė
tų dalyvauti kartu su mumis 
mūsų veikloje. IM

o

Turin, Italija. — Prie kalė
jimo vartų teroristai nužudė 
du policininkus ir pabėgo.

JUNGTINĖS TAUTOS 
PRIES IZRAELIO 
POLITIKĄ

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja instruktavo Sau
gumo Tarybą priversti visas 
valstybes neparduoti ginklų 
Izraeliui. Už įsakymą balsa
vo 72 šalys, prieš 30, o 37 
nuo balsavimo susilaikė. Šis 
pasaulinės organizacijos nu
tarimas yra didelis smūgis 
Izraeliui. Tačiau labai abejo
tina, kad valstybės balsavu
sios prieš—laikysis šio 
Asamblėjos nutarimo.

LIGONINIŲ 
PATARNAVIMAS DAR 
PABLOGĖSIĄS

New Yorkas. — Šio did
miesčio sveikatos reikalų vir
šininkai žada miesto ligoni
nių, kurių turime net 17,; 
biudžetą, kuris dabar yra i 
$1,200,000,000, sumažinti vi-I 
sais 10 procentų, tai yra 150 1 
milijonų dolerių. Kaip žinia, 
jau ir dabar negalima di
džiuotis mūsų ligoninių pa
tarnavimu, bet toks biudžeto

In the upstate town of 
Moreau, Saratoga County, 
four children age 11-13 be- 

! came victims of P C B poiso- 
Į ning (polychlorinated biphe- 
i nyls) while playing in a 
grassy field near their 
homes, an investigation by 
Town Supervisor Gardner 
Congdon revealed about a 
week ago.

The four children, accord
ing to a town spokesman, 
are the first known New 
York state victims to have 
been poisoned by the chemi
cal through simple environ
mental contact. Previous re
ports only cited side effects 
to workers who handled the 
substance at the General 
Electric Plant where, until 
1877, the chemucal,was used 
in a manufacturing process.

* * *
A new civil suit connected 

with the 1970 shooting of 
Kent State students protest
ing expansion of the Vietnam 
war began in U. S. District 
Court in Cleveland. Suit has 
been brought by the nine 
wounded students and the 
parents of the four who were 
killed by Ohio National 
Guardsmen.

* * *
Computers will soon be 

making your daily eating 
decisions for you, says one 
nutritionist. Instead of a 
chicken in every pot, says 
Dr. Sarah Short of Syracuse 
University, the American 
dream will be a computer in 
every kitchen.

Dr. Short already has 
been using a computer for 
nutritional analysis and diet 
planning as a teaching aid in 
h^r nutrition classes and to 
chart diets for several Syra
cuse athletes. 

* * *
A doll that suffers from 

chemically induced diaper 
rash, a toy called “Baby 
Wet-n-Care” was given an 
award by the Consumer Af

fairs Committee of Ameri
cans for Democratic Action. 
A doll breaks out in a diaper 
rash after being fed orange 
colored tablets mixed with 
water. There is also a second 
solution which produces a 
lotion to “heal” the rash.

“I just can’t imagine a 
child wanting a toy that gets 
a pink mess on her rear 
end,” said the head of the 
group who made a report 
about this season’s toys. 

* ♦ ♦
Edward S. Dermon, from 

Roslyn Heights, L. I. writes 
to the Editor of The New 
York Times: “Wouldn’t it 
make sense to eliminate 
bridge tolls on holidays? On 
Thanksgiving Day my drive 
to the Throgs Neck Bridge, 
which usually takes 20 
minutes, took over one hour. 
The reason for the additional 
time was traffic that was 
backed up for miles while 
drivers waited to pay the 
tolls. Eliminating the tolls 
would conserve fuel, avoid 
rising tempers and get holi
days off to a more pleasant 
start.”

* ♦ ♦
The Louisville Board of 

Aidermen voted recently to 
rename Walnut Street, a 
major downtown road, Mu
hammad Ali Boulevard. Ali, 
a Louisville native, grew up 
in the city’s West End. As a 
young boy he served as a 
page at the Louisville Free 
Public Library. 

* * ♦
Three women leaders of 

the Federation of Cuban 
Women provided Americans 
with a first hand account of 
life in their country from the 
woman’s vantage point on 
the tour here recently. They 
came here as guests of Wom
en Strike for Peace. This 
delegation of Cuban women 
was the first such group to 
come to the U. S. and meet 
people from all walks of life.
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sumažinimas—tą patarnavi
mą dar pablogins. Žmonės 
turėtų protestuoti prieš me
ro Koch tokį išpuolį prieš 
žmonių sveikatą.

o

Brazilų Pozos miesto gy
ventojai dažniausiai laiką nu
stato pagal lietų. Mat čia lyja 
daug kartų per dieną ir 
visada tuo pačiu laiku.

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 9 ICA svetainėj, 

1590 St. Clare Ave. įvyko 
Moterų Klubo susirinkimas. 
Jį pravedė Klubo pirmininkė 
A. Palton. Nors buvo graži 
diena, bet susirinkimas ne

ESTER VELIS, CATHERINA RIBAS and CAROLINA AGUILARbuvo skaitlingas.




